
 

 در امتداد باران
 یباسمه تعال

 
 

بار هزارم در این چند دقیقه نگاهي به ساعت نقره ایي رولكسش انداخت  براي
ساعت به  شقاقي نگاه کرد نیم  صر و فتحي  و با کالفگي به ترافیك تقاطع ولیع

مي وقت قرارش مانده بود اما صدددرامهم ترین اصدد  را در يندوي خوش قولي 
دانسددت بالخره چراس سدددز شدددن ماشددینش را به سددمت خیابان ت ت طاوس 

 هدایت کرد و يیر لب وفت:
 لعنت بهت طاها که نگذاشتي اي اتوبان همت برم! -

چاره ایي ندود هیچ راه فراري به سددمت اتوبان ودود نداشددتب ب بالخره بعد  اما
شینش دلوي شد و ما درب پارکینگ  اي کلي غرولند کردن وارد خیابان واندي 

ساختمان  شت نگهدان  ساختي متوقف کرد ب هنوي ده دقیقه وقت دا برج خوش 
سرعت اي اتاقكش بیرون آ صدرا به  شین کاربني رنگ  ش و با خو مدبا دیدن ما

خدمتي منتظر ماند تا صدرا با مهارت و به ارامي ماشین را پارك کرد و پیاده شد 
 ان کرد و وفت :ب مث  همیشه با لد ندي واقعي رو به نگهد

 سالم آقا رضا حالتون چطوره ؟ خسته نداشین! -
 سالم اي ماست آقاي ثابت سالمت باشین ب -
 قربانت راستي کارنامه دخترت رو ورفتي قول داده بود به من شاورد اول بشه؟ -

 با لد ندي پر اي قدرداني اي حضور ذهن صدرا وفت : رضا
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اینا که دیگه نمره ندارن اما همه  ورفت اقاي وکی  شددداورد اول شدددده الدته -
 کارنامه اش خیلي خوبه ب

 نگاهي به ساعتش انداخت و وفت : صدرا
 دارم میرم دایزه اش رو میدم براش بدرید ب -
 شما لطف دارین همین که یادتون بوده برامون با اريش ب -
 این چه حرفیه فعال با ادايه ! -
 سوار آسانسور شد ب و

کشددیده و اخمویش با احترام بلند شددد و به او خوش  مالحت منشددي اتو خانم
 آمد وفت ب

 سالم ممنون خانم مالحت -
تا ابالغیه براتون اومده هفت مورد تماس تلفني هم  - اقاي ثابت امروي سددده 

 داشتین االن وزارششون رو بدم؟
 نه ممنون بعد اي قرار مالقات ايتون مي ویرمشون ! -
 چشم هر طور مایلید ! -

شامش را نوايش  اتاقش در شیرین توتون پیپ م شد بوي  را باي کرد و وارد اتاق 
داد یاد آقاي دوراني موک  پیر خوش مشددربش افتاد که دیروي براي دیدنش امده 
بود ب بیش اي هفتاد سال داشت اما سرحال و خوش رو ، نزدیك دو ساعت با او 

شا سفرش به ایتالیا و آفتاب درخ  یف کرد طوريرم تعر نحرف يد و اي اخرین 
شماش بدیني ب این قرار مالقات امروي  شش آفتاب را در چ ستي درخ که مي توان
هم به توصیه آقاي دوراني بود طدق اظهارات او بیمار اي اقوام کارمندان شرکتش 
بود و مشكلش بسیار حاد ب اول می واست محترمانه به دوراني بگوید به خاطر 
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ص سوئیس حقوق  صيسفري براي دیدن یک دوره ت  دزا که در ماه آینده به 
دارد نمي خواهد کار ددیدي رو شددروك کند اما انقدر این پیرمرد برایش عزیز 
بود که نتونسدت درخواسدتش را رد نمیاد ب پیش خودش وفت در نهایت بعد اي 

 بررسي موضوك پرونده را به یكي اي همكارانش مي سپارد ب
مه تاق مرتب و تمیز و فضدددا روشددن و دل ه با داي ا مد ب  به نظر مي آ داي 

سرمه ایي رنگ  سرمه ایي که الدته  شكي و  سیوني تلفیقي اي دو رنگ ير دکورا
صدا در آمد خانم  شت میز ، تلفن به  شستنش پ ضا بود ببب همزمان با ن غالب ف

 مالحت به او اطالك داد که :
 خانم اشراقي تشریف آوردن ب -
 بگو بیان داخ ب -

به مرادعه کننده اش مي نگریسددت که بسددیار  بعد موشددكافانه داشددته دقایقي
مضطرب روي مد  سرمه اي روبروي میز او نشسته بود و نمي دانست اي کجا 
شددروك کند صددورت سددفید ش با موهاي قرمز موادي که اي کنار شددال حریر 
مشكي اش بیرون يده بود هماهنگي خاصي داشت و کك مك هاي روي وونه 

تشدد یب بود به نظر بیشددتر اي بیسددت سددال اي فاصددله بین آنها قاب   تياش ح
واه یاد آن  نداشددت به طري عجیدي حس میكرد قدال این چهره را دیده نا خود آ
شددرلي افتاد و لد ند يد ب سددعي کرد براي شددروك شدددن صددحدت به این دختر 

 نگران کمك کند :
خانوادوي  - یه ؟ حقوقي ،کیفري،  نه ا چه يمی خانم اشددراقي مشددكلتون در 

 نامه ؟،ثدتي،شناس
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 لد ند پر اي استرسي يد و با کمي مكث وفت : دخترك
راستش آقاي وکی  مشك  در اص  مربوط به خواهرم میشه، که یه دورایي به  -

 همه این چیزهایي که وفتین مربوط میشه ب
تعجب نكرد در طي چهار سددال وذشددته یعني درسددت اي ابتداي دوران  صدددرا

شنیدن هیچ چیزي در این دفتر تعجب  کارآمويي اش یاد ورفته بود که نداید اي 
 کند

 خوب برام بیشتر توضیح بدین ب -
 فكر میكنم اونكه مي تونه براتون بیشتر و بهتر توضیح بده خود خواهرمه ب -
 الدته ! اما چرا خودشون نیومدن؟ -
شك کدر  - شت پرده ا شمان ورد و قهوه اي رنگش پ ست "" چ شك  همینجا م

 شد "" :
 بیمارستان بستریه بببخواهرم تو  -
 بیمارستان ؟ مشكلشون چیه ؟ -
 بیمارستان که نه یه دور آسایشگاه اعصاب و روان ب -
 متاسفم امیدوارم هر چه يودتر حالش بهتر بشه ب -

اشراقي در حالي که با دستمال ابریشمي سفیدش ووشه چشمش را پاك  خانم
 میكرد اهي کشید و وفت :

 !ممنون این آريوي همه ماست  -
من چه کمكي مي تونم بهتون بكنم صدددرا در حالي که کمي ویش شددده  خوب

 بود این را پرسید ب
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شما بیایین پیش باران و متقاعدش کنید که نیاي به وکی  داره و  - من می وام که 
تارهاي که دور خودش تنیده رهاش  به عهده بگیرین واي این  بعد وکالتش رو 

 کنید ب
 باال برد و وفت :ابروهاي کشیده اش را  صدرا

شما باید  - ست که من بتونم انجام بدم ب خواهر  شراقي این کاري نی اما خانم ا
در مرحله اول تمای  داشته باشه که توسط یک وکی  مشكالت مودود رو ح  

 کنه ! و در نهایت منو به عنوان وکی  بپذیره !
اوي اعتماد من اینو مي دونم کامال حق با شماست اما خواهرم به هیچ روانك -

سعي کردم با کمك ورفتن اي اونا متقاعدش کنم اما هیچ فایده  نداره من خیلي 
 ایي نداره راستشبب """ بغضش بالخره شكست و حرفش ناتمام ماند ب

در سددكوت اي دا بلند شددد و اي اتاق خارج شددد دوسددت نداشددت با  صدددرا
یدني حضددورش دخترك را معذب کند به خانم مالحت دسددتور یك لیوان نوشدد

 خنك داد بعد اي چند دقیقه دوباره وارد اتاق شد ب
اشددراقي چند درعه کوتاه اي لیوان ملمو اي یو و شددربت توت فرنگي را  خانم

 نوشید و نفس عمیقي کشید
به  - ما  که يندوي ک  خانواده  ماهه  ثابت چند  قاي  من واقعا عذر می وام آ

ي د شید اور اختیار ابدترین شك  ممكن متالشي شده و همه امون بي طاقت ب
 دستم خارج شد!

 خواهش میكنم راحت باشین ! -
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ستش دکترها وفتن که اور خواهرم تا چند وقت دیگه اي این حالتش خارج  - را
نشدده و براي درمان خودش کاري نكنه ممكنه هروز توانایي هاي اولیه دسددمي 

 اش رو به دست نیاره ب
 رده وفت :متاثر کمي سكوت کرد و بعد اهسته و شم صدرا

 خانم اشراقي من خیلي دلم می واد کمكتون کنم اما بببب -
اشددراقي بي تاب اي دا بلند شددد و به طرف میز صدددرا آتمد دسددتهایش را  خانم

 روي میز تكیه داد و وویي توان ایستادن نداشته باشد وفت :
آقاي ثابت من متاسددفم که شددما رو تو این موقعیت قرار میدم متاسددفم که با  -
صرارم باعث ناراحتي اتون میشم اما ما به شدت نیايمند کمك هستیم و آقاي اا

دوراني عالوه بر اینكه اي شددما به عنوان یه وکی  مجرب نامدرده بهمون وفته که 
 شغ  وکالت مشغولید ب بهاي نظر اخالقي یكي اي بهترین اش اصي هستین که 

ه با تعهد و انسددانیتش بتونه و این یه چیزیه که ما واقعا نیاي داریم یه انسددان ک
شما بعد اي خوندن  شتون  شده که من بیام پی کمكمون کنه اما فقط این باعث ن

 نوشته هاي باران متوده میشین که چرا فقط شما مي تونید به ما کمك کنید
سددكوت کرد و خانم اشددراقي دسددتهایش را اي روي چوب قرمز تیره میز  صدددرا

است با نگاه ملتمس اما مغرورش به اعماق برداشت به او خیره شد وویي می و
 فكر او نفوذ نمایدب

 بعد اي سكوت کوتاه خودنویسش رو به دست ورفت و وفت : صدرا
شته رو بگید تا  - صه ایي اي اونچه به خواهرتون وذ خوب خانم حداق  یه خال

 من بدونم با چه مسائ  حقوقي رو برو هستم ب
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س دختر ست داخ  کیفش کرد و ودو  صدرا دوان د سید در اورد و روي میز  رر
 وذاشت :

وفتم که بهتره خواهرم براتون تعریف کنه من شددماره ام رو پیش منشددي اتون  -
میگذارم وقتي اینا رو خوندین با من تماس بگیرین اسددمم رو هم که مي دونید 

 پونه اشراقي هستم
اي ب بعد اي وفتن این حرف با عجله اي اتاق خارج شد وویي مي ترسید صدرا و

 هم با او م الفت کند بب
کالفه چشددم به در بسددته شددده دوختب این اولین بار بود که با چنین  صدددرا

ست دفترها  شد ب دلش می وا ستي اي طرف یكي اي موکلینش روبرو مي  درخوا
را به پونه برورداند اما چهره درمانده و چشمان اشك آلود دختر مرددش مي کرد 

 ود آورد :ب صداي تلفن داخلي اورا به خ
 آقاي ثابت آقاي دوراني پشت خط هستند ب -
 وص  کنید لطفا ! -

به دوراني مي وفت که نمي تواند این کار را براي کارمندش انجام دهد و  باید
آن را به یكي اي همكارانش مي سددپارد صدداف روي صددندلي نشددسددت و نفس 

 عمیقي کشید نمي دانست چرا وفتن این حرف اینهمه براش س ت شده ب
شرد ب  وقتي شمانش را محكم روي هم ف شت ،چ سرداش وذا شي تلفن را وو

اصددرارهاي آقاي دوراني هم براش عجیب بود فكرش را نمیكرد که پیرمردي با 
 آن مقام و موقعیت اینهمه به خاطر کارمندي پافشاري کند ب

 را روي دفترها وذاشت و وفت: دستش
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 ت شما در بیارم بمث  اینكه چاره ایي نیست باید سر اي محتویا -
با تعریفها و اعتمادش او را شرمنده کردب یادش آمد که حتي اي او تشكر  دوراني

 هم نكردهب
به یاد آوردن این نكته خنده اش ورفت و همزمان صدددداي در اتاق به ووش  با

 رسید :
 بفرمایید ! -

 اش با پوشه اي در دست وارد شد : منشي
وي هسددتند یک بروه هم هسددت که لیسددت آقاي ثابت اینها ابالغیه هاي امر -

 تماسهاي تلفني امروي شماست ب
 ممنون خانم مالحت ! -

 به آرامي ادامه داد : مالحت
آقاي ثابت اور اشكال نداره امروي من کمي يودتر برم چون قراره با نامزدم برم  -

 براي خرید ب
 لد ندي ورم به رویش يد و وفت : صدرا

شكالي نداره من هم  - صال ا شریف بدرید فقط قدلش ا شما ت يیاد نمي مونم 
یكي اي کتابهاي شددايده کوچولو رو به همراه این پاکت بسددته بندي کنید بهم 

 بدین ب
 چشم ممنون اي ادايه اتون ! -

تشددكر کرد و اي اتاق خارج شددد ب وقتي در را بسددت با خود فكر کرد  مالحت
رويهاي اولي که در چقدر لد ند به صددورت این وکی  دوان مي آید ببب همان 

شوهر خواهرش  شده بود ب اي طریق  صدرا  شق  شد عا شغول به کار  این دفتر م
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د چن نويکه در دانشكده حقوق همكالس صدرا بود به این دفتر معرفي شد و ه
هفته ایي اي شروك به کارش نگذشته بود که شیفته ش صیت مقتدر ددي و در 

ببب اما بعد اي وذشددت یك عین حال مهربان این وکی  دوان خوش سددیما شددد
ست ب چون  صدرا کار تقریدا غیر ممكني ا ست آوردن دل  سال دریافت که به د

هیچ چیزي او  واو در پرونده هاي کاریو مطالعات حقوقي خود غرق شددده بود 
 را اي این دنیا ددا نمیكرد بببب

  خدفترها را به همراه کتاب بسته بندي شده که حاوي پاکتي پول بود ، دا صدرا
کیف چرم يیداش وذاشت و اي دفتر خا رج شد ب قد  اي خارج شدن اي پارکینگ 
شايده  شكر او بوق کوتاهي يد ب کتاب  ضا داد و دربرابر ت سته کتاب را به آقا ر ب

 خاصي آن را هدیه دهد ب دتکوچولو را همیشه در دفترداشت تا واهي به مناس
 ف آباد رسید هنوي هوا تاریكبه خانه ویالیي قدیمي اشان در خیابان یوس وقتي

نشددده بود سدداختمان خانه قدیمي ،اما به طري يیدایي بايسددايي خودنمایي مي 
شده بودب  ستتار  ست ر کوچك داخ  حیاط با چند درخت بید مجنون ا کرد ب ا

عاشددق این  درماشددین را يیر سددایدان کنار پقوي قدیمي پدرش پارك کرد ب پ
 خودروي قدیمي بود مي وفت:

که اولین سود کارخونه به حسابم واریز شد این ماشین رو خریدم و اي رويي  -
اون به بعد همدم همه لحظه هاي سدد ت يندوي ام بوده چرا باید بفروشددمش 

 وقتي اینهمه بهم وفاداره و تا حاال هیچ دا دام نگذاشته !
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با ودود  پدرش که  نه مواد لدني کوچكي در اطراف تهران داشدددت  خا کار
سیار خ شتریان پروپا قرص کوچكي، ب شه م شنام بود و مواد تولیدي اش همی و
 خودش را داشت ب

ستقدالش  با شتالود و راه رفتن بامزه به ا شهال خانم با آن هیك  وو شدن در  باي 
 آمد :

 خوش اومدیدن آقا خسته نداشید ! -
 مرسي شهال خانم شمام خسته نداشید چه سوت و کوره مامان و بابا نیستن ؟ -

 لیوان خنك شربت سكنجدین را به دستش داد و وفت :خانم  شهال
 نه با آقا طاها رفتن خونه خواهرتون وفتن شما هم شب برین اونجا ب -

 با ل*ذ*ت شربت را سرکشید و شاخه نعناي داخ  آن را بویید و وفت : صدرا
 مرسي شهال خانم مث  همیشه شربتهاي سكنجدینت حرف نداره ! -

 یف صدرا راهي آشپزخانه شد بخانم خوشحال اي تعر شهال
حمام بیرون آمد و رب دوشامدر سرمه اي اش را پوشید و کنار پنجره ایستادب  اي

شده بود همه  ستان باعث  شد ب هواي ورم تاب پنجره اتاقش رو به حیاط باي مي 
پنجره ها بسته باشند و اسپیلت ها به شدت مشغول تالش براي متدوك ساختن 

به شدددت  واهرشیك طرف دلش براي هسددتي دختر خفضددا ببب دو دل بود اي 
تنگ شده بود اما با به یاد آوردن حجم کارهاي که باید تا قد  اي سفر به سوئیس 
انجام میشد میدید که نداید فر صت را اي دست بدهد ووشي تلفن را برداشت و 
اي خواهرش عذر خواهي کرد و با صدددوري همه غرغر ها والیه ها و در آخر 

کرد و ووشي را وذاشت ب حق با دیدا   قه رفتن هاي خواهرانه را تحمقربان صد
بود اي اخرین دیدارشددان مدت طوالني مي وذشددت و حال که راهي مسددافرت 
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ق  وقت کوتاهي را براي خانواده در نظر مي  باید حدا طوالني هم مي شدددد، 
شته  شد بورفت ب به خودش قول داد که حتما برنامه ریزي دقیقي در این باره دا ا

دیگر وذر يمان را متوده نشد ب سر که بلند کرد  تب وقتي پشت میز کارش نش
ساعت حدود نه شب را نشان مي داد و صداي شهال خانم اي پشت در مي آمد 

 که مي وفت :
 آقا صدرا شام حاضره ب -
مرسددي شددهال خانم من االن می  ندارم بگذار باشدده هر وقت خواسددتم میام  -

 ورمش میكنم ب
 اینطوري يخم معده مي ویرید ببب اقا -
نگران نداش ناهار خیلي يیاده روي کردم می وام شب سدكتر ب وام فقط برام  -

 یه لیوان چایي با کمي نان سوخاري بیار لطفا !
شد بالیحه و اوراق اماده را اي روي پرینتر  صداي شنیده ن شت در  دیگري اي پ

د هاي خانم اشراقي افتاد برداشت تا داخ  کیف بگذارد و چشمش به سر رسی
 و هر دو را اي کیف خارج کرد ب

ب شهال خانم بي سر و صدا چاي را روي میز وذاشت و صدرا اولین دفتر را باي 
 کرد ب نوشته ن ست مربوط به دهم فروردین بود :

سرم بیافته! اما خداییش  شتن نمیدونم کي می واد اي  سید نو سرر "" این عادت 
ه اینجا مي نویسددم ندود که دق میكردم ب خوب حاال اور این چند خطي هم ک

سدز تو  سر ستاي  سافرت خوبي بود ده روي تمام تو یه رو وزارش این ده روي :م
شالیزارها  سرد بودن هوا و ل*خ*ت بودن  شمال با ودود  شالیزارهاي  اعماق 
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بايم لطف خودشو رو داشت ب کلي بهمون خوش وذشت تنها غصه ام این بود 
دم رو نیاوردم تا بتونم دق و دلي هام رو اي ف ر فروشي ين دایي که چرا سررسی

اها راستي یه مشك  دیگه ام بود اونم ندودن اینترنت  Dمهري تو ش خالي کنم :
 دلم براي برو بچ روم حسابي تنگ شده"

 نفس عمیقي کشید و کالفه به خواندن ادامه داد: صدرا
شتیم  شمال دل کندیم و برو  تهران! اخه بابایي میگه باید حتما"امروي بالخره اي 

سددیزده رو کنار خانواده اش درکنه ب ما هم که بدمون نمیاد بین یه عالمه دختر و 
سنجر  سیدم اولین دایي که رفتم م سوينیم ببب وقتي ر سر فامی  پدري اتیش ب پ

بود کلي ام اي همشددون اف و  هبیلوکس بود دلم براي دوسددتاي نتي ام تنگ شددد
شون انالین ندودن ب تدریك عید و کل شتم اما هیچ کدوم ي چرت و پرت دیگه دا

االنددم کدده خسددددتدده و ولددو دارم مددثددال خدداطددرات مددي نددویسددددم 
ببببببببببببببببببببببببببببببببببب خوب باشدده دفتر دونم میدونم يیادي سددعي 

که دل یدوني  ما خودت م ما ا یه ذره شدددده! تو  مکردم ايش حرف نزنم ا براش 
هش اس ام اس بدم که سددال نو مدارك ب اما با خودم وفتم شددمال ده بار اومدم ب

شماره اش رو با هزار بدب تي ویر اوردم تا حاال تو  صال خدر نداره من  که اون ا
کالس یه سددالمم بهش نكردم بعد بیام یهویي بگم آقاي صدددرا ثابت سددال نو 

 مدارك ببب"
ا ه اسددمي بود امآنچه خوانده بود را باور نمیكرد شدداید این فقط یه تشدداب صدددرا

اسددم فامی  او طوري ندود که این باور را تقویت کندب بي میلي اش به خواندن 
 کامال اي بین رفته بودب با کنجكاوي ادامه نوشته مربوط به آن روي را دندال کرد:
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سوال ندرم اوه اوه اوه االن ریحانه  صیتم رو يیر  ش  صمیم ورفتم  "" بنابراین ت
 دید که بابا ش صیت بببباینجا بود کلي بهم مي خن

صداش،  بارم شده! براي خودش، براي  ستش دلم تنگ  دارم چرند میگم اما را
براي اینكه دسددتم رو بگذارم يیر چونه ام و اونو بدینم که اي یكي اي ردیفهاي 
سي درباره تفاوت حقوق مدني ایران  ستاد عدا سط کالس ددي و آرام داره با ا و

ساخ سه بحث میكنه و ک   شه ب دلم  الشتار حقوقي ایران رو به چو فران مي ک
براي بوي عطر تل ش که هر دا میره پشددت سددرش دا مي مونه تنگ شددده ببب 
براي اینكه هر بار منتظر بشددم و بدینم که امروي چي پوشددیده موهاش رو چه 
طوري درسددت کرده تنگ شددده ببب فقط منتظرم که این سدده روي تموم بشدده و 

یكي اي بچه ها شنیدم که عید رو میره دبي اما میدونم  بروردم دانشكده بورچه اي
که سددروقت براي کالسددها بر میگرده اون دیونه درسددهاشدده مث  من و بیشددتر 
دخترهاي دانشكده الدته با این تفاوت که اون عاشق درسهاشه ما هم عاشق اون 

:D  عد تا ب ته ام برم الال فكر نكنم  که !!! خیلي خسدد بايم چرت وفتم  خو ب 
 الت چیزي بنویسم شدت خوش همدم!"تعطی
صدرا در سینه حدس شده بود ذهنش به سرعت به کار افتاد اشراقي باران  نفس

اشددراقي ببب و ناوهان ده سددال قد  و باران اشددراقي را به خاطر آورد ببب چطور 
شد ببب باور اینكه  سته بود این نام را فراموش کند بب چهره اش اي ناباوري پر  توان

 اقي به او توده داشته او را شگفت يده و شرمنده میكرد ببببباران اشر
اي اینكه به صددفحه بعد برود سددعي کرد باران اشددراقي را به خاطر بیاورد ب  قد 

تار  یاد رف تاد و  تار عجیدش مي اف یاد رف یاد آوردن چهره اش  به  د  اي  ورچه ق
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ه ي را بخودش ببب خوب که فكر کرد یه سایه محوي اي صورت ورد و تپ  دختر
مي نشست  سیاد اورد که همیشه روي اخرین صندلي ووشه سمت چپ کال

یده بود ب و حتي روي  یت اي حقوق کودکان د ما کانون ح ها او را در  عد  بو ب
سرش هجوم  شتن با هم به  شده دا ضحي ببببانگار خاطرات فراموش  پرونده 

اره نداد و دوبمي آوردند ب کنجكاوي بیش اي حد ادايه بیشددتر فكرکردن را به او 
سید یا به قول باران همدم رفت ب  سرر سراس  ست چهار روي  خاطرهبه  بعدي در

 بعد یعني چهارده فروردین نوشته شده بود :
"""" تايه اي دانشگاه بروشتم اما هیچ خدري ندود هیچ کالسي تشكی  نشد و تک 

ي م ساعتو توک بچه ها اومده بودن که اونا هم خیلي يود پراکنده شدن من یه نی
که مح  تشكی  اکثر کالسهاي ت صصیمونه نشستم و به داي  101تو کالس 

شدم برم روي  سه  سو صدرا نگاه کردم نمیدونم چرا و صا  صو خالي بچه ها خ
میزش یه چیزي بنویسم و بالخره با خودکار و تالش بسیار نوشتم *دا براي من 

ست ولي به درختان خیابان تو عادت دارم* وت شک يیاد ا سعي کردم ونج هش 
یه ونجشددک بكشددم که بیشددتر شدددیه یه دماس کش و کوله شددد ببب حاال که فكر 
میكنم خنده ام میگیره اخه من با این ده پونزده کیلو اضددافه وين چي ام شدددیه 
ونجیشكه ؟ بیشتر شدیه یه کدوتر خونگي ام بب راستي اي سیزده بدر نگفتم کلي 

شت رفتیم باس عمو رامین تو ست  بهمون خوش وذ شهریار خیلي باس بزروي نی
اما همین که فقط خودمون بودیم و نگران ورفتن دا تو شددلوغي سددیزده ندودیم 

ید ب خیلي  بهخودش کلي مي اري مه  خو خانواده ام ه که من بزروترین نوه 
سرکوفت  شنویي دارن! دیروي هم مدام عمه مردان  ستم دارن و ا يم حرف  دو
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بگیرن باران چند سال دیگه واسه خودش یه پا منو میزد به خاطره دخترش که یاد 
 وکی  میشه تو سوينت تو آرایشگري ویر کرده نمیدونم اخه اینم شد شغ  ؟؟؟

 با مهربوني نگاهش میكرد و میگفت : مامان
مده بعضددي اي ارایشددگرها  - نگو اینطوري مردان دون! دلت میاد االن درآ

 ايوکی  و دکترم خیلي باالتره !!!!
لكي براي من در مي اورد و روش رو میكرد اون طرف ببب هم شددك خاطره

شمي داره تو همه  شم و هم چ صیر منه که مامانش با مامانم چ نمیدونم مگه تق
چي می واد اي اون سر تر باشه ب بیچاره مامان که اصال تو این فضا ها نیست ب 

ته دلم قند آب میشدددد اي  به خودم که نمي تونم دروس بگم  خوردن  حرصاما 
 اطره آخه تا مي دید یه چیزي می ورم دلوي همه داد میزد :خ
شو فعالیت کن اخرش  - سه چقدر می وري یه ذره پا دختر االن مي ترکي ها ب

 باید ترو داي بشكه نفت بدیم به عربها !
با حرص دندالش مي دویدم ببب با ودود همه این شددیطنتها داشددت بهمون  من

ان پسر عمو رضا اومد و همراهش خوش میگذشت تا اینكه غروب شد و ساس
سكنجدین و آش  ساط کاهو  شده بودیم کنار ب شم آورده بود ب ما تايه ولو  ست دو

ش ش سانرشته که دیدیم در باس باي شد و ساسان و دوستش اومدن توباس ب سا
ماهي اي من کوچیكتره اما به دوسددتش می ورد که حداق  دو سدده سددالي ايش 

ش پسددر بدي باشدده اما تو دمع خانوادوي ما یه بزروتر باشدده ب نه اینكه دوسددت
وصددله نادور بود برعكس بقیه دخترها من هیچ ايش خوشددم نیومد خاطره که 
هي مدام يیر چشمي نگاش میكرد و ریز ریز مي خندید سالومه خواهر ساسان 
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هم انقدر دور و بر اونا چرخید که اخرش با چشم غره ساسان سرشو انداخت 
 وسریع اطالعاتش رو بهمون منتق  کرد : پایین و اومد پیش ما

شگاه  - شو قد  اي دان سربايی سیه فقط چون  سال اخر يبان انگلی سان  سا مث  
 تموم کرده یه دو سال و خورده ایي اي ساسان بزروتره اسمشم فرهاد!

هم نفهمیدم که چطوري تو ده دقیقه اینار رو فهمید! نمیدونم چرا وقتي  آخرش
اونا رو اي دوي که درویرش شددده بودن و داشددتن  دسددت دخترا رو کشددیدم که

شراقي رو برباد فنا میدادن در بیارم و به بهانه قدم  ابروي ک  دخترهاي خاندان ا
ایي رو من مكث  حظهيدن بدرمشددون ته باس بب حس کردم که نگاهش یه چند ل

کرد ب شایدم توهم يدم! در ک  پسر بدي به نظر نمي اومد نسدتا هم خوش قیافه 
د رنگ پریده با چشددماي میشددي ب فعال که وویي دل خاطره رو بددور برده بو

 فكر کنم خاطره هر طور شده آمارشو بیشتر اي اینا در میاره
 """خوب من دیگه برم الال دعا کن همدم دون فردا صدرا بیاد ""

 فروردین بیستم
یم با اشت"" امروي بالخره اومد ب تو کالس سرمو وذاشته بودم روي شونه بیتا و د

هم یه ترانه رو يمزمه مي کردیم که یهو دیدم اي در اومد انگار فضددداي کالس 
خالي اي اکسددیقن شددد دور و برش همه کمرنگ شدددن هیچ چیز رو دز اون 

شلوار قهوه ا شیده ب یينمیدیدم ب یه کت بهاره چرم قهوه ایي با یه  ود سوخته پو
فاوتي و غرور همیشگي چقدر لداس پوشیدنش رو دوست دارم ب با همون بي ت

شده بودم چون بیتا با  ست مث  اینكه بددور محوش  ش سر داش ن اش اومد و 
شده بود بوي  سمو بند آورد ب چقدر دلم براش تنگ  ضربه کاري به پهلوم نف یه 

حقوق دزا بود و محدث دیهن  عتتلو ادکلنش تا ردیف اخر هم مي اومد ب سددا
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د که چرا دیه ين ها نصف مردهاست یه بحث خیلي داس سر کالس راه افتاده بو
ب این نائیني بیشعور با اون ریش مس ره و صداي کشدار و بیحالش هي داشت 

 میگفت :
که اريش ودودي مردها باالتره و ندودشددون بیشددتر به دامعه ضددربه میزنه و  -

ست اینطوري به يور بهمون  شه و می وا ضرر می شتر مت شون بی خانواده اي ندودن
با که  مدام وسددط حرفش مي بقدولونه  باش ب دخترها  ید دیه مرد دو برابر ين 

شت ستم بی م  کنم اي این تح رپریدن اما هیچ دوري اي رو نمیرفت تا اینكه نتون
 و بلند شدم و وفتم:

آقاي نائیني فرض رو بر این مي وذاریم که یه دنایتكاري که اي قضددا مرد هم  -
شما رو به ست بیاد و دختر ن خواهرن یا مادر  شما  ه شه ب بعد که  هر دلیلي بك

می واهید قصاصش کنید بهتون میگن چون دیه ين نصف دیه مرده باید نصف 
دالنه به نظر شما این عا ددیه قات  رو بدین به خانواده اش تا بتونید اعدامش کنی

است؟یا تو خانواده ایي که پدر خانواده به هر دلیلي بیكاره معتاده یا اصال مرده 
س شه باي و ين تنها ک شته ب یه که داره م ارج خانواده رو تامین میكنه و این ين ک

هم می واهید بگین اريش این ين اي یه مرد کمتره ن اصددال چطور میشدده اريش 
قیاس کرد مگه اینهمه همه دا حرف اي برابري و مسدداوات يده  ولآدم ها رو با پ

ین دوتا نمیشدده ؟چرا این حرفا فقط روي کاغذ یا توي سددایت ها قشددنگن؟ ا
ستند که هر چند وقت یه بار  شعار بود نه کنایه اتفاق هایي ه چیزي که وفتم نه 

 تكرار میشن و اینطوري اريش آدمها میره يیر سوال !!!
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بار صددددرا  ار یا براي اولین  حرص داشددتم مي لريیدم که یهو دیدم واي خدا
شددد  باعثبروشددته به ردیف عقب و داره منو نگاه میكنه خیلي کوتاه اما همین 

شكر مودت ايردیف دلو دنداله بحث رو  صندلي خدا رو  شم رو  که یهو ولو ب
ستي اي کنارم به شد ب بیتا دو د سي متوده این حالتم ن ت داد عالم مورفت و ک

 که : یعني خاک تو سرت دختر
شروك به حرف يدن  حرفاي ستش رو بلند کرد و  صدرا د شد  مودت که تموم 

 کرد :
ستاد به نظر من بح - شرعي و حقوقي خیلي ا ث تفاوت دیه ين و مرد یه بحث 

شون رو  سم شید ا صحدت هاي خانم ببببد  ساس و عمیقیه اما من در تایید  ح
 نمیدونم همون خانمي که ته کالس نشستن بب

چنگي به پاي بیتا يدم که فریادش به هوا رفت و همه نگاهشددون بروشددت  چنان
 ب سمت ما ب و هر دو سرمون رو انداختیم پایین

ستاد رفته  نفهمیدم شدم ا شد اما اي تكاپوي بچه ها متوده  که کالس کي تموم 
و همه دارن کالس رو ترک میكنند تو یه لحظه تصمیم ورفتم و اي دام بلند شد 
شت در کیف چرم  صدرا دا سید کجا میري تودهي نكردم ب  و به بیتا که مي پر

شیدم عطر تلو ادلك ست ننفس عمیقي ک شی ونش قهوه ایش رو مي ب رین بوي 
شم رو کر  صداي قلدم داره وو ضاي ریه ام رو پر کرد حس میكردم که  چرم، ف

 میكنه ب
داش بلند شددد و تايه متوده من شددد ،خیلي بهش نزدیک بودم! واي حس  اي

 میكردم که االن اي هوش میرم ب صورتش حالت استفهامي به خودش ورفت :
 با من کاري داشتین ؟ -
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 رم و خیلي سریع وفتم :دهنم رو قورت دا اب
 نه فقط می واستم بگم اسمم بارانه !باران اشراقي ! -
سریع اي کالس بیرون  و شدم انقدر  شتم و اي کالس خارج  سرعت برو بعد به 

رفتم که حتي فراموش کردم کیف و سوییشرتم رو بردارم ب بیتا بنده خدا مجدور 
تار ب میگفت عین دیونه ها رفشد کلي دندالم بدوه که بتونه اونها رو بهم برسونه 

 کردم !
هیجان يده ام بعد اي سدده سددال و خورده ایي عالقه یه طرفه، این خودش  خیلي

کلي پیشرفته ب خوب قراره با پونه برم خرید و االن هم اینجا نشسته با اون قیافه 
فندقي اش يل يده به من موندم هر چي این ریز میزه و بامزه است من برعكسش 

ستي ا سها رفتم تو ان! را شروك کال حمایت اي حقوق کودکان  جمنمروي قد  اي 
اسددمم رو نوشددتم ب دلم می واد مي تونسددتم هرچي بچه تو دنیاسددت رو يیر یه 
چتر بزرگ دمع کنم و ايشددون محافظت کنم اورچه میدونم اونا یه محافظي 

ا ت دارن که اي همه ما باالتر و قوي تره پس فقط اي خدا می وام بهم کمک کنه
 باشم ب موفقبتونم تو این راه که شروك کردم 

 و ششم فروردین بیست
که خیلي تو نوشددتن خاطراتم تندلم ايیه طرف دلمم نمیاد که ننویسددم  میدونم

وقتي دفترهاي سالهاي قد  رو می ونم ، بزروتر شدنم رو کامال احساس میكنم 
باعث میشدده و این بهم انرژي میده ب همین واهي نوشددتن ها هم خودش کلي 

 عجیب و هیجان ايسدک بشم ب انگار قراره این ترم آخر براي من پر اي اتفاق ه
انگیز باشددن ب نه به اینكه تو تمام این سدده و سددال و خورده ایي که صدددرا رو 
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دوسددت داشددتم حتي به اندايه یه کالم هم با هم همكالم نشدددیم نه به اینكه 
با هم بر نه هاي م تلف  ها به ب ها هي  خورد مي کنیم ب دو روي پیش اي تايوي 

بوفه اومدم بیرون و یه لیوان چاي دستم بود تا براي بیتا که اي صدح سر درد بدي 
داشت بدرم ، یكهو متوده صدرا شدم، پشت به من تو راهرو ایستاده بود و مریم 
شدم! انگار  سو  شت باهاش حرف میزد ب بايم انگار م س ره اي دا با لد ند م

ص شیده  صال اي دز قامت ک ست که ا درا هیچ چیز رو نمي دیدم! دالدم اینجا
اینكه مریم داشددت باهاش حرف میزد و عشددوه مي اومد ناراحت نمیشدددم ب 
سترسه ! براي من با  صدرا یه رویاي دور اي د شاید خودم مي دونم که  نمیدونم 
این ظاهر دذاب و پشددتوانه ي خانوادوي محكمي که داره، با دخترهایي مث  

تر هماهنگه که هم يیداسدددت و هم ثروتمند تا یكي مث  من با این مریم بیشدد
و سطح ادتماعي متوسط ب بگذریم ببب همونطور که محو صدرا  موليظاهر مع

بودم بهشون نزدیک و نزدیک تر میشدم حس میكردم صدرا کالفه است ب مدام 
شتم که عطسه  صله دا شون فا ست مي کرد ب یک قدم باها ست به د کیفش رو د

شت و محكم با من برخورد کرد ام و سه من یهو برو صداي عط صدرا با  رفت ب 
شش من رو به این دنیا بروردوند ب  داسچاي  سوي سم و  ست و لدا شید روي د پا

کاري که حتي اون عطسه بي موقع هم نتونسته بود بكنه ب صدرا به سرعت عذر 
اش  خواهي کرد و مریم با صددداي تو دماغي اش که به خاطر بیني عم  شددده

 ورفته تر هم به نظر مي اومد وفت:
 وا باران دون این راهرو اینهمه پهنه چرا یه خورده اون ور تر نرفتي ؟! -

 رو به مریم کرد و وفت : صدرا
 خانم نادي من بعد با شما صحدت مي کنم -
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 بعد دستمال سپیدي رو اي دیب کت اسپرت سرمه اي رنگش بیرون آورد : و
 رمایید با این دستمال دستتون رو پاک کنیدبحالتون خوبه خانم بف -

سوخته که  همون ستش  سي د شیک وقتي ک شت که آخه آدم  موقع اي ذهنم وذ
بهش دسددتمال نمیدن اینم فكر کنم يیاد فیلم میدینهب این فكرها باعث شددد که 

 لد ند بزنم بصدرا با دیدن لد ندم وفت :
به ! به هر حال اور فكر - مي کنید دسددتتون يیاد  خوب مث  اینكه حالتون خو

 آسیب دیده بریم براي پانسمان ب
هم قدمي با صدددرا باعث مي شددد ذوق مرگ بشددم ! نه ! این اي تحم  من  فكر

 خارج بود براي همین وفتم :
 نه!ممنون آقاي ثابت خیلي داس ندود مي تونم تحملش کنم ! -
ه اهش ببعد دستمال رو ايش ورفتم تا دستم رو خشک کنم و همون موقع نگ و

سوختگي کامال ملتهب و قرمز به نظر مي اومد با  ستم افتاد که بر اثر  شت د پ
 نگراني وفت :

 اما ظاهر دستتون چیز دیگه ایي رو میگه ب -
شده  بايم ستم انقدر قرمز  ستم داد! چون د سفید و بي نمكم کار د ست  این پو

کردم  اضي اشبود که کامال انگار پوستش رو اي بیو کندن ب به هر يحمتي بود ر
که چیز مهمي نیسدددت و نگران نداشددده به طرف کالس رفتم ب وقتي به کالس 

شده بود چ شدت هیجان برافروخته  صورتم اي  سیدم انگار تمام  فت بیتا و ونر
چته دختر چرا انقدر قرمز شدددي بي حرف ب*س*لش کردم انقدر هیجان يده 

ستم دوابش رو بدم ب نمیدونم چرا اینطو شدم ب من تا قدبودم که نمي تون   ري 
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اي اینكه بیام دانشددگاه هیچي اي عشددق نمي دونسددتم همیشدده وقتي دوسددتام اي 
سوي بچه هاي مح  یا فامی  حرف میزدن نمي  نگاههاي ديدانه و نامه هاي پر 
تونسددتم درک کنم ب اما وقتي اومدم دانشددگاه همون روي اول که صدددرا رو دیدم 

شدم انگار همون موقع یه سو  شه اي  حس کردم م سمتي اي ودودم براي همی ق
شدب  صدرا بعد ايمن وارد کالس ن ست ب به هر حال  شد و به اون پیو من ددا 

به اتم دا رو  بودب اما م*س*تقیم اومد طرف من و  اموقتي اومد که آنتراک تقری
 کیسه پالستیكي کوچیكي رو به طرفم ورفت و وفت :

ه ن آلودوي هوا بهتره کاین پماد سددوختگي و باند م صددوص سددوختگیه با ای -
 دستتون رو بدندید ب

ها خیره شدم بهش! بیتا دست دراي کرد و پالستیك رو ايش ورفت و  مثالاحمق
تشددكر کرد ب دلم نمی واد پانسددمان دسددتم رو باي کنم یه دور حس عمیق و 

 شاعرانه دارم به این بانداژ قهوه ایي رنگ ! پاك دیوانه شدم ب
ت تو مسددنجر بودمیادمه اولین بار که اومدم تو این ببب دیشددب تا دیروق بگذریم

به بعد  به این روم و اي اون  مسددنجر میالد منو تو یكي اي رومها اد کرد و آورد 
شدددم پاي ثابت روم بوي باران ب تو این سدده ماه خیلي بهشددون عادت کردم ب 
سه که براي فرار  شده براي من یه دور خل شب تا دیر وقت اونجا بودم ب نت  دی

ردن اي واقعیت هاي يندوي واقعي ام بهش پناه مي برم ب دوسددتاي خوبي هم ک
سالي کوچیكتره ب چون پدر و ما درش اي هم  ضا که ايم چند  اونجا دارم مث  ر
ددا يندوي مي کنند هیچ يني تقریدا دور و برش نیسددت و به همین خاطر بهم 

هش مي وم تو مث  مامانمي ب منم ب مخیلي وابسددته اسددت و میگه حس میكن
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سال ايت کوچیكترم ب اونم مي خنده و مي وه  سه چهار  خجالت بكش همش 
 قربون این مامان سه چهار ساله برم که باید با هم بریم مهد کودک !

واسه امشدم کافیه برم دیگه الالب قراره فردا کمك مامان کنم و یه ذره مربا  خوب
م میگذارم دلوي درسددت کنیم ،بهتره که انرژي داشددته باشددم ب امشددب دسددت

شم پس ندادم فكر کنم این بوي عطر منو  ستمال ستي د شمام و مي خوابم! را چ
 دیونه کنه!"

 "من برخیزم بروم قهوه ایي بود کنم شاید این عطر تو اي مشامم برود"
 اردیدهشت سوم

این دفتر رو باید بگذارم دفتر وقایع عاشددقانه چون تو این هفت روي کلي  اسددم
ما من هیچ کدوم رو ننوشددتم مث  خواسددتگاري  اتفاق تو خانواده تاده ا ما اف

سنش ين می واد چیكار  سان اي مهتاب دختر عمو رامین !! نمیدونم با این  سا
ال مهتابه و مهتابم قد قاما مث  اینكه ين عمو به مامان وفته که خیلي وقته عاشدد

نظر مسددداعدش رو اعالم کرده ب باورم نمیشددده مهتاب کوچیكترین بچه عمو 
شه منو یاده بره  شت قهوه ایي همی شماي در صورت کوچیك و چ رامین با اون 
هاي معصددوم تو سددریال هایدي مي اندايه خیلي هم کم حرفه ب اتفاق دیگه ام 

هر روي بهم تلفن میكنه و اي  واینكه خاطره بددور عاشق دوست ساسان شده 
 شماره فرهاد اس ام اس هایي که بینشون رد و بدل میشه حرف میزنه مث  اینكه

رو سالومه براش اي ووشي ساسان کش رفته ب اینا به نظرم خیلي مهم ندودن اما 
دوتا اتفاق مهم تو این چند روي برام افتاد اول اینكه اي کانون حمایت اي حقوق 
به دیدن دختر  ید پنش اردیدهشدددت  با که  ماس ورفتن و وفتن  هام ت با کودکان 
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كه ث  این به اسددم ضددحي برم م خاطر  کوچولویي  به  براش توي بهزیسددتي 
بدرفتاري پدرش پرونده تشددكی  شدددده ب باید میرفتم یه خالصددده وزارش اي 
وضددعیتش تهیه میكردم و به کانون اطالك میدادم تا وکی  مناسدددب رو براش 

خیلي هیجان يده ام کرده ب اي یه طرف هم دلم براي ضحي  هبفرستن ب این قضی
تار پدرش عذاب بكشه ب خدر خوب دیگه کوچولو مي سويه که باید به خاطر رف

ام اینكه امروي که رفتم دفتر کانون تا آدرس و مشدد صددات رو بگیرم صدددرا رو 
باشددده و  یادش  نام فكر نمیكردم منو  دت  مده بود براي ث یدم اونم او جا د اون

هم بود الدته نگاهش یه چند ثانیه روي صددورتم مكث کرد اما هیچ  مینطوره
دود بقربون این خانم شهابي مدیر دفتر کانون برم که به نشوني اي آشنایي توش ن

 صدرا وفت :
ست  - شمان مث  اینكه حقوق دانان دو شكده اي هاي  شراقي اي هم دان خانم ا

 دار حقوق کودك تو دانشكده شما کم نیستند !
شناخت ب يبونم روي " س " ویر کرده بود  صدار دوباره نگاهم کرد و ایندار منو 

تي بود بهش سددالم کردم ب اونم با لد ند محوي دوابم رو داد و اما به هر بدب 
حالم رو پرسیدب نگاهش به دستم بود بابت باند و پماد ايش تشكر کردم ب وقتي 

که اور ممكنه با هم  اسددتفهمید که می وام برم دیدن ضددحي کوچولو ايم خو
شه انگار این ترم آخري خدا درهاي رحمتش رو یه  ویي بهبریم ب واي باورم نمی

سمتم باي کرده ب اي خدا خواسته يودي قدول کردم و همونطوري که تو چشماي 
سیاه و نافذش خیره شده بودم قرار پس فردا رو براي ساعت هشت صدح دلوي 

شتیم ب مث ستي منطقه ده وذا شده بود روش   بهزی اینكه اي نگاه خیره من کالفه 
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 نارم بود حتما یه خاك تو سددررو بروردوند و بدون خداحافظي رفت ب اور بیتا ک
 دیگه بهم میگفت باي االن تا پس فردا فكر کنم اي ذوق يیاد ينده نمونم ببببب

 کاش امشب ، اي
 "من و بالشم که نقش تو را شب ها در آ*س*و*شم بايي مي کند ،

 مي شدیم ببب دعوت
 شک این تراژدي ، اسكار مي ورفت بببب!" بي

 ب یر همدم " شب
تي سددرش را اي روي دفتر بلند کرد ب حاال خاطره این رويها براي لحظا صدددرا

داشددت توي ذهنش دان میگرفت و پر رنگ تر مي شددد ب انگار خاطره ها یه 
 دایي قایم شده بودند و منتظر اشاره ایي تا باي خودي نشان بدهند ببب

 اردیدهشت سوم
 ياینكهدارم به رويهاي پر اي شددگفتي عادت میكنم !شدداید خدا هم دلش ا دیگه

من فقط این سدده چهار ماه مي تونم صدددرا رو بدینم سددوختهباما امروي خیلي 
شعر  ست ب وام مدام این  ستم در صدح نتون شب تا خود  غمگینم بببببببببب دی

 اخوان مي امد تو ذهنم
 دیدار نزدیک است لحظه

 من دیوانه ام م*س*تم باي مي لريد دلم ن دستم باي
 بببببوویي در دهان دیگري هستم  باي
اینكه یه قرار کاري ساده بود باي من خیلي پریشون بودم ب با یه وسواس لداس  با

پوشددیدم تو آینه نزدیک یه ربع به خودم ذل يدم و حرص خوردم اي دسددت این 
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اضافه ويني که منو ووشتالود نشون میده ب وقتي رسیدم هنوي ده دقیقه تا ساعت 
ب بهم سددالم کرد و  بوداونجا هشددت بافي مونده بود صدددرا دقیقا راس هشددت 

نفهمیدم که چطوري دواب دادم با هم وارد سدداختمون بهزیسددتي شدددیم اي 
شانس بد من آسانسوري ندود و باید چهار طدقه رو با پله مي رفتیم صدرا سعي 
مي کرد خودش رو با قدمهاي کند من همراه کنه و من داشددتم بابت نفس نفس 

ب وقتي رسددیدیم به طدقه چهارم  ممي مرديدنها و عرق ری تن هام اي خجالت 
 دیگه نفسي برام نموندب صدرا نگاهي بهم کرد و وفت :

 خانم اشراقي یه چند لحظه اینجا صدر کنیم بعد بریم داخ  ب -
دونسددتم چي باید دوابش رو بدم حس میكردم مث  پیرين هایي که باالي  نمي

وريشكار کجا و من شصت سال دارن باهام حرف میزنه! حق هم داشت یه آدم 
که حتي یه چهار راه رو هم دلم نمیاد پیاده برم کجا بب صدددرا عضددو تیم والیدال 
دانشگاه بود و مي دونستم که بايیش حرف نداره بارها شده که یواشكي رفتم و 

 بايیش رو نگاه کردم ب تو فكر خودم غرق بودم که صدرا وفت :
 فكر میكنم دیگه بهتره بریم تو ! -

تاق مدیر رو درسدددت وا وقتي تابلوي ا رد سدددالن کوچک بهزیسددتي شددددیم 
روبرومون دیدیم بخانم طلوعي مدیراونجا حدود پنجاه ساله ایي بود که به نظر 

 خیلي مهربون مي اومد، ايمون با خوشرویي استقدال کردب
 نشستیم پرونده ضحي کوچولو رو داد دستمون و وفت: وقتي

ضحي بر اثر دراحاتي که - سفانه  ستان کودکان  متا شده توي بیمار بهش وارد 
 بستري شده!
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شدب چطور یه پدر میتونه با دگر ووشه خودش اینطوري رفتار کنه  قلدم شرده  ف
چهره صدرا هم ورفته و در هم بود و داشت پرونده رو ورق میزدب اي توي پرونده 
بروه کوچكي رو ددا کرد و بي حرف به دسددتم داد وزارش پزشددكي قانوني بود 

سرم مي چکه  ساس کردم اتاق داره دور  ب چندین فقره  رخهوقتي خوندمش، اح
شكستگي دنده که خود به خود دوش خورده! چندین فقره شكستگي است وان 
دمجمه !سددوختگي هاي متعددي که با سددیگار در دا به داي تن کوچولوي 
ضحي ودود داشت و کوفتگي و کدودي هاي وسیع تو تمام نقاط بدنش ب عمق 

 خیلي وسیع بود ب فادعه
 خانم طلوعي شروك به حرف يدن کرد: بالخره

مادر ضحي چند سالي میشه که اي پدرش ددا شدهب پدرش یه بیماري رواني  -
داره که به صورت ادواري عود میكنهب یعني واهي خیلي خوب و نرماله و واهي 
ناهنجاري میشددده و مادر ضددحي هر کاري که کرده نتونسددته این  هم دچار 

 هدهعجاري رو ثابت کنهب براي همین نتونسددته سددرپرسددتي دخترش رو به ناهن
بگیرهب چون پدر ضحي تو دادواه ثابت کرده که این خانم به علت نداشتن مح  
مناسب براي يندوي ! قدرت سرپرستي دخترش رو نداره ب تو این دو سال خیلي 

رش يندوي کم به مادر ضحي ادايه دیدنش رو میداده و ضحي با نامادري و پد
ضحي ب*س*لش میكنه، حتي اي  ه لداس متود رويمیكرده یک بار وقتي مادر 

شكی   شه و اونو به کالنتري مي بره و براش پرونده ت ضحي مي  تورم هاي بدن 
میده ب اما در نهایت قاضددي میگه پدر حق داره بچه اش رو تادیب کنه و به پدر 

 ور بچه رو کتک نزنه ب اماضحي تذکر میدن و ايش تعهد میگیرن که دیگه اینط
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بدتر میشددده و حتي  ضددیهمث  اینكه رفتار پدرش بعد اي این ق بدتر و  با بچه 
نامادري هم چندباري به مادرضحي میگه بیا دخترت رو بدر اما اون حتي موفق 
شدت آيارهاي  ضحي اي  شه که بچه اش رو بدینه تا اینكه بالخره یه روي که  نمی

اش اونو به درمانگاه مي رسددونه و به مادرش تلفن پدرش اي حال میره نامادري 
پدرش تو بايداشتگاست و حال ضحي هم اصال خوب نیست  هممیكنه ب االن 

 ب
توي چشمام حلقه يده بود يیر چشمي نگاهي به صدرا کردم دستاش رو  اشک

در هم وره کرده بود ب اي سددفید شدددنه سددر انگشددتهاش معلوم بود که داره بهم 
خانم طلوعي برامون توضیح داد که نیاي به یه وکی  مت صب  فشارشون میده ب

عد کنند ب و ب اكدر امور کودکان دارن تا بتونند اي حق ضددحي در برابر پدرش دف
آدرس بیمارسددتان رو داد تا بریم و وزارش پزشددک معالجش رو هم بشددنویم ب 

د ووقتي اي سدداختمون بیرون اومدیم با ودودي که هوا کامال لطیف و بهاري ب
حس میكردم نفسم ورفته و نمي تونم درست نفس بكشم صداي آرام صدرا رو 

 شنیدیم که وفت :
 شما همینجا صدر کنید تا من برم و ماشین رو بیارم ب -

صدرا بودن هم اي  انقدر شوق با  براي اون دختر کوچولو ناراحت بودم که حتي 
قتي به رفتیم ب و دلم رفته بود بي حرف سوار ماشین شدم و به سمت بیمارستان

اونجا رسیدیم متوده شدیم ضحي تو ب ش مراقدت هاي ویقه است ب اي پشت 
رنگ  ورتشددیشدده نگاهش کردم خیلي کوچولو و الغر به نظر مي رسددید ! صدد

پریده اش آرام اما دردمند با چشددماني بسددته و ماسددک اکسددیقني روي دهانش 
دت با پزشددک تصددویر خوبي اي یه تراژدي انسدداني بود ب صدددرا براي صددح



wWw.Roman4u.iR  32 

 

شت ، کنار  ساعت با چهره یي ورفته تر اي قد  برو معالجش رفت و بعد اي نیم 
من ایسددتاد و به ضددحي چشددم دوخت !نمیدونم چقدر وذشددت که ضددحي 

رو باي کرد و کمي به اطرافش نگاه کرد انگار يیر لب اسم مادرش رو  چشماش
س ش شه اتاق ن صندلي وو شدم که روي  ا ته بود و بصدا میزد تايه متوده يني 

صداي ضحي اي دا پرید ب صدرا چند ضربه کوتاه به در يد مادر ضحي متوده 
شد و با  ضور ما  ضحي هم متوده ح سمت در اومد همون موقع  شد و به  ما 
چشماي درشت و سیاهش بهمون نگاه کرد چشماش مرطوب بود و انقدر درد 

 توش بود که حس کردم االن قلدم ايشت غصه منفجر میشه ب
ضددحي وقتي متوده شددد ما اي کجا اومدیم اشددكهاش سددرايیر شددد و با  رماد

صدرا بهش وفت باید به کانون بیاد  ست به دخترش کمک کنیم ب  التماس خوا
و به یكي اي وکالي اونجا وکالت بده و اطالعات اليم رو در اختیارشون بگذاره 

ویر اون و بهش اطمینان داد که اي حقوق ضددحي دفاك میكنه ب من اما هنوي در
صدرا  ستم هیچ کالمي بگم چقدر خوب بود که  سنگین بودم و نمي تون بعض 
کارمون تو  مده بود ب بالخره  نده ضددحي او هم همراه من براي بررسددي پرو

 بیمارستان تموم شدب دلوي بیمارستان صدرا وفت :
شما رو تا  - ست! اوه ادايه بدین من  شما وویا حالتون خوب نی شراقي  خانم ا

 نم بمنزل برسو
دونسددتم که تنها قادر نیسددتم بروردم سددرم رو به عالمت تایید تكون دادم و  مي

سوار ماشین شدم ب بعد اي چند دقیقه که در سكوت وذشت رو به او که با چهره 
 درهم مشغول رانند وي بود کردم و ايش پرسیدم :
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 آقاي ثابت دکتر ضحي چي وفت ؟! -
 مقابلش يل يده بود دوابمو داد : رو عمیق بیرون داد و همونطوري که نفسش

دکترش وفت که حالش هیچ خوب نیست ضربه ایي که ایندار با لگد پدرش  -
به سددینه اش وارد شددده باعث آسددیب دووانه شددده هم یكي اي دندهاش مجدد 
سرش به ووشه دیوار  ضربه  شده و چون بر اثر  شار وارد  شكسته به قلدش هم ف

نه دمجمه اش هم ترک  نبرداشددته و االن مدام تو حالتي بی خورده متاسددفا
 هوشیاري و بیهوشي به سر میدره ببب

 تحملم تموم شد با صداي بلند شروك به وریه کردم و فریاد کشیدم : دیگه
ست ؟پس  - ست ؟مگه اي ودود خودش نی ضحي بچه اش نی آخه چرا ؟مگه 

ه جچرا باهاش اینطوري رفتار کرد؟ اور یه حیوان خونگي هم داشت نداید شكن
اش میكرد چه برسدده به چه اش این چه دنیایي کثیفیه ؟این چه قانون ظالمانه 

 اییه که به پدر حق میده با فريندش اینطوري رفتار کنه ببب؟
بلند وریه مي کردم که حس کردم نفس داره تو سینه ام حدس میشه ب بايم  انقدر

را بي ب صددداین نفس تنگي لعنتي نگذاشددت اونطور که باید دلم رو خالي کنم 
سكوت کرد نمي  شت و او هم  حرف در امتداد اتوبان کنار پارک وفتگو نگه دا
صدایي ايم  شید اما نه او حرفي يد نه من دز هق هق وریه  دونم چقدر طول ک
در اومد بالخره با صداي کوبیده شدن به شیشه پنجره ماشین و افسر دواني که 

شه بود به خود اومدیم و بعد اي عذر شی سوي  خواهي مجدد به راه افتادیم ب  ان 
آدرس منزل رو ايم پرسددید که حتي نتونسددتم تعارف کنم و فقط آدرس رو وفتم 

قشنگي براي يندوي نیست چطور یه آدم  يبخیلي خسته ام انگار دنیا اصال دا
 که اسم خودش رو میگذاره پدر مي تونه تا این حد سقوط کنه ببببب
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 يمدیدن اسدتددد اینجدددا
 ودکدان ب*و*سده ايکد مدحد 

 بدسدیددارندد کدودکداندي کدده بده دندیددا مدي آیدندد چده
 در ابدتددا قدرار بدوده فدقدط یدكددد ب*و*سده بداشدندد ب ب ب کدده

 اردیدهشت بیستم
وقته که سددراغت نیومدم رويهاي خیلي بدي داشددتم ب قد  اي اینكه برم  خیلي

یه کمي مادرا فكر کنم  بد  قات خوب بگم ب  سددراس قسددمتهاي  فا که ات بهتره 
ساسان و ببب نامزد کردن یه مهموني کوچولو ورفتن که خدا رو شكر چون فامی  

بود که  لبعروس و دوماد یكي بودن مشك  خاصي پیش نیومد ب اما خیلي دا
شقانه به مهتاب نگاه مي کرد که حس میكردم یه عالمه پروانه  سان چنان عا سا

 بال میزنه ب خیلي خوشحال شدم ب اطرشون ب خوشگ  دور سرشون داره باال
که درباره طالق و حكومت مردان در  2خدر خوب دیگه هم اینكه کار تحقیقي 

ي تو شددد ب ورچه نائین ناختهقوانین خانواده بود به عنوان تحقیق برتر کالس شدد
دلسه نقد و بررسي خیلي سعي کرد که تحقیقم رو بكوبه و مدام مي وفت که 

سم تحق شوره ب دالب بود که حتي ا شراقي یه دور حمله به قوانین ک یق خانم ا
شت اي قوانین  سینه نمیزد و فقط دا سنگ خودش رو به عنوان یه مرد به  صال  ا

کردن ب و حتي صدددرا هم تو نقدي که  یقمکشددور دفاك میكرد ب بچه ها تشددو
سم سمش داد و میگفت که ا شت ک  تحقیق رو تایید کرد اما یه ویرایي به ا  دا

 تحقیق نداید نتیجه ویري کلي اي موضوك تحقیق باشه ب
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دیگه نمي دونم اي کدوم اتفاق خوب برات بگم اي باي نشسته شدن بابا و  خوب
سهند  شدن داداش  شي کوچیك یا قدول  صمیمش براي باي کردن یه آبمیوه فرو ت

سه  سپانیا ب بین ما  صی  و اینكه باید تا آخر بهار بره ا ا بچه تتو بورسیه ادامه تح
دانشددجوي برتر شددناخته  عنوانسددهند اي همه امون باهوش تره بعد اي اینكه به 

صاب و  صي اع ص سهمیه دکتراي ت  ست تو  شده حاال هم خیلي را حت تون
روان قدول بشه ب همه امون بهش افت ار مي کنیم ب داداشمو خیلي دوست دارم 

د همیشدده اي کاري که هیچ وقت به عنوان برادر بزروتر من و پونه رو اذیت نكر 
حین تحصی  داشت به من و پونه پول تودیدي مي داد و برامون هدیه مي خرید 
سه  سالي نمي بینیمش دلم میگیره مامان همه اش اي این مي تر ب اي اینكه یه دو
که نكنه سهند بعد اي تموم شدن درسش همونجا بمونه اما من میدونم که سهند 

 عاشق ایرانه ب
نه ؟ اخه خیلي برام سدد ته که اي اتفاقات دیگه ي این چند  حاشددیه رفتم خیلي

روي بگم که حسددابي منو بهم ری ت اما مث  اینكه براي خالي کردن خودم اي 
این همه غصده و درد راه دیگه اي دز پناه آوردن به صدفحات تو ندارم ب دو روي 

م ه بعد اي اینكه به دیدن ضحي رفتیم دلسه تودیحي بروذار شد و من و صدرا
وزارشمونه رو ارائه کردیم ب با توده به حساسیت موضوك آقاي پرهیزوار وکی  با 
شون هم با کمال  ستري رو براي اینكار انت اب کردن که ای سابقه پایه یک دادو
می  قدول کرد ب و شكایت نامه ایي علیه پدر ضحي مدني بر کودک آياري منجر 

چون توي وزارش تفصددیلي  به ایراد صدددمه عمدي و آيار دنسددي تنظیم کرد
سیگار  سلي این دختر بچه هم با  ستگاه تنا پزشكي قانوني اومده بود که حتي د
صورت نگرفته بود ب همه تو  شده بود ورچه هیچ تعرض دنسي بهش  سويانده 
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کانون متاثر بودن ب کم کم کار وزارش این قضیه به نشریات هم کشیده مي شد 
صدر سه  سندوان مجله ينان و عنوان کرد که  اب تو اون دل خواهرش یكي اي نوی

یكي اي سددرمایه وذارهاي اصددلي اونجاسددت و مي تونه این قضددیه رو کامال 
شد با توافق آقاي  شروك  شها  سئله رو پذیرفتن ب تال شش بده که همه این م پو
پرهیزوار من و صدددرا همراهش تو مراح  دادرسددي مي رفتیم و هر روي هم به 

ستا شد حتي سر مي يدیم ام نبیمار ضحي روي به روي بدتر می سفانه حال  ا متا
 اون حالت نیمه هشیاریش رو هم اي دست داده و کامال تو کما فرو رفته بود ب

حتي لحظه ایي بیمارسددتان رو ترك نمي کرد ب یه روي ايش پرسددیدم که  مادرش
چرا با ودود این قضددیه ضددحي رو تنها وذاشددتي و طالق ورفتي بهتر ندود مي 

حم  مي کرد ب که وریه تل ش اي پرسیدن این سوال پشیمونم کرد ب موندي و ت
به هیچ عنوان  که دیگه  یده میون حرفاش وفت  یده بر ت نميو اون بر  ه تونسدد

شكنجه  ستفاده مي کرده تا اونو  ضحي ا ضحي اي  ضاك رو تحم  کنه و پدر  او
 بده و با آيار بچه بیشتر بهش آسیب مي رسونده ب مي وفت :

مشددك  کاوه با منه! و وقتي من اي يندوي اش خارج بشددم اون  فكر میكردم -
سدي پیدا کنم  سر اون بچه بر میداره فكر میكردم بعد اي اینكه کار منا ست اي  د
شد تو دامعه براي یه ين تنها که هیچ تجریه  ضحي رو میارم پیش خودم ب اما ن

ش سدي پیدا نمي  شته کار منا سني ايش وذ شب اي د هکاري نداره و  وري !هر
ضحي رو  ضحي وریه مي کردم تا مدتي هم فكر میكردم که کاوه حداق  دیگه 
اذیت نمیكنه اما وقتي یه بار تو مالقاتم دیدم که چند داي بدن ضددحي کدود و 
متورمه داغون شددددم بعداي اون خیلي تالش کردم که ثابت کنم کاوه داره این 
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سفانه موفق  شدمبچه رو يدرکش میكنه اما متا ضحي خیلي ب کاوه  ن مي وفت 
شدیه توست هم اخالقش هم ظاهرش ايش متنفرم ب وقتي مي وفتم تو که ايش 

 بیزاري اونو بده به من مي وفت :
 نه اون باید تاوان اشتداهات تو رو بده ب -

کامال مي دونسددتم که کاوه بیماره اما نتونسددتم تو هیچ مردعي ثابت کنم  من
س*ت مي شددد کامال اختیارش رو اي رفتارش کامال عادي بود و فقط وقتي م*

 دست مي داد ب
شش کنم ب یه  ماادر سرين شتر اي اون  ستم بی ضحي کامال درمونده بود نمي تون

صدرا همراهم بود وقتي حرفاي اون  شتم  ستان بر مي و شتم اي بیمار روي که دا
 ين رو براش بايوو کردم عصداني شد و وفت :

ت کرد که مرد تا این اندايه مشددك  اینا همه اش تودیحه مگه میشدده نشدده ثاب -
ست چنین وروي  شه یه مادر طالق بگیره و بچه بي پناه رو د رواني داره مگه می
رها کنه ب مگه میشدده قاضددي دادواه با دیدن بدن کوفته یه بچه بگه که این حق 

 تادیب پدرانه است!!!!
شده ب ن - س ته اما مي بینید که همه اینا  یم مي تونآقاي ثابت مي دونم باورش 

درباره علت رفتار مادر ضددحي قضدداوت کنیم ما نمي تونیم وقتي تو شددرایط 
دیگران نیسددتیم اونا رو محكوم کنیم ب قضددداوت کردن کار خیلي مشددكلیه ب 

که ممكنه  يچطوري مي تونیم ادمي که داره مي لنگه رو مسدد ره کنیم در حال
ت درباره دیگران نیسکفشي که پاشه تنگ و آيار دهنده باشه ب وظیفه ما قضاوت 

 چون این باعث میشه که دیگران هم ما رو محك بزنند!
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سكوت کرد ب خوبي این چند وقت همراهي ام با  صدرا شنیدن حرفام  بعد اي 
صدام موقع حرف يدن باهاش نمي لريید و به قول بیتا  صدرا این بود که دیگه 

بهم سددالم مي  مث  دن يده ها رفتار نمي کردم ب حاال وقتي وارد کالس میشدده
به  اش پهلوم یا با پ بهکنه و این بیتاي لعنتي هم هر بار با ارنجش محكم مي کو

شتر اي پیش  ست مي اندايه اما دلم انگار بی مي کوبه تو غويك پام ب و کلي منو د
تو این احسدداس ذوب شددده ب اي وقتي بیشددتر شددناختمش منشددش رفتارش 

 ه لیاقت اینو داره عاشقش بشم بانسانیتش منو مطمئن تر کرده که اون کسیه ک
وقتي مي بینمش براي لحظه ایي همه دا پر اي هواي عشددق میشدده و دز  هنوي

اون هیچي به نظرم نمیاد!، وقتي حرف میزنه دلم می واد صددداش همینطوري 
دریان داشددته باشدده و هروز سددكوت نكنه وقتي نگاهم میكنه و ايم سددوالي مي 

چ دوابي به حرفات ندارم !تو فقط حرف پرسدده ،دلم می واد بهش بگم من هی
بزن چون سوال و دواب فقط خودتي و بس ب این دو سه باري که سوار ماشینش 
شیدم که وقتي  شینش نفس عمیق ک شدم انقدر تو ما سیر  شدم و باهاش هم م
سوخت ب وقتي با نگاه نافذش  ساعت مي  سي ام تا چند  شه مجراي تنف پیاده می

نه داره موهاي ضددحي نگاهم مي کنه، وقتي مي بی رو  کوچولونم که دلسددويا
مرتب مي کنه ،وقتي مي بینم که با همه انتقادي که به رفتار مادر ضددحي داره 
،مدام باهاش در ارتداطه و وسددای  مورد نیايش رو تهیه مي کنه، وقتي مي بینم 
که براي ضددحي یه اتاق اختصدداصددي ورفته و هر بار که اي اتاقش میاد بیرون 

شماي يید ست که پچ شكي نر ی ته ا غرور مردونه اش قایم  شتاش نمناك ا
شده ببببباورم میشه که بر خالف اونچه بیتا میگه ابله نیستم که اینطوري دیوانه 
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سم  شه، اخرین نف شدم و دلم می واد تو هواي که اون نفس مي ک شقش  وار عا
 رو بكشم و بمیرم!

ا سدد ت ترین داي که حاشددیه رفتم ببب داشددتم مي نوشددتم ببب اینج بايم
مادراستبببب بدن نحیف ضحي کوچولو هیچ طاقت این همه در رو نداشت و 
شده بود اونو برد  شیمون  شته کوچولو به بنده هاش پ سپردن این فر خدا که اي 
صدر ستان  ضحي رفته بودم به بیمار  اپیش خودش ببب رويي که براي مالقات 

سرعت اي ب ش بیر شماني قرمز به  سمت رو دیدم که با چ ون اومد، نگران به 
اتاق ضحي دویدم صداي ضجه هاي مادرش بي نیايم کرد اي اینكه بپرسم چي 
شده ب ضحي کوچولو دیگه پیش ما ندود مادرش رو ب*س*ل کردم و وریستم و 

 سعي کردم دلداریش بدم :
ست هر لحظه و هر ثانیه  - شد !دیگه مجدور نی ضحي راحت  وریه نكن دیگه 

هره يندوي کنه !مجدور نیسدددت اي دیدن سدددایه روي دیوار اش رو با ترس و دل
ضطراب ناخن هاي کوچولوش رو نمي دوه  شه بببب !دیگه اي ا سان فریاد بك هرا

سويه بببب  مي!دیگه صدات نمیكنه و نمیگه مامان سرم درد میكنه! مامان دستام 
ش ا!اون االن پیش بقیه فرشته ها داره بايي میكنه! خوشحاله !تو هم خوشحال ب

شك آلود  صومش ا شماي مع شو خیس نمیكنه! دیگه چ شدها اي ترس دا دیگه 
 نمیشه بببب

دونم چقدر این حرفا رو يمزمه کردم که پرسددتاري دسددتمو ورفت و بلندم  نمي
 کرد و وفت :

بسه خانم شما که با این حرفا بیشتر داغونش کردین ببب بلند شو این خانم اي  -
 حال رفته!!!
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ستش  حس سي د شك کردم ک شتم با دیدنش ا شت برو شونه ام وذا رو روي 
 دوباره تو چشمام دوشیدناله کردم :

 صدرا!!! -
ص  بود  و ستم و سرم به د بعدش دیگه هیچي نفهمیدم وقتي به هوش اومدم یه 

سته بود و  ش صندلي کنارم ن صدرا هم روي  شیده بودم ب  و روي ت ت دراي ک
قعیت مجدور شد به کارهاي چشماش رو بسته بودب شرمنده شدم که تو این مو

شماش رو باي  صدرا چ شینم که  سعي کردم ب شدم و   و کردمن هم برسه ! بلند 
 وفت :

 بهترین خانم اشراقي؟! -
 بله بهتر بد شید باعث يحمت شدم! -
نه من تايه اومدم دندال کارهاي ضددحي بودم به آقاي پرهیزوار خدر دادم که  -

 دم هنوي به هوش نیومدین!بیاد اومدم بددینم شما چطورید که دی
 به هر حال ممنون فكر کنم این سرم تموم شده باشه! -
 االن پرستار رو صدا میكنمب -

ست که چه اتفاق تل ي  وقتي ش اي اتاق بیرون رفت خنده ایي تلو روي لدهام ن
باعث شده بود ما کمي بهم نزدیك تر بشیم ب وقتي اي بیمارستان مرخب شدم 

تونم براي مراسم تشیع ضحي بیام چون مي ترسم دوباره به صدرا وفتم که نمي 
حالم بد بشه اما سعي مي کنم به مراسم بعدش برسم ب اونم کارم رو تایید کردب 
و بعد اي هم خدا حافظي کردیم و من با آژانس بروشددتم خونببباین چند روي 

ن یمدام دندال کارهاي پرونده ضحي بودم ب استاد که متوده شده ما تو دریان ا
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پرونده بودیم ايمون خواسددته که یه وزارش کام  و مفصدد  درباره این پرونده 
ب اما هنوي هیچ کدوم نتونسددتیم اینكار رو  دیمتهیه کنیم و تو یه دلسدده ارائه ب

شددروك کنیم ب پدر ضددحي با قرار وثیقه تو يندانه و اي همه دردناکتر اینكه چون 
شاید براش چند شه و  ضحي بوده اعدام نمی سالي حدس در نظر بگیرن ب  پدر 

صش  صا شه ق ستیم که وقتي پدري فريندي رو بك اینو ما اي همون اول مي دون
نمي کنند!!! اما حاال که تو یه پرونده عملي قرار ورفتیم و اونهمه يدر اون بچه 

 رو دیدیم باورش برامون غیر ممكنه و قانونش ظالمانه است ب
ست بب یه روي تلفنم داره ينگ می وره ب باورت می واي صدرا شماره  شه همدم 

با هم تماس بگیریم بهتره  این برام آريو بود اما این رويها خیلي پیش میاد که 
 من برم تلفنم رو دواب بدم قول میدم دیگه اینهمه تاخیر نداشته باشم بببب"

شت  صدرا شتر خواندن را ندا شده بود تحم  بی ست حالش منقلب  دفتر را ب
و باعث شدده بود طعم دهانش به تل ي يهر شدود بببب خاطرات آن رويهاي تل

برخواست و کنار پنجره ایستاد اي دیدن ماشین طاها داخ  حیاط متوده شد که 
 انبیمارستآنها بروشته اند ب به یاد آوردن ضحي کوچك که بي دا ن روي ت ت 

یاد اوردن  به  مادرش  یادهاي ووش خراش  یاد اوردن فر به  یده بود،  دراي کشدد
اشكدار پرستاران ب ش و خشم پزشك معالش همه و همه بار سنگیني چشمان 

روي قلدش وذاشدددت ب در این مدت که خود وکی  شدددده بود هیچ پرونده اي 
رويها هنوي ذهنش  آناینهمه روح و روانش را آيرده نكرد ب شاید به خاطر اینكه 

 برشلوح سددفیدي بود و تنها آماده براي ثدت خوبي انسددانهایي که در دور و 
شتي و پلیدي دید،  شته انقدر ي  سال وذ يندوي مي کردند ببب اما طي این چند 
که دیگر هیچ پرونده اي مانند پروند مرگ ضددحي روي او تاثیر نگذاشددت ب ب ب 
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آن روي وقتي باران را بیهوش دید اي آن همه محدتي که در قلب این دختر انداشته 
شد دلش ورفت ب هیچ  صي به بود و حال باعث رنجش مي  ساس خا وقت اح

باران نداشددت اما با دیدنش همیشدده حس مي کرد مي تواند به او اعتماد کند، 
سي و تنها نامش را فراموش کرده اي ب  شنا سالها دور مي  انگار کسي بود که اي 
و حال به راسددتي پس اي وذشدددت چند سدددال نام باران را اي یاد برد بود و ان 

ال یكهو اینهمه با قدرت امده که بگوید خاطرات کمرنگ شددده بودند ببب اما ح
که فراموش کردن برخي چیزها ممكن اسدددت مقطعي باشدددد، آن هم فراموش 

 کردن محدت مهرباني و ایثار ببب
رويها در دانشكده خیلي اي دخترها به نوعي سعي در دلب توده او داشتند،  آن

وب دو همكار اما هروز حس نكرد که باران نیز به او عالقه ایي خارج اي چهارچ
یا دو همكالس دارد ب واهي وقتها حس مي کرد او دختر عجیدي است !اما هیچ 

عجیدي که واهي  کارهايوقت این مسئله انقدر برایش مهم نشد که بداند علت 
 اي او سر مي يند چیست ب

وقتي باران به طور عجیدي ناپدید شددد، هم باي هیچ وقت اینقدر به خود  حتي
سي اي يحمت نداد که دندا شپزخانه رفت پا سمت آ صدا به  ل دلی  بگردد ب بي 

شددب وذشددته بود و اه  خانه در خواب بودند ب آنها هروز وقتي صدددرا تنها در 
ستند که ممك سراغي اي او نمي ورفتند چون مي دان شغول  ناتاق بود  ست م ا

شت و به اتاقش  شیر بردا شد ب اي داخ  ی چال لیواني  کار روي پرونده ایي با
ش سفارت برو صدح يود به  ست که باید  ست ب وابد مي دان ت دلش مي خوا

برود اما هیجان ناشددي اي خواندن دفتر خاطرات و هجوم یاد آن رويها راه را بر 
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صندلي  شت و روي  سته بود ب دفتر را بردا س وهواريخواب ب ش ت کنار پنجره ن
 ببب

 و یكم بیست
شتم ب آخه امر دیدي وي هم اي اون رويهایي که چه خوش قول بودم و يودي برو

ما فكر  نه ببب ا تاده  نه اینكه فكر کني اتفاق خوبي برام اف که می وام ثدتش کنم 
 میكنم ثدت کردنش یادم مي اندايه که نداید رویا پردايي کنم ب

صدددرا باهام تماس ورفت و وفت که صدددح باید بریم دادسددراي دنایي  دیروي
صدرا رو هم به عنوان همراه پرهیزوار تا الیحه تكمیلي اش رو ثد ت کنه و من و 

شجوهاي کارآموي معرفي کنه ب در کمال ناباوري بهم وفت که میاد دندالم ب  دان
رمانهاي عاشددقانه  ادامروي صدددح دلوي آینه وایسددتادم به ظاهرم نگاه کردم ی

افتادم که ش ب اولش همیشه موقع قرار سعي میكنه بهترین و هماهنگ ترین 
اما خوب این اندام ووشتالود من تو هیچ لداس قشنگ نشون لداسها را بپوشه ، 

سرا بهم ویر  سعي کردم با یه آرایش مالیم در حدي که دم در داد شه ب  داده نمی
شلوار د شكلي و  سي ظاهر قاب  قدولي  ینندن ، یه مانتو م شال طو يغالي و 

ه ک داشددته باشددم ب این رويها اعتماد به نفس بیشددتر پیدا کردم ب وقتي مي بینم
سرت نگاه مي کنند که با هم روي  صدرا با ح دخترهاي کالس چطور به من و 
شتن اما  شون رو تو کانون نو سم شون رفتن ا این پرونده کار مي کنیم ب چند تا

ب صددددرا خیلي با احترام باهام حرف میزنه درسددته که  ندهیچ کمكي نمي کن
 مهم بودن بهش خیلي مغروره، ولي احترام تو رفتارش باعث میشه ادم احساس

 دست بده ب تا اینكه امروي اتفاقي افتاد که ببب
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سرا  وقتي شه خوش لداس و خوش بو بود ب وقتي رفتیم داد اومد دندالم مث  همی
مدیر دفتر اونجا ما رو به عنوان کارآموي قدول نكرد وفت یا باید کارآموي کانون 

اد داد که تا وقت وکال باشددن یا اي دانشددكده معرفي نامه بیارن ب صدددرا پیشددنه
بگیرم ب تو ماشددین خیلي  رواداري تموم نشددده بریم دانشددكده و معرفي نامه 

سدداکت بود انگار هنوي سددایه اتفاق بدي که براي ضددحي افتاده بود روي قلدش 
ستم تحم  کنم  سنگیني میكرد ب قلب من هم هنوي آروم نگرفته اما بالخره نتون

 و وفتم :
 رانندوي مي کنید !شما همیشه انقدر در سكوت  -
 تعجب نگاهم کرد و وفت : با
 منظورتون چیه ؟ یعني باید داد بزنم موقع رانندوي ؟ -

 و وفتم : خندیدم
 نه خوب یه مويیكي حداق  مي تونید بگذارید ! -
 لد ند وفت : با
 حتما ! -
 کمي بعد صداي مويیک بالخره سكوت نحس تو ماشین رو شكست ب و

 مام ماه تو آبهاي مهتاب سر میره ت شب
 عكسه یک رویاست تو خوابیدي دهان خوابه شدیه
 دور تو مي ورده يمان دست تو افتاده يمین
 کن سكوت تو عجب عمقي به شب داده تماشا

 بببببببببببب
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 کن ، تماشا کن تماشا
 بي رحمانه يیدایي چه

وقت داریوش رو دوسددت نداشددتم اما این ترانه اش انگار اون لحظه منو  هیچ
 نه ایي کرد!پروا

شد ب  وقتي شش تا بناووش باي  شكده بیتا تو حیاط بود با دیدن ما نی سیدم دان ر
همه اش مي ترسددیدم چیزي بگه که ابروم رو دلوي صدددرا بدره! اما اون فقط با 
لد ندي و  و وشاد اومد و به من و صدرا سالم کرد و وفت ،استاد طالدي وفته 

پرونده آماده کنیم و براي دلسدده بعد هر چه يودتر یه خالصدده وزارش اي این 
ارائه بدیم ب بعد هم عین کنه چسدددید بهمون تا دم دفتر آمويش اومد! هرچي با 
صال به  ضایع نداش !!!اما ا ستم حالیش کنم که بابا برو انقدر  شم و ابرو خوا چ
روي مدارک نیاورد ب بالخره با هر بدب تي بود نامه رو اي معاون آمويشي ورفتیم 

 وفت : يوقت خداحافظ ب بیتا
ی  بگیره این رويها انقدر با آقاي ثابت رو  - باران دون یه ذره من رو هم تحو

ست ددید پیدا مي کنم  سرورمي که منو هم یادت رفته ،میرم یه دو این پرونده 
 و بعد کلي حسرت مي خوریا !!!!

 یه دواب دندانشكن بهش بدم که صدرا با لد ند وفت : می واستم
شراقي رو مطمئنا  - صیت خانم ا ش  ستي هم که پیدا کنید ،هیچ وقت  هر دو

نداره و بعد شما بیشتر حسرت مي خورید به خاطر اي دست دادن دوستي اتون 
! 

قلدم انقدر بلند بود که فكر مي کردم به ووش صدددرا هم رسددید! بیتا  صددداي
چشددماش ورد شددده بودن نفهمیدم که چطور خداحافظي کردیم هنوي دو قدم 
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نشده بودیم که صداي اس ام اس ووشي ام بلند شد، مي دونستم بیتاست دور 
 وقتي بايش کردم دیدم فقط نوشته :

WO0O0O0O0OW 
رو که اي روي ووشي بلند کردم دیدم که صدرا مشغول حرف يدن با مریمه  سرم

چند قدمي ايش فاصددله ورفته بودم براي همین متوده نمیشدددم که چي میگن 
بود و مریم مضددطرب ب تردیح دادم برم و کنار ماشددین  اما چهره صدددرا درهم

 منتظر بمونم بعد اي بیست دقیقه صدرا اومد
 خیلي عذر می وام خانم اشراقي که اینهمه معط  شدین ! -
 خواهش میكنم ! -

 ماشین باي سنگین بود صدرا کالفه و ناراحت ب نتونستم طاقت بیارم : فضاي
 چیزي شده آقاي ثابت ؟ -

 ون داد و نفس عمیقي کشید :رو تك سرش
 چیز مهمي نیست ! -
 اما انگار خیلي ناراحت شدین ! -

 نگاهي به چراس قرمز کرد و روي فرمان کوبید : کالفه
راسددتش رو ب واهید خانم اشددر اقي نمي تونم این خانمها رو درک کنم ببب  -

 قچطور میشه که انقدر دنیاي بعضي ها کوچیک و محدوده !چطور اینهمه اتفا
تو دنیا مي افته و اونها تنها مي تونند انقدر ساده اندیش باشن ب با چند بار دیدن 
ش ب رو انقدر بدرن باال  شدن و اون  شق  شكده حس کنند که عا یكي تو دان
که خودشددون تددی  به یه نقطه بشددن دربرابرش ب وقتي اتفاقاهایي مث  قت  

ست براي سان بودن و  ضحي تو دامعه مي افته وقتي اینهمه دلی  ه اینكه اي ان
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دانشددمون اسددتفاده کنیم براي کمک به دیگران ، وقتي اینهمه هدف هسددت که 
شه براي يندوي کردن انت اب کرد ،چطو شه رمی شه یكي انقدر کوته فكر با  می

سه ب  س ره و حتي اي کوچیک کردن خودش هم نتر ساس م سده به یه اح که بچ
وسددواس فكریه که فكر میكنند باور کنید این عشددق نیسددت این فقط یه دور 

کسددي که دسددت نیافتني به نظر میاد رو در اختیار بگیرن تا فقط به خودشددون 
بكنند ب بعد یه مدت هم اون شدد ب رو  وثابت کنند که مي تونند این کار ر

 مث  یه اسداب بايي مي وذارن کنار ب
سم صدرا فكر نف سكوت کردم ببب وویا  ستم بگم  رد ک بند اومده بود هیچي نتون

 ناراحت شدم چون با شرمندوي وفت :
بد شید خانم اشراقي که دمع بستم خودتون مي دونید که براي شما احترام  -

قائلم و میدونم که هسددتند دخترهایي که اینطوري فكر نمي کنند و يندویشددون 
 رو روي هدفهاي دیگه ایي پایه وذاري کردن ب

 ش حالمو بدتر میكنه بنتونستم چیزي بگم نمي دونست که این حرف بايم
اتفاق یه دوري تو دهني بود برام ب اور صدددرا مي دونسددت که دختري که  این

کنارش تو این ماشین نشسته انقدر دوستش داره که حاضره براي نفس کشیدن 
تو هوایي که اون توش نفس میكشدده همه يندویش رو بده اور مي دونسددت که 

ه مي کن یكترپرونده ما رو بهم نزد ببببب چقدر احمق بودم که فكر میكردم این
چقدر خوش باور بودم که واهي خودمو وول میزدم که شددداید احترام و توده 

 صدرا تهش یه عالقه کوچولو م في شده باشه ب بب
ايتموم شدددن کارهامون تو دادسددرا به بهانه کتاب خریدن به سددمت میدون  بعد

سیدم یه دورایي هنوي  انقالب رفتم ب و بعد تا خود خونه پیاده اومدم ببب وقتي ر
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تو شوک بودم ببب اور این مسنجر و دوستام ندودن دق میكردم ب بیتا رو که نمیشه 
شروك میكنه به  سریع  صال باهاش حرف يد ببب  سفها س ره کردن  فل بافي یا م

شه انگار نه انگار یه  سم ايدواد سابي درویر مرا من ب ناينین هم که این رويها ح
 ت همدیگه بودیم ببببيماني بهترین دوس

که تو چت روم بودم ، مويیک داریوش رو وذاشتم و سكوت کردم ، اصال  شب
حوصله ک  ک  با بچه ها رو نداشتم فقط شكلک بي حوصلگي رو میزدم ب که 

مي دونستم که پسره چون  babrbangalیكي بهم پي ام خصوصي داد ایدي 
سر ایدیش انقدر بهش خندیدیم و ویر دادی سرمون داد و بیداد یه بار  م که کلي 

شت میكروفون وفت  شدیم خندید و پ ساکت و مودب  کرد و وقتي همه امون 
 که مي خواسته فقط ابهت یه بدر رو نشونمون بده !

 دیدم پیام خصوصي داده خیلي تعجب کردم ! پنجره چتش رو باي کردم : وقتي
 سالم باران دان -
 سالم بدري ب )شكلک نیش ند ( -
 نوي دست اي سر آیدي من بر نداشتي ؟!عجدا ه -
 خوب بابا بد شید سالم فرهاد ! -
انگار امشب حال و حوصله نداري این مويیكم که وذاشته بودي کال فاي غم  -

 بود !
 بد شید اور ناراحتتون کردم ! -
نه بابا این حرفا چیه انقدر که همیشه شاد و سرحالي آدم دلش نمیاد ناراحت  -

 بدیندت !
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 تش امروي یه خوردم حالم ورفته است !راس -
 اور دوست داري مي توني برام تعریف کني قول میدم شنونده خوبي باشم ! -
 اخه چیز تعریفي نیست اور بگم فقط خودمو ضایع کردم ! -
با این چه حرفیه دنیاي مجايي مال همین حرفاسدددت دیگه ببب وقتي  - با اي 

اي مجايي بگي و اون قضددیه اذیتت نمیتوني چیزي رو براي اطرافیانت تو دنی
 میكنه مي توني بیایي و واسه دوستاي مجايي ات بگي !

 حاال کي وفته شما دوست مني ؟؟ -
که يدم سكوت کرد انگاري حالش ورفته شد بسریع شكلک خنده رو يدم  اینو

 و وفتم :
 شوخي کردم به دل نگیر باشه برات میگم ! -

تعریف کردم انگار حس مي کردم که اور چرا اما همه چیز رو براش  نمیدونم
یه پسددر حرفامو بشددنوه بهتر بتونه قضدداوت کنه ب وقتي قضددیه رو بهش وفتم 

 سكوت کرد و بعد وفت :
بد شید باران دون من االن باید برم دوستم اومده دندالم اما درباره این قضیه  -

 مفص  اخر شب چت مي کنیم باشه ؟!
 ورفته شد اما وفتم: حالم

 بیدار بودم باشم اور -
هم تقریدا آخر شددده اومدم امرويمو ثدت کنم و برم یه سددر مسددنجر بدینم  االن

 انالین شده یا نه !
شوک بدي بود اما حداق   شدت خوش همدم دون نگران من هم نداش درسته 

 باعث شد اي رویایي که داشتم درویرش مي شدم بیام بیرون !!!
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 تدددددددنها نیستم!!! دور
 با تدددددوست  مدتي

 خودمببب در
 میكنمببب يندوي
 و پنجم اردیدهشت بیست

این چند رويه سددعي کردم حالم بهتر بشدده و خوب خدا رو شددكر مث  اینكه  تو
شت توي روحیه ام خیلي خوبه که  شده ب حرفاي بدري خیلي تاثیر دا بهتر هم 
یكي هسدددت هر وقت ب واي مي توني درباره چیزي که اذیتت میكنه باهاش 

 ادربزني ب اون هیچ وقت سددرينش نمیكنه به خاطر عالقه ایي که به صدد حرف
یده ب  نه و بهم آرامش م نه ،فقط ووش میك قت هم تشددویقم نمیك دارم هیچ و
ست اما قرار  شتم با اینكه دمعه ا صدرا قرار دا صدح با  ساعت ده  امروي حدود 

نیم! شدددده بود هر طور هسدددت این وزارش پرونده رو براي کالس فردا آماده ک
دفاعي  رهايوقتي اومد مث  همیشه خوش لداس و خوش بو حس کردم که دیوا

که دورم مي کشم تا بتونم کم کم فراموشش کنم همه اش در حال فرو ری تنه ب 
حاال وقتي منو مي بینه یه لد ند بزرگ میاد رو لدش ب وقتي به تحلی  هام ووش 

علم بودن بهم دسددت میده ب میده انقدر با عالقه اینكار رو میكنه که احسدداس م
یات وزارش رو من تنظیم ک به  نمقرار بود کل جه ویري رو صددددرا ب وقتي  و نتی

سرايیر  شكهام  ستم دلوي خودمو بگیرم، ا سیدم نتون ضحي ر سمت مرگ  ق
شكر مي  سي ندود و اي این بابت خدا رو  سالن مطالعات به دز ما ک شدن تو 

سید انگار مي ترسید یكي برسه و ما کردم ب صدرا یه دورایي کالفه به نظر مي ر
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رو تو این وضددعیت بدینه سددعي کردم خودمو دم و دور کنم ب با شددرمندوي 
 لد ندي بین وریه هام يدم و بهش وفتم :

 فكر نمیكنم من هیچ وقت بتونم وکی  خوبي بشم -
 چرا ؟؟ -
 مي بینید که بببب -
 به من نگاه کنید ! -
 تعجب تو چشماش نگاه کردم : با
شي ب یه وکی  خوب  - شرمند با ساني ات  صلتهاي ان تو هیچ وقت نداید اي خ

اول باید یه انسان خوب باشه ن یكي که درد همنوك اونو آيار بده تا بتونه براش یه 
وام موثر برداره ب باید خودش رو ذوب کنه تو اینكار ب درسته که عذاب مي کشه 

شه اما این راهیه ک س ت با انت اب کردیم تا به دیگران  هو ممكنه خیلي براش 
کمک کنیم ب من مطمئنم تو یكي اي بهترین وکالي کشور مي شي هیچ وقت اي 
اشكي که به خاطر درد دیگران مي ریزي شرمنده نداش و سعي نكن که پنهانش 

 کني ب باید با افت ار به همه نشونش بدي ب این بزروترین مدال انسانیته ب
اي اینكه شددما تددی  به تو شددده بود ،اي  رنگ رو به صددورتم حس کردم هجوم

یه  دت فكر میكرد حس کردم دارم پرواي میكنم ب اي  باره من مث مه در كه اینه این
طرف هم به این فكر مي کردم با اینكه چندان تفاوتي اي نظر سددني نداریم اما 

نه و انسدداني فكر ک تونهچقدر این آدم مي تونه پ ته و دقیق فكر کنه چقدر مي 
   نیست که من این همه دوستش دارم ببي دلی
 کار تهیه وزارش تموم شد بهم وفت : وقتي
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سونمتون!  - ست و خیابونهاي این اطراف کمي خلوت من مي ر امروي دمعه ا
 وسایلتون رو بردارید با هم بریم !

راسددتش یه خورده دوباره مرور کردن این قضددیه منو بهم ری ته می وام کمي  -
 قدم بزنم !

همینطور بود آشددفته بودم هم به خاطر تداعي شدددن مرگ مظلومانه  هم واقعا
ضد و نقیض بودم ب  سات  سا صدرا پر اي اح ضحي ، هم به خا طر حرفهاي 

 صدرا در حالي که کیفش رو بر میداشت وفت :
شكال نداره بریم یه دا هم ناهار ب وریم  - ستش منم کمي بهم ری تم اور ا را

 د کنیم ؟هم ذهنمون رو اي این قضیه آيا
شكال نداره تو به من بگو بیا،بعد من  با شكال نداره ؟ معلومه که ا خودم وفتم ا

حاضددرم با تو تا ته دنیا بیام ببیرون باران نم نم شددروك به باریدن کرده بود نفس 
سمون ورفتم !وقتي نگاهش کردم دیدم ،با  صورتمو به طرف آ شیدم و  عمیقي ک

با خودش مي نه اسدددت !ببب تو  تعجب نگاهم میكنه انگار  وفت اینم که دیوا
 ماشین که نشستیم قد  اي هر چیزي سیستم صوتي رو روشن کرد و وفت :

مي دونم که اي سددكوت خوشددتون نمیاد و حتما حاال این احسدداس بدتر هم  -
 شده ببب

سرو  بي صداي خ سیقي مالیمي که همراه با  صداي مو حرف لد ند يدم و به 
 ووش کردم و چشمام رو بستم : شكیدایي تلفیق آرامد شي داشت

 تو ایمنم و با تو سرشارم اي هر چه يیداییست، با
 باش تا سنگیني غربت اي شانه هایم فرو ریزد! پناهم
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 اي دوردست ها آمده ام، من
 مزارك وندم،اي کرت هاي داري، اي
 اي سريمیني که آسمانش تنها دو پیراهن دارد، و

 آبي مي پوشد، رويها
 بلند که تاب مي خورد در ر*ق*ص هزار و یک ستاره ي روشنبشدها پیراهني  و

 اي دوردست ها آمده ام، من
 کوچه هاي کودکي، اي
 شهر رنگین قصه هاي پدر در شدهاي کشدار يم*س*تان اي
 اي چشمان هستي ب ش مادرم و

 تمام مهربانیش را در نگاهش به من مي ب شید! که
 ،کن که شعر در من طغیان یگانگي است  باورم

 حماسه ي دوست داشتن!! و
 دیگر وونه دوست مي دارم!!!! من

 وونه یگانه ام!!! ودیگر
 تنها مي توان با من سنجید و تو را تنها با تو! مرا
 سالهاست در دستجوي تو بودمب که
 تو آبي مي بینم تمام بیناییم را!ببببببب با
 نجابت کالمت آنچنان که هر کالم دیگري را بي رنگ مي کندب و
 چشم انداي هرکجاي طدیعت تو را مي بینم، رد

شت،  در شمه،در رود،در دریا، در و ، در درخت، در دنگ ، در دره، در د چ
 در کوهبببب
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 اینهمه هنوي در تو حیرانم! با
 تمامي عشقي در یک ودود و تمامي آريویي در یک لداس! که

تونسددتم  يماشددین ایسددتاد اونقدر تحت تاثیر این دکلمه بودم که حتي نم وقتي
 چشمام رو باي کنم

 خانم اشراقي خوابیدین ؟ -
بد شید انقدر این دکلمه آرامد ش بود که کامال منو تحت تاثیر خودش قرار  -

 داد ب
 خوشحالم که باعث شد آرومتر بشین ب -
نگاهي به اطراف متوده شددم که تو دربند هسدتیم ب چقدر ايش ممنون بودم  با

سمت باال حرکت کردیم واقعا نیاي به تغییر محیط د شتم ب وقتي در کنار هم به  ا
حس کردم که يوج نامناسدي به نظر مي آییم ب اینو اي نگاه کساني که داشتند اي 
کوه پایین مي اومدن متوده مي شدددم دخترهایي که با حسددرت به صدددرا و من 
نگاه مي کردند خیلي باال نرفتیم و سددمت راسددت مسددیر وارد رسددتوران يیدا و 

شدددیم متوده شدددم که کادر اونجا صدددرا رو مي شددناسددندب وقتي روي  بزروي
 ت تي يیر سایه درختان بید داخ  حیاط نشستیم اینو ايش پرسیدم

 مث  اینكه شما اینجا يیاد میایید ؟ -
تقریدا هفته ایي دوبار به اینجا سددر میزنم الدته بیشددتر تو ایام هفته میام چون  -

 بشلوغي دمعه ها رو دوست ندارم 
 داي قشنگیه ! -

 رو به کوه بلندي که روبرومون بود دوخت و وفت : نگاهش
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 هم قشنگ هم سرشار اي آرامش ! -
شیم  - شته با شتر نیاي دا شغلي ما هم به چیزي که اي همه بی فكر کنم تو آینده 

 آرامشه ب
 و وفت : خندید

 خیلي هم امیدوار نداش ! -
 چطور ؟؟؟ -
اما بهتر به هیچ کس نگي که رشته تحصیلي  دلیلش رو بعدها متوده مي شي -

 ات حقوق قضاییه !
سنه ام ب تقریدا همه  غذا شدم که چقدر ور رو که روي ت ت چیدند تايه متوده 

 غذامو خوردم مطمئن بودم اور بیتا بود مي وفت :
 خاک تو سر بي کالست کنند ! -

ونم الس بمخوب اور قراره که کالس باعث بشه من وشنه بمونم همون بي ک اما
 بهتره ب
 هم همه غذاشو خورد وقتي چایي مي خوردیم ايم پرسید : صدرا

 تصمیمت براي آینده شغلي ات چیه ؟ -
 خوب راستش می وام وکی  بشم یعني تو آيمون کانون وکال شرکت کنم ! -
 همین ؟ -
 همین که نه مي ترسم اور بهتون بگم مث  بقیه بهم ب ندین ! -

 و بهم با تعجب نگاه کرد !خنده ام ورفت : رو باال برد ابروهاش
شدم تو  - سوال بب دلم می واد بعد اي اینكه وکی   شدیه عالمت  شده  قیافه اتون 

کانون حمایت اي حقوق ينان و کودکان فعالیتمو بیشددتر کنم ب دلم می واد یه 
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شن ب و دلم می واد تا  شون برخوردار ب شون کمک کنم که اي حقوق دورایي به
 ا درس ب ونم و بتونم وارد مجلس بشم بمقطع دکتر

 به سیاست عالقه دارین ؟ -
 رو با شدت تكون دادم : سرم

 نه ايش متنفرم -
 پس ؟؟؟ -
دوسددت دارم سددعي کنم براي تغییر یه سددري قوانین که ناعادالنه اسددت چه  -

 درباره بچه ها چه درباره ينها و حتي واهي هم مردها !
 منیست نیستین؟خوب خدا رو شكر مث  اینكه ف -
ضیه مي بینیم که قوانین ناعادالنه  - نه اما اور ب واهیم بي غرض نگاه کنیم به ق

 درباره ينها خیلي بیشتره !
 متاسفانه حرفتون رو قدول دارم -
شعار مي دم ،میگن وقتي برم تو بايارکار ن غم نان ؛ هم این  - همه مي ون دارم 

دا می وام که اینطوري نشددم می وام که حرفا رو اي یادم مي بره ب اما فقط اي خ
فراموش نكنم بچه هایي مث  ضحي و ينهاي مث  مادر ضحي رو ب می وام بهم 

يخم بزرگ روحشون  راياین قدرت رو بده که حداق  یه مرهم کوچیک باشم ب
 ببببد شید يیاد حرف يدم !

 من مطمئنم تو به همه آريوهات مي رسي !!! -
ش چیزي شدددیه احترام بود ببب نمي دونم اور مي رو بلند کردم تو نگاه سددرم

 دونست که انقدر دیوانه وار دوستش دارم همینطور با احترام نگاهم مي کرد ؟!
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 شما چي آقاي ثابت شما چه برنامه ایي دارین براي آینده اتون ؟ -
 و وفت : خندید

 اور نگین دارم تقلب مي کنم یه دورایي برنامه ام شدیه شماست ! -
 یایین در آینده هم بهم کمک کنیم !پس ب -

شت  همینكه سیدم نكنه بردا شدم تر شیمون  شد پ این حرف اي دهانم خارج 
 دیگه اي اي حرفم داشته باشه !

 حتما باعث افت اره ! -
سر مغرور که حاال مي دیدم که اونچه  باورم ست همون پ صدرا  شد که این  نمی

ت و هم رفتارهاش اي ذاتش همه فكر میكنند اشدتداهه و اون اصدال مغرور نیسد
 سرچشمه مي ویره و انقدر اونو دست نیافتني نشون میده ب

که خودم برم مي وردم قدول نكرد و وفت روي دمعه  هر چقدر اصددرار کردم 
 نمي تونید راحت وسیله نقلیه مطمئن پیدا کنیدب

خوشحالم همدم ب نه اینكه فكر کني فقط اي توده ثابت خوشحالم ببب نه  خیلي
اینكه هر چقدر اونو بیشددتر مي شددناسددم متوده مي شددم که قلدم انت اب اي 

نادرسددتي نكرده!!! خوب من برم یه کم براي دلسدده فردا مطالعه کنم خدا کنه 
 نائیني نیاد ب چقدر اي اون قیافه پر اي تظاهرش متنفرم ببب

 و ششم اردیدهشت : بیست
نائیني يو هیچ دتر اي هم انگار وقت دعاهام م*س*تجاب نشدددده ! امروي هم 

اومده بود و با اون دکمه هایي که تو این هوا تا خره خره بسددته يیر ولوش به من 
صه وزارش رو من ارائه بدم و بعد اون  شت که خال صدرا ايم خوا نگاه میكرد ب 

شرکت کنند ب ه مبیاد و با هم یه بحث تحلیلي رو اداره کنیم تا بچه ها مه توش 
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شت خوب پیش میرفت تا صدرا تو نتیجه ویري  چیز دا سیدیم که  سمتي ر به ق
وزارش خیلي تند درباره قوانین مربوط به سدرپرسدتي کودکان و حق تادیب اونا 
سوال رو مطرح کردم که واقعا عادالنه  حمله کرد و من هم با تایید حرفاش این 
سونه اما به خاطر حق  شكنجه کنه و به قت  بر ست پدري اینطور کودکش رو  ا

شه ب اما اور مادري به داي والیت مجايا سال يندان یا تدعید با تش نهایتا چند 
او اینكار رو انجام بده بالفاصله قصاص میشه ب بحث خیلي دذاب شده بود و 
همه بچه ها با شور توش شرکت کردن و همه هم به نوعي با ما موافق بودن دز 

 اما انقدربار سددعي کرد با دالی  مضددحک حرفامون رو رد کنه  ندنائیني که چ
نظرات موافق تو کالس يیاد بود که اون با حرص سددكوت کرد و در نهایت اي 

 کالس خارج شد ب استاد طالدي منو صدا کرد و وفت :
ست! بهتره  - سب نی شراقي بچه ها دارن کمي تند میرن! دو کالس منا خانم ا

 بحث رو همینجا تموم کنید !
 شجوي خنثي نیستم و حداق  تواینورفت تايه داشتم اي اینكه دیگه اون دان دلم

اخرین هفته ها دارم یه وام مثدت بر میدارم احساس رضایت میكردم که سدي 
به این بزروي دلوي راهمو بسددت و اسددتاد خیلي محترمانه بهمون وفت بسدده 

شتم  صدرا برو سمت  شید ب رنجیده نگاهش کردم و به  م تو دون نميدیگه خفه 
ن لد ندي که بهم ارامش و اطمینان مي داد نگاهم چي دید که باي هم با همو

 نگام کرد و وفت :
خانم اشددراقي تو هدفي که ما انت اب کردیم م الفت هایي مث  این تايه  -

 کوچیكترین نوك مانع به حساب میاد باید صدور باشین ب
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مي وفت بحث رو دمع کردیم بعد اي کالس بچه ها دورمون دمع  راسدددت
 ید و میگفت :شده بودن بیتا مدام مي خند

سر اي ت م در اورده - شین در تو اثر کرده بالخره دوده  مي بینم که کمال همن
 چرا تو چشمات چلچراس روشنه ب کي شارژت کرده ؟

ترس اینكه حرفاش به ووش صدددرا برسدده کشددون کشددون اي کالس بردمش  اي
شكده داره به طرف کالس میاد  ست دان بیرون دم در که بودیم دیدم معاون حرا

 لوي در ایستاد و وفت :د
 آقاي ثابت ! -

 که در حال دمع کردن کتاب و کیفش بود سرش رو باال آورد صدرا
 بله ! -
 لطفا تشریف بیارید دفتر حراست !-

شدم چطور خودش اومده بود که اینو بگه مي تونست بفرسته دندالش  متعجب
 ب

 بسیار خوب االن میام ! -
 من همینجا منتظر مي شم! -

لدم رفت باال ب حتما موضددوك خیلي مهم بود که می واسددت خودش ق ضددربان
اونو تا دفتر همراهي کنه ب صدددرا که دندالش رفت منم ناخواسددته به راه افتادم 

 هرچي بیتا خواست مانع ام بشه موفق نشدب
شو یاد  با سم ست که تايه اون روي ا سوندم معاون حرا شون ر نگراني خودم به

 وفت :ورفتم نگاه بدي بهم کرد و 
 شما کجا مي آیید ؟ -
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 بروشت و با دیدن من اخمهاش در هم رفت و وفت: صدرا
 خانم اشراقي لطفا بروردین من خودم این موضوك رو ح  مي کنم ! -

 بریده دواب دادم : بریده
 چه موضوعي ؟؟؟ -
 فكر نمي کنم به شما ربطي داشته باشه خانم ! -

 کشید و وفت :خوردم بیتا که پشت سرم بود بايوم رو  دا
 باران بیا بریم خودشون مشكلشون رو ح  مي کنند ! -
 بي میلي دندال بیتا به بوفه رفتم بیتا یه سره داشت حرف میزد : با
ضي انگار نه انگار این همه وقته دارین با  - سره اي خود را شه پ خجالت نمي ک

 اي هم کار مي کنید بعد اینطوري ترو دلوي شددداکریان ضدددایع مي کنه! انگار
دماس فی  افتاده ! تو هم که توهم يدي نمي دونم عاشق چي این شدي ببب حاال 

 اما اینا دلی  لدارهدرسددته که خوش تیپ و قد بلند و با هوش و با کالس و پو
 نمیشه !!!

 اون وضع و اوضاك خنده ام ورفته بود اي حرفاي بیتا : اون
 بیتا خودت مي فهمي چي میگي ؟ -

 خندید : اونم
 واال نفهمیدم دارم ايش بد میگم یا دارم براش تدلیغ مي کنمنه  -

فكرم بروشددت پیش صدددرا و چهره درهمش چاي رو داس سددر کشددیدم ب ب ب  باي
حس کردم تمام راه ولوم داره مي سددويه اما به روم نیاوردم ببب بیتا دزوه حقوق 
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مدني رو باي کرد و وفت بیا این مدحث رو برام توضددیح بده دیشدددب هرچي 
 وندم سر در نیاوردم ببخ
 نه اینكه من پرفسور حقوقم ! -
شون  - ست ست را شاید د شمندا و محققا مي وردي وفتم  نه آخه تايویها با دان

 خورده باشه تو سرت !
 نه دلتو خوش نكن من همون مودود بي خاصیت که بودم هستم ! -
ستین ب به نظر من که کلي اي بقیه بچه هاي  - صیت نی صال بي خا الس کشما ا

 درک حقوقي اتون باالتره !!
ستاده بود ب وردنش رو کش کرده بود و با  با سرم ای شت  صدرا پ شتم  تعجب برو

شدیدي خورد و  شدم، میز تكون  سرعت بلند  شرمندوي نگاهم مي کرد ب به 
باقي مونده چاي بیتا روي دزوه هاش ری ت دیغش بلند شدددد ب اما من بي 

 توده فقط به صدرا نگاه مي کردم !
بد شددید خانم اشددراقي مجدور شدددم اونطوري باهاتون حرف بزنم ب نمي  -

 خواستم شما رو هم به حراست ب وان !
 اخه براي چي من مگه چي شده ! -

 رو توي موهاش کرد و کالفه وفت : دستش
 شما متوده نشدین ؟ -
 چیو باید متوده مي شدم ؟ -
 منتق  کرده ! اینكه نائیني ک  دریان بحث و تحقیق رو به حراست -

 ورد شد هیچ وقت فكرش رو هم نمي کردم که انقدر پست باشه ب چشمام
 خوب چي وفتن بهتون چي شد ؟ -
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 دیدن نگراني من باي هم لد ند داي اخم رو در چهره اش ورفت : با
 هیچي یه تذکر دادن و تموم شد ! -

 معمیقي کشیدم هم اي سر آسودوي هم اي حرص و تا خواستم چیزي بگ نفس
 که صداي کشدار مریم رو اي پشت سرم شنیدم :

 باران تو که دزوه هاي این بیچاره رو ترکوندي ! -
 به قیافه عصداني بیتا و دزوه هاي خیسش انداختم ب نگاهي

 واي بیتا دون بد شید اصال متوده نشدم ! -
با حرص دسددتمالي که اي مسددئول بوفه ورفته بود را روي بروه ها کشددید و  بیتا

 :وفت 
 اشكال نداره شما راحت باش ! -

 باي خودشو انداخت وسط : مریم
بیتا دون اي باران ناراحت نشددو همه اش به خاطر اضدددافه وينشددده که میز  -

 اینطوري تكون خورد !!!
کردم قصددد پلیدي اي این حرف داره و حدسددم هم درسددت بود چون با  حس

شی صدرا ب کمي خجالت ک شماي  شده بود توي چ دم نه اي چاق پويخند خیره 
بودنم بلكه اي اینكه در این بايي مسدد ره تكراري دلب توده اي راه کوچیک 

 کردن دیگران منو شرکت داده بود ب
 یهو صدرا اي روي مانتو مچ دستمو ورفت و وفت : که
شنهاد من، بهم دواب بدي! فكر  - صوص پی باران دان بیا بریم !قرار بود در خ

 بهتر باشه ! کنم بریم داي خصوصي حرف بزنیم
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مریم اي حالت تمس ر به تعجب و خشم تددی  شد منم که يبونم بند  صورت
 اومده بود ناخواسته دندالش کشیده شدم!

صله رها کرد ،حس مي کردم  وقتي ستم رو بالفا ستاد و د سیدیم ای به محوطه ر
ستم نگاش کنم هزار دور فكر  ستن! نمي تون ستم حلقه ایي اي آتش ب دور مچ د

با عق  دور در نمي اومد! تا تو سددرم م ي اومد و مي رفت که هیچ کدومش 
صورت صداش نگاهش کردم ب  شنیدن  ست ،با  شك سكوت رو   شاینكه بالخره 

 برافروخته بود کالفه دست توي موهاش کشید :
 من واقعا متاسفم نداید تو رو وارد این بايي مي کردم ! -

گاه پر اي سددوالم ر منظورش بايي؟وقتي ن چه  با چي بود  ندي  ید لد  و د
 شرمندوي يد و وفت :

شاید به نظر برسه که آدم  - سرم بر نمي داره ب  ست اي  این خانم چند وقته که د
خود پسددندي هسددتم !اما باور کنید که اینطوري نیسددتب من هدفم اصددال تو 
يندوي این مسیري نیست که این خانم اینطور بهش چسدیده ب ابراي عالقه هاش 

ي دونم چطور شددماره موبایلم رو به دسددت آورده !وقت و بي کالفه ام کرده، نم
نداره ب  یده ایي  فا که بي تودهي مي کنم  یده هر چقدر هم  وقت اس ام اس م
سر و ته ب نمي دونم چرا یه ذره غرور تو ودودش  شده اي حرفاي بي  ایمیلم پر 
نیسدت ب این اخریا دیگه انقدر دسدور شدده بود که به خودش ادايه مي داد تو 

سع شه ب مدام  سوال بدره و  يرابطه کاري ما هم دخی  ب میكرد رابطه ما رو يیر 
شددما رو با دختري مث  خودش هم سددطح کنه ب راسددتش تو این مدت انقدر با 
شتم یكي  ست ندا صیتتون برام قاب  احترام بوده که دو ش  شما راحت بودم و 

تم هم با این حرکمث  اون اینطوري بهتون بي احترامي کنه ب بنابراین خواسددتم 
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شت اونو  سفم مي  بدمدواب حرکت ي سر منم برداره ب متا ست اي  شاید د هم 
دونم تو موقعیت بدي قرار ورفتید ب اما خیلي راحت مي تونید بهش بگید که به 

 درخواست من دواب منفي دادین ب
مي کردم االن سددرم منفجر میشدده هم حس میكردم کوچیک شدددم هم  حس

ن داره بهم اريش میده در حالي که منم یكي مث  مریم بزرگ ب حس میكردم او
سه مي  سو ست اورده بودم و حتي واهي و شماره تلفنش رو به د بودم ،ديدکي 
شجویي ام فقط  شدم که بهش اس ام اس بدم ب منم تو ک  دوران چهارساله دان
به اون خیره شدم و حتي نتونستم اونطور که باید روي هدفام تمرکز کنم ب چقدر 

ه که هیچ کس نمي تونه تو ذهن آدم رو ب ونه ب چشمام لدریز اي اشک شد خوب
ب اشددک قدر داني قدر داني اي او که اینهمه براي من اريش قائ  بود ! اي اینكه 
حتي براش مهم ندود اور من به مریم بگم که من بودم که اونو پس يدم و بهش 

 دواب رد دادم !
گه اي کرد با ناراحتي و شددرمندوي اون اي اشددک توي چشددمام برداشددت دی اما

 سرشو تكون داد و وفت :
من واقعا متاسددفم خانم اشددراقي ب امروي روي بدي بود کال افكارم بهم ری ته  -

 است منو بد شید !
به خودم اومد که رفته بود ب بیتا نفس ينان کنارم رسددید و کیفم رو که توي  وقتي

 ت:بوفه دا وذاشته بودم کوبید تو سینه ام و وف
خیلي بددنسددي ثابت بهت پیشددنهاد خصددوصددي داده و تو یه کلمه به من  -

 نگفتي !
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 سردروم بودم که حتي نتونستم براش توضیح بودم فقط وفتم : انقدر
 بیتا بعد درباره اش حرف میزنیم فقط می وام برم خونه ! -

ت دبا دل وري ايم ددا شد و منم ک  مسیر رو تا خونه پیاده اومدمب تمام م بیتا
داشددتم فكر میكردم که باید به خودم بیام و اورنمي تونم عشددق صدددرا باشددم، 
حداق  همون دوسدت و همكار قاب  احترام براش باقي بمونم ب نداید بگذارم یه 

 رويي منم به چشمش مث  مریم باشم ب
رسددیدم خونه پاهام به شدددت درد مي کرد ب مامان بهم وفت که اخر این  وقتي

سان و سا شتم ب  هفته عقد  مهتابه ب تو این دغدغه هاي فكري فقط همینو کم دا
بعد اي یه خورده اسددتراحت رفتم پاي نت خیلي احتیاج داشددتم با بدري حرف 

همیشدده  ث بزنم خدا رو شددكر چراغش روشددن بود ب وقتي بهش پي ام دادم م
سید چه خدر ب همه اتفاقات امروي رو براش تعریف کردم  سریع دواب داد و پر

مي که ورفته بودمم وفتم ب اونم تایید کرد کارمو و وفت اور اینطوري و تصددمی
ادامه بدم حتي این امكان هست که رويي اونقدر براش بااريش بشم که ب واد 

وقت نمیاد، اما واقعا دلم  هیچروم ددي تر فكر کنه بب ورچه یه همچین رويي 
اینهمه ریشه  می واد اريشم رو براش حفظ کنم ب نمي دونم چطور این احساس

دوانده تو قلدم بب دز این چند وقت اخیر خاطرات يیادي هم باهاش ندارم اما 
سمتي که انگار باید فقط مث   شده بببیه ق سمتي اي ودودم  انگار یه طوري یه ق

قلدم حفظش کنم و بگذارم دسدددت ن ورده بمونه  چهیه شددي وراندها تو طاق
 ببشدت ب یر همدم بب

 و ششم اردیدهشت بیست
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برام دالده که اصال نگران نیستم اصال نترسیدم اصال مردد نیستم اما فردا  یليخ
یادي برام  قات ي فا جب نكن ات بايي بگیرم ببب تع به  ک  يندوي ام رو  می وام 
افتاده تو این هفته که هر کدومش مي تونه یه شوک باشه بببب مي ترسیدم چیزي 

سم ! نمي دونم چرا اما حاال انگار  سم، باید  سحاینجا بنوی میكنم که باید بنوی
بنویسم که بعدها وقتي خوندمش مطمئن بشم کاري که کردم درست و منطقي 

 بوده !
روي اي آخرین برخوردم با صدددرا مي وذشددت، سددعي کردم تو این چند روي  دو

سرم رو با  شتر خونه موندم و  شم بکانون هم نرفتم! بی يیاد دور و برش آفتابي ن
واهي ه ندن و  تاب خو چه ورم کردم ب بدري هم کلي برام ک با ب چت کردن  م 

سره بباهاش خیل شت واهي وقتا یادم میره که اون یه پ   راحتم و مث يوقت وذا
 یه دوست قدیمي باهاش درد دل میكنم و دوستش دارم ب

شب تا نزدیک صدح بیدار بودم و با بچه ها ک  ک  مي کردیم ب پیش خودم  اون
ستا صه دق کرده بودم ب تو خونه فكر مي کردم اوه این دو ي مجايي ندودن اي غ

ما با اینكه همه همدیگر رو دوسددت داریم اما هیچ وقت اونقدر نزدیک ندودیم 
که همه وقتش رو به  انبهم که ب واهیم اي راي دل هم خدر داشددته باشددیم ب مام

شتن  سر يدن به انجمن خیریه کوچیكي که تو مح  دا کارهاي خونه و بعد هم 
نه بو بابا هم که تا وقتي باينشسته نشده بود مث  یه ساعت دقیق وقتش مي وذرو

رو تنظیم مي کرد ،کمتر پیش مي اومد تا با هم بشددینیم و درد دل کنیم یا بیرون 
ب االن هم سفت و س ت دندال پیدا کردن یه داي  دبریم کال بابام کم حرف بو

و تنها تفریحش هم ت کوچیک براي باي کردن یه آب میوه فروشددي تر و تمیزه ب
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شهد اي  سافرت م سالي یه باي م سال نماي دماعت هر روي غروبه ب و  این چند 
راه شددماله بابا عاشددق طدیعته واسدده همینه که اسددمهاي ما همه اش اي طدیعت 

شددده ببب باران ببب پونه ببب سددهند ب پونه با اینكه خیلي برام عزیزه اما  تهالهام ورف
عاشددقانه خواهرش خیلي کوچیكه مي ترسددم روش براي شددنیدن درد و دلهاي 

تاثیر بدي بگذاره ب سددهند هم که کال قضددیه رفتنش دلو افتاد و چند روي پیش 
وپونه و مامان  منرفت ب و حسدددابي تنها ترم کرد ! بماند که چقدر تو فرودواه 

 وریه کردیم و بابا با صداي ورفته سرينشمون کرد ببببب
ي دوني که همدم این عادتمه هر وقت می وام اي دارم حاشددیه میرم باي م خیلي

شاید  شیه میرم تا  سوندتم فرار کنم هي حا سئله ایي که ناراحتم کرده یا تر یه م
 بتونم اونو پنهانش کنم !

روي بعدش با صددداي موبایلم بیدار شدددم خودمو لعنت کردم که چرا  صدددح
 سایلنتش نكردم بب صداي بیتا بود :

 اعت دهه !سالم تو خوابي هنوي س -
است دام  119اه بیتا نمیشه به داي اینكه ينگ بزني منو کالفه کني بري توي  -

 بشي !
شه بگم بهت  - چرا مزخرف میگي ؟منو باش که وفتم قد  اي اینكه خیلي دیر ب

 اما تو برو همون کپه الالتو بگذار !
 هم تماس رو قطع کرد ببب خواب اي سددرم پرید ب یعني چي که خیلي دیر بعد

بشه اه تو این اوضاك همین قهر کردن بیتا رو کم دارم حاال خوبه خودش صدح 
تا شددب لیچار بارم مي کنه ها ب ب بعد اي ده دفعه شددماره ورفتن بالخره خانم 

 بماند ! دمافت ار داد و ووشي رو برداشت و اینكه چقدر منت کشي کر
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 بالخره حرفي رو يد که خون تو روام خشكید : تا
بچه ها شنیدم که اون روي نائیني حسابي واسه صدرا توي حراست  راستش اي -

ضداطي  شك  با کمیته ان ست کردن انگاري م سنگین در يده و براش یه پرونده 
هم ح  نمیشددده بچه ها میگن اور مشددكلش ح  نشددده ممكنه حتي کار به 

 اطالعات و اینا بكشه !
سر د باورم ساده باید انقدر درد شه اخه چرا یه وزارش  ست کنه نفهمیدم نمی ر

چطوري ووشددي رو قطع کردم چطور حاضددر شدددم و آژانس ورفتم اما بیسددت 
 دقیقه بعد تو محوطه دانشكده بودم!

ست چ ینم ستم کار در سات اریاخت یبرم ب ب دیو کجا با هیدون  دیبه طرف اتاق ا
ما ا شددهیدونسددتم که روي کار یاومده باشدده م یکردم اسددتاد طالد یرفتم دعا م

و هم شدم ب اخماش ت ینینائ نهیبه س نهیدونستم ب دم در اتاق س ینمساعتش رو 
م شد ب و ششیاي ر دهیتو صورت پوش یيشت ش ندین د،یمنو د نكهیبود اما هم

دونستن ب با  یکالس م یهمه دخترها نویداره ا یشرم یب یدونستم نگاهها یم
 هكنیم یدونسددتن که درونش با اونچه سددع یهاش همه م یودود ظاهر سدداي

شون بده خ شو ن ساي نیفرق داره ب و اي ا یلیخود ش یبرا هایظاهر  و  ینیریخود
 یینكرد که با من رابطه ا یسعوقت  چیاش بود ب خدا رو شكر ه یفرصت طلد

 یبودن م ك یکالس که خوشددگ  و خوش ه یاي دخترا یبرقرار کنهب اما بعضدد
که براشددون مزاحمت ا ته سددع جهیکرده و چون نت جادیوفتن  و کرده ت ینگرف

احساس کردم  دمیچشماش رو د یبرق تو یحراست دردسر درست کنه ب وقت
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ش دیبا صورتش ب وابونم ب ام یمحكم دهیک  زدمیم حرف یاول با طالد دیبا اتو 
 لب وفتم : ریي
 آشغال سالوس -
تو اتاق بود در رو بسددتم،  یبگه وارد اتاق شدددم ب فقط طالد یزیخواسددت چ تا

 در هم رفت : شتریمن ب دنیاش در هم بود و با د سرش رو باال اورد چهره
 که در نزده وارد شدم ! داستادیسالم! بد ش-
 ؟! نیکار دار یکنم با کس یسالم خواهش م -
 باهاتون حرف بزنم !  واستمیبله استاد م -
 در چه مورد؟ -
 چش شده بود چرا خودشو يده بود به اون راه ب یطالد نیا اه
ستاد درباره وزارش  - ضحا ضعیپرونده قت    یآقا یابر گنیکه م یتی! درباره و

 اومده ! شیثابت پ
 و وفت : دیکش یقیعم نفس

شراق - شما وفتم که بچه ها دارن  یخانم ا ب رنیذره تند م هیمن اون روي هم به 
شدهب  یآقا یتند رفتنها برا نیحاال ا سر  ه نفر رفته و اطالك داده ک کیثابت درد

با تنظ نه و داره  وزارش نیا میاون  ته دو کالس رو متشددنش ک وروه  هیخواسدد
 ن کشور !یاعتراض به قوان یبرا دهیم  یتشك افتهیسايمان 
 ! شدیباورم نم

 حرفشو باور کردن ! یخوب اونا رو چه حساب -
ودتون اندايه خ یراه م یاعتراض یکه ثابت تو کالس بحثها ستیبار اول ن نیا -

نرفته  ادتونیدروس راه انداخته  هیو سددر بقبحثها ر نیکه مث  هم دیدون یبهتر م
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ونه نم یکه سددال وذشددته بروذار شددد و ثابت به عنوان دانشددجو یکه تو دشددن
ت درس یچه دردسرا زشیتند و ت یدانشكده حقوق انت اب شد با اون س نران

 بببب دیهم رس یخدر یتهایکار به سا یکرد برامون و حت
 رو با حرص بستم و وفتم : چشمام

ور کش یحقوق ندهیببب ما قراره تو آ میحقوق یخه استاد ما مثال دانشجوخوب ا -
پس اصددال  میبحث و انتقاد کن نیدرباره قوان میب اور ما نتون مینقش داشددته باشدد

 یاور قرار بود که فقط مث  طوط میرشددته رو انت اب کرد نیداره که ا دهیچه فا
شج هب یايین گهیکه د میرو حفظ و ادرا کن نیقوان شدن ندود ببب با مطالعدان ه و 

 رو کرد ببب نكاریا شهیآياد هم م
 حرفمو قطع کرد : استاد

 حق با شماست ! یتا حدود یخانم اشراق -
 پس چرا ؟ -

 تكون داد و وفت : دستاشو
اي بچه ها کنترل بحث اي  یببب به هر حال سددر کالس برخ یوفتم تا حدود -

 شنونده ها خوش یمزاج برخ يدن که وفتنش به ییدستشون خارج شده و حرفا
 شده ! جادیمشك  ا نی!حاال هم ا ومدهین

 اما بب ! -
 لتونیحصت انیبه پا شتریب گهیماه د کیشما که  د،یخانم شما چرا انقدر نگران -

شده اي ! چون حاضر نرهینتونه مدرکشو بگ یحت دیثابته که شا یآقا نینمونده! ا
ر رو سدد ییبحثها نیچن گهیکه دو حاضددر نشددده تعهد بده  ادیحرفاش کوتاه ب
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اي  فیاش به خطر افتاده واقعا ح یشددغل ندهیاندايه ب اونه که ا یکالس راه نم
شور ک یحقوق دانها نیاي بردسته تر یكیتونست  یببب اون میاستعداد نیچن

 مجلس به یندوینما یحت ایقضدداوت  ایتونسددت تو شددغ  وکالت  یبشدده م
شورش خدمت کنه اما االن حت بب خانم ب رهیبگ سانسیبتونه ل ستین معلوم یک

کنم شما  یموضوك ذهن منو مشغول کرده خواهش م نیا یبه اندايه کاف یاشراق
 بببب گهید

ستاد رو نشن یحرفا یباق ستاد ا شهیم یپام داره خال ریاحساس کردم که ي دمیا
 یصددندل یتموم وذاشددت و منو رو مهیکه متوده حال بدم شددد حرفش رو ن

 نشوند ب
 حالتون خوبه ؟ ید خانم اشراقش یچ -

 دمیشک یقیکرد نفس عم یتونستم دوابش رو بدم بغض داشت خفه ام م ینم
مه اون ه نیب دمیاي اتاق خارج شدم به محوطه که رس یحرف چیو بدون وفتن ه

ود داده ب هیمس ره تك یکه با پويخند دیرو د ینیدانشجو چشمام اول اي همه نائ
همه نفرتم رو دمع کردم  دمیکرد ،دلوش که رسدد یو به من نگاه م یبه درخت

 نگاهم : یتو
عفنت ت یکه آدم حالش اي بو یو پسددت فیتو انقدر کث یاکاریآشددغال ر هیتو  -

خدا ا هیبا تك یتون یخوره ببب چطور م یبهم م به  ینطوریبه اسددم  دسدددت 
 یاي اون نمايها ؟یترس یاي خدا نم ؟یخراب کن ویكی یو يندو یگ*ن*ا*ه بزن

 یزرواي ب درالله اک یگیتو نماي م نهمهیا ؟یترسدد ینم ی ونیات که م ارانهاکیر
 نیواسدده تو فقط مث  کالس نوک به يم ییببب ؟ورچه آدم دورو یترسدد یخدا نم

 ام ب تف به تو بب ! یو مومن نیکه بگه من آدم متد زنهیم
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س نكهیهم اش صورتم رو داس کرد ب بالفاصله  یلیتو صورتش تف کردم ضربه 
س دور صله با  شد بالفا شلوس  دوابش رو دادم! با چهره  یمحكم یلیو برمون 

شد ییا شم  شدت خ صدا والیه هی هیکه اي  انع م ییشده بود به طرفم اومد ب که 
 اش شد !

 ؟ هیموضوك چ ینینائ یآقا -
 :  تیافتاد و قلدم فرو ر انیبه صورت شاکر نگاهم
 ؟ هین کرد موضوك چبچه ها رو پراکنده کرد و رو به م هیبق انیشاکر

 با وقاحت شروك به حرف يدن کرد : ینینائ
؟و االن هم به  زنهیم نهیسددنگ اون ثابت رو به سدد نیچرا ا یدونم حاد ینم -

 ام عم  کردم ؟ فهیچرا به شما وزارش دادم و به وظ گهیمن م
 خانم ؟ هیاسمتون چ -
 ! یباران اشراق -
 ؟ یيد یلیس ینینائ یبه صورت اقا نیهم یبرا یخانم اشراق -

 صداش بود باعث شد يبون باي کنم : یکه تو یطرف یمحكم بود اما ب لحنش
 ! دمیوزارشش رو پرس  یيدن من فقط دل یلیاول به من س شونینه ا -
 اول اون تف کرد تو صورتم انیشاکر یآقا -

 وفتم : ییبهش کرد و اونو ساکت کرد ب با پرو یبا خشم نگاه انیشاکر
 ببب؟نیترس یاي خدا نم نیگیدروس چرا م -
 وفت یرو به خودم م نیهم دیبا یكی

 اش : نهیس یدستشو وذاشت رو انیکه شاکر ادیبايم به طرفم ب خواست
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تف هم کرده باشه تو صورتت! تو حق  نكهیبر فرض ا یكنیم یچه غلط یدار -
ستت رو رو یندار شجو ها بلند کن یكی ید شجویاي دان دختر ببب  ی! اونم دان

 هی؟تايه اونا هم حق کتک يدن  یزنیکه بهش دست م یپدرش ایه برادرش تو مگ
 ين رو ندارن !

ما  زدیاي ين حرف م یام ورفته بود اي حرفاش طور خنده مودود  هیکه انگار 
 بهمون رحم کرد ب تو دلم وفتم : دیکه با میو بدب ت فینح
چه اش رو ب یطور دهیکه قانون شددما به پدر ادايه م یشددما خدر ندار ایوو -

صش نمرهیبزنه که نم صا سال ی! اورم مرد ق ستنش یفقط م یکنند چند  آب  فر
 خنک ب وره !

 ساکتش کرد و رو به من وفت : انیبگه شاکر یزیتا خواست چ ینینائ
داره ن یکه بهتون ربط یتو کار گهیو د دیبدر فیشددما تشددر یخانم اشددراق -

شنده اول وقت  ینینائ یآقا د؛یدخالت نكن ست! م دییایبشما هم  ن اي دفتر حرا
ر ب تا اون موقع هم او كنمیرو روشن م فتیام شنده تكل یامروي تا شنده مرخص
 یتح دانشددكده چیکه تو ه كنمیم یکار یکرد یحرکت نیمتوده بشددم باي چن

 ! ییا گهیهر مدرک د ای سانسیبهت ندن چه برسه به ل یمدرک داروکش
شت وذا یخارج شدم ب اشكام نم تشكر بهشون پشت کردم و اي دانشكده بدون
تونسددتم راه برم دربسددت ورفتم و اومدم خونه در دواب  ینم نمیپامو بد یدلو

 نیدونم ا یهام تو تصددادف مرده نم یاي همكالسدد یكیسددوال مادرم وفتم که 
ب سه  دیرسبه ذهنم ن ییا گهید زیچ چیساختم اما اون لحظه ه یدروس روچطور

 ب ومدمین رونیغذا خوردن اي اتاقم ب یو دز براروي خودمو تو خونه حدس کردم 
صم یحت شب دمعه ت شتم اما بالخره  صله نت رفتن رو ندا ب  رو ورفتم میحو
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صم یوقت شده بود مامان هم اي تغ یلیورفتم انگار حالم خ میت  هیروح رییبهتر 
يه فردا انت اب کنم تا یمهمون یام اسددتقدال کرد و بهم وفت که لداسددم رو برا

ستم بهونه بافت ادمی سان و مهتابه اول خوا سا سم عقد  نرم  و ارمیاد که دمعه مرا
 اما بعدش با خودم وفتم :

 بببب گهیتا مدتها د دیباشه شا دنیخند یفرصت برا نیاخر نیا دیچه بهتر شا -
_SarA_ ۱۰  بعد اي ظهر ۰۳:2۹ ۱۳۹۱تیر 

صم شب سنجر ت شت د یرو به بدر ممیتو م  یعس یلی!خ شدیم ونهیوفتم ب دا
منصرف بشم ب اخرش حوصله ام اي حرفاش سر  دیکرد باهام حرف بزنه تا شا

شتم  سنگ تموم وذا سان  سا سم عقد  ستم ب امروي تو مرا سنجر رو ب رفت و م
شلوس کرد یکل ست که تو دلم چه آت یکس نم چیب ه میبا بچه ها   پابر یشیدون

صورت ساتن  س فیو چهره ظر یشده ببب مهتاب تو اون لداس   یس هامث  پرن
 یبببهش حسددود زدیموج م یشددده بود ب تو چهره اش خوشددد ت یسددنیوالت د

 در یپر سددعادت ندهیکرد که عاشددقشدده و آ یايدواج م یداشددت با کسدد كردمیم
ه سددپردم ب یخودمو م دیام فكر نكنم با ندهیکردم به آ یانتظارش بود ببب سددع

نه بببب تو سر نماي ايش خواستم که خودش منو حفظ ک شبیخدا ببب د یدستها
شتیبهمون خوش م شتریب نیهم یندود برا دهیغر ادیي یمهمون هم  همه با گذ
ستهیپ  یفام یخوب میبود یمیصم  ونیم نیبود ب در ا نیام هم یو متحد پدر و

 اومد اونم مدام منو یاش به نظرم آشددنا م افهیق یلیکه خ ینگاهم افتاد به پسددر
انگار هم نگاهش  دادیم اي نگاهش بهم دسددت ینظر داشددت احسدداس بد ریي

 قهیچند دق یبرا یبا نگاهش بهم بگه ب وقت یزیچ هی  واسددتیآشددنا بود هم م
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ست درهم کنارم نش یتايه کنم خاطره با اخما یو نفس نمیکردم که بش دایوقت پ
 و وفت :

 اون مال منه ! یدونیتو که م دارهیکه فرهاد چشم ايت بر نم یکار کرد یچ -
 تعجب نگاهش کردم با
 ! هیک گهیفرهاد د-

 باال برد و وفت : ابروهاشون
 بدر اومده بود باس زدهیس گهید گمیخودتو نزن به اون راه، دوست ساسان رو م -
! 

دم ي یبه نظرم اشناست ب ب ب لد ند نقدریاومد که چرا چهره اون پسر ا ادمی تايه
 یاحرف یببب تايه معن یخاطره به چ كنمیفكر م یو با خودم فكر کردم من به چ

دلب توده فرهاد مضحک  یب که چقدر تالش خاطره برا دمیفهم یصدرا رو م
ش یرنگ یآدر هکوتا راهنیبهش انداختم پ یو خنده دار بود ببب نگاه بود  دهیپو

کرده بود و  یرنگ یآدر ظیغل شیشددانه هاش داشددت آرا یکه دو بند نايک رو
اومد ب حس کردم با  یم تر شده بود اما به شدت مث  ينها به نظر دایچهره اش ي
هاش دوسددتش دارم دسددتمو انداختم دور وردنش وونه اشددرو  یهمه بدقلق

 و وفتم : دمیب*و*س
باشددده من ه التیخ زمیعز - ندارم همه اش مال  یکار چیراحت  به ونش تو 

 خودت خوشگ  خانم !
 و دستمو ورفت و دیراحت شده باشه خند الشیچشمام نگاه کرد و انگار خ تو

 وفت :
 ! میبر*ق*ص میبر ایب -
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سط بود همونطور شن هی هوی میکه و سرم  شت   صدا به نیچقدر ا دمیصدا اي پ
 نظرم آشنا اومد ورفته و خواب آلود نه امكان نداره :

 ! میبا هم بر*ق*ص نیدیافت ار م -
ممكنه ؟ببب چهره درهم خاطره نگذاشت  یعنیسرعت بروشتم فرهاد بود ببب  به
 و هلش دادم طرف فرهاد ب دمیب دستشو کشفكر کنم  نیاي ا شتریب

خاطره دون تو ب یلیمن خ - ته شددددم  ها  نیدور منو بكش ا ایخسدد قا تن آ
 نر*ق*صه !

اش آشن یتعجب کردم هم به خاطر صدا یلیحالش ورفته شد خ یحساب فرهاد
چرا دسددت رو من  ك یاونهمه دختر خوشددگ  و خوش ه نیب نكهیهم ب اطر ا

 یيسنگ دو یساده تر بودم با اون بلوي و شلوار مشكوذاشته بود منكه اي همه 
 ببب ودمب یمهمون یدخترها نیتر یدزو معمول دیکمرنگم ب شا شیشده ام و آرا

رد ک یفكر نكنم تا اخر شدددب چند بار فرهاد سددع زایچ نیبهتره به ا الیخ یب
نشه ايش  کیتحر نیاي ا شتریخاطره ب تیحساس نكهیا یاما من برا ادیب كمینزد

 جانیاما انقدر ب اطر فردا ه دمیکردم ب االن هم که خسددته و کوفته رسدد یدور
 کنم هیت ل نجایا یتونم ب وابم خواستم خودمو کم یدارم که نم

 برام دعا کن که نلريم ببببب همدم
 دهشتیو هفتم ارد ستیب

دز تو  گهیب اخه د امیاي قد  به سراغت م شتریب نكهیاتفاقات در هم ا نیا هیخوب
ببب امروي صدددح اول وقت یبدر یتونم حرف بزنم ب حت ینم گهیکس د چیبا ه
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 من اخم کرد بدون دنیبايم با د دیرسدد یطالد یبودم وقت دیاتاق اسددات یدلو
 توده به طرفش رفتم :

 رمیوقتتون رو بگ قهیچند دق شهیاستاد م -
 باشه ! یايین كنمیفكر نم دیحرف بزن دی واهیثابت م یدرباره موضوك آقا اور

سئله ن - ستاد فقط اون م ستمیاور ممكنه م ستیا  رمیوزارش رو ايتون بگ  وا
 دارم ! اجیبهش احت

 تعجب نگاهم کرد : با
 ! دینكن شتریخوره مشكالت ثابت رو ب یوزارش االن به چه دردتون م -
و باي کرد ر دیدر اتاق اسددات تیرو بهش وفتم ببا عصدددان ممیتصددم دهیبر دهیبر

 ب دندالش وارد اتاق شدم
تنها خوش  نیرويها ا نیخورد ب انگار تو ا یدر اتاق به چشددم نم یهم کسدد باي

 منه ببب یشانس
 ! كنمیاستاد خواهش م -
 ! ستیمن قاب  قدول ن یهروز برا یزیچ نیببب همچ یخانم اشراق رونیب دیبر -

 ب شهیمحكم حرف يد که حس کردم همه نقشه هام داره نقش بر آب م انقدر
 شدن : ریسراي اریاخت یب اشكهام

  ورهیدامعه نم نیدرد ا چیمث  من به ه ییکنم ب دانشجو یاستاد خواهش م -
دندال  مافتیب دیکه با  یوک هی شددهیخونه پرش م رمیهم بگ سددانسیببب من اور ل
سر ماه دفترم  ینطوریو ا هیطالق و مهر صه در اوردن اداره  پرونده ها و فقط غ

 شانس باشم ب خوش یلیرو داشته باشم تايه اور خ
 شد : شتریام ب هیور
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مث   ییدرسددشددو تموم کنه ببب بچه ها دیبمونه با دیاما بببب اما صدددرا اون با -
هسددتند که به کمک صددددرا  یادیي یلیآدمها مظلوم خ ادنیي یلیخ یضددح

تو  نهیيم نیدر ا ییچون من سدددابقه ا دیدارن ب تايه اي کجا معلوم شدددا اجیاحت
 بببرنیهد ايم بگتع هیدانشكده ندارم فقط 

 ببب كردیبا تعجب نگاهم م استاد
ستاد منم با اون تو ا - صاف ن نیپرونده بودم ب ا نیا  که تحم  بار همه ستیان

 مشكالتش فقط به دوش اون باشه !
 ام نگذاشت ادامه بدم به حرفام ب هیهق ور هق

حقوقدان موفق  هی یتون یبهانه اسدددت !تو هم م هی یکه وفت ییزهایهمه چ -
ب  یسته یریپذ تیکه چقدر انسان مسئول یوزارش ثابت کرد نی! تو همیاشب

 ات رو بگو ! یاصل  یپس دل
شما به شد و رو یچ واه يانوهام خم  ستاد نگاه کردم ناخودآ ستم  نیيم یا ش ن
سدزرنگ دونمینم شه  شت که پو شمام د یرو دلو یچقدر وذ با عجله و  دمیچ

 ب ستادمیش چنگ يدم و ابشه پوشه رو اي دست مونیپش نكهیقد  اي ا
ش نكهیروي اي ا هی دیشا - شم ببب اما تو نگاهت چ مونیکمكت کردم پ که  هیزیب

ب ببب فقط مراق رهیرو بگ تیمیتصدد یدلو یتون ینم یقدرت چیه كنمیحس م
ه فكر ک هیزیاي اون چ شددتریب یلینفوذش به خاطر پدرش خ ینیخودت باش نائ

 بببب ! یکن
 دمیدفتر حراسددت رسدد یدلو یخارج شدددم بوقت يدم و اي دفتر یتل  لد ند

 یکرد ب چند ضربه به در يدم و سع یافتاد که با خشم نگاهم م ینینگاهم به نائ
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باي کنم اما در قف  بود ب به د دادم و چشددمام رو  هیکنار در تك واریکردم در رو
ستم ب بو شامم پ یمتیادلكن اريان ق نیریش یب شمام رو باي ک دیچیتو م ردم چ

 صورتم بود ب با نفرت نگاهم کرد و وفت : یتو چند سانتمتر ینینائصورت 
سنگ كنمیم یکار گذارمیداس ثابت رو به دلت م - شه که ب نیپرونده اش انقدر 
 هی نیع یدونم کشددته مردشدد ینم یکن یاش ببب فكر م ینیتو خوابم ند گهید

اتون بهش ببب من آمار همه  یزنیووشدده کالس و ذل م ینیشددیپف کرده م ریخم
 رو دارم !
 يدم : یپويخند

 ! نیهست نیو متد ریاي بس سربه ي -
 یتا خواسددت دوابمو بده صدددا شددهیمنفجر م تیکردم داره اي عصدددان حس
 : دمیرو شن انیشاکر

 ! دیدار كاریچ نجایا یخانم اشراق -
 شده بود ب رهیاخم به ما خ با
 باهاتون حرف بزنم ! یدرباره موضوع  واستمیم -

 وفت : كردیدر رو باي م که یدرحال
 داخ  ! دییایب ینینائ یبعد اي آقا دیمنتظر بمون -

شاکر ینینائ سر  شت  شد ب د انیچپ چپ نگاهم کرد و پ  یچیه گهیوارد اتاق 
 افتهیکه ممكن بود برام ب ینه اتفاق ینینائ ینداشت نه خط و نشونها تیبرام اهم

آياد وذاشددته بودم و اونم پر صدددرا بود ذهنم رو  كردمیکه فكر م یزیب به تنها چ
كر کرده بودم بهش ف یسع تههف نیبود به سمت صدرا ببب اي بس که تو ا دهیکش

تا شدددا حداق  پنهانش کنم؛ روحم  ایبتونم عالقه ام رو فراموش کنم  دینكنم 
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 یورم و صدددا یب لد ندها دمید یتشددنه بود حاال باي چهره اش رو تو ذهنم م
وفتم  لب ریو نگاه دذابش ببب ي رایشببب منطق وکم رنگ یببب محدتهانشیدلنش

: 
و  ینشددهر پرواي ک نیتو آسددمون ا دیکدوتر با هیمث   یرها باشدد دیتو با زمیعز -

 یدا چیمث  من بود و ندودش ه یفیببب ونجشک ضع یدندال قله عدالت بگرد
 ! دهیرو تكون نم ایدن
نائ دونینم باي شدددد و  تاق  که در ا با خودم حرف يدم  قدر  اومد  رونیب ینیچ

 وفت : شدیکه اي کنارم رد م یتر اي قد  در حال یعصدان
 ! كنمیم مونتی! مطمئن باش که پشیشیم مونیپش -

 توده در يدم و وارد اتاق شدم ببب بدون
تاد ب اف یم نجایچهارسددال وذرم به ا نیبار بود که تو ا نین اول یریاتاق دلگ چه

با پرده  کیبود و پنجره کوچ یمناسدتم تلف  یاي پوسترها دهیپوش وارهایک  د
تام یرنگش نم یطوسدد ییکره کره ا نه ببب دلم اي  نیتونسدددت نور اليم رو  ک

 اش ورفت یخاکستر یوارهاید
 کرد و وفت : واریرو به من که ذل يده بودم به در و د نیشاکر

 ! یبامن خانم اشراق دیداشت یکار -
 یپوشدده سدددزرنگ رو رومونده ب  ادشیخودم فكر کردم چه خوب اسددمم  با
 وذاشتم ! زشیم
 ؟ هیچ نیا -
 است ! یوزارش ما درباره پرونده ضح نیا -
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 ؟ یضح-
 پدرش کشته شد ! یکه با شكنجه ها یهمون دختر بچه ا -
دا به  یکردم و صاف تو چشماش نگاه کردم بعصد دیتک تک کلمه هام تاک تو

 دا شد و وفت :
 خوب ؟ -
 ! دیاور ممكنه پوشه رو باي کن -
صفحات مرتب و خط کتاب با شه  شد بببباي هم با  یباي کردن پو ش ب  من م

 استفهام نگاهم کرد ب
قا - که  ییوزارش رو من نوشددتم بتمام و کمال همه بحثها نیا نیشددداکر یآ

 نیبحث هم ا نیبوده که من نوشتم ب در ح یسرکالس راه افتاد به خاطر وزارش
دم و بهش پر و بال دادم ب چون دلم من بودم که دامنه بحث رو وسددترده تر کر

 بچه ها هسدداده بگم اي تود یلیبشدده ببب خ یوزارشددم بهتر بررسدد  واسددتیم
  یوک زواریپره یمواقع دندال آقا شددتریثابت چون ب یاومد ب آقا یخوشددم م

پرونده بود،وقت نوشتن وزارش رو نداشت به من اعتماد کرد و ايم خواست که 
 ببب سمیوزارش رو بنو نیمن ا

 : دیرو قطع کرد و با تعجب پرس حرفم
 ؟ دیواضح و روشن بگ یخانم اشراق هیحرفا چ نیمنظورتون اي ا -
کردم  یمنظورم کامال مش ب و روشنه، اون بحث رو من اداره م كنمیفكر م -

دارن و ن یریتقص چیثابت ه یو من باعث به قول شما اغتشاش کالس شدم آقا
 ببببنطوریهم

 کردم مكث
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 ؟ یچ نطوریهم -
 یبدم ب نم  یتشددك  واسددتمیرو هم من م نیاعتراض به قوان یاون وروه برا -

شده که ا ض نیدونم چطور  شده به آقا هیق سدت داده  ستیثابت ب من م ین  م وا
ها ودود داره ا یزیآم ضیتدع نیب اطر قوان خانم به  دت  وروه رو  نیکه نسدد

 ساختم ب نهیيم نیوبالگ هم در هم هی یبدم و حت  یتشك
ساختم  ویآرش یوبالگ با کل هیافتادم که به سرعت  شبید ادیمكث کردم  ايمب

 کردم ب یمقاله درباره حقوق ينان اي همه دا تو وبالگ کپ یو کل
ت بالخره سكوت را شكس انیبتا شاکر دیطول کش ییا قهیاتاق چند دق سكوت

: 
 چرا ؟ -
 منكه دوابتون رو دادم ! -

 يد و وفت : یپويخند
و به ر هیقض نیا تیمسئول دیبود که چرا دار نیمنظورم ا د؛یمنو ندادنه دواب  -

 ؟ نیریگیعهده م
 چون من مسئولش هستم ! -

بلند شد و به طرف پنجره رفت و اونو باي کرد، انگار اونم مث  من حس  ايداش
 کمه : دنینفس کش یبرا نجایکرده بود که چقدر هوا ا

ه ک دیدون ی!خودتون هم م دیسددتیمسددئولش شددما ن ی! خانم اشددراقنیسددتین -
 دیتچهارسال نداش نیتو ا یمورد انضداط نیمضحكه ببب شما کوچكتر لتونیدال

 ؟ دیکرد انیماه آخر طغ هی نیحاال چطور تو ا
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 رو باال ورفتم و ذل يدم تو چشماش: سرم
 هگید یمنم بعد اي پرونده ضددح شددهیم زیدا کاسدده صدددرش لدر هی یهر کسدد -

 کنم ب یخوددار نیاي ا شترینتونستم ب
 رو برد باال و کالفه داد يد : صداش

ل ثابت هم مسددئو یحت دیسددتین هیقضدد نیخانم ببب شددما مسددئول ا دیبس کن -
ض هیب من به خودش هم وفتم که با ستین سر و ته ق ساده   ارهیرو هم ب هیتعهد 

گ بشه بزر نهمهیکه ا ستین ايیدانشجو ها بوده ن نیبحث ساده ب هیفقط  نیببب ا
 ب

 شدم : وانهیخودش فكر کرد د شیبببب با تعجب نگاهم کرد پ دمیندخ
ساده! خودتون  هی نیگیم نیخودتون دار انیشاکر یآقا گرهیخنده ام م - بحث 
هتون ب ،یچیبه خاطر ه دینه من مسئولم نه ثابت ببب ! اما اي اون توقع دار دیگیم

بشه   یددو فقط تبحث نكنه  گهینكنه د یرو افكارش پافشار گهیتعهد بده که د
 دستگاه ضدط و پ ش ببب ! هیبه 

 نیینشست و دستهاش رو ستون سرش کرد و سرش رو پا یصندل یرو دوباره
 آهسته وفت : یانداخت و با صدا

چقدر با ثابت حرف يدم ببب حاال  دیهسددت ینطوریآخه چرا شددما دوانها ا -
 دینابود کناتون رو  ندهیبا دسددت خودتون آ نینوبت شددماسددت چرا عالقه دار

ون ات ندهیخورده به ا هی دیخورده به پدر و مادرتون فكر کن هیبدخترم! خواهرم! 
 ببب دیفكر کن
شاکر یرو یلد ند شت اي  ست ببب دا ش اومد اونقدر که  یخوشم م انیلدهام ن

ندود ببب به  یآدم سدد ت و متعصددد دادیاش نشددون م یظاهر خشددک و مذهد
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شت و حتما د ینیدو برابر نائحداق   نكهینگاه کردم با ا شیشونیپ وبرابر سن دا
 تایبا ب قح دیندود ببب شددا شیشددونیپ یرو یمهر یدا چیاون نماي خونده بود ه

 یط اثر باقفق ینینائ یکوتاه و پر اي مو یونیپش یپر رنگ رو ییبود و لكه قهوه ا
 داس شده است ب یمونده اي مهر ها

 :رو ايش برداشتم و مث  خودش آرام وفتم  نگاهم
که شددما ايش حرف  ییا ندهیبه خاطر همون آ قایبرادر من! پدر من ! من دق -
بدون  رنیو م انیم یکه مث  ضددح كنمیدفاك م ییدارم اي حقوق آدمها د،یزنیم
شون ه نكهیا ش شک و غ یریتاث چیمرگ دل را سان ریتو نگاه خ دور  یآدمها یان

شما دختر دار شون بگذاره ببب  ضر م چی؟ ه نیو بر  با دخترتون دیشیوقت حا
وزارش  نیچند صفحه اي ا هی دیرفتار شد ؟ ب ون یکه با ضح دیرفتار کن یطور

 ببب دینیبد میکه اي اثار شكنجه رو ورفتن ییببب عكسها دیرو ب ون
شمام نگاه کرد بتهش نگاهش برق  یتو قیرو بلند کرد و دق سرش ش هیچ ک ا

 : دیکش یقی، نفس عم دمید یرنش بزرگ رو م هیبرق 
ضح -  لتیهمه دل یدونیب اما خودت هم میكنیرو م نكاریا یقدول! تو ب اطر 
 ! ستین نیا

کرد بود ببب امروي تو صورت من  یرو تكرار م یهم داشت حرف طالد انیشاکر
 يبون همه بود بببب یحرف دلم رو نطورینوشته بودن که ا یچ
 ! یچاک ثابت نهیاي چند عاشق س یكینكنه ببب نكنه تو هم  -
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ساده بود هشوک شتب چقدر   میکرد یما که فكر م میشدم چقدر اطالعات دا
که  ییو خدامون و کسددا میدون یرو فقط خودمون م گذرهیتو دالمون م یهرچ

 بببب ! میكنیباهاشون درددل م
ه ثابت ب دمیات رو تداه نكن من بهت قول م یدخترم يندو یكنیاشتداه م یدار -

 بببادیم مصه در ب نیکمک کنم که اي ا
 سییکه متوده شدم ر گهیمرد د هیهمراه با  ینیموقع در اتاق باي شد و نائ همون

شد ببب حدس يدم که م ست وارد  شكده ا ست دان پرونده ثابت  ویم  وادیحرا
 رو محكمتر بكوبه باي فرصت استفاده کردم و بلند وفتم :

شده و ا نیا گمیباي دارم م انیشاکر یآقا - شته  ث بح نیوزارش به خط من نو
ه بكشهب اون ورو نجایو من باعث شدم که کار به ا كردمیرو من تو کالس اداره م

شك یرو هم من م ستم ت شاهده که تو ینینائ یبدم آقا  یخوا  یکالس ک یهم 
 مالحظه دختر بودن منو دیدونم شددا ی!!!نمرهیباعث شددد بحث باال بگ شددتریب

 ! دیبپرس یداي استاد طال دیتون یم یاي من ندردن حت یکردن و اسم
 کرد و وفت : ینیحراست که اسمش سرمد بود رو به نائ سییر
 ؟ نطورهیهم -

متعجدش به نظرم مضددحک اومد  افهیبا تعجب بهم نگاه کرد چقدر ق ینینائ
واه لد ند يدم و وو  اش کرد ب یخنده ام عصد ایناخودآ

ثابت  هیبا تند دیرو کردم و وفتم شا شونیسرمد من مالحظه ا یبله درسته آقا -
 اما حاال که خودشون دوست دارن! ادیهم به خودش ب شونیا

ش ینیاي وقاحت نائ نكهیا با شت آدم فرو شده ب كردیم یکه علنا دا شمئز  ودم ،م
شد د المی،اما خ شاکر نیبا ودود ا گهیراحت  ست و دروغگو   ینم انیشاهد پ
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ناخته ش گهید گهیکه داره دروس م دونستیم ینیمنو رد کنه ببب نائ یتونست ادعا
 یحاضددره هر کار اش یدرون یارضددا عقده ها یبودم که برا دهیبودمش ؛ فهم

د باعث ش نیوسط بهش يخم يده بود من بودم نه صدرا و ا نیکه ا یبكنه و کس
بب بده دهت بده ب رییاش رو اي سمت صدرا به سمت من تغ نهیک كانیکه نوک پ

مقابلش ذل يده بود ب سرمد  یبه ورقه ها یساکت شده بود و با ناراحت انیشاکر
 بهش وفت :

درس و امضا کنند آ سنیخانم اظهاراتشون رو بنو نیبروه بد هی انیشاکر یآقا -
ا تو پرونده ه میبر میکه مجدور نشدد دیریو شددماره تلفنشددون رو هم ايشددون بگ

شاهد پا ینینائ یاقا میبگرد ضا کن نشییشما هم به عنوان   كنمیم فكر د،یرو ام
 میفرسدتب شدتریب یبررسد ینشدده پرونده رو برا نیئله شدلوس تر اي ابهتر تا مسد

 مرادع باالتر!
شاکر یکه بروه رو پر م یمدت تمام سنگ انیکردم نگاه ناراحت  کرد  یم ینیروم 

صدا ینیبهش نگاه کنم بروه رو به نائ نكهیبدون ا ضاش کنه ب  ورفته  یدادم تا ام
 سكوت رو شكست : انیشاکر

 بار اولشونهبببب نكهیاورتعهد بدن با توده به ا یاشراقسرمد خانم  یآقا -
 رو قطع کرد: انیبا خداثت حرف شاکر ینینائ
مدحث طالق تو  یهم سددر درس حقوق مدن گهیبار د هی سدددتیبار اولش ن -

 کالس بحث خارج اي درس راه انداخته بود!!!
 : دیبهش توپ انیانقدر پست باشه !!شاکر یکس شدینم باورم

 من با شما ندودم ! ینینائ یآقا شما ساکت -
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 : دینگاهم کرد و پرس سرمد
 که پرونده بسته بشه ببب شهیالدته تعهد باعث نم نیتعهد بد دیحاضر -

انداخت ببب و  ینیبه نائ ییدوسددتانه ا ریاون لحظه حس کردم او هم نگاه غ در
 ادامه داد:

ض - سئول یبه اطالك برخ هیچون ق س نیاي م که  ان ویو م دهیتو مرادع باالتر ر
 ! نندیهرچه يودتر پرونده رو بد

صدرا رو برا یتل  لد ند ضح ریي یيدم و تالش  ر به خاط یسوال بردن مرگ 
آوردم لدهام رو که حاال به  ادیبه مادرش رو به  یاوردم ؛ نگاه درد آلود ضددح

 بودند تكان دادم و وفتم : دهیبهم چسد یخشك
 دم ! یمن تعهد نم -

 حظه سكوت بر اتاق حكم فرما شدو بالخره سرمد وفت :چند ل یبرا بايم
 ! یخانم اشراق دیبدر فیتشر دیتون یفعال م -

شد و در حال ینینائ سر من اي اتاق خارج  شت  سرعت اي کنارم  یهم پ که به 
 وذشت وفت : یم
 دمت ورم یخودت با دست خودت وورت رو کند -

ه و بغض کردم تا خون دمیکشدد قیاومدم بببببتا خونه نفس عم ادهیتا خونه پ بايم
س یو با خودم حرف يدمم وقت دمیخند سه عارفانه  هیانگار دچار  دمیر دور خل

گار  عد ا ییدورا هیبودم ان مهیب به خودم احترام م نه حاال   ینفرت اي خودم 
سه بود که تلفن ه ساعت  شتمب  ست دا شتم و خودمو دو ينگ خورد  مراهموذا

در انتظارمه ب ايم خواسددتند که فردا  یچ دونسددتم یشددماره ناشددناس بود؛ اما م
شتم خوب م گنیکه اونا م ییصدح به دا روان ا نیشناختم ا یبرم ادرس رو نو
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شن سمش رو  ستم چه پرونده ها یبودم و م دهیرو ب چند بار تو کالس ا  ییدون
 ببب دنیرو به اونجا ارداك م

 تیعصدددان کردم داشدددت اي كاریوفتم چ یبه بدر یهم که تو اتاقمم وقت االن
ره بهت گهیسددفارش بهم کرد حاال هم د یارومتر شددد، کل یببب وقت شدددیم وانهید

صدح ب شبیبرم ب وابم الدته اور بتونم د شب هم بودم فكر کنم ا داریکه تا   هیم
 رسددهیم یدونم ک یمکه ن ییداشددته باشددم تا فردا شیدر پ گهید انیپا یشددب ب

 شدت خوش همدم بببب
*** 

ضا كهوی كردیدفتر بلند کرد ،حس م یسرش را اي رو صدرا اي  یاتاق خال یف
 دندیچرخ یشدن تمام خاطرات باران مصور شده بودند و دور سرش م قنیاکس

سنگ س یرو ینیب بغض  سه  سنگ نهیقف  دهیشاش ته ک یکرد ب انرژ یم ینیاش 
ه خاطر ب یخوبرا فراموش کندببب حاال به  یبود ؛ چطور توانسته بود باران اشراق

ه بوف یتو میبا باران همان روي بعد اي برخورد با مر دارشید نیرد که آخرآو یم
عد اي اون د ند گریبود ب ب به  یم ادشیبه  یواه  یب اوا دیباران را  تاد   ادیاف

 ادیب دیآمد و رنش کشدد یکه آرام همراهش در تمام مراح  پرونده ضددح یدختر
ص رهیخ ینگاه ها ش یمعن شیبرا الاش که آن وقتها ا ساس ندا ت، اما حاال اح

ر فك یپر معنا ب تا مدت یو سددكوتها قیعم ینفس ها ادیب دید یپشددتش را م
 یاي او و پرونده ضددح یسددراغ گرید نیهم یو برا دهیکه باران اي او رنج كردیم

فت ، ارائه وزارش سراغش را نگر هیقض یبرا گهید انیشاکر یوقت ینگرفته ب حت
ظه هم حس ن کی نه دل كردلح بودن  تیاهم یاي ب ریغ ییا گهید  یکه ممك
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ترم هم به خودش يحمت  انیموضددوك ودود داشددته باشددد ب موقع امتحانات پا
شه و هر بهتر ب نطوریا دیشا كردیفكر م ینداده بود دندال باران بگردد ب اي دهت ا

 یب نیشدددده با ا جادیکه ب اطر رفتار آن رويش در ذهن باران ا یسددو تفاهم
 یرمبه کانون ب یباران بعد اي مدت كردیشددودب فكر م یاو کامال پاک م یوتتفا

دختر آرام و پر احسدداس در پرونده  نیا غیدر یب یاي کمكها تواندیوردد و باي م
شود ب اما خدر گرید یها شد و بعد اي مدت کوتاه یبرخودار  باران  یاي باران ن

تاد ران افبا ادیکه دوباره  یکمرنگ و بعد اي چند ماه کال فراموش شددد !تنها وقت
شانید نیسه ماه بعد اي اخر ضح دار سال  یبود که حكم پدر  شش  را دادند! 

ه هم به آن اضدداف دیسدده سددال تدع زواریپره یها یحدس که با اعتراض و دوندو
 یآنقدر قو یآور ادی نیب ورچه همان موقع هم ا هیشد الدته به همراه پرداخت د

دهد حكم را به او ب نیو خدر ا ردیتا با او تماس بگ دندود که ب واهد وادارش کن
وقت به وذشددته  چیچند سددال وذشددته انقدر غرق در کار شددد که ه نیب در ا

شت ب بارها اي طرف کانون پرونده ها ضح ییبرنگ شابه  شد و  یم به او واوذار 
 نیا كردیحس م شدددهیچرا هم دیرنجش را تحم  کرد ب حاال فهم ییاو به تنها
سئول نیا ییکه تنها ستیعادالنه ن شا تیم شد ؛  بود  نیا یبرا دیرا به دوش بك

 کرده بود ب میاي دنس خودش تقس یكیپرونده را با  نیکه درد اول
شروك به ورق يدن کرد تا به خاطره بعد سرش سرعت  س یرا تكان داد، به  د بر

کرد !  ینگرانش م شددتریب نیدر دفتر ندود و ا یینوشددته ا چیاما تا دو ماه بعد ه
به  یاي آن بود که احتمالش را م شددتریب یلیه خانگار عمق حادث داد ! بالخره 

 ب دیماه رس ریاواخر ت
*** 
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 رماهیو هفتم ت ستیب
سال  نجایکه ا یبار نیدو ماه اي آخر دایتقر شته ! پس چرا به نظرم دو  نوشتم وذ

نوشتن  یاریشدم دستم کرخته  نیسنگ كنمیسال ؛ حس م ستیب دیشا ای ادیم
که بارها و بارها پر کردم ب  هییبايدو یخاطر همه اون بروهاکنه ب حتما به  ینم

تو  یکه بتونم چند خط دارمنشددسددتم و هنوي انقدر دون  نجایکه ا شددهیباورم نم
خسددته ام  زیب اما انقدر حالم بده انقدر اي همه کس و همه چ سددمیدفتر بنو نیا

سم طل نیا دیشا سمیبنو نجایا نكهیکه دارم ا یتنها راه دیشا كنمیکه حس م
 شكسته بشه ببب

بودم وضو ورفتم نماي صدحم رو خوندم  داریصدح شد من هنوي ب یروي وقت اون
 یرو سجده مونده ب بعد باال یساعت مین دیو باي خودمو سپردم دست خدا ! شا

با  کنم ب دارشینماي ب یبرا ومدیبود ب دلم ن دهیسددر مادرم رفتم تو آرامش خواب
 خودم وفتم :

 یکم ! پس بگذار حداق افتهیقراره ب یدونم چه اتفاق یبه منكه نمبگذار ب وا -
 آرامش داشته باشه! شتریب

س که برام افتاد و اي دن یتنها اتفاق دیب شارونیاي خونه يدم ب میهفت و ن ساعت
بود که پشددت در خونه منتظرم بود ب در رو  ییاتفاقات ندود همون صددحنه ا هیبق

 ه با لد ند به طرفم اومد و وفت :که بستم با فرهاد مواده شدم ک
 سالم باران دان! -

شد و انگار ب صداش شم تكرار   اركیو اونجا چ هیکه ک دمیسوال فهم یتو وو
 ملتهب بود! یخواب یاونم اي ب یب چشما كنهیم
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 سالم ! شما ببب آخه چطور ممكنه -
سدداسددان  قیرو بدون که اي طر نی! فقط همسددتیاالن وقت سددوال کردن ن -

 یتهس یچطور دختر نمیاولش اومدم تا بد یریتو کدوم مسنجر و روم م مدیفهم
سرت بگذارم اما بعدش که تو بهم اعتماد کرد هیو  سر به  اي  کردم یسع یکم 

 اعتمادت سو استفاده نكنم !
 چشمام تكون داد: یشوکه بودم که فرهاد دستش رو دلو هنوي

سه فكر کردن به چرا یباران وقت خوب ییکجا - ض نیا ییوا االن  ! ستین هیق
 !یبكن ییاومدم که نگذارم کار احمقانه ا

 خودم اومدم و بهش وفتم : به
 !نیبرم بهتره شماهم برورد دیممنون آقا فرهاد! من با -

 يد و وفت : ییخسته ا لد ند
مدت باهاش درد  نیکه تو ا یام! همون دوسددت یمن بدر سددتمیمن آقا فرهاد ن -

ه نرو برورد خون كنمینداش!بهم اعتماد کن خواهش م دهی! باهام غر یكردیدل م
 تموم شد ب هیقض دیهم خدا بزروه شا یمدت برو سفر تا برورد هی! اصال 

 : رمیبگ یرفتم تا تاکس ابونیتكون دادم و به سمت خ سرمو
شمایتونه دلومو بگ یهم نم زیچ چیو ه رمیمن م -   وامیهم تالش نكن نم ره،

مه تا ه میزنیبروشددتم حرف م یعتماد کردن هم وقتن درباره ا یايم دل ور بشدد
 رمیبگ میتصم تونمیبرام روشن نشه نم زیچ

 :دیکش ادیفر کالفه
 نیممكنه به ا یدونیب م سدددتیذره عق  تو سددرت ن هیاخه دختر خوب چرا  -

 !یبرنگرد یراحت
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 ابونیخ حرف چشم به یشد ب ب یکه تو قلدم بود لحظه به لحظه بزروتر م یترس
 پناه بدرم!فرهاد م*س*تاص  وفت : یتاکس نیبه اول دوختم تا

 !یریم یبدونه که کجا دار یكیحداق  بگذار خودم برسونمت بگذار  -
چند روي دمع  نیکه تو ا ییرویذره ذره ن كردمیحس م یعنینكردم!  م الفت

م داشدورت وذاشت یکه نشستم ادرس رو رو نیب تو ماش رهیم  یکردم داره تحل
 م:و چشمام رو بست

به يحمت چشددمام رو باي کردم و  میدیمتوده شدددم که رسدد نیتوقف ماشدد اي
 در رو ورفتم ب رهیدستگ

 باران! -
 ادهیبود که قد  اي پ یزیچ نینگران فرهاد که اسددمم رو صدددا کرد، اخر لحن

 عب*و*س نشسته بودم ببب یين زیم یبعد دلو قهیب چند دق دمیشدن شن
سه یزیچ  وامیهمدم نم بد ش سه روي یروي لعنت اي اون  که همه اش  یبگم 

سواالت شت به تكرار دوباره و دوباره  سو وذ سش و پا شو یبه پر ن رو که دواب
ها كردمیفكر م خاطر دروغ به  ما  ماده کردم ا د  آ کدوم اي  چیمداومم ه یاي ق

وذشددت  بهم یکه چ ارمیب ادیبه   وامیحرفام با هم مطابقت نداشددت ببب نم
  تحم  عذاب مكرر اون رويهاسددت ب تنها نقطه چون دوباره خوندنش هم مث

حتتر خودم را یبه همجنسا دیشا افتادین یمرد چیبود که چشمم به ه نیمثدت ا
بايدو یم عد اي  بروردم  ییتونسددتم دروس بگم ب همون روي اول قرار بود ب

که حس  دیرسدد یبه دسددت خانم ردد یلحظه نامه ا نیخونهباما درسددت آخر
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شد اما بعد دوباره نقاب ب ییلحظه ا یکردم برا   یتفاوت یخودش هم متعجب 
 ! دیفعال مهمون ما بمون دیبر چهره اش نشست و وفت شما با

 یه نمربط باش یب ینیتونه به نائ یهست نم یهرچ هیمتوده شدم که قض کامال
شم  ستم ايش متنفر با سه رو یهمه بدب ت نیدلم به حال ا ایدون سويه ب  ي اش ب

بدون ا ندم  جا مو كهیاون ماس بگ یبتونم حت ن خانواده ام ت  زیچ چیب ه رمیبا 
عذابم نم قدر  حال و هوا یاون که فكر  خانواده ام داشدددت داغونم  یداد  االن 

بود که من  دهیشددده بود اونم به وضددوح فهم شیمن و ییب مامور بايدوكردیم
 تیتونست درک کنه چطور اصرار دارم که مسئول یوسط اما نم نیکاره ام ا چیه

شدددم،  یوارد دفتر ردد یب بببب بعد اي سدده روي وقت رمیرو به عهده بگ زیچهمه 
 یسدده روي دلو نیکه همه ا یضددباعث شددد بغ انیشدداکر یچهره آشددنا دنید

سراي شكم  شكنه و ا شدنش رو ورفته بودم ب سته  شه ب نگاهم به رد ریشك  یدب
 یي روا یاون نقاب سددنگ یا هیثان یانگار برا كردیافتاد که با تعجب نگاهم م

صدده خال یلیخ یکوتاه بود ب ردد یلیبود خ یکنار رفت اما هرچ رهیاون چهره ت
 بهم وفت :

! اما هر يمان که بهتون  دیبر دیتون یم انیشدداکر یشددما فعال با ضددمانت آقا -
تهران هم اي یب تا اطالك ثانو دیحاضددر بشدد نجایدوباره ا دیوفتن بالفاصددله با

 ب دیشیخارج نم
که ردد فمیصددددا ک یحرف بزنم ب ب ییانتونسددتم کلمه  یحت  زیم یرو یرو 

 اي اتاق خارج شدم ب انیوذاشت برداشتم و همراه شاکر
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ه در ب یکه با نگران دمیمامان و بابام رو د رونیکه اي سدداختمون وذاشددتم ب پامو
يود تو ب*س*لشددون  یلیتعجب کردم اما خ دنشددونیچشددم دوخته بودن ب اي د

 : كردیکه ناله م دیچیووشم پ یمادر تو نیا سنگخفه ام هیور یوم شدم ب صدا
 به سرت اومد ! ی؟ چ یببب بچه ام ببب ولم ببب کجا بود زمیعز -

 انیشاکر یتر شده بود ب با صدا ریسه روي به اندايه چند سال پ نیانگار تو ا بابام
 به خودم اومدم

 زنم ببباهاتون حرف  دیدفتر حراست دانشكده با دییایفردا ب یخانم اشراق -
سرم رو تكون دادم حت در شتم ب اما  یسكوت  شكر کردن ايش رو ندا قدرت ت

وامش وين با هر  گار  که ان مادرم  بام دلو رفت و ايش تشددكر کرد و  به  یبا
رفت رو و انیکرد دلو رفت و ناوهان دست شاکر یکوه رو تحم  م هی ینیسنگ

يمزمه کرد و  یزیلب چ ریحرکت مادر ي نیمعذب اي ا انیب شاکر دیو ب*و*س
 یصندل یمادر کنارم رو میدیبه خونه رس یاي اونجا به سرعت دور شد ب تا وقت

سرم رو رو ست و  ش شكم انگار خ یعقب ن شمه ا شت ب چ  الیشونه اش وذا
 خشک شدن نداشت ب

شم پناه آورد و بلند  ییخونه، پونه مث  پرنده ا میدیرس یوقت شده به آ*س*و* وم 
سرم رو تو  هیبلند ور صوم یکردم و بو میقرمزش قا یاندوه موهاکرد ب   تشیمع

 شد ب یهام داشت منفجر م هیکه ر قیانقدر عم دمیرو نفس کش
شه ا تایتعجب متوده ب با شک ا ستادهیشدم که وو و نگاه صحنه ر نیبود و با ا
به طرفم دو كردیم مد و  به خودش او حال  دیاونم  و محكم ب*س*لم کرد در 

 : دیپرس یمدام م هیور
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ما  شددعوری؟ ب ی؟ کجا بود یبه روي خودت آورد یشددده ولم چ یانم چبار -
 ! یاي نگران میمردیم میداشت

صر م تایکرد ن حس کردم که ب ینگاه م تایبد به ب یلیخ بابا ونه و حتما د یرو مق
رو  زیورفتم اول همه چ میب تصم هیقض نیهم سر ينشش کرده به خا طر ا یکل

ض شون تو صرف نظر کر رمیش بگبدم و بعد برم دو حیبرا دن و فقط ب وابم ب با 
سمت صدرا م یاي ق ض شدیکه مربوط به  صه تو ش حیبه طور خال م دادم که وزار

دردسر رو برام درست کرده  نیا ینیو وزارش مغرضانه نائ یدرباره پرونده ضح
اشو حرف  وامیپدر بعد حرفام بلند شد و شروك کرد به شماتت، من نم یب صدا

ب کدوم حس م دنیا شددنتكرار کنم چون  و  کیاطرافم کوچ یایدن كردمیهر 
شار د ریو من دارم ي شهیم كتریکوچ ب مادر بالخره منو  شمیخرد م هاش وارهیف
 در آورد و به سمت حموم برد و وفت : تیوضع نیاي ا

ستراحت کن تا وقت ریدوش بگ هیمادر برو  - صدات  یبعد ا شه  ضر ب ناهار حا
 کنم !
 مد  نشسته بود انداختم و وفتم : یب روکه معذ تایبه ب ینگاه

 تو اتاق کارت دارم ! ایب تایب -
سته دندالم دو اونم سهام لداس  یب در حال دیاي خدا خوا شو لدا شتم اي ک که دا

 : دمیآوردم اش پرس یدر م زیتم
 اي صدرا چه خدر /؟ تایب -
 مشكوک نگاهم کرد و وفت : تایب

 ده بود امرويم که من دانشكده نرفتم !سر کالسها اوم رويیو پر رويید یچیه -
 : دمیپرس ییاحمقانه ا یخوشداور با
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 اي من نگرفت ؟ یسراغ -
 يد و وفت : یپويخند تایب

 باران؟! نمینه بببب بد -
 یکه م ییکرد تا دا یم یکه سددع ییرو باال برد و مشددكوک با صدددا ابروهاش

 ادامه داد : نییپا اردشیتونه ب
ار پرونده ک نینكرد اونم که کنار تو رو ا ریو هیقضدد نیچرا صدددرا پاش سددر ا -
 همه کارها رو هم اون کرد و تو فقط ببب دونمیکه من م ییب تا دا كردیم

 رو قطع کردم و وفتم : حرفش
که چرا اون ندود نرو رو  دونمیچرت نكن، من چه م یسددوالها تایدونم ب ینم -

 اعصابم االن داغونم !
 یهچ  انداخت نیتو به خاطر اون خودت رو تو ا مدونیخفه شو باران! منكه م -

 بببب دونمیمنكه م
 م :دهنش رو ورفت یبرسه با دست دلو یحرفاش به ووش کس نكهیاي ا نگران

ه حرف بار نیفرصت باهم در ا هینگو سر  یچیه گهیدون باران د تایتروخدا ب -
 ب میزنیم

 ینشددسددت، م حرف ووشدده اتاقم یبود سدداکتش کردم و او هم ب یهر سدد ت به
کنه  چمیبهتر بشه تا باي سوال پ یحالم کم اویدونستم که منتظر تا برم حموم و ب

ش یکالفه آه سمت حموم رفتم ب مطمئن بودم که برخوردها دمیک دتر ب ییو به 
 كردمیدر انتظارمه اي سددمت بابا ببفقط دعا م تایبدتر اي برخورد امروي ب یلیخ
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شه بعد ناهار باي با بدري نكرده ب  یموضوك تو فام نیکه ا ناه بردم و به اتاقم پ تایا
 وفت : یکه اون با ناراحت ایخدر داره  هیقض نیکه اي ا دمیاونجا ايش پرس

نت ا - ما جا یروي اول نم نایما ند تو ک با تو  ییدونسددت با با  تا خود صدددح 
هم خدر دار   یوشتند ب تمام فام یدندالت م یقانون یپزشك یو حت مارستانهایب

خدر باشددم  یکه من ايت ب كردنیدر خونه ما هم اومدن و باور نم یتشدددن ح
 بببب

ده ا نیکه ب یسددكوت پدرم برخورد  هیقضدد نیحرفش کرد منو متو که  کرد 
 با اون و خانواده اش داشته بببيمزمه کردم : یندیناخوشا

 شرمنده ام ب دا ببب -
با تو فقط د - با فه شددو  باي گهیخ ندارک  نكش  یگرانما رو اي ن اریدر ن یژا

بببب  ییبالخره صدح بهشون وفتن تو کجا گهید یچیببب ه شكشتیپ یشرمندو
 كردمیوقت فكر نم چیکارت شدددد ب من ه ریگیپ انیاي اون طرف هم شددداکر

شه ب اما انگار تو دختر خودش بود یآدم خوب نیهمچ  ریگیپمدام با پدرت  یبا
ضددمانت سددرمد و  نامه بزنه و با هیکنه  یکارت بود و تونسددت سددرمد رو راضدد

 ب رونیب ییایب انیشاکر
ساس شاکر یخوب اح سدت به  شتم انگار  انین  نیپدرخونده بود برام تو هم هیدا

شون  یاي رو شهیوقت نم چیبودم که ه دهیچند روي فهم ظاهر آدما درباره باطن
 قضاوت کرد ب

روي فقط به استراحت وذشت صدح همراه پدرم به دانشكده رفتم ب بابام تو  اون
بده و ب نیاشددم به من وفت برو کارت رو انجام  من منتظرتم ببب تو  ایموند و 
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سر م ستیچرخوندم دلم م یمحوطه مدام  طرف  هیب اما اي  نمیصدرا رو بد  وا
 ب هیور ریي زنمکه اور باهاش مواده بشم بغضم بشكنه و ب دمیترس یهم م

س بالخره ست ر شاکر دمیبه دفتر حرا سالمم یلیخ انیب   و داد ب وسرد دواب 
 بعد شروك کرد به حرف يدن :

شراق - ست رونیضمانت ب دیشما فعال به ق یخانم ا صدیه انم خ یها هیب به تو
 زیچ هیب و  دیرو هم در کانون متوقف کن تهاتونیب تمام فعال دیعم  کن یردد

 ! دیترم شرکت کن انیتو امتحانات پا دیتون یام که نم گهید
واه رو شوکه  ادامه داد : یعصد انینشستم ب شاکر یصندل یشدم ناخودآ

 یبه فكر عواقدش هم م دیبا د،یاوردیرو در م یلیل یادا نیداشددت یخانم وقت -
بگم که  دیاي رفتار بچه وونه اتون ب اما با دیمونیب مطمئنم که االن هم پشدد دیبود
 بببب

 به حرفاش ووش کنم و اي دام بلند شدم: شتریب نتونستم
قت هم در نم چیو ه اوردمیرودر ن یلیل یمن ادا - به  یلیل ارمیو به نظر من 

با که اي تصددم دیمجنون خ*ی*ا*ن*ت کردببب و  به ه ممیبهتون بگم   چیهم 
 ببب ستادمیهمه عواقدش وا یو تا آخرش پا ستمین مونیعنوان پش

 به خودم افتادم و ادامه دادم : انیلطف شاکر ادی
ش انیشاکر یآقا - صابم خ دیمنو بد  شن یلیاع شك دیجه ب بامت ر کنم ايتون ت
 بببب نیدیيحمت کش یلیدونم که خ یم
 لب ادامه دادم : ریي و
 نیاي آدمها عوض کرد یلیشما طري فكر من رو رادع به خ -
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 ورفته وفت : یبا صدا انیشاکر
ها یكردی؟ فكر م یچ یکرد یفكر م - ظاهر من دشددمن  ییآدم با  ث  من  م

 شماها هستند
 دسارت وفتم : با
صره ؟ ما  شتریب یطري فكر ک نیرتون تو ابه نظ - امثال  مدیشا ایشما ؟  ایمق

به ظاهرشددون و خانواده اشددون که نمونه  هیبه لطف تك تونندیها ؟ که م ینینائ
سته تر شن که منو به دا یبرد شته با شونند انقدر نفوذ دا س یاي خود اعت سه 

 سه روي اي خانواده ام دور نگهدارن ؟
 شده بود حرفمو قطع کرد: دهیدر هم کش شتریکه چهره اش ب انیشاکر

 بشن ! فیتعر یعده ا یرو دیآدمها ندا یب اما باورها نیگیم یکه چ دونمیم -
 ! ستیعده تعدادشون دور رو بر ما کم ن نیمتاسفانه ا -
بار  ریفرار کنه اي ي یراحت نیبه ا ینیوذارم نائ ینم نداریمن ا نیمطمئن باشدد -

 ببب ! نین باشمطمئ هیقض نیا تیمسئول
چند روي شددما رو باور کردم ببب  نیچون تو ا دیکن یرو م نكاریکه ا دونمیم -

سا یروي دیدعا کن شما انقدر ي ییبرسه که ک بشن که باورهام محدوده  ادیمث  
کنمبببب االن هم اور با  یم یبشددده که دارم توش يندو ییایاش به اندايه ک  دن

 ! مهرم دم در منتظربرم چون پد نیندار یا گهیمن امر د
 و وفت : دیکش یآه
عد اي ح  ب ب هیموقت نیا دیبه سالمت ببب فقط درمورد امتحاناتتون نگران نداش -

 بدیامتحانات رو بروزار کن دیتون یشدن مشك  پرونده ترم بعد م
 روش لد ند يدم : به
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 ب من شما رو باور دارم ستمینگران ن -
 که ممكنه دوباره همه كردمیبود حس م بهتر یلیحالم خ دمیبه خونه رسدد یوقت
صر همون روي فهم زیچ  یکه رويها دمیبرورده به حال اولش ممكنه ببب اما اي ع

 وقت بر نگردن بببب چیه گهید دیمن شا یخوش يندو
 شده بودم که پونه بهم وفت : داریاي خواب ب تايه

 باهات حرف بزنه !  وادیبابا م -
 یهامدل یرتب کردم و سراس بابا رفتم ب روخودمو م عیداشتم اما سر یبد حس
سرمه ا هیمون که  یمیقد یم مل نیسنگ شق پارچه   یرنگ م مل ییيمان عا

سته بود و  یلیکردم خ یاش بودم و حاال حس م ش ست ، ن کهنه و اي مد افتاده ا
 روبروش دوخته بود ب زیم یرو ییچا وانیدرهم نگاهش رو به ل یباي با اخمها

 ؟ نیداشت یبابا با من کار -
شماش رنج سرش ستم اي چ یبود که نم یرو آورد باال تو چ اما قلدم رو  هیدون

 به درد آورد
ش کیاش رو  یچا وانیل سر ک اون ، من حس کردم راه ولوم  یو به دا دینفس 
 سويه ب یم
ت االن سالم نكهیبگم که فقط خدا وواهه که چقدر اي ا دیبا یقد  اي هر حرف -

ست ش شك  به يود نیئنم او مطم یروبروم ن شحالم ب ببب اما  شهیح  م یم خو
شن کنم اول ا زیچند تا چ دیبا شه به بعد منتظر و نیاي ا دیبا نكهیرو برات رو و

 خون به دگر کردن ! ونشده مادرت ر یچیچون هنوي ه یباش  یفام یها هیکنا
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شدم فام بهت شق م یلیيده  شون ع شون م دمیوري یکه اونقدر به  یچطور دل
 ادرم آيار بدن ! پدر ادامه داد :اومد م

ضع گهید نكهیدوم ا -  ریرنامه غب چیعنوان تو ه چیب به هستیتو مث  قد  ن تیو
س ستات ب چیبا ه ییعنوان تنها چی! به ه یكنیشرکت نم یدر  رونیکدوم اي دو

 حضددور ییاما تو فقط داها نجایا انیتونند ب یب اونا هر چقدر ب وان میرینم
 رونیاي خونه ب یتون یمبا پونه هم ن یحت میمادرت باشدد ای که من یکن یم دایپ

و  یفقط تو امتحانات شددرکت کن یتون یتموم شدددد م هیقضدد نیا ی! وقت یبر
ضاوت  یریمدرکت رو بگ شد ن آيمون وکالت ق هر  ایبعد اي اون فكر کنكور ار

 ! یکن یرو فراموش م ییا گهید زیچ
 اما بابا ! -
 ساکت باش ! -
 رو در ولو شكست ب پدر حرفم ادیفر
که به عمق اونچه به من و  یتو انقدر بچه و نفهم باش دیحرفم تموم نشده بشا -

شت و حرفا نیمادرت تو ا ف واق شهیکه االن درباره ات وفته م ییسه روي وذ
و دوباره خودت رو  ینشدم که بگذارم بر رتیغ یب اما من هنوي انقدر ب ینداش

له ا چا ث  ا ییتو  نداي نیم رنش   وامینم گهیمنم برات هورا بكشددم ب دو  یب
خوام اون سدده شددب باي برامون تكرار بشدده ببب  یب نم نمیمادرت رو بد دنیکشدد

 یخواسددت یبعد خونه شددوهرت هر کار یتو خونه تا ايدواج کن یمون یانقدر م
 ب یكنیم

 حرف بلند شدم یچرخه ب یکردم اتاق داره دور سرم م یم حس
 نه ؟ ای یدیحرفامو فهم -
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شدم به خاطر دفاك کردن  هیکه ما دمیبابا ! فهم دمیبله فهم - شرم و خجالتتون 
نه دختر بچه  یاي حرف به خاطر دفاك کردن اي مرگ مظلوما که بهش معتقدم ،

شكنجه اش رو اي مغزم پاک کنم ب فهم ییا ستم اثار   نیتمام ا دمیکه هنوي نتون
شددب  هیمنو شددناختن با  کردم خانواده ام بهم اعتماد دارن و یمدت که فكر م

شن اي ا دیبا  یندودنم برباد رفته ، انقدر که تمام فام شب ب نكهیخدر دار ب اران ام
نه ن مدهیخو ث   گهیکه االن د دمی، فهم و که  هیم ج  شددددم براتون  دنس بن
بهش حاال هم  نیبشدده و منو بنداي دایخدر اي همه دا پ یب داریخر هی دیمنتظر
من اي  گهیرو تو سددرم فرو کنم که د زهایچ نیا مامتو خلوت خودم ت رمیدارم م

 یمشددت ينداندان دارم که برا هیبه اسددم خانواده ندارم! فقط  یزیبه بعد چ نیا
 منو کشتن !!! یخودشون آياد یحفظ آبرو

گم تونستم ن یاست اما نم رمنصفانهیاي حرفام غ یادیقسمت ي هیدونستم  یم
شت سدتادهیواده وسدط خونه ابار باران دختر کم حرف خان نیاول یبرا  بود و دا
 ببب دیکش یم ادیفر

بلند شد و دستش رو برد باال که بزنه تو صورتم اما دستش همونجا خشک  بابا
سراي بار بود که  نیاول نیشد بعد اي فوت آقا دون ا ریشد و اشک اي چشماش 

 آتش ورفته : امیحس کردم دن دمید یاشک پدرم رو م
صدح و حت یفهم یبگم تو چه م یاخه دختر من به تو چ - شب تا  عد ب یما اون

چشممون که  یاومد دلو یدانت م یب هر لحظه دسد ب میدیکش یاي اون چ
 به دادت برسدده ب سددتیکس ن چیو ه ی، تصددادف کرد یووشدده اتوبان افتاد هی

شك میرفت یوقت سد چند تا دختر فرار یقانون یپز صادف یو د رو  یو معتاد و ت
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رفتم اي  یکاورهاشددون من تا خود دهنم م پیشدددن هر ي نشددونم دادن با باي
 میشددتبرو یکه وقت یفهم یب تو چه م یاي اوناباشدد یكینكنه تو  نكهیوحشددت ا

و اور سددكته  سددتیخونه مادرت اونقدرحالش بد شددد که فشددارش رفت رو ب
 یونکه دخترت کجاسددت اما نت ینكرده فقط اي رحم خداسددت ! بعد هم بفهم

 یب یسددرت رو بكوب نكهی!دز ا ادیاي دسددتت برن یکار چی! هیبكن یبراش کار
 یورو بشن  یفام یببب حرفا رهیکه اونو در پناه خودش بگ یو اي خدا ب وا وارید

سها شون رو حد شون رو ،و حت یب یتهمتها و  ايش یدفاك کن ینتون یشرمانه ا
 یو حتببب ت افتهیب خطربه  نیاي ا شددتریاش ب ندهیکه کجاسددت مدادا که آ یبگ

 نابود کرد من و مادرت به درک ببب یپونه رو هم به نوع ندهیو آ یيندو
 یدر هم م شتریشد و من هر لحظه ب یسرم خراب م یپدر مث  آوار رو یحرفا

س ص نیيم یاش رو ورفت و رو نهیشكستم تا ناوهان پدر قفسه   یدايانو يد با 
 بببب دمیفهمن چیمن هم ه گریو د دنیدو رونیمن مادر و پونه اي اتاق ب غید

که  ییسرم کنار دستم بود اي پردها لهیم دمیکه د یزیچ یبهوش اومدم اول یوقت
کنارم  یاما کس مارستانمیشده بود متوده شدم تو ب ش اورژانس ب دهیدورم کش

مادر  ادیشدددنم به ذهنم هجوم آورد فر هوشیندود ب ناوهان صددحنه اخر قد  اي ب
شدم و دا ستارافتادن پدر ببب اي دا بلند  س دیسف ید يدم بابا ب پر متم پوش به 

 اومد و وفت :
 آروم باش ، بابات حالش خوبه ! -
 ! نمشیبد دیتروخدا بگذار نیگیشما دروس م -
به االن فقط برا -  یتو ب ش مراقدت ها شددتریب اطیاحت یباور کن حالش خو
 ! هیبستر قهیو
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 ! نمشیبرم بد دیکنم بگذار یخانم تروخدا التماستون م -
 یکه فشددارم رو م یکالفه دسددتگاه فشددار سددنش رو برداشددت و در حال سددتارپر

 ورفت وفت :
تا اون موقع اي دات تكون  ادیب گمیبه همراهت م رمیاالن م - بدردت کنارش 

 ! ی ورینم
محكمش باعث شد نتونم م الفت کنم ب پرستار رفت و با پونه بروشت ب  لحن

دختر انقدر قرمز بشده اي  نیا یفندق یخدا منو ند شده که باعث شددم چشدما
 دیداد که بابا حالش خوبه سددكته رو رد کرده بود و با نانیاشددک ب پونه بهم اطم

ستر قهیو یتو ب ش مراقدت ها یچند روي س یب شمامو ب شه ب چ مو و خود تمب
ساس که هنوي اي ا نیلعنت کردم به خاطر ا رار ق تیموقع نیخودمو تو ا نكهیاح

لب يمزمه  ریشد و ي ریاشک اي ووشه چشمام سراي نشدم بب مونیداده بودم پش
 کردم :

دونم !دختر احمقت رو بد ش دختر احمق عاشقت رو بد ش  ییبابا ییبابا -
 ببب!
کنارم نشددسددت و آروم دسددتم رو نوايش کرد ببب و اوهم در سددكوت کنارم  پونه

شک ر ستار ن  تیا سرمم رو چک م یساعت بعد اومد در حال میب پر  یکه 
 :کرد وفت 

الن تو کما ب ا یریبعد م ادیتر م نیینكن فشدددارت پا هیدختر خوب انقدر ور -
ستر دیهم با ش یب ش  یب ساعت با بیچون دکتر ت شارت دیداده هر دو  رو  ف

 چک کنم ب
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 رو انجام بده تا منو به ب ش مارستانیب یادار یرفت دندال مامان که کارها پونه
 منتق  کنند ب ببب

دت م نهمهیکه بتونم ا سددتمین یهنوي اونقدر قو نفس نوشددتم کی یلیخ همدم
و  امیيود م یلیخ دمیاتفاقات تلو فكر کنم ب قول م نیو به همه ا نمیبشدد نجایا

 ببب سمینو یاش رو م هیبق
♥♥♥ 
ساعت نزد یسرش رو اي رو صدرا صدح بود و او  کیکاغذ بلند کرد ب  چهار 
ش كردیبببب اما حس مداریهنوي ب ضر ه سانتر  اریدر حال حا  یدر رو یاي او ان
باران تمام شدددده بود !  یاو هم همپا یشددود ب انگار انرژ ینم افتی نیکره يم

ه بود ب کردهشددروك  یصددفحات را نداشددت ب انگار وقت هیتوان خوندن بق گرید
شته بود دو ستیدفتر ب نیخواندن ا سر بردا ساله بود و حال که  ساله  تسیونه 

مانده بود بببب دفتر را بسددت و اي دا بلند  یقسددمت ن وانده باق یببب و هنوي کل
 یتوانسددت ادامه بدهد وورنه مغزش اي هجوم افكار منفجر م ینم گریشددد ب د

شد ب و  یمنتظر صدح م دیآن با یادرا یرا ورفته بود و تنها برا مشیشد ب تصم
 ینم گریآن د یب اما تا قد  اي ادرا دیرسدد یبه نظر م یانتظار طوالن نیچقدر ا

 یادامه دفتر را ب واند ببب چطور توانسددته بود باران را فراموش کند حت توانسددت
 مهربانش را ! یونگ ول شهینگاه هم یاسمش را حت

 یمیمال کیبه همراه موي ییپرستو زیآرام پرو یتاپش را روشن کرد و صدا لب
ضا ساس ي ایاتاق را پر کرد وو یف صورتش  یدایاح باران بود که با هر کالم به 

 شد ببب یپرت م
 برم ینم ادی اي
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 !هروز
 تو را یدایرا و عشق ي تو

 قشنگ دوست داشتن لحظه
 را دنیبه اوج رس و

 یو تمام نشدن یخواستن
 یهمه خاطره باران نیکنار ا نجایا حاال
 میوو یبه تو م تنها

 دارم دوستت
 یخواهم بمان یم که

 بمانم
 ها هیدر لحظه ها و ثان نه
 نه

 در عمق نفسها که
 شهیر اي همت غیدر یب

 معطر تو حضور
 بودن

 یستیآن يمان که ن درست
 یستین
 رندیو یخاطرهامون دان م یلحظه ها با بو و
 مانند ببب یمانند ببب م یم
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 نگاه تو کیمن فقط  یبرا
 یکه بدانم هست نقدریهم
 است یکاف

 و هردا نجایهم حاال
 و باشم ینداش که

 حس آشنا کی
 برد یبا خود م مرا
 يند یم ادیفر
 هستم که
 تو با

 تو کنار
♥♥♥ 

 الو سالم خانم مالحت مي ب شید که این وقت صدح مزاحتمون شدم ! -
صدح خواب آلود  مالحت ساعت هفت  صدرا در  صداي  شنیدن  با تعجب اي 

 دواب داد:
 سالم خواهش میكنم ! مشكلي پیش اومده ؟ -
 !راستش من شماره خانم اشراقي رو می واستم که دیروي به دفتر اومدن -
 بله چشم یه لحظه! -

بار اول ندود که اي کارداني منشي اش خرسند مي شد ب مالحت همیشه یه  این
ها را در دفترچه ایي همراه  نده  عه کن ماره تلفن موکلین و مراد نسدد ه اي شدد
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خودش داشت تا اور در يماني خارج اي وقت اداري به آن نیاي شد دچار مشك  
 نشوند ب

فت مي دانسددت که او در خواب به سددر مي برد اما شددماره پونه را مي ور وقتي
صدر کند ب و چند ثانیه  شتر اي این  شد که بی هیجانات دروني اش مانع این مي 

 بعد صداي ورفته پونه در ووشش پیچید :
 بله ؟ -
 سالم خانم اشراقي ثابت هستم وکی ببب -

 با عجله به میان حرفش دوید: پونه
 اقي افتاده؟سالم آقاي ثابت بفرمایید ،اتف -
نه! راستش من االن انقدر شوکه ام که نمي دونم چي باید بگم فقط اینكه قد   -

 اي هر چیزي می وام خانم اشراقي رو بدینم!
ساب  صداي ست به ح شد را نمي دان شنیده  شت خط  نفس عمیقي که اي پ

 خوشحالي بگذارد یا کالفگي!
 بله حتما من ساعت هشت می وام برم بیمارستان! -
 س من میام دندالتون آدرس رو لطف مي کنید؟پ -

پونه آدرس را تكرار کرد به خاطر آورد این همان آدرسي است که دروذشته  وقتي
دو سددده بار باران را بعد اي کار به آنجا رسددداند بود ب لد ندي تلو روي لدش 

 نشست ب چه اسان فراموش کرده بود و چه آسان به خاطر مي اوردب
ساعته د در سته اش در آیینه نگاه کرد مدتها مهلت یك  وش ورفت و به چهره خ

شد ب حتي بردهاي متوالي اش در پرونده  بود که براي هییچ چیز هیجان يده نمی
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هاي ووناوون ببب يندوي اش روند یكنواختي داشت ب با ودود همه خستگي ها 
 به نظر مي رسید ندهظاهرش در کت و شلوار سرمه ایي مارك آرماني بسیار براي

 ب پونه هم وقتي سوار ماشینش شد با خودش فكر کرد :
با ودود این اخم روي صددورتش آدم دلش می واد  - په حتي  قدر خوش تی چ

 ساعتها نگاهش کنه ب ب ب
بیمارستان کامال متفاوت با صدح تهران بود ،ساکت خلوت ب دکتر بینا ين  صدح

 میانسالي بود که به روي صدرا لد ند يد و وفت :
 کی  بببآقاي و -
 ثابت هستم -
 خوشد تم بنده هم مرضیه بینا پزشك معالش باران هستم! -

 سرش را به حالت احترام خم کرد : صدرا
 ممنون منم هم خوشد تم اي آشناییتون! -
شما در  - شما همه چیز رو به من وفته بب با توده به نقش  ستش پونه درباره  را

ر یك دفعه و بدون مقدمه يندوي پونه من صددالح نمي دونم که شددما اینطو
دلوش ظاهر بشید اونم بعد همه اون اتفاقاتي که تو يندوي اش افتاده و شرایط 

 روحي فعلي اش!
 نا امید شد : صدرا

 اما من می واستم براي روشن شدن برخي مسائ  باهاش حرف بزنم! -
 با ددیت نگاهش را در چشم صدرا دوخت : بینا
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شما  - سواالت  ضعیت روحي و رواني باران ؟ فكر مي کنید االن  مهم تره یا و
نقش شددما در يندوي اون انقدر پر رنگ بوده که ظهور یكداره اتون مي تونه به 

 همون اندايه تاثیرتون تو يندوي اش تكان دهنده باشه!
 بالفاصله متوده کنایه پنهان در حرفاي دکتر شد صدرا

 یعني شما میگین مقصر وضعیت االن باران من هستم ؟ -
پاس ي بود که خودش هم اي بعد اي خواندن خاطرات باران به شدت سعي  این

 مي کرد اي يیر آن فرار کندببینا دستهاش را باال آورد و وفت :
صه  - ش  شما به  شما رو ندارم ب و  ضاوت  صد ق شتداه نكنید من ق صال ! ا نه ا

اثیر ن تهیچ تقصیري تو روند بیماري ایشون ندارید باما به هر حال ودودتون ای
 رو وذاشته!

 کالفه و م*س*تاص  بود ب صدرا
 من کي مي تونم باهاشون حرف بزنم ؟ -
ادايه بدید من تا یكي دور وي دیگه شرایط رو طوري فراهم مي کنم که بتونید  -

شید ب االن هم مي تونید بدینیدش چون خوابه اما براي  شته با باهاش دیداري دا
 ید!صحدت باهاش باید کمي صدور تر باش

 بسیار خوب ممنو اي راهنمایي هاتون من منتظر تماستون مي مونمب -
 بیرون اتاق منتظر ایستاده بود ب صدرا با نگاهي ونگ رو به پونه وفت : پونه

 میشه اتاق باران رو نشونم بدید! -
 کالفه بود که حوصله القاب خانم و اقا را نداشتب انقدر

 حتما! -
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ضاي  در شد ب اتاق را که باي کرد وارد ف شن اتاقي با پنجره هاي رو به حیاط  رو
خصوصي بود و تنها یك ت ت در آن ودود داشت ی چال کوچك و تلویزیون 
شد ببب ت ت باران درست کنار  سمت چپ اتاق دیده می چهارده اینچي هم در 
پنجره بود ب اما براي صدرا قاب  قدول ندود که آن مودود نحیف و در هم شكسته 

باران اشراقي دانشجوي سال آخر رشته حقوق است، که پا به  روي ت ت همان
شك مي ری ت و حرص مي خورد  ضحي دوندوي مي کرد ا پاي او در پرونده 
ب دختري که دسارت و شجاعتش حاال روي بزروترین فاتحان رو هم سیاه مي 

 کرد ببب
 اي آن صورت ورد و شاداب خدري ندود ب صدرا با خودش فكر کرد : دیگه

 ق  بیست کیلو وين کم کرده!حدا -
شد و به همراه پونه راه خرودي رو در  بعد صدا اي اتاق خارج  اي چند دقیقه بي 

پیش ورفت در حیاط بزرگ و سرسدز بیمارستان روي نیمكتي نشستند و پونه با 
 اشتیاق رو به صدرا کرد و وفت :

حق و شددما کمكمون مي کنید ؟ کمك مي کنید که باران رو نجات بدیم که  -
 حقوش رو بگیریم !

صر  صدار سر در حالي که قا ست که نمي تواند نه بگوید با تكان دادن  مي دان
 اي حرف يدن بود تایید کرد ب و ناوهان پونه دستهایش را ورفت ب

شته هاي  - شما اینكار رو مي کنید ببب اي نو ممنون آقاي ثابت من مطمئن بودم 
 ئن بودم بببباران ، اي تعاریف آقاي دوراني من مطم

 چشمانش را پر کرد و نتوانست حرفش را ادامه دهد اشك
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پونه شرمنده شد بب بب با خودش وفت اور بدونه که من به  یاي قدرشناس صدرا
ددان لعنت نیخاطر رها شددددن اي ا پونه اورا اي  یدارم بببب صددددا یعذاب و

 : دیکش رونیافكارش ب
 ؟ دیخاطرات باران رو خوند یتاکجا -
 ! یشدن خانم اشراق یته ناقب پدرتون و بسترتا سك -

 و وفت : دیکش یآه پونه
آشددفته  نطوریکه ا دیدون یاي اونچه به سددر باران اومده نم یزیپس هنوي چ -

 ؟ نیشد
 به پونه انداخت : یمتعجب نگاه صدرا

 ؟ طیشرا نیبدتر اي ا یعنی -
سر تكان داد ب صدرا اي سوال مس ره اش خنده اش  پونه ورفت ب و در سكوت 

 با خود وفت :
به خاطر سددكته ناقب پدرش روانه ب ش اعصدداب و روان  یآخه آدم ابله ک -

 حرفاست ! نیبزروتر اي ا یلیخ هیشده حتما قض
 نیاي ا شددتریتواند ب یخاطرات باران نم یخوندن باق یناوهان حس کرد برا و

 صدر کند ب اي دا بلند شد و رو به پونه وفت :
م منتظر خدر اي طرف شددما هسددتم هر وقت دکتر ادايه داد بر دیبا گهیمن د -

 ب امیم یمالقات خانم اشراق یبرا
ش به بار حواس یاول یرفت برا یم یبهشت دیشه ییبه طرف مجتمع قضا یوقت

سه رس ساعت ده برا یدویدل ض زیبار مقاب  م نیاول یندود ب  ست دا ینم یقا ن
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 میتنظ شیکه هفته پ ییا حهیها الب تن دیارائه بدهد و چه بگو دیبا یکه چه دفاع
وشنام و خ  یوک نیا یخوبدادواه که به  یکرده بود را در پرونده ثدت کرد ب قاض

ش یماهر را م صدرا حال و روي خو شد که امروي  ندارد ب و  یشناخت ب متوده 
 دادواه وفت : یرو به منش

 ! دیکن دیرو تجد یدویلطفا وقت رس -
ود که در ب ییپرونده ا نینكرد ب ا ییقاب  اعتناطرف م  یاعتراض وک یبه صدا و

 بانک کیمطرح بود که تنها سددهم االرثشددان توسددط  میتیآن حق سدده کودک 
شده بود ب او نم صرف  ست به چند خط ال یت صدرا  حهیتوان صدرا اکتفا کند ب 

رد را شكر ک اشد ب خد یوا رفت ب و قلدش پر اي قدرشناس یصندل یشرمنده رو
شرمندو دیبود وورنه با امدهیش به دادواه نکه موکلش همراه را به  یرشتیب یبار

 یرفت و اي او تشكر کرد ب قاض یب بعد اي دلسه به سمت قاض دیکش یدوش م
 تكان داد و وفت : یعب*و*س و کم حرف شعده سر

بار دوم نیا دیمطمئن باشدد -  هم یارفاق فقط به خاطر اون سدده تا بچه بود و
 ودود نداره !!

ن روش یهمه تالشش را برا ندهیداد که در دلسه آ نانیانه به او اطمصادق صدرا
 یصدددرا اي اتاق خارج شددد ب منشدد یانجام خواهد داد ب وقت یکردن فكر قاضدد

 و کارکشته دادواه نشست و قیدق یقاض یلدها یمحو رو یکه لد ند دیدادواه د
 کند : یلب يمزمه م ریکه ي دیشن
به  نیا - مه دانش حقوق ینفر م هی ادیدوان منو  که ه ندايه  ام رو بهش  یا

 ! ونمیمد
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 دارشیموقع ب یکرد که ب یب اي مالحت عذر خواه دیبه دفتر رسدد یوقت صدددرا
 مزاحمش نشددود و یکرد کسدد دیرفت تاک یکه به اتاقش م یکرده و بعد در حال

 یلیموضددوك خ نكهیندهد ،مگر ا یبه کسدد ییوقت مشدداوره ا چیامروي ه یبرا
 یسددوخت ب اما خودش م یم یخواب یشددد ب چشددمانش اي ببا یاتیمهم و ح

 ینیکه بر دوشش سنگ ینیکه خواب به چشمانش ن واهد آمد ب بارسنگ دانست
ورفت ب  یبود که توان درسدددت فكر کردن را اي او م نیکرد ، انقدر سددنگ یم

 ب داوریب شیتلو برا یاسپرسو کیرا برداشت و اي مالحت خواست  یووش
 یپرونده ها یبود که وقت دهیکرد ب بارها د یرا تعجب نماي اوضاك صد مالحت

اي حقوق کودکان  تیشددود ،خصددوصددا اي کانون حما یبه او ارداك م یمهم
كهیداد ب فقط ا یم هیرو رییتغ نطوریصددددرا هم قت  نیواه در ا چیه ن ند و چ

 : دیرسپ اشتوذ یم زیم یاسپرسو را رو یبود ب وقت دهیاو را آشفته ند نینچنیا
اي کانون  ییافتاده ؟ پرونده ا یاتفاق ییبچه ا یثابت بايم برا یآقا دیشددبد  -

 اومده؟
 وفت : یبعد اي مكث کوتاه صدرا

 ! ریهم بله هم خ -
ست ب وقت شیلدها یرو یلد ند تل  و ش شد با خود  ین مالحت اي اتاق خارج 

باران نیفكر کرد که ا ت ت  یکه امروي رو یپرونده اي کانون شددروك شدددد و 
ندود ب  دهید بیپناه آسدد یکودک ب کیشددداهت به  یبه خواب رفته ب رسددتانمایب

 خارج کرد ب فشیو دفتر باران را اي ک دینفس سر کش کیاسپرسو را 
*** 
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ار خنده د شددتریکه به نظر ب یتراژد نیا هیبايم اومدم با بق زمیهمدم عز خوب
 دار ب هیتا ور ادیم

شدم ت نكهیروي بعد اي ا اون س دنیوقع دبه ب ش منتق   شتم دز یهر ک  رو دا
سان ؛ وقت شاد حس کردم  دمشیدر اتاق د یکه دلو یسا با اون لد ند و  و و
راحت  نطوریا هیبه من س ت وذشته بق نهمهیمدت که ا نیتو ا دهیکه چقدر عج

حال يندو ده شدد یم یو خوشدد  ت تم یدلو زیم یرو رو ینیریکردن ببب دع
دونستم که مامان  یمالقات کننده ب م وذاشت ساعت مالقات بود و اتاق پر اي

 میزیايشددون خواسددته بودم آخه منكه چ ینطوریو پونه رفتن سددراس بابا خودم ا
صد ستمیس ریندود فقط به خاطر اتفاقات اخ ش یع بود و  دهیبدنم کامال فرو پا

 فشار خونم شده بود ب دیباعث افت شد نیا
 سالم دختر عمو! -
 !نجامیبهت وفت من ا یک یکن یم كاریچ نجایسالم تو ا -
ستش رفتم خونتون د - فتم که عمو تماس ور  یبا موبا یستین دمیکه د دنتیرا

 !نجایا میشده ما هم اومد یپونه دواب داد و وفت چ
 ما ؟ عمو و ين عمو هم هستند؟ -
صور ا اي شدم هم ناراحت   یفام هیبق نكهیت شحال  هم همراهش بودن هم خو

شحال اي بابت ا ش نكهیخو شتم و اتفاقات اخبرا شده ب ریون اريش دا ود باعث ن
شه و ناراحت به خاطر به  شون درباره ام عوض ب ب بابا ب بب یآوردن حرفا ادینظر

 بمونم! یذهن یریدرو نیتو ا شتریاما ساسان نگذاشت ب
 دنتید انیخونه م یاومد یوفتن انشالله وقت ناینه مامان ا -

 يدم و وفتم : یپويخند
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 ؟ انیا هم نمباب دنید یعنی -
نا ب او انیبابا هم نم دنید یشده که حت یچ دمیفهم یسكوت کرد ب نم ساسان

 با من مشك  داشتن
به خاطر حما - باران عمو  با بق تیراسددتش  شدددد چون تحم   ریدرو هیايتو 

 مزخرفشون رو نداشت یحرفا
با بابا  حانهیتو چشددمام پر شددد ب چقدر اي خودم بدم اومد که اونطور وق اشددک

 عوض کردن حالم وفت : یف يده بودم ب ساسان براحر
 باهام اومده؟ یک یبدون ی وایحاال نم -

 نگفتم : یچیکردم و ه نگاهش
 راستش فرهاد اومده! -

ه بود رفت ادمیاي  یشد ب فرهاد ؟ به طور کل یلحظه اندايه نعلدك هی یبرا چشمام
ه بودم اصددال دل و مدت هم که بروشددت نیکه روي آخر همراه او رفته بودم ب تو ا

 رو نداشتم ب نترنتیدماس ا
 دنم؟یاون چرا اومده د -
ستش فردا - و رو درباره ت زیو همه چ شمیفرهاد اومد پ یاون روي که تو رفت یرا

 تا خودشددو دهیيبون من حرف کشدد ریبهم برخورد که چرا اي ي یوفت بهم ب کل
دم تا به بابات خدر بحرفا ندود اومدم خونتون  نیکنه ب اما وقت ا کیبه تو نزد

شون همه چ دمید رو  یفرهاد هم ه نیچند روي ا نیب تو ا دنیرو فهم زیکه خود
سم و آ ساده نت فیرد هیمو من بود ب انقدر ق ست  شما فقط دو تا دو  یکرد که 

ست صم دیه ست اي  دیاش رونیب ییسه تا میدندالت بر امیورفتم ب میتا امروي ت د
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  وادیببب االن هم م یدون یهم که خودت م اش رو هیسر کچ  ما برداشت ب بق
سه الدته ا ادیب ست دار ورحالت رو بپر ک و بزنه به چا گمیاوه نه هم که م یدو

 نكنه! تیمنو ا ذ یوردالو یدختر عمو
 زهیریدونست که اعصابمو بهم م یوفت وردالو چون م یهام به من م یبچگ اي

 فتم :و یبه حرص خوردنم ب نده با خونسرد تونهیو اون م
ين بهت قا لب کردن  یکه به دا یاور من وردالو باشدم اي اون چوب خشدك -
 بهترم ببب یلیخ
 !ارمیسرت ب ییدونستم چه بال یوورنه م یضیکه مر فیح -
خودم و بابا حال و حوصددله ک  ک  کردن  تینگفتم با ودود وضددع یچیه

 باهاشو نداشتم ببب
 تو؟ ادیبگم فرهاد ب یخوب نگفت -
 ؟  وادیم یچ نجایمردک دراي ا نیا گهینم ادیک  اوه مامانم بخوب عق   -
ا ين ب نمیکه عمو رو بد قهیو یب ش مراقدتها رمیفكر اونجاشددو کردم بب من م -

نه هم حرف م قت هم د زنمیعمو و پو هت خدر  ینوریا انیدارن م دمیهر و ب
 !دمیم

 ینعیم شدددت ضددعف نتونسددتم دوابشددو بدم و فقط شددونه ام رو باال انداخت اي
 کنه ببب ینم یواسم فرق

 بیسدد یمالقت تو ادیما که انقدر معرفت به خرج داده تا ب قیرف نیا فیح -
 !ینیيم
واه به  دنشیسدداسددان رفت و فرهاد وارد شددد با د یوقت  یدوسددتان ادیناخودآ

شد با خودم فكر کردم  یمجاي شون تنگ  م اور اونها ه یعنیام افتادم و دلم برا



wWw.Roman4u.iR  118 

 

بب ب رندیو یم شیرفتار خانواده ام رو در پ نین وذشددته همبه م یبدونند که چ
بود رو به  مراشکه ه یدیسددف دهیبهم کرد و دسددت و  ارک یفرهاد سددالم ورم

 دستم داد ببب
 قشنگن! یلیخ یمرس -
 وفت : یلد ند مهربان با
ساب كنمیخواهش م - شما رو نداره ببب پس ح تو هچ   یخودتو انداخت یقاب  

 آره ؟
  ند بزنم :کردم لد یسع

 و سالمت روبروت نشستم! حیکه صح ینیب یندود م یمهم زینه بابا چ -
دونم تو کدوم  یداشددتند دوما نم یاوال که اور مهم ندود سدده روي نگه ات نم -

ت حال نیو سالمت سوما ا حیصح یگیم ضیآدم مر هیکه به  یشهر بزرگ شد
 رو به قدله شدنه! ای دنیدراي کش ستیتو نشستن ن

 ؟یآب کن ریسرمو ي یدوست دار یلیخ نكهیا مث  -
کم بشه بب حاال کجاست  نیيم یرو یواوول اي واوولها هی ادیآره واال بدم نم -
 و  اومده مالقاتت ؟ یآقا صدرا نیا

 کردم یرويها سع نینقطه ذهنم وذاشت ببب تمام ا نیحساس تر یرا رو دستش
شم و نتونستم حت یا هیثان یبرا صدرا ندا سرم  فكرش ییلحظه ا یبه فكر  رو اي 

 و وفتم : دمیکش یکنم ببب آه رونیب
 یحت دیمالقاتم ببب شا ادیکه ب واد ب ستین یرابطه ما در حد یدون یتو که م -

 تو دانشكده هم نشده باشهبب دتمیمتوده غ
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 با تاسف سر تكان داد: فرهاد
رو و  تیات رو سددالمت ندهیت رو آ یيندو یآدم نیهمچ هیبعد تو به خاطر  -

 ؟ یپدرت رو به خطر انداخت یسالمت
درباره اش قضدداوت نكن بب  یايش ندار یشددناخت ی! وقت یآدم نینگو همچ -

 رو ندارم! اقتشیببب من ل دمیکه من تا حاال د هیآدم نیاون بهتر
 کالفه لده ت تم نشست و وفت : فرهاد

 یت چ؟ هدفها یکجا بود شی؟ دو ماه پ ییاالن کجا نیباران خودت رو بد -
کن ببب  رونیافكار مزخرف رو اي سرت ب نیمونده بببب ا یات چ ندهیبودن ؟ اي آ

 عشق تو رو نداره وورنه ببب اقتیصدرا ل
 شدم : یم یداشتم عصد گهید
نو و م یکه ب وا یسددتین یبدن آقا فرهاد بگذار روشددنت کنم که تو در مقام -

هم ب لهیور با حب فكر نكن فراموش کردم که چط یسددوال بدر ریاحسدداسددمو ي
ام رو برات رو کردم ب  یيندو یرايها نیتر یو منه احمق پنهان یشدددد کینزد

دونم  ینم مخود یکن ی؟ فكر م یرو مندر که چ یمن رفت یبرا یاالن هم اومد
 ینم یام خراب شدددده اونم امروي که بابام بهم وفت تا ايدواج نكن یکه يندو

 شدددن رو  یو فكر وک رونیب یذاربدون من و مادرت پات رو اي خونه بگ یتون
م ببب استراحت کن  وامیچون م یبب بهتره االن فقط بر یکن رونیاي سرت ب دیبا

 یکار نیواسدده همچ یببب وقت یآورد ادمیهامو  یو بدب ت یکه اومد یمرسدد
 به آوردن دسته و  ندود !!!! یايین یاومد

اي  رونیروي ب اونكه سدده یبراش و  آ ورد یچ یفرهاد برا گهیآره راسددت م -
 ببب ارهیباس و  م هیخونه نگهش داشته حتما براش 
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 چرخه ببب یدوباره داره دور سرم م ایخاطره حس کردم دن یصدا دنیشن با
ره حال خاط نكارشیحرف بلند شد و به سرعت اتاق رو ترک کرد ببب ا یب فرهاد

 رو بدتر کرد و با نفرت بهم وفت :
 نیبب اب یوفت یم گهید زیچ هیعقد سدداسددان  باران بب تو که روي یپسددت یلیخ -
دونسددتم آب  یهم م یببب اي همون بچگ دهیم گهید یمعن هیکه  دمیکه د یزیچ
ست یو موي رکاهیي انقدر ا حمق بودن که   یدونم چرا همه فام یببب فقط نم یه

 یودل یآبرو شد یدونستند بب خوشحالم که ب یم یمیتو رو دختر خوب و خان
 خودته ییو دو رو یش چوب بددنسهمه ا نایهمه ا

 هوش شدم ببب یبا نفرت اي اتاق خارج شد ببب و من باي ب بعد
ستانیروي بعداي ب سه شدم اما بابا با مار ببب  موند یم شتریمدت ب دیمرخب 
 مادر منو تا خونه رسوند ببب با التماس بهم وفت : یوقت

 نینرو ببب بگذار ا رونیباي خونه  كنمیببب دخترم بب خواهش م زمیباران ببب عز -
 اي سرمون رد بشن دتایمص

 یو بهش قول دادم که بدون اطالعش حت دمیمهربونش رو ب*و*سدد صددورت
 آب هم ن ورم بببب

ب*س*لم  دیرسدد یاون رو بابا هم مرخب شددد و بروشددت خونه بببب وقت یفردا
س میشونیکرد و پ شماش د دیرو ب*و* شک رو تو چ ببب خدا  دمیببب باي برق ا

تم کنه که انقدر در هم شددكسددتمش ببب خدا لعنتم کنه که هنوي مطمئنم کار لعن
شتداه صدرا پر م ینكردم ببب که هنوي دلم برا یا شه ببب هن ینگاه   نهمهیبا ا ويک

ضعف ببب با ا ص نیببب تو ا ریتحق نهمهیدرد و  در با بب پ افتهین یمدت اتفاق خا
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اعتراض  گهین هم دهسددت ب و م مشیرفتارش نشددون داد که هنوي سددر تصددم
ب تحم  کنم بب كنمیم یکه برام سدداختن رو سددع ییقفس نقره ا نینكردم ببب هم

 تونم بببب یدونم چقدر م ینم
*** 

صدرا سرش را با افسوس تكان داد ب حق با  دیرس انیصفحه که به پا نیا نوشته
 نیمحدت خالصددانه را نداشددت ببب او انقدر خودب نهمهیا اقتیفرهاد بود اون ل

س دیخودش بود که هروز نفهم یو ادتماع یکار یود انقدر دندال آرمانهاب  یک
شه ا ستر نیاي ا ییدر وو شق درون قلدش  یبرا یچه تاوان تل  یشهر خاک ع

 دهد بببب یپس م
 ندود ییاي نوشته ا یخدر چیه میماه و ن کیتا  بايهم

*** 
 وریشهر 14

 یهر لد ند صدددرا کلمعرفت شدددم بب اون رويها با  یب یلیهمدم خ ینیب یم
شقانه اي مغزم تراوش م سات عا سا صفحات ا یکرد و م یاح دفتر رو  نیامدم 

بببب  ستیمن ن یتو يندو یعنی ستیصدرا ن گهیکردم ببب اما حاال که د یم اهیس
شتن نم ست دلم به نو صال نم رهیمنم د  یسم ببب يندویبنو یدونم چ یبب اخه ا

 یاشددون رو فقط اتفاقات تلو م یختكنوایکه  یتكرار یام پر شدددده ايرويها
سم ختم عمو دیشا نشیشكنه بببب بدتر  اهیس با لداس یبابام بود ببب وقت یمرا
 ینگاهم م یشدددم همه سددرها به طرفم بروشددت و هم طور ریوارد مسددجد ام

 چیکشم ببب ه یرو به وند م ابا پا وذاشتن به اون مكان دارم اونج ایکردن که وو
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دغب بابا که غ دهیو ترش ریدختر عمه پ اینداد ببب ناد بهم نشون یخوش یکس رو
 شداهت به بوقلمونش نكرده به طرفم اومدو وفت : یولوش ب ریي
چطور بگم روح داداش کمالم  یعنیباران دان اور ممكنه شددما ببب  دیبد شدد -

 ببب
شت منو محترمانه اي اونجا  یسرم خال یظرف آب دوش رو هی انگار کردن دا

بابام رو نگه  یلیبب محترمانه که چه عرض کنم فقط خب كردیم رونیب حرمت 
 ببب رونیداشته بود که بهم نگفته بود بروومشو ب

 : نییداشتم صدامو آوردم پا یکه سع ییدا تا
شدم عمه خانم ن - که روح  رمیمن م نیبه خودتون يحمت بد ستین ايیمتوده 

که چطور تن ع مال تو قدر نلريه ببب فقط من موندم  مال وقتعمو ک ب یمو ک ا با
  وادیکه االن م دیبود نلري یبسددتر مارسددتانیسددكته ناقب کرده بود و تو ب

 بب مالقاتش نییایب نیبه خودتون يحمت نداد یروحش تو وور بلريه ببب حت
حاال حرمت مرده رو  یشده بود که حت ینطوریا دیچش سف یاون ب اطر تو -

 بشه ! دینكه ندانگذار نشه او رونیببب برو ب یداریهم نگه نم
شه من م - شه  یکه روح عمو کمال اور مث  يمان يندو دیاما بدون رمیبا اش ندا
ببب  افتهیبه لريه ب نجایاي اومدن من ا نكهیا ییذره معرفت داشته باشه ،به دا هیو 

 هیلريه ببب به خودتون و بق یم دیکن یکه به اسددم ثواب م یگ*ن*ا*ه نهمهیاي ا
ش دینگاه کن س نجایببب فكر کنم ا نیرکه چقدر همه عزادا دیتا متوج ب الن رو با 

 دیتاشتداه ورف دیکن دتیتوش غ شهیکه م یحموم عموم ایو  یمد و دواهر فروش
 بببب
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 عمه خانم ادايه حرف يدن رو ايم ورفت : یلیس ت س برق
 یدونند بببب اور م یمث  تو حرمت خونه خدا رو نم ییببب آدمها رونیبرو ب -

سه ستند  سرنم دون شب رو با نامحرما  سه  شن ب یشب   انیکردن ببب و بعد پا
 ! شهیو خدا و آخرت سرمون م میما هم عزادار یعنیکه  نجایا

 یاشددكام رو م یدلو یکه سددرم رو باال نگهداشددته بودم و به سدد ت یحال در
 ورفتم وفتم :

بنده اش تو خونه اش بلند  یبه ناحق دسددت رو نكهیاورحرمت خونه خدا ا -
نه  رمیم نجایمن حرمت شددكن باشددم بببب من اي ا نیاشددكال نداره بگذار ،یکن

کنند که  ینگاهم م یمث  خودت طور یآدمها نیا ای یگیشددما م نكهیب اطر ا
داست و خ نهخو نجایام ببب ا ییبه کاسه دستشو دهینجاست چسد كهیت هیانگار 

فقط ب اطر  رمیبرونه ببب اما م نجایتونه من رو اي ا یکس دز خودش نم چیه
 نیرمت اح نیاي ا شتریب دیين یکه به بنده اش م ییناروا یشما با تهمتها نكهیا

شكن شت اي بزروانه ببب منم بزرو یبب ب مگه نم دیخونه رو ن م و کن یم یون وذ
 ببب گذرمیم

شتم بر م یوقت شدم که خودش رو مث  هم گشتمیدا شم متوده   شهیکه خارج ب
ضعف يده ببب اي هر طر صدابه غش و  س ر رو  نینچ نچ و لعن نفر یف  و تم

صدا یببب حت دمیشن یم شده بود و م یبه  س یمادرم که تايه وارد   کجا ؟ دیپر
تم دونس یخاطره ببب م رويیندادم ببب دم کفش کن چشمم افتاد به نگاه پ یدواب
 بببب زنهیرو فقط اونه که دامن م ثیهمه حرف و حد نیکه ا

م و چادرم روي شونه هام افتاد بببب دلم ورفته بود مسجد تكیه به دیوار يد بیرون
صورتمو به  شترینه!ب…  ستم و  شمامو ب سته بود ب چ شك شه  اي اینكه ورفته با
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سددمت آسددمون بردم ببب خدایا بببب نمي دونم چقدر تو اون حالت با خدا بي 
 صدا درد دل کردم که صداي بابا رو شنیدم ب

 باران بابا ! بیا بریم خونه ! -
رو تو چشددماي به خون نشددسددته اش انداختم و براي بار هزارم تو این  منگاه

مدت اي رنجي که بهش تحمی  کرده بودم شرمنده شدم ببب در سكوت دندالش 
حرکت کردم ب مي دونسددتم که دریان عمه نادیا رو با آب و تاب به ووشددش 

شش بودم اما بابا بايم  سرين سه همین هر لحظه منتظر   طورهمونرسوندن ببب وا
ساعت کنار  ستم رو ورفت ببب اون روي نزدیك دو  ساکت کنارم راه مي رفت د
بابا پیاده راه رفتیم بببب که یهو متوده شدددم بابا وایسددتاده سددرم رو که بلند کردم 
دیدم دلوي در اصدلي پارك الله ام ببب یاد خاطرات خوش کودکي اشدك رو به 

ستون که مي  شمام آورد ببب یادم اومد تاب شمال و  ب شدچ وقتایي که نمي رفتیم 
یا مشددهد ب هر پنش شددنده شددب مي اومدیم پارك الله ببب بابا هرکاري هم که 
داشددت کنار مي وذاشددت ببب و باهامون مي اومد ببب خودش بچه مي شددد و 
کنارمون بايي مي کرد بب اما اي وقتي که قد کشددیدیم انگار بابا هم یه دیوار دور 

م با بابا بچه شدددیم و توي پارك دویدیم بب تو خودش کشددید ببب اون شددب باي
يمین بايي سددوار تاب شدددم و بابا مث  بچگي هام هلم مي داد ببب چشددمامو 

 بستم و روي لده ددول هاي پارك راه رفتم ببب و بابا مدام میگفت :
 باران بابا ! مراقب باش ببب -
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امون رو پیدا  دونسددتم بابا هم مث  من اومده اونجا تا حلقه پیونده ومشددده مي
کنه وقتي خسددته و نفس ينان اي بايي و شددیطنت روي نیمكتي يیر درختهاي 

 مجنون کهنسال پارك نشستم ب بابا یهو شروك به حرف يدن کرد :
صدي  - شاید فكر کني که آدم خودخواه و متع شاید منو پدر بي فكري بدوني! 

چه که بودي هر هسددتم بب اما من می وام اي باران کوچولوم حمایت کنم ببب ب
سي اذیتت مي کرد به من پناه مي آوردي تا ادبش کنم بببببب نفهمیدم اي  وقت ک

ببب نفهمیدم  ستيکي دردهاتو تو خودت ری تي و دیگه منو محرم خودت ندون
که همه  که ندودي فهمیدم  اي کي دیگه بهم تكیه نكردي ببب اون سددده شدددي 

ني روي پاي خودت وایسددتي تصددوراتم اي اینكه تو بزرگ شدددي و دیگه مي تو
ید یكي  با که  بایي ! هنوي دختر کوچولویي  با باران  داه بوده ببب تو هنوي  اشددت

دخترم بكنم داشددتم دیوونه  بهحمایتش کنه ببب اي فكر اینكه نمي تونم کمكي 
مي شدددم ببب اي اینكه مي دونسددتم داري رنش مي کشددي و من حتي نمي تونم 

ي شدم ببب حس میكردم همه مردانگي ام همه برات یه قدم بردارم داشتم خرد م
حس پدر بودنم رفته يیر سوال و تددی  شدم به یه مودود بي خاصیت که حتي 

ح ید  االبه درد دخترش هم نمی وره ببب  یت کنم ببب شدددا ما می وام ايت ح
یاد بب شددداید فكر کني که اي عصددر حجر اومدم ببب اما دلم  به نظر ب ظالمانه 

 نه من بري خونه ب ت ببب دلم می واد ببمی واد سربلند اي خو
ضش رو خفه مي کنه بب  صداي ستم داره بغ ست ببب مي دون شك بابا در ولوش 

سرم و  شت روي  شید و وذا ستش رو ک سیدم و او د ستش رو ورفتم ب*و* د
 نوايشم کرد ببب
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حس مي کنم کنار اومدن با يندانم با چنین ينداندان مهرباني کار سدد تي  حاال
 نداشه ببب

این مدت ساسان هم حسابي بهم سر يد ببب یه بار هم اي پدر ادايه ورفت و  وت
ست  ست که دو سان و پونه و فرهاد رفتیم دربند ببب الدته بابا نمي دون سا همراه 
ساسان هم باهامون میاد ب یعني در اص  منم نمي دونستم وقتي رسیدیم میدون 

 دربند دیدیمش که منتظر ماست ب
افتاد به رستوراني که با صدرا رفته بودم بغض ولوم ورفت  روي وقتي چشمم اون

ستیم ببب و من با  ش سر همون داي قدلي ن ستم بریم اونجا بب  بب اي بچه ها خوا
حسرت به کوه مقابلمون و سراشیدي داده نگاه مي کردم بب دلم می واست مث  

تها ساع این سریالهاي آبكي تلویزیوني بب یهو صدرا هم بیاد اونجا و من ديدکي
نگاهش کنم ببب پويخندي روي لدهام نشددسددت بب سددرم رو که بلند کردم نگاه 
فرهاد غافلگیرم کرد بب تو نگاش چیزي بود که درکش نمي کردم ببب مي دونستم 
که یادش اومده خاطره مشددترك من و صدددرا رو توي این رسددتوران ببب من همه 

ماد پشددیمون بودم ببب چون چقدر اي این اعت چیز رو براش وفته بودم بببو حاال
حاال دیگه فرهاد یه دوسدددت مجايي ندود ببب فكرش رو هم نمي کردم بعد اي 
اون برخورد تندم توي بیمارسددتان و حرفاي خاطره دیگه فرهاد رو بدینم ببب این 
مدت بعضي شدها که مي رفتم مسنجر مي دیدم که چراغش روشنه اما دیگه نه 

ببب دیگه توي روم هم نمي اومد ب اما حاال اینجا ام میداد نه من  ياون به من پ
شب با ک   سته بود ب و با نگاه عجیدش منو يیر نظر ورفته بود ب اون  ش کنار ما ن
شام تموم  ک  هاي پونه و ساسان و سكوت من و فرهاد دلو مي رفت ببب وقتي 
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شه به بوي قل شدن منكه همی شیدن قلیون  شغول ک سرها م یي میوه ا یونشد و پ
یت داشدتم و سدردرد مي ورفتم اي دمع ددا شددم و رفتم روي ت ت حسداسد

کوچیكي که کنار رودکوچیك مصنوعي وسط محوطه رستوران بود نشستم ببب 
هام اي ت ت آویزون بود اونو توي آب  پا که  کفشدددامو در آوردم و همونطور 

 وذاشتم ببب خنكي آب کمي اي التهاب قلدم رو کم کرد ببب
 یلي سرده اي کوه داره میاد پایین !پادرد میگیري آبش خ -

تا تكون خوردم فهمید که می وام  فرهاد بود که حاال کنارم نشددسددته بود ببب 
 کفشامو بپوشم و اي اونجا برم مچ دستمو ورفت و وفت :

 باران باید باهات حرف بزنم ! -
 شدت دستم رو اي دستش بیرون کشیدم ب با
 ا توهین کني ؟که چي که بايم بهم متلك بگي و به صدر -

 با حرص بست و وفت : چشماشو
شنوي  - سئله ایي مي بیني و مي  صدرا ببب تنها چیزي که تو توي هر م صدرا 

 صدراست ؟
 پوشیدم و اي دا بلند شدم : کفشامو

 بله مشكلي داري شما ؟ -
 تكون داد و تو چشمام نگاه کرد و وقت : سرشو

شید نمي خوام برنجونمت اما هر بار که ی - ادم مي افته به خاطر این عالقه بد 
 ات داري چقدر س تي رو تحم  مي کني نمي تونم عصدي نشم ببب

 چرا عصدي میشي این قضیه چه ربطي به تو داره ! -
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باران من و تو دوسددتیم یادت رفته تمام شدددهاي که تا نصددف شددب بیدار مي  -
 موندیم و باهم درد دل مي کردیم ؟؟؟

که تو تو لداس یه غریده بهم نزدیك شددددي ببب اون موقع من نمي دونسددتم  -
ورچه هنويم دلی  کارت رو نمي فهمم بب اور مي دونسددتم هروز بهت اعتماد 

 نمي کردم ببب
چشماشو بست و نفس عمیقي کشید بب تو اون پیراهن آستین کوتاه سرمه  کالفه

ایي و شددلوار کتان سددفید به نظر خوش تیپ مي اومد ببببي خود نیسددت که 
انقدر دوستش داره ببب ورچه خاطره ایي که من مي شناسم تو این دو سه  خاطره

 سال اخیر بار دهمه که عاشق شده ببب
باران باید باهات در همین يمینه حرف بزنم همه چیز رو برات توضددیح میدم  -
! 

 چرا وقتي میام مسنجر باهام حرف نمیزني و پي ام نمیدي ؟؟ -
 می وام حضوري حرف بزنیم ! -
مه تو همراهمون بودي م - با بفه با که نمیشددده همین االنش هم اور  ي دوني 

 همین یه ذره اعتماد و آيادي رو هم اي دست مي دم ببب
 من به ساسان میگم موقعیتش رو دور کنه تو فقط قدول کن! -
باشه ببب فقط اشتداه نكن بب فكر نكن چون برام مهمي اینكار رو کردم ببب فقط  -

 م بدونم چرا انقدر تالش کردي تا به من نزدیك بشيبچون خودمم کنجكاو
 ساسان بلند شد : صداي

 فرهاد بیا بگو ذغال اینو عوض کنند تموم شد ب -
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صت اینكه با فرهاد حرف بزنم رو پیدا  اون شت بببب و هنوي فر شب بالخره وذ
نكردم بب اما هر شددب تقر یدا تو مسددنجر مي بینمش ببب رابطه امون تقریدا بهتر 

ه بب منم سددعي میكنم مشددكالتم رو تو دنیایي مجايي وم کنم بب بايم مث  شددد
 مي وذرونم ببب جاهمیشه پاي ثابت روم شدم و شدها تا دیروقت وقتمو اون

هم مث  قدیم با فرهاد درد دل مي کنم ببببشدداید چون اون تنها کسددیه که  واهي
یدا یه بیتا هم تقربه دز بیتا مي تونم باهاش درباره صدددرا حرف بزنم بب راسددتي 

روي درمیون میاد اینجا ببب خیلي ايش ممنونم ببب اور اون ندود تو این رويهاي 
سه بار  ضي اي  همتنهایي دق مي کردم ببب تو این مدت  براي دواب دادن به بع

سددواالت رفتم پیش خانم رددي ببب ددیدا حس میكنم باهام مهربون تر شددده 
 ببب اخرین دلسه وفت :

یا  این دیگه - یا کال تدرئه شددددي  عد  که میایي پیش من دفعه ب یه  بار اخرین 
ما  نده ات میره دادسددراي انقالب ببب متهم خوبي بود بب نمي دونم چرا ا پرو

 مطمئنم تو داري خطاي یه نفر دیگه رو وردن میگیري !
ام ورفته بود بب خطا ؟ مگه من و صدددرا چیكار کرده بودیم که حاال شددده  خنده

چرا دراتش رو نداشددتن که بگن اونچه منو به این روي انداخت نه بود خطا بب 
حرفایي بود که ما درباره دفاك اي بچه هاي ي مث  ضددحي وفته بودیم نه عشددق 

 نائیني و پدرش بودببب ذمن به صدرا بب اونچه منو به این روي انداخت فقط نفو
 باي تا دهم مهر خالي بود دفتر

و شدداکریان باهام تماس ورفت و وفت که فردا بالخره انتظارم تموم شددد  دیروي
صدح برم دفتر حراست دانشكده بب یه دواریي دلم براش تنگ شده بود ببب تمام 
ست و  ش سنجر بیدار ن ستم ب وابم و فرهاد هم پا به پاي من تو م شب رو نتون
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سم رو  دادانقدر باهام حرف يد و مطالب طنز و چرت و پرت تحویلم  ستر که ا
سنجر بیرون که کم کنه اما ب شتم مي اومدم اي م شد بب وقتي دا نده خدا موفق ن

 برم بابا رو بیدار کنم براي نماي صدح ايش تشكر کردم و بهش وفتم :
سقوط کرده  - سیاه يندوي ام حتما  ممنونم فرهاد اور تو ندودي تو این رويهاي 

 بودم ببب امیدوارم یه رويي بتونم اینهمه خوبي ات رو ددران کنم بببب
برو دیوانه همچین میگه سقوط کرده بودم که انگار من اي لده یه آسمون راش  -

شكده بروردي  هفتاد طدقه نجاتش دادم ببب برو به کارات برس من تا وقتي اي دان
 همینجا منتظر مي مونم ببب

شه  - صدحه من تا برم و بروردم می ساعت تايه پنش  مث  اینكه فعال تو دیونه ایي 
 اب من اومدم سر و صدا راه مي اندايم بیدار بشي !دوايده برو ب و

 خوب من شماره ام رو میدم اومدي برام میس بنداي -
شه مي دوني که  - ست ب سر در شكلي نداره اما نمی وام برات درد اي نظر من م

 ممكنه تلفنهام کنترل باشه
سرهاي منم نداش اومدي خدرم کن 0912200 - شماره منه نگران درد بببب این 
 ب

اش رو یاد داشت کردم اما مي دونستم که هیچ وقت حاضر نیستم براش  ارهشم
شكده بابا هم همراهم اومد داخ  و  سیدم دان ست کنم ایندار وقتي ر سر در درد
شتر اي اینكه  شدمب بی ضطراب وارد اتاق  ستاد ببب با ا شاکریان ای شت در اتاق  پ

خانواده ام نگران بودم ب  باشددم براي  بايهم  ينمبراي خودم نگران  خواسددتم 
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مشددكالتمون بیشددتر اي این بشدده ب شدداکریان با دیدنم لد ندي يد و بي مقدمه 
 وفت :

 خوب خانم فداکار دیگه کاب*و*ست تموم شد ! -
 این بغض لعنتي اومد سراغم بریده بریده وفتم : بايم

 یعني تدرئه شدم؟ یعني نیايي نیست پرونده بره دادسراي انقالب ؟ -
 شد و در حالي که بهم اشاره مي کرد بشینم وفت :عمیق تر  لد ندش

به دفتر حراسدددت  - دختر خوب اور قرار بود بري دادسددراي انقالب که دیگه 
دانشددكده احضددار نمیشدددي ب اونا همه چیز رو بررسددي کردن و به این نتیجه 
رسددیدن که تو مرتكب هیچ خطایي نشدددي ببب و پرونده بسددته شددد ببب حاال 

یان این ترم شددرکت کني و مدرکت رو بگیري بب ن میتوني تو امتحانات  يمپا
شم ببيندوي ام يیر و رو  صدانیت فریاد بك ستم اي خوشحالي ب ندم یا اي ع دون
شدم بب  شده بود و او نا حاال خیلي راحت مي وفتن که هیچ خطایي مرتكب ن
یه نیروي قوي تري بود بب بغضددم  گار بغض ور حالي ان بین خشددم و خوشدد

تعجب  اايیر شد بب در اتاق باي شد و سرمد رو دیدم که بشكست و اشكم سر
نگاه میكنه بب و این تعجب به سددرعت داش رو به لد ندي داد که اونقدر برام 

 غیر قاب  باور بود که وریه کردن یادم رفت :
تدریك میگم خانم اشراقي بالخره اي این مسئله خالص شدین ببب فقط اینكه  -

ي ممنون باشددید بب این نتیجه تالشددهااي بي وقفه باید اي آقاي شدداکریان خیل
 ایشونه !
 حرفش رو قطع کرد : شاکرین
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اینطور نیسددت حاج آقا من فقط وسددیله بودم!شددما هم خیلي کمك کردید و  -
 بعد رو به من کرد و وفت :

اینا همه اش براي حفظ وده و آبروي دانشددكده اسددت بب امیدوارم اینو درك  -
 ري نزنید که همه رو تو هچ  بندايه !کنید و دیگه دست به کا

 چشم ممنونم ! -
حاال هم مي تونید تشددریف بدرید اور هم مای  بودین مي تونید کارتون رو  -

 توي کانون ادامه بدید ببب
یهو آسددمون قلدم روشددن شددد با قدرشددناسددي به روش لد ند يدم و با  انگار

دم که داشت با خداحافظي کوتاهي به سمت در امدم که صداي سرمد رو شنی
 شاکریان حرف میزد :

اون پرونده محمدیان و فرحدش رو بیاره باي داشددتن تو حیاط دل مي دادن و  -
قلوه مي ورفتن نمي دونم بچه ها کجان که به اینا تذکر بدن محمدیان هم که 

 روي به روي مقنعه اش داره میره عقب تر ببب
 م و اي اتاق خارج شدم ببباقي حرف رو نشنیدم و آهي اي سر خشم کشید دیگه
شید و وفت بیا يودتر  وقتي شحالي درخ شماش ايخو شده چ به بابا وفتم چي 

بریم خونه و خدر رو به مامانت و پونه بدیم بب سر راه شیریني خریدیم ببب مامان 
تا شیریني رو دستم دید اي خوشحالي وسط حال سجده شكر بجا آورد ببب بعد 

تعریف کردم به  مامانان رو براي بار دوم براي اي اینكه وزارش حرفاي شدداکری
اتاقم بروشددتم و مسددنجر رو باي کردم با تعجب دیدم که فرهاد هنوي چراغش 

 روشنه بهش پیام دادم
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 دیونه تو هنوي بیداري ؟ -
 سالم چي شد باران يود باش بگو ؟ -
 ده سال حدس برام بریدن با چهار سال تدعید به بورکینافاسو ! -
 شو درست حرف بزن !مس ره ن -
 هیچي تدرئه شدم االن درست دو ساعت و سي دقیقه است که پاك پاکم ببب -

یه عالمه شددكلك ب*س*ل و ب*و*س قلب و خنده و ر*ق*ص صددفحه  یهو
چتمون رو پر کرد ب و بعدش بهم تدریك وفت ب به هر يحمتي بود راضددي اش 

باي نگهدارم ببب  کردم بره ب وابه ببب چون خودمم دیگه نمي تونسددتم چشددامو
کاب*و*س  بدون  غه و  غد حت بي د ماه را ند  مام این چ بار تو ت براي اولین 

 خوابیدم ببب
ناهار بیدارم نكردن انگار فهمیده بودن که چقدر نیاي به این خواب دارم بب  براي

االن که اي خواب بیدار شدددم غروب شددده و داره نم نم بارون مي باره ببب قراره 
رون اور هوا باروني ندود مي رفتیم پاتوق صدرا ببب توي همه امشب شام بریم بی

 لحظات دلم می واد با اون باشم تو غم تو شادي تو درد تو رنش بببب
 شدي در حرف و حدیث مدهم بي فردا ومت کردم دیدي
 در آن دقایق دیر باور پر وریه ومت کردم دیدي
 آب آمد و اي سر دریا وذشت و تو نیامدي دیدي

 ي خستهرو آخرین
 خداحافظ آخري همان
 هست ؟ یادت
 انگار وفتي
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 ما بسیارو حرفا
 ما اندك و وقت

 هم که باراني است آسمان
 هیچ میداني من در غیدت پر سوال تو راستي
 ترانه سرودم چقدر
 ستاره نشاندم چقدر
 نامه نوشتم که حتي یكي خط ساده هم به مقصد نرسید چقدر
 ر خاموش خانهاما وقتي که دیگر هیچ کسي د رسید

 باي آمدن مسافر خویش را نمي دیدببب خواب
 غیدت پر سوال تو آشنایان آن رويوار یگانه حتي در

 روشنایي خاطرات تو را به یاد نیاوردند هروز
 غیدت پر سوال تو آن انار خجسته بر بال حوض ما خشكید در
 غیدت ببببب در
 یصالح یعل دیس
 آبان ستمیب

،اما من  شنیآيمون کانون وکال آماده م یها دارن برا ورفته! همه بچه یلیخ دلم
شك  فقط  یحت ستم ثدت نام کنم ببب هنوي امتحانات ترم آخر رو ندادم ب م نتون

نه  شرکت کنم نه وکالت یآيمون چیوذاره تو ه یمطمئنم که بابام نم ستین نیا
صله و انگ یببببحت یچینه ه یسردفتر سه درس خوندن رو ندارم ببب زهیحو  وا

ند روي پ مد ا شیچ تاب او جایمه جب کردم ببب اول فكر  دنشیاي د یلیخ ن تع
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سان مجدورش کرده که ب یم سا شت د یکم یاما وقت ادیکردم    یکه با م دمیوذ
ه رو برامون اي رو بست شرشیشم  یکه فام ییبحدوحه ا نیخودش اومده ببب تو ا

 یبسددته بودم و م اومد تايه کتابمو یب وقت هیمالقاتها باعث خوشددحال نطوریا
 یتعجب کردم ب دمشیخورده اسددتراحت کنم ببب دم در اتاق که د هیخواسددتم 

شش  سمتم و ب*س*لم کرد بب آ*س*و* محدت و  یبو ییدورا هیحرف اومد به 
و  میموند یحالت م نیدر سددكوت در هم یا هیببب چند ثان دادیم تیمعصددوم

شه اتاقمه  یلتنها مد یبعد تعارفش کردم که رو شکه وو ش نهیب ستم بخودمم ن
 بهش نگاه کردم : یلده ت ت و با کنجكاو یرو
 مهتاب دلم برات تنگ شده بود یخوش اومد -
 یمعرفتم اما باور کن برا یچقدر ب یکن یدونم فكر م یبد ش باران دان م -

صد نفر دواب پس م دیبا نجایاومدن ا سجد با اون حال  یدادم تا وقت یبه  تو م
رام ب نایاما بايم مامان ا دنتید امیفتم هرطور شددده بور میتصددم دمتیخراب د

همه وفت  یب اخرشددم سدداسددان امروي اومد و دلو دنیکشدد یخط و نشددون م
 کجا بره کجا نره ! گمیمهتاب ين منه من بهش م

ه اونا ب نكهیبدون ا یتونسددت یم یخواسددت یبهش بگم که تو اور م  واسددتمیم
دونسددتم مهتاب تو ک   یطرف هم م هیبب اي  ومدیاما دلم ن دنمید ییایب یبگ

با  یلیاون خ یایآب هم ن وردهبب دن یاش بدون ادايه خانواده اش حت یيندو
 کرد ب یمث  خاطره فرق م یكی

 بچه ها ؟ هیاي خاطره چه خدر اي بق یراست -
 با تاسف تكون داد : سرشو
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دور هم  شددنیدم م یکه وقت یمشددت خاله خانداد هی میهمه اشددون مث  قد -
لد ن دتیدز غ یکار قدر سددتنیکردن ب که  یدروس رو تكرار م هیب ان ند  کن

 ب بب خاطره هم که ببب شهیخودشون هم باورشون م
 ؟ یخاطره چ -
بار  سدددتیبهتر ن الیخ یب یچیه -  ؟ تو خودت میحرف بزن گهید زیچ هیدر

 ؟ی؟ اوضاك درسات چطوره مدرکت رو ورفت یخوب
ببب اما تو هم حرفو عوض  شدددهیتموم م و دمیامتحانات رو م گهینه دو ماه د -

 کار کرده ؟ ینكن بگو خاطره چ
ص - ستشبب کارخا ار ب هیببب  زنهیمزخرف م یحرفا یسر هیکه نكرده فقط  یرا

 شما یدا هویتولد عمو بود ب ساسان  یمهمون نایخونه ساسان ا شیچند روي پ
 و دیرکت رشیوذاشددته باشددن ي تینامیکرد بب خاطره هم که انگار د یرو خال

مه دارن  داش سددرشددون ور نا ن که نگرا او به چرت و پرت وفتن  شددروك کرد 
دان که  یباران رو م یيندان ند  باي غ هیکن قت  ند  دشیو نه و مجدور شددن و نز

شویکار شن ببب ه ها سر  چیماله بك شه منه خاک بر کس هم بهش نگفت خفه 
ضه ا چیه یدون یهم که م سا نكاریوقت عر ست  شتم ب فقط دو سان ها رو ندا

شب اونجا بود  ه بهتر شمادر دوابش وفت : خاطره خانم  ییهویفرهاد که اون 
ش بر  یزنیم یکه دار یاي پس تقاص تهمت ی وایکه چطور م ینگران خودت با

باران اي خون شددماسددت ببب همه چپ چپ نگاهش کردن  یب نا سددالمت ییایب
شتن ا سط  نیتوقع ندا سدت یكیو صال ن شما نداره ب و یکه ا  ینطوریاد اهم با 

 ب فرهاد هم بلند شد رفت ! رهیحال خاطره رو بگ
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 تیايم حما دهیغر هیکنند تا  یکار دیکه با دمیخودم رنج  یورفت اي قام دلم
با ا ما نگران حرفا نكهیکنه ب  شددددم که حتما  ییته دلم اي فرهاد ممنون بودم ا

 ب منم بهشموند  شددمیپ یدو سدداعت هیببب اون روي مهتاب  شدددیدرباره ما وفته م
سان واه سا ستمینم دنمید ادیم یوفتم که  شه ب ک راشبعد ب  وا ه سوتفاهم ب

رفت و آمد ساسان به خونه ما هستب  انیمهتاب کامال در در دمیخوشد تانه د
 یحرفا دنیکه اي شن یبغض دمیترس یپناه بردم م نترنتیبعد اي رفتن مهتاب به ا

 بشم ! مامان و بابا یي باعث ناراحتبشكنه و با ییهویمهتاب تو ولوم وره خورده 
ر کنم که او یفكر م یب واه رونیشدددده تنها راه ارتداط من با ب یمجاي ییایدن

م سه روي بايداشت هیهمشون هم قض یدوستام ندودن تا حاال دق کرده بودم ب برا
ته بودم ب و همگ مدرد یرو وف هام ه که  كردمیحس م ییدورا هیکردن ب  یبا

همه  ب ايرنیو یم لمیاي قد  تحو شددتریب گهیب حاال د شددمیم من وارد روم یوقت
 نیا انگار ییدورا هیام بودم ب  یمجاي یپسددر کوچولو یمحدتها ونیمد شددتریب

پسددر  هیکردم او  یکلمه مادر و پسددر ما رو بهم وابسددته کرده بودب و من حس م
ش شم و برا دیکه با طونهیبچه  ا ضبدش دعواش کنم ب ر یکار یمدام مراقدش با

قربون صدددقه ام  یوقت غصدده ن ورم ب ه هیهم مدام حواسددش بهم بود که 
دوسددت  هیدونسددتم  یب م گذاشددتیو هشددت م شیشدد یو برام آهنگها رفتیم

 ترشدیدوتا رو ب نیا یمجاي یبچه ها نیدوسددتش داره ب اي ب یلیدختر داره که خ
رن ب حس رو دا نیدونستم که اونا هم هم یب م نمشونیبد  واستیايهمه دلم م

 یساخته و به دمع بچه ها یدیآ هیهفته وذشته به ساسان که حاال  نیهم یبرا
شده وفتم  ضافه  سار  وامیبرنامه بگذار م هیچت روم ما ا ضا و  ب  نمیرو بد نایر

که  یباي یرتیغ یاولش کل ما بالخره قدول کرد  تا هیدرآورد ا نه  مه دور ک  برنا
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 دنید یخوشحالم ب هم برا یلیب خ نمیرو بد نایدربند و رضا و سار میامشب بر
 حصار خارج بشم ب نیتونم اي ا یم ییبهانه ا هیباي هم به  نكهیا یرضا هم برا

 !!!ستمیتدددددددنها ن دور
 ست با تدددددو یمدت
 حصارببب در

 بببكنمیم یيندو
 آبان كمیو  ستیب

هنوي  یيده ام ب حت جانیه یلیخونه خ میدیدو نصددف شددده و تايه رسدد سدداعت
ب ب ب درسددت مث  همون  دمیب بب امشددب صدددرا رو د اوردمیتوم رو هم در نمان
 چیبه شش ماه که ه کیخوبه بعد نزد یلیبب حالم خ ونیزیتلو یآبك یالهایسر

 بببب بگذار اي اول بگم دمشیايش نداشتم بالخره د یخدر
د فرها دنیفرهاد اومده ب اي د دیبا پرا دمیکه اومد دندال ما طدق معمول د ساسان

 ییایچه تو دن یمجاي ییایناراحت نشددم چون به بودنش عادت کردم چه تو دن
 ونشیخودمو مد ییطورا هیکه هم که به خاطره يده  ییب به خاطر حرفا یقیحق

شب دلم م یم ستیدونم ، اون  ضا ظاهر مود یدلو  وا شم  یهر شته با دا
سه هم س یکل نیوا سه چهار ک یب تايو دمیبه خودم ر وين کم  ییلویها هم که 

به خودم نگاه کردم  نهیتو آ یب وقت رسددمیدمع و دور تر به نظر م یکردم و کم
و  فیشال قرمز و ک هیبا  یو شلوار ذغال یظاهرم رو دوست داشتم ب پالتو مشك

شك سانه ا ییدایي نمتو یوقت نم چیدونم ه یببب م یکفش م شته ب ییاف شم دا ا
ض ییچهره ااما هروز اي  یمعمول ییدایي هی یحت دیشا ای شتم نارا دودم ن یکه دا
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شكر کردم ببب نگاهها ش نهیآ یفرهاد اي تو گاهیواه و ب یو خدا رو  شون  نیما ن
له حوص یکه حت شدیبب مدتها م رفتهیظاهرم رو پذ رییتغ نیداد که اون هم ا یم

همه  دربند میدیرسدد یبه خودم نگاه کنم رو هم نداشددتم ب وقت نهییتو آ نكهیا ی
ست یم ست ب تو حک میدون صدرا صدمون پاتوق   یشگیهم یسر دا اطیه مق

ب رضا  دنیاي راه رس نایرضا و سار ریربع تاخ هیب و بالخره بعد اي  میمون نشست
س هیشد قایدق شون داده !ر هیعك  یاشمسدزه با چ زهیم زهیکه اي خودش بهم ن

ر اومد! الدته او یبه نظر م ییدایهم دختر ي نایب سددار طونیشدد یو نگاه دهیکشدد
شت که ي یم شیاون حجم آرا  یلیخ ششیب ورچه آرا مینیاش رو بد ییدایوذا

 م :و وفت ستادمیرضا وا یاي دام بلند شدم و روبر یبود ب وقت دایماهرانه و ي
 ! طونیش یسالم پسر کوچولو -

 اونم نشست : یمن تو ولو یصدا یبغض تو انگار
 سالم مامان باران ! -
 یو سرش رو وذاشت رو دیبه سمت خودش کش شونه ام رو ورفت و منو هوی و

 یم  وادیبهم دست داد ب دلم م یخوب یلیشونه ام ب شوکه شدم اما احساس خ
ستم محكم ب*س*لش م شت  هویکردم  یم هیکردم و ور یتون سان اي پ  قهیسا

 عقب : دشیرضا رو ورفت و کش
 ! هوی نیبش  یدوم بعد فام ییچا نیسالم آقا رضا حاال باش -

 خنده دستش رو به سمت ساسان دراي کرد و وفت :با  رضا
 وقته که تو ثدت احوال ثدت شده یلیما خ یسند مادر و پسر یدیرس ریشما د -

 کن ! تیبرو شكا یاعتراض دار
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به طرفم اومد و با محدت  دیخند یم زیر زیبامزه و ر یلیکه خ یدر حال نایسار
ش شم ک سم رو تو یبب نم دیدر آ*س*و* سا کنم ب  انیاون لحظه ب دونم چطور اح

 ایکلمه  چیو ه دمیرو دور ند یچند وقته دز خانواده ام کس نیکه تو ا یمن یبرا
دور غرق شدددن تو  هیمث   نیبودم ب ا دهیو ند دهینشددن یزیحرکت محدت آم

و من  میحالمو بهتر کرد ببالخره همه دوباره نشست یاي عشق بود که کل ییایدر
 یم ب تايه اون موقع بود که نگاهم تو چشددمادا خوش کرد نایرضددا و سددار نیب

ووشددم  یشددد و تو یخم م یکرد که ه یفرهاد افتاد ؛ با اخم به رضددا نگاه م
صدقه ام م زدیحرف م شدنش تعجب کردم خودش  ناراحتب اي  رفتیو قربون 

دونست که رضا مادرش رو  یب م هیدونست که رابطه من و رضا چطور یهم م
ا تنه ییدورا هیداشددته و داره ب  یادیاش مشددكالت ي یکنارش نداره و تو يندو

کردنش رو ورفتم  یخودکشدد یبار دلو هی یسددنگ صدددورش من بودم ب و حت
بار با رضددا حرف يدم ب حالش  نیاول یکه برا ادمهیخوب اون شددب رو  یلیخ
يده بو د و پدرش هم باور کرده بودب  یبهش تهمت ديد شیبد بود نامادر یلیخ

نه ک یباهام خداحافظ  وادیام داد و وفت که م یجر و بهم پرضا اومده تو مسن
 داشتم ب بالفاصله شیوقت پ یلیشدم ب شماره اش رو اي خ یم وونهیب داشتم د

صدا تمامباهاش تماس ورفتم ب  شتم  کردم و  یهق هقش رو ووش م یشب دا
هاش ور با تا ا یم هیخودمم  كهیکردم ب  پا ن تلفن خوابش برد و من  یبالخره 

 تم تايه ب وابم بتونس
 رضا به خودم اومدم : یصدا با
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وفته باشددما االن رگ  ادایخوشددم نم اروی نیبه ا یننه باران چته ذل يد یاو -
 ببب شهیم میحج رتمیغ

که داشتم  یهمون فرهاده که من ناخواسته در حال ارویشدم منظورش اي  متوده
 ذل يده بودم بهش ب كردمیرضا فكر م یخودکش هیبه قض

و من هم بروشددتم تا با  گهیطرف د هیدر سددكوت سددرش رو بروردوند به  دفرها
نه  گهیاونجا پر اي عشددق شددد و من د یحرف بزنم ب که انگار باي هوا نایسددار

 گهیت ت د هی یبا ما رو یب صدرا درست مواي دمیشن یو نه م دمید یم یچیه
 رفت سمت ستمکم آورده بودم د قنیين و مرد دوان ب اکس هینشست بود کنار 

شمام لدر سار زیوردنم چ شد ب  شک  شد و با  نایاي ا قد  اي همه متوده حالم 
 دستمو ورفت : ینگران

 ؟ ستیشده باران دون حالت خوب ن یچ -
س ینم یحت صدرا ر ستم دوابش رو بدم همه رد نگاهم رو ورفتن و به   دنیتون

ض سر هیببب فرهاد يودتر اي همه متوده ق و اي   تیر آب وانیل هیبرام  عیشد ب 
دلوم نشددسددت که نتونم  یخواسددت داش رو با اون عوض کنه و طور نایسددار

 ب با خشم بهش وفتم : نمیصدرا رو بد
 ! نمشیخوام بد یبرو کنار فرهاد م -
 تو چشمام ذل يد و وفت : تیقاطع با
 ! یتوش بود شیکه شش ماه پ یتو اون ورداب یافتیدوباره ب گذارمینه نم -

 نار :کردم بكشمش ک یسع
 ! دمشیمن شش ماهه ند یفهم یچرا نم -
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  ورهیبه چه دردت م دنشی!د شینیوقت هم ند چیه گهید  وامیدونم م یم -
 ؟ یفهم یچرا نم یخراب و داغونت کنه لعنت نكهیدز ا

قت اي اون ورداب ب چیکه من ه یفهم یتو نم یفهم یتو نم - مدمین رونیو  و
ست دارم اونجا بمونم م ش چین هببب چون خودم دو اومدن اي  رونیب یبرا یتال

 کنم ! یاون ورداب نكردم و نم
ام با  یژانر دیبلند شد و دستم و ورفت و دندال خودش کش تیبا عصدان فرهاد

 تونستم بهش اعتراض کنم ببب ینم یرفته بود حت  یصدرا تحل دنید
اه خودت رو تد ینطوریا گذارمینم یبمون یتوهمت باق نیتو ا گذارمیمن نم -
 ببب یکن
دربند روتا آخرش  یدیو سددراشدد میخودم اومدم اي رسددتوران خارج شددده بود به
بروردم  و خواستم دمیکش رونیب با خشم دستم رو اي دستش ب میاومده بود نییپا

ص  اي ناتوان ستم رو ورفتم م*س*تا ش یب که باي د سرش داد ک را که چ دمیام 
قط اي دور ف برمببب بگذار دلم براش تنگ شددده  نمشیبرم بد  وامیم یفهم ینم

 نگاش کنم ب
 : دیکش ادیفر فرهاد

ست اي ا ادیباران به خودت ب - س ره ات بردار ب  نید شق م م که بر یچ یعنیع
 ی وایم گهیببب چقدر د یافتاد یبه چه روي نیاي دور فقط نگاهش کنم بب بد

شق؟ تايه به نظر من ا نیا یبرا یتاوان بد شق ن نیع هم ودور ت هیفقط  ستیع
 عاشقانه است ب

 وفتم : هیاش و با ور نهیس یتو دمیکه آياد بود مشت کوب یدست با



 143 در  امتداد باران

 یچقدر خواسددتن یدیبود ببب ند زیچقدر عز یدیببب ند نمشیبرم بد  وامیم -
 یاومد انگار همه دا روشددن شددد انگار همه دا پر اي بو یوقت یدیبود بب ند

 ن واسددتم منكه گهید زیبب من که چ نمشیبرم بد یگذاریعشددق شددد ببب چرا نم
باهاش حرف بزنم !بهش  یکنارش باشددم !منكه ن واسددتم حت ین واسددتم حت

 گهیچند ماه د یاي دور نگاهش کنم که انرژ  واسددتمیسددالم کنم بببب فقط م
بب اصددال به تو چه ببب  یلعنت یگذاریکنم ببب چرا نم رهینفس ذخ هیام رو  یدور

سد سد چرا به دمیبه تو چه که من چرا بهش چ  به تو چه که من دمیخاطره اش چ
 کنم بببب یام چه کار م یبا يندو
تم نش ابونیلده ددول کنار خ یکالفه دستم رو رها کرد و من تا شدم و رو فرهاد

 لب يمزمه کرد : ریببب فرهاد هم کنارم نشست و ي
 ببب یبدر نیخوام خودتو اي ب یبفهم نم نویآخه من دوستت دارم احمق ا-

لحظه حس کردم  هینه ببب  ای دمیمه دوسددتت دارم رو درسددت شددندونم کل ینم
 شددهیو تار م رهیچشددمام ت یداره دلو ایبهم وارد شددده و دن گهیشددوک د هیبايم 
صو ضا و بق ریت سان و ر سا  نیخرا شدنیم کیبهمون نزد یکه با نگران هیمدهم 

شم یشونه ها یشدنم رو هوشیبود که قد  اي ب یزیچ ست  مفرهاد تو چ ش ن
 بببب

چشددمامو باي کردم تو درمونگاه بودم و بچه ها نگران دورم ایسددتاده بودند  وقتي
لد ند بي دوني بهشددون يدم و نگاهم افتاد تو چشددماي قرمز فرهاد ببب نمي 
دونستم سرخي چشماش اي اشكه یا اي خشم بیشتر احتمال میدم که مال دومي 

شن ب  شه ب خدا خدا مي کردم که به خونه خدر نداده با حال بابام بودم ب  گراننبا
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وقتي فهمیدم که هنوي با خونه تماس نگرفتن خیالم راحت شد ب نگاهي به سرم 
 انداختم چیز يیادي ايش نمونده بود ب رضا نگران به سمتم اومد و وفت :

 آخه ماماني چي کار کردي با خودت ؟ چرا یهو اینطوري شدي ؟ -
که تو یده بود  خاطر دیدن صددددرا  اون دمع هیچ کس دز فرهاد نفهم به  من 

سه همین  صدرا بزنم وا شتم دلوي پونه حرفي اي  ست ندا شدم ب دو اینطوري 
 فقط تو دوابش وفتم :

چیزي نیست نگران نداش این اواخر فشارم يیاد میره پایین ب یه خورده سیستم  -
 دفاعي ام ضعیف شده و حال خوشي ندارم !

ست ، نگو ما رو باش که خیال مي کردیم ننه امون پهل - ونه و اه  غش و ناي نی
 همه اش طد  تو خالیه

 چپ نگاش کردم که با خنده دستاشو برد باال : چپ
حد دیدن منه  - بارون مي دونم اي شددوق بیش اي  نه  چاکریم ن ما دربسدددت 

 اینطوري شدي اشكال نداره درکت مي کنم ب
ود خندیدن به تیكه هاشددو که امشددب به نظرم اي همیشدده بیمزه تر ب حوصددله
 نداشتم ب

سرم تموم شد ساسان و فرهاد ما رو به خونه رسوندن رضا و سارینا هم اي  وقتي
همون دلوي درمونگاه رفتن یه طرف دیگه ،وقتي داشتم اي ماشین پیاده میشدم 

 فرهاد نیم نگاهي به سمتم انداخت و وفت :
 یادت هست که قرار بود با هم حرف بزنیم ؟ -

 اسان چي دوابش رو بدم :بودم دلوي پونه و س مونده
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 بله یادمه ! -
من تو این هفته یه روي رو با ساسان هماهنگ مي کنم بیا بیرون باهات حرف  -

 بزنم ب
صله شدم  حو شین پیاده  شتم يیر لب یه خیلي خوبي وفتم و اي ما ک  ک  ندا

شب برام  ضام ببب ام ستم یه دورایي حس مي کنم تو ف ش ببب االن هم که اینجا ن
بود دیدن صدرا شنیدن دوستت دارم اي فرهاد که هنويم نمي دونم  شب عجیدي

 منظورش دقیق اي این دمله چطور دوست داشتنیه و دیدن رضا ببب
 آبان سي

بالخره با فرهاد حرف يدم ببباي روي قدلش تو مسنجر هماهنگ کرده بودم  دیروي
م با تا بتونکه مهتاب و سدداسددان به بهانه خرید کردن بیان دندالم و بریم یه دا 

فرهاد حرف بزنم ب پونه هم که اي اخرین دیدارمون با فرهاد و لحن فرهاد متوده 
بزنه وفت که همراهمون نمیاد ب  فشددده بود که فرهاد می واد تنهایي با من حر

صر یه داي نیمه تاریك و  شاپ دنش توي خیابون ولیع این بار رفتیم به یه کافي 
سان و مهتاب سر یه میز دیگه نشستن تا ما خلوت به اسم کافي شاپ سارا ب سا

راحتتر حرفامون رو بزنیم ب همونطور که دسددتم رو يده بودم يیر چونه ام و قهوه 
به فرهاد نگاه کردم و نشون دادم که منتظرم تا حرفاش رو بشنوم  دمام رو هم میز

 ب
 غمگین لد ندي يد و وفت : فرهاد

و بي تفاوته که حس مي کنم تمام  اینطوري بهم نگاه نكن انقدر نگاهت سرد -
 تنم یو کرده !

 خواهش میكنم تو هم اینطوري باهام حرف نزن معذب میشم ! -
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 آهي کشید و وفت : کالفه
 باشه بب باشه بب باشه ببب -
 من عقب افتاده ذهني نیستم یه بار هم بگي باشه اي نظر من مشك  حله ! -

 يد و وفت : پويخندي
 و حوصله شوخي کردن داري ! خوبه که تو هنوي حال -
 میشه بپرسم چي شده که تو حوصله شوخي کردن نداري؟ -
 قول میدي بدون اینكه حرفامو قطع کني به حرفام تا آخرش ووش بدي؟ -

 اي فنجون ب ت بروشته برداشتم و با مظلومیت وفتم : دست
باشدده به شددرطي که یه کیك شددكالتي ونده سددفارش بدي تا همراه این قهوه  -
 ورم ب اون وقت قول میدم سدداکت و بي صدددا همه حرفاتو ووش کنم چون ب

 وقتي دهنم پر باشه ووشام بهتر مي شنوه !
 و وفت : خندید

 بهت هم میاد که اینطوري باشي ! -
بدون اینكه منتظر اومدن پیش دمت بشه اي داش بلند شد و رفت ساسان با  و

یعني هیچي خیالت راحت تعجب نگاهم کرد و من سرمو براش تكون دادم که 
باشدده چیزي نشددده ب در کمتر اي پنش دقیقه با یه برش بزرگ کیك شددكالتي تیره 

 ایي رسید و برق تو چشمام باعث شد دوباره ب نده :
خوب خدا رو شددكر که این بدر اخمو خندید ببب حاال تا من اینو مي خورم  -

 شما هم وقت داري حرفاتو بزني !
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دن براش س ت و سنگین شده بود کمي اي فنجان مكث کرد وویا حرف ي کمي
 چاي اش رو مزه مزه کرد و شروك به حرف يدن کرد :

راستش باران توده منو اي همون روي سیزده به در دلب کردي ب یه دورایي بر  -
ث   كه ب وام م نه این ناختم  حاال مي شدد تا  که  مه دخترهایي بودي  عكس ه

شقانه برات ورادي کنم وبگم  شدیه این ب رمانهاي عا شدم یا چیزهاي  شقت  عا
نه ! بي تفاوت بودي تو نگاهت انگار هیچ چیز ندود دز خال یه خال تاریك ب 
شك  یكي  سعي مي کرد توده منو دلب کنه تو انگار منو به  هر چقدر خاطره 
اي درختهاي دور و برت مي دیدي ببب و این براي من سدد ت و سددنگین بود بب 

ستم خ صي نی ستم من خیلي آدم خا یلي خوش تیپ خیلي پولدار یا يبون باي نی
دخترهاي دمع رو دلب  راما نمي دونم چرا هر وقت تو دمعي بودم توده اکث

ها رو  حالت کدوم اي این  ما تو هیچ  كاو ا گاه کنج یه ن ندايه  به ا ق   حدا کردم 
نداشددتي ب این بود که سددعي کردم آمارت رو اي سدداسددان بگیرم که اون وفت تو 

صال تو فاي  شگاه مي وذروني ا ستي و همه وقتت رو یا تو دان اینطور برنامه ها نی
 یا تو نت بب

شش دانگ به میز ما بود نگاه  در سش  سان که حوا سا شمي به  حالي که يیر چ
 مي کرد ادامه داد :

یدا کنم یعني  - نت رو پ پاتوقت توي  تا اینكه بالخره تونسددتم اي يیر يبونش 
جر یا کدوم روم یا سایت فعالیت مي کني بب متوده بشم که بیشتر تو کدوم مسن

یه روي هم وقتي سدداسددان حواسددش ندود و مسددنجر توي لب تاپش روشددن بود 
خیلي راحت اسددم کاربري ات رو پیدا کردم چون خودت مي دوني که اسددم 
کاربري ات اي اسم خودت ورفته شده و ساسان هم اون تو وروه فامی  قرار داده 
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 وام کامال ذهنت رو روشن و شفاف کنم و فكر نكني بود اینا رو میگم چون می
مدم توي اون  یا دارم چیزیو ايت م في مي کنم بوقتي او کاره  که کلكي تو

! تو در عین اینكه درستهمسنجر و روم متوده شدم که حدسم درباره ات کامال 
با همه هستي ولي با هیچ کس ندودي بب همه دوستت داشتن و بهت اعتماد مي 

که دور خودت کردن ولي  پاشددو اي اون حریمي  هیچ کس درات نمي کرد 
کشددیدي بگذاره داخ  بب این خیلي برام عجیب بود و قاب  احترام بببب تا اون 

تاق  مدي تو ا که خیلي داغون بودي او باوري شددروك  وفتگوروي  نا و در عین 
کردي با من درد دل کردن و درباره صدددرا حرف يدن ببب اون روي تايه فهمیمدم 

صدرا ک شتر ببب وقتي درباره  ساده بی سدت به تو اي یه کنجكاوي  سم ن سا ه اح
ده و  مه اون تو ناراحتي دلم می واسدددت ه حرف میزدي و حس مي کردم 

هم درباره چیزي که می واسددتم  خودماحسدداسددات مال من باشدده ببب اما هنوي 
مطمئن ندودم ب تمام این مدت سعي کردم مث  یه دوست کنارت بمونم و اصال 
صدرا رو فراموش کني یا من بتونم با  سم به يبون نیارم تا یا تو  سا چیزي اي اح
این مقوله کنار بیام که قلدت و خودت به صددرا تعلق دارین ببب اما این اواخر با 

نا حقي که به خاطر این عالقه کشددیدي حس مي کنم دیگه  جهايهمه این رن
شتر اي این خودت رو ت داه کني ببب می وام که با من نمي تونم بهت ادايه بدم بی

 باشي همراهم باشي ببب
 قطع کردم و وفتم : حرفشو

بسدده فرهاد د یگه نمي خوام بشددنومببب نمی وام تو رو به عنوان یه دوسددت اي  -
 دست بدم پس ادامه نده که رابطه امون خراب نشه ببب
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ستم رو محكم  فرهاد ست و د ش صندلي کنار من ن شد و روي  سرعت بلند  به 
 ت بب :ورف

بدین باران من نمی وام دیگه دوسددتت باشددم هیچ نوك دوسددتي نه یه دوسددت  -
سر ببب من می وام باهات ايدواج کنم می وام  ست پ ساده نه چیزي به عنوان دو

 همراهت باشم ببب
 نمیشد که این فرهاده که داره این حرفا رو بهم مي ينه : باورم

اد تو که مي دوني قلب و روح تو چطور مي توني این پیشددنهاد رو بدي فره -
 من متعلق به چه کسیه

آره مي دونم مید ونم و با این ودود انقدر دوسددتت دارم که می وام مال من  -
باشددي و انقدر به خودم مطمئنم که مي دونم مي تونم کاري کنم که تو یه روي 

 عالقه ات به صدرا رو فراموش کني ببببب
 ي نمي دوني تو نمي دوني که من چطوراین امكان نداره فرهاد بب تو هیچ -

 را محكمتر فشار داد و تقریدا به حالت فریاد وفت : دستم
شنوم ببب من همه چیز رو مي دونم و می وام بهت کمك  - بس کن نمي خوام ب

یده  که دورت پیچ تار عنكدوتي  که اي این  ندوي ت رو عوض کني  که ي کنم 
 خالص بشي !

 ندارم !من نیاي به کمك و دلسويي تو  -
 کمال ناباوري دستم رو باال آورد و ب*و*سید : در
ستت دارم ببب چرا نمي  - آخه دختره احمق چرا نمي فهمي وقتي بهت میگم دو

سي ايدواج کنه که  ست تنها اي روي ترحم با ک ضر نی فهمي که هیچ مردي حا
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شدن هر  شد ت  ستت دارم اونقدر يیاد که براي خو ستش نداره ببب من دو دو
 کافي باشه بببب !دومون 

يده دستم رو بین دستهاش بیرون کشیدم حس مي کردم اي درون دارم  خجالت
صدامو پیدا  سعي کردم  شتاق و منتظر بهم نگاه مي کرد  شم بب فرهاد م ذوب می

 کنم و باهاش حرف بزنم :
بدین فرهاد من خیلي ايت ممنونم که انقدر صددادقانه احسدداسدداتت رو بهم  -

شروك یه يندوي کافي وفتي ببب اما می وا سات یه طرفه براي  سا م بدوني که اح
نیست بب من مطمئنم که تو هم االن تحت تاثیر احساساتي قرار ورفتي ناشي اي 

 شرایط منه ببب
نه باران اینطور نیست ببب تو نمي توني درباره احساسات من نظر بدي ببب من  -

ه چي می وام و می وام خودم کامال اي چیزي که دارم میگم مطمئنم و میدونم ک
 که چه رابطه ایي با تو داشته باشم !

 باشه بب باشه بب اما من امادوي اش رو ندارم ! -
 خوب من صدر مي کنم ! -
صدرا  - شكلي رو ح  کنه ببب من نمي تونم دز  صدر کردن تو م فكر نمي کنم 
 بب
 نمي خوام بشنوم من صدر مي کنم تا تو به این نتیجه برسي کهبببببب -
بدین فرهاد تو همین االن حتي نمي توني اسددم صدددرا رو بشددنوي! نمي توني  -

احساسات من رو نسدت به او تحم  کني !بعد چطور می واي که با من يندوي 
 کني !
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 اي داش بلند شد و وفت : فرهاد
باران من همه چیز رو مي تونم تحم  کنم بب فقط نمی وام با تكرار این نام تو  -

شتر اي این  ست که باید بهش پایدند بی سیب بدیني و فكر کني که عالقه ایي ه آ
باشي ببببببب در حالي که این فقط یه سایه اي یه عشقه که روحت رو اسیر کرده 

 ببب من صدر مي کنم و مطمئنم که تو رويي به طرفم میايبب!
دمله اش تموم شد ادايه نداد که دوابي بدم و اي کنار میز دور شد و بعد  وقتي

شكر ا شد ببب خدا رو  سامان و مهتاب اي کافه خارج  ي خداحافظي کوتاهي با 
اون دوتا هم چیزي ايم نپرسیدن و من االن خسته و داغون اي اینهمه احساسات 

اي ال به الي این کااغذها  هدرهم دارم این صفحات رو سیاه مي کنم به امید اینك
 به آرامش برسم هر چند نسدي بببب

 ند واهدم شد !ببب یقدصده ا چیهد ی  ، بداندو دگرید
 بداندو خدود قصده هدا دارد بب ّدنیا کده

 آذر سوم
صي نیافتاده فقط اي بي حوصلگي پناه آوردم اینجا رويها داره تكراري  اتفاق خا

و خاکستري مي وذره ب قدال فكر مي کردم که اور چند وقت بگذره بابا دست اي 
س تش بر میداره سفت و  سابقه ب ماه قد   این تحریم هاي  ب اما همه چیز مث  

شرکت کنم چنان نه محكمي بهم وفت که  شد  ستم تو کنكور ار وقتي مي خوا
ست ب منم لش  سم ب اما این خیلي ظالمانه ا درات نكردم دیگه چیزي ايش بپر
کردم و مث  بچه ها دارم درس مي خونم نه فقط درسددهاي پایان ترم رو بلكه 

هار سددال خوندم ب خودم رو تو اتاق حدس کردم و تمام درسددهایي که تو این چ
صدددح تا شددب با کتابهام سددر و کله مي ينم ب واهي هم میرم تو نت الدته خیلي 
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شته که  شنه و دلوي آیدیش نو کمتر اي قد  چون هر بار که میرم چراس فرهاد رو
: 

ورچه مي دانم نمي آیي ولي هر دم ي شوق سوي در مي آیم و هر سو نگاهي  -
 م !مي کن
مي شددد اونم دسددت اي این انتظار مسدد ره اش برداره ب دیروي مامان بهم  کاش

با رنجش تو  قدر  عذر خواهي ب ان نادیا واسددده  مه  ید برم دیدن ع با که  فت  و
شون میاد منو  شد ،آخه چطور دل شرمنده  صورتش نگاه کردم که خودش هم 

 فكرها اینم ب انقدر خوار و کوچیك کنند اونا که مي دونند من اصال مقصر ندود
به خاطر آبروي  بدتر کنه ب مجدورم  هیچ کمكي بهم نمیكنه دز اینكه حالمو 
ساکت و غمگینه بخیلي به  شده تن به این عذر خواهي بدم ب خیلي  بابا هم که 
خانواده اش وابسددته بود و حاال همه یهویي پشددتش رو خالي کردن ب تصددمیم 

چند رويي برم شددمال پیش خاله  هو ی دارم بعد اي امتحاناتم اي بابا ادايه بگیرم
 ها و دایي ها شاید اونجا حال و رويم بهتر بشه خدا کنه که ادايه بده ب

 دي ماه بیست
اخرین رويي که تو دفترم نوشتم خیلي میگذره آخه هیچ چیز تايه ایي نیست  اي

نادیا رو  با مامان رفتیم خونه عمه  که بنویسددم ب دز خاطرات تلو !رويي که 
شیكش رفتیم تو اي همون توي حال خوب یا ساي و  دمه وقتي اي در اپارتمان نو 

 با صداي بلند وفت :
 دمپایي وذاشتم روي دا کفشي اونا رو بپوشید بیایید تو ! -
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بر خورد انگار ما کثیف و اون و خونه اش تمیز و پاك بودن ب سددعي کردم  بهم
در حالي که به دایي خودم و خشددمم رو کنترل کنم با اشدداره مادر رفتم دلو و 

 نزدیك چشماش نگاه مي کردم وفتم :
 من ايتون عذر می وام عمه خانم ب ب ب منو بد شید -
 نگاهي سراسر تحقیر و تفرعن نگاهم کرد و وفت : با
تادي و داري  - که تو راه اف خاطر برادر ياده ام مي وم  به  که میگم  من هرچي 

سدددال تو این خاندان با آبرو و حیثیت و شددرفش رو لكه دار مي کني ب اینهمه 
نامربوطي بهمون  قت کسددي درات نكرد حرف  عزت يندوي کردیم و هیچ و

به دخترهاي دیگه خا ید  با یه الف بچه  به خاطر تو  ما االن  به  نوادهبزنه ا هم 
 چشم بد نگاه بشه ببب واقعا متاسفم !

 در حالي که يل يده بود توي چشماي مامانم وفت : بعد
بي کرد و فهمید که دلی  این تربیت افتضاح و بي آبرویي ها چي باید ریشه یا -

 بود ه ب چون ما هروز چنین فضاحتي نداشتیم تو خانواده امون !
رو محكم بسددتم و ناخنم رو کف دسددتم فرو کردم تا بتونم خودم رو  چشددمام

 کنترل کنم و فریاد نزنم که صداي مادر سرد و برنده اي کنار ووشم بلند شد :
خانم به احترام موي سددپید و به احترام شددوهرم هیچي بهتون نمي وم ب  حاج -

فقط تا این حد بدونید که اي خودم بیزارم که دختر دسددته و  و پاکم رو وادار 
 کردم بیاد سراس کسي که نه خدا سرش میشه نه شرافت نه وددان !

سر  و سرا صداي  شید  ستم رو ورفت و منو دندال خودش ک بعد محكم مچ د
 و ریش ند عمه در ووشمون پیچید :خشم 
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شدي که دخترت  - سه  شما اول تكلیف اون  شرافت رو هم فهمیدیم ببب  معني 
 معلوم نیست کجا دولون میداده رو روشن کن بعد براي من دم اي شرف بزن !

 بروشت و با آرامش وفت : مادر
فته ما وشما اور الیق بودید! اور محرم بودین! حتما خود شوهرم تا حاال به ش -

 بود که باران من !کجا بوده !هر چند به هیچ احدي اي خانواده ربطي نداره !
شك مي ری تم  وقتي شدیم مادر بي توقف راه مي رفت و من ا اي اونجا خارج 

 ب بعد اي دور شدن اي خانه عمه به شدت مرا در آ*س*و*ش ورفت و وفت :
ست، نمي وذاریم هیچ یاوه وریه نكن نايولكم تا من ينده ام ،تا پدرت ينده ا -

 وویي دهنش رو روي هیچ کدوم اي شماها باي کنه !
شب وقتي به خونه بروشتیم مادر نزدیك دو ساعت با پدر تو اتاق حرف يد  اون

 و آخر شب با لد ندي سنگین به اتاقم اومد و وفت :
اي پدرت ادايه ورفتم که تا یه مدتي رو بري شددمال هم آرامش بگیري هم اي  -
 ن حرفاي صد من یه غاي دور باشي بای
شب به راحتي به خواب رفتم  با خوشحالي مادر رو در آ*س*و*ش ورفتم و اون 

ببب دلم اي حمایت مادرم ورم بود ببب بالخره امتحانات تموم شددددن و فردا مي 
تونم راهي شددمال بشددم بببب دلم براي همه اشددون تنگ شددده دلم براي آرامش 

 رد تنگ شده بشمال حتي تو این هواي س
 خاک یدنگ  بو یباران بو یبو

 شسته باران خورده پاک ببب یها شاخه
 اسفند زدهمیس
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اما همونطوره  یبببب هوا سرده و مدام بارون نجامیکه ا مهیماه و ن کیدرست  االن
شه همونطور که دلم م دیکه با سرد مث  يندو یببب ابر  وادیبا  یمن ب ب ب ک یو 

 یيندو هیبا  یدختر معمول هیموقع من  نیهم شیکرد سدددال پ یفكرش رو م
 یپنهان بود و تنها ناراحت یعشق هیام  یبودم ،که تنها نقطه روشن يندو یمعمول
صدرا رو بد ینم گهینوروي ! چون د التیشدن تعط کیام نزد ستم  ب اما  منیتون

 با اون رويها فرق کرده ب زیحاال چقدر همه چ
خوشددحال شدددن ب انگار مامان باهاشددون  دنمیاي د نایخاله ا نجایاومدم ا یوقت

سر یحرف يده بود خاله ماهرخ ه شه رو شو پاک  یتند و تند با وو شما اش چ
 کرد : یکرد و نگاهم م یم
 !یشد فیقربونت برم خاله چرا انقدر ضع -
شدم با بدب ت یوا یا - م کم کنم تو ه لویسه چهار ک هی یخاله حاال که موفق 

 مونم رو یترشددم م یبشددم م نیببب چاقتر اي ا نییپا یاریاعتماد به نفسددمو م
 دستتونا !

 یدخترها نیا هیاي خدا شون هم باشه ببب چ دی! تايه بازمیسره عز یدات باال -
 ونندشیب یم شهیمشت است وانند آدم حالش بد م هیهمه  دهیتايه به دوران رس

 ! نیيم زنیانگار هر لحظه قراره بشكنند و بر
ظلم  نهمهیشده بر ا یدقانه خاله ها و دخترخاله هام مرحمساده و صا یمحدتها

ستم خانواده پدر نامربوط اونا به  یکه با حرفا یشده بر رنج یام ببب مرهم یو 
 یو الر دیطلدكارانه خروس سف یيود با صدا یصدح ها نجایببب ا دمیدون خر

هوا  یسرما بببب نمیش یم خالهبلند رو به باس  وانیسر ا امیو م شمیم داریخاله ب
تاب دنیتونه منو اي د یهم نم  یکم دون يم*س*تون رو دیخورشدد دنیمنظره 
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سدز نارنش و پرتقال خاله منصرف کنه ببب درخشش  شهیپر اي شدنم و هم یبروها
خاله که خودش و  یپفك یو نارنش ها یتامسددون درشددت و نارنگ یپرتقالها

نور  ریي یکن ینم ادیاند که مث  اونا تو سددراسددر شددمال پ یشددوهر خاله مدع
 یو رو امیباشدده باي م یکه هم که بارون ییببب رويها هییواقعا تماشددا دیخورشدد

و مشدددک اون و سددرم رو  یچوب یکنار نرده ها نمیشدد یکه م یدر حال وانیا
گاه م دمیم هیبهشددون تك بارون ن ها نیرو ب نمیکنم و دل غمگ یبه   یابر

 کنم ببب یوم م یخاکستر
که وقت یم فكر جایا امیب یکردم  با خ یم ن هام  غه  غد مه د  الیتونم دور اي ه

ستراحت کنم و به ه شده  یچیراحت ا فكر نكنم اما انگار آرامش به من حروم 
 ییمربا یظرف پر اي کلوچه ها هیببب حدود ده روي بعد اي اومدنم بود که خاله 

ست م شهیش هیخوشمزه اش و  سروناي داد و  نشربت بهار نارنش بزرگ به د و 
 ت :وف
آقا صددفر فرصددت نشددد ايش بابت رسددوندن باران  یبرا نالیترم دیرو بدر نایا -

 ! میتشكر کن
 آريومند به ظرف کلوچه ها وفت : یبا نگاه سروناي

 ! گهیخوب حاال انگار هنر کرده پولشو ورفته د -
 رو به سروناي کرد : یو با يبان محل یظیبا نچ نچ غل خاله

دوره  نین وردن ببب تو ا یچیکه صد سال ه یتهس یدختر تو چرا مث  آدمها -
دختر دوان رو  هیکه  میهسددت که انقدر بهش اعتماد دار یكی نكهیو يمونه هم
 خدا رو شكر بببب دیبا میبهش بسپر
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قاب  اعتماد و مهربان حق قا صددفر واقعا آدم  له بود آ  خاله یبود ، وقت یبا خا
به قول خودش  رهیکه موفت  یشددمال با خوشددحال امیب  وامیکه من م دیفهم

صفر راننده قد دهیواراژ و آدرس خونه رو م ستا یمیبه مش   یکه اه  همان رو
 یدلو یلیو وايوئ یمیصددفر رو با اون بنز قد یدندالم ببب وقت ادیخودشددونه تا ب

سر صحدت رو باي کرد و  یداده وقت یذوقم ببب اما تو یخورد تو دمیدر خونه د
ه من و س یداده برا نیاش تو ا یسال رانندو یبا لهجه قشنگش اي خاطرات س

ه ک میکه عقب نشددسددته بودند وفت بببب انقدر سددرورم شددد گهیتا مسددافر د
 چقدر وقت يود وذشت بب میدینفهم

س یوقت سروناي به واراژ ر صفر تو میدیبا  سوار ک یآقا  سافر  ند با نوبت بود تا م
 يد و وفت : یمن لد ند مهربان دنید
 !یما خسته بش اریاي د یيود نیکردم به ا یر نمدخترم ؟ فك یخوب -
 نه مش صفر خاله برات شربت و کلوچه داده واسه تشكر ! -

 شد و وفت : قتریعم لد ندش
 ام رو فقط انجام دادم! فهینكردم وظ یدستش درد نكنه منكه کار -

شكر ايش هنوي چند قدم بعد شربت و ت صله  یاي دادن کلوچه و  اي کنارش فا
 که صدام کرد : مینگرفته بود

 باران خانم دخترم ؟ -
 بله مش صفر ؟ -
 هیايم بببب تو چشمات  یدل ور نش دوارمیبگم بهت ام یزیچ هیخواستم  یم -

 چیدلت بزروه و روحت بلند بب ه دهیکه نشون م نمیب یابر م یآسمون صاف و ب
صه ها سمون دلت رو ابر یيندو نیا یوقت به خاطر غ اونقدر  ینكن يندو یآ
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 دفعه بعد که  وامیهمه اش به غم خوردن وذشدته ببب م هوی ینیب یوتاهه که مک
 غم تو صورتت نداشه ! نیا گهید نمتیب یم

 :دیخند زیسر تكان دادم و به سمت سروناي بروشتم ببب سروناي ر مدهوت
س نیا ایب - سه خودش  شم تو وا سمون چ  ریاي آدم مورد اعتماد مامان ما بببتو آ
 کرده ! یم
 ا به نظر منم حق با مش صفره !ام -

ساسان و فرهاد رو  یب در کمال ناباور میدو به سرعت به سمت صدا بروشت هر
سرخ اي سرما با خنده  یها ینیدر دست و ب یکه هر کدام با ساک کوچك دمید

 کردند ب یبه ما نگاه م
 ؟ دیکن یم كاریچ نجایشما ا -
خوش  سددتین ايیخوبم ببب ن شددما ؟ ممنون منم یسددالم باران خانم ببب خوب -

 ! میستیاصال هم خسته راه ن نیآمد بگ
 یوفت و سددروناي که تاي اي بهت خارج شددده بود م یم زیر هیرو سدداسددان  نایا

 : دمیباي پرس یکوتاه ی!بعد اي سالم واحوالپرسدیخند
 ؟ دیکن یم كاریچ نجایشما ا ینگفت -
 ! یکن یم یکه تو دار یهمونكار یشمال هواخور میخوب اومد -
 مس ره نشو ساسان ! -
ش - شما ل رو خر ینم دیبد  سند  ستم عمو  شش دا نگ يده به نامت  دهیدون

 ايتون ! میورفت یوورنه قد  اومدن حتما اذن حضور م
 برداشت: یکنم دست اي بلد  يبون یدارم چپ چپ نگاهش م دید یوقت
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س یپروژه کار هیبابا  یچیه - شت یدر شت وفت میمهم دا  نجایتا ا مییایب میتو ر
 ! میهم به کارمون برس میهمه به تو سر بزن

نست تو یم ییچه پروژه ا یسیآخه رشته يبان انگل گهیدونستم داره دروس م یم
 یمحل یشهایاي وو یكی یسیانگل نكهیداشته باشه اونم تايه تو رشت ببب مگه ا

به  یفیب تا خواسددتم اعتراض کنم با اشدداره ظر میشددمال بوده و ما خدر نداشددت
 سروناي وفت :

ود هم خراب ب اروی نیا نیببب ماش میدینكن تايه اي راه رس ییبابا انقدر بايدو -
شد ب به داش ما رو بگذار رو ت م  مییایاتوب*و*س لكنه ها ب نیبا ا میمجدور 

شات بدر خونه خاله ات تا کل س با کال یپدر شیکه چه قوم و خو یپز بد یچ
 ؟ ادیخوشش نم مهمون! نكنه خاله ات اي یردا یو آقا و خواستن پیو خوشت
 با عجله و خنده وفت : سروناي

 شددهیهم خوشددحال م یلیمادرم خ نیآقا سدداسددان خوش اومد هیچه حرف نیا -
 شما و بببب

 فرهاد هستم دوست ساسان ! -
حرف مش صددفر يد به  دییبود که بعد اي دمله اول که در تا یکالم نیاول نیا

 آورد ب یيبون م
 و  انداخت بود ادامه داد : یکه وونه ها یدر حال سروناي

 1آقا فرهاد  نیشما هم خوش اومد -
ا مغز خونه من داره ت میبر میریبگ نیماش هیپاره کردن ها  كهیتعارف ت یبه دا -

 ! زنهیم ویاست وانم 
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ش یساعت بعد کنار ب ار مین سته بود منیداخ  اتاق ن ش و  میکوچک خاله ن
س یبببب وقت  تیریم یخاله برامون چا خونه اولش خاله ماهرخ چندان  میدیر

رفتار  انیمامان دردر قینگرفت ،چون اون کامال اي طر  یسددداسدددان رو تحو
و ر نشورد تیسدداسددان با مظلوم یام بود ببب اما وقت یوحشددتناک خانواده پدر

س سان تنها ک سا صه بهش وفتم که  ه ما مدت ب نیکه تو ا هیکش کرد و منم خال
 یاومد که برا ادشیما رو داشددته و  ايولش شددكفت و تايه  یاسددر يده و هو

سر کیعقدش بهش تدر ش یهرچ عیبگه و بعد  خونه  تو یمحل ینیریکلوچه و 
شت چ شروك به پذ دیدا شون و  ساده ام  الهخ نیکرد ببب چقدر من ا ییرایدلو

 ورد و قلنده اش دوست داشتم ببب ك یرو با اون ه
ما  یخانوادو یاي حرفا ایفرهاد که ووبه حرف يدن وذشدددت و  یسددداعت کی

شد و ب سر رفته بود بلند  صله اش  شت اي اتاق خارج یرفت ب وقت رونیحو  دا
و  برداشددتم یچوب رخت یب پالتوش رو اي رو دهیکه پالتو نپوشدد دمیشددد د یم

ستون چوب شده بودم ببب کنار  ود ب ستادهیا وانیا یدلو یدندالش اي اتاق خارج 
 شده بود بببب رهیباران خ زیر زیو به باس و بارش ر

 حرف پالتو رو به دستش دادم ب به روم لد ند يد و وفت: یب
 ممنون فرشته مهربون ! -
 ! ییوینوکیاور من فرشته مهربونم حتما تو هم پ -
 ام نه دروغگو ! یفرق که من نه چوب نیباشم با ا دیشا -
 کنه ! یهم م فیاوه اوه چه اي خودش تعر -

 نگفت : یزیو چ دیخند
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 ؟ نجایا نیاومد یشما چطور -
اش  یچطور نجایا نیاومد یچ یبرا یبپرس دیسوالت غلطه با یکن یفكر نم -

 که کامال مش صه !
و  دمیسددوال رو پرسدد نینشددو ده دفعه ا انیخوب حاال واسدده من اسددتاد فن ب -

 ساسان اي دواب دادن طفره رفته حاال هم که تو ببببب !
 ف اتاق برم که بايوم رو ورفت :بروردم و به طر خواستم

تا برات  میقدم بزن میبر ایکنند !!! ب یمهربون که قهر نم یا ا ا کجا ؟ فرشته ها -
 بگم !

 سرما ؟ نیتو ا -
 شمالم ! یمن عاشق يم*س*تون ها ایلداس ورم بپوش و ب هیبرو  -

به طرف اتاق هلم داد و من  دایببب تقر یيدم چه حس مشددترک یکم رنگ لد ند
شه شتم د یو وقت دمیم ناچار پالتوم رو پو سط ح دمیبرو داش ص ستادهیا اطیو

 کردم :
 !میش یپر اي و  م ینطوریا ارمیفرهاد صدر کن چكمه برات ب -
ه بلند ک یکرد دوتا چكمه مشك یوص  م اطیرو به ح وانیکه ا یکنار پله ها اي
وشددند رو پ یبرنش نشددا کنند م  وانیم یدونسددتم خاله و شددوهر خاله وقت یم

خنده دار  امون افهیبه سمت فرهاد رفتم ببب ق شونیكی دنیبرداشتم و بعد اي پوش
که خوش دوخت بودن  میبود دهیپوشدد یکوتاه یمشددك یشددده بود هر دو پالتو

به  ییا هیتو پامون داشددت چند ثان یكیپالسددت یبا چكمه ها یدیاونا تضدداد عج
که در  اطیح یت در خرودو بعد قدم ينان به سم میدیظاهر مس ره امون خند

ده بلند ساخته ش یها یدر بود که اي کنار هم وذاشته شدن ن هیشد یزیاص  چ
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کرد که در دوطرفش مزارك  یوذر م نهار کنار در خا یكیببب داده بار میبود رفت
 ردندكیم ییاي آب بودند خودنما زیاي برنش و لدر یکه خال یبزرگ برنش در حال

 د بالخره به حرف اومد :سكوت فرها یبب بعد اي کم
 تیدیچراس آ گهیدو سدده شددده د دمید یچند روي بعد اي رفتنت،وقت هی یراسددت -

شن نم شدم ببب م شهیرو سنجر نگران  صال ه هیدونم که مدت یتو م  یسراغ چیا
اما من به همون مدت  ،یداد ینم امیواصال بهم تو مسنجر پ یورفت یاي من نم

تاه مان کو عد در م و یشدددد یم نیکه آنال یي بود ببب  وشهم دلم خ یرفتیب
شمال ب اولش خوشحال شدم اما بعد اي چند روي  یساسان بهم وفت که اومد

 رنتنتیا یتنگ شده بببب انگار همون حضور کمرنگت تو یلیدلم برات خ دمید
ست نكهیا دادیبهم آرامش م  یاعتنا ب برا یحرف هر چند ب یکنارم هر چند ب یه

سان وفتم ب نیهم سا يدواج ا شنهادیپ انیکه دردر مشمال اون میبا هم بر ادیبه 
برم شددمال که هر طور شددده باران رو   وامیمن بود قدول نكرد! اما بهش وفتم م

 کنم باهام ايدواج کنه ! یراض
 یکردم اي ورما در حال خفه شدددنم برافروختگ یسددرد شددما حس م یهوا تو

 کردم ب یصورتم رو کامال حس م
 حرف نیا گهید كنمیوابم رو بهت دادم قدال ببب خواهش مفرهاد من د نیبد -

 نكش ب شیرو پ
 باران بببب نیبد -
مدم ا ینه نم - جایخوام بشددنوم ببب من او هایچ نیکه اي هم ن فرار کنم اي  ز

شها ییحرفا سرين شنوم اي  ست ندارم ب شما ییکه دو خواهرم مادرم  یکه تو چ
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به  یاالن هم تو شددروك کن  وامیمبب ن نمیب یدوسددتم م نیبهتر تایب یپدرم و حت
 هیاطر به خ دیاند ستیعشق من ن قیصدرا ال یبگ یه نكهیسرينش کردنم به ا

باشم   وامیکه اونچه م نجایام رو نابود کنم ببب من اومدم ا یيندو الیخ هیوهم 
ست دارم فكر کنم ببب م ییزهایو به اون چ شم اما   وامیکه دو شته با آرامش دا

 ببب دیکن غیايم در دی واهیم مرو ه نیانگار هم
 توشه بهم نگاه کرد : یچ دمیفهم یونگ که نم یبا نگاه فرهاد

ي وم ببب من هنو یبهت نم یچیه گهیمن د زمیباشه بارانم باشه ولم باشه عز -
باهاش درد دل م یهمون بدر ام که بهش  یهنوي همون دوسددت یکرد یام که 

 ببب یدیخره تو من رو دبال دیبب بگذار همون باشم شا یاعتماد کرد
 شفافش یصداش منو شرمنده کرد سرم رو بلند کردم و تو چشما یتو خواهش

 نگاه کردم : زدیتوش سوسو م  تهینر یکه برق اشك
تم خواس یببب نم ستمین یچیه قیبب من الستمین یبد ش فرهاد من آدم نرمال -

باشدده  بهتر یلیخ که اي من یکن یم دایپ ویكیدونم که تو  یناراحتت کنم ببب م
 بتونه قلدش رو کام  بهت بده ! نكهیهم اي نظر ظاهر هم اخالق هم ا

 و شونه هام رو ورفت : ستادیروبروم ا فرهاد
اونقدر  ینیمن بهتر یکنم تا بهت ثابت بشدده تو برا یباران من انقدر صدددر م -

 مقلدت به رو یو اون روي مطمئنم که درها یکنم تا خودت رو باور کن یصدر م
 ببب شهیباي م

خواستم  یخودخواهانه م ییطورا هیدونم چرا به روش لد ند يدم ببب انگار  ینم
بهش بدم ببب انگار بودنش  یتعهد نكهیاونو در کنار خودم داشددته باشددم بدون ا

م هروز دوست دیدختر ند هیصدرا هر وز منو به چشم  نكهیبود بر يخم ا یمرحم
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با چند روي ندودنم  هادکه فر یب در حالنداشدددت و هروز نگران ندودنم نشدددد ب
 کرد که یدونم که اي لد ندم چه برداشددت یبه سددراغم اومده بود بببب نم نطوریا

 یام چسدددوند ببب نم یشددانیو کوتاه به پ عیسددرش رو خم کرد و لدهاش رو سددر
 نیچون اول دیشا ایدونم اي التهاب نفسهاش بود  یلدهاش بود نم یدونم اي داغ
کردم ببب باعث شددد هجوم خون رو به  یم بهرو تجر یحسدد نیچنبار بود که 

و  داده چلپ وچلپ  یبزروم تو یکه چكمه ها یصورتم حس کنم و در حال
 راه انداخته بودند اي اونجا فرار کنم بببب ییمس ره ا

شكوك نگاهم میكرد! نفس نفس مي يدم و خاله  وقتي سان م سا به اتاق رسیدم 
 با تعجب بهم وفت :

 ین و  و بارون رفته بودي مسابقه دو بدي خاله دون ؟تو ا -
 نه خاله رفته بودم این اطراف رو نشون آقا فرهاد بدم! -

ستم ببب فرهاد تا یكي دو  دوابم ش سرد و یو کرده کنار ب اري ن س ره بود ب  م
شون میداد که تمام  صورتش ن شد وقتي اومد رنگ کدود  ساعت بعد پیداش ن

شتم اي یه این مدت پیاده تو این ه ساس عذاب وددان دا سرد راه رفته ب اح واي 
یه دخت خه من  ب  قدول ندود ب آ قا تار فرهاد برام  معمولي یعني  رطرف هم رف

خیلي معمولي با یه عشددق عجیب چي داشددتم که توده پسددري مث  فرهاد رو 
دلب کرده ببببب در حالي که اون وزینه هاي بهتري براي همراهي مي تونسددت 

وضع مالي متوسطي داشت و ظاهر قاب  قدول ب اي حرکاتي که خاطره پیدا کنه ب 
کسدداني هسددتند که  تمابه خاطر به دسددت آوردنش مي کرد مي دونسددتم که ح
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خواهان اوباشددند ب اما حاال تو این سددرما اینجا تو این روسددتاي دور افتاده ته 
 شالیزارهاي شمال دندال چي اومده بود ؟

رهاد و فكر مي کردم که با صداي سرفه کوتاه ساسان اختیار يل يده بودم به ف بي
 به خودم اومدم :

 بسه باران دان خوردیش این دوست منو با نگاهت -
 سرعت سرم رو بروردوندم و حس کردم اي خجالت ور ورفتم ب به
 ساسان خفه میشي یا بیام خفه ات کنم یا ينگ بزنم مهتاب بیاد خفه ات کنه! -
بهتره خصوصا اي اینكه به دست آدم قصي القلدي مث  وزینه سوم اي همه اش  -

تو که عالوه بر آدم کش بودن آدم خوار هم هست بببب حداق  عشقم با مهربوني 
هاش منو مي کشدده ! در ضددمن شدداید این هواي دو نفره رو دید اي خفه کردنم 

 !دممنصرف شد منم بردمش مث  بعضي ها این اطراف رو نشونش ب
ه حرفهاي سدداسددان که به نظر من لوس و بي مزه بود مي با صددداي بلند ب همه

خندیدند ! همه حتي فرهاد که خنده عالوه بر لدهاش حتي توي چشماهاش هم 
 بود ب
شب خاله نگذاشت فرهاد و ساسان به شهر بروردند و به قول خودشون برن  اون

سرا ب ورچه اونها هم چندان براي رفتن راغب به نظر نمي اومد ن ب هت  یا مهمان
شدم هوا  صداي خروس بي مح  خاله بیدار  صدح وقتي باي با  شش  ساعت 
هنوي کامال روشددن نشددده بود ب به آسددمون که نگاه کردم خدري اي ابرها ندود 
اسمون دم صدح یه چیزي بین آبي و خاکستري بود که هرچه بیشتر رو به صدح 

یوان و ي امي رفت اي خاکستري بودنش کاسته میشد ببب مث  همیشه نشستم رو
نگاهم رو به باس و حیاط دوختم و منتظر تابش اولین انوار خورشددید موندم تا 
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روي بروها و میوه نگاه کنم و  هبايیش رو روي شاخه هاي درختها و شدنم نشست
شم  شید اي البه الي درختها خو شعه هاي خور سو يدن ا سو ل*ذ*ت بدرم ب اي 

شتم چیزي مث  یه خل سه عارفانه ب انقدر غرق در مي اومد ب یه حس خوبي دا
 رویایي خودم بودم که متوده نشدم کي فرهاد کنارم نشست ب

کاش حداق  یه پرتقال بودم روي شدداخه درخت تا بعضددي ها اینطوري با  -
 لد ند بهم يل بزنند!

 تعجب نگاهش کردم خواب آلو به نظر مي رسید خنده ام ورفت : با
یایي  - گه مجدوري ب که هنوي خوابي م حت تو  یدي را جا خوب مي خواب این

 دیگه!
 رو به صورتم دوخت و وفت : نگاهش

 کجاي کاري که من اصال دیشب ن وابیدمبب -
 سر تكون دادم و وفتم : ناراحت

 با این کارهات فقط منو معذب مي کنيبب -
 خندید : بلند

چه اي خود راضددي هم هسددتي مگه فكر کردي به خاطر تو ن وابیدم ؟ دام  -
د انقدر رطوبت هوا باال بود حس مي کردم تشددكم خیسدده براي عوض شددده بو

 همین خوابم ندرد!
 حرص روم رو به طرف باس بروردوندمب با
سي مجدورتون  - خوب يودتر مي تونید بروردین تهران که راحت تر ب وابید ! ک

 نكرده که اینجا بمونید تا بي خواب بشین و رطوبت هوا اذیتتون کنه !
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و شنیدم اما باي به سمتش برنگشتم ب آهسته صورتم رو به خنده آرامش ر صداي
 طرف خودش بروردوند :

خو ب وقتي خودت مي دوني که به خاطر چي ن وابیدم االن چرا دیگه این  -
که مجدورم ب یعني  به خودت میگیري ! در ضددمن خودت مي دوني  فه رو  یا ق

 بودم! بعضي ها مجدورم کردن وورنه االن تو اتاق خودم تو خواب ناي
رو عقب کشددیدم بايم حس کردم صددورتم ور ورفته انقدر بي فكر  صددورتم

 دوابش رو دادم که خودم هم شوکه شدم :
اوال که من نمیدونم چرا ن وابیدي شددایدم رطوبت و اینا بهانه باشدده اي کجا  -

 معلوم خیسي تشكت ب اطر رطوبت هوا باشه ببب
 چي وفتي؟ -
چه وندي يده بودم ب من که اصددال اه   سددرعت دلوي دهنم رو ورفتم واي به

 همچین شوخي هایي ندودم چطور بببب
اومدم بلند شم فرهاد در حالي که بلند بلند مي خندید دستم رو ورفت و منو  تا

 سر دام نشوند!
بشین دان فرهاد ببب خیلي وقت بود همچین چیزي رو اي کسي نشنیده بودم  -

سالگي بالخر شش  سن  شب ادراري رو ترك کردم هیچ شاید اي وقتي که تو  ه 
 کس چنین تهمتي بهم نزده بود!

شددنیدن حرفاش بیشددتر و بیشددتر سددرخ شدددم ب و او همچنان مي خندید ب با  با
صددداي خنده فرهاد سدداسددان هم بیدار شددد و به ما پیوسددت ب در حالي که با 
تعجب به مچ دسددت من که در دسددتان فرهاد بود و خنده او نگاه میكرد لگد 

 محكمي به پشت فرهاد يد و وفت :نسدتا 
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هي مرتیكه نره خر! چته سددر صدددحي صددداتو انداختي رو سددرت مگه خونه  -
 خاله اته باي شعور اون خروس اي تو بیشتره!

 با لگد دیگري به يیر دستان ما با خشم ساختگي ادامه داد : و
 !ول کن بینم مث  اینكه تنت مي خواره اول صدحي اومدي سراس ناموس مردم -

 در حالي که هنوي نیشش باي بود وفت : فرهاد
 چته تو اول صدحي دفتك مي اندايي ب -
هیچي فقط دندال یه خلي مث  تو ب تو سددرماي يم*س*تون اومدم شددمال که  -

حتي نتونم یه سدداعت درسددت ب وابم ب اون اي دیشددب که صددداي ونگ ونگ 
صدح که هر هر خنده ات ر سر  شت ب وابم اینم اي  و م مه ب دا مويیك نگذا

 تو آنرمالي فرهاد بیا بروردیم بریم یه دا بستري ات کنم!
 اي مزخرفاتشون اي دا بلند شد مب چه آرامش عارفانه ایي بود بببببب ب کالفه

شون که  بعد سان وفتن که میرن رشت دندال کارپروژه ا سا صدحونه فرهاد و  اي 
دم سددروناي هم یه الدته من مي دونسددتم پروژه ایي در کار نیسددت ب حس مي کر

خه نمي دونم چرا  جب نكردم آ ندان تع ته چ به فرهاد توده داره ب الد دورایي 
شاهز سري که اي تهران میاد و مجره رو یه دور  سب  ادهسروناي هر پ سوار بر ا

سان بهم ينگ يد و وفت آماده باش میاییم دندالت  سا صر  سفید مي بینه ببب ع
 بریم انزلي ب

شدم ب تو ا خیلي شحال  صت نكرده بودم تا انزلي برم دلم براي خو ین مدت فر
اسكله و سنگ موج شكن و کشتي هاي در حال بارویري تنگ شده بود ب بهش 

 وفتم :
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 دیگه تو تا اینجا نیا من آژانس مي ویرم میام تو انزلي قرار مي وذاریم! -
 با خنده اي که تو صداش حس مي کردم وفت : ساسان

اما این مرتیكه میگه نه حتما باید بیاییم دندال علیا  واال ما که اي خدامونه ب -
 حضرت ببب

 خاك تو سرت که دوستت روي ناموست بیشتر اي تو غیرت داره! -
کي وفته تو ناموس مني ؟! من اون مهتاب رو هم هنوي درسددت و حسددابي  -

شاید  ناموس خودم نمي دونم چه برسه به تو که دختر برادر یه مردي هستي که 
 باشه!پدر من 

 حالي که مي خندیدم صداي فرهاد رو شنیدم : در
سیب يمیني هم حداق  یه روي تو ودودش پیدا میشه تو که کال بي  - برو بمیر 

 روي بده من ووشیو انقدر چرت نگو!
 ورفته و بم فرهاد درووشي پیچید : صداي

ن که باران ب ما تا یه سدداعت دیگه اونجا ییم آماده باش اور خاله اینا هم میا -
 بیشتر خوشحال میشیم!

بهانه سدردي هوا رو آورد و همراه ما نیومد اما سدروناي يود و سدریع آماده  خاله
شالم که این بار  شیدم ب به دز  شكي لداس پو ساده و م شه  شد ب منم مث  همی

 آبي بود بب
نقره ایي رنگي  206بوق ماشددیني ما رو به روي ایوان کشددوند ب پقو  صددداي

 بود در همان يمان ينگ موبایلم هم به صدا در اومد : دلوي در ایستاده
 باران بدون بیا ما دم دریم! -
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سروناي به طرف  به شدم و همراه  سرعت آماده  خیال اینكه با آژانس آمده اند به 
ماشین حرکت کردیم ب اما اي دیدن فرهاد پشت رل ماشین دا خوردم ب ساسان 

شد و دوباره بوق يد و به ما که مث  م شم دوخته خم  نگلها بي حرکت به اونا چ
شدیم فهمیدم که  شین  سوار ما شیم ب وقتي بالخره  سوار ب شاره کرد که  بودیم ا
سیر  شین رو ايش قرض ورفته ب تمام م شت داره که ا ین ما ستي در ر فرهاد دو
یك سداعته تا بلوار انزلي نگاهم رو به بیرون اي ماشدین دوخته بودم و سدنگیني 

خودم حس مي کردم دلم می واسدددت ب با یه مشدددت آینه  نگاه فرهاد رو روي
شگي ندود ب بلوار  سافرهاي همی ص  خدري اي م شكنم ب تو این ف شینش رو ب ما
خلوت و خاکسددتري بود حتي وارهاي فروش باقالي داس هم به چشددم نمي 
خوردن ببب چهارتایي در سددكوت در امتداد سددنگ چینهاي کنار قدم يدیم و به 

یم که خلوت و بدون مشدتري بود با حسدرت نگاهم رو به ایسدتگاه قایق رسدید
شمال  سواري بودم هر وقت به  شق قایق  شه عا قایقهاي روي آب دوختم همی
مي اومدیم تمام مدت به مامان و بابا التماس مي کردم که منوبیارن اسددكله تا 

 قایق سواري کنیم بببب
 امتداد نگاهم رو ورفت و بهم وفت: فرهاد

 ر شیم؟دوست داري سوا -
 با تعجب نگاهمون کرد : ساسان

 دیونه شدین تو این سرما یو مي کنید!!! -
 ذوق دواب فرهاد رو دادم : با
 یعني میشه ؟ -
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 اي سروناي پرسید : فرهاد
 شما هم میایین ؟ -

 که همینجوریش هم ک  صورتش یو کرده بود وفت : سروناي
 نه اور بیام حتما سرما مي خورم! -
 میریم قایق سواري! پس من و باران -
خدا بهتون عق  بده ببب اي قدیم وفتن دیوانه چون دیوانه بدیند خوشددش آید ب  -

 من و سروناي میریم تو دکه مرداب آبي چایي می وریم شما هم يود بروردین!
خوشدحالي به طرف مسدئول پیر و فربه ایسدتگاه رفتیم که با لهجه شدمالي و  با

سالم کرد خوشحالي يیاد اي پیدا کردن دوت ص  بهمون  شتري دیونه تو این ف ا م
شیم ما رو  و خوش آمد وفت و بعد اي اینكه دوتا دلیقه نجات بهمون داد تا بپو

سمت قایق راهنمایي کرد ب فرهاد قد  اي من داخ   ستش رو به  قایقبه  پرید و د
طرفم دراي کرد ب بدون اینكه به روي خودم بیارم مث  تاريان پریدم تو قایق که 

اعث تكون شددید قایق شددم فرهاد خندید و روي نیمكت نشدسدت ب قایقران ب
 بهم وفت :

 خانم براي اینكه تواين حفظ بشه شما هم روي صندلي مقاب  آقا بشینید! -
هامون  دو دا يانو یك هم بودن و وقتي روش نشددسددتم تقری كت خیلي نزد نیم

 چسدید بهم!
ي سددوينده صددورتمون رو اي چند ثانیه قایق شددروك به حرکت کرد و سددرما پس

سر  سوندم و  شت بودم ب خودم رو به کنار قایق ر نوايش داد باما من انگار تو به
انگشددتام رو توي آب فرو کردم و خطي متدد در امتداد حرکت قایق کشددیدم 
صدرا افتاده بودم و اون چند خاطره  شمام برق مي يد دلم ورفته بود بايم یاد  بچ
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س شتم دیدم د شاخه اي هد کوتاهي که ايش دا شد ب فرهاد یه  تي به طرفم دراي 
 ستش رو به طرفم دراي کرده بود :

 ووش کن تو این وضعیت مويیك ووش کردن خیلي حال میده! -
بدي ندود هد ست رو ايش ورفتم و اي يیر شالم تو ووشم فرو کردم و براي  فكر

اینكه سددیمش کشددیده نشدده هر دو کمي سددرمون رو به طر ف هم خم کردیم و 
وقتي مويیكي که پلي شددد رو شددنیدم نگاهم رو به نگاه پر اي خواهش فرهاد 

 دوختم!
 یبستگ وی نیدر ا یکن که بشكفمبببحت اشاره

 یغزل شكستگ نیوبببدر ا یترانه سوي نیا در
 یستاره مردو نیکن طلوك کنببببر ا طلوك

 یخلوت سر خوردو نیشودبببا یاي تو تايه م که
 کن طلوك کنکن طلوك کن بببطلوك  طلوك

 ویریبببدست مرا بگیبودنم تايه کن که
 بببطلوك کن طلوك کنیب*و*سه اندايه کن با
 خواطره ها هیشودبببباي دوان یپر م نهییا

 پنجره ها هیتو و شرم منوبببخاموش تن
 یستاره مردو نیکن طلوك کنببببر ا طلوك

 یخلوت سر خوردو نیشودبببا یاي تو تايه م که
 اشاره کن که من به توکن طلوك کنببب طلوك

 ییکمون من تو نیرسمبببرنگ یاشاره م کی به
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 کنم یرسمببببمن به تو شک نم یبه ستاره م که
 رسم یم انیکن طلوك کنببباي تو به پا طلوك
 کن شروك کنبببطلوك کن طلوك کن شروك

 شود یبببکه اي تو مرده میستاره مردو نیا بر
 بببطلوك کن طلوك کنیخلوت سر خوردو نیا

دونم چقدر مويیك تكرار شدد تا به مرداب رسدیدیم ب خدري اي و  نیلوفر  نمي
با اون  بايم  با این همه مرداب  ندود ؛تعجب هم نكردم چون فصددلش ندود ببب 
دا و غم انگیز بود ب وقتي پس اي  هاي متروك يی هاي پهن روي آب و نیزار برو

ه لحظه ایي ب توقف کوتاهي دوباره به سددمت اسددكله بر مي وشددتیم ب قایق در
شدیدي خورد و من تقریدا پرت  سكله تكان  خاطر وذر اي روي مودي نزدیك ا
شدم تو ب*س*ل فرهاد براي چند ثانیه ایي همونطور موندیم سرم رو با خجالت 

 بلند کردم ب ب ب مويیك همینطور داشت تو ووشمون فریاد مي کشید
 کنمبببطلوك کن طلوك کن یبه تو شک نم من
 رسمبببشروك کن شروك کن یم انیتو به پا اي

خودمو دمع و دور کردم و فرهاد که اصال اي این اتفاق ناراضي نمي  بالفاصله
شتم  صله ندا ضي ام ب حو شت به پاي اینكه منم را شاید نگاهم رو وذا سید،  ر
چیزي بگم که اي اشتداه درش بیارم ببب وقتي بروشتیم تقریدا است وانهام یو يده 

سوار شدن انقدر بد بودنب بر خالف  شده بود که  نمشدن موقع پیاده  کرخت 
مجدور شدم اي فرهاد کمك بگیرم ببب در سكوت به طرف کافه مرداب آبي رفتیم 
س ره کردن ما  شروك به م سروناي با دیدن ما  سان و  سا سیدیم  وقتي به اونجا ر
کردن چون کامال مشدد ب بود که سددرما تا عمق بدنمون نفوذ کرده بب فرهاد 
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هر درعه اش انگار يندوي  نوشددیدنودش و من چاي سددفارش داد و با براي خ
 ذره ذره به ودودم بروشت ببب ساسان رو به فرهاد کرد و وفت :

 بریم سنگ موج شكن هم یه سر بزنیم و کم کم دیگه بروردیم ب -
 نه اور اونجا بریم باران حتما سرما می وره اونو بگذار واسه یه روي دیگه! -

 نگاهش کرد و وفت :چپ چپ  ساسان
بچه پرو یه روي دیگه چیه من باید فردا تا ظهر تهران باشددم ب هزار دور کار و  -

 يندوي دارم!
 پويخندي يد و وفت : فرهاد

هزار دور کار و يندوي یعني مهتاب و ين ذلیلي و ترس اي لنگه دمپایي دیگه  -
 ؟

 به فرهاد دهن کجي کرد و وفت : ساسان
 كي هست دلش برام تنگ میشه و نگرانمه؟چیه حسودیت میشه ی -

نگاه فرهاد رو روي خودم حس کردم و با تمام ودود سددعي کردم ذل  سددنگیني
بزنم به خط خط هاي روي میز پالسددتیكي کافه طوري که انگار دارم نظریه 

 تجزیه اتم رو توش کشف مي کنم بببب اما نمي تونستم صداشو نشنوم!
به اینكه هیچ کس دلش واسددم نمي طپه و اره تو فكر کن حسددودي مي کنم  -

 بهم فكر نمي کنه!
که توقع دوابي به این سنگیني رو نداشت و فكر مي کرد که حتما فرهاد  ساسان

باي با شددوخي و طعنه دوابش رو میده ب بلند شددد و دسددتش رو انداخت دور 
 وردن فرهاد :
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شن مگه من مردم من خودم قل - سمون پیش مروت ب دم داره الهي دختراي کال
 واست تپ تپ میزنه!

 با خنده هلش داد عقب و وفت : فرهاد
ست تاپ  - ضمن اون تپ تپ نی برو کنار مرتیكه چرا اي اونا مایه میگذاري در 

 توپه!
نه دیگه تاپ توپ رو که واسدده مهتاب میزنه تو همین تپ تپ هم اي سددرت  -

 يیادیه!
 در حالي که مي خندید اي داش بلند شد و وفت : فرهاد

برومشو ن واستم احساسات مس ره ات رو ببب بچه ها پاشین بریم یه سر تا  -
 موج شكن هم بریم که انگار فردا صدح عايم تهرانیم!

شت غروب میكرد رنگ آبي دریا  وقتي شكن رسیدیم خورشید دیگه دا به موج 
حاال دیگه خاکسددتري و نارنجي شددده بود و کم کم ریزش بارون هم شددروك 

ببب آسمون دلگیر يم*س*تون و غروب خورشید و رنگ دریا و نم میشد ببب واي 
نم بارون حتي یه دونه اش هم براي داغون کردن آدمي مث  من کافي بود ب وقتي 
ضم رو رها  ستم و بغ ش واه همونجا ن شكن دلو رفتیم نا خودآ سنگ موج  روي 

تم سکردم ببب دلم براي صدرا تنگ شده بود نمي تونستم باور کنم که چطور تون
 این مدت طوالني رو بدون دیدنش طاقت بیارم ببب

بي حرف کنارم نشست و به سروناي و ساسان که می واستن ارومم کنند  فرهاد
 اشاره کرد که هیچي نگن ببب مدتها بود که اینطور اي ته دل وریه نكرده بودم بببب

هاد همدم عزیزم فكر کنم خیلي نوشددتم این بار ببب فرداي اون روي هم فر خوب
و سدداسددان ر فتن ب اي رفتنشددون دلم ورفت ب تا امروي هم دیگه اتفاق خاصددي 
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شمارم ببب احتماال  شمال و دلتنگي هاي بی نیافتاده ببب من موندم و يم*س*تون 
خانواده ام شددروك  ابراي چند روي دیگه برمي وردم تهران می وام سددال نو رو ب

 کنم بببببفعال خداحافظي !
 یه

 ییتنهاهمسفر حدود  شهیهم
 هم ایکه دفتر در بگذار

 واه به واه من باشد یها هیاي ور یی نهیوز
 چهارم اسفند : بیست
نمیشدده چیزهایي که تو این مدت اتفاق افتاده رو نمي تونم باور کنم بببب  باورم

 براي اینكه بتونم افكارم و دمع کنم بهتره اي اولین اتفاق شروك کنم ب
شتم م بعد سال اياینكه به تهران برو ضي کنم تا بگذاره  صمم بودم که بابا رو را

سیدم تهران  سم رو ادامه بدم ! وقتي ر شرکت کنم حداق  در آینده توي کنكور 
درست روي بعدش آيمون کارشناسي ارشد بود و شدكه تهران داشت خدري در 
خصددوص چگونگي بروزاري و محلهاي آيمون در تهران رو اعالم مي کرد ب با 

 ر که به ظاهر غرق در برنامه تلویزیون بود نشستم و وفتم:امیدواري کنار پد
بابا من دارم درس می ونم تا براي آيمون سددال دیگه آماده بشددم اصددال مهم  -

 نیست که امسال نتونستم شرکت کنم به داش یه سال وقت دارم که بب ب
 به تل ي حرفم رو برید و وفت : پدر
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صال حرفش رو هم نزن باران ب نمی وام د - شنوم ب تا يماني ا ر این باره چیزي ب
که ايدواج نكني تو این خونه دیگه نمی وام حرفي اي ادامه تحصددی  یا هر طور 

 فعالیت درسي و تحقیقاتي دیگه بشنوم !
شدم دیگه  - شد و من هم تدرئه  ضوك تموم  ست ب اون مو صاف نی اما بابا این ان

 به چه درمي دارین منو محاکمه مي کنید ؟
شت به به درم ب - س تي هایي که به خودت وذ ي آبرو کردن خانواده !به درم 

 درم بي فكري و بي مسئولیتي !
ستم اعتراض کنم که با نگاه ملتمس مادر و پونه که با  دلم ست خوا شك باي هم 

شدم و به خاطر اوردم که ممكنه با  شده بود روبرو  شون  شنیدن بحث ما پیدا
ه ببب سكوت کردم و با بغض اي دام حرفهاي من پدر باي دچار مشك  قلدي بش

عي بدون هیچ مان ابلند شد ب اون شب تا صدح وریه کردم فكر بچه هایي که فرد
شون رو امتحان مي  س شان شون  ستند و با توده به معلومات ش سه مي ن سر دل
کردن داشت خوردم مي کرد ب حاضر بودن چند سال اي يندوي ام رو بدم تا منم 

احق ايم ورفته شددده بود رو دوباره به دسددت بیارم و سددر مث  اونا ايادي که به ن
 دلسه کنكور بشینم ببب

شدها تا دیر  دوباره شمال باي هم  سكوتم فرو رفته بودم بعد اي اومدنم اي  تو الك 
وقت با فرهاد توي مسددنجر چت مي کردم انقدر به بودنش عادت کردم که به 

محدتاش مث  مرهمي  نوعي تنها سددنگ صدددورم شددده اون ببب مهربوني هاش و
شددد ه براي اینهمه تل ي که دور و برم مي دیدم ب حتي بیتا هم منو یادش رفته 
بود ب واقعا مصددداق همون ضددرب المث  که میگه اي دیده رود هر آنكه اي دل 

 برود بببب
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شت و فقط مث   شار نگذا شنهادش تحت ف ب دیگه فرهاد منو براي قدول کردن پی
 یه دوست کنارم موندب ب

تو این چند وقت سهمگین ترین ضربه رو دیشب خوردم ببب وقتي فرهاد بهم  ماا
 اس ام اس داد که باران هر طور میتوني خودت رو به پاتوق توي دربند برسون !

شوره سته که برم  دل شده ؟ چرا فرهاد ايم خوا ورفتم ب با خودم فكر میكردم چي 
کشید ب رفتن اونجا برام یادآور اونجا ببب اي یه طرف دلم براي دیدن پاتوق پر مي 

اون روي شددیرین کنار کسددي بود که هنوي هم تنها عشددق يندوي ام بود ب و هنوي 
 هم تو معدد دلم تنها مودود قاب  پرستش بعد اي خدا ببب

فرهاد تلفن کردم اما هر کاري که کردم نگفت که چي شددده و براي چي باید  به
رو برسون ب با ساسان تماس ورفتم و با این عجله برم ا ونجا فقط وفت خودت 

ايش خواسددتم خیلي يود به هر بهانه ایي که میشدده بیاد دندالم و منو بدره پیش 
سم عر سان همراه مهتاب دندال کارهاي مرا سا شونفرهاد ب  سی بودند ب اما با  و

که مهتاب  نه  ها به این ب دالم  عد اومدن د ن باني قدول کرد و نیم سددداعت ب مهر
شه می واد لداس عرو شم ب پدر مث  همی س انت اب کنه و باید من همراهش با

شت بهم ادايه داد ب تو ترافیك دم غروب  سان دا سا ساب اعتمادي که به  رو ح
ه برسیم وقتي با عجله شیب دربند رو ب دیك ساعت و نیم طول کشید تا به دربن

 نطرف باال مي رفتیم چشددمم به منظره ایي خورد که انگار تكه اي اي قلدم همو
لحظه کنه شددد و براي همیشدده تو ودودم وم شددد ببب صدددرا در سددمت دیگه 
خیابون کنار دختر خوش لداس و بسددیار يیدایي در حالي که دسددتش رو در 

حرکت ما در حال رفتن به سددمت پارکینگ  فدسددت ورفته بود به دهت م ال
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واه در امتداد ا شده بود ناخودآ سینه ام حدس  شین ها بودند ببب نفس توي  نا وما
حرکت کردم نگاهم به قامت کشیدشون کنار هم افتاد به قد بلند دختر که بدون 
کفش پاشنه بلند هم فقط اندکي کوتاه تر اي صدرا بود به دستهاشون که مث  دو 

پیوسته بود ببب حس مي کردم دارم ذره ذره تجزیه میشم ببب وقتي کنار  همپ  به 
بارها تو مسددیر کانون به خونه یا ماشددین صدددرا که هنوي همون ماشددیني بود که 

دانشكده سوراش شده بودم رسیدند ببب براي چند ثانیه روي بروي هم ایستادند 
صله من با اونها يیاد ندود براي همین خودم رو  شین  بيببب فا شت یه ما رمق پ

شدداسددي بلند پنهان کردم ببب صدددرا صددورت يیداي دختر رو که به فرشددته هاي 
 کرد و وفت : معصوم مي مونست نوايش

دیگه به هیچي فكر نكن یادت باشدده که اول خدا و بعد من، تو همه يیر و بم  -
يندوي کنارت پا به پا میاییم پس فقط به خدا توک  کن و به هیچي فكر نكن ببب 

 مطمئن باش همه چیز به يودي درست میشه ! بهم اعتماد کن !
ن اي اعتقادش به سددكوت کرده بود و لد ندي کمرنگ روي لدهاش نشددو دختر

صدددرا مي دادب براي کسددري اي ثانیه سددرش رو روي شددونه صدددرا وذاشددت و 
نشددنیدم که چي يمزمه کرد و بعد به طرف در ماشددین رفتند و چند ثانیه بعد 
نگاهم ونگ ومات خط ماشین حرکت ماشین رو دندال مي کرد که تو سراشیدي 

 و وم شد ببب پیچید
ستم و به نا ش سیاهرنگي کنارم  خودواه روي يمین ن شین  ستیكهاي بزرگ ما ال

 تكیه کردم ببب
 باران بب -
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شتند نگاهم  صداي سان منو به خودش اورد ب تمام مدت اون و مهتاب دا سا
میكردن ب انگار اي تعقیب نگاه من و کارهام فهمیده بودن که موضددوك اي چه 

رهاد با قراره براي همین در سددكوت کنارم مونده بودنببب و چند قدم عقب تر ف
 چهره ایي در هم ایستاده بود ب

 طرفم اومد و مقابلم نشست : به
 باران یه چیزي بگو ببب خوبي؟ -
 خشم نگاهش کردم : با
تو چي فكر مي کني ؟ فكر میكني خوبم ؟ چرا بهم وفتي که بیام اینجا بببب  -

 چرا ؟ می واستي عذاب کشیدنم رو بدیني ؟
 کالفه حرفمو قطع کرد : فرهاد

می واستم به خودت بیایي ب می واستم بدیني کسي که تو داري مث  دیوانه  نه -
ها شددب و رويت رو به یادش سددر میكني يندوي خودش رو د اره بب و اصددال 
شاید اور تو رو بدینه تو خیابون دیگه نشناسدت ببب می واستم بدوني که باید تو 

 هم اي این پیله دورت در بیایي !
 کشیدم : فریاد

چه ببب به تو چه تو که تو يندوي من دخالت میكني ؟ به تو چه که دنیایي  به تو -
من رو بهم میریزي؟ خودت داري میگي مث  دیونه ها آره من دیونه ام ببب دلم 
باشددم نمی وام ببب چرا  ق   عا می واد تو همین دیونگي بمونم ب نمی وام 

م امید دارم که آینده ذره ه هنمیگذاري به درد خودم بمیرم بب تو فكر میكني من ی
ایي با صدرا داشته باشم ببب نه خودمم مي دونم که اون حتي دیگه اسم منو هم 
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به درد خودم  گذار  که الیق اون نیسددتم فقط ب یاد خودمم مي دونم  یادش نم
شني فقط داغونترم  شون دادن این واقعیت به این تل ي به این رو سويم بب با ن ب

 وشددم ببب منه بي اريش منه به درد ن ورد مي دل خودمکردي ببب من به رویاي 
 دونم که نمي تونم داي دختري مث  اون در کنار کسي مث  ببب

فرهاد با خشونت سرم رو کشید به طرف خودش و به سرعت لدهاش رو  ناوهان
روي لدهام وذاشت بب صدام تو ولوم خفه شد بدون اینكه منو بب*و*سه بدون 

ت بده براي چند ثانیه تو همون حالت موندیم اینكه لدهاش رو روي لدهام حرک
 تا اینكه ساسان یقه فرهاد رو ورفت و اونو کشید عقب:

 فرهاد هیچ معلوم هست داري چه غلطي مي کني ؟ -
ست ببب مهتاب دیغ کوتاهي  و ش صورت فرهاد ن سان توي  سا شت  دیدم که م

 کشید و وفت :
 ساسان بس کن ! -
این چند دقیقه شوك بهم وارد شده بود که من خشكم يده بود انقدر در عرض  و

حتي نمي تونسددتم دیگه وریه کنم ب بي اختیارسددكسددكه اي خشددك در ولویم 
 پیچیده بود ببب

 فریاد کشید : فرهاد
بزن ساسان بیشتر بزن ببب من فقط خواستم خفه اش کنم ب ببب که حرف نزنه  -

که  نه  یك و حقیر ندی قدر خودش رو کوچ که ان یاد  قدر دربرابر که ب ودش ب ان
آدمي که هیچ اريشددي براش قائ  نیسددت خودش رو نشددكنه و پایین نیاره که به 

ب بارم بزني ببب اور اون  این حرفا رو بزنه  ايمخودش توهین نكنه بببب اور هزار 
 باي همین کار رو میكنم پس تا میتوني منو بزن !
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فاي که  حر نگ و بي معني بود حتي برام مهم ندود  وذاشددتن فرهاد برام و با 
لدهاش روي لدهام سددعي کرده خفه ام کنه ببب حس مي کردم سددایه اي بزرگ تو 
ودودم رخنه کرد ه ببب سددایه ایي که با دیدن نوايش صدددرا روي صددورت اون 
دختر قلب و روحم رو تاریك کرده بود ببب مسدو شدده بود ببب کرخت و داغون 

ستم رو ورفت  شونت د سان با خ سا شدم بب  و بي توده به فرهاد و اي دام بلند 
مهتاب دلوي اولین تاکسددي رو ورفت و منو تقریدا ه  داد داخ  ماشددین ب 
مهتاب هم به سددرعت خودش رو به ما رسددوند و ما اي اونجا دور شدددیم ببب اي 
دیشب تا حاال ن وابیدم ببب اي دیشب تا حاال بیدارم ببب حتي نمیتونم وریه کنم 

ب نمي دونم بب نیمه هاي شددب فرهاد بهم تلفن ببب نمي دونم چرا تواین حالم بب
 کرد انقدر ينگ يد تا بالخره در سكوت دوابش رودادم :

باهام حرف بزن ببب ب دا  - باران بب حرف بزن ببايم دل وري ببب دون فرهاد 
یت رو بفهمي ببب  كار رو کردم ب می واسددتم واقع خاطر خودت این به  من 

 م به فكر يندوي ات با شي با این توهممی واستم به خودت بیایي ببب می واست
 يندوي نكني با این بتي که اي صدرا ساختي ببب

تونسددتم دوابش رو بدم ببب ته دلم بهش حق مي دادم التماس تو صددداش  نمي
دلم رو ریش ریش میكرد اما نتونسددتم حرف بزنم نزدیك یك سددداعت باهام 

ش ستم  شحرف يد و بغض کرد حس کردم داره وریه میكنه نتون ستش رو بی تر ك
سا  ستم بببب االن  ش شي رو قطع کردم و کنار پنجره ن  عتاي این تحم  کنم وو

شب رو فكر کردم ب حق با فرهاده بب من دیوانه ام ببب  صدحه ببببب تمام دی شش 
دارم يندوي خودم رو داغون میكنم بب با این عشق به همه ضربه يدم به خودم به 
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و بدب تي اینجاسددت که اي این حالم پشددیمون خانواده ام و حاال به فرهاد ببب 
و به خاطر باراني که رويي آري گراننیستم ب اما باید عوض بشم باید به خاطر دی

 داشتم باشم عوض بشم ببب باید منم برم دندال يندوي ام ببب
شنهادش به طور  می واهم همین االن به فرهاد تلفن کنم و بگم که می وام به پی

شه همه این چند ماهي که ددي فكر کنم ببب فك شكنجه برام بس با ر کنم این 
مه اش  که نی حالي  وذشدددت ببب و دیدن صددددرا در  ید و تل ي  هایي تدع درتن

كارش ان اشتمکنارشه، آخرین شكلیك بود به این انتظار مس ره ایي که سعي د
سي یه  ستم در حالي که یه چیزي یه ک صدرا نی کنم ببب انكار میكردم که منتظر 

ضحك منتظر رويي بود که تلفنم ينگ داي ودو س ره و م دم مث  یه آدمك م
 ب وره و اون ور خط صداي صدرا باشه ببب اما بهتره دیگه تمومش کنم بببب

لدَـم فاق م کی د  ّ
 خدواهَـد ! یات 

 تدلفن نا آشنا كدددی
 تدمام دواب َدَهم یلیمِـد د یبد با
 و

 تددو ببب یصِـددددددددددددا
*** 

فكر کرد تا آن روي و آن دختر را به خاطر آورد ببب و به خاطر با تعجب  صددددرا
که خواهرش متوده شدددده بود يني وارد يندوي  آورد ببب آن رويهاي تل ي را 
شهاب همه چیز را  ست به یكي باره بدون حرف يدن با  شده و می وا شوهرش 

صدرا م ست که کمكش کند تا اي این پیوند  یرها کند و اي  شود و  خالصخوا
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شوهرش صد شده بود م*س*تقیم با  ضي  را چقدر با او حرف يده بود ببب تا را
 حرف بزند و در نهایت بفهمید که این تنها یک دام ينانه بودهب

س که شان شهاب ، دیدا خیلي يود متوده اس ام اس هایي پر اي  یاي بد همكار 
شانه ها میدان را خالي  ست با همین ن شد و مي خوا شهاب  شي  دلدري در وو

و راه را براي کسي که اینطور تیشه به ریشه يندوي تايه پاورفته انها میزد باي  کند
! آن  دنیو دنگ اندنم یصددددرا و متقاعد کردنش برا یکند ، که با تالش ها

دختر اي شددرکت شددهاب اخراج و همه چیز ختم به خیر شددد ب الدته صدددرا مي 
اشتن ش نگهددانست که شهاب هم چندان بي تقصیر نیست و کمترین تقصیر

آن پیامها در ووشي اش بود ب صدرا آه عمیقي کشید خدایا چطور چنین چیزي 
سي که حتي  ستن و خرد کردن ک شك شده بود به  صدرا هم اي آن  روحمنجر 

شیدن کم  ست که هوا براي نفس ک شت ب حس کرد حاال او ساس خدر ندا اح
 باران تحمی مي آورد و شرمنده است اي رنجهایي که ناخواسته به قلب حساس 

 کرده ببب
چند ورق باقي مانده به آخر دفتر را هم ورق يد اما چیز دیگه ایي براي آن  صدرا

سددال ثدت نشددده بود ب دفتر را بسددت ببب باورش نمي شددد اینطور یک نفس 
شته ها او را تا  ست که این نو شود ب نمي دان سته ن خاطرات باران را ب واند و خ

شاند ببب اما وویا ب صفحه دیوارکجا مي ک دور و برش ترك مي  هايا خواند هر 
خورد و مي فهمید دربرابر دریاي مهرباني باران دربرابر وسددعت اندوهش در 
برابر قلب بزروش چقدر خود را کوچك و حقیر حس مي کند ب در کیفش را باي 
کرد و به خاطر اورد که دفتر بعدي را توي اتاق اتاقش دا وذاشددته بب چاره اي 
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صدر مي کرد ب ب ندود باید شب  شد که دو  اتا  ساعت تايه متوده  نگاه کردن به 
صفحات دندال رويهاي  ست که بي وقفه مي خواند و البالي  ساعت ا ساعت 

 وذشته و ومشده يندوي اش مي وردد !
خسددتگي بي خوابي و خواند یك نفس بر ودودش م*س*تولي شدددد  ناوهان

شد که ب شت و نفهمید چطور  ساعت سرش را روي میز وذا ه خواب رفت ببب 
اي هفت وذشددته بود و مالحت با تردید در اتاق را به صدددا در آورد ب اما وقتي 

 دوابي نشنید با نگراني به آهستگي در را وشود ببب
صورتش روي میز دمع کرده بود با چهره  صدرا ستهایش را يیر  در حالي که د

در آنجا اشددتداه ایي ورفته هنوي در خواب بود بببب مالحت حس مي کرد چیز 
است چیزي تغییر کرده ببب هیچ وقت ندیده بود که صدرا اینطور خسته ب واب 

 رود ببب مردد صدا کرد :
 اقاي ثابت ببب اقاي ثابت ! -
 چند قدیم به میز نزدیكتر شد : و
 اقاي ثابت حالتون خوبه ؟؟ -

 ناوهان چشددم باي کرد ! و خواب آلود به مالحت نگریسددت ب براي چند صدددرا
ثانیه نمي توانست به خاطر بیاورد که کجاست اما با دیدن چهره نگران مالحت 
متوده موقعیت خود شدد و سدرش را اي روي میز بلند کرد و نگاهي به سداعت 

 خشدكانداخت باورش نمیشددد که پنش سدداعت خوابیده ببب حس کرد وردنش 
 : شده و دیگر به درستي روي تنه اش نمي چرخد مالحت به آرامي پرسید

شدم !  - شدم بي ادايه بیام داخ  نگران  شید در يدم دواب ندادید مجدور  بد 
 االن حالتون خوبه چیزي اليم ندارید ؟
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 یه فنجون اسپرسو تلو دیگه می وام مث  اونكه ظهر خوردم ! -
 اي وفتن این حرف لد ند به روي مالحت يد و ادامه داد : بعد

 برید منم تا نیم ساعت دیگه میرم !قهوه رو که آوردین خودتون مي تونید  -
صدرا نگاهي به تلفنش  مالحت شد ب  شمي يیر لب وفت و اي اتاق خارج  چ

انداخت نزدیك ده میس کال داشت که بیشترش اي طرف مادرش بود ب با آرامي 
شد بر  شي  صداي ظریف و ورم مادرش آرام شماره همراه مادرش را ورفت و 

 افكار ناآرامش :
  ش ينگ يدي خوابم برده بود !سالم مامان بد -
سه داري ! خانم مالحت وفت که  - سالم عزیزم خواهش میكنم فكر کردم دل

 تو اتاقت مشغول کاري ب
بله دارم روي یه پرونده کار میكنم که خیلي برام مهمه اما خسددته شددددم و  -

 نفهمیدم چطور خوابم برد ب
ي یه ماه دیگه مسافر خسته نداشي پسرم یه ذره هم به فكر خودت باش تو که -

 اینقدر خودت رو درویر کار نكن !
 چشم مامان شما نگران نداش ! کاري داشتین باهام ؟ -
شب خانواده آقاي تابان میان اینجا اور میتوني  - ستم بگم ام اره عزیزم ! می وا

 براي شام خودت رو برسون
 تابان ؟ -

 آيرده و متعجب وفت : مادر
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دوسددت پدرت همونكه کمك کرد بتوني براي  به همین يودي یادت رفت ؟ -
 وذروندن این دوره ت صصي بري سوئیس !

سر اي مالحت  با شاني اش کوبید و در حالي که با تكان دادن  ست آرام به پی د
 روي میز مي وذاشت تشكر مي کرد وفت :که فنجان قهوه را 

 کنم !آخ پاك یادم رفته بود ب حتما میام چون می وام حضورا ايشون تشكر  -
سر برو میدون حر براي روي میز  - ست یه  س ت نی پس منتظرتم ب اور برات 

 شام و  ب ر میدوني که من فقط ولهاي اون و  فروشي رو قدول دارم !
 به روي چشم مادر ! -

صدرا پس اي قطع کردن تلفن وسایلش را دمع کرد و تقریدا همزمان با مالحت 
و  بزروي اي  در حالي که دسددت ايدفتر خارج شددد ببب حدود یك سدداعت بعد

ارکیده سفید و  مورد عالقه مادرش در دست داشت وارد سالن پذیرایي شد ب 
لند آن قامت ب امیهمانها دلوي پایش بلند شد در آن میان فقط خود آقاي تابان ب

و سددر بي مویش در خاطرش مانده بود ب در کنارش ين میانه قامتي با لد ندي 
دختر دواني که بیش اي آنكه يیدا باشدددد دذاب ؛  ورم به چشددم مي خورد و

خوش لداس و متین به چشددم مي آمد ب با معرفي مادرش متوده شددد که آنها 
م تصري کرد و ادايه  پرسيناينین همسر و هنگامه دختر تابان هستند ب احوال

ورفت تا براي تعوض لداس به اتاقش برود شددهال خانم در میانه راه ولها را اي 
 ت و مث  همیشه لیوان مملو اي یو و شربت را به دستش داد بدستش ورف

شد اول وارد شم انداخت رو ییدا نیاتاقش که  نگ ر رهیو آن دفتر ت زیم یکه چ
 یدفتر با ق نیاي اتاق خارج نشددود و به خواندن ا گرید  واسددتیبود بب دلش م

ست که با ا یمانده ادامه دهد اما م شته رنجد ب  یحتما مادرش م نكاریدان و وذ
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و  ادیبود انقدر ي دهیاش کشدد یقاتیسددفر تحق یکه تابان برا ییاي آن يحمتها
در  در برود و یمهمان نیبار ا ریبود که اصال مودبانه ندود ب واهد اي ي ریچشمگ

 اتاقش بماند ب
شت مادر مهمانها را به طرف م هینزد بق یوقت ع کرد ب موق یشام دعوت م زیبرو

خورد ب  یغذا م نیصدددرا نشددسددته بود و باوقار و متغذا خوردن هنگامه کنار 
شم ریصدرا ي  شیکرد که چهره هنگامه برا یبه او انداخت حس م ینگاه یچ

 مادر دور نماند : نیب زیآشناست ب نگاه صدرا اي چشم ت اریبس
ست یم چیصدرا ه - شما تو آيمون کانون وکال  یدون هنگامه دون همزمان با 

 ه ؟بود یانیدوره هم دزو سه نفر برتر آيمون پا انیشده و بعد اي پا رفتهیپذ
به خاطر م یگرید قینگاه دق صددددرا نداخت ب حاال او را  آورد  یبه هنگامه ا

سم تلح یکه برا یروي شن فیمرا سووند خوردن ( و آغاي کار وکالت به د  ی) 
ه عم  آمد، ب ریتقد یانیکه کانون وکال ورفته بود، رفت اي نفرات برتر آيمون پا

هنگامه بود ب اي  كردیمدر آن دوره صددددرا نفر اول و نفر دوم حاال که دقت  که
ه و تنها چند کوتا یلینتوانسته بود او را بشناسد تعجب نكردببرخود آنها خ نكهیا

کال وشاد و بلند فرم و یدشن بود و با آن لداسها یسن سالن بروزار یرو قهیدق
اي سددر  یاشددتبلد ندبه دختر دذاب و خوشددپوش امروي ند یشددداهت چیه

 هنگام يدو وفت : یبه رو ییآشنا
 که نشناختمون خانم تابان ! دیبد ش -

 يد : یلد ند متقابل هنگامه
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شما چطور م یکنم آقا  یخواهش م - ست یثابت  س دیخوا شنا ن !با او دیمنو ب
تونسددتم شددما رو  یندودم اصددال امشددب نم انیلداس! منم اور اي قد  در در

 بشناسم !
 ؟ دیهست یغول چه کاراالن مش -
خودتون  اهویشما اي ه دمیدارم ب شن کیکوچ یموسسه حقوق هیتو مالصدرا  -

 ؟ دیتو دفترتون کار کن ییبه تنها نیداد حیو ترد نیرو دور کرد
 ! ستمین یبله آخه چندان مودود ادتماع -

 که درحرف صدرا پنهان بود خنده اش ورفت ب یفیظر یاي شوخ هنگامه
 : دیپرس صدرا

 ؟ نینداد  یادامه تحص -
ه تفاوت ک نیهستم با ا یارشد حقوق خصوص یچرا منم مث  شما کارشناس -

 ! یبهشت دیو من شه دیشما دانشگاه تهران درستون رو تموم کرد
صدا صدرا ستیهم مث  ظاهرش براينده و ي شیبا خودش فكر کرد   نیدر ع دا

بار بود که  نیاولدارد اما تن صددداش ووشددنواي اسددت ب  یلحن محكم نكهیا
مادرش که با  یکرد ببب صدددا یحد نظر او را به خودش دلب م نیتا ا یدختر

 امههنگ یشددده بود باعث شددد نگاهش را اي رو رهیدار به او خ یمعن یلد ند
 بردارد :

 یکه هنگامه دوتا کتاب هم تا حاال نوشددتن که کل یدونسددت یصدددرا دون م -
 ورفته ! زهیدا

 فش را قطع کرد :حر یبا فروتن هنگامه
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تشارات ان هیمقاالت داشتم که  یسر هیخانم ثابت ! من فقط  ستین نطورینه ا -
 نشرشون رو ورفت ! ايیايم امت یحقوق

 سرو صدا به پا کرده ! دمیهم شن یبه هر حال اونا نوشته خودته و کل -
را  یندینوشدد وانیکه ل یتابان د رحال ینگفت ب آقا یزیيد و چ یلد ند هنگامه

 وفت : دیکش یسر م
 یچه اصددرار نیخوند یشددما دوتا که حقوق خصددوصدد دهیبرام عج نیفقط ا -

ص نیبه ا دیدار ص ال ببب چرا دند دیبر شهیکه مربوط به حقوق دزا م یدوره ت 
 !نیستیت صصتون ن نهیدر يم التتونیتحص  یتكم

 : دیبا تعجب اي هنگامه پرس صدرا
 ؟! دییایب سیبه سوئ دی واهیمگه شما هم م -
ستش حس م - شغلم خ نیکنم ا یبله را  کنه ب علم یبهم کمک م یلیدوره تو 

حال  نیو حساس و ع فیظر یو دالده و اونقدر شاخه ها عیحقوق اونقدر وس
 به همه اونا مسلط بشم !  وادیداره که دلم م ییبرنده ا

 ! دیکن یمث  من فكر م قایدالده دق -
ه آنها خان یمهمان انیدر پا یرده بودند ب وقتب ادیغذا خوردن را اي  دایدو تقر آن

کرده که کامال  دایخوب پ یکرد که دوسددت یکردند صددددرا حس م یرا ترک م
بر  یفكر لد ند نیو اي ا كندیدرک م یو مطالعات یکار نهیرا در يم اتشینظر

 صدرا وفت : تیلدش نشست ب مادر ش خوشحال اي رضا
 آريو داشتم عروسم باشه! شهیکه من هم هیهمون هیهنگامه دختر خوب -

 با تعجب ابروهاش رو باال برد : صدرا
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رفت و آمد به دلسدده دوم  نی؟بگذار حداق  ا یمامان باي شددما شددروك کرد -
 خودت نقشه بكش! یبرسه بعد برا

 و وفت : دیخند یبا رند مادر
 بدت اومده! یلیحاال تو هم خ نكهینه ا -

و به طرف اتاقش رفت ب با خوردن  دیخند دربرابر افكار کودکانه مادر تنها صدرا
صال ن صر ا شش  یبه خواب حس نم یايیقهوه و خواب ع سه و ک سو کرد و و

ر کند ب به خواب فك یبود که ب واهد حت نیاي ا شتریب یلیدفترخاطرات باران خ
 و شروك به ورق يدن کرد : دیت ت دراي کش یبار دفتر را برداشت و رو نیا

 نیفرورد چهارم
شش ا نجایامروي فرهاد و خانواده اش ا شهیمن باورم و  ریينج نیبودن! اما درخ
بودن ببب اون روي  نجایداره و اونا ا قتیکه حق گهیکه تو وردنمه بهم م یپالک

صداش فهم یصدح وقت و مث   هدیکه هنوي ن واب دمیبه فرهاد تلفن کردم اي تن 
 بوده داریمن تمام شب رو ب

 سالم فرهاد -
 سالم باران -
 بهت بگم یزیچ هی  واستمیم -
کاف یسددرينشددم کن ی وایشددنوم،فقط اور م یبگو م - ندايه  به ا  یفكر کنم 

بعد  یتون یداغوترم نكن م كنمیسددرينش شدددم واقعا داغونم باران خواهش م
 اما االن ببب یسرينشم کن

 ! یفرهاد قرار بود من بگم و تو بشنو یزنیچقدر حرف م -
 شما بگو ! شمیخفه م دیدرسته بببد ش -
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 ! یبمون یکه بگذارم تو خمار گهیم طونهیبداخالق بببش -
 فرهاد پر اي تعجب شد ب یصدا

 یکردن دار یاومده هنويم حال شوخ شیکه پ یاوضاع نیکه با ا دهیعج -
 شدن خر هم شدم ! ونهیچون عالوه بر د دیام شا وانهیچون د دیخوب شا -
 ؟ هیمنظورت چ -
 كر کنم!ف شنهادتیورفتم به پ میم که ببب تصمبگ  واستمیخوب راستش م -

 و تعجب وفت : یبا ناباور فرهاد
 من ؟ کدوم ببب نكنه شنهادیپ -
فقط  گمیبهت م گهیهفته د هیايدوادت فكر کنم تا  شنهادیبه پ  وامیدرسته م -
 یبهم بد یقول هی دیبا
 ؟ یچ -
اي  یتیذهن چیه من کام  بدون نكهیب و اونم ا دمیقول بهت م هینه قدلش من  -
ل کنم و تو هم قو یم یکنم و فقط اونو بررسدد یفكر م شددنهادتیبه پ زیچ چیه

و اور م الفت کردم راهمون  یکه بود باهاش موافقت کن یهرچ ممیبده تصددم
 ! مینش روعنوان با هم روب چیو به ه میاي هم ددا کن شهیهم یرو برا
 : دیپرس ینیبا بدب فرهاد

س ی وایم یعنی - س یبگ ی وایهفته م هی؟ بعد  یرت باي کنمنو اي  ت اي که د
 سرت بردارم ؟

ر فك شنهادیپ نیرو ا  وامینكن من واقعا م یشداوریپ كنمیفرهاد خواهش م -
 ! رمیبگ میام تصم یيندو یبه قول تو برا  وامیکنم ب م
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 قطع کردو وفت : یحرفم رو عصد فرهاد
 تحت متیتصددم دوارمیب امکنم بب یهفته رو صدددر م هی نیباشدده باران من ا -

 ندوده باشه ببب شبیاتفاق د ریتاث
 دنیکه بعد اي د ی واسددتی؟؟؟ مگه تو نم ی واسددتیندود که تو م یزیچ نیا -

به قول تو توهم رو  نیا  وامیببب خوب منم به خودم اومدم م امیاونا به خودم ب
 هفته بهم فرصت بده ! هیتموم کنم بببب پس 

شد هفته آ نگفت و یزیچ گهید فرهاد  هی نیا ببب تو رهیبا من تماس بگ ندهیقرا ر 
ته تقر تاقم ب یدز برا دایهف مدمین رونیغذا خوردن اي ا با خودم فكر کردم  و ب 

و  یهدف عاشددق صدددرا بودم و يندو یکه ب یدرباره فرهاد در باره پنش سددال
دم که هنوي هم اي عشددقم ید یفرصددتهام رو تداه کردم ببب و با کمال درماندو

اي  که پنش سددال یزیکردم ب چ یتمومش م دیبا گهیاما واقعا د سددتمین مونیپشدد
 نمیداشتم که دوست داشته بشم که بد ايیاحساساتم رو تصرف کرده بود ب من ن

 ادیمهم هستم بب بالخره با ساسان تماس ورفتم و ايش خواستم که ب یکس یبرا
 یت نشددسددت بت  یکنجكاو روبروم رو نسدداسددا یوقت میتا با هم حرف بزن
 م: دیمقدمه ايش پرس

 ؟ یكنیم دییساسان تو فرهاد رو تا -
 ؟ یچ یعنیاي چه نظر  -
 یو م یباهاش ايدواج کنم ب تو االن چند سددال دوسددتشدد  وامیخوب من م -

 هیچطور آدم یبهم بگ یتون
دوتا عالمت سوال شده بود وفت  هیکه چشماش اي تعجب شد یدر حال ساسان

: 
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 ببب نكنه یریرو بگ میتصددم نیباعث شددد ا یچ ؟یگیم یدار یباران تو چ -
 چون اون م*ر*ت*ی*ک*ه رو با اون دختره !!

 کنه! نیبه صدرا توه ینداشتم، هنوي طاقت نداشتم بشنوم کس طاقت
 رو قطع کردم: حرفش

کس حرف بزنم دز فرهاد لطفا  چیدرباره ه  وامیسدداسددان من امشددب نم -
 دواب سوالمو بده!

 و مشت کرد و وفت :کالفه دستش ساسان
به نظر من پسددر خوب - تونم بگم  یببب نم هیخوب قیببب رف هیخوب فرهادببب 

ب هر دا دوستش  ارهیوقت کم نم چینه اما تو رفاقت ه ای شهیهم م یشوهر خوب
 حساس و صادقه یلیرسونه ب خ یخودشو م عیکمک اليم داشته باشه سر

شابه باي کن منكه ن هی - ستت نو سه دو   وامیکن م فیگفتم ايش تعرخورده وا
 رو درباره اش بدونم! زیهمه چ
 چپ چپ نگاهم کرد : ساسان

قه اللمون هی - که پسددر بزروتر خونه  یب م زنمیدارم حرف م یریبگ ید دونم 
در ک  دوتا  یعنیببب  كترهیبرادر داره که چهار سددال اي خودش کوچ هیاسددت و 

ش کیکوچ شگاهینما هیب باباش  ستندین شتریبچه ب ش داره که توش نیما  نیما
ب  كنیفرهاد شددر هکنه که مغايه رو با شددوهر عم یرو معامله م نییمدل پا یها

راسددتش  یعنیخوبه ببب  شددونیسددابقا کارمند بوده وضددع مال ایمادرش هم وو
رش دارن که به پد هیریتو ام کیکوچ یمیخونه قد هیمتوسددطه تا خوب  شددتریب

ن يبا سیموسدسده تدر هیرو تو  شیكاریب یب خود فرهاد هم وقتها دهیارث رسد
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نه ببب م یم ندو یک عاشددق ي که  خارج اي  یدونم  باره  کشددورهتو  ما در بب ا
باهاش ايدواج  ی وایبببب چون م یبدون ی واسددتیاش که م گهید یخصددلتها

خوب بلده  شددهیداشددته ب هم ادیي یلیب فرهاد دوسددت دختر خ گمیبهت م یکن
شون هدخترها رو دذب کنه اما روابطش باه اپ ش یکاف هیاي  شتریوقت ب چیا

خودشم  یطنتهایاما خوب ش هیمندود !کال پسر سال ابونایرفتن و چرخ يدن تو خ
شته بب و آدم لجداي و انتقامجو س یوقت یعنی هییدا س ایبهش نارو بزنه  یک  یاي ک

شه تا يهرش رو خال ض یدل ور ب  ستین ايیببب الدته ن ستین هینكنه ول کن ق
 رهیگبه دل ب یاي کسدد نهیک ادیم شیکم پ یلیچون خ یالقش باشدداخ نینگران ا

شه هم منف تونهیم مکه ه گهید زیچ هیببب و    وادیدلش م نكهیو اونم ا یمثدت با
 رهینمره رو نگ نیکالس اور باالتر یروش برسه! تو گذارهیکه دست م یبه هرچ

شحتما برن  وادیشرکت کنه م یباي هیاور تو  شهیتا چند روي عنق م  هیه!! ده با
ست داره خودنما كنمیحس م ییوقتها صلت ک نیکنه ببب اي ا ییدو  هچند تا خ
سالم میبگذر سوي با معرفت و  سر مهربون دل  یتح دمیوقت ند چیه هیدر ک  پ

 بكشه ببب! ونیقل
 یها یو بد یحرف يدن رفت ب و من بايم فكر کردم و خوب یبعد اي کم ساسان

شتم اي  شرا هیفرهاد رو تو ترايو وذا که  ییکه توش بودم ب قفس طال یطیطرف 
 حرکت نایام ب و پررنگ تر اي همه ا یو درسدد یشددغل ندهیبابام برام سدداخته بب آ

و  ییدایکه ي یترصورت دخ یرو دمشیکه پنش سال پرست یصدرا ! بت یدستها
ام  یندودندال ي رفتمیم دیصورتش نگذاشت ايش متنفر بشم ببب با تیمعصوم

 قرمز یها یسر سفره چشم دوختم به ماه  یشدم سال تحو ی  معاق دیبببب با
 میلب اي خدا خواستم کمكم کنه تصم ریو ي نیتنگ بزرگ سفره هفت س یتو
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وابش د دیو با كنهیتلفن م همدونسددتم که فردا فرهاد ب یببب م رمیدرسددت رو بگ
چرا  دونم یشد و نم  یرو بدم ب اما هنوي مطمئن ندودم بببب هنوي بببب سال تحو

 ییایدن نیکردم ا یو من حس م دندیچرخ یها م یماه ومدیآرامش به ودودم ن
که م نه  خه و تغ یم نه ببب وقت یم رییچر به  یک هاد تلفن کرد بهش وفتم  فر

ا سدداکت موند و بعد ب هیچند ثان یب برا رهیبگ تماسمادرش بگه که با خونمون 
 : دیرس یبه ووش م شهیکه ورفته تر اي هم ییصدا

 ؟ یوفت ی؟ تو االن چ دمیران ؟ من واقعا درست شنبا -
 هیووشددات مشددك  دارن بگو که من  یكنیاور فكر م  وامیمن شددوهر کر نم -

 روش فكر کنم ! گهیهفته د
 یراحت نیمزه من که خودمم مونده بودم چطور به ا یب یتوده به شوخ یب فرهاد

 برم وفت : یلفظ شوهر رو به کار م
 ! مییایما امشب م -
 نكن یکار رهیامشددب ينگ بزنه اي مامانم وقت بگ دیمامانت با یشددد ونهید -

 زدهیکه تو منو تو س گمیشک کنه و بب در ضمن به خانواده ام م زیبابام به همه چ
 انیبه مامانت ا نویبدونند تو هم هم یزیاي ارتداطمون چ  وامینم یدیبه در د

 بگو!
 باشه ! -
به  ی وایم یايداشددت من، اونو چطوراون سدده روي ب هیقضدد یزیچ هیفقط  -

 ؟ یخانواده ات بگ
 بدونه ؟ یزیچ یکس ستین یايین -
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که من  یرسدده با اقوام یفرهاد درسددت فكر کن چون مطمئنا به ووشددشددون م -
 رسهیيود به ووششون م یلیدارم خ

خدر داشددتم و به  زیکه خودم اي همه چ گمیاون موقع من م دیهر وقت رسدد -
 نداره! یربط یکس

 !ریبگ میدونم فقط درست فكر کن و درست تصم ینم -
 نداش ببب بهتره من برم با مامانم حرف بزنم ! زهایچ نیتو نگران ا -

شت ب تو  دیروي چهارم ع یشب مادر فرهاد تماس ورفت و قرار رو برا اون وذا
ساب نیا شون تحق یمدت پدرم ح سان ادرس مح   قیکرد اي طر قیدرباره ا سا

ار خواسددتگ نیبود که من با اومدن ا دهیشددن یو ورفت ب وقتر شددونیکار و يندو
 هیوشحالخوفت برق  شدیچشماش بود که فقط م یتو یبرق هینكردم  یم الفت

،تا هر  دیو برام چند دسددت لداس خر دیبببب منو بعد مدتها با خودش برد خر
ب  دیبپوشم ببب و بالخره امشب اي راه رس یکدوم رو که خواستم روي خواستگار

 یدربار یبه رنگ آب یسدداده ا یراهنیبود ،پ دهیکه بابا برام خر ییلداسددها نیي با
که  هریت یبه رنگ آب ریبود و آياد و راحت ب و شال حر ریرو انت اب کردم که حر

سددرم انداختم !  یاي اون حالت خارج کنه رو یام رو کم دهیصددورت رنگ پر
مات بود ب  یب صددورتو رژل کیپنك هیسدداده و کم تنها  شددهیمث  هم شددمیآرا
ستمیم کنم ب  انیمان شتریاونو ب شیندارم که ب وام با آرا یآنچنان ییدایکه ي دون

شتم م ست ندا شت یدخترها ث و دو سم که به يور آرا یي  وان یم شیبه نظر بر
شون رو تو شم ب یخود س یب وقت ارنیچ شدم و ي یچا ینیبا  ب ل ریوارد اتاق 

به رنگ  یکوتاه نیآسددت راهنیکه با پ دمیو دسددالم کردم بب اول اي همه فرهاد ر
صدر شلوار یسدز  شن و  سدز ت یرو س رهیکرم رنگ و کروات  و  براينده اریب
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رفتم را مقاب  پدر و ینیو س دیب نگاهم در اتاق چرخ دیرسیبه نظر م پوش کیش
پدر و مادر فرهاد  یرو دلو یکه او با اشدداره به مقابلش بهم فهماند که اول چا

سمت چرخ یو قت رمیبگ شدم ب که با لد ند به من نگاه  دیبه آن  متوده پدرش 
شدم که کنجكاو  درشرا برداشت نگاهم متوده ما یچا نكهیکرد ؛ بعد اي ا یم

شكر چا یمقابلش لد ند یچا ینیس دنیکرد ب و با د ینگاهم م را  یيد و با ت
ه دنكرد که نشددون دهن یاما حرکت دهیکردم که منو نپسددند یبرداشددت ب حس م
شه ب م شون وفته که  یم الفتش با ستم که فرهاد به کنه  یبا من ايدواج م ایدون

 هیببب ب كنهیم یاش يندو ییپسددر دا شیپو  لندیتا رهیم شدددهیهم یبرا نكهیا ای
ها رو درسدددت نم ییدورا نگ بودم ب حرف گار و پدر ايم  یب وقت دمیشددن یان

ست که با فرهاد به اتاقم برم تا کم سان ب میحرف بزن یخوا که  یبايم هم مث  ک
 یدر رو بعد اي ورود فرهاد بسددتم ب یدر خوابند به طرف اتاقم به راه افتادم وقت

ش یقیمنفس ع اریاخت صورت  یو رو دمیک ستم ب فرهاد با لد ند به  ش ت ت ن
ت و من نشس یرو چرخوند و روبرو وتریکامپ یکرد صندل یو ماتم نگاه م شیو

 رد وفت :ک یکه به اتاقم نگاه م یدر حال
ستیپس ا - شب اي توش با من چت م ییدا نجا ببب چه اتاق  یکرد یکه هر 

 درست مث  خودت ب ساده اما قشنگ و پر اي آرامش! یدار یساده و قشنگ
اون مث  من دستپاچه و کالفه  نكهیاي ا دادیاي حرفاش بهم دست م یخوب حس

 :ستین
 ؟یبهم بزن یندار یخوب باران خانم حرف -
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سد دایکه تقر نییدر برده بودم پارو انق سرم س دهینوک چونه ام چ ام ب  نهیبود به 
صال خجالت نم ینم ستم حرف بزنمب ا ش یتون  حرکت نیاما انگار اون ا دمیک

و متوده  دمیدابجا شدددنش رو شددن یخجالت ب صدددا یمنو وذاشددته بود به پا
سته ب ور یشدم که رو ش س هیت ت کنارم ن ش تشام ورفته بود ببب د ت رو وذا

 چونه ام ! ریي
مام چش یرو تو دیترد دمیترس یکردم ببب م یرو آورد باال اي نگاهش فرار م سرم

 بودم!ببب دهیيده بودم ببب فقط ترسدد جانینه ه دمیکشدد یب ونه ببب نه خجالت م
 اونقدر که صدام رو وم کرده بودم ببب آروم صدام کرد:

 ؟یلري یببب باران دان چرا م یخانم -
سرم رو با ست  شوند ب تمام ب د شونه اش ک و اتاق که ت ییا قهیدق ستیبه طرف 

و کال که د میبگ یزیچ هی دمیترس یبه سكوت وذشت انگار هر کدوم م میبود
 یببب نگاه همه رو میپونه اي اتاق خارج شددد یبا صدددا یخراب بشدده ببب وقت

صدا رهیمن و لد ند لريانم خ دهیصورت رنگ پر ي باد ا دارکم یشد و ناوهان 
به ووش رسددد به وردنم  ریمادر فرهاد پالک و ينج یببب وقت دیمع  له رو  ال
 ووشم يمزمه کرد : یتو  تیآو
 سپرم یفرهاد رو به تو م -

 یمبسپرم ن یدونستم به ک یلدهام نشست ببب من خودم رو نم یرو یتل  خنده
پدر  یدونم چرا حت یمن بشدده بب نم یها یپناه خسددتگ  وادیم یدونسددتم ک

سكوت کرده بود ب خ قاتیتحق یبرا یفرصت شب رو  ست ب همه  دلم  یلین وا
مهمونها  یهرچه يودتر اي شددرم خالص بشدده ببب وقت  واسددتیورفت انگار م

 بود به اتاقم اومد و وفت : نییکه سرش پا یدر حال رفتند
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پدر خوب - با  با هام راه با ترسدد نیاي ا شددتریب  وامیبرات ندودم ب نم یبد ش 
 ییزهایدم ب برو انشددالله که تو خونه فرهاد به همه اون چات رو بدن یخوشددد ت

 !یبرس ی واستیکه م
 ببب بغضم شكست و پدر اتاق رو ترک کرد ببب ب

سرم اومد  سمینو یم نجایکه دارم ا االن  ایانگار هنوي باور نكردم اونچه که به 
شددب امکه  تیواقع نیتونم فرار کنم اي ا یکمكم کن بببب نم ایببب خدا ادیقراره ب

به  مزاریعشق اي خودم ب نیکردم ب به خاطر ا یصدرا ط ادیهاش رو با  هیتمام ثان
 بببببنیحماقت به خاطر ا نیخاطر ا

 دهان برسد ینقطه  نیبه دورتر خدر
 ومان برسد یاو به من خسته ب ن واست

 چشم خودت شیپ ن،کهیاي ا شتریب شكنجه
 برسد گرانیکه سهم تو بوده به د یکس
 ود اي دلت ددا باشدبر یکن رها

 آنكه دوست ترش داشته،به آن برسد به
 بروند و دو تا پرنده شوند یکن رها

 دهان برسد ینقطه  نیبه دورتر خدر
 یرا ب ور شیخو ،بغضینكن یا هیوال
 هق هق تو مدادا به ووششان برسد که

 كنمینم نیکند که بببنه!نفر خدا
 برسد انیاو که عاشق او بوده او ي به
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 عشق اي سرم برود نیفقط اکند  خدا
 کند که يود آن يمان برسد خدا

 نیفرورد ستمیب
بود ب پدر امشب همه  ییوذرند ب و امشب چه شب مس ره ا یچه تند م رويها

الوقوك منو  بیو ايدواج قر یرو دعوت کرده بود تا هم خدر نامزد شیقوم و خو
 یمعرفت یا و به یبهشددون بده و هم نشددون بده که اونا رو به خاطر نامهربون

قد  استرس داشتم  يکرد ب اي چند رو یرو نم نكاریب اما کاش ا دهیهاشون ب ش
 دهیآروم بشددم اما فا دیکرد باهام حرف بزنه تا شددا یم یفرهاد سددع یب هر چ

شت ب دلم نم ستیندا سا  وا شم ک شمم تو چ  که نادوانمردانه منو افتهیب ییچ
دونستم که  یطرف هم م هیب اي  رنش پدرم شدند نهمهیقضاوت کردند و باعث ا

هر  دایدو هفته وذشددته تقر نیب تو ا هبر یرنش م یلیخانواده اش خ یپدر اي دور
با نم با وذروندم ب ورچه هنوي  با فرهاد  د  آياد یروي رو  هامو  یوذاره مث  ق

شم اما خوب حداق  با اومدن فرهاد به خونمون و ب شته با ه رفتنمون الدت رونیدا
 سهند رو یدا ییدورا هیکنه ببب ساسان  یساسان م الفت نم ایدر کنار پونه 

کنم که سددهند انقدر مشددغله داره که تو  یبب چقدر خدا رو شددكر م دهبرام پر کر
دونم عكس  ینكرده وورنه نم دایرو پ رانیهشددت ماه فرصددت سددر يدن به ا نیا

شه ب نم یم یاتفاقات چ نیالعم  اون دربرابر ا ست با تم ستون یدونم م یتون
ببب بايم که  یوا ینه ب ا ایاو هم عشقم به صدرا رو پنهان کنم  یدر برابر نگاهها

تو ذهنم هم به فرهاد خ*ی*ا*ن*ت  یخوام حت ینم ایاي اون نوشددتم ببب خدا
بهم  یلیاسددم صددددرا رو هم فراموش کنم ب فرهاد خ یکنم ! کمكم کن تا حت

شرمنده م كنهیمحدت م  یاي نگاهها یب اما واهشم بب یببب اونقدر که خودمم 
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 یمث  مجرم رهیگیکه مچم رو در حال فكر کردن م یترسددم ب وقت یاش م رهیخ
ستگ نیکه در ح  نیببب خوبه که تو ا شهیشده حالم دوروون م ریارتكاب درم د

 ایبه صدرا نكرده انگار اصال اون ودود نداشته ببب خدا ییاشاره ا چیدو هفته ه
 کمكم کن ببب

کردم  یده پدرم دسددته دسددته وارد شدددن هر لحظه حس مخانوا یوقت امشددب
 یب همه اشون طور شهیکمتر م دنینفس کش یو هوا برا كتریخونه کوچ یفضا

اي  شیچند لحظه پ نیو هم دمیعج یکردن که انگار من مودود یبهم نگاه م
کردم  یمهمون عمه و خاطره بودند ب فكرش رو هم نم نیب اخر دمیفضددا رسدد

و  دیصددورتم رو ب*و*سدد یب اما اومده بود به سددرد ادیب یونمهم نیبه ا اطرهخ
 کنار ووشم يمزمه کرد :

ستم که تو برخالف ظاهرت  یم شهی؟ من هم یآخر کار خودت رو کرد - دون
 شیبرات پ تشیفقط موقع یسددتیو خانم ن بینج گنیاصددال اونطور که همه م

 بببیبود که ب وا ومدهین
شددده بود که  یخاطره چطور حانهیوق یحرفا دنیدونم صددورتم اي شددن ینم

 و وفت : دیمهتاب به سرعت به طرفم اومد و بايوم رو کش
 !ادهیدرد دل ي یوقت برا ششیبرو پ كنهیم یدیباران دان فرهاد تنهاست غر -

که  مدیخورده بودم ب نگاه فرهاد رو د یس ت یلیرو داشتم که س یکس احساس
 وفت : واشیب دستم رو ورفت و شده بود ب کنارش نشستم  رهیبهم خ یبا نگران

 شددترینده ب آدمها هر چقدر ب تیاهم یحرف چیبه ه زمیکنم عز یخواهش م -
غرور  کنند تا با حرفاشون یم یسع شتریاحساس ضعف کنند ب ب یدربرابر کس
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کنند پس  یم ریبزرگ بشددن اما فقط خودشددون رو حق دیاون آدمو له کنند!شددا
 ت ار کن!اف پتیلد ند بزن و به نامزد خوش ت

شب واقعا خوش ت یحرفاش لد ند رو اي ست ام ش  اهنریشده بود پ پیلدم ن
شلوار د ییا هیسرم ش دایتقر نیو  شما دهیبه همان رنگ پو  یشیم یبود ب و چ

که  یرنگ ییبلند سددرمه ا راهنیب منم به خوباسددت اون پ دیدرخشدد یرنگش م
ش ش ینوار دوي یها هیدامن کلوش با حا شت پو  قعب همون موبودم  دهیشده دا

د ي یدر هم قف  شده من و فرهاد افتاد و پويخند یچشم مادر ساسان به دستها
 و وفت :

خورده تو دمع احترام  هیرسددم بود  مایب قد زمیعز گذرهیباران دان خوش م -
 بزروترا رو نگهدارن!

 نیاونقدر دوسددتش داشددتم حاال با چن یشددد مادر سدداسددان که يمان ینم باورم
بود با  دهیبزروش رو شددن یب مادر که حرف دار زدیم حرف مباها یطعنه تل 

شش چ یناراحت سمت پدر رفت و در وو در بعد پ هیيمزمه کرد چند ثان یزیبه 
 : زدیبود ورو به مهمانها حرف م ستادهیا ییرایسالن پذ انیدر م

با ودود همه ب دیهمه خوش اومد - مدت  نیشددما که تو ا یها یمعرفت یب 
ساي ما ن یحال یحت همه اتون تنگ  یاما من و خانواده ام دلمون برا دیبود دهیپر

 میشددده بود ب حاال هم خوشددحالم که بالخره بعد مدتها دور هم دمع شددد
 امیا نیاسددتفاده کنم و به همه بگم که باران من ! تو هم تیموقع نیاي ا  وامیم
س دیع شالله تا دو  سان نامزد کرده و ان سا ست  شت با آقا فرهاد دو ه ه ماکه وذ
 !دیاشون دعوت یهمه تون به مراسم عروس ندهیا
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شرت  یک  مهمون كهوی سكوت رو در خودش خفه کرد! انگار همه آداب معا
با که  ند  ببب بگن کیبهمون تدر دیرو فراموش کرده بودن ب فراموش کرده بود

 یکه سددكوت رو شددكسددت سدداسددان و مهتاب بودند که با لد ند یکسدد نیاول
به طرف من و ف ند و تدرمهربون  ما رو در آ*س*و*ش ورفت ند و  مد  کیرهاد او

اشددون ممنون و قدر دان بودم ب ب  یهمه محدت و مهربون نیوفتند ببب چقدر اي ا
شروك به تدر هیب کم کم بق شون اومدن و   وفتن کردند ب کیمهمونها هم به خود
ن شو یسرسر كاتیکردند چون همه اشون در کنارتدر یرو نم نكاریاما کاش ا

و خانواده  منبود به يخم روح  یشددتریيند که هر کدوم ن یم یقیعم یها طعنه
 ام:

به  یقدر آقا فرهاد رو بدون مرد نیباران دان خوش ب ت باش گمیم کیتدر -ب 
 ببب شهینم دایرويها اصال پ نیتو ا یفداکار نیا

 یدو سدده ماه واسدده چ دیانقدر دس دسددت نكن گمیمدارک باشدده داداش ب م -
 ت ببببوق هیاش نكنه  یبره سر خونه يندو دیيودتر بفرست دیهخوا یفرصت م

 یلیواقعا خوشددحالم خ نیمدارکه ين داداش خدا رو شددكر که شددانس آورد -
 نگران باران دون بودم!

 کنم ب اما فقط به رونیاي خونه ب یاردنگ هیتک تكشددون رو با   واسددتیم دلم
ستم تا بالخره ا شمام رو ب سكوت کردم و چ موم ت ییشب کذا نیحرمت پدرم 

 نرفته ب رونیاي ووشم ب یبغض آلود خاطره وقت خداحافظ یشد ب هنوي صدا
 !یخوشد ت باش یکه بتون دوارمیبببام ییخداحافظ دختر دا -
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دونم  یشكست ببب نم شتریو ب شتریداد و دلم رو ب یو لعن م نینفر یبو حرفش
شد ت ست بفرهاد آخر یسهم من اي آرامش و خو ود که اي خونه ب ینفر نیکجا

 بدرقه اش تا دم در رفتم دستم رو فشرد و يمزمه کرد: یما رفت ب برا
 شرمنده دشونیپل یروي همه اشون اي کارها هیکنم که  یانقدر خوشد تت م -

سرت يندو شون ح شن بببهمه ا  دمیبهت قول م نویات رو ب ورن ا یو خج  ب
 بب مردونه!

س یلد ند شنا سر قدر سه  یهم بدرقه اش مبهش يدم ب با نگا یاي  کردم هنوي 
قدم اي در خانه دور نشده بود که به سرعت به طرفم بروشت دوطرف صورتم رو 

 دستهاش ورفت و وفت: نیب
ست  نیفقط هم ستیمهم ن ایدن نیکس تو ا چیباران ه - مهمه که من تو رو دو

 ببب یکه تو هم عاشقانه دوستم داشته باش كنمیم یدارم و کار
 بب دیم کرد و وونه ام رو ب*و*سبعد سرش رو خ و

 اردیدهشت دهم
دارن سددریع میگذرن ب فرهاد می واد که خیلي يود ايدواج کنیم ب فكر  رويها

ضاعي که تو فامی  پیش اومده ب  شدن اي این او سته  میكنم پدر و مادرم هم خ
قراره فردا صدددح بریم براي آيمایش خون ب تو این مدت دو بار رفتم خونه فرهاد 

 فرهاد ب ابار اول همراه خانواده ام و بار دوم تنهایي باینا 
شنگي دارن با اینكه قدیمیه و  شب اول مادر فرهاد دعوتمون کرده بود ب خونه ق

شده ببب  شنگ بايسايي  ساختش بگذره اما خیلي ق سال اي  شاید نزدیك پنجاه 
يدواج مادر فرهاد خیلي دوست داره که ما طدقه دوم همین خونه بمونیم بعد اي ا

یه خونه چه  متري وام  ردهاما فرهاد میگه که می واد با پولي که پس اندايه ک
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نداره که ب واهیم کنار مادرش يندوي کنیم اما  دار ب ره ب الدته براي من فرقي 
شون نمیده ببب مادر فرهاد در عین اینكه خیلي  نمي دونم چرا فرهاد عالقه ایي ن

ما هیچ تالشددي براي بهمون احترام وذاشدددت و کام  ايمون  پذیرایي کرد ب ا
ست که دلش  شوهرا سته مادر  شاید هم اي اون د شدن نمي کنه ب  صمیمي تر 
می واد همیشه فاصله ایي بین خودش و عروسش بگذاره ب وقتي فرهاد منو برد 
سرد مادرش داره بدرقه امون مي  شونم بده حتي حس کردم نگاه  تا اتاقش رو ن

ي حساس شدم ب اتاق فرهاد برعكس اتاق من شلوس کنه ب نمي دونم شاید يیاد
سمت چپ اتاق قرار داشت و کتاب ونه کوچكي پر اي کتاب  ابشبود ت ت خو

سیار نامنظم و درهم بود خودنمایي مي  ست در حالي که ب سمت را کنار دیوار 
کرد ب یه یه قسددمت اي دیواري که در ورودي به اون چسدددیده بود رو با صددفحه 

 رشتشكي قدیمي تقریدا به طور کام  پوشونده بود ب میز کامپیوهاي ورامافون م
هم چسدددیده به ت ت تقریدا یه دور بايار شددام بود ب اي دیدن نگاه متعجب من 

 خنده اش ورفت و وفت :
 چیه توقع داشتي منم مث  تو اتو کشیده و منظم باشه اتاقم ؟ -
 مي کني ؟! تو چطوري اینجا يندوي مي کني؟ چطوري وسایلت رو پیدا -

حالي که این حرف رو میزدم چشددمم رو دوخته بودم به در کمد دیواري که  در
اي البه الي اون لنگه شلواري بیرون يده بود و چوب اسكي که کچ و کوله ووشه 

 دیوار به چشم مي خورد ب
اتفاقا اینطوري راحت تر پیداشددون مي کنم اور یه روي اینجا تمیز و مرتب  -

 فگي است وان درد میگیرم !باشه اي شدت کال
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 و وفتم : خندیدم
باید یه روي بیام اینجا رو مرتب کنم دوري که اسددت وانهات اي درد منفجر  -

 بشن !
 تو ب*س*لش ورفت و وفت : منو

 می واي االن من است ونهات رو منفجر کنم ؟ -
 به دندال این حرف منو محكم فشار داد ب دیغ کوتاهي کشیدم : و
 د قول میدم یه ووني مالت ساختموني بیارم خالي کنم اینجا !بد شید فرها -

به سددرعت خودمو اي  در حالي که مي خندید دسددتهاشددو شددد  کرد و من 
سریع مچ  ستم اي اتاقش فرار کنم که خیلي  شیدم بیرون ب خوا شش ک آ*س*و*

 دستمو ورفت و وفت :
 کجا صدر کن کارت دارم ! -
 اینا ناراحت میشن !چیكارم داري بگذار برم االن بابام  -

سته  در شوي میز کامپیوترش رو باي کرد و ب ستم رو رها نكرده بود ک حالي که د
 کوچیكي رو به طرفم ورفت ب

تو این مدت تقریدا هر روي به بهانه اي برام هدیه مي خرید ب انقدر که د  فرهاد
یگه نمي دونسددتم کجا بگذارمشددون ب الدته هدایاش خیلي ورانقیمت ندودند ب 

 ما مي دونستم که می واد خوشحالم کنه و این یه دنیا برام اريش داشت با
 واي فرهاد بايم ؟ آخه چرا اینكار رو میكني من هنوي هیچي برات نگرفتم ! -

 منو تو ب*س*لش ورفت و وفت : دوباره
 من اي تو هیچي نمی وام دز یه چیز که بي صدرانه منتظرم بهم هدیه بدي! -
 چي ؟ -
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 ستهاش باال آورد و نگاهي عمیقش رو به نگاهم دوخت :رو با د سرم
تا اون روي هیچي رو ايت قدول  - قلدت رو من فقط همین هدیه رو می وام و 

 نمي کنم !
حرف تو چشددماش خیره موندم ب نمي تونسددتم حاال که قرار بود همسددرش  بي

بشددم ب بهش دروس بگم ب نمي تونسددتمم بهش راسددت بگم پس فقط نگاهش 
 ون باي منو تو آ*س*و*شش فشرد بکردم و ا

اي قربون این صددداقت چشددمات برم بببب منكه نگفتم همین االن ببب وفتم  -
 منتظر اون روي مي مونم

 حرف بايم تو ب*س*لش موندم بببب بي
ید برادر فرهاد رو دیدم ب خیلي  بار بار فر که رفتم خونشددون براي اولین  دوم 

صمیمي باهام برخورد کرد ب پ شربي به نظر مهربون و  سر کم حرفي و خوش م
میاد ب نمي دونم کلمه ين داداشددي که بهم وفت چرا اینهمه به دلم نشددسددت 

 بچیزي که هنوي خودمم نتونستم باورش کنم ب
که تصددمیم رو ورفتم رويوار هم  رويها ند میگذرن انگار حاال  خیلي دارن ت

 می واد منو به سرعت بهش برسونه بببب
ما درسدددت همون موقع فرهاد کاري اومدم همه چیز  بارها رو بهم بریزم ببب ا

میكنه که اي تصمیمم پشیمون بشمببب درسته که پنش سال عاشق صدرا بودم اما 
فرهاد اولین مردي که پا به حریم دخترونه ام وذاشته بب محدتهاش قربون صدقه 

حس ين بود  بودنرفتناش نوايشهاش ب بهم احساس خوبي میده ببب حس مهم 
 ده شدن بببحس دی
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شت ببب  دمعه شته با فرید و فرهاد و پونه رفتیم کوه خیلي بهمون خوش وذ وذ
فرید اصرار داشت بریم دربند اما فرهاد بدون توده به حرف اون ما رو برد درکه 

 ببب فرید کلي غر يد که :
 درکه داي درستي نیست براي خانواده ببب باید مي رفتیم دربند ! -

فت و فقط من بودم که دلیلش رو مي دونسددتم ببب اي این فرهاد هیچي نمیگ اما
رفتارهاش مي فهمیدم که صدرا چیزي نیست که به این راحتي اي ذهن اون پاك 

 بشه ببب و این نگرانم مي کرد ببب
باهاش تنظیم کردم و  فرید تو کوه هم خیلي سددداکت و آروم بود ب قدمهام رو 

التي بود ب و تالش من راه سددعي کردم کمي ايش حرف بكشددم ب اما خیلي خج
 به دایي ندرد ب

 بهتره برم ب وابم فرهاد صدح يود میاد دندالم که بریم دندال کارهامون ! خوب
 برام دعا کن ببب همدم

 ترسمن مضطربم مي
 با انكه مي ترسم و مضطربم و

 با تو تا آخر دنیا هستم باي
 آیم کنار وفتگوئي ساده مي

 رویاهایت را بیدار میكنم تمام
 آهسته يیر لب میگویم و

 آب آورده امن تشنه نیستي؟ برایت
 به احتمال قوي باران خواهد آمد فردا

 پیش بیني کرده بودي که باد نمي آید تو



wWw.Roman4u.iR  210 

 

 این همه دیروي با
 صدائي ساده که وفته بود بیان رفتم! پي

 ن- - - -راي سفر فقط خواب یک ستاره بودب خسته ام  تمام
 آیي همسفرم شوي؟ مي

 میان راه بهتر اي تماشاي باران است ويوفتگ
 راه اي پويش پروانه س ن مي ووئیم توي
 راه خواب هامان را توي
 بابونه هاي دره اي دور تعریف مي کنیم براي
 هم که بیاید باران
 خیس اي خنده هاي دور اي آدمين مي خندیم هي
 هم به راهي مي رویم بعد
 سهم ترانه وتدسم استب که

 آیدپیش نمي  مشكلي
 دستمان به آسمان برسد وقتي
 که بر آن بلندي بنفش بنشینیم وقتي
 دست کسي هم به ما ن واهد رسید دیگر

 نشینیم براي خودمان قصه مي ووئیم مي
 کدوتران کوهي اي دامنه ي رویاها به النه بروردندب تا

 است غروب
 انكه مي ترسم با
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 آنكه س ت مضطربم با
 مدببا تو تا آخر دنیا خواهم آ باي
 یصالح یعل دیس
 دهشتیارد ايدهمی

 محضددر یتو یبرام بود ببب صدددح وقت یچون روي خاصدد كنمیرو ثدت م امروي
ه در سالن ک یعكس یب نگاهم به تابلو میورفت ینامه م شگاهیآيما یبرا میداشت

شده بود افتاد ببب عروس و دادماد صب  ست  یکه در حال یانتظار ن که هر دو د
شتند ع کی ریي شم هم دوخته بودند و باالقرآن دا شم در چ شقانه چ عكس  یا

 نوشته شده بود : یبا خط خوش
 ما باي شد یساله  نیچند بغض

 و عشق آغاي شد میوفت یعل ای
 خنده کرد ایو در میوفت یعل ای

 ما را باي هم شرمنده کرد عشق
 و ولها وا شدند میوفت یعل ای

 شدند ایآمد قطره ها در عشق
 میشد یو طوفان میوفت یاعلی

 میشد یدان یکه م یاي آن دست م*س*ت
ش یورفت نگاه دلم شتاقانه در حال دادن مدارک به من  یبه فرهاد انداختم که م

ب داشت ببب و لد ند ب یاي خوشحال یو شفافش برق یشیم یدفتر بود ب چشمها
که دختر دوان و محجده  یلدهاش بود ب طور یشددگیلد ند انگار مهمون هم
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ش ییا شحال نیبود هم متوده ا دفتر یکه من شد و در برابر فرهاد  یهمه خو او 
 بدرد وفت : شیکارها را پ عتریخواست هر چه سر یکه عجوالنه م

سه چ یآقا - مطمئن باش  یعجله دار نهمهیا یداماد عروس خانم که کنارته وا
 کنه یدوره رها نم چیمث  شما رو ه یداماد عاشق

به طرفم بروردوند و در فرهاد تا حاال تو  ینگاه نیخشدددان ترسددرش رو  که 
 رو به چشمام دوخت : دمید یصورت کس

شته ا دیخانم که بدون نیستیمن ن یشما دا - نم ک یايدواج م یدارم با چه فر
 و اي کنارم بپره ارهیفرشته بال در ب نیترسم ا یم

 انداختم ببب نییسرم رو پا شرمزده
ستم بهش دل بدم  زاریخودم ب اي ه صداقتش رو ب ینطوریو اشدم که هنوي نتون

به خودم قول دادم اي هم یباي به  کی یحت گهیامروي د نیورفتم ب  ظه هم  لح
شدت فكرش رو  ادیصدرا فكر نكنمببب قول دادم که هر بار باي  صدرا افتادم با 

نم امون فكر ک ندهیو آ هادکنم ببب به خودم قول دادم که فقط به فر رونیاي سددرم ب
 خوشد ت شدنش بكنم ببب یبرا ام رو یببب و تمام سع

بگم خوشددد ت شدددنمون ببب اما فرهاد انقدر  تونمینم یمنو بد ش حت ایخدا
 کنم ببب یم یمهربونه که با خوشد ت شدنش حتما من هم احساس شاد

مونه ن یوقت میرفت شددگاهیمحضددر تموم شددد به آيما یکارمون تو نكهیاي ا بعد
ب فرهاد متوده  سددتین خوب نکردم حالم چندا یتموم شددد بببب حس م یریو

ستش رو ي شد د سئول مربوطه م یبايوم انداخت و در حال ریضعفم   یکه به م
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شرکت تو کالس صد  شك گهیکه دو روي د یوفت که ق  رود ش یم  یدر اونجا ت
 ببب میخارج بش شگاهیکمكم کرد تا اي آيما میندار
 : دیرو به من پرس میشد نشیسوار ماش یوقت

 ارهیدا ب یکه حالت رو حساب یت بدم ب وربه یزیچ هی میبر -
ش یلد ند سرم رو به  ش شهیيدم و  ارم تايه د ییدورا هیدادم ب انگار  هیتك نیما

 قدم وذاشتم ببب یریفهمم که تو چه مس یم
شمام رو  یحرکت رو فیخوابم برد که با حس لط یدونم که ک ینم صورتم چ

 ببب دمیصورتم د یمترینتباي کردم ببب و نگاه درخشان فرهاد رو در چند سا
 تر اي مجوي دارشه نیریش یلیانگار خ یديدک دنیب*و*س -
 با مجوي بوده یلیات خ یقدل یب*و*سه ها نكهینه ا -
 ب*و*سمت یم یوقت ادیتو بدت م یعنی -
ايش  یلیيبونم حرف بكشدده و من هنوي خ ریخواسددت اي ي ینگفتم م یزیچ

 دمیکش یخجالت م
باال و صورتت قرمز  رهیکه ضربان قلدت م یکش یاره خوب حتما خجالت م -
 شهیم عتریو سر قینفسهات عم یو صدا شهیم

 نگاهش کردم یيده و با ناراحت شگفت
 فرهاد -

 وفت : خندان
 میتست کن ی وایم ستین ینطوریا یبگ ی وایم یعنیدون فرهاد ؟ -
 ؟ ابونیاالن تو خ نجایا یشد ونهید -
 امتحان کرد نمیا شهیم دیند یرو که کس یخوب ب*و*سه قدل -
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دم ب ش ادهیرو باي کردم و به سرعت پ نیکه دستپاچه شده بودم در ماش یحال در
 د بش ادهیبالفاصله بعد اي من پ دیخند یبلند م یک با صدا یو فرهاد در حال

 ببیریسرعت در م نیکه با یضعف ندار گهیکه د نمیب یم -
تم رو ايم نداشت دس یتوقع حرف دوابشو بدم انگار اونم دیبا یدونستم چ ینم

سمت د ش ابونیخ گهیرو ورفت و منو به   یشفرو وهیچشمم به مغايه آب م دیک
 افتاد که باالش نوشته شده بود سند باد

ووشددم  ریمعجون داد و ي وانیب فرهاد سددفارش دو ل میداخ  مغايه شددد یوقت
 وفت :

 كنهیدرست م یچطور نینگاه کن بد -
پارچ  اتیمحتوا یخوان بود وقت شیکه پشدددت پ یدوان مرد خ   معجون دا

شد در حال سمت باال  یم لوط کن آماده  سته پارچ رو ورفته بود اونو به  که د
شد و نزد یکامال اي تو اتشیمحتو دایپرتاب کرد و تقر متر  کی کیپارچ خارج 

پارچ بروشدددت تقر به  باره  بار ا دایباال رفت و دو و در  ردكرارکرو ت نكاریچند 
داخ   قیدر حال پرواي ورفت که همه اش دق اتیمحتو ریرو ي یوانیل تینها

 دا ورفتند وانیل
باره در ییمقاله ا شیاومد که چند وقت پ ادمیاومد  یبه نظر م یدالد یلیخ کار

 خونده بودم ببب یهمشهر یشاپور بود تو ابونیکه تو خ یفروش وهیآب م نیا
خواسددت  یم میخان رفت میاي خوردن معجون به اصددرار فرهاد به طرف کر بعد

حلقه امون رو اي اونجا  سدتین یايیبهش اصدرار کردم که ن یهرچ مینیحلقه بد
 اما اون وفت : میب ر
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دا  وادیدلم م - مال ییتا  نات  كا دايه م یکه ام ها رو  نیبرات بهتر دهیام ا
عدش ب مینیبد میفقط بر میب ر میخواه یفراهم کنم بببب در ضمن ما که االن نم

 میخر یم میایم نایبا مامان ا روي هی
ناهار  یو بعد اي اون برا میبود یطالفروش یپاساژها یتا ساعت چهار تو دایتقر
 هیانگار  داشت یقشنگ طیب مح میو ناهار خورد یصوف یبه رستوران سنت میرفت

ب تمام مدت فرهاد دستام رو  میخورد یغذا م میتو خونه خودمون داشت ییدورا
 یچ دمیشددن یاصددال نم رب اما من انگا زدیبود و حرف م تو دسددتش نگه داشددته

صم گهیم شتم فكر م یمیب همه ذهنم رو ت ردم ک یبود که امروي ورفته بودم و دا
و  درک نیمث  فرهاد با ا یكیباشددم که  یدختر خوشددد ت دیکه من چقدر با

ها و سرد بودنهام رو تحم   یصدرا کنارمه و بدخلق هیشعور باال و دونستم قض
 کنه ببب یم

 کنم که نداشم ب ب ب یسرد نداشم ببب حداق  سع گهیورفتم د میتصم
هار تا دور دهنش رو  میخورد یزید نا ها دور  چه  ث  ب که موقع خوردن اون م

دستمال برداشتم و به طرفش خم شدم که صورتش  اریاخت یکرده بود ب ب فیکث
ه بود ک یار اولحرکت من متعجب شدهب ود ب نیکنم ب اونم انگار اي ا زیرو تم
ببب  بودم شددتهقدم رو بردا نیبشددم و خودم ا كتریبهش نزد یکم كردمیم یسددع

و به چشماش چسدوند بب  دیداشتم ببب دستم رو ورفت و ب*و*س یحس خوب
ها یحس م گار وره  آياد تر  ییدورا هیروحم خورده بود  یکه رو یکردم ان

 شدن ببب
 یبمونه که چه قول ادمیت کنم تا که اومدم خونه خواسددتم امروي رو هم ثد حاال

 کنه بببب یباشم که فرهاد رو خوشد ت م یکنم کس یدادم به خودم بببب و سع
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سقف باال ییلحظه ا یبرا صدرا ست و به  سرش نگاه کرد ب حس  یدفتر را ب
چند سطر بهش دست داده بود قادر ندود احساساتش  نیبعد اي خوندن ا یدیعج

ران به با یبود که در يندو یقینوي مدهوت اثر عمطرف ه هیکند ب اي  کیرو تفك
کند تا خودش را  یباران تالش م دید یم نكهیسدو اي ا کیدا وذاشدته بود و اي 

ند قرار داده بودند رها ک ریتحت تاث نطوریاش رو ا یکه يندو ییتارها نیاي بند ا
شحال که نه ! حس م شحال بود ببب خو ست کار نیکرد ا یخو ست ا  یکار در

طرف هم حس  هیببب اما اي  شدیصفحات انجام م نیاي ا شتریپ یلیخ دیاکه ب
بعد اي خوندن هر سددطر و هر  وتاهمدت ک نیداشددت ب انگار در ا یندیناخوشددا

صددفحه عادت کرده بود که ذهن باران فقط انداشددته اي نام و محدت او باشددد ب 
سك یحس کودک شت که عرو سالها متعلق بوده و ه یرا دا  چهیيوقت با چیکه 

 یتاق باياي او مشدد شددتریبدهند که ب یتا به کودک رندیمحدوبش ندوده را اي او بگ
عادالنه ندود که درباره  نیحس خود پويخند يد ببب ا نیکردن با آن اسددت ب به ا

ر که باران دوستش دارد د دانستیاو هروز نم ندیبه قضاوت بنش نطوریخودش ا
ست که ا یسالها هروز نم نیتمام ا ست بب هر وز نمع نیدان سک مال او  یرو

س ست که در ذهن ک سعت بزرو نیچن یدان ست ب و حاال  یو شغال کرده ا را ا
د ر ادیو  ردیعشددق را بپذ نیحق به او داده شددود ا نیا نكهیکرد بدون ا یحس م
 یاصال عادالنه به نظر نم نیباشد ب و ا یگریشاهد سپرده شدنش به د دیکند با

سرش یآمد ب اي افكار صاف بر  که به  شد و به ناوهان  شوکه  هجوم آورده بود 
 خود نشست ب یدا
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ب چرا  یفكر کن ینطوریکه اصددال ا یدار یتو چت شددده صدددرا بب چه حق -
 ای یبه باران کمک کن ی وای؟ م یشددد ونهیبببب د یکن یم تیاحسدداس مالك
ش نیخودت هم در ا  انیدر نیا ریب نه مطمئنم که االن فقط تحت تاث یمادرا ب

 ببب یكنیم ییباهاش همسو یو دار یقرار ورفت بیعج
داخ  ذهنش را خفه کرد ب در تمام  یرا به شدددت تكان داد و صددداها سددرش

ه بود که با خود ب امدهین شیهروز پ جانشیسدداکت و بدون ه كنواختی یيندو
افكار  نیاي ا زیور یب برا ندیاحسدداسددش را به قضدداوت بنشدد ای ندیوفتگو بنشدد

 را دوباره وشود بببدفتر  ییای ولیمال
 خرداد هفدهم

اد ماه خرد التیب تعط میرو پشت سر وذاشت ییایچند روي رو شهیباورم نم یوا
پدر فرهاد دو روي اول هفته را اي  شددنهادیبه پ شدددیاي روي دو شددنده شددروك م

ص شت پا م یورفت و پدر مغايه کوچك یآمويشگاه مرخ را  گرفتیرا که تايه دا
بار  نیببب الدته ا میشمال شد یاي روي پنش شنده راه یسپرد و همگ كشیبه شر

مادر نرفت النیبه طرف و با توافق اکثر میو يادواه  به  كه  ب تیبل ه طرف دمع 
 دمیدیبار بود که کندوان را م نیاول نیبببب ا میچالوس و نمک آبرود حرکت کرد

 یاي درخت م دهیبلند و پوشدد یکوهها انیخوش خط و خال در م یمث  مار
 کردم ذرات یبود که حس م فیلط قدررفت ب هوا ان یم ایو به سمت در دیچیپ

داده  یدا یکنه ببب در دا یشدددنم معلق در هوا پوسددت صددورتم را نوايش م
شارها سراي شدیم دهید یکوچك یآب سط کانلها ریکه اي کوه   ریي اي ییبود و تو

سمتها یم تیداده آب آنها به داخ  رودخونه هدا  انیاي م اي داده یشد ببب ق
بودند که هر لحظه  کیسدددز بهم نزد واریدو د نیا روذشددت که انقد یدو کوه م
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مكرر من  یکه با خواهش ها دیبر سددرمون آوار بشددن ب من و فر دمیترسدد یم
شده بود همراه ضر  ش مونیحا فرهاد و پونه هم کنار مادر و پدر اي  نیکنه با ما

من و پسددرهاش  یاصددرارهادربرابر  دیب مادر فر میوذشددت یو خم داده م چیپ
ما  یکه کمتر اي دو هفته تا عروسدد یبا و دود ادیهمراهمون ب هنشددد ک یراضدد

کنم و خوب راستش خودمم  یبلند رو دورش حس م یوارهایمونده هنوي اون د
و در حال  ریشدددن بهش ببب من هنوي درو كترینزد یکنم برا ینم یتالشدد ادیي

شفته ام و در ریفرارم بب در و شته ا با ذهن آ شه  پاک دیکه با ییحال فرار اي وذ ب
صورتم رو اي پنجره ب ییا ندهیتا آ سايم ب  شن رو ب شم ورفته بودم و با چ رونیرو

و فرهاد من یخنک داده که صدا میبسته خودم رو داده بودم به دست نوايش نس
 به خودش آورد

 یدار یقشنگ یباران کالغا خدر دادن که صدا -
 نگاهش کردم : متعجب

 ؟یک قایدق یعنیکالغا االن  -
 یعنیکالس  یگیکه م سددتین یکه کالس شدد صدد ینگرفت ادیبچه دون هنوي  -
 بببب بعدش هم دزو اسراره ببب یک

 يدم و وفت م : یپويخند
 من قشنگه پونه است یصدا كنهیکه فكر م ییخوب تنها کالس بدصدا -

 : دندیخند دیو فر فرهاد
 یبگ نویا یخودش هم درات دار یدلو ییخدا -
 ترسم ببب یخودم م كتریمن اي خواهر کوچ یكنیواقعا فكر م -
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 یذره برامون آواي ب ون هی شهیبابا ! حاال م میتسل -
ا ت  وامیدرخواستت صرف نظر کن ببب چون نم نیاي ا گمیبه خاطر خودت م -

 یریشمال سردرد بگ
درمان  رو دیشددد خودمو فر ايیهمراهمه بب ن یتو نگران من نداش مسددكن قو -
 کنم ببب یم

 خواهش کردم کالفه
 کشم یشو لطفا من خجالت م الیخ یفرهاد ب -

 بهم انداخت یو با محدت نگاه دیخند فرهاد
 ینطوریا نیببب بد میبند یچشمامون رو م دیخوب من و فر -
 : دمیکش غید
 گهید بار هیب ب دا اور  یبند یچشماتو م یداده کوهستان نیتو ا یشد ونهید -
 نایبابا ا نیتو ماش رمیم یرو بكن نكاریا

ما خ - نا االن اي  که او ما اور م یلیاوال  كاریا گهید ی وایدلو ترند ب دو رو  ن
ب  رو هم ندارم یتكرار یكهایحوصله موي دیذره برامون ب ون دلم پوس هینكنم 

 تا خود شمال چشم بسته برم رمیبگ یخانمم رو بشنوم تا انرژ یصدا  وامیم
 ببببببببببببببببببببببببببفرهاددددببب -
 کنم تو فقط ب ون یباي م یباشه بابا غلط کردم چشمامو مث  بابا قور -
 کرد وفت : یما ووش م یکه تا االن ساکت به حرفا دیفر
 یاشراق یاقا نیتو ماش رمیمن م دیکش یباران خانم اور اي من خجالت م -

 یان انداختم واهپسددر مهرب نیو براق ا یبه چشددمان مشددك یو نگاه بروشددتم
صاف ن نیکردم که ا یوقتها حس م شته و ي نهمهیخدا ا ستیان را به  دایمقه برو



wWw.Roman4u.iR  220 

 

 رهیبه خود ش بگ یحالت دیشا م یکه چشمان من تنها به يور ر یاو داده در حال
صورت  ای دایي نكهیاي ا شتریب دیب در ک  فر شه  ش مهرباندذاب با  یمانبا چ

مث  بچه  قایطرف شددونه شددده دق هیرتب به م شددهیکه هم ییداره ب و موها رایو
 ب ب ب یونیزیتلو یاالیسر یتو یمثدتها

مزاحم داشددته  هیاور  هیچه حرف نیاوال که من فقط بارانم نه باران خانم دوما ا -
 یفرهاده! شما که داداشم نجایا میباش

 ببب یب ون  وادیمن مزاحمم ببباصال نم گهیدستت درد نكنه باران حاال د -
کنم در ضمن به خودم قول داده بودم که با دلش  تشیاذ نیا ي ا شتریب ومدین دلم
 و بببب ادیباهام راه ب دیبب تا دلم شا امیراه ب

 رو دوختم به کوه مقابلم چشمم
 که سرتاپا غروره یاون کوه بلند تو

 عدوره یو ب بیغر دیسر به خورش دهیکش
 هام یخستگ یبرا یواه هیتنها تك تو
 به حرفام بببب یدیتو ووش م گمیم یچ یدونیم تو
 چشم من ببب به چشم من ببب به
 ببب یبا شكوه یايین یب یبب پر غرور یآن کوه تو
 یمث  کوه ایبارون رنگ در یبو
 ییقله ها بیهمون اوج غر تو
 ببب ییصدا یاما ب ادهیدلت فر تو
 که سرتاپا غروره یاون کوه بلند تو
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 عدوره یو ب بیغر دیسر به خورش دهیکش
 هام یخستگ یبرا یواه هیتنها تك تو
 به حرفام بب ب یدیتو ووش م گمیم یچ یدونیم تو
 مه ورفته یمث  قله ها تو

 اونم ابر دلتنگ يم*س*تون منم
 بگذارم سر رو شونت  وادیم دلم

 بارون رهینم نم دلگ بدارم
 ببب یاون کوه بلند تو

ش یصدا سكوت کنم ببب به ف نیتوقف ما شد  رهاد نگاه کردم کنار داده باعث 
 دیترس شددا دیغم شددا دیشددا دونمیبود ببب نم یدیغر یزهایببب تو چشددماش چ

 بببدیعشق شا
ما ظه اي فر ا قت در آ*س*و*ش  یبه طرفم خم شدددد و منو ب دیبدون مالح طا

کردم خودم رو اي آ*س*و*شددش  یببب سددع دمیخجالت کشدد دیورفت بببب اي فر
 یببب صدددا دیطرف خودش کشدد صدددرانه باي منو به یبكشددم اما اون ب رونیب

زمه کرد ام چسداند و يم یشانیرا به پ شیقرار لدها یشده بود ب نینفسهاش سنگ
: 

 چیه یبرا یصدددات رو بشددنوم بب حق ندار دیبه بعد فقط من با نیاي ا گهید -
 کس ببب چیبب ه یب ون گهیکس د

هم  ب صورت او میکرد که باعث شد هر دو به طرفش برورد یسرفه کوتاه دیفر
 یفرهاد انگار او اي وضددع مودود خجالت م یمث  من ولگون شددده بود به دا

 را باال انداخت : شیبب فرهاد خندان نگاهش کرد و شانه ها دیکش
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 یکن درک کن یبود داداش سع یضرور -
 و وفت : دیخند دیفر
سم برادران ن یم كنمیمن درک م - شن رد ب نجایکه ممكنه اي ا یانتظام یرویتر

 نند ببدرک نك
به موي هیبق با ووش کردن   یبه نمک آبرود فكر م یب وقت میوذروند کیراه رو 

داره کن کیکوچ یالیو هی میتونیم یراحت نیبه هم میکرد ما سدد میا   یا
وسددط خرداد به شددمال هجوم آورده بودن ما رو  التیتعط یکه برا ییمسددافرها

 کی کیب نزد سددتیم نها ه یراحت نیکردن به ا داینكته کرد که دا پ نیمتوده ا
ش صله به محوطه ت ینقل یالیو هی میتا تونست دیساعت طول ک له دو خوابه که ا

باب  یكانم تیاي نظر موقع نكهیب با ا میکن دایندود پ کینمک آبرون نزد نیکاب
شگل زیتم یالیما ندود اما و  یم ونه من و پ میشد الیوارد و یبود ب وقت یو خو

شحال ش ادیفر یاي خو شده  الیدکورد داخ  و ومه نما ه میدیک ساخته  باچوب 
سقف يم ش وارهاید یو حت نیبود  ش یبا روک شده بودند ب حال  دهیاي چوب پو

شام   یكیکوچ سرو کیکه  شپزخونه و  شت سیآ  یور یشد که حت یم یبهدا
به طرح کنده درخت پوشددونده بودند ب  یرو هم با چوب یتوالت فرنگ یصددندل

رفت که در  یبه سددمت باال م یچوب ییااه پله ر یببب در سددمت چپ در ورود
 الیو یاش دو در درسدددت در کنار هم قرار داشدددت که اتاق خوابها هیال یمنت

که با چوب بامدو  ییمدلمانها یبودند ببب خسددته و خوشددحال خودمون رو رو
ب  میروش قرار داشددت ولو کرد ینرم ییقهوه ا یسدداخته بودند و تشددكچه ها
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صله چالوس و هچ کیوچشهرک ک کیداخ   یالیو بود ب مادر  رودیدر حد فا
 را آماده کرد و وفت : یبه سرعت بساط چا

همه آب اي دست  نیددران ا یبرا كنهیعرق م یکه آدم ه هیانقدر شرد نجایا -
س میوورنه تا برس میو آب ب ور یچا دیرفته فقط با وخته س اهیتهران همه امون 

 میشد دهیو خشك
ب  میاي محوطه شددهرک رفت دیبايد یفرهاد برا شددنهادیبه پ یاي خوردن چا بعد

شددهرک بود ب در دو سددمت بلوار  یکنار در ورد الیو نیما درسددت اول یالیو
همشددك  با  قایدق ییا گهید یالهایوذشددت و یشددهرک م انیکه اي م یکوچك

ما یالیو نار هم خودن ند ب و دلو یم ییما منظم ک  یهادرخت الیهر و یکرد
بودند  یو صورت دیسپ یفص  غرق در کلها نیبود که در اکاشته شده  یکوتاه
ار بلو نیا یپارک شدده بود ب در انتها نیدو ماشد ای کیها  الیدر اکثر و یب دلو

 یسددنگها یشددد ب باال یم ایبه در یکه منته میدیرسدد یم ییها نیبه سددنگ چ
سه متر پا میستادیبزرگ که ا صله  شان خ ستهخ ایتر در نییبه فا شو بهو خرو  ود
صاف دیکوب یسنگها م سنگ بزرگ و  ستم رو ورفت و با دقت  را  یببب فرهاد د

ست یانت اب کرد و هر دو رو ش ساکنان و گهید یب تعداد میاون ن  الهایهم اي 
 يمزمه کردم : اریاخت یبه اونجا اومده بودند ب ب ایدر دنید یمث  ما برا

 چقدر بزروه و چقدر مرموي داستیچقدر ي -
 : دیرسبا تعجب پ فرهاد

 مرموي ؟ -
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 هگیخودش و د شیکه برده پ ییکرده ببب آدما میآره هزاران راي تو دل خودش قا -
ب کنند ب یم یو يندو شنیعاشق م ایکه تو در یها یپسشون نداده بب و قصه ماه

 دل خودش دا داده یرو تو یوسعت و بزرو نیهمه ا ایدر
 هیپر اي راي و شگفت ایدر هیدرست مث  تو که دلت  -
 لد ند نگاهش کردم : با
ندون سدددتین یتو دل من راي گهید - مه چ یکه تو   یحت یدونیم ویببب تو ه
 دوستمم نگفتم نیكتریکه به نزد ییزهایچ

 کرد نگاهش مدهم و ورفته بود : نگاهم
 که بدونم دوارمیام یعنیدونم ببب  یاره م -
 : دمیپرس هیوال با
 هات رو راست ندودممن با یكنیفكر م یعنیفرهاد ؟  یچ یعنی -
 لدهاش نشوند و وفت : یرو یدل ور شدن من لد ند دنید با
ندود ببب اصددال ولش کن همه حرفام رو بگذار رو  نیببب منظورم ا زمینه عز -

 که بهت دارم یادیو عشق ي یحساب نگران
 یدارم با کسدد نكهیببب اي ا دمیکشدد ینگم ب ايش خجالت م یزیدادم چ حیترد

 گهیعاشددق مرد د قایام رو عم یدونه پنش سددال اي يندو یه مکنم ک یايدواج م
تاوان سدد ت یکردم که يندو یبودم ب حس م ییا عشددق ايم  نیبابت ا یداره 
 ببب رهیگیم

شد الیروي رو اي و اون صدح روي بعد همگ میخارج ن شنا به  یبرا یو به داش 
 یلیخ ببب لحظات مینمک آبرود بود رفت یروبرو دایکه تقر تیسدداح  هت  ها
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 گریمدکه ه میکرد یم یسع ییو پونه چهارتا دیمن فرهاد فر یبود وقت ینیریش
پشدددت به  میبودرو ورفته  گریکه دسدددت همد یدر حال ایو  مینگه دار ریرو ي

سمت در ییمودها  نییو همراه امواج باال و پا میستادیا یاومدن م یم ایکه به 
بودن تعداد مسددافرها  ادیب به علت ي میدیکشدد یم غید یو اي خوشدد میرفت یم
 قهیبده فقط هر چند دق ریبه شددنا کردن اونا و ادیي تونسددتینم یانتظام یروین
دادند که خانما  یبا بلندوو تذکر م دشدددن یکه اي اونجا رد م یبار در حال کی

 اب ب یبا پوشش کام  برن تو دیبا
هر  د بب بهکر یم دایپ یبود که معن نجایدرست هم یو برابر یدار بود آياد خنده

 یما م یبه پا یشدددن ه سیکه بر اثر خ یبا ودود مانتو میکرد یحال ما سددع
به خودمون  گرفتیچشددم و دماغمون رو م یدلو یکه ه یو روسددر دیچیپ

 تهسخ دایسه ساعت تقر کیو خوش هم وذشت ب بعد اي نزد میخوش بگذرون
 الیتن به وخوردن ناهار و دوش ورف یب و برا میاي آب خارج شددد دهیو نفس بر

شت ضله ها یب بعد اي خوردن ناهار در حال میبرو کف پام ايبه خاطر راه  یکه ع
 یکرد ناله کنان اي پله ها باال رفتم و رو یکنار ساح  در م یسنگها یرفتن رو

سع ستم و  شمام رو ب شدم ببب چ شا تاکردم  یت ت ولو   داریب یوقت دیب وابم 
رو کف پام حس کردم  یمطلوب یورمابشم دردم کمتر شده باشه بببکه ناوهان 

سته بود و حوله ورم ش شمام رو باي کردم ب فرهاد لده ت ت ن ف رو به ک یبببب چ
 پاهام چسدونده بود ب خواستم اي دام بلند بشم که نگذاشت

 ب شهیدردت کمتر م ینطوریا زمیدراي بكش عز -
 در سددكوت بهم نگاه یمدت طوالن یب برا دمیسددر دام دراي کشدد قدرشددناس

اي آرامش بود ب حس دوست داشته شدن و حس تعلق خاطر  زیب قلدم لدر میکرد
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حس  نیکرد ب و من خوشددحال بودم اي ا یم زیداشددت ذره ذره دام قلدم رو لدر
ستم که نم یببب م دایي شق ب نیتونم ا یدون ساس رو با ع ش دیق یاح که  یرطو 

 احساس قشنگ نین ابودم که وذر يما دوارمیکنم اما ام سهیبه صدرا داشتم مقا
شق  یرو تدد سعادتمند م یبزرگ کنه و اون روي حتما هر دو یبه ع ب  میش یما 

 ببب
کرد ببب فرهاد هنوي کنارم نشسته  داریصورتم منو اي خواب ب یرو یدست نوايش

 بود
 ؟ یینجایتو هنوي ا -
  واسدددتیدلم م شددتریيدم بب ورچه ب یچرت هیمنم رفتم اون اتاق  زمینه عز -

 دمیدنگ و بابات ترس ریاي وي گهیکنار تو ب وابم اما خوب د انجیهم
بالش کنار دسددتم رو به طرفش پرت کردم ببب بالش رو با دسددتهاش  شددرمزده

 : دیورفت و خند
دو هفته هم وذشددت اون موقع دور  یوقت یمانور بد ینجوریا یتون یاالن م -

هم اي  هیثان هی گذارمینم یخونه ام حت یدور منه ببب اون موقع اسدددت که وقت
 ببب یکنارم دم ب ور

ستم رو ورفت و منو به قدر نیاي وفتن ا بعد محكم به طرف خودش  یحرف د
پرت شدم تو ب*س*لش ببب دستش  دایبالش کنده شدم و تقر یکه اي رو دیکش

 ستون فقراتم حرکت داد و با يمزمه وفت: یرو آروم رو
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 مگذاریام بشه نم یهرچ استنجیهم شهیهم یتو اي االن برا یباشه دا ادتی -
قلب و آ*س*و*شت  میيود حر یلیتو هم خ دوارمیببب و ام رهیتو رو ايم بگ یزیچ

 ببببب یمن باي کن یرو برا
 فرهادببب -

 لدم وذاشت : یاشاره اش رو رو انگشت
دونم چرا طاقتم انقدر کم  یيود ببب چون نم یلینگو فقط خ یچیببب هسیه -

 شده ببب
شداي اتاق خا یوقت س میرج  شدن  الیو یتو یک ندود فرهاد وفت که همه آماده 

 میبر نیقدم يدن تو شهرک تا من حاضر بشم و همراه هم به تله کاب یو رفتن برا
وشاد  یو شلوار ن  دمیپوش یو طوس یآب یها شهیبا ر یرنگ دیب شن  نايک سف

له ها اي پ یبوقت کردم یکمرنگ شیو آر دمیپوش یبه همراه شال طوس یرنگ یآب
دستم رو ورفت و هموطور که اي در  زدیکه لد ند م یاومدم فرهاد در حال نییپا
 وفت : میرفت یم رونیب

سته ات م شیاي پ شتریکه منو ب یزیچ یدونیم - تو در  تهیسادو نیهم كنهیواب
 ییدایي یلیخ یسادو نیع

 و در دوابش وفتم : میخند
 ستمین دایمن ي -
 وفت : یدد یلیاخم و خ با
نه چ نیا دونمیمن - قا به نظر من تو  یکه تو مغزت فرو کرد هیباور احم ببب 
تو رو اي   وادیات انقدر چشددم نوايه که آدم دلش م یو سددادو ییدایو ي یدایي

 محفوظ کنه یوزند هر رنج
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شنوم چقدر ودودم سرشار  یحرفا رو م نیا یدونست که وقت یفقط خدا م یوا
 ب شدیم یاي انرژ

لوس بود ب ش یلیها خ نیصف سوار شدن به کاب میدیکه رس نیمحوطه تله کاب به
 یادیبلوار ي یتو یانداي ریي نیبه خاطر هم دیترسدد یاي ارتفاك م شددهیمادر هم

شما بر ساط کداب رو آماده  نیداخ  محوطه پهن کرد و وفت  باال من و بابت ب
بود  دایي یربقد ریب مس ودميده ب جانیه میکه شد نیب سوار کاب نییایتا ب میكنیم

ون روم شیب پ میکن یحرکت م یخارد یاي کارت پسددتالها یكیکه انگار تو 
 دایرفت و پشت سرمون با فاصله کم عظمت ي یکه رو به باال م یدیدنگ  با ش

 بببب ایرنگ در یو آب
رو به شیشه پنجره کابین تكیه داده بودم و به محو در اینهمه يیدایي ! فرهاد  سرم

ست شسته بود د شون کنارم ن هام رو که در هم وره کرده بودم ورفت و اي هم ددا 
شم يمزمه  شد ب توي وو ستش بهم منتق   شار د کرد بببب حس ورم امینت با ف

 کرد :
 یعني شونه من اي این پنجره بي احساس بي اريش تره -

شونه  نگاهش سرم رو بي حرف روي  شم و لدش با هم مي خندید ببب  کردم چ
شتم و به روبرو و شغول  اش وذا شم دوختم ب فرید و پونه م سعت آبي دریا چ و

حرف يدن درباره وروه موسیقي بودن که انگار عالقه مشترك هر دوي اونا بود و 
سددعي مي کردن به این حالت عشددقوالنه ما کامال بي توده باشددن ب بالخره به 
شیطنتي شدیم ب فرید با  سیدیم و اي تله کابین پیاده  سیر و باالي کوه ر  انتهاي م

 که اي ظاهر آرامش بعید بود رو به ما کرد و وفت :



 229 در  امتداد باران

چون من و پونه يیاد عالقه ایي به دیدن صحنه هاي رمانتیك نداریم میریم تو  -
کافه آش رشته ب وریم ببب شما هم مي تونید برین تو دنگ  و اي خودتون عشق 

 متصاعد کنید
 اي قربون داداش فهمیده ام برم -

کشید و به سمت دیگر مسیر برد ب طدیعت اون باال  اینو وفت و دستم رو فرهاد
سدزي که هنوي لطافت  شیده با رنگ  سر به فلك ک بي نهایت يیدا بود ب درختان 
بهاري خودشددون رو داشددتن ببب راههاي سددنگفرش شددده با سددنگهاي کوه و 

  دنگ میونسددنگچین هاي کنار اونا ب روي نیمكتي رو به شددیب نشددتیم ببب اي 
ت دریا و مزارك برنش و باغهاي کوچك پرتقال و نارنش رو بدینیم مي تونستیم راح

 ب رو به فرهاد وفتم :
 چقدر اینجا قشنگه فرهاد ببب مث  بهشت مي مونه ب -
باید پاییز بیارمت اینجا بب دشددنواره رنگهاسددت مطمئنم عاشددقش میشددي بب  -

 حتما وسط آبان میاییم اینجا
 یه داي دیگه ام باید قول بدي بدریم -
 کنجكاوي تو چشمام نگاه کرد : با
 کجا ؟ -
 کیش ببب همیشه عاشق این بودم که برم دزیره کیش و کشتي یوناني رو بدینم -
 تا حاال نرفتي -
نه خوب راسددتش بابا هیچ وقت ما رو دز مشددهد و روسددتاي مادرم هیچ دا  -

ندرده ب الدته یه حقوق کارمندي هیچ وقت نمي وذاشددت که واسدده سددفرهاي 
 س نقشه بكشیملوک



wWw.Roman4u.iR  230 

 

 مهرباني دستش رو روي دستم وذاشت : با
شونت  - سهله همه دنیا رو ن شونت میدم بب ایران که  من خودم همه ایران رو ن

 میدم ببب اصال به نظرت چطوره که ماه عس  یه تور ایرانگردي بریم ببب
 م الفت سرم رو تكون دادم : با
 نه -
 چرا ؟ -
سافرت به کیش و خیلي به دو دلی  اول اینكه توي تیرم - اه خیلي هوا ورمه و م

صال خوش نمیگذره دوم هم اینكه تو تايه همه پولت رو دادي براي  شهرها ا اي 
خرید خونه و باید حاال حاال ها قسددط وام روي خونه رو بدیم نمی وام اول 

 يندوي ول ردي کنیم
 رو دورم حلقه کرد و با خنده وفت : دستش

 رم که تو سر کوچیكش چه فكرهاي بزروي دارهقربون خانم کوچولو ام ب -
 حرص خوددمو اي دستش خالص کردم : با
 من خانم کوچولو نیستم سرممم کوچیك نیست -
 نگاهي پر اي شیطنت سرتا پام رو برانداي کرد و وفت : با
اره خوب همچین کوچیك هم نیسددتي،الدته درباره این بعدا میتونم نظر بدم  -

 ولوي منيببب اما بايم خانم کوچ
نگاه مشتاق و شطینت آمیزش روي خودم خجالت کشیدم ب و سكوت کردم  اي

شتن  شته افتادم که بالخره بعد اي کلي و ب اونم دیگه ادامه نداد ب یاد دو هفته وذ
تونسددتیم یه آپارتمان چه  متري کوچولو نزدیك خونه مامان اینا پیدا کنیم که 
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وفت که با پولش یه داي بزروتر روش وام مسكن هم داشت ب اولش فرهاد مي 
صمیم  شنهاد من و تایید مادر اون ت س ت نگذره ب اما به پی رو رهم کن تا بهم 
با  با که  یاي هم ندود  مدار ب ریم ب اینطوري ن یك وا مان کوچ پارت یه آ ورفتیم 
دهیزیه سنگیني بهم بده مي دونستم که االن چندان سرمایه ایي نداره و هرچي 

هزینه کرده ب قرار بود وقتي بروشددتیم  چیكشفروشددي کو داشددته واسدده آب میوه
ما نمي دونم چرا  یه ام رو تو خونه بچینم ب حس خوبي دارم ا ته دهیز اخر هف
این ترسدها رهام نمي کنند تا یه ذره بهشدون امان میدم سدریع میریزن دورم و یا 

 یهویي دلم لدریز غم میشه بببب
 فرهاد منو اي فكر بیرون کشید : صداي

 انم کوچولوي من به چي فكر میكنه که انقدر اخماش تو همه بخ -
 به خونمون -

 فرهاد در هم رفت ب صورت
باران خواهش میكنم اور نمیتوني بهم راسددتش رو بگي ببب حداق  دروس هم  -

 نگو بباینطوري حس مي کنم منو احمق فرض کردي
 تعجب نگاهش کردم توقع شنیدن این حرف رو نداشتم ايش با
ست کن اي ارم بلند شدد و چند قدم دلو تر رو به دریا ایسدتاد بب دلم ورفت ب دو

شحال و ا میدواره  ستم خیلي خو شتم ناراحتش کنم ب اونم حاال که مي دون ندا
 ببب صداش کردم :

 فرهاد ؟ -
 دوابي بهم نداد ب هیچ

 فرهاد خواهش میكنم من نمی واستم بهت دروس بگم ببببب -
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 میدي تو صورتم نگاه کرد :طرفم بروشت و با نا ا به
 اما وفتي ؟ درسته ببب -

کردم نمید ونستم چي باید دوابش رو بدم اور میگفتم که واقعا به چیز  سكوت
 خاصي فكر نمي کردم فكر میكرد که بايم می وام فریدش بدم بببب

 شدم دستم رو روي بايوش وذاشتم : بلند
 فرهاد ؟ -

 کرد ب نگاهم
 کنم ببب باور کن به هیچ چیزمن نمی واستم ناراحتت  -
 خشونت شونه هام رو تو دستش ورفت ب با
بسه باران نمی وام بايم احساس حماقت کنم ببب بگذار االن با احساسم کنار  -

میام ببب من خودم ا ین راه رو انت اب کردم خودم مي دونسددتم دلت پیش من 
ستم که یكي ستم نداري خودم میدون ستم که دو ست خودم مي دون  دیگه رو نی

 می واي بببب
س ته ببب بهم حق بده بب فقط بهم دروس نگو  اما حاال تحم  کردنش برام کمي 

ببب نمیدونم چرا مث  احمقا همه اش فكر میكنم تو بالخره اونو فراموش میكني 
و دست اي این احساس مس ره بر میداري نمیدونم چرا مث  احمقا دارم خودم 

 دم ببببرو اینقدر ترحم انگیز نشون می
به حرفایي که میزد ووش میكردمببب باورم نمیشددد که داره این چیزها رو  ناباور

بهم میگه بببب سددرم رو بي اختیار بلند کردم در حالي که فشددار دسددتهاش روي 
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شونه هام هر لحظه بیشتر میشد بدون اینكه اختیار يبونم رو داشته باشم شروك 
 به حرف يدن کردم ب

افي میكني ب من که چیزي نگفتم منكه کاري نكردم ببب فرهاد داري بي انصدد -
من واقعا به هیچي فكر نمیكردم ب واقعا داشتم به خونمون و چند روي آینده فكر 
شر این  ست مي وي من هنوي ببب هنويي ب هنوي نتونستم اي  میكردم ببب باره تو را

س شم ببب اما تو که مي دون س ره راحت ب ساس م پنش تو که میدوني من  تياح
ساس يندوي کردم ب فقط خدا میدونه که چقدر دارم  سال اي عمرم رو با این اح
تالش میكنم که همه چي يرو اي اول بسدددايم ببب خدا میدونه که چقدر دارم 
ساس  شحالم با تو ارامش دارم اما انگار تو این اح تالش میكنم ببب من با تو خو

صافرو کنار من نداري ببب این ا ست که منو به ن خاطر چیزي که در اختیار  نی
 خودم نیست سرينش کنيببب دارم تالش میكنم

داري تالش مي کني ببب باران بفهم بب منو درك کن تو قراره دو هفته دیگه ين  -
من بشي ببب ورچه اي نظر من تو همین االن هم مال مني نیايي نیست اون چند 

کن که هر بار مي بینم خط عربي خونده بشه تا ين من ين من باشه ببب اینو درك 
تو فكري حس میكنم دارم له میشددم ببب اما تحم  میكنم بب حداق  بهم دروس 

 نگو ببب حداق  فریببببب
ستم فریدت بدم بهت  - سه فرهاد داري بهم توهین میكني من هیچ وقت ن وا ب

دروس بگم ب می وام اینو باور کني که االن تو فكر من فقط تویي ب اره نمیگم یاد 
احسددداس لعنتي نمیافتم ب ببب اما فقط برام مث  یه داي يخمه که با نگاه اون 

ت قول دادم که خوشد ت خودمکردن بهش یاد این پنش سال وذشته میافتم ببب به 
کنم که کنارت خوشددد ت بشددم ببب فكر میكردم بهم يمان میدي تا رويي که 
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ما انگار تو هم داري م با خودخواهي دیگه هیچي اي این اثر يخم نمونه بب ا نو 
 هات اي بین میدیري

شتم فرهاد دندالم  با ستگاه برو ستش رها کردم وبه طرف ای تكوني خودم رو اي د
دوید حتي ن واستم صدر کنم تو ایستگاه سوار در اولین کابین رو باي کردم سه 
نفر دیگه سوار کابین بودند ب اما فرهاد نگذاشت سوار بشم دستم رو به شدت 

ب وقتي اي ایستگاه  کردندال خودش کشید ببب همه نگاهمون مي ورفت و منو دن
 دور شدیم ایستاد ب هر دو نفس نفس مي يدیم ب

 شروك به حرف يدن کرد : یبه س ت فرهاد
 رهیخ ییهر وقت که به دا ستیباران بد ش اشتداه اي من بود ب دست خودم ن -
 تو فكر ببب یریهر وقت که م یشیم
اما  یتحم  کن یتونیبهت وفته بودم بهت وفتم تو نم رو نایفرهاد من همه ا -

عده داد یچ یدوابمو داد یتو چ باره رو  یكنیم یکار یدار ؟یبهم و که دو
 ؟ گذارمیرو پشت سر م زیفكر کنم ؟ اونم حاال که دارم همه چ ممیتصم

کنه ببب بهم فرصددت بده همونطور که من دارم  رییتغ یچیه  وامینه باران نم -
 كنهیم دایخودشو پ ریببب رابطه ما بالخره مس دمیبهت فرصت م

صت م ییدورا هینگفتم  یچیه شت بهم فر ه با ک دادیحق با فرهاد بود ب اون دا
 ب دادمیبهش فرصت م دیبب و منم با امیکنار ب یعشق لعنت نیا

 ورسنه ام شده ی ریبرام آش رشته م -
 نگاه نگرانش رو ورفت ب یدا لد ند

 یعصدان یچشم خانم کوچولو -
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ش میدیو پونه رو د دیکافه فر یتو شتن چ یها شهیکه کنار  ستوران دا اي بلند ر
 مي خوردن ب کنارشون نشستیم

 پونه خاانم نمیدوني روي آش نداید چاي خورد می واي دل درد بگیري فندق -
 با ناراحتي نگاهم کرد و وفت : پونه

د بود میدوني فندق خودتي بعدش هم من آش ن وردم چون توش پر اي ن و -
 که مامان هیچ وقت ن ود تو آش رشته نمیریزه

ورفته شد ما کال خانوادوي با ن ود مشك  داشتیم ب داشتم به منوي کافه  حالم
سرم رو بروردوندم طرف  سدیده بود نگاه مي کردم ب  که روبرومون روي دیوار چ

ستني صمیم ورفتم یه فالوده ب شته ت نده و فرهاد بهش بگم که من به داي آش ر
میزنه ب با دیدن سددالومه  دب ورم که دیدم یه چهره آشددنا کنار میزمون داره لد ن

لدهام به لد ند باي شد ب درسته که همه اشون با من و خانواده ام با بي مهر رفتار 
نده بودم  وذرو باهاشددون  حاال رو  تا  ک  دوران کودکي ام  ما من  کرده بودن ا

 مچطور مي تونستم دوستشون نداشته باش
سان و  - سا سالوووووووووومه تو اینجا چیكار مي کني با کي اومدي ؟  سالم 

 مهتابم هستن
نه با عمه راحله اینا ب به شددوهر عمه اي طرف دانشددكده یه ویال دادن تو نمك  -

 ابرود منم خودم چپوندم توشون و اومدم ب
مه ع این حرفش نگاهم سر خورد به کمي عقدتر آقاي قادري رو دیدم که کنار با

داشتن به منو نگاه مي کردن بي اختیار دندال خاطره وشتم ب اونم همونجا بود و 
امتداد نگاهش ختم میشددد به فرهاد ببب حس خوبي نداشددتم مانتوي يرشددكي 
ست کرده بود و عینك دودي با  شكي  شال م شلوار و  خنك و کوتاهش رو با یه 
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براشون دست تكون شیشه و فرم يرشكي رنگ به چشماش يده بود ببب سالومه 
سالم و احوالپرسي  شدیم ب و بعد  شد ب اي دا بلند  داد و بالخره عمه متوده ما 
هاي همیشددگي که با ابرو باال انداختن عمه و پويخندهاي خاطره همراه بود 

 عمه پرسید :
 اینجا چیكار میكني باران تنها اومدي تو و این بچه -

 بودن کنارمون بانگار که فرهاد و فرید در نقش هویش  حاال
شواي  - س  رو پی شما ماه ع ست انگار  سي دو هفته دیگه ا ما فكر کردیم عرو

 اومدین
خاطره وفت و سددالومه با خنده ایي که مي دونسددتم بیشددتر اي سددرخنگ  اینو

 بودنشه نه بددنسي طرح این شمیشر اي رو بستن رو پر رنگ تر کردن ب
مان اي ارتفاك مي ترسددده اونا موند نه عمه دون با مامان اینا اومدیم ب اما ما -

 پایین ما هم میریم پیش اونا
 قادري میونه رو ورفت و وفت : آقاي

 چه خوب پس ما هم اي تنهایي در میاییم کجا ویال ورفتین -
 تو شهرك دریا سر نزدیك هچیرود ببب -

 در حالي که موبایلش رو در مي آورد وفت : قادري
شون واال بگذار یه تلفن به بابات بكنم  - ش بدینم کجان االن من و عمه بریم پی

 منم همچین دست کمي اي مامانت ندارم درات ابراي کردنم رو کشتن بببب
ن ودي خندید و عمه با چشماي ورد شده چنان نگاه ترسناکي به شوهرش  پونه

 کرد که من به داش ترسیدم ب
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 بايوم رو ورفت و وفت : فرهاد
ارشددت رو بگیرم بیارم و اي روي ادب رو به باران عزیزیم بشددین من برم سددف -

 خاطره و سالومه کرد :
 شما خانما چیزي نمی ورین ؟ -

 دستاشو بهم کوبید و وفت : سالومه
 چرا من یه آب هویش بستني می وام -

با صدایي که به نظرم نايکتر اي همیشه مي اومد در حالي که لد ند میزد  خاطره
 وفت :

 في بگیرفرهاد دان براي من یه کا -
واه  ابروهام رفت باال ببب فرهاد دان ببب کافي ببب ناخودآ

چرا به داي اینكه عصددداني باشددم خنده ام ورفته بود بب خاطره هنوي  نمیدونم
كه اي دسددتش کفري و  چه سددرتق و لوس بود و هنوي در عین این برام همون ب

 عصداني میشدم دوستش داشتم و دارم ب ببب
شات رسید و اول اي همه بستني و فالوده منو وذاشت فرهاد با سیني سفار وقتي

دلوم اخمهاي خاطره در هم رفت و در حالي که با ژسددتي بامزه لیوان یكدار 
 مصرفه نسكافه رو به لدهاش نزدیك میكرد وفت :

می واستي بگي کم شكر ش رو بده دوست ندارم بعد اي تموم شدن این سفر  -
 یه ورمم به وينم اضافه شده باشه

 تابلو بود که داره به من طعنه میزنه ب فرهاد با خنده در دوابش وفت : مالکا
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خانمببب بد شید اسمتون رو یادم نمیاد بب اینجا کم شكر و بي شكر ندارن یه  -
بسددته کافي میكس پاره میكنند میریزن توي لیوان یه بار مصددرف به اسددم کافي 

 میدن بهمون باید به همین قناعت کنید
 ره اي رفت و وفت :چشم غ خاطره

واسددده همین بود که به مامان اینا وفتم تو هت  بمونیم حداق  تو البي هت   -
 میتونستیم یه سفارش د رست و حسابي بدیم ب ب ب

خوب آره باید تو هت  مي موندید چون این یارو که کافي رو آورد ناخوناش  -
باي کنه کافي می با دسددتاش  ي كس رو اعین بی  بود فكر کنم يورش نرسددید 

 دندونش کمك ورفت
که اعتراض میكردیم يدیم يیر خنده ببب  با یدن این حرف همه در حالي  شددن

خاطره تقریدا تا وقتي که بروردیم پایین سدداکت بود و حتي حاضددر نشددد سددوار 
سالومه رو ورفت  ست  شدیم و د شه با اونكه همه امون توش دا می کابین ما ب

 م راحتتر بودم بورفتن تو یه کابین دیگه اینطوري من
 کابین رو به فرهاد کرد م و وفتم : تو
فرهاد لطفا يیاد سددر به سددر خاطره نگذار نمی وام تو سددفر اتفاقي بیافته که  -

سعي میكنه یه خورده این روابط  صوصا االن که بابا داره  سي دل ور بشه ب خ ک
 داغون رو درستش کنه

 چشم عزیزم ب من فقط می واستم اي تو حمایت کنم -
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مرسددي اما دوسددت ندارم با دسددت انداختن دیگران اي من حمایت کني ب  -
شه ب من  شیمون می خاطره یه مدت دیگه خودش هم اي کارهاي این رويهاش پ

 میشناسمش اي بچگي با هم بودیم
 باشه عزیزم بقول میدم دیگه سر به سرش نگذارم ب -
 ممنون ببب -
 ممنون چي ؟ -
 یعني چي ؟ -
 ی واي بهم بگي عزیزم ب بگي ممنون عزیزم ب یا سالم عزیزمیعني یه بار نم -

 و وفتم : خندیدم
بگذار کم کم دیگه اونقدر بهت میگم عزیزم که اشدداك بشدي و بگي تروخدا  -

 بسه باران یه ذره بهم بگو مرتیكه ؛ اوي ؛ هي ؛
 و پونه با صداي بلند خندیدن و فرید رو به فرهاد کرد و وفت : فرید

قول بدي اینطوري که باران نگاه میكني به منم نگاه کني منم قول  عزیزم اور -
 میدم اي صدح تا شب بهت بگم عزیزم ب

 میدینم که يبون در آوردي دقله -
خوب عزیزم چیكار کنم مگه میشددده آدم تو رو بدینه و کر و الل بشددینه ب تو  -

 سنگ رو هم به حرف در میاري عزیزم چه برسه به مودود دوپا ببب
شت ذغالها رو مي ری ت توي منق  فلزي  يوقت سیدیم کنار مامان اینا بابا دا ر

که اونجا وذاشددته بو دن براي مسددافرا و آقاي قادري هم کمكش مي کرد ب عمه 
سته بود و نمیدونم چي پچ پچ میكرد که چهره مامان  ش راحله هم کنار مامان ن
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 دست مامان ورفتم ايورفته و سرخ رنگ شده بود رفتم دلوو و ظرف ساالد رو 
 و وفتم :

شما برو با بابا قدم بزن اي وقتي اومدي  - ست کنم  ساالد در مامان بگذار من 
 همه اش ما رفتیم پي تفریح و تو اینجا نشستي و خورد کردیو و شستي و پ تي

 دختر دون دستات کثیفه برو دستت رو بشور دست به ظرف ساالدم نزدن -
م نايك میكرد وفت و من با بي خیالي رو عمه در حالي که پشدددت چشدد اینا

 دواب دادم :
شدم رفتم با فرهاد  - ستم رو همینكه اي تله کابین پیاده  ستم د ش نه عمه دون 

 دان دست و صورتم رو شستم چون خیلي این پایین ورمه نسدت به اون باال ب
 لد ندي بهم يد و وفت : مامان

بت شدد - مال درد میكنه نمیتونم من خوبم باران دان پاهام به خاطر این رطو
پیاده روي کنم بابا هم که با آقاي قادري مشغوله تو برو پیش نامزدت تنها نمونه 

 تو دمع غریدي کنه
 و وفتم : خندیدم

 غریدي کردن واال به من بیشتر میاد تا فرهاد -
امتداد نگاهم رو ورفت و به فرهاد نگاه کرد که بین سدددالومه و خاطره  مامان

 ورم حرف يدن ببببایستاد بود و 
روي باقي مونده سددفر هم به همین خوبي و آرامي وذشددت الدته اور اي تیكه  دو

انداختهاي عمه و عشوه اومدنهاي خاطره ونق نق هاي سالومه صرف نظر کنیم 
ب عمه اینا نمیدونم چرا با ودود اینهمه پزي که خاطره اي هت  و سددرویسددش 
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شب اومدن و توي ویالي م شدن ب ما میداد اي همون  به خاطر  هما م*س*تقر 
بابا اعتراضددي نكردیم و فقط سددعي کردیم کارهاشددون رو ندیده بگیریم و به 

 خودمون خوش بگذرونیم ب
هم بالخره بروشددتیم ب انگار اون اتفاق باالي کوه باعث شددده فرهاد کم  دیروي

 احرف تر بشه ببب یه دورایي خوشحالم شاید این نشونه خوبي باشه ب این رويه
منم کمتر و کمتر به صدرا فكر میكنم ب هر وقت که تصویر خودش و لد ندش 

سرم رو ت شمام یا به فرهاد تلفن میكنم یا  ب نت ورم میكنم ب بب ويمیاد دلوي چ
 تا اي یادش و لد ندش فرار کنم ببب یادش ببب لد ندشبببب صداشببب

نم فرهاد تلفن ک همدم بهتره برم فكر کنم یكي اي اون وقتاسددت که باید به واي
 بببب

 ب ب ب نتدددددددددرس
 همدددددددد ب دددددواهمدددددددد اودددددددر

 ! ددشومدددددددددیتدر نم ددددددددواندهید دددنیا اي
 اندصدافدددددددد ! یبد گددددددذردیتدددو س ددددت م یبودمدددددددد ب وفدددددته

 رمدددددددددیگددیرا پس م حدددددرفمدددددد
 !گددددددذردیددددو انگدددددددار اصدال نمدتدد یبدد
 خرداد 31

سیمه ببب این دو هفته رو فقط مشغول دوندوي بودیم  باورم نمیشه فردا روي عرو
ب دز آرایشددگاه و لداس که اي قد  ريو شددده بودن همه کارها رو تو این دو هفته 

که انجام دادیم ب مث  خرید کردن چیدن دهاي و نصدددب کردن پرده ها ب واي 
اي اون دلگیري که  روچقدر خونه امون خوشددگ  شددده بببب دهايم کامال خونه 
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خونه هاي کوچیك داره در آورده ب فرهاد تا نیم سدداعت پیش خونه ما بود ب دلم 
می واست خنچه عقدم رو خودم آماده کنم تو این چند روي فقط مشغول تزیین 

اما اصددال خسددته  سددددهاي سددفید و طالیي بودم و ولدويي روي سددفره عقد ب
 بعدش براي عروسي بریم تاالر و شب باشهنیستم ب قراره فردا مراسم عقد اینجا 

هم بریم خونه فرهاد اینا و کمي اونجا بزن و بكوب کنیم ب امشب با فرهاد سفره 
سقف و توش رو  صب کردیم روي  سفره ن سر  رو چیدیدم ب و تور بزروي باالي 

دیم ب چند تا کدوتر کاغذي سددفید و طالیي پر اي بادکنكهاي طالیي و سددفید کر
کردیم که به نوك هر کدومشددون یه قلب نقره ایي وصددله ببب  یزونهم اي تور او

سفره ام در عین سادوي خیلي خوشگ  شده ب لداسي که می وام سر سفره عقد 
بپوشم یه بلوي و دامن ساده است به رنگ طالیي ب لداس عروسمم اداره کردم ب 

 رماخرج اضافه براي لداسي که قراره فقط یه شب بپوشمش بگذدلم نمی واست 
سه بروزار  ساعت  شگاه چون عقد  ست فرهاد ب فردا اول وقت باید برم آرای رو د
سم ب فرهاد  سم بر شم که به آتلیه و مرا ساعت دوايه آماده با شه و من باید تا  می

مو اخ وقت رفتن کلي سددفارش کر د که يود ب وابم تا فردا یه عروس خسددته و
سم ب فكر کنم  شب مهمي اینجا چیزي ننوی شم ب اما دلم نیومد تو همچین  ندا
شب وقتي قرآن  شه ب ام ساس داره قوي تر می خوشحالم ب فكر میكنم که این اح
شدیم ب  شماي هم خیره  ست فرهاد که بگذاره تو رح  یه لحظه تو چ رو دادم د

شروك به حرکت کرد ب ستش  انگار یه حس پروانه ایي تو قلدم  حس کردم که دو
رو باهاش يندوي کنم و سعي کنم آرامش  مدارم خیلي يیاد اونقدر که همه عمر

رو بهش هدیه بدم ب شدداید این فقط دوسددت داشددتن باشدده اما یه روي بالخره 
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شق خودش میاد ببب یه روي همه خال هاي قلدم رو فرهاد پر میكنه  میدونم که ع
ین رو اي خدا خواستم ببب که خوشد تش ببب وقتي قرآن رو به دستش میدادم هم

شق  شم ببب عا شق ب شم ب که فراموش کنم ب که دوباره عا شد ت با کنم ب که خو
کسي که بعد اي امشب میشه همه يندوي من ببب کسي که منو با همه بدي ها و 
شد ب  ست داره بببب فرهاد به روم لد ند يد و دلم ورم  خوبي هام قدول کرده و دو

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببب
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببب
دیگه نقطه چین نمیگذارم ب ببب بگذار یه بار فقط یه بار هنوي که محرم  باشددده

ب هنوي که به خونه اش نرفتم یه بار فقط بايم به صدرا فكر کنم ببب فرهاد نشدم بب
به نگاهش ببب به لد ندش ببب به عطر خوشي که انگار منو دندال خودش تا آخر 
دنیا هم مي کشددید ببب بگذار بهش فكر کنم ببب تمام رويهایي که خیره به در 

باره عاشددق بشددم بب تا دو باره حس کنم که کالس مي مو ندم تا بیاد ببب تا دو
چقدر می وامش تا دوباره دلم براش بلريه ببب تا هر روي انگار عاشددق شدددن رو 
اي اول تجربه کنم بببب یاد رويهایي که براي مدت کوتاهي کنارش توي ماشینش 

شستم و به موي شد ووش میكردم و حس میكردم  یكمي ن مالیمي که پ ش می
یه وسددعت کوچیك و عطرش که میاد دنیا یعني همین ببب یعني من کنار اون تو 

و همه ودودمو پر میكنه ببببکه دلم بال بال میزنه تو هوایي که وقتي سددرم رو 
بروردونم بدینم صدرا نشسته روي صندلي اش و با ددیدت داره با استاد حرف 

و همه چیز رو يیر سدوال میدره بببب و من اصدالا نمیشدنوم چي میگه فقط  همیزن
 دریاي طوفاني باال و پایین میدره ببب تن صداش دلم رو مث 
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شه که اینطور براش  قول شب اخرین بار با شه ببب ام شب اخرین بار با میدم ام
دلتنگم که اینطور اشددك داره صددفحات تورو خیس میكنه همدم ببب امشددب 

 اخرین باره ببب
ید تو ذ هنم  اي با که  یه نفره ببب فقط اونه  مال  یاي من فقط و فقط  فردا دیگه دن
اشددده ببب فقط اونكه که باید وقت دلتنگي بهش پناه بدرم و وقت خوشددحالي ب

 باهاش ب ندم بببب
 کن همدم کمكم کن که سر عهدم بمونم بببببببببببببب کمكم

حس میكرد که دسددتي ولویش را ورفته و مي فشددرد نمي دانسددت چرا  صدددرا
 احسدداس خفگي لحظه ایي رهایش نمي کند نمی واسددت باي هم ب واند ببب
نمی واست صفحه بعد را که اي همین صفحه میشد نوشته هایش را دید بدینید 

 ب بب
پاره کند و  خودش هم اي این حس در تعجب بود ب دلش می واسدددت دفتر را 

اصال فراموش کند که چنین صفحاتي را خوانده اما دستش بي اختیار صفحه را 
 ورق يد بببب

ا به یدي بود که مش ب بود بعدبعدي اي دنس این دفتر ندود ب بروه سف صفحه
سطرها  ضور این  صفحه قد  ح شده ببب براي همین حتي اي  سدانده  این دفتر چ

 را حس میكرد ب
اي پر اي اشددك پر اي خطوط درهم ب نفس عمیقي کشددید شددروك به  صددفحه

 خواندن کرد ببب
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ستي و  تاریو سي ام بود ببب همدم تو نی شب عرو شب  رو فراموش کردم اما ام
ینجا بنویسم اینجا بنویسم تا اي فرط درد و دنون فریاد نكشم و سر به مجدورم ا

ست ببب اونچه داره داغونم میكنه  سمي که دارم مهم نی خیابون نگذارم ببب دردد
 دردیه که تو روحم داره فریاد مي کشه بببب

شب ستادم خودم چهره ام  ام شگاه وا همه چیز خوب بود وقتي دلوي آیینه آرای
ب مث  خیلي اي عكسددهاي روي دیوار آرایشددگاه یك عروس  رو دوسددت داشددتم

رویایي ندودم ب اما دیگه باران سددابق هم ندودم ب يیدا شددده بودم و لداس سددفید 
بلندم معصومیت چهره ام رو دو برابر کرده بود ب چشمام دیگه بي حالت ندود و 

ك محاال برق خوشگي داشت يیر اونهمه رنگ و سایه ببب بیني ووشتي ام به ک
وریم روي صورتم خوشفرم و کشیده به نظر مي اومد ب و لدهام که تنها عضویه 
شم مي  سه بر انگیز به چ سو سرخ و سته و  ستش دارم برد صورتم دو که توي 

ببب تاج کوتاهي که باالي  یشددداومد ببب صددورتم هم کشددیده تر و الغرتر دیده م
كه سددريمیني شددنینون يیداي موهام دا خوش کرده بود انگار منو شدددیه مل

با  یاد و اونو  تا ب پادشددداهاش بود  کوچیك و دورسدددت کرده بود ببب که منتظر 
شادي کوچیكي ايم دور و  صه هاش بدره ب آخ که چه  صر بلورین ق خودش به ق

 دور تر شد ببب
سید  وقتي ستم رو برد باال و بي حرف ب*و* فرهاد اومد با دیدنم لد ند يد و د

 میگ رفت و من خجالت مي کشیدم ب بببببب فیلمدردار هم تند تند عكس 
شمال  بعد شحال فامی  مادري ام که اي  شت چهره خو اي اون همه چیز تند وذ

پدري ام ب بب سددردي  ی   فام هاي يورکي  ند هاي و لد  نه  مده بودن ب طع او
نگاههاي مادر فرهاد و کادوي بي اريش سددر سددفره عقدببب همه و همه تند 
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کمي  ردها و وریه هاي هر دومون که مجدورم کوذشت ببب دیدن بیتا بعد اي مدت
صداي  س  و  شدن خطده عقد و طعم ع ست کنم ببب خونده  شمو دوباره در اری
سط  صیدن همراه فرهاد و سي و ر*ق* سم عرو شیدن خاله هام بببب مرا ک  ک
سفره  سر  سهند  سورپرایز دیدن  حلقه دوانهاي فامی  ببب و اي همه اینا مهمتر 

 ظاهر شد و وفت : عقد بود که یهو کنارم
شي  - شدي اونم بدون دادا شدي و عروس  سالم باران کوچولوبب دیگه بزرگ 

 بببب
من که در آ*س*و*شددش وم شدددم و بوییدمش اونقد محكم ب*س*لش کردم  و

که این مدت تنهاي ام رو ددران کنم ب این مدتي که حس کردم همه پشددتمو 
 خالي کردن و یه دورایي دارن تندیه ام میكنند

اینا تموم شددد و من فرهاد اومدیم تو این خونه بببب همه چیز بوي نو بودن  ههم
شكام رو نمي  ست دادن و رفتن بب دلم ور فت ا ست به د میداد ببب وقتي ما رو د
تونسددتم کنترل کنم ببب دم رفتن چسدددیده بودم به مادرم و هي میگتفم ببب مامان 

امانم هم با صددداي بلند وریه ببب مامان بببب دیگه هیچي نمیتونسددتم بگم ببب م
 میكرد و میگفت : بچه ام ببب بچه ام ببب عزیزم ببب

همه در اومده بود ببب پونه و سددهند در حالي که چشددماشددون خیس بود  وریه
مامان رو اي اونجا دور کردن ببب و همه رفتن من موندم و فرهاد بببب فرهاد بي 

شش وریه کردم صدا تو آ*س*و* شونه هامو  حرف ب*س*لم کرد بي  و اون تنها 
 نوايش کرد ببب ب

 بالخره آروم شدم فرهاد بهم وفت : وقتي
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 خوابت نمیاد -
شدددم راسددتش یه دورایي ترسددیده بودم بب انگار حاال که قرار بود همه  شددوکه

فاصله هاي بینمون برداشته بشه و من اونو تو خصوصي ترین يوایاي يندوي ام 
 راه بدم ببب ترسیده بودم

فرهاد تو صورتم چي دید که با خنده به طرفم اومدو صورتم رو نوايش  نمیدونم
 کرد :

شو  - سیدي ببب نترس نمی وام ب ورمت ببب تا تو آمادوی چیه خانومم اي چي تر
 نداشته باشي من کاریت نداري

صمیم  و شیدم ببب وت شو برد باال ببب نفس راحتي ک ستا سلیم د بعد به حالت ت
بشددم براي خواب برم دوش بگیرم تا اي شددر این همه  ورفتم قد  اي اینكه آماده

 تافت و آرایش خالص بشم ببب
اي توي کمد کوچیك اتاق خواب برداشتم و به طرف حموم کوچیكي که  لداسام

 تو اتاق خواب قرار داره ورفتم ببب
حوله ام رو دور سرم پیچیدم به آینه توي حموم نگاه کردم و ب ار روش رو  وقتي

 یاد حرفاي بیتا افتادم موقع رفتن که میگفت :پاك کردم ببب 
نكني ه  بشددي همین امشدددب یه بچه بگذاري تو دامن خودت ها یه ذره  -

نجابت کن بگذار حداق  یه ماهي واسه فرهاد ناي کن بعد بپر تو ب*س*لش ببب 
صله وق وق  صال کالس نداره ب من حو شو که ا سال هم بچه دار ن يودتر اي یه 

 ووشم بگه خاله بیتا پي پي دارم ببببچه ندارم هي در 
ام ورفت و فكر اینكه یه رويي بچه اي داشددته باشددیم که تو خونمون این  خنده

شته  سري دا شتم اور پ ست دا شد لد ند بزنم ببب قدال دو ور و اونور بره باعث 
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باشم اسمش رو بگذارم محمد صدرا ! به این فكر میكردم که دیگه نمیتونم این 
ذره هم فرهااد رو  یهام بگذارم چون نمی واسددتم حتي دیگه  اسددم رو روي بچه

روي قضیه ایي که تمومش کرده بودم حساس کنم ببب صداي فرهاد منو اي فكر 
 و خیاالم بیرون کشید ببب

عزیزم بیا نمیتونم تنهایي ب وابم حداق  بیا کنارم دراي بكش تا خوابم بدره ببب  -
 نكنه خوابیدي تو حموم

 وده در حالي که هنوي غرق افكار قدلي ام بودم وفتم :چلد ند بي ت با
 االن میام صدرا دان دارم لداس مي پوشم ببببببببب -

اي اینكه بفهمم چي وفتم ببب قد  اي اینكه بتونم دهنم رو براي وفتن حتي  قد 
یه دمله دیگه باي کنم ببب در حموم به شدددت به صدددا دراومد بب در روباي کردم 

صورتي که نمي تونستم توصیفش کنم ایستاده بود کنار در و داشت ببب فرهاد با 
فقط یه حوله دور سددرم  کهنگام میكرد ببب یادم رفت که لداسددي تنم نیسدددت 

پیچیدم بب یادم رفت خجالت بكشم ببب فقط خواستم دهنم رو باي کنم و حرف 
بزنم توضددیح بدم ببب که سددويش دردي رو توي صددورتم حس کردم و صددداي 

 که نه فقط ووشم رو که قلدم رو هم لريوند ببب فریادي
چشماتو باي کن بدین ببب منم ببب فرهاد ببب اینكه باهاش عروسي ك ردي ببب نه  -

سي کني ببب منم اونكه ايش فرار مي کني و مي  شتي باهاش عرو اونكه آريو دا
 اترسي نه اونكه اريو داري االن تو آغووشش بودي ببب چشماتو باي کن و بفهم ب

 من عروسي کرديبببب
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به کلمات بي رحمانه ایي که اي دهنش خارج میشد ووش میكردم ببب  وحشتزده
دستم رو به شدت ورفت و منو همونطور برهنه پرت کرد روي ت ت بببب شروك 
به در اوردن لداسهاش کرد ببب خورد شده بودم ببب ترسیده بودم ببب پشیمون بودم 

 فریاد میزد : ببب غمگین بودم ببب و اون هنوي
بگذار حالیت کنم که من شددوهرتم ببب که نمیتوني اي من فرار کني تا تو یاد  -

شي بببب نمیگذارم طوري ل*ذ*ت بدري که بت وني کس  کس دیگه ایي غرق ب
 دیگه اي رو داي من تصور کني

شد  این شكم منفجر  سرباي کرد باران ا ضم  دمله اش روحم رو پاره کرد ببب بغ
به اشددكاي من ببب به طرفم اومد ايخشددونتش درد نمیكشددیدم  و اون بي توده

چون درد روحم خیلي بزروتر بود هیچ مقاومتي نمیكردم ببب مث  پرنده ایي که 
شده و حتي توان مداريه نداره ببب ب سیر  ست یه عقاب ا شونت بب با درد  اتو د خ

مكن   مببب بدون اینكه حتي یه بار منو بب*و*سه بب منو به وحشیانه ترین شك
تصرف کرد بب میدونستم که فرهاد اون لحظه تو حال خودش ندود ببب که داشت 
شرمنده بودم ببب نمي  صداني بودم هم ايش  ستش ع شید بب هم اي د رنش مي ک

يندویمون به هردومون تحمی  کنم  بخواستم اینهمه درد و رنش رو تو اولین ش
مه تنم اي داي دندونهاش درد واقعا ناخواسددته بود ببب اما اینم حق من ندود بب ه

سرم اي برخورد با چوب تاج ت ت ورم کرد ببب هنوي درات نكردم  میكنه ووشه 
پاهام نیسدددت ببب همه  نه بدینم ببب درد فقط توي  بلند شددم برم خودم رو تو ای

 بب و روحم که حس دوپاره شدن داره بببب هدسمم درد میكن
دم بب یادم نمیاد دندال چي مي کاغذ و مداد رو تو کشددوي پادري پیدا کر این

شید و من  شد و بي حرف کنارم دراي ک شو وقتي فرهاد کارش تموم  شتم تو ک و
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شكسته و خورد شده به ووشه ت ت پناه اوردم ببب نمیدونم چند ساعت وذشت 
که متوده شددددم فرهاد خوابش برده ببب و این برام خیلي د ناکترببب  بود ببب  رد

یده حت خواب كه را نه اون ید که وویي بهم  د یده بب و من  و توداش دراي کشدد
ت*ج*ا*و*ي شددده بود ببب نمیدون چطوري با اونهمه درد و خونریزي اي روي 
شاید  شاید تیغ ببب  شتم  شو ها نمیدونم دندال چي مي و شدم توک ت ت بلند 

این کاغذ سفید افتاد  بهقرص شاید هر چیزي که بتونه ارومم کنه ببب اما چشمم 
ونه ها بهش پناه اوردم ببب تا بنویسم ببب که اورننویسم باید برم تو و حاال مث  دی

شم و بگم خدا چراااااااااااااا باین بود دواب اونهمه کمكي که  خیابون و داد بك
 ايت خواستم ببب

شدببب  صدرا ست و پرتش کرد به طرف دیوار روبروشب اي داش بلند  دفتر رو ب
ف حیاط رفت بببب بدون توده به حتي یادش رفت که چیزي بپوشدددد بب به طر

سددردي هوابب نمیتوانسددت نفس بكشددد می واسددت برود دایي که شدداید راه 
سر ست ر کنار درختان بید مجنون ببب روي يمین  شود ببب کنار ا سش باي  دتنف

يانو يد ببب سرش را به تنه درخت کنارش تكیه داد ببب و راه نفسش با فروری تن 
 اشكهایش باي شد بببب

ست که چه مدت ینم هم خودش ست ور یدان شا هیا بار بر  نیاخر دینكرده بب 
شک ر سال پ دایتقر یعنیبود   تهیسر خاک خانم دون مادر پدرش ا  شیسه 

س ت یدختر تیمظلوم یببب و حاال برا صومانه اش  یبرا یکه تاوان  شق مع ع
 سددتدان یندود نم نیا سددتنشیور  یب اما تنها دل  تیریپس داده بود اشددک م

 کیمدت کوتاه که اي شروك کارش به عنوان  نیکالفه است بببب در ا نهمهیاچرا 
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ن که قصد ورفتن آ یرا اي کسان یاریبس یبارها و بارها حق ها گذشتیم  یوک
را انداشته  در قلدش یرويیپ نیریش یرا داشتند باي پس ورفته بود ب و هر بار حس

 انیکوتاه نزد همه آشنا مدت نیااش در  یتدحر باعث خوشنام نیشد ببب و ا یم
را اي  یکند حق یدانسددت چرا طلدكارانه حس م یحرفه شددده بود ب اما نم نیا

 طورنیا دیعنوان ندا چیدانست که به ه یاون ورفته اند که در اص  خودش هم م
 نسدددت به باران یمطمئن بود که هنوي هم حس عاشددقانه ا دایب تقر شدددیاندیب

صا حال که او  صو ست اما با خواند ا یگریس دآن ک ايندارد خ صفحات  نیا
شت و يمان را به عقب بايم یآخر بب حس م و  گرداندیکرد کاش قدرت آن را دا

سل نینچنیورفت بب تا ا یباران را م یدلو س میخود را ت سا ند يودوذر نك یاح
هنوي هم در  یکه باران حت  واسدددتیم ریمنطق و بهانه و یب یبببب مث  کودک

شد بببب برا به او دنیشیحال اند  کی هیاپ  یصدرا ثابت وک گرید یلحظات یبا
 ریهانه وشده بود ب یممتاي دانشگاه تهران ندود ب کودک  یفارس التحص یدادوستر

شددك  حقش را اي او ورفته اند ب در تمام دوران  نیبه ظالمانه تر كردیکه حس م
ش ا یدز خانواده ؛ کتابها و هدف شددغل یکسدد ای یزیاش هروز به چ یيندو

شده بود ببب حا ال هم با خود تكرار م سته ن ست ندارد اما  كردیدلد که باران را دو
ر دو یفوالد یوارهاید ییو ظالمانه باران توسددط فرهاد وو انهیتصدداحب وحشدد

رگ  دیطپ یبه شدت م نهیبود ببب قلدش در س  تهیقلدش را شكسته بود و فرو ر
سددته شددده بود و برد اشددتکه د یبدون حق رتیوردنش اي شدددت حسددد و غ

که بر باران رفته  یکرد بب و اي همه مهمتر ظلم یحس م یضددربانش را به خوب
سته بود بب اي ا شك س شیو آبرو یکه يندو یدختر نكهیبود دلش را  ر دفاك را بر 

همه طرد شددده و در  یطرفه و پاک حراج کرده بود ب و اي سددو کی یاي عشددق
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ست تینها شق را به وا هیتكپناه برده بود تا  یبه دو شود ودوباره آرامش و ع هش 
شتداه ا کیبه خاطر  دیدهد ببب با هیاو هد ود بببو ش هیس ت و تلو تند نینچنیا

 یداکه اي ابت یتر شددود ب بغضدد نیسددنگ شیکه بغض در ولو شدددیباعث م نیا
 ب كردینم شیشده و رها رشیو دانیخاطرات ور نیخواندن ا

که هم مشددتاق بود تا  یر حالشدددد ب د رهیهوا بر ودودش چ یسددرما بالخره
چه بر باران وذشددته و او را تا مري دنون کشددانده و هم  گریب واند و بداند که د

که در ودودش  یدیدفتر نتواند احسددداس عج یکه با خواندن باق دیترسدد یم
سو م ست به کار زدیسو س یرا خاموش کند و د ض یبزند که قد  اي هر ک رر به 

شود ب او با س دیباران تمام  صاح ش  سات  کرد تا  یاش را در خود خفه م یا
س کیو   یوک کیبتواند به عنوان   نیسابق به باران کمک کند بببب و ا یهمكال

 بود ب انیم*س*تلزم خواندن آن خاطرات تا پا
شت ب دلو یس ت به سمت اتاقش باي و ست و به  ب  تادسیا نهیآ یاي دا برخوا

 ناشناخته بود ب شیبرا نهیدرون آ یصدرا
رنگ و  یب یببب لدها دهیب چشمان سرخ صورت رنگ پر دهیدرهم و ژول یموها

 دهیکشدد یخود آرام دا ورفته بود ابروها یکه مث  قد  سددردا یزیلريان تنها چ
به  یرنگ و نگاه سددرخ حالت مضددحك یصددورت ب نیاش بود که حاال در ا

سرو یصورتش م سمت  شت سیداد بب به  صورتش  یبهدا داخ  اتاقش رفت و 
صت  ش سش را ن دیبارا  صم یعوض م زیلدا  یورفت دوش آبگرم میکرد ببب ت

 دریسرما خوردنش را بگ یهم آرامش به ودودش بايوردد هم دلو دیشا ردیبگ
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ر را بود ببب دفت افتهیکه هنوي خواب به چشمانش راه ن یساعت بعد در حال میب ن
 محدوبش نشست بببب یوهوار یصندل یبرداشت و رو

 ماه ریت هشتم
ب راسددتش بالخره  شددمیپ یمدم دون ببب خوشددحالم که دوباره بروشددته سددالم

مراسم مثال مادرين سالم با فرهاد به  یامروي حالم اونقدر بهتر شد که بتونم برا
 ارمیاي کتابهام رو که دا مونده بود با خودم ب یخونه امون برم ب و تو رو و تعداد

و  فقط دیخونه بايم با نیاتو  یرب خوشددحالم که تو رو دارم و ناراحتم که انگا
فقط با تو درد دل کنم ببب بگذار برات اي ادامه اون شددب تلو بگم ببب اون شددب 

شدم ول شتن اون چند خط آرومتر  ستم تحم  کنم که کنار  ینم یبعد اي نو تون
 گهیتونم د یمطمئنم که هروز نم یعنیب وابم بب  ییاون ت ت کذا یفرهاد رو

به هر سدد تک رامشاون ت ت احسددداس آ یرو به حال  ینم ببب  بود خودمو 
ن در حال کوچكمو ونیزیتلو یکه دلو یکمرنگ یکاناپه صورت یرسوندم و رو

ه ک یوشدداد یخواب ن  راهنیقرار داشددت خودمو رها کردم ببببب الدته قدلش پ
 ینییکه هنوي لده پا دیسددف ریو به لداس خواب حر دمیدراور بود رو پوشدد یتو

رهاد ف نمیب یکنم م یپويخند يدم بببب خوب که فكر مبود  هت تم دا خوش کرد
صدان شته که ع شه ببب حرف یحق دا ضحک و در  دیکه اي دهنم پر یبا اونقد رم

نهیحال وق نیع تا سددر حد دنون د یبود که هر مرد حا نهیرو  کنه اما خدا  وا
بچه امون باعث شده  یکه اون لحظه فكر کردن به اسم محمد صدرا برا دونهیم
ب اورچه اسددم محمد صدددرا رو هم به خاطر  رونیدمله اي دهنم بپره ب نیا ودب

دفتر اي خاطرات وذشددته ام بگم ب  نیتو ا یحت گهیدوسددت ندارم د میبببب بگذر
کردم که خوابم برد ببب  هیو ور دمیاون کاناپه درد کشدد یدونم چقدر رو یببب نم
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شدددده و درد  رد رومتراکتور اي  هیکردم انگار  یشددددم حس م داریصدددح که ب
بودن  دهیاي بدنم رو با چاقو بر هیتك هیکردم انگار  یپاهام حس م نیب یدیشددد

 داریکه ب دمیترسدد یتونسددتم چشددمام رو باي کنم م یو دور انداخته بودن ببب نم
به  یبدم ببب و دواب من حت حیب واد توض یکه باي عصدان نمیشم و فرهاد رو بد

اومد  ینم ییصددددا چیر کردم هصددد یکماومدبببب ینظر خودمم مسدد ره م
شمامو باي کردم اول ساعت ا ونیزیتلو یساعت باال دمیکه د یزیچ نیچ ي بود 

دو هم وذشته بود ب اي دام بلند شدم اي شدت درد لدهام رو واي ورفتم و اشكم 
سراي ش یدر اتاق خواب رو باي کردم و نفس راحت واشیشد ببب  ریدوباره   دمیک

بروشتم تا به سمت آشپزخونه برم و دندال قرص مسكن  یفرهاد خونه ندود بببوقت
به رو  یاي خونه رو یبزرو رهیکاناپه افتاد و وحشدددت کردم دا یبگردم نگاهم 

سمت پا شدیم دهیکاناپه د شمام به   راهنمیکه تمام دامن پ دمیرفت و د نییب چ
شددد بببب به طرف  دتریام شددد هیغرق در خونه خشددک شددده اسددت ببب بايم ور

 یدوش اب ورم تمام بدنم م ریلداسددم رو در آوردم ي یتم و به سدد ترف مومح
کس رو نداشددتم که باهاش تماس  چیخودم سددوخت بببه یسددوخت دلم برا

شد خونر رمیبگ شه و انقدر ي یزیبببب اب ورم باعث  شروك ب ود ب ادیام دوباره 
واه تك دمیکه ترسدد  ببب سددتمیحموم دادم و نشددسددتم و ور واریبه د هیبببب ناخودآ

نگهدارم اما  اریکردم خودم رو هشدد یببب سددع رمیکردم دارم اي حال م یحس م
 هگید نجایرفت بب با خودم وفتم انگار ا یم رونیانگار حس ذره ذره اي دونم ب

ونه خ ادیببب اوه فرهاد ن یریتا بم یكنیم یزیانقدر خونر نجایاخر خطه باران ا
شد  دتریبكنه ببببب بغضم شد بهت یكب واد کم ستیمعلوم ن ادیببب تايه اورم ب
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 یچشددمامو باي کردم رو یهم نداشددتم ب وقت  تنیاشددک ر ینا گهید یاما حت
اونجا ندود خواستم اي دام بلند بشم که متوده  یبودم و کس دهیت ت دراي کش

شدم ببتو یسرم ص  بود  ستم و شدم که  یکه به د خونه خودمون بودم متوده 
که اي  یيمزمه ا یم دکتر اورده ب ب ب صدددداکرده و برا دایحموم پ یمنو تو یكی

 یکه من به راحت کیاومد اونقدر بلند بود و خونمون اونقدر کوچ یهال م یتو
 بتونم حرفاشون رو بشنوم ببببببببببببببببببب

س نیآقا بدن ا - شدت دچار آ سا یو پارو بیدختر به   یاکه بر یلیشده و من و
شه وورنه در آ میترمحتما  دیندارم با نجایاليمه رو ا یدراح شك ندهیب   براش م

 فهیو ظالمانه بوده و وظ انهیدختر شددده وحشدد نیکه با ا یببب رفتار شددهیسدداي م
 که یبگذارم ببب اما حال و روي انیرو در در سیکه پل كنهیم جابیمن ا یشغل

شما دارم م صم گذارهیدونم چرا نم ینم نمیب یاي  ست رو بگ میت هر  ب به رمیدر
 دیاریرو ب چارهیب نیکه ا نیشددما هم ظرف دو روي فرصددت دار رمیحال من م

شماره تلفتنون  هیآت مارستانیب تا من بهش کمک کنم وورنه من هم ادرس و هم 
 اقدام کنم ب ب ب ییا گهیطور د شمیرو دارم مجدور م

صدا فرهاد س ت ییبا  ر داد که به محض بهت نانیبهش اطم دمیشن یم یکه به 
 دمیبسته شدن در رو شن یبعد صدا قهیبب چند دق درهیم ششیشدن حالم منو پ

اتاق اي وحشددت دوباره چشددمام رو  یتو ادیدونسددتم که ممكنه فرهاد ب یببب م
شد بببب نم سته داخ  اتاق  ست بود فرهاد اه سم در ستم حد چرا دلم  دونمیب

ه لمسم کنه کن یبشه و سع كتریبهم نزد نهیت ت بش یکنارم رو ادیب  واستیم
ساس سوخت ببب  یفرهاد هم م یکردم ببب دلم برا یم یو بدب ت ییتنها ببب اح

 یببب اما فرهاد کنارم ننشست ببب صدا شدیما م یشب يندو نیبهتر دیبا شبید
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 چیهنوي تو اتاقه اما ه که دادینشددون م كردیکه م یدزئ ینفسددهاش و حرکتها
ضم دوباره  نیشدن بهم نكرد و ا كترینزد یبرا یحرکت شد که بغ شكنه بباعث 

سراي شمم  شكهام اي ووشه چ صدا ریبببب ا صله  شن یشد و بالفا  دمیفرهاد رو 
 بببب

 یرینكن دوباره اي هوش م هیبسه ور -
 توالت زیم یصددندل یورفته و لريان بود چشددمامو باي کردم رو یلیخ صددداش

سته بود و نگاهم م ش صه رنجش زیب تو نگاهش همه چ كردیکنار ت تم ن  بود غ
 دیچیپ پاهام نیدرد بايم ب یبببب خواستم اي دام بلند بشم ول یناراحت یمونیپش

الن ا نیهم اردستم وذاشت دستش سرد سرد بود انگ یببب فرهاد دستش رو رو
شو ب ویاب  یاي تو ست ش رونید ستم رو عقب ک دلم  گهینه د دمیآورده بود بببد

ستینم ساس چند ثان  وا سم کنه اي اح ش شمیپ هیلم  یشده بودم ببب اه مونیپ
 و وفت :بببب دیکش

 ببب ببب یكنیم یزیاي دات تكون ن ور دوباره خونر -
صد ک هیکردم حرف بزنم انگار يبونم اندايه  یسع یس ت به شده  ییلویوينه 

 شدم ؟ ینطوریچرا من ا -بود ب 
 اومد وفت : یکه صداش اي ته چاه در م یحال در
ها - گار اي اون دختر فت تو ان با یبود ییدکتر و د  اي اولح دیکه  ما ق  نیت

 بب یشدیم یدراح یكینزد
مه درد و  شیخودم آت یحرف دلم برا نیا دنیشددن با لت اونه حاال ع ورفت 

صدا گهید دمیفهم یرو م یزیخونر ستم  صدا هیور ینتون  یام رو کنترل کنم با 
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سرم  یرو یکردم فرهاد به آروم هیبلند ور شد و  ست و به طرفم خم  ش ت ت ن
 رو در آ*س*و*ش ورفت :

باران بببب بد شببب غلط کردم د -  یشددددم ببب بد ش ببب ددران م ونهیبد ش 
 کنم

اره پ یها كهیتونسدددت ت یددران کنه م  وادیم ویکردم چ هیمن ت *خ*تر ور و
شنا یبزنه ببب من وندیشده روحم رو پ س یبا اون حت ییکه تا قد  اي آ دز  یربا پ

که  یده بودم ببب منها اونم در حدضرورت هم صحدت نش یو همكالس  یفام
 نطوریببب حاال ا مپر اي ارامش داشدت یيندو هی یکرده بودم و اريو یسداده يندو

 تونست خاطرات یوقت نم چیتونست ددران کنه ببب ه یبببب نم دیبا انهیوحش
 وقت چیتونست ددران کنه ه یوقت نم چیشب رو اي ذهنم پاک کنه بببب ه نیا

 هاد رو و نه ببببببببببببببب نه خودم رو نه فر دمیب ش ینم
مام ندم ب  ت وذرو یداري  حال خواب و ب تا صدددح روي بع دش در  اون روي رو 

گار  که خود فرهاد بهم تزریق میكرد ان هاي  که بهم داده بود و آمپول هایي  دارو
بیشتر دنده آرامد شي داشتن ب فقط تونستم تو یه تماس کوتاه به پونه بگم که یه 

بزنم ب خدا رو  حرفوم نمیشد با مامان م*س*تقیم خورده ضعف دارم ب چون ر
شددكر که این رسددم مزخرف پایت تي رو هم به خواسددت خودم و فرهاد اي قد  
کنس  کرده بودیم بب فرداي اون روي بالخره تونستم اي ت ت بیام پایین اما هنوي 
حالم چندان خوب ندود و درد يیادي داشتم ب فرهاد تمام مد  و مالفه ها و حتي 

الیچه کوچیك توي حال رو شددسددته بود ب تو این مدت دز چند دمله کوتاه ق
درباره مصددرف دارو حرف دیگه اي با هم نزده بودیم ب شددب هم بعد اي اینكه 
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داروهاي منو تزریق کرد رفت و روي کاناپه خوابید ب صدددح وقتي دید که اومدم 
 اي اتاق بیرون به طرفم اومد و بايوم رو ورفت و پرسید :

 وبي باران ؟ دردت کمتر نشده ؟خ -
حرف با تكون دادن سرم بهش فهموندم که هنوي درد دارم ب لمس دستاش  بدون

ما دلمم  یدونم ايش متنفر ندودم ا حالم رو بهم میزد ب نم بايوم داشدددت  روي 
نمی واست که لمسم کنه ب بايوم رو بي اختیار اي دستش بیرون کشیدم و روي 

تم ب فرهاد نشس شتي صورتي با ولهاي بنفش تیره دامد  تك نفره ام که پارچه ا
سكوت ؛بالخره  شت چند دقیقه در  ست ب بعد اي وذ ش کالفه روي مد  کنارم ن

 با س تي ايم پرسید :
 انقدر حالت خوب هست که بدرمت دکتر -
 دکتر براي چي ؟ -
 مث  اینكه باید یه دراحي کوچیك روت انجام بده -

 یروي دکتر افتادمعمیقي کشیدم یاد حرفاي د نفس
 من نمیام همینجا تو خونه استراحت میكنم خوب میشم -
 لش نكن باران باید بریم وورنه دچار عفونت شدید میشي و خیلي خطرناکه ب -

ک  ک  نداشتم ب تحم  کردم تا کمكم کنه لداس بپوشم ب نمیدون چرا  حوصله
ب دربرابر هیچ حسددي نداشددتم وقتي فرهاد لداسددم رو عوض میكرد ببب هیچي 

ته تر  ظه سددرختر و ورف بدنم هر لح هاي  که اي دیدن کدودي  چهره درهم اون 
 میشد هم بي تفاوت بودم ب شرمندوي اش دیگه برام فایده اي نداشت ب بب
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سي موضعي  وقتي شده بود دکتر با با بي ح شب  شتیم تقریدا  اي مطب دکتر برو
ت ت دراي کشددیدم  یه دراحي کوچیك ترمیمي روم انجام داد ب به يحمت روي

 ب فرهاد کولر روشن کرد و يیر لب وفت :
من میرم برات یه آب میوه بیارم دکتر وفته تا رفع اثر داروي بي حسددي غذاي  -

 دامد بهت ندم
سددكوت سددردام دراي کشددیدم ب و لحظاتي بعد فرهاد با لیواني پر اي اب  در

ده ت ت نشددسدددت ب بي حرف لیو هاي یو مردد روي ل كه  ناس و ت نا ان رو آ
شت که بالخره لب  ستش ورفتم و درعه درعه خوردم ب نمیدونم چقدر وذ ايد

 به حرف يدن باي کرد ب
باران من میدونم که هرچي ام بگم تو احسدداس االن تو تاثیر نمیگذاره ب اما  -

ستم بیایي تو ب*س*لم تا با  شده بودم ببب وقتي ايت خوا شب واقعا دیونه  اون 
شد یه لحظه هم ب وابیم و تو اون حرف  شمام تیره و تار  رو يدي دنیا دلوي چ

که داري سددع مدت بهم دروس وفتي  مام این  که ت میكني اونو  يحس کردم 
فراموش کني و مي خواي که با هم خوشددد ت باشددیم ب حس کردم که در تمام 
که وقتي در  یدم  یدي بب اي این ترسدد نار خودت د داي من اونو ک مدت  این 

شت بگیرم وقتي ب و شمات رو بدندي و آ*س*و* شق بوريم هم باي چ ام بهت ع
 احسدداس اون هفكر کني که اون داي منه ببب تو مرد نیسددتي نمیتوني بفهمي ک

موقع من چقدر وحشددتناك بود ببب نه اشددتداه نكن نمی وام خودمو تودیح کنم 
نمی وام کارم رو تودیح کنم ببب االن مث  سددگ پشددیمونم ببب اما باور کن اون 

صال ا شي اومده بود و اختیارم رو لحظه ا نگار خودم ندودم انگار یه حیوون وح
ستم یه  ست ورفته بود ببب فقط می وا شیدن با هرچي بهت دوريبه د  با درد ک
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بفهمونم اونكه االن کنارته منم شوهرت منم ببب اونكه قسم خوردي تا اخر عمر 
ونطوري اکنارش باشي و خوشد تش کني منم بببب وقتي صدح بیدار شدم و ترو 

تايه فهمیدم چه غلطي کردم بببب مث  دیونه ها اي خونه يدم  روي کاناپه دیدم 
شتر  شاید بی شتم و  ايبیرون  ساعت فقط یه نفس دویدم ببب وقتي هم که برو یه 

ستمو بزنم وبمیرم ببب  ست همونجا رگ د اونطوري تو حموم دیدمت دلم می وا
یدونم خیلي پر رو و وقی که دارم این خواهش رو باران منو بد ش ببب م ح ام 

 ايت میكنم اما بیا بگذر بیا هر دو اون شب رو فراموش کنیم
تل ي خندیدم چه مسدد ره بود چي باید فراموش میكردم بب با ودود اینهمه  به

سته بود  ش سته بود با ودود اینهمه تحقیري که تو روحم ن ش دردي که روي تنم ن
 چیو باید فراموش مي کردم بببب

براش مي سددوخت مث  پسددر بچه ایي که میدونسددت کار غیر قاب  دلمم  اما
شتاش تو هم وره  شمي منو نگاه میكرد انگ شته بود و هي يیر چ شش کرده ن ب 
خورده بود و نوکشددون سددفید شددده بود اي بس فشددارشددون میداد ب سددعي کردم 

 صدامو پیدا کنم
ه چیزي کفرهاد من متاسفم فقط می وام یه چیزي بگم من اون شب اصال به  -

 تو ذهن تو بود فكر نمي کردم ببب من داشتم ببب داشتم ببب
بگم هم مضددحك بود هم شددرم ادايه به يبون آوردنش رو نمیداد  نمیتونسددتم

انگار داري شددن صدیغه عقد دیگه نمیگذاشدت حتي اسدم صددرا رو دلوي 
 فرهاد بیارم بببب

 منتظر نگام میكرد : فرهاد
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همچین حرفي اي دهنم خارج شددد ببب حاال  به هر حال خودمم نفهمیدم چرا -
هم نمی وام ايت معذرت ب وام ببنه واسدده اینكه فكر کني معتقدم کار خوبي 
شیدمت ببب اما ايت کینه هم  کردم اما حق من این ندود بببب نمیتونم بگم که ب 

صت بده تا خودمو پیدا کنم ببب  شدم فرهاد ببب  منبه دل ندارم فقط بهم فر وم 
 ب وم شدم بببمن همون ش

وفتن این دمله کودکانه بغض ولوم رو ورفت فرهاد هم چشماش کدر و  بعداي
ستامو بلند کردم و يیر لب  ست به طرفم بیاد و ب*س*لم کنه که د شد خوا تیره 

 التماس کردم :
 نه بببنه -

 مي ترسیدم ببب نمی واستم بهم نزدیك بشه ببب ايش
نا حرف يدم یع اون مان ای ما با  بايم  مان تلفن کرد بهم ب بهش روي  ما ني خود 

سربسته وفتم که شب بعداي عروسي یه خورده خونریزي داشتم که رفتم دکتر و 
دارو بهم داده ب اصددرار کرد که بیاد دیدنم اما وفتم که اینطوري راحتترم و خودم 

 هر وقت بهتر شدم با فرهاد میام دیدنشون ببب
ن و فرهاد دز در حد سدده روي تموم همینطور در سددكوت وذشددت م شدداید

ضددرورت باهم حرف نزدیم ببب کم کم دردهام کمتر شددد و کدودي هام رو به 
يردي رفتن ببب حاالدیگه مي تونستم اي دام بلند بشم و کارهاي ش صي ام رو 

 ويخودم انجام بدم ب شدددب چهارم بود که فرهاد بعد اي تزریق امپول کنارم ر
ستم رو ورفت ببب دلم نیوم ست و د ش شم اما دلم ت ت ن ستم رو عقب بك د د

می واست انقدر بهم فشار نیاره ببب دستم رو ورفت و فشار داد بي حال نگاهش 
 کردم و لد ند يدم ب
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 قربون لد ندت برم عزیزم ببب بارانببب -
سي بهم  دیگه شب عرو شت ب بب وقتي  صدقه رفتن هاش برام معني ندا قربون 

ر ايش ممنون شدم که دلم می واست وفت که تا خودم ن وام کاریم نداره اونقد
خودم بپرم ب*س*لش و ب*و*سه بارونش کنم اما وقتي فهمیدم که اونچه وفته 
اون چیزي ندوده که تو ذاتشددده چون اور تو ذاتش هم چنین وذشددتي بود هیچ 
وقت تو بدترین شددرایط هم اون بال رو سددرم نمیاورد؛ دیگه محدتهاش رو باور 

قدول ندود که کسددي که عاشددق باشدده بتونه حتي تو  نمیكردم ببباصددال برام قاب 
بدترین شرایط هم اي نظر دسمي به عشقش آسیب برسونه بببشاید این بیشتر 

 یه دور بیماري رواني باشه شاید هم یه دور خودخواهي دنون امیز ب ببب
 که نگاهم رو به دستامون دوخته بودم وفتم : همونطور

 بله -
تا ن واي حتي لم*س*ت هم بگذار امشدددب کنارت ب وابم  - ببب قول میدم 

 نكنم
حرفش خنده دار بود دلم می واسددت بهش بگم برو بیرون حتي نمیتونم  چقدر

سكوت کنارم دراي  ستي اما هیچي نگفتم و اونم در  ش تحم  کنم وقتي کنارم ن
شنیدم ببب بعد اي اون  صداي آهش رو  ستش ددا کردم و  ستم رو اي د شید ب د ک

ر براي نزدیكت یمابیم ببب اما نه اون نه من هیچ حرکتي نمیكنشدددا کنار هم می و
شدددن بهم بببب تا امروي که بالخره حس کردم حسددابي رنگ روم باي شددده اي 
با  جا ب فرهاد هم  یاییم اون مان تلفن کردم و وفتم شدددب م ما به  صدددحش 
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خوشددحاالي اسددتقدال کرد ب برام دالب بود که مامانش تو این چند روي دز یه 
 کوتاه تلفني اصال سراغمون رو نگرفته بود ب ببصحدت 

به خونه مامانم اینا رسیدم بببب حس کردم وارد بهشت شدم بب بوي خوب  وقتي
خونمون که هرداي دنیا هم بودم با چشددم بسددته مي تونسددتم اي بین صدددتا بو 
واه اشكم  تش یصش بدم آرومم کرد ببب و بعد ب*س*ل مامان و بابا ببب ناخودآ

ه اینا وریه ام رو ب ماند ب حاضر بودم دوباره بروردم تواین يندون ببب ماسرايیر ش
پاي دلتنگي ام وذاشتند ب اما فرهاد بااخم نگاهم میكرد ب انگار یه دور ترس تو 
چشددماش نشددسددته بود ب تا نزدیك نیمه شددب موندیم اونجا، بعدش کتابها و 

وذاشتیم توي کارتن دزوهام و باقي وسای  ش صي ام رو که مونده بود اونجا 
ست اي تو ب*س*ل مامان  عتا با خودم بیارم اینجا ب موق خداحافظي دلم نمی وا

بیام بیرون ب با اینكه بابام رو هم اندايه مامان دوسددتش دارم اما نمیدونم تو این 
چند وقت چي بهم وذشددته بود که فقط دلم ب*س*ل و آ*س*و*ش مامانم رو 

 كرد بببمی واست و هیچي دیگه آرومم نمی
ماشین فرهاد ساکت بود و صداي نفسهاش سنگین ببب وقتي رسیدیم خونه  توي

دعده ها رو باال اورد و توي اتاق وذاشددت و خودش بي اونكه حرفي بهم بزنه 
اي خونه يد بیرون ببب و من اومدم مشغول سرو سامون دادن تو شدم همدم دون 

ترسم تصادف کنه  ميوري نره ب نگرانم امیدوارم با اون حال بدیكه دیدم داي د
ببب راستش خودمم اي این حالت نگراني ام تعجب میكنم ب اما هرچي باشه اون 
شوهرمه ببب خوب برم الال بببب قول میدم هر اتقاقي افتاد يودي بهت خدر  مثال 

 بدم ببب برام دعا کن ببب همدم رويهاي تنهاي ام بب ب
 تیرماه نهم
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س ره امروي صدح  هم اي اون رويهاي م شب فرهاد تا خود  تو يندوي ام بود ب دی
سكته مي کردم ب هزار  شتم اي نگراني  شت دا سه وذ ساعت که اي  خونه نیومد 
دور فكر م تلف پیش خودم کردم ببب فكر کردم تصددادف کرده ببب شدداید تو 

شاید االن حالش بده تو بیمار بب نكنه ب ستانهخیابون ديدي دلوش رو ورفته ببب 
ده باشدده و یه ووشدده داده ماشددینش درب و داغون افتاده ببب اي شددهر خارج شدد

خیلي نگران شدددم ببب به این فكر میكردم اور بالیي سددرش بیاد فقط و فقط من 
مقصرم بب اور بالیي سرش بیاد من چیكار باید بكنم ببب بروردم به اون خونه ایي 

و ایندار محدود  روي در و دیوار رو نگاه کنم وکه برام مث  يندون بود و بايم شب 
تر اي قد  بشم ببب به نظرم مس ره مي اومد که همین دیشب تو خونه مامان اینا 
آريو کرده بودم که کاش بروردم اونجاببب نمیدونسددتم به کي تلفن کنم نصددف 
شدي ببب انقدر توي هال باال و پایین رفتم که نفهمیدم کي بیهوش و خسته روي 

شمام ر ناپهکا صدا افتادم ببب وقتي چ صدح بود ببب  شت  ساعت ه و باي کردم 
 کردم :

 فرهاد ببب فرهاد اومدي خونه ؟ -
شور  هیچ سي ندود ب دلم  شدم تو اتاق خواب هم ک خدري ندود ببب اي دام بلند 

به طرف تلفنم رفتم ب  فایده نداشدددت  میزد ب دیگه بیشددتر اي این صدددر کردن 
م اره اش رو نگرفته بودمی واسددتم با فرید تماس بگیرم هنوي به طور کام  شددم

شماني ا سته و چ شد و فرهاد با چهره اي خ سرخ  يکه در خونه باي  بي خوابي 
واه به طرفش دویدم و  اومد داخ  ببب ووشددي رو روي مد  پرت کردم و ناخودآ
به شددددت  یه بعد در حالي که محكم ب*س*لش کرده بودم اشددكام  ثان چند 
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سر شدن ببب فرهاد چند لحظه همونطور  داش موند ببب انگار اونم باور سرايیر 
به خوش اومد و  بالخرهنداشددت که ب وام اینطوري ايش اسددتقدال کنم ببب اما 

یدم چي  که نمیفهم هایي میكرد  مه  لب يمز منو محكم ب*س*ل کرد ببب يیر 
میگه ب راسددتش برام مهم هم ندود فقط اون لحظه این مهم بود که حالش خوبه 

ستم به شته خونه ب نمی وا ضر  و برو سرش بیاد ب و در حال حا خاطر من بالیي 
با ودود همه اتفاقاتي که افتاده بود اون هنوي همسددرم بود و تنها کسددي که مي 

 تونستم بهش تكیه کنم
که تو ب*س*لش بودم شددروك کرد به ب*و*سددیدن وونه هام ببب یه  همونطور

شتاق  شدم ب بب اما اون خیلي م شیمون  و بي لحظه اي اینكه اومدم ب*س*لش پ
قرار بود بب نفسددهاش حاال دیگه تند تر و عمیق تر شددده بودن ببب نمي دونسددتم 
باید چیكار کنم ب مي ترسیدم خودم عقب بكشم و باي بهش صدمه بزنم بب مي 
ست نگهداره و باي اون پیش خودش فكرکنه که فكرم داي دیگه  سیدم بگم د تر

نزدیك بشدده بب صددداي اسددت ببب اما واقعا دلم نمی واسددت بیشددتر اي این بهم 
مه اذیتم میكردن ببب دلم می واسدددت مي  مه و ه هاش ه هاش ورمي لد نفسدد
تونسددتم پرتش مي کردم کنار ببب اما نتونسددتم ب دراتش رو نداشددتم ب بب کاش 
یام ب تجربه  با خودم کنار ب که بتونم  تا وقتي  ید و رهام میكرد  خودش مي فهم

ه دیگه دلم نمی واسددت هیچ و قت اولم اي رابطه يناشددویي انقدر دردناك بود ک
تكرارش کنم ب اما فرهاد دسددتم رو ورفت ب با همون نگاه وحشددي و آشددفته اش 

کاش خونمون ان تاق خواب برد بب  به طرف ا با  قدرمنو  ها  که تن یك ندود  کوچ
ست روي ت ت و  ش سیم ببب ن چند قدم کوتاه اي تو هال به کنار ت ت خواب بر

شددمام رو بسددتم اي تو لدهام رو واي ورفتم و منو به طرف خودش کشددید بببب چ
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سعي کردم با نفس عمیق خودمو کنترل کنم و اون بي توده منو مي ب*و*سید 
بیني ام رو وونه ام رو و بالخره برخورد  كو نوايش میكرد چشماي بسته ام رو نو

نرم اما طلدكارانه لدهاش رو روي لدام حس کردم ببب واي خدایا هیچ وقت فكر 
که رويي اي اینكه فرهاد لدهام رو بب*و*س اینقدر متنفر و مسددشددمئز  نمیكردم

بشم بب اما شدم بب در کمال درموندوي دیدم که دلم می وااد پرتش کنم کنار که 
ید و  هام رو مي ب*و*سدد یاق لد با اشددت که  ظاتي  مام لح بزنم تو دهنش ببب ت

روسددیمون وادارمي کرد که اونا رو اي هم باي کنمبب یاد دردهاي سدد ت شددب ع
شم  شونه هام به چ سر مي افتادم یاد داي دندونهاش که هنوي یه داهایي روي 
سم من ندود بب بلكه اي  ستن د می ورد ببب کدودي هایي که اي روي عشق یا خوا
سددر کینه و انتقام و خشددم بود ببب فقط خدا میدونه چطور با این درون متالطم 

هدارم ببب و اون منو  ید و تونسددتم خودم رو آروم نگ ید و ب*و*سدد ب*و*سدد
سته تك تك برهنه ام کرد ببب اما روحم برهنه  شم کرد ببب آه سید ببب نواي ب*و*
شونده بود و  سنگي اش پو شش  شو توي اون پو شد ببب روحم همچنان خود ن

 رنش مي کشید بببب و من چشمام بسته بودببب
ه دبالخره آروم ورفت و کنارم دراي کشید هنوي صداي نفسهاش عادي نش وقتي

بود ببب بايم درد داشددتم بب مدت يیادي ندود که دراحي ترمیمي کرده بودم ببب 
دلم می واسددت فرهاد درکم میكرد و صدددر میكرد تا کامال خوب بشددم ببب یه 
سي  شون رو با رابطه دن سها رويي یه دا تو اینترنت خونده بودم مردها همه ح

شحالي ببب و حتي ترس ببب و  شم ببب خو شون میدن بب خ من حس میكردم که ن
شمام دیده بود  شب می  به موندن تو خونه مامانم اینا رو تو چ فرهاد اي وقتي دی
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صاحب من دوباره  شیده بود ببب انگار با ت سیده بود و حاال آروم کنارم دراي ک تر
 مال اونم ببب ويبه خودش ثابت کرده بود که من هن

بب االن که بیدار شدددم هر دو بعد اي دقایقي اي خسددتگي بیهوش شدددیم ب تقریدا
 دیدم فرهاد تو حمومه و من هم اومدم اینجا تا خودمو کمي اروم کنم ب

 مرداد 20
شدن و مهموني  بايم شا  تاخیر دارم همدم دون بد ش ببب اما این مدت به پا و

رفتن وذشت ببب اتقاق خاصي هم نیافتاده بود ببب تك تك فامیلهاي پدري ام ما 
و شكر همه اشون کم کم دارن مث  قد  رفتار میكنند ب رو پا وشا کردن و خدا ر

رو دعوت کرد خونش ببب  اهمه اشددون غیر اي خاطره ببب رويي که عمه راحله م
ما  هامون ا با ته بودببب حرف میزد  فه ورف یا مدت اخم کرده بود و ق له تموم  راح

د ند لخیلي کم ببب فرهاد خنده اش ورفته بود اي این رفتار بچه وونه خاطره بب و 
میزد بب نمیدونم خاطره چه برداشددتي اي این لد ند کرد که در حالي که تنها 

 بود رو به فرهاد وفت : دشلد ند اون شدش روي ل
به  - مه اش  ما ه یه ا پای یك آپ ارو یه دوره م مال  یه برشددور دارم  فرهاد من 

 انگلیسیه و من خوب متوده نمیشم ب میشه کمكم کني تا تردمه اش کنم ب
 با بددنسي وفت : فرهاد

اور این باران خانم و  برام وقت آياد بگذاره حتما ببب فعال که ک  تایمم رو  -
 اشغال کرده

 با حرص بلند شد و به آشپزخونه رفت ب با خنده به فرهاد وفتم : خاطره
 تو مگه قول نداده بودي اذیتش نكني -
 من کي قول دادم -
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 برودیادت رفته اون روي باالي کوه تو نمك آ -
 به یاد اوردن اون روي فرهاد ساکت شد و فقط یه دمله کوتاه وفت : با
 بد شید دیگه اذیتش نمیكنم -

شماره موبای  فرهاد رو  حالم شد منم بببب به هر حال خاطره موقع رفتن  ورفته 
دوباره ايش ورفت ب میدونستم که داره هنوي یادم نرفته بود که اي ووشي ساسان 

بود ب اما راسددتش چندان برام بچه بايي هاي خاطره مهم شددماره رو کش رفته 
 ندود ب

که همه چیز تقریدا عادي شددده ببب من و فرهاد هم با هم مشددكلي  خوشددحالم
شتر اي قد  پیش میاد  شده همون آدم مهربون ببب الدته بی نداریم ببب فرهاد دوباره 

باهاش حرف میزنم د باره که واهي سددداکت میشددده و میره تو فكر اما وقتي  و
چشاش مهربون میشه ببب اکثر شدها با هم میریم بیرون بب تقریدا نصف رستوران 
شمال دنوب  شف کردیم ببب تقریدا همه دا طرف تهران رفتیم  هاي تهران رو ک
شددرق غرب مرکز ببب همه دا دز دربند ببب راسددتش خودمم دیگه دلم نمی واد 

که ايدوادمون دا گه  یه خوبي دی باره اون طرف برم ببب ب  که دو شدددت این بود 
ه اون دست اي بي معرفتي هاش برداشت ص روابطم با بیتا بهتر شده بب یعني در ا

و واهي بهم سددر میزنه و تقریدا هر روي با هم تلفني حرف میزنیم بببب وقتهاي 
آيادمم توخونه درس می ونم ب امروي خیلي خوشددحالم چون بالخره تو آيمون 

ردم ب یادمه سددده شدددب پیش که خونه فرهاد اینا ورودي کانون وکال ثدت نام ک
خدر داد که ثدت نام شددروك شددده بب اي خوشددحالي دلم  بهمدعوت بودیم فرید 
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صوبرت مهربونش رو ماچ کنم ب اما نمیدونم چرا مامان فرهاد  ست بپرم  می وا
 اصال خوشش نیومد رو به من کرد و وفت :

ی  ين موفق خیلي - که وک یه  باران دون فكر نمي کني  عه  دام کم داریم تو 
 دورایي این کار سنگین و مردونه است

حق با شماست اینكار سنگین هست اما فكر نمیكنه مردونه باشه ب من خیلي  -
شیرن عدادي  شهرت دهاني دارن ببب مث   صال  سم که ا اي يناي وکی  رو میشنا

 مث  مهرانگیز کار و خیلي هاي دیگه ببب
 ت :فرهاد با نیش و کنایه وف مادر

شدن و اور بیان ایران  - سته اما فكر کنم هر دوتاي اینا تو ایران ممنوك الكار  در
 صاف باید برن يندون

با  رنگم به فرهاد نگاه کردم اونم داشدددت  ید يندون رو خیلي غلیظ وفتب  پر
 تعجب مادرش رو نگاه میكرد ببب

روشددت اي امكان نداره اون چیزي بدونه اي مادراي بايداشددت من ب توي راه ب نه
 فرهاد پرسیدم :

 فرهاد چیزي به مامانت وفتي -
 نه مگه بچه ام -
 اخه امشب خیلي مشكوك حرف میزد -
اره منم تعجب کردم ببب اما شدداید همینطوري وفته اخه چندان با کار کردن  -

 ين موافق نیست خصوصا تو محیط هایي مث  کالنتري و دادواه
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و دامعه کار میكنند ببب هر محیطي هم این چه حرفیه ببب اینهمه ين دارن ت -
سه  ستگي به رفتار خود آدم دارم بب حتي محیط مدر شه هم بد ب میتونه خوب با

 هم میتونه واسه یه معلم بد باشه بب اور خودش ن واد که درست کار کنه
 دستاشو اي روي فرمون برداشت و درحالي که می ندید وفت : فرهاد

 فقط نظر مامانمو وفتم بابا تسلیمم منكه چیزي نگفتم -
 حرص رومو کردم طرف پنجره : با
 اما انگار خودت هم همچین م الف این قضیه نیستي -
 بدین چطوري حرف میگذاري تو دهن آدم بببب -
شحالم  با شتم خیلي خو سمم رو نو شوخي ها بالخره امروي ا همه این حرفا و 

 مطمئنم که قدول میشم بب مطمئنم ببب
دم برم پیش فرهاد یه سددره داره صدددام مي کنه ببب همدم تا ذوق مرگ نشدد خوب

هنويم دلم نمی واد کنارش باشددم شدددا ب تا وقتي با هم حرف میزنیم می ندیم 
که خیلي دوسددتش  به ب وقتي مهربونه حس میكنم  بیرون میریم همه چیز خو
دارم و دلم می واد تا اخر عمر کنارش بمونم ببب اما همینكه شب میشه و صدام 

سي میكن سائ  دن شینه روتنم ببب اونم فهمیده که تو م سرد می ه انگار یهو عرق 
سردم اما به روم نمیاره ببب اما راحتمم نمیگذاره بب انگار فكر میكنه با هر  خیلي 
شددب رابطه داشددتن میتونه بزور وادارم کنه که حس بدم رو نسدددت بهش اي بین 

 بدرم ببب
 وریو هفتم شهر ستیب

 داشتم ب ریاه تاخم هیببب بايم درست 
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و منم  گذرهیداره م یعاد زیهمه چ افتادهین یخوب واقعا هم اتفاق خاصدد اما
 سرورم درس خوندنم ببب یحساب

 بب شهیبا فرهاد داره روي به روي بهتر  روابطم
به بودنش عادت  رهیگیدلم م ادیب ریخورده د هیاور شدددب  گهیحاال د راسددتش

ش شهیکردم اونم با محدتهاش هم سع كنهیحال ممنو خو که  ییتا دا كنهیم یو 
کنه و  سیاما خوب مجدوره که تو دوتا موسسه تدر شهیخونه م ادیيودتر ب تونهیم

 ب رهیهم بگ یشاورد خصوص
 تیتا اي نظر موقع دیتا شا میامسال هر دومون تو آيمون ارشد قدول بش دوارمیام

 ب میداشته باش یاوضاك بهتر میبتون یشغل
 که امشب بروزار شدب هیسراغت مهمون امیکه باعث شد ب یزیچ

 تولد فرهاد ب یمهمون
اعتماد به  ادیکردن و پ ت و پزم ،ي دیهفته اسددت که مشددغول خر هی درسددت

با اطالك خودش  یمهمون هی نیهم یکردنش رو نداشددتم برا زینفس سددوررپرا
ا اي و چند ت  یفام یبود که فقط دختر پسددرها نیا یمهمون نیا یورفتم و خوب

 ب تمرو دعوت کردم ب و اي مامان و بابا ها فاکتور ورف کینزد یستادو
 ب گذرهیبه همه خوش م شتریب ینطوریکردم ا حس
سر  امريهی" رو بتیسا ی"مام نیادم نیپدر ا خدا که اي توش چند دور غذا و د

ق  اي ا ادیخوشددمزه  رو  هینظر فرهاد و بق نیورفتم و امشدددب تونسددتم حدا
 کنم ب زیسورپرا

 …بکرد  زیفرهاد هم با رفتارش بددور منو سورپرا هالدت
 فرهاد رو به خاطره کرد و وفت : هویشروك شده بود که  یمهمون تايه
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 ب یتولدت که صدح برام فرستاد کیاي اس ام اس تدر یخاطره دان مرس -
 زیسورپرا واقعا یوفت کیکه تولدم رو تدر یبود ینفر نیخوشحال شدم اول یکل

 …شدم 
 وفت : یلد ند و  و وشادبا  خاطره

 فرهاد دان قاب  شما رو نداشت ب بب كنمیخواهش م -
س بودم و او نف دهیکنار فرهاد دراي کشدد یافتادم که وقت شددبید ادیورفت  دلم

ته بود اروم وونه اش رو  دهیبر ماش رو بسدد طه امون چشدد ته اي راب و برافروخ
 و وفتم : دمیب*و*س

 …ب زمیتولدت مدارک عز -
صداحاال م اما صال  صله به خواب رفته بود و ا شدم که فرهاد بالفا نو م یتوده 

 ب با خودم فكر کردم ب دهینشن
صم یک نایا شون انقدر   ید متول کیشده که حاال خاطره براش تدر یمیرابطه ا

 ب هیکه تولدش چه يمان دونهیاصال م ایفرسته 
ه بود که شددمارافتادم که خاطره برام وفته  شیچند ماه پ ادیچرا  دونمینم هوی

بهم  یچرا حس بد دونمیب نم دنیبهم اس ام اس م یاورده و واه ریفرهاد رو و
 دست داد ب

 بود به خودم اومدم : ستادهیکه کنارم وا دیفر یصدا با
 …ب؟ یشده ين داداش ؟ چرا ناراحت یچ -

 بهش يدم و وفتم : یلد ند
 …ب ادیوقت غذا کم ن هیدان نگرانم  دیفر ستین یزیچ -
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داره ب ن ینگران نكهیب ا میریگیم یزیچ هی رونیب میریسددرت کم اومد م یداف -
… 
 ب ب ب زنمیطور موقع ها ه  م نیاره حق باتوهه اما من کال ا -
 دستم رو ورفت و وفت : دیفر
داشم ين دا یکس به خوشگل چیکه االن تو دمع ه میبا هم بر*ق*ص میبر ایب -
 ببب ستین

و لد ند يدم و همراهش شددروك به  دمیبود شددنتعارف  هی شددتریرو که ب حرفش
 کردم ب دنیر*ق*ص
کوتاه کلوش  یها نیبا دامن کلوش و اسددت یسدددز بهار یدیم راهنیپ امشددب

 سرم دمع کردم ب یبودم و موهام رو باال دهیپوش
صله آرا تایب ستم که خ یکرده بود م شمیهم با حو ما خوب کردم ا رییتغ یلیدون

که تو مهمون یلیخ به نظر م یها بودن  داسددتر اي من   یخوشددگلتر و خوش ل
 اومدن ب

 ییایمدل اسپان راهنیکرده و پ یمیمال شیآرا شهیخاطره که بر عكس هم شیكی
 نیمعتقد بودم که خاطره خوشگ  تر نیبه ا شهیبود ب هم دهیپوش یقرمز و مشك

 ب لهیدختره فام
كر ما تو داشددته باشدده ، نه ! خدا رو شدد یافسددانه ا یخوشددگل نكهینه ا حاال

هه ي لمونیفام ها میندار ییدایال با مو خاطره  ما  ما یا رنگ  ییپر پشدددت خر
 فیظر یو لدها دهیکش ینیو بد رهیت ییبه رنگ قهوه ا دهیدرشت و کش یچشما

ستن ییو نايک چهره ا ش یخوا شب هم همه موهاش رو فر در کرده  تداره ب ام
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 یا لداسش هماهنگموهاش وذاشته بود که ب ونیهم م یبود و و  ري سرخ رنگ
 داشت ب یخوب

 ییدایي نیصورتش ا یرو یهم خوشگ  شده بود و درخشش خوشد ت مهتاب
 کرد ب یم شتریو ب شتریرو ب

شغول کمک  تایب ب یمهمون یتو یدخترها هیبق نطوریهم و صدح م و پونه که اي 
ودن ب دهیبه من بودن دم غروب رفتن خونه تا حاضر بشن و بگردن اما هنوي نرس

 ببب
ود، تعارف ب هیکامال  دیتو دمع کردم حرف فر یکه اي دخترها یفیودود تعر با

 یرو م نایا نكهیمن کجا و اونا ب اما با ودود ا تیصددورت سدداده و بدون دذاب
اي شددروك  ییا قهیب هنوي چند دق دمیباهاش ر*ق*صدد یدونسددتم با خوشددحال

شته بود که فرهاد در حال شت  دیخند یکه م یاهنگ نگذ  دیفس راهنیپ قهیاي پ
 : دیرو ورفت و اونو عقب کش دیو خوش دوخت فر

 …ب یر*ق*صیبا ين من م یدار یکش یخجالت نم یعزب اوقل نمیبد یاها -
 : دیهم خند دیفر
شم ب ين داداش خودمه تايه ا دینه مگه با - شگ  م نهمهیخجالت بك  یهم خو

 …بر*ق*صه 
 و وفت : چوندیرو پ دیووش فر فرهاد

 ی؟بدو برو برا ر*ق*صددهیم یباران چطور یدار كاریک ! تو چچشددم ناپا یا -
 …بکن  دایپ گهیر*ق*ص د یهمپا هیخودت 

 خم کرد و وفت : تیسرش رو با مظلوم دیفر
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ش - شم !ا دیبد  منو  ثیمودود خد نیبانو باران ! مجدورم اي رکابتون مرخب ب
 …بکرد  ینیوادار به عقب نش

تم شد ورف یفرهاد رو که به طرفم دراي م که دست یام ورفته بود ب در حال خنده
ص شروك به ر*ق* ش -کردم وفتم :  دنیو همراهش  صه ن ور دادا ب خودم  یغ

 !بببب ادیها در ب یب تا چشم بعض كنمیم دایدفت خوب پ هیبرات 
صدا در اومد ب فر تا ست دوابمو بده ينگ خونه به  شمك دیفرهاد خوا  بهم یچ

 يد و وفت :
باي  رشیمد بدو ين داداش بگفكر کنم دفت من او -  غصدددش گهید یكیتا 

 نكرده بببب
ستم که احتماال ک یرفتم م فونیخنده به طرف ا با شت در ب دیبا یدون شه و پ ا

 وفتم:
بب کالهمون  اینكرد یام مال خودمه نگاه چپ بهش کرد ینشد ب ابج گهینه د -
 تو هم ببب رهیم

اورد به طرف آشپزخونه  یم شكست خورده رو در یآدما یکه ادا یدر حال دیفر
 رفت :

ست ا یدار یزیچ یسم نمیبرم بد - شم اي د داداش و ين داداش  نیخودمو بك
 راحت کنم بببب  یب 
شتم پونه و ب در شد همونطور که انتظار دا شت در بودن موها تایکه باي  قرمز  یپ

صورتش کوچولوش رو ورفته بود وقت شق رنگ و مدلش بودم دور   یپونه که عا
 دهیپوش یبا بلوي صورت ییسارافون قهوه ا هیکه  دمیاتاق لداس عوض کرد د یتو

 بود ببب  تهیو موهاش رو همونطور ساده دور ر
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صوم یبرا دلم شد بب ب شییدایو ي تشیمع شرده  شلوار بادمجون تایف  یهم کت 
که خ دهیپوشدد یقشددنگ ته هنويم فكر م یبهش م یلیبود  مد بالد ه ک كردمیاو

من همه اش هفده سالشه و  یمع خاطره است ببب پونه دختر د نیخوشگ  تر
سالش ب یکرد ینگاش م یاما وقت  هی مب مطئمن بود ستین شتریانگار چهارده 

ا هم تو م دیاش که شكوفا بشه اون وقت شا یواقع ییدایچند سال که بگذره و ي
خونه رفتم ب و یانرژ شتریب با اومدن پونه ب میداشته باش ییدایالله ي هی لمونیفام

 نیکه توش دمع شدددده بودن رو نداشدددت اما ا یپونزده نفر شیما واقعا ونجا
دا تو  ذره هیشتر مهمونا تو همون یب دایباعث شده بود که تقر یدورا هیخودش 

که برم و غذاها رو  شدمیرد م نشونیباشن ب داشتم اي ب دنیهم مشغول ر*ق*ص
شام کنم که فرها نمیاپن بچ یرو د بايوم رو ورفت و منو به تا همه رو دعوت به 

ش ص یخاطره رو که کنارش م دایتقر نكاریو با ا دیطرف خودش ک رو  دیر*ق*
 کنار يد ب

جا عز - کس دفت ر*ق*ص  یچیکه دز تو ه میذره بر*ق*صدد هی ایب زمیک
 ببب ستین یخوب

 با اخم نگاهم کرد : ؟یمطمئن -
 ؟؟؟؟ هیمنظورت چ -
با   واسددتمیفقط م یچیه - و بهت ر کیتدر نیکه اول ییهمونابگم که بهتره 

به   یببب اخم فرهاد تدد یايشون تشكر کرد یحساب ینطوریا یوفتن بر*ق*ص
 ام رو ورفت و تكون داد : ینیخنده شد و نوک ب

 !!! یحسود باش ادیاصال بهت نم یآ یآ یآ -
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 سالومه بلند شد که رو به خاطره وفت : یخواستم دوابش رو بدم صدا تا
هم  ییایواسددمون اسددپان شدددهیم یدیپوشدد ییایو که اسددپانخاطره دون ت -

ها خون به دلمون  ی؟ منتظر بودم خاطره ناي کنه و مث  همه مهمون یبر*ق*صد
صه اما در کمال تعجب د هیکنه تا  وفت  دایکه با اعتماد بنفس ي دمیکم بر*ق*

: 
که بتونم بر*ق*صددم ب فرهاد  دیکن یوسددط رو خال نیا دیخوب پس لطف کن -

کن  یپنش رو پل کیاي فولدر سوم موي ستمتیمنو بزن به س یممور نیا ایدان ب
 بببب

سرم دوتا شاخ  یسرعت عملش تو دواب دادن و آهنگ رو کردن داشت رو اي
رو اي خاطره ورفت ببب مهمونها هم تا  یب فرهاد ايم دور شد و ممور شدیسدز م

تند منم به دور هم نشددسدد نیيم یهم رو هیمد  و بق یرو شدددیکه دا م ییدا
شپزخونه رفتم تا هم ضر  نمیب یکه ر*ق*ص خاطره رو م نطوریآ شام رو هم حا

شده بود تو تاریبا و شترشیکه ب یتند کیکنم ببب موي ض ینواخته  و  دیچیا پف
ر*ق*ص خوشددگلش  دیو بعد ايون چرخ نیيم یپاهاش رو دنیخاطره با کوب

شروك کرد ب اي بچگ ستعداد عج شهیهم یرو  سه ر* یدیا شت ب نه وا ق*ص دا
شم منم تا حدود نكهیا ص ریخوب م یمن بلد ندا  یرچاما خوب خاطره ه دمیق

پا یکرد و تو همه مهمون  یکه بزروتر شدددد ر*ق*صددش رو تكم ثابت  یها 
ود ب قهیده دق کینزد یزیچ هیکالم و  یب کیتک نفره بود بب موي یر*ق*صددها

 یهاد افتاد و با بددنسدونم چرا نگاهم به فر یببب نم دینفس ر*ق*ص هیخاطره 
به  شددتریبه ر*ق*ص خاطره باشدده ب نكهیا یکه حواس فرهاد به دا دمید یوقت
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ه وانه بود لد ند بچ دهیخودش تو بشقاب کش یبرا صانهیبود که حر یآلدالوها
 يدم ب ییا

اپن  یهمه غذاها و دسددرها رو رو دایتموم شددددن ر*ق*ص خاطره منم تقر با
اش  گهیووشددده د هیمنظم  یلیچنگالها رو خبودم و بشددقاب و قاشددق  دهیچ

سفره بندايم هم شتم  ست ندا شته بودم ب دو سنت نیاي ا شهیوذا  یدم مب یروش 
 نیهم یکنم برا ییرایپذ سیبه صورت سلف سرو  واستیدلم م شتریاومد ب

شام در مح انیشام ب یرو دعوت کردم که برا ههم ستانه ا طیبببب  خورده  ییدو
 شیدر پ ییکه خاطره رفتار مس ره ا كردمیخودم فكر م شد تمام مدت داشتم با

شت به راحت ییدایورفته با ي ست دفت خ یم یکه اون دا سدت  یربهت یلیتون ن
 یکه معلوم بود همه وقت و انرژ ینطوریکنه ب اما ا دایخودش پ یبه فرهاد برا

شته بود رو ستمیدلب توده فرهاد ب م یاش رو وذا دوران  هیمث  بق نمیکه ا دون
ثابت کردن خودش به من بببشدام که  یبود برا یراه هیامون  یو نودوان یکودک

شد د سنگ گهیتموم   ب كردنیم فیو پر بودن و مدام اي تنوك غذا ها تعر نیهمه 
 نیاي دسددرها و غذا ها رو تا قد  اي ا کدوم چیه دایبراشددون دالب بود که تقر

شونین ورده بودن ب اي تعر شدم و حس کردم  ف شحال  ستگخو داره اي تنم  یخ
 ببب رهیم رونیب

 تایخانواده هاشون هم غذا وذاشتم تا با خودشون بدرن ب ب یوفتم که برا بهشون
اي کنار نوژن دوست مشترک فرهاد و ساسان تكون ن ورده و  یکه اي اول مهمون

وفت  یباهاش حرف بزنه ، نشسته بود با خوشحال كردیم یسع ییبه هر بهانه ا
: 
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 هیين بابا  هیمامان دارم  هیحسددداب کن که من  ینطوریان پس اآخ دون بار -
شون غذا بگذار که ممكنه کار به دنگ دهان یناپدر هیپدر دارم  سه همه ا  یوا
 بكشه بببب

 هیفرهاد  دیکن شددا ییذره هنرنما هیرو بدر  کیک ایب یبلد  يبون نیا یبه دا -
ش شكالت هیفرهاد  کیبهت داد بببب ک یشابا  بزرگ بود که روش یلیخ یقلب 

 یاخمها کیک دنیکرده بودن ب با د نیرنگ تزئ ییري نسددكافه ا یرو با ولها
 کنار ووشم وفت : یواشكی دیتوهم رفت ب فر یفرهاد کم

بببب حس  زارهیاي شكالت ب یين داداش فرهاد شكالت دوست نداره اي بچگ -
سنگ هیکردم  ست ؛ ا لویصد ک ینیوينه به  ش ه بودم ردک یسع نهمهیرو قلدم ن

 : بود وفت دهیرنگم رو د دنیکه پر دیبروزار بشه ببب فر یبه خوب زیهمه چ
دسددر و  نهمهیسددرت به داش امشددب ا یب فدا یكنیم ینطوریبابا چرا ا یا -

سده طدقه اريش  کیک هیکه هر کدومش اندايه  یخوشدمزه درسدت کرد یغذا
وژن با فندک شددمع يدم اما هنوي حالم ورفته بود ب ن یداشددت ببب به يور لد ند

که چشماش رو بسته بود  یرو براش روشن کرد و فرهاد در حال کیک یرو یها
ش باشددده بعد اي ادمیلد ند يدم و با خودم وفتم  اریاخت یاونا رو فوت کرد ب ب
 باعث شد تا بهش توده کنم : تایب یکرده ب صدا یبپرسم که چه آريو

خاطره  هویبر*ق*صددم ببب باهاش   وامیرو بده م کیک یباران دون چاقو -
سوند و چاقو رو تقر شپزخونه ر شه خودش رو به آ شف ستم ب دایمث  ف  رونیاي د

 ب دیکش
ر*ق*ص م صوص دارم ببب خاطره  هیبا چاقو بر*ق*صم   وامیمن م رینه خ -

کرد ب حس کردم هر لحظه ممكنه اي  دنیشددروك به ر*ق*صدد یباي هم با طناي
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ر حالت تهوك بشددم ببب سددويش دسددتم و حرکات دلف دچا یلوس باي نهمهیا
ستم بر شدم د شم اي خاطره بردارم ب متوده  شد چ ش دهیباعث   یطور ی؛ وح

 ریش ریکه باعث شده بود دستم يخم بشه ب دستم رو ي دیدستم کش يچاقو رو ا
کاغذ ددا کردم و دور دسددتم  نتیکاب یاي رول رو یاب ورم ورفتم و حوله 

هرچه يودتر تموم  یدوسددت داشددتم مهمون حالم خوب ندود ب گهیببب د دمیچیپ
 ندود ب دمیچیپ یکس متوده من که اي درد به خودم م چیبشه ببب ه

دست مهمونا نشون داد  یاما بالخره صدا دیر*ق*ص چقدر طول کش دونمینم
شده چاقو رو به فرهاد بده ب به طرف اونها بروشتم فرهاد انگار  یکه خاطره راض

انگار  دیمنو د یوشت ب وقت یداشت با نگاهش دندالم ممن افتاده بود و  ادیتايه 
ه کنارش و بلند رو ب برمندارم با دست بهم اشاره کردکه  یمتوده شد حال خوب

 وفت : هیبق
 تولدم رو با خانمم بدرم ب بب کیک  وامیم -
 ببب یمن افتاد ادیچه عجب بالخره باي  -لب وفتم :  ریي

ستم ب یکردن نم ینگاهم م همه شون کنم ب نم نیاي ا رشتیتون سیمعطل  تم وا
کنار فرهاد  دهیکردن من رسدد یعصددد یعنیخاطره متوده بشدده که به هدفش 

 میبدر رو کیدستش بگذارم تا با هم ک ینشستم و اون اشاره کرد که دستمو رو
ست چپم رو دلو بدرم دلم نم شدم د ستیب مجدور  س دنیبا د  وا  ؛ تميخم د

ه مطمئن ندودم که اصددال اور يخم دسددتم رو نگرانش کنم ببب اورچه اون لحظ
رو  کیه کاشاره کردم ک تایب به ب میدیرو با هم بر کینه ببب ک ای شهینگران م نهیبد

بود ب بالخره هر طور بود شددب  ادیي یلیکردن ب درد دسددتم خ میتقسدد یبدره برا
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اون  نیکادوها رفتن ببب اي ب ردنو باي ک کیوذشددت و مهمونا بعد اي خوردن ک
مونده ب من  ادمیخودم ؛ خاطره و سدداسددان و مهتاب رو  هیفقط هد هیه هدهم

ببب  بود نیوارد ریو پ راهنیپ هیخاطره  یکادو دمیخر یچرم ادار فیک هیبراش 
 یکه ايش م یاريه بب حالت تهوع یهزار تومن م ستیدو یدونستم باال یکه م
 متعجب وفت : یبه سراغم اومده بود خاطره با خنده رو به مهمونا دمیترس

به ب یلیخ شددگاهیدرآمد آرا یتايه و دیكنینگام م ینطوریبابا ا هیچ - عدش خو
 : دینجات دادن !!! سالومه پرس یهم فرهاد دان ما رو اي خطر بزرو

 ؟یچه خطر -
 باران !!! دنیترش -

صدا بعد شوخ دیبلند خند یهم با  شون بده داره  و  اهنریب فرهاد پ كنهیم یکه ن
 کنار وذاشت و رو خاطره وفت : یتوده یبکراوات رو با 

شوخ - شنگ یشوخ یهم کرد یخاطره اور  ندود ب باران با ايدوادش منو اي  یق
 نجات داد که اونم خطر نشناختن عشق بود ببب یخطر بزرو

 ینقاشدد هیسدداسددان و مهتاب  یفرهاد هم حالم رو بهتر نكرد ببب کادو حرف
که کرده بودن کار  یود بببب کارب یقشددنگ اي عكس دو نفره ما تو روي عروسدد

 ادیمنو  قیو با اون لد ند عم دیخودم تو اون لداس سددف دنیبود اما د یقشددنگ
خاطره تلو اون شب انداخت بببب بكارتي که اي روحت اياله شد، هیچ دراحي 

و نوشددتن برام سدد ت شددده  كنهیدرد م یلیکه نمیتواند ترمیم کند ببب دسددتم خ
با ا ما  ته ب یپر حرف یبايم کل نهمهیهمدم دون ا و و پونه ر تایکردم ب فرهاد رف

 رو فكر کنم وقتشه یزیچ هینداشت ببب  نیماش گهیبرسونه چون آژانس مح  د
 یواشددكیکه  شددهیم یماه هیب  یدنیم یکه اعتراف کنم ورچه تو که خودت دار
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ا ب كنمیم یروشن کردم و دارم سع ییمور نعنا هیکشم ببببب االن هم  یم گاریس
 نهیهمه اش تلق دونمیخودمو آروم کنم ببب م زنمیکه بهش م یقیعم یها پک

هاد فر یکه امشددب برا یفیبدرن که ک ادمیاي  قیعم یپک ها نیا دیبببب اما شددا
که به خودم ادايه  نهیهم یبرا دیببببببببببببببب شددا فیدرسددت مث  ک دمیخر
شم که دواب اس ام اس ها دمینم ست فرهاد ناراحت با  دهیطره رو مخا یاي د

کردن  میقا یبرا یزیکردن نداره ببب نه منم چ میقا یبرا یزیبببب حداق  اون چ
فرهاد  یب رم برا فیخواسددتم اي چرم مشددهد ک یچرا وقت دونمیندارم اما نم

دم بو دهیکه نمونه اش رو قدال د یقهوه ا یادار فیظر فیک هیبه  افتادچشددمم 
سمان  ستم رو پان ست بب بهتره برم د سپر هیکنم و ب وابم تو د زنم تا ب یذره ام ا

صال بو ینمونه ورچه مور نعنا گاریس یبو سدكه که ا ببب  دهینم گاریس یانقدر 
در آرامش ب وابم  واش  نهیس یکه سرم رو بگذارم رو  وادیآ*س*و*ش م هیدلم 

تا برسددده م دونمیب م نارم و ب*س*لم م ادیفرهاد  ما م یک نه ا  نیکه ا دونمیک
ببب اي این هم وابگي قرار بود عشددق متولد شددود،  سددتیانه نآ*س*و*ش عاشددق

 همدم دون ریسقط کردیم ببب شدت ب 
 مهر دوايدهم

 مشدترک یچند ماه يندو نیمن و فرهاد تو ا نیب دیدر و بحث شدد نیاول امروي
هم به من وارد شددد بب روي بعد اي تولد، فرهاد با  یاتفاق افتاد ب و شددوک بزرو

ساب یسون ینیلب تاپ م هی دنیخر سرکله يدن ب زمیسورپرا یح شغول  ا کرد! م
شهداي یدزوه حقوق مدن ه پلو ک ایبه لوب سمطرف هم حوا هیبودم و اي  یدکتر 

سه پلوست وا ایدونستم که فرهاد عاشق لوب یببب م دیکش یواي نم نم دم م یرو
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ها،  ینیيم بیس یکه با قالب قلب رو ییگهایکه نكنه ته د زدیدلم شور م نیهم
سويه و نتونم  یلیخ شون کردم ب ست شگ  و مرتب در شگ زیم هیخو   شام خو

شددرمنده بودم ب خاطره رو با  شدددمید یفمن یاي فكرها ییدورا هیب  نمیبراش بچ
شتم که ب وام برا شتریهاش ب یودود همه بچه باي ست دا  هشیهم یاي اون دو

شه اون همداي یبمونم هرچ ریايش دلگ اد هم که هامه و فره یسرتق کودک یبا
 نییسطح پا یينها نیشدم که مث  ا دینكرده بود اي خودم نا ام یبنده خدا کار

 یراب یلیب اصددال دل كردمیداشددتم به خاطره حسددادت م نفسو بدون اعتماد به 
 حسادت ندود بببب

سع یفكرها نیا نیکه ب نطوریهم قه تدعض الثف اری" خ كردمیم یدر هم و برهم 
د رو وار یعرب یکه الفاظ حقوق یتو روح اون کسددکنم و   یخودم تحل ی" برا

ش که عادت یکرد صدلوات بفرسدتم ، فرهاد بعد اي تک ينگ کوتاه رانیحقوق ا
 اتاق شد ب وارددر انداخت و با چهره خندون و مهربونش  یرو تو دیبود ، کل

 ! یدوست داشتن یسالم بر بزرگ کدبانو -
 به سرتاپام انداخت و وفت : یدا بلند شدم و به استقدالش رفتم ب نگاه اي
 ادیبهت م یلیلداس ؛ خ نیبا ا یچه بامزه شد -

سف کیم شرتیبا ت ی شدندیپ یل شلوار و موهامو  هدیپوش رشیي یرنگ دیموي 
 دیو اون هم وونه ام رو کش دمیخند فشیبسته بودم ب اي تعر یسرم دم اسد یباال

 و وفت :
 ووشت آلود برم یلپها نیقربون ا یا -
 تراض وفتم :اع با
 چند ماه وين کم کردم نیتو ا لویفرهاد من دو ک -
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پره ووشت رو تنش باشه ! لپهاشم  هیبگم دوست دارم ينم  ی! من به ک  ودیب -
 تو دستم ! ادیخوشگ  ب ینطوریهم

ضافه وينم اعتماد به نفس خ شهیب هم دمیخند سرخوش  ینییپا یلیبه خاطر ا
به  ینو همونطور دوسدددت داره حس خوبفرهاد م دمیدیداشددتم اما حاال که م

 کردم ب دایخودم و ظاهرم پ
 دست فرهاد شدم ب یبزرگ تو کیمتوده پالست تايه

 ؟ یدیفرهاد ؟ کتاب خر هیچ نیا -
 که انقدر بزروه هیچه کتاب نیخنگول ا -
 !نمی؟ اصال بده بد گهی؟ بگو د هیپس چ -
ش کیحرف پالست نیدندال ا به ستش ک شده بزروو دعده  دمیرو اي د رو  یکادو 

 آوردم ! رونیاي توش ب
 ؟ هی؟ مال ک هیچ نیفرهاد ا یوا -
 شد و وفت : رهیبهم خ قیعم یلد ند با
 واسددده تولدم رويیکه د یبه خاطر يحمتا ایباران دن نیبه مهربون تر میتقد -

 یدیکش
شحال یکوتاه غید سر خو ش یاي  شغول پاره کردن کاغذ  دمیک سرعت م ، به 

ست یرو یکادو شدم ب و با دب اي  گهید غید هی یسون ینیدعده لب تاپ م دنیه 
 ریي یتو ب*س*ل فرهاد ، فرهاد با مهربون دمیپر عیو سددر دمیکشدد یسددر خوشدد

 ووشم وفت :
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ما خوب  هی  واسدددتیدلم م زمیبد ش عز - تاپ بزرگ برات ب رم، ا لب 
 وام ايدواج و وام خونه دسددت و بالم یخورده به خاطر قسددطها هیکه  یدونیم

 ببب هیخال
 کردم وفتم : یصورتش رو ب*و*سه بارون م یکه اي خوشحال یحال در
 !!! هیعال یلیخ نی، هم هیچه حرف نیا -

چولوم رنگ کو دیکه دعده رو باي کرده بودم و به لب تاپ سف یبعد در حال یکم
و فرهاد  كردمیشددده بودم، همچنان در حال ذوق کردن اي فرهاد تشددكر م رهیخ

فا نیب كرد،یم دایپ یهم اور وقت  ندويشیکه و دادیم حیمن برام توضدد یحر
لهیاورد باق نا تا اخر  وفتهم بهم  تیببب و در نها هیامكانتش چطور یو  که 

سیهفته وا خونه و  روتیتونم هم با کامپ یو م ارنیخونه ورفته رو م یکه برا یمك
وصا خصروم و بچه هاش  یوص  بشم بب دلم برا نترنتیلب تاپ به ا نیهم با ا
 یام بود ببب عروس یعروس یتو دمشیکه د یبار نیتنگ شده ب اخر یلیرضا خ

 ببببب
ته مودم رو اوردن و من اول نطوریهم و تا اخر هف که کردم  یکار نیهم شدددد 

سنجر رو سته بود ب و  یم ش صب کردم ب فرهاد هم کنجكاوانه کنارم ن لب تاپم ن
فته بود تو هم براش دونه خورده اخماش ر هیب  كردیدوسددتام نگاه م سددتیبه ل

 : دمینشده بود ايش پرس یدادم اما انگار راض حیدونه همه رو توض
 ؟ یورفته شد هویفرهاد ؟ چرا  هیچ -
 یچیه -
 دون باران راستشو بگو -
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به ا یا - با ! خوب دارم  به  یحاال که تو متاه  شدددد كنمیفكر م نیبا خوب 
 ؟ یپسر داشته باش ستیاد ل نهمهینظرت درسته که ا

رو ايش نداشددتم  یحرف نیچن دنیچرا توقع شددن دونمیرو بردم باال نم ابروهام
مده بود و م چت روم او با من تو  كه قدال خودش  ها  دیدیاون چه  با ب که من 

 : دمیپرس دیب با ترد هیچطور نمونیو روابط ب زنمیحرف م یچطور
 کنم ؟ شونتیدل ی وایب م كنهیمن تو رو ناراحت م ستیتو ل نایبودن ا یعنی -

 برق يد : چشماش
 ؟یكنیرو م نكاریاره اور ب وام ا -
 داشتم وفتم : یندود و حس بد یکه اصال ته دلم راض یودود با
درباره من باعث بشددده  یزیچ چیه  وادیدلم نم یچرا که نه ! تو شددوهر من -

 ! ستنیاصال برام مهم ن نایا یکن یاحساس ناراحت
سرونه رو پا یها یدیتک تک آ بعد س یدیبه ا یک کردم وقتپ ضا ر رهاد ف دمیر

 دستمو ورفت و وفت :
 نه ! من به اون اعتماد دارم ببب گهیرضا د -
 یندود ب به رضدددا اعتماد داره ؟ پس به ک ندینگفتم حرفش برام خوش آ یزیچ

کنند با من رابطه برقرار کنند ؟ اون  یم یسددع هیبق كنهیاعتماد نداره ؟ فكر م
 ؟ دمیبهشون م یبرخورد نیيه چنمن ادا كنهیوقت فكر م

 رو تكون دادم و به خودم وفتم : سرم
چقدر نسدددت به خاطره حسدداس شددده  شیرفته چند روي پ ادتیدختر  یآ -

 ببب به فرهاد هم حق بده خوب ! یبود
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شدن ا با ص   سر م نترنتیو صله ام   یاپ م الیب قدال با د رهیکمتر تو خونه حو
م بمونم ب تونست یساعت نم میاي ن شتریکه ب اومدم و انقد سرعتش افتضاح بود

درباره  اتیبا ب ایو با بچه ها حرف بزنم و  امیتونسددتم ب یدرسددهام م نیاما حاال ب
 وذشددته تو آيمون کانون وکال لهم سددا تایب ب میتدادل نظر کن یدرسدد یمدحثها

 یم توکه داشت شبیامتحان بده ب تا د  واستیقدول نشده بود و امسال دوباره م
اي حقوق کودکان  تیکه کانون حما دمیکردم د یکانون وکال رو نگاه م تیسددا

 یها سددانسددهیدانشددجو و ل نیعضددو داوطلب اي ب یدوباره درخواسددت داده برا
باره کارم رو  میب تصددم کی هیپا یکارآمويان وکال وکال ایحقوق  ورفتم که دو

شروك کنم ب تو تمام ا رو  متیبرم و فعالذهنم بود که  یتو نیمدت هم ا نیاونجا 
 مسئله رو عقب انداخته بودم ب نیا ییشروك کنم اما هر بار به بهانه ا

من حاضددر و آماده دلوش  رونیرفت ب یفرهاد داشددت اي خونه م یوقت صدددح
 : دیبرسون ب با تعجب پرس ییدا هیو وفتم منو هم تا  ستادمیوا
 ؟ یاول صدح یبر ی وایکجا م -
 بگم تا بهت میخوب ! بر یدا هی -

 کرد : یکوتاه میرو باي کرد و تعظ در
 بانو باران دییبفرما -
 تا حاال ؟ یاوه ! اوه ! اي ک -
 بانو باران ! گهیبهت م دیکه فر یاي وقت -
 ! دیفر زييمیعز یاخ -
 ؟ منم که حتما االن نقش برگ چغندر رو دارم ب دیفر زمی؟ عز یچ یچ -
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و بعد  دمیصورتش رو ب*و*س لحن کودکانه اش خنده ام ورفت ، خم شدم اي
 وفتم :

به ا ینه ک - و  نیریشدد ی! تو خود چغندر دهید یخوشددمزو نیبرگ چغندر 
 خوشمزه بببب

 رو که باي کرده بود دوباره بست و وفت : در
االن  ی وایو خوشددمزه ؟ م نیری! من چغندرم ؟ اونم شددنطوریخوب که ا -

 ! دهیمف یلیدات واسه صدحونه خ یسدز گنی؟ م یتست کن
 دستهاش رو اي دورم باي کنم وفتم : كردمیم یکه سع یتعجب در حال با
 ات ورفته ؟ یها ! شوخ شهیم رتی! د ایفرهاد تروخدا کوتاه ب یوا -

 دیب*و*سدد یوردنم و م ریو ي داشددتیکه شددالم رو اي دور سددرم برم یحال در
 مانتوم برد و يمزمه کرد : یدستش رو به طرف دکمه ها

ش شهینم رمینترس د - صدح گهید ی! تا تو با ش یاول  ردن و ک یطونیه*و*س 
 به سرت نزنه یيبون نیریش

 تونستم و یم  واستیوردنم کالفه ام کرد ببب دلم م یداس نفسهاش رو حرارت
موضوك برام ح  نشده بود بببب هنوي هر بار  نیطرف ببب هنوي ا هی كردمیپرتش م

 یو دوست داشتم ب اما فقط تا وقتب فرهاد ر كردمیرابطه امون رو به يور تحم  م
ببب سددرم رو بردم عقب  تنداشدد یاومد طرفم و ايم توقع رابطه دنسدد یکه نم

ستم رو پ سع ویام که  یشونید شتم و  قش ن شهیکردم مث  هم یکرده بود وذا
 کنم بببب یباي یبه خوب یيندو کیشر هیخودم رو به عنوان 
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اد وذشددته و فره ايدهیت اي کانون به فرهاد وفتم توقف کنه سدداع یدلو یوقت
 ندود ب با الشیخ نیکالس اول صدددحش رو اي دسددت داده بود ببب اما ع دایتقر

فرهاد حالت  یاي حقوق کودکان چشددما تیبزرگ کانون حما یتابلو دنید
 به خودش ورفت : یدیعج

 باران ؟ یدار كاریچ نجایا -
 توش شروك کنم ! تمویدوباره فعال  وامیمعلومه خوب ! م -

سیورفته به ووش م داشص  كردیارم منث شیپ هیکه تا چند ثان یو اي مهربون دیر
 تو صداش ندود یاثر چیه
 ؟ یرو ورفت میتصم نیا یاونوقت با ک -
 ؟ یبا ک یچ یعنی -
شت یوقت یعنی - صم یدا که  یدار یشوهر هیکه  دیبه ذهنت نرس یگرفتیم میت
 ؟ یحداق  باهاش مشورت کن ای یریايش ادايه بگ دیبا
که م - ته بودم  هت وف د  اي ايدوادمون ب هاد من ق بروردم سددراس   وامیفر

 یايیه نک كردمیفكر نم نیهم یبرا یام و تو هم اسددتقدال کرد یقدل یتهایفعال
آدم  هی؟ مگه من  یچ یعنیب در ضمن ادايه ورفتن  رمیباشه بايم ايت ادايه بگ

 ! رمیبگ یناقب العقلم که ادايه ب وام اي کس
 به طرفم بروشت و وفت : خشم با
به ا - ن ! م یگفتیبهم م دیکردم ! با یادآوریصدددح بهت  نویمن شددوهرتم خو

سدده روي بايداشددت  یچ یرفته که برا ادتیب  نجایا یدوسددت ندارم تو برورد
 شروك شد ! یساختمون لعنت نیاي هم زیهمه چ ؟یبود
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دلم  رهاد توموقع صدح ف یکه اي رفتار ب یب همه حرص شدیداشت منفجر م سرم
 ! دیحرفاش به اوج رس نیدمع شده بود با ا

داره ؟  نجایبه ا یچه ربط هی/؟ اون قضددیگیم یمعلوم هسددت چ چیفرهاد ه -
 بببیضح

با توهه اون ه - به خاطر  نجایبه ا یربط چیاره حق   گهینفر د هینداشدددت تو 
 !!! یبدب ت کرد یدست یخودت رو دست

ا خشددم بهش نگاه کردم تادوابش رو ولت بهم وصدد  کردن ب 220برق  انگار
نگاهش رو دندال کردم و چشمم خورد  ریببب مس كنهیبه من نگاه نم دمیبدم که د

ش ش یکه دلو یرنگ یسرمه ا ایيانت نیبه ما ص نیما ش   یما پارک کرده بود و 
شت ديدو ادهیکه اي اون پ ستها یونگاهم اي ر زدیرو م رشیشده بود دا اون  ید

س آدم به کت خوش دوخت ش یطو صورتش ک شد  دهیرنگش و بعد به طرف 
 بببب

م به سرعت صورت كردیشد فرهاد داشت با اون خشم به صدرا نگاه م ینم باورم
 ببب دمیشن یضربان قلدم رو خودم م یبروردوندم بببب صدا گهیرو به طرف د

 تنگ نشده ببب اصال تیبرا دلم
 وقت چیببب ه نمتیندارم بد دوست

 ببب هروز گریشود د یتكرار نم خاطراتمان
 ب
 ب
 ب
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 !شهیبا تمام ودود دوستت دارم ببب هم اما
 رو به حرکت در آورد ب نیبه سرعت ماش فرهاد

جایا یبرورد ی واسددتیم نیهم یبرا - باره بد ن که  شینیکه دو شددق ع ادیببب 
 یمن ب ند یببب که تو دلت به خوشداور یرو ينده کن متیقد

بودکه قدرت دواب دادن هم نداشتم ب  ام کرده یصدرا انقدر عصد دنید شوک
وقت  چی؟ اون که ه شددناسددهیفرهاد اي کجا صدددرا رو م كردمیبا خودم فكر م

ستیخودم کرده بودم که م شیپ یمن چه فكر ایبود ب خدا دهیصدرا رو ند  م وا
طم به تال ودودمهمه  ینطوریا دنشیکانون ببب حاال که فقط با د نیبروردم به ا

باهاش حرف بزنم بببب  یکنارش کار کنم و حت  واسددتمیم افتاده بود ب چطور
قدرت  یشددرمانه بود اما حت یو ب حانهیب حرفاش وق دیکشدد یم ادیفرهاد فر

شتم ب خوب م ستم که حت یدواب دادن ندا اور خود فرهاد هم ادايه بده  یدون
پام رو تو  وامیهروز نم گهید کانون  یکه  گذارماون  با ب حت  چه را اي  دیببب 

هام خداحافظآريوه تا مرد ببب و من چطور  یم یا و آرمان به خاطر دو کردم ب 
 بببب كردمیو خودم رو وم م شدمیدوتا مرد وم م نیدوتا احساس ب نیداشتم ب

س یوقت فت و یوفت و م یحرف تو رفتم و فرهاد همچنان م یب میدیبه خونه ر
: 

شن  یيندو نیمن و خودت و ا فیتكل ی وایم یباران تو ک - كر ! ف یکنرو رو
ندار ییعالقه ا چیکه ه دونمینم یكنیم به  که دونمینم یكنی! فكر م یبه من 

ش یببب حاال هم برا یكنیيور تحملم م شه ک ن! کانو یکه برورد یدیخودت نق
ار اون کن ادیباي با  ی وایات ببب که نكنه م یمیسددراس عشددق قد یکه دوباره بر

 ببببب یمنو تحم  کن یتا بتون یکن یمن يندو
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شت حالم رو بهم م حرفاش ستم تحم  کن ینم نیاي ا شتریب گهید زدیدا م تون
واه باال رفت و محكم رو  صورتش نشست بببب یدستم ناخودآ

فراموش کرده بودم که اون اونجا  ییدورا هیخفه شو فرهاد ! من خودمم اصال  -
براورده  دیکه چند ساله به ام ییبرم دندال اريوها  واستمی! من فقط م كنهیکار م

ستمینم یشدن اونا درس خوندم ب من حت ست ببب  دون ضو اونجا که او هنوي ع
 بب ادیوذشته تو ذهنم ب ادیبار هم نگذاشتم  هی یمدت حت نیتو ا

سرم داد م ییصدا  فیببب به دز اون ک یچرم فی" به دز اون ک زدیشرمنده تو 
 " یچرم
 رو دوباره تكون دادم وادامه دادم سرم

ب دارم همه تالشددم رو  یدونیرم فرهاد ب خودت هم خوب ممن دوسددتت دا -
ها کسدد نویکه ا كنمیم که االن تن بت کنم ب  ثا هت  و  نمكیکه بهش فكر م یب

شد ت ساس خو شته برا ییکنم تو یم یکنارش اح شده ببب یبببب وذ  من تموم 
ث   باره بد  وامینم یحت گهیکه د لمیف هیم چه حق نمشیدو به  ما تو  به  یبب ا

 بببب یقضاوت کن حانهیقدر وق نیدرباره من ا یدیيه مخودت ادا
 مد  نشست ب یسرش وذاشت و رو یدستهاش رو رو فرهاد

 یمدت فراموش کرد نیرو تو ا یکه تو پنش سددال بهش داشددت یعشددق یعنی -
 باور کنم؟؟ نویا ی وای؟م
شدم به خودم ادايه ندادم حت یخجالت بكش فرهاد اي وقت - عد ب یکه عقد تو 

که  یاشتداه حیتود یبرا یمون! حت یات تو شب عروس انهیرفتار وحش اي اون
ستاد ینطوریتو حرف بزنم ! اما تو حاال ا یکرده بودم !درباره اون آدم دلو  یوا
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ش یرو به رخم م یمن و چ یدلو با تو با تو  یچ ربارهکه د ی وایبببب م ؟؟یک
 حرف بزنم؟؟ بببب یکه شوهرم

 وونه به ووش غیکه نفس هام د شدیباعث مصدام بود  یکه تو یهق خشك هق
سن ببب ب شو اریاخت یبر سته  یک شپزخونه رو باي کردم و بدون توده به فرهاد ب آ

 یرو در آوردمببب بعد اي روشددن کردنش با شددعله ها گارمیرنگ سدد ییقهو ه ا
سرم رو رو یصندل یلريان آبگرم کن ،رو ستم و  ش ستام  یاپن ن شتمد بب ب وذا
سكوت و  شت که اي خونه  دومیب نم كردیتعجب بهم نگاه مفرهاد در  چقدر وذ

شد و در رو بهم کوب ست  دیخارج  شك شک منم در هم  بب و بالخره بغض خ
 بببب
سراس تو ببب همدم حالم خوب ن هیاالن  تايه شدم و اومدم  ب  ستیخورده آروم 

 تاوان دیبا یبب تا ک شمیم ونهیفرهاد حال خودم ببب دارم د یصدرا، حرفا دنید
 احساس رو پس بدم بببب نیا

اي  ترشیتا ب دادیادايه نم یخواب یاي ب شیدفتر را بست ب سويش چشمها صدرا
 كردیدل وش م نیبه ا یدیناام نیبه خواندن ادامه دهد بببب تايه داشت در ع نیا

ح   ییيناشو یيندو یورفته و در دغدغه ها شیرا در پ ینیروت یکه باران يندو
حاال در هم شددكسددته و  انفراموش کرده بود که بار یاتلحظ یبرا یشددده ب حت

 مشدد ب ندود به خواب شیکه هنوي برا یلیبه دل مارسددتانیت ت ب یرو رانیو
ي که هر بار باران ا یدیعج یوالیه یکرد با سمادت صدا یم یسع یرفته ب حت

ه و شروك ب شدیم داریاش ب نهینوشت ؛ در س یاش م ییو يناشو یروابط دنس
 بببب ندکرد را در نطفه خفه ک یم دنیخرناس کش
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 یکه واه شیوردنش و مشددت شدددن دسددتها یندض رو یعصددد دنیپر یحت
و آنها را در چنگ  رفتیخوشددحالت و پر پشددتت فرو م یموها انیناخواسددته م

 انگاشت ببب یم دهیورفت را هم ناد یم
 یننا ام قیبه ظاهر خوب باران! تنها قا یباران ؛ يندو یکه يندو دیدیحاال م اما

در حال باال و  یمیقد ییامواج خروشدددان رودخانه ا یامد که رو یبه نظر م
شد که يندو یرفتن و تقال برا نییپا شدن بود ب بببب متوده  شت یغرق ن رک انها م

 ود ببببکشته شده ب مییبگو ربودبهت ایشب مرده بود  نیهنوي متولد نشده در اول
ضوك فكر کرد که خواب بال نیبه ا انقدر شمانش را فراورفت بببب قد  مو خره چ

 لب يمزمه ریي دباشدددیگویمتوده آنچه که م یبه درسددت نكهیاي خواب بدون ا
 کرد :

 !شهیبا تمام ودود دوستت دارم ببب هم اما
 به خواب رفت بببب زدیکه لد ند م یدر حال و

کرد  یگاه من مارستانیب اطیدر ح مارانیبود و به تردد ب ستادهیکنار پنجره ا باران
رد و ي یو بروها دیچیپ یم اطیبلند ح یچنارها یال به ال زییب باد کم دان پا

رنگها  رشدتیبود و ب زییورفت ب ورچه هنوي اول پا یم یرا به باي یادیي ییقهوه ا
تا آمدن پونه  یادیدانست که يمان ي یمخود را حفظ کرده بودند ب  یهنوي سدز
 زدیبدرد ب دلش شددور م نجایتا او را اي ابار وادارش کند  نیا  واسددتینمانده ب م

حسدداب يمان اي دسددتش در رفته بود اما  نكهیرفت ب با ا یم دیببب دلتنگ بود با
است  یبستر نجایکه ا ستیادیتوانست درک کند که يمان ي یم نقدریحداق  ا

همه مدت دوام  نیببب چطور توانسددته بود ا دهیکه او را ند سدددتیادیو يمان ي
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در اي کنار  یتوانسددت درک کند و باور کند ب بب با صدددا یم نمخودش ه اوردیب
و  آب یوانیبا ل فتیپرستار مسن و خوش اخالق آن ش دهیپنجره دور شد ب حم

 است به طرفش آمد زیچند قرص ر یدانست حاو یکه م یکاسه کوچك
 یکه اي ت تت دل کند نمیب یبه به باران خانم م -

 تكان داد ب دییتالد ند يد سرش را به نشانه  باران
شک م یت ت ب واب یرو ادیدخترم ي یکرد یکار خوب - ضله هات خ  شنیع

 تا به حالت اولش برورده! یدرد بكش یکل دیبا یرفت نكهیو بعد که اي ا
 لب يمزمه کرد : ریي باران

 برم نجایاي ا یبرم ببب وقت نجایاي ا یوقت -
 : دیو پرسبه طرفش دراي کرده بود را ورفت  دهیکه حم ییقرصها

 ؟ رمیم نجایاي ا یمن ک -
مدت که  نی! تو ا یپرسددیسددوال رو م نیهم یدختر دون تو که باي دار یا -
جایا که حرف يد یب اي وقت یحرف نزد ای یین ب  یدیپرسدد نویفقط هم یهم 

و داروهات رو  یباشدد یدختر خوب دیخونه ! فقط با یریم یعجله نكن به يود
 ب یدکتر رو انجام بدخانم  ناتیو تمر یسر وقت ب ور

نده اش در پرو یزیپرستار فربه که حاال مشغول نوشتن چ نیا كردیحس م باران
ه ک یمزخرف یو قرصددها دهدیم دشیفر یتكرار یحرفها نیبود ب هر روي با هم

ساعتها ر دایشود و تقر رويیدهانش هر روي وس تر اي د شدیتنها باعث م ا تمام 
دهد بببب اما امروي نه !  یارند به خوردش مبگذ یداریخواب و ب نیب یدر حالت
س ره اش نم یها یمهربان نیا بیفر گریامروي د صها را که هنوي   وردیم ب قر

 ب دیخانم پاش دهیاب را به صورت حم وانیدر دهان نگهداشته بود تف کرد و ل
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شغالها رو نم نیمن ا - ست  رمیم نجایاي ا یبه من بگو من ک  ورمیآ ! پونه کجا
ون متنفرم اي دندالم بببب ايت ادیب دیبگ دیمنو بدره ببب به بابام ينگ بزن ادی؟ بگو ب

 ینایاي اون دکتر ب نیحدس کرد نجایمنو ا نكهیاحمقانه اتون اي ا یلد ندها نیا
چرندش ببب  یمسدد ره اش ببب با اون حرفا ینهایمتنفرم بب با اون تمر شددعوریب

 ! دیدست اي سرم بردار بببب دیکن رشیينج دیاست با ونهیاون خودش د
 گریب بالفاصله در اتاق باي شد و دو پرستار د  تیریو اشک م زدیم ادیفر باران

را  یاي آنها آمپول یكیدر مهار باران داشتند  یکه سع یوارد اتاق شدند ب در حال
 دهیب پونه رنگ پر كردیکرد ب باران همچنان تقال م قیبه سدرعت در دسدتش تزر

ب  دادیاتاق را متشنش تر نشان م یاش فضا هیود و هق هق ورب ستادهیدر ا یدلو
اي پشت دست برشانه پونه وذاشت و او را به آرامش دعوت کرد ب پونه  نایدکتر ب

سمت  اریاخت یب ستش را ورفت و او را به  شت ب دکتر د شانه دکتر وذا سر بر
 ب شدیم فتریو ضع فتریباران هر لحظه ضع یاتاقش برد ب صدا

 آب به دستش داد ب یوانینشاند و ل یصندل یرا روپونه  نایب
دا قیب ور دخترم و خودت رو کنترل کن ب نفس عم -  یطورنیا دیبكش ب تو ن

 ب یافتیاي پا ب
مان داره م - ببب  ندشیبد ینطوریببب ا نیببب ا  وامیبب نمیببب نم دنشید ادیما

 هست داغونتر بشه بب نكهیاي ا  وامیببنمینم
 برسه اون حتما آرومتر شده نگران نداش ! مامانت یتا وقت -

کرد کنترل اعصددابش را به دسددت  یو سددع دیکشدد یاپیپ قیچند نفس عم پونه
 ب اوردیب
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ستمیم - سهند آخر هفته د  وا سهیم گهیبگم که   نایتهران ب اون هنوي دردر ر
 ب ستیو مشكالت باران ن یماریب

تتر ارانه و باران راحبرادر ب نكهیخوبه با توده به ت صددصددشددش و ا یلیخ نیا -
 ب كنهیحتما بهمون کمک م نیبهش اعتماد کنه و به حرفاش ووش کنه ا تونهیم

اشت مقابلش وذ زیم یاب را رو وانیتكان داد ب و ل دییسرش را به نشانه تا پونه
 وفت :  واستیکه بر م یو در حال

 باران ؟ شیمن برم پ دیندار یاور با من امر -
 ببب دنمید ادیدوان بگو ب  یاون وک ،بهیزیچ هینه دخترم برو فقط  -
 ؟ دیو یثابت رو م یآقا -
 بله ! -
 اومده ؟ شیپ یمشكل -
 ب رمیدرباره باران باهاش حرف بزنم و ايش کمک بگ  وامیم ستین یزینه چ -
 چشم خانم دکتر حتما ! -

اش را  یشانیاو در خواب بود ب م*س*تاص  پ دیکنار ت ت باران رس یوقت پونه
 باران که کنارش قرار ورفته بود وذاشت ب فینح یدستها بر

 مادرش اي خواب برخواست ب یبا صدا صدرا
 حداق  پاشو ناهار ب ور یصدرا دان مادر بلند شو صدحونه که ن ورد -

شد به خاطر هجوم نور  صدرا شمانش را به يحمت باي کرد و دوباره مجدور  چ
 آنها را بدندد ب

 ساعت چنده مامان ؟ -
 دو ! کیزدن -
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 نشست شیبه سرعت سر دا صدرا
 امروي چند شنده است ؟ -

 و وفت : دیخانم خند شكوفه
 نیهم یامروي پنش شددنده اسددت و همه دادواهها بسددته برا زمینگران نداش عز -

شتم ه صدا چیکس ه چیهم نگذا  یتا تو راحت ب واب ادیب رونیايش ب یسر و 
 ب

ش ینفس راحت صدرا آ*س*و*ش مادر را  ید ب دلش هواآم نییو اي ت ت پا دیک
به طرف مادرش خم شدددد و ب حرف او را در آ*س*و*ش ورفت ب  یکرده بود ب 

 شیها یمث  بچگ قاینداشددت ب دق یحال خوشدد زدیچنگ م شیبغض به ولو
 یاخالق اتیتوانسددت به خاطر خصددوصدد یدر مهد کودک نم یشددده بود وقت

 چهیکردند و باي یمکند و همه او را مسدد ره  دایپ یسددتکه داشددت دو یخاصدد
ستش به يور م شیها سر یب و او هر روي که به خانه م گرفتندیرا اي د ه ب عیآمد 

ايدسددت بچه  زیر کیو   تیریبرد و اشددک م یآ*س*و*ش مهربان مادر پناه م
توانسددت نام  یکند ببب نم هیتوانسددت ور یکرد ب اما امروي نم یم تیها شددكا

س س ینم بدردرا  یک ست اي ک سنگ تیشكا یتوان ضش   رینفس و و نیکند ب بغ
ستان ظر کیبود تنها قامت کوچ شرد ب و نوايش د  فشیمادر را در آ*س*و*ش ف

ب  كردیحس کرد ب چقدر خوب بود که مادر حالش را درک م شیرا بر شددانه ها
سوال س یاي او نم یچقدر خوب بود که مادر   یب ببب کاش دوباره کودک م دیپر

 شد بببب
 تعجب به او چشم دوخته بود :نهار طاها با  زیم سر
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که تمام  یب مطمئن میدیخونه د نیچه عجب صدرا خان اعظم ما شما رو تو ا -
سق و فجور رو  شهیو ر یرا تو يندان انداخت یالملل نیب تكارانیدنا همه دور ف

 ؟ یخشكوند
 بود خنده اش ورفت ! دهیکلمه فسق و فجور که کمتر به ووشش شن اي
 دناب مهندس ثابت ؟ یورفت ادی یرو اي ک انیا هیفسق و فجور چ -
من دارم ماهواره نگاه  نهیدیتو هال و م ادیم یشددهال خانم اي بس وقت نیاي ا -
له الله پسددر دون ا گهیم یه كنمیم رو نگاه نكن همه اش  زهایچ نیال الله ا

 ! درهیرو م مانتیباعث فسق و فجوره ا
واه بلند به حرکات طاها که خ صدرا  یو صدا یقشنگ لهجه شمال یلیناخودآ

 و وفت : دیخند كردیم دینايک شهال خانم را تقل
 بنده خدا اونم تو رو شناخته ب گهید گهیخوب راست م -
ب تايه مهندسددم که هسددتم  یی؛ آقا یول یخوب نیمگه من چمه؟ پسددر به ا -

اسددت  یامر نجایا انیخاطرخواه دارم ب حاال اور نم یکه هسددتم کل پمیخوش ت
 هالحد یعل
 ؟ یكنیبلغور م یاریچرت و پرتها رو اي کجا م نیا هیچ گهیالحده د یعل -

س طاها شهال خانم که تايه ر سددها دهیباي به  شتن   یسدز یبود و در حال وذا
 بود اشاره کرد و وفت : زیم انیخوردن در م

ب منم که سدداده يود  كنهیم دادیداره ب ی! تهادم فرهنگ كاسددتیکار کار آمر -
 شهال خانم ؟ گمیب بد م رمیگیقرار م ریتحت تاث

 خانم لد ند به روش يد و وفت : شهال
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ب  یتجربه ندار یخام ی! شددما دوان یگیوفته شددما بد م ینه قند عسدد  ک -
به فكر باشن  دیخوبه ! بزروترا با یكنینشون بدن فكر م ونیزیلویکه تو ت یهرچ

 !!! رونیرا اي خونه بدرن ب طانیدعده ش نیو ا
شاره م*س*تق ثانهیخد نگاه صدرا و  دیماهواره د سوریشهال خانم را به ر میو ا

 یب یدوباره خنده اش ورفت ب پدر که تا آن يمان سددكوت کرده بود و به حرفا
 وفت : كردیسر و ته آن دو ووش م

شد هیحاال  - شه و  دیانقدر حرف بزن میبار هم که دور هم دمع  سرد ب که غذا 
 ب افتهیاي دهن ب

تلفن صدرا بلند شد ب صدرا دست در  یبود که صدا دهینرس مهیبه نناهار  هنوي
ش كشیشلوار ورم کن مارک نا بید ش رونیاش را ب یکرد و وو انم نام خ دیک

 ب ردیبلند شود و اي آن فاصله بگ زیباعث شد که به سرعت اي پشت م یاشراق
 حالتون چطوره ؟ یالو سالم خانم اشراق -
 بببب -
 ن خانم حالش چطوره ؟ممنون خوبم ب بارا -

 باال رفت و به مادرش اشاره کرد که : یزیطاها به شك  مس ره آم یابروها
 ریبگ  یتحو -

 نكند ب یبا اخم به او اشاره کرد که فضول مادر
 باي حالشون بد شد ب واقعا متاسفم ! رويیعجب پس د -
 ببب -
 ؟ نهیمنو بد  وادیم شونیددا ا -
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 ببب -
 ؟ امیب دنشونید یراب تونمیم یحتما ! ک -
 بببب -
که  یب شددما مطمئن مارسددتانیب امیخوب من فردا راس سدداعت سدده م اریبسدد -
 دارن؟ اخه روي دمعه است ! فیتشر شونیا

 ببب -
 فردا! نمتونیدیخوبه ب پس من م -
 ببب -
 ! خدانگهدار !دیشما هم به خانواده سالم برسون -

مشددكوک مادر خورد و بعد اي  یطاها و نگاهها یمتلكها انیناهار را م صدددرا
صدرا مط  واهدیناهار پدرش به او وفت که م ه دندال پدر ب عیبا او حرف بزندب 

ا ارامش و صدددر دیچیبلک در اتاق پ تانیکاپ نیریشدد یکتاب انه روانه شددد ب بو
ص  یدر مپ ادیتوتون او را به  یچوب و بو یکتاب بو یبو شهیورفت ب هم یخا

شوم مهیانداخت ، کتاب انه ن شن ، شت ب و  ییدایي نهیرو که که ووشه آن قرار دا
صدرا رو نتیچون ام یمفهمو شیبرا نیا شت ب   کنار یمد  راحت یو ارامش دا

ورم بود ب پدر  نهیروشددن کردن شددوم یخاموش نشددسددت هنوي هوا برا نهیشددوم
عه کوچك زیپشدددت م طال تاق قرار  یدر ورد یروبروپنچره و  کیکه نزد یم ا

درا رو به ص زدیرنگش م اهیس پیبه پ یقیکه پک عم یالداشت نشست و در ح
 وفت :

 ؟ رهیم شیخوب پسرم اوضاك خوبه ؟ کارات درست پ -
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در حال حاضددر در  زیچ چیکه نه ه دیبگو  واسددتیصدددرا م ییلحظه ا یبرا
اش به طور ک  بهم  یخودش قرار ندارد ب که معادله يندو یاو سددردا یيندو

ها سال نیکند در تمام ا یه است بببب که حس مو کالف نیش،غمگیو او و  تهیر
ت ب بوده اس چاريش و پو یکرده ب یآن يندو یکه برا یراه را اشتداه رفت و هدف

 یبرا دیدر دواب چه بگو دیب واهد با حیدانسددت اور پدر اي او توضدد یاما نم
 و وفت : دیکش یقینفس عم نیهم

 خوبه ! دایتقر زیبله همه چ -
 یدرباره هنگامه باهات حرف بزنم دختر آقا  واستمیم خوب خدا رو شكر ! -

 بودن ب نجایا شبیتابان که د
 اومده ؟ شیبراش پ یمشكل -
 ب سیسوئ ادیهمراه تو م گهیبگم که اونم ماه د  واستمینه فقط م -
 متوده شدم ب شبید نویبله ا -
سددته ب فر یدوره م نیتابان فقط به اعتدار تو داره هنگامه رو به ا یراسددتش آقا -

ساخته ا دون عنوان ب چیاما تا حاال به ه هییالدته هنگامه دختر م*س*تق  و خود
شده ب اقا شور خارج ن صل یكیتابان  یخانواده اش اي ک ه ک لشیدال نیتر یاي ا

 هی واست یبود که م نیا یبر یدوره ت صص نیا یبرا یبهت کمک کرد تا بتون
 آدم مطمئن کنار دخترش باشه !

با م - با ما  ه ک دیدونیرو قدول کنم ببب م یدختر کسدد تیمسددئول تونمین نما
 ب نهیسنگ یلیدور موارد خ نیاونم تو ا یریپذ تیمسئول
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سئول نیبار ا ریاي ي یدور هیکردم  یسع یلیدونم بابا ! منم خ یم - رار ف تیم
ات و  یرو تو حسدداب کرد ب خوشددنام ادیي یلیکنم ، اما نشددد راسددتش اون خ

باعث شددده که حاال حاضددر بشدده دخترش رو به تو  دهینکه ايت شدد یفهایتعر
 بسپاره ب

جب ب نم - باره من حرف م هیچطور دونمیع مه در ندیکه ه ما ه زن به  یچیا
 ب رسهیووش من نم

 ثابت با افت ار لد ند يد و وفت : یاقا
ش دیبا زمیعز - شحال با شت نم یزیکه چ یخو سهیکه به وو  یمعموال خوب ر

شون نموقت به و چیآدمها ه یها ش سهیو س ر شت  یاما مطمئن باش اور ک پ
بد داه ای،  زدیم یسددرت حرف  ما صدددد برابر  یکرده بود یخودت اشددت حت

 ب دیرسیبزروترش به ووشت م
 لب وفت : ریيد و ي یلد ند تل  صدرا

سالها بگذره تا آدم بفهمه مرتكب چه  دیبا یبب واه ستین نطوریهم ا شهیهم -
 شده ب یحماقت

 ؟ صدرا یوفت یزیچ -
با ! مهم ن - با قا نكهیب فقط ا سدددتینه  به آ ه حاال ک دیتابان بگ یاي طرف من 
شم رو م نطورهیا شكل نیکه هنگامه خانم تو ا كنمیمن همه تال  براش یسفر م
 یدخترش رو به خدا بسددپاره و بهش اعتماد کنه ب اون دختر دی! اما با ادین شیپ

 ب ادیاي پس خودش برم یبخو به نگهدان نداره ب و به یايین دمید شبیکه من د
 لد ند يد ب تیتكان داد و با رضا دییثابت سرش را به نشانه تا یآقا
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بود ب  انمیکه پدر اي او ورفته بود پشدد یصدددرا به اتاقش بروشددت اي قول یوقت
خواند دفتر خاطرات باران باعث شدددده بود که او اعتماد به نفسددش را تا حد 

 اي دست بدهد بببب یادیي
شلوار ورم کنش  یصندل یکه رورا  دفتر ست  شت ب کاپشن نايک  اش بود بردا

آبان ماه او را به شدددت   یرفت ب افتاب کم رنگ اوا اطیو به طرف ح دیرا پوشدد
سه م سو صندل كردیو ص یتا به  صا ا یریح صو ست ر پناه بدرد ب خ  نكهیکنار ا

 کیدم و  يهتا یاي چا یبا فالکس کوچك شهیشهال خانم هم بالفاصله مث  هم
 یب اي وقت دیو با عشق خم شد و سرش را ب*و*س دیرس یخانگ ینیریدعده ش

شهال خانم در خانه آنها نقش مادر دوم را برا شم باي کرده بود  شت ب  شانیچ دا
شكوفه ه شهال  نیوقت ا چیرابطه ورم او و  ساس را به بچه ها نداده بود که  اح

ستار ض ستین شیب یتنها م*س*ت دم و پر  یي خانواده بود که با یوب انگار ع
 بودند ب رفتهیمدرک همه حضور او را در قلدشان پذ

 نصف شب ب 2مهر ساعت  دوايدهم
اي دوايده وذشددته بود ب اما  دایاومد خونه سدداعت تقر رید یلیفرهاد خ امشددب

 یلیکه خ یسدداعت نه بهم تلفن کرده بود و درحال دینگرانش نشدددم ب چون فر
 وفت : زدیآهسته حرف م

 ؟یين داداش خوبسالم  -
 ؟ یزنیحرف م ینطوریشده چرا ا یدان چ دیفر یمرس -
 مامان و فرهاد صدام رو نشنوند !  وامیآخه م -
 مگه فرهاد اونجاست ؟ -
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 ؟یپس خدرندار -
 نگفت یزینه به من چ -
که ب - حدس يدم  گاردرسدددت  خه فرهاد اي وقت شیپ یزیچ نتونیان مده ا  یاو

مده ا جایاو ناراح یلیخ ن باشدد دیته ب وفتم شدددادرهم و  حث کرده  و تو  دیب
 نجاستیکه اون ا یخدرنداشته باش

 بحثمون شد ب یموضوع هیب آره امروي سر  یدان که تماس ورفت دیفر یمرس -
بعد  یگفتیم یچ یاور تو خونه ما بود ادیم شیبحثها پ نیاشددكال نداره اي ا -

 !!میبدون دعوا و غرغر نداشت یسال هنوي روي نهمهیوذشت ا
 ؟!! یدد -
رستمش ف یمن برم تا لو نرفتم ب نگران نداش خودم امشب م میبگذر الیخ یب -

 ب می واهیبره خونه ب ما داداش رو بدون تو نم
 ب یمهربون برم بايم ممنون که تماس ورفت یقربون تو داداش -

که مادر و پدر فرهاد با هم اختالف  دمیشددن یم یبار بود که اي کسدد نیاول یبرا
 محتاطه اریو بس زنهیکم حرف م یلیدرباره خانواده اش خ شهیرهاد همدارن ب ف

 یآدمها یلیوذاشتم به حساب اخالق خاص پدر و مادرش که خ یم نویو من ا
 اومدن ب یبه نظر م یخاص و منزو

 دایقرت كردمیبربادرفته رو وذاشددته بودم و نگاه م لمیمن ف دیفرهاد رسدد یوقت
ته دلم ورف دمیرو د لمیف نیکه ا یهمه دفعاتبود و من مث   یانیپا یصددحنه ها

شک م تک ينگ بزند در  نكهیبدون ا شهیب فرهاد برخالف هم  تمیر یبود و ا
باي کرد و ي تاق  یکردب دواب یلب سددالم ریرا  به ا ندادم ب فرهاد در سددكوت 

 رفت و رونیذل يدم بالخره رت اي در ب یو یخواب رفت و من باي به صددفحه ت
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معتقد بودم کتاب بربادرفته هزاران برابر اي  نكهیورفت ب با امن هم شدددت  هیور
 اومد ب کنترل رو پرت کردم یاشددكم در م لمشیف دنیبهتره اما بايم با د لمشیف

دستم رو روي چشمام وذاشتم چشام داس  تمروي عسلي کنارم ب چشمام رو بس
صدتا ينگوله دنگ دنگ مي کردن سرم  شك ری تم ب تو   ب بودن ايبس امروي ا

انگار منم خود آياري دارم حالم خیلي خوبه ! بعد میشددینم بربادرفته رو میدینم 
ند شددددم و تو هوا معلقم ب  دام بل بدترش میكنم ب یهو احسددداس کردم اي  و 

درهم فرهاد دلوي روم بود اون لحظه تنها چیزي که  ورتچشمامو باي کردم ص
 تونستم بگم این بود :

 درد میگیريمن سنگینم بگذارم يمین کمر  -
هیچي نگفت و پیشوني ام رو ب*و*سید و منو با خودش به اتاق برد ب در  فرهاد

 سكوت کنار هم دراي کشیده بودیم ب فرهاد يمزمه کرد :
 باران بد شید دست خودم ندود -
خودم فكر کردم ،چند بار دیگه باید بد شددم ،چند بار دیگه کنترلت رو اي  با

اما چون یه دورایي خودم رو محكوم میدیدم دسددت میدي ،چند بار دیگه ببب 
 هیچي نگفتم و تنها سرتكون دادم

فكر اینكه کنارش توي کانون کار کني یه لحظه دیونه ام کرد ب فكر اینكه باي  -
مث  قد  دلت براش بره داشت وادارم میكرد که اي ماشین پیاده شم و بكنمش تو 

 تو خالي کردم ب دوب خیابون ببب اما به داش دق و دلي ام رو سر
 عمیقي کشیدم تا خودم رو کنترل کنم : نفس

 اي کجا شناختیش -
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 روي آرنجش نیم خیز شد و با تعجب بهم نگاه کرد فرهاد
این چه حرفیه باران ! مگه یاد نیسدددت تو دربند دیدیمش ببب تو دربند با اون  -

 دختربببب
كه ال تا قد  اي اینشوك قوي بهم وص  کردن چطوري یادم رفته بود ببب اص انگار

شت بببب انگار  صال اون لحظه تو يندوي ام ودود ندا این دمله رو بگه انگار ا
 یه تیكه اي مغزم دلیت شده بود که حاال با این دمله فرهاد ریكاوري شد ب

 حالت خوبه باران ؟ چرا اینطوري شدي -
ر خودم اومدم متوده شدم که دستم رو ي سرمه و چشمامو محكم بهم فشا به

 میدم ب انگار تحم  هجوم اونهمه خاطره رو با هم نداشتم ب
 خوبم فقط سرم درد میكنه اي بس وریه کردم امروي -
 بد ش عزیزم میدونم اذیتت میكنم میدونمبببب -

 رو روي دهنش وذاشتم دستم
باره  - نده فرهاد ! خیالت راحت من دیگه کانون نمیرم ببب پس دیگه در ادامه 

 اش حرف نزن
سید ب توقع  فرهاد ستش ورفت و ب*و* ستم رو توي د شید و د باي کنارم دراي ک

ست بگه که بهم اعتماد داره اما ببب  شتم بگه نه باید بري بگه که براش مهم نی دا
هیچي نگفت و فقط د سددتم رو ب*و*سددید ببب وقتي خوابش برد دیدم نمیتونم 

سرم دارن منفجر  شه ب مویروهاي  سردرد داره منو مي ک شنمب وام  ببب براي  ی
همین اومدم یه مسكن ب ورم و یكمي باهات حرف بزنم شاید حالم بهتر بشه 
ب ببب نگرانم بب اي خودم اي فرهاد اي آینده اي وذشددته اي همه چیز مي ترسددم ببب 
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چطور میشه خاطره به این مهمي اي ذهنم پاك بشه ب خدا کنه نشونه بدي نداشه 
 ببب

 و شش آبان ستیب
سر فرهاد اومد ! کاش مي دونم همدم  نمي سر يندویمون اومد چي به  چي به 

که وذشدددت  یاین مدت طوالن یدونسددتم تو افكارش چي مي وذره بببب تو
 یباي لمیشددد ، من تمام لحظات رو دارم ف یسددرد و مسدد ره ط یلیخ یيندو

چرا  دونمیرفته ! خودمم نم نیکردن برام کال اي ب یببب انگار شددوق يندو كنمیم
، چطور فراموش کرده  رفتمیدم ، کاش اصددال اون روي به کانون نمشدد ینطوریا

شا كنهیم تیبودم که اون هم تو کانون فعال س دی،  سا ورد م یفرهاد ب یها تیح
 نسدددت به رابطه یعكس العم  نشددون بده و حت ینطورینداشدده و حق داره که ا

 امون سرد بشهبببببب
 سددر وقدت روندیمددد یشدویيود "حدد " مد ی"سددداده" کده بداشد
 !!ی"مدددسالده" بددعددد

که قد  اي ايدواج به من قول داده بود ب انگار منم  هیزیبرخالف چ قایدق نیا اما
دادم !  یشعارش رو م شهیب برخالفه اونچه هم كنمیعادت م دنیدارم به يور شن

 مریو باي م كنمیصدددحونه فرهاد رو براش آماده م شددمیم داریصدددح ايخواب ب
عت ده ب م وابیم ها خوندن،به درس  كنمیشددروك م شددمیم داریسدددا  یوقت

ستراحتمم تو  یوبالگ م یواه كنمیبا بچه ها چت م ی، واه چرخمینت م یا
شب هم مث   سمینو شمزه به انتظار  یغذا هیخانوم خونه دار کدبانو با  هیب  خو

شام م ادیم یمونم ب وقت یفرهاد م شاورداش می وریبا هم   اون اي کالسهاش و 
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که شددده ب آخر هفته  یتلفنها ای مکه تو نت خوند یدیدد یمنم اي خدرها گهیم
 اي یكیخونه  ای رونیبا هم شددام ب میریم ای میها هم اور حوصددله داشددته باشدد

مدت اتفاق افتاد و به  نیکه تو ا یزیتنها چ دیاون ، شا ایمن  ایخانواده ها حاال 
سه يبا س سید، ثدت نام خاطره تو مو صرها اونجا  یننظرم خاص ر که فرهاد ع

اصددال مهم  یعنی! سددتیاونقدر هم مهم ن یرو ب وا راسددتشکنه !  یم سیتدر
و  شددهیهاش خسددته م یروي خاطره هم بالخره اي بچه باي هی دونمی، م سددتین

کنه ب منم موندم  یدز مس ره کردنش نم یداره ب فرهاد هم که کار یدست برم
ب هنويم فرهاد تو روابط  رهیادبگیيبان به سددرش يد که ب واد  هویکه چرا اصددال 

و  ضددمیبه قول اون من مر دمیدونم شددا ی، نم كنهیم یرو ادهیي مونییاشددوين
شك  اي منه ، اما واقعا ه ش چیم ش سئله ندارم و ب نیبه ا یک قط وقتها ف شتریم

هاد رو همراه كنمیم یسددع که دارم فر ما بالخره  كنمیم یوانمود کنم   هیب ا
صله م یب هم انقدر ییوقتها ن كنم ب ب ب و اوینم یهم باي لمیف گهیکه د شمیحو

ست که فرهاد ايم دلگ شا كنهیسكوت م شهیم ریموقع ها ساعت دیو   یتا چند 
نه بببب منم م یحت هام حرف نز داده م یتو رمیبا تک نفره ام چم د   و  زنمیم
 که دمكرینداره، فكر م یهم کار دنمیکش گاریکشم ب ببب فرهاد به س یم گاریس

و  ی!اما اون فقط سكوت کرد بببب س كنهیم الفت م ای شهیاور بفهمه ناراحت م
بار خوندم ب  دایشددده ببب تقر یماه آيمون بروزار م نیهم كمی همه دروس رو دو

ه ب هفت كنهیمنو داغون م یرويمرو نیبدن وورنه ا جهیکه يحمتهام نت دوارمیام
فر ن سال وذشته فقط دو نوفت که اي کالسمو یاومده بود خونمون م تایب شیپ

ب  هیهم کامال مشدد صددده که ک شیكیکانون وکال ،که  نقدول شددددن تو آيمو
کان اي کود تیکانون حما یبه خاطر سوابق درخشانش تو گفتیکه م یاونطور
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تا پرونده د رو کوتاه کردن و امسدددال دزو  شیانگار دوره کار آموي گهیو چند 
 ( شدددهیورفته م یدوره کارآموي انیپا که در ینفرات اول آيمون اختدار ) آيمون

کاش ب عا نم ارهیخدرها رو برام ن نیا تایبوده بببب  باره اش  یزیچ  وامیواق در
  وامیاما من نم زنهیبهم طعنه م ییها به هر بهانه ا یبشنوم ببب ورچه فرهاد تايو

س شرعا و قانونا متعلق به مرد  یبگذارم در حال یذهنم رو در اداره ک که خودم 
 هستم ببببب ! یا هگید

که فرهاد دوسددتم  دونمیخوب اول ايدوادمون تنگ شددده ، م یرويها یبرا دلم
د ام ! شای یراض مونیروند یكنواخت يندو نیکنه من اي ا یداره ببب شاید فكر م

عا واق دیشا دونهیچه م یبه قول اون حداق  اي يندان خونه پدري که بهتره !!! کس
 بببب  وادیم گهید یحال و هوا هیدلم   ودیباشه و من ب نیهم یيندو

 یبرا یحرف درسددت و حسدداب چیهمدم حاال که بعد مدتها اومدم ه بد ش
 یبرا یقشو یشده که حت یانقدر تكرار یبده که يندو یلیوفتن نداشتم بببب خ

 ببببب كنهیکردن صفحات تو هم تو ودودم و  نم اهیس
 ببب شودینم یکه شاد باش شهیهم
 ببب شودینم یکه ب ند شهیهم

 ببب یدار حس
 ببب یدار دوست

 ببب گریاست د آدم
 ببب دیگریم یهم واه دلش

 ببب یچشمش هم واه و
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 آذر اول
دم ش داریاي امتحان راضي ام ب صدح که ب یلیامتحان کانون رو دادم ، خ بالخره

ستیفرهاد هنوي خواب بود بببب دلم م  یم داریحداق  ب ایاومد و  یباهام م  وا
صال اي داش تكون ن ورد وقت كردیام م یشد و راه هم که کنار ووشش  یاما ا

 و وفتم : دمیرو ب*و*س
 سر دلسه ! رمیمن دارم م زمیعز -

بايم ه کیهوم کوچ هی فقط تا د چیوفت و بعد  وقت  ریببب الدته شدددب قدلش 
 ببب كردیبود و سوال طرح م داریب

به پ   دمیو*س رسددآيمون چندان دور ندود با سددوار شدددن به دوتا اتوب* مح 
شكده ام شد كردمیببببعد اي امتحان حس م ریرکدیحافظ و بعد هم دان و سدک 

که ب گاه  رونیبال در آوردم ببب اي حويه  ها دور و برم رو ن ث  احمق يدم ببب م
دالم بببب آد ادیفرهاد م كردمیچرا فكر م دونمینم كردمیم حويه رو بزرگ  رسدن

ايش نشددد بب نم نم و قدم ينان تا  یا خدرچسدددونده بودم بببب ام  چالیبه در 
همه مغايه ها بسددته بود و  دایانقالب رفتم ببب به خاطر نماي دمعه تقر دونیم

دادم تا بعد اي  حیاطراف دانشددگاه تهران رو هم بسددته بودن بب ترد یابونهایخ
خونه ،برخالف  دمیرسدد یببب وقت رمیبگ نیاشددبرم و بعد م ادهیرو هم پ دونیم

در  یکوتاه چسدددونده بود رو ادداشددتی هیفرهادخونه ندود ب  كردمیم اونچه فكر
برو خونه  ی!خواسددت گردمیبرم ریآدران شددب د رمی" من با نوژن دارم م  چالی

 مامانت "
با یدار بود وقت خنده و اس ام اس ودود داشدددت ب چسدددوندن   یتلفن ، مو
نشدددن با من روبرو  یبود برا یدور بچه باي هی  چالیبه در  یکاغذ نیهمچ
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که  یزیهم برعكس طلدكار بود اي چ دیب شددا دیکشدد یخجالت م دیببب شددا
 بببب هیچ دونستمینم

 ماه ید 14
بب ب وسددتیپ قتیبه حق امیببب بالخره رو یلیخ یلیخوشددحالم همدم خ یلیخ

ث  رويها گذار اي اولش بگم ! امروي اي اولش م شددروك شدددد و من  گهید یب
آيمون ارشددد که تو  یبرا گهیالدته االن دهمچنان مشددغول درس خوندن بودم 

شتم ، برا سر کتابهام بردا ست اي  شه ! بب غروب بالخره د سفند بروزار مي   یا
شدددم تا  دنید لمیمشددغول ف یو یت یدم کردم و دلو یماکاران هی عیشددام سددر

 دینه بود که ينگ واحد رو يدن منتظر موندم تا کل یكهای، ساعت نزد ادیفرهاد ب
نشد و دوباره ينگ به صدا در اومد ، بالخره اي دام پا  یتو اما خدر ادیبندايه و ب

ظه لح هیو درخشش فششه و  ادیو فر غید یشدم و در رو باي کردم ب که با صدا
ببب چهره خندان فرهاد کنار  یونیزیتلو الیسددر هیفكر کردم پرت شدددم وسددط 

سا تایساسان و مهتاب و پشت سرش ب ه لومه منو شوکو پونه به همراه خاطره و 
وقته که کال  یلیماه تولدمه و من خ ید 15شدددم ب  هیکرد و ناوهان متوده قضدد

 فرهاد به خودم اومدم : یدر رفته با صدا تمو يمان اي دس ویتار
شد با ا زمیعز - شک  ستم خ  مییایب یدر رو باي کن ی واینم نیسنگ کیک نید

 تو ؟
صورتم م یحال در و  غیار رفتم ببب و همه با ددر کن یاي دلو دیخند یکه همه 

صورتم رو م گفتنیم کیکه تولدم رو تدر یخنده در حال س یو  ارد و دنیب*و*
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بودم اومدم   تهیر ییهمه چا یکه برا یبعد در حال قهیخونه شددددن ب چند دق
 :دمیمد  کنار فرهاد نشستم و پرس یرو
 رفت بود ؟ ادمیمونده بود امروي رو منكه خودم هم  ادتی یچطور -
 رو فراموش کنم ! زمیروي تولدهمسر عز شهیمگه م -

 هگیب د كنهیچرا حس کردم ساسان داره با خنده چپ چپ بهش نگاه م دونمینم
بوده، فقط خوشددحال بودم  ادشی یدر اون لحظه برام اهمیتي نداشدددت که ک

شرا سال به خاطر  صال ه یروح طیپار تولد  ادیکدوممون  چیخودم و خانواده ا
 امسددال هم اوهلحظه با خودم فكر کردم اما  هیکه شددمال بودم ب  منم م،یافتادین

 یب آدم انگار وقت  وردمیغصدده م شددتریب یلیندود خ ادشیکس تولدم رو  چیه
شاممون خ شهیم شتریب یداره توقعاتش اي يندو یيندو کیشر م بود ک یلیببب 

شام خوردن نگاهم به خا یببب در ط میغذا ورفت رونیاي ب نیهم یبرا  طرهمدت 
بار  یكی یچرا انقدر سددداکت و کم حرف شدددده بود ب حت دونمیافتاد ببب نم دو

 بهم بگه اما مردد یزیچ  واسددتیکرد انگار م یبهم نگاه م یکه با نگران دمید
تمام  یدر سددادو یباشدده ب مهمون ومدهین شیپ یبود ب دعا کردم براش مشددكل

شد ، حت سم رو هم عوض نكردم ب  یبروزار  ش هیلدا  ییکاهو یلوار ن بلوي و 
ش شت ب اما خوب  زیر یبودم که روش ولها دهیرنگ پو  شیخورده آرا هیکرم دا

 یول رسمیذره به خودم م هیداشتم !کال عادت دارم هر شب قد  اي اومدن فرهاد 
عاشق  تمدونسیکه م تایسپردمش به ب دمیرو که بر کیساده بودم بک یادیبايم ي

ه ب پونه اون یرو ینسكافه ا کیکوچ یدهاو ناخنک يدن به قل کیکردن ک میتقس
شغول باي کردن هدا بودن  دهیشاهنامه خر هیشدببب فرهاد و مهتاب برام  ایهم م

 هیبود به همراه  دهیخر یالمعارف حقوق رهیبرام دا تایخوشددحال شدددم ب ب یلیخ
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 هیخوشرنگ که تو همون نگاه اول عاشقش شدم ب پونه  یلیقرمز خ یشال بافتن
 هیبهم داد ب خاطره هم  نایبورژوآ اي طرف خودش و مامان ا شیراسددت لوايم آ

ردم حس ک دمیب*و*س یداشتم صورتش رو م یببب وقت یبافت مشك زیپانش ر
 کرده تو ووشش وفتم : وی

 ؟؟ ستیخاطره تو چته امشب ؟ حالت خوب ن -
 ووشم وفت : یدستم رو ورفت و آهسته تو هوی

 فرصت مناسب !! هیباهات حرف بزنم باران تو  دیبا -
نده رو و یلیخ ییبسته کادو هیببب  رونیب دیمنو اي تو ب*س*ل خاطره کش فرهاد

اون اي دستم چنگ يد و شروك به باي کردنش کرد ب  چانیداد دستم بببب پونه با ه
هاد ذوق کردم فر یونده خوشددگ  بود کل یلیخ یعروسددک بارب هیبسددته  یتو

 وفت :
 دور وردنشه ! یاصل یکادو -
 زیسددورپرا یپالک به اسددم فرهاد همراهش بود کل هیکه  فیظر ریينج دنید اب

 شدم ببب
 و یواش تو ووشم وفت : دیرو به وردنم بست موهام رو ب*و*س ریينج فرهاد

ستي و بايم تولدم  - شه همراه خودت نگهدار که یادت باش مال کي ه اینو همی
 وفتبببب کیرو تدر

" مگه من مسددواکشددم یا ریش تراشددشددم ببب اي تعجب باال رفت " مال  ابروهام
شونه باال انداختم وونه اش رو ب*و*سیدم و حرفش رو وذاشتم به پاي عالقه 
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سان کرد و وفت کادو تایاش ببببب سا صل یرو به  سان ب  یدیاش رو نم یا سا
 و وفت : دیخند یساسان با مهربون

 د ؟؟امروي چندم بو یدونیم چیتو ! ه یيد شیباران فكر کنم کال و -
شت در فكر م نمیشما رو بد نكهیواال تا قد  اي ا - توده اما م زدهمهیس كردمیپ

 شدم که چهاربببب
امروي چهاردهم بود روي اعالم  یوا رونیچشددمام مث  دوتا تلسددكوب يد ب یهو
تا به طرف لب تاپم هجوم  دمیمث  فنر اي دام پر هویآيمون کانون وکال  شینتا

 بدرم بببب که ساسان وفت :
 اونم با رتده چه  و سه ! یخودت رو نكش دختر عمو ! قدول شد -

نمیشدددد بب با ودودي که اونهمه خونده بودم اما بايم باور نمیكردم که  بااورم
یه ام ورفتب حس مي  یارم بببب اي خوشددحالي ور ده خوبي ب بتونم همچین رت

و م تکردم نفسددم بند اومده ب مي خواسددتم به طرف فرهاد برم تا اي شددادي بپر
ما نم که داره ي هیچرا تو  دونمیب*س*لش ، ا ظه حس کردم  خال ریلح  یپام 

 بببب ! دمینفهم یچیه گهیببب و د شهیم
سدرمم به دسدتم وصد  ببب همه  هیبه هوش اومدم ببب تو درمونگاه بودم و  یوقت

که چرا  زدیبودن و فرهاد داشددت سددر سدداسددان غر م سددتادهیدور ت تم نگران وا
 : گفتیهم خدر داده ب ساسان هم شرمنده مب ییهوی یاونطور

به ا كردمیفكر نم - که  نیخدر خوش ب واد  ندايه ببب خدر مرگ  حالش ب
 بهش بدم ببب !  واستمینم
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شمام رو کام  باي کردم بببب و لد ند يدم بببب ب دنیشن با  تایکلمه خدر خوش چ
م رو رتبايم خم شد و صو یچشما دنیلده ت ت نشسته بود با د یکه کنارم رو

 و وفت : دیب*و*س
بهت بگم منم  یکه نگذاشددت ی! انقدر يود ولو شددد  یمدارک باشدده خانم وک -

 اریشددهر ایاما فكر کنم به کرج  شددترهیذره اي مال تو ب هیقدول شدددم الدته رتده ام 
 برسه رتده ام !

شمام س ت چ شد ببب تمام  شک  شته مث   یها یپر اي ا سال وذ  یتراژد هیدو 
شمام ر یدلو ستمیببب م شدیبببب باورم نم رفتنیژه مچ  یکه دوره کارآموي دون

تونسددته  نكهیو بعد اي اون هم آيمون اختدار هسددت ! اما هم هیسدد ت و طوالن
 بودببب ایرو هیبودم سد اول رو بشكنم برام مث  

ستن  زیهم که اومدم خونه بببفرهاد خوابه و منم بعد اي تم االن ش کردن خونه و 
وقت  شهیام رو با تو قسمت مي کنم بببب من هم یهمیشه شادظرفها دارم مث  

ببب تو  یندار یببب تو که ودود خارد یتو کنارم باش  وادیام دلم م یغم و شاد
که  یكیببب و من سدداختمت ببب اما انقدر بهم نزد یتو ذهن من یکه تو قلب من

 زنمیف مرفكر کنم بلند بلند با تو ح یزیدرباره چ  وامیم یخونه وقت یتو یحت
 ببب

 یببب ممنون که تنهام نگذاشتیببب ممنون که کنارم بود یکه برام دعا کرد ممنون
 ببب
 بهمن 5
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 دایپ سرپرست  یشد بب پوستم کنده شد تا وک  یبالخره همه مدارک تكم امروي
 زدمیحدس م نكهیبا ودود ا نجایا میکه با مدارکمون اومد ید ستمیکردم ب روي ب

شحال سهممطم یاما با خو شدم که دزو   ینطوریشدم ب ا رفتهیتهران پذ هیئن 
ت و در رف گهیشددهر د هیتهران و  نیب یکه ه سددتین یايیراحتتره ن یلیکارم خ

همه  فیلريه خف هیساختمون کانون وکال وذاشتم  یپام رو تو یآمد باشم ب وقت
س شدت ه دمیودودم تكون داد ب فرهاد کنارم بود تر شم ب هوشیب جانیبايم اي 

بود فقط دستم رو  یدد یلیفرهاد رو ورفتم بب نگاهش کردم ب اما اون خ یيوبا
 ینشلوس بود کسا یلیدستش ب سالن خ یتواي بايوش ددا کرد و محكم ورفت 

شون برا رفتهیکه پذ سم و تكم یشده بودن به همراه خانواده ها   یشرکت تو مرا
 دهیچ یوردو که در تمام سددالن ییها یصددندل یثدت نام اومده و رو یفرمها

سته بودند ب فرهاد  ش شاره کرد که برم اونجا  یصندل هیشده بود ن شونم داد و ا ن
فتو خودش  نمیبشدد ها ر طه رو برام بگ یتا فرم تا وقت رهیمربو ه برورد یب 

واه بق  یاي خوشددحال تشددونیاکثر یکه صددورتها ییدختر پسددرها هیناخودآ
 دم :نظر ورفتم و با خودم فكر کر ریبرافروخته بود رو ي

 کی هیو پروانه وکالت پا میدوره رو تموم کن نیا میتونیاي ما م کیکدوم  یعنی -
 یاي رو یکه بار میشددیم یواقع  یوک هیکدوممون  میورفت یب ببب و وقت میریبگ

کدوممون م ناحق کردن بببب  اتیماد یپ میریدوش مردم برداره ببب و  و حق و 
 دنیم حیو اي وکالت ترد ارند ینثحالت خ دایهم تقر یسر هیکه  دونمیالدته م

 یو پرونده ها یسدداده ادار یحق العم  کار دندال کارها هیبه صددورت  شددتریب
ردسددر و دندال د كنندیقناعت م كهیآب بار هیفقط به  یعنیباشددن ببب  یخانوادو

 بببب رنینم



wWw.Roman4u.iR  318 

 

 : دمیاي خودم پرس بعد
ا ب  وادیه دلم مک گمیمن دزو کدوم دسدته ام ببب اوه االن ايم بپرسدن م یعنی -

شم و هردا که حس کن حق مظلوم یواقع  یوک هیتمام ودود  شده  عیضا یبا
ما ه گرانیورفتن حق د یبرا  وادیکمكش کنم ببب دلم م س ک چیبجنگم ببب ا

شت  نمممكنه م یعنیببب  كنهیم كاریکه وذر يمان باهاش چ دونهینم بعد اي وذ
سال ورفتار طمع وري شم ؟؟ببب ام یچند  شه و اور قراره  نطوریکه ا مدواریب ندا

هام رو  کارآموي نیوقت اي ا چیبره ب ه ادمیمن عوض بشددم و آرمان با  یدوره 
 رد نشم ببب ! تیموفق

به گ*ن*ا*ه نطوریهم كب نشدددده بود  یکه تو ذهنم خودم رو  که هنوي مرت
به  گذاشددتیفرهاد که فرمها رو دلو م م یصدددا دنی!!! با شددنكردمیمواخذه م

 بخودم اومدم
راه  نیآرژانت دانیو به سددمت م رونیب میکه تموم شدددد اي کانون يد کارهامون

صدر  دیبا کنم ب دایسرپرست خوب پ  یوک هیبود که اي کجا  نیتو فكر ا میافتاد
 دیهم تموم بشدده ب اون چون رتده اش اي من باالتر بود با تایکه ثدت نام ب كردمیم

 شهیاون کجا قدول م دمیدیم دیاب کارهاش ب  یتكم یاومد برا یم گهیسه روي د
سهم ستیببب دو س ستیتهران بود ورتده دو هیو ده نفر  ه اونقدر بد ندود ک یو 

 دمید یمن امروي م نكهیتهران ب با توده به ا یتو یقدول یداشددت برا دینشدده ام
ستان ریي شش کانون وکالمرکز بودن هم کل یمراکز ا سم نو یکه تحت پو شته ا

تهران ندود و صددد در صددد دلشددون  شددونیيندو  ها مح یلیشددده چون خ
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 دیام شدیو بعدش وکالت کنند ب پس م یتو شهر خودشون کارآموي  واستیم
 داشت ب

 گفتیالوند بببب فرهاد م یتو انتها کیرستوان کوچ هیبه  میروي با فرهاد رفت اون
سپاوت ست و هم یلیهاش خ یکه ا شمزه ا شو  نطوریخو هم بود ب به ظاهر خود

شحال  شون مخو سم م دونمیداد امانم ین سا صال  گهیچرا دلم و اح که اون ا
 بببب نمكیفكر م ینطوریمنه که ا ینیهم به خاطر بدب دیببب شا ستیخوشحال ن

شحال تایب بالخره سته  یهم کارهاش رو انجام داد و با خو شدم اونم تون متوده 
شه که تو تهران پذ یینفرها نیدزو آخر شرط د  برب فرهاد اي ق شهیم رفتهیبا ام 

 سددرپرسددت خانم ب منم دوسددت  یوک هی شیبرم پ دیتعیین تكلیف کرد که با
س سا شتم ح ستش  کیتحر نیاي ا شتریرو ب تشیندا شم  ییدورا هیکنم ب را چ

نسدددت اي تو تایبالخره با هزار يحمت ب یورفتم ب وقت ادیخوب  یلیوفتن رو خ
ستادهامون تو قیطر شكده  یا کنه ما کارآمويش  ين خوب که قدول  یوک هیدان

ش شحال دایپ میبا شتم بال در م یکنه اي خو  یآوردم ببب انگار کم کم يندو یدا
 یعیفخانم ر دیینامه تا دیصدح با فردابببب  كنهیبا من رو فراموش م یداره لجداي

اش  یام داره اي اون رويمرو یببب خدا رو شددكر که يندو میکانون بدر یرو برا
 ببب یپر انرژ یلیحالم و خخوش یلیبببب خ ادیم رونیب

ه لب ب گهیکانون وکال قدول شدددم د یهمدم به قولم عم  کردم اي وقت یراسددت
 رويها استرس نیقول نانوشته با خودم و وددانم بود ببب ا هی نینزدم ببب ا گاریس

نسدت به فرهاد هم  یرويها حت نیرويها خوشحال ترم ببب ا نیدارم ببب ا یکمتر
رويها  نیام بب ا یو انرژ آريوو  دیرويها سددرشددار اي ام نیدارم بب ا یحس بهتر

 رويها مث  بارانم بببب نیب ا كنمینم جهیاحساس ضعف و سرو
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 که تو عاق  ببب يخم خورده ببب بزرگ و پشت دست داس کرده ببب رمیو
 است؟یر یلد ند ب کی بیکه حر یكنیکودک درونت چه م با
 بهمن 6

حالم رو بیان کنم ! وقتي رسددیدم کانون بیتا دونم اصددال با چه مقدمه اي  نمي
يودتر اي من اومده بود ب نامه تایید وکی  سرپرست رو اول بردیم ب ش کامپیوتر 
تا ثدت بشدده بعد هم دبیر خونه در آخر بردیم تو بایگاني که بگذارن تو پرونده 

صور م سئول بایگاني برخالف ت شه فكر میكردم یه  نکارآمويیمون ! م که همی
ا مرد مسددن غرغرو و همیشدده خسددته باید باشددن، یه دوان قدبلند با کت و ين ی

شت توي  سرمه اي بود وقتي مدارك ما رو وذا ساده اما خوش دوخت  شلوار 
پرونده وفت که باید براي مهر کردن پروانه وکالت کارآمويیم بریم دفتر مدیر 

وران و وکالتنامه هاي م صددوص د ی وردداخلي ،این مهر که روي دفترچه م
کارمون رو  عدش  گه میتونسددتیم اي روي ب ی  میگرفتیم دی کارآمويي رو تحو
شددروك کنیم بببب تقریدا میشدده وفت میشدددیم وکی  آيمایشددي که فقط تو برخي 
پرونده هاي خیلي سددنگین حق وکالت نداشددتیم ب بیتا کارش خیلي يود تموم 

تا که بیرون ا مدیر داخلي  قشدددد و اشددداره کرد  کانون مرد منتظرم مي مونه ،
میانسال سفید رویي بود با صورت ورد و موهاي کم پشت که عینك شیشه ورد 
ظریفي به چشمم يده بود ب نگاهي به مانیتور روبروش کرد و بعد با دقت به من 

 نگاه کرد!پروانه ام رو بست و وفت :
خانم اشددراقي شددما باید دواب این نامه رو براي ما بیارین تا پروانه اتون رو  -

 ویلتون بدم!تح
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مشغول نوشتن نامه اي شد و اون رو در پاکت سفید کوچكي پلمپ کرد ب  بعد
 وقتي پاکت رو نگاه کردم روش نوشته بود:

 محترم حراست دانشكده حقوق دانشگاه تهران ریاست
لحظه اي تعجب کردم نمیدونستم اونجا باید برم چیكار ؟ ايش با صداي  براي

 لريان پرسیدم :
 لي پیش اومده؟!بد شید مشك -

 مهرباني که کامال براينده ظاهرش بود بهم کرد و وفت : نگاه
فكر نمیكنم چیز يیاد مهمي باشه وویا شما حدود دو سال پیش یه مشك  با  -

اطالعات داشددتید که اي دانشددكده اتون وزارش شددده بود ب این نامه رو تحوی  
 ده دیگه اي ندارید!اونا میدین تا تایید کنند که شما تدرئه شدید و پرون

شید ب نامه رو ورفتم و بي حرف اي  همه شحالي ام یكهو انگار ته ک انرژي و خو
یده بود ب  گار رنگم خیلي پر ید ان تا وقتي منو دید ترسدد مدم ب بی تاق بیرون او ا
خودمم حس میكردم که ممكنه باي هر لحظه اي هوش برم ب بیتا کمكم کرد تا 

دقیقه بعد  چندنم و به سددرعت رفت و روي صددندلي فلزي کنار راهرو بشددی
 نمیدونم اي کجا با یه لیوان آب قند بروشت و وفت :

باران تروخدا اروم باش اخه چي شددده ؟اینو ب ور تا باي فشددارت نرفته يیر  -
 هفت!
ستش با خوندن عنوان نامه اونم  لیوان رو ايش ورفتم و بي حرف نامه رو دادم د

 حالش دوروون شد !
 ا ول کن نیستن!اي بابا این -
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اون حالم تعجب کردم چطوره که بیتا با دیدن پاکت نامه سددریع همه چیز  تو
 یادش اومد اما من براي لحظه ایي انگار همه مادرا را فراموش کرده بودم ب

چند دقیقه اونجا نشستم ب بالخره با بیتا اي کانون بیرون رفتیم و تصمیم  نمیدونم
قتي به فرهاد تلفن کردم نگران شد بببب وفت ورفتم همون لحظه برم دانشكده و

که تنها نرم آخرش قرار شددد اونم خودش رو برسددونه اونجا تا با هم بریم دفتر 
 شدم بببب رمحراست ب اي اینكه می واست همراهم بیاد دلگ

 فرهاد رسید تو نگاهش نگراني موج میزد ب وقتي
 چي شده باران؟ -
 رم!که داشتم باید اي اینجا یه تاییدیه بگی نمیدونم میگن به خاطر پرونده قدلي -
 مگه تدرئه نشدي؟ -
 چرا اما من حكمي هیچي ندارم! -
 خوب نمیشه نریم ؟ -
 اوه نرم که پروانه کارآمويیم رو بهم نمیدن! -

 دستش رو وذاشت پشت وردنش و وفت : کالفه
 ؟يوور باباي هرچي کارآمويیه اور بري اون تو باي بگیرن نگه ات دارن چ -
 چي میگي فرهاد مگه من چیكار کردم اون قضیه هم که تموم شد! -
 دلم شور میزنه! -
 تو مثال اومدي همراه من باشي تو که خودت یه همراه اليم داري! -
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ست رفتم ب  با نگاه تلو فرهاد لد ندم رو وم کردم ب با هم تا دلوي در دفتر حرا
تا حالم رو بدتر اي اونچه که  انگار خاطرات اون رويها دوباره داشتن مي اومدن

 بود بكنند ب ببب
اتاق رو باي کردم مردي پشت میز نشسته بود که شاکریان ندود ببب سرمد هم  در

گاهم  باال ن ما وقتي سددرش رو آورد  چه مي بینم ا ندودبببب مطمئن ندودم اي اون
 رنگ نفرت و خشم و تعجب ورفتب

سته ب نائیني ش شكده ن ست دان ست حرا شت میز ریا سرمپ شت   ود فرهاد اي پ
 وفت :

 چرا نمیري تو پس بببب -
 کنم ! ادیآرامش پ یصدا به طرف فرهاد بروشتم و بودنش باعث شد تا کم بي
 کرده بودم ؟ كاریبود ؟ مگه من چ ی، اون مگه ک دمیترسدد یم ینیاي نائ دیندا

 و به طرفش بروشتم ب دمیکش یقینفس عم
که اونم متعجب شدددده ییدورا هی به رو دنمیاي د حس کردم  ما  خودش  ی! ا
باعث شد فقط احساس انزدار  دنشیکه دوباره شن یمزخرف یو با صدا اوردین

 : دیکنم پرس
 د؟یداشت یکار -
سالم ریي شنوه  یلب   دیشن ینه اما انگار ایکردم که چندان هم برام مهم ندود ب
: 

 ! یسالم خانم اشراق -
 اسمم اي دهنش حالمو دوروون کرد ب دنیشن
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باس بگه که وذر پوست به د  واستیم شناسمتیبهم بگه که م  واستیم ینعی
 که بود باعث شد اخمام رو تو هم بكشم ب یخونه افتاده ببب هرچ

 ؟ یینجایا یچ یبرا -
شدددم اما نه اونقدر که  یبرد ب عصدددان یاول شدد ب به کار م ریضددم نكهیا اي

نهبب ب رمیتحق  وادینفهمم م به طرفش  یک مه رو  نا دراي کردم بببب در حرف 
 دزیم یرفت و لد ند کش يشددت یمن به طرف فرهاد م یکه نگاهش اي رو یحال

 هی نده یحس کنم به دا شدددیکوتاه مجعدش باعث م یشددهایر یکه ال به ال
 صورتشه ببب یکرم کش و کوله رو

 انیرو باي کرد و بعد اي خوندنش لد ندش مشدد ب تر و دندونهاش نما نامه
 رهیشكننده اش من باشم ،بهم خ  واستیکه اصال دلم نم یتبشه ب ببب در سكو

کردم نگاهم رو اي روش برندارم تا فكر  یبا ودود همه نفرتم سددع میشددده بود
برخوردمون  نیاخرببب هنوي  امیدلوش کوتاه ب  وامینكنه االن درمونده ام و م

سددده  ثنرفته بود که باع ادمیدفتر فراموش نكرده بودم ببب هنوي  نیهم یرو تو
فقط و فقط  دمیمدت کشدد نیکه تو ا یعذابها نیروي بايداشددتم باعث تمام ا

 : دیتو مغزم ايم پرس یصدا هیآدم بوده ببب  نیيشت ا یعقده ها
 آدم ؟ نیفقط ا -

 لب يمزمه کردم : ریرو تكون دادم و ي سرم
 آدم بود بببب نیاش ا یعلت اصل -

 وفت : کرد و ینید بود رو به نائکالفه ش یما انگار نیسكوت ب نیکه اي ا فرهاد
 ورفتن دواب ؟؟ یبرا مییایب میتونیم یما ک -
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 : دیبا وقاحت پرس ینینائ
 ؟؟یباهاش دار یتو چه نسدت -
داشت  ینیباشم نگران واکنش فرهاد بودم ب نائ یعصدان ینیاي نائ نكهیاي ا شتریب

 ! میکه ايش خواهش کن  واستیو م كردیم رمونیتحق
 و ورفت و محكم وفت :بايوم ر فرهاد

 هستم ! شونیمن همسر ا -
رو هم وادار کنه که بهم احترام  ینینائ  واسددتیکرد انگار م دیتاک شددونیا یرو

 هویابروهاش رو به عالمت تعجب باال داد  نكهیبعد اي ا ینیبگذاره ببب اما نائ
 کرد! دنیشروك به خند

دهنش  یتو تونسددتم دندونهاش رو یم  واسددتیاش يشددت بود دلم م خنده
 :دمی،با خشم پرس كردمیخورد م

 سرمد ؟ یآقا ای ادیم یک انیشاکر یآقا -
 تو صداش بود وفت : یکه همچنان خنده يشت و بزرو یحال در
 سرمد که باينشسته شدب یآقا -

 : دمیپرس نهیبا ک یهم فعال رفته مرخص انیشاکر
 ؟ یباي کن نامه منو یکه به خودت ادايه داد نجایا یدار یشما چه سمت -
ستم م ینامه رو بد نكهیقد  اي ا دیبا نویا - س ید شده ن ری! اما هنويم د یدیپر

 ببب یمودبتر برخورد کن یکه کم یریبگ ادی دیشا گمیبهت م
معاون حراست دانشكده ! چشمام رو  گهیشدم به عدارت د انیمعاون شاکر من

و  ستیدوان ب هی بكنه تونستیچه کارها که نم یباند باي ایبا حرص بستم خدا
ر چرا انقد گنیم انیپنش شش ساله شده بود معاون حراست دانشكده ببب بعد م
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 دكننیدور اروانها متنفرن و به چشم دشمن بهش نگاه م نیهمه دانشجو ها اي ا
 : دمیپرس یخفه ا یبگم با صدا دیبا یدونستم چ ینم گهی!! واقعا د

 ؟ گردهیبرم یاي مرخص یک انیشاکر یآقا -
 يد و وفت : ش ندیخداثت ن با
 یقلدش رو عم  کرده حاال حاال هم مرخصدد شیچند روي پ انیشدداکر یآقا -

 ستین انیبه حضور شاکر یايیبدر ک  به نظر من ن شهیاش تموم نم یاستعالد
 دواب استعالم رو بدم ! تونمیمن خودم م

 دیاب نكاریکه با ا دونسددتمیو بهم بده م سددهیاون دواب رو بنو  واسددتینم دلم
 رو بب*و*سم و کنار بگذارم ب اهامیتمام رو

به فرهاد نگاه کردم که نم ینگاه با چرا چهره اش مث   دونمیم*س*تاصددد  
توش ندود ب  یحس واقع چیشددده بود که انگار ه ینیخشددمگ یمجسددمه سددنگ

نائ دینگاهم رو د به طرف  با همون حالت  نامه رو اي رو ینیو   زشیم یرفت 
 برداشت و وفت :

 بب میگردیتموم شد برم انیشاکر یهر وقت که مرخص میریما م -
 بهش انداخت و وفت : یبا تمس ر نگاه ینینائ
 نیهفته دواب رو براشون بدر کیظرف  دیکه با دینیب یم دینامه رو نگاه کن -
ست بود فقط  به ست فرهاد چنگ يدم و خوندم در هفته  هیسرعت نامه رو اي د

ستیمهلت داده بودنببب دلم م شم و حرص فر  وا  نفر هی دیبزنم بب با ادیاي خ
شه تو ا گهید صدا نیبا شكده که بتونه کمكم کنه بب جدورم بايهم م ینینائ یدان

 حرف يدنش با من ندود ب یکرد که نگاهش کنمبببب اما رو
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صالح - شه رو ندار  یوک هی نكهیا تیورچه مطمئن باش که اي نظر من اون  ه با
لداس وکالت ن واد فكر مردم رو خراب کنه و باي  بار تو نیببب اي کجا معلوم ا
 گهیبزنه ببب اونكه سدابقه يندان رفتن رو هم داره احتماال د یدسدت به خرابكار

 بببب  تنیترسشو واسش ر
 اتیشددده بود باعث شددد حس کنم تمام محتو میکه تو حرفش قا یيشددت یمعن

 ورفت و وفت :دستم رو  تیدهنم بب فرهاد با عصدان یتو ادیمعده ام داره م
شكده  نیباران حتما تو ا میبر -  تیصالح نیاي ا شتریکه ب شهیم دایآدم پ هیدان

 اظهار نظر داشته باشه ببب
 ؟ یتو واقعا شوهرش -
 میخشک و پر اي تمس رش هر دو به طرفش بروشت یصدا دنیشن با
 درمه ؟ نمیبله نكنه ا -
ص - شانش ا سابقه درخ شتم که با اون   ایال بتونه ايدواج کنه بببب نه اما توقع ندا

 که سه روي تو بايداشت بوده ؟؟!! یتو خدر نداشت دمیشا
ه ينم ک كنمیببب من خدر داشددتم ! و افت ار م دیبهتره به ين من احترام بگذار -

 که داشته بببب یب اطر هدف
شد و باي من حس کردم دارم اي هوش م یصدا ستش  رمیخنده اش باي بلند  د

 تكون داد و وفت :رو باال آورد و 
شق  هیمقدس بوده بب  یلیآخه واقعا هدف خانومت خ  ندمیشرمنده که م - ع
 یووشددده کالس م تیخاصدد یموش ب هینرفته که مث   ادمیطرفه ببب هنوي  هی

 به ثابت ببب زدینشست و يل م
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خشدددک شدددده بود ببب سددرم منگ منگ ببب نگاه پر اي رذالتش رو به من  ولوم
 انداخت و وفت :

و  یودچاک ثابت ب نهیکه عاشق س یبه شوهدددددددددرت نگفته باش نوینه انك -
سر پر یاون کن یخودت رو فدا نكهیبه خاطر ا  هچ  ببب فكر نیتو ا یدیبببببا 

شقت ا كردمینم سال تو رو ا یابك نقدریع شه که بعد اي دو شوهر نجایبا ت با 
 یاراون فداک بابتکنه ايت  یثابت نتونسددته خوب قدردان دمیببب شدددا نمیبد

س ره ات ببب  سه روي تمام یطرفت هرچ ادیب گهید دهیترس دمیشا ایم شه تو   با
شت بود سرت اومده ببب دالده که  یکس بدونه چ چیه نكهی! بدون ا یبايدا به 

 به سرت اومده منم بببب ب یچ دونهیهم که م یتنها کس
قدر ا ایخدا  طورنیتونسدددت ا یبود ببب چطور م فیمودود پسدددت و کث نیچ

نهیوق نه و حت حا كارها یحرف بز  یسددوال بدره حت ریخودش رو هم ي یهم
سا شون کار م ییک شت و برا شون اعتقاد دا م  ع نیرو متهم به چن كردیکه به
شت شت دلو ستین  یدل یهمه عقده ب نیکرد ببب مطمئنم ا یم یي  یبب اون دا
ه موضوك ک نیابا اوردن اون اسم با اشاره کردن به  دیکش یمنو به وند م هرمشو

 ییا گهیهرشددكنجه د ایتو اون سدده روي تو اون بايداشددتگاه ممكنه مورد تعرض 
 یکه من تو اون سدده رو فقط بايدو یدونیخودت م ایقرار ورفته باشددم بببب خدا

کرد ببب دو سددال اي  یم رو نكاریداشددت با من ا ینیببب اما چرا چرا نائ دمیين د
بب نمونده ب یوري نهیک نهمهیا یبرا یلیدل گهیما وذشددته بود ببب د دارید نیاخر

با  ظه اش رو  تاوان پس دادم بب هر لح مام اون دو سدددال  اون رويها  ادیمن ت
شتم تقاص کار نیوذروندم ببب من هر لحظه تو ا سال دا که کرده بودم رو  یدو 
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نیسددتمببب هر وز  مونیکه کردم پشدد یهم اي کار نويدادم ببب هر چند ه یپس م
کردم ببب و حاال ، حاال که  یرو نم نكاریکه با خودم بگم کاش ا  ومدهین یروي

شتم به رو ست بهم پر و بال بده م یکه م ییایدا دوباره ،  باي ، دیبا دمیرس یتون
 هشیش ودو تا چشم س ت  دمیکه د یزیاي اول بببب به فرهاد نگاه کردم و تنها چ

 بگم : نكهیوره کرده بب قد  اي ا یبودن و مشتها ییا
 ستیفرهاد حالم خوب ن -
 فرو افتادم بببب یكیتار یتو

 یتبود که ح یانداخت ، آنقدر عصدان نیيم یبا خشم دفتر را بست و رو صدرا
ستانش را در هم وره کرده بود بدلش م شت ببب د ستن ندا ستیتوان برخوا   وا

کند و انتقام  دایکه هسددت پ یرا در هر پسددت و مقام ینیاالن برود و نائ نیهم
که اي  یچند سال نیب در ا ردیپست بودن و به قول باران رذالت را اي او بگ مهنهیا

شت آدمها یشروك کارش م بود که در لداس  دهیرا د یادیي ینما یمذهد یوذ
ي ا نطوریوقت ا چیکردند ببب اما ه یم مالیرا پا گرانیراحت حق د یلیخ انتید
 با خود دیکشدد یقیوقت ببب نفس عم چیکدامشددان متنفر نشددد بود ببب ه چیه

 وفت :
 دیباش ببب شا یعصدان فیاريش و کث یباش اي دست اون آدم ب یآره عصدان -
س ادتی صر همه ا یبره که ک ستیکه مق ختر د نیکه ا یببب تو بود یتو بود نها

ببب  رهیبگ شیراحت به باي نطوریا ینیمث  نائ یبب که آدم یکشددوند نجایرو به ا
دا یعوض کرد اش رو یيندو ریکه مسدد یتو بود به  كهیا یببب  اي خودت  ن
 باش ! یاي اون عصدان یباش یعصدان

 ناشناخته ذهنش به دفاك برخواست : یاي ووشه ا ییصدا
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 انیدر نیدونسددتم که اون ب اطر من تو ا یدارم ببب من نم یریمن چه تقصدد -
 دونستم که دوستم داره ! یشده ببب من نم ریدرو

 بلند شد : با تمس ر یمحاکمه کننده ا یصدا
فكر  نكهیا تشیکرد بببب نها یم هیتو ک  قض یفرق یدونست یواقعا اور م یعنی -
سه که م یاي اون دخترها یكیاونم  یكردیم شاهزاده ا  وادیلو و مث  ت ییتوده 

شه م دیرو دلب کنه بببب و بعد که نا ام صدا گهید یكیسراس  رهیب ا مدافع ب ی!
 وفت : یدرماندو

ما فرق م - با بق ردكینه حت باران  نا فرق داشدددت بببباور م هیببب   دونسددتمیاو
 رنش بكشه بببب نقدریا گذاشتمیببب نم گذاشتمینم

 وفت : یمحاکمه کننده با تمس ر و بددنس یصدا
باران فرق م - ند نیکرد چرا همون موقع ا یاور  ببب چرا ايش  یدیفرق رو 

باور نكرد یوذشددت ه ک یكردیفكر م ببب نكنه یببب چرا همون موقع فرقش رو 
 یو اور هم قراره اتفاق ستیمث  باران در حدت ن یکه دختر یهست ییشاهزاده ا

 سراغت ؟ ادیحتما اون ب دیبا افتهیب
 يد : ادیمدافع فر یصدا

 یایدن هیبببب من تو  كردمیفكر نم زایچ نیبببب من اصال به ا ستین ینطورینه ا -
 ببب گهیهدف د هیبودم دندال  گهید
موک   هیاالن هم دندال همون هدفت باش ببب به باران هم به چشم  خوب پس -

رت صو نیا ریبهش کمک کن در غ یتونیم یدرمونده نگاه کن اور اي نظر حقوق
 اي کنارش بگذر و فقط بگذار دلت براش بسويه !
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 لب وفت : ریمدافع ي یصدا یبه دا صدرا
 یارفداک نهمهیصدددر ا نهمهیببب ا سددويهیباران نم یبب من دلم برا تونمینم گهید -
!  سددويهیداره منم ببب من دلم براش نم یبه دلسددوي ايیکه ن یمهر ببب کسدد نهمهیا

 اما مطمئنم که ترحم و دلسويي نیست! هیکه بهش دارم چ یحس دونمینم
 : دیمحاکمه کننده سرد و برنده به ووش رس یصدا

است ببب  گهید یكیال ببب حاال که اون م یگیرو درباره اش م نایحاال ! حاال ا -
 ؟ یاش ندار ینسدت به اون و يندو یحق چیه گهیحاال که د

 بلند شد : یچارویمدافع با ب یصدا
 ببب دینداشه ببب شا گهید دیشا -

در سرش  كردیداشت حكم اعدام صادر م ایمحاکمه کننده با خشم وو یصدا
 : دیکش ادیفر
 یيندو دیکه شددا یخون یرو مدفتر  دیام نیبه ا یصدددرا ثابت ! تو واقعا دار -

شترک ا ش نیم شه و تو بتون دهیدختر اي هم پا تو  یدور هیخودت رو  یشده با
اران ب یكنیببب انقدر اعتماد به نفسددت باالسددت که فكر م یدا کن یيندو نیا

 افته ببدر حالي که ميیاشدداره ات به پات ب هیهنوي ممكنه منتظر تو باشدده و با 
 وددان بهش نداري ؟!دوني حسي دز ترحم و عذاب 

دفاك به ووش  ینه اي خودش نه درونش برا ییصدا چیصدرا خفه شده بود ببب ه
 شده : دهیپرس یرحم یببب و سوال اخر با ب دیرسینم
دن شدد یکه بر فرض متالشدد یدار یانقدر مردانگ یكنیصدددرا ثابت ! فكر م -

پا یيندو نارش بمون نیبودن ا داریباران و   یاش کن یو همراه یعشددق در ک
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 یكنیدسم درهم شكسته که فقط قاب  ترحمه نگاه م هیبهش به چشم  ای؟ببببب 
 ؟؟؟؟

 اي دیتوانسددت تحم  کند با یددال را نم نیا گریاي دا بلند شددد ببب د صدددرا
شت شدیم وانهیوورنه د رفتیم دیرفت ببب با یم رونیخانه ب  قدم اول را که بردا

حس کرد ببب خم شد آن را برداشت بروه را با دفتر خاطرات باران  شیبرخورد پا
مرتب کرد ببب حس  ودندنامرتب شددده ب یخوردن کم نیرا که بر اثر يم شیها

دفتر  دیداببب ن دیدفتر کش یشده ببب دستش را رو رشیدانگیور یکرد بغض تل 
خت ببب دفتر برا یم نیرا يم ندا با  نیبود ببب ا زیاو عز یا باران بود ببب  مدم  ه
 ب وفت :ل ریي تیقاطع

قدر مردونگ - تا اخر دن یدارم اون حاال  باران ب واد اي  که اور  نارش  ایدارم  ک
ي ا ییصدا چیاما تا آخرش هستمبببب ه یبا چه عنوان و سمت دونمیباشم ببب نم
 ببب لد ند يد، همراه همدم اي خانه خارج شد ببب دیدرونش نشن

كالت به سمت صدرا خوش قهوه و ش یاي ورما و بو یباي شدن درکافه مود با
ه ک یوشددت و او را لد ند بر لب در حال دیهجوم آورد ، با نگاهش به دندال نو

ب  تافیکرد  ینگاه او را دندال م ریبود و مسدد یفنجان یکف رو  تنیمشددغول ر
شمک ظر دینو س یفیچ سمتش پراند و فنجان را داخ    یكکوچ یوبچ ینیبه 

که چند دلد کتاب را به  یلدر حا یکه دختر دوان یزیوذاشدددت و به طرف م
آنها بود، رفت بببب  یبود و سدد ت مشددغول بررسدد دهیهم چ یطور نامنظم رو

صورت مارپ ییصدا اي پله ها یصدرا ب سمت چپ کافه به   میبه ن یچیکه اي 
شد تانه م یم یطدقه باال منته و  یاش خال یشگیهم زیشد حرکت کرد ب خو
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ود که ب نیا دایکافه بر یببب خوب  وردیطدقه باال به چشددم نم میکس در ن چیه
به  ایخاص خودش  انیواقع شددده و فقط مشددتر یکوچک فرع ابانیخ کیدر 
 یآمد که رهگذر یم شیوفادار خودش را داشددت بببب کم پ نانیکافه نشدد یقول
نش حاال که پ یحت نیهم یقهوه در آنجا توقف کند ! برا یفنجان دنینوشدد یبرا

ا حفظ آرامش خود ر دایتورانها شلوس و پر تردد ، برشنده بود و اکثر کافه ها و رس
دقه ط مین نیا ینشست در انتها یپشت آن م شهیکه صدرا هم یزیکرده بود ب م

به  دورتر گرید یزهایم هیو در ووشه سمت راست آن قرار داشت و با آنكه اي بق
 ریو پنجره بلند کنارش را ي یشددد اي آنجا در ورد یم الاما کام د،یرسدد ینظر م

شد شب که نم نم باران پا ینظر ورفت و  شهر را رج م یزییمث  ام اي  د،زیچهره 
 یب ار ورفته ل*ذ*ت برد بب همدم را رو شددهیشدد یقطرات آن رو دنیر*ق*صدد

 احساسات یاي کافه چشم دوخت ببب برا رونیوذاشت بببب و درسكوت به ب زیم
سر و کله م یضیضد و نق شد، اي خ زدیکه در داخ  اتاقش با آنها  شرمنده  ود 

ه برد و او بر سر سرنوشتش به معامل یبه سر م شگاهیدر آسا ماریباران رنجور و ب
ت دانس ینم یکه حت یآن نشسته بود بب در حال یمعنو ادیسود و ي دنیو سنج
سته روح مقاوم باران ا یزیچه چ شكند ببب آ نطوریتوان ا ر یادیي یدمهادر هم ب

مده ، دفتر بر سر باران آ ینجایاي آنچه تا اکوچكتر  یشناخت که با مشكالت یم
 یبه روند منطق یطوالن یاي دسددتشددان خارج شددده و تا مدتها یرشددته يندو

که باران دربرابر تعهدش به عشق نشان داده بود  یبر نگشتند ببب شجاعت یيندو
ي ا ییکه ذره ا یببب الدته هر کسدد ردوادا نیرا به تحسدد یبود تا هر کسدد یکاف

قانه که کار باران را احم یکسان ارندیداشت وورنه بس ینشان تیاناحساس و انس
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ق  م با مع یو دور اي ع گارند و آن را   یم ایدن یرويها نیا یماد یارهایان
 سنجندببببب

 خندان نوید به خود آمد : یکه در افكار نا آرامش غرق بود با صدا نطوریهم
 نیدر هم رفته ببب ا جنابیعال یبايم اخمها ایالرعا  یشدددده دناب وک یچ -

 ! شهیوره کور خورده و اي هم باي نم ینطوریکدوم پرونده است که ا
به صددورت ياو صددددرا گاه کرد ببب  ید ن بان نو به چهره مهر ند  دار و  هیبا لد 

 ییمجعد و خرما یاش به موها لهیو ت دهیکشدد یاش به چشددمها یاسددت وان
که در ودود  یرامشپسر دذاب و مهربان را دوست داشت ب آ نیرنگش چقدر ا

واه به م اطدش هم منتق  م زدیاو موج م  ناییشناروي آ نیاول ادیب  شدیناخودآ
وشت بببب صدرا بعد  یبودند که اي رم به تهران بايم یافتاد بببب هر دو در پرواي

ود ب قوا به رم آمده ب دیتمد یب برا ریو نفس و نیسددنگ ییدر پرونده ا یرويیاي پ
 یهمراه نیکنار نوید نشست و ا مایراه بايوشت در هواپ ب و در شیاهایشهر رو

وي با هم آشنا شوند ب همان ر شتریکرده و ب يشد تا سر صحدت را با یخوب  یدل
  یكمت یبه طدابت ندارد و برا یعالقه ا چیاست که ه یپزشك دیمتوده شد نو
را  یشددكآمدهبب و پز ایتالیامور مربوط به آن به ا یشدداپ و باق یدوره اداره کاف

خانواده دندال نموده ب چون در خانواده آنها همه به  یصددرفا به خاطر اصددرارها
و  ستیولوژیراد ایپزشک و دندانپزشک بودند  ایبا طدابت ارتداط داشتند  یعنو
ها وتراپیزیف ددال نگ و  ما بالخره پس اي د ها را  یطوالن یببب ا توانسدددت آن

 یاپش یقه خود برود ببب و حاال کافمتقاعد کند که وقت آن است تا به دندال عال
کرد ببببب صدددرا  یم دارها هیاله یفرع یابانهایاي خ یكیرا در  یدوسددت داشددتن
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ست که درآمد کافه به ه یم شد  یآنجا نم یها نهیهز یعنوان دوابگو چیدان با
شتوانه مال هیبا تك دیاما نو شت فقط و فقط اي کار یخوب یبه پ ل*ذ*ت  یکه دا

 آن را در سر پروانده بود ! یآريو یران نودوانبرد که اي دو یم
منكه  زمیبه من ؟ عز یذل يد نطوریکه ا یشددده نكنه عاشددق من شددد یچ -
با  ییایم ینشده ! حاال ک ریايدواج دادم هنويم د شنهادیبهت پ شیوقت پ یلیخ

 خانوادت دست ب*و*س خانواده من ؟
سا نیچه خوب بود که در ا دیخند صدرا ضحک  یحت یلیلد یرانیح یوانف م

 ب بب كردیم دایخنده پ یبرا
 ؟ یدار یتا حاال با خانواده من شوخ یتو اي ک -
لد ند مكش مرگ ما  یبه من و ه یذل يد ابانگردیتو مث  مجنون ب یاي وقت -
 ! یين یم
 ؟ یتو تا حاال عاشق شد دینو -
و ابار بود که صددددرا اي عشددق دربرابر  نیاول نیبا تعجب نگاهش کردب ا دینو

کرد که صدددرا با ودود همه تعهد و  یبا خودش فكر م شددهیببب هم زدیحرف م
اش دربرابر دوسددتان و خانواده ، آدم  یدربرابر شددغلش و مهربان تشیمسددئول

صدرا با  هک دید یاستب اما حاال م یخشک و بدور اي هروونه حس عاشقانه ا
ده شد ب تايه متونشسته نجایا امدهیبه يبان ن یاي درد نیسنگ یشفاف ول ینگاه

بر آن  رهیت یشیو ته ر دهینتراش یبار است که صدرا را با صورت نیاول یبرا یحت
 ! ندیب یم
 انقدر س ته دواب سوالم ! یعنی -
 لدهاش را با يبان تر کرد و وفت : دینو
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 !یپرس یم یسوال نینه فقط تعجب کردم که تو همچ -
 ؟ دیمگه من چمه که ندا -
س چیکه تو ه كردمیفكر م هشدیدل ور نشدو من هم -  یوقت به مسدائ  احسدا

 بود ! نیهم یب براگرانیخودت نه درباره د ینه برا یکن یتوده نم
کار وذاشت  مهیرا ن دیبه داخ  آن حرف نو یشدن درکافه و آمدن يوج دوان باي

 : دیاي صدرا پرس شدیکه اي دا بلند م یب او در حال
 اسپرسو تلو و بدون شكر؟؟ -

 تكان داد : ینیرا به سنگسرش  صدرا
 ببب نیرینه کافه موکا اما ش -

تلو بود بب اي قصددده باران ببباي غصددده باران ببب اي حرف  یبه اندايه کاف کامش
 یربات انسدددان کیب  دندید یم كردیببب پس همه اورا همانطور که فكر مدینو

 ببب دیکش یقیدور اي احساسببببنفس عم
 زشیم یکه رو دید یاو را غرق در دفتربا سددفارش صدددرا بروشددت  دینو یوقت

صدا فنجان  یبود ب و همچنان حس کرد که چشمانش باي اي درد شفاف شده، ب
شت و اي پله ها زیم یرا رو شت برو نییرنگ به طدقه پا یو قهوه ا یچوب یوذا

! 
 بهمن 20

سدداده  شددهیمث  من که هم یوقت آدم چیداره که ه یدیعج یها یباي یيندو
مث   من هم یيندو یاونو درک کنه ببب باي تونهیساده فكر کرده نمکرده و  یيندو

 ادیببب ب كنمینم یسددمت باينده داره که اونم منم بببب الدته ناشددكر هیفقط  نكهیا
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شددكر کنم ببب هم به خاطر نعمتهاش هم به خاطر ترس اي  شددهیورفتم که هم
رو باي کردم اول چشمام  یاونچه دارم رو هم اي دست ندم ببب اون روي وقت نكهیا

 تو دمیفكر کردم که باي تو درمونگاه به هوش اومدم اما خوب که دقت کردم د
خونه خودمون و اتاق سددابق خودم هسددتم ! پونه کنار ت تم نشددسددته بود و با 

 بايم به سرعت دستم رو ورفت : یماچش دنیبا د كردینگاهم م ینگران
 باران ؟! یخوب -
 يور يدم : به
 ؟ كنمیم كاریچ جانیخوبم ب من ا -
 بببب نجایبود که فرهاد آوردت ا شیساعت پ هی -
 پس خودش کجا رفت؟ -

حرف بزنه و من متعجب بودم ب چرا فرهاد بعد اي   واسدددتیمردد بود نم پونه
 درمونگاه ندرده ب ایحالم بد شده منو دکتر  نكهیا

با  دیبا اومده بود بعدش هم یانتظام یروین نیراسددتش تنها ندود ببب با ماشدد -
 ب رفتیاونا م

شتزده ستم ببب پل وح ش ا افتاده ببب نكنه فرهاد ب یببب مگه چه اتفاق سیسر دام ن
 اومدم : نییشده باشه ب اي ت ت پا ریدرو ینینائ
 باران ؟ یکن یم كاریچ -
 مانتوم کو بببب پونه بگو مانتوم کو ! -
 یبر ی وایکجا م -
 شده ببب ! ریدرو ینیفرهاد ! اون حتما با نائ شیپ -
 تايه پدر خودش هم رفته ! ششهیبابا رفته اونجا نگران نداش بابا پ -
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ستامو شتم رو د سر فرهاد م یچ یعنی یسرم وا یوذا اومد ؟ خانواده اش  یبه 
کار یم یچه برخورد کدوم  یکردن بببب هر  جا و  که ک کردم پونه بهم نگفت 

 یرفتم ب خدا رو شددكر م نییخونه باال و پا یچقدر تو دونمیرفتن ب نم یکالنتر
 به یو نگران رسمث  من اي اسددت دیکردم که مامان رفته شددمال وورنه اونم با

 بببب دیچیپ یخودش م
سدده بود که بابا به همراه فرهاد و پدرش به خونه بروشددتند بببب  کینزد سدداعت

 : دیحالم رو پرس یببب پدر با نگران دمیوارد خونه شدند به طرفشون دو یوقت
 ؟ یبه هوش اومد یاران ؟ کب یخوب -
 من خوبم بابا نگران نداش ! -

ناراحت بود و يود  دیحالم رو نپرسدد یاما حت فرهاد پدر فرهاد هم درهم و  ب 
 تحم  کنم : گهیکرد و رفت ب بعد اي رفتنش نتونستم د یخداحافظ

 بحثت شده ؟ ینیشده ؟ فرهاد با نائ یبهم ؟ چ نیگینم یزیچرا چ -
 کرده بود ب بابا در دوابم وفت : همچنان سكوت فرهاد

م اون شددهیم ریدرو یشدددن تو با اون عوضدد هوشیاره باران دان فرهاد بعد اي ب -
 دنیکنند ب فقط ادايه م یکنه و بايداشددتش م یحراسددت رو صدددا م یمامورها
دادسددرا تو رو برسددونه خونه بببب منم تو مغايه بودم که پونه  یبره برا نكهیقد  اي ا

س یشده ببب وقت یبهم وفت چ واه یدلو دمیر سرا  هادفر یآ رو برده بودن داد
ض شد یاونجا قا صادر کرد و مجدور  تا  میفرهاد تلفن کن یبه بابا میبراش قرار 

 ببب شیآياد یبرا ارهیسند ب
 ! زیشده بود همه چ ینطوریخدا چرا ا یوا



 339 در  امتداد باران

 شه ببب یم یحاال چ -
با شددداکر - با ! من  با داش  فت فردا محرف ي یتلفن انینگران ن فتر د ادیدم و

 :كنهیحراست خودش موضوك رو ح  م
 اما اونكه تايه قلدش رو عم  کرده ! -

 وفت : یو با قدرشناس دیکش یآه بابا
سالمت - شالله بهش  سان و بزرووار  یكیبده ببب  یخدا ان  یكیمث  اون انقدر ان

 و پر رو ببب حیخدر وق یاي خدا ب نیهم مث  ا
شت حرف م یاي چ بابا شتم ببب بابا که نم زدیدا ستیکه من خدر ندا  ینیائن دون
ستمیم دیوفته بهمون بع ایچ شه ببب حتم یزیکه فرهاد چ دون ا کار بهش وفته با

من اسددتفاده کرده و کلي حرف مسددموم رو تو سددر فرهاد  دتیب اي غینیخود نائ
ايم  نكهیبدون ا شددببببب اون زدیکلمه هم حرف نم کی یفرو کردهب فرهاد حت

رفت بببب من تا صدددح به ب ت  رونیحرف اي خونه ب یاد باهاش بروردم بب و
اون روي با بابا به طرف  یبببب فردا  تمیخودم لعنت فرسددتادم و اشددک ر رهیت

ام  یبشم و بمونم خونه نتونستم راض یکرد که راض یدانشكده رفتم بابا هرکار
س ست که ر بود  نجا منتظرموناو دهیبا رنگ پر انیکرشا دمیکنه ببب به دفتر حرا

پشددت  دمینداره دقت که کردم د یحال درسددت چیببب کامال مشدد ب بود که ه
 که چطور سالم کردم دمینفهم ینشسته ببب شرمنده شدم و حت لچریو

 سرش رو با تاسف تكون داد و رو به پدر وفت : انیشاکر
 نیب پس نگران ا رهیرو پس بگ تشیکردم که بره شددكا یرو راضدد ینیمن نائ -
هم داره به هر حال براش  یدنده عموم هیالدته چون درمش  دیوضددوك نداشددم
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صادر م سم باهاش حرف  یاما خوب من بايپرس پرونده رو م شهیحكم  شنا
 دم ! یم حیرو توض طیو شرا زنمیم
 ؟؟؟ طیکدوم شرا -

با تعجب به من که نطقم باي شده بود و صدام اي ته چاه به ووش  انیو شاکر بابا
 اه کردنب،نگ دیرسیم
شرا - سال قد  کار انیشاکر یاقا طیکدوم  کردم که تاوانش رو به  یببب من دو 

ام پس دادم بببب همون موقع تدرئه شدددم اما تو دادواه پدرم و  یاندايه همه يندو
شرا چیادتماك و خانواده ام ه حرف  طیوقت تدرئه نشدم ببب حاال شما اي کدوم 

 تونهیم یکنم ببب چه حكم یايکه دو سددد انجیببب من مگه اومده بودم ا دیزنیم
 صادر بشه که ذهن مسموم شده فرهاد رو دوباره روشن کنه ببب !

 یكنیکه م یدخترم من همون دو سددال قد  هم بهت وفتم که به عواقب کار -
 ات فكر کن اما تو فقط بببب ندهیخوب فكر کن به آ

ابا اي ب یدلو انیکم داشددتم که شدداکر نویتو اون لحظه فقط ا دمیرو بر حرفش
 کار من حرف بزنه ببب  یدل
شما خودتون به من وفت انیشاکر یآقا - شد و  شت و تموم  سال قد  وذ  دیدو 

 ؟ رمیقرار بگ طیبه قول شما شرا نیتو ا دیکه تدرئه شدم ببب چرا حاال با
شتداه تو هم - ستیا صم یلیببب خ نجا  شیپ یکه تو يندو ییمهایاي اتفاقات و ت
تا آخر عمر هم عواقدش در  یحت ادیم صددورت رفع و ردوك شددددنش ممكنه 

ر بهش فك  واسددتمیبود که من ايت م ییا ندهیهمون آ نیباشدده ببب ا رتیدامنگ
 بب یکن
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 بببب هیعدالت یب یلیببب خ هیانصاف یب یلیخ نیا -
 دستش رو روي شونه ام وذاشت و وفت : بابا

ست بای - شاکریان حالش خوب نی د يود بروردن بگذار دخترم آروم باش آقاي 
 کارهامون انجام بشه ببب به خدا توک  کن خدا بزروه !

 هیدییبه نامه تا رونیاومدم ب انیاي دفتر شدداکر یلب وفتم خداببببببببببب وقت يیر
اده بودم نامه د نیورفتن ا یبرا ینیسددنگ یکه تو دسددتم بود نگاه کردم بب چه بها

 بببب
تم ببب مي ترسددیدم اتفاقي بیافته و دوباره بابا ددا شدددم و به طرف کانون رف اي

 همه چیز خراب بشه ببب
که مهرش هنوي  یرو در حال یبالخره پروانه کارآموي رونیاونجا که اومدم ب اي

 دیدسددتم بود بببب با یداشددتم تو یباي نگهش م دیکام  خشددک نشددده بود و با
 رفتیپذ یوقتبود که  یقرار نیدادم ا یم یعیخانم رف  یوکالتنامه ها رو تحو

که پر  یینامه ا کالتهر و دیسرپرستمون باشه باهامون وذاشت و وفت با  یوک
م اي ه تایتحت نظر من باشه بببب من و ب دیکن یکه شروك م یو هر کار دیکن یم

سته قدول کرد شده بودمیخدا خوا شجاك ن  نیکه فكر پر کردن ا میب هنوي انقدر 
سرمون ب شورت به  شده کارم ت دایتقر نكهیببب با ا افتهیوکالتنامه ها بدون م موم 

اي  میکه در عرض چند روي يندو شدیهنوي باورم نم شتمندا یبود اما اصال انرژ
نشددون نده ببب  یبودم فرهاد عكس العم  بد دواریرو به آن رو شددده بببب ام نیا

کنم  یخودمو محكوم م یدونسددتم که دارم به چه درم یهر چند خودم هم نم
 نیاول یندود دلو یادیب ارسددت راه ي ابونیکه تا خ یه با ودودحوصددل یببب ب

کننده  مرادعه یعیرو ورفتم و وفتم دربسددت ببببخوشددد تانه خانم رف یتاکسدد



wWw.Roman4u.iR  342 

 

ب کرد بب ییو خوشدرخوردش منو به داخ  اتاق راهنما انسالیم ینداشت و منش
شت میدفعه قد  که رفته بود سترس دا ست در میکه فرصت نكرد میاونجا انقدر ا
 دفترش ونیوراسببب دک میدین اما حاال خوب همه دا رو ممیبه اطرافمون نگاه کن

 دنمیببب با د ییکرم و قهوه ا یرنگها بیبود و سدداده با ترک یمیو قد کیکالسدد
من اي  مث  یتجربه ا یکارآموي ب یتواضعش که دلو نیلد ند يد و بلند شد ب ا

اد دست د یباهام با مهربونشد باعث شد در دل ستایشش کنمب  یداش بلند م
که  یببب در حال نمیداد تا بشدد ونمرو نشدد زشیم یروبرو یقهوه ا یو مد  چرم

م وذاشددتم و نشددسددت زشیم یبسددته وکالتنامه ها رو رو كردمیلب تشددكر م ریي
رو اي کمد پشددت سددرش در آورد ومشددغول  یرنگ ییبببفالکس کوچک طال

 لد ند يد : دیوکه دشد با تعجب نگاهش کردم ، نگاهم ر یچا  تنیر
جب کرد - جای؟ خوب راسددتش من ا یتع دوسدددت  یعنیندارم !  یآبدارچ ن

 ینیب یرو هم که م یخانم موحد نیدفتر ب ا یتو ارمیرو ب ییا دهینداشتم فرد غر
دوران دانشددگاهمه ببب بنده خدا نتونسددت تو آيمون کانون  یها یاي همكالسدد

 ین بانكیا دارها هیا مدرکش بره تو تونسددت ب یم نكهیشدده ببب با ا رفتهیوکال پذ
ساله که  ستیاي ب شتریداد که کنارم بمونه االن ب حیمشغول بشه اما ترد ییندا

 من یوقت به خودم ادايه ندادم که بهش بگم برا چیبببب ه میکن یبا هم کار م
غرورش خدشدده دار بشدده بب اما اونم   وادیدلم نم ارهیب یچا وانیل هیموکلم  ای

ن خودش رو به میو هر وقت مرادعه کننده دار كنهیتوده نم هیقضد نیاصدال به ا
س ض یشربت م ای یچا ینیسرعت با  سونه و بع  رید هنیب یوقتها هم که م یر

س یدلو رينهایکه چرا مث  خاله پ زنهیسرم غر م یبعدش کل دهیرس اط موک  ب
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 شیاومدن پ  یوک یدا كنندیببب فكر م یكنیقند پهلوت رو علم م ینق  و چا
 ببب یقهوه چ

به در خورد و خانم  یتموم نشددده بود که ضددربه کوتاه یعیحرف خانم رف هنوي
و  زیم یفالکس رو دنیدر دسدددت وارد اتاق شدددد ببب با د ینیبا سدد یموحد

کرد و خواسددت اي اتاق خارج بشدده که خانم  یفیاخم ظر یپر اي چا یفنجانها
 صداش کرد : یعیرف
شه تو  گهیاي خودمونه د یشراق! خانم ا زمیعز ایژاله دان ب - ! قراره همكار ما با
 عد!واسه ب یبگذار ستین یايین یدعوام کن یتونیم یدفتر هرچقدر ب وا نیا

 وفت : رهیخنده اش رو بگ یدلو كردیم یکه سع یدر حال یموحد
باشم که شما رو دعوا کنم ببب فقط خواستم  كارهیمن چ یعیخانم رف دیینفرما -

 ب وره تو ذ وقش یکهنه دم نده که اول کار یتايه کار چا  یوک نیبگم که به ا
 ببب

ستش با ا یزیيدم و چ یلد ند ستانه ا نیاي ا نكهینگفتم را شه دو  اریدو  نیمناق
حوصددله و منگ بود م که دلم  یاومد اما انقدر ب یخوشددم م ییدورا هی یمیقد

 یچا نكهیابعد اي  یببب بالخره موحد رونیخواسدددت يودتر اي اونجا برم ب یم
رفت  رونیما وذاشددت و فالکس و فنجانها رو برد اي اونجا ب یخودش رو دلو

 شده بود بب ب بالخره لب باي کرد : رهیبا دقت به سكوت من خ یعیبب بب رف
 نیکرده ، اما ا فیچند روي رو برام تعر نیاي اتفاقات ا یاتییدز هیدوسددتت  -

 هیه مسدد ر ییاي انتقامجو شددتریب یلیخ نمیب یکه من تو چشددمات م یناراحت
 ؟ یدرباره اش حرف بزن یسابقه ! دوست دار یهمكالس
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ست شتم ؟ نم دو شتم  نیاون لحظه واقعا به خاطر ا دونمیدا ست دا بود که دو
ه ک زدمیام بود حرف م گهیهر کس د یعیرف یکرد دا ینم یحرف بزنم و فرق

باي کردم ،  تار ب نكهیا ایلب اي هم  به دور اي یرف هر وونه خودبزرگ  تكلف و 
ف طول حر مامکهنه کاربود که باعث شدددد تا حرف بزنم! در ت  یوک نیا ینیب

ها بدون ير ير مث  آدم حرفت  ینكرد یکرد هیوفتم باران ور یيدن به خودم م
ال حرفام کام نیکنم ب یچند روي رو وفتم فكر م نیرو بزن بب و همه اتفاقات ا

ام که بببحرف رمیي فرهاد ناراحت و دلگا ینیاي نائ شددتریب یمشدد ب بود که حت
شک بود بببب ف شک خ شدن ته ولوم خ کرده رو بدون قند  وی یچا نجونتموم 

ش فنجون رو سردا یآيارم داد بببب وقت شتریاون ب یو وس یاما تل  دمیسر کش
اومده و رومد  کنار من نشددسددته ببب تو  یعیبروردوندم متوده شدددم که خانم رف

که وقت یلدسددتش دعده چرم خوشددگ باي کرد فهم یبود  دعده  دمیدرش رو 
 : دیببب رو به من پرس گارهیس
 ؟ یندار تیبه بوش حساس انایبكشم ، اح گارینداره س یاشكال -
 کشم ببب یم ینه خودمم واه -

 گارهاشیاي سد یكیبود که  نینكشدم بب همه آريوم ا گهیکه عهد کردم د نگفتم
 كردمیفكر م یمسدد ره ا نیبود که با تلق یتنشدد ریرو بهم تعارف کنهن ذهنم درو

ه همراه رو ب گارشیآرومم کنه ببب پاکت سدد تونهیم نیكوتیحتما چند تا پک و ن
ببب آه  شددتوذا زیم یرو یگاریرسددیو خوش دسددتش کنار ي کیفندک کوچ

 ب دمیاي سر حسرت کش یکوتاه
 نگام کنه وفت : نكهیا بدون
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شته باش که به عنوان وک - سسرپرس  یتوقع ندا کنم بببب  تعارف گاریتت بهت 
 وذاشتمش که در دسترست باشه !!! یاما دا

شدم که تا چند ثان اي شرمنده  حت دلوش را تونمی، م كردمیقد  فكر م هیخودم 
رفته بود که اون قراره اسدتادم و راهنمام باشده ببب  ادمیلحظه  هیبكشدم،  گاریسد
 وفت : ینگفتم و اون بعد اي سكوت کوتاه یزیچ
که نه! اما اي دنس  هیمنه ببب الدته شددد یيندو هیشددد ییدورا هیات  یيندو -

 یهمه اش رو برا تونمیروي برات وفتم اما مطمئنم که نم هی دیمنه بب شددا یيندو
و پنش سددال بهم وذشددته ببب  سددتیب نیکنم ، همه اونچه تو ا فیکس تعر چیه

 یتونم به راحت یم اهتببب من اي ته نگ یهمونطور که تو همه اش رو برام نگفت
 بببب یکرده رو نگفت شونتیپر نطوریب ونم که همه اونچه ا نویا

 بگم که دستش رو تكون داد و وفت : یزیچ خواستم
سرته ببب  یناراحت نیدونم که مهمتر یبببب م ستینه مهم ن - ات االن رفتار هم

ه ايت کنارت باشدد یب توقع دار یکن دشییتا یتونیو نم سددتیبرات قاب  درک ن
سته ات کامال منطق تتیکنه و اي موفق تیماح شه بببب خوا شحال با ببب ب هیخو

چه درسددت باشدده چه  گذرهیکه االن اونچه تو ذهن اون م ریدر نظر بگ نویاما ا
سته اش چه منطق ست و خوا شه چه غ ینادر صورات تو  یمنطق ریبا کامال با ت

ست و پا م ییایب دن كنهیفرق م ن تو که اال یریصاوبب ت زنهیکه االن داره توش د
شه فرق م یچرخه همه اش با اونچه تو توقع دار یسرش م  بهش دیب با كنهیبا

حرف بزنه بببسددكوت  یايش ب وا یبر نكهیحرف بزنه بببب نه ا یفرصددت بد
 بب هیکه حرف حسابش چ هیکه دردش چ گهیو م ادیيود به حرف م یلیکن خ
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نم بتونم براش برآورده ک ایرم ندود که من توقع دا یزیو اور خواسته اش اون چ -
 ؟ یچ
 و وفت : دیکش یقیآه عم یعیرف
 درسته ؟ گهیاسمت باران بود د -
 بله -
تو  که دهیسوالت نشون م نی! ا كنمیذهن بكرت حسادت م نیباران دان ! به ا -

ست يندو یهنوي معن شترک رو هم نم یدر  كاریچ گمیببب من بهت نم یدونیم
سهیيود وقتش م یلیکه خ دونمیو م یریبگ میتصدم دیکه با ییتو نیکن ببب ا  ر
ما ين  بببب تو دامعه ادیببب فقط صدر کن تا خودش به حرف ب یریبگ میکه تصم

س ت شاغ  بودن کار خ هیبودن کار  ر س ت نایو اي همه ا هیس ت تر یلی، ين 
رو دارن که همسددراشددون دوسددت ندارن اون شددغ  رو  یکه شددغل هییينا هیيندو

 !ارنیاور به يبون ن یببب حتداشته باشن 
وقت نگفت که با شددغ  من م الفه اون قد  اي ايدواج به من  چیاما فرهاد ه -

 به آرمانهام برسم بب كنهیقول داده بود که کمكم م
که حدس من اشددتداه باشددده اما  دوارمی! ام ارنیاور به يبون ن یوفتم که حت -
 ! یریگیر ممهم قرا یلیخ یدو راه هیسر  یکه به يود دونمیم

، اما نشده بود اي حرفاش رمیدستگ یادیي زیاومدم چ رونیب یعیاي دفتر رف یوقت
تونستم کامال حس کنم و انعكاسش هنوي تو ووشم  یصداش رو م نیغم سنگ

 تكرار مي شد بببب
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م ببب با خسددته شددده بود یفیبالتكل نیخونه ببب اي ا رمیبابام وفته بودم که م به
ضعف سامون هیبه خونه  رمهیيها مدام دامنگرو نیکه ا یودود   هیدادم و  یسرو

د بببب بو ومدهیشام سدک بار وذاشتم بببب ساعت اي ده وذشته بود وفرهاد هنوي ن
ذل يده  ونیزیمسدد ره تلو یمد  به برنامه ها یهدف رو یمدت رو ب نیتمام ا

ت سدداعبار هزارم به  ینگاهم برا یاي اونا بفهمم ب وقت یزیچ نكهیبودم بدون ا
ا خونه مادر رو برداشتم و ب یتحم  کنم و ووش نیاي ا شترینتونستم ب گهیافتاد د

صدا ش شهیيده مث  هم ویمادر فرهاد تلو و  یفرهاد تماس ورفتم ببب   یتو وو
، دوابم رو نداد ،  دمی، دوابم رو نداد ، حالش رو پرسدد ردمببب سددالم ک دیچیپ

 : دمیبالخره با بغض پرس
 ؟ دینداراي فرهاد خدر  -
با گهیحاال د كردمیفكر م - گه شددوهر تو  رمیخدرش رو اي تو بگ دیمن  ببب م
 ؟ یریگی؟ چطوره که خدرش رو تو اي من م ستین

تو صددداش خشددم و تمسدد ر بود با خودم فكر کردم خوبه حداق   گهید حاال
 صداش ببب ستیيده ن وی گهید
 که افتاده متاسفم! یمن به خاطر اتفاقات -

سفم ؟ برا یچ یم فكر کردم " برابا خود باي  یشوهرم اومده و دلو نكهیا یمتا
 اي ينش دفاك کرده و حاال مث  بچه ها قهر کرده " ییعقده ا یآدم روان هی

 : دیبه ووشم رس یاي اون طرف ووش یپويخند تل  یصدا
 یم یخوب یيندو نیين و شددوهر هر دو سددابقه دار گهیاشددكال نداره حاال د-

 ! نیداشته باش یتون
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شكام شر  هیانگار منتظر  ا  ین و روشد ریسراي هویطعنه بودن که  هیتلنگر  هیت
 صورتم سرخوردن ببب

 ؟ هیمنظورتون چ -
چند  و یو يندان رفت یسددابقه دار بود نكهی؟ ا هیمنظورم چ یدونیتو نم یعنی -

شت بود ض یخدر بودن به اندايه کاف یو خانواده ات ايت ب یروي بايدا حانه مفت
 ببب یسابقه دار شدن فرهادم به اون اضافه کن یه ن واهست ک

 دم !يود تدرئه ش یلیمشك  تو دانشگاه بود که خ هی!  ستمیمن سابقه دار ن -
 یسددده روي وم و وور شددددنت رو و تو نكهی؟ هم كنهیم یعجب ! چه فرق -

شتگاه بودنت رو اي ما م ف  یا گهیدروس د ستین ايین گهید هیکاف یکرد یبايدا
 !یضافه کنبهش ا

شمام شک م چ سرم م یاي ا شتم به  دیچرخ یسوخت اتاق دور  صله ندا حو
 هیچند ماه بعد اي ايدوادمون هروز نقش  نیووش کنم که در تمام ا یين یحرفا

 یمن باي یرو برا دهیو فهم یمیمادرشوهر صم هیفرهاد و  یمادر مهربان رو برا
 :دكریم طلبپسرش رو  ی  تهینر ینكرده بود و حاال طلدكارانه اي من آبرو

هم  یلیبوده ! من تدرئه شددددم ! دل زیهمه چ انیفرهاد خودش اي ابتدا در در -
ست بهش بگ ستین شما دروس بگم ببب اور فرهاد اونجا  ادیه بک دیکه ب وام به 

 خونه چون من بروشتم خونمون!
 د وایببب و مطمئنم که اونم دلش نم گمیاي طرف تو به فرهاد نم زیچ چیمن ه -

 تو بببب! شیبرورده خونه پ
 ؟ هیشما مشكلتون با من چ -
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مد بببب برخالف ق یمن اي همون اول هم اي تو خوشددم نم - فهیاو مه و  ا پ 
وقت دوسددت نداشددتم تو  چیکه ه یباشدد دهیفهم نویفكر کنم ا یکه دار یاحمق

با  ینه ثروت نه خانواده ا ییداینه ي یندار یچیبببب تو که ه یعروسددم باشدد
 ببب! یآبرو هم نداشت دمیباال و حاال فهم یادتماع تیموقع

بببب فقط  دمیهاتون رو نم نیدواب توه دیمادر فرهاد هسددت نكهیبه احترام ا -
 که حاضره و ناظر ببب ییکنم به خدا یواوذارتون م

 هیتا بغض توش مش ب نشه و ور كردمیکه همه تالشم رو م ییرو با صدا نایا
 کردم چند هیچقدر ور دونمیرو وذاشددتم بببب نم یکردنم لو نره وفتم و ووشدد

شدددم ببب  هوشیبببب دمیشدددم بببب ن واب هوشیمد  ب یسدداعت اما همونجا رو
 فهمم ببب یشدن رو خوب م هوشیخواب و ب نیها فرق ب یتايو

در چشمامو باي کردم بب ضربان قلدم شدت ورفت ببب  یروي بعد با صدا صدح
 بودم دوارمیفرهاد بايم مشتاقانه ام یها یهرم یمس ره است که با ودود همه ب

 تیامن یاون پشددت در باشدده و خودم رو تو آ*س*و*شددش رها کنم بببدلم برا
شده بود ببب دلم برا شش تنگ   ودنمونبا هم ب یهمه لحظه ها یمردانه آ*س*و*

 یو تور دیکل دنیچرخ یصدا نكهیا دیتنگ شده بود بببب چشمام رو بستم به ام
ينگ دوم باعث شد اي دا بلند شم و به انتظار احمقانه  یاما صدادر بشنوم ببب 

ببب سددالم کرد و اي  دمیرو پشددت در د دیام پويخند بزنم ببببدر که باي شددد فر
 در کنار رفتم ببب یدلو

با خودت چرا صورتت انقدرپف کرده ؟ چرا چشمات  یکرد كاریينداداش چ -
 !تیانقدرقرمزه ببب رنگ شده مث  م

 دان نگران نداش ! دیفر ستین یزیچ -
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 ؟ ستین یزیچطور چ -
رو ورفت  بايوم عیهم متوده شد سر دیرو پا بمونم فر نیاي ا شتریتونستم ب ینم

شپزخونه رفت و  یمنو رو نكهیو بعد اي ا سمت ا سرعت به  شوند ببب به  کاناپه ن
 شرو اي دستش که ورفتم متوده لري وانیآب قند درست کرد بببب ل وانیل هیبرام 

ستش رو رو شد بب د ستام  شت و کمكم  ید ستم وذا  عیاي ما یکه تا کم کردد
سوي ايیرو ب ورم بببب چقدر ن وانیل یتو نیریش شتم بب بغض لعنت یبه دل  یدا

شور دیمن بايم ترک ش ی،  شكم با  شت ببب ف یدیآب قند طعم عج ینیریا  دیردا
ن کرد ببببالخره ما شددروك به راه رفت کیکالفه اي داش بلند شددد و تو هال کوچ

 : دمیخودمو کنترل کردم و ايش پرس
 فرهاد خونه شماست ؟ -

 و وفت : ستادیا روبروم
 آره! -
 خونه! ادیخواد ب ینم -
 !زنهیکس حرف نم چیين داداش ! با ه دونمینم -
ش یقیعم آه شت دمیک سرم رو به پ صدا هیمد  تك یو   یلیرو اي خ دیفر یدادم ب 

 ببب دمیخودم شن کینزد
بابت حرفاي - تا ايت معذرت ب وام  که مامانم بهت  یین داداش من اومدم 

به   وامیاما ايت م كنهیاونو نم یمن ددران حرفا یکه عذر خواه دونمیيدببب م
اخالقش و يبون  نیبه خاطر هم ادیم ادمیمن  یببب مادر من اي وقت یریدل نگ
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ست چیتل ش ه شت و فام یدو ندارن بببب  روهم معموال تحم  رفتارش   یندا
 !كنهیبه تو حسادت م ییدورا هی كنمیفكر م یراستش واه

 ؟ كنهیمن حسادت م یبه من ؟ به چ -
با بابام ايدواج کرد  ی! مامان من، وقت یكنیم یچرا انقدر به خودت کم لطف -

سع پلمیتايه د سر هم  شت  سال پ ره کرد که کنكور بده و ب یورفته بود بب چند 
که اون  ورفت بره تو اداره بابابزروم میتصم نكهیبببب تا ا شدیدانشگاه اما قدول نم

دقت و بد کارش رو  یانقدر ب امامشددغول بشددده بب  كردیکار م ییموقع تو دارا
ستن ببب وقت یلیانجام داد که خ ست بره دا یيود عذرش رو خوا  یهم که خوا

دن رموضوك با هم بحث ک نیبابا نگذاشت ببب اونا مدام سر ا گهیسرکار د گهید
که دلش م فت  با و با عال  وادیو  نه ف ها به ب مان  ما چه دار بشددن ، چون   تیب

 كهنیحاالها به این موضدوك فكر کنه ببب تا ا حاال  وادیکه نم گفتیم یادتماع
 ایفرهاد به دن یبابا ،مامان فرهاد رو حامله شددد بببب وقت یبالخره با اصددرارها

وقت  چیلش بهتر شددد ههم حا یوقت یورفت بب و حت یاومد مامان افسددردو
ست به فرهاد توده نكرد ن هنوي هم تا بحث سرکوفت م ادیم شیپ یدر  زنهیبهش 

ه ک ینكنم ببب در حال شددرفتیام پ یادتماع یمن تو يندو یشددد اعثکه تو ب
اومدن فرهاد مامان کال تو تمام تالشهاش شكست خورده بود ببب  ایقد  اي به دن

ان رو کشددمكش بابا و مام نهمهیا  یتايه دل ردكیم فیرو بابا برام تعر نایا یوقت
 یدانددار نیو ا شدددیم یببب بابا اي رفتار ظالمانه مامان با فرهاد عصددد دمیفهم

اومدن من هم باعث نشدد  ایبه دن یکرد بببب حت یم یمامان رو کفر شددتریاش ب
که  ییببب الدته اي رفتارها رهیسددرينش هاش رو به طرف من بگ كانیمامان سددرپ

دوسددت داره  یلیکه فرهاد رو خ میشددد یمتوده م رفتیاي دسددتش در م یواه
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عادت کردهب تو خونه ما مدام مامان و  شددتکه دا یبه رفتار گهیبببب اما انگار د
 حس ایشدن  یسرينش م ای شهیبودن و فرهاد هم گریهمد ریبابا در حال تحق

عث ا یم با که ودودش  مه دعوا و درو نیکرد  تا خونه اسدددت بب یتو یریه ب 
ستانیبالخره دب وران تو اون د یباران مامان حت شهیرو تموم کرد ببب باورت نم ر

 کرد ببب اما فرهاد با قدول شدن تو یپسربچه خطاکار رفتار م هیهم با فرهاد مث  
 دیايدواج کن نیخواسددت یم یدانشددگاه کال راهش رو اي خانواده ددا کرد ب وقت

ه که دربار یها یانگار تايه متوده کوتاه ییدورا هیم الفت کرد ب  یلیمامان خ
کامل  واسدددتیفرهاد کرده شدددده بود و م با ايدواج  که بهش  یددران کنه بب 

ه چرا ک دمیتايه فهم دمتید ینرفت بببب وقت رباریکنه ببب اما فرهاد ي یم  یتحم
 یببب آروم یفرهاد انقدر مصددره که با تو ايدواج کنه بببب تو نقطه مقاب  مادر من

صال صم یستی اه  بحث کردن،غر يدن و اعتراض ن،ا  یریو یم میب با قلدت ت
نا  یات رو رو یو همه يندو ما در ع یکرداحسددداسدددت ب  یلیحال خ نیبببا

شدده  یدنگ  رد م هیرود آروم که اي وسددط  هیو مهربون بببب مث   ییسددرينده ا
دال هدف خودت م ما بیریدن با مهربون ین ا به  یصددددا و همونطور هم  هات 

 هیفرهاد رو تود ایکه مامان و  گمیرو نم نایببببا یب شدد یم یيندو انتیافاطر
شا ور طیشرا  وامیکنم ببب فقط م شن تر کنم تا  شبد یبتون دیبرات رو  شونی 

که ب اطر به دسددت آوردنش با تو  یآرامشدد نكهیاي ا دهیفرهاد ترسدد دیببب شددا
به نظر من بهتره   یبگذار یند رويچ هیايدواج کرد حاال در معرض خطره ببب 

 دوباره خونه ببب ادیتنها باشه ببب بعد خودش حتما م
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که فرهاد  كردمیفكر م نیمن سددداکت بودم و به ا زدیکه حرف م یتمام مدت در
چقدر عاقالنه  دیببب و مادرش چقدر خودخواه بود و فر دهیچقدر عذاب کشدد

 گهیدبعد اي تموم شدددن حرفاش  دیاي سددنش بببب فر شددتریب یلیخ زنهیحرف م
 یانقدر بو تمد نینموند ببب اصددرار کرد که همراهش برم دکتر ، اما من ا ادیي

ضدعفون ستانیدرمانگاه و ب یالك  و مواد  س مار شامم ر  یکه حس م دهیبه م
 یقتببب و مهیروي يندو نیهمچین داهایي اخر افتهیاور وذرم ب گهیبار د هیکنم 

بب سددوخت ب شددهیاي هم شددتریفرهاد ب یفكر کردم ببب دلم برا یلیرفت خ دیفر
با ا هیفرهاد  بودکه مادرش اي او متنفره و  دهکر یتوهم يندو ایتصددور  نیعمر 

شتداه يندو نیحاال با ايدواج با من که مطمئن بودم بزروتر  نیمدام ا دی!!!با شهیا
و اي ا شددتریرو ب یا گهیذهنش باشدده که من دوسددتش ندارم و کس د یفكر تو

 یفرهاد رو م یها یاي رفتارها و خودخواه یلیخ  یدوسدددت دارم ب حاال دل
به من اعتماد نداشت درکش کنم ب  نكهیتونستم به خاطر ایب اما هنوي نم دمیفهم

 پايل نیخورده ا هیآرومتر شددددم ب انگار  دیفر یانگار بعد اي حرفا ییدورا هی
مغزم سددروسددامون ورفتهب عصددر همون روي فرهاد بهم تلفن کرد و   تهیبهم ر
 یقدول کردم ب سع یاعتراض چیه یچند روي بهش فرصت بدم و منم ب هیوفت 

شم که اون به ام یکردم حداق  همون ين شتنش باهاش ايدواج کرده بود  دیبا دا
و  میرفت یم یعیبه دفتر رف تایمدت هر روي همراه ب نیمهربون صدددور ، تو ا

 دیع التیقرار شددده که اي بعد تعط میکرد یاش رو مرور م یمیقد یپرونده ها
موقع فعال  اونو تا  میشروك کن یرو درباره مراح  دادرس ینوريو آمويش رسم

ش دیبا شنا ب شك  و ظاهر کار آ پونه  ای مشیاومد پ یم تایب ایشدها هم  میفقط با 
شب رفت و مهتاب  هیببب  سان اخر  سا سان و مهتاب اومدن اما  سا شب هم 
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که  هیهمون ين قایاون دق کنه ب یآرومم م یلیب حضددور مهتاب خ شددمیموند پ
ساکت و مهربون حت صدور و  س هی یفرهاد اريوش رو داره  را که چ دیبار ايم نپر

ببببببب و بالخره امروي فرهاد تماس ورفت  میبا هم دار یفرهاد رفته و چه مشكل
شب م شه بب ام دوارمیخونه ام ادیو وفت که  شده با  میبتون دوارمیواقعا آرومتر 

 بببب میکن شیتا بايساي میبرسون یبه ساحل شكسته رو قیقا نیا
 بهمن 21

م نشدد وونهیراه رفتم راه رفتم که د یلیترکه بب امروي خ یپاهام داره اي درد م کف
صم د خونه فرهاد که اوم شبیبببب د رمیبگ میراه رفتم که فكر کنم راه رفتم که ت

رو وردن و شددونه اش ف یتو ب*س*لش و سددرم رو تو وود دمیحرف پر یببب ب
بب لمس بودنش ب یبراتنش  یبو یتنگ شدددده بود برا یلیکردم بب دلم براش خ

حرف موهامو و سددر شددونه هام رو نوايش  یفقط ب گفتینم یچیفرهاد هم ه
شت بب فرهاد با  یحرف چیه یکامال ب شبیهمدم د شهیببب باورت م كردیم وذ

 واد تا بودم که حداق  امشددب ن دواریببب ام دیمنو در آ*س*و*ش کشدد یدلتنگ
همه  و من تو ب*س*لش دهبهم عشق ب شتریب  واستیدلم م میرابطه داشته باش

ما انگار فرهاد ه یها و دلتنگ یناراحت وقت فرق  چیهام رو فراموش کنم ببب ا
م شددد داریده بببب صدددح که ب ینم بیرو تشدد  یدسددم ايیو ن یروح ايین نیب

صورت فرهاد بود در حا یزیچ نیاول شمم خورد  ستش رو يده  یلکه به چ که د
سد شیشونیحموم رفته اش به پ یسرش و موها ریبود ي اه بود، به من نگ دهیچ

کرد ب با لد ند بهش نگاه کردم ببب اي چشددماش خوندم که آماده حرف يدنه  یم
دوش کوچولو ورفتم و بعد صدحونه رو حاضر کردم  هی عیسر یلیبلند شدم و خ
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سكوت خورده ب یوفت بب وقت ینم یچیب فرهاد هنوي ه صدحونه هم تو  الخره 
 بهش وفتم : ارمینتونستم طاقت ب گهیشد د

 ؟ یباهام حرف بزن ی وای؟ نم یگینم یچیفرهاد چرا ه -
صدا یلحظات یبرا صداش رو وم کرده اما بالخره   ورفته و یحس کردم فرهاد 

شنگ شن یق شده بود برا دمیرو  شدم که چقدر دلم تنگ  صدا یو متوده  ش تن 
 ببب
اي کجا شروك کنم ببب اما  دونمیبگم بب نم یچ دونمیباران ببب نم جمیو یلیخ -

ت مدت که اي نیتو تمام ا كنهیام م ونهیسددوال داره د هیحرف بزنم  نكهیقد  اي ا
 !كردیم ینیروحم سنگ یسوال مث  ب تک رو نیدور بودم ا

 صادقانه بهش دواب بدم دمیقول م یبپرس یبپرس فرهاد هر سوال -
هال شددروك به راه رفتن کرد بببب  یبلند شددد و کالفه تو یصددندل یي روا فرهاد

 بپرسه بببب  واستیکه م یزینگران بودم اي چ
ر ين س یفقط با بايدوها یتو ببب تو بب واقعا تو اون سه روي که بايداشت بود -

شددكنجه  یمرد چینكرد ؟ ه ییايت بايدو یمرد چیه یعنیببب  یو کار داشددت
 !نكهیا ایببب  كهنیا ایات نكرد ؟ 

نه خدا لعنتت ک ینینگذاشددتم حرفش رو ادامه بده بب خدا لعنتت کنه نائ گهید
 ببب
به دون پونهن من ه - بام  با به دون  تو اون سددده روي  یمرد یبايدو چیفرهاد 

 که باهاشون سر و کار داشتم ين بودن بب ییهمه کسا دمیند
د  بود دسدددت برد م یهنوي رو شدددبیبودم اي د دهیکه براش خر یچرم فیک

 در آورد! کیقرآن کوچ هیداخ  اون و
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 قرآن! نیقسم ب ور به ا -
 عیسر ارمیکم م یرويوار من که تا کم نیا یشد بببب چه چرخ و فلك ینم باورم

چرخونه بببب اي روي صددندلي اپن بلند شدددم به  یو يمان رو دور سددرم م نیيم
 ببکه نه فرو افتادم ب طرفش اومدم قرآن رو ورفتم و روي مد  نشستم ،نشستن

 دوتا دستم ورفتم ب نیچشمام وذاشتم و بعد ب یببب رو دمیروبب ب*و*س قرآن
سم م نیبه ا - شتگاه  یمرد چیکه من ه  ورمیقرآن ق سه روي تو بايدا رو تو اون 

 !یعنوان چیتحت ه دمیند
 دادم یکه داشتم بهش تن م یخفت نیببب اي ا  وردیداشت اي خودم بهم م حالم

 یتوش باي كردیکه فرهاد راه انداخته بود و مجدورم م ییمسدد ره ا یباي نیاي ا
 قرآن رو بهش بروردونم که وفت :  واستمیکنم ب م

 هم ايت بپرسم ! گهیسوال د هی  وامینه باران دست نگهدار م -
 و بعد وفتم : دمیکش یمحكم بستم و آه چشمامو

 بپرس! -
 ؟یتو منو دوست دار -
 یا دهیترس کیي کردم تو نگاه فرهاد همون پسر بچه کوچسرعت چشمامو با به

 ببب كنهیم افتیو سرينش در كنهیکه اي مادرش عشق طلب م دمیرو د
 شتریب یلیخ ادیي یلیقرآن قسم دوستت دارم خ نیدوستت دارم فرهاد ! به هم -

 یكنیاي اونچه فكر م
 اي صدرا ؟ شتریب یحت -
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ببب انگار همه ذرات و اتمها اي تكاپو لحظه دهان دور و برم خفه شددد  هی انگار
 دیاب یکرده بودم ببب چ ریبود که توش و یتیچه وضددع نیا ایافتادند ببب خدا

ردم ک یبب بعد اي مدتها به صدددرا فكر م كردمیفكر م دیدادم ؟ با یدوابش رو م
مطلق بود ببب  شیدور ستا هیبببب احساس من به صدرا دوست داشتن ندود ببب 

شق بود ببب  ست هیع صه ن یکام  و ب كردمیبود که فكر م یمودود دنیدور پر ق
شده بببب اما  یلیمن خ یصدرا برا ایببب خدا  یيندو ینماده تو هیوقته که تموم 

نماده که بتونم توش خودم رو  هیببب  هینماد که باعث شددد بفهمم ارمانم چ هیام 
طور به فرهاد بگم ببب چ زهیخاطره عز هیمن تموم شد اما  یبسنجم ببب صدرا برا

گم بهش ب نویخ*ی*ا*ن*ت کنه ببب چطور ا یخاطره به کس هیبا  تونهیکه آدم نم
اصال اي اول هم باطله چون نوك و دنس احساس  اسیق نیببب چطو ر بگم که ا

بدم ببب به قلدم ردوك کردم من  حیکنه بببب فرصددت نداشددتم که توضدد یفرق م
شه ا شتم ببب همی ست ندا صدرا رو دو صت هروز  شقش بودم که فر ونقدر عا

دوسددت داشددتنش رو پیدا نكردمب همیشدده آرمانهام رو در ودودش دیدم ببب یاد 
 دمله ایي که اي شریعتي خونده بودم افتادم بببب

 یها یدائیو دوست داشن ي ندیآفر یدل واه را در معشوق م یها یدائیي عشق
 بابدی یو م ندیب یدل واه را در دوست م

 شنا کردنب ایشدن است و دوست داشتن در در غرق ایدر در عشق
که اي  یمن هیچ وقت صدددرا رو دوسددت نداشددتم ببب نه اون دوسددت داشددتن اره

 دنس دوست داشتن فرهاد بود ببب
 دوستت دارم! بب شتریاي اون هم ب یحت -
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فشردم اي خدا خواستم که اون  شتریبود که دادم و قرآن را در دستم ب یدواب نیا
 یدواب قدول کنه ببب اي خدا خواسددتم قدول کنه بب هر چ نیا یمنو برا حیتود

مث  فرهادن منو درک  ینیو غمگ یاي بنده عصددد شددتریباشدده اون خدا سددت و ب
 بببب كنهیم

 یروال منطق هی یادامه بحث رو تو تونمیخالص شددددم و م گهید كردمیم فكر
 آخر رو يد: ریبدرم که فرهاد ت شیپ

 یچیکه همسرته بببب نه بببه ی! دواب مرد یچقدر طول کشید که دواب بد -
 یکه کار وکالت رو برا یبدونم اونقدر دوسددتم دار  وامینگو بب حاال فقط م

 ؟ یفراموش کن شهیهم
ستم که این فرار اي نگاه  يبونم بند اومده بود فرهاد دیگه نگاهم نمي کرد نمیدون

ظه بهم بگه من به خاطر شددرمندویه یا دل وري بببب دلم می واسددت همون لح
که داره شددوخي مي کنه و می واسددته بدینه عكس العملم چیه اما فرهاد خیلي 

 پاهاش ببب نگشتايددي سرش رو پایین انداخت بود و ذل يده بود به نوك ا
 صدایي که اي ته چاه در مي اومد وفتم : با
 قرار ما این ندود فرهاد ؟ چرا داري منو بايي میدي چرا داري آيارم مي دي ؟ -

 با چهره ایي که شاید بیشتر شدیه ماسك بود تا یه صورت واقعي وفت : فرهاد
 خودم یادمه چه قراري داشتیم با هم تو فقط دواب سوال من و بده بببب ! -

 کردم بب فرهاد با صدایي که رفته رفته بلند تر میشد وفت : سكوت
شتنت فقط تا همینقدره که ب واي يندوي ات رو بفرو - ست دا ي به شپس دو

 کاري که توش فقط قراره تحقیر و توهین نسیب بشه !
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 چه توهین و تحقیري فرهاد کي وفته که وکالت شغلیه که ببب -
اليم نیسددت کسددي بگه ببب من دلم نمی واد ينم وارد کاري بشدده که مجدور  -

باشه با امثاال نائیني سر و کله بزنه بببب تا اونم بیاد واسه من اي دزییات شكنجه 
 تو بايداشتگاهي که خدا میدونه توش چه خدر بود بگه بببب دلم نمی واد ببب ينم

ها  - قده ایي! فكر مي کني اي اینطور آدم یه مودود ع ماره  یه مودود بی نائیني 
 چقدر يیاده که من من ب وام باهاشون مدام برخورد داشته باشم ؟

 ! يیاد ببب اندايه موهاي سرت !اینو فكر کنم خودت هم فهمیدي -
 اور يیاد هم باشن !امثال شاکریان هم هستند که بتونم بهشون اعتماد کنم ! -

 رو باال برد و وفت : ابروهاش
واقعا ابله و ساده ایي ! فكر مي کني شاکریان خیلي آدم خوب و قاب  اعتمادیه  -

ببب تو اي کجا اونو مي شددناسددي ببب چطور مي خواي تو رو با اینهمه سددادوي و 
 م میون یه وله ورگ!حماقت بفرست

 اي دام بلند شد و روبروش ایستادم : کالفه
 حرف آخرت رو بزن اینایي که داري میگي بهونه است ! -

 هم بلند شد سویچ ماشین رو اي روي اپن برداشت و وفت : فرهاد
حرف اخرم اینكه نمی وام با هیچ دایي که تو رو یاد اون پسره احمق اي خود  -

ضي مي اندايه در ا شي با هیچ دایي که امثال نائیني توش ب وان منو را رتداط با
 اینطور بي غیرت نشون بدن بببب

 فرهاد تو همه اینا رو مي دونستي! تو همه اش رو قدول مي کردي ! -
 حالي که به سمت در مي رفت وفت : در
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آره مي دونستم ! اما تا وقتي حرفاي نائیني رو نشنیده بودم نمي دونستم معني  -
رد بي غیرت بودن چیه بببب حاال هم حرف آخر من اینه ببب دیگه خود داني یه م

! 
 و اور قدول نكنم ! -
قت  - ددا کنیم ببب من میرم هر و ید راهمون رو اي هم  با و اور قدول نكني 

 تصمیم ورفتي خدرم کن !
ستم بمونم تو خونه  بعد اي وفتن این حرف در رو بهم کوبید و رفت ببب منم نتون

کردم در و دیوار داره روي سددرم آوار میشددده بببب بعد اي اینكه فرهاد حس مي 
شید نچه خوش خیال بودم  شب اومد و اونطور بي تاب منو در آ*س*و*ش ک دی

که ايم سو  اشتمکه فكر مي کردم همه چیز تموم شده بببب حاال حس آدمي رو د
و اسددتفاده شددده بود و بعدش داشددت بهم ظلم مي شددد ببب نمیدونم چقدر ت

 خیابونها راه رفتم ببب انقدر که حس کردم دیگه پاهام مال خودم نیست بببب
مي خواسددت برم دفتر پیش خانم رفیعي ،اون اي کجا مي دونسددت که باید  دلم

خیلي يود انت اب کنم و سر دو راهي بمونم ب اما یادم اومد که امروي تعطیلهببب 
شماره موبایلش رو ورفتم ببب  برام فرق نمي کرد که چیكار بدون اینكه فكر کنم 

س شه بببب مي دون سش رو  تممیكنه ،که االن کنار خانواده ا که یه دختر داره عك
روي میز کارش دیده بودم ببب الدته خودش مي وفت عكس خیلي قدیمیه اما 
بیشتر اي این برامون اي يندوي خصوصي اش نگفته بود بببب بعداي شنیدن سه تا 

ي پیچید ببب وقتي باهاش حرف يدم بدون اینكه بوق کوتاه صددداش توي ووشدد
آدرس خونه اش رو داد و وفت که برم  رسددهحرف اضددافه ایي بزنه یا چیزي بپ
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اونجا ببب اي داي که بودم خیلي دور بود ببب درسددت یادم نیسددت ماشددیني که 
دربست ورفتم چي بود تاکسي یا ش صي پراید یا پقو ببب فقط نیم ساعت بعد 

م پارت به دلوي در آ یاورن داشددتم  هاي فرعي ن یابون دایي توي یكي اي خ ان يی
مي کردم ببب که با صداي مرد نسدتا دواني به خودم  اهبرچسدهاي روي ينگ نگ

 اومدم بب لحنش محترمانه بود و این منو آروم مي کرد تو اون لحظه ببب
 با کي کار داشتین خانم ؟ -
 اونجاستلداسي که پوشیده بود متوده شدم که سرایدار  اي
 مهمان خانم رفیعي هستم ! -
 خواهش مي کنم تشریف داشته باشید ببب -
سي ثانیه با احترام منو به داخ  و  و شاید  شت  شت و بعد اي وذ به داخ  بايو

شدو  سور خم  سان شدن در آ سور راهنمایي کرد بعد اي باي  سان سپس به طرف آ
شرد ببب چقدر خوب بود که مجدور ندودم کا شت رو ف ري بكنم حتي به دکمه ه

 اندايه باال آوردن دست و فشار دادن دکمه آسانسور بببب
تا  در پا کردم و  به  پا  باي بود ببب مردد کمي  مه  حد نی چوبي قهوه اي رنگ وا

شكي ایي  ساتن م شد ببب پیراهن  شت در ظاهر  ضربه اي بزنم پ ستم به در  خوا
نه نظر مي رسید با يمیشدیه کیمونو هاي ژاپني ها پوشیده بود که آياد و خنك به 

شر شت بب با خو سدتا در منو دعوت کر د که  ویيسرمه ایي و ولهاي قهوه اي ن
وارد خونه بشددم ببب آپارتمان نسدددتا بزرگ روشددن و دلدايي بود ببب درسددت مث  
فضدداي دفتر کارش اینجا هم دکوراسددیون کالسددیك و قدیمي داشددت الدته با 

ته اي و طالی با تلفیقي اي رنگ سدددز مغز پسدد ي و مدلمان طرح لویي ببببببب 
عتیقه که يیر بعضددي هاشددون یه  اياندوهي اي ویاهان آپارتماني و مجسددمه ه
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پالك طالیي کوچیك معرف اسددم شدد صددیتي بود که اون مجسددمه رو ايش 
سدداختن ببب روي مدلمان م ملي سدددز رنگش نشددسددتم و خودش هم دقایقي 

ر بود و سددیني حاووي بعدبا فالکس طالیي درسددت شدددیه همون که توي دفت
د بروشت هستن نجفیليفنجان و بیسكوئیتهایي که بعد اي خوردنشون فهمیدم ي

سید  ست چي پر شد بب یادم نی سكوت خورده  ست بب چاي در  ش بببروبروم ن
شیه رفتن و وفتن اي حرفایي که دردي ايم دوا نمیكنه  صله حا ستش دیگه حو را

دم که دارم حرفاي فرهاد رو براش رو ندارم ببب حتي اور یادم باشدده ببب فقط دی
اینكه سددر تكون بده ببب در  بدونتعریف مي کنم و اون در سددكوت ووش میده 

 انتهاي حرفام ايش پرسیدم :
 شما اي کجا مي دونستید که باید به يودي تصمیم بگیرم ؟ -
 براي اینكه من بیست و پنش سال پیش تو موقعیت تو قرار ورفتم ببب -
 دم بببتعجب نگاهش کر با
 و شما کدوم رو انت اب کردي ؟؟ -

 يد و وفت : لد ندي
 فكرکنم کامال مش ب باشه ! -
 بد شید خانم رفیعي یادم رفته بود یه لحظه که شما سالهاست وکی  هستید ! -
باران دان ببب در ضددمن لطفا منو وقتي توي خونه ام  - به خاطر اون  نه فقط 

 هستي ناينین صدا کن !
 پس چي ؟ -
 خاطر سكوت و خلوت این خونه به خاطر تنهایي من ببب به -
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به ذهنم نمیرسددید که بگم ببب درمونده نگاهش کردم و اون برام تعریف  چیزي
کرد ببب که سددالها قد  با پسددرعموش ايدواج میكنه دوسددتش داشددته اونقدرکه 
سره ببب اون يمان آيمون کانون  ستش بپ سكان يندوي رو کامال به د ست  می وا

باره وکال ب بروزار میشددده  آيمونروزار نمیشدددد بب اما بعد ايايدواج اونا یكهو دو
وناينین که دو سدده سددالي بوده لیسددانس حقوقش رو قاب کرده و به دیوار يده 
سرش که اي بین حرفاش  شرکت کنه بببهم صمیم میگیره تو این آيمون  بودببب ت

و ه وناينین تفهمیدم اسددمش ایرج بوده اول هیچ م الفتي با این قضددیه نمیكن
هم ایرج عكس العم  خا صددي  موييآيمون قدول میشدده ببب حتي تو دوره کارآ

نشون نمیده اما وقتي بالخره کارآمويیش تموم میشه و تصمیم میگیره که کارش 
ساي م الف میزنه و بعد اي کلي  شروك کنه یهو ایرج  صورت م*س*تق   رو به 

ب نه  که نمیتو گه  نه ویري و کش خلقي بهش می یاد و ايش بهو نار ب کارش ک ا 
می واد که اور می واد کار کنه بره تو یه دبیرستان دبیر بشه و قید وکالت رو براي 
ضي  سعي مي کنه که ایرج رو را شه بزنه ببب خیلي با خودش مي دنگه و  همی
کنه ببب اما ایرج به هیچ عنوان يیر بار نمیره ببب اون يمان دوره دنگ و شددلوغي 

وست داشت تو خونه خودش آرامش داشته باشه بب خودش کشور بود و ایرج د
خورده پا تو بايار تهران بو و تفكراتش درسدددت اي دنس همكاراش تو  ادریه ت

 اون يمان ببب
طاقت  حتي ناينین  ما  دداري کردن بببب ا خانواده هر دو طرف هم اي ایرج دان

ه اي باباش نیاورد و قید همه چیز رو يد باي ایرج ددا شددد و با ارث کوچیكي ک
بهش رسیده بود یه خونه اداره کرد و کارش رو شروك کرد ببب همه باهاش قطع 

و تنها يندوي کنه  شدددهرابطه کردن بببب اون يمان ين مطلقه ایي که شددداغ  با
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عث منزوي تر  با نداشدددت و این  یابوني اي دید مردم  یه ين خ با  ندان فرقي  چ
شد ببب بدتر اینكه بعد اي یه ماه اي دد شه بارداره ببب شدنش  ایي اش متوده می

دخترش رو به دنیا میاره ببب هفت سددال با عشددق بزروش میكنه اما بعد اي تموم 
کرده بود میاد و الهه رو ايش ددا میكنه  يدواجشدن هفت سال ایرج که دوباره ا

بب و در نهایت همراه خانواده ي ددیدش بدون اینكه چیزي بگه اي ایران خارج 
رفیعي مونده بود یه دنیا تنهایي بببکه نمي دونسددت چطور باید میشددن ببب حاال 

پرش کنه بببب وکی  موفق و نامداري شده بود ببب اما تن صداش انعكاس تنهایي 
 رو به ووش مي رسوند که منو اي همیشه مضطرب تر و خسته ترکرد ببب تل ي
 حرفاش تموم شد بعد اي چند دقیقه سكوت ايش پرسیدم : وقتي

 ما میگین که باید اي شغلم بگذرم و فرهاد رو انت اب کنم ؟یعني ش -
نه باران من به تو هیچي نمي وم ببب شدداید اور من باي بروردم به اون سددالها  -

همین راه روا نت اب کنم ببب روحیه من کال با سدددايواري با آدمهاي خودخواه 
تصددمیم تو خیلي دور در نمیاد ببب اما من ناينینم و تو باران!! بب تصددمیم من با 

و همسددرت و خانواده ات  ودتفرق مي کنه ببب تو باید با توده به شددرایط خ
 تصمیم بگیري ببب

منو تا شددب اونجا نگه داشددت بب دسددت پ تش مث  خودش عالي و بي  ناينین
 نقب بود ب بب چقدر دلم می واست در آینده یكي بشم شدیه اون ببب

حموم پاهام رو يیر اب ورم  رسددیدم خونه نزدیك یه سددداعت فقط توي وقتي
سم باي اون  شدم ببب االن هم که دارم مي نوی ساژ مي دادم اما هنوي هم بهتر ن ما

 لري لعنتي به سراغم اومده ببب نمیدونم چرا اینطوري شدم ببب
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 اسفند روي وکی  مدافع7
 همدم ببب سالم
 که نه یعني خداحافظببب سالم
 همدمم بببب شاید دیگه هیچ وقت نیام سراغت بببب چون

بهمن بب اون شب خیلي فكر  22شدي که اومد سراغت رو یادت هست  آخرین
کردم ببب اشددك ری تم و فكر کردم تا اینكه بالخره تصددمیم رو ورفتم ببب انقدر 
حالم بد بود که نمي تونسددتم اي دام بلند بشددم ببب به فرهاد تلفن کردم ب انگار 

ساعت شي اونم منتظر تلفنم بود با ودودي که  صدح بود با اولین بوق وو  پنش 
 رو برداشت فقط تونستم بگم :

 فرهاد بیا حالم هیچ خوب نیست بببب -
این بار وقتي بهوش اومدم فرهاد کنارم نشددسددته بود و دسددتام رو تو دسددتاش  و

فشار میداد اما چشماش بسته بود ببب نگاهش کردم ببب تصمیمم رو ورفته بودم 
 تي لب باي کردمدیگه اشك بي اشك ببب به س 

 چقدر ریشهات بلند شده فرهاد بببب -
 باي کرد ببب نگاهم کرد و با لد ندي ونگ وفت : چشماشو

 منكه دیروي صدح اي پیشت رفتم یعني اون موقع ندیده بودي اینا رو -
 نه بب انقدر دلم براي خودت تنگ شده بود که ببب -

سددتم و نفس عمیقي رو بي صدددا باال برد و ب*و*سددید ببب چشددمامو ب دسددتم
 کشیدم

 من تصمیمم رو ورفتم فرهاد -
 بگذار بعد درباره اش حرف میزنیم االن استراحت کن -
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 نه می وام االن بگم ببب -
 بببببب -
من اون چیزي که می واي رو بهت میدم ببب اي کارکردنم میگذرم ببب و ايت  -

 ببمی وام این بار دیگه يیر حرفات نزني و پشتمو خالي نكني بب
ناباورانه نگاهم مي کرد ببب باورش نمیشدددد بب همونطور که خودم باور  فرهاد

شكم رو  سید ببب و من ا شوني ام رو ب*و* شد و پی نمیكردم ببب بي حرف خم 
خفه کردم ببب احساس انزداري که تو اون لحظه به خودم و اون داشتم رو خفه 

بب نكنم ب نگاهشنفرت کردم ببب دلوي خودم رو ورفتم که پسش نزنم ببب که با 
 که با نفرت خودم رو لعنت نكنم ببب

شتیم خونه فرهاد دیگه هیچي نگفت تو این مدت يندوي خیلي عادي  وقتي برو
ید کردن ببب دلم  تای کارم رو  به طور ضددمني  نا هم  با ای با وذشدددت ببب حتي 
شما حمایتم مي کردید هروز اي آرمانهام  سرشون داد میزدم که اور  ست  می وا

 نمي کشیدم ب ببببدست 
با خودم فكر میكردم اور منم مث  ناينین سددهم االرثي داشددتم که باهاش  واهي

ست فرهاد نمي دادم ببب اما  شاید تن به این خوا سايم  بتونم يندوي ام رو اي نو ب
من خسته ام ببب خسته اي دنگیدنم ببب دلم براي فرهاد مي سويه که همه عمرش 

ساس تلو نفرت مادرش می واد بهش خوشد تي  لميندوي کرده ببب د رو با اح
بدم همونطور که یه روي تو همین دفتر به تو قول دادم که فرهاد رو خوشددد تش 
کنم ببب ناينین کارم رو تایید نكرد اما بهم ایراد هم نگرفت، تنها کسددي که وریه 
سان و مهتاب  سا شتر فكر کنم بیتا بود ببب حتي  ست بی ضجه يدو ايم خوا کرد 
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ستم بكنم ب اور مي رفتم  هم یه سكوت کردن بب اما من چیكار مي تون دورایي 
دندال اريوهام با وددانم چیكار مي کردم ب با وذشددته فرهاد با اون پسددر بچه 
معصومي که اي اولین حقوق انساني اش محروم شده بود و این انصاف ندود با 

نم ببب یه همه بدقولي هاش باهمه بي معرفتي هاش منم ب وام دلش رو بشددك
 اونم برام شدیه ضحي شده بود بببب انگاردورایي 

فرهاد خوشحاله ببب دوستم داره ببب اروم شده بب و من سعي میكنم نقش  همدم
خوشددد ت بودن و شدددن رو خوب بايي کنم ببب باید با تو خداحافظي کنم ببب 
 تو این دفتر اي صددددرا وفتم اي عشددق او نوشددتم فكر مي کنم بودنت کنارم یه

شم و دل به این يندوي بدندم ب می و ست ب امدورایي نمیگذاره رها ب یتا بدمت د
اون ايت نگهداري میكنه ببب دعا کن برام همدم بب دلم برات تنگ میشددده ببب 
درسته که اي پیشم میري اما قول میدم هر شب قد  اي خواب باهات حرف بزنم 

 ب خوب که ووش کنين مي شنوي حتما ببببب
حي رو با همه احسدداسددم به تو تقدیم میكنم! همدم به تو که شددعر صددال این

 همدمم بودي بب دوستم بودي بب و سنگ صدورم بودي بب
 بببخداحافظ
 ها هیمحفوظ ور نیپرده نش خداحافظ
 یمعصوم هفت سالگ یب*و*سه ها زیعز خداحافظ
 ولم ؛ خوبم ؛ خواهرم خداحافظ

 عصمت! ی شهیهم یهوا نیهرچه هم خالصه
 رفتن ها  یدل یخواهر ب یا خداحافظ
 بببخداحافظ
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 یفراموش یدانم ان کجا یما به نم دارید حاال
 هرچه باداباد یما اصال به همان حوال دارید
 اندب دهیکه ما را ند یگرانید داریما و د دارید

 یترانه محرمانه س ن مگو نیاي کسان من اي ا یبا هر کس پس
 چراس یشام و ب یخواهم ايردوان ساده ب ینم
 اندوه اوقات ما با خدر شوند! اي
 بببنه
 ستین یفراق گرید

 دیایبگذار باد ب حاال
 میشاعر شو اهامانیاي قرائت محرمانه نامه ها و رو بگذار

 اند دهیکه ما را ند یگرانید داریما و د دارید
 نیما به همان ساعت معلوم دلنش دارید
 دیوداك ساده نگر کیاي  یادم گرید تا
 !ستین یمالل گریاشاره بدانند که د چراس و شب و تا

 رساندب یعصمت خواه شهیهم یدانم سالم مرا به اه  هوا یم حاال
 نرود ولم ادتی

 یيندو نیهم میمن اي صم یدا به
 چشم به راه ماندوان مرا بب*و*س! یرو سرا

 ستین یسفارش گرید
 ندیا یخانه م وانیماه به ا یکه د ییپربسته  ی؛ دان تو و دان پرندوان تنها
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 ! خداحافظ
به سرعت چند صفحه بعد را ورق يد هیچ نشاني دیگر اي نوشته اي ندود  صدرا

بب نه نمي توانسددت داسددتان اینطور پایان یافته باشددد بباین انصدداف ندود ب باران 
 نداید اینطور تسلیم میشد ب

 چرا باران چرا اینكار رو با يندوي ات کردي ! -
ست و تنها و اي به خود آمد و به یاد  لحظه آورد که باران حاال در میان کاريار نی

شرمنده  شب را به روي مي رساند بب اي خودش  شگاه لعنتي  سای سرده در آن آ اف
شد وقتي دید خوشحال است اي اینكه باران هنوي در آن خانه وبرده مطیع فرهاد 

خود آمد که ظرف کوچكي  بهنیست بب اي خودش شرمنده شد ب با صداي نوید 
 ساندویچ سردي را مقابلش نهاد : شام 

 بسه دیگه دست اي سر این نوشته ها بردار بببب -
توده به او موبایلش را بیرون آورد و به دندال شددماره پونه وشددت ب حتي  بدون

 براي لحظه اي به ساعت نگاه نكرد که اي یايده وذشته بود ببب
 سالم خانم اشراقي -
 سالم آقاي ثابت حالتون خوبه -
شم من االن دفتر ممن - شراقي که دیر وقت مزاحمتون می شید خانم ا ون ببب بد 

 باران را خوندم و تموم شد ببب یعني هیچ نوشته دیگه ایي ايش ندارید ببب
تعجب کرد اي درد عمیق صددداي صدددرا ،اي اینكه باران را باران خوانده بود  پونه

موقع شددب به دندال ادامه نه خواهر او یا خانم اشددراقي اي اینكه بي تابانه دراین 
 نوشته هاي باران مي وشت ببب

 الو خانم اشراقي هستین پشت خط؟ -
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بله ببببد شید بب می واستم بگم یه فای  کوچیك ايش هست توي لب تاپش  -
 اما خیلي طوالني نیست اور ب واهید ببب

 حتما برام فردا بیاریدش ! -
 باشه حتما! -
 شرمنده اي مزاحمتم بب -
 میكنمخواهش  -
 شدتون خوش و خدانگهدار -
 خدانگهدار -

با تعجب نگاهش مي کرد ب یعني چه چیز توانسددته بود دوسددت خونسددرد  نوید
سیده  سوالي افتاد که در بدو ورود اي او پر شفته کند ب یاد  ودذاب او را چنین آ
بود یعني صدرا عاشق شده بود ب این فكر تا مدتها بعد اي اینكه صدرا ساکت و 

ومغموم  او را به خنده وا مي  اهکافه را ترك کرد در ذهنش مي چرخید و ناخودآ
 داشت !
بدون اینكه به اتاق دکتر بینا برود م*س*تقیم به سددمت اتاق باران رفت  صدددرا

ببب با احتیاط اي شیشه در به درون اتاق نگریست ب باران بیدار بود و تكیه داده به 
صدرا دلش مي خواست برود و او را  بالش روي ت ت به بیرون خیره شده بود ب

هر احسدداس دیگرين  یادر آ*س*و*ش بگیرد نه بعنوان کسددي که دوسددتش دارد 
تنها به عنوان کسي که باید تحت حمایت قرار بگیرد تا اینهمه شكننده و تنها به 
نظر نرسد ب شاید اور صداي شماتت آمیز دکتر بیتا را اي پشت سرش نمي شنید 

 ببب همینكار را مي کرد
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_SarA_ ۱۶  بعد اي ظهر ۰۳:۳۱ ۱۳۹۱مرداد 
عا ممنونم اي نظرات  سددالم که همراهم هسددتن ب واق تاي ولي  مه دوسدد به ه

 قشنگتون که بهم یه دنیا ا نرژي میده ب
تا االن هم در حال ویرایش ب این چند  تمام دیروي رو در حال نوشددتن بودم و 

 ذیت کرد خصوصا پستپستي که می وام بگذارم خیلي حساسه و خیلي منو ا
اخر بب یه دورایي با به یاد آوردن این مادرا تا مري خفه شدددن اي بغض و وریه 

سعي ام رو کردم مادرا رو طوري تعریف کن شما رو اذیت  مرفتم ب اما همه  که 
شید  شه ببب بد  صدرا تموم می ست خاطره خواني  نكنه ببب بالخره تو این چند پ

دیدید ب به يودي ک  رمان رو یه ویرایش اساسي اور کم و کاستي تو این پستها 
انجام میدم ب تو اخره پست اخر یه شعر مي نویسم که دقیق نمي دونم مال کیه 
اما تقدیمش میكنم به تمام ينان سددريمینم ببب ايکوچیك تا بزرگ اي یك رويه تا 
شروك  ست و  صوص این چند پ صدرانه منتظر نظراتتون در خ ساله ببب بي  صد 

 د کتاب هستمفص  ددی
 **************************************************

*************************** 
 انداخت : ریو سر به ي  تیاي نگاه دکتر ور شرمنده

 سالم ! -
 ببب دیزیمن رو بهم بر یثابت ؛ کم مونده بود همه برنامه ها یسالم آقا -

 کالفه سرش را تكان داد و وفت : صدرا
اران ؟ ب هیدونسددتم برنامه اتون چ یدکتر ! اما خوب کاش حداق  م دیبد شدد -

 بمونه ؟ تیوضع نیتو ا یقراره تا ک
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 اصال تعجب نكرد ببب ! تایپونه دکتر ب برعكس
بعد داخ  اتاق دکتر نشددسددته و چشددم به دهان او دوخته بود ببب دلش  یلحظات

ستیم شنود چ یزیچ  وا سته بود  یزیب شحالش کند ببب خ اي خواندن که خو
سته بود ببب دلش م یآنهمه اندوه ش ستیکه حاال ذره ذره در دانش ن دکتر   وا

 مرخب مارسددتانیاي ب یممكن به يود طیشددرا نیباران در بهتر دیبه او بگو
مزاحم باي اي دورن سرش  ییرود ببب صدا یم شیخو یو به دندال يندو شودیم

 : دیپرس
سمت این ؟ با فرهاد بود هیممكن چ طیشرا نیبهتر - شتن به   تنها بودن ببب برو

 یکه برا یبروشتن سر يندو ایکه به تو داره  یدیغر بیبا همون عشق عج یيندو
 حفظش اي آرمانهاش هم وذشت بببب

اند که م یم دیام نیتنها به ا دیبا كردیم یرا محكم بهم فشرد چه فرق چشمانش
 کند ب دایپ ییرها مارستانیب یسرد لعنت یت ت و فضا نیباران اي ا

كر ف ینطوریا زنمتیصدا م کیکه با اسم کوچ دیخوب صدرا دان بب بد ش -
 ! میبا هم ارتداط برقرار کن میراحتتر بتون كنمیم
 را تكان داد و با لد ند وفت : شیدستها یژست قشنگ با
 ! دیب لطفا ادامه بد ستین یکنم ! مسئله ا یخواهش م -
ته ظاهر آراسدد نیدوان با ا  یوک نیا دیشددیيد و با خود اند یلد ند کمرنگ نایب

بود  دارد ب نگران ییذهن آشفته ا زین نیادلكن دلنش یکت و شلوار مارکدار و بو
 نداشد بب اما بالخره یچندان کار درست طیشرا نیکمک خواستن اي او در ا دیشا
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بود  نیا كردیفكر م دیکه با یزیرا کنار يد ب در آن لحظه به تنها چ شیدهایترد
 ب شد ببب ییرها تیوضع نیرا اي ا مارشیبکه 

منو  کار یلیخ نیا دیپونه به من وفته که شددما دفتر خاطرات باران رو خوند -
نهیراحتتر م ته اور  یبرا ك مک خواسددتن ايتون ببب الد ما و ک با شدد حرف يدن 

 ؟ دیکه به باران کمک کن دیباش  یخودتون ما
سنج صدرا سرعت بدون فكر کردن، بدون  ساب کتاب کردن،  دن،یبه  بدون ح

 وفت :
 ؟ ادیاي من برم یکه چه کار دیکمكش کنم ! فقط بگ  وامیالدته که م -
ب کنم بب خو یم نیحستون رو تحس نیا دیخوبه که شما انقدر مشتاق هست -
 یروح یشددوکها یسددر هی جهیاالن باران نت تیکه وضددع دیبدون نویا  وامیم

ست ادمهام ت یيمانها یووناوونه که مدام و در ط م تلف بهش  یلف و به د
که بر اثر فروخوردن  ییاحسدداسددات سددرکوب شددده ا نطوریوارد شددده بب و هم

 م تلف بوده ببب یخشمهاش نسدت به ادمها
 ببب نیفقط هم -
 ؟ شمیمتوده منظورتون نم -
 یمدت طوالن نیشوک و سرکوب خشم ا یسر هیفقط به خاطر  یعنیخوب  -

 بوده ! یبستر نجایرو ا
 ؟ دیرس یم جهیبه نت عیسر نقدریهم هم تونیحقوق یتو کارها  یوک یاآق -

انقدر راحت  نكهیب اي ادیشماتت بار بود و صدر اي خودش خجالت کش لحنش
که دامنش را ورفته  یبشددنود تا خودش را اي عذاب وددان یخواسددت دواب یم

 بود رها کند ب
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آدم  هیه تونست یم ییتنها که به باران وارد شده هر کدوم به ییمتاسفانه شوکها -
 نیچند فیخف یافسردو نهیکه يم یببب چه برسه به کس ارهیمعقول رو اي پا در ب

که بهش وارد شده واقعا ظالمانه و بدور  یشوک نیسال همراهش بوده ببب و اخر
 بوده ب تیاي انسان

 ؟ دیبهم بگ كنمیبوده اون شوک ؟ خواهش م یچ -
 بببب یریگیقرار م انشیحتما در در -
سدت به ا شانیحال پر دنید با ساس محدت   یوک نیصدرا ن شفته اح دوان و آ
 بببب كردیم
که  یشوک نیاول یکن یفكر م نكهیسوال ايت بپرسم بببب ا هی  وامیاما االن م -

 بوده ؟! یبهش وارد شده چ
سر به ي صدرا ش یانداخت چقدر امروي خجالت م ریشرمنده  اي خودش  دیک

 ببب
 که ببب یر اون چند روي بايداشتحتما به خاط -
 یندرسته که به خاطر عشق طوال نیشوک ندود ب الدته ا نیاشتداه نكن ! اون اول -
شته دچار نوع یکه به تو در ط یقیطرفه و عم کی سردو یسالها دا  فیخف یاف

شتداه فكر م ش یبوده که به ا شق  یاي ناکام یکرد اندوه نا ب  هشیسو کیدر ع
 گمیداشددت ببب م یو محكم یقو هیرفتار کردن روح یسددباران با ودود احسددا

شت چون د ساي دیببب و با ستین یخدر هیاي اون روح گریدا شه ب باران یباي  ب
د رو تحم  کر  یاي بايداشت، رفتار ظالمانه خانواده و فام یناش یتمام فشارها

شت ا یببب حت شق نماد نیدا شت تا حرمتش رو  یم یبه تو رو کنار نشیع وذا
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ادتماعي و  یبشدده تا اونچه يندو یدیدد ینه و آماده بود تا وارد يندوحفظ ک
دا ب به  نه ا ارهیخانواده اش ايش توقع دارن رو  كهیببب  ب واد عشددقش رو  ن

مان ا نه ب تو اون ي احسددداس  نیا یممكن ندود چون حس معنو نیفراموش ک
 نیع ان درب بار دادیخودش قرار م ریرو تحت تاث شیبود که ابعاد ماد یانقدر قو

کنه  یکه دوستش داره خودش رو قربان یکس یخوشد ت یحاضر بود برا نكهیا
آدم  نیکه اي ا ییخراب نشدددن باورها یاما در همون لحظه حاضددر بود که برا

ووشدده قلدش حفظ کنه و  هیورانقدر  سیتند هیاحسدداس رو مث   نیداشددتن ا
 هیده بود که عشددق تصدداحدش نداره ببب اون کامال فراموش کر یبرا یهروز قدم

اون شددب شددما رو به  یو وقت ،یبعد دسددم هی نطوریو هم ارههم د یبعد ماد
شد بببب  نیتمام ا دید ابونیخ یهمراه اون دختر خانم تو سته  شك تابو ها براش 

صور ا س نكهیت ست دار یشما ک سهایتمام مق د،یکن ینوايش م د،یرو دو  یا
واه کنه  یورشوک ط نیببب الدته ا  تیاش رو در هم ر یذهن ندود که باران رو آ

ستیببب اون نم شما فقط معنو قتیحق نیبا ا  وا شقش به  شه که ع  یرو برو ب
 دنیتو ودودش هست که با د یا گهیباور کنه احساسات د  واستیندود بب نم

  واسدددتیتا عكس العم  نشددون بده ب هنوي م كنهیاون صددحنه اونو وادار م
ص یحداق  برا ش  شق  نیور ا ثاریار و افدارک تیخودش نقش   ورطرفه  هیع
شددما کنار بره ندر  یبه خیال خودش اي سددر راه خوشددد ت  واسددتیباي کنهب م

شما ب نیوقت به خودش ا چیکه اون ه یحاال سر راه   ستهیایدرات رو نداد که 
سر راه یايین عتای!و طد ه وقت در اون قرار نگرفت چیکه ه یهم ندود که ب واد اي 

 فیبا آدم ضددع شددترکم یيندو ریبره نکه خودش رو درو سددرعت کنار نیبه ا
 مث  فرهاد بكنه ببب یالنفس
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 دیرا درک کند پرس دهیکه شن ییتوانست حرفها یکه درست نم یدر حال صدرا
: 

 ؟ زهیاون برخورد تو اون شب با من و خواهرم تونسته اونو بهم بر یعنی -
و ده که بهش وارد شددده و ب یشددوک دد نیب اون برخورد اول یینه ! نه به تنها -

شتن تو يندو شترک یسرآغاي قدم وذا  یكی گهید یشوکها جادیکه باعث ا یم
 که اون شب با شما یاون خانم یعنیخواهرتون؟  دیشده ببب وفت یگریبعد اي د

 بود خواهرتون بوده ؟
 بله -
 تاسف تكون داد و وفت : یاي رو یسر نایب

 یبرنامه رو به نوك بهتر تونمیچون حاال م خوبه یلیخ نیباران ببب اما ا چارهیب -
مان هیاي   وامیبدرم ب من م شیپ فاده کنم بب م نینو یروش در  با  وامیاسددت

اون صحنه و مواده شدن باران با شما و خواهرتون دوباره بهش شوک  یبايساي
 وارد کنم !

 ممكنه حالش بدتر بشه ببب ینطوریاخه چرا ؟ ا -
 و وفت : دیبلند خند یابار با صد نیاول یبرا نایب

ش دیتون یم نویبب ا ستین نطورینه ا - شاکش يند دیمطمئن با  یوکه باران تو ک
شته من فقط  سرکوب کرده و کنار وذا شدت  شما به  سدت به  ساتش رو ن سا اح

نم مراح  درمان باي ک یباق یروحش بزنم تا راه رو برا شهیبه ش یتلنگر  وامیم
 انجام بدم ! اهرشرو با خو هیاول یها یزیمن برنامه ر دیب اور موافق باش

 نداره ! یبه من عالقه ا گهیاون د دیگیکه شما م نطوریفهمم !!! ا یمن نم -
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که  نجاستیکرده که نداشته باشه و به شدت سرکوبش کرده و دالب ا یسع -
رو در ذهنش مهار کرده که در اون  یفروخورده شددده ووناوون یباران خشددمها

س انیم شما نیاي ا یسهم چیه که یتنها ک شمها نداره   تو ییدورا هیببب  دییخ
تر به یحقوقاصددطالحات  نیببب فكر کنم ا دیدادواه ذهن اون شددما تدرئه هسددت

 رو براتون روشن کنه ! تیبتونه وضع
 بكنم بب ! دیبا كاریخوب من چ -
 کنم ببب ! یمن برنامه رو با خواهر باران هماهنگ م -

 ت:اي دا بلند شد و وف صدرا
 مونم ! یمنتظرش م رونیب رمیپس من م -
 ! زنمیبعد درباره اش باهاتون حرف م چیباشه فقط ببب ه -
 ؟ دیخند یسوال ايتون بپرسم الدته اور باي بهم نم هی تونمیمن م -
 حتما ! -
 تلنگر رو بهش نیا دیچرا با هییا گهیباران االن همسددر مرد د نكهیا یبا ودود -

 ببب ! دیبزن
 و وفت : دیکش یقیعم نفس نایب

 یمرحله به مرحله وره ها  وامیب من م دیبرداشددت اشددتداه اي حرف من نكن -
تا بتونه اي ا باي کنم  باران رو  لت افسددردو نیذهن  مدام یحا که  یو خشددم 

اش  یيندو ریمس نییتع یرو ورفته رها بشه ببب و بعد بتونه درست برا دانشیور
رو به  کنترل رفتارش تهنداره اما اور نتون یحاد یماریبببب باران ب رهیبگ میتصددم

ست ب سردو نیو اي ا ارهید شه ، ممكنه تا اخر عمر با  دیشد یحالت اف خارج ن
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سردو نیا سرکنه بببب اف ض   سرطان م یمع شه  یمث   مونه اور به موقع درمان ن
 اندايه ! یرو اي پا م ماریب یبه راحت
 هیكت واریو سرش را به درنگ نشست  یطوس مكتین یدراتاق رو رونیب صدرا

سر فرهاد بود ب به خودش پويخند  ست ب پس باران هنوي هم شمها را ب داد و چ
ضاك ذهنش به دندال  نیيد ببب که در ا شها افتنیاو ست ب بب ییدواب چه پرس  ا

ر او را اي پا د اهکوت یچند روي بر افكارش غلده کرد و خواب نیا یها یخواب یب
رنگ را  یچشددم باي کرد ب و دو نگاه ورد و فندق یکسدد فیظر یآورد ب با صدددا

 ببب دیمقابلش د
 ؟ دیثابت چند بار صداتون کردم دواب نداد یحالتون خوبه اقا -

 به سرش داد و صاف نشست ب یکوچك تكان
 ؟ دیحرف يد نایکردم ب با خانم ب یلحظه احساس خستگ هیبله خوبم فقط  -
رستوران  هیبه  ارمیند که امشب باران رو باما ايم خواست دهیبرام عج نكهیبله با ا -

 ! رمیتو دربند و وفتن که آدرسش رو اي شما بگ
 بدیشما خودتون آدرس اونجا رو داشته باش كنمیفكر م -
 مدت کال برام حواس درست نمونده ! نیا دیبد ش -
 کنم ! یکنم من آدرس رو براتون اس ام اس م یخواهش م -
 باي باهاتون حرف بزنند ب  واستنیم نایممنون قدلش هم دکتر ب -

 اي دا بلند شد و وفت : صدرا
 حتما -

 : دیپونه را مجدد شن یوارد اتاق نشده بود که صدا هنوي
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 ثابت ؟ یآقا -
 بله -
 لب تاپ بارانه ! نیا -

رنگ را اي پونه ورفت و  دیدسدددت دراي کرد و لب تاپ کوچک سددف صددددرا
واه قلدش در هم فشرده شد ي  ناخودآ

 قرار داره ، به اسم همدم! d ویتو درا  یفا اون -
 باشه ممنون ! -

اي وفتن این دمله وارد اتاق شد و به دقت به حرفهاي دکتر بینا ووش سپرد  بعد
بوقتي اي اتاق خارج شد  رفتیبو بعد اي چند سوال کوچك به سرعت همه را پذ

نش اي سري وسوسه رفتن به سمت اتاق باران در درونش بیداد مي کرد باما ترس
ه بعد اي ک یب با لد ند دو خراب شدن برنامه شب مانع رفتنش به آن سو ش نایب
 به خود وفت : دیرس یو ورم به نظر م یچند روي پر اي استرس واقع نیا

شب اي نزد - شب م نمشیب یم کیام تونم باهاش حرف بزنم ببب پس  یببب ام
 کنم ! یتا شب تحم  م

واه به  نا  ر دفتر باران خوانده بود افتاد :که د یشعر ادیخودآ
 است کینزد دارید لحظه

 ام م*س*تم وانهیمن د باي
 لريد دلم دستم یم باي
 هستم یگریدر دهان د ییوو باي
رفت حوصددله رفتن به خانه را نداشددت  دیبه کافه نو میم*س*تق مارسددتانیب اي

ستیدلش م ساعت آ  وا شود اي هر  دیکه با ندهیتا چند  ر و فكبا باران روبرو 
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شد بب و تنها آخر یا شهیاند دفتر خاطرات را ورق بزند  نیصفحات ا نیرها با
ستیببب م ث بود و حاال باع شدهباران  یرانیآنچه باعث و ابدیآنها ب نیاي ب  وا

هد خوا دایدفتر باران ومشده را پ نیا یدا کی كردیخودش ب حس م یسردروم
 ببب ابدیب زیده اش را نآن بتواند خود ومش یبود در پ دوارمیکرد و ام

س دینو صدرا اي راه ر سفار ش  سه  که در حال  دی، او را د دیبا فنجان قهوه فران
 ینیلب تاپ م توریمكالمه با تلفن اسددت و همزمان مشددغول نگاه کردن به مان

و نا  دهیغر شیکرد حرکات صدددرا برا یها حس م یرنگ مقابلش ب تايو دیسددف
ست ب انگار ا شنا سر د نیآ ست ها شیاندود که همه رفتاره رويیهمان پ  یبا ژ

 اخم کردن ب دنیقشنگ و حساب شده بود ب حر ف يدن خند
ه نظر شده بود ب ب انیصدرا نما یگریکنار رفته بود و آن د ییانگار پوسته ا حاال

ت شناخ یبود که م یتر اي آن ربات خوش ساخت یصدرا انسان نیچقدر ا دیفر
 ستش دارد بببکرد که دو یحس م شتریو چقدر ب

سر اي فر صدرا شكر کرد و او ب دیبا حرکت   مدت نیا یحرف رفت ب در ط یت
 انشیتوانست اي نگاه مشتر یخوب م یلیشدنش وذشته بود خ یکه اي کافه چ

آرامش بدور اي  یصددرف فنجان یب واند که به دندال چه به آنجا آمده اند ب برا
نا تا آش ینگاه وشنوا  یووش تنافی یبرا ای،  یحرکت مزاحم ایهر وونه صدا و 

ست ب و  شده ا شان  سمت کنند آنچه اي درون باعث آيار شحال  ایق شاد و خو
آن را  وذاشتن انیدشن ورفتن شادماني به آنجا پناه آورده اند که توان درم یبرا

س شته اند بببب  یبا ک سان خود ندا ستند ب یرهگذر دیشا ایاي ک  تفاوت و یه
 خسته ببب
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 ریاي تصددو ییا نهیکرد با پس يم یم ییصدددرا خودنما یلولب تاپ د صددفحه
بر آن آرام  یکه کفش دويک کوچك یبرگ سددز بزرو یقطرات باران بر رو یدایي

را باي کرد  D ویلد ند يد و به سرعت درا فیو لط دایي ریتصو نیورفته بود ب به ا
 خورد ؛ همدم ؛ یدر آنجا به چشم م  یفا کیتنها 

 ب زمیهمدم عز سالم
 همه ما خوب است حال
 دور یالیدز وم شدن واه به واه خ ستین یمالل

 ندیوو یسدب م یب یمردم به آن شادمان که
 که سر عهدم بودم و یدونیبگم دلم برات تنگ شده بود چون خودت م تونمینم

شد ب ب وام باي ا شب باهات حرف يدم ب بب اما اونچه باعث   سمیبنو نجایهر 
نم بب اي دنون فرار ک  وامیم نكهیا دیبشا میسال و ن کیاي  شتریبعد اي وذشت ب

 زیدرل نیبزرگ ساخته که قد  اي ا یلیخدا ظرف و دود منو خ كنمیفكر م یواه
 ببب زهیلدر زهیکنم ظرف ودودم لدر یکه حس م هینشده ببب اما چند وقت

ها به يندو یزیچ تن ها وندیپ یکه منو  اي  یل*ذ*ت ب ش قسددمت یداده حرکت
شددكمم رد حرکتش رو دندال  یبا سددرانگشددت رو یبطنمه ببب وقت ودودم در

خونند  یکه بال ينان برامون دعا م شهیم ییاطرافم پر اي فرشته ها یای، دن كنمیم
که تو  یيمان تنهاببب  دمیفرشددته ها رو د نیب باور کن همدم بب باور کن که من ا

باشم و بهش  یزیتونم خالق چ یام حس کردم اريشمندم ،حس کردم م یيندو
دست  یمودود چاق ب هی گهیبدم بب حس کردم بر خالف اونچه فرهاد م یيندو
سربار اون و يندو یب یو پا  یمادرم ببب وقت هیببب من  ستمیشده ن شیاريش که 

 یم یسع یکنم، ول یو من بغض م كنهیمس ره ام م ایکشه  یفرهاد سرم داد م



wWw.Roman4u.iR  382 

 

صوم  نیکنم با لد ند آرومش کنم ببب ا شكمم مچاله  یمن تو یبه داطف  مع
 یطوفان موقتا م نكهیببب اون وقته که من بعد اي ا كنهیو خودشددو دمع م شددهیم

 واشی واشیکشددم به پهلو ب  یکشددم بب دراي م یت ت دراي م یرو رمیخوابه م
 خونم ببب یشعر م اشکنم و بر یشكمم رو نوايش م

 خوشگ  من عروسک
 کنار دل من نیبش

 شد الال کن شب
 الال کنشد  شب
 ناي خوب من پسر
 محدوب من نیناين

 شد الال کن شب
 شد الال کن شب
 عروسک من نیشب ا همه

 دل مامان و بابا تو
 كنهیدا م خودشو

 كنهیالال م رهیم
شو باي م واشی واشیاون  و ستام به  ریکنم ي یکنه ببب و حس م یخود نوايش د

واسدده ادامه دادن   یدل هیبهت  طیشددرا نیخدا در بدتر شددهیببب هم رهیخواب م
 ببب دهیم
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وقت  چیکردم ه یبه خواسددت فرهاد اي اريوهام وذشددتم فكر نم نكهیاي ا بعد
اشددت ام د یيندو نكهیکنم ببب با ودود ا دایسددددم "" رو پ یب یبتونم " شددادمان

 گذاشددتیمدام دور و برم بود و نم  یوذشددت ببب فرهاد اوا یم نیو روت یعاد
 یحت یشددد و واه یبراش عاد زیهمه چ گهید کنم، اما کم کم یاحسدداس تنها

شت کرده بود که من وظ نطوریخودش ا شیپ كنمیفكر م عنوان  ام رو به فهیبردا
 رويم نكهیعادت کرده بودم ببب ب به ا یين انجام دادم بببب راسددتش منم به نوع هی

بب بگذرونم ب دنیو تو نت چرخ دنید لمیکردن، ف یرو با کتاب خوندن، آشددپز
ما فره ته شدددده بوا گار خسدد ند يندو نیاي ا داد کم کم ان ببب من هنويم  یرو

ندو دمینفهم قت  چیبببب ه  وادیم یچ یفرهاد اي ي نوروي  یبرا رهینم ادمیو
 واست یباهامون رفتار کرد که دلم م ریبا تحق یخونشون و مادرش طور میرفت

 تیترب ینطوریکه ا فیتو ووشش ببب ح زدمیقدرت رو داشتم که م نیهمونجا ا
 یه ماهک دیباهاشون نداشتم دز فر یبرخورد گهید داینشدم بببب بعد اي اون تقر

رفت بگم که با ودود  ادمی یببب راسددت زنهیو بهمون سددر م نجایا ادیدوسدده بار م
 هی یهم انگار دیکه مادر فرهاد اي خانواده من و من به دل ورفته ب فر یهمه نفرت

 یكیکه  همن انقدر بزرگ شد یر کوچولواي پونه خوشش اومده ب خواه ییدورا
  وادیوقت بزرگ نشدده ببب دلم م چیببب کاش ه شددهیعاشددقش بشدده ببب باورم نم

پسددر خوب و مهربون  هیاور طرفت  یحت یبهش بگم دوسددت ندارم ايدواج کن
 شدم ببب تیهمونطور که من اذ كنندیم تتیباشه ببب چون اذ دیمث  فر

وم دست ر ایکنه  تمیايدواج کنم و شوهرم اذ روي هیکه اور  كردمیفكر م شهیهم
و صدددحش هم  رونیب امیکنم و اي خونه م یبلند کنه حتما همون لحظه قهر م

كار بچگونه ام م رمیم به اون اف حاال  ما  ندمیدادواه ببب ا که  یبار نیبببب اول  
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تولد خاطره خونه عمه  یبراببب  ادمهیخوب  یلیفرهاد دست روم بلند کرد رو خ
شده بود راحله ش یببب خاطره با کل میدعوت  تو دمع اعالم کرد که  یف ر فرو

 گاهشددیکه تو آرا سددتیخودش باي کنه و مجدور ن یبرا شددگاهیآرا هیموفق شددده 
س یلیکار کنه ببب خ گرانید صورتش رو ب*و* شدم  شحال  ببب  دمیبراش خو

ا ب ببزروتر شددده  ییدورا هیکردم با ودود همه پز دادنهاش انگار  یاحسدداس م
دختر بچه نق نقو و سددرتق  هیمنم مهربونتر شددده ببب خوب کم کم داشددت اي 

رو مشدد ب کرده بود ب براش  شیکه هدف يندو شدددیم یبه دختر خانم  یتدد
شحال بودم ب اما هر بار که منو نگاه م ش یم رهیرنگ ت هیکرد انگار  یخو  دنیپا

ن ب بالخره خاطره هار و باي کرد هیو هد دنیبر ور کیک یتو چشددماش ببب وقت
دا نشست ب رفتم کنارش  هیسويوندن برداشت و  شیو ات دنیدست اي ر*ق*ص
 نشستم و وفتم :

 پاره ! شیآت یخسته نداش -
 وسط ایذره ب هی نیدا نش هیخوب تو هم انقدر اروم  -
 ؟ یخورده سرما خوردم حس ر*ق*ص ندارم ببب خاطره تو اي من دل ور هی -
 نه چطور! -
 ! یكنینگام م یدور هی كنمیحس م هشیاخه هم -

 کردم دستپاچه شد ب حس
شتداه م - شه سر به تن  وادیفراموش نكن که من دلم نم نویب الدته ا یکن یا ت با

 ! ستمیاما ايت دل ور ن
 ! یمث  من دار یینمونه ا ییاي خداتم باشه دختر دا یغلط کرد -
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 دیب*و*سبار دست دور وردنم انداخت و وونه ام رو  نیاول یبرا
 محدتت قلنده شد ! هویها چرا  شهیم تیزیچ هیخاطره !!!  -
 ! نهیواسه هم ،یندار تیظرف گمیم -

 : دیپرس یکه فرهاد با کنجكاو میشب تو راه بروشت بود اون
 ؟ دیوفت یبهم م یتو و خاطره چ -
قت بود فكر م یلیمن خ یچیه -  یزیچ هی ایخاطره ايم دل وره  كردمیو
 ! دمیبب امشب ايش پرس گهیو نم بهم بگه  وادیم

 فرهاد باال رفتن : یابروها
 وفت ؟ یخوب چ -
 حرف ينونه بود ! یسر هی یکن یم یتو چرا کنجكاو -
 درست دواب منو بده چرت و پرت بهم نداف ! زنمیدارم باهات حرف م -

 : زنهیداره سرم داد م یاريش یب زیچ نیکه فرهاد سر همچ شدینم باورم
 ندود ! یمهم زیببب منكه وفتم چ یكنیبرخود م ینطوریافرهاد چرا  -

ولوم خفه کرد ببب هنوي تو  یصدددا رو تو یو شددور دیچییدهنم پ یکه تو یدرد
 بهت بودم که باي صداش بلند شد :

شم نم نیمن اي ا - ست ندارم ه ادیدختره دلف خو ص چیب دو صو  یارتداط خ
،تو هم که يمینه مث  اون  یباهاش داشته باش یلیفام یرفت و آمدها نیدز هم

شت فرو کن ببب اینقدر هم  شهیهم یبرا نویشدن رو خیلي خوب داري ا تو وو
 با من یكي به دو نكن !

چي ؟ چطوري شددن ؟ چه يمینه ایي؟ مگه من چیكار کرده بودم ؟ مگه  يمینه
خاطره چیكار کرده بود ؟ ببب شددب وقتي رفتیم تا ب وابیم من همچنان سدداکت 
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ض غوطه مي خوردم ببب که حرکت دسددتش رو روي بايوم حس در بهت و بغ
 کردم ببب

 باران ! -
 بببب -
 دوابمو نمیدي ؟ قهر کردي با من عزیزم ببب -

این آدم بي قید بود ببب باید بهش مي وفتم نه بعد اون نوايش عاشددقانه  چقدر
 ات االن با سر مي پرم تو ب*س*لت !

ست خودم ندود تو نمیدوني که - شید د من چقدر اياین دختره بدم میاد ببب  بد 
! 

شك شد  ا شم رفت ب نیم خیز  سمت وو شمم غلطید و به  شه چ بالخره اي وو
 چشمام رو ب*و*سید ب

 بد ش باران اشتداه کردم دیگه تكرار نمیكنم ! -
 صداي ورفته پرسیدم : با
 من يمینه چیو دارم فرهاد ؟ -
صداني ب - ضیه رو من ع شش نده ق ودم یه يري يدم تو دیگه تروخدا ویر نده ک

 شورش رو در نیار بب اه
شور چي  نمي فهمیدم که چرا با ودود عذر خواهي اش هنوي طلدكار بود ب من 

شش روي  سوال حرف دیگري نزده بودم ب نواي رو در مي آوردم بب منكه دز یك 
بايوهام طلدكارانه تر شددد و من خفه شدددم و با انزدار تن به رابطه اي دادم که 
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سون ندوده چه برسه حاال با این هیچ و يخم خورده و  روحیهقت تحملش برام آ
 تحقیر شده ب

وفت اشددتداه کرده وفت دیگه تكرار نمیكنه اما بارها و بارها بعد اي اون  فرهاد
دریان تكرار کرد و هر بار من تحم  کردم بببب محدت کردم ببب چند سددداعت 

 رو تحم  کردم بببعد عذر خواهي همراه با مطالدات يناشویي اش 
که فرهاد  فرداي که می وام تو سددداعتي  به خاطره تلفن کردم و وفتم  اون روي 

صدام و بغض  ست بهانه بیاره اما وقتي لحن  ست بیاد خونمون ب اولش خوا نی
توش رو شنید ب قول داد براي ناهار بیاد پیشم ب قد  ايا ومدنش تو اینه یه نگاهي 

لدم اي بیرون يخم برنداشددته بود و تنها کمي به خودم انداختم ببب خوشددد تانه 
 ورم کرده به نظر مي اومد ب

اي خوردن ناهار ساده اي که با بي حوصلگي آماده کرده بودم ب با دو فنجان  بعد
 چاي درست مقاب  خاطره نشستم و بي مقدمه پرسیدم :

خاطره من مي دونم که تو می واسددتي یه چیزي به من بگي درباره فرهاد ببب  -
 خواهش میكنم هرچي کي هست و هرچي که شده رو بهم بگو !

گاه  خاطره ما وقتي ن دافي متهم مي کرد ا یال به خ بار نمیرفت و منو  تدا يیر  اب
 سمش و سكوت معني دار منو دید بالخره لب باي کرد :

ستش ببب  - ست مال چند ماهه قدله ببب را ضیه مال االن نی شه میگم اما این ق با
که من اي همون روي اول که فرهاد رو توي باس دایي دیدم  راسددتش تو میدوني

شماره ش رو ویر آورده بودم و واهي  ستي که  شم اومد ، حتي مي دون ايش خو
شتم ب اون موقع ها اون نم سرش مي وذا سربه  ست که من  يبا اس ام اس  دون

کي ام ب وقتي تو باهاش ايدواج کردي شوکه شدم ب حس کردم بهم خیانت شده 
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به وضدوح به من وفته بودي که اونو دوسدت نداري بب اما درسدت چند ماه ب تو 
بعدش من باید شدداهد یه چیز غیر اي ادعاهات میشدددم ب برام قاب  قدول ندود ب 

 سعي کردم دوباره فرهاد رو ايت پس بگیرم !
اینجا که رسددید کمي صدددر کرد ب نفس عمیقي کشددید و با صددداي که کامال  به

 دامه داد :بغض توش مش ب بود ا
خیلي احمق بودم و نمي دونستم نمیشه به يور کسي رو به دست آورد فرهاد  -

هیچ وقت مال من ندوده ببب !همونطور که بعدها متوده شدددم هیچ وقت مال تو 
هم ندوده بببسعي کردم بهش نزدیك بشم ب تا دلش رو به دست بیارم یا حداق  

بهش اس ام  ولدشبببب روي ت بتونم تو رو حرص بدم و یه ذره دلم خنك بشددده
اس دادم و تدریك وفتم، شددماره ام رو هنوي بعد اي اون مدت نگهداشددته بود و 
این بیشتر امیدوارم کرد ب وقتي ايم تشكر کرد بهش وفتم نمی واي منو بشناسي 
ببب منتظر بودم بگه که ايدواج کرده و مای  نیست بیشتر اي این چیزي درباره من 

ستم ب  که داد کامالبدونه اما دوابي  م الف این بود و من بهش وفتم که کي ه
کلي تعجب کرد ولي دیگه هیچي نگفت ب مي دونسددتي که تو موسددسدده اي که 
شم ب و توي  شته با درس میده ثدت نام کردم بدون اینكه ذره اي به يبان عالقه دا
اون موسددسدده بود که با دیدن رفتارش با بعضددي اي دانش آمويهاش کامال اي 

خیلي راحت به من نو میداد که بدش نمیاد رابطه اش رو  حتيمم افتاد ب چشدد
با من شددروك کنه ب فكر نمي کردم انقدر سدده  الوصددول باشدده ببب دلم برات 
سوخت ب تو دختر عمه ام بودي ب اون لحظه تايه فهمیدم که چقدر دوستت دارم 

 میدم که حتي اورو چقدر اي اینكه فرهاد بهت خیانت میكنه ناراحتم ببب تايه فه
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فرهاد مشددتاقانه ب واد به طرفم بیاد نمیتونم بهت خیانت کنم ببب فهمیدم که 
شد  ست  س ره در صرف بوده که اي یه کینه م همه اینكارهام فقط یه بچه بايي 
ببب دلم می واست فرهاد رو تندیه کنم ببب اما انگار تايه عاق  شده بودم و چشمم 

و مظلومیتت افتادم و نتونسددتم چیزي بگم ب یاد  به دنیا باي شدددده بود ب یاد تو
اونهمه دردسري که کشیدي ب و ترس اینكه اور اي فرهاد ددا بشي چه سرنوشتي 

 با ودود دایي و بقیه در انتظارته ب بب !!!!
چرا يیاد اي شددنیدن حرفاي خاطره تعجب نكردم ب شدداید چون انتظار  نمیدونم

 ببب بي اختیار پرسیدم : شنیدن خدرهاي بد تر اي این رو داشتم
 یعني هنوي هم ببب ؟ -
راستش من اي اون موسسه رفتم اما یه دوست اونجا داشتم که تا یه مدت بهم  -

خدر مي رسوند که فرهاد رفتارش عوض شده و یه خورده دست اي این مس ره 
بايي ها برداشددته ببب راسددتش یه دورایي يیادي داشددت اغراق مي کرد ببب اما 

 آدم قدیم ببب ! موناونم شنیده که انگار فرهاد دوباره داره میشه ه تايوي ها
همدم ببب نمیدونم کجاي کار اشددتداه کردم ب انگار بزروترین اشددتداهم  نمیدونم

این بود که سددعي کردم داي مادر فرهاد باشددم ب و به همین خاطر انگار هیچ 
د رو بیش اي ح وقت نتونستم همسر فرهاد باشم ب فقط مادري بودم که بچه اش

 لوس کرده ببب
شدب هر چقدر  و سردتر  سرد تر و  سدت به يندویمون  این مدت فرهاد کم کم ن

شده  شد ب یه دورایي با رفتار من باورش  من بهش محدت کردم اون ايم دور تر 
شرایط من واقعا  شاید تو او ن  بود که ايدوادش یه لطفه در حق من بببنمیدونم 

يندوي خوب و آروم  هاده ام همه فكر مي کنند من یهم یه لطف بود بببب خانو
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درکنارش دارم ب هیچ کس فكرش رو هم نمیكنه که ظاهر و باطن يندوي انقدر 
فرق داشته باشه ببب اوای  خیلي احتیاط مي کرد که من اي روابط خارج اي خونه 
شي اش  شته بود و با دقت وو شم ب روي اس ام اس هاش رمز وذا اش با خدر ن

ب اما بالخره یه روي عصر که  ستشویياهش همه دا مي برد حتي توي درو همر
مده بود دم در براي  مدیر سددداختمون او نه ، وقتي  مده بود خو کمي يودتر او
صداي ينگ تلفنش رو اي روي  ساختمون ،  شارژ  ضافه کردن  صحدت درباره ا

م دکتر ساپن اشپزخونه شنیدم و تا قد  اي اینكه بیاد داخ  ووشي رو برداشتم و ا
صفحه تل سكوت کردم  فنآذین رو روي  شار دادم و  سدزرنگ رو ف دیدم ب دکمه 

: 
 الو بب الو فرهاد دان صدام رو داري ؟ -
سددرعت تماس رو قطع و با باي کردن قسددمت تماس شددماره رو توي ذهنم  به

حفظ کردم ! وقتي اومد داخ  خونه و ووشددي رو دسددت من دید به سددرعت به 
من که تايه وي به بهانه هاي م تلف و خیلي الكي ضددرب طرفم هجوم آورد ب 

سرم  ستم رو روي  شیده بودم خودم رو روي مد  دمع کردم و د ستش رو چ د
ب اما خدري اي ضددربه نشددد ب فقط چند دقیقه بعد صددداي عصددداني و  تمورف

 تمس ر آمیزش رو شنیدم که میگفت :
شه و تو - شیني یه وو شو به داي اینكه مث  خیك باد ب ضولي ک پا ني کار من ف

بروومشو تو اتاق تا دیگه ندینمت ببب خسته شدم اي بس بهم چسدیدي اي بس تو 
 کارام سرك کشیدي بببب
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سددرعت به اتاق رفتم و در رو قف  کردم ب با صددداي بلند وریسددتم و با خود  به
فكرکردم که واقعا چرا فرهاد اینطور با من رفتار میكنه اون که خودش می واست 

دالم اومد ب اونكه کاري باهام  به دن بارها  بارها و  ايدواج کنه ب اونكه خودش 
باعث شد اي تنها هدف يندوي  هکردي تا باور کنم دوستم داره و عاشقمه ب اونك

ام دسدددت بكشددم ب حاال چرا طوري رفتار میكنه انگار من یه انگ  کثیفم که 
من یه مزاحمم که چسدددیده به يندویش ببب حاال چرا طوري رفتار میكنه انگار 

سر راه خوشد تي اش قرار ورفتم ب اونكه اي اول میدونست من همینم با همین 
شت با همین هیك  چ و بدفرم ببب منكه هیچي رو ايش م في نكرده  اققیافه ي

بودم ب حتي نهاني ترین احسدداسددات دروني ام رو بهش وفته بودم ببب نمیدونم 
ر متوده شدم اي ساختمون رفته بیرون ب چقدر وریه کردم ب تا بالخره با صداي د

صداي همون دختر دوان  شماره دکتر آذین رو ورفتم ب  شتم و  ووشي ام رو بردا
 توووشم پیچید : هدوبار

 سالم خانم ! -
 سالم بفرمایید ! -
 دکتر آذین ؟ -

 ایي پر اي ناي در ووشي پیچید : خنده
تا دکتر بشددم خیلي - تايه دانشددجوي ترم دومم  راه مونده ؟ امري  عزیزم من 

 داشتین ؟
بد شددید من شددماره شددما رو تو ووشددي فرهاد دیدم ب می واسددتم اور ممكنه  -

 بدینمتون !
 فرهاد ؟ بد شید شما ؟ -
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 من همسرش هستم ! -
در آن سددوي خط پیچید بعد اي چند ثانیه صددداي آذین به يحمت اي  سددكوت

 داخ  ووشي شنیده شد :
 ا ما فرهاد که مجرده -
ي بینید که نیسددت ! من همسددرش هسددتم و اور یه قرار بگذارید که خوب م -

 همدیگر رو بدینیم براتون مدرك میارم تا باور کنید !
 خوب آخه ببب -
هاتون  - با یه خورده  ید من فقط می وام  داشدد خانم ! نگران ن خواهش میكنم 

حرف بزنم ب مي دونم که فرهاد به شددما وفته که مجرده شددما هیچ تقصددیري 
 !!! ندارید

با هر بدب تي که بود راضددي اش کردم که تا یه سدداعت دیگه تو کافي  باالخره
 شاپ کندو بدینمش ببب

به اونجا رسددیدم همونطور که اي پله ها باال مي رفتم حس مي کردم اون  وقتي
سمش رو  ش دمت ا سراغم میاد ب به پی سرویجه و حالت تهوك لعنتي باي داره 

سالن ببب دختري وفتم و اون منو راهنمایي کرد  سمت چپ  شه  به میزي در وو
ي میزش شددددم ا یكاياونجا با نگاهي نگران منو يیر نظر ورفته بود ب وقتي نزد

داش بلند شددد ب چقدر قامت يیدا و کشددیده اي داشددت ب يیدا بود نه اي اون 
يیدایي هاي افسددون کننده اما اونقدر يیدا بود که آدم دلش نیاد به قیافه اش اخم 

سدز رنگ کنه ب د شت  شمهاي در شیده چ صورت ک ست نقطه مقاب  من بود  ر
پوستي که مش ب بود با مدد سوالریوم اونقدر خوشرنگ و یك دست به نظر 



 393 در  امتداد باران

مي رسید و لدهاي باریك ودندانهاي سفید و یك دست ب بدون توده به دستش 
 که به سمتم دراي شده بود روي صندلي مقابلش نشستم باو هم نشست !

ست حرف تا ستم خوا سكوت آوردم باال ب نمي تون ستم رو به عالمت  ي بزنه د
حرف بزنم این تفاوت ظالمانه بین من و او راه حرف يدن و نفسم رو بسته بود ب 
به پیش دمت اشاره کردم تا برام یه لیوان دلستر با یو يیاد بیاره ب و یكنفس همه 

شروك به حرف يدن کرد کمي آ شیدم ب اون  سر ک دم ب حرف شده بو رومتررو 
میزد و بغض مي کرد اما اشددك نری ت ،منم اشددك نری تم ب قد  اینكه پامو 
بگذارم داخ  کافي شدداپ با خودم عهد کرده بودم که اور فقط یه قطره اشددك 
بریزم میرم خودمو سددر به نیسددت مي کنم ببب اون وفت که براي تقویت يبانش 

سه يبان رفته و اونجا با فرهاد آ س  ت که بهش وفته مجرده بشده ب وف شنابه مو
شق فرهاد  شنهاد ايدواج داده بود ب الدته مي وفت که عا حتي یه دوراي بهش پی
نیسددت اما حس مي کرده که فرد مسددئولیت پذیري و مهربونیه ب پويخند تل ي 
يدم ب پس تمام لحظاتي که من توي خونه منتظر و تنها بودم بب تمام وقتهایي که 

م رو خاك مي کردم و حس میكردم یه ين فداکار من داشددتم دونه دونه آريوها
سئولیت ها و وظایفش رو دربرابر آذین و ببب انجام میداده  شته م نمونه ام ب آقا دا
ب وقتي حرفاي آذین تموم شد حس کردم با مهرباني تموم سعي کرده اي حرفایي 

فاکتور ورفته ب نفهمیدم چطو بده  یدنشددون آيارم  ايش  ريکه ممكن بود شددن
فظي کردم و به خونه بروشددتم ب اما احسدداس بي اريش بودن مي کردم ب خداحا

چقدر احمق بودم که خدر نداشددتم بي اريش شدددن واقعي من تايه در پیشدده 
ببباون شدددب دیر وقت بود که فرهاد اومد ب اي نگاه به خون نشددسددته اش اي 

واهه ببب به سددرعت به اتاق فرار   و در رو کردمخشددمش فهمیدم که اي کامال آ
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روي خودم بستم ببب با مشت به در مي کوبید و فریاد مي يد ب اول حرفاش برام 
مفهموم ندود اما بعد اي بین ناسددزاها و توهین هاش دمالتي رو مي شددنیدم که 
باعث شددد در رو باي کنم بي تفاوت روبروش وایسددتم و بگذارم يیر ضددربات 

 سیلي و لگدش بیشتر اي قد  لهم کنه :
به تو ربط نداره دخالت میكني بب بابا به چه يبون بهت بگم  چرا تو کاري که -

که ايت بدم میاد بب که نمي تونم تحملت کنم ب این قیافه همیشدده مظلومت رو 
بب این حالت ووسددفند وارت رو نمي تونم تحم  کنم ب محدتهاي دروغینت رو 

 يبببب اینكه سددعي مي کني تا منو خر کني و اینجا بموني چون خودتم خوب م
 دوني هیچ کس چشم دیدنت رو نداره!

نمیشددد ب این همون فرهادي بود که مي وفت کاري میكنه همه حسددرت  باورم
مه چیز برعكس بود ب چرا من داشددتم  حاال ه ما رو ب ورن ببب چرا  ندوي  ي
حسدرت يندوي دیگران رو مي خوردم ببب چرا همه حسدرتهاي دنیا دمع شدده 

مي کشددید ب فحش مي داد و میزد ببب و من  بودن تو قلب کوچیك من بببب فریاد
به هوش اومدم ب همونجا  تاریكي فرو رفتم ب وقتي  یاي  که کي در دن نفهمیدم 
دلوي درواه اتاق خواب روي يمین مچاله شددده بودم و اثر اي فرهاد ندود بببب تا 
دو سه روي خونه نیومد ب بعد اي دو سه روي با یه دسته و  بروشت و ايم خواست 

رو طلدید دلم  آ*س*و*شددمش ب و من هروز ند شددیدمش ب اومد باي بد شددم
ست فریاد بزنم ب منكه يشتم منكه غیر قاب  تحملم منكه مث  خیك بادم  می وا
شرکه پس چرا می واي بیاي و نیايهات رو با من خاموش  شدیه  ب منكه قیافه ام 

وسدددك کني ب ب ب تو مگه نمي بیني که روحم خورد شدددده بببب چطور اي یه عر
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بببب انگار دیگه هیچ چیز يندوي  کنيکوکي براي ارضا ه*و*سهات استفاده مي 
شت ب بب اذین اخرین نفر ندود ب کم کم اون پرده حیا اي بین ما کنار  برام فرق ندا
رفت ب دخترهاي رنگارنگ يیادي مي اومدن و مي رفتن ب بب همه اشددون هم 

تمام این مدت من فقط وسددیله مهمون چند هفته ایي یا چند ماهه بودن ب و در 
سمي اش و نیايهاي دیگه اش توي خونه  سهاي د اي براي خاموش کردن ه*و*
ضي به نظر  سكوت من عادت کرده بود ببب و چندان هم نارا بودم ب انگار به این 
نمیرسددید ب من داي مادري رو ورفته بودم که مي تونسددت همسددر باشدده ببب تا 

نه ام و تهوك هاي صدددح واهي ام و به دندالش اینكه با عقب افتاده دوره ماهیا
ساده فهمیدم که به واقع مادر شدم ب مادر طفلي که اي ودود من خلق  آيمایشي

شدم ببب  شق  سي خداوونه بهم میده ب و اي اون روي من دوباره عا شه ب که ح می
ند  به ودودش پیو که ودودم  هنوي حتي حرکتش رو لمس حس نكرده بودم 

ب راسددتش  متلفنهاي وقت و بي وقت فرهاد ناراحت نمي شددد خورد ببب حاال اي
شد ب و حتي برام یه ادلكن بدبو و بي  شحال  شه خو شنید قراره پدر ب اونم وقتي 
اريش هم خرید ببب شددداید نداید اینطوري بگم اما وقتي یاد هدیه هایي که به 
یه دور تحقیر ث   تادم ببب این ادلكن برام م  دوسدددت دخترهاش مي داد مي اف

تو کاراش برداشددتم دلم  کشددیدندوباره بود ب با این حال دیگه دسددت اي سددرك 
نمی واسددت باي بهانه اي دسددتش بدم تا دسددت روم بلند کنه ب می واسددتم این 
ساس  ستم ب اح سالم حفظ کنم ب حاال دیگه تنها نی صحیح و  مودود عزیز رو 

ینكه چاقتر بي اريش بودن نمي کنم ب با ودود اینكه يشددت تر شدددم با ودود ا
مث  متكا باد کرده و بیني ام سده برابر قد   مشددم ب با ودود اینكه دسدت و پاها

شددده اما این برق چشددمام رو دوسددت دارم برقي که تو چشددماي همه ينهاي 
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حامله هسددت ب حتي این حس تهوك صدددح واهي رو هم دوسددت دارم ب واهي 
با صدددداي بلند مي خند م ب بباین رويها چنان ذوقي تو ودودم مي پیچیه که 

خانواده ام هم بهم نزدیكتر شدددن ب بابا دیگه مث  همیشدده اي من و نگاهم فرار 
نمیكنه ب یه دورایي انگار اومدن این بچه مي تونه من رو با يندوي آشددتي بده 
بببب هفته پیش براي سونوورافي سه بعدي رفته بودم ب وقتي میدیدمش اشك بي 

بود ب دوشش عشق عظیمي اي درونم شروك اختیار همه صورتم رو خیس کرده 
رو هم به وحشددت مي انداخت ببب خدایا هیچ وقت فكرش رو  خودمشددد که 

نمیكردم که باي بتونم عاشددق بشددم ببب عاشددق پسددر کوچولوي اخموي که توي 
 شكمم دست و خیز میكنه و پیچ می وره ببب

هر این بب حاال خیلي خوشحالم حتي تمس رهاي فرهاد که به خاطر ظا همدم
رويهام بیشددتر هم شددده اذیتم نمیكنه ب حتي این دختره نگار که تايوي ها سددرو 
کله اش پیدا شده و دورادور شنیدم که همه دا همراه فرهاده و حتي یكي دو بار 
نا رو بهم  ید وقتي ای كه فر با این نه بب  ناراحتم نمیك ته  مادر فرهاد هم رف پیش 

هاد رو نگهدارم دلم بیشتر اي خودم به میگفت و با التماس ايم می واست که فر
سر به  شرمنده و  سوخت که به خاطر برادرش چقدر دلوي من  حال فرید مي 

واه خم شدم و سرش را ب*و*سیدم ببب و وفتم :  يیر بود ب ناخودآ
داداشي نگران من نداش من خوبم ببب من پسرخودمو دارم و فرهاد هم یه روي  -

 کارهاش برمي داره بببب بالخره بزرگ میشه و دست اي این
خوش خیال بودم من بببب چه خوش خیال بودم ببب حاال به همین حرکتهاي  چه

دنیني دل وشددم ب نمیدونم شدداید وقتي پسددرم به دنیا بیاد باهاش برم ببب اي ین 
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شاهد  سرم یه عمر  خونه ایي که خیلي وقته توش دایي ندارم ببب دلم نمی واد پ
شه ببب  شدن مادرش با و امثال نگارها تنها  نگارشاید برم و فرهاد رو با تحقیر 

 بگذارم بببب
شته به  صدرا شد که ادامه دفتر نو صفحه بعد رفت و متوده  با کلید پیش دان به 

 قلم پونه نوشته شده ببب
ثابت بد شددید که دسددت تو نوشددته هاي خواهرم مي برم اما اي اینجاي  آقاي

 ن فقط براتون یه توضیح کوتاه میدم بدریان به بعد رو دیگه باران ننوشته و م
روي بعد اي نوشتن این صفحات ب پدرم وقتي توي مغايه بوده براش اي ادراي  دو

احكام یكي اي دادواههاي تهران ادرائیه اي میاد که اخطار داده بودند به خاطر 
عدم پرداخت اقساط وامي که فرهاد ورفته و پدر ضامنش شده به يودي میان و 

رو  میگیره تا دلی  این اتفاق اسپلمپ مي کنند ب وقتي پدر با فرهاد تممغايه رو 
بدونه فرهاد در ابتدا سددعي میكنه با وعده دادن سددر و ته قضددیه رو هم بیاره اما 
وقتي مي فهمه که پدر خیلي ناراحته اي اینكه ممكنه مغايه پلمپ بشددده و اون 

شروك میكنه با لحن بد و شریكش رو بده ب  ف طلدكارانه با بابا حر نتونه دواب 
براش مهم نیسددت که مغايه داره پلمپ میشدده و بابا باید  اصدداليدن که یعني 

تحم  کنه بابت اینكه داره دختري به بي اريشددي باران رو به عنوان همسددر در 
کنار خودش تحم  مي کنه ببب یه دورایي می واسددت اي بابا باج بگیره ببب اون 

در تمام این مدت باران به ما درباره خوشددد تي  موقع بود که پدرم تايه فهمید
اش دروس مي وفته ببب فهمید که چه بالیي به سددر يندوي دختر ناينینش اومده 
ببب با عصدددانیت به طرف آمويشددگاه فرهاد میره و اونجا بین او و فرهاد درویري 

 يپیش میاد و فرهاد هم با بي شرمي تمام با پدرم دعوا مي کنه و پدر بي طاقت ا
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تصادف شدیدي میكنه و میره توي  ماشینشموسسه میزنه بیرون ببب توي راه با 
سر باران  ضیه رو  صدانیت میره خونه که دق و دلي این ق کما ببب فرهاد هم با ع
شماره  ستان با فرهاد تماس میگیرن چون  سه اي بیمار دربیاره وقتي به خونه میر

 ب و اون با بی یالي تموم بهفرهاد اخرین شددماره لیسددت تماس تلفن بابا بوده 
شه  گهباران می ضر می ست ببب باران خیلي يود حا صادف کرده و تو کما که بابا ت

تا بره پیش بابا در حالي که کم کم حالش داشته بدتر میشده و فشار خونش مي 
رفته باال ببب فرهاد هم همراش میاد تا به بیمارستان برسوندش اما توي اسانسور 

و خدا داره ايش  ودهردنش میكنه و میگه که این حق باباش بشروك به مس ره ک
تقاص میگیره که باران دیگه نمیتونه تحم  کنه و مي ينه توي صددورت فرهاد و 
سیلي محكمتري میده و باران رو ه  میده به  سیلي اش رو با  فرهاد هم دواب 

شدت يمین می وره ب شه واون با  سور که همون موقع در باي می سان بب طرف در آ
شده خودش  سونه ورچه حتي  روباران بالخره هر طور که  ستان مي ر به بیمار

شده  شكمش وارد  شدیدي که به  ضربه  صت نمیكنه بابا رو بدینه به خاطره  فر
بود دچار يایمان يودرس میشه ب ببب پسرش به دنیا میاد اما به خاطر ضربه که بر 

شتر  شده بود بی سرش وارد  سه روي ينده نمي مونه اثر يمین خوردن باران به  اي 
بالخره با هزار التماس بچه رو براي چند دقیقه پیش باران  وقتيببب و درسدددت 

 آورده بودن توي ب*س*ل باران مي میره ببب
بعد اي به هوش اومدن دچار مشك  ن اعي میشه و ویلچر نشین ببب و باران  بابا

و روان میشه و بر اثر شوك ناشي اي این حوادث دچار تشنجات شدید اعصاب 
ناچارا تو بیمارسددتان ایرانیان بسددتري بببب االن بیشددتر اي چهار ماهه که اینجا 
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یست کیلو بب اماتقریدا ب هترهبستریه بب الدته حالش نسدت به رويهاي اول خیلي ب
وين تو این مدت کم کرده و هنوي دچار تشددنجات خفیف میشدده بب فكر میكنه 

اسم پسرش محمد صدرا ست فرهاد ماهي پسرش ينده است ببب و فكر میكنه 
یه بار میاد دیدنش که باران با نفرت خودشددو قایم میكنه ب اونم اونطور که من 
شددنیدم خیلي راحت داره با نگار يندوي میكنه بب نمیدونم ايدواج کرده باهاش 

 یا نه اما مي دونم که نگاراالن تو خونه باران و فرهاده ببب
باران ب مادرم مي وه که بي خیال کارهاي قانوني این هم مادراي يندوي  خوب

شه که  شد کرده مانع این می شم ب اما من نمیتونم حس انتقامي که توي قلدم ر ب
شم ب می وام باران را رو ودار کنم حق و حقوق قانوني اش  صلحت اندیش با م

 بشه ببب مجاياترو اي فرهاد بگیره ببب می وام به خاطر کاري که کرده 
شته  امیدوارم ستانه ایي که در وذ شما کمكمون کنید ببب به خاطر رابطه دو که 

شت ببب و  شما دا سدت به  صانه ن شقي که باران يماني خال شتید ب به خاطر ع دا
ظه منتظره  تان هر لح مارسدد که ویران و مظلوم روي ت ت بی باراني  ب اطر 

 مرخب بشه تا بره به دیدن محمد صدرایي که تو آ*س*و*شش دان دادببب
 اي غاده السمان یرشع

 هیتوانا اي سور یشاعر
 یمن آمد یبه خانه  ور
 اهیمداد س اوریمداد ب میبرا
 چهره ام خط بكشم یرو  واهمیم
 فتمیدر قفس ن ییدایبه درم ي تا
 !فتمیقلدم تا به ه*و*س هم ن یضربدر هم رو کی
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 محو لدها یمداد پاک کن بده برا کی
 کند! اهمیس شان،یسرخ یبه هوا یکس  واهمینم

 درآورم شهیينانه را اي ر زیتا تمام غرا لچه،یب کی
 !ایوو رومیراحتتر به بهشت م نهایبزنم ودودم را ببب بدون ا ش م

 ب ورد ییرا اي ته بتراشم، سرم هوا میبده، موها غیت کی
 !شمیاندیب یکم یروسر واسطهیب و

 يبانم یو سوين هم بده، برا نو
 صداتر است! یب ادمیفر گونهنیببب بدويمش به سقببب ا  واهمیم
 نرود، ادتی یچیق
 را سانسور کنم! میها شهیهر روي اند  واهمیم

 هم اليم دارم ییرختشو پودر
 !یمغز یشستشو یبرا

 بند یرا که شستم، پهن کنم رو مغزم
 انداختب یکه عرب ن ییرا باد با خود بدرد به آنجا میآرمانها تا
 بود ! نیواقعد دیکه؟ با یدانیم

 !ریبگ یآورد ریکن هم اور و هصداخف
 به درم عشق و انت اب، یوقت  واهمیم

 زنندمیف*ا*ح*شه م برچسب
 را در ولو خفه کنم! بغضم

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ببببب!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 فروختندیم یحق یدید ییبه خدا ببب اور دا ترا
 زمیب ر ببب تا در غذا بر میبرا

 حقم را ب ورم! گرانیخودم قد  اي د دهمیم حیترد
 ماند تیبرا یآخر اور پول سر
 پالکارد ب ر به شك  وردندند، کی میبرا

 :سمیبا حروف درشت بنو شیبه وردنم بببب و رو زمیاویب
 انسانم کی من
 انسانم کیهنوي  من
 انسانم! کیهر روي  من

وانه اش اي کار افتاده  لب تاپ را بست ب حس مي کرد تمام حسهاي پنش صدرا
اند ب حس میكرد در خالءي فرو رفته که هیچ راه نجاتي در آن نمي یابد ب بدون 
اینكه نگاهي به اطراف بیاندايد و اي خالي بودن میزهاي کناري مطمئن شددود 

شكهایش بي محاب کندبدون اینكه لحظه ایي به موقعیتي که در آن بود فكر  ا ؛ ا
نه اش را به بايي ورفتند ب سددرش را روي میز و روي فرو ری تند و غرور مردا
 لب تاپ باران وذاشت ب

صور دردي که باران حس کرده بود در آن لحظه اي توان ذهني اش خارج بود ب  ت
در طي این چند سددال شدداید ينان و مردان يیادي را دیده بود که مورد ظلمهاي 

به  ما او پناه آورده بودند ب ابسددیار بزروتر اي این قرار ورفته و براي احقاق حق 
نمید انسددت چرا رنش نامه باران این چنین روحش را خراشددیده ب حاال دیگر به 
ید  با ظه حس مي کرد  نداشدددت ببب حتي براي لح مان  هیچ چیز در يندوي ای

 عدالت خدا را نیز يیر نیزه سوالهایش قرار دهدببب
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 د بب ورچه باید بهاین ذهن آشددفته نمي دانسددت چطور باید به باران کمك کن با
خاطر خودش ببب خوب مي  به  كه  خاطر او بل به  نه  مك مي کرد ببب  باران ک
دانسدددت که باراني که در حال حاضددر ودود دارد اي همان لحظه ایي که در 

صدرا ببب همه  ست و نامش محمد  صور کرده که کودکش ينده ا شتهذهنش ت  ر
سی تهب سدت به فرهاد و چون او اور هنوي حتي  هاي عالقه ؛محدت و تعهد را ن

ذره به این يندوي مشترك پیوند داشت این نام بر لدانش نمي نشست بببب و این 
را نیز خوب مي دانسدددت که شددداید باران در اوای  يندوي مشددترکش خاطره 

وفاداري قاب   خاطراحسدداسددش به او را ورامي نگه داشددته بود و در نهایت به 
و خود را مشغول راضي نگه داشتن ستایشي که داشت آن را به شدت سرکوب 

فرهاد کرده بود ببب اما حاال دیگر اي ان عشددق خدري نیسددت ب و انت اب اسددم 
محمد صدرا براي کودك خیالي اش تنها نمادي اي رویا ها و آرمانهاي اي دست 

 شده بود ب فتهرفته اي است که به نادوانمردي اي او ور
شده بود و خودش نیز این را به در البالي این يندوي پر اي تنش فرا صدرا موش 

سر بر مي آورد و با بهانه  سربچه کوچك درونش  ست ب با آنكه پ خوبي مي دان
ویري می واست تا دوباره مالك قلب باران باشد ب اما پسر عاقلي که می واست 

، براي کمك کردن به او  ودبه باران کمك کند اي این اتفاق چندان ناراضي هم ند
دور اي احسددداس عم  مي کردند تا فادعه ایي ددید به ودود  باید هر دو به

 نیاید ب
*** 
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کلي خوشحال شده بود اي دعوت صدرا براي صرف شام ب به خاطر مشغله  دیدا
هاي يیاد برادر محدوبش خیلي وقت مي شددد که نمي توانسددت او را به اندايه 

ید برایش بگوبدیندب اما این چه موضوك مهمي بود که صدرا قرار مي خواست تا 
شین را دلوي در  سئله فكر میكرد ما  پدریش پارك منزلب همینطور که به این م

کرد و شماره طاها را ورفت ب صدرا خواسته بود تنها بیایید و او چاره اي نداشت 
شین  شتاقانه درب ما سپارد ب لحظاتي بعد طاها م دز اینكه کودکش را به مادر ب

کشید و هستي که عاشقانه طاها را دوست  را باي کرد و هستي را در آ*س*و*ش
 ب دداشت با کمال می  اورا همراهي کر

ستوران محدوبش در انتظار آمدن پونه و  ساعتي شت میز ر صدرا و دیدا پ بعد 
صه آنچه دردفتر خاطرات  سعي کرد به طور خال صدرا  سته بودند ب  ش باران ن

ست که  ستي نمیكندببباران خوانده براي دیدا بايوو کند ب ورچه مي دان ب کار در
ست  لشاما حس مي کرد تحم  نگهداري اینهمه را در ذهنش ندارد د مي خوا

با کسي حرف بزند و کسي به او بگوید چطور اینهمه احساس ضد و نقیض را 
که همیشددده محدت هاي بي  ها خواهرش  کنترل کند ب و چه کسددي بهتر ايتن

کرد تا حسي که در ودودش  دریغش را نثار او کرده بببب و حاال باید کمكش مي
 کند ب لاو را به ترس و وحشت انداخته بود را بشناسد و کنتر

شمان سال قد   چ شد ببب او هم ين بود ب چند  شك  صوم دیدا لدریز ا يیدا و مع
سرش به او خیانت مي کند آنچنان در هم ری ته بود که  صور اینكه هم تنها با ت

ست صور کند باران چطور اینهمه  تا مري خودکشي پیش رفت ب حال نمي توان ت
 ظلم را تحم  کرده بب
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اياینكه فرصددتي پیدا شددود تا دیدا احسدداس خود را در این يمینه بیان کند  قد 
شدند ب  ستوران  سان و مهتاب وارد ر سا صدرا باران و پونه را دید که به همراه 

را براي لحظه اي انگار صدددرا تنها در میان حضددور آن همه آدم در آنجا باران 
و نگاهي مات بي  پریدهمیدید که با ظاهري نچندان دلچسب اما صورتي رنگ 

توده به او اي کنار میز همیشگي صدرا وذشت و روي چند میز دلو تر نشست 
 ب ب ب
بي تابي نگاه صدرا را به خوبي درك مي کرد ب و رد نگاه او را دندال کرد تا به  دیدا

دود این دختر بیداد مي کرد سددادوي باران رسددید ب شدداید اولین چیزي که در و
بود ب ماتنو و شددلوار سددرمه اي رنگ و شددال قهوه اي ن ي و کیف و کفشددي به 
همان رنگ و سددداده تر اي اهمه اینها چهره اش که در عین معصددومیت رنش 

 عمیقي بر آن نقش بسته بود ب يیر لب وفت :
 آخي چه صورت بانمك و معصومي داره ببب -

سا در سا ست که همان لحظه  صدرا مي دان شد و چیزي به باران وفت ؛  ن خم 
طدق توصیه دکتر بینا ساسان در حال اشاره کردن به حضور او در آنجاست ب و 
شناخته بود همه مي  سي نا ستر شي اي ا صداي طپیدن قلدش را که نا حس کرد 

 شنوند ب
 به آرامي به باران وفت : ساسان

سددره که اخرین بار با فرهاد اینجا باران نگاه کن بدین کي اینجاسددت همون پ -
 دیدیم !
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بي توده به سمت مسیر اشاره ساسان بروشت و نگاه صدرا و باران در هم  باران
سد ب اما  شنا شد ب نه اینكه او را ن صدرا را فراموش کرده با وره خورد ب نه اینكه 
احساسي در درونش مي وفت که کاش او اینجا ندود کاش او را نمیدید ب کاش 

يندوي وذشددته  کاب*و*سوقت تا آخر عمرش او را نمي دید ب چرا این هیچ 
دست اي سر او بر نمیداشت ب و نگاهش اي روي صدرا به چهره دیدا دوخته شد 
صدرا تمام  ست ب پس همانطور که فكر مي کرد  ش و پويخندي تلو بر لدانش ن
این مدت شدداد و خوشددد ت با آن دختر يندوي کرد بود ب پويخندش اي سددر 

 اي ورفت ب و يیر لب با لحظهسدد یا ناراحتي یا عشدق ندود ب تنها دلش براي ح
 خود وفت :

سهم  - شد تي تو این دنیا ودود داره و آدمها ايش  چقدر خوبه که حداق  خو
 دارن ب
 نگاه اي میز آنها برورفت و رو به مهتاب وفت : بالخره

شده مث  فر - صدرا رو ندیدي نه ؟ انقدر ناي  شته ها مي مونه ! مهتاب محمد 
 بچه ام مریضه االن چند رويه تو دستگاست ببب

صد داشت باي هم ادامه  بغضي نفس ویر بر ولوي هر سه نفر نشست ب باران ق
 دهد که صدایي ویرا او را به خود آورد بب

 سالم خانم اشراقي حالتون چطوره ؟ -
د بو سددمت صدددا بروشددت صدددرا با لد ند قدیمي و مهربان آنجا ایسددتاده به

واه اي دا بلند شد ب  ناخودآ
 سالم آقاي ثابت ممنون ! -
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اول نشددناختمون ،اما خوب که دقت کردم دیدم که شددما همون همكالسددي  -
 قدیمي من باران اشراقي هستید ب خواستم بیام یه عرض ادب کنم !

 خواهش میكنم لطف کردید شما ! -
 رو به همراهانش وفت : و
ثابت دانشجوي نمونه دانشكده حقوق دانشگاه  بچه ها معرفي مي کنم صدرا -

 تهران ب
 نه اینطور که شما میگین نیست ولي ممنونم ! -
 شكسته نفسي نكنید آقاي ثابت ! -

درون صدرا به نوعي بهانه مي ورفت دلش نمي خواست باران اینهمه بي  کودك
تفاوت با او برخورد کند دوسددت داشددت باران هنوي همان دختر خجالتي و کم 
ستي  شهاي قلدش نتواند کالمي به در ضور او و لري شد که به خاطر ح حرفي با

سرد و  رانبگوید مگر يماني که ب واهد اي آرمانش دفاك کند باما کالم با انقدر 
بي تفاوت و نگاهش انقدر یو يده و افسرده بود که قلب این کودك شكست ببب 

 فت :صدراي عاق  صداي این کودك بهانه ویر را خفه کرد و و
 بگذارید با خواهرم اشناتون کنم ! -
 سمت دیدا بروشت : به
 دیدا دان عزیزم بیا با خانم اشراقي اشنا شو ! -

 اي دا بلند شد و به طرف آنها آمد ب دیدا
 سالم خوشد تم اي اشناییتون من دیدا هستم خواهر صدرا ! -

 با صدایي که بیشتر شدیه يمزمه اي خفه بود وفت : باران
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 ن من بب منم باران هستم باران اشراقي !ممنو -
 با لد ند رو به دیدا کرد و وفت : صدرا

شراقي کار مي کردیم  - ضحي که قدال برات وفتم با خانم ا من روي پرونده ي 
 ب ایشون واقعا در خصوص اون پرونده با شجاعتببب !

خوبي  صدرا نیمه کار ماند يیرا باران در حالي که هنوي کلمه خواهر را به حرف
 درك نكرده بود رو به پونه کرد و وفت :

پونه بریم ببب دیر میشه ب من باید برم پیش محمد صدرا اور یه وقت اي دستگاه  -
 بیارنش بیرون به من احتیاج داره بب !

 به سمت صدرا بروشت و وفت : بعد
شما تو  - ست امیدوارم مث   صدرا  سر منم محمد  سم پ صادفي ا سن ت چه ح

 کاریش موفق باشه بب يندوي درسي و
ضعیف  پونه سم و روح  شد و بايوي باران را ورفت ب اما د بي قرار اي دا بلند 

واه دوباره پرده  شت و ناخودآ شتر اي این تحم  ادامه این فیلمنامه را ندا باران بی
ستان قدرتمند  شد ب و قد  اي اینكه بیافتد د شیده  شمانش ک سیاهي دلوي چ

 ن نگاه داشت بببصدرا او را میان هوا و يمی
را به دور باران حائ  کرده بود تا مانع افتادنش  شیهمانطور که دسددتها صدددرا

 شود ب رو به پونه کرد و وفت :
 نكرد که ممكنه حالش بد بشدده نویدکتر فكر ا یعنی؟  نجایا دیشددما تنها اومد -

 ببب
نه حال پو با یدر  به ووشددش م لشیکه مو جب اي لحن  یرا  ند درتع دا چسدد

 انه وفت :پرخاشگر
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منتظر هسددتند ب در ضددمن امروي باران به  نیماشدد یتو رونینه دوتا پرسددتار ب -
ستانیاي ب رونیب مییایقراره ب میبهش وفته بود نكهیخاطر ا ض مار شده بود حا ر 

مشددك   میكردیفكر نم نیهم یدردسددر تمام داروهاش رو مصددرف کنه برا یب
هتاب مات و و م اناه بود ساسما اشتد ینیب شیپ نكهیاما مث  ا ادیب شیپ یخاص

 کردند ب یمغموم به باران نگاه م
حرف دلو آمد و باران  یمهتاب در پشت برکه اشک وم شد ب ساسان ب چشمان

 اي انحصار بايوان صدرا خارج کرد ب یرا به آهستگ
س صدرا سودو ینف سر آ ش یاي  رمق اي  یصحنه و آن مودود ب نیتحم  ا دیک

س تیظرف ست باران را  یب ش اي و دودش م کید ب فراتر بو یودودش ب خوا
ما یبرا تا اي او ح گاه دارد  لت ن حا بد در آن  ند ب ب ش د تیا  یم زین یگریک

 ت ايیو آنقدر دور شود که وسوسه حما زدیاي آنجا بگر عتریخواست هرچه سر
سرش برود و بروردد به همان يندو شهیهم یباران برا شار اي  یاي  سر ؛ آرام و 

 ماد به نفس ب بو اعت تیموفق
صدرا هم م اما ست که حت یخود  او دور  یاي يندو شهیهم یاور باران برا یدان

 ب ستیممكن ن یخدر یبايوشتن به آن دوران ب گریشود د
 یاکه اشددک پهن یبه خود آمد پرسددتارها باران را برده بودند و پونه در حال یوقت

 صورتش را فرا ورفته بود رو به او وفت :
و  نایدکتر ب میکه تصددم دوارمیواقعا ام دوارمیثابت اي کمكتون ام یممنون آقا -
 معكوس نگذاره! ریتاث دشیدد وهیش نیا

 االن کجاست؟ نایدکتر ب -
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 !میمونه تا ما برورد یم مارستانیب یوفت تو -
 ! نیاومد لهیخوب ! شما با وس اریبس -
 !میساسان اومد نیبله با ماش -
 !نمیب یم مارستانیب یرو تو گریپس همد -
 ! دیاریب فیشما تشر ستین یايین -
 ! نمینه اليمه حتما دکتر رو بد -
 دیلیباشه هر طور ما -
 کرد تا اي او تشكر کند ب دایسپس رو به د و
 او را در دست ورفت و با لد ند وفت : یدستها یبه مهربان داید
صدرا ه شهینگران نداش من مطمئنم حال خواهرت خوب م زمیعز - م ب من و 

با  يد و یپونه قدرشددناسددانه لد ند میدیانجام م ادیاي دسددتمون بر ب یهر کمك
 اي آنجا دور شد ب یکوتاه یخداحافظ

 شانیداد افكار پر حیهم ترد داینزد و د یصدرا حرف مارستانیتمام طول راه ب در
سته بود و در ان نایب نا آرام در اتاق دکتر ب زدیدر هم نر نیاي ا شتریاو را ب ش ر تظان

شتن او اي نزد باران بود ب و ا ش نیبايو شد ب در اتاق با دیانتظار چندان طول نك ي 
 وارد شدند ب ترو پونه و ساسان به همراه دک

ا فقط منتظر بود تا او ر رندیگیپرسند و چه دواب م یمهم ندود آنها چه م شیبرا
 یا خشددمب ماندند یدر اتاق تنها خودش و دکتر باق یبا دکتر تنها بگذارند ب وقت

 : ستادیدکتر ا زیم یمهار شده بلند شد و روبرو
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  یدل هی دیکه امشددب راه انداخت یشددینما نیا یشددما برا دوارمیمن فقط ام -
روش  یشددگاهیکه باران موش آيما دوارمیام نطوریو هم دید اشددته باشدد یمنطق
 رو به صدرا کرد و وفت : یيد و به آرام یلد ند نایشما نداشه ب دیدد یدرمان

 میحرف بزن میتون یبهتر م یصدرا دان اونطور ینیبهتره بش -
که چشمانش  یشد اما ناچاران در حال یعصد شتریهمه ارامش ب نیاي ا صدرا

ست و نفس عم یرا اي حرص م ش یم یقیب ست تقر یصندل یرو دیک ش  داین
 نشست و همچنان طلدكارانه به صورت دکتر چشم دوخت : یلده صندل یرو
همونطور که توقع  زیتونم بگم که کامال همه چ یم یزیهر چخوب قد  اي  -

 رفت! شیداشتم پ
 ؟ دیواضح حرف بزن یلیخ شهی؟ م هیمنظورتون چ -
 صدر داشته باش ! یکم -
ش - شب تو ا دیبد  شتم که بدتر یحس دلقك شینما نیاما ام  شیمان نیرو دا

 کنه ! یم یعمرش رو داره باي
م اما وذاشت تیوضع نیتاسفم که تو رو تو ابگم م  وادیکنم ودلم م یدرک م -

م بهش فكر کن دیکه با یزیب االن تنها چ سددتمیمن متاسددف ن نكهیا قتیحق
 مارمهیمصلحته ب

 ؟؟ هیمصلحت چ نیا دیخوب لطفا بگ -
 شددوک نیتو و خواهرت با هم اول دنیپسددرم ! همونطور که بهت وفته بودم د -

اون صحنه بود که تايه متوده شد عشقش  دنیباران بود ب و باران بعد اي د یيندو
د کر یبهش افت ار م شدددهیکه هم یهم دز اون بعد معنو ییا گهیبه تو ابعاد د
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بشه  یحسود و عصدان دختر هیبه   یباعث بشه اون تدد دیکه شا یابعاد هیداره 
ستیباما اون دلش نم شه م نطوریا  وا ست تو ذهنش تو رو همونطور  یبا خوا

  یدل نیتو رو و احساس خودش رو ب و درست به هم ارهیب ادیکه دوست داره به 
نه تصددم نه،برا میعجوال با فرهاد ايدواج ک که  كهیا یورفت  نه اي ا ن  نیفرار ک

شا ساس و  ستخ یبه يعم خودش م دیاح سش رو  یمعنو ریدنده غ وا سا اح
 ناخودآواهش بود ! ریتو ضم نایکنه ب الدته همه ا گهینفر د هیبه  میتقد

 اشت ؟امشب د یبه باي یچه ربط نایاما ا كنمیکه حرفتون رو قطع م دیبد ش -
باران حق نیاالن بزروتر - با  ما  ك   نه اون داره اي حقا یزیور قتیمشدد  قیاو

ينه ب همونطور که تو  یرو پس م زی، ذهنش داره همه چ كنهیاش فرار م یيندو
ند خاطراتش خو ث  فرامو نیقدال هم ا یدفتر  تاده م فاق براش اف ن ش کردات

 ب اردشونیب ادیخواسته به  یدلش نم گهیکه د ییزهایچ
ناخودآواهش  ریدا تو ضددم هیخاطرات فراموش نشدددن فقط  نیصددد الدته ا و

نا ریموندن و ي  شیکردن ب االن هم همون روند رو در پ بیذهنش رو ت ر یب
 مرگ نويادش رو قدول کنه ببب  وادیورفته نم

بهش شوک وارد کنم و   وامیبتدا باي کنم ب مذهنش رو اي ا یوره ها  وامیم من
شتد دیفهم یم دیشوکها در دهت کمک به اونه ب با نیبار ا نیا اه که درباره تو ا

شتداه يندو هیکرده و تنها به خاطر  ک تک ت  وامیاش رو خراب کرده ب من م یا
شده  ییشوکها شته وارد  بش م ر راتیحداق  تاث ایح  کنم  ایکه بهش در وذ
 ر کنم برو کمت
 : دیپرس دیآرامتر شده بود اما با ترد یکم صدرا

 نداره! نجایبه موندن تو ا یايین دمیکه من امشب د یباران -
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 يد و وفت : یلد ند تل  نایب
چند ماه وذشته ما حداق  شش مورد  نیداره ببب تو ا قهیبه مراقدت و ايیباران ن -

 یدیوم رو که امشدددب ددختر آر نی، تا ا میبهش وارد کرد یمغز یشددوک برق
کنه ب در تمام  یم یب اما اون همچنان اي مصددرف دارو و غذا خود دار میبسدداي

و ممكنه  شهیدوباره دچار تشنش م یوواه زنهیطول روي دز چند کلمه حرف نم
س گرانیبه خودش و د سونه ب ب تو خونه اونها  بیآ ست ک مهیپدر ن هیبر ه فلش ه

اونها رو نداره  یاي هر دو یش هم توان نگهداردائم داره و مادر یدویبه رس ايین
شد تانه تا چند روي آ  دوارمیتا اون موقع ام گردهیبر م رانیبرادرش به ا ندهیب خو

شه با  یباران در حد ستمش خونه تا در اونجا ايش مراقدت ب شه که بتونم بفر با
 توده به ت صب برادرش ب بب

 نتون؟ینو یش درمانرو نیداشته ؟ ا ریکه تاث دیکن یحاال فكر م -
 تمس ر نهفته در کالم صدرا را درک کرد : یبه راحت نایب

ما کلمه خواهر اي يبان ش دنیداشته ! باران بعد اي شن ریکامال مش صه که تاث -
 دو نیدچار تشددنش بشددده ببب فرق ا نكهیا یاي حال رفته ببب اي حال رفته به دا

شته مالقت وذا نیرو ا  واستمیکه م یریب من کامال مطمئنم که تاث ادهیي یلیخ
 بببب

 : دیپرس یبا ونگ صدرا
بود و برخوردش  ادشیکامال منو  یعنیاما اون امشددب با من خوب حرف يد  -

 ببب برخوردشبببب
 وفت : یو به س ت دیکش یقیعم نفس
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 بود! یبه من ند اره و رفتارش با من کامال عاد یعالقه ا چیه گهیاون د -
ه نیکه ا نیهم نت کرد ب احرف اي د خارج شدددد خودش رالع مان  نیانش  ه

ش ستفاده کرده بود ببب ب کیبود که اي  طانیکودک   ید ندل نایلحظه غفلت او ا
شتن دهیکودک را د نیا زیمهربان يد او ن ست دا  یول یبود و چقدر به نظرش دو

 کودک سوخت ببب نیا یآمد ب دلش برا یمهار شده م
 اي دا برخواست :منتظر دواب بماند  نكهیبدون ا صدرا

ه فرق داشت ب اون همونطور که پون گهید یدرسته رفتار باران با تو با همه کسا -
کرد  انیب زیمربوط به تو رو ن اتیدزئ یآورد و حت ادیبه  یوفت تو رو به راحت

شجو نكهیا ش یدان شگاه با صدرا  نكهیو ا ینمونه دان شت محمد   یكیآريو دا
ت که باور یهسددت یکامل آدمتو هنوي همون  كهنیا یعنی نیتو باشدده ب و ا هیشددد

شته بب اما ا ست داره هنوي  نكهیدا سات باران در  ایتو رو دو سا نه ب فعال همه اح
  یکه دل یفراموش کردن فادعه اي دسددت دادن کودک یذهنش برا یها یریدرو

و ت هیشد یخواست کودک یشده بود وم شده بببب اون م دنشیدوباره عشق وري
تر  یقو ییا گهیکه در ودودش اي هر ين د ییا هدا اي مهر مادرانخلق کنه و د

بچه  اون دنینشد رو با پرست نیکه هروز اي طرف فرهاد تام یبود ببب خالء عاطف
 یشدددن توسددط تو و پس يده شدددن توسددط فرهاد بببب تو دهیپر کنه ببب خالء ند

که  یكیتار ییایدن نیتو ا یکه حت یهسددت یذهن باران تو هنوي نقطه بردسددته 
 بببب ارهیبه خاطر ب یتونه به راحت یم كنهیرو به عمد در اون غرق م ودشداره خ
ضد و نق صدرا سات  سا شد اي اح داد اي اتاق فرارکند و اي  حیو ترد ضیباي پر 

 مهنهیا قیخودش فرار کند و اي روح بزرگ باران فرار کند و شددرمنده شددود که ال
 ببببب ستین یروان یوفادار
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   اولفص انیپا
 دوم : فص 

سفري  ضمن اینكه کادر پرواي آريو مي کند که تا این لحظه  سافرین محترم  " م
خوش را سپري کرده باشید به اطالك شما مي رساند که هواپیما تا دقایقي دیگر 
در فرودواه امام خمیني تهران به يمین خواهد نشست ب لطفا کمربندهاي ایمني 

 ب " دیه خود بايوردانیرا بسته و صندلي را به حالت اول
نگاهي به صددرا انداخت که سدرش را به پشدتي صدندلي هواپیما تكیه  هنگامه

داده و در خوابي آرام فرو رفته بود ب این دوره سدده ماهه براي او چون اکتشددافي 
سوئیس  سردي بیش اي حد هواي  شته بود ب  شناخته وذ سريمیني نا رویایي اي 

در ودودش  دراارتي که بودن در کنار صددهم حتي نتوانسددته بود اندکي اي حر
صدرا  شرط به  افروخته بود را کاهش دهد ب وقتي در فرودواه پدر او را بي قید و 
شت که به اردو مي  سالي رادا شده بود و حس کودك خرد صدي  سپرد اندکي ع
سپارند  س تگیري مي  ست مربي  شیطنتهاي او را به د رود و والدینش اي ترس 

ب كاري  دادا خراب ها تا م ند هردوي آن ید به لويان رسدد یاورد ب وقتي  بار ب ه 
اقامتگاههاي پیشنهادي اي طرف دانشگاه لويان را رد کرده و درهت  يیدایي کنار 
دریاچه ژنو اقامت کردندب ورچه تمام شهر در این سه ماه پوشیده اي برف و یو 

ند ب داشت بود اما يیدایي رویایي و آرامشش چیزي بود که هر دوي آنها به آن نیاي
صدرا و رفت و  نگامهرويهاي اول ه سعي مي کرد که چندان اهمیتي به برنامه 

آمدهایش ندهد و خود به تنهایي مسیر بین هت  و دانشكده را طي مي کرد ب اما 
هاي فردي او را محترم مي  قارو احترامي آيادي  چه و با  که صددددرا  وقتي دید 
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حت شد ب واهي حس مي کرد شمارد خیالش اي بابت فضولي هاي احتمالي را
که صدددرا به هیچ عنوان در پي این نیسددت که مراقب او باشددد و به قولي که به 
پدرش داده عم  کند،اما اتفاقي که افتاد اورا کامال اي اشددتداه در آورد ب یك 
غروب سددرد يم*س*تاني هنگامه که دلش اي اینهمه بارش بي وقفه برف ورفته 

ري پوسددت خاکسددت ويمزید بر علت شددده بود پالتبود و دلتنگي براي خانواده 
رنگش را بپوشید و شال و کاله قرمز تیره اش را بر سر نهاد و در حالي که شلوار 
شد ب  شیده بود اي هت  خارج  شكي و يیدایش را پو ورم و چكمه هاي خز دار م
دقیقا روبروي هت  کافه سدداحلي کوچك و يیدایي بود که حتي در این فصدد  

ب يیدایي هاي طدیعي لويان خیره  دو پر تردد به نظر مي رسددی سددال هم شددلوس
کننده بود خصوصا اینكه این شهر روي سه تپه واقع شده و دغرافیاي خاص و 
رویایي را به تصددویر مي کشددید ب و این طدیعت يیدا باعث هجوم توریسددتهاي 
م تلف به آنجا مي شددد ب معماري این شددهر نیز بسددیار يیدا و چشددمگیر بود 

با معماري کهن سدددا هایي  مدرن  کهختمان به صددورت  ها  فضددداي داخلي آن
دکوراسیون شده بود سقفهاي پوشیده اي سفالهاي قرمز و سنگفرشهاي طوسي 
سوي بیرون به داخ  کافه پناه برد بکنار  ست وان  سرماي ا و تیره بببب هنگامه اي 

یده پوشپنجره اي رو به دریاچه نشست ب سطح دریاچه در این فص  سال کامال 
مي دانسددت که تا چند سدداعت قد  عده ایي روي یو این  هاي یو بود و هنگام

دریاچه مشغول اسكیت بايي بودند ب همیشه وقتي اي دانشكده بر مي وشت اي 
پشددت پنجره اتاقش سدداعتها به بايي مردماني آرام و لي خوشددحاال نگاه مي 

سطح دریاچه ب ستن  صت کوتاه یو ب شتند اي این فر ستکردکه دا فاده ه خوبي ا
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شقش بود اما مردمش اي  ومي کردند  شوري که عا سوس مي خورد به حال ک اف
 این آرامش محروم بببب

کافه يني به نام یوهانا میانسال با قامتي بلندو اندامي تقریدا درشت بود  صاحب
با دیدن  هاي قهوه ایي ریز ،  کك مك هایي ولگون و  با وونه  و صددورتي ورد 

شت او را در این مدت کوتاه به خوبي هنگامه لد ند يد ا ست دا ین دختر را دو
شیریني حرف میزد ک سه را با لهجه  شیفته حر هشناخته بود ب فران واه  ف ناخودآ

يدنش مي شدددي و این را نمیشددد انكار کرد که دربرابر يیدایي سددرد و تكراري 
 ينان شهر لويان هنگامه چهره ایي شرقي و دذاب داشت ب

اي او بپرسد فنجاني شكالت داس روي میزش نهاد و لد ندي اینكه چیزي  بدون
مهربان نثارش کرد ب هنگامه قدر این مهرباني ها را خوب مي دانست دفعه قد  
سته به یوهانا داده بود که باعث تعجب و  سته اي پ به ددران همین اندك توده ب

 خوشحالي یوهانا شد ب
هت  بايوشددت هوا کامال  سدداعتي را در آنجا وذراند و سددپس به سددمت هنگامه

تاریك شده بود فاصله کافه تا هت  چندان يیاد ندود اما سرماي هوا مانع میشد 
تا به سدرعت قدم بردارد ب ناوهان حس کرد بايویش را اي پشدت سدر کسدي در 

كي ی ادردست ورفت ب به سرعت به طرف عقب بروشت و چهره ولگون شده ن
ن وارد لويان شده بود را مشاهده کرد ب چند اي مسافران توري که به تايوي اي ایرا

شب قد  وقتي در کافي شاپ هت  مشغول نوشیدن قهوه و مرور دزوهایش بود 
بي ادايه سرمیزش نشسته و خود را معرفي کرده و سپس اي او دعوت کرده بود 

لحظه اي او متنفر شدددد اي لحن  رکه همراه او به یك دیسددكو برود ب هنگامه د
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صدای سهاي مارکدار طلدكارانه  شیدن لدا شدت با پو ش ،ا يظاهر دذابي که به 
سددعي در به رخ کشددیدن تمكن مالي اشددت داشددت ، اي وقاحت کالمش که 
دربرخورد اول او را به یك دیسددكو دعوت مي کرد ببب و حتي کنجكاو نشددد که 

یك ایراني اسددت ب به سددرعت و به  یزبپرسددد او اي کجا مي داند که هنگامه ن
د داد و اي او خواهش کرد تا تنهایش بگذارد ب و حاال باي سددر سددردي دواب ر

راهش قرار ورفته بود با نگاهي سرخ صورتي برافروخته اي سرما و بوي الكي که 
 مشامش را بیش اي پیش اذیت مي کرد ب

 سالم خانوووووووم کجا بااین عجله ؟ -
 لطفا دست منو ول کنید آقاي محترم ! -

 وانش بیشتر شد و او اي درد چهره اش را در هم کشید :دستان نادر بر باي فشار
ستي که باي اومدم  - چرا ؟ خیلي ام دلت ب واد ! فكر نكن همچین تحفه اي ه

سي ها  سوئی شم اي قیافه هاي یو يده این  سفر تنها با سراغت ب خوش ندارم تو 
یه دختر داس ایروني می واد مغزت نپكید انقدر درس  هم خوشددم نمیاد بدلم 

 دي ؟خون
 رو به شدت اي دستش کشید بیرون و وفت : بايوش

با من  - یدي  دايه م به خودت ا که  ند فكر کردي کي هسددتي  نت رو بد ده
 اینطوري حرف بزني !

 خنده اي م*س*تانه کرد و وفت : نادر
من ؟ اها دردت اینه که منو دودوتا چهارتا کني بدیني اريشددش رو دارم باهام  -

کوچولو! من تك پسددر حاج معتمدي تادر بزرك بايار  بپري یا نه ب نگران نداش
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ست باباي من میچرخه بببب همه خوب من  آهن تهرانم ک  بايار آهن ایران رو د
 و تو بايار مي شناسن !

 با نفرت اخمهایش را در هم کشید : هنگامه
 آره مي شناسن حتما به وقاحت و بي آبرویي ! -

 اخت :با پررویي دست دور کمر هنگامه اند نادر
اشددكال ند اره هرچي می واي بارم کن اتفاقا من اي اینطور دخترها بیشددتر  -

شي  شم میاد اما خودتم خوب میدوني که دلت االن پر پر میزنه که با من با خو
باقي  گذارم سددوولي ام  جا دختر خوبي بودي توایران هم ب یدم اور این ؛قول م

 بموني !
نه اش چشددمان وقیحش تحملش اي توان او خارج بود ب لحن م دیگر *س*تا

حرکت دستانش روي کمر او ب به سرعت خود را عقب کشید و سیلي محكمي 
م*س*تي را اي چشمان نادر پراند ب با خشونت دست هنگامه را ورفت و پیچاند 

: 
چه غلطي کردي االن تو دختره لكاته ب نايت رو کشددیدم فكر کردي خدریه ب  -

به  که مرغاي هوا  کاري کنم  ند ب می واي طوري بي می واي  یه کن لت ور حا
جا  هاي این فه  کا که نتوني بروردي ایران بببب و مجدور بشددي تو  آبروت کنم 

 ه*ر*يوي کني ؟
سان نماي  درد سرماي هوا توان را اي ودود هنگامه برده بود ب يورش به این ان و 

درشددت اندام نمي رسددید و خودش به خوبي به این امر واقف بود ب بارش برف 
ش ب دیگري را در آن خیابان کمرنگ مي  مجدد شده بود و امید تردد  شروك 
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کرد ب عدور اتومیدیلهاي هم انقدر به سددرعت صددورت مي ورفت که بعید مي 
سرد و بي قید اروپایي هاي اور  صلت خون شود و با خ سي م توده  ست ک دان

ر د کسي متوده میشد تصور اینكه به کمكش بیاییند خیلي اندك بود ب نا امیدانه
این افكار دسددت و پا مي يد و اي ترس چشددمانش را بسددته بود که حس کرد 
سر بودن يمین باعث  شد ب  شد و خودش به عقب پرتاب  ستش رها  ناوهان د
سرعت باي کرد و نادي اش را دید ب  شدت يمین ب ورد چشمانش را به  شد به 

 شت :صدرا با خشم رو بروي نادر ایستاده بود و مچ دست او را در دست دا
ساني که داري رو ايت نگیره ب  - صلت ان شه اونقدر ب ور که اون یه ذره خ همی

سم  شنا سته بابات رو هم من خوب می بهتره دیگه اطراف این خانم ندینمت ب در
به آقاي معتمدي سددالم برسددون و بگو اور می واد کار خودش و شددرکاش در 

شتر اي شون توي دادواه بی سه مالی س صدي مو ساختمون غ صوص   رهواین  خ
 ن وره بهتره مراقب تربیت دردونه اش باشه ببب

ستش را خم کرد و به  نادر صدرا د صدرا هجوم آورد ب  سمت  صدانیت به  با ع
 طرف پشتش برد و او را چرخاند و وفت :

بهتره دسدت اي قلدر بايي برداري اینجا ایران نیسدت که اور شدب رفتي توي  -
توني در عرض ده دقیقه آيادت کنه اینجا اداره پلیس پدر دانت با پارتي بايي ب

 برات ورون تموم میشه مزاحمت ایجاد کردن واسه یه خانوم محترم ب
با حرکتي او را ه  داد و نقش يمین کرد ب و به طرف هنگامه بروشددت که در  و

 حالي که مچ دستش را ماساژ مي داد به آنها چشم دوخته بود ب
س - ستش حالتون خوبه ؟ خوردید يمین ؟ متا شونت د فم فكر کنم خیلي با خ

 رو عقب کشیدم !
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خواهش میكنم این چه حرفیه اور شددما ندودید معلوم ندود چه بالیي سددرم  -
 میاد!

 لد ندي کمرنگ يد و وفت : صدرا
 بهتره فعال بریم تو هت  ! -

نادر که حاال تلو تلو خوران اي آنها دور شدددده بود نگاهي  هنگامه به  نگاهي 
 کت سر حرف صدرا را تایید کرد بانداخت و با حر

فرداي آن روي دیگر نادر مزاحمش نشددد و خوشددد تانه دو روي بعد تور آنها  اي
صد ژنو ترك کرد ب حال دیگر هر روي هنگامه در البي هت  منتظر  لويان را به مق
مي ماند تا با صدرا به دانشكده برود و سرکالسهاي دوره ت صصي شان حاضر 

کرده و باعث  هدها صددمیمیت خاصددي بین آنها ایجادشددود ب این رفت و آم
نزدیكشان شده بود ب حرف براي وفتن بسیار داشتند و عقاید مشترك يیادي که 
آنها را به هم پیوند مي داد ب صدددرا منطق و اسددتدالل نفهته در کالم هنگامه را 
مي سددتود و وقار ذاتي او بي اختیار دذبش مي کرد ب رويهایي که بار درسدي و 

مويه ها و کلیسدداهاي قدیمي شددهر و  دیدنحقیقاتي شددان کمتر بود با هم به ت
میادین يیدا و تاری ي اش مي رفتندب حتي اي ستاد المپیك هم بايدید کردند ب و 
شدها در کافه یوهانا به بحث درباره موضوعات مورد عالقه و یا پرونده هایي که 

ف در حالي که نوشددیدني در دسددت داشددتند مي پرداختند ب و واهي نیز بي حر
چشددم به تال لو يیداي دریاچه یو بسددته يیر نور ماه مي  وشددیدندورمي مي ن

دوختند ب هنگامه اي اینمه ارامش در ودود این مرد دوان ل*ذ*ت مي برد ب اي 
دید وسددیع او نسدددت به مطالب م تلف حقوقي و ادتماعي ببب و در این میان 
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اندکي ناآرام یافته بود ب بار اول وقتي بود که تنها دو بار بود که او را اشددفته و 
سوال کرد و  شاره کرده بود  صحدت با نادر به آن ا درباره پرونده ایي که در میان 

 صدرا با نفسي عمیق که ناشي اي خشمش بود پاسو داد :
سعادت به و دود  - سه مالي اعتداري  شكالتي که براي موس نمیدونم دریان م

 ؟اومده خدر دارید یا نه 
 منظورتون دنجالیه که سر غصدي بودن ساختمون موسسه به راه افتاد ؟ -
 بله ! -
وقتي بهش اشدداره کردید یه لحظه فكرم رفت پیش اون موسددسدده اما مطمئن  -

 ندودم !شما وکی  یكي اي صاحدان امتیاي موسسه هستید؟؟؟
 نگاهي آيرده به او انداخت و وفت : صدرا

ستم نه من اي طرف کانون حمایت ا - سه کودکي ه ي حقوق کودکان وکی  اون 
 که صاحدان موسسه می وان هر طور که شده حقشون رو باال بكشن ب

هنگامه پر اي تحسین شد ب این پرونده به اندايه اي بزرگ و پر و سر و صدا  نگاه
سین  صدرا قاب  تح بود که وکی  یكي اي طرفین آن بودن براي وکی  دواني مث  

ست که بود ب و حال اینكه  شت مالي وکی  طرفي ا شمدا ست او بي چ مي دان
 مورد ظلم قرار ورفته این احساس در او قوت ورفت بود ب

بار دوم وقتي بود که بارش برف بالخره دایش را به بارش ریز و يیداي باران  و
ناهار را در یكي اي  تا  داد ب آن روي یك شددنده بود و صددددرا اي او دعوت کر د 

ويان مهمان او باشدددد ب آنها کنار پنجره رسددتوران رو به رسددتورانهاي يیداي ل
طدیعتي یو يده و سرد اما يیدا نشستند و به بارش بي وقفه باران نگاه مي کردند 
شد براي  سكوت طي  ست دقیقه ایي که در  شت نزدیك بی ب هنگامه پس اي وذ
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شه هاي  شی صدرا که محو ر*ق*ص قطرات روي  شدن اي آن دو ، رو به  رها 
 نجره شده بود کرد و پرسید :بلند پ

 مث  اینكه شما هم عاشق بارانید ؟؟؟ -
اي ژرفاي خیالي که در آن بود بیرون کشیده شد و به سرعت و با آشفتگي  صدرا

 وفت :
نه ! اصددال اینطور نیسدددت باران فقط براي من مث  یه موک  و یه همكالس  -

 قدیمیه !
با شگفتي بیشتر حس کرد که اي این دواب نا مربوط شگفت يده شد و  هنگامه

صدرا را  شق بي اختیار  شده ب باران که بود که کلمه ع اندکي هم رنجیده خاطر 
 به یاد او مي انداخت ببب

*** 
 که باران آمدببب شبید
 !رمیسراغت را بگ  واستمیم

 بباما
 مي ترسیدم این بار که پیدات کنم تو بببب اما
 باشي ببب گرانیچتر د ریي باي

س صدرا شد که چه وفته و دزو معدود دفعات هیاي ثان یردر ک ه بود ک یمتوده 
کرد ب هنگامه اما انقدر با تجربه و  یو دسددتپاچه شدددن م یاحسدداس شددرمندو

 : دیبود اي صدرا پرس دهیکه شن یربط یعاق  بود که بدون توده به پاسو ب
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ست - سه مال دهیخورده برام عج هی یرا س صوص پرونده مو  یاعتدار یکه در خ
ات  یاحساسات ش ص یانگار دار ییدورا هیو  یعادت انقدر حساس شدس

 ! یدیرو هم توش دخالت م
س صدرا سودو ینف سر آ ش یاي  ، و در آن لحظه اي هنگامه ممنون بود که  دیک

ده بود باران باعث ش دیشیکه او را دستپاچه تر کند ب با خود اند دهینپرس یسوال
 بوده ب گانهیبا همه آنها برا تجربه کند که تا کنون  ییاو حسها

 رو دارم یآدم هیحس  شتریاسمش رو وذاشت ب شهینم یاحساسات ش ص -
 دنگم ب یم حهینابرابر که ظالم و وق یروین هیکه دارم با 

 ؟  ورنیکه اونا دارن حق اون سه تا بچه رو م یدیرس نیقیشما به  یعنی -
 ! كردمیو قدول نمپرونده ر نیبودم هروز وکالت ا دهینرس نیقیاور به  -
 ايش رو بدونم ؟ ییخالصه ا هی تونمیم -
 یودارن قد  اي انقالب ت هیاي سرما یكی نیسه تا بچه تنها وارث نیبله حتما ! ا -
ب  رنیم كایانقالب شددد به همراه ک  خانواده اش به آمر یهسددتندب که وقت رانیا

 هنكیبعد اي امنظورم همسددرش و دو پسددرشدده ب  گمیک  خانواده که م نیالدته ا
ر و انقد شهیاموالشون مصادره م نورد یبرنم رانیو اونها به ا گذرهیچند سال م
سعتش ي صور ق تونمیبوده که م ادهیو سر  هیاش االن نجوم یالیر متیبگم ت بپ

و  رهیمیم یسددانحه رانندو هیچند سددال بعد اي فوت پدر و مادرش تو  كتریکوچ
سر بزرگ ا سفانه پ شتداه م خانواده هم راه نیمتا  یذارو هیسرما هیو تو  رهیرو ا

و  هكنیکه خانواده اش با خودشددون برده بودن رو نابود م ییا هیغلط تمام سددرما
اي ترس  تیدر نها شددهیم كایآمر یتو یادیي یاتیو مال یدچار مشددكالت مال

وده و ب ینیپیين فل هیهر طور شددده به همراه همسددرش که  افتهیبه يندان ن نكهیا
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 رهدرسددند و متوده مصددا یم رانیبه ا یب وقت گردندیبر م رانیه اسدده فريندش ب
که اور بتونه ثابت کنه  شددهیمتوده م  یوک هیبعد اي مشددورت با  شددنیاموال م

و  وردهایبه دسددت ن یاش به خانواده سددلطنت یپدرش ثروتش رو اي راه وابسددتگ
د هم وار یو تجارت نامشددروع یمعامله بادولت نداشددته و تو کار خالف چیه

ب اما متاسددفانه  هاموال مصددادره شددده رو بروردون نیاي ا یتونه ب شدد ینشددده م
کار بشه  ریگیپ یبتونه به صورت دد نكهیو قد  اي ا دهیقد نم ایدن نیعمرش به ا

سرش که حت كنهیفوت م سه تا بچه  رانيیيبان ا یب هم ست بلد ندوده هر  رو در
شورش بر م كنهیرها م نجایرو ا ت امور خارده هم بچه هارو سفار گردهیو به ک
ده سال اي  دایاونها شدم تقر  یکانون وک قیطراي  یب وقت دهیم یستیبهز  یتحو

شتن اونها به ا سئوالن بهز یم رانیبرو شت و م سب اتفاق م یستیوذ توده برح
پرونده تونسددتم ثابت کنم که تمام  نیا یریگیشدددند و من بعد اي پ هیقضدد نیا

ساختمون  نیست اومده و اي تمام اون اموال تنها همثروتشون اي راه مشروك به د
شعده مرکز النرو که ا ستقرار  سعادته و  یمح  ا سه  س و ت ییالیخونه و کیمو

سنگ انداي ابونیخ صله با  ذارن و هیسرما یها یدرروس رو بروردونم که بالفا
و  رمایساختمون رو اي دست اونا در ب میموسسه مواده شدم ب اما بالخره تونست

 شیچند ماه پ دایخانواده هم تقر نیپسددر بزرگ ا میاش کرد هیماه قد  ت ل چند
ست اخت شد و تون سالش تموم  ست بگ اریهجده  شون رو به د ته ب الد رهیاموال

 س ت یلیپسري به سن اون وخواهراش خ یاون ساختمون بزرگ برا تیریمد
سر سهم و اون پ میکه هرچه يودتر واحدهاش رو اداره بد میداشت میبودب تصم

به حسددداب هیخودش رو برداره و سددهم بق ها   یکه اي طرف دادوسددتر یبچه 
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ش ب م سن قانون  تهیر شهیم شه تا به  سن تو ا یب مدت هم راحت با  نیبر
 شیرو بچرخونند باما اونا چند وقت پ شونیتونستند يندو یسهم پسر بزروتر م

قد  اومده بچه ها چند سال  یکردن و ادعا کردند که عمو تیمجدد طرح شكا
 كایرو نقدآ ورفته و به آمر ادهخانو نیکه ايپدر بزرگ داشددته سددهم ا یو با وکالت

که  نمیدو من منتظرم ب شهیماه بروزار م نیدلسه دادواه تو فرورد نیبروشته ب دوم
اداره  یحرفاشددون ارائه بدن ب فعال هم دلو یبرا  وانیم یچه مدرک و سددند

 دادن ملک رو ورفتن ب
سر كردیصدرا ووش م یلحظه با دقت به حرفها نیا اکه ت هنگامه سف   یبا تا

 تكان داد و وفت :
 ساختن که قدم دلو وذاشتن ! یقو یحتما سند ها -
 سند ساختن ببببب ! نیکه وفت هیزیچ نیهم قایدق -
 هم دزوشونه ؟ یمعتمد نیا -
 یكیکه  یشیاي تجار بزرگ بايار آهن تهرانه ب قر یكیکه  یچهار نفرن معتمد -

 شمال تهران که یاي دهها ملک تو شتریب دیتهرانه و صاحب شا یاي برج سايها
ست و نائ نیاي معروفتر شونیبرخ  هیولتاي ادارات د یكیک   ریکه مد ینیبردها

 کنه ببب یو در کنارش تجارت خشكدار هم م
ست  صدرا سي در شت دوري که انگار با ک ست دا بودن در کنار هنگامه را دو

شان پیش مي آمد  مث  خودش به سته ب حتي ددلهاي حقوقي که بین ش وفتگو ن
هم به نظرش دوست داشتني بود ب و هنگامه نیز این احساس مثدت را در ودود 

مه نمي  ما هنگا بايیرکي اي آن ل*ذ*ت مي برد ب ا  دانسدددتاو درك کرده بود و 
صدددرا اینگونه در هم اینگونه مغموم به قطرات باراني خیره شددده که درسددت 
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مروي روي تولد باران پشت این شیشه شفاب دشني بي صدا اما با شكوه به پا ا
کرده بودند بببب پرنده کوچك سدددز رنگي به آرامي کنار لده چوبي و سددرخ رنگ 

تاد که یاد شعري اف بهبیروني پنجره نشست بالهایش به شدت خیس بود صدرا 
 باران وقت خداحافظي با همدم در دفترش نوشته بود

سته ایي که دي ماه به ایوان خانه مي آیندب دلش د تنها ان تو و دان پرندوان پرب
شید ب و هنگامه  ست فرستاد ببب دریاچه ژنو مي درخ ورفت نگاهش را به دور د

 برق آن را در نگاه صدرا دید بببببب
*** 

کرد ب  یوقفه باران نگاه م یبود و به بارش ب سددتادهیا وانیا یکنار نرده ها باران
باي هم بو یبو باي هم بابونه وحشدد یدنگ   بود ب ب  دهیچیدر فضدددا پ ینم و 

ماه  کیسرد ب تمام  یسرد ب تولد باران بود تولد یيم*س*تان بود ببب يم*س*تان
 یصددداها رشوذشددت ب درون سدد یوذشددته به سددرعت اي برابر چشددمانش م

سالن بزرگ کل دیرس ینامفهموم به ووش م سقف ییسایانگار در  د لند افراب یبا 
توانسددت بفهمد که آنها  یب اما نم كردندیدمع شددده بودند و همهمه م یادیي

ست حت ندیوو یچه م شمانش را ب صورتها یم یب چ ست   دینیآنها را بد یتوان
دند ب کر یو به او نگاه م ندلد ند پنهان شده بود دیماسک سپ ریدر ي یکه همگ

ستها نیهمه ا ییوو شد ب ب شانیهمهمه ها درباره او بود ببب د سمت او دراي  ه 
ست به م یدلش م صدا انیانها برود و در م انیخوا شود بببب  همهمه  یآنها وم 

ستها شد و او به آن د ش یها بلند تر  سپ دهیپو ستكش  اي  یكی ب كترینزد دیدر د
بودند در دست داشت و  دهیآنچه خودشان پوش هماننددرست  اهیس یآنها شنل
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که  ییا هریاو را توهم ت یب نوايش دست اندايدیان ببار یآن را باي کرد تا بر شانه ها
ب سهند با نگاه مهربان و نگران چشم به او دوخته  دیکش رونیدچارش شده بود ب

 بود :
س - شغول  سته م شم ب  ناییپا نیذره ا هی!  یتو ملكوت ریباران خانوم باي که با چ

 پرواي کن بگذار منم هم سفرت باشم
 خودشون بدرن ؟ منو با یگذاریسهند چرا نم -
 ؟ یبر ی وایچرا م -
 و آدمهاش رو دوست ندارم ببب ایدن نیا -
 ادیهستند که بودن تو براشون مهمه ب دلت م ییو آدمهاش کسا ایدن نیاما تو ا -

 ؟ یتنهاشون بگذار
 کنند ببب یاونا هم به ندودن من عادت م -

ران دوش با یکه در دست داشت را رو یرنگ اهیس یشال سه ووش بافتن سهند
 ب ستادیانداخت و کنارش ا

 یینده هااي ب یكیداره ب تو  اجیمث  تو احت ییبه بودن آدمها ایباور کن باران دن -
ب به خاطر روح بزروت ب ببب به خاطر  دیکه خدا به خاطرشون آدم رو آفر یهست

 یرو قدول نداره ببب آدمها ییا گهید نییآ چیه یاته و دز مهروي نهیکه تو س یقلد
 مث  تو ستون کائناتن !

ن تر اي او یبود ورچه صادقانه بود اما روح باران يخم دایسهند ورچه ي یحرفها
 یدر پ یپ نایکه دکتر ب یکنی ب دلسددات شددوک دایپ امیالت دنشددانیبود که با شددن

هند بود ب انقدر تكان د دهیاش را به رخش کش یيندو اتیبروزار کرده بود و واقع
 یسهند ندود او چطور تاب م وردانست ا یکه نم دیرس یم رحمانه به نظر یو ب
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 یوفت چهار ماه تمام اسددت که با دارو درمان یم نایکه دکتر ب یاورد ب با ودود
سات روانكاو شدن با واقع یاو را برا یو دل آماده کرده ب اما او هنوي  تیروبرو 

ه به او ک یدردحداق  با  ایکدام اي ان دلسات را فراموش کند  چینتوانسته بود ه
مد مرگ مح تیکه با واقع یب و اي همه بدتر روي دیایبودند کنار ب هکرد قیتزر

شد ب چند روي صدا شدیم یصدرا روبرو  صدح با  شته بود ب   یکه به خانه بايو
را باي  شیشد چشمها داریب دیرس یکه اي پشت در به ووش م یفیضع یقیموس

 یآمدن سهند وذشته بود او را باال که اي یرويها نیکرد توقع داشت مث  تمام ا
صدا مهیاما در اتاق ن دینیسرش بد را با  ییکودکانه که ترانه ا یباي بود و دز ان 

صدا را  یب کم دیرس یبه ووش نم یزیخواند چ یتند م یكیموي که ووش کرد 
شته بود به همراه پونه برا ارشیکه پدر در اخت ییبا بوده ا یشناخت وقت  یوذا

بانیبه خ یسددمونیسدد دیخر ته ب ا هار رف که  كالیعروسدددک موي نیا ودب را 
نمک و عاشق چهره با دید ییمغايه ا نیتریبود پشت و یو صورت یآب یناسوریدا

سم مارکدار بودن ق شنده به ا شد ب با آنكه فرو شتش  شمان در  یوزاف متیو چ
سک اي آنها ورفت اما اي خر شب قد  اي  دنشیبابت آن عرو شحال بود هر  خو

 که یتنها ن وابد ب اي وقت گریورفت تا د یروسددک را در آ*س*و*ش مخواب ع
 یم ونیزیتلو یکاناپه دلو یحامله شددده بود فرهاد به بهانه راحت بودن او رو

ته هروز ا دیخواب باران  نیب الد نه اي  كارا تا اون طلد عث نشدددد  با له بودن  حام
شرا ین واهد حت ش طیدر آن  بببب اي دا  ردیباي بپذ یاش را با رو یهم آ*س*و*

 وفت : بل ریبلند شد و ي
 خونه مامان ب ب ب یمحمد صدرا ببب بالخره اومد -
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صدا اي اتاق کوچك اریاخت یب شد  آن را مرتب  شهیکه مادر هم یاي اتاق خارج 
آمد ب در را  یداشدت تا در صدورت آمدن مهمان اي آن اسدتفاده کنند م ینگاه م

قت تک تک آنها مدتها و دیخر یه براک یرنگ ییا رويهیف یسمونیوشود تمام س
 به طرف ت ت اریتاخ یشددده بودند ب دهیدر آنجا چ دایوذاشددت بود منظم و ي

ود اما پوشانده شده ب ییا رويهیو ف دیسف یرفت که با تورها یکوچك ییوهواره ا
 زیم یه روک یکوچك ونیزیبتواند آن تورها را کنار بزند ناوهان تلو نكهیقد  اي ا

ه در ک یکوتاه لمیرنگ کودکانه ووشدده اتاق بود روشددن شددد ب و ف یاب ریتحر
 یمانیمت صب ينان و يا یرعداسیدکتر م خانم یآن چهره دوست داشتن یابتدا

شددد ب با همان  انینما دید یبار او را م کیکه نه ماه تمام حداق  هر دو هفته 
و  یدوسا کوتاه و بلوند که به یو موها دیپوش یدر مطب م شهیکه هم ییلداسها

و  هبه باران سالم کرد و بعد اي چند دمله دوستان یآراسته بود ب او به آرام ییدایي
آمدن کودکش کرد ب ناوهان باران  ایدادن روند به دن حیشددروك به توضدد دانهیطد

صدا یدور تند حرکت م یرو لمیحس کرد که ف ش یکند  ا اي خود ر ییوایدکتر 
رشته مرگ ترسناک و ووش راش بود ف یدست داده بود و در ووشش مث  صدا

آرام ورفته بود و دسددتان  دیسددف یملحفه ا یدانش که رو یکودک ب ریب تصدداو
که بر او و مادرش رفته  یمشددت شددده کوچكش کنار بدنش انگار هنوي به ظلم

 یبود که او را دچار تشنج ادیانقدر ي ریتصاو نیبود اعتراض داشت ب ب شوک ا
سهند که کنار کم دیشد شده بودن در حالکردب  ه ک ید کوچک کنار اتاق پنهان 

با  اتاق وام نهاد ب باران انیورفت به م یرا م شیاشكها  تنیر یدلو یبه س ت
 : دینال دنشید
 داداش بچه ام ببب بچه ام ببب پسرم ببب -
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اي  یناشدد یاي ونگ یوقت نداریآورد ب اما ا یبعد اي آن را درسددت به خاطر نم و
شد اول ست  نیکه به خاطر آورد ا یزیچ نیشوک خارج  بود که کودکش را اي د

 دادهببببب
سهند خاموش  نیآوردن ا ادیبه  با شد  شک   کیلحظات چهره اش مملوم اي ا

شانه ها ستش را دور  ست د ید شاخه ها یكی گرشیاو حلقه کرد و با د  یاي 
با باران قرار دادببب صددددا لشیهد سدددت مو در  یمحزون ين یرا داخ  ووش 

 ابنق یاي آن چهره ها گریرا بست اما د یو او چشمها دیچیباران پ ذهن یفضا
بارش برف بود و تللو یپوش خدر گار فقط   درخشددش یندود و هرچه بود ان

 نور ماه ببب ریبسته ي وی ییا اچهیدر
 شهیينم همزاد بارون هم نقاد کوه و ت من

 شهیدرخت و ر یآ*س*و*ش معن هی نیریش طعم
 شهیعرات تايه مذهن ش چهیمن اور بپ عطر
 شهیشم تا هم یدستامو بكارن سدز م اور
 مرد نهیبه س سپرهیينم که روه عشقوم من
 شدگرد یينم مرهم درد دل عاشقا من
 کهنه و سرد یاي دنس بهاره تو شدها تنم
 درد یتو حجوم وحش ستادهیدرخت ا تک
 هست یکس یب لهیقد کیتو عمق نگاهم  اما
 هست یسهم نف یهر ووشه قلدم يخم ب یرو

 شونیپر یينم ين يم*س*تون ين شعرا من
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 بارون یغربت تو چشام هوا هیتنم يخم  رو
 شهیکوه و ت نیينم همزاد بارون هم نش من

 شهیدرخت و ر یآ*س*و*ش معن هی نیریش طعم
 شهیذهن شعرات تايه م چهیمن اور بپ عطر
 دستامو بكارن اور

 بببب شهیتا هم شمیم سدز
چشمان باران دور و دور تر شد  یهم اي دلو اچهیدرکه تمام شد انگار  کیموي

 یسورپرف شیر یب يبر دیاش را ب*و*س یشانیو پ ستادیباران ا یسهند روبرو
 مهربانش در ووشش نشست یباران را نوايش کرد و صدا یشانیکم پشتش پ

 باران بببب یتولدت مدارک آبج -
ید که هیچ پاسدد ي نداد ب دلش نمي آمد در دواب برادر مه باران ربانش بگو

یا نمي آمد ب سددهند اي این سددكوت دلش ورفت توقع  به دن کاش هیچ وقت 
نداشددت باران با خوشددحالي اي او تشددكر کند ،اما براي لحظاتي فراموش کرده 
بودکه نقش او اکنون در کنار باران باید بیشددتر یك پزشددك باشددد تا یك برادر ب 

 ناخواسته اي باران پرسید :
قت تالش نكردي که با فرهاد پیش یه روانشدناس خانواده بري باران تو هیچ و -

 یا حداق  قد  اي اینكه کار به اینجا بكشه ايش ددا بشي ؟؟
نگاه بي رمقي به سددهند انداخت ب و به یاد رويي افتاد که با هم به مرکز  باران

مشدداوره دکتر صدددیق رفته بودند ب اي يماني که حس کرد فرهاد دیگر مث  قد  
ه همه چیز برایش رنگ باخته و اي باران دز ایفا وظایف شدانه اش هیچ نیست ک

با او همدسدتر مي شدود  کهتوقع دیگري ندارد و اي يماني که حس میكرد شددها 
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هر ثانیه اش چون شكنجه اي دانكاه است ،تصمیم ورفت نزد دکتر روانكاوي 
ه اي یك دلسدد که خانم رفیعي به او معرفي کرده بود بروند ب و دکتر صدددیق بعد

که با باران هم صحدت شد اي او خواست دفعه بعد به همراه فرهاد به آنجا برود 
صافي  شدت باران را مورد انتقاد قرار داد و با بي ان شاوره به  سه م ب فرهاد در دل
وفت که اي هیچ یك اي لحظات همراه باران بودن ل*ذ*ت نمي برد باو را متهم 

شان عال شترک قه اي ندارد و ذهنش در دایي دیگر پرواي مي کرد که به يندوي م
 کند ب

لحظه باران در ذهنش تنها یك سددوال بود، پس چرا چرا اینهمه اصددرار داري  آن
به این هم وابي هاي شدددانه که تنها درد اي آن متولد مي شددود ب چرا هر بار 
حریب تر مي شددوي و بیشددتر مرا شددكنجه مي کني ب اما نتوانسددت، انقدر 

 به فرهاد اميکه نتوانسددت این سددوال را اي او بپرسددد ب دکتر به آرمحجوب بود 
ضمن  شده و باید  سي  سردوي روحي و دن ضیح داد که باران دچار نوعي اف تو
شد ، مدت  صاب و روان تجویز خواهد  صب اع سط مت  صرف دارو که تو م
طوالني با او مدارا شددود و حاالت روحي اش را درك کنند ب وقتي فرهاد اي اتاق 

 رج شد دکتر رو به باران کرد و وفت :خا
شك  روحیه که انگار اي يمانهاي خیلي  - شما دچار نوعي م سر  سفانه هم متا

وذشته بهش مدتالست ب و در عین اینكه سعي میكنه آدم کام  و پر اي اعتماد به 
نفسددي به نظر برسدده اي درون کامال خالف این چیزیه که نشددون میده ب و تمام 

ده ب ترس اي پس ي یشدهرار اي ترسدهاییه که توي ذهنش تكرار مرفتارهاش براي ف
شدددن ترس اي ترد شدددن ب و غرور کاذبي که محدتهاي يیاد شددما بهش داده به 
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سفانه دلش  داي اینكه درمانش کنه اونو دچار نوعي برتربیني کاذب کرده و متا
اهاش نمی واد قدول کنه که بیماره و نیاي به کمك داره براي همین من طوري ب

تا اون راضي بشه تو دلسات بعدي  شماستحرف يدم که انگار ایراد اي طرف 
 همراهیتون کنه و ما کم کم وارد مقوله مشك  خودش بشیم ب

با امیدواري يیادي اي مرکز مشددداوره بیرون آمد اما چهره فرهاد در هم و  باران
س سوا بود و خیابانها کم کم پر اي د شب تا سید ب  صدي به نظر مي ر ي ته هاع

عزاداري مي شد، ماشین آنها پشت ترافیك مانده بود و فرهاد هر لحظه عصدي 
س یتر به نظر م شد و فریادش ووش باران  دیر شمش منفجر  ب تا ناوهان کوه خ
 را لرياند :

تو چه مروته باران چرا نمیشیني يندویتو نمیكني ب افسردوي چیه ؟ تو چي کم  -
ید افسددردوي بگیري ب ت با با من بودن انقدر برات سدد ته که داري که  حم  

ندارم  افسددردوي دنسددي میگیري ب دیدي که دکتر وفت من هیچ مشددكلي 
 بههرعیدي هسددت فقط اي خودته چرا مث  آدم سددرت رو نمي اندايي پایین و 

 چیزي که داري قناعت نمي کني ب
 فرهاد ببب -
صیر منه که هي به دلت راه میام ب نمي فهمم  - شو ب ببب تق صال چرا باید خفه  ا

افسددردوي بگیري که من کیلو کیلو پول بیارم خرج این آدماي کالهدرداري که 
ست میگفت به ين هرچي  شتن روانكاو بكنم ب مامانم را شون رو وذا سم خود ا

ه که پر میزنند واس سمرو بدي بیشتر اي خودش ادا در میاره ب کلي دختر مي شنا
شون روبدم بعد این خ سالم شب بیاد مث  اینكه من دواب  انم به خاطر اینكه 

بده افسددردوي میگیره وادا در میاره ببب نكنه هنوي تو  آدم وظیفه اش رو انجام 



wWw.Roman4u.iR  434 

 

مغزت منو با اون پسددره ابله مقایسدده میكني که اي کنارم بودن عذاب مي کشددي 
 بببب

 فرهاد خفه شو خفه شو نمی وام صدات رو بشنوم ! -
ست و این  ضربه صدایاي محكم بر دهانش را ب شد ب  اي دور  یاو بود که خفه 

 در ووشش مي پیچید بببب
 من دلم ورفت چي میشه نگام کني آقا
 صدامو مي شنوي تو هم بیاي صدام کنيببب تا

 تنهام داره تو حسرت این شب مي میره دل
 دون دست بریده ات رو بیار تا شاید تو شفام کني ببببب آقا

ریتم آن تكان مي داد و فرهاد به تل ي خوان مي خواند و باران سرش را با  نوحه
 دیوانه اش مي خواند بببب

هفته بعد اي آن شددب باران دوباره در دفتر رفیعي نشددسددته بود و بي مقدمه  یك
 وفت :

 خانم رفیعي می وام ددا بشم بببب خواهش میكنم کمكم کنید -
 تعجب نكرد فقط به تل ي نگاهش کرد و پرسید : رفیعي

 قوق خوندي دواب سوالهایي که میدوني رو بده!خوب تو که خودت ح -
 یعني چي ؟ -
 دلیلت چیه واسه ددایي ؟ -
درکم نمیكنه! کتكم مي ينه !حقوق انسدداني ام رو يیر پا لگد مال میكنه! بهم  -

 تهمت میزنه !
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 خرج خونه رو میده -
 بیكاره ؟ -
 نه -
 اعتیاد داره ؟ -
 نه -
 ين دیگه داره ؟ -
 مي کنه !نه اما بهم خیانت  -
 مي توني ثابت کني ؟ -
 نه ! -
 مي توني پرینت موبایلش رو بگیري تا بفهمي بهت خیانت کرده ؟ -
 اور بگیرمم فایده نداره خط به نام مادرشه ! -
 اي کتكهایي که خوردي نامه پزشكي قانوني داري ؟ -
 نه ! -
 شاهد داري ؟ -
 نه ! -

 پويخندي يد و وفت : رفیعي
مه این سددوالها رو مي دونسددتم فقط پرسددیدم که براي من خودم دواب ه -

 خودت هم تكرار بشه و بفهمي حق و حقوقت تو این قانون چقدره !
اما این انصاف نیست که اون هر وقت ب واد بتونه منو طالق بده اما من حتي  -

 اور کارد به است ونم برسه هم نتونم طالق بگیرم ب
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ریه ات در حدي هسددت که بتوني خیلي چیزهاي دیگه انصدداف نیسددت ! مه -
 تحت فشار بگذاریش؟

 نه بببب -
ورچه اور هم بود فرقي نداشددت قسددط بندي اش مي کرد و مي رفت دندال  -

 يندوي اش خوب راضي اش کن که طالقت بده !طالق توافقي !
نمیشدده میدونم بببب واسدده لجدايي با خودش و من هم که شددده اینكار رو  -

 نمیكنه !
 ايت حمایت مي کنند ؟ خانواده ات -
 نه ! -

 سنگین تر اي وقتي که امده بود اي دفتر خارج شدببببب باران
ما ید ببب اصددال دلش  ا ند بگو به سدده ها را  مه این حاال ه دلش نمی واسدددت 

 نمی واست ب
*** 

 با صدایي آهسته صدرا را صدا يد : هنگامه
 صدرا بیدار شو رسیدیم تهران ب -

صددورت هنگامه را در نزدیكي اش دید ب بي  چشددمهایش را باي کرد و صدددرا
 اختیار لد ند يد و صاف نشست

 هم لد ندي يد و به کمربندش اشاره کرد : هنگامه
 چقدر دیگه مونده برسیم ! -
 کجاي کاري رسیدیم تا چند دقیقه دیگه تو فرودواه امام فرود میاییم ! -
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ر مي همیشه به نظ انتظار به خاطر نزدیك بودن تعطیالت عید شلوس تر اي سالن
رسید ب صدرا در حالي که چمدان هنگامه را هم روي چرخ دستي مي وذاشت 
صت خوبي  سفر فر شده بود ب این  شید ب دلش براي ایران تنگ  نفس عمیقي ک

ست خوبي چو شتر کند و هم دو هنگامه  نفراهم کرد تا هم بار علمي اش را بی
شدب هنگامه هم اي این  شته با ضي بود و با خوشحالي را در کنار خود دا سفر را

صدرا نیز با متانت  ستقدالش آمده بود فرو رفت ب  در آ*س*و*ش مادرش که به ا
 پاسو تشكرهاي پدر هنگامه را مي داد ب

واه اولین کاري که کرد موبایلش را اي کشددوي میز  وقتي به خانه رسددید نا خودآ
ست که کار شد ب مي دان سرعت وارد دفترچه تلفنش  ش کودکانه و در آورد وبه 

شاید ابلهانه است ا ما در آن لحظه اصال نمي خواست به صدایي که مانع اش 
 مي شد توده کند ب

 الو سالم خوب هستید خانم اشراقي ! -
 سالم اقاي ثابت! ممنون شما کي بروشتید ؟ -

شدهب  صدرا ست که وارد تهران  ساعتي نی ست بگوید که هنوي  مكثي کرد بنتوان
 ه اي دروغي که به يبان مي آورد وفت :با پیشاني سرخ شد

 من دیروي رسیدم ! -
 رسیدن به خیر ! -
 ممنون ! حال خواهرتون چطوره ؟ -
خوبي به یاد داشددت که بعد اي آن دلسدده ایي که با بینا داشددت دکتر اي او  به

خواسددته بود که فعال به دیدار باران نیاید و کمك بعدي او در مرحله اي آغاي 
بارا ن بحران روحي را طي کرده و آماده دریافت کمكهاي حقوقي میشددود که 
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ست ب تا در کنار این کمكها بتواند اهدافي که بینا د شت را پیش بد راو رد نظر دا
 ب و این وقفه بیشتر اي چهار ماه به طول انجامیده بود ب

 پونه با شادي کمرنگي به ووشش رسید ب صداي
 روي اي شمال بروشت !راستش حالش خیلي بهتره اتفاقا اون ام -
 امروي؟؟؟؟؟؟؟مگه رفته بودن شمال؟ -
شت  - سپرد و بعد اي وذ سنهد به ایران دکتر باران رو به اون  بله بعد اي اومدن 

یكي ماه و نیم وقتي تونسدت با حقایق يندوي اش رو برو بشده دچار تشدنجات 
ا یه ت يیادي میشددد و در نهایت با تایید دکتر بینا همراه سددهند به شددمال رفت

باهامون  همدتي رو اونجا و دور اي هر هیاهویي بگذرونه ب هفت پیش سددهند 
تماس ورفت و خدرداد که باران ورچه هنوي به طور کام  خوب نشده اما کامال 
آمادوي اینكه برورده به تهران و روند عادي يندوي رو در پیش بگیره داره ب امروي 

 هم با هم بروشتن !
 ؟؟؟یعني االن اونجاست  -

 اي نگراني صداي صدرا خنده اش ورفت : پونه
اینجا که نه تو اتاق خودشه چون هنوي داروهاي ضد افسردوي مصرف میكنه  -

 ساعتهاي يیادي رو می وابه اما در ک  حالش خیلي بهتره !
 نفسي اي سر آسودوي کشید : صدرا

 به نظرتون کي باید براي کارهاي حقوقي اش اقدام کنیم ؟ -
یگه باید با سدهند و دکتر بینا مشدورت کنید اونا بهتر مي تونند راهنماي اینو د -

 اتون کنند !
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 پس لطفا شماره تلفن برادرتون رو به من بدید ! -
صدرا تلفن را قطع کرد پسر عاق  ذهنش شماتشش مي کرد، اي این اقدام  وقتي

یرند ب س بگعجوالنه و به او مي وفت که بهتر بود صدددر مي کرد تا آنها با او تما
 اما پسر بچه با شادماني لد ند میزد و در سكوت تماشایش مي کرد ب

*** 
لدددددددم ب ب ب تفدددددر یواهدددددد  خددددددددددددواهد ]![ یناسالم م حید 
 فكر کددددددردن به تددددو ب ب ب مثدددددد 

شحال صدرا شناخت یبا خو سه ماهه ا نیکه در ا یتلفن را قطع کرد ب با  ي سفر 
کند ب  یداشدددت که درخواسددتش را رد نم نیقیهنگامه به دسدددت آورده بود ، 

 نشدیبه د یاشراق یکوتاه به در به او اطالك داد که آقا یمالحت با يدن ضربه ا
ت در اتاق رف یسهند تا دلو شوايیآمده ب صدرا به سرعت اي دا بلند شد و به پ

واه دچارش  که یاي اسددترسدد یخواسددت اندک یحرکت م نیبا ا دیب شددا ناخودآ
سهند دفتر خاطرات باران را به عنوان  یشده بود را بكاهد ب م ست که حتما  دان

نشدددان  یپزشدددک معالش خوانده و نگران بود که در مقاب  او چه عكس العمل
رد بعد دو م یقیاو را فشرد ب دقا یستهاد یخواهد داد ب سهند با لد ند و به ورم

اتاق صدددرا نشددسددته بودند ،  یدایو ي راحت یمدلها یهم رو یدوان روبرو
س شد موقع ب کیدو فنجان قهوه و ک یحاو ینیمالحت با  تن رف رونیوارد اتاق 

 صدرا به او وفت :
ر منتظ رونی،و هر کس هم اومد تا من نگفتم ب دیرو وصددد  نكن یتلفن چیه -

 بمونه !
 ثابت ! یچشم آقا -
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 یمربع یکه به چانه ا دار صدرا هیبه صدرا انداخت، صورت ياو ینگاه سهند
مرد دوان داشتب درست مث   نیا یدرون ینشان اي سرس ت شدیشك  ختم م

 هدیکه در چشمان کش یاما برق ونانی میقد یسكه ها یضرب شده رو ینمادها
ب  زدیبود که در درونش موج م یهم نشددان اي عواطف انسددان دیدرخشدد یاش م

 یچ گهیظاهر دذاب و محكم د نیآدم به دز ا نیا یعنیسهند با خود فكر کرد 
 یو رو کرده ب ورچه با خواندن دفترش م ریي نطوریباران رو ا یداشددته که يندو

سان صدرا ان ست که  شحال بود که خواهرش  یدان ست و خو سئول ا متعهد و م
دود و نیدهد ب با ا رارخود ق چهیاو را باي ینداخته که ب واد به نوع یدل به کسد

مه و دل ه دیرسدد یلو باران اي اتاقش به ووش مت هیور یشدددها که صدددا یبرخ
افتاده  پا شیپ یکرد کاش صدرا پسر یلرياند سهند با خود فكر م یخانواده را م

 گونهنیو ا دیکشدد یعشددق پا پس م نیاي ا یبود تا باران پس اي مدت نیو ظاهر ب
 بردب یخودش را در ورداب فرو نم

 یکرد و اي شددداهت ب ینگاه م مرد دوان نیبا دقت به چهره ورفته ا زین صدددرا
 ینیرنگ ب یاندايه اش با باران درتعجب بود ب صددورت ورد، چشددمان قهوه ا

سته که ب ییو لدها یووشت سور شیر نیبرد شت پرف ص یکم پ شده اش مح ور 
 هندسب ورچه  دیب ش یم یریبه صورت ورد سهند شك  دلپذ شیر نیبود ب و ا

ر او د یتوانسددت یرا م یفیضددافه وين خفآمد ،اما ا یاي باران بلند تر به نظر م
 اي آن ندود ب یدر باران خدر گریکه حاال د یزیب چ ینیبد

 سهند در هم شكسته شد : یاتاق بالخره با صدا سكوت
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ب  ناسددتیبه خواسددته دکتر ب شددتریراسددتش ب نجامیمن ا نكهیا  یثابت دل یاقا -
دادم  یم حیباران ترد، اما من به عنوان برادر  دیاي صددراحت من نرنج دوارمیام

 !!! دیوقت با هم برخورد نداشته باش چیه گریکه شما دو نفر د
س نفس ستها نهیصدرا در  شد، د سرب یرا رو شیحدس  رنگ خوش  یشلوار 

 بتافیاش را در  یآشفتگ یرکیاش مشت کرد ب سهند با ي یدوخت مارک آرمان
باران  یحقوق یکارها یلیکردند اور قراره وک دیتاک نایبه هر حال دکتر ب یول -

ش دیاون با رهیرو به عهده بگ شون رو نم  یب الدته من دل دیشما با صرار  دونمیا
اعتماد کام  دارم ب  شونیتونم درک کنم ؛ اما به ا یهم نم یاي نظر حرفه ا یحت

 باران کرد ؟ یبرا شهیم یچه کار قایبدونم که دق  وامیو حاال م
 جادیاو در ذهنش ا یکه حرف قدل یهنذ یریسددوال سددهند اي درو نیبا ا صدددرا

که  یاحسدداس شددرمندو نیکرد اي دسددت ا یکرده بود خود را رها کرد و سددع
سكوت کوتاه زیرا ورفته بود ن دانشیور شود و پس اي  راندن  و عقب یخالص 

و ونگ بودند محكم و قاطع  بیغر بیکه به نظرش عج یهمه احسددداسدددات
 شروك به حرف يدن کرد :

 بببب یاشراق یخوب دناب آقا -
و کنم اور قراره به هم ت یراحتترم فكر م ینطوریا دیلطفا منو سددهند صدددا کن -
 !میالقاب خانم و آقا خالص بش نیاي شر ا دیبا میراه کمک کن نیا

 حتما باعث افت اره ! -
 ! من به ووش هستم صدرا دان! یکنم لطف دار یخواهش م -
با -  ینعی؟  هیاش چ یيندو یبرا یخانم اشددراق میکه تصددم نمیاول بد دیما 
 نه ایاي فرهاد ددا بشه   وادیم
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مش کال انیبه م یکودک لجداي درونش با لحن متزلزل نیمكث کرد، ا یا لحظه
ش ا یکرد خرابكار یب سعدیسوال را پرس نیا یو انقدر راحت و خودمان دهیپر

 را به سرعت اصالح کندب
 یخاتمه دادن يندو یراب یمیتصددم یخانم اشددراق نكهیمنظورم ا دیبد شدد -

 ؟ ریخ ایمشترکشون دارند 
اما  میباره حرف نزد نیدر ا میرو ورفته الدته هنوي م*س*تق میتصددم نیقطعا ا -

اه به همر سددتیحاضددر ن یبه اون خونه برورده حت  وادینم گهیکه د دونمیمن م
و پرونده  یاش به اونجا بره ب مدارک شدد صدد یاوردن لوايم شدد صدد یمن برا
شك سائل یسر هیو  یپز اي  و رفته کردههماهنگ  دیکه داره رو هم پونه بافر یو

 اونجا برداشته ب
 فكر نیبه ا دیما با یحرف شددما درسددت باشدده تو مرحله بعد نیخوب اور ا -
 که ببب یرو با روش نكاریا شهیکه چطور م میکن
ن م یکه برا یبدون نویا  وامیکنم ! م یبد ش صددددرا که حرفت رو قطع م -

اد باران مرگ نوي میثابت کن میبتون نكهیهمتر اي ددا شدن باران اي فرهاد ام یحت
شك سر  ضربه به جادیخوردن مادر و ا نیکرده به خاطر يم دییتا یقانون یکه پز

ته ب م به عمد و توسددط فرهاد صددورت ورف کارش ینوياد بوده  به خاطر   وام 
 مجايات بشه!

 نیين ب واد تو قوان نكهیم ب انكته برسدد نیبه هم  واسددتمیم قایخوب من دق -
و  یطوالن ی! که پروسدده يمانهیسدد ت اریکار بسدد رهیاي شددوهرش طالق بگ رانیا

کدوم اي  چیداره ب و متاسفانه در حال حاضر فرهاد شام  ه یادیي یها یدوندو
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 بر عسر و حرج یصدور حكم طالق مدن یرو مجاب کنه برا یکه قاض یطیشرا
 !ستین

 ؟ هیعسر و حرج چ -
 یاضددکه به نظر ق رهیقرار بگ یتحت فشددار و سدد ت یين انقدر تو يندو یعنی -

 قاب  تحم  ندوده ب
 يده! یباران رو کتک م مارهیخوب فرهاد ب -
صدور حكم طالق باشه ب ضرب و   یکه بتونه دل ستین یباران طور یماریب -

صورت ورفته اول ا یشتم م دوم ه ستیبراش ن یمدرک چیاالن ه نكهیهم که 
صادر نم كهنیا سفانه حكم طالق   نیا دیبا شهیبا چند بار کتک خوردن ين متا

اب  تحم  ين ق یبرسه که برا جهینت نیبه ا یباشه که قاض ادیسوءرفتار انقدر ي
 !ستین

 باران باي برورده سر خونه اولش؟ دیکه با نیگیم دیدار یعنی -
 یراب نطوریم و همفرهاد استفاده کن هیعل نیسقط دن هیاي قض  وامینه ! من م -

باق باران اي طر یاحقاق  قدام کنم و ا قیحقوق  م*س*تلزم  نیدادواه خانواده ا
م توده و یکار بهش م نیکه در ح یباران به من وکالت بده و به تمام نكات نكهیا

 کنه!
 یبه سدد ت دیرسدد یبه نظر م دیصدددرا نا ام یقدل یحرفها دنیکه با شددن سددهند

 : دیپرس
که دچارشه نجات داد  یوضع نی؟ که بشه باران رو اي ا دیدواریشما چقدر ام -

 اش رسوندش بببب هیو به حقوق اول
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صدا صدرا ضطراب نهفته در  ست و  یقلدش اي ا شد اي دا برخا شرده  سهند ف
 ودستش را به سمت او دراي کرد ب سهند دست صدرا را فشرد! ستادیمقاب  او ا

و هر طور  گذارمیکار م نیو اام رو ور یام و ش ص یمن همه شرافت حرفه ا -
 ب دیمطمئن باش نویکنم ا یرو ح  م هیقض نیشده ا

در درون قلدش به او  ییبه ودود سهند باي وشت ب ندا یخاطر تا حدود آرامش
تواند به صدرا اعتماد کند اي دا برخواست و مقاب  صدرا قرار  یوفت که م یم

 ورفت :
 !نجایا امیمن فردا به همراه باران م -

قات قرار مال کی نینكند ب ا رییهمه تالشش را کرد تا حالت صورتش تغ راصد
 داشت ب ايین یبود که به کمک و یبا موکل یعاد

 حتما منتظرتون هستم! -
 نیا یکرد که به راسددت یفكر م هیقضدد نیبه خانه برسددد مدام به ا یتا وقت سددهند

 رسد ب یبه نظر م یمرددوان دوست داشتن
ا به شده بود قلدش ر زهیکه مث  هر روي بر آن چ ینیت سنگورود به خانه سكو با

 درد آوردب
 ؟ دییمامان ؛ پونه ؛ کجا -

 عاشقانه اي اتاق پدر خارج شد! یخسته اما لد ند یبا چهره ا مادر
 !یخسته نداش ؟یسالم پسرم بروشت -
با رو بدرم   وامیبرام بعدش م یزیبر یدار ییچا هیسددالم مامان ممنون  - با

 رو بزنمب شهاشیر حموم و
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 هم آماده است! ییچا یتا لداسهات رو عوض کن زمیحتما عز -
 باران کجاست؟ یباشه ب راست -
 تو اتاقش خواب باشه! كنمیفكر م -

ن وين کم کرد یکه حت یوشددود ب باران با صددورت یاتاق باران را به آهسددتگ در
 را دمعکودکانه اش بكاهد ووشدده ت ت خود  ینتوانسددته بود اي ورد رشیاخ

 یاه یبه خواب رفته بود ب سددهند لده ت ت نشددسددت چتر ینیکرده و چون دن
هم  خوابدر  یاش کنار يد ب چهره باران حت یشددانیپ یرا اي رو شیکوتاه موها
 آرام ندود ب

 ورد:بريبان آ یافتاد که صدرا موقع خداحافظ یدمالت ادیبه  اریاخت یب سهند
شراق یبرا - شن دارم یخوب یخدرها یخانم ا شونیکه مطمئنم اي  شحال  دن خو
 !شنیم

 هی یو وفت کاش واقعا خدرش اونقدر خوب باشدده که حت دیکشدد یآه سددهند
 ببب ارهیباران ب یلدها یلد ند کمرنگ رو رو

 باهات حرف بزنه!  وادیرو بردم تو اتاق بابات ! م تییچا ایسهند مامان ب -
سات وفتار درمان سهند شحال بود که دل  ش ب جهیالخره نتب یلد ند يد خو

 به خود ورفته! یبهتر یلیبوده و حرف يدن پدر شك  خ
 صداي مالیم مادر چشمهایش را باي کرد ب با
باران دان عزیزم بیدار شو دخترم باید صدحانه ب وري دیشب هم بدون شام  -

 خوابیدي !
وس و تلو بود و حس میكرد قلدش در ولوواهش مي طپد ب به خوبي  دهانش

ست که ست که هر  مي دان صهاي لعنتي ریز و رنگارنگي ا این عوارض این قر
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شدید معده هم  سهند با مهرباني به خوردش مي دهدب همانطور که درد  شب 
 یادواري اي تاثیرات همین قرصها بود ب

می واسددت بیشددتر ب وابد مدتها بود که هرشددب به امید رفتن به آن تاالر  دلش
 معیت عجیب به خواب مي رفت ببزرگ و وم شدن در همهمه نامفهوم آن د

گاهش اي  سددر پدر را روي خودش حس کرد و ن ند  گاه دردم نه ن حا میز صددد
چشمان او به دستان بي حسش روي دسته هاي ویلچر افتاد ب بي اختیار اي دا 
برخواسددت و به سددمت پدر رفت کنار ویلچرش يانو يد و صددورتش را روي 

حس کرد و پشددیمان اي دا دسددتهاي او وذاشددت ب لريیدن شددانه هاي پدر را 
سماور  ستبرخوا سمت  شد و به  سر میز بلند  ب مادر به بهانه ری تن چاي اي 

 رفت و باران روي صندلي کنار پدر نشست :
بابا تروخدا انقدر خودتون رو عذاب ندید ب من حالم خوبه اونكه باید عذاب  -

 وددان داشته باشه منم که شما رو تو این روي مي بینم !
شدت سرش را تكان داد و با لحني که هنوي با ودود وفتار درماني هاي  به پدر

 مداوم کمي خام وکودکانه به نظر مي رسید وفت :
 من پدر خوبي برات ندودم منو بد ش ! -

 بي اختیار به سمت پدر خم شد و وونه اش را ب*و*سید ! باران
 شما بهترین باباي دنیا هستید بببب -
 بود در نگاه رنگ باخته پدر بپاس ش تنها برق اشك  و
سه دیگه پدر و دختر چه هندونه به هم قرض میدن اي قدیم وفته بودن دختر  - ب

 هوي مادرمیشه ها من باور نكردم !
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 صورت مادر را ب*و*سید و وفت : باران
سرم مي  - شتم نمیدونم چي به  شما و بابا رو ند ا سرمني مامان اوه  شما تاج 

 اومد !
 شرمندوي هنوي در آن هویدا بود وفت : با لحني که پدرش

 پس اور هنوي ما برات ارج و قرب داریم به حرفاي سهند ووش کن ! -
 مگه تا االن ووش نكردم ؟ -
 چرا اما امروي قراره با هم برید دفتر وکی  ! -

 معترض مادر بلند شد : صداي
 اقا ! این بچه هنوي حالش خوش نیست -

شمگین پدر که قدرت بلن صداي شت در ووش باران خ د کردن آن را دیگر ندا
 نشست :

اتفاقا تا حالش خوب نیست می وام بره و تكلیفش رو با این پسره روشن کنه  -
 وقتي حالش خوب شد که دیگه به درد نمی وره ببب

 خدا رو شكر که بچه امون االن صحیح و سالم بروشته! -
 بسه خانم ! -
ان اي دو ایجاد شددده رو به آنها کرد و مادر آيرده لب فرو بسددت ب باران نگر و

 وفت :
 چشم من هردا سهند بگه میرم تروخدا با هم بحث نكنید! -
به دندال این حرف بي آنكه صدددحانه اي خورده باشددد به اتاقش بروشددت ب  و

سد اما هیچ کالمي روي کاغذ  شاید بتواند براي همدم بنوی شت تا  کاغذي بردا
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ست وویي ذهنش نیز دیگ سش در دویدار نقش نمي ب سا ر فرماندر ندود ب و اح
 لحظه ها به باتالق نشسته بود ب

شمم به تابلویي  با سوالي چ شد قد  اي هر  صدرا پیاده  سهند که دلوي د فتر 
 آبي رنگ در ردیف تابلوهاي دلوي برج افتاد !

 ثابت صدرا
 پایه یك دادوستري وکی 
 کانون وکال مرکز عضو
ست برورددب این آخری دلش ن وکی  دنیا بود که باران ب واهد با او درباره می وا

 مشكالتش صحدت کند ب سهند نگاهي به چهره مردد او کرد :
 چي شده باران ? -
 چرا اینجا ؟!!! -
خوب اون شددب که تو دربند اي حال رفتي اقاي ثابت تو دریان مشددكالتت  -

 ل کنه !قرار ورفته و با هماهنگي دکتر بینا قرار شده اون کارهات رو دندا
 اما من نمی وام که اون اینكار رو بكنه اصال نمی وام که کارهام دندال بشن ! -
 پس چي می واي می واي بروردي تو اون خونه ؟ -
 ندددددددددددة! -
 خوب ؟ -
 می وام اي فرهاد ددا بشم فكر کنم اونم اي خداش باشه ! -
 قت نمیده !فكر نكن اصال اینطوري فكر نكن چون فرهاد وفته که طال -
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باران ش  شد حس کرد کم مانده که روي يمین بیافتد ب سهند دستش  يانوهاي
 را دورش حلقه کرد و او را به داخ  آسانسور برد ب

 چرا طالقم نمیده اونكه اي من متنفره ؟ -
 میگه که نیست ب میگه مشكالت ين و شوهري بوده و اون حلش میكنه ! -

 تعجب پرسید : يهر خندي يد ب و سهند با باران
 تو خوشحالي االن ؟ -

باره خندید ب و سددهند به خوبي متوده شدددد که این یك خنده عادي  باران دو
 نیست بلكه واکنش هیستریك و غیر عادي است ب

سرد کرد  وقتي ست یك لیوان آب  سرعت اي مالحت درخوا شدند به  وارد دفتر 
به همراه آ ید رنگي را  با اصددرار او قرص ریز سددف باران  نك فرو داد و ب  ب خ

چشمهایش را بست ب صدرا اياتاق بیرون آمد و باران را با رنگ پریده روي مد  
و  رنگ پریده صورتسرمه اي رنگ اتاق انتظار دید ب چقدر رنگ تیره مدلها با 

ضاد يیدایي ایجاد م صوم به نظر م یکودکانه باران ت  دیرس یکرد ب چهره اش مع
ب مي لريید ب صدرا حس کرد دلش می واد و لدهاي بردسته اش اي بغضي غری

کنار باران بنشددیند سددرش را روي شددانه بگیرد و به او بگوید که آرام باش من 
نمي وذارم آيار بدیني ب من همه  گرهسددتم من کنارت تا آخر دنیا هسددتم و دی

آمده ام تا همه ندیدنهایم را ددران کنم ب کودك بي قرار درونش میگفت سددهند 
و لیوان آب را اي او بگیرد و درعه درعه به باران بنوشاند نمیدانست را کنار بزند 

 چرا حس میكرد که مي تواند درعه درعه آرامش را به او برورداند ب
 متوده حضور صدرا شد و اي دا برخواست : سهند

 سالم صدرا دان -



wWw.Roman4u.iR  450 

 

 اي وودال افكارش بیرون کشیده شد و دستش را به سوي سهند دراي کرد : صدرا
 م چیزي شده ؟سال -
 یه خورده تو راه که مي اومدیم حالش بد شد ! -
 می واهید با اورژانس تماس بگیرم ! -
 نه نیايي نیست تا چند دقیقه دیگر آروم میشه ! -

با شددنیدن صددداي صدددرا بي اختیار چشددمهایش را باي کرد ب حس کرد  باران
 د  که با دیدنضددربان قلدش آرامتر و آرامتر مي يند ب درسددت برعكس سددالها ق

صدرا طپشي دیوانه وار را تجربه مي کرد حاال با شنیدن صدایش حس مي کرد 
کم به  مآرامشددي که تا چند لحظه قد  با حرفهاي سددهند اي دسددت داده بود ک

تاد تمام چهار سدددال  به صددددرا اف یار نگاهش  ودودش بر مي وردد ب بي اخت
مام مدتي که صدرا دانشگاه به سرعت برق دلوي چشمانش حرکت کردند ب ت

مایي میكرد ب  باران بر قلدش حكم فر ف  اي احسددداس  غا گاه مي کرد و او  را ن
فه بود دلش  ند بصددددرا کال ما مدت طوالني در هم خیره  گاهشدددان براي  ن
می واست هرچه يودتر به اتاقش بروردد و دز به مسائ  حقوقي پرونده به چیز 

ست همانجا بماند و دیگري فكر نكند ب اما دزیي اي ودودش هم دلش م ی وا
 در چشمان باران خیره شود تا شاید راي این حسي که آيارش میداد را دریابد ب

 بعد اي مكثي طوالني سكوت سالن را شكست ب سهند
باران دان ادب حكم میكنه آدم وقتي همكالس سددابقش رو که قراره وکیلش  -

 بشه رو میدینه اي دا بلند شه وسالم کنه !
 ه این شوخي کودکانه سهند يد و وفت :لد ندي ب صدرا
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 چوبكاري نكنید بگذارید راحت باشن! -
اي دا بلند شد حس بهتري داشت ب نگران بود که نكند با دیدن صدرا بعد  باران

سات فروخفته  سا شتن آن دوره بي خدري و بیماري دوباره اح سر وذا شت  اي پ
 اش بیدار شود اما تنها حسي تجربه مي کرد آرامش بود ب

بعد هر سدده در اتاق صدددرا نشددسددت بودند و به حرفهاي او ووش مي  لحظاتي
 کردندب صدرا بي مقدمه اي باران پرسید :

با توده به شناختي که اي قد  و در دانشكده داشتیم نسدت به هم ب شما چقدر  -
 به من اعتماد دارید !

ود وفت خبراي لحظه اي شگفت يده شد ب اما بالفاصله نفسي کشید و با  باران
: 

 نه امكان نداره صدرا چیزي اي احساسات من در اون دوره بدونه ! -
 با کالمي مطمئن پاسو داد : و
 من به توانایي شما در امر حقوقي ایمان دارم ! -

 وره عجیدي در ولویش حس کرد چیزي شدیه بغض ! صدرا
 پس لطفا این وکالتنامه سفید رو امضا کنید ! -

 هند درك کرد و لد ندي کمرنگ بر لدانش نشست بصدایش را تنها س لريش
 بي حرف بلند شد و به سمت میز رفت و روبروي صدرا ایستاد ب باران

بي اختیار باي نگاهش به او دوخته شددد ب در این مانتوي قهوه اي رنگ  صدددرا
شانیش  شلوار و مقنعه کرم رنگ با موهاي کوتاهي که روي پی خوش دوخت و 

شاوردا سید و براي تحم  آنهمه رنش ری ته بود چون  ن دبیرستاني به نظر مي ر
 هنوي خیلي معصوم بود ب



wWw.Roman4u.iR  452 

 

 کجا رو باید امضا کنم آقاي ثابت ! -
در سددكوت انگشددتش روي فرم چاپي وکالتنامه و مح  امضددا موک   صدددرا

 وذاشت ب دستان باران مي لريید و موقع امضا دچار مشك  شد ب
 بد شید اي عوارض مصرف داروست بببب -

حس کرد وره درون ولویش س ت تر شد بببب براي فرار اي احساسي که  صدرا
به سددراغش اماده بود و او را وادر میكرد که به سددرعت اي دا بلند شددود و باران 
ست همراه او  ست چی رادر آ*س*و*ش بگیرد و به دلیلي که خودش هم نمي دان

روي  هدکماشددك بریزد و چون دختر بچه اي لوس به نظر برسددد ؛ به سددرعت 
 تلفن را فشرد و به مالحت وفت :

 لطفا نوشیدني سرد بیارید ! -
صدرا یك  باران ست ب  صدرا نگری ست و بي تفاوت و منتظر به  ش سهند ن کنار 

 نفس لیوان شربتي که مالحت براي هر سه نفرآورده بود را سرکشید و وفت :
نم و هر دا نیاي فعال با شما کاري ندارم من تحقیقات اولیه ام رو شروك مي ک -

 به حضور شما بود باهاتون تماس میگیرم ب
 پرسید سهند

 راستي دیروي وفتي که براي باران یه خدر خوش داري -
 خوشحال اي اینكه دلیلي براي لد ند يدن پیدا کرده وفت : صدرا

بله سددهند دان خوب شددد یاد آوري کرديب می واسددتم بگم که کانون وکال  -
به عنو باره شددما رو  به اینكه خانم رفیعي دو با توده  ان کارآموي پذیرفته فقط 

باينشسته شده شما باید یه وکی  سرپرست دیگه معرفي کنید که اون رو هم من 
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سم خانم ه ستان نزدیكمه به ا شما  تابان فقط نگامهبراتون پیدا کردم یكي اي دو
 باید به دیدنشون بریدو نامه تایید رو ايش بگیرید ب

 وکی  سرپرستش باشید ؟نمیشد که شما  -
 سوال را سهند پرسیدو صدرا متعجب پاسو داد : این

نه راسددتش من تردیح میدم بیشددتر روي پرونده ایشددون تمرکز کنم تا بتونم  -
 بهشون کمك کنمبببب

خودش هم مي دانسددت که دلیلش این نیسددت ب دلی  اینكه نمي خواهد  ولي
د اي خودش اي باران اي وکی  سددرپرسددت باران شددود این نیسددت ببب مي ترسددی

شت و اي اینكه یك بار  شرطي که باران به او دا سش اي اعتماد بي قید و  سا اح
 دیگر ناخواسته يندوي اش را ویران کند ب ب ب

*** 
 برم دندال وکالت ! گهیکه د  وامینم یعنیتونم!  یاما من نم -

شمها یحوال یکه نگاهش را به دا یدر حال صدرا وفت باران دوخته بود  یچ
: 

 یکه نم دیکن یفكر م ای دی واهیچرا نم دیبه من بگ قایدق شهیم یخانم اشراق -
 ؟ دیتون

ستها باران ستیرا در هم وره کرد دلش م شیکالفه د ه تنها ک دیبه آنها بگو  وا
تاقش و خواب شیآريو به ا مه چ دنیبروشددتن   یبا دارو زیو فراموش کردن ه

 است ب یخواب و فراموش
 شدم ب مونیپش ییدورا هیندارم  یاستعداد نهیيم نیا کنم تو یحس م -
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شته  ادیيد ب باران به  یرا باال انداخت و لد ند شیابروها صدرا آورد که در وذ
صدرا م شته م دیسپ یبببادبانها دیخند یهر بار  دند ب ش یدر قلب باران برافرا

 ب دیرس یبه نظر م ریآوردن آن رويواران دلپز ادیچقدر به 
 پرونده کار کردم اور خاطرتون باشه ؟ هیما فقط رو من با ش -

نداشه که فراموش کرده باشم که اصال  ادمیشد که  یبا خود وفت کاش م باران
 ام ودود نداشته باشه ب یاون قسمت اي يندو

 ادامه داد : طنتیش یسكوت باران با کم دنیبا د صدرا
 ب ادتونهی! الدته مطمئنم که کامال  یپرونده ضح -

 ند شد و لد تیاي استفهام به خود ورفت ب صدرا متوده موقع یباران رنگ هنگا
شاد شت کم کم دان م یو  و و  یلحظه ا یورفت رادمع کرد ب و برا یکه دا

او را  یکه يمان دیکشدد یاي خودش بدش آمد ب چطور داشدددت به رخ باران م
داده چقدر  یدوسددت داشددتن چه تاوان سدد ت نیدوسددت داشددته و به خاطر ا

شخو سر ک  شده بود که به غرور کاذب پ درونش ووش کرده بود ب  طانیدخواه 
 نفس ادامه داد : کیبه سرعت و 

م تلف کارکردم  یپرونده ها یرو یادیي یخوب بعد اي اون کار با خانمها -
برعكس قطب م الف پرونده ب اما به درات  ایچه بعنوان مشددارکت در پرونده 

شددما و  یباال یریپذ تیحس مسددئول با یخانم  یوقت وک چیوم که ه یم
 ب دمیند نهیيم نیدر ا قتونیاستعداد عم

 نوبت باران بود که ابرو باال بدرد : حاال
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شما هم دار نمیب یم - س کیتفك نیکه  منو  ینعیثابت !!  یآقا دیکن یم تیدن
 !دیسنج یخانم م یلهایفقط با وک

سنج یریمچ و نیا اي صدرا به  یو نكته  واه   دویبلند خند یصداباران ناخودآ
 باال برد ب و وفت : میرا به حالت تسل شیدستها

 وام یکنم ب و اي شما م یباشه حق با شماست اشتداه کردم حرفمو اصالح م -
رو اي دست  یزیچ دیمطمئن باش دیراه محک بزن نیکه حداق  خودتون رو در ا

شما برا دیدینم س دیبتون نكهیا یب  شر ببه حقوقتون محكمت دنیدر راه ر  دیبا دیا
دوران  یآرمانها هب دنیبهتر اي تحقق ب شدد یزیو چه چ دیشددروك کن یاي دا

 ! ییدانشجو
 رانیچهار ماه وذشددته که به ا نیبه باران انداخت ب در ا یمتعجب نگاه سددهند

بود ب حاال کم کم داشددت  دهیند یاریحد هوشدد نیآمده بود هروز باران را در ا
 باران و صدرا چه بود ب یادامه برخوردها یبرا نایاصرار ب  یکرد که دل یدرک م
 او را اي فكر در آورد : یبا سوال صدرا

 سهند دان ! یکن یفكر نم نطوریشما ا -
 ! قایدق -

که اي  دكریبا خود فكر م شدددیاندیآنها ب یبه مفهموم حرفها نكهیا یبه دا باران
صم نهمهیدو نفر ا نیا یک سهند بلند نم یمیبا هم   شود تا آنجا یشدند و چرا 

به رخت وابش بروردد ب سددهند  دیکرد خسددته اسددت و با یرا ترک کنند حس م
ماه  که هشت یکس یراب ب دیاش را د یو خستگ یبه باران کرد و کالفگ ینگاه

حاال برا مان بوده و  حت در مام ت دد نیاول یت به صددورت   یبه يندو یبار 



wWw.Roman4u.iR  456 

 

ماندن اي خانه به حسدداب  رونیب یبرا یيمان طوالن نیبايوشددته بود ا یادتماع
 آمد ب یم

باره به همان الک افسددردو هیعرض چند ثان در خود بروشددته بود و  یباران دو
حالت  رییتغ نیلدش ندود ب صدددرا هم سدداکت و ورفته به ا یرو یلد ند گرید

 ب سهند اي دا برخواست و رو به صدرا وفت : ستینگریباران م
س - ساعت و آدر ستش بره رو به من  یفتر وکباران به د دیکه با یشما   سرپر

 به اونجا ! میریما حتما م دیبد
ه اي ک یافسرده را ه  داد به سمت مارانیب دیاوقات با یدانست که واه یم سهند

 خارج کرد و به فشیرفتن به آن سو وحشت دارند ب صدرا کارت هنگامه را اي ک
 سمت صدرا ورفت :

شون ا - س ستیشماره و آدر ساعتش رو هم نجا ،  دیبا خودش هماهنگ کن ب 
اي خانم  دیکه با ییمربوط به کانون رو انجام دادم فقط مونده نامه ا یمن کارها

 و به کانون بدره ب رهیتابان بگ
 بزند ب یاي دفتر خارج شدند هنوي باران حاضر ندود حرف یوقت

اي خود فرو رفته و  یزاریحس ب یهم نكرد ب در نوع یبا صدرا خداحافظ یب حت
کرد  یفراموش م یلحظات یبرا دیرفت! ندا یصدددرا م دنیبه د دیندا كردیمفكر 

وذشددته چه  یماهها و سددالها یاسددت که در ط ییکه چه مودود مفلوک و تنها
سهند به دا شت ب  شاد بودن را ندا سرش آمده ب نه او حق  سمت  راندن یبر به 

ش سددت دلخوا یرا نم نیباران ا یورفته بود ول شیرا در پ یگرید ریخانه مسدد
ما اخم و ورفتگ یبرا تاث یت ت خوابش تنگ شدددده بود ب ا  رییدر تغ یریاش 
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ته در پارک آب و آتش نشس یکت مین یبعد رو یقیسهند نداشت ب و دقا میتصم
پارک آب و آتش  یفوارها يکدام ا چیبودند ب هوا سددرد بود و اواخر اسددفند ه

شن ندود و تنها تک و توک کودکان سكکه  دندید یرا م یرو شغول ا  یايب تیم
 یپارک حت یدایخوردند ب اما منظره ي یباي و مسطح پارک به چشم م یدر فضا

سردش بود و لداسش  یرويها نیآخر نیدر ا شم نواي بود ب باران  يم*س*تان چ
مسددئله نداشددت انگار  نیبه ا یتوده چیکرد ب اما سددهند ه یچندان ورمش نم

شت باران هرچه ب ست دا سرما شتریدو شود ببب در تمام طول آن  یمتوده  هوا 
ه مطلب بود ک نیو بايوشددتن به منزل باران تنها سددپاسددگذار ا یوردش اددار

 ب كردیحرف يدن با او نم یبرا یتالش چیسهند ه
قد  باران و سددهند اي آنجا  یقیهنوي چشددم به در اتاقش داشددت ،که دقا صدددرا

بهتر ببب  یلیداشددت خ یبهتر یلیدانسددت چرا اما حس خ یخارج شدددند ب نم
باران در دقا یحت باي حس م قیبا ودود در خود فرو رفتن  ما   نیکرد ا یآخر ا

 نیکرد ا یسددعبود ب  دهید مارسددتانیکه چهار ماه قد  در ب سددتین یهمان باران
مام نداشت که ت یبه دختر یباران شداهت نیفكر سمش را اي ذهنش دور کند که ا

دن شد ویژنو  اچهیامه کنار دربا هنگ یوقت یحت سیاش در سدوئ یكاریمدت ب
شا م اچهیدر ی های یجیتدر ش یو قهوه م كردندیرا تما  به او فكر کرده دندینو

سال نیکه ا یبود ب و به تمام اتفاقات صدرا موک  ين ي هچند  سر وذرانده ب   ادیاي 
اي آنچه به سر باران آمده بود قرار  قتریعم یلیخ ییکه مورد ظلمها یداشت ينان

 ب ورفته بودند
ه که ب ینیوقت مرد بودنش باعث نشددد که تاسددف ن ورد به حال قوان چیب و ه

مدت تالش کرده بود که به  نیآمدند ب اما تمام ا یبه نظر م زیوضددوح ين سددت
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شش  یباران فكر نكند و تنها ذهنش را رو مشدك  او متمرکز کند اما هر بار تال
س ت ست خورده بود ب به آرام یبه  د خارج کر فیاي ک لپ تاب باران را یشك

 دییایبردن دفتر و لپ تاب باران به دفترش ب یورفت تا برا یبا پونه تماس م دیبا
 دیه باک دیرسدد جهینت نیکرد ب به ا یفكر کردن به وذشددته را فراموش م دیب با

با یتالش کردن برا گذارد  نار ب باران را هم ک به  مه چ دیفكر نكردن  به  را زیه
و  و احساس فهیوظ نیتا خود انت اب کند ب آيادرا دست يمان بسپارد و ذهنش 

شا یذهنش را آياد م دیاي هر دو ب با یقیتلف دیشا شت تا  ش دیوذا ناسد بتواند ب
رحمانه به قلدش هجوم آورده بود  یباران باي ب دنیکه بعد اي چهار ماه د یزیچ

دلش   یدانسدددت به چه دل یاش را اي هم بشددكافد ب نم نهیبود سدد کیو نزد
 لب وفت: ریب ي ردیخود بگ تیچتر حما ریباران را ي واست یم
 دیندا شددتریب یزیو محدت سدداده اسددت و نه چ یحس دلسددوي هیحتما فقط  -

 انقدر حساس باشم
ش یقیعم نفس شت کودک درونش هر چقدر م دیک مث  احمقها   واهدیو وذا

 دار بزند ب یلد ند معن
 کیصفحه لپ تاب در  یوکه ر یكیاي چند موي یكیتاب را روشن کرد و  لپ

سم باران ذخ شان م رهیفولدر به ا سترس یکه برا دادیشده بود و ن  راحتتر در د
 بودن در آنجا قرار ورفته را ادرا کرد بببب

 دمیاي کجا شروك شد که تو رو دوباره د موندم
 دمیبه ته قصه امون رس دهیاي راه نرس هنوي

 بود برنگشتم نیدز من تو دلت بود واسه ا یكی
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 اي خودم وذشتم یحت دمیلد ندت رو د یوقت
 دونهیم یدز من ک گهیمن رو د یفداکار نیا

 مونه ینم ادتی گهیهامو د یکه خوب ییتو دز
 یدون من میبره که مث  قد ادتی گهیاصال د دیشا
 یمن ونیاالنت رو مد ینره خوشد ت ادتی یول

 یدون من میبره که مث  قد ادتی گهیاصال د دیشا
 ونیاالنت رو مد یه خوشد تنر ادتی یول

 گانهی محسن
شمها کیموي صدرا چ شد  ر د یگریهر کار د شترايیرا باي کردب ب شیکه تمام 

باق یپرونده حت نیخواسدددت که ا یم ایدن نیا  یاور شدددده تنها پرونده موفق 
اطب دانست که م  یبرساند ب م انیبه پا تیاش باشد را با موفق یشغل یيندو

 داد یم يارشدر آن س ت آ یاما دمله ا ستیاو ن ادیيترانه به احتمال  نیا
 یمن ونیاالنت رو مد ینره خوشد ت ادتی یول

 ببب ستین نیسنگ نید کیاي  شتریب یزیچ نیا بله
تاپ را بسددت و شددماره پونه را ورفت و در تمام طول صددحدت به شدددت  لب

سد چطور م ال ستمام طول چهار  یتواند دفترها یخودش را کنترل کرد که نپر
و  دیو ب واند ب نپرسدد اوردیطرفه باران را به دسددت ب کیو عشددق  ییدانشددجو

 را خفه کردب كردیکه درونش اعتراض م یخودخواه یصدا
صدرا کنار در تراس ا دیرس یاتاق ورفته و خفه به نظر م یهوا پرده را  و ستادیب 

شگفت شود و وار یکه باران م دید یکنار يد با  زرگ د تراس ببارد ب به آرام در را و
شا شد ب تما شان  ست ر  یباران رو زیبرخورد قطرات ر یو دلداي خانه  سطح ا
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توده  یتراس نشست و ب یفلز یکنار نرده ها یصندل یبود ب رو بیخانه دلفر
خانه  اطیح یدایبه تنش انداخته بود به منظره ي یفیکه لري خف یبه سددوي سددرد

 ورد یرختها به چشم مد یرو یکوچك اریسدزرنگ بس یچشم دوخت ب بروها
شه ها شده ي یو بنف شته  اي  ب دو روي كردندیم ییبارش باران خودنما ریتايه کا

بود ب مادرش در تراس را باي کرد و  یوذشت و هوا سرد اما بهار یشروك بهار م
 چهارخانه به نزدش بايوشت و یبعد با شمد یقیتكان داد و دقا یبا تاسف سر

 لد ند وفت :آن را به دستش داد صدرا با 
م آب ورم ه سهیک هیکم مونده  دیانداي یآقادون م ادیمنو  نكاراتونیمامان با ا -
 برام ! نیاریب

 کنار يد و وفت : یشانیپ یپسرش را اي رو یدرست دراي کرد و موها مادر
سددوي سددرما  نیتو ا رونیب ییایروشددنه م نهیتو خونه هنوي شددوم  یوک یآقا -
ست یلیي تعطچند رو نیا ی وایم ی وریم رو به خودت حروم  یکه تو خونه ه

 ! یکن
 ب دیدست مادر را ورفت و ب*و*س صدرا

ستون به خودتون ن - صال حوا ست نیو با ا ستیقربونتون برم که ا کوتاه  نیبلوي آ
 ب دیکن یم حتیمنو نص نیدار

ند یریمچ و نیاي ا مادر قدر حال و هوا دیصددددرا خ با خود فكر کرد چ  یو 
و ابراي به ا نطوریآورد صدددرا ا ینم ادیوقت بود که به  یلید خکر رییپسددرش تغ

 عالقه کرده باشد ب
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با چرخ یهر وقت که کار ورچه دور و بر او و کمک کردن در  دنینداشدددت 
ان روند درم یریگیبا پ ایامد و  یپا افتاده م شیبه نظر پ دیکه شدددا ییکارها

ساله اش محدت عم نیچند سمیرمات شان مخود را به  قیو چند  داد ، اما  یاو ن
شد و  اریاخت یندود ب ب یکالم یصدرا در ک  بر خالف طاها اه  محدتها خم 

س سرش را ب*و* صدرا با ودود همه موفق دیسر پ س یکار یها تیب   یو در
 داد ب یو محدت مادرانه را به خود اختصدداص م ینگران نیشددتریب شددهیاش هم

 آمد ب یتنها به نظر م یاي نظر او به طري ناراحت کننده ا شهیچون هم
شب خانواده آقا - ص یدنید دیع یآن برا یتابان م یام  یکه ندار یب برنامه خا
 ؟

 يد و وفت : یاي خوشحال یلد ند صدرا
 نه ! خونه ام ! -

 و با لد ند به سمت اتاق بروشت : دیرا د تیرضا نیا مادر
وقت سددرما  هیکه  ارهیب مویو ل یچا وانیل هیبگم شددهال خانم برات  رمیم -

 ! ین ور
س یکار م یایاي دن یخدر یبعد اي چند روي ب نكهیاي ا صدرا ست با ک اي  یتوان

خوشددحال بود ب هنگامه با ودود دختر بودنش  ندیدنس خودش به وفتگو بنشدد
اش داشددت ب و  یو درسدد یکار یبود که او در تمام طول يندو یدوسددت نیبهتر

 ب ردآو یو را به ودد مبحث کردن سر موضوعات مورد اختالفشان ا یحت
سهند و دکتر ب یم ست که باران پس اي مدتها حرف يدن با  ه که قدول کرد نایدان

 بپردايد و در یبه کارآموي یرا به صددورت امتحان یمدت دیع التیبعد اي تعط
 یبرا یخدر را سددهند به او داد وقت نیمنصددرف شددود ب ا تیصددورت عدم موفق
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مام کرد ب در ت دهصدرا را شرمن یو به نوعبا او تماس ورفت  دیسال دد کیتدر
صحدتها شدت ا شانیطول  سهند ب واهد، تا  نیصدرا به  ساس را که اي  اح

را به او  دیرا به باران بدهد در خود خفه کرد دوسددت داشددت سددال دد یووشدد
 یآن دو سددوتفاهم یخواسددت برا یو حالش را بپرسددد ب اما نم دیبگو کیتدر

 ب دییایب شیپ
 یناوهان اي دا بلند شددد شددمد را رو كردیمسددئله فكر م نیا که به یحال در

 یرا اي رو لشیموبا یاش انداخت و به سددمت اتاقش رفت ب ووشدد یصددندل
سال نو  کیبرداشت و به سرعت شماره پونه را ورفت بعد اي سالم و تدر یپات ت

ووش  یقیو موس دهیکه باران کجاست ب پونه وفت که در اتاقش دراي کش دیپرس
 !دیچیپ یباران در ووش یدایو ي فیظر یبعد صدا ید ب لحظاتکن یم
 ثابت ! یسالم آقا -

 : دیکش یقینفس عم صدرا
 سال نوتون مدارک ! یسالم خانم اشراق -
 شما هم مدارک بب یممنون سال نو -
 حالتون خوبه ؟ -
 ؟ دیخوبم !شما خوب -
 من هم خوبم ! -

صدا یلحظات یبرا شد  پرس که اي باران ب گفتیاو مبه  یموي ییسكوت برقرار 
سددوال احمقانه خنده اش ورفت و  نیببب اي ا یکرد یووش م یچ یاالن داشددت

 : دیپرس
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شب من خانم تابان رو م - ستش ام ستمیم نمیب یرا  یک قایايتون بپرسم دق  وا
 ؟ دنشیبه د دیبر دی واهیم

 سوال وفت : نیمتعجب اي ا باران
 ! گهید التیهمون بعد اي تعط -

 احساس حماقت کرد : صدرا
بعد  شونیپنش رويه ؛ اخه ا ایرويه  زدهیس التیبود که بعد اي تعط نیمنظورم ا -

 !تنسین  یروي تعط زدهیس انیدفتر و تا پا رنیپنش رويه م التیتعط نیاي ا
 ی وایم ینداشدده چطور ینطوریاور ا وونهیهمان حال با خود وفت اخه د در

و  ییكهوی ماتیتصددم نیبا ا ریرو بمببب ب یکن یکن یرو ماسدددت مال هیقضدد
 مس ره ات

 باران آرامش را به او برورداند : یصدا اما
 ! میچون ما فردا صدح عايم سفر رمیروي م زدهیخوب راستش بعد اي س -
 ؟ یکجا به سالمت -
 لب ب و د وفت : ریي
 ؟ یخفه شو به تو چه مگه فضول -

 تفاوت پاسو داد : یباران ب اما
 ! رايیش میریم -
 ! رايمیچه خوب من عاشق ش -

که دلش م یحس م صددددرا هدیکرد  به د  وا تا ا واریسددرش را  بد   نطوریبكو
 کردن حرف مشترک نداشد ب دایادامه صحدت و پ یمتفضحانه در تالش برا

 دوست داشتم که برم ! شهیمن تا حاال نرفتم ؛ اما هم -
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 ! ادین مخوشتو رايیمطمئنم اي ش داکردمیکه اي شما پ یبا شناخت -
 فت :و دیشن یکرد م یکه اور باران هم دقت م ییبا صدا دایتقر گرید نداریا

 ! گهیبار د نیا یخاک تو سرت مرد! وند يد -
تعجب کردن را اي باران  ایمجال حرف يدن  یووشدد یاي آن سددو ییصدددا اما

 ورفت ب
 بببب نندتیبد  وانیبا پدرش اومدن م دیفر ایباران ب -

آن نشددسددته بود  یکه موقع حرف يدن رو یصددندل یي روا اریاخت یب صدددرا
 نشست ب شیبرخواست و صاف در سردا

*** 
 پدر فرهاد ؟؟؟ یعنیپدرش  دویفر

 ب دیلري یارام ندود به وضوح م گرید شیباران او را به خود آورد صدا یصدا
 ؟ دیثابت اونجا هست یالو آقا -
 لحظه حواسم پرت شد ببب هی دیبله بد ش -
 برم ! دیمن با كنمیخواهش م -
 ! دیبدر فیباشه تشر یعنیکجا؟ببب -
 خوب پس خداحافظ! -
 دیبببب باران خانم مواظب خودتون باش دیاها بله باشه خداحافظ سالم برسون -

 بببب
 بود ب دهیباران دمله اخرش را نشن اما
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ستیدلش م صدرا سمت خانه باران بدود ب و ان دو راب  وا  یکند ب رو رونیبه 
سرش را بلده ت  ست  ش ستها نیت ن سرما رفته بود و همه  شید شرد ب حس  ف

 دیکش ادیبببب کالفه فر سوختیناشناخته م یودودش اي حرارت
 هنوي شوهرشه بببببب یفهمیچته تو ؟؟؟ببببپدرشوهرشه م -

*** 
 یقدم به سددالن وذاشددت پدر فرهاد روي نزدیك ترین مد  به در خرود باران

باران بي قرار اي دا بلند شدد و به سدمتش آمد ب در نشدسدته بود و فرید با دیدن 
نگاهش مودي اي حیرت و تاسددف بود وویي باور نمیكرد این ين رنجور همان 
باران مهربان رويهاي نچندان دور باشددد ب باران در حالي که نیم نگاهي نگران 
به پدرش با آن چهره در هم روي ویلچر نگاهي مي انداخت ، دست فرید را به 

در دست فشرد ب دلش براي این پسرك مهربان تنگ شده بود ب دقایقي در ورمي 
سیني چاي  سته بود ب مادر با  ش شت باران روي مدلي نزدیك پدر ن سكوت وذ

ورفت ب چاي نیز در سددكوت  فرهادوارد اتاق شددد و با اخم آن را به طرف پدر 
 کاش نوشددیده شددد ب باران اي اینهمه اسددترس خسددته شددده بود با خود فكر کرد

 سهند خونه بود بببب اي دا بلند شد و وفت :
 بد شید من کمي سرم درد میكنه با ادايه میرم استراحت کنم! -

 به سرعت دستش را ورفت و وفت : فرید
 ين داداش بابا اومده اینجا باهات حرف بزنه ! -

دلش نمي خواست بشنود دوست داشت بگوید که نمي خواهد هیچ چیز  باران
ي اون همه چیز تمام شده ! حداق  دوست داشت که فكر کند تمام بشنود و برا

 شده ب به داي او مادر وفت :
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 فكر نمیكنم حرفي بروي وفتن باشه ! -
اشددتیاق پنهان در صدددایش کامال خالف منظورش را مي رسدداند ب پدر  ورچه

فرهاد بالخره سكوت را شكست ب و در حالي که به رومیزي شیري رنگ دست 
 نگاهش را دوخته بود وفت :دوي ترکمن 

حرف که براي وفتن خیلي يیاده !اما من به نیابت اي طرف فرهاد اومدم ،اون  -
 می واد که باران به خونه برورده!

 دل ور پرسید : مادر
 فكر نمیكنید که خودش باید مي اومد دندال ينش بببب -

 فرهاد کمي امیدوار وفت : پدر
ت برسه براي دست ب*و*س اما راستش خودش خیلي دوست داشت خدم -

 خیلي شرمنده بود بنابراین من اومدم ادايه حضورش رو در اینجا بگیرم!
باي خواسددت چیزي بگوید که صددداي خام اما برنده و تلو پدر به ووش  مادر

 رسید :
ی   - نايه دخترم رو تحو به داي نوه ام د دار  كه این دايه براي چي ؟ براي این ا

 بگیرم ؟
 حني تهادمي وفت :فرهاد با ل پدر

به  - ید اون هم  چه فرهاد هم بوده ؟ فكر نمیكن چه ب که اون ب ید  فكر نمي کن
اندايه باران عذاب کشیده ايمروش ؟ اون یه اتفاق بوده ! اینا هنوي خیلي فرصت 

 دارن ببب
 فرصت براي چي ؟ -
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سهند نمي  صداي ست ، شد !فرید دوباره اي دا برخوا ستانه در بلند  سهند ايآ
ت حتي با ودود بي تقصیربودن فرید حس دوستانه اي نسدت به او داشته توانس

 باشدب با نگاهي قاطع رو به باران کرد :
 برو توي اتاقت! -

 پاس ي به سالم ان دو مرد نداد باران آسوده به سمت اتاقش رفت ب هیچ
 رو به آنها کرد : سهند

 متاسفم من دوابم رو نگرفتم فرصت براي چي ؟ -
 كنم این برخورد شما صحیح باشه !!!فكر نمی -

 کالفه پرسید : سهند
 کدوم برخورد اینكه میگم براي چي می واهید به باران فرصت بدید؟ -
 من نگفتم به باران وفتم به هر دوشون ! -
خواهر من چه اشتداهي کرده که نیاي به فرصت شما داشته باشه ؟ یا پسر شما  -

 ران کنه ؟تو فر صت دوباره اش چیو می واد دد
 فرهاد کنترلش را در برابر این لحن تند اي دست داده بود : پدر

شددما طوري اسددم فرهاد رو میارید که انگار گ*ن*ا*ه کدیره کرده ! در حالي  -
که اون باید اي باران شاکي باشه که به خاطر خدر تصادف پدرش طوري ايخونه 

د باید اي شددما شدداکي يد بیرون که ب وره يمین و بچه اش اي دسددت بره ب فرها
 ببب دباشه که سابقه دار بودن خواهرتون رو ايش م في کرده بودی

 بابا ،فرهاد خودش در دریان مشكلي که براي باران پیش اومده بوده -
 را فرید م*س*تاص  وفت و سهند بي توده رو به آنها کرد : این
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باره رو ن - می واد و هیچ لطفا اي خونه ما بر ید بیرون ، باران این فرصدددت دو
فرصددتي هم به کسددي نمیده ب ما وکی  ورفتیم لطف کنید اي این به بعد فقط با 

 اون هماهنگ کنید!
اینها را وفت و حتي منتظر نشد تا دواب بگیرد به طرف ویلچر پدر رفت  سهند

شمش به پاهاي  شت ب چ ضي مادر نیز وذ و اي مقاب  نگاههاي ناراحت و نارا
شد پدر را بي دان پدر روي ویلچر بو صت دوبارهاي می د ببب به اینكه با چه فر

ا چه به او برورداند ب رامث  رويهاي قد  به يندوي برورداند بب که شددادابي باران 
 فرصتي ب ب ب ویلچر را به طرف اتاق خواب پدر برد و رو به مادر وفت :

 مامان لطفا در رو که بستید داروهاي بابا رو بیارید ب -
وابش نشددسددت ب همه حرفها را شددنیده بود ب بچه ببب چقدر روي ت ت خ باران

پدر فرهاد راحت تمام این چند سال يندوي مشترك را خالصه کرده بود ب چقدر 
شده  شاید همه ودود باران  راحت اي مرگ بچه اي حرف میزد که نیمه ودود و 

 کرد! الیيبود بببب بي اختیار دست بر شكم وذاشت و شروك به خواندن ال
 کن ب واب خوابت قشنگه ییالال
 مهتاب شدات هزار تا رنگه و 

 اي خواب قصه ینش داریوقت ب هی
 تو شهر غصه یوقت پا نزار هی

 دارهیکن مامان چشماش ب ییالال
 وارهیهر شب لولو پشت د مث 

 بادکنک تو نو نداره گهید



 469 در  امتداد باران

 رسه به ابر پاره پاره ینم
 شد بپونه در اتاق را وشود و خودش را تكان میداد وقتي در حیاط بسته می واند

و باران را آشددفته و وریان دید ،به سددرعت به سددمت اتاق پدر رفت ، سددهند در 
نار  گاه نگران پونه ايک با دیدن ن پدر بود  فه روي ت ت  حال مرتب کردن مال
ست که حالش حاال  سمت اتاق باران دوید مي دان ست و به  ت ت پدر برخوا

نیدن يمزمه اش اشددك در چشددمهاي هیچ خوب نیسددت ب با دیدن باران و شدد
مهربانش نشددسددت !در سددكوت آمپول آرامد شددي آماده کرد و باران بي حرف 
شد ب دقایقي بعد باران  سنگین تر  سهند  سمت او ورفت ب بغض  ستش را به  د
سر برشانه هاي او خوابیده بود بببب وقتي او را در ت تش دا به دا کرد به سمت 

اهش مي کرد، سددهند لد ند بي رمقي يد و اتاق پدر بروشددت ،پدر نگران نگ
 وفت :

 نگران نداش آروم خوابیده ب -
اي حال دقایق قدلش سدد ني نگفت ب سدداعتي بعد وقتي کارهاي پدر را انجام  و

داد روي مد  راحتي توي هال کنار خواهر کوچكترش که بي صدددا اشددك مي 
د هر دو وری ت نشست ب و دستش را در دست ورفت ب نیاي به وفتن کلمات ند

 هندسددوال و دواب هاي نگفته را مي دانسددتند ب ب ب و صددداي تلفن همراه سدد
 بالخره این سكوت را شكست ب

*** 
 خودش را روي ت ت رها کرد و با خود وفت : صدرا

اره به تو هیچ ربطي نداره ، اون هنوي شددوهرشدده و اونا هم خانواده شددوهرش  -
 بببب
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وي هم فشددرد اما باي هم احسدداس چند ثانیه به شدددت چشددمهایش را ر براي
نگراني بر منطقش غلده کرد ب شماره سهند را ورفتبسهند توقع تماس اي طرف 

 او را در این ایام تعطی  نداشت ب
 سالم آقاي اشراقي! -
 سالم صدرا دان، منكه وفتم منو سهند صدا کن! -
 بد شید سهند دان یه خورده کم حواسش شدم این رويها! -
 مله در دا پشیمان شد و در همان لحظه اي ذهن سهند وذشت :وفتن این د اي
 کامال اي این لريش خفیف و عدم اطمینان که توي صداته مش صه! -
شكها با  - شي که کار ما روانپز خواهش میكنم دناب وکی  تو اور کم حواس ب

 کرام الكاتدینه ببب
سهند خانه صدرا شین و ق به او فهماند که  صداي ما ست  خوب ووش کرد  نی

وبیشتر نگران شد اما واقعا نمي دانست که چه باید بگوید ب صداي سهند او را 
 به خود آورد:

 کاري داشتي با من؟ مشكلي پیش اومده تو پرونده باران ؟ -
 به سرعت وفت : صدرا

 نه راستش من چند دقیقه قد  داشتم با خانم اشراقي حرف میزدم ! -
که براي باران آورده بود حتما به نظر  سددهند نپرسددید چرا چون دلیلي دعاکرد

سهندمضحك مي رسید ب اما سهند با سكوت نشان دادکه همچنان منتظر ادامه 
 صحدت است !
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بعد متوده شدم که پدر و برادر همبببهمسدددددددرشون اومدن ب می واست  -
صحدتي  شون ب واهید براي هر  شما بگید وکی  ورفتید و اي صالح اینكه  بگم 

 صحدت کنند حتي براي ببب براي آشتي و مصالحه! اول با من
شده  سهند ستان اي خانه خارج  شد او دقایقي قد  براي دیدن یكي اي دو نگران 

سرعت  صلي منتهي به خانه بیرون نرفته بود به  شد تانه هنوي اي خیابان ا و خو
 تماس را قطع کرد و خیابان یك طرفه را دور يد ب

ش یوقت صدرا سهند به طرف یفید لد ند خفمتوده قطع ارتداط   يد ب اي اینكه 
نان دلش  ما همچ ناني ودودش را پرکرد ب ا فت احسددداس اطمی نه مي ر خا
می واسددت اي نتیجه کار باخدر شددود ب حوصددله سددرينش خودش را به خاطر 
مكث روي کلمه همسددر و اشددتي ،نداشددت ب به سددمت میز تحریرش رفت و 

ش را ورم میكرد ب وقتي سرش را سعادت را وشود ب باید سر وسسهپرونده ي م
اي میان بروهاي درهام پرونده باال اورد یك سدداعت و نیم اي اخرین تماسددش 
وذشته بود ب دیگر حوصله تردیدهایش را هم نداشت خسته بود اي اینهمه وریز 

 ب دو ددل بیهوده با خودش ب ووشي را برداشت و به انتظار صداي سهند مان
 م مشكلي پیش نیومدهالو سالم می واستم بدین -

نگاهي به پونه که هنوي وریان به دیوار مقاب  چشم دوخته بود انداخت و  سهند
صله اي این  سمت باران رفت و بي حو نگاهي نیز به در اتاق پدر بببب ذهنش به 

 کنجكاوي وفت :
 مشك  خاصي نه !! -

 کامال این بي حوصلگي را درك کرد اما بي اختیار پرسید : صدرا
 ن حالش خوبه ؟بارا -
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 نه ب اما یه آرامد ش تزریق کردم بهش خوابیده! -
تماس قطع شددد صدددرا کالفه تر بود باي به تراس پناه برد ب شدددت بارش  وقتي

باران بیشتر شده بود و باد مقداري اي آن را به صورتش مي کوبید ب چشمهایش 
صورتش را  شت باران  ست ب اي ناتواني خود درمانده بود ب وذا شویدب بببرا ب  ب

 شد: دآنقدر در آن حال ماند که صداي ظریفي اي پشت سرش بلن
 چیكار مي کني صدرا سرما می وري ؟ -

و نگاهش در چشددمان يیداي هنگامه نشددسددت که با نگراني به او مي  بروشددت
نگریسددت ب لد ندي بي دان يد چقدر خوب بود که او آمده بود بب که او آنجا 

 بود ب
صدي با خود فكر میكرد  وقتي موبای  را سهند روي مد  کناري پرت مي کرد ع

 که :
بالخره باران درسددته یا خانم اشددراقي بببب تو هنوي تكلیفت با خودت روشددن  -

نیست آقاي وکی  ببب و باران هنوي همسر مرد دیگه اییه باید اینو بفهمي تا شاید 
 بیشتر تالش کني واسه نجات باران و روشن کردن تكلیف خودت!

*** 
پر اي تداهي اسددت، نه به خاطر ودود آدمهاي بد، بلكه به خاطر سددكوت  دنیا

 آدمهاي خوب ببب/ب
در نگاه صدددرا شددعله اي را دید که اي دیدنش ودودش ورم شددد ب مي  هنگامه

شد !چون آنطور که  شعله به خاطر ودود او ندا سوي این  سو شاید  ست که  دان
 ي دلداخته او شود و نگاهش رنگصدرا را شناخته بود پسري ندودکه به این آسان
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صان آنقدر يیاد بود که  شعله هاي ر*ق* شش این  بي  هنگامهبگیرد ب اما درخ
 اختیار لد ند يد ب و دوباره رو به صدرا کرد :

میتوني تا وقتي بابا و مامان ها با هم مشغول صحدت و بايي هستند منو به یه  -
 چاي توي کتاب ونه اتون دعوت کني ؟

 به صورتش کشید و همراه او به طرف در تراس رفت :دستي  صدرا
 حتما اتفاقا خودمم ه*و*س یه نوشیدني ورم کردم ب -
 خوب شاید خوشحال بشي که بدیني برات چي آوردم ! -

با تعجب نگاهي به هنگامه کرد که چون کودکي شددیطان و هیجان يده  صدددرا
 نگاهش میكرد :

 چي ؟ -
ي آدري رنگي که پوشددیده بود بیرونرورد و دسددتش را اي يیر شددن  يیدا هنگامه

 "" را باال ورفت بLindtبسته شكالت بزرگ 
 با خوشحالي وفت: صدرا

 هنوي یادته ؟ -
ست  هنگامه سو بگوید که نمي داند چرا واقعا هنوي یادش ا ست در پا مي خوا

که او عاشق طعم شكالتهاي قلدي بادامي این شرکت شكالت سايي سوئیس 
 با شیطنت وفت : بود ب به داي آن

اور می واي یه دونه اش رو حتي بهت بدم باید بهم یه چاي با طعم ه  که  -
 صدرا پز باشه و شهال خانم هیچ دخالتي تو دم کردنش نداره بدي !

 شانه باال انداخت و وفت : صدرا
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بايي کني من هیچ حرفي  - با دونت  كه خودت دلت می واد  ث  این خوب م
 ندارم ببببب!

بعد روبروي هم در کتاب انه مشغول نوشیدن چاي بودند و هنگامه با  دقایقي و
شدیه کودکي شكمو یكي یكي شكالتها را اي داخ  غالفهاي  دقت به صدرا که 

ببه خوبي دریافته بود دختري که به اسم باران  ستینگر یخود خارج مي کرد م
اه و تگي هاي وآشف دلی اشراقي قرار است اي این به بعد کارآموي او باشد حتما 

بي واه صدراست ب خیلي دوستداشت بداند که چرا این دختر و چرا کلمه باران 
شت که اي  شهامت را ندا ست ب اما هنوي این  صدرا خاص و عزیز ا انقدر براي 
او بپرسد ب دلش نمی واست مث  دخترهاي فضول و سطح پایین به نظر بیاییدب 

خوشدو و خوش طعمش را مزه مزه بالخره بعد اي کمي تعل  در حالي که چاي 
 میكرد رو به صدرا وفت :

میشه یه کم اي این خانم اشراقي برام بیشتر بگي ب راستش اولین کارآمويیه که  -
 دارم و دلم می واد شناخت بیشتري ايش داشته باشم ب

براي لحظه اي اي باي کردن غالف شكالت باي ماند اما بالفاصله ماسك  صدرا
 چهره کشید و به کارش ادامه داد :بي خیالي را بر 

خوب من باهاش تو دوران دانشددكده همكالس بودم اما يیاد شددناختي ندارم  -
 که ب وام بهت بگم ب دختر خوبیه ب

 یعني تو دانشكده با هم برخورد خاصي نداشتید ببب -
چرا سددر یه پروژه با هم کار مي کردیم تو کانون بعد اي اون هم خدري ايش  -

 نداشتم ب
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شون باید کلي  - سهاي که وقتي ادم تو خیابون مي بیند اها یعني اي اون همكال
 نشوني بدن که یادت بیاد کي هستند و چطوري مي شناختیشون ب

 اره تقریدا ! -
معذب بود اي ادامه این وفتگو ب با خود فكر کرد ببب نه نیايي ندود که يیاد  صدرا

سمش یاد شوني بده ب من با همون خوندن ا م اومد که کي بوده ب ببب ورچه هم ن
صفحه اول اون  سمش یادم مي اومد ببب نه خوندن  شنیدن ا فكر میكنم باید با 

 دفتر خاطرات !
 با تو ام صدرا حواست کجاست ؟ -
 دانم بد شید یه لحظه فكرم رفت داي دیگه ! -
 حتما رفت به دوران دانشجویي ! -
 خوب اي میشه وفت ببب ! -

 او خندید و او هم به حرفهاي صدرا ببببه این يیرکي  صدرا
 پرسیدم مشكلش در چه يمینه اي که تو وکیلش شدي؟ -

 ابروهایش را باال برد و وفت : صدرا
اي اي نشددد خانم وکی  تو که میدوني نمیتونم اسددراره موکلم رو آشددكار کنم  -

 بببب
 با صداي بلند خندید و وفت : هنگامه

 خواستم امتحانت کنم ! -
 راست میگي ! شما که -
 منظور؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
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هیچي می واسددتم بگم خانمها در هر يمینه اي اسددتعداد نداشددته باشددن تو  -
 کنجكاوي هاي ينانه خوب استعداد دارن !

 دعده شكالت را اي دلوي صدرا برداشت و با اخم وفت : هنگامه
سر حقوق تطدیق - ستعداد خانمها بي احترامي کردي ب یادت رفته   يتو باي به ا

 ایران و فرانسه تقریدا تددی  به یه دوده وکی  شدي ؟
بي اختیار و بلند خندید ب لحن و قیافه هنگامه به شددددت بامزه ولي  صددددرا

 دوستداشتني شده بود ب
شت و  هنگامه شد و کتاب حقوق مدني در نظم کنوني را بردا کالفه اي دا بلند 
 وفت :

که من میگم بحث کنیم چون به  به داي خندیدن بیا درباره این ماده قانوني -
شكالتش رو بهم  ستي که ا شكال بزرگ داره بدینم انقدر باهوش ه سه تا ا نظرم 

 بگي یا نه بب اون وقته که دقیقا مي تونیم درباره دلدكها مقاله بنویسیم!
 همانطور که مي خندید روي صندلي کناري هنگمه نشست و وفت : صدرا

 ي ام بببمیدوني که من عاشق بحثهاي حقوق -
آنها بیشددتر اي یك سدداعت به طول کشددید تا يماني که مادر صدددرا در  وفتگوي

شد و آنها را براي  شت کنار در ظاهر  ضایت آمیزي برلب دا حالي که لد ند ر
 صرف شام دعوت کردب

شده  صدرا س ت  ضي  ست ب و دچار تعار معني نگاه و لد ند مادر را مي دان
رش برداشددت دیگري اي روابط او و بود ب اي یكسددو هیچ دوسددت نداشددت ماد
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هنگامه داشددته باشددد ب و اي سددوي دیگر بودن درکنار هنگامه برایش نوعي رها 
 آيردندبببب یشدن اي مشكالتي بود اینرويها او را بسیار م

عید به سددرعت به پایان رسددید ب صدددرا دیگر با باران و سددهند تماس  تعطیالت
مشددغول کار روي پرونده سددعادت نگرفت ب و بعد اي پنجم فروردین به شدددت 

شد که در پایان همان ماه دادواهش بروزار میشد ب پرونده اي که باعث شده بود 
دادخواستهاي  کردنهیچ مورد دیگري را نپذیرد ب و اي سوي دیگر مشغول آماده 

مربوطه علیه فرهاد بود ب بالخره روي هجدهم فروردین در تماسددي با سددهند 
نده هاي مربوط به باران را به دریان انداخته و اي سددوي اعالم کرد که تمام پرو

تا در  به دفتر برود  باران  پدر  به همراه  که یك روي  دیگر اي سددهند خواسدددت 
کند ب سهند هم با خوشحالي تمام اي  گوخصوص پرونده دیگري نیز با انها وفت

 او تشكر کرد و وفت :
ساعت دیگه برامروي باران بالخره به دفتر خانم تابان رفت ب قر - م اره من تا یك 

دندالش ب ممنونم حس میكنم حال باران بهتر شده با ودودي که اولش میگفت 
دلش نمی واد کارآمويي رو شروك کنه اما تمام عید و حتي توي شیراي به نوعي 

دیدم ب ايتون ممنونم شما  ياین انتظار براي شروك رو توي حرفاش و کارهاش م
 ران هستید !کمك بزروي براي من و با

صدرا بي اختیار اي دا  صدرا شد  شكر کرد ب و قتي تماس قطع  شرمندوي ت با 
برخواسدددت و به مالحت وفت که امروي يودتر اي دفتر خارج مي شددود ب مي 
دانست که نداید برود مي دانست که باي کودکانه رفتار میكند ب اما مدتي بود که 

ي شد ب در حال يمتر و کمتر مکنترل عقلش روي احساساتي که درویر آن بود ک
سر راه دعده اي  سرش ووش نكند  صداهاي مزاحم درون  سعي میكرد به  که 
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شین را به طرف خیابان مالصدرا و دفتر هنگامه راند  سپس ما شیریني ورفت و 
 بببب

در دفتر کمي این پا و آن پا شد ، اما بالخره ينگ واحد را به صدا در آورد  پشت
سط مرد د شد ، اي آرم کوچك آبي و طالیي روي یقه کت ؛ در دفتر تو واني باي 

طوسددي رنگش به راحتي حدس يد که او نیز یكي اي وکالي موسددسدده حقوقي 
 است ب

 سالم من صدرا ثابت هستم اي اشنایان خانم تابان ! -
به داخ  دعوت مي نمود  مرد که او را  به ورمي لد ندي يد و در حالي  دوان 

 وفت :
 سالم بفرمایید ! -

پا به داخ  موسسه وذاشت سالن دایره شك  نسدتا بزروي با دکوراسیون  صدرا
کرم و طوسي فضایي نسدتا مدرن ایجاد کرده بود ، صدرا به اختیار چشمش به 
ست افتاد  سته و ترايویي در د شماني ب سمه عدالت با چ تابلوي بزروي اي مج

هنگامه  ودند،خوب به یاد داشددت رويي که این تابلو را در سددوئیس خریده ب
 چقدر اي خریدنش خوشحال بود ب صداي مرد دوان او را به خود آورد !

 من برسام مودت هستم یكي اي وکالي موسسه ! -
شرد ب برسام با آن  صدرا شده بود به ورمي ف سمتش دراي  ست برسام را که به  د

شدت خوش قیافه و دذاب به نظر  سلي رنگ به  شمان ع شیده و چ صورت ک
صد سید و  سام در حالي مي ر را عجیب فكر میكرد که قدال او را دایي دیدهب بر

که لد ند انگار بر لدهاش دوخته شددده بود و باعث دذاب تر به نظر رسددیدنش 
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مي شددد به سددمت دري که در طرف چپ سددالن قرار داشددت رفت و ضددربه 
 کوتاهي به در يد صداي هنگامه اي داخ  اتاق به ووش رسید :

 بیا تو برسام -
 در اتاق را وشود و رو به هنگامه وفت : برسام

 من کاري نداشتم مهمان داري -
به صدرا اشاره کرد که داخ  اتاق شود ب صدرا وارد اتاق شد و قد  اي هر چیز  و

سیون به  ست ب تقریدا دکورا شتني ا ست دا شن و دو حس کرد چقدر محیط رو
زشك روانپ رنگ سفید و طوسي بود ب با آنكه بیشتر حس اینكه داخ  مطب یك

 هستي را منتق  میكرد اما ارامشد ش به نظر مي رسید
 به به دناب صدرا ثابت راه وم کردین قربان ! -

نگاهي به چهره خوشددحال و نگاه شددیطنت آمیز هنگامه انداخت و  صددددرا
سته  صله توده اش به باران که او نیز مث  هنگامه به احترام او اي دا برخوا بالفا

 شده بود افتاد !
متعجب اي حضور صدرا لد ند کمرنگي به لب آورد و به آهستگي سالم  انبار

 کرد ب
ستگي دواب  صدرا شت و به همان آه شیریني را روي میز مقابلش وذا دعده 

 سالم باران را داد و بعد رو به هنگامه کرد :
بد شید مي دونم باید با دست پر مي اومدم دیدنت اما تصمیمم واقعا لحظه  -

 له دفعه بعد ددران میكنم !اي بود انشال
 خندید و وفت : هنگامه
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سوئیس  - شما قدال با پرداخت پول اون تابلو تو  سالم ! دوما  اوال دناب وکی  
 هدیه دفتر رو بهم دادي پس انقدر تعارف تیكه پاره نكن !

 خندان ابرو باال داد و وفت : صدرا
 مي بینم که ادبیات خانم وکی  س ت تغییر کرده ؟؟؟ -
سعي مي کرد اي نگاه  با شدت  شوبي برپا بود به  آنكه مي خندید اما در دلش آ

کردن به باران خودداري کند ب دوسددت نداشددت هنگامه دلوي باران به سددفر 
سوتفاهم  شاره کند ،نگران این بود که باي باران دچار  سوئیس ا شان به  شترک م

چارتالطم روحي بشددود ببب  باي د باران  که  ما بي شددود و نگران این بود  ا
اختیارپويخندي به خود يد بباران که دیگر حسددي نسدددت به او نداشددت ببب اما 
شه بايم دلم  شته با سي ندا سمش باي اي درون ذهنش وفت حتي اور ح صدایي 

 نمی واد دچار سوتفاهم بشه ببب
 او را اي افكار درهمش بیرو ن کشید : هنگامه

 اشته تو دامن من !خوب همه اش تقصیر این موضوك ددیده که برسام وذ -
 چه موضوعي ! -
یه قضیه اختالف بین وراث سر یه واراژ تو میدون قزوینه ب برادر کوچیكتر که  -

اومده بود اینجا و برسددام بدون هماهنگي با من قدول کرد کارش رو دندال کنیم 
خیلي بامزه حرف میزد اي وقتي رفته من و باران داریم به مدل حرف يدنش مي 

 خندیم بببب
با تعجب نگاهي به باران انداخت ب یعني باران حالش انقدر خوب بود  صدددرا

که در همین اولین دلسه حضورش در دفتر هنگامه اینمه سرينده و شاد به نظر 
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برسدددد و رابطه صددمیمانه اي با هنگامه برقرار کند ب هنگامه رد نگاه متعجب 
 صدرا را ورفت و رو به باران وفت :

شما  - ضایي اش باران دان تا  ضاریه ها رو به ترتیب تاریو و مجتمع ق این اح
 مرتب کني من یه سري مدارك هست که باید به صدرا نشون بدم !

 با استفهام نگاهش کرد و هنگامه اشاره ظریفي به او کرد و وفت : صدرا
سي اش کنیم که تمرکز  - سامه همونجا بهتره برر صدرا دان پرونده تو اتاق بر

 ره ب ب بباران هم بهم ن و
ما نیمه اي اي ودودش  صددددرا تاق خارج شدددد ا دال هنگامه اي ا بي حرف دن

می واسددت همانجا بماند و باران را در آن مانتوي آبي رنگ و شددال سددرمه نگاه 
کند که بي صدددا و مطیع مشددغول بررسددي بروهاي احضدداریه مقابلش بود ب 

 خودش را لعنت میكرد که چرا حالش را نپرسیده ب
تاق برسام دقیقا برعكس اتاق هنگامه تیره و بدون تمرکز روي رنگ ا دکوراسیون

صي در آن موج میزد ب هنگامه روي  صي بود اما با ودود تیره بود انرژي خا خا
شاره کرد که مقابلش  صدرا ا ست و به  ش صوص مرادعین ن سدز رنگ م  مد  

 بنشیند ب
 ریم رو ندیديمي بیني من چقدر با همكارام تفاوت سلیقه دارم حاال اتاق م -
 مریم ؟ -
اره اخه ما اینجا سددده نفریم من و برسدددام و مریم ،اون بنده خدا چون هنوي  -

پسرش یه سالشم نشده يیاد اینجا نیست شاید هفته اي یكي دو روي بیاد یه سر 
 ! ستیموافق کار کردنش ن ادی!شوهرش ي ادین گهیکال د دمیبزنه و بره ب الدته شا
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وقي داري که فكر کردم االن یه سددي چه  تایي همچین وفتي موسددسدده حق -
 وکی  اینجا دارن کار میكنند

 االن داري طعنه میزني ؟ -
 انقدر مش ب بود ؟ -
به این ظاهر اتو  - یایي !  ق  کاري رو بكن که بتوني اي پس انجامش بر ب حدا

سابي  ستینش داره ح سر ا سرمه اي رنگت که مارك  شلوار  شیده ات و کت  ک
ه و میگه صاحدم یه آدم خودشیفته و خودنماست و این صورت خودنمایي میكن

 مث  روحت اصال نمیاد !
بي اختیار به حرفهاي هنگامه خندید ب در طول آشددنایي با او هر روي  صددددرا

بیشتر متوده این موضوك میشد که هنگامه بر خالف ظاهر شیك و خونسردش 
شداهت داشت ب دختري که به دخترهاي يیدا ، ثروتمند و اي خود راضي فیلمها 

 مهربان شوخ طدع و متواضع است ب
 خوب دست اي خندیدن بردار تا بریم سراس دلی  اصلي اي اومدن به اینجا ! -

شد اما نه آنقدر که به خاطر نیاورد با ودود هوش ذاتي هنگامه  صدرا متعجب 
فهمیدن اینكه دلی  امدن او به اینجا فقط یك مالقات سددداده نیسدددت چندان 

 به نظر نمي رسد :س ت 
 خوب راستش دو تا دلی  داشتم ! -
سمي وکالتم رو  - ست برم لداس ر ضیه !نیايي ه شه ق ساس می اوه اوه داره ح

 بپوشم !
 مگه تو هنوي اون لداس رو داري ؟ -
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 اره من اونو اي کانون نگرفته بودم برام دوخته بودن ! -
سم خوردیم یادش ب یر انگار همین دیروي بود که اون لداس رو پ - شیدیم و ق و
! 

 اره بابا بزرگ ! انگار همین دیروي بود انقدر طفره نرو بگو دیگه ؟ -
 مث  اینكه اي اومدنم ناراضي هستي !؟؟ -
ست  - سوالي ه بدین مث  بچه هاي کوچیك بهش بر می وره ،فقط می وام اور 

 تو دلت بپرسي ! بدکاري کردم کارت رو راحتتر کردم ؟؟
 به هنگامه ا نداخت و وفت : چپ چپ نگاهي صدرا

نده  - باره پرو كه حس میكنم در جا این خاطرش این به  مدم  که او اولین دلیلي 
سددعادت به کمك نیاي دارم ، اینو چند وقته می واسددتم بهت بگم اما فرصددت 
نشددده بود حاضددري بهم کمك کني روي این پرونده ؟الدته قدلش هم باید بگم 

 کردم ب لون پرونده رو کاما تدرعا قدوکه نداید توقع مالي داشته باشي چ
واي صدددرا باورم نمیشدده داري همچین لطفي بهم مي کني ! من خودم بارها  -

شي  شته با ست ندا شه و دو شاید توقع بي دایي با ستم بهت بگم اما وفتم  خوا
 کسي تو کارت دخالت کنه!

در حالي که چشددمانش اي خوشددحالي برق مي يد این حرفا را وفت و  هنگامه
 ستهایش را با شادماني به هم وره کرد بد

شحالي برق مي يد این حرفها را وفت و  هنگامه شمانش اي خو در حالي که چ
 دستهایش را با شادماني به هم وره کرد ب

خوبه ! پس اي فردا یه وقتي رو اختصدداص بده به این قضددیه که بیایي دفترم یا  -
 ! من بیام اینجا و با هم رو این پرونده کار کنیم
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حتما فقط قدلش یه خالصه وضعیت برام فكس کن تا با حضور ذهن درست  -
 بیام درویر کار بشم !

 باشه ! -
 خوب دلی  بعدي ات؟ -
 چیزي که مي دوني رو دوست داري بپرسي ؟ -
 خوب معلومه ! اثر اقرار شفاهي خیلي بیشتر اي حدس و ومان هاي منه ! -
 تو یه وکیلم ! خیلي بددنسي اما یادت باشه منم مث  -
 باشه بابا آقاي وکی  حاال مي وي یا اینكه ببب -
 یا اینكه چي ؟ -
 یا اینكه هیچي خواهش میكنم که بگي ! -

 انگشتش را به نشانه تهدید تكان داد : صدرا
 منو دست مي اندايي ؟ -
 نه دقیقا ! فقط داري حوصله منو سر مي بري ببب -
خانم اشراقي روي اول کارش رو چطوري خیلي خوب بداخالق ب اومدم بدینم  -

 شروك کرده ب می واستم یه سري سفارشات بهت بكنم !
صورت خاص مورد توده آقاي وکی  قرار  - اوه اوه مي بینم که کار آموي بنده به 

 ورفته !
 خواهش مي کنم هنگامه داستان درست نكن فقط یه سوال کردم ! -
بداخالق ب نگ - گه  به کي می دا حاال بدین کي  داش ! روي اولش رو تقری ران ن

خوب وذرونده امروي امويش خاصي نداشتیم بیشتر با ساعت کار اینجا و نوك 
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ست و ا ظهارنامه و  سري فرمهاي دادخوا شناش کردم و یه  پذیرش مرادعین آ
 غیره رو نشونش دادم ب فقط اینكه ببب

 اینكه چي ؟ -
سوال نمیكنه یه دوري انگار  - صال  ست نداره چیزي یاد خیلي کم حرفه ا دو

 بگیره ببب
با هم  - قه پیش داشددتي مي وفتي فكر میكردم کلي  ند دقی تا چ که  اونطوري 

 صمیمي شدیدن !
ساس  - شتر من حرف میزدم واون لد ند میزد یه دورایي اح ستش بی خوب را

سابي  ست و ح ست در سرپر ستم یه وکی   سرم بلد نی دلقك بودن کردم ب خیر 
 باشم ب

 هم خوبه اینطوري !هنگامه من ايت ممنونم !اتفاقا خیلي  -
 براي چي متوده منظورت نمیشم ؟ -
خوب باران یا همون خانم اشراقي تو شرایط خاصیه نمي دونم برادرش برات  -

 وفته یا نه !
 هنوي فرصت نشده دقیق با هم حرف بزنیم نه با باران نه با بردارش! -
كننده است در حال حاضر خوب باید بگم که اون خیلي خیلي حساس و ش -

 تقریدا چهار ماهي میشه که اي بیمارستان ایرانیان مرخب شده !
 اونجا که مال بیماران اعصاب و روانه ! -
درسددته به خاطر مشددكالتي که داشددته مجدور بوده چهار ماه رو توي اون  -

سر مي برده ب  شده کامال تحت درمان به  ستان بمونه ب و قتي هم مرخب  بیمار
با براي  که کم کم  تا وقتي  عاتش رو بكني  یه خورده مرا همین دلم مي خواد 
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اشه داشته ب وحضور دوباره تو ادتماك خو بگیره و آمادوي پریدن وسط میدون ر
 ب

چه ناراحتت کنند ب ب تو این چند سدداعت همه اش فكر میكردم که این دختر  -
 ست ب ب بیه چیزیش هست حتي لد ند هاش هم انگار مصنوعي و یو بسته ا

 نگاهي به صدرا انداخت : کالفه
شكلش  - ضولي میمیرم که بدونم م صدرا االن من دارم ايف خدا خفه ات نكنه 

 چیه اما مطمئنم که بهم نمي وي !
 لد ند مهرباني يد و وفت : صدرا

ست به  - شي این دختر خیلي تنها شه خودت بهش نزدیك ب دلم می واد اور ب
یه دوسدددت داره من به  یاي  یدونم مي توني  شددددت ن ناختم م تو رو خوب شدد

اعتمادش رو به خودت دلب کني و اون موقع خودش همه چیز رو برات میگه 
! 

 بد شید اون وقت این شناخت دقیق شما اي کجا ناشي میشه ؟ -
 خوب اي اونجا که تو اعتماد منو به طور کام  دلب کردي ببب -
 اوه اوه چه خو دشم دست باال میگیره -

حالي که این حرف را مي يد خندید و چپ چپ نگاهي به صدددرا  در هنگامه
انداخت اما در ته قلدش شادمان بود که صدرا تا این حد به او احساس نزدیكي 

 میكند ب
شده بود  صدرا سكوت به باران خیره  هنگام خداحافظي براي چند ثانیه اي در 

سرش را اي میان ا سنگیني نگاهش را حس کرد و  ضایي انقدر که باران  وراق ق
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مقابلش باال اورد و به او نگریسددت ، صدددرا چون کودکي که مچش را هنگام 
 کش رفتن شیریني مربایي اي داخ  کابینت ورفته باشند دستپاچه شد و وفت :

خانم اشددراقي با ادا يه اتون من دارم میرم امیدوارم دوران کارآمويیتون رو با  -
ید و هرچه يودتر  یان برسددون پا به  یت  ثابت موفق كار  به عنوان هم ما رو  شدد

 درکنارمون داشته باشیم !
 با قدرشناسي نگاهش کرد : باران

 ممنون آقاي ثابت ! -
شتید یا کمكي اي  - سوالي دا شتر همدیگر رو میدینیم ، اور هر  اي این به بعد بی

 دست من بر مي اومد در خدمتم !
که اون بیاد اي اهاي آقاي ثابت سددعي نكن کارآموي ديدي کني مگه من چمه  -

 تو سوال کنه !
 دستهایش را به حا لت تسلیم باال برد و وفت : صدرا

 بد شید بد شید من حرفمو پس میگیرم استاد ! -
چه يودتر  - عذرت رو ن واسددتم خودت بري و هر نه  ما تا غیر محتر بهتره 

 خالصه وضعیت پرونده سعادت رو برام فكس کني !
 ده وفت :لد ند موقري يد و شمرده شمر صدرا

 چشم خانم تابان ! خانم اشراقي فعال با ادايه ! -
در سكوت به این مجادله چشم دوخته بود ب حس خوبي در دلش نداشت  باران

ست يیر لب خداحافظي وفت و دوباره  اما خودش هم حتي دلیلش را نمي دان
 در کاغذهاي اطرافش فرو رفت ب

*** 
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توسط وکی  موسسه مالي سعادت با خشم و تعجب به بروهاي ارائه شده  صدرا
ص  روي آن بددور دهان کجي  شم دوخته بود بروه هاي که مهر کپي برابر ا چ

 مي کرد ب بي اختیار و با صداي بلند رو به قاضي پرونده کرد:
دناب قاضددي این بروه ها همه اش دعلیه چطور ممكنه عموي این بچه ها  -

اما حتي خود پدرش هم خدر اومده باشدده ایران و سددهم پدرش رو ورفته باشدده 
نداشددته باشددده ب چطور در تمام این مدتي که این پرونده در دریان بوده این 

 مدارك ارائه نشده ؟
بد شددید دناب قاضددي! اما آقاي ثابت دارن به ما درم سددنگیني رو نسدددت  -

میدن همونطور که شددما مي دونید و اسددتعالم کردید حتي مقام اداري مربوطه 
صحت این امر سناد هم  هم  سي این ا شنا صال بحث کار رو تایید کرده ب پس ا

 منتفیه ب
یه این  - عاي عل ید و هر اد عات کن هاراتتون مرا یان اظ فا در ب بت لط ثا قاي  آ

سناد دارید باید دداوانه و اي طر  صادر کننده این ا سه و یا مقامات اداري  س مو
 یق مرادع کیفري پیگیري کنید ب

شددت چند ماه تمام وقتش را صددرف بررسددي هیچ حرفي براي وفتن ندا صدددرا
ند دلیلي که این موسددسددده براي  بدا تا  دقیق خط به خط این پرونده کرده بود 
شد و چطور این ادعا را در  متوقف کردن ادراي حكم قدلي ارائه کرده چه مي با

که  یددادخواسددت خود مطرح کرده اندب اما هروز حتي به نظرش هم نمي رسدد
ورت ورفته باشد بدر بايي قدرت وسیاست حال چنین سند سايي وسیعي ص

خود را چون مهره اي ناتوان و بي اريش مي دید ب هنگامه در تمام مدت سكوت 
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کرده بود ب قاضددي پس اي ثدت اسددناد در پرونده صددورتجلسدده را براي امضددا به 
 حضار داد و رو به صدرا وفت :

صت میدم اور دالیلي براي  - شما ده روي فر سناد دارید آقاي ثابت به  رد این ا
صادر کنم و ملك را به حالت قدلي اش  شم که حكم  ارائه کنید وورنه مجدور می

 بروردونم ب
در سددكوت صددورتجلسدده را امضددا کرد و بالفاصددله اتاق را ترك نمود ب  صدددرا

شت ب  ضایي پا وذا صدرا به حیاط مجتمع ق ضا به دندال  هنگامه نیز پس اي ام
اط نشست و با خشم ،چشم به دو مرد میانسال صدرا روي نیمكتي در ووشه حی

 که با شادماني در حال وفتگو با وکی  موسسه سعادت بودنددوخت ب
 اینا کین ؟ -

 با صدایي خشك و بي روح دواب داد : صدرا
شه نائینیه و اون یكي که قدش  - ست سدیح د شیده و ت اونكه کت يغالي رنگ پو

نم اون معتمدي لعنتي نیومده او بلندتر ه و پیراهن سددفید پوشددیده قریشددي فقط
 میدونم که رفته آلمان و تا چند وقت دیگه برمیگرده!

شیده اي ریش  هنگامه صورت چاق و پو سه نفره انداخت  نگاهي به آن ادتماك 
ست روي  شي هم مدادم د شید ب و قری ساني مي درخ نائیني اي لد ندي غیر ان

سه مي کوبید و او تقریدا هر با س صف و نیمه اي شانه هاي وکی  مو ر تعظیم ن
 ب دشمي کرد که به نظر هنگامه مث  تكان دادن دم سگي بود براي صاح

 بلند شو صدرا باید بریم دندال مدارك براي ابطال این اسناد ! -
 اي دا بلند شد : صدرا



wWw.Roman4u.iR  490 

 

اره من باید این مدارك رو به دست بیارم وورنه عالوه بر اون ساختمون، خونه  -
شو ستي و یا تو تو دروس رو هم اي ن میگیرن و باي این بچه ها باید بروردن بهزی

چه  که حق این ب وذارم  گذارم ب دا نمي  ها آواره بشددن بببب من نمی یابون  خ
 پایمال بشه ب

با دیدن حال صدددرا متوده شددد که اصددال آمادوي براي رانندوي کردن  هنگامه
حرکت کردب  ندارد با اصرار او را سوار ماشین خودش کرد و به سمت مالصدرا

صدرا لحظه به لحظه خشمگین تر میشد ب صورتش اي قطرات ریز عرق پوشیده 
اواخر  كشده بود حس ناتواني خشمش را صد چندان میكرد ب در آن هواي خن
 فروردین احساس میكرد در کوره اي اي اتش در حال سوختن است ب

 ب هنگامه بهبه دفتر هنگامه رسددیدند هنوي برسدددام و باران نیامده بودند وقتي
آبدارخانه کوچك دفتر رفت و شددربت خنكي را براي صدددرا آماده کرد ب صدددرا 
پشت میز م صوص منشي که در سالن وذاشته شده بود و عمال تا قد  ايآمدن 

 لیوان نگامهباران بال ا سددتفاده بود نشددسددت و سددرش را روي میز وذاشددت ب ه
 شربت را مقابلش روي میز وذاشت :

ب ور ب حالت رو بهتر میكنه ب باید رو اعصددابت کنترل  صدددرا چند درعه -
داشته باشي ما همه اش ده روي وقت داریم نداید يمان رو با خشم و عصدانیت 

 اي دست بدیم ب
شربت را  صدرا سرش را بلند کرد ب و لیوان  صحیح اي حرفهاي هنگامه  بادرك 

شم شه روي میز کاغذ کوچكي به چ شی شت ب در همان يمان يیر  م خورد بردا
 بعد اي مدتها خواندن دست خط باران به خوبي خط او را مي شناخت :
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 نمیغمگ
 یرينیپ چونان

 گرددیکه اي دنگ برم یسرباي نیآخر که
 !ستین پسرش

کرد که دلش بیشددتر ورفت ب با درعه اي بزرگ شددربت را به همراه حس  حس
بارا باي شدددد و  به همراه تلو درون ولویش فرو داد ب در همان يمان در دفتر  ن 

برسددام در حالي که لد ندي کمرنگ بر لب داشددت وارد دفتر شدددند ب باران با 
دیدن صدرا که سر داي او نشسته بود ، تعجب کرد اما بالفاصله به یاد آورد که 
سالم  سرعت خود را بايیافت و  شتند به  صدرا دادواه مهمي دا امروي هنگامه و 

 کرد !
سپس باران صدرا سام و  سو وفت ب  نگاهي به بر سالم هر دو را پا انداخت و 

 هنگامه نگاه صدرا را دید و رو به او وفت :
شراقي رو هم  - صار وراثت خانم ا سام رفته بود دندال ورفتن بروه انح امروي بر

 فرستادم همراش تا روند کار رو یاد بگیره !
چیزي نگفت حوصددله پاسددو به توضددیحي که به نظرش نیايي به بیان  صدددرا

د نداشددتب برسددام کتش را در آورد و دسددتي به بیراهن مردانه یاسددي شدددن ندو
 رنگش کشید و رو به هنگامه وفت :

دات خالي بود هنگامه باید بودي و مي دیدي ک  ورثه این واراژ رو انگار اي  -
وسط فیلم پهلوانانم نمي میرند درست اورده بودن تو شعده ب همه اشون ادعاي 

شون بگم الت بودن و وردن کلفتي دا ستم به شتن حتي ينها بببب هرچي می وا
یچ دوره وراثته ه انحصددارکه بابا این دادواه نیسددت این فقط براي ورفتن بروه 
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متوده نمیشدددن و باي حرف خودشددون رو میزدن ب یكیشددون که به باران وفت 
آبجي به اقاتون بگو اور ب واد حق و حقوق منو ين و بچه ام رو نا حق کنه میام 

 رو به آتیش مي کشم به موالدفترش 
شده بود اما  باران سرخ  سام با ودودي که اي خجالت کمي  شنیدن حرف بر با 

لحن الت وونه اش باعث شددد دوباره خنده اش بگیرد ب هنگامه هم با صددداي 
 بلند خندید و وفت :

 خدا رو شكر پس حداق  این ورثه تونستن این یو باران خانوم ما رو آب کنند -
سددرعت به آبدارخانه رفت ب و صدددرا که فراموش کرده بود حداق  به به  باران

لحن بامزه و دمالت برسددام لد ندي بزند، با اخم نگاهش را به مسددیر رفتن 
 باران دوخت ب ب ب

چند  نیکه در ا یگریداد که مث  هزاران حس د یآيارش م یندیناخوشددا حس
به  ب اي دا بلند شددد و دیرسدد یرا ورفته بود ناشددناخته به نظر م دانشیوقته ور

سرورم یو کم ستادیطرف آبدار خانه رفت در درواه آن ا  پا به پا کرد تا باران که 
سماور برق شن کردن  شود ب وقت یرو ضورش  ست یبود متوده ح   یباران پارچ ا

 : دیکنار سمار را برداشت تا آن را پر اي آب کند چشمش به صدرا افتاد و پرس
 ابت ؟ث یآقا دیاليم دار یزیچ -

و د نهمهیباران يد چقدر خوشحال بود که بعد اي ا یخسته به رو یلد ند صدرا
 یتواند مقاب  دختر یکه امروي با آن مواده شددده بود ، حال م یو ظلم یرنگ

 بود : یو مهروري یکه به نظر او سمد  پاک ستدیایب
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مربوط به شددما و پدرتون رو به  یدادخواسددتها رويیبگم من د  واسددتمیم -
با  ها هیو بعداي ورفتن احضار یمربوطه ارائه کردم ، احتماال به يود یدواههادا

شما هم م رندیو یشما تماس م شماره لطف گمیب قدال به برادرتون وفتم اما به  ا 
 ب دیهمراه منو بهشون بد

 : دیپرس طنتیش یبا کم و
 نرفته ؟ ادتونیشماره منو که  -

 شرمنده لد ند يد و وفت : باران
 اما فراموش کردم ! دیبد ش -

 کمي عنق وفت : صدرا
 که سهند دادم هستببب یکارت یخوب تو -

ستش را به لده کاب ناوهان شان  نتیباران د ست به در خانه  ورفت ب اور دادخوا
 ، دید یدر قسددمت مربوطه م  یرفت فرهاد حتما نام صدددرا را به عنوان وک یم
 کرد ب یدرباره اش م یدر آن صورت چه فكر یعنی

 ؟ یشده خانم اشراق یزیچ -
 لحظه نگران شدم اي برخورد فرهاد ؟ هینه فقط  -
 ؟ قایدق دینگران هست یاي چ -

 به حرفش فكر کند وفت : نكهیبدون ا باران
 ؟ نهیبد  یاسم شما رو تو قسمت مش صات وک نكهیبه ا -

 لد ندش را ورفت : یبه يحمت دلو صدرا
 داره ؟ یچه اشكال نیا شمیخوب من متوده نم -
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س نهمهیا اي شت به خرج م یبددن صدا دادیکه دا هنگامه اي  یشرمنده بود ب 
 را قطع کرد : شانیداخ  سالن روند وفتگو

 چند تا دونه ه  هم بنداي ! هی یچا یباران لطفا تو -
 : دیبا اخم به طرف هنگامه چرخ صدرا

شراق - ستادم برا یمن فكر کنم خانم ا  یشمن نكهیانه  نجایا یکارآموي یرو فر
 ! یآبدارچ ایباشه 

 ابرو باال انداخت و وفت : هنگامه
 دیبا اهتونیروشدن شددن افكار سد یمدافع حقوق بشدر ب ب ب برا  یاوه اوه وک -

ش یزیدفتر چ نیبگم ما تو ا سم من ،  میرندا  یو کارآموي و وک یو آبدارچ یبه ا
اسپرسو بردم و  واسه باران خانم یمدت هم من کل نیتو ا میهمه با هم همكار

که  نمیب یفعال م اينه ! ام یبرق م یچشددماش اي خوشددحال یکه چطور دمید
 اي داش ! ادیشما داره واسه خاطر چهار تا دونه ه  در م یچشما

 اي کنار صدرا رد شد و وفت : یبه اهستگ باران
 ! گنیخانم تابان کامال درست م -

 کرد وفت : یاه مکه به سقف نگ یوفت و در حال یبا حرص پوف هنگامه
دم که ب ادیمن تا بتونم بهت  یهجده ماه کارآموي نیفكر کنم تو ا یعنیباران  -

 بشه ! دیسرم سف یهنگامه ک  موها یبهم بگ
 ! دیسرپرست من هست  یبرام س ته ، اخه شما وک دیباور کن -
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ال تو امس یشده بود رفتهیدختر خوب ، اور تو همزمان با ما تو کانون وکال پذ -
چند ماه  میهم سددن قای، من تو دق یریکارآمويت رو بگ نیاول یتونسددت یهم م

 ب دهینم هیتو ک  قض یرییبزروتر بودن من که تغ
 بب كنمیم یچشم سع -
سم گهیخدا باي م یا - شم باي داره ر  دیامروي با هیتند یببب برا زنهیحرف م یچ

سم یپرونده ها یها حهیاي ال سند ر شت برا هی یریمع یمربوط ابطال   یرونو
 ! وتریاونم با دست و بدون دخالت کامپ یخودت بردار

 شد وفت : یخارج م ییهمانطور که اي دستشو برسام
چه  تا  یسدد کیمتره نزد میهنگامه انقدر ظالم نداش اون پرونده قطرش ن -
 توشه !!! حهیال

 با نمک و کامال خونسرد رو به برسام کرد و وفت : یبا حالت هنگامه
س - ست ؟ خ یگیت ماا را شون کپ یخوب پس اي رو یلی؟ ظالمانه ا  یهمه ا

 ! ریبگ
به ا یلیاي دال یكی،  دیخند صددددرا باران را  به د نجایکه   گریفرسددتاده بود و 

سئله بود که باران با نیبه خاطر هم قاینكرده بود ، دق یهمكاران خود معرف  دیم
کند ،  تیامنو  یکرد که در آن احسددداس راحت یشددروك به کار م یطیدر مح

  یبا وک يدنسددر و کله  ایخشددک و  یطیدوسددت نداشددت با وارد شدددن به مح
سترس و نگران ضدط دچار ا شک و من ست خ  یشود ب و حاال م شتریب یسرپر

 که انت ابش کامال درست بوده ب رو به هنگامه و برسام وفت : دید
شما دار یتا وقت - شراق هیدرباره تند دیکه   دی، من با دیسر یم جهیبه نت یخانم ا

 باهاشون حرف بزنم یچند کلمه درباره مسئله ا
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 رو به هنگامه کرد و وفت : برسام
ضول گنیدارن محترمانه به مام نكهیخوب مث  ا - موقوف بهتره من و تو هم  یف
 ! یتا تودرباره دادواه امرويتون برام بگ میبر
 دوست ندارم بهش فكر کنم ببب چیننداي که ه ادمیاوه  -

به  زدندیو برسددام همانطور که درباره دادواه موسددسدده سددعادت حرف م ههنگام
نها ب دوست نداشت با او ت كردیاتاق هنگامه رفتند ، باران نگران به صدرا نگاه م

تواند اي صدرا دور بماند ، اما با  یکه م ییخواست تا دا یحرف بزند ب دلش م
صدر یگرید چارهکرد  یم یریگیصدرا پ دیکه با ییودود پرونده ها شت  ا ندا

 رو به کرد و وفت :
 تو اتاق برسام ! میبهتره ما هم بر -

تكان داد و دندال صدددرا وارد اتاق شددد ب بعد اي  دییسددرش را به نشددانه تا باران
را آنها، صددد نیرويها ب نیشددده بود ا یيبان مشددترک ییسددكوت که وو یقیدقا

 سكوت را شكست و وفت :
 دی واهی، اما اور م دیترس یم یو اي چ دینگران یشما اي چ قایدق دونمیمن نم -

تون ترسددهاتون رو اي خود دیبا دیموفق باشدد میورفت شیکه در پ یراه نیکه تو ا
 دیدور کن

 ترسم ! ینم یزیمن اي چ -
ت بروه دادخواسدد یکه فرهاد ممكنه اسددم منو تو دیباشدد نینگران ا دیپس ندا -
 ! نهیبد
 م بشه !اون دچار سوتفاه  وادیمن دلم نم -
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ي ا كردیرا وفت و صورتش اي فرط خجالت سرخ شد ب صدار حس م نیا باران
 شود ب یم زیحماقت باران کم کم صدرش لدر یو به نوع یسادو نهمهیا

شما رو آيار داده ،  ییيناشو ی، شوهر شما در تمام مدت يندو یخانم اشراق -
پدرتون شده و کتک يده ، بهتون خ*ی*ا*ن*ت کرده ، باعث پلمپ شدن مغايه 

 نويادتون رو ببب تیدر نها
 یرو ادهیبود که ي دهیفهم یحرفش رو در ولو خفه کرد خودش به خوب صدددرا

 خورده : یمحكم یلیکرد که ناوهان س یکرده ببب باران حس م
 !!!؟؟؟ دیدون یرو اي کجا م نایشما همه ا -

 وفت : یم دیبا یرا محكم بست ، حاال چ شیچشمها صدرا
 بب ! دمیکه اي سهند شن دیکن شما فكر -
من بگذاره  یو بم يندو ریي انیاون حق نداشت بب حق نداشت شما رو در در -

 …ب
 که حق نداشت ؟ دیکن یچرا فكر م -
 ها ايش با خدر بشن ب دهیمنه ! دوست ندارم غر یش ص یيندو نیچون ا -

صاف بب غر یبا خود فكر کرد ببب ب صدرا  یتب منه لعنام  دهی؟ من برات غر دهیان
 ام ؟ دهیات رو داغون کرد بودنم برات غر یکه يندو

 شما ب اصال دیرو تو سرم بزن دیدونست یم دیکه ندا ییزهایچ دیشما حق ندار -
 ! نیشد یخدردار م زهایچ نیدر باره ا دیندا
 ! دمیفهم یم ییا گهیيودتر اي هر کس د یلیخ دیاتفاقا من با -
 : دیباران آن را در هوا قاپ دویپر رونیرا بحرف ناخواسته اي دهان صد نیا

 ؟ دیشد یمتوده م هیيودتر اي بق دیچرا ؟ چرا شما با -
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 فهیوظ نیبهتون کمک کنم ؟ ا دیشددمام و با  یچون ببب چون بب چون من وک -
 منه ! و من بابتش سووند خوردم ! یشغل
 يد و وفت : یلد ند یبه تل  باران

 رو پرونده من نیاتون دار فهیاي وظ شددتریشددما ب ادیاما به نظر م  یوک یآقا -
مدلغ حق الوکاله اتون رو  دیهنوي حاضددر نشددد ی! شددما حت دیوذار یم یانرژ

 بببب دیکن انیب
 وفت : یکالفه اي دا بلند شد و به سرد صدرا

ايه اد گرانیچسدند و به د یکه به وذشته اشون م فیضع یآدمها دنیچون د -
نداره  یلیکه دل دی! مطمئن باش كنهیند حالم رو بد مايشون سو استفاده کن دنیم

 من به شما لطف کنم ،
وکالت رو فسددو  نیا دهیمث  من ايارتون م ی ودیپس اور انقدر ودود آدم ب -
 دیکن

 بحث مس ره را نداشت : نیتوان ادامه دادن ا گریرا باال برد د شیصدا صدرا
 دیم و شددما هم مجدورکن یکاره ول نم مهیکه شددروك کردم رو ن یمن کار -

ه ک سدددتی، و برام مهم ن دیوکالت منو تحم  کن دیکنم که مجدور یم دیتاک
شما  سم من چه فكر مزخرف دنیبا د یا گهیهرکس د ایشوهر  خودش  شیپ یا

به برادرتون بگ یم مال ادیفردا ب دیکنه !  تا قرارداد  که ت یدفتر  تموم  مشینظرو 
 ببب ستیپدرتون ن ایبه حضور شما  یايیشده امضا کنند ب ن
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صدا نیدندال وفتن ا به شک  یحرف باران را که هنوي اي  شوکه بر دا خ بلند او 
سام نگران در  شد هنگامه و بر شده بود در همان حال رها کرد و اي اتاق خارج 

 بودند ب صدرا رو به هنگامه وفت : ستادهیسالن ا
 سوییچ ماشینت رو بهم بده ! -

شدداره کرد ب صدددرا سددوییچ را چنگ يد و باي رو به به روي میز منشددي ا هنگامه
 هنگامه وفت :

 دفتر من ! ییایپرونده سعادت م یکار رو یاي فردا برا -
و  را برداشت فشیحرف اي دفتر خارج شد ب هنگامه به سرعت ک نیبه دندال ا و

 به دندال او رفتب
شک همه دینگاهش را به در باي اتاقش دوخت و باران را د برسام  صورتش که ا

مال اي دعده دست یرا پوشانده بود ب به سمت او رفت و کنارش نشست دستمال
 وسط اتاق برداشت و به سمتش ورفت : ییرایپذ زیم یرو یکاغذ

شما  - سیب  شمش ن شته ! مث  اینكه خ س ت نگیر ! امروي روي کاري بدي دا
 شد !
*** 

 هایم را بد شبب یحوصلگ یب
 هایم را فراموش کنببب یبداخالق

 نگیربب یهایم را دد یاعتنای بي
 عوضبب در

 همبب من
 ب شمببب یرا م تو
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 ببیاینهای یمسدب همه  که
*** 

 ستمیناراحت ن شونیبه برسام انداخت و وفت : نه من اي ا یرمق نگاه یب باران
 ام یبه وذشته لعنت دمیمصرفم که چسد یمودود ب هی، حق با اونه من 

 اد و وفت :سرش را تكان د یبا ناراحت برسام
وي امر شیکار یپرونده ها نیاي مهمتر یكیدرباره خودت فكر نكن ،  نطوریا -

س ت صت داره که بتونه حق  یبه  شده و اون فقط ده روي فر ست مواده  شك با 
 ! ارهیخوار قدر در ب نیعده يم هی یرو اي ولو میتیسه تا بچه 

س سهیک هیشد قاینزد اما با خودش فكر کرد که دق یحرف باران ده که هر ش یبوک
س شم وناراحت یاي راه م یک سد خ سر او خال شیها یر  نیکند ب با ا یم یرا بر 

 یفرد رو نیودود حوصله ناراحت شدن نداشت حداق  اي صدرا ، صدرا آخر
د نیکره يم هان اي  ناو جد ب  ند اي او برن باران بتوا که  ند شدددد ا ابود  چه  نیبل
سرش م ییفكرها صدرا  یبود که در  شت،  شده بود و به اندايه  یبراوذ او تمام 

 احساسات مس ره را در وذشته بببب نیتاوان ا یکاف
 زیم یرا اي رو فشیرا به شدددت تكان داد به سددمت سددالن رفت و ک سددرش

 دندال او آمد : یبرداشت ب برسام با نگران
 !دیرنگت انقدر پر هوی؟ چرا  یریم یباران ، حالت خوبه ؟ کجا دار -

 ودش وفت :باي با خ باران
 ؟؟! كنهیم تیمیاحساس صم هویچرا انقدر  نیاه ا -
 بعد رو به برسام کرد : و
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 کنم امروي برم خونه بهتر باشه ! یمودت فكر م یآقا ستین یزیچ -
 باشه پس صدر کن من برسونمت ! -
 ! رمیخودم م ستین یايین -
 نیممكنه اي ادندالتون  ادیشما هر روي برادرتون م دونمیکه من م ییاخه تا دا -

 ! دیکن دایرو پ ریمس یبه راحت دیدا نتون
 به او انداخت : یهینگاه عاق  اندر سف باران

 مودت ! یاومدم آقا ایمن تو تهران بزرگ شدم و دن نكهیمث  ا -
 تكلف بر لب آورد : یب یخنده ا برسام

ار هسددتم ؟بگذ یکه االن دار یحالت نیبگم نگران ا یخوب بابا به چه يبون -
 ! میمثال ما همكار یرسونمت ، ناسالمتب

رنگش  یاسی راهنیو پ یبا شلوار طوس ستیسرش را کش کرد و به او نگر باران
الگو دوخته اند ب اما حاال  کیبود که انگار همه را اي  ییهمان وکال هیشددد قایدق

مردها هر  نیآمد ب انگار ا یمهربان به نظر م یول طانیشدد یمث  پسددر نودوان
 یباشند در ذات کودکان تهکه داش یه بزرگ باشند و هر شغ  و مقامچقدر هم ک

 ب ستندین شیب گوشیباي
و شما ر یهمراه اقتیتموم شد و بنده ل زتونی، اور آنال یشد خانم اشراق یچ -

 در رکاب باشم دیدارم ، بگذار
سا نیيد ، در ا یلد ند کمرنگ باران سام ن یحت یرانیح یوانف  ینم زیحالت بر

ب هنوي به رفتار صدددرا به خشددم  اوردیبر لدش ب نیاي ا شیب یخنده اتوانسددت 
 کرد ب یفكر م ادشیفر یو صدا یناوهان
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 یمن دوره ، بهتون بگم نصددف راه نم ریمودت اما مسدد یآقا دیلیهر طور ما -
 ب دیبش مونیپش دیتون

سام س یدرنگ کتش را اي رو یب بر شت و در دفتر را باي کرد و در  یدا لدا بردا
 ییماراهن رونیکرد با حرکت دست او را به سمت ب یم یکوتاه میکه تعظ یحال

 یدختر باعث م نیدر ودود ا یزیدانست که چه چ ینمود ب خود برسام هم نم
 کیون ب انگار چ یداشته باش یكیو نزد تیشود تا نسدت به او احساس مسئول

 بود ب نیپناه و غمگ یبره معصوم ب
و  را باي کرد نیرا به حرکت در آورد ، در ماش نیماشصدرا  نكهیقدال اي ا هنگامه

ت بپرسد به سرع یآنكه سوال یدلو نشست ب صدرا ب یصندل یبه سرعت رو
 ین بتهرا یدر سكوت وذشت و صدرا در اتوبانها یطوالن یقیبه راه افتاد ب دقا

با یبا صددددا نیسددكوت سددنگ نیکرد ، ا یم یهدف رانندو هنگامه و   یمو
با برسام شكسته شد ب پس اي خاتمه تماس رو به صدرا کرد و صحدت کوتاه او 

 وفت :
ه است آشفت یکم نكهیرسونه تا خونه مث  ا یوفت باران رو م یبرسام بود ، م -

 ببب
 زیبوق اعتراض آم یپارک کرد صدا یرا ووشه اتوبان حقان نیناوهان ماش صدرا

 کرد :اي هر سو بلند شد ب نگران به هنگامه نگاه   یچند اتومد
 دچار تشنش شده ؟ حالش چقدر بده ؟؟ یعنی -

 : دیکش یقینفس عم هنگامه
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شته  و دهیخورده رنگش پر هی نكهینگران نداش اونقدر حالش بد ندود مث  ا - دا
صم هویکرده که  یم هیور شه تن نكهیا یبره خونه ، برسام هم برا گرهیم میت ها ندا

 رسوندش ب یم
برسددام نداشددت ، اما در ان لحظه  یمراهاي ه یاحسدداس خوب نكهیبا ا صدددرا

سگزار بود ب موبا شتریب سپا سهند را ورفت به  لشیاي او  شماره  شت و  را بردا
ود را امده ب شیاو و باران پ نیکه ب یمجادله کوتاه ادیي یو با شددرمندو یسدد ت

 یکوتاه یافظنشددان دهد با خداح یآنكه عكس العمل یبايوو کرد و سددهند ب
ضا تماس را قطع کرد ب شم دوخت، ف سدز اطراف  یصدرا کالفه به روبرو چ

 نیب اما صدددرا ا دیرسدد یبه نظر م دایو ي دندهیاتوبان در آن هنگام اي سددال فر
بود که چطور نتوانسددته مالحظه حال  نیاي خود خشددمگ دید یهار ا نم ییدایي

شمگ س ت و  یوذراندن آن رويها ايبود که بعد  نیباران را بكند ، اي باران خ
 و هنوي نگران طري فكر فرهاد نسدت به خود است بتل
 ؟ یبرخورد کرد چارهیبا اون دختر ب ینطوریچرا ا یبگ ی وایصدرا نم -
 !!! ستین یزیچ -
ف من حر یاي اسددرارش برا دیکه اون موکلته و تو ندا دونمیصدددرا من م نیبد -

ساعتها  ی، اما من وک یبزن شم من  ست سپر یطوالن یسرپر  یم یرو باهاش 
تونم بهتر ب دیاي موضوك رو بدونم شا یاور حداق  خالصه ا یكنیکنم ، فكر نم

اطر به خ طفق یبروشددتن اون به دامعه حقوق كنمیبهش کمک کنم ببب فكر م
بودن براتون ببب  تیدر اولو یا گهید یهدفها هی، مطمئنم که  سدددتیکارش ن

 خوب من ببب
 را قطع کرد : شیحوصله حرفها یب صدرا
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به  میاونو بروردون میخواه یپشددت سددرش هسددت ، م ییا گهید یهااره هدف -
عاد ند  نه ببب و  میکن یکار می واهیاش ب م یيندو یرو باور ک که خودش رو 

 گهید یزهایچ یلیخ
 خارج شده ؟ یيندو یچرا اي روند عاد -

ست که م ی، م ستیبه هنگامه نگر صدرا  نیتواند به او اعتماد کند ب در ا یدان
هنگامه را شناخته بود و در  یته و خصوصا بعد اي آن سفر به خوبچند ماه وذش

 را روشن نیآمد ب ب ماش یدوستش به حساب م نیحال حاضر او قاب  اعتماد تر
سمت پارک آب و آتش حرکت کرد ببب کنار پا كه و بدون آن ستادیا رککرد و به 

ش شوند در حال نیاي ما  یم یه خوبهم ب نجایکه اي ا ییکه به فواره ها یخارج 
شان را د نییشد باال و پا صدا ینگاه م دیرفتن شروك کرد ییکرد با  سته  همه  آه

 یسک یرا برا زیداشته تا همه چ ايیرا بايوو کردن ب و متوده شد که چقدر ن زیچ
ه تايه متود دیبه مرگ نوياد باران رس یدز به دز ببب وقت لاي همان روي او دیبگو

شد ب سیصورت خ شک هنگامه  شكها بیعج اي ا او در آن يمان به  یبود که ا
فه ادامه خ ییبود ب با صدددا یمث  مرهم شیبرا شددتریناراحتش کند ب نكهیا یدا

 داد :
رو  ایاومدم تا دن ایداشتم که به دن نویبودم ، توهم ا فتهیآدم کور و خودش هیمن  -

 که دمید یفاضددله کنم ببب انقدر خودمو و هدفهامو بزرگ م نهیبه مد  یتدد
 اومدنببب ! یاصال به چشمم نم انمیاطراف

صدرا هم به درد آمد ب  یرنجنامه باران بود دلش برا ریکه هنوي تحت تاث هنگامه
 ب ب
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ب و فقط  دمید یخانواده ام رو هم درسددت نم یاعضددا نیكترینزد یمن حت -
 یم ايم کمک یدارن وقت ايیکردم بهم ن یرفتم که حس م یبه کمكشون م یوقت

در برابر روح بزرگ  دمیدفتر باران رو تا آخرش خوندم فهم یب وقتخواسددتن بب
قدر حق یادم باران من چ ث   عد اي او كمیو کوچ ریم گار ب تايه دارم  نببب ان

هشون نگا شونیب انگار تايه دارم اي بعد انسان نمیب یدور و برم رو بهتر م یآدمها
 بببب كنمیم
،  یخدر نداشت یچیو که اي هنكن ببب ت یصدرا انقدر در حق خودت کم لطف -

ن او یدونسددت یباران بهت عالقه داره ببب تو که نم یدونسددت ینم یتو که حت
تو  هیهم قضدد كردیاور باران اون کار رو نم دیتو کرده ببب شددا یخودش رو فدا

 یه براک مونطوره شدیح  م ویخورده ترسوندنت و توب هیدفتر حراست با  یتو
 بب ومدین شیپ یباران مشكل

نداشدددت ا یبا چهره ا دراصددد گاه کرد ، او حق  مه ن گا به هن  نطوریدر هم 
 یکه برا دیتوانسددت بگو ینادوانمردانه درباره باران قضدداوت کند ب چطور م

که اور پرونده او به مرادع  دانسددتیببب و او چه م امدهین شیپ یباران مشددكل
 در انتظار صدرا بود ببب یزیرفت چه چ یباالتر م

 هنگامه ! ستین نطوریا -
 تلو صدرا تعجب کرد : یاي صدا هنگامه

شتم که اوا هیمن  - سته مجاهد  یعمه دا ب  دكریم تیخلق فعال نیانقالب تو د
فرار کردند و هنوي اونجا دارن  رانیانقالب با شوهرش به خارج اي ا  یهمون اوا

 یاصددال درباره اونا حرف نم گهیکدوم د چیب هر چند که ما ه كنندیم تیفعال
سال پدر مجدور بود  یهاتا سال میشد تیاذ یلیاما به خاطر ودودشون خ میين



wWw.Roman4u.iR  506 

 

 یبار سكته کنه بو بالخره وقت کی یرو پس بده که باعث شد حت یها ییبايدو
اي نحوه عملكرد  یخدر چیها تموم شددد و باور کردن که ما ه یتمام اون بايدو

سر ما بردا میو خارج ندار رانیاونها در ا ست اي  شتند ؛ اور باران اون بالخره د
بود ب  گهید زیچ هیکه االن سددرنوشددت من  مطمئنمکرد من  یرو نم یفدارکار

س هیبود با  یکاف سابقه  ستعالم  سیا شوهر عمه ام رو در م یا  و اوردنیعمه و 
سدت م یکارها شكده ن رو  یزیچ نیهمچ ینیدادن به اون ب اور نائ یمنو تو دان

 مطمئنم که بببب دیفهم یم
 یشددده بود و خودش را لعنت م رهیباي اي تعجب به صدددرا خ یبا دهان هنگامه

 رسد ب ببب یکوته فكر و احمق به نظر م نهمهیکرد که چرا ا
که  كردمیببب فكر م شددمیمن هنوي همون آدم خودخواه و متوهم پنش سددال پ -

با اطراف رمیگیم ادیدارم  ما امروي دربرابر  انمیچطور  داط برقرار کنم ببب ا ارت
ساح سمش رو چ یکه نم یسا سل یدونم ا سر اون دختر  میبگذارم ت شدب و 

سمبه  یزیکه هر چ یراه انداختم ب ببب من دادیداد و ب چارهیب سادت و غ ا  رتیح
 کردم ببب یرو مس ره م

شن یحس م هنگامه ست ن صدرا هم انگار  دهیکرد در صدرا چه وفته ب بب و  که 
 تايه متوده مفهوم کلماتش شده بود بببب

 ان دادتك یرا به عالمت نف شیسرعت به هنگامه نگاه کرد و به شدت دستها هب
به  نسدت نیو د یدز قدرشناس یاحساس چینه نه ببب بد برداشت نكن ب من ه -

نو م شمیکه دچارش م ضیضد و نق یحالتها نیمطمئنم اما ا نویباران ندارم بب ا
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صفر بام  یکار ریارتداط غ دیبا كنمیکالفه کرده ببب فكر م سونم رو با باران به  ر
 ببب

*** 
سددوخت ب  یم شددنیآت یچون دو وو شیبود که چشددمها سددتهیانقدر ور باران

 یدارو یب حت دیرسدد یبه نظر نم یحالت باران ناراضدد نیسددهند اما چندا اي ا
او را تنها  شیموها یرو یهم به او نداد و بعد اي ب*و*سدده کوتاه یآرامد شدد

شت شت و به نزد پدرش بايو شمش به دفتر وذا رويه یف یبا چلد آب یب باران چ
سمت م اریاخت یافتاد ب یا سپ زشیبه  شود دفتر   چیدون هو ب دیرفت و آن را و

 سشینشست بببب و روانو زیکنار م یصندل یرو اریاخت یبود ب باران ب ینوشته ا
 یصدورت یبه شدك  پروانه ا یکه دسدته ا زیم یرو یكیسدرام وانیرا اي داخ  ل
 برداشت ببب رنگ داشت

 همدم بب سالم
 برات تنگ شده بود دلم

شتم تو ا یزیوقته چ یلیخ شش ماه که اي ب نیننو ستانیپنش  شدم  مرخب مار
دوهر  یدور هیکردم باهات حرف بزنم اما نشددد ب انگار  یشدددها سددع یلیخ

اما  انجیوذاشددته! ا یدفتر رو ک نیا دونمیبودن ، نم دهیکلمات تو مغزم خشددك
قدر د که ب یس خوبح دنشیان  دتب خو سددمینو یدارم م اریاخت یبهم داد 
ايشددون  گهید  وامیمدت ب نم نیوذشددته تو ا یهمدم که بهم چ یدونیخوب م

 یواسددم نموندهب انگار همه رويها  تنیر یبرا یاشددك گهیحرف بزنم چون د
چرا  مدیوقت نفهم چینداشتن ب ه قتیوقت حق چیکاب*و*سن که ه هیوذشته 

هام ا با نه  كارنیفرهاد  كه بهم قول داده بود خوشددد تم ک كهرو کرد ب اون  اون
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  وامیبرعكس شددد ب نم قایهمه نداشددته هام رو ددران کنه ، اما دق  واسددتیم
 فقط اونو محكوم کنم همدم ببب

ما داه یدونم ببب نم ینم ا رويها رو دارم  نیکردم که ا یدونم کجا و چه اشددت
 کنم بببب یتجربه م

که  نمیسددهند رو بد دیچرخدار ببب با یصددندل یرو نمیبددون  یبابا رو ب دیبا
کم حرف تر  شدددهیدور مونده ببب پونه اي هم شیب اطر من و بابا اي کار و يندو

 زیتا نشددون بده همه چ كنهیم ینقش باي كنهیم یشددده بب و مامانم که فقط باي
 مث  قدلناست ببب

 ببب ستیمث  قد  ن یچیه اما
ده و موفقه کر شددرفتیپ شیکه چقدر تو يندو نمیب یم دنمید ادیم تایکه ب یواه

شده و تو يم  یوک هیحاال  شرکتها کار م نهیخوب  شق ع شهیببب هم كنهیثدت  ا
 ینم گهیوقته که د یلیوقته بب خ یلیحقوق تجارت بود ببب برعكس من بب اما خ

کنم بببب اور به خودم  كاریچ  وادیدونم دلم م یدوسددت دارم ببب نم ویدونم چ
و  بمونم به در رهیبه همه بگم دست اي سرم بردارن بب تا ساعتها خ  وامیم باشه

 خونه ببب نیا وارید
 كنمیشددورشددو در آوردم ب ب حس م گهیکه د كنمیخودمم حس م ییدورا هی اما
ها رو ببب اما چه  قهیهدف دق یرج يدن ب نیرو ا یخودسددوي نیبس کنم ا دیبا

 بب یدور
 و میهمكار دایتقر گهیببب حاال د نمیب یم ادیيرويها صددددرا رو  نیکه ا دالده

حاال ممكنه  میکرده که کنار هم کار کن یکار هیانگار دسددت سددرنوشددت باي 
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مه و سرپرست  یو من موکلش ، اون دوست وک لمهینداشه اما اون وک میم*س*تق
تنگ شددده  دلمببب  رمیام بپذ یرو تو يندو گاهشیمن مجدورم حضددور واه و ب

ببب اون  دمیشددن یقلدم رو م یصددددا دمشیدیم یکه وقت ییاواسددده اون رويه
و فقط اون بود که به نگام  شدیم یبرام خال ایاومد همه دن یم یکه وقت ییرويها

نگ م حاال وقت یر ما   هیبهش بگم بره بره   وادیدلم م نمشیب یم یداد بببب ا
لو و که همه اش ت ارمیب ادیرو به  یخاطرات دنشیدور! دوسددت ندارم با د یدا

اشه کنارم ب  وادیکنارش باشم ببببدلم نم  وادیدلم نم گهیقاب  تحمله بب د ریغ
 و دالده ببب بیبرام عج یلیخ یزیچ هیببب اما 
 شده بب یعصد كنمیحس م ییدورا هیفرق کرده ببب  یلیخ صدرا

 بببب نمیب یصورتش م یرو رو ییناآشنا یو خنده ا كنهیم یوقتها شوخ یواه
 کرد بببب دادیشد و شروك به داد و ب یعصدان هوی  یدل یامروي هم ب و
وقفه بهش فكر کردم ببب پس  یکه من چهار سددال تمام ب هیهمون آدم نیا یعنی

 چرا ببب
 شناسمش ببب یکنم نم یحس م چرا

 الیخ یشددنوم که هنگامه ب یاسددمش رو م یبب وقت كنهیم تمیبودنش اذ همدم
م ببب یاد اون صددورت کوچولوي افت یمحمد صدددرا م ادیينه ببب  یصددداش م

شت  سینه ام ب بچه ام حتي انقدر توان ندا سدوند به  سرش رو مي چ قرمزش که 
 بار هزارنکه ب واد شیر بمكه ب ب ب یاد موهاي کم پشت روي سرش که با اونكه 

ب*و*سددیدمشددون اما االن فكر میكنم باید خیلي بیشددتر مي ب*و*سددیدم مي 
شو لعنت کنم ببب اما  ادیردم ببببدلم نمبوییدم باید تو ودودم حلش مي ک سم ا

شن یحس خوب چیه گهید سمش  دنیموقع  ست دارم  ایا صداش ندارم ببب دو
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س یدارم ببب کاش م اجیببب اما به کمكش احت نمشیند ستم به   هیم که بگ هندتون
 که حس م الفت هم تو ودودم مرده بببب فیببب ح رهیبرام بگ گهید  یوک

 ید باران دست اي نوشتن بردارد ب پونه بود که با قاب ددر اتاق باعث ش یصدا
 لد ند يد و وفت : طنتیدر دست با ش یود
 مینیبار هزارم بد یاشكها و لد ندها رو آوردم برا لمیف ایباران ب -

 دفتر را بست و وفت : باران
 منم برم صورتم رو بشورم شیتا تو بگذار -

*** 
ست بببب یصندل یرو صدرا ش ساس ندامت همه ودودش را  وهواره اش ن اح

دا ته بود ب ن بان م دیدربر ورف به ي ها را  دا یآن حرف باره دیآورد ن مه در گا  با هن
يد باي خودش حالش بهم می ورد که مث  یك آدم  یمشددكالت باران حرف م

عقب  بهبي اريش رفتار کرده بود ب ب ب دلش مي خواسددت مي توانسددت يمان را 
شد صدرش تمام  شت اي درون باعث برورداند ب اما  ساس گ*ن*ا*ه دا ه بود اح

ش سال در آرامش يندو نیشد ب ا یاش م یفروپا سال  نهمهیکرده بود ا یهمه 
 شیبه هدفها دنیدر ورو رسدد كردیکه فكر م یا ندهیدلش را خوش کرده بود به آ
ب  زدیریبهم م ادالتشتمام مع كردیباران حس م دنیاسددت ب اما حاال با هر بار د

 یاحساساتش خسته شده بود ب دوست داشت کس نیب زیو ور بیعقت نهمهیاي ا
س چیکه ه دیبه او بگو سا شكالت  ستین انیدر م یاح شدن م و بعد اي تمام 

فكر آن  یروند ب اما حت یخودشددان م یيندو یباران هر کدام به سددمت و سددو
کند ب و این حس بي قراري را  یقرار یصدددرا احسدداس ب شدددیروي هم باعث م
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ت ب چرا باید اي اینكه باران را دیگر ندیند و خدري اي او نشددنود دوسددت نداشدد
 پریشان شود بببب

مهم ندود که باران همسددر مرد  شیب برا كردیخودش را روشددن م فیتكل دیبا
ه ب یاحساس چیمهم ندود که ممكن است در حال حاضر ه شیب برا ستیگرید

سش مش ب خودش با احسا فیخواست تكل یاو نداشته باشد تنها دلش م
 شود ب

 یرو یمقابلش به آهستگ واریبه د رهیکه خ دیدر اتاق را باي کرد و صدرا را د داید
 نیيم یرا که در آ*س*و*ش داشت رو یخورد ب هست یتاب م یوهوار یصندل

 شام ب ورم ب ادیبگو ب ییوذاشت و وفت : بدو برو به دا
ند چ نیدرا در اصدد یو ا فسددردو راتییمتوده تغ یهم مث  مادرش به خوب داید

 یافسددردو نیوقت وذشددته شددده بود ب اما اصددال مث  مادرش معتقد ندود که ا
 دانست که آن شب یم یصدرا به هنگامه است ب او به خوب یاي دلدستگ یناش

ند وقت باران دلوو یدر درب تادن  چه برق یریصددددرا اي فرو اف گاه یکرد   در ن
 ب دیدرخش نشیغمگ
به دفتر ف باران تب وذاشددد زیم یرنگش نگاه کردو آن را رو یا يهرویبا لد ند 

شحال بود که همدم را باي یلیخ ست ب و حاال م افتهیخو تواند همه دا او را  یا
 ب ستیو به لد ند باران نگر ستادیبا خود بدرد ب هنگامه کنار در اتاقش ا

 دیچون االن با هینطوریات باالست ! خوشحالم که ا هیکه روح نمیب یخوبه م -
 !یدلسه ناراحت کننده شرکت کن هیتو 
 چرا ناراحت کننده ؟ -
 نداره! ی! اما چندان داستان دالد میما کمكش کن  وادیم یخانم هی -
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 دلسه نداشم! یمن تو شهیم -
 ی وایم یدفتر باران خانوم ! االن هم که اومد یومدیاالن دو هفته است که ن -

ات  دهنیآ یبرخورد با موکلهاتا نحوه  یخوام باشدد ی، م یدباشددیببب با یفرار کن
 ب یداشت کن ادی  وامیرو م گهیخا نم م نیا یببب در ضمن هرچ یریبگ ادیرو 

 شیياي دوران کارآمو تایکه ب یزیم الفت نكرد و با خود فكر کرد چ گرید باران
گامه هن یها دنیکشدد یگاریب نیبه ا یکرده بود اصددال شددداهت فیاو تعر یبرا

 نداشت ب
 به كردی؛ همانطور که غرغر م زدیجدورش کرد تا اي دا برخدر دفتر م یصددددا

با  یا نکیبلند وع یبا قامت یطرف در رفت و آن را وشددود ب پشددت در ين مسددن
 ب كردیتفاوت نگاهش م یبود و ب ستادهیبزرگ ا یها شهیو ش یقاب مشك

 سالم دفتر خانم تابان! -
 !دداخ ییسالم بفرما -
 وقت مالقات داشتم! شونیاهستم ساعت چهار با  یمن ناظر -
سمت اتاق هنگامه راهنما او شت بروها یکرد و برا ییرا به  به  شیچرکنو یبردا

دوخته بودند تا  یرفت ب هنگامه و باران چشم به دهان خانم ناظر زشیسمت م
 را آغاي کند : شیحرفها

فته و ستیاليم ن دیدیحرف بزنم ، هر دا که د ادیي یممكنه من کم دیبد ش -
 نیبهم تذکر بدبشه 
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 اتشیهمه داستان رو همراه دزئ  وامی، من اتفاقا م یخانم ناظر دیراحت باش -
شكال شما که ا شنوم ، اي نظر  شراق یب شته  نجایهم ا ینداره خانم ا ضور دا ح

 کارآموي بنده هستند ! شونیباشند ؟ ا
 نه اصال بب -
 بببب دنیشن یبرا میپس ما آماده ا -
شوهرم ايدواج یوقت - سال ب با  شتم تايه د شتریکردم هجده  ته بودم ورف پلمیندا

نات ورود یو خودم رو برا ماده م تیترب یامتحا کردم ، شددوهرم تو  یمعلم آ
مردم  نیب یادیکرد ، و تو اون يمان کارمندها ارج و قرب ي یکار م ییاداره دارا

 مبشده ، من پلمهید ارمندهک هیداشدتن ، همه اي خداشدون بود که دخترشدون ين 
حدود بود و هر چ هام م ث  وح یخانواده ام م یآريو منزل ،  یوفتن برام م

شددددم ب و بعد اي چند  تیخانواده پر دمع هیو من وارد  میبالخره ايدواج کرد
 ، مث  هر ين و میداشت یمتوسط یسال به عنوان معلم مشغول به کار بببب يندو

فت ه خاطر م الب شددترشیاومد که ب یم شیپ نمونیب یاختالفات گهیشددوهر د
 راحت یلیبود خ یاتیمال زیشوهرم تو ادارشون بود ، اون چون مم یمن باکارها

شوه م یها یاي مود شونیورفت و تو رقم مال یم تلف ر ست م ات برد ب و  ید
س ت بود قدول ا یمعتقد یمنكه تو خانواده  شدم برام  ا طور درآمده نیبزرگ 

 یها ندود چون با همه رشددوه ورفتن هاپول نیتو ا یبرکت چیه اچر دونمیب بب و نم
باوام  یخونه نود متر هی میشوهرم و حقوق باالش ما بعد سالها فقط تونست بود

 یام راض یاختالفات اي يندو نی، اما من ددا اي ا 405پقو  نیماش هیو  میب ر
سرپرست منه و ممكنه  بودمببب فكر میكردم مرد یعني همین یعني مودودي که 

وظیفه من به عنوان یه ين خوب اینكه بهش تذکر بدم اما محدتم رو اشتداه کنه و 
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سه  صله  سر تو فا شد و خدا بهمون دوتا پ سپري می ايش دریغ نكنم ببب رويوار 
شت شون رو وذا سم سربراه یمزدک ، بچه ها ارویماي میسال داد ا  یخوب و 

 یمعن دمیماومدن تايه فه ایاونا به دن یعاشقشون بودم ببب وقت ییدورا هیبودن ، 
و  نیروت یيندو هیعادت ساده بود  هیببب احساس من به شوهرم فقط  هیعشق چ

بب اما من عاشددق پسددرهام بودم ببب  گهیهزارن خانواده د یمث  يندو یمعمول
دم چند سال مجدور ش یبرام س ت بود و حت یلیدرسته که بزرگ کردنشون خ

کتشددون با هر لد ندشددون من کار رو به طور کام  بگذارم کنار ببب اما با هر حر
شون م شتریو ب شتریب شق ش یعا شونیشدم با  ش طنتها کردم و  یم طنتیمنم 

 شدم بب یبزرگ م
سو نگاهش م صداش ست ببب باران نگران و م شك  در یچ یعنیکرد  یدر ولو 
 و به باران وفت : دیکش یقیببب هنگامه نفس عم دندیشن یم دیادامه با

 !اریآب ب وانیل هیلطفا براشون  -
تو حرفام  هافتی! من حاال که شروك کردم به وفتن اور وقفه ب نینه نه دخترم بش -
 تونم ادامه بدم ب ینم گهید
 ببب میپس ما منتظر دیدون یهر طور صالح م -

 نفس عمیق کشید و بغضش رو فرو داد: ناظري
شت ببب م یم یخوب يندو - شوهرم ي یوذ ستم که  و  ستیسربراه ن ادیدون

سونده بودند که به و یحت شم ر ص یاي همكارها یكیو کرده و  غهیخودش رو 
 ییدورا هیبراش خونه اداره کرده ب اما انقدر سددرم ورم پسددرهام و کارم بود که 

 و نهکردم وددانم رو با مرتب کردن خو یم یپوسددت کلفت شددده بودم ب سددع
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دور تر محدت کردن به شددوهرم و بچه هام آروم کنم ب اما اون روي به روي اي ما 
ا اي م شددتریشدددن بهش اون ب كترینزد یبرا كردمیمن تالش م یب هرچشدددیم

 یحرفها و کارها یورفت ب پسددرهام کم کم بزرگ شددددن و معن یفاصددله م
شون م دندیفهم یپدرشون رو م  گهید یيندوخونه  هیکه اون  دیرس یو به ووش

شتم  یهم داره ببب بارها م ستن بهش اعتراض کنند اما من نگذا پرده احترام خوا
شونیب شه ب ب ب تا ا ن س نكهیپاره ب شوم ر سال  سال ستیببب ب دیاون  اي  و پنش 

 ستیسالش بود و مايیار ب ستیوذشتب مزدك ب یمشترکمون م یشروك يندو
 و سه سالش ببب

 در عمرش كردیتمام صددورتش را فراورفت بود و باران فكر م یناظر یاشددكها
 ببب دهیند یدرشت نیبه ا ییاشكها

سددر  ریخودشددون ي یرو برا یكی یدونسددتم هر دوشددون تو خانواده پدر یم -
شتن ببب ماي شگاه ندود بعد اي د اریوذا شدن پلمیاه  درس و دان  ورفتن و تموم 

و قسمت ت یدوره فن هیپدرش و بعد اي وذروندن  یباي یبه کمک پارت شیسرباي
 پلمیبعد اي د صلهفامشغول به کار شده بود مزدک اما بال ییهمون اداره دار یفن

س شته تكن شد ، دلم م نیتو ر ستیاتاق عم  قدول  ه مورد عالق یدخترها  وا
 رهیسرو سامون بگ شونیخورده کار و يندو هیتا  كردمیاشون رو براشون نشون م

ورد و  هیورفته بودم که باهاشددون حرف بزنم که تهران به خاطر  میبب تايه تصددم
س ره چند روي تعط صم نیشد و ا  یغدار م شون  میدوتا هم ت ستا ورفتن با دو

شمال بب کاش نم شتم بب کاش اون ورد و غدار لعنت یبرن   یوقت نم چیه یوذا
 یاعالم نم یرسددم التیتعط یوقت دولت به هر بهانه ا چیاومد ببب کاش ه

پاهاشددون که نرن ببب اما  یانداختم دلو یکرد بببب کاش وقت رفتن خودمو م
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آبي که پشت سرشون ری تم افتاد يمین و هزار تیكه  هاسنشد ببب اونا ر فتن بب ک
اي  یكی نیشدببب صدقه وذاشتم کنار و برایشون ون یكاد خوندم ببب اونا با ماش

 لومتریفقط ده ک یبه سمت چالوس ببب که بعد اي مرين آباد وقت رنیدوستاشون م
شتن  صله دا شون م هیتا چالوس فا  و دایراننده اتوب*و*س خواب آلود به طرف

کنندو  یرو منحرف م نیماشدد رنیتصدددادف رو بگ یدلو نكهیا یاونا هم برا
 ته دره بببب شهیپرت م نیماش

 ناظري ترسناك و خفه شده بود بببب صداي
مونه ببب و ارتداط  یدسد مچاله شده و پاره پاره شده م هیاي بچه هام فقط برام  -

 ببب شهیقطع م ایمنم با دن
باران را م یبلند هق هق خشدددک ناظر یصددددا لرياند ب هنگامه  یهمه بدن 

 یرا در هم مشددت کرده بود تا دلو شیاما به شدددت دسددتها زدینگاهش برق م
رود اي آنجا ب یکاش ناظر كردیب باران با خود فكر م ردیرا بگ شیاشددكها شیر

 آنجااي  بكشد و غیبشنود دوست داشت د نیاي ا شتریب گرید  واستیدلش نم
ما گذارد ا به فرار ب هت و ح انیدر م یناظر  پا  که فكر م رتیب  كردیباران 

 تمام شد دوباره شروك کرد : شیحرفها
ده که رانن دمیشن یهام م یخدر یها بودم تو همه ب وونهیسال مث  د کیمن تا  -

شده اما ا شناخته  صر   هیمرهم دلم ندود ببب هر لحظه هر ثان نیاتوب*و*س مق
د و تو و ب*س*لم کنن انیلندشون اي در بو ب دیمنتظر بودم با اون قد و قامت رش

سرباي سرم بگذارن ببب هر   ارهیايم كردمیفكر م دمید یم ابونیکه تو خ یسر به 
رفتم و یرفتم و دستش رو م یبه طرفش م اریاخت یو ب یمرخص یکه اومده برا
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شتناک یبببب رويها سراغم نزد هیبود بببب تا  یوح شوهرم اومد  سال  کیروي  دو 
دونستم که اونم داغون شده تو همون  یگ بچه هام وذشته بود ببب ماي مر میو ن

 كردمیحس م كردمیب اما حاال که خوب نگاهش م دمیشدنش رو د ریسال اول پ
به يندو گار اون يودتر ايمن  جد یان که دادواه ت ته ب بهم وفت  ر نظ دیبروشدد

با یبالخره حكم قطع واه ببب داد میحكم بر یادرا یبرا دیرو اعالم کرده و ما 
شددرکت کنم اونم منو  یدادواه چیتونم تو ه یو نم  وامیبهش وفتم که من نم

ا و ب یدادواه یکارها یوکالت تام ورفت برا هیو ايم  یرسددم اسددنادبرد دفتر 
بببب و من  یدادوسددتر  یوک هیرو داد دسددت  یاسددتفاده اي اون وکالت کارها

نان تو ب کردم و فقط خوردن  یکار نم گهیخودم غرق بودم ب د یخدر یهمچ
 نیروي اي هم هی نكهیداشددت ببب تا ا یمنو ينده نگه م یاعصدداب قو یقرصددها

شوهرم با کمک همون وک یخدر یب یرويها شدم که  ه ک ییا هیک  د  یمتوده 
که  یورفته رو اي اون راننده اتوب*و*س ورفته ، خونه ا یدم تعلق م یایبه اول

تمان آپار هیرهن  یکه برا یمدلغ کمرو فروخته و فقط  میکرد یم یتوش يندو
ته رف یبه دوب شیا غهیو همراه ين صدد  تهیبس بود رو به حسددابم ر یچه  متر

سه سال اي اون  کیاصال ناراحت نشدمببب االن هم نزد دیبببب راستش رو ب واه
  وادیمببب دلم ن رمیطالق بگ یابیغ دیوذشته ببب فقط اومدم که کمكم کن هیقض

دلم  دیبرم کربال شا  وامیطرف هم م هیاسنامه ام باشه ، اي تو شن گهیاسمش د
 بببب تونمیشناسنامه منه نم وآروم بشه بب اما چون اسمش ت یکم

 توده به او وفت : ینوشت ب هنگامه ب ینم چیوفت و ه ینم چیه باران
 قیاي طر میتون ی؟ م دیکن تیاي شددوهرتون شددكا دی واهینم دیشددما مطمئن -
 ببب! رانیا مشیاریب نترپ یا سیپل
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سم به آرامش بر دیاياد بشم ببب برم شا  وامیببب فقط م یچینه نه خانم تابان ه -
تا باهاش  رمیبشدده ؟ پول خون پسددرهام رو ايش بگ یکنم که چ تیببب شددكا

 کنم! كاریچ
 !دیریاتون رو ايش بگ هیمهر دیتون یحداق  م -
پول خون پسددرهام  یرو  اي دیباي با  واسددتمیاور هم م  وامیاون رو هم نم -

 بهم بده بببب
سنش  یصدا كردیو باران حس م زدیحرف م یهمچنان با ناظر هنگامه هزاران 

د  در ووشددش م ها یببب حس م شددودیو تكرار م چدیپ یو ط  ییکرد خون
 ر*ق*صد بببب یشود و در هوا م یاياطرافش بلند م

شن چینگفت و ه چیه گرید امه فته بود و هنگر یبه خود آمد ناظر یبببب وقت دین
و  ورم عیاي ما یدرعه ا كردیم یمد  دو نفره ووشه اتاق نشانده و سع یاو را رو

 را به خوردش بدهد وانیدرون ل نیریش
*** 

شده  یسع باران شوکه  ست هنگامه را پس بزند ؛ حالش بد ندود فقط  کرد که د
صور ا س نكهیبود ت شد و سرپ درد و رنش را تجربه کند و باي نهمهیبتواند ا یک ا با

 حال اي هنگامه یدور اي تصددور بود ب ب شیسددفر برود برا یلد ند بزند و حت
 : دیپرس

 رفت ؟ یک یخانم ناظر -
 نگرانت شد! یبنده خدا کل شهیم یا قهیده دق هی -
 شدم ! ینطوریا هویچرا  دونمینم دیبد ش -
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 دستش را دور شانه باران انداخت و وفت : یبا مهربان هنگامه
ست کم زمیعز ستین یبه عذر خواه ياین - شتم فقط ا ی، منم د  كهنیاي تو ندا

 یپوستم کلفت شده ول یو کم دمید نویبدتر اي ا یچند سال موردها نیمن تو ا
 کم بهت فشار اومد ! هی نیهم یتو دفعه اولت بود و برا

 وفت : یبا ناباور باران
 بدتر هم باشه ؟ نیاي ا شهیمگه م -

 را به دست باران داد : وانیل و دیکش یآه هنگامه
شه حت گهیبدترها هفته د یلیخ نیاي هم یكی شهیبدتر هم م یلیخ - ما دادواه

 شهیکه بدتر هم م ینیبرمت تا بد یبا خودم م
ب وال یآب قند و کم یبود محتو دهیکه فهم یوانیچند درعه کوچک اي ل باران

 یان لحظه ووشددبه هنگامه لد ند يد ب در هم یو با قدرشددناسدد دیاسددت نوشدد
نگاهش  اریاخت یباران بود ب یروبرو زیم یهنگاهه به صدددا در آمد و چون رو
 یب هنگامه عذر خواه دید یصفحه ووش یبه آن افتاد و اسم صدرا ثابت را رو

باران  دادیکه تلفن را دواب م یکرد و در حال یکوتاه تاق خارج شدددد ؛  اي ا
شمها ست در ا شیچ شت به بهانه ها اي یخدر چیدوهفته ه نیرا ب  یصدرا ندا

انقدر  ود یب دکهیبود تا با او روبرو نشددود اما امروي فهم امدهیم تلف به دفتر ن
به دفتر هنگامه  گریبه خودش يحمت داده چون صددددرا هم د بعد اي آن روي 

شامدین صدرا پ صدرا هم مث دیفهم یم دیبود با مانیب اي برخورد تندش با    که 
به عنوان  یكیقط قصد کمک کردن به او را دارند ؛ حاال ف نایبرادرش مث  دکتر ب

شک  صم  یبه عنوان وک یكیپز شت در اول میببب ت صت که با او روب نیدا رو فر
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صدا یشود عذر خواه یم سش را اي  یکند ب  سالن حوا بلند هنگامه اي داخ  
 آن بود رها کرد : ریکه درو یافكار

 مونا ؟اي ساخت دی، واقعا حكم داده به خلع  یوا -
 ببب -
 ؟ یدیتو اي کجا فهم -
 ببب -
 ساختمون موسسه بب ؟ یرو چرا حكم داده اونا که فقط برا الیو گهید -
 ببب -
 ؟ شهیحكمش ابالس م یعجدا ک -
 بببب -
 اونجا ب امیباشه من فردا م -

د و به داده بو هیتك زینگران قدم به سددالن وذاشددت هنگامه کالفه به لده م باران
 : دیرس یبه نظر م شدت ناراحت

 شده ؟ یزیچ -
 فیبرات تعر ادتهیبگم ! اون پرونده موسدسده سدعادت رو که  یکه چ یزیچ -

 کردم ؟
 ببب ادمهیبله  -
ض - ست بچه ها ورفته  شیسه روي پ یقا ساختمونا دوباره اي د حكم داده که 

 ! میکن دایپ یمدرک چیه میبشه ببب ما نتونست
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 یحق چند کودک ب یآسان نیبه هم شدیاورش نمسرتكان داد ب یبا ناراحت باران
 شود ب مالیسرپرست پا

 ؟ رینیو یدندال پرونده رو نم گهید یعنی -
 به او انداخت و وفت : ینگاه متعجد هنگامه

ظره ما ن دیکه پرونده تو تجد یب اما خوب تا يمان میکن یم یریگیمعلومه که پ -
صت دار  ستیاونا !وورنه معلوم ن یدعارد ا یبرا میکن دایپ دیدد  یدل هی میفر

 کرد بببب یاصال بشه کار گهید
نقدر آدمن که ا یسر هیطرف حسابتون  یکرد وقت یبشه کار دونمیم دیمن بع -

 اي پسشون بر اومد ؟ شهیم یبا نفوذن ! چطور
 نشست و رو به باران وفت : زیپشت م یصندل یرو یدد یبا چهره ا هنگامه

 یدفاك اي حق مظلومه و تو  یوک هی فهیوظ نیاول یدونیباران ؛ خودت بهتر م -
ست کوه او یمانع به بلند هیاور  یدا بزنه ، حت یسادو نیبه هم دیراه ندا نیا ر

 رد کردن اون مانع ببب یهمه تالشش رو بكنه برا دیروبروش باشه با
 و اور نتونست ببب -
نداره ؛ اور واقعا ب وا - ق شدددهیم ینتونسددتن ودود   شی  پو اور نشدددد حدا

 ! یهمه تالشت رو کرد یدونیو م یستیوددانت شرمنده ن
 در فكر فرو رفته بود بببب قاینگفت اما عم یزیچ گرید باران
ه به خان یکرد ب وقت یو موسسه سعادت فكر م یناظر یآن روي را به مادرا تمام
 یباران برا دیاي او پرسد یسدهند متوده مشدغول بودن فكرش شدد و وقت دیرسد

مدت شددروك شددددن ب بار نیاول عد اي  باره  شیماریب مشددغول حرف يدن در
و با  دكریووش م شیاي مشكالتش شد ، سهند با عالقه به حرفها ریغ یموضوع
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در  توانست یموسسه داشت نم هیو قض یکه نسدت به ناظر یودود همه تاسف
 عالقه نشان یزیموضوك خوشحال نداشد که باران بعد اي مدتها به چ نیدل اي ا

با سددهند تمام شددد به  شیبالخره حرفها یب وقت زدیو درباره آن حرف م دادیم
 باي همدم را وشود : اریاخت یاتاقش پناه برد و ب

صه ها دمیرو د یين امروي  ستین یچیمن دربرابر درد اون ه یکه حس کردم غ
تنش خالص  یاي بو تونمیب من فقط دو روي محمد صدرا رو ب*س*ل کردم و نم

شم بب اون ب سال با بچه هاش يندو ستیب کرده ببب من خاطره دو روي  یو چند 
وقتها  یسددال رو بب چقدر واه سددتیتونم فراموش کنم و اون خاطره ب یرو نم

 ببب رسمیابله به نظر م
صدا نیاي ا شتریب هنوي شته بود که  شد تا ب یچند خط ننو سهند باعث  ه بلند 

 برود رونیسرعت اي اتاق ب
 پرسم ! ینه االن اي خودش م یگینداره م یما حرفمن وفتم که باران با ش -
 : ستیبود نگر ستادهیا یپله ها یکالفه رو به باران که باال و
شت خطه و م - باهاش حرف  ی وایباهات حرف بزنه تو م  وادیباران فرهاد پ

 ؟ یبزن
به شدددت سددرش را تكان داد ب سددهند با اخم به طرف باران آمد و کنارش  باران

 : ستادیا
 ت رو تكون نده بلد بگو !!!سر-
 باهاش ندارم ! ینه من حرف -
 ! ریتماس بگ لمونیبا وک یدار ی؟ هر حرف یدیشن -



 523 در  امتداد باران

وك موض نیتو ا یخنده دار زیچ چیه كنمیصدرا ثابت فكر نم یبله همون اقا -
شه بب نه حرف اول و آخرمون هم شه اونم خوشحال م نهیبا تو رو فردا  شهیببب با

 مشتاق بود باهات حرف بزنه ببب یلیخ چون نهیتو دفترش بد
 قد  پشددت یکه فرهاد لحظات شدددیمانده بود ؛ باورش نم یهراسددان بردا باران

متوده شد که حدسش کامال درست بوده و فرهاد  یخط تلفن بود ببب و با نگران
بشددود نام صدددرا ثابت توده اش را  تیمتوده موضددوك شددكا یحت نكهیقد  ايا

ضور دا یدلب کرده بود ب کاش م شد ب  شتهشد فردا او هم در آن مالقات ح با
ببب نه او توان حضور در آن ادتماك  دیکه کرده بود ترس یاي فكر یلحظه ا یبرا

 سه نفره را نداشت ببب
 تا فرداببب تا فردا ببب حتما بر او صد سال خواهد وذشت ببب اما

ب  اره ناآشنابودصدرا به صدا در آمد ، شم  یوذشته بود که موبا ايدهیاي  ساعت
ست و به دلد آن خ یصدرا کتاب شعار  رهیکه مقابلش بود را ب شد ، مجموعه ا

سراس ا یلیببب هر وقت خ یصالح یعل دیس شفته بود به  فت ب ر یکتاب م نیآ
صدددرا را در  ومتينگ تلفن همچنان ادامه داشددت و بالخره مقا میمال یصدددا

 هم شكست :
 بله ؟ -
 ثابت ؟ یآقا -
 ! دییابله بفرم -

 : دیخط حكم فرما شد ب صدرا ناچار پرس یسكوت در آن سو هیچند ثان یبرا
 ! دییشما؟ امرتون رو بفرما -

 : دیخط به ووشش رس یاي آن سو یو دوروه ا نیيهرآو یصدا
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 ! یهستم ،همسر خانم اشراق یمن فرهاد سراب -
صدرا بود ، اما نه آنقدر ا حاال سكوت  هاد ه فرندود ک یسكوت طوالن نینوبت 

 وفت : یمتوده آن شود به سرد یحت
 منتظر تماستون بودم ببب -

 : دیپرده پرس یب فرهاد
 ؟ یرو چه حساب -
 ب میبهتره حضورا صحدت کن -
 موافقم ! -
 فردا عصر ساعت پنش تو دفترم منتظرتونم ببب -
 ! امیب تونمیمن ساعت پنش نم -
سفانه بق - ستند فكر کنم با یوقتها هیمتا ساعت  نیخودتون رو با ا دیمن پر ه

 !دیهماهنگ کن
 خشمش را فرو خورد ببب فرهاد

 تا فردا ! -
صدا دیتماس را قطع کرد ببا یگریکالم د چیه یب صدرا  بم یاي همان اول اي 

خاطر م به  که او ک یو دوروه اش  بارها ا سدددتیآورد  مدم  نیبب  ته را در ه نك
ستیخوانده بود ب دلش نم شود و فكر کند زیچ چیبه ه  وا  کتاب مقابلش را و

 نسدتا بلند شروك به خواندن کرد بببب ییبا صدا
 ترسم ببب یاي تو م یو دور وید ثیاي حد من

 را درست است که من یر
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 ام بببب دهیترس کیاي نگاه نادرست و طعنه تار شهیهم
 نهاده ام بببب یبوته باد سر بر خشت خال ریاست که ي درست
 ببببب ستیمن ن در یاست که طاقت تشنگ درست

 بببب دیبادها خواهم بر نیومان مدر که در برودت ا نهمهیبا ا اما
س کینزد ساعت صدرا به دفتر ر ستیب دلش مدیسه بود که    اي قد یلیخ  وا

 مسلط شود ب زیبر همه چ یآمدن فرهاد آنجا باشد تا بتواند به خوب
ار و ساعت چه یراب نشیاي موکل یكیبا  یبه او خدر داد که قرار مالقات مالحت

نام  کین یرفت ب اقا یم شیدرست پ زیيد همه چ یوذاشته ب صدرا لد ند مین
 دیآمد بو دلسه شان در خصوص قرارداد دد میدرست راس ساعت چهار و ن

سات مال یكیشرکتش با  س س یدب یاي مو شد ب برر اي  رشتیقرار داد ب یآغاي 
لسه د نیا یيود نیبه هم  واستیوقت صدرا را نگرفت اما او نم قهیدق ستیب

ساند ب بنابرا صوص يندو یسرو ته یبحث ب نیرا به اتمام بر  یر دبد یرا در خ
د به آنجا برو یيندو یبرا  واهدیبود صدددرا م دهیشددیکه اند كنامیآغاي کرد و ن

 هیامكانات سددرما ،یشددهر فتبا نهیدر يم یشددروك به دادن اطالعات مدسددوط
 یکرد چهره آدم یو صدددرا با همه ودود سددعو بايار کار وکالت نمود ب  یوذار

 نیا دنیبا د كنامیب و ن ردیاطالعات مزخرف به خود بگ نیا دنیشن یمشتاق برا
شت ش اقیا شب ن  یوهاسكیو د یحی، و امكانات تفر یدب یها ینیبحث را به 

 شدیبحث منصرف م نیاي شروك کردن ا تب صدرا کم کم داش دیووناوون کش
ينگ در  یکند، که صدددا رونیهرچه يودتر اي دفتر بخواسددت او را  یو دلش م

نگاه تلفن  نیو بالفاصددله بعد اي ا 5:10:  دینگاهش را به سددمت سدداعت کشدد
 به صدا در آمد : یداخل
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 که با شما قرار داشتن ساعت گنیاومدن و م یبه اسم سراب ییثابت ؛ آقا یاقا -
 پنش !

 منتظر بمونند ! دیبله بگ -
 وفت : كنامیبه ن اریاخت یب

 ببب ادیم یيندو یبرا یآل دهیا یبه نظر دا دیداد حیکه شما توض نطوریا -
 دیجردشما م یببب راست حاتشی، هم تجارتش هم تفر رانهیبهتره اي ا یلیبله خ -
 ؟
 بله ! -
 هیتما ح دیايدواج کن نهیبهتره ببب به نظر من قد  اي ا یلیخ گهید نكهیخوب ا -

سال  یرانیا یمث  اکثر دوانها نكهیبب حداقلش ا دیکن یاونجا يندو دیبر یچند 
 وسط دهنم ببب! نیشیچشم و ووش بسته و ناکام پرت نم

 : دیشیبا انزدار اند صدرا
 مث  شماست بببب ! یمانع فساد آدمها یلیايدواج خ نكهیحاال نه ا -
 : دیاي او پرس دوارانهیبعد ام و
سته آدمها كنمیپس فكر م - ست ییشما اي اون د  نیکه به ايدوادتون متعهد دیه

 ببب !
 کردو وفت : یخنده يشت كنامین

 دیشدد یمجدور نم یاونجا اونطور دیقد  اي ايدواج بر گمیکه م نهیواسدده هم -
 !!!!! دیمث  من عذاب وددانه ناخنک يدنهاتون رو تحم  کن
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رنگش را  یکروات صددورت  واسددتیب دلش م كردیاحسدداس خفقان م صدددرا
ورم کرده و  افهیق نیتواند با ا یباي م ندیهش وره بزند تا بدو دور وردن فرب ردیبگ

غال دیکت و شددلوار سددف ها ا یو بلوي ي ماد تايه دا ث   جایم و اي  ندیبنشدد ن
 شحرفها ندود خود نیمكررش حرف بزند ب اما حاال وقت ا یهاخ*ی*ا*ن*ت

نت م ط  کردن و تحق یرا لع خاطر مع به  که فقط  به  ریکرد  کردن فرهاد تن 
ضر ندود به آن تن در دهد ب خودش را  ییوفتگو شته حا داده بود که هروز در وذ

ش ب و منطق  یوک کیسرينش کرد که چرا اي قالب  ست به  یمت در آمده و د
 منتظر نگهداشتن فرهاد آغاي آن بود ب ایکه وو زندیم ییلجداي

 کرد : كنامیدا بلند شد و رو به ن اي
 دیما همونطور که متوده شدددشدددم ؛ ا ضیاي صددحدتهاتون م*س*تف یلیخ -

 منتظر بمونند ! نیاي ا شتریب شونیا  وامیقرارمالقات دارم و نم
شت  كنامین ست دا شد ب دو شده اش را دمع کرد و دمغ اي دابلند  لد ند ولو 

اهوش که ب یلیکند ب به طور حتم داشتن وک جادیبا صدرا ا یتر مانهیروابط صم
مال یقدول کند برا ه ب یلیکند خ شیهمراه یو ومرک ییو پولشددو یمسدددائ  
 نفعش بود ب

که تصددم - قت  ما ب فقط هرو گذار انیمنو دردر یدب دیبر دیورفت میحت  دیب
 امكانات را اونجا بدم ب نیبهتر بیبراتون ترت تونمیم
 یه خدر مک یکس نیورفتم برم به اول می؛ هر وقت تصم شنهادتونیممنون اي پ -

 ! دییدم شما
 کمه تلفن را فشار داد و وفت :حرف د نیاي وفتن ا بعد
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 دیکن ییرو راهنما یسراب ی، لطفا آقا رنیدارن م كنامین یخانم مالحت ؛ آقا -
 ببب

به سددمت در رفت و دسددتش را به عالمت بدرود باال آورد ب صدددرا به  كنامین
 و سرش را تكان داد ب دیلدش کش یرو یيحمت لد ند

اق مجدد باي شددد و فرهاد در ب درب ات كنامیبعد اي خارج شدددن ن بالفاصددله
 آستانه در ظاهر شد ب

چند  یراداد ب ب هیتك زیرا به لده م شیننشسته بود ب دستها شیهنوي سردا صدرا
شدددند ب صدددرا  رهیدر چشددمان هم خ یفوالد ییدو مرد با نگاها هیصدددم ثان

ن لحن ممك نیتر یکرد عاد یکند سع کیفرهاد را تحر تیحساس  واستینم
 بدهد : شین به صدارا در آن يما

 سالم -
 : امدیاي سمت فرهاد ن یدواب

 بببب یسراب یآقا دینیبنش دییبفرما -
 یبه سدمت مد  روبرو میفرهاد اشداره کرد ب اما فرها م*س*تق کیبه مد  نزد و
 آن نشست ب یصدرا آمد و رو زیم

 باي دکمه تلفن را يد ب صدرا
 تلو باشه و بدون شكر بببمال من  دیاریخانم مالحت لطفا دوتا اسپرسو ب -

 د بي یپويخند اریاخت یبود که فرهاد ب ادیکلمه تلو انقدر ي یرو دشیتاک
 ببب یسراب یخوب من منتظرم آقا -



 529 در  امتداد باران

شن فرهاد صدا دنیبا   شتریصدرا حس کرد که نفرتش اي او ب میورم و مال یتن 
ستیشود ب دلش م یم شت و مرد  وا سا یتوانش را دا  یودود او را حت هیکه 
صد صو ساند ب اما به  یلحظات يندو نیتر یر خ اش حس کرده بود به قت  بر

 آن در دواب وفت : یدا
شما رو  یپس بهتره اول صحدتها میحضورا صحدت کن دیکه با دکهیشما وفت -

 بشنوم !
شت و در حال زیم یرو سیيد و روانو یلد ند صدرا سع یرا بردا  كردیم یکه 

 حفظ کند وفت : شیدر دستها اش را با حرکت دادن آن یتواين فكر
 تیکه رو یا هیدادخواستها و شكوائ یرو تو میکه داشت یخوب ما هر صحدت -

 بببب ! میوفت نیکرد
 ! هیما ؟ منظورتون اي ما ک -

 است ویندود دلش م رایبم فرهاد اصال به ووش صدرا و یبود که صدا بیعج
 ح کند برا اصال شیاش را بسابد و صدا یصوت یتارها یبا سمداده ا

 ! یمن و موکلم خانم باران اشراق -
 فرهاد بر افروخته شد ببب صورت

 ! دیدوست ندارم اسم همسرم رو کنار اسمتون بگذار -
سر را پر رنگ و غل یسع صدرا خرسند لد ند ظیکرد کلمه هم  يد و یادا کند ب

 وفت :
 ؟رو بدونم  تونیحساس  یدل شهیموک  من هستند ، م شونیچرا ؟ ا قایدق -

 نكهیا نیکوتاه در را وشددود و در ح یهمان يمان مالحت پس اي ضددربه ا در
 یسوال ضربه فن نیبا هم كردیوذاشت ب فرهاد حس م یفنجانها را مقاب  آنها م
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 یيمان هیوفت که  ی؛ م گفتیم یچ دینداشددت که بدهد ب با یشددده ب دواب
ن عشق در یاترسد هنوي هم  یوفت که م یوار عاشق او بوده م وانهیهمسرش د

بب  شكست ب ورد یعشق لعنت نیترسد که اي ا یوفت که م یباشد ببب م انیم
صدددرا  دیب اما نه شددا كردیم ریفقط و فقط خودش را تحق دادیکه م یهر دواب

وقت  چیببب حتما خدر نداشددت ب ه یعشددق لعنت نینداشددت اي ا یخدر چیه
تا ا باران اورا  ندايه کوچک نم نیخانواده  ند ب ب یا جانش را  یب ب کرد کالم فن

ش سو را داس نو سپر شت و ا سوخت ببب  یسوخت يبانش م یم شیولو دیبردا
 کرد ببب یم هیانگارداشت خودش را ب اطر ضعفش تند

 به نفع من ب چیه کیبه او انداخت و در دل وفت  گرید ینگاه صدرا
شكوائ یبرا یشما دواب یسراب یخوب آقا - ستها و   تونا هیکه عل یا هیدادخوا

 ؟ دیشده دار میتنظ
 يد و وفت : یپويخند فرهاد

 ! دیبهش دواب بدم شما باش دیکه با یمردع كنمیفكر نم -
 ؟ دیبسپر یرو به يمان دادرس زیهمه چ دی واهیم یعنی -
 ! قایدق -
 ! یسراب یبه نفعتون باشه آقا كنمیفكر نم -
 ببب دیفكر کن دی واهیهر طور که م دیلیشما ما -
خودتونه  اعمال جهیبلكه نت شهیشما تموم م هیکه به عل ستیمن نتفكرات  نیا -

 بب ب
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و در  افهیخوش ق یشد ب او به راست رهیسكوت کرد و به فرهاد خ یلحظه ا صدرا
گاهش م کینوك خودش شدد به ه دیدرخشدد یپوش بود ب ن عنوان اور  چیو 

شت یشناخت ستینم یندا ست ب  نهمهیکه ا یحدس بزن یتوان ظالم و خودخواه ا
 ادآوردی هبشد و  رهیشده بود خ دهیچیبه دستان فرهاد که دور فنجان پ اریاخت یب

وده ت یدسددتها بارها و بارها به يور باران را در آ*س*و*ش ورفته و ب نیکه با هم
خودش رفته ببب احسدداس  یدسددم التیاو به دندال ارضددا تما یبه سددرخوردو

د که نگاه کن یبه مردو  ندیتوانست بنش ینم دیخشم و نفرت در ودودش دوش
بببب اي  کرده  یاي خون و تعفن تدد یرنگ احسدداس باران را به باتالق یآب یایدر

بوق  یآن را وشددود صدددا یدا بلند شددد و به سددمت پنجره اتاقش رفت و کم
دو دداره وذشددت و  یبه سددرعت اي سددد پنجره ها ابانیو همهمه خ نهایماشدد

 سكوت تلو اتاق را در هم شكست ب
 ! دیقضاوت درباره اعمال من باش قیکه ال دیباش یشما کس كنمیفكر نم -

 همه نفرتش را در نگاهش دمع کرد : صدرا
 دونمیحاضرهب نم شهیهست که هم یكیببب اما  ستمیدرسته من در مقامش ن -

که  یببب دختر یسددربلند کن ی وایم یقضددداوت اون چطور یدربرابر کرسدد
سته و ب س یشك سپرد یكان يندوپناه به تو اعتماد کرد و  ستت  با  اش رو به د

که به مري  یرسددوند ییبه دا هاتها و توهمات و خ*ی*ا*ن*ت یخودخواه
سدنون  ضاوت درباره تو ن قیبببب اور من ال دیر شق ب قیتو هم ال ستمیق اران ع

 هیمث   ی وایببب تو فقط م یفهم یعشددق رو نم یبب بب تو اصددال معن یسددتین
به نظرت د یرو تصددرف کن ییزهایمودود کور و خودخواه چ دا گرانیکه   دین
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 نیا وببب یحق توست که مالكشون باش یكنیکه فكر م ییزهایداشته باشنبب چ
 بببیریبگ هیفرصت رو اي بق

ببب  افتیشدددد که فرهاد به سددرعت آن را در انیب یآخرش با اندوه تل  دمله
شددد و  پراکنده یآن به هر سددمت یببب تكه ها دیکوب زیم یفنجان را محكم رو

 ببب یدار زیم یرو یرنگ رهیت عیما
 به سمت صدرا برداشت ببب یدا برخواست و قدم اي
راي و اب یدیچاک م نهیسد ینطوریتو واسده همه موکلهات ا  یدوده وک نمیبد -

که حاال  یو دار یداشددت اقتی؟؟؟ببب تو خودت چقدر ل یكنیاحسدداسددات م
رو  یفته اببب حسددرت چه فرصددت اي دسددت ری وریحسددرتش رو م یدار

 ؟ اصال مسائ  خصوصي من و ينم به تو چه ربطي داره ! ی وریم
 نطوریا  واسدددتیبزرگ به طرف فرهاد برداشدددت ب دلش نم یوام زین صددددرا

 شیدر برقرار یسددع میکه دو سدداعت و ن یبرخورد کند اما همه تمرکز و تعادل
صدا ست رفت بود و  شت اي د شمگ یویاي درونش چون د یدا  ینعره م نیخ

 ب بب دیکش
ام  یوقت تو يندو چینداشددتم و ندارم ! اما مطمئنم ه قتیدرسددته ببب من ال -

س یانقدر خودخواه و ظالم نم شم ببتا ک  که بهم یشم تا باعث مرگ فريندم ب
 یآيارش بدم! تا عقده ها سددمیپناه آورده رو با دنون و خ*ی*ا*ن*ت و سددداد

شهیاون وظايش طلب کنم و فكرکنم  والیه هیام رو مث   یيندو همه  تاوان هک ف
 رو پس بده ببب زیچ

 شكسته شدن فنجان در اتاق را وشوده بود : یصدا دنیبا شن مالحت
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 ثابت ببب یشده آقا یزیچ -
صله ب فرهاد شانیفا سرمه ا قهیکرد و  یبلند ط یرا با وام ن صدرا را  رهیت یکت 

 ورفت بب
 بندمش ! یدهنت رو بدند ببب وورنه خودم م -
 دز یزیشددده چ یوذار هیپا زشیغرا یکردنش فقط رو یکه يندو یاي کسدد -
 انتظار داشت ببب شهینم نیا

م آورد ببب طع نییووشدده دهان صدددرا پا ینیمشددتش را باال برد و به سددنگ فرهاد
که با تلفن  دیمالحت را شن یشور خون و درد انگار صدرا را به خود آورد صدا

 زدیحرف م
 اومده ! شیپ یمشكل هی نجایا دییایب عیآقا رضا سر -

 بیبو دسددت در د دیکشدد رونیکتش را به شدددت اي دسددت فرهاد ب قهی صدددرا
 آورد و رو به مالحت وفت : رونیرا اي آن ب یدیکتش کرد و دستمال سف یدرون

 ببب رنیدارن م یسراب یخانم مالحت اقا ستین یايین -
 اي پاک کردن خون دور دهانش وفت : بعد

شا كنمیچون حس مدواب مشتت رو ندادم  - م حق نیاي ا شتریب دیحقم بوده 
ما بهتره بر به فوت  یدادواه ضددرب و درح منته یو خودت رو برا یبوده ب ا

شراق یآقا نیکودکت و دادواه پرداخت د و دادواه طالق و و و  هیودادواه مهر یا
 !یكنیم دایپ اجیاحت یهمه وردن کلفت نیبب اونجا به ا یآماده کن

 ه سمت در رفت و وفت :با خشم ب فرهاد
 ببب میپس بچرخ تا بچرخ -
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 ورنطیاول با صدددرا ا داریرفت توقع نداشددت در د رونیبا خشددم اي برج ب فرهاد
شود ب نگران بود نم زیهمه چ ضررش تمام  صدرا دق یبه  ست  اي باران و  قایدان

ده كرمسئله ن نیبه ا یمیب با آنكه او اشاره م*س*تق داندیآنها چه م نیاي روابط ب
واه اسددت ، اما  حسددرت تلو  یدمالتش نوع دربود که اي عالقه باران به خود آ

ساس م صدرا ا یاح شان  نطوریشد ب اي خودش متنفر بود که دربرابر  ضعف ن
س یکه خودش هم م یداده، در حال سا ست که اح سدت به باران ندارد  یدان ن

ستیندارد ب اما دلش نم گریحداق  حاال د  یسال يندو چند نیمث  تمام ا  وا
ه ک یاست ، مرد گرید یمرد هیمشترک حس کند که مدام در حال باختن به سا

او را  دیکس ندا چیببب ه زدیبا باران حرف م دیندود بببب با هیسددا کیحاال فقط 
 ببب كردیطرفه قضاوت م کیرحمانه و  یب نطوریا

ساختمان را د سهند شدن فرهاد اي  ش یو وقت دیخارج  نجا اي آ نشیسوار برما
صدرا به راه افتاد در تمام ا سمت دفتر  شدبه   برادر و دودش مهیمدت ن نیدور 

هزارم اي  کی یخواسدددت که به سددرعت به طرف دفتر بدو و حداق  تالف یم
ش ییعذابها شت و لگد به فر دهیکه باران ک کند ب  یتالف هادبود را با يدن چند م

 ب كردیدعوت م یاش او را به صدر و بردبار یدکتر و منطق مهیاما ن
ش یوقت سد من شتن اي  صدرا وارد اتاقش  یبعد اي وذ و ادايه ورفتن مالحت اي 

 ب تسیو چهره آشفته صدرا نگر یبه صورت يخم رتیبا ح یلحظات یشد ب برا
 ! ارنیب یدنیتا بگم برات نوش نیبش یسالم سهند دان خوش اومد -

 آب دهانش را فرو داد : سهند
 ؟ ستیکار فرهاد که ن نیشده ؟ ا یسالم بب چ -
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 يد و وفت : یلد ند صدرا
 کردم ببب یرو ادهیمشت حقم بود ببب ي نینگران نداش ا -
 ؟ یچ یتو یرو ادهیي -

 تونست بغض پشتش رو بفهمه وفت : یمرد م هیکه فقط  ییبا صدا صدرا
 حاال بببب ی! تو همه دا !تو وذشته و حتزیتو همه چ -

 ببب دیکوب گرشیبرکف دست د با خشم دستش را مشت کرد و سهند
شت - صال چ یآروم باش بب م ضرم  ستین یمهم زیکه من خوردم ا ببب من حا

و ر یحق خانم اشددراق میکه بتون یمشددتها را تحم  کنم به شددرط نیبدتر اي ا
 بب میریبگ

که هنوي کامال بر  یمد  نشددسددت و در حال نیكترینزد یرو یبه آرام سددهند
 خودش مسلط نشده بود وفت :

 دیاشدد نایکه دکتر ب كردمیفكر م  یصدددرا ببب اوا یتون یکه تو م دونمیمن م -
تا تو وک که انقدر مصددره  داه کرده  باشدد  یاشددت ما حاال خودمم  یباران  ببب ا

س تانه موافق ا قط تونه به باران کمک کنه ف یکه م یلیام ، تنها وک هینظر نیسر
 ببب ! ییتو

 شه لدش حس کرد :را وو یدیبايهم لد ند يد و درد شد صدرا
 ؟ ینظر داد رییشد که تغ یدکتر م الف ، چ یخوب آقا -
 رفتار باران ببب دنیبا د -

شده هر چند خ صدرا ضربان قلدش تند تر   یبود بب اما م دیشد یلیحس کرد 
 طپد: یقد  م هیتوانست قسم ب ورد که تند تر اي چند ثان

 ؟ شمیمتوده منظورت نم -
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باران اي وقت - م یخوب  به اکه  مد نیا  کارش رو  میدفتر او عدش هم اون  و ب
ه دور ک یا لهیداره اي پ شتریکرده ببب و روي به روي ب شرفتیپ یلیشروك کرد خ

ساعت ادیم رونیب دهیچیخودش پ صدا یببب هنوي هم  شدانه روي رو با  ند بل یاي 
 با آرام ب ش دیو با نهیب یکنه ببب هنوي هم اکثر شدددها کاب*و*س م یم هیور
 کمتر شدنببب نایهمه ا یوابه ببب اما به صورت قاب  تودهب 

 : دیکش ینفس اي سر آسودو صدرا
به که ا - شددنوم همه اش نگران بودم که همه تالش هام  یرو م نایچقدر خو
رو اي دسددت دادم و  ارمیکه اخت یبرعكس بده ببب م صددوصددا اون روي جهینت

شدم  صله اي خودم متنفر  ببب نگران بودم که وند يده باهاش بحث کردم بب بالفا
 باشم ببب

 : ستیبه او نگر یبا مهربان سهند
به نظر من حت - دورش دارن  ی هایبوده ببب  دیاون بحث هم براش مف ینه ، 

ش دفتر خاطرات یبار دوباره تو نیاول یببب بعد اي بحث اون روي برا شنیذوب م
 نوشت ببب

 وباره همدم بببببعد اي مدتها د یعنیصدرا برق يدند ببب  چشمان
 شده را شكست : جادیسكوت ا سهند

 آماده شده ! یباران به من وفت که قرارداد مال -
 را به نشانه م الفت تكان داد : شیدستها صدرا

 اون کم کنم ! تیحرف رو يدم که اي حساس نیمن ا -
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که چ - ما بالخره  با یا له رو بگ زانیم دیتو  با دونمیو م یحق الوکا  هی دیکه 
 ببب ! میاش رو هم االن بهت بد یقسمت

اشم که موفق شده ب رمیگیحق الوکاله م یپرونده يمان نیا یسهند من تو نیبد -
درباره پرونده   واسددتمیم یبحث رو ادامه نده بب راسددت نیا كنمیببب خواهش م

خته بانک فرو دهیتو مزا قایدق یب مغايه ک میطلب پدرت اي فرهاد باهم حرف بزن
 شد؟
*** 

شته بود دقا باران شت وذ ساعت نگاه کرد اي ه سهند به او اطم یقیبه   نانیقد  
ورفت ببب  یببب اما دلش آرام نم افتادهیدر دفتر صددددرا ن یداد که اتفاق خاصدد

درا شروك به ورفتن شماره ص اریاخت یتلفن داخ  اتاقش را برداشت و ب یووش
 دیه ذهن باران رسکه ب یزیچ نیاول دیچیصدرا در تلفن پ یصدا یکرد بببب وقت

 بود : نیا
 همه مدت ببب نیبعد اي ا ادمهیچطور هنوي  -
 الوببب الوبب -
 هستم ! یمن اشراق دیالو سالم بد ش -

 شناخت یصدا را خوب م نیحدس شد بب ا نهیدر س یلحظه ا یصدرا برا نفس
 بببب رایو و فیببب ورم ظر

 حالتون خوبه ؟ یسالم خانم اشراق -
 که مزاحمتون شدمب بب دیممنون ببد ش -
 ؟ دیی، امرتون رو بفرما كنمیخواهش م -
 درباره دلسه امروي بدونم ببب  واستمیم -
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 نكرد ؟ فیمگه سهند براتون تعر -
 نگفت بب یادیي زیسهند چ -
 ونشیا  واستمیمن فقط م ستین فیتعر یهم برا یادیي زیخوب در اص  چ -

 داشته باشم ب بب یختشنا هیکه تا قد  اي دلسه دادواه  نمیرو بد
 نشون نداد ؟ یعكس العمل چیب فرهاد ه ومدین شیپ یبرخورد چیه یعنی -

 : دیپرس یبا بددنس صدرا
 ؟ یمثال چه طور عكس العمل -
 ؟ دیمن شد  یچرا شما وک نكهیخوب ببب ا -

 يد : یقیآشكارا لد ند عم صدرا
د  هم ا - عه ق که چرا دیوفت نویدف ما من اصددال متوده نشددددم  فرهاد  دیبا ا

س سا شون بده رو ا تیح ض نین تو  هگید  یوک نهمهیمث  ا  یوک هیبببب منم  هیق
 بببب ! انیولدوي ایکه من باشم  كنهیم یاون چه فرق یتهران برا

ر د دیدانسددت چه با یشدددببب نم مانیافتاده بود ببب اي تماسددش پشدد ریو باران
 بب دیدواب بگو

 ببب دیو شكاکه وفتم شا نیدبب یلیخوب بب راستشببب خوب فرهاد خ -
 در دروس وفتن نداشت یرا باال برد اصال باران استعداد شیابروها صدرا

 بب ومدین شیپ یمشكل یخانم اشراق دینگران نداش -
 بدارد ببب نهیيم نیدر ا یخودش استعداد خوب نكهیفكرکرد مث  ا ینگران با
کنم ببب من تو  یهايتون عذر خوا  واسددتمیثابت ببب راسددتش م یممنون آقا -
 نداشتم یآخرمون رفتار درست دارید
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 : یو فروتن یبزرگ منش نمهیشرمنده شد اي ا صدرا
 من بودم که کنترل خودمو اي دست دادم بببب یخانم اشراق دینكن میچوبكار -
ب و  فهیضددع یلیبببب رفتارم خ سددتمین یبب من ادم محكم دیشددما حق داشددت -

 بببب دیبش یعصدان دمیبهتون حق م
 بببب دهدیحق را به او م نیبا خود فكر کرد اي کجا و چرا ا صدرا

من و  یها یهمكالس نیاي بهتر یكیمن نگران شما بودم شما  یخانم اشراق -
 نیکه من باهاش تا حاال برخورد کردم ببب تو ا دیهست ییانسانها نیاي بهتر یكی

ت رو اي دس ارمیختببب اور ا كنمیم شیورا من شما رو به شدت ستا یماد یایدن
ن بود که خودتو نیببب به خاطر ا دیهست فیندود که شما ضع نیدادم به خاطر ا

حد به  نیکه تا ا دیهسددت یو نگران حرف و عكس العم  کسدد دیرو باور ندار
 واد ینگران برخورد شما باشه ببب من دلم م دیرسونده و حاال اون با بیشما آس

 كارشون !و اف گرانینه د دیكر خودتون باشفقط و فقط به ف یشما قد  اي هر کس
چند سددال تلو و  نیلد ند يد ببب چقدر خوب بود که بعد اي ا اریاخت یب باران
 اريش قائ  شوند ببب شیبودند که نگرانش باشند و برا یحاال کسان ییتنها

به حرفاتون خوب فكر کنم  دمیثابت بببب واقعا ممنون ببب قول م یممنون آقا -
 ببب !  وامیم عذر مببب و باي

 رها کرد : یصندل یخود را رو یکه قطع شد صدرا عصد تماس
 یردیم یکنم بببب م یم شیصدرا ثابت ببب من شما رو ستا یمس ره ا یلیخ -

پا  شیاريش و پ یب یالووهاید نیبا ا یزنیبببب حالمو بهم م یوفت ینم نویاور ا
 افتاده ات ببب !
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حق با صدددراسددت ببب او  كردیبببب حس م زدیم در آن سددو باران هنوي لد ند اما
ر بود درست به مفهمومش فك دهیبودو اور هم شن دهیرا نشن شیاصال کلمه ستا

ست و او ب شهیاند نیکرد ببب تنها در ا ینم صدرا ه اي اندايه ب شیبود که حق با 
 ببب دیبها داده که ندا یکسان

 را باي کرد دفترش
 كه خوبم بببهمدم بببب حالت خوبه بب من سالم

چرا خوبم، اما حالم اي چند وقت پیش خیلي بهتره ب همه نگراني هاي  نمیدونم
دیروي تا امرويم شددسددته شددده و رفته کنار ب فكر میكردم فرهاد ب واد با صدددرا 
صدرا  صورت  شه دیگه تا آخر عمر نتونم تو شه یا چیزي بگه که باعث ب درویر ب

ن احساس تموم شده من به صدرا نزد نگاه کنم ب خدا رو شكر هیچ حرفي اي او
شتر اي اتفاقي که ممكن بود بیافته نگران این بودم که چطور باید با  ستش بی ب را
صدرا روبرو بشم بعد اي برخوردش با فرهاد ب دلم نمی واد هیچي اي وذشته رو 
دوباره به خاطر بیارم بب نمی وام وذشته ام براي حالي که االن دارم مشك  ساي 

 بشه ببب
حالم خوبه صدددرا راسددت میگفت باید بي خیال این فكرا بشددم باید به  االن

 خودم فكر کنم ببب اور بتونم
 این کاب*و*سا بگذارن اور
 این دلتنگي ها بگذارن اور
 این اشكها بگذارن اور

 در اتاق بلند شد صداي
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 باران بیتا اومده دیدنت ! -
شد و در را باي کرد ب  باران شوق اي دا بلند  ستش را محكم در با  بي اختیار دو

آ*س*و*ش ورفت بب بوي آرامش میداد بوي دوسددتي ببب بوي همه چیزهایي که 
 به شدت محتادشان بود بببب

*** 
ستاد اي  صدرا شده بود ای ساخته  شش طدقه  ساختمان باریكي که در  مقاب  

عرض کم سدداختمان میشددد حدس يد همانطور که باران وفته متراژ واحد ها 
شتر اي چه  متر باشد ب نمي دانست که چطور باید وارد ساختمان شود نداید بی

فرهاد  دستبدون اینكه فرهاد متوده ورددب دلش نمی واست بیشتر اي این وزك 
بدهد براي سددوءظن ب کمي پا به پا کرد و به پنجره هاي سدداختمان خیره شددد ب 

ه مي افتاد دلش بوقتي یاد رويهاي که باران در این خانه به تل ي وذرانده بود 
باي شددددن درب  که در غرق در تفكراتش بود متوده  مانطور  مد ب ه درد مي آ

 او به راه افتاد ب فساختمان و خروج مرد مسني اي آن وردید به طر
 سالم حاج آقا -
 سالم -
 بد شید تو این ساختمون واحد خالي هست براي فروش ؟ -
که خالیه یعني یه چهار ماهي  يیاد دردریان نیسددتم اما طدقه دوم خیلي وقته -

 میشه ب نمیدونم ين و شوهري که قدال اینجا بودن قصد فروشش رو دارن یا خیر
 اتقافا منم شنیدم که می وان طدقه دوم رو بفروشن بببب -
 منم همینفكر رو میكردم ب -
 اینجا اونوقت آسانسور داره ؟ -
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 نداشته باشه ؟ خوب معلومه مگه میشه یه ساختموون شش طدقه آسانسور -
خوب اخه شنیده بودم ساختمونهاي باالي پنش سال ساخت بعضي هاشون  -

 آسانسور ندارن !
 خندید ووفت : پیرمرد

بهت اشددتداه اطالعات دادن دوون مگه میشددده با این يور و بنیه کاهي این  -
 رويها شش طدقه رو بدون آسانسور رفت و آمد کرد ؟

 سعي کرد لد ند بزند : صدرا
نظر امنیت اینجا چطوره ؟مي دونید خواهر من که می واد این سدداختمون  اي -

سور یكي اي  سان شون تو آ شته توساختمون سه ب تو هفته وذ سا رو ب ره خیلي ح
ساکنین رو ویر انداختن وهرچي داشته ايش ورفتن ب اصال معلوم نیست که اي 

 پیدا نكردن دهاکجا وارد ساختمون شدن ب هیچ رد و نشوني هم تا حاال اي دي
همانطور که وام به وام همراه صدددرا میشددد برایش اي امكانات امنیتي  پیرمرد

ساختمان توضیح میداد و حاال لد ند صدرا کمي واقعي تر به نظر مي رسید ب 
اورچه هنوي مطلدي که می واسدددت بداند را نتوانسددته بود اي يیر يبان پیرمرد 

 بیرون بكشد ب
**** 

 د و وفت :رو به باران کر هنگامه
 باران فردا باید تو دادواه مهمي شرکت کنم و باید حتما همراهم بیایي ! -
 موضوعش چیه ؟ -
 ت*ج*ا*و*ي و قت  -
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 حس کرد پشت کمرش یو کرد باران
 واي من یه خورده مي ترسم ! -
 اي چي ؟ -
 اي قات  ! -
قات  در حال حاضددر وقتي دسددتهاش تو دسددتدند و پاهاش توي پا بنده هیچ  -

شه  شه مي ک شهر مي چرخه و نق ترسي نداره اون وقتي باید ايش ترسید که تو 
 ببب
 اخه ببب -
اخه نداره باران دان ! تو باید ماهي چهارتا وزارش دادواه داشددته باشددي اما  -

هنوي تكمیلش نكردي من اینطوري دفترچه ات رو امضا نمیكنم فردا ساعت نه 
 ه کجاست ؟دلوي دادواه کیفري استان باش میدوني ک

 نه -
 تو ولوبندك کنار دادواه تجدید نظر ! -
 باشه ! -

مي ترسددید دلش نمی واسددت با قات  یا کسددي که به درم ت*ج*ا*و*ي  باران
 محكوم شده روبرو شود

 انگار چاره اي دز این نداشت بببب اما
خلوت و کم  گرید یاسددتان برخالف تمام دادواهها یفریدادواه ک سدداختمان
 بود ب مدام چشم به در دهیترس یب باران اي آن سكوت کم دیرس یمتردد به نظر 

ب دندیداشت و منتظر آمدن هنگامه ببب بالخره هنگامه و برسام اي راه رس یورود
بشدداش ندود ب انگار  دیدیکدام برخالف انچه باران هر روي در دفتر م چیچهره ه
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دو به آن باران هر  دنیبودند با د دهیصددورتشددان کشدد یرو یروح یماسددک ب
 م تصر هنگامه وفت : یدادندب پس اي سالم و احول پرس ریمس رییسمت تغ

 طدقه دوم ! میبر دیبا -
ساس خفگ باران سور اح سان شت همه ودودش را پر کرده  یم یدر آ کرد ب وح

باران نشددسددته بود شددد و نگران  یشددانیکه بر پ یبود هنگامه متوده عرق درشددت
 دستش را در دست ورفت :

 ؟ دهیاران چرا انقدر رنگت پرب یخوب -
 وفت : یبه باران انداخت و با نگران یقینگاه دق برسام

سه ها نیمن که بهت وفتم هنگامه هنوي براش يوده که ب واد تو همچ -  ییدل
 شرکت کنه ب

 رو به باران کرد : مانیپش هنگامه
 ؟ یدفتر و منتظر ما بمون یبرورد ی وایم -

شدند ب باران که حاال  ادهیکرد و هر سه اي آن پهنگام آسانسور توقف  نیهم در
 وفت : دیکش یراحتتر نفس م

 ب ستمیتو آسانسور راحت ن ادینه راستش فقط ي -
 سرش را به نشان تاسف تكان داد و وفت : برسام

 ! میرفت یببب اون وقت اي پله باال م یوفت یبه ما م دیخوب دختر خوب با -
 احساسم غلده کنم ب نیبه ا دیبالخره با یاخرش که چ -

را قطع کرد بب به دهت صدددا نگاه کردند ب  شددانیوفتگو هیو ور اهویه یصدددا
 هنگامه چهره اش ورفته تر شد :
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 ب دنیيودتر اي ما رس یخانواده خالد نكهیمث  ا -
 ببب نهمهیببب بعد وذشت ا كنهیم یتاب یچقدر ب نیاره ببب مادرشو بد -

سف هنگامه شعده  به یهینگاه عاق  اندر  سمت درب  سه به  او انداخت ب و هر 
س انیحرکت کردند ب اي م ش اهیدمع مرد  شد و به طرف آنها آمد ب به  یپو ددا 

 آفتاب سوخته یبلند و چهره ا یآمد با قامت ینظر حدود چه  و پنش ساله م
 !  یسالم خانم وک -
 حالتون خوبه ؟ یخالد یسالم آقا -
 ! دینیب یمون رو که مکه خانم ببب حال و روي دینیب یم -
همسددرتون رو با خودتون  سددتین یايیمتاسددفم ببب اما من که به شددما وفتم ن -
 ب دیاریب

راهشددون  نندییکردم نموند خونه تايه برادر ينهامم هسددتند اونا پا یهر کار -
 داخ  ! انیندادن ب

 داند ببب یهم راهشون نم دیخوب با دیکه دفعه قد  راه انداخت یبا اون بلوا -
ببب دگرمون سددوخته ببب قلدمون االن چاک  دیدونیم یشددما چ  یخانم وک -

 چاک شده بب
 : دیورفته برسام به ووش رس یصدا

که خون دخترتون  دی واهیبب اما اور م میكنیما شددما رو درک م یخالد یآقا -
 ببب دیعم  کن گنیوکالتون بهتون م ینشه بهتره که به هرچ مالیپا
 متوده شما نشدم دیشمودت بد  یسالم آقا -
 بب یخالد یشرمنده سالم اي ماست آقا -
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شم بب هرچ یآقا -  چیببب ه نهیسنگ یلیبب اما داغمون خ دیشما بگ یمودت چ
شده ور میستیکدوممون مث  آدم ينده ها ن شب و رويمون  شت ماهه   هیبببب ه

سرمون رو به د ادیشده فر شت ماهه  شا میکوب یم واریه خواب  یبه دا دیتا 
 ببب میریبهتر اي اون بم ای میبش هوشیب

شدده راحت با التونیبگم اما خ تونمیرو م نیخدا بهتون صدددر بده ببب فقط هم -
 دنیتقاص کارشون رو پس م تكارهایکه اون دنا

 ببب میهمون روي دنیما هم ينده فقط به د -
سدتا دوان درب شد و مرد ن شم دوخت و با  انیبه م یشعده باي  ادتماك آنها چ

 برسام به او اشاره کرد که داخ  شود ب ندید
 : دیکنار در دادواه نشستند ب باران پرس مكتین یو باران رو هنگامه

 بهش ت*ج*ا*و*ي کردن ؟ ایب ک دهیچرا دخترشون به قت  رس -
 تكان داد و وفت : یسرش را به تل  هنگامه

 یارباغدکنند ب کارشون  یم یيندو اریاطراف شهر یاي روستاها یكیتو  نایا -
شاوري شتند که  هیببب  هیو ک ساله دا روي به همراه دختر عموش  هیدختر چهارده 

 نایا شیپ یچند روي هیکه اي شددهرسددتان به همراه خانواده اش اومده بودن تا 
ند م بده بببب ب رهیبمون ختر د ییدمپا نكهیمث  ا راه نیتا اطراف ده رو نشددونش 

سمش تهمکه  نایو دختر ا شهیعموش لده اش ددا م  نیا یمن رو گهیبود م نهیا
 رهیم یببب دختر عموش وقتایتو برو کفشددت رو عوض کن و ب نمیشدد یسددنگ م

ذره خوردني بهتون بدم تا همونجا  هیصدر کن تا  گهیبهش م نهیخونه ،مادر تهم
شتنش  شهیم نیببب ا دیکنار رودخونه ب ور شه ب وق یکم طول م هیکه برو  یتک
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برها رو  اون دور و یکل نكهیببب بعد ايا ستین نهیاي تهم یخدر نهیب یم گردهیبرم
صدا یم شنوه  یبوده م یکه اون حوال یرو اي باس م ربه ا نهیتهم غید یورده 

 نکه دو تا دوا نهیب یپره داخ  و م یکوتاهش م واریبه طرف باس و اي د رهیببب م
سها یدر حال شون و تهم یکه لدا رفتن با  رو در آوردن در حال کلنجار نهیخود

بب دختر عموش به سددرعت بر  كنهیاند و اونم به شدددت داره مقاومت م نهیتهم
که تو راه م گردهیم بده  خانواده اش خدر  به  پاش در م نیيم  ورهیتا   هریو مچ 

 عیرس یلیخ تونهیرسونه خونه اما نم یکه بود خودش رو م یبالخره با هر يحمت
سه ببب و تا بق س نندیب یم نهیسراس تهم رنیو م شنیخدر دار م هیبر اونجا  یکه ک

شک به  یو آخرش به چاه گردنیک  باس رو م ستین که تو باس بوده و ظاهر خ
س ینظر م شكوک م دهیر که اي قد  باهاش تماس  سی!در همون يمان پل شنیم

ره بعد اي بالخ رندیگیتماس م یآتش نشددان باهم  سددهایو پل رسددهیورفته بودند م
که به شدددت  یکنند در حال یرو اي چاه خارج م هنیسدداعت دنايه تهم نیچند

سنگ انقدر تو شده و بعد هم با  بودن که  دهیسرش کوب یبهش ت*ج*ا*و*ي 
 یکنند م یم نهیتهم یدختر عمو یوفته ها قیکه اي طر یمرده ب با چهره نگار

هستد  یکه اونا دوتا مجرم فرار شندیکنند و متوده م ییرو شناسا نیتونند متهم
بال رو قصد داشتن سر یه دختر بیارن  نیهم یمري یاي شهرستان ها یكیکه تو 

وش فر نهیسدددابقه تو يم نیکه ویر مي افتن و فرار کردند ب و عالوه بر اون چند
 داشتند بببب کیکوچ یمواد م در و سرقت ها

 و فیافتاد ببب چادر کث نهیباران خشددک شددده بود ببب نگاهش به مادر تهم دهان
شعده روسرش کرده بو یخاک سته بود و ي نیيم ید و کنار در  ش  هیلب مو رین

 نهیببب پدر تهم ستیور یخواند و م یم یبه يبان محل یکرد ببب انگار شعر یم
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سته بود و ي ش با همه غرور مردانه  زید ببب او ن زیووشش حرف م ریهم کنارش ن
اي هق هق  یو شددانه ها ردیرا بگ شیاشددكها  تنیر یتوانسددت دلو یاش نم
 ببب دیلري یبه شدت م ییورده افروخ

 برسام اي اتاق خارج شد و رو به هنگامه وفت : بالخره
ض - ش یقا ض یو من هنوي دل ورند  یلیخ شیدار و دنجال دفعه پ هیاش اي ق

شند الدته فقط پدرش ببب با نایقول دادم که ادايه دادند ا یکل سه با  دیهم تو دل
 تو میبر

 ه طرف آن دو رفت ببرخواست و ب مكتین یاي رو هنگامه
 داخ  ببب میبر دیبا یخالد یآقا -

 و مرد هر دو به سرعت اي دا برخواستند ب ين
 ! دیمنتظر بمون رونیب دیشما با یخانم خالد -
ووشدده  هیدم خفه بشددم و  یبب قول م  یتو بب تروخدا خانم وک امیب دیمن با -

 تو ببب امیب دیفقط بگذار نمیبش
هزار  هیو پر اي التماس بود ب قلب باران در هر ثان چارهیين م*س*تاص  ب یصدا

 ب شدیتكه م
 یکه به شدددت صدداف و ب یشددانه ين وذاشددت و با صدددا یدسددت رو هنگامه

 وفت : دیرس یاحساس به نظر م
 دییایب دیببب اور ب واه هیدسددتور قاضدد نیا یخانم خالد سددتیدسددت من ن -

تظر من رونیببب بهتره ب هشددینصددفه کاره رها م زیداخ  باي مث  دفعه قد  همه چ
 ببب دیبمون
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 واریببب به د دیسددرداد و با دسددت محكم بر دهان خود کوب یهق هق بلندتر ين
 نشست بب نیيم یرو یداد و دوباره چون شاخه شكسته ا هیتك

 پشت سر آن سه نفر پا به درون اتاق وذاشت ببب باران
و مسددائ   ، به علت حسدداس بودن موضددوك دیرسدد یخلوت به نظر م دادواه

ض صادر نكرده بودب م یمطروحه در آن قا ضور خدرنگاران را   یچوب زیادايه ح
به  دادواه ینشستن اعضا یدر صدر اتاق قرار داشت که دا یرنگ یبلند قهوه ا

ست م یکه باران م یکوچكتر زیآمد و کنارش م یشمار م ش زیدان  ادواهد یمن
شده  دهیچ فینظم و ردبه صورت م یصندل یادیآن تعداد ي یاست ب و روبرو

ابعاد اتاق بزروتر و تعداد  یفقط کم یعموم یمث  همه دادواه ها دایبود ب تقر
س یبه نظر م شتریها ب یصندل سام در رد دیر اول  فیب باران کنار هنگامه و بر
رفت ب به روبرو نگاه کرد چهره  یبعد فیبه رد نهیها نشست و پدر تهم یصندل

 دایه تقرپر ک یشیب عب*و*س با ته ر دیرس ینظر م دوستانه به ریکامال غ یقاض
 بود که برعكس یاش مرد نسدددتا دوان یب منشدد دهییرو شیچشددمها یكیتا نزد
ض شن یقا صاف و نگاه رو شت ب بالخره بعد اي چند دق یصورت  ض قهیدا  یقا

 دادواه کرد : یو رو به منش اشتدست اي ذل يدن به پرونده مقابلش برد
 اوردنیرو ن نیمتهم -
 شنیوارد دادواه م گهید هیچرا فكر کنم تا چند ثان -

صدا هنوي شده بود که   دین به ووش رس رویاي ب یو ناله ا ادیفر یحرفش تمام ن
بود که با لهجه ونگش  نهیمادر تهم یصدددا را شددناخت صدددا یب باران به خوب
دادواه به سددرعت اي دا  یوفتن بود ب منشدد راهیکردن و بد و ب نیمشددغول نفر
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 رگیدرد آورد د بهقلب باران را  ادشیفر یواست و اي اتاق خارج شد و صدابرخ
 اش ورفت : یرحم یداد دلش اي ب یکرد که او نگاه روشن یحس نم

شونیبگذار ب ستایچه خدره خانم کنار وا - شما هر بار ا نطوریتو ب ا ارن  نجایکه 
 ی وایکرد ب مپرونده رو تموم  نیکار ا شهیوقت نم چیه دیانداي یدنجال راه م

ودن وقت دارن واسه ينده ب شتریب یه نایا ینطوریبگم برشون وردونند يندون ب ا
 دجایتو کار دادواه اخالل ا نقدريودتر تقاص کارشددون رو بدن ا ی وایب اور م

 ب دینكن
ه ک دیبه يمزمه شد و باران چشمانش را بست و چهره ين را د  یين تدد یصدا

 یدختر ادیفر یب صدددا زدیر یصدددا اشددک م یب کوبد و یباي بر دهان خود م
ب اي خدا  دیکشدد یم ادیکرد و فر یکه التماس م دیرسدد ینودوان به ووشددش م

 یکس ندود ببب و دسددمش لگد کوب ه*و*سددران چیه یخواسددت ول یکمک م
 بر خود داشتند ب تیاي انسان یشد که تنها نام ینکسا

 فشار داد و وفت : یرا به آرام شیبايو هنگامه
 ینیاخر بش فیرد یبر دیبا گهیم یحواست کجاست قاض -

شمش به دو متهم باران ست و چ سرعت برخوا صندل یبه  ن آ یافتاد که چند 
ا و دست بند و پ دهیتراش یاول نشسته بودند ب با سرها فیطرف تر در همان رد

س ت ییبند ها ست و پاها یکه به  صورت  شانیدور د  یكیوره خورده بودند ب 
اي  یکه نشان زتریر یو چشمان زیر یشك  ،با چانه ا یو مثلث ی واناي آنها است

 یو با چهره ا ك یدرشددت ه یگریو آن د شدددینم دهیهوش و يکاوت در آنها د
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ل اش ذ دهیسدز رنگ پر یدر نگاهش ندود با چشمان یحس چیه ییيم ت وو
 دادواه ب یقاض زیم یيده بود به آرام الله رو

 شیسردا یسرشاي اي نفرت و انزدار بود وقت را برورفت همه ودودش نگاهش
 نشست بالخره دلسه دادواه شروك شد ب

ض شتریکه ب شدیباورش نم باران شم به دهان قا ست که چ ساعت ا سه   یاي 
 آنها ووش حانهیوق حاتیو توضدد نیپرده اش اي متهم یب یدوخته و به سددوالها

که با  نهیتهمورفتند ب  یمقاب  چشددمانش دان م ریب انگار آن تصددداو دهدیم
 موشع رفتن دختر ریکنار داده نشسته بود و به مس دیسنگ سپ یرو یسرخوش

که اي پشت سر به او  یخواند ب و دو مرد یلب م ریرا ي ییکرد و ترانه ا ینگاه م
 یعیدر نگاهشددان و لد ند شددن یطانیکه برق شدد یشددوند در حال یم کینزد

دست  و شودیبه سرعت خم متر است  ك یه ینشسته ب کاوه که قو شانیبرلدها
به کمكش م یم نهیبردهان تهم پاها دیآ یوذارد عثمان  را محكم  نهیتهم یو 

 یکه کم یدارد تا تقال نكند و به سددرعت او را به سددمت باس م روبه ا ینگاه م
ي ا یشددتریبا سددرعت ب یبعد یبرند ب ب ب و باي صددحنه ها یدور تر قرار دارد م

 نهیه شددددن ان دو مقاومت مزبوحانه تهموذرد ب برهن یمقاب  چشددمانش م
صدا م یفروخورده اش و تعداد دفعات یضجه ها یصدا يند  یکه نام خدا را 

 یپناه که چون کدوتر یدختر ب نیشنود ببب چرا خدا به کمک ا یبببب پس چرا نم
 بببب دیآ یرحم ورفتار شده نم یب یکرکسها نیدر چنگال ا

کند ب باران  یت*ج*ا*و*ي م نهیبه تهم ادیي یور یکاوه به شدددت و با وحشدد و
تلو در ودودش ينده شددده بود ب  یشددد ادیشددود ب  یم فیخف یدچاررعشدده ا

 کرد او را ربوده اند تا تصرف کنند و سپس سر بدرند بببب یکه حس م یشد
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 و وحشتناک تر بود ب قتریعم یکه درد روحش اي يخم دسمش بس یشد
ا حس و ناتوان ب یب دایونت کاوه تقرکه اي شدددت خشدد دیرا د نهیدوباره تهم و

هنه تر بر زیدنون آم یو با لد ند یوحشت چشم به عثمان دوخته که به آهستگ
 یاش سددع یبب با همه ناتوان كندیم یببب سددع دیآ یشددود ببب و به طرف او م یم
 شیدر دسددت و پا یرمق گریبكشددد و خود را نجات دهد اما د ادیتا فر كندیم

 مهین وارید یاي رو ییشود صدا كتریعثمان به او نزد نكهیاي انماند ببب قد   یباق
 شتابزدهب کاوه به سمت ییقدمها یرسد و پس اي آن صدا یکوتاه باس به ووش م

سا چیرود و در پ یم وارید شدن  سرعت به  یم یا هیداده متوده دور  ورددب به 
او  يد ب ب باندا یبه عثمان م یینگاه پر معنا حرف یب ب گرددیبر م نهیطرف تهم

شان تا سف اي عمل دییسرش را با حرص به ن صودش تكان م یو تا شدن مق  ین
در دسدددت به  یعثمان با سددنگ دیپا یدهد و بعد همانطور که کاوه داده را م

کوبد تا  یرود و آنقدر ان سنگ را برسرش م یم نهیدان تهم مهیسمت دسم ن
سم ب یسرش پهن م ریاي خون ي یسفره ا را در چاه متروک دانش  یوردد و د

 کنند یداخ  باس رها م
 شوند یو دور م زندیور یهر دو به سرعت اي آنجا م سپس
شمانش  نیاي ا باران ست بببب چ ساوت حس کرد قلدش در حال انفجار ا همه ق

 : كردیرا باي کرد ببب دادواه تمام شده بود ببب هنگامه نگران نگاهش م
 ؟ یشده بب خوب یباران ببب چ -
 حكم صادر کرد ؟ یم شد ؟ قاضچرا تمو -
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 برافروخته بود بببب یبود ب برسددام چهره اش به تل  یناراحت و عصدددان هنگامه
شاره ا  ریي و ستینگر یدور تر به آنها م یکرد که کم نهیبه پدر تهم یهنگامه ا

 لب وفت :
 ب گمیبعد برات م -

 رو به او کرد و وفت ب: سپس
 گمیو بهتون مر یيمان دلسه بعد دیبدر فیشما تشر -

 به طرف هنگامه آمد : مرد
 اول خدا بعد هم شما ببب  یخانم وک -
 : دیسرعت به سمت برسام بروشت و دستش را در دست ورفت و ب*و*س به
ست  - شرف اي د ست رفت بب حداق   سم دخترم که اي د شرفتون ق شما رو به 

 بشه مالیخون دخترم پا دیببب نگذار دیرفتمون رو بروردون
 : دیو شانه مرد را ب*و*س دیه سرعت دستش را عقب کشب برسام

ش هیچه کار نیا - شون م دیآقا !مطمئن با سند بببب ما هم  یاونا به تقاص کار ر
 انجام بشه ببب عتریکه سر میکن یهمه تالشمون رو م

پس اي چند بار تشددكر و خواهش بالخره اي کنار انها دور شددد ب هنگامه رو  مرد
 به باران کرد و وفت :

 رنگ به صورتت نمونده دختر بببب میبلند شو بر -
 ببب دیمودت ناراحت یشده چرا انقدر تو و اقا یاول بگو چ -

ستها هنگامه ست حرف شید شت کرد و تا خوا صدا یرا م ض شیبزند   یدر بغ
 تلو وم شد بببب برسام دندال حرف او را ورفت :
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 شهیت در قت  اعدام م،اون به درم ت*ج*ا*و*ي و مشارک چیدرباره کاوه که ه -
سه ها شدن دل صدور حكم و قطع یالدته بعد اي تموم  شدنش ب اما  یدادواه و 

شده که به تهم ت*ج*ا*و*ي کنه بببب به درم  نهیعثمان چون فقط قاتله و موفق ن
 ببب نكهیا یعنی نیو ا شهیقت  قصاص م

 خفه وفت : ییبا صدا باران
 هید نصددف دیبا نهیين خانواده تهم نهیچون عثمان مرد بوده و تهم نكهیا یعنی -

به عنوان  نهیعثمان رو به خانواده اش بدن تا قصدداص بشدده بببب چون اريش تهم
 است ببب نهیين نصف عثمانه ب چون عثمان قات  االن بااريش تر اي تهم هی

 هر لحظه ممكن است كردیتوانست بماند حس م یتاب بلند شد ب نم یب باران
ه ب دایهنگامه توده نكرد و تقر یت شددود ب به صددداسدد  یدوباره دچار تشددنج

سور را هم نكرد ب  یآمد ب حت نییحالت دو اي پله ها پا سان سمت آ فكر رفتن به 
 برسام به هنگامه وفت :

 ب مییایو برو دفتر تا ما ب ریرو بگ لهایدندالش تو موبا رمیمن م -
ا و ن شیرو و ادهیپسددرعت به دندال باران اي دادواه خارج شددد باران هنوي در  به

ست ب اما نم یرفت بببب م یمتعادل راه م صدش کجا ست مق ست که  یدان دان
 او را به خود اورد ببب ینیبوق ماش یبه آنجا برود بببب صدا دیچطور با

 رسونمتون یمن م دییایببب باران خانم ببب ب یخانم اشراق -
 رمیخودم م -
 حالتون بببب نیبا ا دیتون یشما نم -
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 دیکش یقیشد برسام نفس عم نیم الفت نكرد ببب سوار ماش نیاي ا شتریب باران
 و وفت :

 کجا برم -
 را داد ب نایلب آدرس مطب دکتر ب ریي باران
 همدم سالم
نا  امروي بدي بود ببب وقتي روبروي دکتر بی حالم هیچ خوب نیسدددت ببب روي 

كه اي نشددسددته بودم و اشددك مي ری تم حس مي کردم با هر قطره اشددكم یه تی
ودودم کنده میشدده و پایین میریزه ببب دلم براي تهمینه مي سددوخت که خانواده 
قاتلش حاال دسددت خوش هم میگرفتند ب ب انقدر با بینا حرف يدم که فكر کنم 
تو ک  يندوي ام انقدر با هیچ کس حرف نزده بودمببب وقتي اي اتاق اومدم بیرون 

شت کرد بنده خ شمام وح دا اونم خیلي ناراحت بود بب آقاي مودت اي دیدن چ
سید ب فقط بي حرف  سه که چرا اومدم اونجا ببب اما هیچ نپر دعا میكردم ايم نپر

ببب احساس خوبي داشتم اي همراهي  مهمراهي ام کرد ب چقدر ايش ممنون شد
اش انگار یكي کنارمه و ايم حمایت میكنه بدونه اینكه ب واد سر اي وذشته من 

ره ام قضاوت کنه بببب درست برعكس صدرا نمیدونم چرا هر در بیاره ببب یا دربا
بار که مي بینمش بیشتر حس میكنم که دلش می واد خودش رو قاطي مادراي 

 يندوي من کنه بب بدون اینكه دلیلش رو بدونم ب
شكر  وقتي شد ، اما خدا رو  شتیم دفتر هنگامه با دیدن حالم خیلي نگران  برو

م یه دلسه وذاشتن تا دادواه صدح رو مرور کنند و اونم چیزي نپرسید ب با برسا
به من وفتن که نیايي نیسددت من تو دلسدده اشددون باشددم منم اي خدا خواسددته 

شتم ببب  ضایا رو ندا صال توان مرور اون ق صرار نكردم ا سرم رو با  سعيا کردم 
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مر تب کردن پرونده هاي دیگه ورم کنم ببب وسددطهاي کارم بود که تلفن دفتر به 
شدت صدا د صدام هنوي اي  سالم کردم بب  سته  صدرا بود اه ست خط  ر اومد پ

 وریه اي که کرده بودم باي نشده بود
 الو بفرمایید -
 سالم ثابت هستم با خانم تابان کار داشتم -
 ایشون تو دلسه هستن آقاي ثابت -
 پس براي همینه که موبایلش رو دواب نمیده -
 احتماال ! -
 د ؟شما خانوم اشراقي هستی -
 بله -
 نشناختم صداتون رو ! چرا انقدر صداتون ورفته -

 لب با خودم وفتم : اخه به تو چه مگه فضولي ببب يیر
 راستش ببب -
 سرما خوردید -
 نه یه خورده وریه کردم -

لعنت کردم : باران اخه چرا بهش توضددیح میدي دروغكي بگو سددرما  خودمو
 خوردم ببب

 وریه ؟ اتفاقي افتاده ؟ -
 حاال چي دواب اینو بدم : واي
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شرکت کردم که یه  - صدح با خانم تابان و آقاي مودت تو یه دادواه  ستش  نه را
 ذره منو بهم ری ت

 االن حالتون خوبه ؟ می واهید بیام دندالتون بدرمتون خونه ! -
 اي شدت تعجب باي شدن : چشمام

 نه خوبم نگران نداشید -
 به هر حال با من تعارف نكنید -
 ون اي پیشنهادتون ولي حالم کامال خوبه بببممن -

 سكوت کرد و بعد با لحني که انگار یه چیزي تو ش قایم شده بود وفت : کمي
 باشه ببب به هر حال هر کاري داشتید تماس بگیرید ببب فعال با ادايه -
 ممنون خداحافظ -

جب بودم ببب  وقتي فه و متع كاویش کال مه کنج ووشددي رو قطع کردم اي اینه
ست بب نه ا شناختم نی شته مي  شده دیگه اون ثابتي که در وذ نگار یه دور دیگه 

 اینكه نداشه ها اما خیلي تغییر کرده ببب
تلفنش این بود که کامال حواسم رو اي دادواه صدح پرت کرد بب اما حاال  خوبیه

که به خونه رسددیدم بايم یاد مظلومیت تهمینه افتادم ببب کاش دنیا داي بهتري 
 راي يندوي ببببود ب

 قول مشیري به
 همان رويي که دست حضرت قابی  وشت آلوده به خون حضرت هابی  اي

 مرده بود بب ورچه آدم ينده بود ببب آدمیت
صداي مويیكي که اي لب تاپش مي آمد را بلند تر کرد  باران ست و  دفترش را ب

ابش برد و روي ت ت دراي کشددید ببب انقدر به مادراهاي امروي فكر کرد که خو
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شود و با دیدن باران که در خواب فرو رفته  ستگي در اتاقش را و سهند به آه ببب 
تاپ را خفه کرد ب لد ند تاق رفت و صدددداي لب  به چهره دردمند  يداخ  ا

به قرص  یاي  باران بدون ن با خود اندیشددید تعداد شدددهایي که  خواهرش يدو 
 آرامد ش مي خوابد خیلي بیشتر اي قد  شده ب

** 
خودنویس پارکش را روي بروه پرشده مقابلش وذاشت و به ساعت نگاه  صدرا

ندادب بي  ته بود تلفنش را دواب  ماس ورف مه ت گا با هن قدر  کرد امروي هر چ
اختیار دوباره موبایلش را اي روي میز برداشت و در حالي که به تابلوي مقابلش 

نگاه میكرد  داشددتکه نقش یك کویر خشددكیده و مردي اي پا افتاده را در خود 
 شماره هنگامه را ورفت و ایندار بالخره صداي يیداي هنگامه در ووشي پیچید :

 سالم صدرا دان -
 سالم بب کجایي ؟ میدوني امروي چقدر تماس ورفتم -
بد شید خیلي حالم خوب ندود نمي تونستم دواب بدم یه دلسه چند ساعته  -

 هم داشتم که حسابي خسته ام کرده بود
 امروي همه اتون حالتون خوب نیست ببب ؟چي شده  -
 همه امون منظورت چیه ؟ -
باران هم  - ماس ورفتم ب  با دفتر ت ند ادي  لت رو دواب  بای که مو خه امروي  آ

 حالش خوب ندود انگار
 اخ اره اون بنده خدا که امروي خیلي شوکه شده بود -
 چرا ؟ -
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 اخه دادواه صدح اصال خوب بروزار نشد -
 توضیح بدي تو هم که مث  اون حرف میزني میشه واضحتر -
 باشه بابا چرا انقدر عصداني میشي یهو -

صه  هنگامه صورت خال صدرا متعجب بود به  صرار  درحالي که اي این همه ا
موضوك دادواه را براي او تعریف کرد ب صدرا که اولین بار ندود این قصه تكراري 

 فت :نابرابري را مي شنید باتاسف سري تكان داد و و
 کي می واد یه روي این دریان تموم بشه بب -
صدور حكم باید به خانواده تهمینه  - صال نمیدونم چطور بعد اي  نمیدونم بب ا

بگم که نصددف دیه رو آماده کنند ب مطمئنم که توانش رو ندارن ک  يندویشددون 
 پنش میلیون هم نمیشه ببب

 ورفت ببب یعني هیچ راهي نیست که بشه براي هر دو حكم اعدام -
شدت دراحات تهمینه فقط یه  - شكي قانوني هم تایید کرده که با ودود  نه پز

 نفر بهش ت*ج*ا*و*ي کرده ببب
سعي کرد وفتگو را کوتاه کندببب وقتي به  صدرا شده بود ب  هم ناراحت غمگین 

نداخت بب حس میكرد که چقدر این مردو این  باره نگاهي ا تابلو دو مرد روي 
 هستندببب کویر برایش آشنا

باران بود اي بین حرفهاي هنگامه فهمید که مجدور شددده امروي پیش بینا  نگران
برود بب و این نشددان میداد که حتي خود باران هم متوده وخامت حال روحي 
اش در آن لحظه شده ببب سرش را روي میز وذاشت دلش ورفته بود ببب دوست 

ادواه پیرويي در د باد بت واند داشت هرچه يودتر دو هفته دیگر فرابرسد تا شای
 فرهاد اندکي اي این همه بار سنگین را اي دوش باران بردارد ببب
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در را وشود تا با او حرف بزند با دین حال صدرا اخمهایش در هم رفت  مادرش
 ب چقدر تعداد رويهایي که پسرش را در هم و غمگین مي دید يیاد شده بود ببب

 صدرا بیدارپسرم -
 ا به آرامي بلند کرد و در نگاه مهربان مادر غرق شدسرش ر صدرا

 دانم مامان -
 چرا اینجا خوابیدي برو سردات استراحت کن -
 یه خورده کار دارم هنوي ب -
 سرت درد میكنه ؟ -
 یه کمي -
 االن به شهال خانم میگم برات مسكن بیاره -
 نه اونقدر نیست که نتونم تحم  کنم -
صي ات برس ب کاش یه خورده به فكر خودت  - ش  هم باش یه ذره به يندوي 

 یه چند وقتي کار رو کال تعطی  میكردي
نمیشه که مامان مردم کارهاشون روسپردن به من ايم توقع دارن چطوري نیمه  -

 کاره رهاش کنم ب ب ب
 نمي دونم به هر حال اینطور که داري پیش میري اي پا میافتي ببب -
 اال چرا دم در وایستادي بیا تونگران نداش مراقب هستم ب ح -
 نه همینجا خوبه ببب می واستم یه چیزي بهت بگم و بعد برم ب وابم -
 دانم بگو -
 درباره هنگامه است -
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 هنگامه ؟ چیزي شده ؟ -
چیزي که نه ! اما من و پدرت درباره این مسددئله خیلي حرف يدیم ب به نظرم  -

 خودت هم به این نتیجه رسیدي هنگامه دختریه که برات مناسده بب حس میكنم
 با تعجب نگاهي به مادر انداخت صدرا

 چطوري فكر کردین که من هم به این نتیجه رسیدم -
 من یه مادرم خواسته هاو نیايهاي پسرم رو مي شناسم -

شتداه  صدرا با خود فكر کرد پس چرا این همه مدت بهم نگفتي که دارم راه رو ا
 میرم ب

بگي به این قضیه فكر کن این وقتهایي که با هم کار مي نمی واد االن چیزي  -
کنید رو یه خورده اش رو هم اختصداص بده به اینكه بیشدتر بشدناسدیش بببببب 

 می وام تا قد  اي اینكه دیر بشه بریم با خانواده اش حرف بزنیم
را هنوي متعجب به حرفهاي مادر فكر میكرد که متوده شد مدتي است اي  صد

رفته ببب در این همهه و مشددغله يیاد تنها این را کم داشددت که  دلوي در اتاق
ب واد به ايدواج فكر کند بببب چهره هنگامه دلوي چشددمانش دان ورفت در 

میكند  نگاهشحالي که با لد ند و شددیطنت و در عین حال با وقار و مهربان 
 بببب

************************ 
ست  به ست ، هنگامه دختري ا که مي تواند انتظارات یك مرد را خوبي مي دان

اي يني که باید شددریك يندوي اش شددود برآورده کند ب با خود فكر کرد : االن 
ست بعدها حتما راددش ددي تر  وقت خوبي براي فكر کردن به این چیزها نی

 وسددسددهفكر مي کنم در حال حاضددر تمام فكرش مشددغول پرونده باران و م
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صورت يیداي هنگامه را سعادت بود ب چهره بي تكلف و مهرب صویر  ان باران ت
صدرا بي اختیار لد ندي  سانیت ب  کنار يد ب انگار طرحي بود اي مهر وريي و ان

 بر لب آورد ب
****** 

ستاد و تردد متراکم خیابان مالصدرا را يیر نظر ورفت ب دو  باران شت پنجره ای پ
ست که هنگامه شته بود مي دان س ت هفته اي تاریو دادواه تهمینه وذ صدرا   و 

مشغول کار کردن روي پرونده موسسه سعادت هستند ب برسام براي کارشناسي 
 که چقدر به این میكرديمیني به شددمال رفته و باران در دفتر تنها بود و حس 

تنهایي نیاي دارد ب مي دانسددت که فردا تاریو اولین رسددیدوي پرونده شددكایتش 
ر به فوت نويادش اسددت ب اما با علیه فرهاد به اتهام ایراد صدددمه عمدي منج

ودود این خیلي آرام بود آنقدر که خودش هم نمي توانسددت باور کند ب درد اي 
کوتاه حق مادري کردن برایش را یافته بود  يدسددت دادن کودکي که تنها چند رو

حال ترمیم  ظاهرش در  که  یك يخم  ث  اثري اي  جاي قلدش م حاال دیگر یك
 ن واد یافت ، آرام ورفته بود ب است اما اي درون هروز بهدود

مويیك در فضاي ساکت و خنك دفتر مي پیچید و باران با سرانگشتانش  صداي
روي شددیشدده ریم مالیم آهنگ را تكرار میكرد ب چند وقتي میشددد که مصددرف 
داروهایش تقریدا به نصددف رسددیده بود کمتر دچار تب هاي عصدددي میشددد و 

سرش ندود ب فكر میكرد هرچه به تاریو  صدحها خدري اي تل ي دهان و منگي 
دادواه نزدیكتر شود مضطرب تر خواهد شد اما اینگونه به نظر نمي رسید ببب او 

 آرام بود و منتظر ب شاید هم در حال فرار ببب
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ویتار مالیمي که اي ووشددي اش بلند شددد رشددته افكارش را پاره کرد به  صددداي
آن انداخت صدرا ثابت  سمت میز رفت و ووشي را برداشت نگاهي به صفحه

ب با توده به دادواه فردا منتظر این تماس بود ب صدددداي کامپیوتر را قطع کرد و 
 دکمه سدزرنگ روي ووشي را فشرد :

 الو سالم آقاي ثابت -
 سالم خانم اشراقي حالتون خوبه ؟ -
 خوبم! ممنون ! شما خوبید ؟ -
تم ي فردا، می واسددمن هم بد نیسددتم ب تماس ورفتم اي بابت دلسدده بايپرسدد -

 باهاتون حرف بزنم !
 خود را روي صندلي رها کرد : باران

 بفرمایید ووشم باشماست ب -
 نه راستشه چیزه ببب -

 ابروها را باال داد ب صدرا موبای  را بیشتر در دستش فشرد ب باران
 فكر میكنم حضوري صحدت کنیم بهتر باشهببب! -

 دانست به چه مي خندد لد ند کمرنگي يد ب خودش هم نمي باران
 حتما !من کي بیام دفترتون ب -
 نیايي نیست شما بیایید من تا یه ساعت دیگه همراه هنگامه میام دفترش ب -
 بسیار خوب پس ساعت شش منتظرتون هستم ! -
 باشه فقط اور کمي دیر شد باي هم منتظر بمونید من حتما میام ببب -
 چشم منتظر مي مونم -
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حافظي  پس خدا به ذهنش اي  که  کوتاهي ووشددي را قطع کرد ب اولین چیزي 
 رسید تماس با سهند بود ب

 الو سالم سهند خوبي -
 سالم مرسي کجایي ؟ -
 دفترم دیگه ب به داي بايدویي نمی واي حالمو بپرسي ب -
 اوه اوه خواهر کوچولوي غضدناك بهت نمیادا !!! -
 کجاشو دیدي حاال بببب -
 خوردتیم باران خانوم تهدیدمون نكن !من همینطوریش هم يمین  -

 اي لحن شوخ و مهربان سهند خنده اش ورفت : باران
 آقاي دکتر الت ،ينگ يدم بگم امشب کمي دیرمیام نگران من نشید ب -
 چرا ؟ اتفاقي افتاده ؟ -
 نه فقط براي دادواه فردا با اقاي ثابت دلسه دارم ب -
 لت فقط ساعتش رو بگو باها ،خوب باشه، من میام دم دفترش دندا -
نیايي نیست داداشي من دیگه بزرگ شدم در ضمن معلوم نیست دلسه امون  -

 کي تموم بشه ب قرار هم نیست که بریم دفتراون ، ثابت میاد همینجا ب
 باشه خانوم بزرگ هر وقت داشتي راه مي افتادي یه خدر بده ب -
 باشه حتما ! -

پرونده تهمینه در کامپیوتر رفت در این  اي قطع کردن تلفن به سددراس فولدر پس
دو هفته حتي نتوانسددته بود به آن نگاهي بیاندايد چه برسددد به اینكه ب واهد 
تكمیلش کند ب هنگامه و برسددام هم بعد اي آن دلسدده طوالني دیگر حرفي اي 
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یا همه چیز را مو یاورده بودند ب وو به میان ن به دلسددده  کولدادواه  کرده بودن 
سیدوي سدز و  بعدي ر سه روي قد  مادر و پدر تهمینه با دو دعده بزرگ ووده  ب 

ویالس نوبرانه به دفتر آمدندب مي وفتند اي محصددوالت باس خودشددان اسددت 
شد با حرفهایش قلب  شك نمی شكش خ شمه ا بمادرش در حالي که انگار چ

 آنها را دوباره به درد آورده بود
یم باس رو سپردیم دست همسایه امسال که دیگه ما دل و دماس باغداري نداشت -

ببب هر سدددال تهمینه با همون هیك  کوچیكش نصددف کارها رو به دوش مي 
ورفت ب همیشه یه دفت ویالس آویزون ووشاش بود ببب مي وفت دلم می واد 
سال که  شم ببب ام سرخ و خوشگ  مث  اینا با شم یه ویالس  اور قرار ندود آدم با

صولمون رو آورد قلد سهم مح سایه  سها هم شد اي دیدن این ویال م هزار پاره 
 انگار برق چشماي تهمینه رو ديدیدن که انقدر شفاف و قشنگ شدن ببب

شان نیامد که حتي دانه اي اي  بعد ستند و دل شون هیچ کدام اي آنها نتوان اي رفتن
آن میوه ها را ب ورند ب برسام بي حرف دعده ها را پشت ماشینش وذاشت و به 

 ب پروشگاه آمنه برد
شد ب انقدر به  باران شغول ثدت مدارك ددید در پرونده  شید و م نفس عمیقي ک

دقت کارش را انجام مي داد که متوده وذر يمان نشددد وقتي با صددداي در سددر 
بلند کرد نگاهش به ساعت افتاد که پنش دقیقه اي شش وذشته بود ب منتظر کلید 

نتیجه ماند با  ظاربيانتانداختن هنگامه و ورودش به همراه صدددرا شددد اما این 
شمي در  شد و بي آنكه در چ شته ب بلند  شاید کلیدش را دا وذا خود فكرکرد 
نگاه کند آن را وشددود و لد ندش را به صددورت کسددي که فكر میكرد صدددرا یا 

 هنگامه است پاشید بببب
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شت در  اما صورت و لد ندي نامفهوم پ شي بر  فرهاد با چهره اي درهم ،ته ری
 بببایستاده بود ب

ماند و بعد بالفاصله بدنش شروك به واکنش  یلحظه مات و مدهوت بردا یبرا
شان دادن کرد ، قدم شت و ب ین ست تا در را بدندد ب  اریاخت یبه عقب بردا خوا
اي  ییکه وو ییدرواه در وذاشت باران با صدا یرا رو شیاما فرهاد بالفاصله پا

 : دیآمد پرس یته چاه در م
 یکارم دار یبب؟ چ نجامیکه من ا یدی؟ اي کجا فهم یكنیم كاریچ نجایتو ا -
 ؟

 لد ند يد : فرهاد
اول  ستیبهتر ن یمنو به رودار بدند ینطوریا نكهیا یسالم باران خانوم به دا -

ت که با وکالسدد ینیهمنشدد راتیاي تاث نمی؟نكنه ا یسددالم کن ای یحالمو بپرسدد
 یکه نم ینقدر ذوق يده اشوهرت ا دنیاي د دمیشا ای؟  یادبت رو اي دست داد

 ؟ یبگ یچیه یتون
 آب دهانش را فرو داد : یبه س ت باران

 برو نجایندارم ، اي ا یفرهاد من با تو حرف -
 حرف دارم باران خانومب یلیاما من باي تو خ -
 یبر نجایب بهتره اي ا یرو قدال وفت یوفت یم دیو با یتونست یم یتو هرچ -

 بست ب وارد دفتر شد و در را فرهاد
و مث  و همه دا من یافتیدوره راه ب نطوریا دیب ندا یبه حرفام ووش کن دیتو با -
 یکار دلوه بد تیدنا هی
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شن باران شته  یتكان تكاریکلمه دنا دنیاي  صدا به حنجره اش برو خورد و انگار 
 باشد وفت :

 ؟ ستین تكاریکشه دنا یکه بچه خودش رو م یبه نظرت کس -
 باال :صداش رو برد  فرهاد

 ببب  واستمیاتفاق بود ببب من نم هیاون  یدون یخودت م یلعنت -
 عمد بببب یاي رو نكهیا ای؟  یدستت بهم خورد و منو اتفاقا ه  داد یعنی -
 بودم ببب منببب یمن عصدان -

 طاقت حرفش را قطع کرد : یب باران
ره مصددادتا مغايه اش  یپدرم رو پرداخت نكرد یبود که بده ینكنه اتفاق ای -

فاق دهیبشددده و بره تو مزا که وقت یببب ات کارت اونطور بهم  یبود  ح   مد م او
شده حرکت وو یعروسدک ب هیتا االن مث   یکرد یاحترام یو بهش ب شی تیر

 و حسرت ب وره ببب نهیخونه بش
بب  دمكریم یرو ادهیي دیبودم قدول دارم که ندا یبفهم من عصدددان نویباران ا -

باور کن عقلم يا دیبببب ندا دیبببب ندا كردمیش ممث  بچه ها ل دیندا   یبببب اما 
 شده بود بببب

مدت خ*ی*ا*ن*ت - مام  و سددكوت  دمیفهم یو م دمید یرو م هاتفرهاد ت
سوند یب کار رو به دا كردمیم شرت م یکه علنا با دخترها یر  یرنگارنگ معا

 نایب تمام ا برات ندارم یاريش چیکه ه یكردیم یبهم حال یو انگار داشت یکرد
 بودم یبستر شگاهیشد ب چهارماه تمام تو اسا یرو تحم  کردم ب اما اخرش چ

 قرص و دارو ب ورم یهر شب کل دیهنوي م با ؟یب تو کجا بود
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ستش ر كردیباال رفته بود بببب حس م اریاخت یباران ب یصدا ا نفس کم آورده د
 اش وذاشت : نهیقفسه س یرو
 بببب میندار یحرف چیه گهیبرو فرهاد من و تو د -

 وفت : دیکش یم ادیکه فر یدر حال دایتقر فرهاد
با ين یفكر کرد چیه یبه من فكر کرد چیتو ه - ه کردم ک یم یيندو یچطور 
ر دور وادو یب به قول خودت با دخترها هییا گهیدونسددتم قلدش مال کس د یم

صال برات مهم ندود بب م شمات رژه رفتم اما ا  چین تو هچرا چو یدون یدلو چ
ا ت یبود آوردهتو فقط به من پناه  یات نداشددت یبه من و يندو یوقت عالقه ا

 !! یخودت رو اي يندون پدرت خالص کن
 : دیخند یبه تل  باران

به که م - بذر  نكهیا یبه دا یکرد كاریبهت پناه آورده بودم ب اما تو چ یگیخو
شق رو تو دلم پرورش بد س یبرده کرد هیبه   یمنو تدد یع شب عرو  مونیببببب 

مام ا یبهم ت*ج*ا*و*ي کرد یطور ها ه نیکه در ت قت دلم  چیسدددال و
ستینم شه و ب  وا سمم رو طلدكار بود یطرفم ب طور یایشب ب ه ک یايم د

ه ات رو برطرف کن یدسمان یايهایتا ن شیدیام که خر لهیوس هیمن فقط  نگارا
شتم فرها ستت دا شه ببب من دو شته با ضر  ید !!وقتو حق م الفت هم ندا حا

 شب و دمیرو فراموش کردم ببب با خودم دنگ زیات همه چ یتو يندو امیشدم ب
اي  زویمشددترکمون بب اما تو همه چ یفكر نكنم دز يندو یچیبه ه گهیروي که د

 ! یکرد رانیو هیپا
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صدرا فكر نكرد چیتو ه یعنی - شقش بود شهیبب تو هم یوقت به   یم ببب یعا
مدت  نیاون ب همه ا شیپ یاومد نكهیا یکه کرد یکار نیکه االن هم اول ینیب

ندو با من ي به من م یکرد یبا فكر اون  عد  خائن ببب من اور  یگیب ب
 ! نمیعكس العم  تو رو بد  واستمیکردم م یخ*ی*ا*ن*ت م

ن انتظار سددال یاي مدلها یكی یتكان داد و خود را رو یسددرش رو با ناتوان باران
 ببب دیلري یم شیرها کرد پاها

 یخدر داشددت زیببب اي همه چ یدونسددت یمن به تو خ*ی*ا*ن*ت نكردم ب تو م -
 یتونیدارم ب بهت وفتم که نم یکه من چه حسدد یدونسددت یبببب م زیاي همه چ

رو  زیمه چه یكنیم یکه کار یببب وفت یتون یکه م یاما وفت ییایباهاش کنار ب
بب  ینیب ی ورن ببب مکه همه بهم حسددرت ب یکن یفراموش کنم ب قرار بود کار

 ببب دست اي سرم بردار فرهاد ب بب گرانیحسرت د هیچه خوب شدم ما ینیب یم
 یو اي رو دیبه طرف باران برداشددت و دسددتش را کشدد یبه سددرعت قدم فرهاد
 بلندش کرد : یصندل

شش کرد یكنینزن باران ب تو ادعا م تیانقدر خودت رو به مظلوم - ببب  یفرامو
 یاسددتخو یوقت یبببب حت یكنیسددتم که هنوي بهش فكر مدون ینم یكنیفكر م

اال هم ببب ح یدیخر یاون عوض فیمث  ک فیک هی قایدق یرفت یبرام کادو ب ر
 بببب یخند یبهم م یدار لتیبا انت اب اون به عنوان وک یاومد
 ادامه داد : رويمندانهیبهت يده نگاهش کرد و فرهاد پ باران

هر بار که  یدون یاطالعات داشددته باشددم ؟ م که انقدر یكردی؟ فكر نم هیچ -
 دفتر خاطراتت رفتمیکه م یزیچ نیسراس اول یاومدم خونه و تو خواب بود یم

 تو هنوي دمیدیم نكهیببب اي ا دمیمدت با خوننش ضددجر کشدد نیبود ب ببب تمام ا
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 شددددم ب تو یم متنفراي خودم و اي تو  شددتریبب ب هر لحظه ب یکن یبهش فكر م
وقت نتونستم تو رو کام  به  چیاما قلدت هنوي با اون بود ه یبود سهم من شده

ين خوش کرده ببب  هی هیآدم احمق که دلش رو به سا هیبببشده بودم  ارمیدست ب
ها لش کردم ببب فكر م چه  ث  ب قام بگ تونمیم ینطوریکردم ا یم بتو  مریايت انت

 ! انبار یرو خراب کرد مونیيندو
شوک قو باران شده بود حس مکه  یبراثر  ش كردیبهش وارد   دنیباي هم نفس ک

ست فرهاد ب شیبرا صار د ستش را اي انح شده بب د شك  تر  شك  و م  رونیم
 بب دیکش

شت - صوص میحر چیببب تو ه شیب ون یتو حق ندا شت یبرا یخ ببب  یمن نگذا
 ب ببب یحق نداشت

ر ه تو یبه عنوان شددوهرت حق نداشددتم ببب و تو حق داشددت یكنیواقعا فكر م -
بب  یبببب بهش فكر کن یاریرو ب یچند صددفحه اي دفتر خاطراتت اسددم اون لعنت

ببب اونكه خ*ی*ا*ن*ت  یرو فراموش کن زیهمه چ یکه قول داده بود یدر حال
 ییعم  کنم تو امببب!! اونكه باعث شد من نتونم به قوله ییکرده باران خانوم تو

ست به لجداي شد من د بب ب یو خانواده ات بزنم خودت با تو یببب!!! اونكه باعث 
!!! 

ش ادیفر باران شد در حال یم ادیکه فر كردی؛ اما نه فكر م دیک صدا یک  شیکه 
 ببب رودیبود که به مسلو م یوانیمث  يويه ح
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ص زیفرهاد باي همه چ - وقت بعد اي ايدوادمون  چیمن ننداي بببب من ه ریرو تق
شق به کس د شتم !  یا گهیاي ع که  ییزهایات مال چ یتو ناراحتتو اون دفتر ننو

 در باره احساساتم قد  اي ايدواج نوشتم !
 ب : دیبلند خند یبا صدا فرهاد

ض - ض هیچ فیاون ک هیواقعا ؟ پس ق  هیچ مشیدیاون روي که دم کانون د هی؟ ق
ض س هیببب ؟لعنت به تو ق شب عرو سمش که  ببب  هیاي دهنت در اومد چ مونیا

 ؟؟؟
 یبببب ب یدونیرو خوب م زیاون دفتر رو پس همه چ یدداد نزن بب تو که خون -

به دسدددت  یچقدر تالش کردم برا یدیدفتر رو نفهم یانصددداف تو که خوند
 ی وایرو همونطور که تو م زیهمه چ نكهیا یاوردنت بب چقدر تالش کردم برا

شتم بب ب تو يندان تو موندم و  سته ها و آريوهام وذ اداره کنم ببب من اي همه خوا
 ه خواسته هات دادم ببب !تن ب

 ات بوده سرم منت نگذار! فهیکه وظ یزیواسه چ -
 سرش را با تاسف تكان داد : باران

كار فهیمن وظ كهیكنیهنويم فكر م ینیب یم - ببب  یام بوده ببب هنويم ايم طلد
 زیرو وذاشددتم کنار ببب همه چ زیاور همه دردت اون دفتر خاطراته من همه چ

ما تو فقط  یاون دفتر لعنت یحت باره بب یمدت کوتاه خوب بود هیببب! ا  ببب دو
فقط نظرم رو ابراي کردم  نكهیا رببب دوباره بببب بارها به خاطیشروك به آيارم کرد

ايت  كردمیکه به رفتارت م ییببب به خاطر اعتراضددها یکرد ریتودمع منو تحق
 خوردم ببب یلیس
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 هسددیمنو با اون مقا یوي داشددت، تو مغزت هر روي و هر ر ینوشددت یتو فقط نم -
 ندود بببب یدفتر گهیبب فقط د یكردیم
 ! رونیفرهاد بببب برو ببب برو ب یماریتو ب -

 يد : یپويخند یبه يشت فرهاد
 بببیشد مارستانیکه روانه ب ییببب تو ییتو مارهیفعال اونكه ب -

 باران به درد اومد : قلب
 یام رو ورفت یبببب آياد یو ايم ورفتر اهامیهمه اش به خاطر تو بود ببب تو رو -

 یبب پدرم رو ورفت یبببب بچه ام رو ورفت یببب اعتمادم به خودت و خودم رو ورفت
باعث شدددد یببب ابروم رو ورفت به ا یببب تو   ببب حاال بگو اي افتمیروي ب نیمن 

 بببب ی وایم یدون من چ
 دهیچیتمان پدانسددت در ک  سدداخ یحاال انقدر بلند بود که م ادشیفر یصدددا

 بببب
ث  خودت  یدونم ب تو دار یبببب خودمم نم  وامینم یچیمن ه - منو هم م
 ببب یكنیم ونهید
 بببب رونیب ببب برو ب ستمین ونهیمن د -
 رم !!! ینم یرو روشن نكن فمیرم تاتكل ینم -
سرم بردار ببب من بد ببب! من  دیرو با یمن چ - ست اي  شن کنم فرهاد ببب د رو

 ولم کن به حال خودم ب خائن ببب!
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؟ من ولت  هیچ یتهایشددكا نیبببب ا یداریتو چرا دسددت اي سددر من بر نم -
قت نم كنمیم ما طال به من و ا  یدوده وک نیور دل ا یکه بر دمیب ا  نهمهیو 

 ببب یب ند یداد یام رو باي یکه يندو یسال
 : دیبواش ک نهیس یبه طرف فرهاد رفت و بادست رو یعاد ریغ یبا حالت باران

ببب  تهاستیشكا نیسراس ينت ترس اي ا یسال اومد کیبعد  نكهیا  یپس دل -
 بكن ببب یخواست یو هر غلط رونیبرو ب

 يد و وفت : یپويخند فرهاد
اي من طالق  یب وا نكهیا یب اما بدون که آريو رمیباشددده باران خانوم من م -

م رو ا ید سدددال يندوچن نیکه ا یببب حداق  نه تا وقت یدریرو به وور م یریبگ
 بب رمیايت پس بگ

 وفت : یشد و به سرد رهیوقاحت در چشمان فرهاد خ نهمهیمتعجب اي ا باران
شم که م یمرد ببب آقا یآقا -  یگیدوانمرد ببب من به قول تو اور اونقدر خائن با

  یدوده وک نیاالنش هم با هم نیبه طالق ورفتن اي تو ندارم بب هم یايیپس ن
 ببب  ندمیتو م شیو به ر كنمیم یروندارم خوش وذ

او اي  یبر صورتش فرود آمد و ک یدست فرهاد بلند شد ک یکه ک دینفهم باران
 پرت شد بببب نیيم یشدت ضربه رو

شو ببب تمام ا - شتم بهم خ*ی*ا*ن*ت  نیخفه  ستم و وذا شمامو ب سالها چ
شتم چ یکن ش یزیوذا  ینم هگیببب اما د گهید یكیبه  یکه حق من بود رو بد 

 وذارم ب بب
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پويخند يد و با  یشددددن خون را اي ووش لدش حس کرد و به تل  یدار باران
س یدر حال ادیفر صورتش م یلیکه اي درد  سوخت وفت  یکه خورده بود همه 

: 
و وضع من اون بود ؟؟؟ببب رو خ*ی*ا*ن*ت من  یبست یتايه چشمات رو م -

به من نسدد یها یک*ث*ا*ف*ت کار ی؟؟ دار ؟ اي  ید یدت مخودت رو 
 ؟بببب یترس یخدا نم

 مجددا به سمت باران رفت ببب که در دفتر به شدت باي شد ببب فرهاد
صدرا با چهره ا هنگامه شمگ نیيم یدرهم به باران رو یو   نیافتاده و فرهاد خ
؛ خم شددد و او را در  دیکردند ب هنگامه به سددرعت به سددمت باران دو ینگاه م

 هاد وفت :و رو به فر دیآ*س*و*ش کش
 ؟ دیهست یچه خدره ؟ شما ک نجایمعلومه ا چیه -

 وفت : ستادیا یپا م یکه به کمک هنگامه رو یدر حال باران
 شد! ینطوریدفترت ا یشرمنده هنگامه دان که تو -
 ؟ هیک نیبدونم ا  وامیمن م یزنیم هیچه حرف نی؟ ا یشد ونهیباران د -
 مثال اقا همسرمه فرهاد ببب نیا -

مه به حرفها هنگا با توده   نیکه صددددرا بهش يده بود هم یقدل یکه خودش 
با خشددم به طرف فرهاد که  یصددندل یبعد اي نشدداندن باران رو زدیحدس را م

واند بت نكهیبود رفت و قد  ايا سددتادهیحرکت ا یب یسددنگ یچون مجسددمه ها
آمده بود به  رونیب قیعم یاي شددوک ییعكس العم  نشددان دهد ب صدددرا که وو

 اش را در دست ورفت : قهیبه طرف فرهاد رفت و سرعت 
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 یچیچون اون روي تو دفترم ه یکن ی؟ فكر م یکن یم یچه غلط یدار نجایا -
 ایدن هنكیا ایترسددم  یايت م ی؟ فكر کرد هیخدر یبهت نگفتم و وذاشددتم بر

 شهر هرته ببب
 يد و وفت : یپويخند فرهاد

چه ؟ ينمه اومدم باهاش حرف  ! به تو  یدوده وک یچته بب باي دور برداشددت -
سددويه ؟به تو چه  یداره م قایبزنم اصددال اومدم بروردونمش خونه ببب کجات دق

 رو دارم ب ارشی!!مال خودمه اخت
هوا دستش را باال برد و به شدت  یب هویفرهاد را رها کرد و بعد  قهیکالفه  صدرا

 آورد : نییصورت فرهاد پا یرو
 ! یدوتا خانوم درست حرف بزن یلود یریبگ ادی نكهیمال ا نیا -
ورتش به ص یگرید یلینشان دهد س یفرهاد بتواند عكس العمل نكهیقد  اي ا و

 نواخت و وفت :
مال خودمه هر دا  یکه بگ سددتنیآدمها مسددواکت ن یبفهم نكهیمال ا نمیا -

 رو خدر نكردم ب یتا نگهدان رونیبرم ب حاال هم برو ب یخواستم م
صدرا  فرهاد صدابه طرف  بود او را در  ستادهیدر ا یهنگامه که دلو یرفت که 

 کرد :  كوبیخود م یدا
ا ت زنمیو به صد و ده ينگ م كنمیاالن در رو قف  م نیهم یبردار گهیقدم د هی -
بدرندت ب اون وقت  یقانون ریبه درم ضددرب و درح و مزاحمت و ورود غ انیب

 مطمئن باش بببب شهیبرات ورون تموم م یلیخ
 ماند و رو به هنگامه کرد : یخود باق یبا حرص در دا فرهاد
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و تو ر  یدوده وک نیفردا ا  وامی، فقط چون م دمیترس دتیفكر نكن اي تهد -
 ببب اما فردا هم روي خداست بببب رمیبه سوسک کنم م  یدادسرا تدد

- 
 يد : یپويخند صدرا

مالحظه ما رو  د وایانجام بده ببب اصددال نگران نداش نم یهرچه در توان دار -
 رفت وفت : یکه به طرف در م یببب فرهاد در حال یبكن

رو بكنم که اسددم خودش رو  یدونیالت چاله م هیمالحظه  سدددتین یايین -
 ببب یفتورفتن خوب ور قهی نهیت صصت رو تو يم نكهیبببب مث  ا  یوذاشته وک

ش یآدم ب قهیهم خوب نگرفتم وورنه  یلینه خ - سد یمث  تو رو نم یاري  دمیچ
 ببب

آورد با خشددم اي دفتر  ینامفهوم بر يبان م ییحرفها رلبیکه ي یدر حال فرهاد
بعد اي  قهیچند دق یببب برا دیخارج شدد و در را پشدت سدر خود به شددت کوب

سكوت صدا یرفتنش دفتر در  شک و خفه  یمحض فرو رفت و تنها  هق هق خ
س یباران به ووش م ستش را تو دیر صدرا د ره چه وو کرده بود فر شیموها یب 

 ب دیرس یاش به نظر م یدر يندو یاش ورفته تر اي هر وقت
 یقیسكوت و سكون را بر هم يد ب دقا نیآبدارخانه ا یبا حرکتش به سو هنگامه

 حرف یشربت همه دا را در بر ورفت ب ب وانیقاشق در ل دنیچرخ یبعد صدا
 را به طرفش ورفت : وانیکنار باران نشست و ل

 دهیپر یلیرنگت خ زمیان ب ور عزباران د -
 و وفت : دیکش یقینفس عم باران
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 دهنم پر اي خونه ببب -
 کند ب یاش را اي هم باي م نهیبغض و خشم س هیشد یزیکرد چ یحس م صدرا
س ک دست وز نیاي ا شتریتوانست ب یفرهاد کم بود ب اما نم یبرا یلیخ یلیدو 

 ییوو به طرف دستش زدیکرد تا برخبدهد ب هنگامه به باران کمک  ماریمرد ب نیا
درا امد ص رونیسرخ اي انجا ب ینمناک و چشمان یباران با صورت یبرود ببب وقت

 به طرفش رفت : اریاخت یب
 دکتر میبر ی وای؟ م یخوب -

 دمع و مفرد رو وم کرد ببب ریکه باي ضم نی: اكردیباران فكر م نیب نیا در
 ببب دیخوبم نگران نداش -

شنش  نكهیران بود ببب نگران اصدرا نگ اما ص اینكند باران باي دچار ت  یدحمله ع
هم اي شدددت ضددربه  یشددود ببب صددورت باران برافروخته بود هم اي تب عصددد

حرف به  یفرهاد بب هنگامه به يور چند درعه شددربت به او نوشدداند ب باران ب
 لشیرفت و شروك کرد به دمع کردن وسا زیطرف م
 کرد : یبا بهت نگاهش م هنگامه

 ؟ یكنیم كاریمعلوم هست چ چیه -
شم ببب احتماال منو تعق نجایا گهیبهتره من د كنمیفكر م -  دهیفهم کرده و بیندا

 ترسم باي براتون دردسر درست کنه بببب یببب م نجامیکه من ا
 رو به او کرد و وفت : تیبه عصدان هنگامه

ببب  ومدهین شیدفتر پ نیصحنه ها تو ا نیتا حاال اي ا یكنی؟ فكر م یچ یعنی -
ه کمک ب ايین یببب حت میشد ریدرو نجایبارها شده که ما با طرف مقاب  پرونده ا
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ث  بق نمیب ا میکرد دایپ سیپل دا بزن هیم باشددده تو   ی وایچطور م یاور قرار 
 ؟یکن یکارآموي

 بروردم  وادیندارم بب دلم م دنیکنم هنگامه ببب من توان دنگ كاریچ یو یم -
 فكر نكنم بببب یچیوابم بببب به هخونه ب 

 ورفته وفت : ییبا صدا صدرا
 کردم یدرباره اتون فكر م ییا گهیببب من دور د دهیباران خانوم اي شما بع -
اران اون ب گهیببب من د دیرو فراموش کن نیکرد یفكر م نیاي ا شیهر طور تا پ -

 ببب ستمین شیشش سال پ
هر  كردیببب هنگامه حس میکاش بود بببیلب يمزمه کرد کاش بود ریي صدرا

ست هر دو خارج خواهد  یدو طرف درمانده اند و اور کار نكند رشته کار اي د
 شد ب

 گهیو اونا هم د دمی! وورنه من وزارشش رو به کانون م یریدا نم چیباران تو ه -
 تفیتكل یبببب درباره همسددرت هم تا وقت دنیبار دوم بهت فرصدددت نم یبرا

ش شن ب ش ایکه من  یمون یم نجایا یه فقط يمانباهاش رو سام با  یراب و ب میبر
 یکن یخانواده ات هماهنگ م ایاي ما  یكیرفت و آمد هم با 

 وفت : نیغمگ ییبا صدا باران
 مصرف ببب پر یببب ب شهیدوش شما ببب مث  هم یبار اضافه رو هیبشم  یعنی -

 ببب دیم ببب من نداحق با فرهاده بببب من بهش بد کرد دیاي اشتداه ببب شا
 رو به او کرد و وفت : نیخشمگ صدرا
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ند گهیخوام د ینم - مه  نه چ یبشددنوم ب بهتره ادا که اي  یزیوورنه ممك بگم 
و فردا هم همراه من تو دلسدده  یریدا نم چیبشددم بببب تو ه مونیوفتنش پشدد

 یكنیدادسرا شرکت م
 باران پر اي وحشت شد ب نگاه

 ! امیببب من نم یستیمن ن  یا وکببب مگه شم امینه بب من نم -
 اي احساس وفت : یخشک و خال صدرا

 دیس شابايپر یمقدمات قاتیکه تو مرحله دادسرا و تحق یبهتر بدون دیشما با -
س هیعل یاليم بدونه که با مجن شده ( حرف بزنه ببب  ی) ک که درم روش انجام 

س ايشتریو دادسرا بوده ب یمدت هم که پرونده تو کالنتر نیتو ا تن چهاربار خوا
 در خونتون یهشت دلو اعتفردا راس س نیايم که شما رو حاضر کنم ب بنابرا

همه  كنمیفرار بسدده ببب فكر م گهیدندالتون ب باران خانوم د امیکه ب دیآماده باشدد
 انتها باشه یفرار ب نیاتون اي ا یخستگ

 یهمان بکرد هر لحظه ممكن است اي حال برود ب دوباره دچار  یحس م باران
مه ودود در برابر تحل یمیقد یها یحسدد با ه  روشیرفتن ن  یشدددده بود ب 

 اش نشست ب یصندل یمقاومت کرد بببرو
کند و همه اي آنجا خارج  رییدو تغ نیهرچه يودتر ا دیبا كردیحس م صددددرا

ش صه به او  لشیموبا یشوندب وو سهند را ورفت و خال شماره  را خارج کرد و 
خواهد با او حرف بزند ب  یم زیچون صددددرا ن دییایران بدندال با دیوفت که با

 مدت باران نیتا سددهند به آنجا برسددد ب و در ا دیطول کشدد قهیدق سددتیحدود ب
را  شیرویبتواند همه ن نكهیا یخارج کرد و برا فیرنگش را اي ک یا رويهیدفتر ف

مشغول نوشتن شد ب صدرا هم  قیچند نفس عم دنیدمع کند پس اي کش كجای
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بود که حاال  یدفتر شیکه همه فكرش پ ینشددسددت و در حال یصددندل یرو
چشمانش را بست ب با  وداد  هیتك واریباشد سرش را به د دیيد چه با یحدس م

بود  درمانده افتاده نیيم یباران رو یکرد که وقت یفكر مقابله م نیبا ا یسدد ت
 یدندانها یطور دیاو بوده نه هنگامه ب و با دیدو یبه طرفش م دیکه با یکسدد

 یکرد که فردا درات نكند در دادسر حرف اضافه ا یفرهاد را در دهانش خرد م
 بر يبان براند ببب

دونم اور  یب اما م سددمینو یحال و اوضدداك چرا دارم م نیدونم تو ا ینم همدم
ترسددم اي هجوم  یاي دسددتم خارج بشدده بب م زیممكنه کنترل همه چ سددمیننو

 مارستانیساکن اون ب شهیهم یبرا نداریبشم و ا وانهیبه سرم د الیفكر و خ نهمهیا
که دلو یلعنت مده بود دفتر ب اول  ند  یبرا دمشیدر د یببب امروي فرهاد او چ

شا هیثان ش دیفكر کردم که   یب دروس چرا حت ارهیشده و اومده اي دلم درب مونیپ
و لکوچو هی دیذره شا هیتونستم بد شمش ب اما  یهم نم كردیم یاور عذر خواه

سدت به اون وا یحس بهتر سال نین سويوندم پ یچند   یم دایکه تو اون خونه 
رو انداخت وردن من و منو به  رهایتقصدد همهکردم ب اما اون با وقاحت تمام 

ست د یخ*ی*ا*ن*ت متهم کردب من سالها ساس قد گهیکه  فكر  یمیبه اون اح
بهش  گهیبهم م وقاحت رو فرهاد اي کجا آورده بببب نهمهیا دونمیکنم ب نم ینم

ما نم نه  دونمیخ*ی*ا*ن*ت کردم ب ا قا که صددداد کارمن بوده  خ*ی*ا*ن*ت 
ه که بهش وفت یکمكم کنه بمن خواستمرو بهش وفتم و ايش  زیاومدم و همه چ

ام  یفراموش بشه اما من سع یسادو نیکه به ا ستین یزیاحساس چ نیبودم ا
ار کرد درسددت اي شددب اول ک یب اما چ ادیو اونم قول داد باهام را ب كنمیرو م
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کرد و اسددم  یاشددتداه روم نیببب مطمئنم اور اون ادیروح و روان منو در هم کوب
ار دوب یكیبا  تشیاورد نها یاش رو به لب م یمیقد یهااي دوسددت دختر یكی

رو بد شددم ببب و اور اعتراض  زیکردن توقع داشدددت من همه چ یعذر خواه
به ک كردمیم با  نیب اما خودش چندشددددم  یبودن م یا نهیمتهم  سدددال تمام 

ساس قد هیاي  یتوهم  یايش نم یچیه گهیکرد د یکه اور بهم کمک م یمیاح
گد ریموند منو ي دا یخودخواه یهال له کرد ب اور من   چیاون بودم ه یاش 
شتم ب ببب  یحت كردمینم یمت*ج*ا*و*ي رو باي هیوقت نقش  اور قدرتش رو دا

 چینمونده و اونم ه یادواری چیوقت ه چیواسددم دز درد ه ییاي رابطه يناشددو
حداق  دلم تنگ  ایکنه که من باهاش همراه باشددم ببب  ینكرد کار یوقت سددع

ز بود که هرو یتكرار درد و خشددونت شددهیبا اون بودن ب شددب برام هم یبشدده برا
وقت فرصدددت  چیرو ايم طلب کرد که ه یچرا !!! هر بار و مكرر حق دمینفهم

 که من تو رو هم کنار یيمان یکنم ببببحت دایم رو براش پالي ینكردم آمادو دایپ
به ه با خ*ی*ا*ن*ت زیچ چیوذاشددتم و  بايم  هاشیتحق هاشفكر نكردم   ر

هاش من رو روي به روي اي خودش دور تر کرد بببب  نیکتكهاش و توه هاشآيار
دا داه کردم ببب ن ماد م دیمن اشددت دا یکردمب م یبهش اعت  ادیهمون  دیدونم ن

داشددتم ببب اما خودت بگو همدم  یقلدم نگه م یعشددقم تو نیو اي اولکمرنگ ر
 یبودن با صدرا حاضر بودم هست یمن برا یتو که شاهد بود یتو که شاهد بود

شدم آ یام رو بدم ب منكه برا ضر  صدرا حا شدن  شد ت  ام رو بدم و  ندهیخو
سال تموم هوا یيندو دیشا یحت س یام رو ببب منكه چهار  وش که اون ت یکال

ر تونستم انقد یو شدها شاعر عاشقانه هام شدم ب چطور م دمیبود رو نفس کش
کمكم نكرد  یدونسددت ب و حت یرو م نایفراموش کنم ببب خودش همه ا عیسددر
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شب اولبببب دلم برا شب اولببب همون   یصدرا و هنگامه هم م یببب اي همون 
مدم من اي مسدد ره من به تنگ اومدن بببب ه یسددويه اونا هم اي دسددت يندو

وقاحت فرهاد تحم  کنم  یترسددم که نتونم دلو یترسددم ببب م یدادواه فردا م
 ببب که نتونم بببب

ستانه  شتریينگ در مجال ب یصدا سهند نگران در آ شتن را اي او ورفت بببب  نو
که دستش را به سمت  یدر ظاهر شد ب صدرا خسته اي دا برخواست و در حال

 کرد ب ب ب ب ب ییف داخ  راهنمااو را به طر كردیسهند دراي م
****** 

بود سدداعت هفت صدددح بود و او تمام شددب  سددتادهیباي هم کنار پنجره ا باران
مانده بود هر چقدر در راه خانه و بعد اي ان در اتاقش تالش کرد  داریوذشته را ب

سكوت و  شود فقط با  سه فردا  ضور او در دل سهند را قانع کند که مانع ح تا 
که به در خورد باعث  یضربه ا یم فرو رفته او مواده شد ب صدادر ه یاخمها

 روبرو بردارد ب یرنگ خانه  یمانیشد نگاهش را اي سطح س
 ب میدر شعده باش یدلو میهشت و ن دیبا میصدحانه ب ور ایب یداریباران ب -

 یبا صدرا برود و سهند هم همراه ستیمجدور ن گریخوشحال بود که د حداق 
 امیاالن م دارمیب - كندیاش م
سكوت به خ یساعت سهند در  شم دوخته بود ب وقت ابانهایبعد کنار  اخ  د یچ

شت حس کرد د یفرع ابانیخ سرا در آن قرار دا اي آن  یذره ا گریشدند که داد
که  یدنب شیاي سد تفت ستین یقد  ايآمدن فرهاد داشت خدر رويیکه د یآرامش

سهند رو شتند  شع یتابلو یوذ سراهنما دندال  و بعد به  ب شتو یده پنش بايپر
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مردد باران ترس  یو قدمها دهیهمراه باران به طرف آسددانسددور رفت اما رنگ پر
او يد و  یبه رو یاو اي آسددانسددور را به خاطرش آورد ببب لد ند آرامش ب شدد

 دستش را ورفت :
 مو اي سرت کم بشه ببب هیوذارم  ینترس تا من کنارتم نم -

به طدقه شدشدم درات  دنیاحسداس آرامش کرد اما تا رسد یاندک نكهیبا ا باران
نكرد چشمانش را باي کند بببب شعده پنش در سمت راست آسانسور قرار داشت 

شددلو س و پر تردد بود ببب  یکار هیدر آن سدداعات اول یدادسددرا حت یب راهروها
 شدینم دهید یرامشآ چیيد ب ه یکس لد ند نم چیآرام ندود ببب ه یچهره ا چیه

سب نگ شلوار خوش دوخت طو صدرا افتاد که با کت و  ه رنگش ک یاه باران به 
ر براينده ت شهیاي هم دیسپ راهنیکمرنگ اي همان رنگ داشت و پ اریبس یراه ها

 نیکرد با ا یدکمه سر دست هم يده بود بب باران حس م یب حت دیرس یبه نظر م
اران ب ب دییایخواسددته امروي کام  به نظر ب ینقب ، صدددرا دلش م یپوشددش ب

جب کرد اي ا كهیتع ماشدددا ن ند د یاو ل*ذ*ت م یهنوي اي ت  گریبرد ببب هر چ
لد ند يد ببب حس کرد  دنشددانیصدددرا با د یاما وقت سددتیدر کار ن یطپش قلد
 یينند ب و حس کرد با صدددرا م یدر آسددمان ذهنش بال م یدیسددپ یپرنده ها

 ب شدموفق با یتواند در هر پرونده ا
 یبه او مانده بود که در شددعده باي شددد و ين چادر دنیا رسددچند قدم ت هنوي
 بلند اعالم کرد : یبا صدا یدوان

 یشعده پنش بايپرس میوقت ساعت هشت و ن -
رهاد اي ف یبه آنها اشاره کرد که عجله کنند ب باران به اطراف نگاه کرد خدر صدرا

به  رهیو ت ریدلگبه شدت  زیندود ب به همراه سهند و صدرا وارد اتاق شد ب همه چ
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س ینظر م شن دادواه تهم یشداهت چیب ه دیر شت ب نهیبه اتاق بزرگ و رو بب ندا
و  یاي آنها همان ين چادر یكیحضددور نداشددتند که  شددتریدر اتاق دو نفر ب

شعده بود ب باران ي یگرید سدتا دوان  سهن ریبايپرس ن سالم کرد و کنار  د لب 
 بايپرس نشست یروبرو

 م او را دواب بدهد رو به صدرا کرد و وفت :آنكه سال یب بايپرس
 ؟ گهید دیبود یشاک  یشما وک -
 بله دناب بايپرس -
 آقا ؟ نیو ا -
 پرونده یشاک یبرادر خانم اشراق -

 رو به سهند وفت : یبه خشك بايپرس
 دیداشته باش فیتشر رونیآقا شما ب -

سهند ب صدرا شاره کرد و  سر ا ست  یحرف ب یبا  و اي اتاق حرف اي دا برخوا
 خارج شد

 ؟ ومدهیمتهم ن -
 نه هنوي -

 رو به ين کرد و وفت : بايپرس
 ریبا ضامنش تماس بگ ومدین گهید قهیاور تا ده دق -

 برلب وارد اتاق شد ببب یحرف بايپرس تمام نشده بود که فرهاد با لد ند هنوي
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 یرو هب یب ش نانیبه صدرا انداخت ب صدرا لد ند اطم ینگاه یبا نگران باران
و پويخند يد ب بايپرس با تحكم رو  دیتدادل نگاه و لد ند را د نیاو يد ب فرهاد ا

 به او کرد :
 بايداشتتون کنند ب گمیحكم م دیحا ضر بش ریبا تاخ گهیاور بار د -

ادواه در د یدویرس یکدام اي وقتها چیبود که ه دهیتعجب کرد معموال شن باران
ب  دیرس یقانونمند به نظر م اریبايپرس بس نیشود ب اما ا ینم  یسرساعت تشك

ست با ینم شد  دیدان ص ایخوشحال با رهاد ف نكهیا یبرا ینگران ب او مدرک خا
شت ب و ا س تتر م نیاو را ه  داده ندا  یصندل یکرد ب فرهاد رو یحتما کار را 

 کنار باران نشست ب و بايپرس رو به باران کرد و وفت :
 دیکن فیروي مورد نظر رو تعر یدرالطفا تمام ما یخانم اشراق -

شت کرد ب وقت باران ستهاش را در هم م سته بود  کیانقدر نزد ید ش به فرهاد ن
نشست و  شیگرید یب صدرا در سو دیرس یحرف يدن س ت به نظر م یلیخ

 آرام وفت :
 کن ب فیکه بوده رو همونطور تعر یفكر نكن فقط هرچ یچیبه ه -

ص یاما تل  دیلري یباران م یصدا شرد ب  یخا صدرا را ف در آ ن بود که قلب 
صحنه ها زدیباران حرف م شم  یچشمانش دان م شیآن روي پ یب و  ورفت خ

به او خدر داد که پدرش  یوقت شیصددددا ییاعتنا یب ب شیفرهاد تمسدد ر ها
شد ضربه  سور و  سان شان داخ  ا صادف کرده ب بحث ارد و شیکه به بايو یدیت

که با شددكم  یدینسددور ه  داد و خودش را دآسددا رونیو او را به سددمت ب کرد
اما انقدر نگران پدر بود  دیچییخورد و درد در تمام ودودش پ نیمحكم به يم
 آمدن محمد صدرا ب ببب ایرساند و به دن مارستانیخود را به ب زانیکه افتان و خ
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موکلم حرف نزنه چون به خاطر  نیاي ا شددتریب دیدناب بايپرس اور ادايه بد -
که  هیقآوردن ب نه ب همونطور  بدتر ک حالشددون رو  نه  خاطرات ممك اون 

چهار ماه تمام در ب ش  هیقضدد نیبه خاطر هم شددونیا دیم*س*تحضددر هسددت
 بودند ب یاعصاب و روان بستر

 تكان داد و وفت : یسر بايپرس
 ب كنهیم تیاندايه کفا نیخوب تا هم اریبس -
 سپس رو به فرهاد وفت : و
 ؟ نیدار یچه دفاع شونیا یخوب شما در برابر ادعا -

 تمام وفت : یبا خونسرد فرهاد
ستم و هروز امكان  كنمیادعا ها رو رد م نیمن همه ا - شق ينم بودم و ه من عا

بزنم ب من با ودود سددابقه دار بودنش باهاش  بینداشددته که ب وام بهش آسدد
ب به ودود اومد رو تحم  کردم  نهیيم نیکه در ا یايدواج کردم و همه مشددكالت

حساب و کتاب  هی نیچون بهش عالقه داشتم ، درباره بحث من با پدرش هم ا
 یمسئله به همسرم فشار نیبوده من هروز به خاطر ا شونیمن و ا نیب یش ص

 ب كنمیوارد نكردم و نم
 شددما هیکرده و عل یاقامه دعو  یدل یب یکه خانم اشددراق دیو یشددما م یعنی -

 ؟ شهیم دشیعا یمسئله چ نیاکرده ؟ به نظرتون اي  میتنظ تیشكا
 يد و وفت : یلد ند کج فرهاد

سرمون چند ماه تو   یوک یهمونطور که آقا - ست رفتن پ وفتند اون بعد اي اي د
 یها نیتلق ریکه تحت تاث كنمیبوده من فكر م یاعصدداب بسددتر مارسددتانیب
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له هم انیاطراف قا نیاي دم که من  تیحس درش تقو نیا  یوک یآ شدددده 
 برسونم ب بیش آسبه  واستمیم

 کرد و وفت : کیرا بار شیچشمها بايپرس
 ؟ هیثابت چ یآقا ینهایمنظورتون اي تلق قایدق -

 نگاهش را در چشمان صدرا دوخت و وفت : فرهاد
ض یبهتر م شونیخود ا كنمیفكر م نویا -  یسر هیبدن ، اما قدلش  حیتونند تو

 نیبرسر ادعاشون بودند ا و اور هنوي نندیبد یخانم اشراق  وامیبروه هست که م
 کنم بببب یپرونده م مهیمدارک رو ضم

را وشددود و چند بروه که  فشیشددد ؛ و فرهاد ک رهیدر سددكوت به فرهاد خ باران
 بود را مقاب  باران ورفت ببب و آهسته در ووشش وفت : ییاي نوشته ها یکپ
ست اي ا ی وایم - س ره بردار یباي نید نم بكرو  یکار یكنیمجدورم م ای یم

صددفحات براش  نیاحمقت هم خوندن ا  یوک كنمیب فكر م  وادیکه دلم نم
 رو تیکه يندو یببب بودیفهمه چه بدب ت یاي لطف نداشدده ب حداق  م یخال
ه ک دونهبايپرس هم دالده ب یبببب حتما برا یطرفه قمار کرد هیعشددق  نیا یرو
 یاسیپرونده س و یکه به خاطرش سه روي تو بايداشت بود هیتو همون کس  یوک

 ببب یدار
ست شرات  یباران دلو یدایخط مرتب و ي د چشمانش دان ورفتند و چون ح

شمها یموي شدند ب ب شیاي چ  ادی شب؛ید یخواب ینفوذ کردند و وارد مغزش 
صور ا یآور صدرا و حاال ت ست دادن محمد  سه  نیب واهد در ا نكهیاي د دل

 سرت تینكرده بود و در نهاتصورش را  یشود که هروز حت یمحكوم به رابطه ا
 نیصدرا ، پدرش و سهند برمال شود و مجدور وردد ا شیراي درونش پ نكهیاي ا
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سر به ي یبار دلو سته و  شك ج اي توان او خار نهایببب نه بب ا ندیبد ریآنها خود را 
اي همه آنها دور  زدیخواسددت ايآنجا بگر یايدا بلند شددد ببب م اریاخت یبود ب ب

خورد ببب  نیو با يانو محكم به يم داداوهان تعادلش را اي دسددت شددود ببب اما ن
ند توا یم كردیرفت ببب چه احمق بود بببچه ابله بود که فكر م یم شیسددرش و

حرکت  یکند ببب که تقاص دسددم ب یفرهاد را تالف یاي آيارها یحداق  ب شدد
او  كهنیاي ابب صدرا به سرعت به طرف او رفت، اما فرهاد قد   ردیپدر را اي او بگ
و به ر رويمندانهیباران راورفت و پ یبايو رینشددان دهد ي یالعملبتواند عكس 
 صدرا وفت :

 ببب ستیبه کمک شما ن یايیاون ين منه ن كنمیفكر م -
 م*س*تاص  رو به بايپرس کرد و وفت : صدرا

شه   وامیمن م - سه د هیاور ممكن با شرا گهیدل شه بببب موکلم تو   طیبروزار ب
 ستین یمساعد

 با تاسف سرش رو تكان داد و وفت : بايپرس
س گهیسه روي د یمن برا - شما هم اور مدرک یم یدویوقت ر دال بر  یوذارم 

 بیتعق قرار منع شددمیوورنه مجدور م دیبهتره که ارائه کن دیاثدات حرفهاتون دار
 صادر کنم بب

سه همانطور که هنوي بايو فرهاد س یپس اي اتمام دل شت به باران را در د ت دا
ضا رونیسمت ب صدرا بعد ا ي ام سرعت به  یاي اتاق رفت ب  سه به  صورتجل

، باران و  دیدندال آنها اي اتاق خارج شددد ب به اطراف نگاه کرد اما سددهند را ند
سور م سان صدرا م یفرهاد به طرف ا ست ک یرفتند بببب  سور  هدان سان باران اي آ
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 اسدت که یو تنها خاطره تل ترس تنها  نیدانسدت که علت ا یترسدد بب م یم
 داندیباران اي فرهاد دارد ب و حاال اور دوباره با فرهاد سوار آسانسور شود خدا م

 ببب دیبه طرف آنها دو یببب با نگران دیآ یچه روي اعصاب در هم شكسته اش م
 بببب ادیتا برادرتون ب دیمنتظر بمون نجایبب بهتره هم دیصدر کن یخانم اشراق -

ي ا یا اچهیاي اشک بود ببب در یا اچهیمت او بروشت ب چشمانش دربه س باران
 بب اسیاي  یدیدرد اي نا ام

 نگاه وفت: نیبا خشم اي ا فرهاد
 ی وای! م نجایا مییایب دیباي با گهیمن رو روشددن کن سدده روي د فیباران تكل -

 نه بببب ای یریرو پس بگ تتیشكا
 فه و بلند تر وفت ببب :کرد ب فرهاد کال یيمزمه م یزیچ رلبیي باران

 یروردو ب یریپروند ها رو پس بگ هیرو و بق تیشددكا نیا ی وایبلند بگو ب م -
 ببب نكهیا ای

 ببب رمیگیببب همه اش رو پس م رمیگیپس م -
صدرا اما ه یقیلد ند عم فرهاد صدرا نگاه کرد بب  در چهره اش  زیچ چیيد و به 

ش ب ندود ب بدون ا ست  به فرهاد یتیاهم نكهیم بدهد به باران نگاه کرد ب به د
بود  هدیفهم یکه به خوب ییباران بودب به آن بروه ها یبايو یفرهاد که هنوي رو

اي  ببب قد  كردیم یکار ید کسددیاي دفتر خاطرات باران اسددت ببب با ییها یکپ
كهیا نه برنده ا ن ما ظال با شددددیم یباي نیفرهاد  ند  یم یکار دیببب  کرد هرچ

ببب درب اسانسور باي شد و سهند اي  اياردیب نیاي ا شتریان را بشد بار یمجدورم
 ب صدرا رو به او کرد : دیآن خارج ورد

 باران رو با خودم بدرم ب بب دیسهند دان من با -
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صدرا مجال توض دیفهم ستین یعاد زیچ چیه دیفهم سهند دادن ندارد  حیکه 
 نكهیت ب قد  اي اتكان داد و با خشددم به دسددت فرهاد چشددم دوخ یب تنها سددر

ستش دلو صدرا با د شود  سته  سور ب سان ست د یدرب ا  گریآن را ورفت و با د
ش سور ک سان ست ورفت و او را به طرف آ ست باران را در د ي ا رهادببب ف دیمچ د

واه رها کرد ب صددددرا بدون  ریحرکت غ نیا منتظره دا خورد و باران را ناخودآ
 دیاه باران وارد اسانسور شد وکلکس فرصت حرف يدن بدهد همر چیبه ه نكهیا

 را فشرد بببب نگیپارک
 و مدهوت رو به سهند کرد : نیخشمگ فرهاد

و نامحرم  دهیمرد غر هیتا  یسددتادیوا رتیمجسددمه اي غ هیکه مث   نمیب یم -
 و بدردش ببب رهیدست خواهرت رو بگ

 شده اش وفت : دیکل یدندانها نیرا مشت کرد و اي ب شیدستها سهند
 ییاست بب تو دهینامحرم و غر نجایکه ا یکس تنها -

 ببب: دیخند یبه تل  فرهاد
ببب همونطور که دلسددده امروي رو  نیبگ فیخواد اراد یهر چقدر دلتون م -

 فقط و فقط منمببب یباي نیکردم ببب مطمئن باش برنده ا  یتعط
 یبحث کند ب م نیاي ا شددتریخواسددت با فرهاد ب یتوانسددت و نم ینم سددهند

که  ماریب نیبه درمان ا یعالقه ا چیاسدددت ب هرچند ه ماریکه او ب دانسدددت
به ا به او  یروي انداخته بود نداشدددت ب اما اخالق حرفه ا نیخواهرش را  اش 

سو ریبا او درو دیکه ندا كردیحكم م سان شتن آ شد و به ن رشود ب ب ب منتظر برو
 وشت ب ریسرعت اي پله ها سراي
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ش یدلو یوقت صدرا ست باران نیکه تمام ا دیتايه فهم دندیرس نشیما  مدت د
  یشددوند اصددال م نیسددوار ماشدد  واسددتندیاکنون که م یرا رها نكرده ببب حت

 است یگریمهم ندود که باران همسر مرد د شینداشت دست او را رها کند ب برا
 چیه گرید  واسددتیب که باران به او نامحرم اسددت که او حق ندارد ببب فقط نم

ست د یبب نمندیپناه بد یدرمانده و ب گونهنیوقت باران را ا شم گریخوا انش را چ
 یو با آنكه اصددال نم دیکشدد یقیببب نفس عم ندیو پر اي اشددک بد چارهیآنطور ب

 یرا يد و درب آن را برا نیماشدد موتیخواسددت اما دسددت باران را رها کرد ،ر
 : دیباران وشود ب باران پرس

 ثابت ؟ یاقا میریم میکجا دار -
 وفت : متیمال با صدرا

 دفتر من ! میریب م دیسوار ش یخانم اشراق كنمیخواهش م -
 بگذارم تیپرونده رضا یبرم و رو  وامیاما من م -
شه بببب بر - ضا میبا سه رو میکن یم مینامه رو تنظ تیدفتر من اونجا ر ي و من 
 کنم ! یپرونده ثدتش م یو رو امیم گهید
 اما بب -
شو باران ببب قول م كنمیببب خواهش م كنمیخواهش م - اور همچنان  دمیسوار 
 مكنیرو م نكاریو ا امیخودم م یبگذار تیپرونده رضددا نیا یرو یخواسددت یم

 بببب
شد ب در تمام طول راه سكوت تنها حاکم  نینگفت و سوار ماش چیه گرید باران

ضا بود ب وقت س یبه برد یبالمنايك ف شت ر صدرا در آن قرار دا ب  دندیکه دفتر 
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 نگیکند وارد پارک یبا رضا سالم و احوال پرس نكهیبار صدرا بدون ا نیاول یبرا
 شد ب

 یراحت دفتر صدرا نشسته و به فنجان نسكافه ا یمدلها یبعد باران رو یقیدقا
 یب صددددرا به نظرش کالفه م كردیآورده بود ؛ نگاه م شیکه خانم مالحت برا

و  دیکش یقیده ب صدرا نفس عماور نجایدانست چرا او را به ا یب باران نم دیرس
 سكوت شكسته شد ب نیبالخره ا

 ؟ یبد تیرضا ی واهیچرا م -
دمع مورد خطاب  ریندارد او را با ضددم الیخ گریمتوده شددد که صدددرا د باران

 قرار دهد ب
 تموم بشه ! زیهمه چ  وامیتوان ادامه دادن ندارم ببب م گهیمن د -
 تو اون خونه؟؟ یبرورد سر خونه اول ببب یبرورد ی وایم یعنی -
 با فرهاد روبرو بشم بببب یدادواه چیتو ه گهید  وامینه بب فقط نم -
 چرا ؟ -
شما رو نم نیا  یتونم بگم بببب من دل ینم دینپرس - صرار  شما  یا فهمم ب اور 

 دیرو م*س*ترد کن تیشكا نیکه ا گمیمن بهتون م دیمن هست  یوک
 صدرا بلند شد : یصدا

که م  یدل نیکنم ب ا یعا درکت نمباران من واق - مه  قدر برات مه  ی وایان
ضاك پدرت رو فراموش کن ی وایب که م یبچه ات رو فراموش کن یيندو ب  یاو

 مالیکه پا سددتیب تنها حق تو ن یپا بگذار نایهمه ا یرو یلیبه چه دل ی وایم
 بببب یوذر یراحت ايش م یشده که حاال دار
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ست ب او ب اطر پنهان کردن عالقه ا فكر کرد حق یبا درماندو باران صدرا  یبا 
پدرش که بببب اما  یخواهد اي حق همه بگذرد ببب حت یکه به صدددرا داشددته م

 با خودش ندود گریکالم و اراده اش د اریانگار اخت
س یشما اونو نم - ست بببب م نیاي ا حتریوق یلیب اون خ دیشنا ا تونه ب یحرفا

ضاك همه ب یحرفاش کار شه حت نیدتر اي ابكنه که او ببب  سهند یپدرم حت یب
با یببب نم  وامیمن نم  دهنش رو نكهیببب قد  اي ا رمیدلوش رو بگ دیتونم ببب 

 ببب نكهیباي کنه قد  اي ا
 بلند شد و به سمت باران آمد : زشیاي پشت م صدرا

شما - ست که دل هی نایکه همه ا دونمیمن نگاه کن باران ب بب م یتو چ   یبهونه ا
 ببب یات رو پنهان کن یاصل

 فهمم بببب یمنظورتون رو نم -
خانواده ات  ایرو ب واد به من  یلعنت یکه اون بروه ها یترسدد یم نیتو اي ا -

 مشكالت کجاست ببب نیهمه ا شهیکه ر مینشون بده و ما بهفم
ب امكان  زدیحرف م یباي شددده بود صدددرا درباره چ رتیباران اي ح چشددمان

باران  یمد  کنار یدفتر بداند ب صددددرا رو یاي مادرا یزینداشدددت که او چ
 وفت : یچند لحظه چشمانش را بست ببب و سپس به آرام ینشست ببب برا

مه چ - ند و بق دونمیرو م زیباران من ه  هی، من اون دفتر رو خوندم ببب سدده
 یاي کسدد تیحما یباي برا سددتین ايیدونند ببب ن یخانواده ات هم م یاعضددا

 ببب یکن خودت رو نابود
شن باران شتداه  صدرا قهیمهم ندود چند دق شیب برا دهیفكر کرد ا ست که  او را  ا

 کدام اي چیه دنیکند شددن یمفرد اسددتفاده م ریکه اي ضددم كندیباران خطاب م
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صدرا داشت  دیدمله ببب نه امكان نداشت ببب شا یچندان مهم ندود اما باق نهایا
به موضوك  بردن یپ یبود برا رکانهیند يطرف کی نیا دیب شا زدیم یدست کیبه او 

 ببب
 ؟ دیرو خوند ی؟شما چ دیخدر دار ی؟ شما اي چ هیمنظورتون چ -

 ب ستادیاي دا بلند شد به طرف پنجره رفت ب پشت به باران ا صدرا
، اون  ینیحراست ؛ نائ هیدونم ب قض یرو م زیمن همدم رو خوندم ببب همه چ -

 امروي نیرو تا هم زیچند روي بايداشتت ببب همه چ
 شده و برسرش یتمام دفتر صدرا آوار كردیب حس م كردیاحساس سرما م باران

ب اي دا بلند شد ب صدرا حرکتش را حس کرد و به سرعت به طرف دیآ یفرود م
د ب بو سددتادهیدر ا یاو بروشددت ب باران به طرف در رفت ؛ صدددرا قد  اي او دلو

اکنون در  اشددتههرچه خون در بدن د ییصددورت باران ولگون بود آنقدر که وو
 صورتش دمع شده ب

 برم ب ببب دیثابت من با یکنارآقا دیبر -
 من ووش کن ببب یبه حرفا یبر نكهیقد  اي ا كنمینه خواهش م -
 کنم یاحترام یترسم بهتون ب یم ستمین یدرست طیمن االن تو شرا -
 نكهیبب تا قد  اي ا یاور تو صورتمم بزن یحت ستیببب باران مهم ن ستیمهم ن -

 ببب یامكان نداره بگذارم بر یحرفام رو بشنو
باران باال رفت و به دندال آن بغضددش شددكسددت ببب شددرمنده بود بب  یصدددا

او  یبرا یخصددوصدد میحر چیکس ه چیببب چرا ه یخجالت يده ببب و عصدددان
 کس ببب چیقائ  ندود ببب ه



 595 در  امتداد باران

شت - شت دیشما حق ندا شما نه خانواده  دیناون دفتر رو ب و دیبب حق ندا بببب نه 
ساب نم هیکس منو به عنوان  چیام ب چرا ه سان به ح بببب اول فرهاد و بعد ارهیان

 بببب دیمن وذاشت یخصوص میپا به حر یشما و خاانواده ام بببب به چه حق
نكن خانواده ات  سدددهیبب ما رو با فرهاد مقا میکمكت کن می واهیباران ما م -

ببب  یمونب یباق یاون ت ت لعنت یرو شهیهم یبرا دندیستر ینگرانت بودند ب م
 من بب و ببب شیاومدن پ

که با  یهم به دختر احمق یو کل دیدفتر منو خوند  یو شددما هم با کمال م -
اش رو برباد داده ببب  یکه براتون مشددمئز کننده اسددت يندو یعالقه مسدد ره ا

تونم  یبب من نم دیمنده کنمنو شددر دی واهیببب م دیاریبه روم م دیحاال چرا دار
ببب دیصدر کنم و با شما درباره اون دفتر حرف بزنمببب شما هم مث  فرهاد نجایا

 شدن منببب کیتو قلدتون اي کوچ دیدار
ستش را داخ  موها صدرا صدا شیهر دو د صدا ییفرو کرد و با   یبلند تر اي 

 باران وفت :
كه کوچ - باران ببباون خدا بس کن  خاطر  با رهیو حق کیبه  كه   دیمنم ببب اون

 ببب دمیشرمنده باشه منمببب منم که روح بزرگ تو رو ند
سرش را باال ب باران سته بود  شدت خجالت نتوان  یببب اما فكر م اوردیهنوي اي 

را صد یکاب*و*س که با حرفها کیبب  ستادهیکاب*و*س ا کیکرد تنها درون 
 ورفت ب یبه خود م یگریداشت شك  د

 باران را ورفت بب یدست دراي کرد و بايو یبه آرام صدرا
 یبعد هر دا خواسددت زنمیبب من چند کلمه حرف م نیبشدد كنمیخواهش م -

 بروبب
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در  شیروینكند بب ته مانده ن دایآنقدر شددوکه شددده بود که توان م الفت پ باران
 ببب دیبود به اتمام رس دهیکه برسر صدرا کش ییادهایفر

که چون کودکان خطاکار  یشدداند بببب در حالمد  ن یباران را رو یوقت صدددرا
 را در هم قالب کرده بود ؛ ادامه داد : شیو دستها ستادهیاو ا یروبرو

شه منم بببب انقدر خودخواه و خود ب دیاونكه با - بودم انقدر غرق  نیشرمنده با
ب که بارها با  دمید یکس رو اطرافم نم چیخودم بودم که ه یدر آمال و آريوها

 یومقدار يند یبه خاطر منه ب یتو رو آيردم و تو با بزرووار فیوح لطکلماتم ر
س یحت یبببب تو حق دار یات رو به خطر انداخت صورتم   یزنب یلیاور االن به 

 ببب یرو بكن نكارهایمنه که تو ا یآريو نیا یعنیبب  یبگ راهیببب بهم بد و ب
خودش را  دیبب صدددرا ندا سددتیدرسددت ن انیم نیدر ا یزیحس کرد چ باران

 یکه حس م یآنهمه درد و رنش و شددرم انیداند چرا م یکرد ببب نم یمحكوم م
س نیکند در آن لحظه ا س دیفكرش ر صدرا تنها ک ست که در ا یکه  را ماد نیا

 ببب ستیمجرم ن
 دیمطلع ندود یزیثابت ببب شما اي چ یآقا دینداشت ریشما تقص -

و  دیآمد شدن یاي ته چاه در م ییلريان و شدرمنده باران را که وو یصددا صددرا
چنگ يده ببه  شیباي برولو یشددد ب حس کرد بغض تل  یغرق در قدرشددناسدد

 يحمت ادامه داد :
نشد  ايت یخدر گهید كهوی یوقت دیخدر هم نداشتم با یزیاور اي چ یمن حت -

ب منكه هم شماره ات رو داشتم هم خونه ات رو بلد بودم ب  گرفتمیسراغت رو م
؛  میپرونده با هم کار کرده بود کی یکه چند ماه رو یبه عنوان کسحداق   دیبا
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 یبه هدفها دنیرس یبرا یربه چشم ابزا زیشدم ببباما من به همه چ ینگرانت م
 کردم ببب و حاال چقدر شرمنده امببب یام نگاه م یيندو

ماه  چند نیکه در ا دیشددیاند یقیبا درد عم گفتیکلمات را م نیا یوقت صدددرا
ته  قدر خودش را براوذشدد تاه نیا یبرا یخدر یب نیا یچ  نیا یبرا یکو

 یضددعف انسددان نیبه ا یداشددته که روي ايیسددرينش کرده ب و چقدر ن ینیخودب
س سرش را باال اورد و نفس عم یخود مقاب  ک ش یقیاعتراف کند بببب  باي  دیک

 تنفس کم بود بببب یبه طرف پنجره رفت ب هوا برا
 ببب ونمیحرفا به شما مد نیاي ا شتریب یلیمن خ -
انداختم مشك   یاور من خودم رو وسط نم دیببب شا دیبه من ندار ینیشما د -

 من در اون يمان ببب دیببب شا شدیح  م یشما به سادو
داشددتم که اور تو دخالت  یاسددیسدد نهیدر يم ینه ببب نه باران من سددابقه ا -

 م اومده بود بب با یشغل یسر يندو ییمعلوم ندود االن چه بال یكردینم
دچاره حمله و سپس  گرید یقیتوان ادامه دادن نداشت ب مطمئن بود تا دقا باران

که صدرا اي همه  یآنجا نشسته و در حال شدیخواهد شد بب باورش نم یهوشیب
 دهد ببب ی، هنوي به وفتگو با او ادامه م زیخدر دارد اي همه چ زیچ
 ستیمهم ن یچیه گهیبرم ببب د دیمن با -

 بلند وفت : ییخدر اي حال باران باي با صدا یکالفه و ب صدرا
 میحرف بزن زهایچ یلیدرباره خ میتون یببب بعد هم مسدددتیبله االن مهم ن -

 یاون نداي فیکث یببب که به باي یاریآدم کم ن نیا یمهمه که تو دلو نیاالن ا
 ببب حق خودت ؛ بچه ات ؛ پدرت ببب یریببب که حقت رو بگ

 س*تاص  اي دا بلند شدم* باران
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 ببب حق ببب دیفكر کنم بببب شماها حق نداشت یچیتونم به ه یاالن نم -
و  دیته کشدد زین شیقوا نیصدددرا بتواند مانع افتادنش شددود آخر نكهیقد  اي ا و
 افتاد ب نیبريم هوشیب

*********** 
به  یلده ت ت باران نشددسددت و نگاه یبعد اي چک کردن مجدد سددرم رو پونه

ده بود  قایبو انداخت ساعت دق یآب لوفریاتاق باران که به شك  ن یوارید ساعت
ش یب آه کوتاه ست باران را نوايش کرد ب چ یو به آرام دیک س کینزد یزید ه به 

 یحت زدیکس حرف نم چیو با ه دهیت ت دراي کشدد نیا یروي بود که باران رو
 دكریم قیرم تزررا داخ  س شیب سهند به فواص  منظم داروها  وردینم یزیچ

ه برد ب ب یوقت را در خواب به سر م یاي روي ، باق یو باران به دز ساعات اندک
را حس  میعظ یرنجشدد شدددیانداخت م یکه واه واه به آنها م یاي نگاه یخوب

 اتاق شد ب ددر را وشود و وار یکرد ب سهند به آرام
 ؟ دهیخواب -
 ب بشه داریتا فردا صدح ب گهیآره ؛ فكر نكنم د -
 وفت فردا صدح دلسه مجدد پرونده است یصدرا تلفن کرده بود م -

 با اخم وفت : پونه
 حالش بره دادسرا ؟! نیتوقع نداره که باران با ا -
 خواست حال باران رو بپرسه ینه ! فقط م -
صدرا اعتماد کردم ب ندا كنمیوقتا فكر م یواه - شتداه کردم که به  دفتر باران  دیا

باران  یبشددده ببب اما وقت انیدر نیوذاشددتم وارد ا یم دیندا دادم یرو بهش م
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 دمكریب فكر نمرسدددیبه ذهنم نم گهید زیچ چیاونطور درب و داغون بود واقعا ه
 بكشه نجایکار به ا
ش سهند ست نواي صدا ید سر پونه که  ض شیبر  ضوح اي بغ  یم نیسنگ یبه و

 و وفت : دیکش دیلري
 بببب یکار رو کرد نیتو بهتر -
 کدوممون چیاون به ه گهیبببب حاال د دیببب ندا گفتیصدددرا بهش م دیا نداام -

 اعتماد نداره
 نداشته بببب یا گهیکرد ، واقعا چاره د فیکه صدرا برام تعر یزهایبا چ -

 به سهند کرد ب سهند دستش را ورفت : ینگاه یبا سردروم پونه
 بشه ببب داریما ب ی، ممكنه اي صدا رونیب میبر ایب -
تاق ب یتوق باران ال رونیآن دو اي ا ند ب  باي کرد ب قطرات  یرفت مانش را  چشدد

شک بروونه اش غلط شت ا شده بود  دیدر ببب چقدر باعث يحمت خانواده اش 
آوردن دلسدده فردا اضددطراب او را به  ادیو حاال باعث يحمت صدددرا ببب با به 

 هیقب یلوتماس کوتاه د کیتواند با  یدانسددت که م یشدددت در بر ورفت ب م
 یمیاي هر وونه تصم یببب اما در حال حاضر مغزش ته ردیرا بگ یدویروند رس

و  یفراموشدد ییایفكر نكند و همچنان در دن زیچ چیبه ه دادیم حیبود ببب ترد
 بماند بببب یخاموش

********* 
ضربه ا صدرا س یبا  شعده پنش بايپر سته به در وارد اتاق  ف شد ب برخال یآه

اي آنها در دلسدده حاضددر شددده بود ب با همان لد ند  شیدلسدده قد  فرهاد پ
باران امروي  دایبر ووشددده لببببتقر یشددگیهم زیتمسدد ر آم مطمئن بود که 
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ببب دیرس یببب اما صدرا مصمم و بدون تزلزل به نظر م ردیو یرا پس م تشیشكا
سه بعد اي ط شد بببب بايپرس رو به  یو ادار هیشدن مراح  اول یدل شروك   ،

 و وفت : فرهاد کرد
 ببب دیکه همسرتون رو ه  نداد دیادعا هست نیشما همچنان بر ا -
 عنوان هلش ندادم ب چیبله ب من به ه -
 ؟ یسهو یحت -
شدن انقدر عجله  یمن حت - ستم بهش ن ورد بببب اون خودش موقع خارج  د

 خوردنش شد ببب نیپدرش که باعث يم شیبره پ نكهیا یداشت برا
اغذ مقابلش نوشت و سپس رو به صدرا کرد و وفت چند خط درون ک بايپرس

: 
 ؟ ومدنیموکلتون چرا ن  یوک یخوب آقا -
ش یم - شوک شونیا یدناب بايپرس ول دیب  شته به علت  سه وذ  یبعد اي دل

حضور در دلسه  یو روح یدسم طیهستند و شرا یکه بهشون وارد شد بستر
 رو نداشتند ب

 ببب دیکه بزن دیردا یدیببب خوب شما حرف دد نطوریکه ا -
 بدم یکوتاه حیتوض  وامیبله بببب و قدلش م -
 ب دیکن یرفتن خود دار هیب فقط اي حاش دییبفرما -

روك قاطع و رسا ش ییکرد ب و صدرا با صدا یبه صدرا نگاه م یالیخ یبا ب فرهاد
 به س ن وفتن کرد :
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به عهده نیرو در ا یوکالت خانم اشددراق نكهیمن بعد اي ا - ورفتم ،  پرونده 
و همسرشون که مح  وقوك درم هم  شونیبار اي مح  سكونت سابق ا نیچند

 یصددحدتها گانیاي همسددا یكیبا  دهامیبايد نیکردم ببب و در ا دیهسددت بايد
مد ب مرد نیب یداشددتم و روابط به ودود آ قا یما  نام آ جد یبه  ان ببب فكر یام

 بشناسدشون ببب یمتهم به خوب كنمیم
 اد کرد :رو به فره بايپرس

 ؟ دیشناس یم انیامجد یرو به اسم آقا یشما کس -
 ساختمون هستند ریطدقه باال و مد هیهمسا شونیبله ا -

 «:اادامه داد  یبا لد ند صدرا
ستند ه یساختمان مح  سكونت سابق خانم اشراق ریمد شونیدرسته! ا قایدق -

و نداشددتن  انبنجیکام  با ا ییب و متاسددفانه در ابتدا امر به علت عدم آشددنا
 یبه همكار  یچندان ما یبه دا آوردن رسم امانت دار نیو همچن یاعتماد کاف

 یو برار یو بسددته ا امهن شددونیاي طرف ا کیدو روي قد  پ نكهیبا من ندودند تا ا
 من متن نامه رو براتون ب ونم ! دیمن آورد که اور ادايه بد

 ه باشه !پروند نیکه مربوط به ا دوارمیفقط ام دییبفرما -
 که هست دناب بايپرس ! دیمطمئن باش -
 ! دییپس بفرما -

 یخارج کرد و پس اي مكث کوتاه فشیرا اي ک یبروه تا شدددده آچهار صددددرا
 شروك به خواند آن کرد :

 ثابت ب یآقا دناب
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شما حتما  یحس کردم در پس اصرار ها دارمانید نیسالم ب من بعد اي آخر با
ب در  باشددد  یثق یمن اندک ین ممكن اسددت برانهفته اسددت که درک آ یقتیحق

ستم به ا  یشک که در ودودم رخنه کرده بود توده کنم اما وقت نیابتدا امر ن وا
ستم ب یبالخره کنجكاو ش نمتفاوت بما یبر من غلده کرد نتوان ست ب حق با  ما

 انیباشد و من بالخره توانستم اي م یمدار بسته م نیآسانسور ما مجهز به دورب
 رمربوطیتصاو یخواب یدو شب ب دایثدت شده ب بعد اي تقر ریتصاو یها ویآرش

با  دایبه روي حادثه را پ کامال حق  که  با کمال تعجب متوده شددددم  کنم ب و 
 نیدر خصوص ا حیهر وونه اقدام صح دیشما بتوان نكهیا یشماست ب حال برا

 کین نگردد، م مالیپا یتا عدالت ادرا شددود و حق کسدد د،یانجام ده لمیف
اقدام به  نیدهم ب و متاسفم که يودتر اي ا یشما قرار م ارینس ه اي آن را در اخت

 انیاحترام فرامري امجد دینكردم ب با سپاس و تجد یهمكار نیا
را اي آن خارج کرد  یخود برد و فلش فیيد و دست در ک یرمق یلد ند ب صدرا

 تیبا دد دیرسدد یر مکه به چهره فرهاد که حاال رنگ باخته به نظ یو در حال
 بايپرس وذاشت : زیم یکرد ، آن را رو ینگاه م

شد - ست که حادثه مورد  یروي لمیف یفلش حاو نیا دیهمانطور که متوده  ا
خواسددتم اي محضددر محترم بايپرس  ینظر اتفاق افتاده ب من در دلسدده قد  م

ضا ستور ق ضا کنم که د ضدط و توق یمدن ییشعده تقا سپس فیبر  س و   یبرر
دلسه  ندکاره مان مهیکه با توده به ن ندیمداربسته آسانسور صادر فرما نیبدور

با  انیامجد ینشددد و قد  اي اقدام مجدد من خوشددد تانه خود اقا ریامكان پذ
شانیتقد انیشا یهمكار س یکار را برا ر سانتر و راه را کوتاه تر کردند اریمن ب  آ
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هفته اسدددت که توانسددتم  کی قایکه من دق كنمیرا هم اضدددافه م نیبببب الدته ا
 یمنیمداربسددته دهت ا نیبمطمئن شددوم که آسددانسددور مجتمع مجهز به دور

 باشد ب یساختمان م یاهال
 نیکنجكاوانه به ا زیين دوان که حاال او ن  یفلش را برداشددت و تحو بايپرس

 صحنه چشم دوخته بود داد و وفت :
 ! نمیبد امیمن ب دیهر وقت آماده بود بگ دیوصلش کن ستمیبه س -
 سپس رو به صدرا وفت : و
 دیادامه بد -
 نیشددما روشددن خواهد شددد که يم یکامال برا لمیف دنیبله ممنون ! بعد اي د -

بوده و توسط متهم صورت ورفته و متاسفانه  یکامال عمد یخوردن خانم اشراق
قانون و فرار اي  بیقصدددد فر یو دو سددداي یگ*ن*ا*ه یمتهم با تظاهر به ب

 داشته است ب مجايات را
 شددد رو به فرهاد ینم دهینرمش در آن د یاندک یحت گریکه د یبا لحن بايپرس

 کرد و وفت :
 ؟ یکه بگ یدار یدچیمدرک دد نیخوب دربرابر ا -
 بب هیهمه اش ساختگ نایا -
رو  قتیببب که حق دمیبهت فرصددت م نمیرو بد لمیف نكهیمن تا قد  اي ا نیبد -

صدق وفتار وک نمیرو بد لمیو من ف یاما اور باي انكار کن یبگ رونده ثابت پ  یو 
شه قد  اي ا سنگ قهیقرار وث نكهیب شتت کیتر کنم  نیات رو   كنمیم هفته بايدا

 ببب
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 یراب زیچ چیه گریبود که د یباينده ا ایسكوت کرد بببب اما وو یلحظه ا فرهاد
 اي دست دادن نداشت :

 بببب هیساختگباشه  یهرچ لمیو تو اون ف گ*ن*ا*همیمن ب -
شت م یهمان لحظه ين دوان در حال در شده بود و چادرش  زشیکه اي پ بلند 

 کرد رو به بايپرس وفت : یرا مرتب م
 دنهیآماده د لمیف -

ر د قهیرفت ب چند دق یمنشدد زیاي دا بلند شددد و به طرف م یبه آرام بايپرس
تكان  اسفکه سرش را به حالت ت ینگاه کرد و سپس در حال وریسكوت به مانت

 خود باي وشت : یبه سر دا دادیم
سرباي ب دیخانم بگ - سرا تا ب ییرو راهنما شونیا ادیدوتا  شتگاه داد عد کنه بايدا

 منتق  بشن يندان
 به سرعت اي دا بلند شد : فرهاد

ندار - ما حق  كاریا دیشدد  لمیف نیمن حقوق خودم رو دارم ببب ا دیرو بكن ن
 بشه یکه کارشناس  وامیمن م هیکه هست ساختگ یهرچ

 : دیکش ادیفر دایتقر بايپرس
نكن به من درس قانون و  یشددعده بلند نكن ببب و سددع نیا یصدددات رو تو -

سم که اور اقرار م یحقوق بد قط ف یكردیببب بهت اخطار کرده بودم ب به خدا ق
دم فرسددتا یصدددور حكم م یکردم و پرونده رو برا یتر م نیات رو سددنگ قهیوث

 و یریگیو با ضددامنت تماس م یشددیهفته بايداشددت م کیا حاال دادواه ببب ام
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 تید مالكسددن دیبا كنهینم تیضددمانتت کفا یبرا یحقوق شیف گهیکه د یگیم
 هفته ببب کیببب الدته بعد اي  ارنیب

 دیرس یبه ووش م یانسان ریفرهاد خشن و غ یصدا
س  وامیاعتراض دارم م لمیف نیمن به ا - شنا شه ببب ا یکار ن من با ي  یوک نیب

 کرده یتدان
دت م دیين یکه م یحرف - مت سددنگ دیببببدار كنمیرو ث  و  یبه وک ینیته

سرتون وارد م   وادیکه هر چقدر دلت م یهفته وقت دار هی نیب تو ا دیکن یهم
صورت  دیایثابت ب یبه دفتر دادسرا بببب آقا یو بفرست شیسیو بنو یاعتراض کن

تهت اي  نیا اطرحق محفوظه که به خ نیابببب و براتون  دیدلسدده رو امضددا کن
 دیکن تیمتهم شكا

شاره  صدرا شدند و با ا سرباي وارد اتاق  ضا کرد و در همان لحظه دو  بروه را ام
ستدند سمت فرهاد رفتند و د صدرا  یبايپرس به  ست ببب  ش ستان فرهاد ن بر د

 کرد دنیشددروك به وي یکرد که در دلش ناوهان باد خنك یحس م یچون کودک
معصددوم با  ینويادبه فرهاد انداخت و چهره  یا رويمندانهینگاه مغرور و پ ببب

 در ذهنش دان ورفت ببببب دیمالفه سف یبسته ال به ال یچشمان
 رو به بايپرس پرونده کرد و وفت : صدرا

 حاضر باشند ب گهیدادواه د هیدر  دیبا گهیچهار روي د شونیا -
ي تا ا نیيندان او رهیم شددونیکه ا دیاون شددعده اطالك بد یپس امروي به قاضدد -

 اونجا احضار بشه
 حتما بببب با ادايه -

 ود :ب ستادهیدو آنجا ا نهیک یصدرا به طرف در بروشت فرهاد با نگاه یوقت
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 یموکلت و دم تكون بد شیپ یبر یتون یاالن ؟ م یخوشحال یلیخ -
 خفه وفت : ییبا صدا صدرا

نده ات پرو یبه اندايه کاف نكهیا یبرا ب رمیگیم دهیمكررت رو نشن یها نیتوه -
 ارهیهست که حالت رو دا ب نیسنگ

 يد : یپويخند فرهاد
  رمیو يندانم رو م دمیم هید هی تشی؟ اصال ينم بوده هلش دادم نها یکه چ -

 سرش را باال ورفت و وفت : صدرا
شتداه بهت اطالك دادن ببب تو االن متهم به قت  غ - ببب  مبفه نویبببب ا یعمد ریا

به دادواه و قضددداوت  ايیتو بودم ن یعمد بچه خودت بببب من اور دا ریقت  غ
شتم ، پ شرمنده م شیندا سرم رو دلو یشدم که حت یوددانم انقدر   ینتونم 

صوم حق يندو نهییآ ش یهم باال بدرم ب اون طف  مع ب اما تو بهش چند روي  تدا
صت يندو شتریب س یکردن نداد یفر صت ف شتریاعت ببببب به مادرش چند  ر

 بببب یهات کشت یاي خون خودت با خودخواه ویكیبببب تو  ینداد یمادر
صدرا در عمق آن چ نگاه شدب  س ت  شد كردیدرد حس م هیشد یزیفرهاد   هیب 

 فوالد : یب اما به س ت یسردروم هیشد نهیک هیدرد شد
ا ام میگیم یمن چ ینفهم دیببب شددا  یدوده وک یبهتره تو هم خوب فكر کن -
 که ببب ییبب تو ییمقصرش تو هیقض نیا ادیقسمت ي هی

حس  شیدربرابر حرفها نكهیتا قد  اي ا دیکالفه حرفش را قطع کرد با صددددرا
< ( :”شرمنده  ستیخاطرم ن قیسالبت ) امالش رو دق نیکند با هم یچارویب

 شد : یاي دادواه خارج م
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در دارم ب اون دفترها خ زیببب من اي همه چ گمیروشن شدن ذهنت م یبرا نویا -
تاپش رو هم خوندم چ یمتن تو یرو خوندم حت که احتماال روحت  یزیلب 

 ايش خدر نداره بببب
 توانست باال برده بود وفت : یکه م ییرا تا دا شیکه ابروها یدر حال فرهاد

بببب  دادواهها نیتو ا ارمیتونم سرباران ب یم ییکه چه بال یدون یخوب پس م -
 ب

 مرتكب نشده بببب یدرم چیببب باران ه یبكن یتون ینم یارک چیتو ه -
 ؟ ستین یعاد ریشده به نظرت غ لشیعشق سابقش االن وک نكهیا -

 با تاسف سرش را تكان داد و وفت : صدرا
 ببب اون هنوي ينته ببب یباش رتیغ یحد ب نیتا ا كردمیفكر نم -
به  دیشعده خارج شد باحرف منتظر دواب فرهاد نماند و اي  نیبعد اي وفتن ا و

که پرونده طالق در آن مطرح بود تا به  ییرفت دا یم یدادواه خانواده محالت
 ب سدیکه نامه احضار متهم اي يندان را بنو دیبگو یقاض

************ 
با سددهند کتش وذاشددت ب  یدرون بیرا داخ  د لشیتماس را قطع کرد و مو

 هرچه يودتر به دیبلند شددد بادان ورفت ب اي دا  شیلدها یرو یقیلد ند عم
ه بود ورفت شیکه در پ هیدر رو یخدر به باران کم نیدادن ا دیرفت ، شا یخانه م

 یدکتر بدقول هاروي نیا یدانسددت که به اندايه کاف یوذاشددت ب اما م یم ریتاث
داده شددد  که امروي ییوقتها انیورفت که تا پا میبوده پس تصددم مارانشیب یبرا

رخورد ب نیکه نسدت به صدرا در قلدش اي همان اول یخوب بود صدر کند ب حس
که باران  یشددددن بود ب باودود حال بد تیشددك  ورفت، حاال در حال تقو



wWw.Roman4u.iR  608 

 

 یوفت باي باران برا ینم اودفتر را به  هیدانسددت که اور صدددرا قضدد یداشددت م
اي احسددداس خودش ب دربرابر  تیحفاظت اي صددددرا اي خانواده اش و در نها

 یپا یاتفاق ممكن بود ب وقت نیتر رمنصددفانهیغ نیبببب و ا شدددیم میفرهاد تسددل
د ندود و سددهن ینیب شیعنوان قاب  پ چیآمد باران به ه یم انیاحسدداسددات به م

ساس خطر صدرا را ب یکامال اح شته بود را  یعكس العم  تند نیچن هکه  وادا
دکمه  دیر*ق*صدد یم شیلدها یکه همچنان لد ند رو یب در حال كردیدرک م

 تلفن را فشرد : یور
 تو ادیب یبعد ماریلطفا ب -

********* 
رم کرد سوين س یم یکه سع یرا اي کنار ت تش برداشت و در حال فشیک باران

 یرمق چندان شیاي دستش ددا نشود دفترش را اي درون آن خارج کرد ب دستها
 نوشتن کرد : یهمه تالشش را برا نهمهینداشتند اما با ا

 همدم سالم
 را بردار اهتیس نکیع وفتند

 هاست !!! ییدایپر اي ي ایدن
 را برداشتم ببب نکیع

 رنگها یاهویکردم اي ه وحشت
 یایخواهم به دن یم دیرا بده نكمیع
 پناه بدرم بب كرنگمی
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چند روي  نیب که تو ا یسددتیتنها همدم من ن گهیکه تو د شدددهیباورت م همدم
ست دراي متیبه حر یادیي یآدمها دمیفهم که تو  ینفر نیببب و آخرکردن  ید

 یتببب ح شددهیرو بكنه صدددرا بود ب ببب باورم نم نكاریممكنه ا كردمیفكر م ایدن
 ترسددم یکه خونده رو دوباره مرور کنم ب م ییدرات ندارم بروردم و اون دفترها

 تونم حدس بزنم که حداق  یاريشتر بشم ب اما م یهستم کوچكتر و ب نكهیاي ا
 یم دمید یبوده که هر بار صدرا رو م یت عاشقانه اايش پر اي احساسا یب ش

جالت خ نكهیاي ا شددتریچرا ب دونمیب نم كردمیاومدم و تو صددفحات تو ثدتش م
صدان شم ع صدان یيده با سهند و ب یاي همه ببب حت یام ببب ع اي هم اي  شتریاي 

 بببب یو منطق  یدل چیبببب ه ستیقاب  قدول ن یو منطق  یدل چیصدرا ببب برام ه
 ام بببب یفقط و فقط اي دست همه عصدان

صه ن ورد همدمكم بب فكر نكن حاال که د اما ستند به راي ب گرانیغ من و  نیتون
ايت  ترشددیب یلیخ نداریا دمیبببب بهت قول م امیسددراغت نم گهیبدرند د یتو پ

 بببشتریب یلیمراقدت کنمبببب خ
 فشیرا داخ  ک نوشددتن را نداشددت ب دفتر را بسددت و آن شددتریرمق ب دسددتانش

ان نگر یباي شد و مادرش با نگاه یوذاشت بببب درب اتاق بعد اي ضربه کوتاه
 قدم به درون اتاق وذاشت :

 باران ؟ یداریب -
 باران تنها سكوت بود و بس پاسو

 بببب یبر یم نیخودت رو اي ب ینطوریا -
ي اون ا شددتریاالن هسددتم ببب ب نكهیاي ا شددتریبا تمسدد ر با خود وفت : ب باران

 ببب ب دیکه شماها ايم ورفت یتیهو
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ستگ مادر ست ورفت و به طرفش خم  یبه آه ستش را در د ست ، د ش کنارش ن
سه مادر بروونه اش حس خوشا شت چهار روي  یندیشد ب ب*و* را پس اي وذ

قاد موضددوك اعت نیبه ا ایبچه بود قو یوقت دیشددیکرد ب با خود اند قیبه او تزر
 دهد ببب یم نیدردها را تسكداشت که ب*و*سه مادر همه 

 ب دیکش یقیرا بست و نفس عم چشمانش
 مادر نمناک شده بود ببب چشمان

 بببب یبگ راهیبهمون بد و ب ی وایاور م یخورده حرف بزن ببب حت هی -
 کاره ماند : مهیدرب اتاق را وشود و کالم مادر ن پونه

 دنتیثابت اومدن د یباران هنگامه و آقا -
برخواست و به سمت در رفت تا اي آنها استقدال کند  شیي دابه سرعت ا مادر

 ب
 بببب نمیرو بد یکس  وامینم -

 بالخره بعد اي چهار روي شروك به حرف يدن کردب باران
 دواب داد : یعصد پونه

 نتدیب اونا اومدن د یبدر نیخودت رو اي ب گذارمینم نیاي ا شددتریب گهیمن د -
 گهید یكیسددرپرسددتته و   یوک شددونیكیه که نر ادتیببب  شددونینیب یو تو هم م

تهیاشددون وک بده ببب پس  تشیخدر موفق  وادیکه م ل هت  تو دادواه امروي رو ب
ش ب و مودب ببب همونطور که ترب هیمث   قایدق شون  یشد تیآدم مت ، باها

 بببب یشیروبرو م
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 یدمله که اي دهان پونه با خشددونت خارج شددد رو نهمهیا انیباران اي م ذهن
 ات خدر موفقت ماند ببببکلم
اي سكوت باران استفاده کردو به سرعت شالي اي روي دا لداسي برداشت  پونه

 و به دستش داد ، سپس در اتاق را وشود و با صداي بلند وفت :
 بفرمایید داخ  لطفا ب -

سعي کرد اي ت ت پایین بیایید اما هنگامه به سرعت دلو آمد و دستش را  باران
 شت :روي شانه اش وذ

 سالم خانومي نمی واد بلند شي اي دات ب -
کاربني رنگ خوش دوختي  باران مانتوي  مه  گا خت هن ندا به آن دو ا  گاهي  ن

پوشیده بود که با روسري مارك ورساچه آبي و سفیدش کامال هم واني داشت 
ب صدرا هم برخالف همیشه کت و شلوار به تن نداشت و پیراهن مردانه آستین 

ان بود ب بار هرنگي به همراه شلوار پارچه اي دودي رنگي پوشیدکوتاه سرمه اي 
 بي اختیار اندیشید چقدر بهم میان بببب

دسته و  ارکیده سپیدي را که به همراه داشت به مادر باران که کنارشان  هنگامه
ایستاده بود داد و با حرص به صدرا که هنوي حتي سالم هم نكرده بود نگاه کرد 

 ود آمد و قدمي به طرف ت ت باران برداشت :ب صدرا وویي به خ
 سالم ب حالت چطوره ؟ -

با خود وفت مث  اینكه این دیگه نمی واد بي خیال این صمیمیت مس ره  باران
 بشه ب
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لب به هر دو سالمي کرد و دوباره به بالش پشت سرش تكیه داد ب لحظاتي  يیر
شاره اي به مادرکرد و به بهانه آ شت پونه ا سكوت وذ سای  پذیرایي در  وردن و

 هر دو اي اتاق خارج شدند ب
شت و رو به  هنگامه ست باران وذا ستش را روي د سته بود د ش که لده ت ت ن

 صدرا وفت :
به داي اینكه مث  مجسددمه ابولهول وایسددتي دلوي این بنده خدا برو بشددین  -

 سرویجه ورفت ب
ش صدرا صندلي میز کامپیوتر باران ن اهش ست ب نگلد ند بي رنگي يد و روي 

را به اطراف اتاق چرخاند ب اینجا همان مكاني بود که باران بارها و بارها پشددت 
صدرا و خاطراهایش حرف يده بود ب اینجا  سته بود و با همدم اي  ش همین میز ن

را در آن فضددا دیدب  خودهمان اتاقي بود که بارها صدددرا هنگام خواند دفترش 
سیوني به رنگ آ ساده با دکورا سیون به آن معني خاص که اتاقي  بي ب الدته دکورا

باید باشد ندود ب اما به هر حال در هر چیزي که امكانش بود نشاني اي رنگ آبي 
دیده میشدددد ب در قالیچه کرم و آبي کف اتاق ورفته تا تابلوي يیدایي اي بارش 

یا تا  یيباران روي سددطح در تاق ببب  تان سددداده ا تا پرده ک آرام و آبي رنگ ببب
رهاي شددعر قاب ورفته اي که در داي داي دیوار به چشددم مي آمد ببب و پوسددت

 عجیب بود که همه آنها اي یك شاعر بود بببصالحي ببب
 اي سكوت کالفه شد و رو به صدرا کرد : هنگامه

 نمی واي درباره دادواه امروي هیچي بگي ب -
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ده بود خوشحال اي بیرون کشیده شدن اي افكار رویایي که در آن غرق ش صدرا
 پاسو داد :

 براي سهند توضیح دادم ب تردیح میدم کهبببب -
 باي براي من اي تردیحات ذهني اش حرف میزنه ببب بگو چي شد دیگه بببب -

کالفه نگاهي سدنگیني به هنگامه کرد و هنگامه در پاسدو با شدیطنت و  صددرا
ضا نگاه میك سكوت به این ف ا خود رد و بلد ند ابروهایش را باال برد ب باران در 

 میگفت :
اور می وان واسه هم ادا در بیارن چرا نمیرن بیرون اینكار رو بكنند بببب اصال  -

 چطور این صدرا با کمال پرویي اومده اینجا ببب
 خوب باران اي کي برمیگردي دفتر؟ -

 نگاهي به او کرد و وفت : باران
 فكر نمیكنم دیگه بتونم به کارم ادامه بدم ببب -

 این بار اي تعجب ابروهایش را باال برد و پرسید : هنگامه
 چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 ببب -
 نمی واي دواب من و بدي -
صله حرف يدن ندارم بببب حداق  االن  - صال حال و حو بد ش هنگامه دون ا

 ندارم
 عصدي اي سردایش بلند شد ب هنگامه

 ا ور نگران فرهادي که صدرا اونوفعال نشونده سرداش بب -
 پويخندي يد : رانبا
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 خوبه خودت میگي فعال ! -
به دیگران کمك کني  - با این روحیه ات  خوب که چي ببب تو چطور می واي 

 ببب
 با حرص چشمهایش را بست : باران

سي کمك  - شم ب چون نمیتونم به ک خوب براي همینه که دیگه نمی وام وکی  ب
 کنم

 صدرا هنگامه را وادار به سكوت کرد : صداي
شتداه فكر مي کني من قدال هم بهت وفتم که تو حتما یكي اي بهترین کام - ال ا

 وکال میشي
 اونوقت شما اي کجا به این نتیجه رسیدید ببب اي خوندن دفتر خاطراتم ببب -

کالفه دست در موهایش فرو برد به نظرش کامال ظالمانه داشت قضاوت  صدرا
 مي شد ب

حي با هم کار مي کردیم ببب به این نه من اي همون موقع که روي پرونده ضدد -
 نتیجه رسیدم این رو همون موقع هم بهتون وفتم ببب تو دربند ببب

صدرا  وونه ست به هیچ عنوان دلوي  هاي باران رنگ ورفت بببب دلش نمی وا
دوباره ان خاطرات را به یاد آورد ببب صدددرا خودش مي دانسددت کمي بي رحم 

سكوت شده ببباما اي اینهمه منفعلي بارا شت  شده بود ب هنگامه نگذا سته  ن خ
 بحث را اي تب و تاب بیاندايد

 باران به نظر من هم تو حتما تو این کار موفق مي شي به شرطي که ب واي -
 نگاهش را ونگ و بي هدف به روبرو دوخت : باران
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 مشك  همینجاست که من نمي خوام بب بب -
 باما تو باید ب وایي وورنه مجدورت میكنم ببب -

ساکت ماند  باران صدرا بود براي لحظه اي  صداي  شمي که در  متعجب اي خ
 اما بعد انگار آتشفشان درون او هم روشن شده باشد وفت :

رو چه حسدددابي بباصددال براي چي اومدید اینجا و دارین به يور بهم تلقین  -
ه و ب میكنید که باید بروردم ببببب من دلم نمی واد دیگه اینكار رو ادامه بدم ببب

که اینطوري حرف  دان  مه  گا نداره دلیلشببب بد ش هن هیچ کس هم ربطي 
ه ام سرك بكش صوصيمیزنم ب اما دیگه نمی وام به کسي ادايه بدم تو حریم خ

 بب ب
 توقع این برخورد را نداشت ببب صدایش سرد و برنده شد : هنگامه

ر وذاشددت تو دفتباران بد ش که این رو میگم ب اما اي وقتي که فرهاد پاش رو -
ست  صي تو نی صو من و به کارآمويم توهین کرد و کتكش يد این دیگه حریم خ

 ببب
 اما ببب -
سدداکت باش بببمی وام خوب ووش کني چي میگم ب اصددال تو فكر کن که  -

بزروترین مشددكالت دنیا رو داري ببب فكر کن که همه بدب تي هاي دنیا آوار 
سرت ببب یعني می واي همینطو ري يندوي کني بیه پیله بپیچي دور شدن روي 

خودت و هي غصدده ب وري و نگذاري هیچ کس نزدیكت بشدده ببب تا تو همون 
 پیله خودت خفه بشيببب ؟؟؟

آره ببب تو فكر کن که می وام اینكار رو بكنم بببباور پیله اسدددت مال خودمه  -
 اور قراره خفه بشم باید خودم ببب
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ي قدلي هنگامه نشدسدت ببب باران به سدرعت به ت ت نزدیك شدد و دا صددرا
سرش را پایین انداختبب نمیتوانست در چشمان صدرا نگاه کند نه بعد اي آنكه 

 دفترش را خوانده و اي بببب
صورتش  اما سرماي  صورت باران را باالآورد ببب اي  ست دراي کرد و  صدرا د

لريید ببب و باران اي حرارت تب وونه انگشددتان صدددرا چانه اش سددوخت ببب 
صدرا به سرعت دستش را پس کشید ب نگران باران شده بود نگران این خون یو 

 يده در روهایشببب چند ثانیه سكوت کرد و سپس رو به باران وفت :
باران مهم نیست که چقدر اي دست من عصداني باشي ببب نمی وام اي خودم  -

اما فقط دفاك کنم ببب اما میدونم الیق این همه خشددم بي دلی  هم نیسددتمببب 
می وام این رو بدوني که باي نداید به خاطر هیچ مودود دیگه ایي آینده شددغلي 

 ات رو خراب کني ببب
حس کرد نفسددش در سددینه حدس شددده ب نداید ببب نداید بهش اشدداره مي  باران

 کردي صدرا بب لعنتي ب با لكنت يبان رو به صدرا وفت :
به خاطر - به شددما این توهم رو داده که من  یه نفر دیگه دارم اینكار رو  کي 

 میكنم ب
 قد  اي اینكه بتواند لد ندش را کنترل کند پاسو داد : صدرا

ست ببب چرا  - ست ب یك دلی  بیار که اینطوري نی بهم ثابت کن که اینطوري نی
 دقیقا بعد اي فهمیدن مادراي دفتر خاطرات می واي اي کارت عقب بكشي بببب

اطر اینكه توان ادامه دادن ندارم ببب اي دنگیدن به خاطر اون نیسددت ببب به خ -
 خسته ام بببب
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 بي اختیار صدایش کمي باال رفت : صدرا
شكالت رو تحم   - آخه دختر خوب تو کي دنگیدي ببب تو تمام مدت فقط م

 کرديببب بار مشكالت یه وردان آدم رو به دوش کشیديببب
شتر اياین دل باران شت بی ست ندا س ي ند اد دو وي هنگامه وارد این هیچ پا

بحث شود ب باي سرش را به عقب برد و چشمانش را بست ب صدرا کالفه اي دا 
ست مي داد ب به میز کامپیوتر تكیه  صدوریش را اي د شد ب هنگامه کم کم  بلند 

 داد و با بي رحمي وفت :
مشددك  تو فقط فرار کردنه باران ببب نمیدونم اي چي نمي دونم اي کي بب داري  -

میكني اي خودت اي مشددكالتت و اي یه سددري چیز دیگه که بببب دارم باور فرار 
میكنم بي شددهامت ترین آدمي هسددتي که تا حاال تو عمرم دیدم ب راسددتش رو 

با توسدددت ببب ت به این نتیجه مي رسددم که حق  وقتي حتي توان  وب واي دارم 
که  ينداري دربرابر مشددكالتت بیایسددتيببب چطور میتوني وکی  بیشددي ب وکیل

 مدام فرار کنه به موکلهاش هم راه ح  ارائه نمیده راه فرار ارائه میده ببب
به هنگامه نگاه کرد اما خود هنگامه هم مي دانسدددت که بي  صددددرا با اخم 

 انصافي میكند ب صداي باران پر اي بغض به ووش هر دو رسید :
شك  چیه ؟ تا حاال به قول خودت مجدور ب - صال خودت میدوني م  ه فرارتو ا

شددددي؟ تا حاال به خاطر اي دسدددت دادن آريوها و امیدهات وریه کرديبببب 
 چطور میتوني منو قضاوت کني ببب وقتي حتي یكیش رو تجربه نكردي ببب

شتم که  - شكلي ندا ست میگي من یه مرفه بي دردم که تا حاال هیچ م آره تو را
تي که پشددت کوه رو ب وام ايش فرار کنمب اما هزارتا مث  تو رو دیدم با مشددكال

شكالت رو اي رو بردن ب يني  ستادن مقاومت کردن و م سرپا وای خم مي کنه ب 
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سرطان پسرشش  نگینرو دیدم که شدانه روي کار میكنه تا خرج داروي هاي س
شي بچه  شك تايه کار نا شتداه یه پز س تي با ا ساله اش رو بده اما بعد اینهمه 

ردي رو شنیدم که دخترش درست بعد اش رو اي دست میده بببب صداي وریه م
اي عم  پیوند کلیه بر اثر بي دقتي کارکنان بیمارسددتان دچار برق ورفتي شدددید 

رو دیدم که بچه اش سددرش کاله  مرديمیشدده و میمیره ببب خم شدددن کمر پیر
وذاشددته و تنها خونه اش رو فروخته و اونو آواره خیابونها ببب من خرد شددددن 

ينش رو با بهترین دوسددتش تو بدترین حالت ممكن غرور مردي رو دیدم که 
مام  مال پرویي ت با ک گه اي يندویم برو بیرونببب و ين  نه و فقط بهش می مي بی

بببااما همه این آدمها وقتي اومدن پیش من ب هنوي  همهریه اش رو ايش میگیر
شون  سدیده به بدب تي ها ستن يندوي کنند نه مث  تو چ سرپا بودن هنوي می وا

 بب
 به طرف هنگامه رفت : راصد

 بسه دیگه هنگامه ب باران حالش خوب نیست ببب معلومه داري چي میگي ببب -
خیلي هم حالش خوبه ببب فقط خا نواده اش يیادي لي لي به الالش وذاشتن  -

 لوس شده بببب
شك ست هنگامه را اي  ا شد مي خوا صدرا کالفه  شانده بود  صورت باران را پو

اما تنها عكس العملش کوبیدن مشددت روي میز کامپیوتر  اتاق پرت کند بیرون
 باران بودب

کدوم خانواده هنگامه ببب پدرم که مث  یه عروسددكه فلجه بب بمادرم که دلش  -
شتي کنم حتي با دیدن حال و روي من و بابام  می واد من هرچه يودتر با فرهاد آ
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بببب یا سددهند که  ببب پونه که با غصدده من خیلي يودتر اي اونچه باید بزرگ شددد
 همه يندویش شده سر و کله يدن با خواهر به قول تو لوسش ببب

 نفس عمیقي کشید ب درد صداي باران قلدش را خراش داد ب هنگامه
باران این رو بفهم که شددرایط همین خانواده اي که داري تك تك تحلیشددون  -

ه هیچ میشددمي کني ،تا وقتي تو به این ت ت چسدددیده باشددي اي این بهتر که ن
حتما بدتر هم میشدده ببباما نمیگم به خاطر اونا یه تكوني به خودت بده ببب به 

كه حق داري ي خاطراین به  باران ببب  خاطر  به  به  ندويخاطر خودت  کني ببب 
خاطر اینكه تو یه انسدداني ببب به خاطر اینكه من مطمئنم ظرف قلب و روحت 

سم بردم دا دا شتر اي این آدمهاي که ا صدح می وام برم خیلي بی ره ببب من فردا 
کانون اصالح و تربیت می وام توهم همراهم باشي ب اور نیایي وزارش ت لفت 

 طور خود داني ببب ررو رد میكنم واسه کانون ببب دیگه ه
شت و رو به  بعد ضافه کند کیفش را اي کنار ت ت بردا بدون آنكه چیز دیگري ا

 صدرا وفت :
 من بیرون منتتظرم ببب -

اي بیرون رفتن ناوهاني هنگامه دسددتپاچه شددد ببب دلش نمی واسددت در  اصدددر
 حال حاضر با باران تنها بماند ببب يیر لب رو به باران وفت :

من متاسفم ب دوست نداشتم این شرایط پیش بیاد ببب فقط می وام بدوني اور  -
ی   یه وک به عنوان  هت بوده ببب من  مك کردن ب ندم فقط براي ک دفترت رو خو
گاهش کردمببب نمی واسددتم حریم  ندم و اي همون منظر هم ن دفترت رو خو

 رو دمخصددوصددي ات رو يیر پا بگذارم و اور ب واي تك تك چیزهایي که خون
 فراموش مي کنم بببب کاري نكن که باي خودموو سرينش کنم ببب
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اي وفتن بدون خداحافظي اي اتاق خارج شددد ب باران بي اختیار اشددك مي  بعد
ب و شددانه هایش اي هق هق مي لريید ب سددرم درون دسددتش را بیرون ری ت بب

 کشید ب و خون روي ت ت پاشید بببب
سهند به خانه رسید صدرا و هنگامه تايه رفته بودند پونه يخم دست باران  وقتي

را پانسمان کرد ه و کنار ت تش نشسته بود ب سهند اشاره اي به او کرد تا اي اتاق 
 ست مقاب  ت ت باران ایستاد :خارج شود ب و خود در

 چي کار کردي با خودت دخترببب -
باران متورم اي اشددك بود و هنوي هق هق هاي واه و بیگاه تنش را مي  صددورت

 لرياند
صدرا بهم وفت که فرهاد رو انداخته بايداشتگاه وفت که تو آسانسور دوربین  -

 مداربسته داشته بببب
نداد ب  باران باران روي يمین هیچ عكس العملي نشدددان  پایین ت ت  سددهند 

 نشست و چانه اش را روي لده پاییني ت ت وذاشت ببب
باران صددددرا اور دفترت رو خوند بب اور من دفترت رو خوندم ب همه مجدور  -

بودیم بببب وقتي تو حالت بد شد من ایران ندودم بابا تو کما بود پونه ترسیده بود 
دوراني تو رو به پونه معرفي کرد ب تو یا  ببب و فقط این خواسددت خدا بودکه آقاي

بیهوش بودي یا دچار تشددنجي میشدددي ب پونه ترسددیده بود بببب و به نظر من 
ستي و  ست ترین کار ممكن رو تو اون يمان انجام داد ببب تو خودت نمی وا در
نمي تونستي درباره مشكالتت حرف بزني که حداق  یكي بدونه که سرت چي 

ي افتادي ببب نمي شد دست روي دست بگذاریم ب من خودم اومده که به این رو
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اي پونه خواسددتم دفتر رو براي صدددرا بدره بببب تا یكي باشدده که بدونم حداق  
تا من بتونم بروردم بببب من مطمئنم صددددرا آدم  نه  یت میك ما قانوني ايتون ح

د اي یمنطقي و فهمیده ایه اون با دفترت کامال حرفه اي برخورد کرده ببب تو ندا
شق بزروترین هدیه  شي ببب ع شرمنده با شتي  سدت به اون دا ساتي که ن سا اح
شتي  صدرا دا شه که تو به  شقي با سي ع ست ببب اونم وقتي به پاکي و مقد خدا

 بببب هر کسي لیاقت این عشق رو نداره بب عشق نداید باعث خجالتت بشه ببب
سر باران سهند سته  ست آه سید ببب  این حرفها را وفت و اي دا برخوا را ب*و*

 قد  اي اینكه اي اتاق خارج بشود صداي باران را شنید
 سهند صدح داري میري منو بیدار کن -

 با لد ند پرسید : سهند
 میري دفتر ؟ -
 هم می وام برم پیش هنگامه و هم باید یه سر برم دفتر آقاي ثابت -
 حتمابیدارت میكنم عزیزم ب حاال هم استراحت کن ب شام خوردي -
 نه می  ندارم -
 باشه شدت خوش -

 وقتي در اتاق را بست لد ندش عمقتر شد و يیر لب يمزمه کرد : سهند
 خدا را شكر بببب -

ش یدلو باران سهند با ا ادهیسهند پ نیدفتر هنگامه اي ما  یدلش م نكهیشد ب 
ه ب یاتفاق ایمزاحمت  چیخواسددت آنجا بماند و مطمئن شددود که باران بدون ه

 که یاشددتداه نیدانسددت که در حال حاضددر بزروتر یرود اما م یمدرون دفتر 
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سر بزند هم ست اي او  ست ب  هیرو یب یتهایحما نیادامه دادن به ا نیممكن ا ا
 به سرعت اي آنجا دور شد ب یبا بوق کوتاه نیبنابرا
ان سهند و قرب قیکه با نظارت دق یصدحانه ا كردیهنوي احساس ضعف م باران

پا مادر یصددددقه رفتنها باال و  رفت ب  یم نییبه يور خورده بود در معده اش 
شود هنگامه هنوي ن یهنگام شت م امدهیکه در دفتر را و ست زشیبود ب پ ش و  ن

و داس  ختسو یهنوي م شبید هیآن وذاشت ببب چشمانش اي ور یسرش را رو
 زیچ چیکرد به ه یآنها وذاشددت و سددع یکرده اش را رو ویبود ب کف دسددتان 

رحمانه هنگامه ب دلش  یب یحرفها ینه به فرهاد نه به صدددرا نه حت فكر نكند ب
 یبه همان حال ماند که صدددا قهیوين شددود ب چند دق یسدددک و ب  واسددتیم

با وحشددت به در نگاه کرد ب  اوردیوادارش کرد سددرش را باال ب دیکل دنیچرخ
 ینم رانبا یا هیثان یلد ند يد ب برا دینگاه وحشددت يده باران را د یهنگامه وقت

 نشان بدهد یدانست چه عكس العمل
 یسالم چرا برقها رو روشن نكرد -
 کم ببب هیاخه چشمام  ریسالم صدح ب  -

 يمان وفتند : کیآمد ب باران اي دا بلند شد ب هر دو در  زیبه طرف م هنگامه
 راستش بب -

سرد باران را در  یلد ند ستان  ست دراي کرد و د ست هنگامه د ش شان ن بر لدان
 ت ورفتدس

 ببب ییایمن مطمئن بودم م -
 کرد : یرمق یخنده ب باران
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 بببب ابونیتو خ شدیم یاور سنگم بود امروي دار یکه تو بهم يد ییبا حرفا -
ش گمیو م كنمیم یاالن ايت عذر خواه یكنیخوب اور فكر م - ت س  دیبد 

 یدر اشتداه
 بببببد باهات حرف يدم  یلیخ رويیب د  وامیاما من ايت عذر م -

 دست باران را فشرد : هنگامه
 بببب یشیشهر م نیا یوکال نیاي بهتر یكیروي  هیمن مطمئنم تو  -
 یممنون که باورم دار -
پروژه کارآموي  نیببب وورنه تو اول یحرفام اريش قائ  شدددد یممنون که برا -
 شدمیروبرو م یبا شكست متفضحانه ا یریو

 را باال برد : شیابروها باران
سه پروژه خودت بود ؟ اي ک شبینهمه دوش و خروش دپس او - تا حاال  یوا

 کارآموي داشتن پروژه است
 : دیبلند خند هنگامه

؟ انقدررررر کالس داره که نگو ب آدم پروژه داشددته باشدده اونم  یدونسددت ینم -
 ببب یپروژه انسان

 تیکانون اصالح و ترب دیاون وقت ساعت چند ما با زیپروژه عز ریخوب مد -
 بببب میاشب

 دست باران را رها کرد : یبه تند هنگامه
 بببب میبر ارمیبگذار پرونده رو ب یاوه اوه خوب شد وفت -

شدند باران کالفه بود د یوقت ساله که  دنیاي کانون خارج  سر بچه دوايده  آن پ
 یمواد فراسددو یتوسددط پدر و مادرش معتاد شددده بود و مجدور به خرده فروشدد
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چهره  انیم تیيرد رنگ پسددر با معصددوم یبود ؛ دندانهاتحم  و بارو باران 
اي  تک تیبا ورفتن بسددته بزرگ شددكالت ک یوقت دیدرخشدد یوندمگونش م

همه  یزروبه ب یدوستانش لد ند گریکردنش با د میدست هنگامه و تصور تقس
 يد ببب تیانسان

 اش را به چشم يد و رو به باران وفت : یبزرگ آفتاب نکیع هنگامه
که  هسددت یماه هی دایبهتر اي اون بود که انتظار داشددتم ب تقر یلیوضددعش خ -

 یاسدددت مطمئنم که بعدش م گهیدادواهش ده روي د نجایترک کرده و اومده ا
 ببب یستیفرستندش بهز

ه بود که ب ییداده ها  یو تحل هینگفت فقط در ذهنش مشددغول تجز چیه باران
 شد ب یبه حجم افكارش اضافه م یتايو

صدرا ؛ برا دیبعدش من با میبا هم ناهار ب ور میخوب بر - رونده پ یبرم دفتر 
 سعادت

 امیمنم باهات ب شهیم -
 کجا دفتر صدرا ؟ -
 باهاشون حرف بزنم !  وامیبله م -
شون  یکال مردها وقت یعنینكن  یحتما چرا که نه ب فقط اي اون عذر خواه - اي

بودن بهشون دست عام   ریو احساس مد شنیم ریدو و یکن یم یعذر خواه
 دهیم

 : دیخند باران
 هم بب گهیحرف د یسر هیبا اونم بد حرف يدم و  رويیبه هر حال د -
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شه! ن - ض ستین ايیبا ضعف م میاول بر ای! بیبد حیتو بعد  نمكیناهار که دارم 
 ستادنیاي سه چهار ساعت سر پا وا

 رد به داخ  بهنگامه و باران وشود و با احترام دعوتشان ک یدر را به رو مالحت
 کرده ب رفت و رییدفتر تغ یکرد فضددا یمالحت هم حس م یمدتها بود که حت

کوتاه  یپرونده سددعادت و برخوردها یهنگامه به آنجا برا گاهیواه و ب یآمد ها
چشدمان صددرا موج  قکه در اعما یباران و صددرا در دفتر و احسداس و نگاه

 : دیاوقات با خود بگو یشد تا برخ یباعث م زدیم
 احساس ببب یب  یوک یپس بالخره نوبت تو شد آقا -

کرد ب اما  یهمسددرش را آنقدر دوسددت نداشددت حتما حاال حسددادت م اور
شد تانه اکنون تنها م ست با احترام و محدت اي ا یخو اوت دو خانم متف نیتوان

 کند ب ییرایپذ
 ثابت اومدن ؟ یآقا -
 گرانندخورده هم ن هیبله تو اتاقشون منتظرتون هستند  -
 چطور؟ -
صادر  هیچند رويه که حكم ت ل نكهیخوب مث  ا - سه و خونه  س ساختمون مو

 شده
 نظر بروشته دیحكم اي تجد یعنی -
 هم صادر شده هیبله ! ادرائ -

ست بر پ هنگامه شت ب تمام تالشها یشانید ر تنها بود ب او جهینت یآنها ب یوذا
نده دال بر ي یسددتند مدرکتوان یوقت حتما م یوقت داشددتند فقط اندک یاندک

ي ا یكیکنند ب  دایمسئوالن موسسه پ یبچه ها در يمان مورد ادعا یندودن عمو
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س كایاقوام هنگامه در آمر شغول برر سئله بود ب اما حكم خ نیا یم ر يودت یلیم
 کامال اي اعمال نینظر بروشددته بود ب و ا دیاي دادواه تجد شدددیاي آنچه تصددور م

 بببب دادینفوذ در پرونده خدر م
 باران او را به خود آورد : یصدا

ثابت  یچند کلمه با آقا هیهنگامه دان اور اشددكال نداره من قد  اي شددما  -
 حرف بزنم

 مونم یمنتظر م رونیحتما ولم من ب -
به  یخدر آمدنش را با تلفن داخل شتریبه در يد ب مالحت پ یضربه کوتاه باران

 در را وشود بصدرا داده بود باران منتظر نماند و 
 سالم آقا ثابت -
 تو ایسالم ب -

ش یقینفس عم باران شد ب د دیک صم گریو وارد اتاق  حرف يدن  یمیم الف 
ستیآنچه م یکار را برا دیشا یصدرا ندود ب به نوع ب  كردیراحتتر م دیبگو  وا

کنار آمد و همانطور که  زشیاو اي دا بلند شده بود اي پشت م دنیصدرا که با د
 اي مدلها نشست ب یكی یرو زیخودش ن ندیتا بنش كردین اشاره مبه بارا

 ؟ یحالت خوبه ؟ بهتر شد -
 بهترم ب یلیبله خ -
 یکه به کارت بروشت یرو ورفت میتصم نیخوب خدا را شكر / بهتر -
 باهاتون حرف بزنم  واستمیممنون ب راستش م -
 كنمیبگو ووش م -
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ساده و ب صدرا ه کرد به چشمان پف کرده اش که باران نگا شیآال یبه صورت 
شدب وذشدته بر خود داشدت ب به صدورت ورد و با  یخواب یو ب هینشدان اي ور

به شدد یرنگ ینمكش که در مقنعه طوسدد  میمال بیقاب ورفته شدددده بود ب 
ر تن که ب ییدایبود ب به لداس سددداده و ي دایپ یکه اي کنار مقنعه اندک شیموها

 ببب  یخانم وک کیدرست مث   دیرس یبه نظر م یرسم اریداشت که بس
يشددت بود م صددوصددا  تینها یمتاسددفم ب رفتارم ب یلیخ شددبیمن بابت د -

 اي من اومده بودند ادتیع یکه برا ییدربرابر مهمانها
 ب دیته دل باران لري یزیب انگار چ دیخند یبا مهربان صدرا

و ت یادیهم ي دیب شا میبود یوقت نشناس یمهمانها دینگو ما شا ینطورینه ا -
 ب میتو خودمون رو دخالت داد یمسائ  ش ص

به که حاال د باران  گهیمسدددائ  د نیا یدونیخودت م گهیبا خود فكرکرد خو
 بببب ستین یوقته ش ص یلیخ
دا - فراموشددش  كنمیخواهش م كردمیبرخورد م یاونطور دیبه هر حال من ن
 رفتار يشتم رو دیکن
 ب مكنیفراموش م یراحتتر ینطوریباشه اور ا -
 دیفراموش کن  وامیهم هست که م گهید یزیچ هیممنون ب  -

نگاه مهربان پر اي  نیا ریي كردیبا اسددتفهام نگاهش کرد ب باران حس م صدددرا
شده ب چرا د شیچقدر حرف يدن برا رایسوال و و ساعت  کیمث   گریس ت 

 ب شیوفتن حرفها یمصمم ندود برا شیپ
 دیرو فراموش کن دیخوندتو دفتر خاطرات من  یکه هرچ  وامیم -
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با خوندنش م یتو ام چطور م  یمن وک -   واسددتمیتونم فراموش کنم ب من 
 کمكت کنم ببب

 یبببب قسمت كهیاون قسمت نكهینه نه منظورم ا -
باران خارج بود که ب واهد ا اي بان ب نیتوان  ببب صددورتش  اوردیحرف را بر ي

 يد یم برق یشانیپ یعرق رو زیولگون شده بود و قطرات ر
ش یقینفس عم صدرا ستها دیک شار داد و کم شیپا یرا رو شیو کف د به  یف

عطر صدددرا تا عمق دان باران نفوذ کرد ب چقدر  یسددمت باران خم شددد ب بو
چند سددال وذشددته او هنوي عطرش را عوض نكرده  نیبود که در تمام ا بیعج

 داشت ب ببب را به خاطر حهیباران هنوي آن را نكهیتر ا بیبود ب و اي آن عج
 وفت : دیرس یبه نظر م یعصد یکه ونگ بود ورفته بود و کم ییبا صدا صدرا

 ؟ یکه به من داشت هییمنظورت عالقه ا -
 چیبود ه یدار شیچند روي در روها نیکه ا یاي سددرما گریور ورفت د باران

 نماند ب یباق
 يمزمه کرد یس ت به
 بله -

 وفت : ینیسكوت کرد و بعد به سنگ یل*خ*ت صدرا
 کنم ب یعنوان فكر نم چیمطمئن باش من به اون قسمت اي خاطراتت به ه -
 ممنون -
 ستیبه تشكر ن ايین -
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که اون احساسات تو اون دوره تو اون سن و سال اصال  دیكنیمطمئنم درک م -
ست خود آدم ن سات  یچیکه ه دمیم نانیب اما بهتون اطم ستید سا اي اون اح

 دیبود زاریايشددون ب شددهیکه شددما هم یی  اون آدمهانمونده ب من هروز مث یباق
 دیکن اوتقض ینطوریب دوست ندارم درباره من ا كنمیرفتار نكردم و نم

قضدداوت نكردم ب مطمئن باش اور همون سددالها  ینطوریمن هروز درباره تو ا -
نا  چیباي ه دمیفهم یرو م هیقضدد نیاي ا یزیهم چ به چشددم او قت تو رو  و

 بدمیدینم
 ن حرف يدن چون دانكندن شده بود ببارا یبرا
اون  گهیمن د میکرد رییممنون ب در هر صورت اون رويها وذشته و همه ما تغ -

سابق ن شده برا زیب همه چ ستمیباران   زیهمه چ  وامیم نیهم یتو من عوض 
 دیرو فراموش کن

ستها صدرا شت کرده بود خودش هم نم شیحاال د ست اي  دیفهم یرا م که در
 احت است بنار زیچه چ

رو  یزیکه من هر چ دیب مطمئن باش دیموضوك رو تكرار کن نیا ستین یايین -
نداشته باشه و تو اون دفتر خونده باشم فراموش  یشما ربط ییکه به پرونده قضا

 کنم ب یم
ش - رونده دونم که به خاطر پ یکه با حرفام وقتتون رو ورفتم ب م دیممنون ب بد 

 سعادت فكرتون مشغوله
 که هنوي درست حواسش دمع نشده بود وفت : یدر حال صدرا

 ببببب كهیپايل هزار ت هیمشغوله بب فكرم شده مث   یلیببب خ یلیخ -
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 پرونده رو نیمنم ا دکهیادايه بد  واسددتمیم دینگذار ییاور رو حسدداب پرو -
 برام شهیتجربه م هیاما حداق   ادیايم بر نم یکه کار دونمیب ونم ب م

 دایاعتماد به نفس را پ نیخوشددحال بود که باران ا دیکشدد یقینفس عم صدددرا
 همراهشان باشد ییکرده که خودش ب واهد تا در پرونده ا

ا ت یکه همه تالشدددت رو بكن  وامیمطالعه پرونده ب م یحتما اما نه فقط برا -
 میربببب االن هم ب میکم وقت ب ر هیکه حداق   میکن دایروين پ هی میبتون دیشا

 میپرونده رو اي اول مرور کن گهیبار د هینفرانس تا دوباره تو اتاق ک
 کرد شیصدا اریاخت یشد ب صدرا ب یباران داشت اي اتاق خارج م یوقت

 باران -
 بله -
 بهت بگم  وامیدوتا نكته م -
 ؟ یچ -

 نگاه نافذش را در چشمان باران دوخت و وفت : صدرا
كهیاول ا - مه حرف م یبا من همونطور حر ف بزن  وامیم ن گا با هن  یزنیکه 

 یو تعارفات کار رو سدد ت م یادیاحترام ي میپرونده کار کن هیقراره رو  یوقت
 کنندن ب

 كنمیم یسع -
که درباره احساساتت  یزیکنم هر چ یرو فراموش م زیمن همه چ نكهیو دوم ا -

شت سات ندا كنمیکه فكر م  یب اما نه به اون دل ینو سا ود اي اول به ود دیاون اح
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ه ک یدار یخاطر که تو االن تعهدات نیباشددده ب فقط به ا دیاالن ندا ایاومد  یم
 کاره ببببب نیدرست تر زهایچ نیفراموش کردن همه ا

 حرف صدرا را درک کند یمعن توانستینم دیدر لري رهیدستگ یباران رو دست
شان م دیب اما ندا صدرا لحظه ا یضعف ن ي او هنو نكهیشک بدرد به ا یداد که 

ضعهما سات فین دختر  سا سر یو اح ست که بود ب تنها  تكان داد و اي اتاق  یا
 خارج شد ب

 همدم خوبي؟ سالم
انگار تو کمام ! راسددتش خودمم نمي دونم خوبم یا بد ب دیروي هنگامه و  من

صدددرا اومدن اینجا ب راسددتش یه دورایي اي خودم بدم اومد حس کردم تددی  
شده شدم به یه بچه يبون نفهم که داره  سه يخمي که حداق  ظاهرش خوب  وا

 مدام نق میزنه و هیچ چیزي هم نمیتونه خفه اش کنه
میكنم دارم يیادي اطرافیانم رو اذیت میكنم ب دیشددب که بعد رفتنشددون و  حس

بعد شددنیدن اون حرفاي تلو اي هنگامه غرق نفرت و خشددم بودم سددهند اومد 
سته بود و مظلومانه ش ین چونه اش رو به چوب پای وقتي اونطوري پایین ت تم ن

شدددم من  يت ت تكیه داده بود دلم براش آتیش ورفت ب چه خواهر خودخواه
که مدام باید همه نگرانم باشددن ب چسدددیدم به قول هنگامه به این ت ت و مدام 

 ور میزنب ببب
یاد قیافه شددرمنده صدددرا مي افتم وقت بیرون رفتنش اي اتاق دلم میگیره ب  وقتي

ست کمكم کنه بببببب هر چند هنويم  اون بنده خدا شت می وا صیري ندا که تق
فكر میكنم باید دندال یه راه دیگه اي دز سرك کشیدن تو يندوي من مي وشت 
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دم ش صیت یه آ طوريب اما خوب این اشتداه اونقدر بزرگ نیست که ب وام این
 خوب مث  اونو خورد کنمب

يحمتي بود همراه سهند رفتم صدح بیدار شدن برام س ت بود اما به هر  امروي
سرعت وايشو ورفت و اي اونجا دور شد  سهند به  اي خونه بیرون وقتي دم دفتر 
بغض نشددسددت تو ولوم ب انگار هر طوري هسددت می وان منو رو پا نگهدارن 

 انگار اي اینهمه بايي من خسته شدن بببب
ي که هنو کانون اصددالح و تربیت حالم بدتر اي بد شددد ب دیدن اون بچه هایي تو

معصددومیت تنها نور توي چشددماشددون بود با اون سددر تراشددیده و لداسددهاي 
 خاکستري قلدمو آتیش میزد ب هزاران بار پدر و مادرهاشون رو لعنت کردم ببببب

شتم  اما صمیم دا شده بودم ب ت صدرا کمي آرومتر  سیدم به دفتر  وقتي بالخره ر
شك شاید روابط بینمون دوباره    عادي بگیره ب چه ب وام باهاش حرف بزنم تا 

 چه ن وام انگار باید باهاش در ارتداط باشم ب
وقتي وارد اتاقش شدم هنوي مصمم بودم به اونچه می وام بگم ب اما وقتي  خوب

نگاه مهربونش رو با لد ندي مهربون تر پاشددید تو صددورتم یه چیزي ته دلم 
دارم تكرارش لريید ببب به هیچ کس نمي تونم بگم حتي پیش خودمم درات ن

روي پرونده  تشکنم ب اما تواین چند مدت با دیدن اینهمه مهربوني و مسددئولی
من و سددعادت و خیلي اي پروند هاي دیگه انگار دوباره داره بهم ثابت میشدده 
یكي اي بهترین انسددانهاییه که تو عمرم شددناختم ب نه اینكه هنوي فكر کنم همون 

شددتم ب نه ! کاهي وقتها حتي انقدر اي آدم بي عیب و ایرادیه که توهمش رو دا
دستش عصداني شدم که دوست داشتم دق و دلي ام رو سرش خالي کنم ب اما 
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به طرفم خم شدددد اون عطري که پیچید تو  دیروي اون نگاه اون لد ند ب وقتي 
 مشامم بببب

 که عطر تو را يده بود در خیابان اي کنارم رد شد مردي
 ببباین یعني قت  عمد ببببببببب و

باور کردي ندود که بعد این همه سال هنوي این رایحه رو به خوبي بشناسم  برام
ب یه لحظه حس کردم تو کالس نشددسددتم و دسددتم رو يدم يیر چونه ام و دارم 

 عاشقانه نگاهش میكنمب
حرفم برام سدد ت شددده بود اما باید مي وفتم ب هنوي یادم نرفته که درباره  وفتن

سي د سا صله تمام امثال مریم چه اح صدر و حو شت ب حرفامو وفتم و اون با  ا
نه  نه تمسدد ر بود  گاهش  که فكر میكردم تو ن ووش کرد ب بر خالف چیزي 

ظهناراحتي ببب خیلي منطقي دوابم رو داد حس مي کردم قلدم هر ل داره  ح
یه ذره حس کردم حرفام بهش  ته  فضددداش کوچیكتر و کوچیكتر میشددده ب الد

 ش سنگین شد ببرخورده چون یهو خیلي لحن
شد انقدر بهم  بهم شون کار کنم ب باورم نمی سعادت باها ادايه داد روي پرونده 

 اعتماد داشته باشه ب این پرونده خیلي مهمه ببب خیلي ببب
قد  اي اینكه اي اتاق خارج بشددم یه چیزي بهم وفت که همه لريیدن دل و  اما

و يندوي منه و منظورش تردیدم رو دود کردبببب وقتي اي تعهدي وفت که االن ت
یه بچه  به  که داشدددت  ث  معلمي بود  پیوند بین من و فرهاد بود ب درسدددت م

 بايیگوش یه چیزي بدیهي رو تذکر میداد بببب
شتم حتي براي چند ثانیه باي دلم بلريه و با  من شدم اون لحظه که وذا شرمنده 

 یه عطر یاد چند سال پیش تو دلم ينده بشه ببب
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خا رج شدیم رفتارش خیلي عا دي و دوستانه بود ب حاال خیلي  وقتي اي اتاق اما
نامه هام رو  به هنگامه وفت یكي اي وکالت باهاش کار کنم ب  را حتتر مي تونم 
امضدددا کنه تا برم بگذارم روي پرونده سددعادت و اونو تو دادواه مطالعه کنم ب 

نده تو دادواه هم یكي اي وظا عه پرو طال کا رآموي یفبالخره م نه ببب دوره  ي م
بقراره فراد اینكار رو بكنم ب هرچند بعید مي دونم بود و ندود من تواین پرونده 

 بتونه کمكي بهشون بكنه بببب
با امرويم فرق میكنه ب حس میكنم کنار صددددرا و هنگامه دارم  چقدر دیرويم 

رشددد میكنم ب راسددتي یه دورایي دلم براي برسددام هم تنگ شددده وقتي نیسددت 
 ي کسالت بار به نظر میاد بفضاي دفتر خیل

باید برم الال ببب خیلي وقت بود اینطوري باهات حرف نزده بودم ب پس فردا  من
اولین دلسه دادواه طالقمه درسته که قرار نیست من شرکت کنم توش اما انقدر 

 استرس دارم که می وام پشت این پر حرفي ها پنهانش کنم بببب
 لم براي پاییز لك يدهشهریور هم داره تموم میشه د راستي

 هست؟ حواست
 است ببب وریشهر

 کم فكر باد و باران باش ببب کم
 را شیها هیتمام ور یکس دیشا
 وذاشته باشد ببب زییپا یبرا
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دفتر را بسددت و با آرامش به ت تش رفت ببب سددعي کرد به هیچ چیز فكر  باران
وفتن دمله  نكند به هیچ چیز بببنه دادواه طالق نه نگاه غمگین صددددرا موقع

 آخر ببب
******************** 

 اي در که وارد شد مادر به استقدالش آمد صدرا
 سالم پسرم خسته نداشي -
 ممنون مامان -
 تايوي ها خیلي کم پیدا شدیا ؟ -
 بد شید کارهام خیلي سنگین شده -
 شربت می وري بگم شهال خانم برات بیاره -
 اول می وام دوش بگیرم -
تي قراره آخر هفته با خانواده تابان بریم یه سددفر چند روي ترکیه ب باشدده ب راسدد -

 خواستم برنامه ات رو ردیف کني
 مامان برنامه کاري من و هنگامه خیلي سنگینه -

 سرش را کش کرد و با خواهش به مادرش نگاه کرد صدرا
سمي  - شت هم تعطیالت ر شهریوره چند روي هم که پ سط  بهانه نیار ب االن و

 یكي دو روي هم بهش اضافه کن بببب می وام همه با هم باشیمداریم 
 قول نمیدم ببب -
 اما من اي طرف تو هم به خانواده تابان قول دادم -
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دیگر هیچ نگفت اي کودکي آموخته بود که م الفت با خواسددته اي که  صدددرا
مادر بر آن مصددر بود مث  آب در هاون کوبیدن اسددت ب باید صدددر میكرد تا در 

 بهتر مادر را اي تصمیمش منصرف مي نمود ب فرصت
شربت نعنا  رب سرمه اي رنگش را محكم به دور خود پیچید لیوان  شامدر  دو 

سمان  ستاد و به آ سرماي دلپزیري را ایجاد میكرد ب کنار پنجره ای ستانش  در د
صاف و بدون ابر شهریور ماه چشم دوخت ب سوسوي ستاره هاي درخشان او 

ست چرا ورا به یاد برق نگا ا آن حرفها ر قتيه غمگین باران انداخت ببب نمي دان
اي باران شددنیده آنقدر احسدداس سددرخوردوي و ناامیدي کرده ب برخود خشددم 

 ورفت :
سه تو  - شینه و وا ضي دلت می واد این دختر تمام عمرش رو ب سره اي خود را پ

 اشك بریزه
 مويي وفت : صداي

وي وفته باشدده شدداید فقط می واسددته اي کجا معلوم که باران راسددتش رو امر -
 غرورش رو حفظ کنه مث  وذشته ها

خوب چي به تو میرسدده ببب چي بببب اون هنوي ين یكي دیگه اسددت ب این قند  -
 چیه که تو دلت آب مي کنند ؟؟؟

 من قند تو دلم آب نكردن فقط میگم شاید داشته پنهان کاري میكرده بببب -
 صداي درونش پويخندي يد : به
 ه همین خیال باش بببب -
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اور من دارم اشددتداه میكنم تو چرا انقدر ناراحتي ؟ اي اینكه اومد و صدداف و  -
ستي  ستت ندارم ب چرا با حرف آخرت می وا ست کنده بهت وفت دیگه دو پو
بهش طعنه بزني بببب چرا االن انقدر کالفه اي ببب چرا بعد اي دادن اون قول به 

شتر اي قد  دلت می وا شقانه اش رو توي اون باران بی د که بري و يمزمه هاي عا
 دفتر ب وني بببب

سرش را به شدت تكان داد و شربت سرد را یك نفس سر کشید ب سرماي  صدرا
آن باعث تیر کشیدن مغزش شد و اشك به چشمانش آورد ببب حاال چشمانش 

 نمناك بود و هزارن ستاره اي آسمان درونش مي درخشید بببب
 یریگیعاشقانه م را یدست ين یوقت
 ين احساس کردب فیدستان  ظر ان  یم دیمرد بودن را با یفهمیم تايه
 یکه باش مرد
 یزاریاش م نهیس یسرتو رو یوقت

 یايمندیچقدر به ين ن یكنیم حس
 ببب ايمند  یين چقدر به حس مرد بودنت ن و

اي نه وذشددته بود ولي هنوي آنها سددر اي روي بروه هاي مقابلشددان باال  سدداعت
سش روي نی ضا را هنگامه با پرت کردن روانوی سنگین ف سكوت  اورده بودندببب 

 کاغذها شكست :
 دیگه چشمام یاري نمي کنه ببب -

هم دست اي خواند بروه اي که در دست داشت برداشت و رو به هنگامه  صدرا
 وفت :
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فكر نمیكنم بتونیم تا فردا صدددح چیزي پیدا کنیم که حداق  چند روي دلوي  -
 حكم رو بگیرهادراي 

 با نگراني اي هنگامه پرسید : باران
 چقدر طول میكشه تا اي آمریكا بروه هاي اليم به دستمون برسه بب -

 نفس عمیقي کشید و وفت : هنگامه
 حداکثر یك هفته ببب شاید هم يودتر ببب -
 چرا اي طریق خود دادواه ن واستیم که پیگیري کنند ! -

 : به داي هنگامه دواب داد صدرا
که  - ما هم نمی واهیم  ندي ودود داره ب و  که همچین سدد ند  نا نمي دون او

هوشیارشون کنیم بببب می واهیم در مقاب  عم  انجام شده قرار بگیرن ببب چون 
درست نمي دونیم که کدوم اي کارکنان دادواه یا حتي قاضي ممكنه ذینفع باشه 

 و ب واد مانع انجام روند تحقیق ما بشه ببب
 رگ برنده چیه ؟این ب -
شي عموي بچه ها وقتي به  - شن ب ستان رو برات بگم که کامال رو بهتره ک  دا

یه سفر تفریحي همراه چند تا اي دوستانش رفته بود اونها تنها بر میگردن و ادعا 
میكنند که اون وم شددده یعني اي هت  يده بیرون و دیگه برنگشددته ببب دسددتجو 

وقت پیش مش ب میشه  در نهایت همین چنهاي هم به نتیجه نمیرسه ب اما د
که عموي بچه ها قرباني یه شوخي با ماشین میشه ب یعني یكي اي اعضاي وروه 
که قرار بوده اون مرحوم سوار ماشینش بشه به شوخي با سرعت میاد طرفش تا 
بترسددوندش اما اون که به خاطر خوردن م*ش*ر*و*ب چندان هوشددیار ندود 
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میشه ب اونا هم مي  صدومنشون بده و به شدت منتونست درست عكس العم  
ترسددن و به داي اینكه بدرنش بیمارسددتان همونجا رهاش میكنند ب یه ماشددین 
شهر کوچیك تو همون حوالي مي رسوندش اما  وذري بالخره به بیمارستان یه 

 بعد اي چند ماه در کما بودن بدون اینكه به هوش بیاد میمیره ببب
شگر باران س سئله به  با نگاهي پر شنیدن ربط این م شان داد که هنوي منتظر  ن

 پرونده داري دارد :
خوب مشك  وکالي سعادت اینجاست که عنوان کردن اون در يماني اومده  -

یا این وکال اي  ایران و اموال رو ورفته که درسدددت همون موقع تو کما بوده و وو
 ندمي دون پروسه بستري طوالنیش خدري ندارن و فقط تاریو مرگ رو دقیق

 که تايه متوده اهمیت قضیه شد برقي در چشمانش درخشید : باران
خوب اور فردا حكم ادرا بشدده و ما نتونیم دلوش رو بگیریم این برگ برنده  -

 دیگه به درد ما نمي خوره
چرا اما اینكه ب واهیم دوباره یك حكم ددید بگیریم و یا درخواسددت ابطال  -

يماني حداق  دو سه ساله است که با اعمال نفوذ حكم قدلي رو بدیم یه پروسه 
ست بچرخه و کار  ساختمونها چند د شه و ممكنه  شتر هم ب این آدمها ممكنه بی

 مشك  تر و مشك  تر بشه ببب
 اي دا بلند شد : هنگامه

 من برم چایي بیارم و بعدش بهتره بریم خونه -
راق پراکنده ي م الفتي نكرد و به همراه باران مشددغول مرتب کردن او صدددرا

 روي میز کنفرانس کردند ب باران با تردید پرسید :
 من فردا باید چیكار کنم ؟ -
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 صاف ایستاد و دسته اي بروه ها را داخ  کیفش وذاشت : صدرا
شددما با هنگامه برو تا موقع ادراي حكم پیش بچه ها باشددید فكر نمیكنم  -

 بتونند تنهایي بار این قضیه رو به دوش بكشند
 ني نیايي نیست بیام و در دادواه طالق شرکت کنم ؟یع -
 نه نیايي نیست -
 من بب من مي ترسم -

 سیني به دست پشت در ماند ب هنگامه
 با مهرباني در چشمان باران خیره شد : صدرا

 اي چي مي ترسي ؟ -
 اي دادواه فردا ! اي اینكه ب واد چیزي بگه که بببب -

صددداي باران مي لريید بروه هاي درون  وامي به طرف باران برداشددت ب صدددرا
شد ب  شرده  صدرا به تل ي در هم ف شتند ب قلب  ستش نیز لريش خفیفي دا د
بدون اینكه به هیچ چیزي فكر کند به هیچ تعهدي به هیچ مانعي دسددت دراي 

 کرد و دستان سرد و یو کرده باران را در دست ورفت ب
ي نترس ب بهت قول میدم نگذارم نترس بب تا من تو این پرونده کنارتم اي هیچ -

کوچكترین مشكلي برات درست کنه بب من روي شرافت شغلي ام قسم خوردم 
 ببب دیگه نمیگذارم

اما وویي اي يمان و مكان ددا شده بود برق نگاه صدرا و ورماي دستانش  باران
آرامشددي را به او هدیه میكرد که هیچ حس گ*ن*ا*هي در آن راه نداشدددت ب 

 ینكه دست باران را رها کند وفت :صدرا بدون ا
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اون هرچي ب واد بگه مطمئن باش چاله اي که براي خودش کنده رو عمیق  -
 تر میكنه ببب همین و بس بببب

سي بود ب  باران شنا شار اي قدر سر شید ب نگاهش  ستش را عقب ک به آرامي د
ست اما انگار همه حجم  ست نامش چی سي که نمي دان سا قلدش مملو اي اح

ا انداشته بود ب هنگامه به آرامي وارد اتاق شد چاي درون سیني یو کرده قلدش ر
 بود اما هیچ کس میلي به نوشیدن چاي نداشت ب

به سوي خانه مي رفتند صدرا نگذاشت باران با سهند تماس بگیرد و بعد  وقتي
اي خداحافظي کوتاهي و معین کردن برنامه صدددح با هنگامه درب ماشددین را 

ش صدرا براي باران و شتند ب  ود ببب در میان راه هیچ کدام میلي به حرف يدن ندا
صددداي  عدفلش کوچكي را به سددیسددتم صددوتي ماشددین وصدد  کرد و اندکي ب

 موسیقي فضاي ماشین را پر کرد :
 ه؟یو يورق و پارو پس چ ی، ماه یستیتو تنها ن نه،
 ه؟یهمه ستاره پس مال ک نی، ا یستیتو تنها ن نه،

 هی نقاش  ی، خلوت   دل کده  یستیتنها ن نه،تو
 هیخود يندو ی، فكر   آياد یستی، تو تنها ن نه

 میما دو تا کم نگو
 میهمه ا نیو تو ا من

 زیو  ر زیعز یا
 زیهمه چ یعنی عشق

 شهینا تمام   من تمام   تو م ،یستیتو تنها ن نه،
 شهیشام   تو م یدست   من سفره  ،یستیتو تنها ن نه،
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 شهیتو م تدت قد   بام   حتا
 شهیبه نام   تو م ینقره ا ماه
 یستیتو تنها ن نه،
 یستیتو تنها ن نه،

 میما دو تا کم نگو
 میهمه ا نیو تو ا من

 زیو  ر زیعز یا
 زیهمه چ یعنی عشق

 چیدل پ یو درد یدرد یب درد
 چیه یعنیما  یعشق یب درد
 وهید یب ی نهیآ کی مث 

 وهیم یعشق دهان ب یب خاک
 یستیتو تنها ن نه،
 یستیتو تنها ن نه،

 میما دو تا کم نگو
 میهمه ا نیو تو ا من

 زیو  ر زیعز یا
 زیهمه چ یعنی عشق
به مقاب  خانه رسددیدند هنوي هیچ کالمي بینشددان رد و بدل نشددده بود ب  وقتي

 باران يیر لب تشكري کرد و اي ماشین پیاده شد ب صدرا نامش را صدا کرد :
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 باران -
 به سرعت بروشت باران

 خداحافظ تا فردا -
 تكرار کرد : باران

 تا فردا -
ستاد ب  آن صدرا دوباره کنار پنجره ای شت نه  شب نه باران کالمي در همدم نو

انگار هیچ کدام نمي خواسددتند به هیچ چیزي فكر کنند ب مي خواسددتند بروند 
 ببب بروند تا فردا ب

*********** 
 شماره هنگامه را ورفت : باران

 سالم -
 جایي پسسالم ک -
بدین هنگامه من یه سددر میرم شددعده دادواه می وام یه بار پرونده رو اي نزدیك  -

 بدینم
 باران ما که تقریدا ک  پرونده رو کپي اش رو داریم -
 خودت داري میگي تقریدا دیگه -
 فایده نداره -
 اشكالي نداره اور دیدم هیچ راهي نیست سریع خودمو بهت میرسوننم -
 بچه ها منتظرتم باشه من کنار -

سي بدني  باران سد باير ساختمان را باال رفت و اي  سرعت پله هاي دلویي  به 
 وذشت ب وقتي مقاب  میز مدیر دفتر شعده ایستاد او کالفه نگاهي بهش کرد :
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 سالم -
 سالم شما که دیروي صدح اینجا بودید -
 شما ادايه نداذید من پرونده رو مطالعه کنم -
ضمن حكم امروي ادايه اش با من  - ستور بگیرید ب در  ضي د ست باید اي قا نی

ادرا میشددده بهتر نیسدددت به داي اومدن اینجا برید موقع ادراي حكم اونجا 
 باشید

خودتون هم مي دونید که من به عنوان یه کار آموي تو این پرونده ام بنابراین  -
 می وام پرونده رو دقیق مطالعه کنم

 دفتر بي طاقت وفت : مدیر
نم اشراقي وقت من رو نگیرید وفتم که باید قاضي دستور بده و قاضي هم خا -

 وفته به کار آموي روي این پرونده ادايه مطالعه نمیده
ضي را  باران شنود درب میان دفتر و اتاق قا ست ب قد  اي اینكه دمله آخر را در

وشددود و بدون توده به اعتراض مدیر دفتر که حاال دندال روان شددده بود وارد 
 اتاق شد

 بفرمایید بیرون خانم اشراقي دلسه رسیدوي در حال دریانه مزاحم نشید -
 با اخم رو به او کرد : قاضي

سه نداید  - سط دل شون یادتون ندادند که و ستید ای شما کارآموي خانم تابان ه
 وارد اتاق بشید

 نگاهي به حضار داخ  اتاق کرد و وفت : باران
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شما عذر می وام اما وق - شه من اي  ضي حكم داره ادرا می ست دناب قا تي نی
 من فقط می وام یه بار ادايه بدید که پرونده رو بدینم

 با صدایي که کم کم خشمگین میشد وفت : قاضي
خانم تابان و آقاي ثابت دوتا اي وکالي خوب هستند یعني فكر مي کنید نكته  -

 بودده که شما بتونید بهش پي بدرید
سارتي نكردم - شم  من همچین د سربلند با ب فقط می وام پیش وددان خودم 

 که منم همه تالشم رو کردم ب
ضي سوي باران  قا صریح و کنایه دار و تكیه بر کلمه وددان اي  سو  در برابر پا

 سكوت تل ي کرد و با اشاره رو به مدیر دفتر همچنان طلدكار وفت :
 پرونده رو به اندايه ده دقیقه بهش بدید نه بیشتر -
 تور کتدي ببباما دس -
آقاي معزي مث  اینكه باید به شددما هم تذکر بدم وقتي خودم اینجا دارم حي  -

 و ينده بهتون میگم که بدید پرونده رو باي دارید چي میگین ؟
 بد شید -

شكر کرد و اي اتاق خارج  باران شعده ت سال ورده  ضي  با لد ندي عمیق اي قا
 ور را دلوي او پرت کردو وفت :شد ب مدیر دفتر با بي ادبي تمام پرونده قط

 فقط ده دقیقه -
بدون تعل  پرونده را وشددود و در آن غرق شددد ب ده دقیقه خیلي يودتر اي  باران

شده مدیر دفتر  ست دراي  شد ب باران قد  اي اینكه به د شت تمام  آنچه انتظار دا
براي ورفتن پرونده تودهي کند پروندده را بر داشدددت و به طرف اتاق قاضددي 
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ی نه به مدیر دفتر  قاضدديد ب به هیچ کس مجالي براي حرف يدن نداد نه به دو
 شعده پرونده را باي کرد روي میز و نفس بریده وفت :

صدور ادرائیه داده تو وکالت نامه اش این  - ست  ضي وکیلي که درخوا آقاي قا
که اون هم این  ته  یار رو داشدد ته ب وکی  اول پرونده این اخت نداشدد یار رو  اخت

 ست رو نداده پس این ادرادئیه کال باطلهدرخوا
ضي ستون اختیارات وکی  انداخت و بعد اي چند ثانیه نگاه  قا پرونده نگاهي به 

 پرسشگري به مدیر دفتر شعده انداخت :
 آقاي معزي مگه شما وقتي درخواست رو ورفتید وکالتنامه رو چك نكردید -
 چرا آقاي قاضي من خودم چك کردم -
 پس چرا ؟ -

دفتر پاس ي نداد و تنها نگاه خصمانه اي به باران انداخت باران به خوبي  رمدی
 مي دانست که قضیه اي چه قرار است ب قاضي رو به باران وفت :

خانم اشددراقي بر فرض که من این ادرائیه رو باط  هم کنم بالفاصددله وکی   -
تو  دیگه اشددون میاد و درخواسددت صدددور ادرائیه میكنه باي هم همین رونده

 نتیجه هیچ فرقي نداره
 میز قاضي را دور يد و کنارش قرار ورفت ب مدیر دفتر اعتراض کرد : باران

 خانم بفرمایید بیرون درخواستتون روکتدي بدید -
هیچ تودهي به این اعتراض نیم بند نكرد و سرش را نزدیك صورت قاضي  باران

 برد و آهسته يمزمه کرد :
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به وقت نیاي داریم بببب این ادرائیه اور مجدد  خواهش میكنم اقاي قاضددي ما -
هم صادر بهش باي ده روي طول میكشه تا به ما ابالس قانوني بشه ما به همین ده 
روي وقت نیاي داریم ب من چیز غیر قانوني ايتون نمی وام ببب فقط همین ده روي 
خاطر  به  خدا  خاطر  به  یب ببب هاي یتیم و غر چه  خاطر این ب به  قت ببب  و

 وندي که خوردید بببسو
 کالفه و عصدي وفت : قاضي

ستون رو  - ست درخوا سم دادن نی ستید خانم ! نیايي به این همه ق عقب به ای
 بنویسید تا دستور توقف ادراي حكم رو بدم ب

 من نمیتونم درخواست بدم من فقط یه کار آمويم تو این پرونده -
ضي ست در  قا ست و بعد د شمهایش را براي لحظه اي ب شوي میز کرد و چ ک

 برگ کوچكي را که روي آن سربرگ قوه قضاییه به چشم مي خورد خارج کرد ب
که با دستور مهر شده اي دادواه بیرون دوید قاضي با خود اندیشید چقدر  باران

این دختر شدیه ثابت است شدیه وکیلي که او را به یاد یكي اي بهترین دوستانش 
 مي انداخت يیر لب يمزمه کرد :

مث  اینكه این رويها کانون وکال داره یه تحوالتي تو سیستمش به ودود میاره  -
 و دست اي سري دويي کردن برداشته بببب

 دلوي دادواه به صداي راننده هاي تاکسي که مدام میگفتند : باران
 خانم تاکسي نمی واهین -

ش ننكرد و دستش را به سمت اولین موتور سواري که کنار بقیه همكارا تودهي
 به انتظار مسافر ایستاده بود دراي کرد

 کیف اداري اش را بین خودش و راننده موتور وذاشت يمزمه کرد : وقتي
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 آقا تا دایي که مي توني سریع برو ببب -
********************** 

ست نال یدر حال هنگامه سال ب یکه د شت در  شتریکوچک را که دوايده  ندا
ست م شم به وک ید شرد با خ سعادت که کنار مرد دوانم  یف سه   شیبا ر یوس

که  یب کاروران باربر سددتینگر یبود م سددتادهیمشددمئز کننده ا یاندوه و لد ند
کوتاه  تمد نیکه در ا یلیصدا و با سرعت اندک وسا یهمراهش آمده بودند ب

وذاشددتندب  یدر م یشدددده بود را داخ  خاور يرد رنگ دلو هیآنجا ته یبرا
بچه ها در مرکز شددهر  یرا برا یروي قد  اپارتمان کوچكهنگامه و صدددرا اي دو 

دانسددتند که بعد اي سدداختمان بانک آنها حتما به سددراس  یاداره کرده بودند ب م
و  رفت یبار رفتن به آنجا نم ریپسددر بزرگ خانواده ي کیروند ب اما ن یم الیو

صر بود تا به بهز صدان یستیم که  یاهکوت یپله ها یرو یبروردند ب حاال هم ع
صل یورود یراهرو سالن ا شش  یمرتدط م یرا به  سته بود و با نوک کف ش کرد ن

کرد و بر خالف نال و نوژن چهارده ساله که  یرسم م نیيم یرو یخطوط فرض
 ب زدیحرف نم یکالم یکردو حت ینم هیراي اشک بود و دهیصورتشان پوش

رفت و وذاشددته بود  شیيانو یهمراه نال به سددمت نوژن که سددر رو هنگامه
دهد ب  یتواند او را دلدار یم یدانسددت با چه کالم یکنارش نشددسددت ب اما نم

 داد ب هیپشت سر تك واریتنها دست برشانه اش وذاشت و سرش را به د
س یباران به دلو یوقت ساختمان ر سا نیآخر دایتقر دیدرب  داخ    یتكه اي و

مدت  بعد اي دیرپ نییموتور پا یشد ب باران به سرعت اي رو یوذاشته م نیماش
 یاه چهیماه كردیخاص ، حاال حس م تیبودن و نداشتن فعال یبستر یطوالن
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سوار نیاي درد ا شیپا ضع یطوالن یموتور  ستنناراحت  تیبا آن و ش  ادیر، ف ن
شند ، اما توده یم سرباي کالنتر یک سرعت   ستادهیرا که کنار در ا ینكرد و به 

ب  دیبه سددمت هنگامه دو یبا خوشددحالبود کنار يد و بدون توده به اعتراض او 
 هنگامه به سرعت اي دا بلند شد

ب یباش دهیو تو هنوي نرس الیطرف و میبر نجایبالخره! نگران بودم اي ا یاومد -
 ب امیبر نم نایاي پس آروم کردن ا یمن تنها

و  دهیو و اشددک آلود نال انداخت چشددمان کشدد دایبه صددورت ي ینگاه باران
ش دایاش بود تقر ینیپیلیاي مادر ف یادواری یباش که به خو یبادام  هیدت وراي 

 دیبه طرفش رفت و او را در آ*س*و*ش کش اریاخت یبه خون نشسته بود ب باران ب
 ب

 دمیمن بهت قول م شهیدرست م زیهمه چ زمینگران نداش عز -
 کنند ! یم رونیاما دارن ما رو ب -
 کنند! یرو نم نكاریا گهیکنند د ینم -

يد اشددک در  یهنگامه لد ند م یکه همچنان به رو یرها کرد و در حالرا  نال
حجم اي  نیو خسددته باران تحم  ا ماریروح ب یچشددمانش حلقه بسددت ب برا

 فیک یرونیب بیکاغذ را اي د یآمد ب وقت یبه حسدداب م ی،فشددار بزرو جانیه
اش در  یدسددم یقوا نیآخر كردیخارج کرد و به دسدددت هنگامه داد حس م

ست به د  یتحل حال ست ب اما د شت ب  واریرفتن ا سرپا نگهدا ورفت و خود را 
شغول خواند کاغذ بود باران نگاهش به مقاب   یهمانطور که هنگامه با ناباور م

تاد ب حس کرد يم  یو وک نارش اف عادت و مرد ک دد شیپا ریي نیسدد  به  یت
ب تعج شدوهم درست در همان لحظه متوده او  ینیلغزنده شده ب نائ یسطح
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صورتش نما ستش را رو انیکامال در  شت ب باران د شرد ب  وارید یو محكمتر ف
شد ضعفش را ت ساس نفرت وخشم ،  یذره ا دیب اما حاال نه بببب نداكردیم دیاح

باران را در  دادیضددعف اي خود نشدددان م ینینائ یدلو به شددددت  مه  ب هنگا
 دیآ*س*و*ش کش

 ب یورفتنامه رو  نیا ی؟ چطور یکرد كاریدختر تو چ یوا -
 هیدرون ر نیقیذرات اکسدد نیکرد فشددار آ*س*و*ش هنگامه آخر یحس م باران

 خود را آياد کرد یکشد ب به س ت یم رونیاش را ب
 برو دستور رو بده بهشون ارنیپلمب رو در م یدارن بردسب ها -
 ! ستمین یمن کاره ا یورفت نوینه خودت بدر ! تو ا -
 كنمیهنگامه خواهش م تونمینم -
 ستین یزیدو سه قدم که چ نیا یریبگ نویا یتونست یتوق -

شار اندک هنگامه سمت نائ یباران را رها کرد و با ف س  یو وک ینیاو را به  سه مو
ده بود فرستاد ب باران متوده نش ستندینگر یبه آنها م یشتریکه حاال با تعجب ب

شت ب وقت یکه ک ستش وذا ستور را در د  یولحرف آن را د یب یهنگامه بروه د
حال  در ینینائ یدنگاه وسددتاخ و عصدد ریي كردیموسددسدده ورفت حس م  یوک

 است ب یفروپاش
 شود یخواندن هر سطر ايآن نامه چشمان مرد وشوده تر م با

 رو به سرباي دم در وفت : هنگامه
رو   یدسددتور بده وسدددا یتو و به باربر ادیسددرکار به دناب سددروان بگو ب -

 نجایبروردونند ا
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 : دیب پرسبا تعج سرباي
 چرا ؟ -
 حكم متوقف بشه ! یکه ادرا یدستور اومده اي قاض -

 شد : دهیبر اعصاب باران کش یچون سوهان ینینائ یصدا
 رهیحكم رو بگ یادرا یدلو تونهیکس نم چیه -

 با تمس ر به او وفت : هنگامه
 که شددده ب دینیب یاما فعال م ه،یپرونده چ نیسددمت شددما تو ا دونمیورچه نم -

 نیکه ا هیدسددتور قاضدد رهیحكم رو بگ یادرا یتونه دلو یکه م یمردع تنها
 ببببب لتونهیدستور هم االن تو دست وک

ب اما اي  دیلري یبه طرف هنگامه برداشدددت ب باران کم یبا خشددم قدم ینینائ
 تكان ن ورد : شیدا
با وردن  ی وایهم دانشددگاهه که م نجایا یفكر کرد ینینائ سددتایعقب وا -

 ؟ یبشون یت رو به کرسحرف یکلفت
 به باران انداخت : یزینگاه نفرت انگ ینینائ
ه همه باش ادی نویب ا دمیرو شن كتید کید یبالخره صدا یبه به خانم اشراق -

کشور واسه من مث  همون اتاق دانشگاهه  نیا یهمه دا دیشهر و شا نیا یدا
رش هنوي بهت خد نكهیواسم نداره مث  ا یکار چیمث  تو ه یخورد کردن آدمها

 ببب دهینرس
 موسسه کرد و وفت :  یوفتگو رو به وک نیاي ا شیو هنگامه

 که با کارآمويم درست حرف بزنه دیآقا تذکر بد نیبرخوردار ! بهتره به ا یآقا -
 : دیاي کنارشان به ووش رس ییایسروان ک یصدا



wWw.Roman4u.iR  652 

 

 برخوردار ؟ یآقا هیچ هیقض -
 يمزمه کرد : یبه آهستگ برخوردار

 متوقف بشه ببب دیداشته با یرادیا هیحكم  یادرا یروند شكل نكهیامث   -
ض و ستور قا شده بود ه ینیورفت ب نائ ییایرا به طرف ک ید  یکالم چیساکت 

شم یبه يبان نم سا یآورد و تنها با خ شدن و شاهد بروردانده  شكار   اندک  یآ
حنه صدد نیبه ا یکه با خوشددحال یدر حال کیدرون خاور به سدداختمان بود ب ن

رف ب برخوردار به ط ستادیکرد دستان نال و نوژن را ورفت و کنار باران ا ینگاه م
 باران آمد و وفت :

که  دیدون یخوب م ه؟یکش دادن پرونده چ نیفهمم منظور شما اي ا یمن نم -
ست د هی میریاالن م نیما هم شما چند  میدیم هیصدور ادرائ یبرا گهیدرخوا ب 

 كنهیبراتون نم یروي فرقچند  نیا دیماه وقت داشت
به يبان  یکالم ینینائ رهیدو و خ نهینگاه ک ریتوانسددت ي ینزد ب نم یحرف باران

 يد و پاسو داد : یب هنگامه لد ند بزرو اوردیب
ن سدداختمو نیتو ا شددتریچند روي ب  وادیفكر کن که ما دلمون م نیشددما به ا -

 سدداختمون رو نیشددده ا هیمث  غول چراس دادو  میتونسددت دمیب شددا میاطراق کن
 بببب میکن بیغ

ا نگاه ب ینیبه او انداخت و به سمت در رفت ب نائ یزینگاه تمس ر آم برخوردار
سرعت وارد  یو لد ند صدرا به  شد ب در همان هنگام  مرموي به دندالش روان 

 قرار ورفت ب ینینائ نهیبه س نهیسالن شد و درست س
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خارج شده بود ب به سرعت دست يمان و مكان اي دست صدرا  یلحظه ا یبرا
 را ورفت : ینیدراي کرد و شانه نائ

 ؟ ! یکن یم یچه غلط نجایتو ا -
 به سرعت به سمت آنها آمد : برخوردار

 که ببب دیدون یچه طري برخورده ب م نیثابت ا یآقا -
 ! دیکن تیايم شكا دیتون یدونم که م یاره م -

 به طرف آن دو آمد ب یانیک سروان
 اومده ؟ شیپ نجایا یمشكل -

 : دیکش رونیشانه اش را اي دست صدرا ب ینینائ
 ب  یوک یاقا نیرو با وود يورخونه اشتداه ورفته ا نجاینه فقط ا -

 ب به باران انداخت یو پر اي تمس ر زیحرف نگاه نفرت انگ نیاي وفتن ا بعد
 را ورفت : شیبه طرف صدرا آمد و بايو هنگامه

 ور ! نیا ایب؟  یکن یم كاریصدرا چ -
 : دیکش یقیبرخود مسلط شد نفس عم یبه س ت صدرا

 چه خدره ؟ نجایا -
 حكم متوقف شد ؟ یادرا -

 وفت : یبا ناباور صدرا
 چطور ؟ -
 شد ! نكاریدونم چطور موفق به ا یباران حكمش رو ورفت خودمم هنوي نم -

شن صدرا سم باران همه چ دنیبا   توده به را در آن لحظه فراموش کرد بدون زیا
صدا ینیخروج برخوردار و نائ ساختمان و بدون توده به  نها که اي آ یانیک یاي 
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خواست صورتجلسه را امضا کنند به طرف باران رفت ب هنگامه به سرعت  یم
ضا کرد و همراه ن سه را ام ش کیصورتجل به  کار رفتند تا غولبه طرف کاروران م

 آنها کمک کنند ب
سد ب م یمن ستادیمقاب  باران ا صدرا ست اي او چه بپر ست که باران  یدان دان

شد شار  وک ش شیيمان و مكان برا نیدر ا ینینائ دنیب حتما د ستیدیتحت ف
 دیبوده ب نال دست باران را رها کرد و به سمت صدرا دو یبزرو

 خونمون ؟ میبر میتون یکنند ! ما م ینم رونیعمو ما رو ب -
 ب دیبه سر نال کش یدست یيد و با حواس پرت یلد ند کمرنگ صدرا

 خونه ب نیبرورد دیتون یم زمیاره عز -
 ب دیو هنگامه دو کیشادمان به سمت ن نال

 : دیاهسته پرس صدرا
 باران ؟ یخوب -

 با بغض سر تكان داد : باران
 خوبم ببب -
 ؟ یمطمئن -
 اره ببب نگران نداشب ب ب -

بعد اي دادواه امروي توانست ب نه  یخواست نگران نداشد اما نم یدلش م صدرا
شن ییب نه بعد اي حرفها شن یبود ببب نم دهیکه  ست   آن حرفها چه بر سر دنیدان

 باران خواهد آورد ببب
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باران را ورفت و فشددرد ب باران سددرش را باال آورد و در  یاهسددته بايو صدددرا
بپرسددد که اي دادواه چه خدر اما   واسددتیماند ب دلش م رهیچشددمان صدددرا خ

داد ب صدرا  یدرات را نم نیدر نگاه صدرا بود که به او ا یزید چکر یدرات نم
سمت نزد سته او را به  شد اه صندلیتر کیمتوده لريش بدن باران  ود مود ین 

ه ماند یبردا یآن نشاند ب باران چون کودک یاو را رو متیدر سالن برد و با مال
 کند ب تشیبود تا هدا

 : افتیرا باي شیصدا بالخره
 شد ؟ یدادواه چ -

فرو برد ب باران م*س*تاص  حس کرد قلدش اي  شیکالفه دست در موها صدرا
 تكان خورد بببب متریلیچند م شیسر دا

 ؟ یحكم رو ورفت یبدونم چطور  وامیب االن م میزنیبعد درباره اون حرف م -
 معذب دابجا شد : باران

 رفتم پرونده رو دوباره نگاه کردم یچیه -
 اون فرصت کم ببببتو  یچطور فرصت کرد -
ستش ما تقر - شت یهمه بروه ها رو کپ دایخوب را شون دا وه دز چند تا بر میاي

ونده رو که قدال خ هیکردم بق یبررسدد مینداشددت یمن فقط اون چند تا رو که کپ
 تو دفتر میبود

شماتت قرار ورفته  یکرد چون کودک یلد ند يد حس م اریاخت یب صدرا مورد 
: 

 ؟  یخانوم وک یکرد دایپ یخوب چ -
 لد ند يد :  یکلمه خانوم وک دنیبا شن باران
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که اون اصال حق درخواست  دمیکردم د یوکالتنامه برخوردار رو بررس یوقت -
 ندوده اراتشیدزو اخت نیا یعنیرو نداشته !  هیصدور ادرائ

نكته نشدددده  نیماند چطور او و هنگامه متوده ا یباق یمدهوت بردا صددددرا
 یآورد که موقع مرور پرونده در دادواه به قدر عصددد ادیبه  یوبودندب با شددرمند

بود ب به  هانداختیموسسه ن یوکالتنامه وکال یبه بروه ها ینگاه مین یبود که حت
 قایب اما حاال دق ندک دایتوانسدددت پ یدرون آنها نم یمهم یزیچ چینظرش ه

 قیعم یدبود ب لد ن دهیوقت خر شددانیبرا تیاهم یبه ظاهر ب یبروه ها نیهم
صدا یرو یو واقع ست محدت درونش را  یکه نم ییلدانش دان ورفت با  توان

 پنهان کند رو به او وفت :
 ! یشیشهر م نیا یوکال نیروي اي بهتر هیمن اشتداه نكردم ب تو حتما  یدید -

 هجوم خون را به صورتش حس کرد : باران
 ب دمیرو فهم تیاهم ینكته ب هینكردم فقط  یشرمنده ام نكن من که کار -

 سرش را به شدت تكان داد : صدرا
که حداق  ده روي برامون وقت  ینیب یندود م تیاهم ینكته اصددال ب نینه ا -

 ب یورفت
 حتما وورنه ببببب دیخوب شما فرصت نكرد -

صورتش را باال آورد ب در حال صدرا ست دراي کرد و چانه باران را ورفت و   ید
 دوخت وفت : یس در چشمانش مهمراه با مهر و سپا یکه نگاه
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 بب خودت هم میاي تو وقت داشددت شددتریب یلیخ یباران ما به اندايه تو و حت -
نگو و فقط خودت رو باور کن و  یچیبود ه رینظ یب یکه کرد یب کار یدونیم

 ب ب ب میبگذار ايت ممنون باش
شانه تا باران سرش را به ن صدرا خند دییسكوت کرد و  نزد  ندلد  دیتكان داد ب 
سمت بچه ها رفت حاال م دیخند ست ب یو به  که در بدو ورود  یتوده یخوا

شان داده بود را ددران کند ب و باران ب صحنه مقاب  دوخت  اریاخت ین شم به  چ
س و سپ دیچرخ یم آنهابه صدرا که شادمان دست نال و نوژن را ورفته بود و با 

سراس ن سر م کیبه  سمت درا ورف یبزرو زیرفت و همراه او  الن س گریت و به 
ر به حق الوکاله حاضدد زانیم نیبا باالتر یحت یلیدانسددت که کمتر وک یبرد ب م

که  یشددود ب چه برسدددد به پرونده ا یم نشیبا موکل یو همراه یهمدل نیچن
شد ب  گانیرا سان نیدلش ا درو تدرعا برعهده ورفته با ستود  دیقاب  تمج تیان را 

به ا که ه نیببب و  داه نكرده ه چیفكر کرد  قت اشددت خت  چیو نا قت در شدد و
ص سان تیش  صدا یان شتداه نكرده ب   رونیهنگامه او را اي افكارش ب یصدرا ا

 : دیکش
 امروي همه ناهار مهمون من -
 ادامه داد : یبابر یرو به کارورها و
 دییایحتما ب دیشما هم با -

 گرید بلند صدددرا و بچه ها باعث شددد باران هم ب ندد ب او هم یهورا یصدددا
شد و همه ه دیخند یيد ب م یلد ند نم شحال جانیب اي دا بلند  اش را  یو خو

شددانه هنگامه به صدددرا  یبا در آ*س*و*ش ورفتن هنگامه نشددان داد ب اي فراسددو
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و  قیعم ینگاهبود و با  سددتادهینال و نوژن خندان ا انیکه حاال در م سددتینگر
 ببب كردیتر به او نگاه م قیعم یلد ند

يمان و مكان اي دست صدرا خارج شده بود ب به سرعت دست  یه الحظ یبرا
 را ورفت : ینیدراي کرد و شانه نائ

 ؟ ! یکن یم یچه غلط نجایتو ا -
 به سرعت به سمت آنها آمد : برخوردار

 که ببب دیدون یچه طري برخورده ب م نیثابت ا یآقا -
 ! دیکن تیايم شكا دیتون یدونم که م یاره م -

 به طرف آن دو آمد ب یانیک سروان
 اومده ؟ شیپ نجایا یمشكل -

 : دیکش رونیشانه اش را اي دست صدرا ب ینینائ
 ب  یوک یاقا نیرو با وود يورخونه اشتداه ورفته ا نجاینه فقط ا -

 ب به باران انداخت یو پر اي تمس ر زیحرف نگاه نفرت انگ نیاي وفتن ا بعد
 ورفت :را  شیبه طرف صدرا آمد و بايو هنگامه

 ور ! نیا ای؟ ب یکن یم كاریصدرا چ -
 : دیکش یقیبرخود مسلط شد نفس عم یبه س ت صدرا

 چه خدره ؟ نجایا -
 حكم متوقف شد ؟ یادرا -

 وفت : یبا ناباور صدرا
 چطور ؟ -
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 شد ! نكاریدونم چطور موفق به ا یباران حكمش رو ورفت خودمم هنوي نم -
شن صدرا سم باران همه چ دنیبا  را در آن لحظه فراموش کرد بدون توده به  زیا

صدا ینیخروج برخوردار و نائ ساختمان و بدون توده به  نها که اي آ یانیک یاي 
خواست صورتجلسه را امضا کنند به طرف باران رفت ب هنگامه به سرعت  یم

ضا کرد و همراه ن سه را ام ش کیصورتجل به  کار رفتند تا غولبه طرف کاروران م
 د بآنها کمک کنن

سد ب م ینم ستادیمقاب  باران ا صدرا ست اي او چه بپر ست که باران  یدان دان
شد شار  وک ش شیيمان و مكان برا نیدر ا ینینائ دنیب حتما د ستیدیتحت ف

 دیبوده ب نال دست باران را رها کرد و به سمت صدرا دو یبزرو
 خونمون ؟ میبر میتون یکنند ! ما م ینم رونیعمو ما رو ب -

 ب دیبه سر نال کش یدست یيد و با حواس پرت ید ند کمرنگل صدرا
 خونه ب نیبرورد دیتون یم زمیاره عز -

 ب دیو هنگامه دو کیشادمان به سمت ن نال
 : دیاهسته پرس صدرا

 باران ؟ یخوب -
 با بغض سر تكان داد : باران

 خوبم ببب -
 ؟ یمطمئن -
 اره ببب نگران نداشب ب ب -
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توانست ب نه بعد اي دادواه امروي  یان نداشد اما نمخواست نگر یدلش م صدرا
شن ییب نه بعد اي حرفها شن یبود ببب نم دهیکه  ست   آن حرفها چه بر سر دنیدان

 باران خواهد آورد ببب
باران را ورفت و فشددرد ب باران سددرش را باال آورد و در  یاهسددته بايو صدددرا

دادواه چه خدر اما بپرسددد که اي   واسددتیماند ب دلش م رهیچشددمان صدددرا خ
داد ب صدرا  یدرات را نم نیدر نگاه صدرا بود که به او ا یزیکرد چ یدرات نم

سمت نزد سته او را به  شد اه صندلیتر کیمتوده لريش بدن باران  ود مود ین 
ه ماند یبردا یآن نشاند ب باران چون کودک یاو را رو متیدر سالن برد و با مال

 کند ب تشیبود تا هدا
 : افتیرا باي شیداص بالخره

 شد ؟ یدادواه چ -
فرو برد ب باران م*س*تاص  حس کرد قلدش اي  شیکالفه دست در موها صدرا

 تكان خورد بببب متریلیچند م شیسر دا
 ؟ یحكم رو ورفت یبدونم چطور  وامیب االن م میزنیبعد درباره اون حرف م -

 معذب دابجا شد : باران
 گاه کردمرفتم پرونده رو دوباره ن یچیه -
 تو اون فرصت کم بببب یچطور فرصت کرد -
ستش ما تقر - شت یهمه بروه ها رو کپ دایخوب را شون دا وه دز چند تا بر میاي

ونده رو که قدال خ هیکردم بق یبررسدد مینداشددت یمن فقط اون چند تا رو که کپ
 تو دفتر میبود
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شماتت قرا یکرد چون کودک یلد ند يد حس م اریاخت یب صدرا فته ر ورمورد 
: 

 ؟  یخانوم وک یکرد دایپ یخوب چ -
 لد ند يد :  یکلمه خانوم وک دنیبا شن باران

که اون اصال حق درخواست  دمیکردم د یوکالتنامه برخوردار رو بررس یوقت -
 ندوده اراتشیدزو اخت نیا یعنیرو نداشته !  هیصدور ادرائ

نكته نشدددده  نیاماند چطور او و هنگامه متوده  یباق یمدهوت بردا صددددرا
 یآورد که موقع مرور پرونده در دادواه به قدر عصددد ادیبه  یبودندب با شددرمندو

بود ب به  هانداختیموسسه ن یوکالتنامه وکال یبه بروه ها ینگاه مین یبود که حت
 قایب اما حاال دق ندک دایتوانسدددت پ یدرون آنها نم یمهم یزیچ چینظرش ه

 قیعم یبود ب لد ند دهیوقت خر شددانیبرا تیاهم یبه ظاهر ب یبروه ها نیهم
صدا یرو یو واقع ست محدت درونش را  یکه نم ییلدانش دان ورفت با  توان

 پنهان کند رو به او وفت :
 ! یشیشهر م نیا یوکال نیروي اي بهتر هیمن اشتداه نكردم ب تو حتما  یدید -

 هجوم خون را به صورتش حس کرد : باران
 ب دمیرو فهم تیاهم ینكته ب هینكردم فقط  یارشرمنده ام نكن من که ک -

 سرش را به شدت تكان داد : صدرا
که حداق  ده روي برامون وقت  ینیب یندود م تیاهم ینكته اصددال ب نینه ا -

 ب یورفت
 حتما وورنه ببببب دیخوب شما فرصت نكرد -
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صورتش را باال آورد ب در حال صدرا ست دراي کرد و چانه باران را ورفت و   ید
 دوخت وفت : یهمراه با مهر و سپاس در چشمانش م یکه نگاه

 بب خودت هم میاي تو وقت داشددت شددتریب یلیخ یباران ما به اندايه تو و حت -
نگو و فقط خودت رو باور کن و  یچیبود ه رینظ یب یکه کرد یب کار یدونیم

 ب ب ب میبگذار ايت ممنون باش
شانه تا باران سرش را به ن صدرا خند دییسكوت کرد و  ند نزد لد  دیتكان داد ب 
سمت بچه ها رفت حاال م دیخند ست ب یو به  که در بدو ورود  یتوده یخوا

شان داده بود را ددران کند ب و باران ب صحنه مقاب  دوخت  اریاخت ین شم به  چ
س و سپ دیچرخ یم آنهابه صدرا که شادمان دست نال و نوژن را ورفته بود و با 

سراس ن سر م رفت و کیبه  سمت د یبزرو زیهمراه او  الن س گریرا ورفت و به 
ر به حق الوکاله حاضدد زانیم نیبا باالتر یحت یلیدانسددت که کمتر وک یبرد ب م

که  یشددود ب چه برسدددد به پرونده ا یم نشیبا موکل یو همراه یهمدل نیچن
شد ب  گانیرا سان نیدلش ا درو تدرعا برعهده ورفته با ستود دیقاب  تمج تیان  را 

به ا که ه نیببب و  داه نكرده ه چیفكر کرد  قت اشددت خت  چیو نا قت در شدد و
ص سان تیش  صدا یان شتداه نكرده ب   رونیهنگامه او را اي افكارش ب یصدرا ا

 : دیکش
 امروي همه ناهار مهمون من -
 ادامه داد : یبابر یرو به کارورها و
 دییایحتما ب دیشما هم با -
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 گریاعث شددد باران هم ب ندد ب او هم دبلند صدددرا و بچه ها ب یهورا یصدددا
شد و همه ه دیخند یيد ب م یلد ند نم شحال جانیب اي دا بلند  اش را  یو خو

شددانه هنگامه به صدددرا  یبا در آ*س*و*ش ورفتن هنگامه نشددان داد ب اي فراسددو
و  قیعم ینگاهبود و با  سددتادهینال و نوژن خندان ا انیکه حاال در م سددتینگر

 ببب كردیبه او نگاه متر  قیعم یلد ند
***************** 

 نجانیا یاشراق یثابت ، آقا یآقا -
 داخ  انیب دیبگ -

در اتاق رفت و پس اي خوش  یاي دا بلند شد و به استقدال سهند تا دلو صدرا
 مدلها نشستند ب یکوتاه مقاب  هم رو یو بش

 : دیمقدمه پرس یب سهند
 خوب صدرا چه خدر اي دادواه صدح ؟ -

را  زیصدددح همه چ یو با به خاطر اوردن مادرا دیکشدد یقینفس عم راصدددد
 همانطور که اتفاق افتاده بود شرح داد و به خاطر آورد

س یکه به دلو صدح شعده ر صوص يندان دهیدر  ا و ه یبود فرهاد با لداس م 
 یم کنارش به چشم یبود و سرباي ستادهیبر دست قد  اي او آنجا ا یدست بند

س صدرا  سها یکرد نگاهش نكند اما پويخندها یعخورد ب   قیعم یمدام و نف
 داد ب یادايه را به او نم نیصدرا ا

 دفتر صدا کرد : یمنش یوقت
 254شعده  میساعت هشت و ن -
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س ره رها صدرا شته ال افتهی ییحس کرد اي آن دو م شب وذ ست ب اي   حهیا
 یتا بهانه ا بزند یخواسددت مقاب  فرهاد حرف یخود را آماده کرده بود دلش نم

ست او بدهد برا ض تیخراب کردن ذهن یبه د صدرا با نامه متقاب  و  یقا ب اما 
پرونده وذاشته بود ب فرهاد او و باران  یمواده شد که فرهاد رو یمشمئز کننده ا

شروك در ط شتن رابطه نام شكا یيندو یرا متهم به دا شترکش کرده و  هم  یتیم
 ارشاد فرستاده بود ب یو به دادسرا میاي داخ  يندان تنظ

را پشددت سددر وذاشددته اما هروز فكر  یبعد قیدانسددت چطور دقا ینم صدددرا
 سقوط کند ب تیاندايه اي درده انسان نیفرهاد تا ا كردینم

دوان که تا بحال او را در دادواه خانواده   یوک نیدادواه با تعجب به ا یقاضدد
کرد و  یخود دار یو نظر دهیاي ابزار هر وونه عق یکرد و ل یبود نگاه م دهیند

 وفت : تیدر نها
س - شراق یدویفعال ر ست خانم ا رونده پ فیتا تكل شهیمتوقف م یبه دادخوا

سقط دن شكا نیضرب و درج و  سرا تیو  ش ب  یخوانده در داد شاد م ار
 بشه

ست ا یصدرا م و افتادن پرونده طالق ب  قیسال به تعو کیحداق   یعنی نیدان
 ب ب

حرفها سدد ت ولگون شددده بود و طري نفس  نیا دنیسددهند اي شددن صددورت
 است ب یو عصدان نیداد که تا چه اندايه خشمگ ینشان م دنشیکش

 اضافه کرد : یبه آرام صدرا
 هشیتو ارشاد بسته م هیپرونده تو همون مراح  اول نینگران نداش سهند ا -
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 خفه وفت : ییبا صدا سهند
سته م ی!م ستیبه وفتن ن ايین - ه به دادواه چ نیا یدون یاما م! شهیدونم که ب

 ؟ ارهیروي باران م
 م*س*تاص  وفت : صدرا

صال ن كنمیب بباما همه تالشم رو م دونمیدونم بببب م یم - ضور  یايیکه ا به ح
 باران در دادسرا نداشه

 بلند وفت : دایتقر ییبا خشم برخواست و با صدا سهند
 یمدرک درسددت چیه نكهیدون اده ب یمرد ادايه م هیکه به  هیچه قانون نیاخه ا -

 به ينش که اي برگ و  پاکتره بزنه بببب یتهمت نیداشته باشه چن
ست ه صدرا شمانش را ب س  چیچ شت اما با  نیا یبرا یپا سهند ندا سوال 

 وفت : دیرس یبه ووش م نیکه اي فرط اندوه سنگ ییصدا
راه  ه کردک یحماقت نیاما فرهاد با ا رسددهیدونم وفتنش ظالمانه به نظر م یم -

 کوتاه تر کردب ببب یلیپرونده باران رو خ
 ستیماند با خشم به صدرا نگر یباق یبردا سهند

 صدرا ؟ یگیم یچ یفهم یم -
فقط به فكر کمک کردن  دیبارانم با  یوفتم که ظالمانه اسدددت بب اما من وک -

 بهش باشم
 ؟ یمتیبه هر ق -
 نیانزدارم ا نیا حاال که در عسهند ببب ام اوردمیرا به ودود ن طیشرا نیمن ا -

ايش به نفع موکلم اسددتفاده کنم ب باور کن اور   وامیبه ودود اومده م طیشددرا
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 یدادواه چیکه نتونه تو ه كردمیم یابد يندان یدسدددت خودم بود فرهاد رو برا
 خزئدالت رو بگه ببب نیحاضر بشه و ا

ند با سدده ما نم كردیبرخورد م یمنطق دیسددكوت کرد  دلش  توانسدددت ب یا
ستیم ست ب یبرود و فرهاد را اي هر يندان  وا شد و تا حد مرگ  رونیکه ه بك

بعد خود را  یقیکرد اما دقا یچطور با صددددرا خداحافظ دیکتک بزند ب نفهم
سرعت با پا افتیدفتر  رونیب ش ادهیپ یکه به  شتها ودفتر د یرا دلو نشیما  ذا

 رفت یبود و به سمت خانه م
 سالم ب همدم
م آلدو نیبرات آشناست مگه نه ؟ چقدر ا یلی؟ خ یشنو یرو م کیموي یصدا

ه يمزم اریاخت یخواب بودم ب یوقت ی! انقدر که حت كردمیاحسدددان رو ووش م
 اهنگ رو ووش کنم نیفقط ا دیکردم ترانه هاش رو اما حاال امروي انگار با یم

 لمس دستاته دیآرومم ام نكهیا  یدل
 هراتیکنار لحن و یلد ند پنهان نیهم
 تنهامه یدستا نیهم ییتنها نكهیا  یدل

 چشماممه دیترد نیهم كمیتار یایدن نیهم
 یرنگ یحس پقمردن دچار شک و ب هیشد
 یداره دلتنگ قتیحق ییآرومم تو تنها من

شتم ب حال عج ریدو روي نفس و همدم سر وذا شت  دونم اي  یدارم نم یدیرو پ
ب تو  مسیتونم ننو یکه نم دهیبگم اما حالم انقدر غر دیبا یبرات بگم اي چ یچ

شت نیا س ت دا سعادت کار م یرو میچند روي  اما انگار وره  میکرد یپرونده 
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رو من باي کردم ببب  کوروره  نیهمدم ا شددهیکور افتاده بود تو کارمون ب باورت م
نگ و م شیب انگار اون باران و یباور کن ی وایکنم تو چطور م یخودمم باور نم

و نگرانم اما اصددال  دهیترسدد یلیشددده درسددته االن خ میقا ییدا هیو افسددرده 
نستم دو یرفتم م یبه طرف دادواه م یب امروي صدح وقت كنمینم یاحساس منگ

دونم اما مطمئن بودم که  یبببب نم ارمیدر ب ندهاي تو پرو یزیچ هیتونم  یکه م
 ببب ردمیبر نم یدست خال

اي  مریتا نتونم دسددتور بگ بود دلوم سددتادهیوا یمعز یهم شددد وقت نطوریهم و
ض شماش خوندم که بد با ا یقا  گهیشده ب اما انگار د ریپرونده درو نی،اي تو چ

ض یتو دلم ندود ب و وقت یدیترد چیه شما یحكم رو اي قا ضق یورفتم تو چ  یا
هر چند  ودحكم خوشددحاله، هر چند عب*و*س ب نیهم خوندم که اي دادن ا

رو تا خرخره بسددته بود هر چند  پلماتشید قهی یاخم کرده بود هرچند دکمه ها
شد هی شیشونیپ یرو صال رنگ نگاهش  مث   یكی هیلكه کمرنگ مهر بود اما ا
ستیندود ب دلم م ینینائ سم اما فكر کن که   وا شنش رو بب*و*  هیصورت خ

 اومد ب یچه به رويم م كردمیرو م نكاریدرصد ا
چقدر حالم  نكهیاصد  ا رو نگم بببب هیکنم که اصد  قضد یم یدارم وراد بايم
 یدسددتامو ورفت وا سددتادیبهم وا کیاونقدر نزد شددبیصدددرا د یاي وقت دهیعج

شم نكن ببب نگو !نگو!  نیهمدم ا سرين شد و رفت هوا ببب  سال فرارم دود  همه 
 بشنوم بب  وامینگو !نم

 عاشق شد شهیم هنويم
 حال من خوبه هنويم

 پر اي رنگه ایدن نیبد
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 عشق محدوبه هنويم
 الال الال الال

 یبه من دار ییایچه رو یدون ینم یریدلگ تو
 یسردم برو رد شو تو آياد یكنیفكر م اور
 دونم چقدر س ته ینم
 یواریپشت ندض د تو
 رويا نیدونم تو ا ینم

 ببب یبه من دار یاحساس چه
 حس پقمردن هیشد

 یرنگ یشک و ب دچار
 ییآرومم تو تنها من
 ببب یداره دلتنگ قتیحق
ستام یوقت س دم،یو ورفت نلريد س دمینتر شتدا دمیاي گ*ن*ا*ه ،نتر ه ،همه اي ا

ودودم پر شددد اي آرامش، اي حس خوب مورد توده قرار ورفتن ب تو چشددماش 
 یم و تنها رو دهیين ترسدد نیرو بلكه ا ینه باران اشددراق نهیب یکه منو م دمیدیم
ت همه ورف امودسددت رويید یدوباره عاشددقش شدددم نه اما وقت گمیب ب نم نهیب

ندود و من  نمونیب یراي گهیشددد ببب انگار رها شدددم حاال د یودودم پر اي انرژ
 گهیکرد اصددال معذب ندودم اصددال ناراحت ندودم، د یبرخالف اونچه فكر م

و کامله چرا  شیمودود انقدر قاب  سددتا هی یخجالت يده هم ندودم ب وقت یحت
باشددم ببببب و مونیمن اي اون خاطرات پشدد دیبا کنارم  یامروي وقت و خج  
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 یاطر کاربه خ یتو چشمام نگاه کرد وقت یسرم رو ورفت باال وقت یوقت ستادیوا
 ببببب ستین نیيم یرو گهیکرد حس کردم پاهام د شمیکه کرده بودم ستا

 ندارم بببب یدارم و حال خوب یهمدم حال خوب یوا
 یر مکه اون موقع فك یحداق  اون عشددق ای سددتمیعاشددقش ن گهیکه د دونمیم

که فقط مال من   وامیصددرا رو م هیمث  بق یكیمنم  دمیکردم دارم و تهش فهم
 باشه که کنارم باشه که لمسش کنم که باورش کنم بببب

 وام یکه هسدتم نم یتیوضدع نیبببب تو ا هیحسدم نسددت بهش چ نیا دونمینم
سر دا سال پ یبروردم  صدمه  نیاي ا یبببب من به اندايه کاف شمیشش  شق  ع

به نگاه مهربون  ینم یبه دلم اعتماد کنمبببب حت گهید  وامیم ب نمخورد خوام 
 صدرا اعتماد کنم بببب

م بشدد یكی  وامیبشددكنه ببب م ممیکه نگذارم دوباره حر دمیببب قول م دمیم قول
 مث  صدرا ببب  یوک هیآدم مث  صدرا  هیمث  صدرا ب 

ست آي ییبندها نیاي ا دیاول با اما ست و پام ه شم ب ومهمترکه به د ند ب نیاد ب
 رهیگیکه داره دوباره رنگ م هیعالقه ا نیهم

اي  یدونیبببب اما نم زنمیدارم حرف م ضیضد و نق یلیخ دونمیهمدم م بد ش
صدرا با من چه  تیصدرا لد ند صدرا نگاه صدرا و حما یتا امروي دستا رويید

 کرده ببب
 سرد و مغرورم نكهیا نه
 دور اي احساسم نكهیا نه

 دست دلم روشه اربگذ
 رو بشناسم ایرو بگذار
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 دنیشهر خواب تموم
 دارمیاي فكر تو ب من

 یفهم یروي م هی
 چشمام اي

 به تو دارم یاحساس چه
 حس پقمردن هیشد

 یرنگ یشک و ب دچار
 ییآرومم تو تنها من
 ببب یداره دلتنگ قتیحق

با  مزنیدارم م یدونم چه وند یبببب خودم م دونمیسددرينشددم نكن بببب م همدم
گار فرهاد رو نم یحرفام ب م نیا مدم ان ما ه  یدونم من هنوي ين فرهادم ببب ا

سم ببب تموم مدت صدرا  یشنا شم رو کردم به  که تو خونه اش بودم ببب همه تال
ببب مدام به هر بهانه  آورد یمن م ادیفكر نكنم بببب اما خودش مدام صدرا رو به 

 آوردب یاسم اونو م یا
اون تو  یوقت آريو نكردم که صددرا دا چیکه ه دونهیم اما خدا خودش وسدط

 ام باشه ببب یيندو
 وقت دلم هیتو ننوشددتم که نكنه  یخط هم تو هی یاون دو سددال اخر که حت تو

 بلريه دوباره ببب
ما مدام تحق كردیم كاریاون چ ا مادم خ*ی*ا*ن*ت  یم رمیاون  به اعت کرد 

ه هم اي من قشنگتر بودن هم رنگ به رنگ ک یچشمام با دخترها یب دلوكردیم
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که بهم کرده  یکردم به خاطر لطف یرفت بببب و من فكر م یکم سددن تر رژه م
 سكوت کنم تحم  کنم تا برورده طرفم ببب دیبا

صدرا افتاد همون حس تعهد یبابام افتاد برا یکه برا یاتفاق اما ه تو ک یمحمد 
م تا اور مجدور باشدد یبب حتيد ب شیبرد آت نیفرهاد مونده بود رو اي ب یقلدم برا

من فقط  یبببب اون برا ستیعنوان اون شوهر من ن چیاخر عمر ينش بمونم به ه
که  یهاش عشددق یکه خودخواه یكیمت*ج*ا*و*ي  هیاسدددت  دهیمرد غر هی

 رو سويوند بببب زدیداشت نسدت بهش تو دلم دوانه م
 تاوان وذشته فرهاد رو پس دادم من
به  دیه تنها اي اون ندوده ب من اي اول نداکه اشددتدا دونمیخودم م اما به حرفش 

ماد م با یقولش اعت هایرو تونهینم یمرد چیکه ه دمیفهم یم دیکردم ببب   یا
 بشه بببب کیشر یا گهیرو با کس د شیيندو

ستمیاور هم م من س دیايدواج کنم با  وا اي  یکه خدر كردمیرو م نكاریا یبا ک
شت مطمئنم که حاال و صدرا ندا شا نیضعم اودود  اور  یحت دیندود بببب که 

صدرا قرار م سر ر اه  شت من رو دوباره  سرنو اي  یكیبهش مث   دادیمث  االن 
نه نتونست با دلم بك هادکه فر یکردم بببببب کار ینگاه م ابونیتو خ یآ دمها نیا

 بببب
 کنم یبا فرهاد يندو  واستمیم من

 خواستم عاشق فرهاد بشم یم
 اش باشم خواستم مادر بچه یم
 که مادرش نكرد یبزروش کنم کار  واستمیم

 خودش ن واست بببب اما
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دچارش  رويیکه اي د یدارم واسه حس دیببب شا گمیرو به تو م نایچرا دارم ا حاال
 تو شرمنده نداشم ببب شیپ  وامیم دیکنم شا یشدم خودمو تدرئه م

 واد ودم که بننوشددته ب یزیکه من تو اون دفتر چ نمیب یم كنمیفكر م یچ هر
د ندو دونیم نیرفتار ظالمانه فرهاد بشه ببب فرهاد اي اون اول هم مرد ا نیباعث ا

 تونه بببب اما ندود یم كردیهست ببب فكر م كردیبب فكر م
 بببب نتونست

ش یسر که اي رو باران صورتش پو صد دهیدفتر بلند کرد تمام  شک بود   یااي ا
 شكست بببب شتریو ب ترشیاش قلب شكسته سهند را ب هیهق هق ور

***************** 
سرا یشعده هفت بايپرس یدلو صدرا  دانست یدرست م ستادیارشاد ا یداد
ر دفت رینداشدددت ب مد دیهم ترد یذره ا یحت دیچه کار کند و چه بگو دیکه با

 سرش را بلند نكرد و تنها وفت : یشعده در برابر پرسش او حت
 انجیخودش ا نكهیقد  اي ا لشیبه عنوان وکخانم در مقام متهمه و شددما  نیا -
 ب دیوارد پرونده بش دیتون ینم ادیب

  وامیخانم خاصه من نم نیا طیدونم اما شرا یم -
 انجینرفته که ا ادتونیخاصدده  طشددونیشددرا نجایا نیمحترم همه متهم یآقا -

 ارشاده یدادسرا
ب  فه شددفتر شعده هفت کال ریمد انیمحمد یاي تمس ر پنهان در صدا صدرا
تا آمدن فرهاد نمانده بود ب تا به حال در  یبه سدداعتش انداخت فرصددت ینگاه
 نداشت ببب یچاره ا گرینداده بود اما انگار د نكاریاش تن به ا یشغل یيندو
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ست در د یآهستگ به  سه تراول پنجاه یب*س*ل کتش کرد و پاکت حاو بید
 وذاشت زیم یرا رو یهزارتومان

اي طرف پزشدددک معالش خانم  نیا دینینامه رو بد نیاشددما  انیمحمد یآقا -
 هیاشراق

ته  انیم یيد لد ند یحرف پاکت را وشددود ب و چشددمانش برق یب انیمحمد
 کدرش دا خوش کرد و رو به صدرا وفت : شیر
 یكنیساعته من و خودتو االف م هیچرا  دیخوب شما که نامه داشت -
 قهیايپرس رفت و چند دقسددپس به سددرعت اي دا برخواسددت به طرف اتاق ب و

 بعد پرونده به دست اي اتاق خارج شد ب
ش نجایهم - ساعت د نیب س گهیمطالعه اش کن دو   با بايپرس شهیدویوقت ر

ض زنمیحرف م شه ا یکه را شرکت کن نیب ضور متهمه  سه رو بدون ح بب ب یدل
 بده بببب تینامه رضا نیبا ا كنمیاما فكر نم

بر  یحس ناتوان ریاش حس کرد حس تحق هنیرا در قفسه س ینیدرد سنگ صدرا
 ودودش چنگ انداخت :

 بب ب گردمینامه محكمتر بر م هیبا  گهیدو ساعت د رمیشما نگران نداش من م -
 همه کارهاش رو حساب کتاب باشه بببب دیبا  یدرسته وک نیاها ا -

چشددم دوخت ب و  اتشیحرف پوشدده قرمز رنگ را وشددود و به محتو یب صدددرا
بود  که قرار یبه اسم شاهد یتر شد ب و تنها وقت قیظه لد ندش عملحظه به لح

ت حراس سیرئ ینیدر هم رفت ب نائ شیاخمها دیکند رس دایدر دلسه حضور پ
 دانشگاه بببب
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ست و آ ن را رو صدرا شه را ب شت وقت کم بود و او به  انیمحمد زیم یپو وذا
ست که با یم یخوب شد ا یکجا برود و چه کند بببب وقت دیدان سرا خارج  ي داد

 که کرد تماس ورفتن با سهند بود بببب یکار نیاول
ست دراي کرد تا ب ار رو ستادیب ار ورفته حمام ا نهییآ یدلو فرهاد آن را  ی، د

به نظر  یحمام متراکم بود تالش عدث یکه در فضددا یپاک کند اما با اندوه ب ار
س یم صدا دیر سو دیفر یب  س یدر به ووش م یاي آن  که هنوي و همچنان  دیر

 در متقاعد کردنش داشت : یسع
ست اي ا ایصدامو به خودت ب یشنویدونم م یفرهاد م - س ره  یباي نی، د م

 یباران درست کرد هیعل یپرونده ا نیکه همچ یکش یبردار، واقعا خجالت نم
تو پرونده درسددت کنه  یها یک*ث*ا*ف*ت کار هیعل  واسددتی؟ اور اون م

سه ين شدیقطرش چقدر م یدونیم ضرم رو  یكیکه من  ی؟ اون وقت تو وا حا
ساي شاد پرونده  سم ب ورم تو ار سمش ق  یاونو دار یكنی؟ فكر م یکن یم یا

 یم دیاي اونچه با شددتریکه خودت رو ب یببب خدر ندار نكاریبا ا یكنیخورد م
 آقا فرهاد ! یشكن

شنود ببب ه یاما نم فرهاد ست ب آيارش  دیرف یها نیکدام اي حرفا و توه چیخوا
 برنده یباي نیدر ا  واسددتینداشددت ب فقط دلش م شیرو یریداد و تاث ینم

شد حت شود کث یبا  یممكن را ارائه دهد ب خودش م یباي نیتر فیاور مجدور 
شده  رینفره تحق همثلث س نیاما انقدر خود را در ا ستادهیا غیلده ت یدانست رو

 ب ب ب چیه گریدو داشت و د به شكستن آن یا انهیوحش  یکه تنها م كردیحس م
************ 
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 ینگاه پر طمع انیب محمد دیاي شروك دلسه وذشته بود که صدرا رس قهیدق ده
 درنگ یو ب دیکوب زشیم یرو محكم رو یگریبه او انداخت ب صدددرا پاکت د

شد ب مرد ر ش زیوارد اتاق بايپرس  س ینق شلوار طو شن و  یبا کت و  تا  قهیرو
 نشسته بود زیشت مولو بسته شده اش پ

 سالم دناب بايپرس -
 پرونده نیتو ا دیدار یسالم شما چه سمت -
 هستم یخانم اشراق  یوک نطوریو هم نیاي متهم یكیمن  -
 دیاشهم ب  یپرونده وک نیتو ا دیتون ینم گهید دیخودتون متهم باش یوقت -
 دونم دناب بايپرس یم -
 تا احضارتون کنم دیبدر فیپس فعال تشر -
نشددسددت ب  شیلدها یرو یکج یبه صدددرا انداخت و لد ند ینگاه مین هادفر

ها نشسته به نظر  یاول صندل فیکه در رد یمرد نیچقدر ا كردیصدرا حس م
 ب دیآ یحال قاب  ترحم م نیو در ع زینفرت انگ

 شود شمرده شمرده حرف بزند نیخشمگ نكهیکرد بدون ا یسع
د  ق دیکن تیرو شما رو زیچند تا چ  وامیاما فقط م رمیدناب بايپرس من م -

 دیبش یدویوارد اص  رس نكهیاي ا
 ! دیکن یم فیتكل نییمن تع یبرا نیشما دار -
 کنم ینم یدسارت نینه من چن -
 ادیب هیتا براتون احضار رونیب دییپس بفرما -

 تكان ن ورد شیاي دا صدرا
 کالفه صدرا يد بايپرس
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 رونیکن ب ییرو راهنما شونیا ایب انیمحمد -
در نگاهش  ییاي برق آشددنا گریبه داخ  اتاق امد د یبا خوش خدمت انیمحمد

 ندود ب یخدر
 ایب میکه فرستاد هیآقا برات احضار رونیبرو ب ایب -

دهان باي کرد  نیخشمگ انیبه او انداخت محمد ریسرشار اي تحق ینگاه صدرا
 که قدم به اتاق وذاشته بود خفه شد یفرد یدر صدا شیب که صدا

 چند کالم صحدت دارم باهاتون هیمن  دیدناب بايپرس اور ادايه بد -
 نگاه کرد انیبه ظاهر خشن شاکر بايپرس

 داخ  انیم نییانداين پا یچه خدره چرا همه سرشون رو م نجایشما ؟ امروي ا -
شانش داد ب باي  زیبدون تعل  به طرف م انیشاکر بايپرس رفت ؛ و کارتش را ن

 : دیبرداشت و پرسپرس دست اي غر يدن 
 شونیاما ا دیباش دیتون یخوب شما م -
هم ادايه حضددور تو  یو برادر خانم اشددراق شددونیکه به ا  وامیمن اي شددما م -

سه رو بد ش دیدل شون تو هم نیکه ا دیب مطمئن با ضور  سه دل نیپرونده با ح
 دیندار یپرونده ا نیبه کش اومدن همچ یشما هم حتما عالقه ا شهیم تومه م

را به ب صددد ندینزد و تنها با سددرش به صدددرا اشدداره کرد که بنشدد یحرف يپرسبا
صدرا يد ب دقا سهند را  سمت در رفت و  سكوت یقیسرعت به  سه در   یبعد دل

اد کرد نوشت و سپس رو به فره یتلو فرو رفته بود بايپرس به سرعت در دفتر م
 : دیو پرس
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شتن با آقا - سرتون رو به رابطه دا سصدرا ث یشما هم  سابق و یابت همكال
ست خط خود خانم  یب و برا دیکرد شونیا  یوک اثدات ادعاتون چند بروه به د

شراق شهادت ر یا ستیو  شكده رو ارائه کرد ا ست دان  یا گهیحرف د دیحرا
 دیکه بزن دیدار

روح اي درونش پر  ییکه وو ییمكث کرد و سددپس با صددددا یلحظه ا فرهاد
 بود وفت : دهیکش

شه   وامیه نه اما مک یحرف تايه ا - شته با ضور دا سه ح سرم در دل خود هم
 نیکنند تا ا یاسددتفاده م یاومدن اي هر راه نجایکه ا یآدما نیچون مطمئنا ا

 وند رو بپوشونند
او وذاشت و  یپا یخورد ب صدرا دستش را رو شیسر دا یدیتكان شد سهند

رد و بايپرس کبود رو به  ستادهیکه هنوي ا انیاش شد ب شاکر یمانع حرکت بعد
 وفت :

چند دمله بگم و شما   وامیم یثابت و خانم اشراق یمن به عنوان شاهد آقا -
 لطفا دیمكتوب کن

بود که  یاما انقدر قو سدتیچ انیدانسدت که سدمت اکنون شداکر ینم صددرا
ست با توان یتنها م ایدهان اعتراض بايپرس پرونده کامال بسته شده بود ب و وو

 يد و ادامه داد : یلد ند انی، شاکر دیيبان اشاره س ن بگو
دانشددكده ما بودند من معاون حراسددت  یدانشددجو یکه خانم اشددراق یيمان -

در يمان حضور من در دانشكده رخ  شونیا یدانشكده بودم ب پرونده مورد ادعا
دونم چه  یشددداهد پرونده در اون يمان دانشددجو بودند بنم ینینائ یداد و آقا
ارتداط  چیه ییثابت در دوران دانشدجو یو آقا یم اشدراقداده اما خان یشدهادت
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 ریغ اینمونه وزارش هم رفتار مشددكوک  کی یبا هم نداشددتند ما حت یخاصدد
 میاون يمان ندار یايشون تو پروند ها یشرع ریغ ای یاخالق
 : را شناخته بود انیشاکر گریحرفش را قطع کرد حاال د یصدر یبا ب فرهاد

ر شد حاض یآقا حت نیبه خاطر ا یکه خانم اشراق دیتهس نیشما منكر ا یعنی -
 سه روي به يندان بروند

 تلو و محكم حرفش را قطع کرد : انیشاکر
در  ییبه يندان نرفت سدده روي به خاطر مسددئله تحت بايدو یخانم اشددراق -

 بايداشتگاه بود
 انیشاکر یآقا یچه مسئله ا -

 يد : یا رويمندانهیپ و فرهاد لد ند دیرا پرس نیا یبا کنجكاو بايپرس
شجو -  دیار یم ادیبايپرس و حتما خوب به  یآقا دیحقوق بود یشما هم دان

حقوق رواج  یکشددور رو که در دانشددكده ها نیقوان یدلسددات نقدو بررسدد
د پدر بر فرين تیدلسددات که مربوط به حق وال نیاي ا یكیداره ب در  یاریبسدد

 داشت نهیيم نیدر ا یکنفرانس یداره و خانم اشراق
 با تمس ر اضافه کرد : فرهاد

 ثابت ببب یو اقا یخانم اشراق -
شراق - سته خانم ا س یو آقا یبله در شتند بحث کم یثابت با هم کنفران به  یدا
که شددهادتشددون در پرونده درج شددد ه به  ینینائ یرفت بود و توسددط آقا راههیب

شد و برا شراق یمرادع باالتر اطالك داده  شكالت یخانم ا شد که در  ادجیا یم
 حكم رونوشت نمیاتهامات شد ا هیاي کل شونیمنجر به تدرئه ا تینها
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صدا زیم یرا رو یبروه ا انیشاکر شت ب  فرهاد باي هم به ووش  یبايپرس وذا
 : دیرس

 ؟ دیاتهام رو به دوش کش نیبار ا یچرا فقط خانم اشراق -
 بببب میداد بیتش  نطوریچون ما ا -
 کنه یطر عشقش فداکارخودش خواست ب ا ایشما  -

را به شدت مشت کرد ب سهند هم در کنارش به کوه آتشفشان  شیدستها صدرا
 انهحیراحت و وق نطوریکه فرهاد ا شدیدرحال انفجار شداهت داشت باورش نم

 عاشقش بوده حرف بزند یروي كردیکه ادعا م یدرباره باران درباره کس
 :را اي او ورفت  دنیشیمجال اند انیشاکر یصدا

 یباشددده اما برفرض اور در اون يمان خانم اشددراق نطوریکنم ا یمن فكر نم -
س سا شما ندودند فكر م یهم به آقا یاح سر  شتند هم اره ب نیدرا كنمیثابت دا
 بدهند ب حیثابت بهتر توض یخود آقا
 به صدرا انداخت ب ینكرد و نگاه یاعتراض بايپرس
و حسدداب  یند و منطقکرد خشددمش را کنترل ک یم یکه سددع یدر حال صدددرا

 دیشده حرف بزند اي دا برخواست دستش را به سمت سهند دراي کرد و سر رس
 باران را اي او ورفت ب

اي بروه  یشده برخ یدست کار یآقا کپ نیکه ا یدناب بايپرس دفتر خاطرات -
 ب نجاستیها را دهت اثدات رابطه مورد ادعاشون ارائه کرده ا

خاطرات دسدددت ندر - به خط خودشددده ممن تو اون  مه اش   دیتون یدم ه
 دیکن یکارشناس
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کودک درون  یهمه خداثت و حماقت متعجب شددد ب دلش برا نیاي ا صدددرا
 سوخت ب یلحظه ا یاحمق و کم هوش فرهاد برا

 ویکه اي نظر تار دیرو به هم چسدوند یاما قسمتها دینكرد یشما دست کار -
 بهم نداشتند ب یربط چیوقوك ه
بايپرس وذاشددت و چند صددفحه را به او نشددان داد و  زیم یدفتر رو رو صدددرا

 درون پرونده مطابقت دهد یخواست تا با بروه ها
 ثابت ؟ یآقا دیشما اي کجا انقدر مطمئن -
 : دیبود که فرهاد با تمس ر و حرص اي او پرس یسوال نیا

 دفتر خاطرات رو خوندم نیاي اونجا که من تمام ا -
 :دیو را نداشت با خشم اي دا پرپاس نیا دنیتوقع شن فرهاد

 یدیين من سر کش یخصوص میتو حر یتو به چه حق -
 ندود یخصوص میحر ی وندیکه خودت دفتر رو م یيمان -
 ؟ یکه دفترش رو خوند یاش بود كارهیمن شوهرشم تو چ -

 : دیبه صدرا انداخت پرس ینگاه بايپرس
خونده  دیو شما چرا باکنه  یدفتر دست شما چه م نیکه ا دیبد حیتوض شهیم -

ش ش دشیبا شما هم ب ضمن آقا   نتونرویاي اتاق ب شمیوورنه مجدور م دینیب در 
 کنم

سهند اي  یصندل یدرهم رو یتذکر بايپرس با چهره ا یدر پ فرهاد ست ب  ش ن
 دا بلند شد و وفت :

 دمیم حیرو توض لشیاور اشكال نداره من دل -
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 شما ؟ -
 هستم یمن برادر خانم اشراق -
 تو روند پرونده نداره یریتاث شونیشهادت شما به نفع ا -
 انیچند تا نكته رو ب  وامیمن فقط به عنوان بردارش و پزشدددک معالجش م -

 کنم
 دییکوتاه و م تصر بفرما -

ه کوتاه و م تصر کرد ب دیرنش رو چطور با نهمهیا كردیکه فكر م یدر حال سهند
صوص اتفاقات حیسرعت مشغول توض شترک ب یکه در يندو یدادن در خ  یرام

شدددنش و مرادعه پونه به دفتر صدددرا و دادن  یباران افتاده بود و سددپس بسددتر
 دفترها به او شد ببب

 يد و وفت : یسهند پويخند یبعد اي تمام شدن حرفها فرهاد
 ببب هیکامال خانوادو یعاریو ب یرتیغ یب نیپس ا -

 کیه فقط به عنوان کرد تا در آن لحظ یرا مشددت کرد وسددع شیدسددتها سددهند
 باران ب نیو خشمگ یپزشک رفتار کند نه برادر عصدان

 فرهاد رو به بايپرس کرد و وفت : نیبدون توده به توه نیبنابرا
 تمام مادرا بود نیا -
 انهیضرب و درح منجر به فوت نوياد در در نیدر خصوص ا یپرونده ا ایآ -

 ت برا مقاب  بايپرس وذاش یبه سرعت کاغذ کوچك صدرا
سرا نیا - سه پرونده مطروحه تو داد هم  تیو قرار مجرم هیعموم یشماره کال

ستناد ف شده به ا سط دورب یلمیصادر  سته اي لحظه اعمال  یها نیکه تو مدار ب
 ورفته شده ب یخانم اشراق هیآقا عل نیخشونت ا
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 تكان داد و سپس رو به حضار کرد : یسر بايپرس
 کنم یهاتون رو بررستا من صحت حرف دیباش رونیهمه ب -

 بزند که بايپرس وفت : یخواست حرف فرهاد
 چند نفر درسته بببب نیا یو دعا کن که بهم ثابت نشه حرفا رونیبرو ب -

قد  اي فرهاد اي اتاق خارج شدند ب فرهاد دهان  انیو سهند به همراه شاکر صدرا
 بودند ب بزند اما انگار کلمات قدرت خود را اي دست داده یباي کرد تا حرف

 کرد و وفت : انیرو به شاکر صدرا
عت سر نیو به ا دیقدول کرد یمن واقعا ايتون ممنونم که با ودود مشغله کار -

 دیبدر فیتشر دیتون یم دیب االن اور ب واه نیاومد
 و وفت : دیکش یآه انیشاکر

 پرونده امروي روشن بشه نیا فیمونم تا تكل ینه من م -
 سرعت اظهار نظر کنه بايپرس نیبه ا كنمیمن فكر نم -

 با تحكم وفت: انیشاکر
 کنم که اظهار نظر کنه ببب یمن مجدورش م -
 ؟ دیاعمال نفوذکن دیهم بلد نجایپس شما ا -

ه با خشونت چند قدم ب انیب شاکر دیفرهاد اي پشت سرشان به ووش رس یصدا
 طرف فرهاد برداشت :

صطالح مرد ! تو اور ذره ا - شت شرف یووش کن به ا  نیينت رو به ا یپا یدا
 یکرد یدادسرا باي نم

 نجایووناوون پاش باي نشده به ا انیحاال که به لطف حام -
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 تیخودشدده که داره ايش حما یگ*ن*ا*ه یب نیا سددتیما ن تیحما نیا -
ص یب من کار كنهیم ش  سائ   ضاوتش فقط با  نیب یبه م تو و ينت ندارم که ق

اي دهانت در  نجایحرف اضددافه ا گهید کلمه هی یحت یخداسددت اما اور ب وا
 بببب یدهنت رو باي کن یکه تا اخر عمرت درات نكن كنمیم یکار ادیب

 فرهاد برداشت : یبه سو یوام سهند
به تو هم م - خه  به تو هم م گنیا و  هم  یانسدددان  ون مرد ب خواهر من اي 

داه يندو یدونیپاکترهببب خودت هم م ها اشددت مدام سددع نهیا شیتن  دکر یکه 
 کنه ببب گرانید یخودش رو فدا

 بببب دیسهند به خود لري یاي طعنه درون حرفها صدرا
 یب ا ون چشددمش رو رو یهمه آدم تو اصددال اريشددش رو نداشددت نیا نیاما ب -

تو بست بارها و بارها بهت فرصت ددران داد  یها یهمه ک*ث*ا*ف*ت کار
 دمیفهم یب کاش مبا خودش با دسددمش با خانواده اش بب یکرد كاریاما تو چ
 کشه یم نجایکنند که کارشون به ا یمث  تو چطور فكر م یکه ادمها

 شروك به دست يدن کرد : فرهاد
بببب که حاال  نیهمه مدت کجا بود نیبه به برادر دلسددوي و پزشددک حاذق ! ا -

مد که خواهر یدیچاک م نهیسدد یو واسددده خواهرت دار یاو ها  مان ب اون ي
شق ا صومت با ع ست نم یکرد و حت یم یا من يندوادم ب نیمع  دید یمنو در

 ب بب یببب که اي من دفاك کن یکجا بود
 اریاخت یچند دمله آخر انقدر احسدداس تاسددف کردند که ب نیسدده نفر اي ا هر

 بببب دندیکش یقینفس عم
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 چیکس ه چیه یقدول نكن نویفرهاد بببب اما متاسددفانه تا خودت ا یماریتو ب -
 ه ببببتونه بكن یبهت نم یکمك

 خواهر توست نه من مارهیاونكه ب -
 یکه تو به سرش اورد ییشد به خاطر بالها ماریاون ب -
نتونست عشقش رو فراموش کنه چون تحم   نكهیشد به خاطر ا مارینه اون ب -

 ردكیفكر م نیمث  من براش سدد ت بود چون هر لحظه به ا یکنار مرد یيندو
باره اشددون بر  یدوتا اشددنا نیه امن بببمن مطمئنم ببب ک یکه کاش به دا دو

 یمن م یها یکه باران چشددمش رو به قول تو رو کثافكار یبه دوران ردهیگیم
 توان رو بده ببب نیرو داشت که بتونه بهش ا یكیبست ببب چون 

آمد  ادشی نایدکتر ب یصحدتها یلحظه ا یبزند اما برا یخواست تا حرف صدرا
شده که او را به همراه د یت يمانشوک به باران درس نیوفت اول یکه م  دایوارد 

 یب یاش نشددسددت باي محكمه ا یشددانیبر پ یبود ب عرق سددرد دهیدر دربند د
 یو به ندا دکز کر یرحمانه در ذهنش برپا شددد ب باي کودک درونش ووشدده ا

 وددانش بببب یداد به سرينش ها یوددانش ووش م
ترحم به حال  شددددیم دهیترحم هم درونش د یکه حاال اندک یبا لحن سددهند

شته بود و هر لحظه ب یکه تدر یمرد ست ببب یخود را در هم م شتریبردا ب شك
 وفت :

 یکه من اون موقع نم فیب ح شیباران به تو پناه آورد بب اي وضددع درهم يندو -
شتم ا یوورنه هروز نم كنهیداره باهات ايدواج م یچ یدونستم برا تفاق ا نیوذا

صادقانه مببب اما اون بهت  افتهیب ستیپناه اورد  ه بهت کن یکه کنارت يندو  وا
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 نیکنه بببب اما تو بهش ا وشرو فرام زیمحدت تو همه چ هیکنه و در سدددا هیتك
نداد جال رو  قدر مرد ندود یم ها یبببب تو ان عده  به و  یدادیکه بهش م یکه 

شددب بب تو فقط اونو  کی یروي حت کی یببب حتیروي عم  کن کی یبرا یحت
 یاریچه به سرش م یفكر کن نكهیببب بدون ا یه اي خودش مطالده کردطلدكاران

به خواسددته هات تن بده  دیتوسددت و با الء که م یشدد کی هیبببب باهاش مث  
 یينکنه بببب یتونه يندو یکه م یکه احسدداس داره ين ینه بعنوان ين یرفتار کرد

به روي اونو اي خودت دور تر و ببب  یدور ترکرد که حق انت اب داره ببب تو روي 
اونچه  ی واستیبببب فقط چون به يور م یاون عالقه تايه پا ورفته رو خشک کرد

و بببب فرهاد تیریرو پس بگ رنیگیحق توسدددت و دارن ايت م یكردیم كرکه ف
ب تو فقط  یوقت دوسددتش نداشددت چیببب تو ه یوقت عاشددق باران ندود چیه
ان عاشددق صدددرا بود ب يم هیاون عاشددق تو باشدده همونطور که  ی واسددتیم
بببب اما اي همون لحظه اول  دیتا شا یرو داشته باش دیاون عالقه شد ی واستیم

شتداه کرد یدیاي ايدوادتون فهم بعد  یبه باران ندار یکه عالقه ا یدیب فهم یا
 یتا خالهات رو پر کن یکه به خاطرش ايدواج کرده بود یپنهان  یدل یدیو د

ظه  به غدر معرض خطره ببب هر لح  نیتر یانسدددان ریدر معرض خطره بببب و 
 بببب یشندا یکه خودت شروك کرد یتا باينده باي یروشها متوس  شد

يد  یدر تمام مدت حرف يدن سددهند سددكوت کرده بود و تنها پويخند م فرهاد
 یداد اما صدددرا ناتوان رو یکرد و سددر تكان م یبا بهت ووش م انیببب شدداکر

 محاکمه ذهنش داده بود بببب راهرو نشسته و تن به مكتین
توان کنترل خودش را ندارد  نیاي ا شیب كردیکنار صدرا نشست ب حس م سهند

 برساند ب یدیو هر لحظه ممكن است به فرهاد آس
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ر س  وادیدلت م یتدرئه کردن خواهرت هر مزخرف یتو منو مقصر بدون و برا -
 که حق با منه بببب مكنیهم کن ببب اما من هنوي سر حرفم هستم بببب و ثابت م

ت رف یخرود یحرف به سددرعت به سددمت راه پله ها نیبه دندال وفتن ا فرهاد
 خواست مانع اش شود که سهند وفت : انیشاکر

 بببب گردهیکه داره برم یماریذهن ب نیب هر دا بره با ا دیولش کن -
سه نفر در افكار خود غرق  نیساعت بعد در سكوت وذشت هر کدام اي ا کی

ن که در ابود نده  بايپرس پرو تا بالخره  نده د نیب نید ب ب ب   را هم گریدو پرو
 کرده بود انها را به داخ  خواندببب یبررس

اش روان  یآن دو در پ یوارد اتاق شددد و وقت انیاي سددهند و صدددرا شدداکر قد 
 دندیآهسته آنها ورد یشدند متوده وفتگو

كان داد و رو به سددهند و ت انیشدداکر یحرفها دییسددرش را به نشددانه تا بايپرس
 صدرا وفت :

 نیکامال اي اتهام وارد مدرا هسددتند بببب من هم یاي نظر من هم خانم اشددراق -
صادر م شونیا بیامروي قرار منع تعق شما هم بعد اي قطع یرو  شدن  یکنم ب 

 دیکن تیشكا یشاک هیعل دیتون یقرار م نیا
شكر کوتاه صدرا سهند ت ست یو  سمت مکردند و اي دا برخوا صدرا به   زیند 

کرد ب  یصحنه نگاه م نیبه دقت به ا انیبايپرس رفت و دفتر را برداشت ب شاکر
باران  اي دیکه با دیفهم یسال يودتر م یلیکاش ثابت خ دیشیاند یو با خود م

نه ا تیحما  به بن نیچن نیا رااش  یاي او يندو تیحما یباران برا نكهیکند 
 بست بدرد ببب
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در سددكوت  یقیرا بسددت ببب دقا یمنینشددسددت و کمربند ا کنار صدددرا سددهند
 اطرافش یها نیو ماش یهمه حواسش را به رانندو كردیم یوذشت و صدرا سع

 شد دهیسهند شن یصدا نكهیبدهد ب تا ا
 آد یم یچ گهید یبه سر ينها -
 ؟ یچ -
شته که نیبرادر روانپزشک داره وا هیمث  تو رو داره  یكیباران  -  با شانس رو دا
شاکر هی ضور در ا انیآدم خوب مث   شه ببب که حاال بدون ح سه  نیمواده ب دل

 نهكیم تیببب کدوم قانون ايشون حما یچ گهید یمس ره تدرئه بشه ببب اما ينها
 مدار نیآسانسورهاشون دورب توکه دفتر خاطرات ندارن ببب  یا گهید یببب ينها

 یینهابببب ي ستین یهدشا چیه  ورنیببب تو خونه که توش کتک م ستیبسته ن
شون رو به خاطر خ*ی*ا*ن*ت شوهرا شند بببب  یم شونیهاکه بارها و بارها  ب 

 ب كنندیم كاریاونا چ
 و وفت : دیکش یآه صدرا

صر مردها ن شهیالدته هم - ض یو در برخ ستندیمق فاوته مت هیپرونده ها کامال ق
شور ما ي  چیو ه رندیو یر مکه مورد ظلم قرا یينها ادیبب اما حق با توست تو ک

و  یروح یتونند عذابها ینم یطور چیکنه ه تیايشددون حما سدددتیکس ن
سم شون تحم ید شون به شوهرا سط   یلیخ ورو اثدات کنند ب  شهیم  یکه تو

شون حت و حق ر نیا شنیم ریخورند اور تحق یدونند که اور کتک م ینم یها
روند  هیخوردن که کتک  كنندیکنند ب فكر م تیدارن که اعتراض کنند که شددكا

ها هم فكر م هیيندو یعیطد تک يدن ين  یببب و مرد که ک ند   هیعاد زیچ هیکن
 ينندبببب یم یو بهش پشت دست كنهیکه اشتداه م یدرست مث  بچه ا
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 تا در رابطه كنندیاشددون رو م یکه خوردن تمام سددع یو تايه بعد اي اون کتك -
س شون تحم یدن شب به ش شهیم  یکه همون  شتداه  ون رو بكنند و ايددران ا

ر ت ماریتر و ب ماریطور ينها در نهان هر روي ب نیبببب و ا ارندیدل شوهرشون در ب
به  یروي هی ایکه  رهیگیتو ودودشددون شددك  م یروح یبببب دم  ها شددنیم

سر باي م نیبدتر در رشد انق نكهیا ایرو نابود بب  شونیو يندو كنهیشك  ممكن 
ب بب رنیم یو بر اثر همون ذره ذره م شددنیر مدچا یدسددم هیتا بالخره به  كنهیم

 یدچار افسردو زیرفتار ين ست نیدا معه ما به خاطر هم یاي ينها ییدرصد باال
 دونندبببب یرو نم لشیخودشون دل یپنهان هستند که حت

پا صددددرا  یم قایپدال واي فشددرد ب خودش دق یرا محكمتر رو شیبا حرص 
در دفتر   واسدددتیباالن فقط دلش مخواهد برود ببب  یدانسدددت که به کجا م

 هنگامه و کنار باران باشد بببب
شید تا باران در را  صدرا صدا در آورد ب کمي طول ک بي قرار ينگ در دفتر را به 

باي کند اما وقتي در باي شد پشت در باران با چشماني سرخ اي وریه ایستاده بود 
 ب صدرا ترسید با خود فكر کرد :

 ه رسیدوي امروي خدردار شدهنكنه اي دریان دلس -
 وارد سالن شد در اتاق برسام و هنگامه بسته بود مردد

 سالم -
 سالم -
 خوبي ؟ چرا وریه مي کني ؟ -
 چیز مهمي نیست ! -



 689 در  امتداد باران

 چطور میگي چیز مهمي نیست چشمات اینهمه ورم کرده -
 مهم نیست ! با هنگامه کار داشتي؟ -

سوال به او فهم صدرا صداي حس کرد باران با این  ضولي موقوف ببب  انده که ف
 مويیك غمگیني اي سیستم صوتي پ ش میشد

 ظاهرا مث  اینكه نیست؟ -
 نه هنوي نیومده ! -
 یعني تنهایي؟ -

بالفاصله بعد اي پرسیدن این سوال به خود ش پويخند يد ب" وند يدي با  صدرا
 این سوال پرسیدن "

 بله برسام هم دادواه داشت هنوي نیومده ! -
 سام ؟بر -

 ناخوشایندي داشت اي اینكه او را به نام کوچك می واند حس
 منظورم آقاي مودته ! -

 را باال برد ابروهایش
 آها ب/ببب خوب من مي تونم منتظرشون بمونم ؟ -
 الدته بشین تا من برات نوشیدني بیارم ! -
 نه چیزي نمی وام اور خواستم خودم بر میدارم ب -

ستهایش به هنگام هم بي توده به این حر باران شد ب د صدرا وارد آبدارخانه  ف 
صدرا را نمیدید  سرخ بود کاش امروي  سرخ  شربت مي لريید ببب نگاهش  يدن 
آنهم امروي که تلو ترین روي يندویش بود بب که هیچ کس حاضددر ندود دواب 

سددرورم  هراسددوالش را بدهد ببب با دسددتي لريان شددربت را دلوي صدددرا که ظا
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ست ب مويیك همچنان ادامه خواندن روينام ش شت میزش ن شت وپ ه بود وذا
شد  صدرا با تعجب متوده  ست آن را قطع کند !  شت ، باران دلش نمي خوا دا
که یك آهنگ مدام و مدام تكرار مي شود ببب بي اختیار اي دا بلند شد به طرف 

سكي مات ذل يده بود ب صفحه مانیتور هفده  همیز باران رفت ب باران چون عرو
چي ال دي مقابلش ببب صدددرا فكر کرد با اینكه تمام لداسددهاش اي شددال این

سیاه  شش  شلوار خوش دوختش و همینطور کف شمي ظریف تا مانتوي و  ابری
 است اما حالت چهره اش چون فرشته اي به سوگ نشسته مي ماند ب

 مويیك افكارش را دوباره قطع کرد : صداي
 تدنیبه د امیناي دارم م میب*س*ل مر هی با
 دنتیاي بر رمیغصه سهم من ندود دلگ نیا

 با همه یاي تو که منو تنها وذاشت رمیدلگ
 عالمه هیبدون تو غصه دارم  كنمیم حس

 تر شدم نیاي غصه غمگ یبه خوابم اومد شبید
 اي بغض تو پرپر شدم دنمیبه د ایب یوفت

 باران چي شدددده ب چرا انقدر امروي پریشددوني ؟بببب اور می واي وریه کني -
 راحت باش مالحظه منو نكن

 با سوي ادامه داد : خواننده
 سر به يانو دارم دارمیمرس لب بسته منم دل شكسته منم تا سحر ب شدها

 ما شد فراموش مانهیاي من هاي و هویي هروز هروز باور نكنم عهد و پ زدین  بر
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شمان شد ب براي کنترل وریه اش انقدر چ شفاف  شكي نری ته   باران دوباره اي ا
به شقیقه هایش فشار آورده بود که حس میكرد تنها چند ثانیه دیگر کافي است 

 تا مویروهایش پاره شوند ب
شان را  صدرا شته مغموم و پری ست این فر ستاد ب دلش می وا روبروي میزش ای

در آ*س*و*ش بگیرد و آرام بر شدددانه اش بزند تا او هر چقدر مي خواهد وریه 
انه اش را کنار بگذارد و هم پاي او اشك بریزد کند ب دلش می واست غرور مرد

 ب
 باران خواهش میكنم بگو چي شده؟ من دارم نگران میشم ! -
 چرا ؟ -

 با صدایي لريان اي بغض به سادوي این را پرسید ب باران
 یصدا بش یقرارمون ندود اروم و ب وفتم

 یايم ددا بش نجوریتو دست سرد خاک ا یبر
 چشات یتو زنمیمدوتا چشم ترم يل  نیا با

 برات  ونمیم ییاسوده بدند الال پلكاتو
 سر به يانو دارم دارمیمرس لب بسته منم دل شكسته منم تا سحر ب شدها

 ما شد فراموش مانهیهروز هروز باور نكنم عهد و پ ییو هو یاي من ها زدین  بر
شك پهناي مويیك ست داد ا سید باران دوباره تحملش را اي د  که به این نقطه ر

 صورت بچه وانه اش را فرا ورفت :
ثابت؟ چرا براي من نگران میشددید ؟ مني که هیچ  - قاي  چرا صددددرا ؟چرا آ

شي تو این دنیا براي هیچ کس ندارم !مني که حتي نمي تونم بفهمم که بچه  اري
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شما با این دل نگراني هاتون چي رو می واهید  سپردن !بببب  ام رو کجا به خاك 
 کنید ؟ببب نكنه عذاب وددان داري بببب ؟ به من و خودتون ثابت

 باران مي فهمي داري چي مي وي ؟ خواهش میكنم ببب -
نداري! ب دا  - به من  که چي ببب ؟نه صددددرا تو هیچ دیني  خواهش مي کني 

مه چیز رو فراموش کردم ببب!  نده! من ه عذاب  قدر خودت رو  نداري! پس ان
ه یه نامرده ببب! پس تو هیچ دیني چیزي هم که به سددر من اومده نتیجه اعتماد ب

 به من نداري!
میز را دور يد به طرف باران رفت که حاال شددانه اش اي شدددت هق هق  صدددرا

 تل ي که دچارش بود به س تي مي لريید ببب
 را روي شانه باران وذاشت بببب باران به شدت آن را پس يد دستش

ست نزن بب - سات من رو خواهش میكنم دیگه به هیچ دلیلي به من د سا ب اح
يخمي نكن ببب اي خودم بیزار میشم اي اون چیزي که االن هستم بببب نمي دونم 
چي رو می واي به خودت یا من ثابت کني بببب اما من موش آيمایشددگاهي تو 

 نیستم بب و تو هم هیچ دیني به من نداري!
 اي طعنه تل ي که در کالم باران بود لريید صدرا

چي میگي ؟ تو درباره من اشددتداه فكر میكني ببب من به هیچ مي فهمي داري  -
 خاطر دیني که بهت دارم کنارت نیستمببب من فقط نگرانتم !

 چرا؟ -
مان همكالس بودیمبب االن هم دوسددتیم  - یه ي ماني دوسدددت بودیم  یه ي ما 

 همكاریم ببب
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 سرش را با تاسف تكان داد باران
شدن خیلي دیره آقاي ثاب - سي قدیمي همكار دیگه براي نگران  ت بببب همكال

 ددیدببب !
تاهي  - خاطر کو به  عد داري  نداري و ب به وردنم  بدین خودت میگي دیني 

سرکوفتم مي يني ب پس قدول داري که باعث يندوي امرويتو منم ببب  شته ام  وذ
 منم کهببب

شاید  باران صد فكر کند که  سته بود حتي یك در به خود پويخند يد چطور توان
سي قدیم صدرا نیز  سدت به او غیر اي حس یك همكال سي هر چند اندك ن ح

صدراي که مقاب  او بود پر اي عذاب  شد بببب این  شته با شناي قدیمي دا یك ا
 وددان بود و دیگر هیچ ببب

نه منظورم این ندود ب مقصددر يندوي امرويمم خودمم! فقط خودم و حاال هم  -
 دارم تاوانش رو پس میدمببب

 ! دیگه بسه باران -
 این را فریاد يد و به کالفه شروك به راه رفتن در طول سالن کرد صدرا

انقدر خودت رو سددرينش نكن! انقدر خودت رو عذاب نده بببب تو مي توني  -
 همه چیز رو فراموش کني ب نه اصال تو باید همه چیز رو فراموش کني !

اما بعضددي مسدد ره اسددت ببب براي تو راحته ببب من می وام که فراموش کنم  -
سالروي اي  شه فراموش کرد که امروي  شه فراموش کرد ببب نمي  چیزها رو نمي 
ست دادن بچه امه و من حتي نمي دونم کجا خاکش کردن ببب هیچ کس بهم  د
هیچ دوابي نمیده هیچ کس ببب کم کم دارم به این فكر میكنم که ينگ بزنم اي 

 راموش کنم ببب چطور؟فرهاد بگیرم بب چطور میتونم این درد لعنتي رو ف
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اي وسددعت اندوه درون صددداي باران لريید ببب خودش را لعنت کرد که  صدددرا
بدون آنكه بداند موضددوك اي چه قرار اسددت اینطور سددرش داد کشددیده بود و 
صداي خواننده چون  شت و  سرش را روي میز وذا شش کرده بود ب باران  سرين

 سمفوني يشت باي در مغز صدرا تكرار میشد
 دنتیبه د امیناي دارم م میب*س*ل مر هی با
 دنتیاي بر رمیغصه سهم من ندود دلگ نیا

 با همه یاي تو که منو تنها وذاشت رمیدلگ
 عالمه هیبدون تو غصه دارم  كنمیم حس

 تر شدم نیاي غصه غمگ یبه خوابم اومد شبید
 اي بغض تو پرپر شدم دنمیبه د ایب یوفت

برق کشددید کیف باران را اي روي میز  دسددت برد و سددیم کامپیوتر را اي صدددرا
برداشددت و دسددتش را ورفت تمام این کارها در عرض کمتر اي چند ثانیه انجام 
صدرا بدون اینكه به او  ست فكر کند که به کجا مي رود ب  شد ب باران حتي نتوان

سمت درب خرودي برد ب وق شین  تيمجال حرف يدن بدهد او را به  دلوي ما
 ايه فرصت پیدا کرد تا بپرسد :صدرا رسیدند باران ت

 هیچ معلومه داري چیكار مي کني ؟ -
صدرا بدون توده به  و شید ب اما  صدرا بیرون ک ست  شدت اي د ستش را به  د

حرف او درب ماشین را باي کرد و با صدایي که در عین قاطع بودن دردي عمیق 
 درونش پنهان بود وفت :

 سوارشو مي برمت همونجا که می واي -
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متوده منظور صدرا نمي شد ب صدرا دستش را روي شانه اش وذاشت و  باران
شد، باران بي  سوار  صله  شاند ب و خود بالفا صندلي ن او را تقریدا به يور روي 

 حوصله وفت :
 صدرا بگذار برم! من حوصله هیچ چیز و هیچ دا رو ندارم ! -

بود در حالي که نگاهش مث  فوالد و صددورتش به سددردي تكه اي یو  صدددرا
 وفت :

نه بي  - به م به من بي فكر!  به من لعنتي ! یدونم!  ماد داري ببب!م به من اعت تو 
احساس !بي منه بي عاطفه! اعتماد داري ببببپس کمربندت رو بدند و هیچ چیز 

 نپرس ب
بعد اي وفتن این حرف دوباره اي ماشین پیاده شد و شماره سهند را ورفت  صدرا

: 
 الو سالم سهند -
 سالم -
 سهند بچه باران کجاست ؟ -
 چي ؟ -
 محمد صدرا رو کجا دفن کردید ؟ -
 براي چي می واي بدوني ؟ -
 امروي سالگرده همون اتفاقه درسته ؟ -
 آره اما تو اي کجا مي دوني ؟ -
 من االن پیش بارانم ! -
 خوب بببب؟ -
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 سهند من می وام بدونم کجاست ؟ -
 ره اونجا !صدرا ممكنه براي باران خوب نداشه که ب -
شكي تو و دکتر بیناببب اي این ممكنه  - شدم اي این معادالت پز سته  سهند خ اه 

ها بب اي این شدداید ها ببب اي این نداید ها ببب من می وام امروي باران رو بدرم سددر 
مزار بچه اش ببب برام مهم نیسددت که شددما چي فكر میكنید ببب اور بهم نگي 

 وردمبببب يبا باران م کجاست تك تك وورستانهاي شهر رو
سكوت کرد ب حس مي کرد هیچ چیز در حال حاضر نمي تواند مانع این  سهند

شود ب تمام دیروي باران اي او خواهش کرده  صدي و ناراحت  شمگین ع صدرا خ
بود و او مدام وعده يماني بهتر را دادب اما حاال فكر میكرد شدداید کمي ظالمانه 

صمیم ورفته ب باران این حق را سر مزار او  ت سالگرد مرگ فريندش  دارد که در 
حاضر شود ب حتي اور این حضور باعث اي دست رفتن تمام يحمات این چند 

 وقت بشود ب
 سهند خواهش میكنم بگو ببب باران م*س*تحق این عذاب نیست -
 ابن بابویه ببب -

شك نمي مح  شد ب باران دیگر ا شین  سوار ما سپرد و دوباره   دقیق را به خاطر 
 ری ت اما حرفي هم نمي يد ب

به درب ورودي وورسددتان رسددیدند باران با با ناباوري نگاهي به صدددرا  وقتي
انداخت ب صددددرا بي حرف به راه افتاد و باران به دندالش چون کودکي که مي 
ترسید وم شود به سرعت حرکت کرد ب صدرا اي پسر دستفروشي والب و شمع 
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پیش  تيرمنده بود بابت همه آنچه سددداعو و  و آب معدني خرید ب باران شدد
 برسرش فریاد کشیده بودب

کنار ارامگاه کوچك محمد صدددرا ایسددتادند ب صدددرا وامي خود را عقب  وقتي
کشید بببب باران با خواندن نام محمد صدرا روي سنگ سپید کوچك حس کرد 
لب  ناك بود ببيیر  قدر این فرو ری تن درد چیزي در درونش فرو ری ت و چ

 کرد : يمزمه
 چقدر دردناکه ببب چقدر دردناکه ببب -

س تي با يانو به يمین خورد اما  يانوانش شت به  شتنش را ندا سرپا نگهدا توان 
سید ب  سینه اش پیچیده بود هیچ به نظر میر شدید آن دربرابر درد ي که در  درد 

 دست روي سنگ سرد کشید سرش را باال برد و به صدرا نگاه کرد
: 

سرده  مي بیني چقدر - صدرا ببب اما  ست مث  محمد  سنگ کوچیكه ببدر این 
ببب درست مث  وقتي که تو ب*س*لم بود و من هر لحظه حس میكردم داره سرد 

 تر و سرد تر میشه بببب
 راه بر نفسش بست ببب اشك

آخ بچه ام ببب بچه ام بببب محمدم ببب نفسددمبببب چقدر کوچیكه سددنگت ببب  -
 مث  عمرت که ايت ورفتنش ببمث  دستهات مث  پاهات ببب 

 را روي سنگ وذاشت سرش
صدرا بوي محمدصدرام رو میده ببب بوي شیربب بوي بچه ببب این سنگ هنوي  -

 بوي بچه ام رو داره ببب
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دیگر طاقت بریده بود روي برورداند و سددرش رو درخت چنار پشددت  صدددرا
شانه هایش در ددال با غرور مردانه اش مي لريید  شت ب  شك سرش وذا و ا

هایش بدون آنكه مجالي براي نفس کشددیدن به او بدهد خاك يیر پایش را تر 
 مي کرد بببب

هم درست نمي دانست که چقدر وذشته بب اما سرش را که اي روي تنه  خودش
درخت بلند کرد باران را دیدي که هنوي سر بر سنگ سپید مي ورید و مویه مي 

 کند ب خم شد و بايویش را ورفت :
 بلند شو ببب باران -

 باران به س تي به ووش رسید : صداي
 بگذار همینجا بمونمببب بگذار همینجا بمیرم -
 بسه باران بببب داري روح اون طف  معصوم رو عذاب میدي -

 بلند کرد ب صدرا دربرابر خود يني را میدید که تابلویي مجسم اي درد بود ب سر
ندايه همه دیگه وریه نمي کنم بگذار فقط می وام بوش  - به ا کنم ببب می وام 

 این یك سالي که نگذاشتن بیام اینجا بوش کنم ببب
به آرامي او را بلند کرد ب با مهرباني خاك روي لداسددش را تكاند ب بطري  صدددرا

سر  صرار کرد باران تنها  شتند را باي کردب هر چقدر ا آب معدني که به همراه دا
سنگ سپید ری ت ب به آرامي روي  تكان داد ب صدرا خم شد و همه آب را روي

 تنش لريید ب دلش یدنوشته هاي سنگ دست کشید و وقتي به کلمه صدرا رس
لريید ببب اما نه دیگر نداید وریه مي کرد یكي اي آن دو باید توان کنترل خود را 
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سر باران چه مي آید ب بطري والب را  ست مي آورد وورنه معلوم ندود که به  به د
 اد ب اما باران به شدت سرش را تكان داد :به دست باران د

 نه بوي خودش بهتره نمی وام بوي والب بگیره -
هیچ نگفت شددمع ها را اي دعده خارج کرد و کنار سددنگ روي يمین  صدددرا

سنگ قدر پر  سكوت ولها را اي او ورفت و تك به تك روي  سداند ب باران در  چ
شست ب باران دست بر سنگ پرکرد دوباره کنار قدر نشست صدرا هم کنار او ن

 مي کشید و خود را به آرامي تكان مي داد و يیر لب يمزمه مي کرد :
 و قصه ییبدون الال یدیخواب

 درد و غصه یآسوده ب واب ب ریبگ
 ینیدیکاب*و*س يم*س*تون نم گهید

 ینیچ یحسرت نم یخواب وال یتو
 سويونهیچهرتو نم دیخورش گهید

 مونهیباد روش نم یایلیس یدا
 یبا نگرون یشینم داریب گهید
 یکه بمون ای یکه بر دیبا ترد ای

 یو آدمكارو دا وذاشت یرفت
 یپا وذاشت ریدنگلو ي قانون

 یها با مهربون نهیقهرن س نجایا
 یبمون یتونستیتو دنگ  نم تو

 گهید یبا خود به دا یبرد دلتو
 گهیم ییکه خدا برات الال اونجا
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 روي دوباره هی نمتیدیم دونمیم
 که آدمک نداره ییایدن یتو

که يمزمه مي کرد توان خود را اي دسددت میداد و صدددرا درسددت در  همانطور
ست  سرعت د ست به  شدن ا شد که او در حال بیهوش  آخرین لحظه متوده 
دراي کرد و هر دو بايویش را ورفت و او را بلند کرد ب در حالي که دستش را دور 

باران تمام سددعي اش را کرد تا  شددانه اش مي انداخت او را سددرپا نگهداشددت ب
اندك قواي خود را اي دست ندهد ب خواست تا خود را رها کند تا به تنهایي سرپا 

 به ایستد ب اما صدرا دوباره بايویش را ورفت و وفت :
 من میدرمت تا ماشین! خواهش میكنم بهم تكیه کن ! -

که باران مي  دیگر هیچ نگفت دلش می واسدددت اعتراض میكرد و مي وفت 
شت  خواهد آنجا بماند تا اخر دنیا ب اما حتي توان بیان کردن کلمه اي را نیز ندا
ببب صدرا او را تا ماشین رساند و درست يماني که او را به س تي داخ  ماشین 

به سرعت سوار  رانشاند سر باران روي شانه اش خم شد و اي هوش رفت ب صد
نت مي کرد بقد  اي اینكه شددد و ماشددین را روشددن کرد يیر لب خودش را لع

حرکت کند به سددمت باران خم شددد و کمربند ایمني اش را کشددید صددورتش 
 مقاب  صورت متورم اي اشك باران توقف کرد ب با خود وفت :

خدایا چقدر درد تو این صددورته ببب مگه این ين چند سددالشدده ببب دیگه نمي  -
 بهت قول میدم بببوذارم بب نمي وذارم بیشتر اي این عذاب بكشي باران ب 

 آهسته خم شد و پیشاني باران را ب*و*سید بببب و
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سمت تهران حرکت کرد تا باران را به اولین مرکز درماني  و سرعت به  سپس به 
 برساند ب

سیدب مطمئن  سهند شید ب تقریدا او هم همزمان با آنها به آنجا ر نفس عمیقي ک
و توان مقابله ندارد ب اما بود که باران در همان لحظات اول دچار شك مي شود 

که  یدید  به خوبي م که اي رنش بیكران خواهرش در عذاب بود  مدتي  در تمام 
را پشددت سددر  بزرگباران يیر سددایه حمایت صدددرا بي آنكه بداند این خطر 

 وذاشت ببب
آهسددتگي به سددمت ماشددینش رفت و شددماره صدددرا را ورفت حاال دیگر  به

 آنها نیاي به کمك او داشتند بببمی واست کنار آنها باشد ب هر دوي 
 کمك او داشتند بب به

ب پرسددتار   تیریچشددم به قطرات سددرم دوخته بود که آرام آرام فرو م صدددرا
گاه یدوان نار يد و ن ب  ت ت را ک قا باران  دهیبه صددورت رنگ پر یپرده م

قد  ووشه لب باران وذاشته  یا قهیرا که دق یا شهیش کیانداخت ب و درده بار
 به آن انداخت یداشت و نگاهبود بر

 ومدهین نییکه هنوي تدش پا نیا -
 یكیکنار ت ت را باي کرد و بسته پالست زیم یحرف خم شد و کشو نیدندال ا به

 را به طرف صدرا ورفت یرنگ دیآورد و باي کرد ب پارچه سف رونیرا اي آن ب
 یبار رو کی قهیو هر چند دق دیبه سددرد مرطوب کن  یرو با آب ولرم ما نیا -

 چكش کنه ادیتا من به دکتر بگم ب دیاش بكش یشونیصورت و پ
 یبروشت باران هنوي در حالت یبرخواست و دستمال را اي او ورفت ب وقت صدرا

شیب نیب سر م یهو صورتش را مرطوب کرد ب باران  یبرد ب به آرام یو خواب به 



wWw.Roman4u.iR  702 

 

صورت ورد و کودکانه اش نگر یفیاخم ظر صدرا به   نیقدر اب چ ستیکرد ب 
 یمن دایرا ي خوددانست چرا باران  یب نم دیرس یبه نظر م یچهره دوست داشتن

صددورت نگاه کند و اي  نیخواسددت سدداعتها و سدداعتها به ا یداند او دلش م
شددانه اش قرار ورفت به  یرو ینهفته در آن ل*ذ*ت بدرد ب دسددت تیمعصددوم

 يد : شیبه رو یرنگ یسرعت به عقب بروشت سهند لد ند ب
 اش رو من انجام بدم هیتو بگذار بق یخسته شد -

اش به آن سددرعت برسددد  یکه توقع نداشددت سددهند بعد اي تماس تلفن صدددرا
ست و دا ریغافلگ ست باران را در  شیشد ب اي دا برخوا سهند د را به او داد ب 

 وفت : یدست ورفت و با نگران
 چقدر داغه ببب -
 هیوفت تدش عصد یتب کرده ببب دکتر م -
 قع اش رو داشتمتو -

 لجداي وفت : یچون کودک صدرا
 باران رو بردم اونجا نكهیاي ا مونمیفكر نكن من االن پش -

 کرد وفت : یملحفه باران را صاف م یرو یالیخ یکه چروکها یدر حال سهند
 ببب من ايت ممنونم یکرد یکار خوب -

 وفت : یبا ناباور صدرا
 اما تو که بب -
 یمو ن نكاریدونم اور ا یمن دراتش رو نداشتم ببب نم دیمن اشتداه کردم ب شا -

 کردم ب یورفت چه م یرو م دانمیکه ور یمن با عذاب وددان یکرد
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 شانه صدرا وذاشت : یدستش را رو یاي دا بلند شد ب به آرام سهند
صم - ش  یتو وک نكهیا یبرا نایدکتر ب میواقعا ت ست تر یباران با صم نیدر  میت
 شد ب شتریب یلیاعتماد داشتم و اي امروي اعتمادم خ ب من به تو استیدن

سه اش بر پ ادیبه  یلحظه ا یبرا صدرا شدت  یشانیب*و* باران افتاد اما به 
ر د شیدانسددتند که تنها آريو یم شیافكار را عقب راند خود او و خدا نیتمام ا

ناخواسددته اي چشددمه  یحرکت دوشددشدد نیاي باران بود و ا تیآن لحظه حما
 ب ردیروان شدنش را بگ یتوانست دلو ینم گریود که حاال دب یمحدت

 به پشت صدرا يد و وفت : یضربه آهسته ا سهند
با  یبر گهیبهتره تو د - داش مطمئنم  باران هم ن و د یكیمن هسددتم ب نگران 

 رو داشتم نهایب من انتظار بدتر اي ا شهیساعت استراحت حالش بهتر م
 ونم بتونم بم یندارم م یخاص یمن کار -
تم رو دس افتهیب ضیدوتا مر  وادیدلم نم یخسته ا یلیاي چهره ات معلومه خ -

 ببب
د سهند دراي کر یبه سو یخداحافظ یيد و دستش را برا یلد ند کمرنگ صدرا

 دور نشده بود که به سمت سهند بروشت : یب هنوي چند قدم
رو چک کنه  خورده دکترش که اومد بگو يانوهاش نیباران با يانو يم یراسددت -

 نه ایدونم يخم شده  ینم
باي و بسته کرد و سرش را تكان دادب صدرا  رفتنیرا به نشان پذ شیچشمها سهند

کرد که توان سددرپا ماندن را  یاما واقعا او هم حس م  واسددتیبا آنكه دلش نم
 نداردب نیاي ا شیب

********** 
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و  تیب با عصدددان شددد رهیداخ  پرونده خ بیبه قرار منع تعق یباناباور فرهاد
 بدون در يدن وارد اتاق بايپرس شد :

 ببدیدیترس انیشاکر یب اي چ دیقرار رو صادر کرد نیچرا ا -
ده حرف - به درم توه یباشدد یزنیکه م یبهتره متو نه   مدیو افترا م نیوور

 بب رونیب ییایب یکه حاال حاال ها نتون یبايداشتت کنند دور
 چرا ؟ چرا ؟ دیپس به من بگ -
با کنار هم وذاشتن چند تا نوشته که  یکن یچرا ب فكر م یدون یتو خودت نم -

صال مال تار صف و ن ستندیدندال هم ن یها ویا شهادت ن  یآدم م هی مهیو با 
 اونم ين خودتببب ؟ یرو لكه دار کن یدامن ين یتون
 ؟ دیفرصت کم همه اون دفتر رو خوند نیشما تو ا -
 بببب که بتونم قرار صادر کنم بببب دمید ینه اما به اندايه کاف -
 کنم یقرار اعتراض م نیمن به ا -
اما  یکه اعتراض کن یوقت رو دار نیاي امروي تا ده روي ا یحق رو دار نیتو ا -

که  ینیببب بد یبا خودت و وددانت مشورت کن یکنم قدلش بر یم هیبهت توص
ست  یش مکه داره به دو یهمه عذاب نیين م*س*تحق ا نیواقعا ا ایآ شه ه  ایک

 نه بببب
به پرسددش بايپرس بدهد به سددرعت اي اتاق و سددپس  یآنكه پاسدد  یب فرهاد

 دادسرا خارج شد ب
************* 
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که در  یآرامد ش یداروها ریدر اتاق را وشود ، باران تحت تاث یبه آهستگ پونه
در  ب دیکشدد یقیآرام فرو رفته بود ب آه عم یشدددد به خواب قیروي به او تزر یط

 چند یخواسددت به حرفها یکرد دلش نم یم یادیي ینیقلدش احسدداس سددنگ
تمام او  یسنگدل افكر کند ببب ب زشیبه آن لحن التماس آم دیبا فر ششیپ قهیدق

د  اي ا تا ق كهیرا رد کرده بود ب  باران اي دورش  یکاذب خوشددد ت یوارهاید ن
ونه بود که پ یرويمنتظر  دیدلدسددته هم شددددند ببب و فر دیپونه و فر زدیفروبر

شد که بتواند قدم شده با دلو بگذارد ببب اما حاال  شیبرا یآنقدر خانم و بزرگ 
محدت پنهان را بشددنود بببب در  نیاي ا یخواسددت کلمه ا ینم گرید یپونه حت

 دیرا بسددت ، نگاه مهربان فر شیداد چشددمها هیاتاق باران را بسددت و به آن تك
بب به شددددت  دیچیباره در ذهنش پدو شیرایو شیمقابلش دان ورفت صددددا

 سرش را تكان داد
 یشونیشده خانوم کوچولو بببب چرا پر یچ -
مچش را  یرا داشددت که هنگام ديد یسددرعت چشددم باي کرد ب حالت ديد به

 ورفته اند
 ببب ستین یزیچ -
 وه بببب یم یا گهید زیاما ظاهرت که چ -
 ب ستین یزیباور کن چ -
 یچرا اخم کردباشه باور کردم بب حاال  -
 و به سهند وفت : دیيور خند به
سان بگم فردا ب  وامیم - سا خورده  هی دیشا رونیب میبا باران بر انیبه مهتاب و 

 حال و رويش بهتر بشه ببب
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 دمیوقته ساسان رو ند یلیاتفاقا خ هیفكر خوب -
تاب م ادیخودش نم یطفلك - ددان داره مه عذاب و مدام خودش رو  گهی! 

 که فرهاد رو وارد خانواده کرده ببببب كنهیلعنت م
که به همراه او  یپونه حلقه کرد و در حال فیظر یدستش را دور شانه ها سهند

 رفت وفت : یبه سمت هال م
 میهم واسه اون بگذار یچند دلسه روان درمان هی دیبابا فكر کنم با یا -

 اي لحن طنز آلود سهند خنده اش ورفت بببب اریاخت یب پونه
 به خود فشرد و وفت : شتریخواهر کوچكش را ب سهند

انگار  ببب میمراوده نداشددت  یوقته که با فام یلیبببب خ یکرد یواقعا فكر خوب -
 ب میدار یمسر یماریب هیکنند  یفكر م دمیکنند شا یم یاونا اي ما دور

 فرق داشتن هیبا بق شهیاما ساسان و مهتاب هم قایاره دق -
 درسته ! -

شم که باران شده بببب همه  چ سوين به ت ت دوخته  باي کرد حس کرد با نو و 
خود نشست دست دراي کرد  یسر دا یحس بود ب به س ت یبدنش کرخت و ب

به سدداعت  یاش را روشددن کرد ب نگاه یرنگ صدددف یا رويهیو چراس خواب ف
خواسددت بعد اي  یپنش صدددح بود ب اي دا بلند شددد ب دلش م کیانداخت نزد

بر  نیسنگ یکه بر او وذشته بود آرامش یند بر خالف روي س تنماي ب وا هامدت
و  ادسددتیوضددو ورفت کنار پنجره اتاقش ا یانداخته بود ب وقت هیودودش سددا

شک  یقطرات آب را رو یباد صددح واه میوذاشدت تا ويش مال صدورتش خ
 کیموي یصدا زیکند ب نمايش که تمام شد به سراس همدم رفت و قد  اي هر چ
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  واسددتیفقط م سدددیبنو ادیخواسددت ي یب دلش نم دیچیتاق پدر ا یمیمال
تلو و روبرو شدددن با  یکه پشددت سددر وذاشددته بود را ثدت کند ببب روي یروي
 تلو تر یقتیحق
شمها یوقت شت چ شتن بردا ست اي نو شک ا نیبود اما انگار ا یباي باران شید

 یقیکرد بببب نفس عم یمث  وذشددته تكه تكه روحش را ددا نم گرید  تنیر
 و به نوشتن ادامه داد : دیکش

که برات نوشتم حاال حس  ییزهایچ نیهمدم بعد اي وذشتن اي همه ا یدون یم
منم که بزروتر شدم  نیسالگرد اي دست دادن محمد صدرام ا دنیکنم با رس یم

 ببب ستمین شیعنوان اون باران چند روي پ چیبه ه گهیب د
بب اي خودم شددرمنده ام که انقدر ب دیصدددرا چقدر کنار من عذاب کشدد چارهیب و

 نیتمومش کنم ا گهیالنفس شدددم که انقدر شددكننده شدددم ببب بهتره د فیضددع
 رو بببب گرانیهمه آيار د

رفتار کنم  یطور دیب با نیامروي پر اي عذاب و ددان بود پر اي احساس د صدرا
به يور من یبند نیاي ا  وامیببب م شیکه اونم راحتتر بره دندال يندو بهش  وکه 

باره  چیاش نشددونم داد که ه یوصددد  کرده رها بشددده ببهمه همراه وقت در
ستا ستش دار ششیشناختش و  شتداه نكردم ببب اره هنوي دو فتار ر دنیهنوي د ما

ه طرفه ک کیاحسدداس  نیبسدده بسدده ا گهیاما د دهیاش قلدم رو تكون م یانسددان
شده ا شه بببب  نهمهیباعث  بهتره رهاش صدرا دچار تعارض و عذاب وددان ب

تا ا باعث شدددد بتونم خودم رو  یزیببب امروي چ نمشیدر هم ند نطوریکنم  که 
 یمحمد صدددرام اشددک م یبرا یصدددرا بود ببب وقت یاشددكها دنیکنترل کنم د

 گهیکننده اش قدم قدم راه برد ببب اما د تیحما یمنو تو دسددتها یوقت  تیر
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 رو فراموش نیاحساس د نیا  وامیخوام بببب م یکنم ببب نم هیبهش تك  وامینم
با با میکن یهر دو يندو دیکنه ببب  که  یهدفمند یبدون من يندو دیببب و اون 

 داشت رو ادامه بده بببب
سرش را رو زیم یقلم رو رو باران صدا یرها کرد و  شت   کیموي یهمدم وذا

 کرد : یم ییهمچنان با دلش همنوا
 نمیش یم اتیخوبه ،که با رو نیمن هم یبرا
 نمیب یب*و*سم ،تو رو اي دور م یاي دور مرو  تو
 رو اتیرد دن رمیخوبه، بگ نیمن هم یبرا
 اي اون دا رد شدم با تو ببب رم،یهر کجا م نمیبد

 که قلدم آشوبه نیهم ست،یکه حال من خوش ن نیهم
 بد بودنم خوبه نیمن، هم یبرا یخوش باش تو
 ستین یتو دلم چ نكهیبود،به ا یبغضم اي چ نكهیا به
 ستین ی،تمام عمر شوخ دمیعمر خند امتم

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 دهیتو رو د یخوبه، که اي هر ک نیمن هم یبرا
 دهینپرس یزیپرسم، ايم چ یصد بار م یشد
 قلدم آشوبه نكهیهم ست،یحال من خوش ن نكهیهم
 بد بودنم خوبه ببب نیمن ،هم یبرا یخوش باش تو

 *******و
******** 
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سمان ن اصدر صاف و بدون ابر ببب با ا مهیبه آ صدح نگاه کرد ببب  شن   هنكیرو
 یکم یوریروي شددهر نیسددحرواه ا یکرد اما هوا یم ییهنوي تابسددتان خودنما

 کنار است ر کوچكشان نشست دیاي درختان ب یكی ریي یصندل یسرد بود ب رو
ودند نه او ب دهنكر دایاست ر را پ نیتابستان اصال فرصت شنا کردن در ا نیببب ا

شاهرخ بود ب  ییوقتش در شرکت دا مهیس ت مشغول کار ن یینه طاها که وو
 لب يمزمه کرد سال قد  ریاما سال قد ببببب ي

سال قد  بب چقدر فرق داشت با امسال ببب من چقدر فرق کردم با سال قد  ب  -
ن کجا بدون ابر بب ب م ریآسمون دلگ نیانگار ا یعوض شده بب حت زیببب همه چ

ش ایکردم به بودن ابر  یدقت م زهایچ نیبه ا سمون هیببب اما االن دلم  دیخور  آ
بب کنه ب سیصددورتم رو خ نشبارو زیکه قطرات ر یآسددمون ابر هی  وادیم یابر
 که تو ودودم پا ورفته رو سرد کنه بببب یلعنت یورما نیاي ا یکم دیشا
 شدت سرش را تكان داد به
 بببب  وامیم یدونم که چ یم قایبب االن دقسرد بشه ب  وامینه نم -

 پنهان وفت : یدرونش با خنده ا یموي یصدا
 باران ببب یخوا یکه اونكه م یبگ ی وایحتما م -
 بببب -
و به حرفام پويخند  یکرد یمنو مدام خفه م یصدا شیچطور تا چند وقت پ -
 یزدیم
 ببب یخفه ش  وادیاالنم دلم م -
شابلند وفت  دایرا تقر نیا شروك به نرمش کردن کرد ب  شد و  با  دیو اي دا بلند 
به ووشددش نرسددد ببب به  ییصدددا چیه گریخواسددت د یم یحرکت ناوهان نیا
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عت دور اسددت ر م كار درون ذهنش را پس م دیدو یسددر يد ب دلش  یو اف
ستینم ش چیه  وا ش یسرين شنود ب آنقدر به حرکات نرم مه ادا دنشیو دو یب

 شد ب انیآسمان نماداد که آفتاب کامال در 
 و دارشدددهیشددد که ب یم یسدداعت میکرد ن یاي پشددت پنجره نگاهش م شددكوفه

 بود ب ستادهیپنجره ا نیپسرش ا یمشغول تماشا
صدرا حس م یکالفگ شت اریاخت یکرد ب ب یرا در تمام حرکات  و  تلفن را بردا

ست که ا یرا ورفت م دایشماره د صدح ب نیدان ست و مشغول آماد داریموقع   ها
 شهاب ب یکردن صدحانه برا

 وقت صدح نیباشه ا ریخ ریصدحت ب  یسالم مامان -
 نكن دمالت رو فیپشت هم رد ینطوریهم ریدقه يبون به دهن بگ هیسالم  -
 خوب االن شگفت يده ام آخه -
 اونكه شگفت يده است منم -
 شده مگه یچ -
 صدرا چشه یدونیتو م داید -
 چشه ؟ -
 یسر صدجمنو مس ره نكن دختر  -
 نمشیب یبار هم نم هی یبابا خوب من اي کجا بدونم مامان منكه ماه یا -
 با تو درد دل کنه دیوفتم شا -
 شده یمامان بگو چ ینگرانم کرد -

 ب نشست شانیایكتوریطرح و یمیلده ت ت خواب دو نفره قد یرو شكوفه
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 هیترک میبهش وفتم که فردا شب قراره با خانواده تابان بر شبید -
 برنامه داشته دیشا یوفت ییهوی یعنی -
 صد نفره  یداداشت اون خودش وک  یبابا يود نشو وک یا -
 رشته دادم رییبهم اومد رفتم تغ دیوفتم شا -
 قطع کنم ایحرف بزنم  یگذاریم داید -
 غلط کردم مامان بگو دیبد ش -
 لهیشددنده که تعط کیبعدش بهش وفتم  یاولش که غر يد کل گهید یچیه -
 منت قدول کرد اما یکنه فقط ب اخرش با کل  ینده و دوشنده رو تعطش
 ببب یاما چ -
گامه ذره به هن هیسددفر  نیتا بهش وفتم تو ا گهید یچیبگذار حرف بزنم ب ه -

شه تا اور کامال مورد تا كترینزد سفر  دشییب  میرار بگذارق هیقرار ورفت بعد اي 
 نایخونه تابان ا میبر
 وفت یخوب ؟ اون چ -
 : دیرس یهنگامه رخت بسته بود و حاال متفكر به نظر م یاي صدا طنتیش
 یحس چیهمكار و دوسته و ه هیشد بهم وفت که هنگامه براش مث   یعصد -

ش سط ک ست نداره ما با و سدت بهش نداره و دو شون رو  نیا دنین حرفا رابطه ا
 میخراب کن

 مامان گهیخوب راست م -
 ؟ گهیراست م یچ یعنی -
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هم  یاونا با هم همكارن رابطه حسددنه ا گهینشددو ايم اما راسددت م ینعصدددا -
 یكی دینو یكینداره  شدتریصددرا دوتا دوسدت ب دونمیکه من م ییدارن ب تا دا
 که داره رو اي دست بده ییمعدود دوستها نینكن که هم یکار هیهم هنگامه 

 بمونند یين و شوهر بشن و دوست هم باق شهیفهمم خوب نم یمن نم -
ستگ گهید نیخوب ا - شون ب ش جهینت نیداره اور به ا یبه خود سن خود ون بر

شار نگذار ب تايو گنیبهتون م صدرا رو تحت ف شار ف یبه اندايه کاف یب مامان 
 روش هست

 شد : اریهش شكوفه
 دونم یکه من نم یدونیم ی؟ تو چ یچه فشار -
اره د نیسددنگ چند تا پرونده هیها ب  دیشددما هم که منتظر سددوژه ورفتن هسددت -

 نیهم
 کنه ؟ یبا پروند هاش يندو دیتا اخر عمرش با یعنیهست  شهیکه هم نیا -
فكر  نیافته ب اصال به ا یاتفاق م زینه مادر من ! بالخره وقتش که بشه همه چ -

 رو دوست داشته باشه گهینفر د کیصدرا  دیکه شا ینكرد
 هگید زیچ چینون هو پرونده و کتاب قا یاون دز قاضدد یدونیخوبه خودت م -

 بببب ستیدور و برش ن
که به يور به هنگامه فكر کنه بگذار  اریدونم واال ب فقط بهش فشدددار ن ینم -

 بببب رهیبگ میخودش تصم
 یخواستم ايت ب وام با صدرا حرف بزن یمن و باش تايه م -
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 یيد شدددبیکه شددما د یحرف نیمن باهاش حرف بزنم هم سدددتین یايین -
سش رو دمع کرده سفر حساب حوا  یرو هنگامه فكر م یبببب و مطمئن باش تو 

 کنه
 شانه باال انداخت و وفت : شكوفه

 ببب یگیباشه که م نطوریهم دوارمیام -
ست بر يانوانش وذاشتب  ستادیباي ا دنیاي دو دهینفس بر صدرا شد و د ، خم 

س و نف ینرمش طوالن کیکار ممكن بعد اي  نیدانسددت که بدتر یم یبه خوب
ست اما در آن لحظه د یناوهان ستادنیا ریو شت  یتوان حت گریا وام  کیبردا
 رقاي ع سیسرکشش خ ینداشت ب صورتش به شدت برافروخته و موها گرید

را باال  اش یو سرمه ا دیسف یلداس وريش پیبودندب ي دهیاش چسد یشانیبه پ
 قیعم یانفس ه دنیبه سمت ساختمان به راه افتاد با کش یب و به آهستگ دیکش
 قلدش داشت ب دیدر کنترل ضربان شد یسع
 یخوش کاج که ناشدد یاي عرق ندود بلكه بو سیخ شیموها گریبعد د یقیدقا

 ب دیچیپ یصدحانه در مشام همه م زیم صوصش بود سر م یاي شامپو
 خانم رو به شهال کرد و وفت : شكوفه

عرق  ي اونترسم بعد ا یم اریورم ب ریش وانیل هیصدرا  یشهال دان لطفا برا -
 کردن و بعد اون حموم سرما ب وره

کرد چقدر  یکرد و لد ند يد ب شكوفه حس م یبه چهره نگران مادر نگاه صدرا
کرد  یفكر م شبیرويها روشن و نگاهش درخشان است ب تا د نیچهره صدرا ا

صدرا کامال  نیا ست ؛ اما حاال با برخورد  شش به خاطر ودود هنگامه ا درخ
شه شیو شقشده بود ب  ش یال خانم قا س  در  صدرا ر ریع  اي بعدو   تیورم 
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صدرا رو نكهیا صدرا نگاه مهربان زیم یآن را به دقت هم يد مقاب   شت ب   یوذا
عطر بلو  یبه شهال خانم کرد او را مانند مادر دومش دوست داشت ب عاشق بو

ب نه به خاطر  دیرسدد یاي شددهال خانم به مشددام م شددهیبود که هم یمیقد یدیل
ق به راعال به  حهیه اش  كه چون او را   یاش م یخوب يندو یيهارو ادیآن بل

شق ا یبه خاطر م یانداخت ب اي وقت شهال عا  یكی شهیعطر بود و هم نیآورد 
شده تمام بايار را ي یاي آنها حت شت تا در روي ين برا یپا م ریاور   نیاو ا یوذا

 نیکردند که ا یعجب متالش آنها ت نیفروشند ها اي ا شهیکند ب هم دایعطر را پ
پوش و امروي اصددال  کیشدد انیمشددتر نیبا ظاهر ا متیو اريان ق یمیعطر قد

 ندارد ب تیسن 
 : دیو اي مادر پرس دیرا نوش وانشیاي ل یاندک صدرا

 امشب ساعت چند پروايه ؟ -
 سدد نان را به طرف صدرا ه  داد و وفت : شكوفه

با مینه و ن - ما  فت و ن دیا جایاي ا میه که م میکت کنحر ن تا  یدونیخودت 
 راهه ب یفرودواه کل

 ؟ ادیطاها م -
 ! انیم یو هست دایکنه ! اما د  یکارش رو تعط تونهینم گهینه م -

 يد : یاي سر شادمان یلد ند صدرا
 ببب یچه عال -
سال یبرا گهیبله د - صت نم هی یشما که   به خواهرت و بچه یکن یبار هم فر

 کنم ! یاونجا هم بچه دار دیبا چارهین ب؛ اما م هیعال یاش سر بزن
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 را باال برد : شیابروها صدرا
مان کم - خدا د یکن یم یانصددداف یب یدار یما نده  مه  دای! ب که خودش ه

 ب ستیحرفات اي ته دلت ن دونمیببب در ضمن منكه م كنهیرو م یهست یکارها
 ! شهیرو رو م ریدلت ي گهیدون که بهت م زیعز هی

صدا  ادیکردم بهش  یسع یخونه ! هر چ نگو نگو که دلم - بدم منو مادر دون 
تو دهنش انداخته  یدون رو ک زیعز نیکنه اصددال انگار نه انگار ب اور بدونم ا

 ببب انگار من صد سالمه
ست که مادر هم م یم یب به خوب دیخند صدرا فقط و  طنتهایش نیداند ا یدان

 فقط م تب طاهاست ببب
 اي دا برخواست ب و دیرا سر کش وانشیل صدرا

 کارها رو مرتب کنم یسر هیمن برم  -
 دیشلوغه شا یلیخ ابونهایها امروي چهار شنده است عصر خ ینكن ریصدرا د -

 ! میافتیراه ب نجایاصال ساعت هفت اي ا
 من شش خونه ام مادر ! -
 ! یدمع کن ی وایم یرو ک لتیوسا -
ونم لحظه آخر دمع اش چند دسددت لداسدده که ا هیب  ارمیبا خودم نم یزیچ -
 ب كنمیم

ش فريند محدوب دهینگفت و تنها نگاهش را به قامت کشدد یزیچ گرید شددكوفه
رفت تا به سمت اتاقش برود ب باي ذهنش به سمت  یدوخت که اي پله ها باال م

 در رییتغ نهمهیا  یخواسددت دل یشددد ب دلش م دهیآن روي صدددح کشدد یحرفها
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شتداه نك یذهنش م در ییکند ب هنوي ندا دایصدرا را پ ست ردهوفت که او ا و  ا
 کرده ب رییتغ نهمهیصدرا تنها به خاطر ودود هنگامه است که ا

 رو به مالحت کرد و وفت : صدرا
ب شددما هم  امیب من شددنده و دوشددنده هم نم میریخانم مالحت امروي يودتر م -
اور  که دیکن ورتیهمراهتون دا یب فقط تلفن دفتر رو رو دییایب سدددتین یايین

 داشت بتونه باهاتون ارتداط برقرار کنه یکار فور یکس
 ثابت یچشم آقا -
شروك يندو هیترک میریم می! دار دی واهینم یسوغات یزیچ - رو  ونتیاور لوايم 

 ! ارمیبراتون م دیبگ دیاليم دار یزیو چ نینكرد هیکام  ته
 ت :تكان داد و مدهوت وف یمحدت و توده صدرا سر نیمتعجب اي ا مالحت

سالمت یزیثابت چ یممنون آقا یلیخ - شالله به   دیروردب دویبر یاليم ندارم ان
 و بهتون خوش بگذره ب

س یقیلد ند عم صدرا شنا سر قدر ساعتش انداخت  یبه او يد و نگاه یاي  به 
 ساعت سه بود ب شماره سهند را ورفت :

 سالم سهند دان -
 ؟یخوب  یوک یسالم آقا -
 ؟ یبقربانت خوبم ب شما خو -
 شكر ! -
 یخونه ا -
 نه تو راه مطدم چطور؟ -
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 ! یاحوالپرس یباران خانم برا دنید امیب یخواستم اور خونه باش یم -
ب  رونیکنم باران و پونه ب وان برن ب یخونه اند الدته فكر م هیاما بق ستمیمن ن -

 اما قرارشون ساعت شش بود
 سر به باران بزنم هیکنم تا  یپس با ادايه من با هنگامه هماهنگ م -
 صدرا دان یكنیلطف م -

كر صدرا ف یصدرا اي دفتر خارج شد مالحت با تعجب به رفتار و حرفها یوقت
و چه  یوونان چه داخل یچند سددال وذشددته بارها عايم سددفرها نیکرد در ا یم

سم  دهیبرخورد را اي او ند نیشده بود اما هروز ا یخارد شته اي آن ا بود ب و وذ
عد اي اتمام تماس تلفنباران و چه ب   یا هلحظ یره بشددداش صددددرا ب اي مقا

 شد ب یچشمانش دور نم
شتند ب ا یو هنگامه برا صدرا ان بار بار نیبار دوم همراه هم پا به خانه باران وذا

شان رفت ب پ یدر اتاقش ندود و تا دلو ستقدال  یصدر یبلند ن  یراهنیدر به ا
 یکرم رنگ سدددك یبود و روسددر دهیو کرم پوشدد یپرتقال زیر یبا ولها یرنگ

 صورتش را قاب ورفته بود ب
شكالت بزرو هنگامه ستش داد و در حال یدعده  که قدم به درون هال  یرا به د

 وذاشت وفت : یم
 یباران من انقدر اومدم مالقاتت خسته شدم ب نكنه ه یخسته نشد شییخدا -

 ؟! مینايت رو بكش مییایکه ما ب یشیم ضیمر
 وفت : و دیخند باران

 ! یدیهم دفعه قد  ناي منو کش یلیتو خ نكهینه ا -
 و سمت باران بروشت و با خنده وفت : ستادیا هنگامه
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 ! یریگیم ادی؟  یدونستی! نم هینطوریوکال ا دنیمدل ناي کش -
اش در آسددتانه در  دهیبه قامت کشدد یهنويوارد نشددده بود ب باران نگاه صدددرا

 انداخت و با لد ند وفت :
 تو ! دییابفرم -

را که در دست داشت به سمت باران ورفت و لد ند يد  ی دیسپ یو  ها صدرا
: 

 سالم -
 رفت سالم کنم ! ادمی زنهیهنگامه حرف م نیانقدر ا دیاخ بد ش -

 فشرد وفت : یکه دست مادر باران را م یدر حال هنگامه
 ! تسین رفتهیپذ یمحكمه ا چیتو ه اندايیخودت رو وردن من ن یحواس پرت -

 : دیبدون توده به طعنه هنگامه پرس صدرا
 ؟یبهتر -
 بهتون يحمت دادم ! یب کل رويیخوبم ب واقعا شرمنده شدم د یلیبله خ -

 نگاهش را به چشمان باران دوخت : صدرا
 ! یب خوشحالم که خوب یچه يحمت -
 یلیببب خ یب ممنون که منو به اونجا برد یام کرد یهمراهم رويیممنون که د -
 اال حالم بهتره بح

کرد حس لمس  یکرد سددع یکه قدرشددناسددانه به صدددرا نگاه م یدر حال باران
 بايوان صدرا را بدور دستانش در ذهنش عقب براند ب

 ستیبه تشكر ن یايین كردیکار رو م نیمن بود هم یدا یهر کس -
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 سرخورده شد : یکم باران
 حمتش افتاد وردن شماکار رو بكنند ب ي نینه ! خانواده ام حاضر نشدند ا -
 نداشت من دوست داشتم همراهت باشم ببب یيحمت چیمن ه یاما برا -

 را قطع کرد : شانیپونه وفتگو یصدا
 ثابت یسالم آقا -

شار اي محدت به پونه نگاه کرد ا یبا نگاه صدرا حس اي همان روي اول  نیسر
نه يد ب حس ا دهیکه پونه را در دفتر د كهیبود در او دوا ها یدختر ب نیا ن  تین

 است ب یدوست داشتن
 سالم حالتون چطوره -
 تو دیی! بفرما یب باران چرا دم در نگه اشون داشت دیممنون خوش اومد -

نشددسددتند ب هنگامه به  منینشدد یمیسدداده و قد یمدلها یهمه کنار هم رو یوقت
 باران وفت :

 اما برسددام هسددت تو دفتر باهاش هماهنگ کن سددتمین یچند روي هیمن  -
 ب یرو مطالعه کن مونیمیقد یپروند ها یتون یکه دفتره برو اونجا م ییوقتها
 : دیهنگامه پر یحرفها انیبه م صدرا

س ت و  یچه وک - ست یریسرپرست  سافرت خوب بگذار  یریم یدار یه م
 باران هم تو خونه استراحت کنه

س یبا خودفكر کرد اي ک پونه سوند خانم و بدون ا فاده اي تصدرا باران را بدون پ
 کند ب یصدا م یلینام فام

 ! رهینداره من تو خونه بمونم حوصله ام سر م ینه اشكال -
 تو هم بمون خونه ستیخوب هنگامه که ن -
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 رو به صدرا کرد : هنگامه
 ! شونیکارآموي من  ا نكهیثابت مث  ا یآقا یآ -
 بب ممكنه یدون ینم نكهیمث  ا ادیدمعه هم ب یگیخوب اور به تو باشه م -
 نگران نداش برسام هست -

 وفت : یدرون یبا حرص صدرا
 مراقب خودش باشه  وادیم ویكیبرسام که  -

 : دیباران حرفش را بر دیبگو یزیهنگامه باال رفت و تا خواست چ یابروها
شم ب اما تا دا یمن خودم م - سع ییتونم مراقب خودم با کنم  یم یکه ممكنه 

 ه بمودت باش یبرم دفتر که آقا یوقت
 اي ادامه بحث رو به باران وفت : یریدلو و یبرا هنگامه

تو   وامیم نیهم یبرا رسهیم كایچند روي اون مدرک اي آمر نیاحتماال تو هم -
ش سام تو دفتر با سم اونجا بهت  دیکه همه فكس ها رو چک کن دیو بر ب من بر

 یریبگ سصدرا تما ایبا من  یکه بتون دمیشماره تماس بهت م هیو  كنمیتلفن م
 : دیمكث پرس یبعد اي کم باران

 سفر؟! دیر یبا هم م -
ستها صدرا شت کرد ب دلش نم شید ستیرا م اما  ب دییایدو به ودود ب نیا  وا

 پاسو داد : یالیخ یهنگامه با ب
 ب هیترک میبر یچند روي هی نایآره قراره همراه مامان ا -

ود که تنها خود باران و دمله آنقدر کوتاه ب نیبه ودود آمده بعد اي ا سددكوت
 شد : دهیباران کش یلدها یرو یصدرا متوده آن شدند ب لد ند دیشا
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 خوش بگذره بهتون یچه عال -
 کالفه پاسو داد : صدرا

که اور اصددرار مادرم ندود به  هیدار یپروند ها نیا ریمنكه انقدر فكرم درو -
 دادم یسفر نم نیعنوان تن به ا چیه

 مادر صدرا هم دذب هنگامه شده ب نكهیمث  ابا خود فكر کرد  باران
 بدهد : شیبه صدا یتفاوت یکرد لحن ب یپس يدن افكارش سع با
 یبا انرژ دیتون یبراتون م شددهیتمدد اعصدداب هم م هی ینطوریچرا که نه ! ا -
 ب نیو کار رو ادامه بد نیبرورد شتریب

س صدرا ش یچا ینیشانه باال انداخت ب مادر باران با  شغول پذ ینیریو   ییرایم
 شد ب
 کرد لد ندش را همچنان بر لدانش نگاه دارد : یداد و سع هیبه درواه تك باران

ه باشدده ک یبار نیآخر نیا دمیبهتون قول م دیاومد دنمیممنون که به د یلیخ -
 دنمید نییایم ضیمر هیبه عنوان 

 دست باران را در دست ورفت : یبا مهربان هنگامه
 ارمیبرات ب یاليم ندار یزیاشه ب چب نطوریهم دوارمیام -
 ینه ممنون فقط سالمت -

 : دیباران را در آ*س*و*ش کش یبه نرم هنگامه
ونجا ا سددتیبرسددام تو دفتر ن یعنوان وقت چیمراقب خودت باشب به ه زمیعز -

 ب دمینرو من تا برسم بهت شماره تماس م
 بر وونه هنگامه نشاند : یب*و*سه کوتاه باران
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 چیکن به ه یراحت باشدده ب تو هم مراقب خودت باش و سددع التیحتما خ -
 ببب یعنوان به کار فكر نكن

پونه که همچنان سدداکت و کم  یبه سددو یخداحافظ یدسددتش را برا هنگامه
 دراي کرد ب ستینگر یحرف به آنها م

 به طرف باران برداشت : یوام صدرا
 نگذار یمالقات قرار چیعنوان با فرهاد ه چیمراقب خودت باش ب به ه یلیخ -

 ب به حرف یدواب تلفن هاش رو بد یحت سددتین یايیتا من بروردم ب اصددال ن
به نظر من ن دفتر ب  یچند روي بر نیتو ا سدددتین یايیهنگامه هم توده نكن 

 دهیبرسام هست و اور فكس برسه خودش کارش رو انجام م
 پشت هم ممتدد صدرا قطع کرد و وفت : یها هیبا لد ند توص باران

هاش  یو فرهاد هم با ودود همه بد امینگران من نداش ب اي پس خودم بر م -
 به قتلم نداره میهنوي همسرمه و مطمئنا تصم

د ب با بو  یثق شیکلمه همسر برا دنیخورده شن یمحكم یلیحس کرد س صدرا
 حرص وفت :

 کرد یکار رو م نیداشت ا دایبار تقر هیدرسته اما فراموش نكن که  -
 بببب ستمیاون باران ن گهین دبله اما م -

 یمن یسددتیدونم که اون باران ن یو در دل وفت ب م دیکشدد یقینفس عم صدددرا
 ببب یکاش همون باران بود كنمیدونم که چرا اريو م
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فت ور یباران در آن دا فیباران دراي کرد و دستان ظر یدستش را به سو صدرا
آنكه  یباران داد ب و بکوتاه صددددرا همه حواسددش را به نگاه  یلحظه ا یب برا
 خداحافظ اي خانه خارج شد ب دیبگو

مام ها ت به حرف احسددداس  ریکرد و ذهنش درو یباران فكر م یطول راه 
دانسددت نامش را چه بگذارد بببب اما فكر  ینم زیبود که خودش ن یندیناخوشددا

رسدددد ب با خود  یبه نظر م یحاال طوالن نیپنش روي چقدر اي هم نیکرد ا یم
 ماابه سددر کند  یمشددكل چیه یهمه سددال را توانسددته ب نیرد چطور اک یفكر م
صدا یرا محكم رو شیتواند ب پا یپنش روي را نم نیحاال ا شرد و   یپدال واي ف

ش یصوت ستمیس ست به ه یبلند تر کرد ب دلش نم یرا اندک نیما  زیچ چیخوا
 ببب زیچ چیفكر کند به ه

 دیترد ی راههیب نیا اي
 رسمت یبن بست م نیا اي

 ما نیکه ب یاي حس من
 ترسم یهست م هنويم

 ستیراه روشن ن نیا ته
 دونم یمث  تو م منم
 اي عشق دیبر دیبا نگو

 تونم ینه م یتون یم نه
 میبرورد میتون یم نه
 بن بست نیاي تو ا میرد ش نه

 احساس نیدونم ا یم منم
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 باشه اما هست دیندا
 یترسم اي خواب یم دارم

 میدیهر دومون د دیشا که
 که هر دومون با هم نیا اي

 میدیکعده چرخ خالف
 بريخ نیکندن اي ا واسه

 ستین ایدن ر  یغ یزیور
 دیشا یدونم ول ینم

 ستیما ن یاندايه  بهشت
باال و  طانیبه هنگامه انداخت که در مقابلش چون کودکان شدد ینگاه صدددرا

دختر  هیدلده بلند، شدد ریخنک و کاله آفتابگ یو با آن لداس کنف دیپر یم نییپا
ستا ریگیماه ساح  ا ییرو ضا حاال به  و  ییاروپا مهیشهر ن نیشده بود که اي ق

ا با شددكالت ر یهاباتكه  یبزرگ توت فرنگ یآمده ، تا بسددتن ییایآسدد مهین
 یرا در نگاهش منعكس کند ب به راست دیبزند و درخشش خورش سیل*ذ*ت ل

صدرا در حال تیو دذاب یسريندو ییدایبود اي ي یریدلپذ یکه تابلو که به  یب 
 يد به او وفت : یحرکات کودکانه اش لد ند م

 نیاون وقت با ا نندتیبد نجایاي موکلهات ا یكیکه  یترسدد ینم  یخانم وک-
ضع صال بهت اعتماد م گهید تیو ستت  یا شون رو بدن د  نكهیا ایکنند که کار

 کنند مهد کودک ولها ؟ تیمعرف دنیم حیترد
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شكالتبا يبانش تكه بز هنگامه ست یکه در حال فرو افتادن اي رو یرگ  بود  ینب
 وفت : یالیخ یرا ورفت و با ب

 ب شهینم داشیپ یطرف نیمن ا ینگران نداش موکلها -
 : دیرا باال برد و پرس شیاي ابروها یكی صدرا

 ؟ یاي کجا انقدر مطمئن -
وي رتلفن کرده بود بهم تا بگه که قرار  شیچند روي پ شددونیكیاي اونجا که  -

شددنده امون بهم خورده چون عايم سددفره ب منم بهش وفتم که اتفاقات منم دارم 
ما کجا ش دمیام و  کرده بود پرس یواي اونجا که حس فضول ستمیسفر و ن رمیم

فت نه نه برداشت و ذاشتنه و هوی؟ اونم  هیترک یانشالله دوب دیبر یم فیتشر
 زیون رمیهاست ! دارم م یشهر نییکه مال پا لندیو تا هیو و ترک یخانم تابان دوب

 ؟ یریشما کجا م
 حرفش را قطع کرد و وفت : صدرا

 ببب ییهاوا رمیمنم دارم م یوفت یخوب تو هم م -
 یكیامنار که پ ابونیتو خ نكهیافت ارم ا نینه بابا منم وفتم اي اونجا که بزروتر -

 رمیبا خانواده م اومدم و بزرگ شدددم االن دارم ایبه دن نهییپا یاي همون محله ها
 ببب هیترک

 و وفت : دیخند صدرا
 اومد ببب یاي آب در م یزیچ یخواستگار دیخوب ! شا یاشتداه کرد -
 پسره ریداره ! پ یچه  و پنش سال هینه بابا  -
 داره مهم تفاهمه ! یخوب چه اشكال -
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اش يد و دسددتانش را بهم  یفیق یواي را به نان بسددتن نیبا ل*ذ*ت آخر هنگامه
 : زدیآنها فرو بر یمانده رو یباق یتا خرده ها دیبکو
 استاندول یمن تو زهیون یاون االن تو میکه تفاهم هم ندار ینیب یم -

 را باال برد : شیابروها یبه طري مشكوک بعد
 ثابت ! یآقا یمنو شوهر بد ادیبدت نم نكهیخوب مث  ا -
 یات باش ندهیر آخورده به فك هی دی! با گمیمن نه بابا به خاطر خودت م -
 من اي نفس افتادم میبشن نجایا ایهستم نگران نداش ببب ب -
 ب یکن یاي بس ورده ورده م -

لوار کنار ب یمانیکت سدد مین یحرف کنار هنگامه رو نیبه دندال وفتن ا صدددرا
ستاندول ب ایبه در یمنته شم دوخت ب ا ست ب و به مناظر اطراف چ ش  تینها ین

شم نواي بود و ا دایي شلوس ب نو چ  یستهایآن به خاطر تور یشلوغ شتریب میلدته 
 : کردبود که به آنجا آمده بودند ب رو به هنگامه  یفراوان

 ! نجاستیا یرانیکه چقدر ا یدقت کرد چیه -
ستاندوله چون هواش معتدله و  یاره خوب االن وقت خوب - سافرت به ا سه م وا

 ب هیکمتر شرد
 کنند ب یم یدوين نجایعده اشون ا هیاما انگار  -
 استاندول رو دوست ندارم یيندو یاوهوم ب اما من اصال برا -
 ؟ ستیشهر مورد عالقه ات ن زیاحتماال ون -

 و وفت : ستیچپ چپ به صدرا نگر هنگامه
 ؟  وادیاحتماال دلت کتک نم -
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 قشنگه ببب یلیخ زیکه ون یدون یمنظور نداشتم باور کن م -
 ! یاونجا ساکن بش یودت بربهتره خ یدوست دار یلیاور خ -
 رو هم کردم نكاریاور بعد اي ايدواج همسرم دوست داشت هم دیشا -

 به او کرد : یبا تعجب نگاه هنگامه
؟ چطور شددده که ه*و*س مهادرت به  یهسددت رانیتو که عاشددق کارت تو ا -

 سرت يده ؟
 یحاکمه خسددته ام کرده ب و واه ییکه تو دسددتگاه قضددا یخسددته ام ! دو -

 کنه ب یورد مردم هم خسته ترم مبرخ
 ؟ یفرار کن ی وایم نیواسه هم -
ه بشه و به ثمر برس دهیتالش د نیکنم ا یاور تالش م  وادیفرار نه ! اما دلم م -

 دور باط  بزنم ! هیدوست ندارم 
 اطرافمون رییاي تغ دیاول با میکه دوسدددت ندار یدو هی رییتغ یصددددرا برا -

شا میشروك کن س یبه اون دامعه آرمان مینتون دیببب  اما  ب میکه مد نظر مونه بر
 یراحته که همه تالشددمون رو برا المونیخ میدیرسدد یبه آخر خط يندو یوقت

 ببب میکرد میاومد ایکه ب اطرش به دن یانجام دادن هدف
 ؟ هیهدف چ نیبه نظرت ا -
 ببب تیکام  کردن انسان -

 يد : یلد ند صدرا
 !یدیشعار م یکم دار هی -
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امروي دامعه دور  تیدونم که چندان حرفام با واقع یاره خوب ! خودمم م -
هدف اي افر ادیدر نم که  ما مطئنم  ب   دهیبببب ا قا ما فرار کردن اي م شددددن 

 مشكالت ندوده!
 ؟یپس آرامش خودمون چ -
 ببب ادیآرامش به دندال تالش م -

ش یقینفس عم صدرا اما طرف داد  یطرف ذهنش حق را به هنگامه م هیب  دیک
ه او بود ب هنگامه ک یکه کامال خالف وفته ها دیکشدد یم یاو را به سددمت نیبدب

عوض کردن دو با خنده رو به صدرا  یصدرا شده بود برا یذهن یریمتوده درو
 : دیکرد و پرس

 ؟ هیسفر چ نیدادن ا بیاي ترت نایمامان ا یکه هدف اصل یدونیم چیه -
 ؟ هینه ! چ -
 کنندببب كتریدما رو بهم نز نكهیا -

 : ستیبه هنگامه نگر یبا ناباور صدرا
 کردن ؟ یبا هم تدان یعنی -
با هام حرف يده بود که نظرم رو درباره تو  امیب نكهیاهوم ! الدته مامانم قد  اي ا -

 ! هیسفر چ نیکه هدفشون اي ا دمیحرفاش فهم نیبدونه بببب اي ب
ه قد  سفرشان افتادببب بشكوفه در شب  یحرفها ادیسكوت کرد و  یکم صدرا

 : دیاش کوب یشانیبه پ یآرام
شب قد  اي اومدنمون به  یتايو - شدم ها بببب مادر منم   ییزهایچ هیها خنگ 

 اشاره کرد بب اما
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 نمود ! ادتیاما تو اي بس ذهنت مشغوله  -
 ؟ یوفت یتونم بدونم در دواب مامانت چ ی! خوب م دیشا -
 همه ؟مگه برات م یبدون ی وایچرا م -

 و موشكافانه نگاهش کرد و وفت : قیدق صدرا
 یش ب به من نیكتریخوب مش صه مهمه ببب تو بعد اي خانواده ام االن نزد -

 ؟ یکن یفكر م یب برام مهمه که بدونم درباره من چ
 ! گمیمنم م یسوال رو بد نیخوب اور تو دواب هم -
 باشه ! -
 پس اول تو بگو ! -
 !!میستیمن ب نودوان که ن ای یتو اول بگکه  كنهینم یباشه فرق -
 بابابزرگ اما من اي چهارده سال اونور تر نرفتم ب دیتو شا -
به  ی وایم نطوریهم ایبگم  یگذاری! م زیعز جریا نیخوب ت یلیخ -

 یادامه بد ییخودستا
 ساکت ببب گهیمن د دییبفرما -
 دمونیعقا افكار و که من تا به حال داشتم و یهست یدوست نیوفتم که تو بهتر -

ماع ئ  ادت کار و مسدددا باره  حاال  كهیبهم نزد یلیخ یو فرهنگ یدر تا  ما  ب ا
 بهت فكر کنم بببب یيندو کین واستم به عنوان شر

 ؟ منظور میدوسددت بمون نیهم شددهیهم یبرا یدیم حیترد ییدورا هی یعنی -
 بود ! نیحرفت هم

 ببب دونمینم -
 ! یدونیکه نم یچ یعنی -
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ست یين نیمه تو بهترخوب هنگا - سرينده  یمرد م هیکه  یه شه ب  شته با تونه دا
هسددتم اور ن وام که  یببب من مرد احمقدایو ي تیکرده با شدد صدد  یتحصدد

 داشته باشم ببب یين نیهمچ
 صدرا بببب یاحمق یلیخ نكهیاما خوب مث  ا -

 ب  تیمرتب صدرا را بهم ر یرا با خنده وفت و دست برد و موها نیا هنگامه
 دونم ببب یمنكه وفتم نم -
 دونم بببب یاما من م -
 ببب ویچ -
اشه بهتر اي من ب یلیخ دیکه شا یرو تو دلت دار ی! تو کس یستیاحمق ن نهیا -

 ببب
 متعجب نگاهش کرد : صدرا

 ؟ هیمنظورت ک -
 ! یبدون دیبگم ! خودت با دیمن چرا با -
 ب ستیمن ن یتو يندو ینكن ! کس شیمنو و -

 : ستیکرد و در چشمان صدرا نگر کیرا بار شیهاچشم هنگامه
 ؟ یمطمئن -
 بببب -
صدرا واقعا واه یستیمطمئن ن یدید - صال  یوقتها حس م یببب  کنم که تو ا

سات به م یپا یببببوقت یستین یرسه مرد کامل یاونطور که به نظر م سا  ونیاح



 731 در  امتداد باران

شنه ت هیبا   وادیآدم دلش م ادیم سط نقطه  زیلنگه کفش پا ساس تو احبكوبه و
 تكون خورد بببب دیمغزت شا

 شدم االن ب شیدالده پس نظر تو رو هم دونستم درباره خودم ب اما من واقعا و -
قسددمت مادرا مغز و عق  و هوش به کار  نیبب تو ا یبهتره به دلت ردوك کن -

 بببب  یوک یآقا ادینم
همان  تا خواسددت پاسددو بدهد تلفن همراه هنگامه به صدددا در آمد و با صدددرا

 یاول متوده شد که باران پشت خط است ب دلش ورفت ب یسالم و احوالپرس
 دهیکه رس یخارج کرد و به آن چشم دوخت ب روي اول بیتلفنش را اي د اریاخت

به  را شددمارهورفتند و هنگامه هر دو  یکارت اعتدار میسدد کیخود  یبودند برا
با آن تماس بگ تا در صددورت لزوم  ما ردیباران داد  حاال که روي آخر بود و  ب ا

باران با هنگامه تماس  یخدر یپروايشان در ساعت ده شب بعد اي چهار روي ب
ست وک یم نكهیورفته بود ب با ا ست باران او ن  یدان دكارانه اما طل ستیسرپر

عد و ب دیآ یباشد که به صدا در م اوتلفن  نیدلش خواست که ا یلحظه ا یبرا
 باران بببب یصدا

 افتاد که در دفتر باران خوانده بود : یانوشته  ادی
لدَـم فاق م کی د  ّ

 خدواهَـد ! یات 
 تدلفن نا آشنا كدددی

 تدمام دواب َدَهم یلیمِـد د یبد با
 تددو ببب یوصِـددددددددددددا

 هنگامه به خود آمد ب : غید یافكار خود غرق شده بود که با صدا در
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د ببب صدرا تموم ش دهیه فكس رسباران بود ب وفت ک شهیصدرا باورت نم یوا -
 میما برد
او  یشد هنگامه دستش را به سو یهمه ودودش پر اي شادمان دیاي دا پر صدرا

 دراي کرد و صدرا به سرعت هر دو دست او را در دست ورفت و فشرد ب
 همه اش به خاطر توست ببب ممنون نیبب ممنون هنگامه ممنون ا شهیباورم نم -

ددا شدند ب هنگامه چون کودکان باال و  نیاي سطح يم دایتقر یدواي شادمان هر
سمان برد بانگار ابرها دیپر یم نییپا سمت آ سرش را به  صدرا  ده پراکن یببب 

سمان آب شك  لد ند یآ ستاندول به  شك  لد ند  یا بزرگ در آمده بودند ب به 
 خدا ببب

ا شد سرش ر رها مكتین یبعد هر دو آرام ورفته بودند بببب صدرا رو قهیدق چند
ستها نییپا  یشادمان یفرو کرد ب مدتها بود معن شیرا در موها شیانداخت و د

توانسدددت اي  یرا فراموش کرده بود ببعد اي آنهمه اتفاقات بد بب حاال م یواقع
فراموش کند ب  را زیهمه چ یلحظه ا یقلب خوشددحال باشدددد بب برا میصددم

ست نزد یهنگامه هم ب ش ت هر کدام در افكار ساع میبه ن کیحرف کنارش ن
در آن  ییدا چیبعد اي مدتها اندوه ه دیکه شدددا یخود غوطه ور بودند افكار

 سكوت را شكست : نینداشت ب بالخره صدرا ا
 ؟ ییایب رم تو هم م یکم سوغات هی  وامیم دیبرم خر دیمن با -
 ب دیهت  به مامان قول دادم همراه اون برم خر گردمینه من بر م -
 نمتیب یهت  م باشه پس تو -
 باشه -
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اي دا برخواسددت و کم کم دور شددد ب هنوي چند قدم نرفته بود که باي به  صدددرا
شادمان شت و با  صورتش د یسمت هنگامه برو ضوح در  ه ب شدیم دهیکه به و

 او دست تكان داد و وفت : یسو
 فعال خداحافظ هنگامه بب بايم ايت ممنونم بببب -

سرش را تك هنگامه سو تنها  شد و هنگامه يدر پا صدرا دور لب  ریان داد ب بب 
 وفت :

 نیبب تو هم بهتر ینظر من رو بدون ین واست یکه حت یيده شد جانیانقدر ه -
ست یمرد سئول،  یتونه آريو یم یکه هر ين یه شتنش رو بكنه ببب مهربان ،م دا

که من به اندايه  زهی، دذاب بب و چه غم انگ دهیبا وددان ،با هوش، متعهد، فهم
 داشتنت رو نداشته باشم بببب یکه آريو ستمیاحمق ن ییا

شم ها نیاي وفتن ا بعد شت و ب یرا رو شیحرف چ سويش  اریاخت یهم وذا
 اشک را ووشه آنها حس کرد بببب اما سرش را به شدت تكان داد ببب

 ببب یخوشحال باش دیبچه نشو هنگامه ببب اونم نه حاال که با -
ست در د اي ست و د سمت  یکنف راهنیپ بیدا برخوا اش کرد و قدم ينان به 

 م الف صدرا به راه افتاد بببب ریمس
 شونمیپر یلیخواستم بهت بگم خ یم
 تونم ینم دمید یخودخواه دمید

 یتو به هر س ت یکنم ب یم تحم 
 یکه بدونم شاد و خوشد ت یشرط به
 ارومه اتیبشنوم دن یشرط به

 اي چشمات معلومه یدوستش دار که
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 من هیست شداونجا یكی
 دونهیاي خودم قدرت رو م شتریکه ب ونهید هی

 رحمم؟ یکه با قلدم به خاطر تو ب یکرد كاریچ
 ! نهیریچه ش یخند یم تو

 فهمم ! ی! تايه م وذشتم
 نهیا میتموم يندو  وامیرو م تو

 نهیام ا یونگیته د رمیم دارم
 من یصدا یرسه به تو حت ینم
 منه یبسه برا نیهم یخوشد ت تو
 که با قلدم یکرد اركیچ
 رحمم یخاطر تو ب به
 ! ی ندیم تو

 نهیریش چه
 ببب وذشتم

 فهممبببب یم تايه
 کوتاه به درب اتاق برسام يد ! یضربه ا باران

 دییبفرما -
 در را وشود و وارد اتاق شد : یآرام به
 ردیبگ یکم انرژ هی ارمیوفتم براتون قهوه ب دیوقته مشغول کار یلیخ دمید -

 برخواست : زیباران يد و اي پشت م یبه رو ی ندلد برسام
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 کردم ب یاومدم درست م یخودم م یدیچرا يحمت کش -
 نداشتم ، کارام تموم شده بود ب یمنكه کار خاص -
 ! یلطف کرد -

ت ب وذاشدد زیم یرا رو یپرتقال تیسددكوئیفنجان قهوه و ب یحاو ینیسدد باران
 د و وفت :لد ندش پهن تر ش تیسكوئیظرف ب دنیبرسام با د

 حضور ذهن! نیاي ا یمرس -
 یکه هر ک یعالقه دار شددهیکه مربوط به پرتقال م یزیشددما انقدر به هر چ -

 موند ب یم ادشیمن هم بود  یدا
کودکانه  حرکت نیلده آن نشست ب باران اي ا یرو دایداد و تقر هیتك زیبه م برسام

 قهی یمارک ووچ هنرایاو خنده اش ورفت ب به آن ظاهر براينده و دذاب به پ
 یورن یو کفشددها دهیباي بود و شددلوار اتو کشدد یدیق یبلند که دو دکمه آن با ب

ه ب تیسددكوئیدن چند عدد بیبه خاطر د نطوریآمد که حاال ا یبراق اصددال نم
 آمده باشد ب جانیه

 رو به باران کرد و وفت : طنتیبا ش برسام
 ببب یرو به من هم بگ لتیتحل هیتجز جهیشه نت یم -

 : ردیبگ اریشد ب آنقدر که نتوانست کنترل يبانش را در اخت ریغافلگ باران
شتم فكر م - ش نیبه ا كردمیدا  زیم یکه رو ادینم متیو ورون ق دهیظاهر اتو ک

 چشماش برق بزنه بببب تیسكوئیو واسه چند تا ب نهیبش
 دهانش را ورفت : یدلو اریاخت ی، باران ب دیبلند خند یبا صدا برسام

 مودت اي دهنم در رفت یآقا دید شب -
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کرد و  یاپیبود چند سرفه پ دیپر شیبه ولو تیسكوئیکه اي شدت خرده ب برسام
 وفت :

ه ک هیبامزه بود ب حاال برق چشددمام چه رنگ یلیمودت نه برسددام ! اتفاقا خ -
 انقدر مش ب بود ببب

 خجالت يده خواست تا اي اتاق خارج شود ب باران
 موم شد ه؟کجا تو که کارت ت -
 ! دیکار دار یلیخ ایکه مزاحمتون نداشم شما وو رمیم -
  یقانون ثدت کال مغزم رو تعط نیکم اسددتراحت برام اليم بود ب ا هینه اتفاقا  -

 کرده
 به سمت او بروشت و وفت : باران

 اومد ب یاي حقوق ثدت بدم م ییمنم تو دوران دانشجو -
 یداشت یبود برش نم یاریدرس که اخت نیخوب ا -
 ناچار شدم بردارم -
 ناچار؟ چرا ؟ -

سام بگو یمكث کرد ، نم یکم باران ست به بر صدرا ا دیتوان را  درس نیچون 
 ب دیچرخ یاو م بیدر همه کالسها در تعق یا هیبرداشته بود و او چون سا

 به خاطر دوستم -
  ورهیبه دردت م یلیتو کار خ یاها ! اما خوب چندان ضرر هم نكرد -
سع  یايش ب اور وک یزیچ ستین ادمیچندان  خوب - شم  ر دور و ب كنمیم یب

 نرم یثدت یپرونده ها
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 و وفت : دیدرعه آخر قهوه اش را نوش برسام
ب درباره اریتو کارت اما و اور ن گهیب د یراه رو رفت شتریاور نداره تو که نصف ب -

ه ب دار یبهم درسته خشک و خسته کننده است اما درآمد خو یثدت یپرونده ها
 ب نیبش ستیایسرپا ن

 مد  نشست و لد ند ينان وفت : نیاول یرو باران
 ؟! گهیپس همون غم نان د -
 ! قایدق -
 قسمت کار فكر نكنم ب نیبه ا  وادیاما من دلم م -
واه درو یوارد بايار کار بش یوقت -  یشیم زهایچ نیا ری، ناخودآ

 شانه باال انداخت و وفت : باران
 حق با شما باشه ب ببب دیشادونم  ینم -

 یما رواو بود حت یبروشت ب باران فكر کرد اور صدرا دا زشیبه پشت م برسام
 سهیمقا نیوشت ب اي ا یبر نم زینشست و به پشت م یمقابلش م ایکنار  یمدل

 خنده اش ورفت
 ؟ ی ندیم یبه چ -
 ستین یمهم زیچ یچیه -
 ؟ یگیبرام م شتریخوب اي خودت ب -

 پرسش برسام دا خورد : نیاي ا باران
 شم ؟ یمتوده نم -
 دونم ب یايت نم یخاص زیاما من چ میخوب ما چند وقته با هم همكار -

 وفت : اریاخت یب باران
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 دونم ! یخوب منم نم -
لمللم ب ا نیحقوق ب سانسیبعد تو بگو بببب من فوق ل گمیباشه پس من اول م -

صورت حرفه ا سال قیعال یعنیب  مكنینگاه م یبه کارم کامال به  توش  رو قمیو 
 کنم ب یداخ  نم

 حرفش رو قطع کرد : اریاخت یب باران
 رو وارد کار وکالت کرد ب قیعال شهیچطور م -

ند به چقدر لد  یو مرتد دیسف یيد و باران فكر کرد چه دندانها یلد ند برسام
 : ادیصورتش م

امه مث  هنگ اینم ک یقدول نم یثدت یمن پرونده ها یگیمث  خودت مثال م -
س رهیگیرو م یپرونده ا یکه وقت سا س یو واه شهیم رشیدرو یاي نظر اح  بیآ

 ! نهیب یم
 ! ستیبد ن نكهیخوب ا -
ر ه یبرا یبببب وقت نهیب یم بیات آسدد یشدد صدد یيندو ینطوریچرا بده ، ا -

کم  یبعد اي مدت کوتاه یبگذار هیات ما یروان یاي انرژ یب وا یپرونده ا
 بببب یاریم
ستان انقدر راحت با خانواده تهم یفریبود که تو دادواه ک نیهم یپس برا -  نهیا

 یکرد یم یو بهشون امر و نه یزدیحرف م
متوده شد باران کم کم دارد به راحت حرف يدن با او عادت  نكهیضمن ا برسام

 است ب زیآم هیاما لحنش به شدت کنا كندیم
 و پاسو داد : دیکش یقیعم نفس
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محكم تر اي موک  باشددده وورنه حق موک    یوک دیاي پرونده ها با یتو برخ -
شون بد میب اور ما هم ب واه شهیم عیضا سات ن سا روند پرونده  میمث  اونا اح

 بببب رهیبه ناکجا آباد م
 بببب دیمنفع  تر باش یحداق  تو برخورد با اونا کم شهیخوب م -
تا اونا به خودشددون  ید کنقاطع برخور دیاوقات با ی! اما واه شددهیدرسددته م -

 به پرونده نشن ب یدویمسلط بشن و با رفتارشون مانع رس
عم   یحرفه ا ینطوریکنم من بتونم ا یحق با شما باشه ببب اما فكر نم دیشا -

 کنم
 به او وفت : زیمهر آم یسرش را کش کرد و با لد ند برسام

و منفور رو که بد  دید نیکه ا نهیحداق  حسنش ا یعاطف یخوب ودود وکال -
صوص ا نیب شتم م دهیم رییکار ودود داره رو تغ نیمردم در خ  یب ببب خوب دا

د و من ايدواج کردن رید یلیخ دایوفتم من تنها فريند پدر و مادرم هستم اونا تقر
فتم ر یبا مادرم به مدرسه م یبچه دار شدن بودم ببب وقت یشانس اونا برا نیآخر

رو داشددت که  تیمز نیبزرگ منه بببب اما خوب اکه او مادر كردندیهمه فكر م
 لوسم کردند ببب یلیخ

 به صورت خندان برسام انداخت ببب یمتعجب نگاه باران
که من  یمطئن باشدد یتون یکه وفتم م ییزهایبا ودود همه چ گمیم یدد -

ذره هم  هیکه   یاصدد یدونه ها هی یكیتو تهرانم بببب اي اون   یوک نیلوس تر
 ببب ستیدودم نتو و یناخالص

سام رو دیخند اریاخت یب باران صفحه کل یدکمه ا یب بر ض دیاي  ربه لب تاپش 
 يد و وفت : یا
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 تا عكسهاشون رو نشونت بدم ببب ایب -
سام ا یوقت شامش پ یمیمال یبو ستادیباران کنار بر  هیشد یزیبب چ دیچیدر م

سام در عكس همانطور که یچوب معطر سوخته ببب پدر و مادر بر خودش  که 
ام به برس یآمدند ب ببب باران حدس يد وقت یمسن به نظر م اریاشاره کرده بود بس

 آمده مادرش حداق  چه  سال داشته ب ایدن
 بعد اي نشان دادن چند عكس لب تاب را بست و وفت : برسام

 خوب حاال نوبت توست ب اي خودت بگو -
كر با خود ف ندیبنشددرفت تا دوباره  یم زیم گریهمانطور که به سددمت د باران

 بگم ببب دیبا یچ قایدق كردیم
 حقوق دارم ببب سانسیل دیدون یخوب من همونطور که م -
 دونم ببب یدرباره تو نم یچیاشتداه نكن من ه -

 دقت و توده ادامه داد : نهمهیمتعجب اي ا باران
خواهر  هیخانواده هسددتم به دز من  یحقوق دارم و بچه وسددط سدددانسیل -

 برادر بزروتر هم دارم ب هیو  كتریکوچ
 : دیشد برسام پرس یکه در اتاق دار یاي سكوت کوتاه بعد

 ؟ نیهم -
 که بگم ببب ادیبه نظرم نم یا گهید زیخوب چ -
 بگو بب اي آ ريوهات ببب قتیاي عال -
شغ  وکالتم ب اما دلم م - شق  صال   یوک یوقت  وادیمن عا شما ا شدم به قول 

 هی كنمیب دوسددت دارم همونطور که به مردم کمک مبهش نگاه نكنم ب یحرفه ا
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 رشتیب  وادیببب دلم م هیدوششون بردارم منظورم اي نظر عاطف یهم اي رو یدرد
 سددتیمربوط به بچه ها و ينان کار کنم ببب الدته اصددال فمن یپروند ها نهیتوي م

شون بر  یم یمردها به خوب كنمیب اما حس م ستمین تونند اي پس احقاق حقوق
 ببب انیب

بببب و کم  ییایکه اي پس اداره دفترت هم بر نم ینطوریخوب دختر خوب ا -
 ببب یشیيده م نكاریکم اي ا

 خورم ببب یکار نم نیمن به درد ا كنمیفكر م یواه نیهم یبب برا دونمیم -
 مقابلش نشست : یصندل یاي دا برخواست ، به سمت باران آمد و رو برسام

شتداه نكن آدمها - شه  یيندو یبرا یبهتر یدا ایدن شنیتو باعث م مث  یا با
 بببب

 یبود اما نم دهیشددن یحرف را اي کسدد نیباران رنگ ورفت قدال هم ا یها وونه
 و کجا ببب یدانست اي ک

د کنن یببب اي دور که بهمون نگاه م میهست یما وکال مودودات خسته وننده ا -
ص نیا نینقدر باما خودمون ا مییایو پر يرق و برق به نظر م کیش ره و ماده و تد

 میکن یم یيندو یچ یبرا رهیم ادمونیکه  مینامه ها وم شددد نییب شددنامه و آ
 بب دنیروح م غ ش نیمث  تو و هنگامه به ا یبببب اما خوب آدمها

سام ووش م باران ست دمله ا یمتعجب به لحن مهربان بر سام خوا  یداد ب بر
 ان را اي دا پراند بببببار یينگ درب ورود یکه صدا دیبگو گرید

اق اي او ، اي ات تیسرعت به سمت سالن و در حرکت کرد ب برسام هم به تدع به
خارج شد ب باران مقاب  در خشكش يده بود ب به سرعت خواست تا در را بدندد 

 بلند به داخ  دفتر برداشت ب ینداشت چون فرهاد وام یا دهیفا گریاما د
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 شود ب یشک و نفسش تنگ محس کرد دهانش به سرعت خ باران
 ؟ یدار كاریچ نجایتو ا -
 باهات حرف بزنم بببب  وامیم -
 باتو ندارم ببب یمن حرف -
 ب یووش کن یاما من دارم و تو هم مجدور -

 : دیو پرس ستیبه فرهاد نگر برسام
 اومده ب شیپ یمشكل یخانم اشراق -

 یا کفشهات متشیران قو راهنیبرسام را اي پ یآشكار سرتا پا یبا پويخند فرهاد
 براقش برانداي کرد ب

 هیمشك  خانوادو هی نینداره ا یبه شما ربط -
 با تمس ر وفت : برسام

سال وکالتم ي نیمن ا - شدن که  دمیشن ادیدمله رو تو چند  اما آخرش متوده 
 به من هم ربط داره ببب

 تكان داد : یبه سمت باران بروشت و سر فرهاد
 یپر یکال مکه کال با و نمیب یم -

 بلند وفت : یبا صدا باران
 بببب رونیبرو ب نجایدهنت رو بدند و اي ا -
ونم تا م یم نجایهم ای میحرف بزن نجایاي ا رونیتاب ییایبا من م ای،  رمیمن نم -

 بببب یبه حرفام ووش کن یمجدور ش
 وفت : زیآم دیتهد یبه طرف فرهاد برداشت و با لحن یقدم برسام
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 گهیدور د ای رونیب یریبا مسدددالمت باهات حرف يد م شدددهینم نكهیمث  ا -
 برخورد کنم

سول یب اي وکال سیبه پل یتلفن کن ی وایحتما م -  شتریب یزیمث  تو چ یسو
 ببادیبر نم نیاي ا

 یکن یم نیتوه گرانیبسه فرهاد خجالت بكش چرا به د -
کار م هیبا ين من تو  گرانید نیفعال ا - ند و واسددده یدفتر دارن  من وردن  کن

 ببب یکلفت
ا اش ر یمتوده شددد که او تمام سددع یبرسددام باال رفت ب باران به خوب یابروها

 در چهره اش مش ب نداشد ب فرهاد با تمس ر ادامه داد : رتشیتا ح كندیم
ماس بگ سیبا پل یتون یم یاور ب وا - مدن بگو ا یوقت یریت قا  نیهم او آ

 ببب رونیبندايمش ب  وامیاما من مخانومه اومده باهاش حرف بزنه  نیشوهر ا
سام اندک یكی یحرف رو نیدندال وفتن ا به ست ب بر ش هت در اي ب یاي مدلها ن

 آمد و رو به باران کرد :
 یمن با نگهدان دیباهاشددون حرف بزن دیخواه یاور واقعا نم یخانم اشددراق -

 ببب انیبگم ب رمیتماس بگ
 شد و وفت : زیخ میحرف اي شدت خشم ن نیا دنیبا شن فرهاد

 وفتم من شوهرشم ببب یچ یدینفهم نكهیمث  ا -
 : دیکش ادیفر دایتقر باران

 کلمه رو تكرار نكن ببب نیبسه فرهاد انقدر ا -
 و ادامه داد : دیکش یقینفس عم سپس

 ببب یو بر یتا حرفات رو بزن دمیفرصت م قهیبهت ده دق -
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سمت یو عصدد نشدسدت ب برسدام کالفه یصدندل یمندانه رو رويیپ فرهاد  به 
 اتاقش بروشت و وفت :

 گذارمیمن در رو باي م یخانم اشراق -
  یمثال وک یباشه آقا یحرفامون خصوص دیشا -
و داد نجایا یاومد یبا ينت نم یداشت یمثال محترم اور حرف خصوص یآقا -
دفتر  نیدفتره ببب تو ا نیخانم هم کارآمويه ا نیدفتر منه ا نجایا یراه بنداي دادیب

 بببب میندار یما محدوده خصوص
 رهیتنش خرف ریبه مس یحرف به داخ  اتاقش بروشت و فرهاد عصد نیدندال ا به

 شده بود ب باران سكوت را شكست :
 شهیچون وقتت تموم م یبهتره شروك کن -

 که چهره اش به شدت در هم بود وفت : یدر حال یعصدان فرهاد
اقم مشت نیببب ب فكر نكن منم همچ یند ای یکه به من وقت بد یهست یتو ک -

 ببب نمیصورت مس ره تو رو بد نیو ا نمیبش نجایکه ا
برو  حرفت رو بزن و یمجدور به تحم  من نشدد نیاي ا شددتریب نكهیا یپس برا -

 ببب
 به طرف باران برداشت : یاي دا بلند شد و وام فرهاد

صدرم تموم م گهیمن د - شحال یلیبببب خ شهیداره  ش یخو شکه به پ ق توانه ع
ئه شدددد واه تدر لت تو داد  ریاي ي یتون یم یراحت نیبه ا یكنیببب فكر م یاو

 ب یمنو خراب کرد یبببب تو يندو یمجايات فرار کن
 حرفش را قطع کرد : باران
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 یيندو یک نیتو رو خراب کردم بب من ؟ خوب فكر کن فرهاد بد یمن يندو -
کردم ببب منكه هر  یات يندوخراب کرده ب منكه اي روي اول صدددادقانه باه ویک

باشددم که  یتو دلم بود رو بهت وفتم و همه تالشددم رو کردم تا همون یحسدد
سالگرد مرگ  شیببب ؟چند روي پ یببب تو با من چه کرد یبببب اما تو چ ی وایم

 دایهست بب  ادتیاصال  یکه تو باعث مروش شد یبچه امون بود همون بچه ا
 مرد ببب یرمرد ببب که چطو یهست که چه روي

 ببب دیفرهاد به وضوح پر رنگ
بدم اما رمق  ریبهش شدد كردمیم یمرد تو ب*س*لم بود داشددتم سددع یوقت -

سرد تر  سرد و  شت که مک بزنه ببب تو ب*س*لم  شت ببب لدهاش دون ندا ندا
 باشه بببب نیکار کردم که حقم ا یفرهاد من چ یفهمیم یشد ببب تو چ

 يمزمه کرد : یبه س ت فرهاد
 یاما با من ندود یببب تو تمام مدت کنار من بود یبهم خ*ی*ا*ن*ت کرد تو -

 ببب
 يد : یپويخند باران

سفم که ا - سفم ببب برات متا ش یكنیفكر م ینطوریبرات متا م ببب من همه تال
ببب حداق  تو اي خ*ی*ا*ن*ت سددتمیوددانم شددرمنده ن شیرو کردم و االن پ

ستربعد اي مرگ بچه ام یحرف نزن ببب تو حت شت یون بعد اي ب با  یشدن من دا
 ببب یکرد یم یمعشوقه ات يندو

 کردم ببب یم یمن داشتم تالف -
که بعد اي اومدن به خونه تو به شدت سرکوبش  یاحساس ی؟ تالف یچ یتالف -

 نیبب اب یکردن پدرم با کشددتن بچه ام در آورد رینگیرو با يم شیکردم ببب تالف
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 سر مزارش یه ات رو کجا دفن کردن ببب رفتبچ یدونیمنصفانه است ؟ اصال م
شن کن هی ششببب ايش طلب  یروح پاکش دعا کن یبرا یشمع رو ه ک یکن ب 

صت يندو صت مادر بودن رو اي من ورفتیکردن رو ايش ور فت یفر  یببب که فر
 یکه چ یين یرو م یتكرار یحرفا نیا یببب اونم به درم نكرده ببب حاال اومد

باهات ندارم  یببب من حرف یکه شددوهرم یتكرار کن یه هک یکه ابراي ودود کن
شا یفرهاد بب يندو شده بب  شد فقط  وناي هم دیما تموم  کم  هیشب اول تموم 

 ام دادم ببب حاال هم برو ینفهم نیا یبرا ینیسنگ یو بها دمیفهم رید
 : به طرفش برداشت گرید یببب فرهاد وام دیلري یبود و م ستادهیسرپا ا باران

 نهكیشدنت حالم رو بدتر م کیتصور نزد ینشو فرهاد حت کیمن نزد به -
 چرا ؟؟ چون االن اي ما بهترون دور و برت رو ورفتن -
 برات متاسفم ببب -

 ببب ردیباران را بگ یبا خشم دستش را دراي کرد تا بايو فرهاد
باران  گریکه دست د یشد ب برسام در حال دهیباران چند وام به عقب تر کش که
 ا در دست داشت با نفرت رو به فرهاد کرد و وفت :ر
سنگ ا - سفم ببب اور  شن نجایمنم برات متا  شدیباران آب م یحرفا دنیبود با 

 رونیبرو ب نجایببب اي ا یاحساس تر یکه اي سنگ هم ب یاما تو ثابت کرد
 دستت رو اي ين من بكش کنار بب ب -

شحرف به طرف او رفت  نیبه دندال وفتن ا فرهاد ست باران را ک و  دیب برسام د
شانه ها دایتقر سر خودش پرت کرد ببب و  شت  فرهاد را ورفت و به  یاو را به پ
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ص ص  یمجله و روينامه رو یب تعداد دیکه کنارش بود کوب یکمد مجالت ت 
 افتاد : نیيم
جایا نیبد - نه ن ن به  رونیببب برو ب رونیب یبببب بهتره بر سدددتیوود يورخو و 

که باهات در  یهسدت یخوام نه تو در حد یفكر کن ببب من نه م ين نیا یحرفا
بال رو  نیکه ا یزیو فكر کن به چ رونیبرو ب گمیبشددم ببب اما فقط بهت م ریو

 باشه بببب  وادیکه م یات آورد بب حاال هر چ یسر يندو
 : دیکه باران نال دیبگو یزیسپس او را رها کرد بببب فرهاد دهان باي کرد تا چ و
 تو دادواه بگو یکه دار یکنم برو فرهاد ببب برو هرچ یاهش مخو -

 يد و وفت : یپويخند فرهاد
 یرو به نفع خودت تموم کن زیکه باي با اعمال نفوذ همه چ -

 نیهمه عوض شددد ب اور اي اول هم نینگاهش کرد چطور فرهاد ا ریمتح باران
 چون او داده بود ببب یمنطق یبود چطور باران تن به ايدواج با آدم خودخواه و ب

سام با ل دهیکوب یصدا لش آب مقاب یوانیشدن در دفتر او را به خود آورد ببب بر
 بود : ستادهیا

 ؟ یخوب -
ش یقیعم نفس شش را کرده بود که مقاب   دیک ضش را فرو داد ببب همه تال و بغ

 نكند : هیفرهاد دوباره ور
 خوبم نگران نداش -

 کالفه وفت : برسام
 برسونه بیبهت آس هوی دمیهلت دادم ترسکه  دیبد ش -

 يد : یدان یلد ند ب باران
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 یریقرار بگ تیموقع نیتو ا یتو بد ش اور امروي مجدور شد كنمیخواهش م -
 ورفت : یبرسام رنگ شوخ لحن

 دهیند یكینزد نیوقت بودکه صحنه درام و اکشن رو به ا یلیخ هیچه حرف نیا -
به ا به قول تو  به قول اون سددوسددولم  متیاهر ورون قظ نیبودم ببب ورچه  و 

س یوردن کلفت ادکهینم سه ک  هیم تو کرد یفكرشم نم میببب اما خودمون یکنم وا
 همه مطلب درباره ت بفهمم ببب نیساعت ا

سپس پرت  اریاخت یب باران شده توسط برسام و  شار وارد  ستش را که اي ف مچ د
سع یدرد م یشدنش کم ساژ داد و  شوخ او لد ند بزند کرد به لحن  یکرد ما

 ببب
 تكان داد و وفت : یشرمنده سر برسام

 رسونمت یآماده شو من م میکن  یدفتر رو تعط گهیبهتره امروي د -
شت به طرف ک ینا باران شت  فشیم الفت ندا سام هم بعد اي بردا رفت و بر

 رفت یبه سمت درب خرود فشیکت و ک
شد ب مدت فرهاد شود و وارد آن  ش نجایها بود که پا به ادرب آپارتمان را و ته نگذا

 مهیخاک ورفته ؛ سه ن یواریبرق را يد ب ساعت د دیکنار در کل وارید یبود ب رو
شان م ساکت به نظر م یدیبه طري عج زیداد ب همه چ یشب را ن  یغم ورفته و 

مد  رها شددد ب نفس  یز رویپرت کرد و خود ن زیم یرا رو چشیب سددوئ دیرسدد
ه خواست دوباره ب یا بست ب مدتها بود که دلش مر شیو چشمها دیکش یقیعم

 کی چیمدار بسته دوست نداشت که ه نیدورب انیسر بزند اما بعد اي در نجایا
و به  دیکش یقیباي نفس عم اریاخت یروبرو شود ب ب گرید یاي ساکنان واحد ها
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 یباران در خانه پويخند يد ب دلش برا یاسددتشددمام بو یاش برا یمعن یتوقع ب
سرد و مالع یبو شمها میطر  شده بود ببب چ ضا شیباران تنگ   یرا باي کرد به ف

 و دیبه رنگ سددپ ونینگاه کرد همه دکوراسدد شددانیآپارتمان کوچک چه  متر
سل قایکمرنگ و دق یصورت شپزخانه ترک قهیمطابق  اي بنفش  یدیباران بود ب و آ

شن بببب  رهیت س یآپارتماندور افتاد که تمام روي به دندال  یرويها ادیو رو ب منا
که به همراه پونه و  یروي ادیبب به  گذاشددتندیپا م ریبودده اشددان ک  شددهر را ي

آمده و آخر  نجایباران به ا  یو شددك دایم تصددر اما ي زهیده دنیچ یباران برا
ستگ هوشیب مهین دایشب تقر شه ا یاي خ ش دندیخواب یهر کدام وو ب ببب آن 

که  دیواب برخواسددت و باران را دشددب اي خ مهیاش ن یشددگیمطابق عادت هم
انداخته شددده بود به   یوسددا یخال یکارتن ها انیکه م یانداي کوچك ریي یرو

سرو شود ب پونه هم   یخواب قرار بود روي بعد تحو سیخواب رفته ب  صب  و ن
و دهانش به طري  بودکاناپه کوچک خودش را دمع کرده  یبا اصددرار آنها رو

نده بود و خرو یبانمك ما ف به طر اریاخت یکرد بفرهاد ب یم یفیپف ظر باي 
انداي کوچک دا داد و سرش را کنار سر او  ریي یباران رفت و خود را به يور رو

را خواب آلود باي کرد و به او نگاه کرد ب فرهاد  شیوذاشدددت ب باران چشددمها
 یالود و ونگ باران را دوسددت داشددتن ابشددب دور چهره خو مهیچقدر در آن ن

ببب باران خواب آلود  دیباران را ب*و*سدد یشددانیخم شددد و پ اریاخت یببب بدید
 را بست ببب شیيد و دوباره چشمها یلد ند
 ارگیبر لدانش نشددسددت ببب سدد یتلو لد ند ت *خ*تر یآور ادی نیاي ا فرهاد

 یشلوارش در آورد و لحظه ا بیعقاب نشانش را اي د یپویو فندک ي نستونیو
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لو تر شد و کام فرهاد ت دیچیدر فضا پ نستونیو گاریس نیتلو و سنگ یبعد بو
 بببب

شده بود ، اما دلش نم یبرا دلش ست حاال او را در ا یباران تنگ   یم نجایخوا
بب  دهیرس انیتر اي آن روي شوم به پا شیدانست که رابطه آنها مدتها پ یبب م دید

 یحت گریاو را داشت مطمئنا د تیصدرا بود و حما کینزد نهمهیحاال که باران ا
سمت او را نم شت به  صدرا بب با به  یفكر بايو شمان  ادیکرد ببب  آوردن برق چ

ش یوالیصدرا موقع دفاك کردن اي باران ه شم در ودودش خرناس ک بببب  دیخ
که کرده بود نمود  یرا مچاله کرد بب سويش کف دستش او را متوده کار گاریس

ستش را ي شد ببب د سرد ور ریش ریب اي دا بلند  به  هیفت ببب بعد اي چند ثاناب 
را خارج کرد و  یرنگ یسدز و نقره ا یو اي درون آن قوط دیچرخ  چالیطرف 

 دیآن را بشددو یحوصددله نكرد غدار رو یکه حت یوانیو ل ویهمراه چند تكه 
 بايوشت بببب شیدوباره به سردا

را بلند کرد تا  یاشددک به چشددمش آورد ببب دوباره قوط وانیل اتیمحتو یتل 
 یآثار بجا مانده اي يندو نیاي آخر نیبه آن انداخت ا یرا پر کند ب نگاه وانیل

ا ب دینوشدد یرا م وانیل اتیکوتاهش با ترانه بود ببب همانطور که ذره ذره محتو
چه روي قایخود فكر کرد دق به  بهشددروك کرده بود  یاي  خ*ی*ا*ن*ت کردن 

 باران ببب
 بببب شانیهفته بعد اي عروس کیدرست اي  دیشا
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شش  با شان اي او طلب ب  شب يفاف سراس باران رفت و بابت اتفاقات  آنكه به 
کرد اما هر وز نتوانسددت باران را به خاطر به يبان آوردن آن کلمات بد شددد ببب 

 بعد اي خواندن دفتر خاطرات باران ببب یحت
 شیرها میب نیرفت ا یشدددد و در فكر فرو م یم رهیخ ییوقت باران به دا هر
ار ب کیاي  شیب یصدددراسددت ببب هر بار به ترانه ا شددهید که نكند در اندکر ینم

 اندايد بببب یم یخاطره خاص ادیحتما او را به  شدیاند یکرد باي م یووش م
ه خود يد با خشم ب یپس م شانیاو را در مقاب  روابط دنس یباران با تل  یوقت

شر گفتیم ست ندارد تا  شم ببب اور د کیحتما دو شتت تش من با ستم دا  و
ا به ودود خود ر شددتریو ب شددتریتا ب شدددیباعث م نیيد ببب و ا یهروز مرا پس نم

 یتر م ارزیتر و ب زاریرابطه ب نیباران اي ا كردیکند و هر بار حس م  یباران تحم
ن ي کیکامال در نقش خود به عنوان  كردیم یکه باران سع یيمان یشود ببب حت

 یاي نفس ها شیباران اي ددال لدها یفرار لدهاشناس فرو برود اما او اي  فهیوظ
هسددت عشددق  ییرابطه يناشددو نیکه هرچه در ا دیفهم یبب م قشیکوتاه و عم

 ببب ستین
 راندیو یگرید گاریو به سرفه افتاد ببب س دینفس سر کش کیرا  وانیمانده ل یباق

 ب سويش دستش کالفه اش کرده بود ببب
با خود  دید یتران دوان را در موسددسدده متوده دخ یهمان رويها بود که وقت اي

س یفكر م شق ک شم که انگار منو نم یرو م یکرد من چرا دارم منت ع  نهیب یک
 یدختران م نیکرد که با سددرورم شدددن با ا یبب و هر بار احمقانه خود را قانع م

 یكیدارد ببب شددر یكیبا ينش شددر زیدر همه چ دیتواند فراموش کند که شددا
  واهد توانست او را شكست دهد بببکه هر وز ن ینامرئ
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ه کرد ک یشددد ب فكر م عیسدداکت و مط یزیباران به طري رقت انگ یوقت یحت
 یدر حق او مرتكب م یگریبه د دنیشیکه با اند یخواهد گ*ن*ا*ه یحتما م

 شد ببب یشود را ددران کند بب روي به روي اي باران دورتر م
 شد ب یتر م نیبه روي خشمگ روي

حق او را غصددب  كردیکه فكر م یو رو در رو با کسددان یعلن یدنگحاال در  و
د  اي روي ق شددتریکرد هر روي ب یحس م یدیکرده اند ورفتار شددده بود و با ناام

 ددال است ببب نیباينده ا
 لب با خود تكرار کرد : ریي
 تموم بشه ببب یهمه چ یراحت نیبه ا گذارمینم -

 ببب رداویدر دستش مشت شد و تاب ن یخال یقوط
 وفت : یدر ذهنش م یاي ووشه ا فیضع ییصدا

 ب؟ییمادرا تو نیکه مورد ظلم قرار ورفته تو ا یکس یتو مطمئن -
ر رفت و خواب ب یم شیپ شیمچاله کرد ب الك  ذره ذره در روها شتریرا ب یقوط

 یب صدا شدیاندیب زیچ چیخواست به ه یشد ببب نم یم یچشمانش م*س*تول
 یخوابها انیکاناپه رها نمود بب تا صدح م یب و خود را رورا خفه کرد بب فیضع

 ببب دیکش یم غید یکودک شانشیپر
************** 

ش باران شده اي آفتابش  یو به رو دی؛ هنگامه را در آ*س*و*ش ک صورت برنزه 
شد ب باران با خود فكر کرد که ا صدرا به دندال هنگامه وارد دفتر   نیلد ند يد ب 

 تر کرده ب یچهره اش نشسته او را دوست داشتن که بر رهیرنگ ت
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 ریبه خ دنیسالم رس -
 دست باران را در دست فشرد : صدرا

 سالم ممنون -
 به هر دو نگاه کرد : یبا مهربان باران

ساب نمیب یم - سفر رو کنار در دیسوخت یکه هر دوتاتون ح صه که ک   ش   ایم
 ببب نیبود

 : دیخند هنگامه
 استقالل وذشت ابونیتمون تو خوق شترینه اتفاقا ب -

 با اخم نگاهش کرد و وفت : صدرا
 خودت نكن یچسده منو قاط یوصله ها به من نم نیاي ا -

 آمد وفت : یکه به سمت آن دو م یخندان اي اتاق خارج شد و در حال برسام
سافر - سالم به م ستقالل ا ابونیبحث خ نكهیقدول ! مث  ا ارتیي زیعز نیبه به 

 ببب دمیبود درست شن نایوا سكویو د
 کالفه ابرو باال انداخت و وفت : صدرا

 دوتا شد ببب یبابا مدع یا -
 دهنده وفت : یدلدار یرفت با لحن یم زشیکه به سمت م یدر حال باران

 نیاشهم رفته ب سكویاور د یول هییاستقالل چطور دا ابونیدونم خ یمنكه نم -
 وش بگذرهسفر که بهش خ رهینداره آدم م یکه اشكال

ست یدر حال صدرا ست اي چه چ ینم یکه خودش هم به در شده  زیدان آيرده 
 وفت :

 دونم بب ینم حیرو تفر یمن هر نوك خوشگذرون -
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 را باال برد : شیدستها هنگامه
سل - سر به ي هیصدرا تو ترک نی! اي ا میبابا ت سر  صال پ ریپ شد ببب  یمن دایتر ا

ند چ نیانش رو پس داده بود بببب کال اامتح سیورچه بچه امون قدال تو سددوئ
 یوونه ها یاسددتاندول مشددغول مطالعه و بررسدد یروي رو هم تو کتاب ونه مرکز

 منسوخ شده آتاترک بودببب نیم تلف قوان
ب  دیبودن را د یو عصددد یدر چهره صدددرا کالفگ دیخند یهمانطور که م باران

باي کرد و اي داخ   را زشیم یبدهد کشددو انیها پا یشددوخ نیبه ا نكهیا یبرا
شه تلق شده ب یسیچند برگ که به يبان انگل یرنگ یصورت یپو شته  ود و در نو

ص نییباال و پا سه خا س شم م یآن آرم و مهر مو ست هنگامه  یبه چ خورد به د
 داد ب

 به سرعت به طرف اتاق کنفرانس رفت و وفت : صدرا
 ب میکن شیبا هم بررس نجایا اریهنگامه فكس رو ب -

 : دیدر توقف کرد و پرس یخود نشست ب صدرا دلو یمردد سر دا باران
 حهیال یوقت ادار انیتا پا  وامیم میوقت ندار ای، يود ب یتو چرا اونجا نشست -

 اش رو بدرم بگذارم رو پرونده ببب
شحال یدر حال باران سمت اتاق به  یاش را پنهان م یکه خو سرعت به  کرد به 

خواندند آن را  یرا م یسددیهمانطور که متن انگلراه افتاد ببب هنگامه و صدددرا 
سند یبرا شان م یباران تردمه کردند ب  شده بود ن سال   یداد که عمو یکه ار

باق ینینائ یبچه ها در يمان مورد ادعا ندوان دع یو   مارسددتانیدر ب یوخوا
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ار ورفته قر مارسددتانیب دییبه طور کام  مورد تا تشیبود و هو یبسددتر یکوچك
 بودبب

لب تاپش را در آورد و  فشیيده شدند ب صدرا اي ک جانینفر به شدت ه سه هر
 مقاب  باران وذاشت

 سددرعتت اي من و كنمیب فكر م یکن پیرو به سددرعت تا حهیال  وامیباران م -
 کن پیتا گمیکه من م نطوریباالتر باشه بب هم یلیهنگامه خ

لحظه  یب برابب دییایبدکمه کنار لب تاپ را فشرد و صدر کرد تا صفحه باال  باران
 ماند بب یلب تاپ باق وریصفحه مانت یدایي نهیپس يم ینگاهش رو یا

 که در سمت راست آن با خط یزییپا یبروها یاي بارش باران رو دایي یریتصو
 قینستل

 نوشته شده بود ییدایي به
 باران که دل واه من است بببب نیا ستی" چ

 او چتر روانم روشن است بببب ریي
 به صدرا انداخت و وفت : ینگاه باران

 ییدایچه شعر ي  -
 خم نمود و لد ند يد ب یبانمک سرش را اندک یکرد و بعد با حالت یمكث صدرا
که  یرا باي کرد و خود را آماده نشدددان داد ب صددددرا اي حالت ونگ word باران

اش  هحیال كتهیو محكم شروك به د رایو یدچارش شده بود بیرون آمد و با صدا
 ود بنم
 یبهشت دیمحترم شعده ببب مجعتمع شه استیر
 رساند بببب یم یبه استحضار عال لهیوس نیاحترامات بد میسالم و تقد با
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نوشته شد صدرا به سرعت لپ تاپ را به سالن برد  زین حهیکلمه ال نیآخر یوقت
 یشددود ب هنگامه اي دا بلند شددد و دسددت رو یو راه ردینوشددته را بگ نتیتا پر

 ان وذاشت بشانه بار
 ببب پیسرعت تا نیبه ا نیآفر -

 شانه باال انداخت : دویخند باران
 عمر چت کردنه ! هیثمره  نایا -
کنند اما تو  یچت م نیبه الت شددتریکه ب دمی؟ چه با مزه ! اما من شددن یدد -
 هم خوبه تیفارس پیتا
 شینگلیوقت دوسددت نداشددتم ف چیکردم بب ه یم پیتا یفارسدد شددهیمن هم -

 بب سمیبنو
وقت  چیداره من ه یصدددرا چه حافظه ا ییتعصددب ب اما خدا نیبه ا نیافر -

شفاه ینم ستناد به همه میتنظ حهیو محكم ال یقو نقدریا یتونم   کنم اونم با ا
 اليم ببب یمواد قانون

 سرش را تكان داد : دییبه نشانه تا باران
هوش بودم با دهیمن دکه  ییاي تمام دانشجو ها دایدرسته ب تو دانشكده هم تقر -

 یزیکرد چ یم انیشماره ماده رو هم ب یتر بود ب موقع دواب دادن به سوالها حت
 حاتیسددپرد بب من موقع امتحانات توضدد یبه خاطرش م ییکه کمتر دانشددجو

 استاد رو ! حاتیآوردم تا توض یصدرا رو بهتر به خاطر م
 يد و وفت : یلد ند کشدار هنگامه
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ببب اما انقدر خودت  ادتهیخوب اون رويها رو  نمیب یه مک نطوریعجددددب ! ا -
ول ،حقوق قد یکه تو دانشددكده دولت یتو اور باهوش ندود ریرو دسددت کم نگ

 بب یشد ینم
 اي دا بلند شد و وفت : باران

شم دیشا شتریب ستیهام ن ینطوریا - شم و هم چ  بود ب منو با  یفام یرو چ
 نكن ببب سهیمث  صدرا مقا یكی

 درا اي چهار چوب در بلند شد :ص یصدا
شكلت ا گرانیمث  د یكیمنم  - ست کم م ادیخودت رو ي نكهی، تو م  یریگید

رو تو  یزینرفته که هنوي ده روي نشدددده تو چ ادتیباال بب  یادیرو ي گرانیو د
شف کرد سعادت ک ست یپرونده  ببب به نظر من هوش و  میکه من و هنگامه نتون

ستعدادت ب ص رهینظ یا صو داره  ینفر که مطمئن هیاي حق  ی وایم یا وقت؛ م 
 یریبگ یو دد یخودت رو باور کن دیببب فقط با ی، دفاك کن شددهیبهش ظلم م

 واه!به داد مینرفته خودمون رو برسون یکه تا قاض دیافتیببب االن هم يود راه ب
آتش ورفته ؛ به همراه هنگامه  شیوونه ها فیتعر نهمهیکرد اي ا یحس م باران
نگامه ه كردیبود و به باران نگاه م ستادهیرف در رفت صدرا هنوي مقاب  در ابه ط
 را ورفت و وفت : شیبايو

 ویذل ذل چ یسددتادیوا نجایا شیو یعجله کن خودت مث  آدما یگیبه ما م -
 برو کنار یكنینگاه م
 در کنار رفت ب یخورد و به سرعت اي دلو یتكان صدرا
 :وفت  دید یآنها را که راه برسام
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وان" د یداد به اسمه " وکال یم شیمزه افتادم که چندسال پ یب الیسر هی ادی -
ب  یافته قاضدد یبه شددعده پس م دیکن یم یلشددكر کشدد نیببب شددما هم االن دار

 دوان بببب یلشكر وکال
 که اصال بتونم ببببببببببب ستیکار آ مويم معلوم ن ستمین  یمن که وک -

 و با هم وفتند : یاعتراض ین صدرا ؛ برسام با لحن هنگامه
 باراااان بب -

 در امان بماند ب حتیقد  همه اي در خارج شد تا اي آماج شماتت و نص باران
 : ستینگر یدرهم به انها م یدفتر با چهره ا ریمد
 !دییایفردا ب دیخونه بر رهیتموم شد حاج آقام داره م یدویرس یوقت ها -

 قاطع و محكم وفت : صدرا
 امروي باهاشون حرف بزنم !!! دیاما من با -
 گمیم میریما سددردرد بگ دیبا نجایا ییایشددما هر بار م نكهیثابت مث  ا یآقا -
 بب دییایفرداب دیبر

شد و او باي معترض به دندال  ریمد یبدون توده به حرفها صدرا دفتر وارد اتاق 
ش ابلپرونده مق ینشسته بود و مشغول بررس زشیپشت م یآنها روان شد ب قاض

 بود ب
وقت  چیه شددونیحااج آقا من بهشددون وفتم که وقت تموم شددد اما اصددال ا -

 کنند نه خودشون نه کارآمويهاشون بب یبه اعتراضات من نم یتوده
حرف بزنم  شددونیبا ا دیکه امروي با گمیهم م یندارم و وقت یمن کار آموي -

 داره ببب یلیحتما دل
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 را دابجا کرد و وفت : نكشیع یقاض
 نیا دیندا یلیخودش شددما که وک یداره برا یمقررات ییثابت هر دا دناب -

 ببب دیپا بگذار ریرو ي نیقوان
 یقاضدد زیم یبروه فكس را به سددرعت خارج کرد و رو فشیاي داخ  ک صدددرا

 وذاشت
 حاال ببب نیباهاتون تنها حرف بزنم حاج آقا هم دیمن با -

 به بروه انداخت ب ینگاه یقاض
 دلو آمد : هنگامه

 اش رو یفرصددت هم تردمه رسددم نیبراتون تردمه اش کنم تو اول دیبگذار -
 ب میکن یم میتقد
 انداخت : یسر بلند کرد و چپ چپ به او نگاه یقاض

سر اي انگل - شم ا ارمیدر م یسیخانم تابان اونقدر   یچ جانیکه بتونم متوده ب
 نوشته ببب

 لب به هنگامه وفت : ریي صدرا
 المل  دارن بب نیحقوق ب یدکترا شونیا -

 سرخ اي خجالت عقب رفت : هنگامه
 ! بدیشرمنده بد ش -

نجا طلدكارانه آ افهیدفتر که هنوي با ق ریدفتر و مد یبه منشدد یاشدداره ا یقاضدد
بود کرد تا اي اتاق خارج شوند ب صدرا به سرعت درب را پشت سر آنها  ستادهیا

 بست بببب
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 یزید کرد ب در نگاهش چسدرش را بلن یدر سدكوت وذشدت ببب قاضد یقیدقا
 ودود وفت : نیبود اما با ا نیبه تحس هیشد
 نداره! ینشه چندان اعتدار دییکه تا یبروه تا يمان نیا -

 سرش را تكان داد و وفت : صدرا
 هشی،تا اون وقت هم م دیریرو بگ هیصدور ادرائ یشما دلو  وامیمن فقط م -

بروه رو  نیا هیدییتا رانهیا تو كایکه حافظ منافع آمر سیسددفارت سددوئ قیاي طر
 من ببب نكهیورفت فقط ا

 اي س ن وفتن باي ماند ب یلحظه ا یبرا صدرا
 ثابت ؟ یآقا یشما چ -
 یهم برا یمدرک چیو من ه هیدسدددارت بزرو زنمیکه دارم م یدونم حرف یم -

منجر به متهم شدنم به افترا بشه اما من به کارمندان  یاثداتش ندارم و ممكنه حت
 یانخوام تا يم یپرونده کنم ب م وسددتیبروه را پ نیشددعده اعتماد ندارم که ا نیا

من  حهینداشدده ببب بروه و ال روندهپ یايش تو یاثر چیه ادیبروه م نیا هیدییکه تا
 خودتون بمونه ! شیپ

 وفت : تیبا دد یقاض
 یم مینشدد یاور ما هم مدع ی! حت نهیسددنگ یلیخ دیين یم دیکه دار یتهمت -

 بب ب دیریرو به عهده بگ شیر وددانبا دیتون
ه تو که تا بحال سر راه ما شد ییها یبگم که بله ببب کارشكن دیبا یبا شرمندو -
که با قدرت مشددغول کارند بببب و من  دهیم ییپرونده کامال خدر اي دسددتها نیا

شدده راي حفظ ب نیا  وامیم میتیسدده بچه  تیمسددئول یبه خاطر بار وددان قایدق
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سرعت  من به دیسیبنو سیرو خطاب به سفارت سوئ ییعالم قضاشما اور است
 ببب دمیکارش رو انجام م

ض صدرا  هیچند ثان یبرا یقا شتن نمود ببب  شروك به نو سپس  سكوت کرد و 
ض یرونوشت ستور قا ستعالم و د سند را به او داد و بعد اي ورفتن ا  یحال در یاي 

 عت اي آنجا خارج شدند بدفتر نكردند به سر ریبه چهره درهم مد یتوده چیه
 : دیشدند پرس نیسوار ماش یوقت باران

ند ؟ حتما اونم چ ادیاستعالم چقدر طول بكشه که ب نیدواب ا دیکن یفكر م -
 کشه بب یماه طول م

 انداخت : یبه او نگاه نیماش نهیيد واي ا یلد ند صدرا
تعالم رو اسدد نیفردا ا یشددده که وقت شددرفتهیپ زیچند ماه نه ! انقدر همه چ -

عدش و شدددا  یتحو تا دیبدم روي ب یهمون روي بتونم  ط ب فق رمیرو بگ شیدی
 تا برامون تردمه کنه ببب یدادوستر یمتردم رسم هیبه  میبد دیبعدش با

داد ببب  هیكت نیپنجره ماش شهیو سرش را به ش دیکش یاي سر آسودو ینفس باران
 : دیهنگامه رو به صدرا کرد و پرس

 ببب یما دوتا رو دندال خودت راه انداختخوب چرا حاال  -
 کرد و پاسو داد : یخنده کوتاه صدرا

هر دا که برم در خصوص  گهیپرونده کردم ، د نیکه من سر ا یدقت یواال با ب -
 برم ببب یپرونده شما دوتا رو هم با خودم م نیا

 يد و وفت : یش ندین هنگامه
ک  پروند هات رو به ما  نكهیا ای یما رو اسددت دام کن دیاونوفت فكر کنم با -

 ببب شهرت اي تو کار اي ما ! یبردار یدرصد کم هیخودت  یبد
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 دست و پا نشدم که ببب یاونقدر هم ب گهید -
 رو به باران کرد و وفت : هنگامه

کار - با  نده کرد نیکه تو ا یباران فكر کنم  کار یپرو به نفس  ماد   یک  اعت
 گنیترسددن م یبچه ها اي مدرسدده م نیا یدیسددوال ببب د ریي یصدددرا رو برد

 وقت وربه هیکه  ارهیما رو م نمیکنارمون ب ا نهیسددر کالس بشدد ادیمامانمون ب
 شاخش نزنه ببب

 يد و وفت : یلد ند باران
 وورنه ببب ! كنهیم یصدرا شكسته نفس -
 نداره فیدنده تعر نیتروخدا باران دوباره شروك نكن ا یوا -

ي باران هنو نكهیاي ا دیدرخش یم یبه غرور و شاد هیشد یزیدر نگاه صدرا چ اما
قدول دارد حس ناشددناخته اما پر اي  كردیم دییاو را همانقدر که در وذشددته تا

شرد یرا محكمتر رو شیپا اریاخت یرا به او منتق  کرد ب یشاد و به  پدال واي ف
 طرف دفتر هنگامه به راه افتادند ببب

******* 
 وشود ب شانیرو با لد ند در را به برسام

 بروشته ب ریش ریدوان ش یکه لشكر وکال نمیب یم -
 و وفت : دیبه شانه برسام کوب یسه وارد دفتر شدند و صدرا دست هر
شرده "چگونه وک هیناراحت نداش خودمون برات  - ش یموفق  یدوره ف  ی" مدیبا

 ببب یوقت سرخورده نش هیتا  میوذار



 763 در  امتداد باران

ه اندايه ب دیچند روي که ندود نیمن تو ا دیبكن یواسه من کار ستین ايیشما ن -
ه نام پرونده ب نیافت ار ا نجایکردم ببب فكر کنم تا ا یاي باران درس آموي یکاف

 بب یدیدونم تو چرا پزشو م یاون يده شده ب نم
شد ب یلدها یاي رو لد ند به باران انداخت که با  ینگاه اریاخت یصدرا دمع 

ط باران در وس زیول تعارف بود ب به طرف مو مشغ ستینگر یخنده به برسام م
 : دیصحدت او و برسام پر انیآن وذاشت و به م یرا رو فشیسالن رفت و ک

 لطفا ! نجایا ایباران ب -
صحدتش را ن باران صدرا رفت ب هنگامه  مهیمتعجب  سمت  کاره رها کرد و به 
 لب به او وفت : ریبب برسام ي دیخند

 چته خوش خنده ببب -
 را به سمتش ورفت : یرا باي کرد و بسته کوچك فشیک درب صدرا

 نا قابله ببب! دیبد ش -
 به طرف آنها آمد دیکوب یرا به هم م شیکه دستها یدر حال برسام

 ببب یبه به سوغات -
 : دیلده کتش را ورفت و او را به سمت اتاق خودش کش هنگامه

 منه ببب ! شیتو پ یسوغات میبر ایب دیبد دیند -
 به صدرا انداخت : یو شرمنده نگاه ریتحم باران

 ممنون اصال توقع نداشتم ب یوا -
 بببب ! ستین یقاب  دار زیچ كنمیخواهش م -
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سته را باي م یدر حال باران شت م یکه ب  یرفت ببب و در کمال ناباور زیکرد به پ
س صو دیرا د یاهرنگیدعده  شته ها و ت ش  یم شیرو ریکه اي نو داد  بیشد ت

 قرار دارد ببب sumsung  یموبا یووش کیکه درونش 
سپس در حال یچند لحظه بردا یبرا صدرا م یماند و  سمت  سته را به   یکه ب

 ورفت وفت :
که انقدر خودتون رو به  سدددتیقدول کنم اصددال درسدددت ن نویا تونمیمن نم -

 ب بب دیيحمت انداخت
 را در پشتش قالب کرد و با لد ند وفت : شیدستها صدرا

خواسددتم براتون  یخودم که نسدداختمش ببب م افتادمین یادیت يمن به يحم -
م ممكنه دونسددت ی، م ادیباشدده که به کارتون ب یزیفكر کردم چ رمیبگ یسددوغات

و يحمت افتادم ت یلییییییییخ دیرفتم که فكر نكن یپس سراس مدل دیحساس بش
ا دلم ما دیکن هیتهنوعش رو  نیبهتر دیتون یخودتون م ایدونم که خانواده  یب م

 ! دیاي من داشته باش نویکه ا  واستیم
 اما من بب -
 ایاي همراه برادر  یو واه دیتلفن همراه ندار گهیکه د هیمدت انمیکامال در در -

که شددماره  هیضددرور یلیب اما به خاطر کارتون خ دیکن یخواهرتون اسددتفاده م
 تیزیکارت و یبه فكر طراح دیچون با دیم صددوص خودتون رو داشددته باشدد

 ببب دیباش
 : دیرا باال برد و با لد ند پرس شیابروها باران
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قا تونیتونم سددوغات ینم دیکه آورد یلیو دل حیتود نهمهیبا ا -  یرو رد کنم آ
ب در ضمن شما  دیدیکه به من مجال حرف يدن نم ستیدادواه ن نجایاما ا  یوک

عات دق به من دار یقیاطال دب  دا دیرا با یزیدونم چ یکه م ییتا   نیره ادر
 مسئله تو همدم ننوشته بودم ببب

باران وقت اشاره کردن به موضوك خوانده شدن  یدرون صدا طنتیاي ش صدرا
شد هم خنده اش ورفت ب در حال شرمنده  سط او هم   فشیکه در ک یهمدم تو

 بست وفت : یرا م
س یوقت - سع یبرا یک شه  ه دربار یاطالعات دامع و کامل كنهیم یآدم مهم با

برسددونه  بیکنه ببب اطالعات ناقب ممكنه به روند پرونده آسدد یوراش دمع آ
 ببب  یخانوم وک

صدرا همچنان که لد ند م باران سمت اتاق هنگامه  زدیساکت بردا ماند و  به 
 به راه افتادب

د ب ش یضربان قلدش در ووشش تكرار م یرها کرد ب صدا یصندل یرا رو خود
 مه کرد :بست و با خود يمز یرا به آرام شیچشمها

 وقت فراموش نكن ! چیه نویب ا یدچار سوءتفاهم بش دیباران تو ندا -
حواس بلند شددد و به  یب ب دیکشدد رونیب الشیينگ در او را اي فكر خ یصدددا

در باي شددد سدده مرد به سددرعت آن را ه  دادند و  نكهیطرف در حرکت کرد هم
او را چرخاند و در باران را ورفت و  یاي آنها به سرعت بايو یكیداخ  شدند ب 

پشددت سددرش  راداد با پا در  یقرار م شیولو ریرا ي یکوچك یکه چاقو یحال
 بست ببب
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باران را اي سددرش  اهیشددال سدد یمرد مهادم با حرکت دیکشدد یکوتاه غید باران
ش سام و  شتریچاقو را ب غهیو ت دیک صدرا و به دندال او بر شرد ب  بر وردن باران ف

 : دیکش ادیبببب صدرا فرنددیدو رونیهنگامه اي اتاق ب
 ؟ دیکن یم یچه غلط نجایا دیهست یشما ک -

 که باران را در انحصار داشت وفت : یمرد
 ادیمونه که فر یدونم اونقدر ينده م یوورنه نم  یوک یآقا ادیصددددات در ن -

 نه ! ای دیرا بشنو شیبعد
را در  یفیبه چاقو وارد کرد باران سددويش خف شددتریحرف فشددار ب نیبه دندال ا و

 مح  برخورد چاقو با پوستش احساس کرد و چشمانش را برهم فشرد ب
شم به ا یبا نگران صدرا  یماور کال نكهیکرد اما ترس ا یصحنه نگاه م نیو خ

 را در ولو خفه کرده بود ب شیصدا ندیبد بیآس شتریباران ب دیبگو
در دفتر کرد و آنها به سددرعت مشددغول دسددتجو  گریبه دو نفر د یاشدداره ا مرد

هدف  یشددد ب آنها ب  تهیدفتر بهم ر یک  فضددا قهیشدددند در عرض چند دق
د ب و رو کردن ریآبدارخانه را وشددتند و ي یکتابها و حت نیدرون تمام کشددو ها ب

 برداشت و وفت : یبرسام قدم
 بب نیهست یدندال چ دیحداق  بگ -

 يد و پاسو داد : یپشت باران پويخند مرد
ثابت ببب  یخصددوصددا شددما آقا میاومد یدندال چ دیدوناور ن نیاحمق یلیخ -

که ما  اون یب بهتره بگ ادیب بهت نم یوردن کلفت شددد یلیها خ یتايو دمیشددن
 ببب میبر یخانم کوچولو رو با خودمون م نیکجاست وورنه ا میدندالش اومد
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 به طرف آنها برداشت و وفت : یقدم نیخشمگ صدرا
تا بهت  ی وایم ی! واضح بگو چ یزنیم حرف یدار یدونم تو اي چ یمن نم -

 بدم ب
 سددتین تیکه حال یب اور انقدر کودن یخودت بفهم  وامی! من م زمینه عز -

 ب نهیرو ند  تتیر گهیخانوم کوچولو د نیهمون بهتره که ا
 وفت : صدرا

 یم یدرسددت ب بهم بگو چ یگیم یتو فكر کن من کودنم من ابلهم بب هر چ -
 یخوا

و دوباره  یدفتر رفت نیامروي به خاطرش شدداد و شددنگول اي اکه  یزیهمون چ -
 بب یبروشت
 با نفرت وفت : صدرا

ينند ب من  یم یکار نیشدددن که دسددت به همچ دیيالو ها پل نیانقدر ا یعنی -
 بب دیریبگ یاي خود قاض دیداشتم وذاشتم رو پرونده بر یهرچ

 وفت : یمردعصد
 تسین یچی؟! تو پرونده ه یکن یچرا تعجب م گهیيالو پس د یگیخودت م -

 یخانم کوچولو رو با خودمون م نیا میرینگ جهینت نجایبب مطمئن باش اور اي ا
 یترشیب یآدما  وادیابله بب اور دلت نم یسراس اون قاض میر یو بعدش م میبر
 بب یرو کن یکه دار یبهتره که با يبون خوش هرچ نندیبد بیآس

 کرد یحس م صددالیاسددت تیر و در نهات کیبه آنها نزد یکرد کم یسددع صدددرا
ند و دعا ک یم یفیبود حرکات ظ ر دهیاي پشت سر به او چسد دایهنگامه که تقر

 : افتدیشوند و دان باران به خطر ب یدر شتریانجام ندهد تا آنها ب یکرد که کار
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 ببب رمیوقت بگ یندردم فقط رفتم اي قاض یمدرک چیمن ه -
م بر یخرخره اش رو م ییایدلو ب گهیدم دق هیسددردات بمون و تكون ن ور  -

 تا خونش فواره بزن تو صورتت بب
حرف دست آيادش را دلو اورد و دور شكم باران حلقه کرد ب صدرا  نیوفتن ا با
 : دیکش ادیطاقت فر یب

 رو بكش کنار فتیدست کث -
 ببب شهیياد سرت نم یيبون آدم نكهینه تو مث  ا -

شد باران  یرو یظیورم و غل عیشدن ما یرد و داررا حس ک یتر یدیسويش 
 که آغاي شده بود نمود بببب یزیپوست وردنش او را متوده خونر

صدا هنگامه  مانند بود وفت غیو ترس لريان و د جانیکه اي فرط ه یبلند یبا 
: 

 رحما بببب یب نیکشندش ا یاالن م نور،یا ایصدرا تروخدا ب -
 : دیکش ادیفر برسام

 ببب شین بببب کشتولش ک ینه!! لعنت -
 عقب رفت : یاي وحشت قدم صدرا

 وردنش بردارد ببب ریفقط اون چاقو رو اي ي امیدلو نم گهیباشه من د -
 اي اتاق هنگامه بلند شد : یمرد یصدا

 ببب ادیکه به نظر مشكوک م فهیبروه تو ک یسر هی اوری -
 نیا ادر تا بها بگذار دم  وتریکامپ سیبه نظرت مشكوکه رو به همراه ک یهرچ -

 ببب میبدر نجایخانوم کوچولو اي ا
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ه لحظه ک نیاي ا شددتریب یلحظه ا چیدر ه یامكان ندارد کسدد كردیحس م باران
 ببب باشد دهیترس را چش یکند معن یاو وحشت را با پوست و ووشتش حس م

شک شیشد ببب ولو یوردنش قطع نم یرو یزیرفت خونر یم شیو سرش  خ
 اب دهانش را فرو بدهد نداشت ببب نكهیقدرت ا یخشک بود اما حت

آمد  یکه به نظر آنها مشددكوک م یلیتمام بروه ها و وسددا قهیعرض چند دق در
 در دمع شد ب ب ب یدلو

 با خشم و پويخند وفت : صدرا
سات هم خ یاحمق یلیخ - شون دادند  نیاحمقند ببب با هم یلیرو شون ن کار

 میببب انقدر احمقانه تصددم دنیلنگه که انقدر ترسدد یکارشددون م یدا هیکه 
 ورفتن ببب اونا خودشون قدر خودشون رو کندند بب

 مشمئز کننده وفت : یبا خنده ا اوری
ن بب نگرا میکن یقدر اونا کنده شدده بببب ما شددما سدده تا رو دفن م نكهیقد  اي ا -

اي  یدونم چطور یم یام حت هیقض نیهم نداش من خودم استادا یصحنه ساي
 ببب امیبر ب نیتو دفتر وذاشت نیها که به اسم دوربماس ماسك نیپس ا

شاره ا و سر ا صله دو کلت کمر گریبه دو مرد د یسپس با  اي  یکرد و آنها بالفا
 پشت کمرشان در آوردند و به سمت آنها ورفتند بب

 آهسته و شمرده وفت : اوری
 نكهیمث  بچه آدم و بدو ن ا نیبهتون ثابت شددده که من صدددرم کمه ببب بنابرا -

ش دیدلب توده بكن سوار ما س دیببب دعا کن نیشیم نیبب همراه ما  هرو تو را یک
 بببب مشیبر یم ای مشیکش یم ایکه باشه  ینداشه چون هر ک
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بب ب دیشن یمنقطع هنگامه را اي پشت سرش م ینفسها یصدا یبه خوب صدرا
 وردن باران دوخته شده بود ببب ینگاهش به رد خون رو نیبرسام خشمگ

 : دیکش ادیفر راوی
 سمت در ببب دیافتیوفتم راه ب یچ نیدیمگه نشن -
حرف دسددتش را اي دور کمر باران برداشدددت و عقب عقب در  نیبه دندال ا و

 شیوردن باران بود به سمت در رفت ب باران انقدر لدها ریکه چاقو هنوي ي یحال
 ببب زدیرا واي ورفته بود که طعم شور خون در دهانش حالش را بهم م

اي مردها همانطور که اسلحه ها را به طرف آنها ورفته بود به سمتشان آمد  یكی
با خشونت هنگامه را به دلو ه  داد ببب و اسلحه را پشت وردنش وذاشت ببب 

 : دیکش ادیناوهان با خشم و ترس فر
 ببمعلومه ب تورشیپشت نور مان نیروشنه اي ا دشیتو د شیووش نیا اوری -
کامال  ییهنگامه که اي پشددت سددر نما یپاکت بیدر دبالفاصددله دسددت  و

 را اي آن خارج کرد بب یمش ب و واضح داشت کردو ووش
 بب یعوض یشماره پدرت رو ورفت یتو چطور -

 لب وفت : ریبه هنگامه انداخت ب ب ب برسام ي ینگران نگاه صدرا
 هنگامهبببببببب یکرد كاریچ -
ردن باران يد که در دا باعث به پشددت و یبه سددرعت با آنجش ضددربه ا اوری
ه افتاد و سرش به لده مدل نیاش شد و او را رها کرد ب باران ناوهان به يم یهوشیب

 خورد ببب شانیپا کینزد
 را ورفت : شیمانتو قهیبه سمت هنگامه آمد دستش را دراي کرد و  اوری
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کنم که ننگ چطور مردنت تا  یم یدختر خانوم بب کار یاشددتداه کرد یلیخ -
 دونت پاک نشه یخانواده ات پاک نشه ببب و خصوصا دد یشونیخر عمر اي پا

صورت هنگامه کوب یمحكم یلیس سپس ضربه به قدر دیبه  شدت  ود ب یببب 
شدو تقر شت  دایکه هنگامه به عقب پرت  ست پ سلحه به د در آ*س*و*ش مرد ا

 سرش قرار ورفت ببب
 رو به آن مرد کرد و وفت : اوری

 یکه خواسددت یهر کار یتون یم میاریدخلش رو ب نكهیي امال تو قد  ا نیا -
 ببب یباهاش بكن

 : دیکش ادیفر صدرا
 رسه بببب یشرف ببب يورتون به ينها م یب یک*ث*ا*ف*تها -
شت و با ته چاقو اوری سرعت به طرف او برو شت محكم  یبه  ست دا که در د

 به صورتش يد : یضربه ا
ه تو کله ک یاطالعات نكهیندارم واسه ا تیاور فعال کار یبدون نكهیواسه ا نمیا -

 بب  ورهیاته به درد ما م
حس کرد است وان وونه اش خرد شد ب خون به شدت و سرعت صورتش  صدرا

 یوام نكهیرا پوشدداند ببب برسددام با خشددم به طرف او حرکت کرد اما قد  اي ا
ت فسرش وذاشت و و یبود ب اسلحه را رو ستادهیبردارد مرد سوم که کنارش ا

: 
 کنم ببب یمغزت رو داغون م یدم ب ور -
 رو به آنها کرد : اوری

 سر برسه ببب سیچون ممكنه هر لحظه پل میبهتره يودتر بر -
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شانه ورفته  یکه بايو یمرد سلحه را به طرفش ن شت و ا ست دا هنگامه را در د
 بود وفت :

 شده ببب هوشیاون دختره که ب رونیب نایبا ا میبر یچطور -
 خداثت وفت :با  اوری

خانوم کوچولو رو من م - ث   ارمیاون  کنم  یعروسدددک ب*س*لش م هیببب م
 انیصدا دندالمون ب یکه ب شنیناموس پرست هم مجدور م ونیاقا نیا ینطوریا

 به دستشون نرسه بب گهیدسد تكه تكه شده اش هم د یو ورنه ممكنه حت
 خفه اي خشم وفت : یبا صدا صدرا

 ببب فیفتار کثک یسر هی دیشما کفتار -
 و وفت : دیصورت صدرا کوب گریبه طرف د یمشت محكم اوری

دان چیکفتار رو ه هیپس بهتره  - بد م ینكن یوقت عصدد  نیبب اب ینیب یچون 
 یکه من ب شددهیاما مال خودمه ببب نم سددتین یمال نكهیخانوم کوچولو هم با ا

 وسط بب نیبمونم ا بینص
بلند کند ب  نیيم یخم شددد تا او را اي رو هنكیبه طرف باران به راه افتاد ب هم و

شردن ينگ خطر رو یصدرا اي لحظه ا ستفاده کرد و همزمان با ف  یغفلت او ا
نار ک یانداي نمود، صندل نیرا در ساختمان طن یبلند ریآژ یکه صدا یمنش زیم
او  بلند به طرف یبرسددد وام ندسددت او به بارا نكهیرا بلند کرد و قد  اي ا زیم

دانسددت اي کجا به او  یکه در آن لحظه و با آنهمه درد نم یبا قدرت برداشددت و
 ببب دیکوب اوریرا محكم به کمر و پشت سر  یشد صندل هیهد
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سر حرکتش ستند عكس العمل گریبود که دو مرد د عیانقدر  شا ینتوان ن دهند ن
 آلود درد ادیفر یبا صدا دیدر رو باي کن ادیينگ در و فر یببب اما بالفاصله صدا

 ب  تیصدرا در هم آم
 با چاقو به او وارد کرد ببب یکار یبود و ضربه ا دهیبه طرف او چرخ اوری

ه شكست یدیمه یبب و همزمان در با صدا دندیکش ادیو هنگامه هر دو فر برسام
را به طرف آنها نشانه ورفته  شانیکه اسلحه ها یدر حال سیشد و چند مامور پل

 بودند وارد اتاق شدند بب
باره در ودودش پیچید ب ولویش و ووشددده  ایشچشددمه را که باي کرد درد دو

سنگین  سرش انگار  شت  سوي دیگر پ سوخت و اي  شدت مي  شاني اش به  پی
سرش افتاد و بعد  شد ب نگاهش به باالي  شیده مي  سوي ک شده و دردناك به 
ناوهان همه چیز با هم به ذهنش هجوم آورد ب سقف باالي سرش فلزي و سفید 

ست بو گرن شین به او فهماند که در آمدوالنس ا صداي آژیر و تكانهاي ما د ب 
ببب سددعي کرد سددرش را حرکت بدهد اما درد يخم ولویش این ادايه را به او 

 نمي داد ب يیر لب به س تي يمزمه کرد :
 صدرا ببب هنگامه ببب -

مهربان مردي پاس ش را داد چشم به آن سو چرخاند ب مردي در لداس  صداي
 کادر درماني به او لد ند يد : سپید

سالم خانوم به هوش اومديببب نگران نداش چیز مهمي نیست االن مي رسیم  -
 بیمارستان

 با دلهره اي تصور دوابي که خواهد شنید وفت : باران
 پس بقیه کجان ؟ -



wWw.Roman4u.iR  774 

 

یكیشددون که همینجا کنارت روي اون ت ت دراي کشددیده و همسددفرته و بقیه  -
 النس میان بیمارستان بهم دارن دندال آمدو

حرف مرد، باران بي اختیار وحشددت کرد با اینكه درد شدددید امانش را بریده  اي
 بود سرش را اندکي به سمت دیگر چرخاند ببب

 رنگ پریده ب با صورتي آسیب دیده و يخمي بیهوش دراي کشیده بود ب صدرا
 :باران در هم فشرده شد ب به س تي و با لحني دردمند پرسید  قلب

 ينده است ؟ -
 به آرامي سرم باران را چك کرد و نفس عمیقي کشید ب مرد

معلومه که ينده اسددت دختر خوب ببب فقط به خاطر خوني که اي دسددت داده  -
 بیهوش شده ببب وقتي برسه بیمارستان بهش رسیدوي مي کنند ببببببب

 اما بب -
هم  ب وضعیت خودتبهتره تو هم دیگه هیچي نگي بببب تا برسیم بیمارستان ب -

 بهتر نیست کلي ايت خون رفته
 بغض و کنترل آن درد وردنش را عمیق تر کردببب ب فشار

شدنش  چشمانش صحنه قد  اي بیهوش  سعي کرد آخرین  شت و  را بر هم وذا
را به خاطر بیاورد ببب صددداي فریاد مرد، دیغ هنگامه برق چشددمان صدددرا که 

 حاال انگار تیره و خاموش شد بود ببب
وقتي آمدوالنس اي حرکت باي ایستاد نیز چشمانش را باي نكرد ب دلش نمي  حتي

شد روبرو  سیب ددي دیده با صدرا آ ست  ست با واقعیت اینكه ممكن ا خوا
شاید هنگامه  ست به حرف مرد پرستار اعتماد کند ب  شود ب تايه اي کجا مي توان
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به این افكار  رهم اکنون در وضددعیت دل راشددي بود ب و یا حتي برسددام بب انقد
مالی ولیایي و تب آلود اندیشددید که متوده نشددد کي او را به داخ  بیمارسددتان 
وب ش اورژانس منتق  کرده اند ب یك دکتر و چند پرسددتار دورش را ورفتند و 
پرد ه ها ي دور ت ت کشیده شد ب يماني اي دستشان رها شد که يخم ولویش 

سمان  سرش پان ستور داد بعد اي تمام  شدسه ب یه خورده بود و ووشه  ب دکتر د
شده بود او را براي عكس  سرمي که چند آمپول م تلف درون آن تزریق  شدن 
برداري به ب ش رادیولوژي منتق  کنند ب آخرین پرسددتار که دختر ریز نقش و 
بانمكي بود بعد اي چك کردن همه چیز پرده مقاب  ت ت را کنار يد و هنگامه 

سرعت به کنار ت ت با ست ورفت و در حالي که  رانبه  ست او را در د آمد ب د
 چشمانش اي وریه يیاد متورم و سرخ شده بود پرسید :

 خوبي باران بب -
 به يحمت سرش را تكان داد و هنگامه لب برچید : باران

 صدرا کجاست هنگامه ؟ با من تو آمدوالنس بود بب -
 بردنش اتاق عم  ! -
 سرعت اضافه کرد : با دیدن نگاه وحشتزده باران به و
نگران نداش! چیز مهمي نیست ،یاور یه ضربه با چاقو می واسته بزنه به سینه  -

اش که خورده تو بايوش چون قدلش صدرا با صندلي کوبیده بود پشتش و اونم 
ویش بود ب اما انگار ضددربه عمیق بود و دکتر وفته براي ترمیمش باید یه دراحي 

 و مي برنش تو ب ش یشهم ساعت دیگه تموم مکوچیك روش انجام بشه ب تا نی
 بب
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چشمهایش را روي هم وذاشت ب نمي توانست بگوید که خیالش راحت  باران
سلط  سعي کرد به خودش م صور چیزهاي خیلي بدتر را کرده بود ب  ست اما ت ا

 باشد ب دوباره پرسید :
 برسام چطوره ؟ اون کجاست ؟ -
سام خوبه ب االن رفته  - شكر بر شت در خدا رو  صدرا ببب فكر میكنم پ همراه 

 اتاق عم  باشه ببب
دمله هنگامه تمام نشد ه بود که سهند و پونه با نگراني پرده کنار ت ت را  هنوي

 کنار يدند و به آنها پیوستند ب
با دیدن باران در آن وضعیت اشكهایش داري شدند ب هنگامه عقب رفت  پونه

سرش را  شده بود و دایش را به پونه داد ب پونه  ست باران که کنارش رها  روي د
 وذاشت باران دستش را عقب کشید و سر پونه را نوايش کرد :

 چیزي نشده که آدي دون ببب من خوب خوبم ببب -
 با چشماني براق و نگران يمزمه کرد : سهند

 چیكار کردي با خودت باران ؟ -
 خوب شغ  من قسمت اکشن هم داره دیگه ببب -

سعي مي کرد با لوس بايي با محدت  هنگامه ضعف و درد  به باران که در عین 
به خانواده اش روحیه دهد مي نگریست ب سهند آهسته يیر ووش هنگامه وفت 

: 
 خانم تابان میشه چند لحظه باهاتون حرف بزنم ؟ -

 به پونه نگاه کرد که حاال مشغول مرتب کردن ت ت باران بود و وفت /: هنگامه
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 حتما ! -
دال ا به خارج دن ند و اي ب ش اورژانس  ین حرف هر دو اي ت ت دور شدددد

وردیدند ب فضاي بیمارستان روشن و تمیز و خلوت بود ب کارکنان آن بسیار يیدا 
ستین کوتاه و  شیده بودند و حتي کادر خدمات پیراهن هاي آ و دالب لداس پو

اي  يحتکروات به تن داشددتند ب فرق بین یك بیمارسددتان دولتي و خصددوصددي 
 ر کارکنان آن به خوبي مش ب بود بظاه

ست ب و هنگامه نیز  سهند ش روي اولین نیمكت مد  مانند خالي کنار راهرو ن
در کنارش داي ورفت ب بي آنكه چیزي بپرسددید ،هنگامه نیاي به دانسددتن را در 
چشمهایش خواند و هر آنچه در خصوص پرونده سعادت مي دانست و اتفاق 

به آن لحظه ر تا  تاده بود  به اف بايوو کرد ب نگاه سددهند لحظه  ر و تیره ت لحظها 
صدي و کالفه نفس  سهند ع شدن حرف هنگامه ،  شد ب با تمام  س ت تر مي 

 عمیقي کشید و وفت :
لعنت به این نائیني و آدمهاي مث  اون ببب درسددت مث  انگ  اي دیواره يندوي  -

ببب تا آخرش کنار مردم تغذیه مي کنند ببب باید تاوان اینكارهاشددون رو پس بدن 
 باران وایمیستم که کوتاه نیاد

ست که نائیني یك ربطي به غیر اي  هنگامه سري تكان داد ب مي دان سكوت  در 
سوالي حریم  سیدن هر  شت با پر ست ند ا این پرونده هم به باران دارد بباما دو

 خصوصي این خانواده را بشكند ب
 صدرا کجاست حالش خوبه ؟ -

سرش را به عقب آنچه به بارا هنگامه سف  سهند با تا ن وفته بود را بايوو کرد ب 
 برد و به دیوار پشت سرش تكیه داد ب صداي پرستاري آن دو را به خود آورد ب
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 خانم شما همراه ت ت سه هستید ؟ -
 بله -
 تشریف بیارید پلیس اومده یه سري سواالت بپرسه ب -

 هم به دندال هنگامه روانه شد ب سهند
*********** 

به آهستگي اي ت ت پایین آمد و کفشهایش را پوشید ب پونه سعي مي کرد  باران
 دستش را بگیرد ب باران با خنده وفت :

که تو عكس هم چیزي ندود ب اور مشددكلي  - به ! دیدي  عزیزم من حالم خو
 داشتم که نگه ام مي داشتند اینجا ب

شت و لد نپالستیك بزرگ محتوي عكس و آيمایش هاي باران را برد سهند د ا
 ينان وفت :

ست ب من اور داي  - شكي نی در اینكه خواهر من یه نسدتي با رستم داره توش 
 تو بودم با این اتفاقات سه تا سكته رو رد مي کردم و چهارمي ببب

 و پونه با هم وفتند : باران
 خدا نكنه ! -

 رو به سهند پرسید : باران
 هنگامه کجاست "؟ -
منتق  کردن به ب ش رفتن پیش اون ب می واي ما هم  صدددرا رو اي اتاق عم  -

 بریم
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اي اینكه خواسددته اش بر يبان سددهند بود خوشددحال شددد ب وارد ب ش  باران
دراحي مردان که شدددند باران حس کرد قدمهایش کند و سددنگین مي شددود ب 
دقایقي قد  همه مادرا را اي يبان هنگامه شنیده بود و مي دانست که صدرا براي 

ست چطور نجات ا سگذارش بود و نمي دان سپا رو او روب باو به این روي افتاد ب 
 شود ب سهند دلو تر اي او وارد اتاق شد ب و باران به دندال او بب

ت ت صدددرا هنگامه و برسددام به همراه ين و مرد میانسددال و پسددر دواني  کنار
شتند ب نگاه با سمت آنها برو شدن در همه به  ستاده بودند ب با باي  صای درا ران و 

ست حال که باران را  صدرا حس کرد که چقدر اي خدا ممنون ا در هم پیچید ب 
سددالمت سددر پا مي بیند ب و باران فكر میكرد کاش صدددرا اینكار رو نمي کرد ب 

 کاش االن به داي اون من روي اون ت ت خوابیده بودم بب
اران ب سرفه کوتاه برسام سكوت ایجاد شده را شكست هنگامه به سمت صداي

 امد و دست او را ورفت :
 خوبي عزیزم دیگه درد نداري ؟ -

 يمزمه کرد : باران
 خوبم ببب -

 او را به سمت ت ت صدرا کشید : هنگامه
 اینم اقاي نادي بزرگ ببب وکی  سوپر من ببب -

سالم کرد ب  باران صدرا را بدهد رو به دیگران  سته  سالم آه قد  اي آنكه دواب 
سام با نگاهي نگ سید و باران به او لد ند يد ب اخم ظریفي بر بر ران حالش را پر

پیشاني صدرا نشست که اي نگاه تیز بین مادرش دور نماند ب هنگامه به سرعت 
 شروك به معرفي کرد :
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باران کارآموي و دوسددت عزیزم ببب شددكوفه دان مادر آقا صدددرا ،ایشددون هم  -
صدرا و طاها هم که  شتني پدر  ست دا اي قیافه اش کامال معلومه آقاي ثابت دو

 که چقدر پسر آروم و سر به يیریه برادر کوچك صدرا بببب
 يیر لب يمزمه کرد : باران

 خوشد تم ببب -
 با صداي ورفته پرسید : صدرا

 خانم اشراقي نمي خواهي دواب سالم منو بدي یا حالمو بپرسي احیانا ؟ -
زدیك شد ب در هیاهوي شرمنده دست اي وریز برداشت وکامال به ت ت ن باران

سانه اي به عمق  شنا صدرا باران نگاه قدر سهند و پونه اي خانواده  سي  احوالپر
 چشمان صدرا انداخت و وفت :

 سالم حالتون چطوره ؟ -
 حالم که مي بیني کامال خوبه ؟ -
شاره کرد ب  و شده بود ا سمان و آت  بندي  ستش که پان به دندال این حرف به د

صدرا باران لد ند تل ي ي صورت يخمي و بانداژ کوچك روي وونه  د و باي به 
 نگاه کرد ب

 من نمیدونم چطوري ايتون تشكر کنم ببب شما يندوي من رو نجات دادین ! -
در حالي که حرف يدن به خاطر بانداژ وونه برایش سدد ت بود لد ند  صدددرا

 کجي يد ووفت :
سر تونیست  خوب در نهایت دون خودمم مي خواستم نجات بدم پس منتي -

 ببب
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این چه حرفیه مرد بزرگ ب تو همه خانواده ما رو تا آخر عمر مدیون خودت  -
 کردي
 با وفتن این حرف به ت ت صدرا نزدیك شد و دست سالم او را فشرد ب سهند
سرش نگاه  مادر سرخ ولي لد ندي پر اي غرور به پ شماني نمناك و  صدرا با چ

س سا ي به او مي وفت انگار مندع اینهمه تغییر مي کرد ب و انگار در این میان اح
 صدرا خیلي اي فضاي این اتاق دور نیست ب

 اتاق باي شد و پرستاري روبه دمع وفت : درب
همراه ایشددون بیاد پیش دکتر وویا یه نسدد ه دارن که باید بگیرید ب بقیه هم تا  -

احت رپنش دقیقه دیگه اي اتاق خارج بشددید وقت مالقات تمومه بیمار باید اسددت
 کنه ب

خوش سیما با کاله ورد کوچكي که روي مقنعه شالي سرمه اي رنگش  پرستار
شاد  سید ب طاها با لد ندي و سماني به نظر مي ر شدیه فرشته اي آ شته بود  وذا

 وفت :
خوب صدرا دان اي ينده بودن و سالم بودنت که چیزي به من نرسید من برم  -

 بببدینم این خانم محترم چه فرمایشي دارن 
 با اخم رو به پدر صدرا کرد و وفت : شكوفه

 ثابت چرا نمي ري دندالش این پسر سربه هواست بب -
 ب رو به باران و بقیه کرد و ادامه داد :و
 بد شید من یه لحظه برم باید با دکترش حرف هم بزنمب -
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نگاه دستجو ور شكوفه را حس کرد و سر به يیر انداخت ب نمي خواست  باران
سط ماد شتر به خاطر تو شود چون هر چه که بود این اتفاق بی سرينش  صدرا  ر 

 نجات دان او رخ داد ب ب ب
 رو به هنگامه کرد و وفت : سهند

 شما آسیب ندیدین ؟ -
 با شوخ طدعي پاسو داد : هنگامه

 فكر نمي کنید آقاي دکتر یه کم يود باشه واسه پرسیدن حال من ؟ -
 شرمنده خندید و وفت : سهند

 ید خیلي شوکه شده بود م !بد ش -
شددوخي کردم ب من خوبم فقط خیلي ترسددیده بودم ب با اینكه این اتفاقات تو  -

 شغ  ما ادتناب ناپذ یره اما بايم ترسیده بودم ب
 احتماال نیاي هست که بیایید براي دلسه روان درماني ؟ -

 بلند خندید و وفت : هنگامه
آب و  آلود ماهي میگیرن ب مث  فكر مي کردم که فقط وکال هسددتن که اي  -

اینكه شددما روانپزشددكها هم تو هر دریاني دندال رد پاي بیمار و مرادعه کننده 
 اید ؟
به شددوخي هنگامه خندیدند ب اما باران هنوي نگران به دسددت صدددرا نگاه  همه

میكرد ب اشك در چشمانش حلقه يد ه بود ب حس مي کرد اي قد  بي اريش تر و 
کاش مي شددد کاري براي او مي کرد ب تا او را اینچنین رنگ  ناتوان تر اسددت ب

 پریده روي این ت ت ندیند ب
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نوايشددي روي دسددتانش او را به خود آورد ب صدددرا با دسددت سددالمش به  حس
آهسددتگي دسددت باران را که به لده ت ت چنگ يده بود نوايش مي کرد ب باران 

ضش  ست ب بغ شك  تر ا شیدن حاال برایش م شحس کرد نفس ک ده سنگینتر 
 بود و این باعث درد بیشتر در ناحیه ولویش مي شد :

باور کن چیزیم نشدددده بببب خواهش میكنم خودت رو  - باران من خوبم ببب 
 سرينش نكن ب

و هنگامه پونه به ناواه و با صددداي بلند شددروك به بحث درباره فضدداي  سددهند
ود روي لدانش ببیمارسددتان کردندو آقاي ثابت در حالي که لد ندي پر معني 

 وفت :
 من برم بدینم چرا مادرت نیومده ؟ -

 چند مطمئن بود که صداي او به ووش صدرا نرسیده ب هر
 با بغض و به س تي وفت : باران

 من مقصرم تو به خاطر من اینطوري شدي ! -
به هر اتفاقي هم که افتاده اريش این رو  - من کاري نكردم ب االن هم حالم خو

 ن صحیح و سالمت اینجا ایستادي بببداشت که تو اال
 منم تا آخر عمر بهت مدیونم ببب -
خوبه که یادت اومد من شما نیستم و تو ام ببب اما اونكه همیشه بهت مدیون  -

 بوده منم ببب
 تو يندویم رو نجات دادي بب -
تو هم اینكار رو کردي ببب يخم من یه يخم دسددمیه و خوب میشددده اما تو  -

 له کردي بيندویت رو معام
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 شرمنده سكوت کرد ب صدرا ادامه داد : باران
شاید این قاب  قیاس نداشه اما تو هیچ دیني به من نداري منم که مدیون تو ام  -
 ب

 در میان بغضش لد ندي يد و وفت : باران
اور قراره دین شددما همچنان باقي بمونه منم با این حس عذاب سددر میكنم ب  -

 ایحي در حقوق ا یران که به معني : برطرف شدددن بیایید تهاتر کنیم ) اصددطال
 که با هم معادلند" مي باشد ( یمتقاب  را تا اندايها نیحذف دو د  

 پس دیگه نه تو دیني به من داري نه من به تو !!! -
با وفتن این دمله برقي در نگاهش د رخشیدن ورفت ،باران نفسي کشید  صدرا

 و وفت :
 کني دیگه هیچ حس دیني نداشته باشي ب به شرطي که بهش واقعا عم  -

مكثي کرد و با صداي که لحنش به شدت براي خودش و باران ناشناخته  صدرا
 بود وفت :

ستم  - ساس دینم کنارت ه من که اي خدامه تو این فكر رو که من به خاطر اح
رو اي ذ هنت بیرون کني ب قول بده دیگه به همچین چیزي فكر نمیكني دیگه نه 

 ن دیني داري نه من به تو ببب قدول بببتو به م
نگاهي به چشددمان صددادق صدددرا که در عین دردمندي مي درخشددید  باران

 انداخت :
 قدول بب -

 درب را وشود ببب آقایون خانوما لطفا بیرون وقت مالقات تموم شده ببب پرستار
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توده اش را به خود دلب کرد ب اي دا بلند شددد پرده  یمیشددر شددر مال یصدددا
 شیدهاادايه بر ل یبب لد ند ب سددتینگر رونیرنگش را کنار يد و به ب یآب کتان

ست ببب باران م ش صدرا خوانده بود  یکه رو یشعر ادیببب  دیبار ین لپ تاپ 
 گریشدددد که د یم اقد  حفظ کرده بود ببب اما مدته یلیافتاد ببب کاملش را خ
 سراس شعر نرفته بود بب

نداشددت انگار تنها همان  یا دهیبب اما فا اوردیکرد شددعرش را به خاطر ب یسددع
 مانده بود ببب ادشیبه  تیتک ب

 لب يمزمه کرد ریي
 روم یمن سراس شعر م نه
 ورفته است بب یشعر اي من ساده سراغ نه

 نگرم یم رتیدر تو به ح تنها
 را یر

 عاشق ندوده ام هیپا نیتا بد هروز
 سكوت نیاور ا پس
 من است یترانه  نیخواناتر نیتكو

 صدور ! یساده ، ا یمرا يمزمه کن ا نهات
 در ان دور دست  ومشده یوذشته ، بگو : راست نهایاي همه ا حاال

 نگرد ؟! یو درشت ؛ مرا م سیبا دو چشم خ یهنوي کودک ایآ
 یصالح



wWw.Roman4u.iR  786 

 

رد ک ینم ییقدرت نما دیخورشدد گریملموس بود ب د یلیخ زییشدددن پا کینزد
 یروهاچنار تک و توک ب دهیفلک کشسر به  یدرختها نیب یتوانست یم یببب حت

 بب ینیبد ییيرد و قهوه ا
به خانه  یبه لطف مسددكن آرام بود و خودش آرام تر ببب اي وقت شیيخمها درد

سه روي م شته بودند  شت ببب دورا دور م یبرو صدرا ن یوذ ست که حال   زیدان
شده و روي بعد اي ب ستانیبهتر  صش کرده اند ب اما نم مار ست با  یمرخ و اتوان

 یبود حسدد رفترا و مشیب و حالش را بپرسددد ب هر بار که تصددم ردیتماس بگ
 شد ب یمانع اش م

ضا هنوي صدرا در ب یهمان روي یدر ف ستانیبود که اي  شد ب هر چه  مار ددا 
لحن ناشددناخته و حس لمس سددرانگشددتان  یتوانسددت معنا یکرد نم یفكر م

 صدرا بر پشت دستش را درک کند ببب
صو ش اي یکمرنگ ریت در  یشكلك اریاخت یببب ب دیپنجره د شهیخودش را در 

 بلند وفت : یآورد و با صدا
 هی گهیکه فكر کنم بب صدرا بهم عالقه داره ببب منم د ستمینترس انقدر احمق ن -

 بب ستمین یدختر مجرد و احساسات
سع سرش شدت تكان داد و  فكر نكند ب  یآيار دهنده ا زیچ چیکرد به ه یرا به 
که  یبراق و پر اي حس مرموي سیبب خ دیباي چشددمانش را در پنجره د ب ب اما

شت انتقام رويها ییوو شته را م یدا صدا یتلو وذ ست ییورفت بببب با  ه تر آه
 وفت :
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 میکنه که يندو ینم یمن تموم شددده بب فرق ینگام نكن ب صدددرا برا ینطوریا -
ه بار مطمئنم ک نیب و اافتم ب یوقت دوباره دندال دلم راه نم چیبشه بب من ه یچ

 مطئن باشم ببب دیببب با ستیصدرا تو دلم ن
 دنیبا د ب دیکش رونیطرفه اش ب کی یاو را اي تفكرات و وفتگو  یموبا یصدا

لو اتفاق ت نیصدرا لد ند يد ب انگار ا هیرنگ هد دیسف  یموبا ینام هنگامه رو
 کرده بود ب كتریحادثه همه آنها را به هم نزد نیا

 و بعد وفت : دیحالش را پرس یبا مهربان هنگامه
و ر ادتهاشیع یتو ب وا دیصدددرا ، وفتم شددا ادتیبرم ع  وامیباران دان م -

 ببب یپس بد
هم با  مایبگم نم  واسددتمیاور م یتكان داد و با خود فكر کرد : حت یسددر باران

 که مجدور بشم قدول کنم ! یکرد یدمله آخر کار نیا
 ام اس ام اس کن !آدرس رو بر امیباشه م -
 گهیساعت سه ربع د میدندالت حاضر باش تا ن امیم  وادیدار ! نم  یبابا موبا -
 بب رسمیم

صال اعتماد به نفس به تنها باران شت ب رفتن را ن ییبدون تعارف قدول کرد ب ا دا
 در گریخدر آمدنش را داد ب باران بار د یکال سیسددداعت با م میهنگامه راس ن

 یشددده قهوه ا یرنگ و شددال خطاط یه کرد ب شددن  نايک آدربه خود نگا نهیآ
داشت ب بعد اي  یانبه همان رنگ هم و یو کفش فیرنگش کامال با شلوار و ک

 یگو هماهن بیلحظات ترت نیتر یکه در بحران مارستانیمادر صدرا در ب دنید
سها شكوفه ين شیلدا شد که  س یرا حفظ کرده بود متوده  سل اریب و  قهیخوش 

 خواست در برابر او مرتب به نظر برسد ببب یش است ب و دلش مپو کیش



wWw.Roman4u.iR  788 

 

 يد و وفت : یظاهر او لد ند دنیبا د هنگامه
شد - ش ینطوریهم شهیهم شهیم ی! چ یچه ناي   و اهیس نهمهینه ا یلداس بپو

 ببب ریدلگ
 مواقع بد لداسم ؟ هیبق یعنی -
 ببب یتر شد ریدلپذ یلینه ولم اما االن خ -

 نگفت ببب چیيد و ه یلد ند باران
********** 

محدوبش نشست بب با ودود وذشتن سه روي هنوي  یصندل یرو یبه آرام صدرا
تذکر داده بود که حق ندارد با  دایآمد ب مادر اک یبه سراغش م یدرد با هر حرکت

به ر*ق*ص  شددهیاي پشددت شدد نیهم یودود بارش باران به تراس برود ب برا
صداکرد بب یقطرات باران نگاه م س یبب  ضا یانیکالم  یب یقیمو ا پر اتاق ر یف
 یارامش م شیاي پ شددتریقطرات باران به او ب زشیکرد ر یکرده بود ببب حس م

شددعر  ینگاه باران وقت ادیشددود تا دردش را فراموش کند ببب  یدهد و باعث م
لد ند  زیخود ن اریاخت یلد ندش و ب ادیبود افتاد  دهیصفحه لپ تاپ را د یرو

ست به چ یب در آن لحظه نميد بب شعر و لد ند باران فكر کند  دز یزیخوا آن 
 ببب
 اختیار در ذهنش تكرار شد ببب بي
 شیدانكاه خو ییتب تنها با
 شیسپارم راه خو یباران م ریي

 او ، یها یاي مهربان شرمسار
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 روم همراه باران کو به کو یم
 باران که دل واه من است نیا ستیچ
 وشن استاو چتر روانم ر ریي

 کنم یدل وا م چشم
 کنم یقطره باران را تماشا م کی قصه

ش اطیکه به ح همانطور شعر م شم دوخته بود و  کرد متوده  یرا يمزمه م یریچ
رنگ هنگامه شد ببب با خود يمزمه کرد  اهیس یآشنا نیباي شدن در و ورود ماش

: 
 خدربب یمالقات من ببب اما چه ب ادیافتاد ب ادشیچه عجب  -

 یو کنار ب ام و کاربن اطیووشه ح دانیسا ریرا با مهارت ي نیهنگامه ماش یوقت
ش صدرا پارک کرد باران اي ما شت ادهیپ نیرنگ  سمان که حاال اقیشد و با ا  به آ

اي دا بلند شد ب شن  و شال باران  اریاخت یشد ب صدرا ب رهیخ دیبار یتند تر م
خورد بب و او حس  یو تاب م چیکه که همراه بارش باران بود پ یمیبا ويش مال

نجره پ کیببب نزد دیآ یبه نظر م یدوست داشتن نهیپس يم نیکرد که چقدر ا یم
و دسددت تكان داد ب باران متوده حرکت  دیشددد ببب هنگامه او را پشددت پنجره د

ه او سرش را ب دنیب با د دیهنگامه شد و رد نگاهش را دندال کرد تا به صدرا رس
 کرد لد ند بزند ببب یو سع ردنشانه سالم خم ک

درست به همان شك  سرش را خم کرد ببب و اي پشت پنجره کنار رفت بب  صدرا
 وفت : دیکه باران هم شن یلب طور ریهنگامه شانه باال انداخت و ي

 ببب گهیمنم که بوق د -
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عقب بود را برداشت و  یصندل یکه رو یقرمز دهیخم شد و دسته و  ارک باران
 اطیح مهیخانه به راه افتادند هنوي به ن یبه سددمت درب ورودهمراه هنگامه 

صدرا در حال دهینرس شد و  س یبودند که درب باي  س یبزرو اهیکه چتر  ت در د
 متعجب وفت : نگامهب ه دیراه به آنها رس انهیو در م دیداشت به سمت آنها دو

 ببب یرس یمث  سوپر من سر م ینطوریتو مگه حالت چقدر خوب شده که ا -
 سالم کرد و صدرا وفت : باران

خم ي هی سددتمیرفت بب بابا بچه که ن ادتیسددالم باران ! هنگامه خانوم سددالم  -
 دا صد تا شنا برم بببب نیتونم هم یاالن م شیبود اونم سه روي پ یفسقل

 و وفت : دیخند هنگامه
شن یببنم ایکم بلوف ب -  شنیوقت بزرگ نم چیبودم که مردها ه دهیدونم کجا 
 دمله رو با طال نوشت ببب نیا دیباال بب اما فكر کنم با رهیط سنشون مفق

 صدا يد : یدر ورود یاي دلو شكوفه
 سیتو االن بانداژهات خ اینگه ندار خودتم ب اطیصدددرا مهمون ها رو تو ح -
 بب شنیم

 با دست راه را به آنها نشان داد و وفت : صدرا
که آداب معاشددرت پاک  كنهیم یوراد هنگامه نیتو بب انقدر ا دییلطفا بفرما -
 رفته ببب ادمی

 وفت : اریاخت یرفتند باران ب یکه به سمت خانه م همانطور
مد یکاش نم - قدر عم اطیتو ح نیاو حال يخمتون ان به  قیبه هر  که  بوده 

 بب نیاتاق عم  شد یخاطرش راه
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 نسر هر سه نفرشا یکرد چتر را باال یم یبا دست سالمش سع یدر حال صدرا
 کرد و وفت : یببب به او نگاه ردیبگ
دفتر ببب سدده روي  گردمینگران من نداش بببب حالم خوبه احتماال اي فردا بر م -
 و نیهام رو بكشددم ببب دکترها فقط شددلوغش کردن هم هیب  دیهم که با گهید

 ببب نكهینگران تو باشم مث  ا دیبس بب اما من با
 : دیبا تعجب پرس باران

 چرا ؟ -
سدداختمان را باال رفته  یکوتاه دلو یبدهد پله ها یصدددرا پاسدد  نكهیي اا قد 

 نگاه کنجكاو شكوفه قادر به ادامه دادن پاسو ندودند ب بب ریبودند وي
 به طرف شكوفه رفت و او را در آ*س*و*ش ورفت : هنگامه

 سالم شكوفه دون ! -
 و وفت : دیصورتش را ب*و*س یبا مهربان شكوفه

 ! یاومد خوش زمیسالم عز -
 سالم کرد : یبه آهستگ زین باران

 میمزاحم شد دیسالم خانم ثابت بد ش -
ست حالت نگاه کنجكاوش را تغ یکه نم یدر حال شكوفه س رییتوان و دهد پا

 داد :
 تو ببب دییبب بفرما دیمراحم كنمی! خواهش م زمیسالم عز -

و رو به  کنار در وذاشددت یداخ  سددالن رفتند صدددرا چتر را در دا چتر یوقت
 مادر وفت :

 بب میاتاق من اونجا راحت تر ارهیرو ب ییرایپذ  یبه شهال خانوم بگو وسا -
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 نیکرد ب چقدر ا ینگاه م زیاتاق صدددرا که شدددند باران با دقت به همه چ وارد
و  یاتاق بزرگ و مدرن با اتاق کوچک و دخترانه او تفاوت داشددت ب تم سدددر

 ند لد اریاخت یلداس باران هماهنگ بود ب ب با یو به طري دالد دایآن ي یآدر
صدرا کاناپه دو نفره  شه اتاق را به آنها ت یيد ب  کرد ب هنگامه همانطور  عارفوو

 : دینشست پرس یکه م
 دفتر ؟ یبرورد ی وایاي فردا م یدد -

 کارش نشست و وفت : زیم یصندل یرو صدرا
چند تا کار انجام  دیبا دادواه مهم دارم ب بعدش هم هیآره ! چون فردا صدددح  -

 بدم
 وکالت بهم بده ببب هیبه دات  رمیبگذار من م نهیخوب اور فقط ب اطر هم -
ضمن من حالم خوبه ب چرا با دینه با - شم حتما ببب در  بمونم خونه  دیخودم با

 ببب
 صدرا انداخت و وفت : یدذب مشك شرتیکوتاه ت نیبه آست ینگاه باران

 شده ! سیخبايوتون  یفكر کنم حساب -
 صدرا باال رفت یابروها

شد ب ب یمتوده حرف باران ضالت پ دنیبا د اریاخت یکه يده بود  صدرا  هدیچیع
 که به شدت سرخ شده بود وفت : یدمله اي دهانش در رفته بود ب در حال نیا

 منظورم بانداژ دستتون ببب -
 : توف ردیباران را بگ شتریخجالت يده شدن ب یدلو نكهیا یبرا هنگامه

 ! یعوضش کن دی! فكر کنم با گهیآخ انگار راست م -
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 دیشک شیبانداژ بايو یرو یلد ندش را ورفت و دست یدلو یبه س ت صدرا
 صدر کنم بب ضشهیتونم تا غروب که وقت تعو ینشده ! م سینه اونقدر خ -

اما اي عضددالت به  سددتیفكر کرد ب با انكه اندامش درشددت ن اریاخت یب باران
 کند یحدس يد که به طور مداوم وريش م شدیم یردسته اش به خوباندايه و ب

ن ي کیبه خاطر آورد که او هنوي  یلحظه ا یبرا دیب اي تفكراتش خجالت کشدد
 نیبه ا نشدر ذه یشددود که حت یگریمحو مرد د نطوریا دیمتاه  اسددت و ندا

بدهد ب دوشش تلو اي ته ذهنش شروك شد و چشمش  ییافكار مجال خود نما
صورا ب سرش را تكان داد تا ت صدرا اي مقاب  نظرش محو  ریست و  ضالت  ع

 شود ب
 حالت خوبه باران ؟ -

 ب باران به سرعت چشم وشود و دواب داد : دیسوال را پرس نیبا نگران ا صدرا
 ببب دیخوبم نگرانم نداش -

 و وفت : دیاي سر حرص کش یقینفس عم صدرا
 ببنگرانت باشم ب یدد یدد دینه اتفاقا با -
 چرا؟ -
دور اختالل حرف يدن  هیکه به سددرت خورده  یفكر کنم به خاطر ضددربه ا -

 بهتره یدونم اي سهند بپرس یرو نم شیماریاسم ب یورفت
 و وفت : دیبلند خند یبا صدا هنگامه

  صدرا بب  یچه مرض گهیاختالل حرف يدن د -
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که  ییاونها مرض نیآدم بعد اي دچار شدددن به ا نكهیا مشی،اما عال دونمینم -
صم شون راحت و  شك  اوباما م كهویرو  زدهیحرف م یمیقدال باها و  نهیب یبه 

 ببب كنهیهم م میتعظ گهید قهیاحتماال تا چند دق
 و هنگامه وفت : دندیو هنگامه هر دو خند باران

 بب اصال دالب ندود بب یمزه ا یب یلیخ -
 ؟یخند یم یاالن دار نكهیواسه هم -
ش یكنیم یسع یندم که چطور دراخ یم نینه به ا - ب بب  یدذاب و با نمک با

 ق !عن  یببب وک ادیبهت م شتریبودن ب دسیبب تو همون  ادیاما اصال بهت نم
 باتعجب به هنگامه نگاه کرد و صدرا با تاسف سرش را تكان داد : باران

 ؟یها اي يندان قزل حصارموک  داشت ی، تايو یادب یب یلیواقعا که خ -
 اونجا ب رمیحتما م هیخوب دهیا خوب انه ام -

شهال خانم ن ک  شكوفه و  شدن  صدرا و هنگامه با وارد  کاره ماند ببب  مهیک  
س شكالت داس را مقاب  آنها ورفت،  یفنجانها یحاو ستالیکر نهیشهال  بزرگ 

 را به آنها تعارف یلیوان یها کیاي کاپ ک یکه ظرف کوچك یو شكوفه در حال
 وفت : كردیم
چسددده ببب  یاي شددكالت داس نم شددتریب یچ چیه یبارون ینظر من تو هوابه  -

 کردم ببب  یکه نظرم رو بهتون تحم دیبد ش
 يد اما نتوانست پاسو تعارف او را بدهد ببب یلد ند باران

فنجانش  ریبزرگ ي یبرداشت و ووشه نعلدك یكیکاپ ک ییبا خوش رو هنگامه
 وذاشت و وفت :
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که عاشددق شددكالت و  یکن دایپ یدختر یتون یا م! شددما کج هیچه حرف نیا -
 نداشه ؟ ینیریش

 : دیمقدمه رو به باران پرس یلده ت ت صدرا نشست و ب شكوفه
 ؟ یشناس یوقته هنگامه دون رو م یلیشما خ -

سدده آنها لحن کنجكاو او را درک کردند و کامال متوده شدددند که منظورم  هر
 صدرا دواب داد : باران یب به دا ستیشكوفه اصال هنگامه ن

 میشناس یرو م گریکه همد شهیم یهنگامه رو نه اما من و باران ده سال -
صدا در شد : دروغگو تو که کال  ییذهنش  اور همه  شهیساله هم نم هیتكرار 

 هم بگذارن ببب یرو رو یشناس یکه باران رو م ییرويها
 : دیبا تعجب پرس شكوفه

 ؟ یف نزده بودوقت ايشون حر چیده سال ؟ پس چرا ه -
تو  میبود یاما من و باران چهار سدددال با هم همكالسدد هیداسددتانش طوالن -

 اي حقوق کودکان هم همكار ببب تیدانشكده و تو کانون حما
 تكان داد و ادامه داد : یمشكوک سر شكوفه

 وقت ببب چیکه ه دهیخوب بايم عج -
 کالفه رو به مادر کرد و وفت : صدرا

م و فكر نكن میدرباره اتفاقات اون روي تو دفتر حرف بزن می واهیمامان ما م -
 براتون دالب باشه بببب دنشیشن

 وفت : یبا دل ور شكوفه
 اي اتاقت ؟ یكنیم رونمیب یدار -

 ببب دیاي دا برخواست و به سمت مادرش رفت و سرش را ب*و*س صدرا
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سوالها  وامیب فقط نم هیچه حرف نیا - شه ! ف یباران با   هیردا هم شما معذب ب
 ببب میفكرهامون رو دمع کن دیدادواه مهم دارم با

پكر و دل ور اي دا بلند شد و به سمت در رفت و همانطور  یبا چهره ا شكوفه
 شد وفت : یکه اي اتاق خارج م

من ! تو آشددپز خونه دارم  شیپ ایسددر ب هیهنگامه دان حرفاتون که تموم شددد  -
 پزم ببب یم بیمارماالد س

 بب امیم چشم حتما -
 وفت : یبه درب بسته شده چشم دوخت و با ناراحت باران

 معذب شدم بب شتریمن اي حرف و رفتار تو ب ینكرد یکار خوب -
 متعجب وفت : صدرا

ستنطاق کنه ! تو که مادر منو  - شتم ايت ا ست ندا من به خاطر تو وفتم ببب دو
 ببب یشناسینم
درباره من کنجكاو باشددم به  من معذب ندودم ب ب مادرتون هم حق داشددت که -

ساله که همد شما ده  س یرو م گریقول  شما ه ستین بیببب عج میشنا  چیکه 
 ؟ب دیايمن ندرد یوقت اسم

و  یکرد دل ور انیکلمه" ده سددال" را ب یباران وقت یدا خورد در صدددا صدددرا
ند ت ت بل یسرش اي رو اریاخت یشد ببب ب یم دهیدار د شهیو ر قیعم یا هیوال

ست در موهاشد و  سمت پنجره رفت د ساده بود که فكر م شیبه   یکرد ب چه 
يخم درون  گاراو به دل ندارد بب ان یبه خاطر کوتاه یرنجشدد چیکرد باران ه

 خودش هم بتواند آن را درک کند ببب یتر اي آن بود که حت قیباران عم
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 دستپاچه وفت : هنگامه
سعادت - ت وق ادیب من ي میحرف بزن صدرا بهتره درباره کار فردات و پرونده 

 بببب میبروردم خونه امشب مهمان دار دیندارم با
 ورفته وفت : یبا صدا صدرا

 دیاي فرهاده ببب بعدش هم با یاشراق یدادواه فردام درباره پرونده ضمانت آقا -
 کارها ببب یسر هی یبرم اداره ثدت برا

 وفت : یاریبا هوش هنگامه
 بب بیکن فیخونه فرهاد رو توق ی وایم -
 ببب گهید یزهایچ یلیخونه و خ -
و ر شیدستور آياد یخونه رو داره دادواه بعد مدت نیکه اون فقط هم یدون یم -
 ببب دهیم

 يد وفت : یموج م شیدر صدا یکه هنوي ناراحت یدر حال صدرا
 مدونیببب فقط م یبد ادیرو بهم  یابتدا یزهایچ نیا  وادینم گهید دونمیم -

 نتونه بفروشدش !  وامیپا قرص داره بب م پرو یکه مشتر
خود  یبه رو دیرنج یاي لحن تند صددددرا دا خورده بود و کم نكهیبا ا هنگامه

 : اوردین
 ؟ یکن یمردم آيار ی وایپس فقط م -

 نگفت ببب چیدربرابر طعنه و لحن شوخ هنگامه ه صدرا
 نیف تمام اطر کیکرد انگار نه انگار که  یمكالمه ووش م نیساکت به ا باران

به فرهاد  یذهن یریدر آن لحظه و با آن درو دادیم حیبحث ها خود اوست ب ترد
 وذشته اش فكر نكند ب یو يندو
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 ادامه داد : صدرا
 برم دادسرا ببب دیبعدش هم با -

 تكان داد و وفت : یسر هنگامه
 ؟ یبكن ی وایم كاریپرونده سعادت چ یخوب برا -
بعد  اون سددند و دییتا یبرم دندال کارها دیبابكنم ب  سددتین ايین یکار خاصدد -

 یلیخ دیببب با كنهیم یریگیحمله به دفتر رو پ هیتردمه اش ب برسام هم داره قض
همه  دایمجدد هم هسددت ب اونا تقر یچون احتمال حمله ها میمحتاط تر باشدد

 رو اي دادن ببب زشونیچ
 ؟ یاور ب وان فرار کنند چ -

 ببب دیپرس یرا با نگران نیا هنگامه
 وفت : صدرا

شون کوچ ینم - ستگاه  نیکه بتونند به ا ستین کیتونند بب اونا اونقدر دم و د
ده فكر حرفا ي یسر هیشعده  یفرار کنند در ضمن برسام هم رفته با قاض یراحت

 ممكن باشه ببب ریغ یقانون قیاالن فرارشون اي طر گهید كنمیم
نها ندود ب داشددت دوباره به آ یحرفها یحواسددش پ چیهنوي سدداکت بود ه باران

 : دیشیاند یکرد و با خود م یاطراف نگاه م
اتاق صدراست و بعد اي ده سال  نجایشناسم ببب ا یده ساله که من صدرا رو م -

ت بعد ببب مس ره اس میباش كترینزد یکم ریچند روي اخ نیتو ا میتايه ما تونست
 درس دهیاتاق خواب نیتو ا الیخ یکه تمامش رو صدرا ب یاي ده سال بب بده سال

بب ووشدده خونه فرهاد عذاب  دمیخونده کار کرده و من ووشدده اتاقم عذاب کشدد
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بب بتو  دمیعذاب کشدد ابونیببب تو خ دمیب ب تو دانشددكده عذاب کشدد دمیکشدد
 هی یمتوده ندودن من هم نشده ببب حت یبب اما اون حت دمیعذاب کش مارستانیب

به ا  بیغ هویکه  ییرش در کانون بگه توکجاهمكا نیبار تلفن هم نكرده که 
 ببب مس ره است حق داره مادرش که تعجب کنه ببب یشد

صفانه م ریغ یکم شینظر خودش هم حرفها به صاف  یمن آمد اما آن لحظه ان
 افكارش نداشت ببب انیدر م ییدا چیه
 یعنیدز عذاب وددان داره ببب  یلیبعد ده سددال مهربون شدددن با من چه دل -
اي  یدرون تیددران کرد ببب هو یو عذاب منو با مهربون ییسددال تنهاده  شددهیم

 ؟ یسر خورده ام رو چ تی؟ ش ص یدست رفته ام رو چ
صمانه ا اریاخت یب صدرا انداخت بب هنگامه متوده ا ینگاه خ شد ب  نیبه  نگاه 

 اي دا برخواست
شت و هم خ شیصدرا من برم پ - ستور  وامیوقته م یلیمامانت هم کارم دا  د

 رمیرو بگ دشیمارماالد س
 را برداشت : فشیهم به دندال او بلند شد ببب و ک باران

 صدر کن منم ببب -
 خشک مانعش شد : یبا لحن صدرا

 باهات حرف بزنم ببب  وامیباران م -
 ببب گهیوقت د هیبهتره باشه  -
 حرف بزنم بب  وامیاالن م نیاما من هم -

 ببب دیخز رونیدر به ب یاي ال یبه آرام هنگامه
 ماند ب یاي لحن محكم صدرا دا خورد و بر دا باران
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 و نافذ به چشمان باران دوخت قینگاهش را عم صدرا
 نیبه ا یتون یکه نم قهیدونسددتم که رنجشددت اي من انقدر عم یم شددهیهم -

 یخودمم نتونسددتم خودم رو به خاطر کوتاه یحت یوقت یفراموشددش کن یراحت
 شه !ب نهیبه ک  یرنجش تدد نیکردم ا یفكر نموقت  چیهام بد شم بب اما ه

 به دل ندارم ببب یا نهیمن اي شما ک -
 ببب هزنیموج م گهید زیچ هیاما تو چشمات که  ؟یندار نهیبب ک ستمیمن شما ن -

 وفت : یرحم یبا ب باران
 مهادیکه  ییب تا دا نیمجهز شددد گرانیتا به حال به هنر خوندن نگاه د یاي ک -

 ببب دیهنرها نداشت نیقدال اي ا
 چقدر احمق بودم ؟ نكهیبه خاطر ا یكنیمن رو سرينش م یدار -

 فرستاد : رونینفسش را با صدا به ب باران
 بببستمین طشیرو ندارم ببب اصال در شرا نینه من حق ا -
 ببب یببب فقط اور ب وا یبب ب دار یهست -

 يد و وفت : یپويخند دیشن یمتعجب اي آنچه م باران
 ا ؟چر -
 ؟ یچرا چ -
؟ چرا  زنهیموج م یحق رو دارم ؟ چرا برات مهمه که تو نگاه من چ نیچرا ا -

مث  وذشددته اي کنارم سدداده  یتون یبرات مهمه که من سددرينشددت کنم ؟ م
اون باران  گهیببب چون من د یاور مردم اي مردنم هم ساده بگذر یبب حتیبگذر

 ببب برات مهم باشه دیب نفرت االن من ندا ستمین
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کلمه نفرت را اي دهان باران  شدددیبه عقب برداشددت ب باورش نم یقدم صدددرا
 به شدت تكان دهنده بود ببب شیمطلب برا نیباشد ببب شوک ا دهیشن

 : تیعصدان ایحرص  ایدانست اي بغض  یورفت بب نم شیصدا
در دلم بب چق دمیوقته فهم یلیخ نویبب ا یسددتیاون باران وذشددته ن گهیآره تو د -
 ببب حداق  نوك ستمیوذشته ن یاون صدرا گهیببب اما منم د یکه بود  واستیم

 ؟ یدینفهم نویا یعنیحماقتم فرق کرده ببب 
 بود : دهیباران به وضوح پر رنگ

سوال ینم یعنیفهمم !  یرو نم یچیمن ه - س یخوام که بفهمم ب اي   دمیکه پر
 ! یکرد رییکه چرا تغ ستیبب برام مهم ن مونمیهم پش
بب آنقدر به دستش  دیچیيخمش پ یرا مشت کرد و درد در دا شیدستها اصدر

 فشار اورد که يخمش شروك به سوختن کرد ببب
به طرف در بروشددت ب صدددرا به سددرعت به سددمت او رفت و قد  اي آنكه  باران

 شد ب شتریآن وذاشت ببب دردش ب یباران در را باي کند دستش را رو
خوام  یکردم ب م یدونم که کوتاه یکنمب م ناراحتت  واسددتمیباران من نم -

 کشم ببب <؟ یکه دارم رنش م ینیب یددران کنم ؟ نم
 يد و وفت : یپويخند باران

رو تو چند  زیهمه چ یتو ندارم بب قرار بود فراموش کن یبه دلسددوي یايیمن ن -
 ببب میحساب شد یبا هم ب یمنو نجات داد تیثیدون و ح شیروي پ

 و نفرت تو صدددات نهیاالن انقدر ک میبب اور شددده بود ینشددد یلعنت مینشددد -
مه چ ما تو فراموش نكرد میرو فراموش کن زیندود ب قرار بود ه نان  یب ا تو همچ

 ببب یايم دل ور
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 مغموم سرش را تكان داد : باران
برو کنار صدرا بب من اي همه دل ورم بب و قد  تو خانواده ام بودن که تنها رهام  -

ب اي خدا بب رمیبگ طیشددرا نیو تو بدتر ییمهم رو به تنها ماتیصددمکردن ببب تا ت
کنم بب  یورفتم با نقاب باران يندو ادیوقته  یلیببب خ رمیبب اي همه دلگ رمیدلگ

به وردنت ندارم ببب من  ینید چیبب ب ه نیشددندا یمیتو ودود من دندال باران قد
اور بروردم به اون موقع که کردم اون موقع به خاطر دل خودم بوده ببب  یهر کار

 كنمیو اون احساسات رو داشته باشم بايم هزار بار و هزار بار همون کارها رو م
 یمببب  زیرها بشم اي همه چ  وامینشدم ببب اما حاال م مونیببب هروز ايشون پش

 یزیسال رنش چ نهمهیب ا ما ا كنهیسر باي م میمیقد یاوقات دردها یدونم واه
 بب نیفراموش کنم ببب بهتره دست اي سرم بردار یراحت نیاکه بتونم به  ستین

 بود : دهینشن گریدمله باران به بعد را د یدا کیاي  صدرا
ايش نمونده  یچیاون احساسات فقط مال همون موقع بود ببب ؟ حاال ه یعنی -
 ؟

سنگ باران صدرا دوخت عج نشینگاه  شمان  ي ا گرید یبود که حت بیرا در چ
 کرد : یاحساس خجالت نم یذره ااش  یمیاحساس قد

 که یينم بب ين هیکردم بب اون باران در درون من مرده ببب من  رییدرسته ! من تغ -
 یيندو نیاحمقانه اسددت ببب و دسددمش ورو ا وندیپ هیشددناسددنامه اش ورو 

 میاي اون باران قد یچیه گهیمسدد ره و پر اي رنش و روحش آواره و در به در بب د
 کس چینه به فرهاد نه به ه وببب نه به ت ینه تعهد ینه عشددق نمونده نه احسدداس

 ببب شمیکنارتون دا نم گهیببب انقدر بزرگ شدم که د گهید
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 سرش را تكان داد و وفت : قیعم یبا درد صدرا
 کنم ببب یباور نم -
ش خودم رن ای شمیببب هر بار باهات روبرو م یکن یکه باور نم ستیبرام مهم ن -
م با ه یدز در موارد ضددرور گهیببب بهتره د شددمیتو م یناراحت باعث ایبرم  یم

يم باشه اور ال یببب حت مینیرو ند گریاصال همد گهیبهتره د دیبب شا میروبرو نش
شه وک كنمیوکالتت رو لغو م ستمس  یاور اليم با بب بهتره ب كنمیرو عوض م رپر

 برم ببب
باران را ورفت و او را در برداشت و بايوان  یوحشت يده دستش را اي رو صدرا

 تكان داد :
 ؟ مث  بچه ها رفتار نكن ببب یگیم یدار یچ یفهم یم -

صدرا ب باران ست  شدت بايوانش را اي د ش رونیبه  کت حر نیو به دندال ا دیک
 و ناله اوردیشد که تاب ن ادیخورد ببب و درد آنقدر ي یدیدست صدرا تكان شد

شددد که کم کم نقش خون  رهیرا خکرد ب باران با وحشددت به بانداژ دسددت صددد
لكه  یبرد و رو دسددتش را باال اریاخت یشددد ب ب یآن بزروتر و پر رنگ تر م یرو

 دیخون کش
صدرا بب من فقط باعث عذاب د - سفم  شكنجه  گرانمیمتا ببب االنم داره تو رو 
 وند نزنم بببب نیاي ا شتریکنم ب بهتره من برم تا ب یم

 :وفت  یدرد آلود یبا صدا صدرا
احسددداس  دمیبب هر وقت ودودت رو کنارم د یسددتیتو باعث عذاب من ن -

آرامش داشددتم چه در وذشددته چه حال بب فقط انقدر احمق بودم که چند سددال 
 ب دمینفهم نویيودتر ا
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سالن پا باران سمت پله ها و  شد و به  شود اي اتاق خارج  سرعت در را و  نییبه 
دن حرف ي یبدون توده به صدا دكریم شیب بدون توده به صدرا که صدا دیدو

سمت درب خرود شد و به  شكوفه اي خانه خارج  ببب  دیدو اطیح یهنگامه و 
ش هیبه در تك یلحظه ا دیرس رونیبه ب یوقت  یرا م صورتش دتداد ببب باران به 

ست و او نم صورتش را م یش ست آنچه  شور یسوياند تل  یدان  اي شیب یو 
 یاصددل ابانیند باران ببب به سددمت خو ت زیقطرات ر ایاسددت  شیحد اشددكها

ستیحرکت کرد ببب دلش نم س کی یدلو یحت  وا ست بلند کند بب ب یتاک ا د
ست تب کرده با آنكه م یآنكه م ست همه ودودش اي ت یدان  یو بحران شنشدان
درهمش  یاو را اي افكار ینیترمز ماشدد یلريد ببب صددددا یبود م كشیکه نزد

 شد دهایپ نیب صدرا اي ماش دیکش رونیب
 ؟ یریم یبارون کجا دار نیتو ا -

به طرفش رفت ببب  تیبدون پاسددو به راهش ادامه داد ب صدددرا با عصدددان باران
 یعضله ها یشستند و رد خود رو یرحمانه بانداژ دستش را م یقطرات باران ب

 : دیکش نیب دست باران را ورفت و به سمت ماش كردیراه باي م
 ببب یسوي یتو تب م یچقدر دستت داغه دار یرسونمت ببب وا یسوارشو م -

شانه ها یسع باران صدرا کالفه  ستش را رها کند اما  را ورفت و او را  شیکرد د
 به داخ  آن پرت کرد ب دایبرد و تقر نیبه يور به طرف ماش

شددده بود ب هر لحظه منتظر  دتریاعتراض نكرد ب لريش بدنش شددد گرید باران
تنها تب و لري به سددراغش آمده بود ب  نداریگار اشددود اما ان هوشیبود که باي ب
 ستینگر یبه او نم نكهیرا با سرعت به حرکت در آوردبب باران با ا نیصدرا ماش
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شمش را کامال حس م ش یکرد ببب حاال که آرامتر نفس م یاما خ حاال که  دیک
نده ببب حاال که رد خون را رو یشدددده بود اي حرفها یخال ما بايوان  یدرولو 

وشدددت ببب خودش را  یبر م یبود بب انگار کم کم به حالت عاد دهید صددددرا
ست چند روي بعد اي ا سته دهانش را بدندد آنهم در  نكهیلعنت کرد که چرا نتوان

 دیبگو یکرد کلمه ا یعصدرا دانش را نجات داده بود ببب س
 ببب كنهیم یزیصدرا دستت داره خون ر -
 بب یکه انقدر ايش متنفر یباش ین کسنگرا ستیتو نگران من نداش بب اليم ن -

ش یقینفس عم باران ست ن نیا دیک صدرا متنفر ندود اما خودش  ستیدر او اي 
خواست انتقام آرامش  یم دیدانست چرا آن حرف را بر يبان آورده ب شا یهم نم

 ببب ردیرنش خودش بگ یصدرا را در سالها یالیخ
 من واقعا ببب -

شت او حرف بزند ب  ینم لري سرما ندود خودش به خوب نیاوذا حمله  یلري اي 
بود که در  ادیچند مدت آنقدر ي نیا یببب فشددارهاكردیاش را درک م یعصددد

 يمان ممكن سر باي کرده بود بب نیبدتر
به  یگرانب با ن دیکه داخلش بودند کش یرا به سرعت به کنار اتوبان نیماش صدرا

 لحظه با ودودرنگ نیشت بب در اوونه باران وذا یباران نگاه کرد ب دستش را رو
چشم پ ش شده اش به خاطرات قطرات باران بب با  شیباران با ودود آرا دهیپر

 یچهره اش دوست داشتن قدرببب چ داستیچقدر باران ي كردیفكر م یدرماندو
روکش چرم  یمغموم که اي اسددمان آمده و رو یاسددت درسددت مث  فرشددته ا

 او نشسته ببب نیماش یصندل
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داشددته باش اصددال داد بزن  نهیايم متنفر باش ايم ک سددتیباشببب مهم نآروم  -
 شیپ میریم میکن بب فقط آروم باشببب دار یرو سددر من خال یدار نهیک یهرچ

 افتهیکه چشمت بهم ن رمیسهند ببب بعدش م
 وفت : یبه س ت باران

 بببادیدستت داره خون م -
 ببب میتا برس نگو یچیبه درک ببب االن هم چشمات رو بدند و ه -

تواند او را اي  یاي لحن قاطع و نگاه سدد ت صددددرا متوده شدددد که نم باران
 داد بب ب هیتك یمنصرف کند ب چشمانش را بست و سرش را به صندل مشیتصم

********* 
 : اش کرد یآمد و رو به منش رونیبود ب دهیکه باران در آن خواب یاي اتاق سهند

س دیبا ریبگ گهید قهیرو ده دق نایشماره دکتر ب - رم باهاش حرف بزنم بب قدلش 
 باران رو چک کن

 بلند شد و به طرف سهند رفت : یصندل یاي رو صدرا
 حالش خوبه ؟ -

 تكان داد : یسرش را به آرام سهند
 نیاي ا یخدر گهیوقت بود که د یلیببب دچار حمله شددده بببب خ شددهیخوب م -

 بايم بروردن که میحمله ها ندود ببب اما توقعش رو داشت
 وحشت يده وفت : صدرا

 دوباره بروشته سر خونه اول ؟ یعنی -
 يد و وفت : ینیلد ند غمگ سهند



 807 در  امتداد باران

 یشد یبود متوده م دهیباران رو د هیاول ینه نگران نداش ببب تو اور حمله ها -
 کنترلش کرد ببب شهیم یدربرابر اونا ببب به راحت ستین یچیه نیکه ا

 دچار حمله نشه هگیکرد که د یکار شهینم -
 بره ببب یافته ب اما يمان م یاتفاق م نیروي بالخره ا هی -

 صدر کرد و وفت : یبه بايو یدمله نگاه نیاي وفتن ا بعد
 پانسمانت رو عوض کنم ببب امیتو اتاقم ب نیبرو بش -

 وفت : صدرا
  وامیبهتره برم نم كنمیکنم ببب فكر م یخونه عوضددش م رمیم سددتین یايین -

 دمیفمبشه ببب ورچه اصال ن یممكنه دوباره عصد نهیبهتر شد منو بد نكهیي ابعد ا
 ببب هویشد که  یکه امروي چ

 شانه صدرا وذاشت : یدست رو سهند
ت و به يخم یاسددت ببب بهتره هرچه يودتر بر دهیچینداش ببب پ لشیدندال دل -

 ببب یبرس
سمت  یسرش را تكان داد و بعد اي خداحافظ صدرا در رفت و قد  اي کوتاه به 

ود نگاه ب دهیکه باران در آن خواب یبه درب بسته اتاق هیچند ثان یخارج شدن برا
 کرد :

باش بب ب من م سدددتیمهم ن - که م یب تو ايم منتنفر  دا تونمیدونم  هر  یبه 
رو تكرار  شیاشتداه شش سال پ  وامینم گهینفرت مقابله کنمببب د نیدومون با ا
 تت بدم بببخوام اي دس یکنم بب نم

 یکرد به آرام یدستش توده نم دیبه درد شد یکه ذره ا یبعد در حال یلحظات و
 راند بب یرا به سمت خانه م نشیماش
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 هیچشام بارون ای یتر شد دایتو ي ای
 هیقلب من يندون یقفس بايه ول نیا

 کنم داده رو اي رفتنت یم مونیپش من
 رهنتیپره عطرت هم اي پ یم ینداش تو
 یوذار یروم شم تو نمآ  وامیم

 یزاریرحمند عشق و ب یدو ب هر
 و رو کردم ریي امویدن همه

 آريو کردم رید دیرو شا تو
 آخر و آهسته تر بردار یقدمها
 دارید نیمن کاب*و*س فكر آخر واسه

 آهنگ ما رو تا کجاها برد نیا بغض
 امشب به رحم آورد رمویتقد دمیشا
 یاون همه تل  یتالف به

 عس  شدهاتم طعم  وله
 مظلومانه چشمات غم
 تايه بدل شد یتدسم به
 سال کیبا من هزار و  شهیم

 یبهانه قصه بمون به
 سكوتم یها هیمرث همه

 بهار تو باس غزل شد به
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 دل سپردن دنیکش نفس
 ماه من ایدر مث 

 تو خوندن با تو موندن اي
 من راه من مقصد

 آريوهام امیرو نیهم
 راه من سروذشت

 خدا وذشت اي گ*ن*ا*ه من دیتو شا برورد که با نرفته
 من ادیاي  یبر یمث  بارون غم رو آسون م تو
 غروبن خاطرات شاد من یتو خوبن ب با

 نوا فرهاد من ببب یو خسته دل شكسته ب يار
 من ببب ادیفر رسهیم نیریبه ش یک نیآم مرس
 اي مجید اخشابي ترانه

 ید ب قد  اي آن خارجاي پشت پنجره دویدن صدرا به سمت ماشینش را د شكوفه
ست با قطعیت بگوید که  سریع باران را نیز دیده بود ب حاال دیگر مي توان شدن 
بین آن دو دز آنچه ادعا مي کنند احسدداسددي دیگر در دریان اسددت ب رو به 
هنگامه که در سددكوت ورقه هاي ژالتین را در آب سددرد خیس مي کرد نمودو 

 وفت :
 مي دوني بهم بگوهنگامه هر چي اي باران و صدرا  -

معذب شده بد دلش نمي خواست راي آنها را بايوو کند و شكوفه انقدر  هنگامه
برایش عزیز بود که نمي توانست دلش را بشكند ب قاشق کوچكي که در دستش 

 بود را کنار وذاشت و دست شكوفه را ورفت :
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 چیزي نیست شكوفه دون ب فكر میكنم صدرا خودش براتون بگه بهتره -
صال او - صدرا خودش بگه بهتره ؟ ا سه چي میگي اور  ست پس وا ر چیزي نی

این باران کیه ؟ اي کجا یهو پیداش شددد که صدددرا به خاطر اون با من اینطوري 
 حرف میزنه ببب ؟

 با محدت شكوفه را در آ*س*و*ش کشید و وونه اش را ب*و*سید : هنگامه
صدرا رو درك کنید ا - شم ب  ین حمله به دفتر ب يخمي الهي قربون دل نايکتون ب

صدي اش کرده ب مي دونم که  شه ع ست سنگیني که تو د شدنش بب پروند هاي 
میاد خودش دسددتتون رو مي ب*و*سدده بب درباره باران هم فعال هیچ قضدداوتي 

 ببب دزنینكنید ب بهتره وقتي صدرا حال و اوضاعش بهتر بود با خودش حرف ب
 سرش را تكان داد و وفت : شكوفه

سات بین اونا اونجور که  تو هم - سا هیچي نگو بب اما من خودم میدونم که اح
 نشون میدن عادي نیست ببب

 با شیطنت لد ندي يد و وفت : هنگامه
 خانوم ادايه نگفتید چرا تو مارماالد ژالتین مي ریزین ها ! -

شه هاي دهان  مارماالت شی شغول ری تنش در  شده بود و آنها م تقریدا خنك 
شاد بودند که شینش را تا نزدیك پله ها آورد ب  و صدرا ما شد و  درب خانه باي 

 هنگامه نگاهي به ساعت انداخت :
 من خیلي دیرم شده دیگه باید برم -

شددیشدده بزرگ اي مارماالدها را برداشددت در حالي که دورش را به دقت  شددكوفه
 تمیز مي کرد آن را به دست هنگامه داد :



 811 در  امتداد باران

 ي این اصرار نمي کنم بچون میدونم مهمون دارین بیشتر ا -
مرسددي ! دعا کنید همه اش تا خونه برسدده چون مي ترسددم تو راه دخلش رو  -

 بیارم
 نوش دونت عزیزم هر وقت خواستي بگو تا باي برات درست کنم ب -

لد ندي اي سددر قدر شددناسددي يد و بعد اي خداحافظي کوتاه با شددكوفه  هنگامه
 ب را به آهستگي به صدرا در آوردبراي برداشتن کیفش به اتاق صدرا رفت ب در

 بیا تو مامان -
 مامانت نیست پسر کوچولو منم -

ست دارد  هنگامه صدرا را دید در حالي که حوله کوچكي در د شد و  وارد اتاق 
مشددغول خشددك کردن موهایش اسددت ب با دیدن چهره درهم صدددرا و رد خون 

 روي دستش فریاد کوتاهي کشید :
 چیكار کردي با خودت ؟ -

 سعي کرد لد ند بزند : دراص
 چیز مهمي نیست نگران نداش -
 چطور مهم نیست وسای  پانسمان کجاست ؟ باید ايمامانت بگیرم -
 نه لطفا به اون نگو بب همینجاست تو کشوي پا ت تي ام ب -

شو را باي کرد ب دقایقي بعد در حالي  هنگامه سف تكان داد و ک سري اي روي تا
را روي باند خشك و تمیز مي چسداند اي صدرا  که آخرین برش چسب کاغذي

 پرسید :
 باران کجا رفت ؟ چرا یهو اینطوري شدین شما دوتا -

 نفس عمیق و صدا داري کشید : صدرا
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همه اش به خاطر حماقت هاي منه ببب احسددداس میكنم مث  یه پسددر بچه  -
 کودنم که حتي اصلي ترین اصول يندوي رو نمي دونم

 االن کجاست باران -
 حالش خوب ندود بردمش پیش سهند ب -
 اي بابا ببب خودت رو سرينش نكن -

 با تمس ر وفت : صدرا
تو هم که فقط همین رو بلدي انگار ب همه چیز تقصددیر منه چطور خودمو  -

 سرينش نكنم ب
شت با او با این  هنگامه صدرا حق ندا سكوت کردب این بار عمیقا رنجیده بود 

 د بببلحن تمس ر آمیز س ت بگوی
سكوت او را که دید پشیمان سرش را تكان داد و دستش را روي پیشاني  صدرا

 اش وذاشت و سعي کرد افكار منفي را با فشار دست عقب براند
 بد ش هنگامه ب شرمنده ام من اصال تو و ضع روحي خوبي نیستم ب -

 بي حرف اي دا بلند شد و کیفش را اي روي کاناپه برداشت ب هنگامه
 رم فردا باهات تماس میگیرم بدینم کارها چطور پیش رفتمن می -

ست  صدرا شت ب وقت خداحافظي د سرايیر و شد و همراش اي پله هاي  بلند 
 هنگامه را کمي بیشتر در دست نگهداشت

 بگو که مي ب شي ب همون خشم و نفرت باران به اندايه کافي عذابم میده ببب -
صدرا که ب هنگامه صداي  صه درون  شت ورفت ب بي دلش اي غ رایش تايوي دا

 اختیار دست دراي کرد و موهاي دلوي سرش را بهم ری ت
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ستیم ب تو برو یه فكري به  - شیدن بلد نی ما خانومهاي بزرگ منش کاري دز ب 
باهاش روبرو میشددي در  حال رفتارت بكن ،اینطورکه معلومه هر دختري که 

 نهایت حكم قتلت رو صادر مي کنه ببب
************* 

رسیدوي به پایان رسید ،صدرا پس اي امضا صورت دلسه اي اتاق قاضي  دلسه
خارج شد ب لد ند کمرنگي بر لب داشت ب فرهاد در دلسه حضور پیدا نكرده 
بود اما او مطمئن بود که در این پرونده به خاطر کوتاهي در پرداخت اقسدداط و 

کنار در  ايمتضددرر کردن آقاي اشددراقي بدون شددك محكوم خواهد شددد ب هنوي 
قدمي دور نشددده بود که باران را دید بب در حالیكه هنوي رنگ پریده به نظر مي 

 رسید و بانداژ ظریفي ووشه پیشاني اش به چشم مي خورد ب
 سالم تو اینجا چیكار میكني ب -

 لدهایش را بر هم فشرد کاش مي توانست هیچ دوابي ندهد باران
 مدم تو رو عزل کنم بببسالم ب مگه امروي دادواه نداشتم او -

براي لحظه اي احسدداس کرد خشددم بر منطقش غلده مي کند ب نفس  صدددرا
عمیقي کشددید و سددعي کرد خود را آرام کند ب باران وامي به طرف درب شددعده 

 برداشت
 میشه لطفا شماره پرونده رو بهم بگي ببب -

 کالفه بايویش را ورفت و او را کنار کشید ب صدرا
درام من و تو نمي خواد تموم بشدده ب تو هي سددرخود هر کاري  مثال اینكه این -

 می واي بكن هي من دستت رو بكشم واي وسط راه برت وردونم
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با مالیمت دسددتش را خارج کرد ب براي دنگ نیامده بود مي خواسددت  باران
 دیگر باري بردوش صدرا نداشد ب

به چشددم یه  من فقط می وام خودم اي این به بعد دندال کارهام باشددم بهش -
 تجربه نگاه کن ب ب ب

 شمرده شمرده وفت : صدرا
اوال که شددما هنوي تجربه کافي رو نداري ب دوما که هر وقت که ب واي با  -

خودم میارمت تو دادواه اما نداید حرف بزني چون تجربه ثابت کرده که نمي 
به  که  نه چیزي بگي  یاي آرامشدددت رو حفظ کني و ممك توني در مواقع مورد ن

 ررت تموم بشهض
عصدددي اي لحن پر اي شددیطنت او در هنگامه بیان دمله آخر خواسددت  باران

 چیزي بگوید که صدرا دستش را به نشانه سكوت باال آورد
هنوي اص  کاري رو نگفتم سوما اینكه این پرونده تو ندود که تو ب واي عزلم  -

 کني ب من تو این پرونده اي ط رف آقاي اشراقي وکالت دارم ببب
لحظه اي مات بر داي ماند و بعد تايه متوده مفهوم حرف صدددرا شددد و  باران

 بي اختیار خنده اش ور فت ببب
 نیز لد ندي يد و با لحني که خستگي و ضعف در آن موج مي يد وفت : صدرا

ساعت چهار بیا دفترم تا با هم  - صر  درباره پرونده هاي دیگه ات هم امروي ع
 حرف بزنیم ببب

 ت تا اعتراض کند اما صدرا با دست راه خروج را به اون نشان دادخواس باران
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تا یه داي مي رسددونمت ب اعتراض هم اور داري بگذار عصددر تو دفتر ب اي  -
 صدح یه سره دارم راه میرم و واقعا دیگه انرژي بحث کردن ندارم ببب

 شبي اختیار ساکت ماند ب و در حالي که بوي مالیم عطر صدرا در مشام باران
بايي مي کرد بي حرف تا دلوي در مجتمع همراهش رفت ب و به اولین تاکسي 

 وفت : دربست
با نگاهي پر اي والیه نگاهش کرد اما باران تنها لد ندي يد و دستش را به  صدرا

 عالمت خداحافظ باال آورد
____________________________ 

ار داد را فش رهیدستگ ینآه لهیم یبه در بزرگ بانک وارد کرد طور یفشار فرهاد
خم کند ب صددورتش اي حرص  شیانگشددت ها نیقصددد دارد آن را ب ییکه وو

س ست ر ستعالم ها به بن ب ست در مرحله ا دفتر  ب دیبرافروخته بود ب معامله در
و ممنوك  فیتوق هاطالك داد که ملک اي طرف دادوا داریثدت اسددناد به او و خر

فرهاد با توده به اطالك  كردیکه فكر م ینعصدا داریالمعامله است ب و حاال خر
 مدت نیقولنامه نصددف پول خانه را ورفته و با پول او در ا یمسددئله رو نیاي ا

را چرخانده ب به او اخطار داده بود تا عصددر امروي در دفتر خانه  شیحسددابها
شود و پول را به او برورد ضر  سو کنند در غ اندحا رت صو نیا ریتا معامله را ف

سارت باال یبر کالهدردار یمدن یتیشكا او هیعل  ییطرح خواهد کرد و مدلغ خ
 کند ب یشده بود را تا قران آخر وصول م ینیب شینامه پ عیکه در مدا

 یصندل یسالن بانک شماره او را خواند ب رو ییاي بلندوو یروح ين یب یصدا
اي  انیباده نشست ؛ دسته چكش را در آورد و مدلغ معامله را که ع یوردان دلو
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آن نوشددت تا پس اي وصددول به شددماره  یاي بروه ها یكی یبود رو دارورفتهیخر
 کند ب زیکه اي او ورفته بود وار یحساب

حوصددله بانک  یاش را مقاب  کارمند خواب آلود و ب یچک و کارت مل یوقت
 آهسته به او وفت : یوذاشت ب با صدا

 ! دیبهم بد یزیوار شیف هیلطفا  -
را مقابلش وذاشددت و خود مشددغول ثدت  یصدددا فرم کوچك یبانک ب کارمند

 شیف یشددد ب هنوي فرهاد به امضددا شیروبرو وریمشدد صددات چک در مانت
 کرد  كوبیم شیاو را در سر دا ییبود که صدا دهینرس

 آقا حسابتون مسدود شده ! دیبد ش -
 خشک و شكننده بود وفت : یکه به س ت ییبا صدا فرهاد

 چرا ؟؟ چرا مسدود شده -
 ! ییدستور قضا -
 ؟ یچ یعنی -

 را به طرفش سر داد و وفت : یحوصله چک و کارت مل یبانک ب کارمند
 ب ییفقط يده دستور قضا نجایدونم ا یمن نم -

 يد : ادیحوصله فر یب فرهاد
شده حت دیدون یکه نم یچ یعنی - سدود  ساب من م  یرو هم نم لشیدل ی! ح

 ب دیبهم بگ دیتون
شت م یدوان مرد ستیر زیکه پ شد و  ا سرعت اي دا بلند  سته بود به  ش بانک ن

 صدا يد :
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 ب دمیطرف من دوابتون رو م نیا دیاریب فیآقا تشر -
با نگران یلحظات به ر یبعد فرهاد  به دقت به چک و  سییو خشددم  بانک که 

 شده بود ب رهیکرد خ یمقابلش نگاه م توریمان
سدود یودم کارهاکه نامه رو اي دادواه آوردن من خ یاتفاقا روي - ساب  یم ح

 رو انجام دادم ب
 دیکن یبهش افت ار هم م یلیخ نكهیمث  ا -
 ب میندار یا گهیما دز اطاعت چاره د ادیم ییدستور قضا ینه ب اما وقت -
 ايکدوم شعده بود ییدستور قضا نیا -

 نوشت یبروه ا یبانک با دقت شماره نامه و مردع صادر کننده اش را رو ریمد
ست شد ب  یخداحافظ یاو داد ب فرهاد ب و به د شد و اي بانک خارج  اي دا بلند 

بلند  لشیينگ موبا یدر حال سددوختن بود بببصدددا یهمه ودودش اي خشددم
 شتیصداناحساس ع داریشماره خر دنیبه صفحه آن انداخت با د یشد ب نگاه

ده پارک ش ابانیخ یکه در آن سو نشیچند برابر شد ب به سرعت به سمت ماش
 یو بعد برخورد دسم دیشن یادیفر یلحظه فقط صدا کیحرکت کرد ب در  بود

که  یخورد ب موتور نیس ت را با پشتش حس کرد ب بالفاصله با صورت به يم
موتور سددوار آنقدر  رعتافتاد ب اما سدد نیيم یکش رو زیبا او برخورد کرده بود ن

س ایندود که به خودش  سع یادیي بیفرهاد آ سد ب  س  یبر  نیماي ي یتکرد به 
به کمكش آمد و او را  یبود ب رهگذر دهیامانش را بر شیبلند شددود اما درد يانو

ا ترس بود ب ینشاند ب موتور سوار که پسر کم سن و سال ابانیلده ددول کنار خ
 وفت :
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ص یاقا ب دا من ب - شت ریتق ست ندود دا نگاه  تلیبه موبا یبودم ب خودت حوا
 ببب یکرد یم
 بروومشو ببب -
 ؟ یچ -
 وفتم بزن به چاک -

 ساله بود وفت : یس دایتقر یکه مرد رهگذر
 هنشده بعد ولش کن بر تیزیچ یدرمونگاه مطمئن بش یصدر کن حداق  بر -
 ببب دیدست اي سرم بردار نیاليم نكرده هر دوتون بر -

سوار اي خدا خواسته به سرعت موتورش را روشن کرد و اي آنجا دور شد  موتور
 یرفت ب رو یگریتاسف تكان داد و به سمت د یاي رو یهم سر ب مرد رهگذر

شن یآب نید ش یرو سرخ رنگ دهیکه پو  یشد ب کم یکم کم ظاهر م یبود لكه 
مهم ندود بانگار  شیدردها اصال انگار برا نیهم اي شلوارش پاره شده بود ب اما ا

اش  نهیدرون قفسدده سدد یبد یکرد ب احسدداس ورفتگ یرا حس نم زیچ چیه
 نیا انیحد درمانده و ورفتار م نیبود ب چطور شد که او االن تا ا دهیش را برامان

 ب شدیتر م ریيد و هر لحظه اس یدست و پا م یهمه وره کور يندو
************ 

يد ب  یشددده و تردمه شددده سددند انداخت و لد ند دییبه متن تا ینگاه صدددرا
 نیروي تمام ا کیسددرعت و در عرض  نیکرد که به ا یاصددال فكرش را هم نم

باره  فشیکارها بدون مشددك  انجام شددود ب درب ک را باي کرد و بروه ها را دو
ستش اي د شانیسردا شت ب درد د ست  یشده بود ب م ادیدوباره ي رويیوذا دان
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 یدسددتش م میبرود چون بعد اي چهار روي که اي ترم مارسددتانیبه ب دیکه با
ما ب ا دیرس یبه نظر نم یعیدخورده چندان ط هیاي مح  ب  یزیوذشت ، خونر

م  درد برا ظه تح به برخورد عج یلیخ شیدر آن لح  بیراحتتر اي فكر کردن 
صدح بود ب نگاه ساعت انداخت ب دقا یباران در  شته بود ب  یقیبه  اي چهار وذ

آمد  ینه ب اور نم ای دییایدانسددت دعا کند ب یب نم دییایممكن بود که او ن یعنی
 یریگیمربوط به او را پ یتوانسددت پرونده ها یم صدددرا همچون وذشددته یعنی

 خواست او را عزل کند ب یآمد احتماال م یکند اما اور م
 ب دیکش رونیب شیها شهیاو را اي اند یتلفن داخل یصدا

 بله -
 دیبهشون وقت داده بود گنیاومدن م یخانم اشراق -

 : دیکش یآه صدرا
 داخ  ! ارنیب فیتشر دیبگ -

 و ساده صدح در چهارچوب در ظاهر شد ب ینتو شلوار مشكبا همان ما باران
سو وفت و در پ یلد ند صدرا سالمش را پا سالم کرد ب باران   تعارف یيد و 

صدرا ن ست ب  ش شت م نیا زیصدرا ن ورفت ب انگار اعتماد به  یدا زشیبار پ
سب  کینفس نزد سكوت حاکم بر اتاق چندان دلچ شت ب  ستن را ندا ش باران ن

 را برداشت : یتلفن داخلندود ب صدرا 
 بببب دیاریخانم مالحت لطفا دوتا اسپرسو ب -

بدهد شددروك به  ییمجال خودنما دیبه ترد نكهیرا که وذاشددت بدون ا یووشدد
 حرف يدن کرد :
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 یممنوك ال رود یشددد ب کارها فیامروي توق یکه وفته بود یحسدداب بانك -
 هیکنم تا  یدادواه فكر م اش رو هم انجام دادم ب پرونده دادسرا هم فرستاده شد

ا بهت بگم بگو ت ی وایم یشتریب اتیباشه ب اور دزئ شیدویوقت رس گهیماه د
 ب

 را در هم وره کرد : شیدستها باران
بهتره که  نیپرونده ها باشم ب بنابرا ریگیپ  وامیکه بله ب چون خودم م اتیدزئ -

 خدر داشته باشم ب اتشیاي دزئ
ه در ک یسیسكوت کرد نوک خودنو هیو چند ثان چشمانش را بر هم فشرد صدرا

تمرکز اي   واسددتیم ییب وو دیکوب یم زیم یرو اریاخت یدسددت داشددت را ب
 بابدیباي  نگونهیدست رفته اش را ا

ضربه کوتاه مالحت شد و فنجانها یبا  نگ ر رهیت هیما یحاو یبه در وارد اتاق 
حنه صد کی هیشدد ترشدیاتاق ب یو ورم را مقاب  آنها وذاشدت ب به نظرش فضدا

سك شان چون ما س ت و چهره  سرد و   یب یدوئ  بود ب چون نگاه هر دو نفر 
 ب دیرس یروح به نظر م

شكر نوش صدرا سپرسو را بدون افزودن   آن باعث دیشد یببب تل  دیدرعه اي ا
 بود کمرنگ شود ب دهیچیکه در ودودش پ یشد حس وس

 وذاشت و رو به باران وفت : زیم یرا رو فنجان
حاال چه اي نظر  یهمراهم باشدد یتون یاي پرونده ها م یاي نظر من تو برخ -

 اما ببب یاي روند پرونده مطلع باش یب وا نكهیا ای  ورهیبه درد م یتجرب
 : دیحرفش را بر باران
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 کنم ! یریگیک  پرونده ها رو خودم پ  وامیمن م -
 بب دمیادايه رو بهت نم نینشد ! من ا گهینه د -

 يد : یيخندپو باران
 به ادايه شما ندارم ب ايیمن ن یمن  یشما وک -

ران نگاه با یادبانه ناراحت نشددد ب اما تل  یب دایلحن تند و تقر نیاي ا صدددرا
 شكافت ب یقلدش را م

 یکار هیچ قیدونم دق یماسددت و من هنوي نم نیکه ب یباران من به مشددكالت -
 یچند مدت رو بر باد ند نیا یبچگونه يحمتها یندارم ب بهتره با لش باي

ا حاال چر شمیشهر م نیا یوکال نیاي بهتر یكیمن  یوفت یکه م یشما ندود -
 ؟یریگیدلوم رو م یدار

 کند : یم حتیلجداي را نص یبود که شاورد یصدرا مث  معلم لحن
به بهتر گمیهنويم م - ما  دايه نم نی! ا حان شددهر هم ا  نیكترینزد دنیدرا

 یافتیپرونده ها در ب نیبا فرهاد تو ا یتون یب تو نمکنند  یکسددانشددون رو دراح
نابود م به بن بسدددت م یكنیهم خودت رو  نده رو   قایب اون دق یبر یهم پرو

 ببب  وادیرو م نیهم
 تونم یدارم که م مانیمن به خودم ا -

 کش بر لدانش نشاند و شروك به دست يدن کرد : یلد ند صدرا
دونم که  یب اما من خوب م یدار مانیخوشحالم که به خودت ا یلیخ نیآفر -

به ا یکه االن دندالشدد یزیاون چ به خاطرش  به خودت  مانیا یاومد نجایو 
 بچه وانه است ببب یلش باي هیفقط  ستین

 سرد وفت : باران
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خودم دندال کارهام باشددم به   وامیکنم م ینم ی! من لش باي یکن یاشددتداه م -
 ببب یسادو نیهم

 مدیاما من ادايه نم -
 ندارم ! ايیبار وفتم به ادايه تو ن هیمنم  -
 یربه خاطر کوته فك یریمن در نظر بگ یبرا ی وایکه م یباران تو هر مجايات -

با سددرنوشددت خودت  كنمیکنم بب اما خواهش م یهام من قدول م یها و کوتاه
 نكن ببب یباي

 باال برد : یرا کم شیکالفه صدا باران
دندال کارم باشددم !   وامی؟ من خودم م هیر تو چاصددرا نیا  یدل فهممیمن نم -

سددر خونه اولم ب  گردمیو بر م كنمیهمه پرونده ها رو خراب م نكهیخونه پرش ا
 کردم ببب یوسط با فرهاد آشت نیا هوی دمیبب شا

 صدرا تا حد ممكن باال رفت : یابروها
 ؟ نهیتو ا میواقعا تصم یعنی؟  یوفت یچ -
 دهند است ؟برات آيار  ممیتصم یکجا -

حدس کرد ب دوست نداشت با باران وارد مناقشه شود ب  نهینفسش را در س صدرا
 را اي باران نداشت ب یدمله ا نیچن دنیاما توقع شن

 ادامه داد : باران
سرمه ! و نم نیطرف من تو ا - س یپرونده فرهاده !که هنوي هم  ترشیب یدیتونه آ

 ببب پس نگران من نداش ب ارهیاي اونچه در وذشته بهم رسونده سرم ب
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شدت  ارشیاخت صدرا ست دهان باي کند در اتاقش به  ست داد و تا خوا را اي د
 آشفته در چهارچوب آن ظاهر شد ب یباي شد و فرهاد با ظاهر

صورت باران پر رنگ ستش  یب فنجان دیاي  شته بود در د که در همان لحظه بردا
 یباران انداخت و پويخند به دست لريان یکرد ب صدرا نگاه دنیشروك به لري

 يد ببب
 پشت سر او وارد اتاق شد : یبه تند مالحت

  یوک یاقا دیدلسه دارن ب باور کن شونیاقا منكه بهتون وفتم ا رونیب دییبفرما -
 : دیحرفش را بر صدرا

 نند بک یترک م قهیرو ظرف سه دق نجایا شونیخانم مالحت ا ستین یمشكل -
 ا برداشتصدر زیبه طرف م یقدم فرهاد

 ؟ یبكن یچه غلط ی وایاوه نرم م -
 به مالحت انداخت : ینگاه صدرا

 ! نیریتماس بگ سیبا اقا رضا و پل -
صدان فرهاد صدرا رفت و بايو تیبا ع شت م شیبه طرف   زیرا ورفت و او را اي پ

 يد : ادیب باران اي دا بلند شد و فر دیب درد امان صدرا را بر دیکش رونیب
 فرهاد یکن یم كاریچ یدار -

 هیبود پس اي چند ثان دهیبا تعجب به طرف باران بروشدددت ب تايه او را د فرهاد
 سكوت وفت :

 یبه آقا یدسددت خوش بد نجایا یب اومد دمیدلسدده رو هم فهم یبه به معن -
 خونه ؟ فیبابت بستن حساب من و توق  یوک
 ؟ یگیم یدار یچ یفهم یخفه شو م -
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 ونیا ی! تو هنوي شددوهر دار ییتو كنهیم كاریو چوه  یم یفهمه چ یاونكه نم -
 ییولو یعوض نیور دل ا قهینرفته که دم به دق ادیکه 

به  یمحكم یلیدست دردناکش را به شدت اي چنگ فرهاد رها کرد و س صدرا
 صورتش نواخت :

 خجالت بكش ! -
 یليخم قد یبه صورتش درست همان دا یاو را بالفاصله با مشت یلیس فرهاد

را باال اورد و اي فرصت استفاده  شیداد ب صدرا اي درد خم شد فرهاد يانوپاسو 
اد و به سمت فره دیکش یکوتاه غیبه شكم صدرا يد ب باران د یکرد و ضربه ا

 زین بروشت و او را ادکرد او را عقب بكشد اما فره یرفت دستش را ورفت و سع
 پرت کرد : یبه طرف یبا ضربه ا

 یاریدر م فیو آپارتمان رو اي توق یدا حسددداب بانكفر یریبا يبون خوش م -
ه هر برگ برنده دسددتتون نیبه حالت ب فكر نكن تو ارشدداد تدرئه شددد یوورنه وا

 کنم ب ب ب یم چارهیدوتون رو ب
ب فرهاد  دیساختمان وارد شد و به طرف فرهاد دو داریهمان لحظه رضا سرا در

مقاومت کند ب رضددا در  رضددا یقو ینتوانسددت دربرابر اندام درشددت و دسددتها
 : دیچسدانده بود اي صدرا پرس واریکه او را به د یحال

 ؟  یوک یآقا دیخوب -
وفته ک شیچند روي پ یریاي دا بلند شد هنوي همه بدنش اي درو یبه س ت باران

 بود ب به طرف صدرا رفت :
 صدرا ب یخوب -
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ا رو به رض زدیکه درد در آن موج م یب با چهره ا ستدیایکرد صاف ب یسع صدرا
 کرد و وفت :

 برسه ببب سینگهدار تا پل نطوریرو هم شونیا یمن خوبم آقا رضا ول -
 وفت : ش ندیبلند و ر یبا صدا فرهاد

 یچرا دواب باران دونت رو نداد یترسددون یم سیبچه سددوسددول منو اي پل -
با  که نیشددد یتا حاال نقدر خودمون یاي ک ؟یصدددرا خوب دینگرانت بود پرسدد

 کنه ؟ منكه وفتم اومده بود بهت دست وش بده ببب یصدات م کیکوچاسم 
 به طرف فرهاد برداشت : یبا حرص وام صدرا

 خجالت بكش ب بب اون هنوي ناموسته هنوي ينته ببب -
 کنه ؟ یم یچه غلط نجایاور ين منه ا -
 ببب لشمیکه من وک یباش دهیتا حاال فهم تیفكر کنم با همه کم هوش -
و ر زهایچ هیحساب و بق یریخوب ووشت رو باي کن م  یوک یآقا اها بب پس -

 ببب یكنیآياد م
شرا - ضمن ا یکن فیتكل نییمن تع یکه برا یستین یطیتو تو   فیتوق نیب در 

صددادر شددده ب  یاشددراق یرو پرونده اقا فیتوق نیبه باران نداره ا یاصددال ربط
کنه و  فیتوق اش رو بانک هیتنها سددرما یکه باعث شدددد ییهمون بنده خدا

 یخواهبشه بب اونم فقط رو حساب خود ریو نیخودش هم فلش ووشه خونه يم
 مس ره خودت ببب یو توهم ها

 یب شیآبرو یکنه! و واسدده فرار اي ب تیخواسددت دخترش رو درسددت ترب یم -
 اي خونه خودش شوت نكنه تو خونه من ببب عیاونو سر ییپرس و دو چیه
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شها باران ست محكم وو ست کلمات وق یا ورفته بود ب نمر شیبا د  انهحیخوا
 فرهاد را بشنود ببب

 خواست بدهد بايماند و سكوت کرد ب یکه م یحال او اي دواب دنیبا د صدرا
ض یواند یهمان لحظه دو مامور کالنتر در شدند و بعد اي تو  حاتیوارد دفتر 

صر صدرا به آنها دادند درحال یم ت ستدند رو یکه مالحت و  ستها یکه د  ید
لب اصددوات  ریيدند او را اي آنجا خارج کردند بفرهاد همچنان ي یفرهاد م
 کرد ببب یرا يمزمه م ینامفهوم

را به يور در دسددتانش  یاي رفتن آنها صدددرا اي رضددا تشددكر کرد و تراول بعد
بروشددت ب باران هنوي  زشیبه پشددت م زیکرد ب مالحت ن یوذاشددت و او را راه

شست ب اش ن یتیریپشت بلند مد یصندل یا روبود ب صدر ستادهیووشه اتاق ا
 : دیسپر اریاخت یرفت تا آن را بردارد ب صدرا ب فشیباران به سمت ک

 نشد ؟ تیيخمهات که اذ ؟یخوب -
 من خوبم ب واقعا متاسفم که فرهاد -
 اسم فرهاد ، صدرا صورتش اي خشم ولگون شد : دنیشن با
خانم ا - باران  قا فرهاد همسددرتون ه نمیخوب  كه ما دلوش تو  دی واهیمون

 ب دییایدادواه در ب
 به خاطر انت اب فرهاد ؟ یکن یم رمیتحق یدار -
ستم بدون - صحنه ها ینه فقط خوا  یاي فرهاد نمیب ا یشیمواده م ییکه با چه 

 ! یکن یباهاش آشت یب وا دیکه شا
 اما من بب -
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ض نیبره من ا ینم ییبحث من و تو راه به دا - ستمقرار داد رو با ح سهند ب  ور 
رو فسددو کنه ببب االن هم درد دارم  زیو همه چ ادیب یبه سددهند بگ یبهتره بر

 ببب مارستانیبرم ب  وامیم
ا تلو راه نفسددش ر یکه بغضدد یصدددرا نگاه کرد و در حال ینگران به بايو باران

 ببب یخداحافظ یبسته بود به طرف در اتاق راه افتاد ب
 راهنیپ یتش را اي تنش در آورد ب روکه پشدت سدرش بسدته شدد ب صددرا ک در

 یم یبه مرکز درمان دیرنگش باي نقش کمرنگ اي خون نشددسددته بود ب با یاسددی
 رفت ب

اران در که ب یافتاد و دمالت یهمدم م ادیبه  اریاخت یب مارسددتانیراه را تا ب تمام
 درباره او و عشق به او نوشته بود بببب شانیيمان دانشجو

 و نفرت تلو شده بود بببب یتفاوت یب نیبه ا  یتددچطور  قیعشق عم آنهمه
 دلش ورفت بب یخدر یب یسالها نیورفت ببب به اندايه تمام ا دلش
 نیرت یکشش را اي نهان نیبردارد ب اما او ا انیرشته را اي م نیخواست ا یم باران

 کرد ببب ینقطه قلدش حس م
 ورنطیشددده بود ب باران ا ریدرو نهمهیآمد حاال که او ا یمنصددفانه به نظر نم نیا

 رها و پر خشم باشد بببب
 تونم ثابت کنم یچرا نم یدارم ول دوستت

 تونم خوابت کنم ینم یول  ونمیم ییالال
 یباور کن یتون یداشتن منو چرا نم دوست

 یخاکستر کن یدوست دار دیعشق رو شا نیا شیآت
 همه عشق بمونه تو دل خودم نیا یخوا یم دیشا
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 بهت نگم که عاشقت شدم هگید  وادیم دلت
 یدیفهم یم نویا یکاشك یدید یچشمام م یتو کاش

 یدیچطور ثابت کنم که تو بهم نفس م بگو
 روم بگذار شیپ یراه هی
 بهم فرصت بده كمی

 عاشق تر شدن یبرا
 بهم درات بده خودت

 تابت بشه یعاشقت هر لحظه ب یکرد یکار هی
 بهت ثابت بشه بب دیشا دمیدونمو بهت م من

 خواهشه هیهمه اش  نایا اریب اقتط
 اریطاقت ب یكمیداشتن تو  یبرا

 یکه تو منو ب وا یروي هی رسهیم دونمیدارم م دوستت
 بگذار ییدا هیووشه اي دلت برام  هی ایب

 اریطاقت ب یکم هیبار  هی نیهم واسه
را اي حالت مشددت خارج  شیبه درون اتاقش برسددد هنوي دسددتها یتا وقت باران

شتانش ب یب درست اي وقتنكرده بود  شد انگ م وره در ه اریاخت یاي دفتر خارج 
ه ب یخورده بودند همه تالشددش را کرده بود تا بر خودش مسددلط شددود ب اما وقت

ت ت رها کرد ب  یبا همان لداسددها خود را رو اریاخت یب ب دیدرون اتاق رسدد
 غیراي او د دیبا ایسددكوت وو نیبه سددكوت و سددكون داشددت ببب اما ا اجیاحت
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نگذشددته بود که در اتاق به صدددا در آمد و به دندال آن  قهیب هنوي چند دق شدددیم
 سهند وارد اتاق شد ب

نظر بودن  ریي نهمهیلب سددالم کرد ب اي ا رینشددسددت و ي یکالفه بر دا باران
برود که فقط خودش باشددد و  یتوانسددت به دا یخسددته شددده بود ب کاش م

 خودش بببب
 وترشیکامپ زیم یصددندل یالمش را داد و رويد و پاسددو سدد یلد ند سددهند

 نشست ب
شد و دکمه ها باران شك یمانتو یاي دا بلند  شالش را اي  یم اش را باي کرد و 

شت ب وقت  یصدا زدیاویيد تا در کمد ب یم یچوب رخت یآنها را رو یسر بردا
 : دیسهند را شن

 ب رونیب یوقته اي دفتر صدرا اومد یلیخونه ! نگران شدم خ یدیرس رید -
 شد ! یاستنطاق نداشت اما باران عصد ایاصال حالت بايخواست  لحنش

صدرا بهت وزارش م ینم - سوس دهیدونستم  شغل یب دا  یهم انگار به عنوان 
 اش اضافه شده ب رفته بودم تا پارک آب و آتش بب

 : دیرا در هم کش شیاخمها سهند
زلش ع ی وایه بگه مدختر خوب ! صدرا فقط بهم تلفن کرد ک هیچه حرف نیا -
جا یب من فكر م یکن که تو اون باره  یحضددور امیب  واسددتمیم ییکردم  در

 ب میحرف بزن متیتصم
 لده ت ت نشست ب ینگفت و رو یزیچ باران

 ؟ یرو ورفت میتصم نیباران چرا ا -
 وفت : یبه سرد باران
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شم ببب فكر م  وامیچرا نداره م -  گرانیدکردن به  هیتك كنمیخودم دندال کارم با
 ب هیکاف

صدددرا داره کارش رو  سددتیکمک ورفتن هم ن یحت سددتیکردن ن هیتك نیا -
 ! دهیانجام م

 يد : یپويخند باران
 نكرده ؟ افتیهم در یپاپاس هیبراش  یکه حت هیچه کار نیا -
 یاش رو طور ینكرده ببب در ضددمن قرار داد مال افتیدر یدون یتو اي کجا م -

استفاده  من ايش سو یكنی! فكر م میهش نداشته باشب ینید چیکردم که ه میتنظ
 کنم ب یم
 یقرار داد رو هم هرچ نیضددرر ا كنمیم یریگیخوب به هر حال من خودم پ -

 ب كنمیباشه پرداخت م
 سكوت کرد و بعد شمرده وفت : یل*خ*ت سهند

ت سددرع نیکه باعث شددده به ا هیانقدر منطق لتیباران بهم بگو چرا اور دل -
 بدونم ب بب ب  وادیببب من دلم م یریبگ میتصم

 نداره بببب یلیدل -
صدان یداره ببب تو حت - صدرا ع ست  که تو بارون خونه رو  یبود یاونقدر اي د

 ببب یهم نكرد یبب و با مادرش خداحافظ یترک کرد
 به سهند انداخت : یناباورانه نگاه باران

ه سددده نفره امون ربط به دلسددد ایدزو کارش بوده ؟  نامیرو هم وفته ؟ ا نایا -
 داشته ببب
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اش و مطمئن ب سددتیتونه بهم بگه صدددرا ن یکه م یتند نرو باران ب تنها کسدد -
 ببب رهیگیهم بگه فقط صالح تو رو در نظر م یصدرا هر چ

 کالفه وفت : باران
من  ب رهیبگ میمن تصم یخوام به دا یصالح منو بدونه ببب نم یکس  وامینم -

 کنمب یدور مرو دمع و  میخودم يندو
 خوام بدونم یداره و من م  یدل هی یلش باي نیببب اما ا یکن یلش م یتو دار -
 گهید  وامیکه ب وام بهت بگم ب فقط نم ستین یلیدل -
صدان - صدرا ع ست  ص یمادرا ب نیببب تو ا یهست یباران تو چرا اي د  نیرتریتق

 هی نیون ب اما ابه طرف ا یانتقامت رو ورفت كانیآدم صدددراسددت بب و تو نوک پ
 رسونه ! یم بیدو شاخه است و حتما به دز اون به خودت هم آس ریت

هم سددال تنها  نیب مگه ا سددتیمهم ن نمیبد بیمن آسدد نكهی! ببب اسددتیمهم ن -
به درک حقش  نیگیمهم بود ؟ االن هم حتما همه اتون م دمیموندم يدر کشدد

 ه بقمار نكن شیرو يندوطرفه و کودکانه  هیعشق  هیخواست به خاطر  یبود ب م
 بلند شد و کنار باران نشست و دستش را ورفت : یصندل یاي رو سهند

 یحت میکن یم نیب همه ما تو رو ب اطر شددهامتت تحسدد میگیرو نم نیما ا -
 صدرا

کردم به خاطر دل  یندارم ب من اور کار ايین گرانید ایصدددرا  نیمن به تحسدد -
 خودم بود ب توقع ندارم کهببب

صدرا هم اون موقع عاشقت بشه بب عشق  یبب توقع داشت یدار یچه توقعپس  -
 بببب ستین یکه اددار
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ست - شتم اما توقع دو شق ندا  نیا یماه رو کیاي  شتریچرا ببب ما ب ینه توقع ع
صه خورد یضح یبب کنار هم برا میپرونده کار کرد و ببب ت میبب بغض کرد میغ

اون  رفتم بب كهویمن  یببب اما وقت میدیگدانشكده به خاطر اعتقاد و باورمون دن
 انیکه نكنه بعد اي اون در رهاس ام اس ساده بهم نداد که بپرسه حالم چطو کی

بار درسددت تو  هی یبودم ببب حت دهیمن ايش رنج دیروي آخر تو دانشددكده شددا
باالتر اي من  یلیخ دیدیرو اونور م یزیچ هی شدهیمن نگاه نكرد بب هم یچشدما

 کردم ب یتر حس م ریبرابرش خودم رو روي به روي حقببب و من در
 و دیوو یدانسددت چه م یبغض کرد ب سددهند دسددتش را فشددرد ب باران نم باران

که خودش برد  یو رنج دیکه امروي صدددرا کشدد یب اما درد دیوو یچه م یبرا
و وددانش او را به تمسدد ر ورفته بود که در حق  شدددیمدام در ذهنش تكرار م

 ریکم تقص ق حدا ای نیتر ریتقص یکرده ببب که به قول سهند ب یفانصا یصدرا ب
 صدراست بببب سهند هنوي ساکت بود ببب انیدر نیآدم در ا نیتر
ص - ص یاما ب نهیتر ریاون کم تق نگاه  ذره بهتر به دورش هیببب اور  ستین ریتق
 دیکرد شا یرد م میب اور من رو مث  مر دیدیعشق رو م نیکرد تو چشمام ا یم

شتم ببب وقت یحس رو در خودمم م نیقد  تر من ا یلیخ اونو خواهرش رو  یک
ند م به خاطر  ینم رانیاونطور و دمید یتو درب که  به  فرارشددددم  اي خودم تن 

عث  یايدواد با بدب ت کرد هم فرهاد رو ببب اره من  که هم خودم رو  بدم 
  یتو فام م تیکه اشددک ر ییفرهاد هم هسددتم بببب اما تمام اون شدددها یبدب ت

 یدناب صددددرا نیقرار ورفتم ببب اي همه رونده شددددم ب ا ریمورد طعن و تحق
ود و کوتاه کنارش ب یمدت یبرابود که  ی، همكالسدد افتادین ادشی یبزرگ حت
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ست کار یم دیشا دیدیشد ب اوه منو م دیناوهان ناپد شقش یتون  کنه که من ع
ار کنارش بمونم ببب نه همك هیدوسددت  هیمث   شددهیهم یرو فراموش کنم و برا

 الیها و ام یخودخواه ریام تو دسددت و پا يدنم ي یکسدد یب یتو شدددها نكهیا
 نه بببک رانیو شتریو ب شتریرو ب زیهمه چ کهکاب*و*س دوم  هیفرهاد اونم بشه 

 یو هق هق خشک در نفسش بود اما سهند دلو دیکش یباران سوت م یصدا
 یخواسددت سدداکت شددود ب حت یمحرف يدنش را نگرفت ببب و باران دلش ن

ر دل افتاده بود د شیکه برا یاحساسات و اتفاقها نیتر ینهان انیهم اي ب یشرم
 کرد بببب یحس نم

به خاطر عشددق صددددرا همه چ - باختم بب هو زمیمن  رو ين بودنم رو  تمیرو 
 تمیتو ببب معصوم یپدرم! حت یکنه ب حت تمیکس ندود که حما چیآريوهام رو و ه

که اي هزار بار تكه تكه  ییدادم و بارها شددكنجه شدددم شددكنجه ها رو اي دسددت
درم بهش پناه ب کهکس رو نداشددتم  چیيدر آور تر بود ببب اما ه نیوتیشدددن با و

شب رنش هام رو در خودم فرو بردم ب ب شب و هر  شدم هر  ریتحق شتریببب هر 
م بببب به شد ریو به خاطرش تحق دمیروي و هر روي اسمش رو اي يبون فرهاد شن

محمد صدددرام دل بسددتم و اونو هم اي دسددت دادم ب حاال دناب ثابت تحم  
ن واسددتم ب  یزیمنكه ايش چ ؟؟؟؟؟اي من رو نداره ببب  زیآم هیچند دمله وال

ست ب اما نم یاون اي همه دا ب ست یخدر بود ب در سان در هم  یتونه ادعا کنه ان
 ببب كنمیفتار مبود ببب منم در حد همون انسان بودنش ،باهاش ر

 و بببب یریم یطرفه به قاض کی یبارانبب ولم دار -
ب کاش خودش خودش رو قضاوت  ستیکار من ن نیب ا كنمیمن قضاوت نم -

 کنه
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جا م - ناراحت درهیکه چطور داره رنش م ینیب ینكرده ببب نم یدون یاي ک  یاي 
ببب ب زنهیش ماش داره برات خودش رو به اب و آت فهیاي وظ شددتریتو بب که ب یها

 تو صدرا تو نگاهش؟؟؟ یدیند یچیتو ه
 : دیکش رونیوحشت يده اي دا بلند شد و دستش را اي دست سهند ب باران

شه ب نم  وامیببب نم یچیبب ه میخوام بدن ینم - ساتم لگد کوب ب سا  وام یاح
 تنها باشم بب  وامیمث  فرهاد سقوط کنم ببب برو سهند م

اش را  یشدددانیا آرام در آ*س*و*ش ورفت ب و پاي دا بلند شدددد و او ر سددهند
 ب بب دیب*و*س

شه ولم من م - شكها رمیبا شب بعد اي همه ا بعد اي همه  ی تیکه ر ییب اما ام
با اون منطق و انصددداف یکه يد ییحرفها تو  دونمیکه م یبب تو خلوت خودت 

 نیرو بسنش صدرا رو قضاوت کن ا زیودودت هست همه چ هیياو نیتر ینهان
تو  نهک یحقش هسددت حاال که داره کمكت م نیبب قضدداوت کن ببب و بدبار ب

گذار یریفرصدددت ددران کردن رو ايش بگ نیببب تو ا یریدلوش رو بگ  یو ب
که انقدر بزرگ بوده که  یکنه بب آدم یو ندامت يندو یهمه عمر با سددرخوردو

 حقش هست نیسال در بند نگه داره بب ا نهمهیروحت رو ا
 ببب ستیبجز نفرت ن یحس چیروح من هروح من ببب در  -
قش ح نیا نینده ب ايش متنفر باش ب اما فكر کن بب بد یحیتوضدد چیبه من ه -

 نیت به ابب که فرص یستیکه ن یبش یبه آدم  یبا اون تدد یهست ب که با لجداي
 یببب که باعث بشدد یو اعتماد به نفسددش رو نابود کن یریرو اي اون بگ یبزرو

شه بدون ا رهیداره م که یفرهاد تو راه شته با اقتشیل نكهیهم برنده با شه بب رو دا
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همه امون  ی وایرفتار کن ب اور م یبار که شدددده منطق هیباران به خاطر خدا 
سات گهیکه د میباور کن سا شته ن یدختر اح س نكهیببب نه ا یستیوذ ساتاح  یا

اش بب ب یکم منطق هیفقط  یریبگ میتصددم دیبا یاما وقت میکن یبودنت رو نف
بببب من درد روحت رو  یزنیچند نفر لطمه م ههمراه خودت ب متیبا تصم نیبد

 کنم یحس م
 بغض ممكن وفت : نیبا ت *خ*تر باران

صدرا نه ه یکن ینه تو حس نم - مه تونه بفه یبببب نم گهیکس د چیببب نه تو نه 
س دهیند شدن اي طرف ک ضر یورفته  تا فقط اون  یرو بد اتیهمه دن یکه حا
قدر تل ه بب الد نه چ ند بز كهی  قدر کوچ یحس کن ن به  یو ب کیان اريش 

ببب  هشدنت بگرد بیغ یبرا یلیحاضر نشده دندال دل یکه حت یچشمش اومد
 یایتو دن یبفهم افتهیو چشددمت به خودت ب ینیبد دایين ي هیاونو کنار  یوقت

 همه نیبب اي ا یسددتیهم ن یاريش بدل یدواهر ب هی یپريرق و برق اون تو حت
نه و ذره قدرت رو بدو هی دیشددا یكنیکه فكر م یبه کسدد یپناه بدر یسددرخوردو

ممكن روح و  طیشددرا نیاما اونم تو بدتر یرو بده که سددزاوراشدد یبهت مهر
 دهیآدم غر هیاي طرف  یدسددمت رو لگد کوب کنه ببب بارها و بارها ببب حس کن

ب روحت توده بشه باونكه به رنش به  یب یمت*ج*ا*و*ي مورد تعرض قرار ورفت
به همه  تن یکه ب اطرش حاضر شد یکس ینیسر خونه اول و بد یو بعد برورد

 كنهیقاب  ترحم نگاه م بیعج دمودو هیحاال داره بهت به چشددم  یرنش ها بد
 بببندتیاحمق هم بد یحت دیببب که شا

ون که خودش ییموهدت خداست و کسا نیببب عشق بزروتر یستیتو احمق ن -
ت تو دس  وامیخدان بب من فقط م دهیبروز یکنند بند ها یراه وقف م نیرو تو ا
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بب و صدددرا رو همونطور که  یبردار یخود آيار نیاي ا نهیک نینفرت اي ا نیاي ا
احت فكر نكن و برو استر نیاي ا شتریببب االن هم ب یو قضاوت کن ینیهست بد

 کن ببب
 بببب اتاق را ترک کرد یحرف به آرام نیبه دندال ا سهند
به طرف  اریاخت یکه دچارش شددده بود ب یاي احسدداسددات تل  زیدر ور باران

رنگش رفت ب بغضددش دوباره و دوباره سددر باي کرد و  یا رويهیو دفتر ف زشیم
 کاغذ پ ش نمود ببب یرا رو شیدوهر نوشته ها

 ببب همدمم
شم که چه درد یم یکس دز تو ندونه که چه رنج چیه دیشا در قلدم دارم  یک

 یو برخالف وذشته نگاهش رو پر اي مهربون شمیب هر بار که با صدرا روبرو مبب
به در ا نیب ا نمیب یو کالمش رو پر اي لطف م لب در لب ب نیق  یاراده ب یق

 ببب واریکوبه به د یخودش رو م نهیتو س اریاخت
 يد یام دل ناله م نهیس درون

 رمیينج یکن اي پا باي
 زمیبگر که
 ببب زمیاویدامانش ب به

اريش بودم چقدر کم  یکه چقدر به نظر صددددرا ب ادیم ادمیخودم رو  هوی اما
شدم ببب  دهیبودم که د شا ادیم ادمین شا دیکه   کالمش فقط توهم دینگاه االنش 

 ببب نیاحساس د یحت ایبب  هیبدتر اي اون ترحم و دلسوي ایو تصورات منه بب 



 837 در  امتداد باران

 هگیدور د هیکه باي داره  مشیم نیسراغم ببب اي صدرا خشمگ ادیخشم م دوباره
 یدوين اریکه باي دارم اخت شمیم نیببب اي خودم خشمگ كنهیم یبا احساسم باي

بب اي ورفته ب ادی یکه تنها مشق عشق رو تو دانشكده يندو یدست دل دمیام رو م
 مدیام به خودم ادايه م سنامهکه با ودود اسم فرهاد تو شنا شمیخودم شرمنده م

صدابه رنگ نگاه و لح ام  وانهیاي قد  د شتریب نایفكر کنم ب و ا گهیمرد د هی ین 
تونم صددددرا رو اي خودم دور کنم بب اما  یکه م ییتا دا  وادیببب دلم م كنهیم

 رهیرو مف شددتریکرده و با هر بار دسددت و پا يدن ب ریام که تو باتالق و یمث  آدم
ست م سهندببب اره  شا گهیرا قت هم اي بند آياد و چیه دیمن روحم دربنده ببب 

 نشد بببب
 شیاي پ شددتریخودم ب یحت ای گرانیوذارم د یوذارم نم ینم گهیبار د نیا اما

شن ببب ا شدنم ب شكنه بب  چیوذارم ه یبار نم نیباعث خورد  کس دوباره منو ب
شم ا یحت صورتم نگهدارم ببب اما  نیاور مجدور ب س ره رو تا ابد رو  سک م ما

ه ببب چه خوبه ک نمتونم باهات حرف بز یپرده م یب شددهیکه مث  هم ییتنها تو
 بببب یببب ممنونم که هست یهست

*************** 
اي  یكیدانسددت باي امشددب  یبه در بسددته اتاق باران نگاه کرد م نیغمگ پونه

باران است ب اما سهند وفته بود که او را تنها بگذارد  ییو تنها هیپر اي ور یشدها
سهند وفته بود که ب ش یوابستگ نیکم کم اي ا دیاران باببب  ود ببب به خانواده رها 

او را به خود  لشیينگ موبا یب صددا داشدتباران آرام و قرار ن یاما دل پونه برا
 شناخت اي پشت در اتاق باران دور شد : یآورد ببب شماره را نم

 دییالو بفرما -
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 دیسالم پونه منم فر -
 : دیچیپونه پ یدر صدا درد

 بب یدیبهم ينگ نزن چرا خودت و منو عذاب م گهیبهت نگفتم د مگه دیفر -
 قلب کوچک پونه را لرياند : دیمهربان فر یصدا

ماس خط ت نیمجدور شدم با ا ستیتو بلک ل یولم شماره من رو که وذاشت -
 بب رمیبگ

 درش سرينش ندود شرمنده شد ببب یذره ا یحت دیلحن فر نكهیاي ا پونه
ن م یرو برا زیهمه چ یب دار میبا هم تماس نداشددته باشدد گهیبهتره ما د دیفر -

ه کنم ب یسددع  وامیبب من م میفراموش کن ویببب بگذار همه چ یكنیسدد تتر م
 هزار بار بهت وفتم نویبب ا یوذار یاحساسم مسلط بشم اما تو نم

 : دیرس یخش دار به ووش م ینیاي بغض سنگ دیفر یصدا
مه اش دار - بب  سددتمیمن برات مهم ن یعنی ینزیاي خودت حرف م یتو ه

 چوب اشتداهات فرهاد رو ب ورم بب دیب من با ستیاحساسات من مهم ن
نار کنم بب تو هم حتما در ک یانصاف نداش من نگفتم فقط به خودم فكر م یب -

مدت تنهام  هیباشددده بب  یتونه عاد یما نم یلیببب روابط فام یبر یمن رنش م
سع شم بب تا هر دا هینم برات بتو كنمیم یبگذار بب بعدش  ست خوب با  یدو

 یحس لعنت نیببب اما ا یکه ب وا ایدن
 و حرفش را قطع کرد : دیکش یآه دیفر
 نهیسنگ یلیدمله ات برام خ نیببب ا یحست به من شد حس لعنت گهیحاال د -

قدر اي ا ما ا یحس متنفر نیبب اور ان مه  نیباشددده ببب ا به قول دکل بدون  رو 
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ست ست خوب یتون ینم یتا نداره پس تو حت یشكالت بب دو سم با یدو  یشوا
 ببب دمیاما قول نم یگیرو بكنم که م یکار كنمیم یببب سع

 ممنون -
سع یوفتم خانومم قول نم یچ یدیشن - رو هم  نیببب و اكنمیم یدم ببب فقط 

س ره ا یبدون که من هروز نم شم بببب  یتونم با عنوان م ست کنارت با مث  دو
اول داده  یبرورد یبب من هر وقت ب وا یدیمن رو اي دسددت نم وقت چیاما ه

 احساسمون منتظرت هستم بب
ا ر دیبغض آلود و دمالت پر اي احسدداس فر یصدددا دنیطاقت شددن گرید پونه

اي مقابلش  یاش لحظه ا ینداشددت ببب نگاه مهربان و لد ند دوسددت داشددتن
شمش دور نم ست کامپ شدیچ ش یرا رو ترویببب به اتاقش پناه برد و هد  ش وو
 ودآيرد اما پونه انگار ح  شده ب یپرده ووشش را م کیموي یوذاشت بب صدا

 ببب دیفر یدر غصه و بغض صدا
 خواست یهم نم یما رو برا خدا
 میباش دهیخواست همو فهم یم فقط
 ستیما،مال ما ن مهین میبدون
 ببب میباش دهیامون رو د مهیخواست ن فقط
 تب تلو نیا یلحظه ها تموم
 اي حسرت ما با خدر بود خدا

 خواست یهم نم یما رو برا خودش
 اثر بود ببب یدعامون ب یدید خودت

 هم یو ب میس ته مال هم باش چه
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 رمیم ینیدیو م یریم نمیب یم
 اي من یاما دور یهست یوقت تو
 رمیينده باشم نه بم شهیم نه
 اما رمیوم دل ور اي تقد ینم
 عشق نیا رهیچقدر دلگ یدونیم تو

 میدیرس یم دیبا ریچون د فقط
 عشق نیا رهیمیرو دست ما م داره

بروه احضاریه را اي مامور ابالس تحوی  ورفته و نس ه دوم را امضا کرد ب  برسام
 هنگامه دلوي در اتاقش با نگاهي پرسشگر او را مي نگریست ب

 مال دادواه تهمینه است ب بیستم ماه دیگه است ببب -
سر تكا هنگامه سكوت  شت میز نگاه کرد ب در  ن داد ب و به داي خالي باران پ

صدرا  سهند نه او و  صیه  شد که باران به دفتر نیامده بود و بنا به تو سه روي مي 
سددراغش را نگرفته بودندبب دلش براي باران تنگ شددده بود براي حرکت پروانه 

 ببب گاهشمانند و مالیمش در دفتر ،براي محدت هاي واه و بی
ه را براي ثدت به اتاقش برد ب هنگامه به دندالش روان شد و اي او احضاری برسام

 پرسید :
 اي مریم خدر نداري من اخرین بار که باهاش حرف يدم هفته وذشته بود ؟ -

 بروه را روي دستگاه کپي کوچك کنار میزش وذاشت و وفت: برسام
 نه خدر خاصي ندارم ايش ! فكر میكنم بددور مشغول يندوي شده ب -

 سري تكان داد و وفت : گاميهن
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 باید برم یه سر بهش بزنیم بب -
باشه برنامه اش رو هماهنگ کن من حرفي ندارم ب ورچه فكر نكنم شوهرش  -

 چندان خوشش بیاد من رو اونجا بدینه ب
 هنگامه در هم رفت : اخمهاي

باورم نمیشدده که مریم به عنوان یه ين وکی  نمي تونه حق خودش رو بگیره ب  -
 ید براي همینكه که تو خیلي اي پرونده هاي کاریش موفق نیست بشا
شاید همینطور باشه ! اما نمي تونیم یه طرفه درباره اش نظر بدیم ببب احتماال  -

 اي نظر اون این راه و آوانتاژ دادن بهترین روش براي حفظ يندویه ب
 ب مي ترسم بعد اي چند سال اونم برسه به دایي که باران االن هست -

 با کنجكاوي نگاهش کرد : برسام
 اوضاك باران چطوره ؟ -
 سه رويه ايش خدر خاصي ندارم اما اونطور که سهند مي وفت امروي میاد -
ددي ! بعد اي اون شوکي که تو دریان حمله به دفتر بهش وارد شد من حس  -

یاد م مي کردم نتونه به این راحتي سرپا بشه ببب یه دورایي يیادي شكننده به نظر
 ب

 درسته ب خدا رو شكر که به خیر وذشت -
 واقعا ! اور هوشمندي تو ندود احتماال هر سه تاي ما رو مي کشتند ب -
ضروري  - شماره  شه اولین  شمندي !من همی شت هو سمش رو وذا شه ا نمی

ووشیم شماره پدرمه بب اون لحظه که نمي تونستم شماره بگیرم فقط سعي کردم 
دعا مي کردم درست عم  کرده باشم ب و بابام هم اي سر کلید یك رو فشار بدم 
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و صددداي ما متوده ورون ویري شددده بود و با پلیس هماهنگ کرد ب به داي 
 هوشمندي بهتره اسمش رو بگذاریم شانس

 ابروهایش را باال برد و خندان وفت : برسام
شما دخترها رو نمي تونم درك کنم ب یك کلمه بگو  - سي  سته نف شك من این 
علومه که باهوشددم و خالص ببب من اور بودم کلي هم پز میدادم ب داشددتم بي م

 گ*ن*ا*ه تو این دریان فداي قهرمان بايي هاي شما مي شدم ب
 خندید و وفت : هنگامه

یادم مي مونه که شددما تو پرونده اي که خطري  - له دناب برسدددام مودت  ب
ست داري مث  ور به  شي ببب کال دو شومینه لم بدي تهدیدت کنه وارد نمی کنار 

 و خر خر کني ببب
 نه دیگه ! حاال يیادي اعتماد به نفست يد باال ببب -

ينگ کوتاه در حرفهایشان را نیمه کاره وذاشت ب به دندال آن در دفتر باي  صداي
شت ب هنگامه به طرفش  شد و باران با لد ندي کمرنگ قدم به داخ  دفتر وذا

 رفت و او را در آ*س*و*ش ورفت ب
 کجایي دختر دلم برات یه ذره شده بود ب -
 داشتم دوران نقاهتم رو مي وذروندم بببب -
 اونوقت نقاهت اي چه بیماري بب -
 تو فكرکن هم خود آياري و هم دیگر آياري بببب -

 دستي به پشت باران يد : هنگامه
 تو انقدر مهربوني که امكان نداره دیگر آياري داشته باشي ببب -
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ن تعریف هنگامه لد ند يد ب حس مي کرد چقدر کار خوبي کرده به ا ی باران
که به دفتر بروشته ب آرامشي که در اینجا داشت حتي اي آرامش اتاق خودش هم 

 بیشتر بود ب
 هم اي اتاقش خارج شد ب برسام

 سالم باران خانوم ب آفتاب اي کدوم طرف در اومده مهربون شدي ؟؟؟ -
 بي اختیار خندید بب باران
 باپويخند وفت : امههنگ

 تو واقعا وکی  مملكتي میشیني این ترانه هاي مدتذل رو حفظ مي کني -
اینطوریاسددت ؟ شددما برو ووشددیت رو بیار من بدینم این همه کلیپ و ترانه  -

 مدتذل تو ووشیت چرا ری تي !
 تو کي فرصت کردي ووشي منو نگاه کني ببب -
حتي مي تونم باهاش ک  کیفت اوووووووووووه انقدر فرصددت پیش میاد که  -

 رو هم بايرسي کنم ببب
 با تاسف سرش را تكان داد : هنگامه

سم خودش  - ساس امنیت نمي کنه !ا مي بیني باران آدم تو دفتر خودش هم اح
رو وذاشددت وکی  ب با این کت شددلوار آرماني هر کي ندونه فكر میكنه عجب 

 آدم متش صیه ببب
  ب اصال اي ودناتم معلومه بببنه نیستم ؟ خدایي نیستم ب تش -
دیدم او روي که به دفتر حمله شده بود مث  موش شده بودي ب صدات در نمي  -

 اومد ببب
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عزیزم تشددّ ب و موقعیت شددناسددي فرق میكنه ! چاقو يیر ولوي باران بود  -
تكون مي خوردم االن دیگه باراني ندود که اینجا اینطوري دسددتش رو بزنه يیر 

 ما رو نگاه کنه ببب چونه اش و بربر
 باي خندید و صاف نشست ب باران

 پس چطور صدرا تونست کار بكنه ؟ -
در پهلوان بودن دناب ثابت که شددكي نیسددت ب احتماال انگیزه هاي پنهاني  -

 هم کمكش کردن ببب
سر دایش اندکي دا به دا شد ب فقط همین را کم داشت که برسام هم در  باران

 زند باین وضعیت به او طعنه ب
ينگ تلفن همراهش برسددام و هنگامه را سدداکت کرد ب روي مانیتور  صددداي

شم مي خورد ب با خود فكر کرد چه خوب که خودش تماس  صدرا به چ شماره 
 ورفت و من مجدور نشدم اینكار را بكنم

 سالم آقاي ثابت ! -
 سالم خانم اشراقي ! حالتون خوبه -

فكر میكرد در دوابش حتما اي لحن سددرد و رسددمي صددددرا دا خورد  باران
اعتراض کنان مي ووید که او صدراست و نیايي نیست که با هم رسمي حرف 

 بزنند
 الو بب خانم اشراقي هستید پشت خط ؟ -
 بله بفرمایید -
 پرسیدم حالتون خوبه ! -
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 ممنون شما خوبید ؟ -
شددكر ب غرض اي مزاحمت این بود که امروي یه اقاي تماس ورفت و عنوان  -

که وکی  همسددرتونه ب می واسددتن یه دلسدده درباره مشددكالت اخیر داشددته کرد
باشیم خواستم در دریان باشید ب می واهید شماره اش رو بهتون بدم تا باهاش 

 هماهنگ کنید
کمي دا خورد ب اما با به یاد آوردن دریانات سدده روي پیش به صدددرا حق  باران

هنوي تكلیف خود را نمي داد که اینطور سددرد و رسددمي برخورد کند ب شدداید 
 دانست ب نفس عمیقي کشید و وفت :

ستید لطف کنید اي طرف خودتون یه تایمي  - شما وکی  من ه ست !  نیايي نی
 رو باهاش هماهنگ کنید به من هم خدر بدید تا بیام اونجا

 بسیار خوب پس من شما رو در دریان مي وذارم -
 ممنون -
 تا بعد -
 خداحافظ -

طع کرد حس خوبي درباره خودش نداشددت اما دیشددب بعد اي تماس را ق باران
سدداعتها فكر کردن به این نتیجه رسددیده بود که بچه وانه رفتار کردنش فقط این 
صدرا این رفتار  صدرا تقویت میكند که او براي فرار اي عالقه اش به  باور را در 

هم ندود که یا نه ببب م اردرا در پیش ورفته ب و مهم ندود که این مادرا صددحت د
قلب باران هنوي با دیدن صدددرا تند تر مي يند یا نه ببب اما صدددرا نداید به این 
صفانه با  ست که چندان من شته اي همه اینها باران مي دان تردید مي افتاد ب و وذ
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صدددرا حرف نزده ب ورچه هنوي حرفهاي يیادي بود که تصددمیم داشددت بعد اي 
 درا بگوید بدلسه اي که قرار بود تشكی  شود به ص

 صداي برسام به خود آمد : با
 این احضاریه دلسه بعدي دادواه تهمینه است ب تو پرونده اش بگذار بب -

 هم در حالي که به اتاقش مي رفت وفت : هنگامه
باران تو اینترنت و کتابها رو بگرد و بدین پروند هاي مشددابه قضددیه تهمینه رو  -

بنویسددي و در نهایت هم بگي که اي چه  میتوني پیدا کني بب می وام یه وزارش
 روشهایي میشه به خانواده اش کمك کرد که کمترین آسیب روبدیند ب

 سیستم را روشن کرد و همانطور که دوست د اشت در کار غرق شد ب باران
شرد و تماس را قطع  صدرا دکمه قرمز رنگ روي مانیتور لمسي ووشي اش را ف

بود را با صددداي بلند بیرون داد ب باورش کرد ب نفسددي که در سددینه حدس کرده 
نمي شد که تا این حد اي باران ترسیده باشد ب اي اینكه همچنان بگوید که دلش 

شد ببب براي او بار بود در يندویش  لیننمي خواهد در این پروند ها همراهش با
سعي میكرد هیجانش را  شت و انقدر  موقع حرف يدن با تلفن انقدر هیجان دا

ب حتي متوده دا خوردن باران بعد اي شددنیدن کلمه خانم اشددراقي م في کند 
صمیمیت بین آنها باعث این  شاید  ست دز این رفتار کند ب  شد ب اما نمي توان

 برخورد تدافعي باران شده بود ب
 اختیار تلفن را در دستش مي فشرد و لد ند بزروي روي لدانش بود ب بي
 را مي دیدم بخودش فكرکرد کاش میشد امروي باران  با
 سرعت در لیست تماسهاي تلفنش به دندال تلفن وکی  فرهاد وشت : به
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 الو سالم آقاي کیایي -
فشرد و منتظر بیرون آمدن بروه هاي پریینت ورفته  pرا به همراه  ctrlکلید  باران

 شده اي پرینتر شدب
و صداي دستگاه نشان میدادکه بي نقب مشغول به کارش است ب صفحه  سر
صداي مالیم ينگ تلفن ونام مانی شد و به دندال آن باي  شن  شي اش رو تور وو

 صدرا نشا ن مي داد که او پشت خط است
 سالم -
 سالم خانم اشراقي بد شید من دوباره مزاحمتون شدم ب -
 خواهش میكنم بفرمایید هستم در خدمتتون -
شدن  رراستش وکی  همسرتون خیلي اصرار داشتند براي هر چه يودتر برقرا -

این دلسه من هم مجدور شدم براي امروي ساعت هفت قرارمون رو تنظیم کنم 
 ببب اي نظر شما که اشكالي نداره ؟

 نه من ساعت هفت میام دفترتون -
 بسیار خوب پس تا اون موقع ب -

در حالي که سددرش را مث  پسددر بچه اي خطاکار خم کرده بود تلفن را  صدددرا
 : روي میز سر داد و يیر لب وفت

یعني دروس مصددلحتي شددام  این چیزي که من هم وفتم میشدده ببب خوب یه  -
 دور مصلحته دیگه وقتي وکی  حس میكنه باید مو کلش رو بدینه ببب

 بببداندیچه م یکس
 بببمن

 بببامروي
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 ببب تمیفرو ر چندبار
 دلتنگ شدمببب چندبار

 کهببب یکس دنید اي
 تو بودب ب هیشد راهنشیپ فقط
شت و به طرف فشیمانده بود که باران ک یتا هفت باقساعت  کی هنوي  را بردا

 اتاق هنگامه رفت :
ستم چ دیهنگامه دان من با - سه دارم ب نتون صدرا دل ست یزیبرم با   یکه خوا

 دمیکنم شب تو خونه انجامش م  یرو تكم
سته و نگران به نظر م هنگامه د باران لد ند ي یودود به رو نیاما با ا دیرس یخ
 :و وفت 

 ! نمتیب یبه سالمت ولم فردا م -
 افتاده ؟ یاتفاق -
 نه چطور؟ -
 !یرس یخسته به نظر م یلیاخه خ -
 ب میزنیفردا درباره اش حرف م ستین یمهم زیچ -
 نجایمونه ا یمن فكرم م ینطوریاخه ا -

 و وفت : دیکش یقینفس عم هنگامه
واحد رو  دیوفته با که تو دفتر اتفاق افتاد، مالک سداختمون یا هیبعد اي قضد -

ها  هیمساه هیبق نكهیاش بهم تلفن کرد ببب مث  ا یاالن منش نیب هم میکن هیت ل
 ساختمون به خطر افتاده بب تیبهش اعتراض کردن که امن
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 یزیچ نیبه خاطر همچ دیکن هیتونه يودتر اي موعد بگه ت ل یبابا مگه م یا -
 ؟

 مقابلش وذاشت : یه هابرو یمطالعه اش را برداشت و رو نكشیع هنگامه
 بمونمببب  وادیدلم نم گهیاون د یتینه ! اما من با ودود نا رضا -

 مكث وفت : یتكان داد و بعد اي کم یسر باران
 ببب میکن یم دایپ نجایبهتر اي ا یدا هی میگردیناراحت نداش م -

 سپاسگذارانه لد ند يد و وفت : هنگامه
ست یلیخ یمرس -  دهیصدات بهم ارامش م نانین ! اطمبارا یخوبه که کنارم ه

 نشه ب رتیبرو د گهیبب االنم د
 وفت : یيد و با مهربان یخجوالنه لد ند باران

 پس تو هم يود برو ب -
 نگران نداش برو زمیباشه عز -
 خداحافظ -

سرش را در بروه  یرفتن باران اخمها رونیاي ب بعد هنگامه دوباره در هم رفت و 
وقت اي سدددال و با بودده  نیدانسدددت در ا یکرد ب م که مقابلش بود فرو یها

شت پ یمحدود ساده ا هیکردن  دایکه دا سب کار   کیبب و اي  ستین یدفتر منا
 نیاولدانسددت که  یب چون م ردیطرف دوسددت نداشددت اي پدرش کمک بگ

شاور حقوق نیحرفش ا ست که دفتر را رها کند و به عنوان م انه کارخ  یو وک یا
 ونددیبه او به پ

دوسددت  یلیکرد ب پدرش را خ یم یامر دور نیاي ا دیکه ممكن بود با ییدا ات
نداشت ب در همان ابتدا  یبا هم هم وان شانیو کار یفكر یداشت اما خط مش
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کار  کنار پدر مشددغول به یمدت کوتاه یامر که پروانه وکالتش را ورفته بود برا
سور یشد اما وقت ساي یبه معامالت  ساب کرد و  عتراضام تلف  یها یو ح

وونه اعمال  نیبه ا اتیفرار اي مال یندارد و پدر همچنان برا یریتاث چیه دید
 که او را نرنجاند کارش را م*س*تق  کرد ب یطور دهدیادامه م

*********** 
ي آورد که چند رو ادیکوتاه به آن يد ب ب یو ضددربه ا سددتادیپشددت در اتاق ا باران

س نیدر ا شیپ صدرا کرده و در ادامه فرهاد چطور به او  یددفتر چه رفتار نامنا با 
واه خجالت يده و ناراحت م صدرا رشته  یشد ب صدا یحمله کرده بود ناخودآ

 افكارش را وسست :
 تو دییبفرما -

سرب یدر حال صدرا شلوار  ن به ت یا رهیت یسرمه ا راهنیرنگ و پ یکه کت و 
شت اي رو شد ، خ یصندل یدا سم یلیبلند  آمد وفت ، مد  به او خوش  یر

 ب ندیمقاب  را با دست نشانش داد و تعارف کرد تا بنش
بودن صدرا دا خورده ب  یرسم نهمهیکه اي ا اوردیخود ن یکرد به رو یسع باران

 شروك به س ن وفتن کرد : یبعد اي مكث کوتاه
 باهاتون حرف بزنم ب !  واستمیيودتر اومدم ب م یاور کم دیبد ش -
درباره دلسدده امروي باهاتون  دیمن هم با دیکرد یخوب ب کار كنمیخواهش م -

 حرف بزنم ب
 بعد من دیاول شما بگ دیخواه یپس م -
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شه بهتره ب بفرما کیمن هرچقدر نزد ینه حرفها - نوم ش یمن م دییبه دلسه با
 بب

شت و بعد اي ل*خ*ت یمد  کنار یرا رو فشیک باران شروك یاش وذا  سكوت 
 به حرف يدن کرد :

 یبچگانه و حت یکنم کم یعذر خواه  وامیاور بگم که م كنمیمخوب فكر -
شته  یقدل یاي عذر خواه یادیب چون هنوي مدت ي ادیخنده دار به نظر ب ام نگذ

ش یرفتار تند و ب دیشما بتون دوارمیبب اما ام که   وامیب من م دیادبانه من رو بد 
 قدر اعتماد دارمبهش ان نکه اال یب چون تنها کسدد دیبمون یباق لمیهمچنان وک

 بب دییکه ب وام سرنوشتم رو بهش بسپرم بعد اي خدا شما
 یم براا لهیوسدد هیو من هم فقط  دیکن هیاول به خدا بعد به خودتون تك دینه با -

 بهتر دلو رفتن بب
 يد : یروح یلد ند ب باران

ن و درکنارشما م دیباش لمیوک  وامیحق با شماست ب اما همونطور که وفتم م -
خودم به خودم کمک  یقد  اي هر کس  وامیتو تک تک دلسه ها باشم ب مهم 

 شهیکمتر م یلیکه به شما دارم خ ینید ینطوریتونم ب ا یکه م دونمیکنم ب و م
 ببب دمیام رو درقدال موکلم انجام م فهیب من دارم وظ دیندار ینیشما به من د -
 دیون من رو نجات دادهفته وذشته د نیباشه ! شما هم نطوریکنم ا یفكر نم -
 ؟ دیکن یهمه موکلهاتون م یکار رو برا نیب ا

 صدرا انقدر کوتاه بود که باران متوده ان نشد : سكوت
 ب كردمیرو م نكاریشما بود من هم یدا یبله هر کس -

 يد : یگریلد ند د باران



wWw.Roman4u.iR  852 

 

 وفت بب کیتدر تونیبه منش انسان دیپس واقعا با -
اي نظر  ب دیدر کنار من تو پرونده ها باش دی واهیم دیوفت نكهیممنون ! درباره ا -

 یکه دلو دیکرده باشدد دایپ ییکه انقدر توانا ینداره به شددرط یمن مشددكل
 ب دینرفتار ک یهمسرتون با آرامش و منطق شیمث  رفتار چند روي پ یبرخوردها

 ییبود ؟ تا دا یببب منظور فرهاد اي پرونده ارشدداد چ گهید زیچ هیحتما فقط  -
 ببب مینداشت یما تو ارشاد پرونده ا ادمهیکه 

 را پنهان کند و کامال موفق هم شد : شیکرد لريش صدا یسع صدرا
 ببب دیخدر یکه شما تا االن ايش ب هیزیچ نیخوب ا -

 با بهت نگاهش کرد ب صدرا شمرده ادامه داد : باران
  یوي وکرو بهتون بگم ! چون حتما تو دلسدده امر انیدر نیا  واسددتمیمن م -

 كنهیاشاره م هیقض نیفرهاد به ا
آنها  یتدرئه هر دو تیفرهاد و در نها تیبعد به طور خالصددده درباره شددكا و

شد  یوفت صورت باران ولگونتر م یکه صدرا م یداد ب با هر کالم یحاتیتوض
خدر  یبزند ب مالحت با تلفن داخل یبا خشم سرش را بلند کرد تا حرف یب و وقت

 فرهاد آمده ب  یوک ییایداد که ک
 ید ندو با ل دیوارد اتاق ورد یاتاق که باي شد ب مرد کوتاه قامت و نسدتا چاق در

 آنها سالم وفت ب یبه هر دو یکامال مصنوع
دراي شددده بود فشددرد ب  شیرا که به سددو ییایاي دا بلند شددد و دسددت ک صدددرا

س انیبه پا هیبعد تعارفات اول یقیدقا سه نفر چو دهیر ضلبود و هر  سه   کیع ن 
 ببب كردندیمدلها نشسته بودند و بهم نگاه م یمثلث پر التهاب رو
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 صدرا سكوت را شكست : تینها در
 ببب میشما رو بشنو یکه حرفها میما آماده ا ییایک یخوب اقا -
ب موک  بنده با توده به اتفاقات  كنمی! االن خدمتتون عرض م كنمیخواهش م -

شراق با یبه ادامه يندو  یما ریاخ ستند و م یخانم ا ردند برو شونیکه ا  وانیه
ست الزام به تمك شنیوورنه مجدور م صالح شونیا هیعل نیدادخوا ه به دادواه 

 شده ببب فیبدن ب و در خصوص اموال توق
 را قطع کرد : ییایقاطع حرف ک ییبا صدا صدرا

بب  یعدبتا موارد  میقسمت اي حرفاتون حرف بزن نیخوب بهتره ابتدا در باره ا -
شتن ن شونیدر منزل ا یدان نیموک  من به علت عدم تام ضر به برو ب  تندسیحا

شددده و تا چند  تیپرونده ضددرب درح در دادسددرا منجر به صدددور قرار مجرم
شك گهیوقت د سه دادواه ت داده  شونیت ایو حتما حكم به محكوم شهیم  یدل

 نه بببک ینم دایپ تیموضوع نیدادن دادخواست الزام به تمك نیببب بنابرا شهیم
 سرد وفت : یبا لحن ییایک
 تدرئه شدند ؟ شونیو اور ا -
 ببب كنهیم نیدر اون صورت موک  من هم تمك -

به او ن ینگاه مین یاما صددددرا حت دیباران پر یاي رو رنگ و با  انداختیهم 
 استهزا در آن بود ادامه داد : یکه اندک یلحن

کامال  لمیب ما ف دیاخ  پرونده خدر ندار( د یشددما اي ادله )دال نكهیمث  ا -
 میاي لحظه وقوك درم دار یواضح و مش ص

بوده ب  ینشددده که عم  موک  من عمد دییثابت ب اما هنوي تا یدونم آقا یم -
 اومده شیرو ه  دادن که متاسفانه اون سانحه پ یسهوُا خانوم اشراق شونیا
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 بعمد ببب ریغ ایبوده  یبده عمد بیدادواهه که تش  تیدر صالح گهید نیا -
 بب دیحكم صادر نكن شیشاپیدرسته پس بهتره شما پ -
 خوب حاال ادامه حرفاتون  وامیعذر م -
ه اونا ک دیدون یشددده خودتون م فیوفتم که درباره اموال توق یبله داشددتم م -

 آيادشون کرد ببب گ شهیراحت م یلیهستند و خ نید اتیدزو م*س*تثن
  برد :را باال شیابروها صدرا

مرحله اي  نیکه دادواه به ا دمیم حیباشدده اما درباره خونه ترد نطوریا دیشددا -
 دیبا دیشده هم شما که استاد من هست فیبرسه ببب و در مورد پول توق بیتش 
 ب ستین نید اتیعنوان اي م*س*تثن چیکه وده نقد به ه دیبدون

 باعث فس ش شده !شما  فیبوده که توق ی( معامله امتیمدلغ ثمن ) ق نیا -
 يد : یلد ند کج صدرا

 بببب ستین یمحكمه پسند  یاصال دل نیا -
 اه ؟دادو یینها ماتیبه تصم دیرو بسپر زیهمه چ دی واهیشما م یعنیپس  -
 خواست یمد  بر م یوفت که اي رو یدمله را در حال نیا ییایک
 نمونده تا صدور حكم یادیببب و يمان ي قایبله دق -
 نیهر کدوم اي ا دینظر رو که فراموش نكرد دیشددما مرحله تجد درسددته اما -

 طول بكشه ببب دیکن یاي اونچه فكرش رو م شتریب یلیتونه خ یپروند ها م
 يد : یپويخند صدرا



 855 در  امتداد باران

پس  دیکه هنوي حكم صدددادر نشدددده به فكر اعتراض به اون هسددت نمیب یم -
 هیمن خدر خوب یبرا نی! ا دیباينده ا یدعاو نیکه در تمام ا دیدون یخودتون م

 ببب
 و مات شده ببب شیکه کامال ک دیرس یبه نظر م ییایک
تا در  رمیب پس من هم م دیبرداشدددت کن دی واهیهر طور م دیشددما م تار -

 کنم ارتتونیدادواه ي
 يد : یتلفن داخل یرو صدرا

 دیکن شونییراهنما رنیدارن م ییایک یخانم مالحت آقا -
رد ب در ک دایرا پ شیدوباره در اتاق انگار باران صدااي رفتن او و بسته شدن  بعد

نپرسددند ب ترس در  یزیاي او چ ییایک ایکه صدددرا  كردیتمام طول دلسدده دعا م
 دوباره رخنه کرده بود بب شیها اختهیتک تک 

 رو به صدرا کرد : اریاخت یب
شه ببب اوه مجدورم کنه بروردم تو اون خونه - ب اور ب اور طالقم نده بب اور تدرئه ب

 چیو اخرش هم ه ارهیدادواهها بدره و ب یسالها منو تو
 با ارامش حرف باران را قطع کرد : صدرا

ما بهش ادايه نم -  چیببب ه میسددتیا یبب من و تو دلوش م میدینگران نداش 
 رو به يور بروردونه به خونه شوهرشبب یين هیکه  ستین گهید یقانون
 اي دا بلند شد : اریاخت یب باران

شا دیبا دیشا - شدن توا یبه دا دیبا دیبروردم بب  شكنجه  اه ها دادو نیسالها 
 بهم بزنه یچه تهمت ستیمعلوم ن گهیبروردم به اون خونه بب دفعه د دیبا

 ب ب ب كردیمات و مدهوت نگاش م صدرا
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 مد  نشست : یدوباره رو اما
 بروردمبب یگذاریبروردمببب بگوکه نم  وامینه نم -

 رده شد بقلدش فش صدرا
گذارم ه دمیبهتون قول م - قت ا چین فاق ب نیو تهیات ن اور خودتو یبب حت اف

 ببب دمیببب قول م دیب واه
 يد : ینیلد ند غمگ باران

 رو ب وام یزیچ نیهمچ دیبا یچ یبرا -
 لب وفت : ریي اریاخت یب صدرا

 ینیيم یفرشته رو نیتو لش بايتر نكهیا یبرا -
شفته بود که  باران شن یصداآنقدر آ صدرا به مالحت وفت که  دیصدرا را ن ب 

چا یهر دو یبرا ها  خال یب وقت اوردیسدددز ب یآن جان   زیم یرا رو یباران فن
 مهربان وفت : یوذاشت صدرا با لد ند

هم ب یلیکه خ ییخوبه ! من وقتها یلیتمدد اعصدداب خ یسدددز برا یچا نیا -
واب داده ب حداق  هم خوب د شددهیبرم و هم یباشددم حتما بهش پناه م  تهیر

 ببب دهیدواب م نشیتلق
 خود فرو رفت : یيد ب صدرا دوباره در دلد رسم یرنگ یلد ند ب باران

 پرونده اونطور نیمن بارها بهتون قول دادم که ا دینگران نداشدد یخانم اشددراق -
 یوادار به کار تونهیکس هم شما رو نم چیبببب و ه شهیتموم م میخواه یکه ما م

 د؟؟؟یبببب به من اعتماد دار دیستین  یکنه که ما
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شددد و با خود  رهیدر چشددمان صدددرا خ اریاخت یحرف ب نیا دنیبا شددن باران
 و تنها وفت : اوردیرا به يبان ن نیب اما ا ایدر دن یاي کس شتریب دیشیاند

 بله -
شحالم که ا - ش دیشنوم پس بايهم بهم اعتماد کن یرو م نیخو  دیو مطمئن با

ش سه روي د دیفكر نكن گهید زیببب االن هم دز کار به چ دیش ینم مونیپ  گهیب 
شرکا  هیبق و ینینائ هیشما عل  وامیو م میشرکت کن ریتو دلسه اتفاقات اخ دیبا
 بب دع  و استفاده اي سند مجعول یبر کالهدردار یمدن دیکن میتنظ هیشكوائ هی

 وفت : یبا ناباور باران
 اي پسش بببپرونده شماست ! من  نیمن ؟ اما ا -
 م وایب م میمن مطمئنم ب در ضمن ما هم کنارت هست ییایشما اي پسش بر م -
رو  یینها میباشدده ب الدته تصددم تونیکار م*س*تق  در دوران کارآموي نیاول نیا

 نداره ب یدونم که اونم با من م الفت یاما م رهیگیسرپرستتون م  یوک
 نیدر ب یکرد که صدددرا واه ینمباران کامال اي فرهاد دور شددده بود توده  فكر

قام انت نیریب داشددت به لحظه شدد كندیمفرد هم اسددتفاده م ریاي ضددم شیحرفها
 به صدرا وفت : اریاخت یکردب ب یفكر م

 یلیمن خ كردمیفكر م شدددهیبرخالف اونچه هم كنمیفكر م یواه یدون یم -
 خوش شانس تر باشم ! گهید یها یلیاي خ دیب شا ستمیهم بدشانس ن

 : دیپرس صدرا
 چطور؟ -
صت برا نیخوب ا - شده که انتقام بگ یفر نده ام ب پرو ینی! اي نائ رمیمن فراهم 

 هیه من ک شهیم*س*تاص  کنه بب و باورم نم نطوریکه فرهاد رو ا شرفتهیپ یطور
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و به شددرکاش ر هیو بق ینیمث  نائ یبانفود یکارآموي سدداده بتونم پرونده آدمها
واب و خ هیمث   شتریب نیا رويکنمب تو دامعه ام ونرشیو نیبندايم و يم انیدر

 پاشون له کنند بب ریسوسک ي هیتونند ما رو مث   یب اونا اور ب وان م الهیخ
 ببب باران متعجب نگاهش کرد ب دیبلند خند یبا صدا صدرا

 ود ببببامزه ب یلیبه سوسک خ یدادوستر کی هیپا  یسه تا وک ریتعد نیا -
 ب دیخجالت يده خند باران

 و شرکاش هروز فكر ینیب من مطمئنم که نائ یگینم راهیاما خوب چندان هم ب -
ه دندال سددرسدد تان نطوریکنند که ا دایپ یانیحام میتیسدده تا بچه  نیا كردنینم

شون رو بگ شه بهز یب در حال رندیکار ش یستیکه اون بچه ها تو وو ده فراموش 
بردند ب ودسددت به  یم شیپبودند ب وورنه اي اول حتما کارشددون رو محكمتر 

 یکار احمقانه ا چنیيدن که به خاطر پوشددوندش هم ینم یدع  بزرو نیچن
 بكنند ب

 حق با شماست ب -
که به دفتر حمله کردن تو اعترافاتشددون وفتند که دسددتور دهند  ییورچه اونا -

 نیاون بدون مشددورت با پدرش همچ ایبوده و وو ینیپسددر نائ نكاریا یاصددل
 بب ورفته یمیتصم

 چطور فرار نكردن بب كنمیمن تعجب م -
شون ا - رار کنند تونند ف ینم یراحت نیکه به ا رهیو نجایوفتم که اونا اونقدر کار

شر شونیب اما اون  شو ا ك شور بود مطمئنا پا وذاره ببب  ینم رانیکه خارج اي ک
 ببب رهیبگ یاسیس یپناهندو  وادیم یکه حت دهیانقدر ترس دمیشن
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 : دیپرس با تعجب باران
 تونه ببب یم یعنی -
شما اي همدیموند و د دیدونم با ینم - پرونده کار  نیا یامروي رو نیببب خوب 
سناد و مدارک رو براتون کپ دیکن شت ا  یمن اي قد  به خانم مالحت وفتم رونو
 ببب رهیبگ
ستش فكر کنم  - شه  دایبه خاطر پ یچند روي هیرا شلوس با سرمون  کردن دفتر 

 ببب
سر دا یتلفن داخل یشوو صدرا شت بود  شت و با تعجب شیرا که بردا  وذا

 وفت :
؟ نكنه به  دیستیهنگامه راحت ن شی؟ پ دیریخودتون دفتر بگ یبرا دی واهیم -

 مودت بب یآقا یعنیخاطر برسام 
لدش نشددسددته بود حرف صدددرا را قطع  یمرموي رو یکه لد ند یدر حال باران
 کرد :

والها اي س یكیمن  نیدیاصال مجال نم دیهست یيبر دست  یشما الحق که وک -
بدم هم دار نطوریرو دواب  عد اي در دیپرسدد یم یرو به دفتر  انیببب ب له  حم

 بب نیب هم میدندال دا بگرد دیمالک هنگامه دوابش کرده و با
 به طعنه باران لد ند يد و وفت : صدرا

 ! دهیهنوي که موعد قراردادش نرس -
 نهكیمالک اونجا بمونه حس م یتینه با ودود نارضدداتو یکه نم گهیهنگامه م -

 ببب ستین یدو خوب
 کنم یدرسته درکش م -
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ته نقش بس یتوانست خوشحال یکه نم یحرف در حال نیبعد اي وفتن ا صدرا
 بر چهره اش را پنهان کند رو به باران کرد و وفت :

 ببب رمیگیب من با هنگامه تماس م شهیمشك  ح  م نیا دینگران نداش -
 چطور؟ -
بود بعد درباره اش به شددما و  یاول با هنگامه حرف بزنم اور راضدد دیبگذار -

 ببب گمیبرسام هم م
 ببب ای میرو دار یوسط نقش ن ود نیمن و برسام ا یعنی -
 هنگامه است یاون موسسه حقوق ریب به هر حال مد هیچه حرف نیا -

 وفت : یاشكار یبا دل ور باران
 دیهماهنگ کن شونیب پس با ابله حق باشماست بب -
صدان اي سادت کمرنگ تیع سته بود وو یو ح قند در  ایکه در لحن باران نقش ب

 کردند ببب یدل صدرا آب م
 را دمع و دور کرد و وفت : زشیام طنتیلد ند ش صدرا

 بب دیهمزمان بشنو دیتون یو شما هم م رمیگیاصال االن باهاش تماس م -
 اي دا برخاست : باران

 ببب رمیمدارک رو اي خانم مالحت بگ یکپ رمیندارم که بشنوم ب م یايینمن  -
 نوايشگر وفت : یبا لحن صدرا

 ب من هنوي حرفام با شما تموم نشده دینیبب باران خانم ! لطفا بش یخانم اشراق -
 لجداي وفت : یچون کودک باران

 ببب امیبعد اي تموم شدن تلفنتون م -
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شد و صله اي اتاق خارج  صدرا ب بالفا شد در اتاق را با دیخند اریاخت یب  ي بلند 
در شددماره هنگامه را ورفت و بعد اي سددالم و احوال  یدلو دایوذاشددت و تقر

به باران داشددت که به ظاهر غرق در رونوشددت  ینگاه میکه ن یدر حال یپرسدد
 : دیمدارک و اسناد بود پرس

 نیگردیدندال دفتر م دمیشن -
 با حرص وفت: هنگامه

 یاریبال در م یداره که تو دار یانقدر خوشحال نیا یکجا االن -
 ینیب یتو مگه منو م -
 نه اما اي لحن صدات کامال مش صه -

صدا یخنده کوتاه صدرا سر و  ست باران با  ا د یعاد ریغ ییکرد و بروها در د
 بجا شدند بببب

 یعصدان  یداشتم خانم وک شنهادیخوب برات پ -
 درس  وامیکنم ب من اصال قصد ايدواج ندارم ب م یرو رد م شنهادتینگفته پ -

 بببب یریدزوه بگ گهید یكیب ونم شمام بهتره اي 
برداشددت و با حرص رو مد   زیم یو باران بروه ها را اي رو دیبلند خند صدددرا

 دورتر اي در نشست ببب یکم
دفتر دوتا اتاق بال اسددتفاده  نیخواسددتم بگم تو ا یانقدر سددفسددطه نكن ب م -

 تونم بهتون اداره اش بدم یمن مهست 
 بر خالف تصور صدرا بدون مكث قدول کرد : هنگامه

 بببب میسیقرارداد بنو امیب یقدول ک -
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کجا و مالصدددرا کجا ب  یواند یب الدته حقم دار یاوه اوه چه عجله هم دار -
 یرفتیم دیببب وورنه االن با یدوسددت با کالس دار هیبرو خدا رو شددكر کن که 

 ببب
 باال ب یو نرخ اداره رو بدر یکن یبايارورم تونهیم ینطوریكر نكن اف -
 مطمئن باش که فكرش رو هم نكردم بببب -
 باران هنوي اونجاست -
 نجانیا یبله خانم اشراق -
  وامیم میکن میاونجا تا قرار داد رو تنظ مییایبهش بگو بمونه من و برسدددام م -

 اونم به عنوان شاهد امضا کنه ببب
 بب اما باشه  ورمیس پولت رو نمنتر -
با - فكر  نیتر ادف گهید ادیاور اون ن واد ب رمیتماس بگ میبا مر دیالدته قدلش 

 بزروتر باشم بببب یدا هیدندال  دیعمله وورنه با
شانه تا صدرا را  تماس یکوتاه یتكان داد و بعد اي خداحافظ دییسرش را به ن

 قطع کرد ب
 کرد و وفت :رو به صدرا  اریاخت یب باران

 ! نیدندال دا بگردم بعد اي ا دیخوب فكر کنم من با -
 : دیپرس یناراحت یبا تعجب و کم صدرا

 چرا ؟ -
تونم  یفرهاد رو ب با ودود اون من چطور م نیفراموش کرد نكهیشددما مث  ا -
 ببب نیکار کنم ببب در ضمن شما فقط دوتا اتاق دار نجایا
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 وفت : زیآم طنتیش یبا لحن صدرا
قا م - فا که من ات اي خودش عكس العم   نیاي ا شددتریکه فرهاد ب  وامیاوال 

که خودتون دقا کارآمويها همونطور  بده ب دوما   نقش دیوفت شیپ یقینشددون 
انصدداف  نیباشددن بب ا اریم تلف سدد یتونند تو اتاق ها یرو دارن و م ین ود

 یکارآموي تانقدر راح یو شما ب وا میدوره رو وذرونده باش نیکه ما ا ستین
نگامه تا ه دیبروه ها کار کن نیاي اتاقها رو ا یكیتو  دیتون یببب االن هم م دیکن

 ب انیو برسام ب
 سپس رو به مالحت کرد و وفت : و
 ببب دیکن شونییراهنما -

وفت و اي دا بلند  یچشددم كردیآنها ووش م یکه با تعجب به حرفها مالحت
 وفت :لب  ریشدب صدرا هم به اتاقش بروشت و ي

به اونها اداره  نكهیسددوما هم ا - اور ب اطر تو ندود که من اصددال دفترم رو 
 دمیکش یانزوا و آرامش خودم دست نم نیو اي ا دادمینم

********** 
 آنها انداخت یمیبه دمع چهارنفره خوشحال و صم ینگاه دینو
 بودن دسدت برداشدت و به دمع نیبالخره اي غار نشد  یوک یکه آقا نمیب یم -

 ببب وستهیمتمدن پ یانسانها
 با اعتراض وفت : صدرا

شه که  ایب - ست دارم ب کل هیدلم خو  ینیریش یف ر فروختم که برا نایبه ا یدو
 ن ببب بک عیمنو ضا ینطوریکافه دوستم ببب بعد تو ا میبسته شدن قرار داد بر

 وذاشت وفت : یهنگامه م یکه شكالت داس را دلو یدر حال دینو
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ست ! ا نجایکه افكر نكن  -  دمید جانیرو هم بارها ا دایخانم ي نیفقط پاتوق تو
 بب

انداخت ب شددلوار کتان  دیبه ظاهر آراسددته و لد ند دذاب نو ینگاه هنگامه
 تیو در نها دهیکش به همان رنگ پوشدد قهیچسدددب با  راهنیرنگ و پ یخاک

ه شده و تدور وردنش بس ییدایکه به ي یو سدز یقهوه ا یلداسش را با شال نايک
 آمد ست کرده بود ب یاش م نهیس یتا رو

 ببب ومدمیوقته که ن یلیباشد آخه خ ادتونیمن رو  كردمیفكر نم -
ده بود شدد نیترش تزئ مویل یرا که با برش ها ییمویبزرگ دلسددتر ل وانیل دینو

 برسام وذاشت و وفت : یدلو
 یراحت نیاکه بشدده به  دیسددتین ییها ی! شددما اي دمله مشددتر دیدار اریاخت -

 فراموشتون کرد ببب
 و وفت : دیخند صدرا

 ببب یرو بد یاسپرسو من و خانم اشراق ی وایکه نم نمیب یم -
 باران وذاشت و وفت : یرنگ را دلو یقشنگ فنجان آب یبا ژست دینو
خاصدد هی كنمیکه حس م دمیرو بهتون م یفنجون آب نیا یبرا -  تو یآرامش 

 بببمینیب یم یبه رنگ آبببب شما رو  زنهیودودتون موج م
 يد و وفت : یلد ند کودکانه ا باران

 ام ببب یمن عاشق رنگ آب -
 پس حدسم اشتداه ندوده بب -

 را قطع کرد و وفت : دیحرف نو صدرا
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 یشناسروان یهست یکافه چ یتو دکتر دمینكن من نفهم یيبون نیریانقدر ش -
 ببب
 صدرا وذاشت و وفت : یرنگ را دلو یفنجان قهوه ا یشیبا حرص نما دینو
 بب یدونیبب خودت که م هییتو حقت همون رنگ قهوه ا -

 ادامه داد: دینو دیبگو یزیابرو باال انداخت و تا خواست چ صدرا
 آسوده شد ببب زیچ هیاي  المیحرکتت خ نیاما با ا -
 یاي چ -
 يد و وفت : یفیمتوده شوند چشمک ظر هیبق نكهیبدون ا دینو
 ببماند تا بعد بب -

 برد ببب شیشانه باال انداخت و فنجان را به طرف لدها صدرا
************* 

 را فشار داد : یتلفن را برداشت و دکمه ا سهند
 ببب میندار یا گهید ضیخانم مر -
 یاي اشددناها گهیاومده م یخانم هیداشددته باشدده نه اما  یکه وقت قدل ضیمر -

 شماست بببب
 اسمشون رو نگفتن ببب -
 اي اقوامن ! گنیمنه اما  -
 دیکن شونییراهنما -

 بعد در اتاق به صدا در آمد هیثان چند
 دییبفرما -
 ببب یو دوست داشتن زیعز ییسالم بر پسر دا -
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 ورا نیسالم خاطره خانم بب چه عجب اي ا -
 نه ای دیکن یم تیزیهم و ماریب  یشما فام نمیبد  واستمیم -

 را نشان داد و وفت : زشیمدو نفره مقاب   یبا دست مد  راحت سهند
 نیطور موردها برام دذاب ترن ب بش نیاتفاقا ا -

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

نظر ورفته بود کرد و  ریمطب او را ي یرو به خاطره که در سددكوت فضددا سددهند
 وفت :

 است گهید زیمشك  چ ای یمن اومد دنیواسه د یخوب دخترعمه حاال دد -
 کنم ب بب یم یدارم باهات شوخ یب نكنه فكر کرد مارمیب منكه وفتم -
ستاد بود ینه اما انقدر اي بچگ - ست انداختن همه ا س یتو د  یواب  دمیکه تر

 ببب یمنو هم دست بنداي
 چپ چپ به سهند نگاه کرد و وفت : خاطره

ستت درد نكنه اوه با همه مر -  دو یکه در ط یحرف بزن ینطوریها ت ا ضید
 نمونده ببب یچیببب درضمن اي اون خاطره ه یكنیم مارستانشونیت یروي راه

 وفت : یبا مهربان سهند
شد كنمیاتفاقا من فكر م - صال عوض ن همون خاطره لجداي مردم آيار و  یتو ا

 ببب یمهربون
 يد : یپويخند تل  خاطره

 رفت ببب ! ادتیدو رو  نهیحسود و ک -
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 : تكان داد و وفت یسرش را به عالمت نف سهند
 بب ادینم ادمیرو  ییزهایچ نیمن همچ -
 زارمیمن خودم انقدر اي خودم ب یببب وقت نیاریب ادیخوب به  دیتو و باران که با -

 ببب
 چرا ؟ -

ده ش رهینا معلوم خ یکه به نقطه ا یسوال بود در حال نیخاطره منتظر هم انگار
 بود شروك به حرف يدن کرد :

 هی كنمیب فكر م كنمیرم خودمو سددرينش مخودم رو دوسددت ندارم ب مدام دا -
ش س شیباران يندو نكهیاي ا یب  شد و خودش ا ستانیت ت ب ریخراب  به  مار

نه ا قا با  ییخاطر حس حسدددادت احم چارش شددددم ببب هر رويم  که من د
بچه  یاور من اي همون اول به دا دیشددا نكهیفكر ا شددهیکاب*و*س شددروك م

کنار يدن باران  یبه دا كردمیم یاور سددع زدمیدرسددت حرف م فرهادبا  یباي
اونا هنوي ادامه داشت و بچه باران ينده بود ببب  یبهش کمک کنم ببب حاال يندو

ستم  یمن آدم بد شم د هیه ست که چ شد ت دنیآدم پ ام رو  ییدختر دا یخو
نداشتم بب ب اونم بعد اي اونهمه بال که به سرش اومده بود بببب من به تمام حرف 

به باران  گهیدور د هیکردم که همه  یدامن يدم و کار  یامتو ف یها ثیو حد
 ببب زارمینگاه کنند ب اي خودم ب

و اعترافات ت نیشجاعت ا یببب هر کس یهست یاما به نظر من تو انسان بزرو -
شتداه یوقت یبب اکثر مردم حت كنهینم دایرو پ  یادند براانجام د یقدول کنند که ا

بهش اعتراف  یب اما تو شجاعانه دار كنندیدور مرفع و ردوعش هزار نوك بهانه 
 ببب یستادیو پاش ا یکن یم
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 ریکه همه اش تقص گمیبراش بهانه دور کنم و م كنمیم یوقتا منم سع یواه -
حس رقابت و حسادت رو تو ودودم پرورش داد همه  نیا یمامانمه که اي بچگ

ا باران ببب هر کرد همه اش من رو ب سدددهیمقا ییخودش را با ين دا یاش يندو
و اتاقم رفتم ت یم دیاماه تو خونه ما من ب هیتا  دیرسدد یکه باران بهش م یتیموفق

دونم که همه  یمامان در امان باشددم ببب اما بايم م یتا اي دسددت سددر کوفت ها
ست ب من م نایا ستم  یبهانه ا  نیي اخودم ا یکنم ببب وقت یدور بهتر يندو هیتون

 ورفتم ببب یم شیهمون رفتار رو در پ دیندا شدمیم تیرفتار مادرم انقدر اذ
سكوت کرد و به چهره درهم خاطره خ یبرا سهند س رهیچند لحظه   یشد ب ک
 انیدر در یچنان ددال ظالمانه ا دایدختر ي نیکرد که در پس روح ا یباور نم

کندببب اعدام  یباشددد و او هر لحظه خودش را در محكمه وددانش محاکمه م
ست که  یم کروانپزش کیاي نو ببب و تنها  یره روي اي نو رويکند و دوبا یم دان

ندود که ظاهر خاطره   یدل یکننده است ب ب رانیچقدر م رب و و یدنگ نیچن
 آمد ببب یاندايه سروردان به نظر م نیانقدر آشفته و نگاهش تا ا

 یکه تو ودودت به پا کرد یقائله ا نیبا کمک هم به ا ی وایخوب خاطره م -
 ببب میتمه بدخا
شه که ا یزیبب مگه ممكنه که چ شهیمگه م -  رییمن رو تغ یدو نهیذات ک نیبا

 بده ببب که آثار اشتداهاتم رو پاک کنه ببب
توانست درخواست  یيد اما سهند م یموج م یخاطره ناباور یدر صدا نكهیا با

 در کلمه به کلمه اش حس کند ب زیکمک را ن
 بب یب وا دیکه با گمیكنه ببب و من بهت ممم یزیهر چ یاور تو ب واه -
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 ود :صورتش ب یرو یفقط شكلک کج جهیکرد لد ند بزند اما نت یسع خاطره
 ندودم بب نجایکه االن ا  واستمیاور نم -
 تنگ شده باشه ببب پتیخوش ت ییپسردا یدلت برا دیوفتم شا -
 ببخونتون ب  امیتونستم ب یشما م دنید یبرا فتهیخود ش یخوب آقا -
 یو من وتو م كنندیم  یسدداختمون رو تعط نیب االن ا سددتین یبد فكر نمیا -

مث  تو تنها باشددم  یقرار باشددده با دختر خوشددگل یدا ب و من وقت نیا میمون
م و ه ینیب یرو م ییخونه ما هم دا میبر سددتیکنم بهتر ن یم یاحسدداس نا امن

 بببب میتونم اونجا حرف بزن یم
 اما بب -
 رهیامشب با همكارهاش رفته دشن بگ یوبرو شدن با باران هستاور نگران ر -

 برورده ببب ریکم د هی كنمیفكر م
 : دیاي تعجب چشمانش ورد شد ب سهند به چهره متعجدش خند خاطره

شت - شه ببب  هیباران بعد اي  ینكنه توقع دا سال همچنان تو خونه غمدرک يده با
 یه نمشام کشک بادمجون بپز یبراکه اي صدح که به مامان وفتم  میبلند شو بر

 ببببب بو بكش ادیم نجاینعنا داغش تا هم یبند شم ببب باور کن بو نجایتونم ا
 بر لدانش نشست : یواقع یبار بعد اي آمدنش لد ند نیاول یبرا خاطره

 ببب یکم آبش کن هیکه  یسددتیسددهند ؟! اصددال به فكر ن یدیشددكمت رو د -
 بببین ورد یچیده ساله هانگار  زنهیچشات دو دو م نیهمچ

 من و تو عوض شده االن ! بلند شو خانوم دکتر بب یدا نكهیمث  ا -
 برخاستند و اي مطب خارج شدند ببب ب یحرف هر دو اي دا نیبه دندال ا و

********** 
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وذشددت که  یآنها نم دنیاي رسدد یقیخالف آنچه سددهند وفته بود هنوي دقا بر
درا بود که ص نیشد نشان دهند ا دهیکه شن یوقب یبه خانه آمد ب صدا زیباران ن

 الیخ یب یدر خانه رسددانده اند ب چهره باران اي لد ند یهنگامه او را تا دلو ای
که مشددغول حرف  خاطره دنیپا به درون هال وذاشددت با د یروشددن بود و وقت

و به طرف  دیکش یاي خوشحال یکوتاه ادیکاناپه نشسته بود فر یيدن با پونه رو
 ب دیاو را در آ*س*و*ش کش مانهیت و صماو رف

 ورا ! نیچه عجب اي ا -
 و وفت : دیخود را اي آ*س*و*ش باران عقب کش خاطره

ونه با شه که اصال خ یدو سال هی؟ فكر کنم  یگیم نویا یکش یتو خجالت نم -
 ! یومدیما ن

 وفت : طنتیبا ش باران
 ببب رنیبگ شیعادت وکالست که دست پ نیا یدون یمگه نم -
 ببب یستین شیب یاوه اوه حاال خوبه کارآموي -
 کلفته ببب میغصه ن ور من پارت -

 با طعنه وفت : خاطره
 وفت بب خدا شانس بده ببب یهاتون م یبله اتفاقا االن داشت پونه اي پارت -

 رو به پونه کرد و وفت : باران
 شده ؟ یطانیکه االن لحنش انقدر ش یوفت یچ نیتو به ا -

فت دو به طرف آشددپزخانه ر مهیو به حالت ن دیکاناپه باال پر یاي رو دایتقر پونه
: 
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 بب رمایب ییببب من برم برات چا زنهیم یدست هینگفتم داره  یچیباور کن ه -
 دست خاطره را ورفت و وفت : باران

 ! زمیعز گمیخودم برات م یپرسیو اون م نیتو اتاق من ببب چرا اي ا میبر ایب -
 مضطرب يد و وفت : یلد ند خاطره

 باشه اول بگذارببب -
 : دیشد به ووش رس یکه اي اتاق پدر باران خارج م یسهند در حال یصدا

ببب باران خانوم خاطره امشدددب  ندتیبد  وادیشدددده م داریب ییدا ایخاطره ب -
 کن ببب رونیدخترونه رو اي سرت ب یها یو وراد دتیفكر غ نهیاومده منو بد

 خاطره کرد : رو به دینا ام باران
سه من وقت ندار مین یعنی -  ایمدت چ نیتو ا نمیبد  وامی؟ م یساعت هم وا

 بببب  یوذشته تو فام
 تكان داد و وفت : یبا تاسف سر خاطره

خانوم منو  یگی! وفتم االن م یدار ییچه رو - نگ شدددده ب نگو  دلم برات ت
 فرض کرده ببب  یفام نیخدرچ
 و وفت : دیآ*س*و*ش کشبا خنده باي خاطره را در  باران

 دتیغ ادی نمیب ی! دلم که برات تنگ شده بود ب اما کال تا تو رو م دددددزمیعز -
 افتم ببب یکردن م
 به عقب ه  داد : یبا دست او را کم خاطره

 رو برو عقب ببب دتیغر بیمحدت عج مین واست -
 رفت : یاشراق یبه طرف اتاق آقا و
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ش - سه  نیحاال برو تو اتاقت ب شد ب اور تهش وقتدل سهند تموم   یمهمم که با 
 تو ببب شیپ امیهم م قهیسه چهار دق هیموند 
 یرفت و دکمه ها یکه به طرف اتاقش م یکرد و در حال یکوتاه میتعظ باران
 کرد وفت : یرا باي م شیمانتو

 حاضرم بببب یدر خدمت وذار -
شددن کردن که کرد رو یکار نیاتاقش که شددد بعد اي عوض لداسددش اول داخ 

اس الش بود ب قرار بود تا فردا کارش را در باره پرونده  ید یو مودم ا وتریکامپ
س  یتمام کند و به هنگامه تحو نهیتهم شدن  شن  شت به پ ستمیبدهد ببب تا رو

که در  یترسددچشددم دوخت ب با ودود همه اسدد رونیب یپنجره رفت و به فضددا
سه با ک شت ب اي کافه نو یتحم  کرده بود در ک  روي خوب ییایدل  یلیخ دیدا

ست که یمیو قد ریپ یکرد درست مث  لنگرواه یخوشش آمده بود ب حس م  ا
تواند در آنجا  یروي خسددته کننده و طاقت فرسددا م کیبعد اي  یبار قیقا کی

 قهوه فرانسددده به دمع جانفن کیبا  یوقت دیحرف را به نو نیبب ا ردیآرامش بگ
يدن  مث  وذشددته اي حرف گریوقت بود که د یلیوفت ب خ زیبود ن وسددتهیآنها پ

ناراحت کی انیم  یلیاو خ ریتعد نیاي ا دیکرد ب و نو ینم یدمع احسددداس 
 وفت : یل*ذ*ت برد و حت

سم ا یفكر انداخت نیشما منو به ا - رو عوض کنم و بگذارم لنگر  نجایکه برم ا
 واه ببب

 یواه نكهیا ابود ب ب یحال دوسددت داشددتن نیو در ع بیآدم عج دینظرش نو به
داشت ب و معلومات  یيد اما افكار روشن و شفاف یحرف م یاي حد آرمان ادهیي
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همه  شیکه م اطب حرفها یبا ودود كردیببب باران حس م نهیدر هر يم یادیي
ببب سرش را تكان  ادد یبه هنگامه نشان م یافراد دمع بود اما انگار توده خاص

 داد و با خود وفت :
 بببكنمیم هم اشتداه دیشا -

چانه وذاشددته بود و با  ریدسددتش را ي یلحظه چهره هنگامه را وقت کی یبرا اما
به خاطر آورد و لحن طنز وونه صددددرا  دادیووش م دینو یل*ذ*ت به حرفها

 وفت : دیبه نو یوقت
و ت گهیهنگامه م یهرچ كنهیم دییرو هنگامه تا یگیتو م یچرا هرچ دونمینم -

 ببب
توده صدرا خوشش  نیاي ا  یدانست به چه دل یآورد که نمباران باي به خاطر  و
 يد و وفت : یبود ب بب پويخند امدهین

و  بیعج یاونهمه دختر به روشددها یوقت مایباران ! قد یچقدر عوض شددد -
طوره اس هیو مث   یستادیا یم ارنیدل صدرا رو به دست ب كردنیم یسع بیغر

ب یدیکشدد یو آه م یکرد ینگاش م ما االن  به  یدیه خودت ادايه مبب ا که 
ساده ا نیهمچ سادت کن یاظهار نظر  ساب نكهیببب مث  ایح  یشد ینیيم یح

 ببب
 یبه اتمام م دیکه با یکرد فكرش را مشددغول کار یسددرش را تكان داد و سددع

باي کرد و وارد شددد باران هنوي غرق  كهویخاطره در اتاق را  یرسدداند کند بب وقت
 م تلف است راج کرده بود ب ب یتهایسابود که اي  یدر مقاالت م تلف

شددام صدددا  یبا هم حرف نزده بودند که مادر آنها را برا شددتریچند دمله ب هنوي
ضا شام در ف شوخ ییکرد ب  ستانه و با  ضر دواب یها یدو  یها یسهند و حا
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دوباره  یيندو ییحس در ودود باران دوانه يد که وو نیخاطره صددرف شددد ب ا
 م بروشته بببخانه ساکت ومغمو نیبه ا

سه رس کی ضور وکال ینیپرونده نائ یدویهفته بعد اي دل شانیدد یکه با ح  د
دفتر  یهم انجام شدددد ب الدته اتاقها دی، نق  و انتقال به دفتر دد دیبروزار ورد

 یدفتر لپ تاپ و يونكن ها یوترهایصددددرا هر دو مدله بودند و آنها دز کامپ
سا یباقو  اوردندید نرا با خو یگرید زیم تلف چ یپرونده ها ه را هنگامه ب  یو

صفانه ا یاندار شان منتق  کرد ب قرارداد با مدلغ من صدرا یخانه  شدب   یم بسته 
ست که هنگامه اور ذره ا ست به ه نید ریحس کند که ي یدان  بار ریوده ي چیا

 رود ب یقرارداد نم نیا
 رده بودنداشت ب عادت ک یشلوغ نیبه ا یندیدر ابتدا احساس خوشا مالحت

سكوت محض به کارها سه نفر انگار  نیبپردايد و حاال باورود ا شیسالها در 
ب  دیسر یکالفه کننده به نظر م یبه دفتر وارد شد ب که واه یاي انرژ یموج بزرو

و  دهیظاهر اتو کشدد به یوکال نیکه ا دیرسدد یم جهینت نیاما کم کم داشددت به ا
ش کیتوانند به اندايه  یم یقانونمند ، واه شتن طانیبچه کوچک  ست دا  ی، دو

 یشقرار ندود من نكهیباودود ا كردیحس وادارش م نیو سرورم کننده باشند ب و ا
 ب ردیاي امور آنها را به عهده بگ یباشد داوطلدانه و با اصرار انجام بعض زیآنها ن

به کمک دارند  ايیسدده نفر به شدددت ن نیکرد ا یکه حس م ییاي رويها یكی و
 به دفتر بروشتند ببب نهیکه اي دادواه تهمبود  یروي
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 هشیب برخالف هم دیرس یهر سه نفر به شدت ورفته و ناراحت به نظر م چهره
کوتاه هر سدده در اتاق  یاو نزدند و تنها بعد اي سددالم یهم به رو یلد ند یحت

 برسام دمع شدند ببب
 بالخره سكوت را شكست و وفت : باران

 ؟ شهیم صادر محك گهیبعد اي دلسه د یعنی -
 وذرا به او انداخت و وفت : ینگاه برسام

 ببب شهیدرسته ! حكم صادر م -
 و وفت : دیکش یقیبا حرص نفس عم هنگامه

ادرا بشددده ببب حاال  نمونیتو قوان یواقع یقراره عدالت به معنا یک دونمینم -
 دایفرصددت ت*ج*ا*و*ي کردن به اون دخترب ت بروشددته رو پ یچون اون لعنت

 یتو حكم قصدداصددش اما و اور باشدده ببب خجالت آوره که ما حت دیه بانكرد
 نهیکرد و به تهم یم دایفرصدددت رو پ نیکه کاش ا میحسددرت ب ور میب واه

 ببب شدیصادر م یمانع چیکرد تا االن حكم اعدامش بدون ه یت*ج*ا*و*ي م
 وفت : یبه تل  برسام

ي اما واقعا امرو سدتین یداشدتن کار درسدت گرانید یمرگ برا یآريو نكهیبا ا -
 محو کنم بب نیخودم اي رو يم یاونها رو با دستا یهر دو  واستیدلم م

 يد و وفت : یپويخند هنگامه
 حذف بشه ! ؟ رانیا نیاي قوان دیحكم اعدام با یوفت یکه م ادتهی -

 سرش را تكان داد و وفت : برسام
 اشتداه نكن ! من هنويم م الف حكم اعدامم اما ببب -
 ؟ یما چا -
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 و ادامه داد : دیرا پرس نیبا طعنه ا باران
ادر صدد دیندا یدرائم نیهمچ یحكم اعدام برا دیكنیشددما واقعا فكر م یعنی -

شدن  دیعتد ایبودن  یمدت يندان هیبعد اي  نایمث  ا ییيالوها دیكنیبشه ؟ فكر م
رد ببب ک تیرو اصالح و ترب نایا شهیم ایبب  دارنیبر م فشونیکث یدست اي کارها

 ؟
 به چشمان باران دوخت و وفت : مینگاهش را م*س*تق برسام

 معتقدم ببب یمن به فرهنگ ساي -
ساي - ض ستمین یمنم م الف فرهنگ  ستند که  ی! اما به نظرم بع اي درم ها ه

س یوقت سارت انجامش رو م یک  یکردن رو یيندو قیال گهید دهیبه خودش د
 ییببب درم ها شهیظلم م گرانیقط به دببب و با ينده بودنش ف ستین یکره خاک

 شده ببب یزیبرنامه ر یمث  ت*ج*ا*و*ي مث  قت  ها
که هم - جا معلوم  تا اور اي اول ترب نیخوب اي ک ند  یحیصددح تیدو داشددت

 ؟ شدینم دهیکش نجایکارشون به ا
ست تیهر چقدر هم که ترب - سان که بودند !  یو فرهنگ نا در شتند ب ان  یعنیدا

 دنیسددقوط کرده باشددند که با شددن تیحد اي درده انسددان نیا چطور ممكنه تا
ببب دلشون  انیدختر و التماسهاش به خودشون ن هی یناله ها و ضجه ها یصدا

 کردن سرش یبهش ت*ج*ا*و*ي کنند و با متالش انهینسويه ببب و اونطور وحش
سونندش ببب من موندم به هم ست یخانواده ا چنیبه قت  بر شما نتون  هکه به قول 

که نصف   وانیو م دنیکنه دارن دست خوش هم م تیبچه اش رو درست ترب
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ه نكرده س ت نگذر یوقت بهشون خدا هیبچه قاتلشون رو بهشون بدن که  هید
 بببب

سام که وو صورت شده بود ب بر شم برافروخته  شدت خ  اي بحث ییباران اي 
 برد وفت : یکردن با باران ل*ذ*ت م

ست ا - ست خوش  نیحق با تو که حاال  گمیدادن رو منم قدول ندارم ببب و مد
اور  مكنیهمه برابر باشده ! اما در ک  فكر م یبرا دیهسدت با یمجايات نیکه چن

ساي هی شه و کم یکم اي همون خانواده ها فرهنگ   یا نهیاي اون هز یشروك ب
 نكاریا صددرفرو  شددهیپرداخت م ینیسددنگ نیبه ا یحكم ها یادرا یکه برا

 ببب هشیاتفاقها کمتر و کمتر م نطوریا زانیحتمام یبعد یابكنند تو نس  ه
 یدر کنار ادرا دیکه با گمیاما م سددتمیاصددال م الف ن یمن با فرهنگ سدداي -

 مجايات باشه بب
 : دیپرس یبا کنجكاو برسام

 ؟ یحكم اعدام در مالء عام هم هست یادر ینكنه اي طرفدارها -
شده دنیکه با د هنگامه صرار او برا نهمهیبود که ا حالت برسام متوده  امه اد یا

 بحث فقط وادر کردن باران به حرف يدن است اي دا بلند شد و وفت : نیا
 رو ندارم ببب یبحث حقوق تیبب االن واقعا ظرف ارمیب ییچا یسر هیمن برم  -

 تكان داد و همچنان منتظر به باران چشم دوخت : یسر برسام
 هی نكهیب اي ا نكاریببب من متنفرم اي ا دیکن یم یفكر نینه اصددال ! چرا همچ -

شهر اعدام کنند در حال تكاریآدم رو هر چقدر که دنا سط  شه تو و  نیکه ب یبا
چند تا بچه هم هسددت بببب  شددهیهم كنندیو نگاه م سددتادنیکه وا یكاریمردم ب

ر و به خاط شهیم جادیکه بعدش ا یالدته نه ب اطر اون مجرم فقط به خاطر دو
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حنه ص نیوذارن که همچ یم یالیخ یبا ب فكرشونیه پدر و مادر بک ییبچه ها
 ب نندیرو بد ییها
 دنیو د شهیشروك م یبچگ نیاي درمها اي هم یلیخ شهیدرسته ! متاسفانه ر -

 هم بكنه ببب دشیتونه تشد یم ییصحنه ها نیهمچ
ض - شون موده ما فكر نم یبع شكل ستند اما چون  شده درم ه  یاي اتفاقات 
 ببب هیدور کودک آيار هی ییداها نیدرم باشددن ب بردن بچه ها به همچکه  میکن

ه که ب یمادر ایببب  شددهیم ریخوره و تحق یکتک م تیکه به اسددم ترب یبچه ا
ه كنیاش کتک خوردن و شددكنجه شدددن رو تحم  م یلعنت یخاطر حفظ يندو

به  یکه ظالم باشدده که برا رهیگیم ادیخونه بزرگ بشدده  نیتو ا یبچه ا یببب وقت
س شوندن حرفش هم یکر ستفاده کنه ببب ين  شهین ستش ا قد  اي يبونش اي د

به اسددم وظ ییها تار خشددن فهیکه  م  م یهر رف بدون ا یرو تح ند  كهیکن  ن
ا ها اتفاق انوادههسددتند که تو خ یدرمها یخودشددون بدونند بارها و بارها قربان

ت*ج*ا*و*ي  ی، افترا ، و حت نیمث  ضددرب و درح ، توه یافته بب درمها یم
بب که ب ستیاونها ن فهیوظ نیو ا ستیحق اونهان نیبدونند واقعا ا نكهیببب بدون ا

 یم بیبه بچه ها آسد شدتریکه بودنش ب یحفظ خانواده ا یتحم  کنند تنها برا
 رسونه تا ندودنش بببب ب

 شروك به دست يدن کرد و وفت : برسام
 دیو د یرو انت اب کرد یببب تو شددغ  درسددت گمیم کیبراووووو بب بهت تدر -

 ببب یهم دار یدرست
 : دیاي آستانه در به ووش رس یورفته ا یصدا
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اون  ادیم ادتونیبهتون يدم ببب  شیکه من شش سال پ هیحرف نیا یخانم اشراق -
 رويها رو بببب

 ییداشدددت کم کم خودنما شیپ هیکه اي چند ثان یباران ورفت بب و بغضدد دل
 تكان داد ب دییبه نشانه تا یتنها سرتر شد بب اما  نیسنگ كردیم
 یو ادتماع یحقوق دیکه به خاطر د ینیدل صدددرا ورفت چون با همه تحسدد و

سدت به او حس م صدا كردیباران ن ضرب و  یباران وقت یب در  شت حرف اي  دا
سنگ یو ت*ج*ا*و*ي م نیدرح و توه را حس کرد  یو درد کهنه ا نیيد بغض 

 است ببب دهیاي آن را ند یمرنگرنگ ک یکه مطمئن بود برسام حت
سرت م و سالها یخورد در آن لحظه برا یچقدر ح ست رفته ببب  یهمه آن  ايد

ست طور د یکه م شته بود بب که اور او کم یگریتوان ش یبگذرد ب و نگذ  اریهو
شق و ام زیشاد و لدر یباران پر اي درد حاال ين نیا یبود به دا شم در دیاي ع  چ

 یه مک یدرد ادند نیتسك یتوانست برا ینم یه حتچشمش دوخته بود بببب ک
ببب ردیدانست االن ودود باران را انداشته به طرفش برود و او را در آ*س*و*ش بگ

 آنها فاصله انداخته ببب که ببب نیب یکه سد بزرو
خواهد با باران  یبماند ببب م  واهدیمطمئن بود که م رويیاي د شددتریروي ب هر

 یلنگر واه چیدر ه گریخسددته قلب باران د قیقا  واسدددتیبماند بب دلش نم
 ببب دانست یتوقف کند ب طلدكارانه باران را حق خودش م یا هیثان یبرا یحت
 شد یدلم چ دونمیکجا رفتم نم دونمینم

 شد !! یعاشق ک یک نیلحظه بد نیتو بدتر درست
 ستیحرفامو باور کن تقاص عشق تو کم ن فقط

 ؟ ستیتو آدم ن من با من ! مگه عشق یحوا بمون
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 درد نیاي ا رمیم یبا من دارم م یخاکستر شد تو
 برورد ببب یکن ول ی!! تالف تیکدر نیخونه ا نیا ایب

 دمینفهم یزیقصه ايت چ نیاي آغاي ا من
 ؟ دمیتو رو د نجایدونم چرا حاال ! چرا ا ینم

 دارم ، تمام قلدم آشوبه یونگید چقدر
 ه !!!خوب یوونگیچقدر د یدون ینم یآروم تو

 شهروي ترانه"حرفامو باور کن" ببب دیسع
--- 

 مالحت و هنگامه به خود آمد : یوفتگو یبا صدا صدرا
 ارمیمن براتون م دیبدر فیخانم تابان شما تشر -
 یکار سدد ت نكهیا یکار دار ینه ولم يحمت نكش ! تو خودت به اندايه کاف -
 دمیخودم انجام م ستین

 يد و وفت : یلد ند مالحت
 دیآرامش اليم دار وانیل هی یچا وانیل هیاي  شددتریکنم امروي ب یه حس مآخ -

 دیباور کن ارمیثابت ب یآقا یاهیو یها یتو اتاق تا براتون اي چا دیبر نیبنابرا
 كنهیمعجزه م

 يد و وفت : یاي سر سپاسگذار یلد ند هنگامه
 یكنیلطف م یلی! خ یداد بیواقعا که درست تش  -
سمت در ا یوقت و صدرا در حال نگربه  شت و  سالم ستنیتاق برو  به خود داد 

 : دیکرد و پرس
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 تو میبر ای؟ ب یستادیچرا اونجا ا -
بحث برسددام و باران را که هنوي ادامه  كردیم یکه سددع یآرام یبا صدددا صدددرا

 : دیداشت قطع نكند پرس
 ببب كنندیدارن بحث م یدوتا انقدر دد نیشده ؟ چرا ا یچ -

 يد و وفت : ینیلد ند غمگ هنگامه
واه تهم - هت وفتم بهش ت*ج*ا*و*ي  یبود همون دختر نهیامروي داد که ب

ي من و ا شددترینرفت ببب ب شیپ می واسددتیکردن و بعد کشددتنش ب اونطور که م
 ببب هكنیبرسام داره فكرش رو منحرف م كنمیبرسام باران ناراحت شد ! فكر م

 تكان داد و وفت : یسر صدرا
 كنهیبدم که حال همه امون رو بهتر م یخدر هیتو بهتون  میر! پس ب نطوریکه ا -
! 

 تو هم مگه حالت ورفته است بببب -
 ببب ینه کار هیش ص  یاره اما مال من به دال -
 بدهد یگریبه هنگامه مجال پرسددش د نكهیحرف بدون ا نیبعد اي وفتن ا و

اي ا دستش را دروارد اتاق شد ب برسام و باران بلند شدند و سالم کردند ببب صدر
 و یآن ها دست داد ب حق با هنگامه بود دستان باران اي ناراحت یکرد و با هر دو

 یم شد سرد سرد به نظر  یحمکه ب اطر دادواه و بحث با برسام به او ت یفشار
 ب صدرا با خود فكر کرد : دیرس

 که راه یبحث مسدد ره ا نیفهمه که ا یذره نم هیبب  لهیبرسدددام مثال وک نیا -
باران رو  ته  نداخ نده د یزهایچ ادیا حت کن ندايه ببب معن یم یا گهینارا  یا

 بب میدیمنحرف کردن ذهن رو هم فهم
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 نشست وفت : یکه م یدر حال هنگامه
 و تو ب يود باش خدر خوشت رو بگو دونمیمن م یب دا اور دروس وفته باش -

 شست بقشنگ باي کرد و ن یاش را با ژست رهیت یدکمه کت سرمه ا صدرا
اش و شددرک ینینائ تیببب امروي قرار مجرم سددتین دیبه تهد ايین ممیمن تسددل -

هم قرار  ینیپسر نائ یو صد الدته برا ونیلیصادر شد هر کدوم به مدلغ پانصد م
 یهم پرونده رو برا یاي دادسددرا ب تو دادواه حقوق نیصددادر شددده ب ا تیمجرم

و صدا کرده و احتماال  سر یلیخ هیقض نیقرار بدن ب ا تیتو اولو یاعاده دادرس
 ببب میمراقب رفت و آمد هامون باش شتریاي امروي به بعد ب دیبا

 : دیپرس یبه سادو باران
 ممكنه باي بهمون حمله کنند ب یعنی؟  یچ یعنی -

 لد ند يد و وفت : یبا مهربان هنگامه
ست حت  یوک هی یبرا شهیاحتمال که هم نیا - اما !  طیشرا نیتر یتو عاد یه

اونها  یشدن سر و کله خدرنگارها باشه ببب و وکال دایپ كنمیمنظور صدرا فكر م
 ! تیورفتن رضا یبرا

شانه تا صدرا شده بود ب  دییسرش را به ن تكان داد ب لد ند مهمان لب همه آنها 
ضا ساس ر س تیاح ست یخاطر اي ورفتن حق ک ست  یکه به را صاحب حق ا

 با خنده وفت :قلب آنها را انداشته بود ب برسام 
 من چرا بايه ؟ شیمال شما سه تاست ! اما ن زهاشیچ هیافت ار و بق دونمینم -

 ! نیفكر کنم منم مث  خودتون نابود کرد
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 هی مث  من یمتش ص  یبرو خدا رو شكر که بالخره همكار بودن با خانم وک -
 کرد ! قیو وددان بهت تزر تیذره انسان

 کن ! فیعراي خودت ت یکم وقت کرد هیشما  -
اي دا برخواسددت و  یکرد ب صدددرا به آرام دایآنها ادامه پ نیو مجادله ب یشددوخ
 وفت :

 باهاتون صحدت کنم ب دیدفترم با دییای! لطفا ب یخانم اشراق -
اق در ات یکنجكاو اي دا بلند شددد و دندال او به سددمت اتاقش رفت ب وقت باران

 چند وقت وذشته نیهمه ا وذاشت و مث  زیم یرا رو فشیبسته شد ب صدرا ک
 نشست ! زشیکرد پشت م یم زیشدن به باران پره کیکه اي نزد

 لطفا ممكنه حرفام طول بكشه دینیبش -
 نشست ب صدرا به حالت نگران او لد ند يد و وفت : یبا نگران باران

که  هییاي دادواهها یكی نی! حرفم درباره دادواه پس فرداست ب ا دینگران نداش -
 ببب دیخودتون هم همراهم باش ونمدیصالح م

 دادواه ضرب و درحه ؟ -
 ادیرويها حكمش م نیشد و هم  ینه اونكه تشك -
 پس ؟ -
 دادواه طالقه ! -

 : دیپرس یب صدرا با نگران دیاي صورت باران پر رنگ
 سددتین یاصددال اصددرار دییایب دیتونیکه نم دیكنیحالتون خوبه ؟ اور فكر م -

 ب رمیخودم م
 سرعت وفت :به  باران
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 بببب فقط نگرانم امیحتما م هیچه حرف نینه ا -
 ؟ ینگران چ -
نگرانم  بگذاره ببب یمنف ریتاث یبزنم که رو قاضدد یتو دادواه حرف نكهینگران ا -

 کنم بببب دتونیبگه و من اي کوره در برم و نا ام یزیکه فرهاد چ
ش یحس کرد چقدر دلش م صدرا ست  ندیخواهد کنار باران بن سردش را و د

ذارم و یکنارت هسددتم و نم اینترس من تا آخر دن زیچ چیاي ه دیو بگو ردیبگ
 ببب یرنش بكش گرید
 وفت : دیفهم یرا فقط خودش م فشیکه لريش خف میمال یلحن با
شما بتون - س دیامكان نداره  س دیکن دیرو نا ام یک شما نا ام یب اور ک بشه  دیاي 

 دیهست شهیکه هم دیباش یشما همون  وامیحتما خودش مشك  داشته ! من م
ض س یحرف چیو فرهاد بببب اي وفتن ه یتو دادواه و مقاب  قا  ایوبمن ق دیهم نتر

 بهتون اعتماد دارم ببب
سكوت به حرفها یزیچ باران صدرا ادامه  یصدرا فكر م ینگفت و در  کرد ب 
 داد :

اده چون تا بحال پرونده خانو شددناسددمیدادواه رو خوب نم نیا یمن قاضدد -
شتم ببب اما وقت س یندا سیرو نم یک ستفاده اي نیبهتر یشنا  روش درمقابلش ا

 بب دیمحكش بزن شهیصداقته ببب اون موقع است که م
 لب يمزمه کرد : ریي باران

 ترسم غلده کنم بب نیاور بتونم به ا -
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سها چیاما ه دیشن صدرا ست او  یزیباران چ یدرون ینگفت ب تر ندود که به د
 ببب و شددددیم تیاعتماد به نفس در ودودش تقو دیشددود ب تنها باوره اش باي 

 داد ب یمعكوس م جهینت نهیيم نیدر ا میم*س*تق یها حتینص شهیهم
ا کام  و اتون واقع هیشددكوائ یب راسددت دیفكر نكن یزیبهتره تا پس فردا به چ -

ب  رهیگکوچک ايش ب رادیا هیشعده نتونست  ریبايپرس س ت و یدامع بود حت
 ببب گمیم کی! بهت تدر یطرف مقاب  رو خلع سالح کرد ی وکالکامال
 يد : یلد ند لريان باران

 ب دیکن یبزروش م یادیي نیشما دار -
 بببب شهیبهتون ثابت م ی! به يود ستین نطورینه اصال ا -
 چطور ؟ -
 حاال بماند ب -

چند  اي ب و بعد دینپرسدد یشددتریب زیبه شدددت کنجكاو بود اما چ نكهیبا ا باران
ه رفت ب صدددرا همانطور ک رونیاي اتاق ب ینیدرباره پرونده نائ گریدمله کوتاه د

 لب وفت : ریرفتن و در بسته چشم دوخته بود ي ریبه مس
صاف حت یب - صرار کنم برا یان سم یاور من ا  هی ی وایحرف يدن تو نم یر

 صدرا ببب یصدام کن گهیبار د هیببب  یطرف بردار نیقدم به ا
 الیسددر کیدرون  كردیب حس م دیخند اریاخت یب و بعد ب دیکشدد یقیعم نفس

ص ش  ست مث   شده ب رفتارش در شقانه ورفتار  سر تیملو درام عا  الیاول آن 
و تايه بالغ را  بیعج یصددددرا نیها بود ب و با همه خنده دار بودنش باي هم ا

 دوست داشت ببب یلیدوست داشت ببب خ
 ت :الي در اتاق را باي کرد و وف بیتا
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 صاحد ونه مهمون نمی واي ؟! -
سمت  باران شش خارج کرد و به  ست را اي وو شحالي اي دا پرید و هد  با خو

بیتا رفت ب و چند لحظه بعد دو دوسددت صددمیمانه همدیگر را در آ*س*و*ش 
ورفته بودند ب باران دسددت بیتا را ورفت واو را به سددمت ت ت کشدداند و هر دو 

 روي آن نشستند ب
 دي اي من کردي بیتا خانوم ! همه وکال سرشون شلوغه بببچه عجب یا -

 ژستي ورفت و وفت : بیتا
 بله اصوال ما وکال براي کسي وقت نداریم مگه اینكه توش پول باشه ببب -
 اهان همون ضرب المث  معروف دیگه -
 دقیقا :" وکال حرف مفت مي ينند اما مفت حرف نمي ينند " -

 بیتا يد ووفت :ضربه اي به پشت وردن  باران
 یارب مداد که ودا معتدر شود ببب -
 بي شعور به وکی  مملكت میگي ودا ببب -
وکیلي که واسدده حرف يدن با دوسددتش پول مطالده کنه حقش بیشددتر اي این  -

 نیست ببب
 دستش را روي کمرش وذاشت و با غیض غلیظي وفت : بیتا

 بهم اس ام اس میدي ببواقعا که خیلي رو داري ببب تو خودت ماهي یه بار  -
 چهره مظلومي به خود ورفت و وفت : باران

 باور کن خیلي ورفتارم ببب -
 قیافه ات رو شدیه بره اي که میدرنش به مسلو نكن دلم برات نمي سويه ببب -
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بي ادب یه بار اومدم باهات درسددت حرف بزنم ببب خودت رو بگذار داي  -
رف کارهاي کار آمويیم ببب حمله به من اي یه طرف پرونده هاي خودم اي یه ط

 دفتر ببب دابجایي به دفتر صدرا بب
هر دمله اي که اي دهان باران در مي آمد چشددمان بیتا ورد تر مي شددد ب تا  با

 دایي که باران نتوانست تحم  کند و بلند خندید :
 چته بابا االن چشات مي پره بیرون ببب -
 اي کدري یايده ببب اینا چي بود االن وفتي یه قسمت ددید -
 اي بابا ببب اي دست تو بب -
 خوب تا ویش تر نشدم درست تعریف کن دیگه -

 لد ندي يد و وفت : باران
 نمی واي ت مه ب ري بب مث  فیلم سینمایي مي مونه ها بب -

 خیلي ددي وفت : بیتا
 نه هیجانم خیلي باالست بب فقط صدر کن -
ده ت ت آویز و که اي ل هایش را  پا عد  باال آورد و يیرش دمع کرد و ب ان بود 

 دستش را يیر چانه اش يد :
 حاال بگو اینطوري تمرکزم بهتره ب -

شته کرد ب و بیتا  باران شروك به تعریف تمام این اتفاقات چند وقت وذ خندید و 
 مدام بین حرفهایش مي وفت: نه ببب ددي ؟ واي ؟؟

 در نهایت وفت : اخرین صحدتهایش را با صدرا را تعریف کرد و باران
 کوفت هي میگي واي نه ددي بب مگه سوينت ویر کرده ؟ -

 دهان باي مانده اش را دمع کرد و وفت : بیتا
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ساخت  - سینمایي  سه تا فیلم  شه  اخه این چیزهایي که تو وفتي رو باهاش می
 چه برسه به وذروندون چند ماه نا قاب  ببب

 خوب دیگه ما اینیم ببب -
 ه باران موش مرده تددی  به یه سوپر قهرمان شده !نه!!! مي بینم ک -
موش مرده یعني چي ؟ نا سددالمتي به قول خودت وکی  مملكتي نمي توني  -

 مودب تر باشي بب
برو بابا وکی  و اینا وقتیه که دلوي یه آدم متش ب باشم ببب تو که اندايه این  -

 حرفا نیستي ب
ا داشددت وپرت کرد به طرف بیتبا حرص بالش ابي رنگ روي ت تش را بر باران

ب بیتا بالش را ورفت و بالفاصددله روي ت ت دراي کشددید و آن را يیر سددرش 
 وذاشت :

صدرا  - شته که االن ور دل  سر این اريش رو دا اما خودمونیم ها این همه درد
 دون بشیني و انرژي ذخیره کني ببب

اش خانم ور دل صددرا دون چیه ببب ایشدون دناب ثابت هسدتندو من هم بر -
 اشراقي بی ود فكرهاي الكي نكن ببب

خودت خواسددتي ببب با اون بچه بايي که تو در آوردي هر کس داي اون بود  -
درات نمیكرد کمتر اي اعلیا حضرت بهت بگه حاال خوبه انقدر شهامتداره که 

 بگه خانم اشراقي ببب
 مگه من چي کار کردم ؟؟؟ -



 889 در  امتداد باران

اقعا دلت میاد ببب دوان به این ناينیني هیچي دم ناينینش رو قیچي کردي بب و -
بب خدا قسددمت کنه دوباره کار آموي شددم برم بین وکالي دوان متشدد ب ق  

 ب ورم ببب
با حرص دست بیتا را که تكیه واه سرش شده بود کشید تا سرش محكم  باران

 به روي بالش ب ورد
 م  میكردخجالت بكش ! من اور داي کانون بودم پروانه تو رو براي ابد باط -
ست  - ستي ب اما ددي میگم باران د سان غیر متمدن؟! فعال که نی چته خوب ان

اي این بچه بايي ها بردار اون بدب ت براي نجات دون تو دون خودش رو به 
ضد حال  سي کني میري بهش  شنا خطر انداخته اونوقت تو به داي اینكه قدر

سري کیفیات م ففه اوم شرامیزني ببب آخه تو قانون هم یه  ب خاص بب یطده تو 
 تو که اي هیتلر هم ظالم تري ببب

 این براي هر دومون بهتره ببب -
 یعني چي ؟ -
 نمی وام اون درویر احساسات بشه که واقعي نیست -
 یعني چي که واقعي نیست ؟ تو اي کجا مي دوني که واقعي نیست ! -
می واد کمكم  چون اون االن داره با عذاب وددان و ترحم بهم نگاه میكنه و -

کنه بب من می وام این رو باور کنه که اي پس خودم بر میام تا با خیال راحت بره 
 دندال يندویش ببب

اوال که اون دندال يندویش هسددت ! دوما ترحم و عذاب وددان چیزیه که تو  -
تو ذهنت سدداختي ب تو عاشددق مامانتي !اما وقتي مشددك  داره دلت براش نمي 

عث ناراحتیش میشددي عذاب وددان نمیگري؟ اینا چه سددويه ؟؟ببب وقتي با
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ه هر ک تومنافاتي با عشددق داره؟؟ ببب سددوما تو اینطوري می واي ثابت کني ب؟ 
بار یه مشددكلي پیش میاد دلوي صدددرا یا غش میكني یا قاطي میكني یا وریه 

 میكني یا داد و بیداد میكني ببب
 دل کردم بب مس ره ام نكن بي دنده منو باش که براي کي درد -
به ؟ اور بگم برو این بار که  - به ؟ اور برات کف بزنم خو اور تاییدت کنم خو

صدرا رو دیدي بزن تو ووشش خوبه ببب نه من اینكار رو نمي کنم ب من نه وقتي 
 که تو دانشكده مث  یه بت پرست مي پرستیدیش تاییدت میكردم ب ب

 من کي؟ -
هم بودي هر کالس فوق العاده اي بر  حاشددا نكن ب یادته هر دا مي رفت تو -

میداشت تو هم پشت سرش نشسته بود ب تو هر رشته وريشي ثدت نام میكرد یا 
دزو تماشدداچي ها بودي یا سددعي مي کردي تو تیم باشددي ببب هر سددمیناري 

ب وام  رشددرکت میكرد تو یكي اي ردیفهاي آخر ذل میزدي بهش بببب و و وا و
اضددمه ام عود کنه بب من نه اون موقع تاییدت بگم باعث میشدده دوباره سددوء ه

کردم نه االن ببب بهتره منطقي باشددي ب مطمئن باش اور عاقالنه و منطقي رفتار 
سويي  سش ترحم یا دل ساتش رو تعدی  میكنه ب و اور واقعا ح سا کني اونم اح

 باشه به قول تو میره دندال يندویش ببب
 بي اختیار يمزمه کرد : باران

سددش فقط ترحم نداشدده ببب به این فكر کردي ببب من ممكنه فرو و اور احسددا -
شم یكي  شم ببب اونوقت اور من نتونم دیگه دلوي دلم رو بگیرم ؟ اور منم ب بپا
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مث  فرهاد ببب اور بب من اي خودم مي ترسددم ببب اي خودم بیشددتر اي صدددرا مي 
 ترسم ببب بگذار حاال حاال این دیوار بین ما بمونه ب

 رده بود و بیتا نگران و ساکت او را در آ*س*و*ش کشید ببببغض ک باران
 ستادیکنار در شعده نشست ب صدرا مقابلش ا یمشدک و فلز مكتین یرو باران

تا شددروك شدددن  قهیهر دو در سددكوت غرق در افكار خود بودند ب هنوي ده دق
 چهیب باران حس کرد اي شدت اضطراب دلپ دیرس زیدلسه مانده بود که فرهاد ن

 یو پويخند تمقاب  باران نشددسدد مکین یدر هم رو ییرفته ب فرهاد با اخمهاو
ستیم یبر لب آورد ب باران به خوب صد یکه فرهاد در پ دان ست ب یع  کردن او

واه داد یاطرافش پرت کند ب راهرو طیکرد حواسش را با نگاه کردن به مح یسع
شن به نظر م س یخانواده بزرگ و رو ها  تمكیتمام ن دایشلوس ب تقر اریآمدب و ب

س شده بودب ينان و مردان ب شغال  ش یاریا ضا مجادله بودند ب  غولم وفتگو و بع
 یحوصله و کالفه به نظر م یکه ب یدر حال یآنها ين نسدتا دوان یدر چند قدم

س ت دایتقر یبا مرد دیرس سال خود به  سن و  شغول بحث و دعوا بود ب  یهم م
صدا س یبلند به ووش م شانیآنقدر  آنها را  یوفتگو ها اریاخت یکه باران ب دیر

که حدودا ده سددال داشددت  دهیرنگ پر یآنها پسددر بچه ا انیب در م دیشددن یم
سر نگهدار ستادهیا س ت آن دور بر  ب  پناه بود یاي آن کودک ب یبود و مجادله 

دند کر یخود را م یتمام سع یدیق یکرد که هر کدام چطور با ب یباران باور نم
ار اي دا یاخت یب باران ب اندايدیب یگریاي او را به وردن د یگهدارن تیتا مسددئول

نها نگاه متعجب آ انیبلند شد و به طرف آنها رفت دست پسرک را ورفت و در م
 آن نشاند ب ين دوان با اعتراض وفت : یبرد و رو مكتی، او را به طرف ن

 ؟یدار كارشیخانم چ -
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 يد و پاسو داد : یپويخند باران
 ؟یگرانشن یلیخ -
ر به ووش پس شیصدا كردیم یشد و سع یم كتریکه به آن يوج نزد یدر حال و

 نرسد وفت : دیترک یکه حاال کم کم داشت بغضش م نیبچه غمگ
لت برا هیتو اور  - چه ات م یذره د دال  ینطوریسددوخت ا یب ث  توپ فوت م

 چشم خودش ببب یب اونم دلو یکرد یشوتش نم
 ؟یكنیم یتو کار مردم فضول یکاره ا یآخه چ ؟ یهست یتو مددکار ادتماع -
 ینذره فكر ک هیبهت بگم اور   واسددتمیمن فضددولم ببب فقط م یگیراسددت م -
 ایدن نیبببب مگه بچه ها تو ا گذرهیم یاالن چ چارهیتو ذهن اون بچه ب یفهم یم

 تشیبار مسئول ریاي ي نیدز پدر و مادر دارن که حاال شما دوتا دار یا گهیپناه د
س ک چیتک و تنها مونده و ه ایدن نیتو ا كنهیببب اون االن حس م دیكنیار مفر

 ببب كنهیاش چه م ندهیتفكر با اون و آ نیا دیدون یدوستش نداره ب م
اي چند قدم آن  یين ریپ یبدهد ب که صدددا یدوان خواسددت باي دواب تند ين

 طرف تر او را ساکت کرد :
 دینک یبچه دار دیب شما دوتا عرضه ندارخانومه ب نی! حق با ا رويهیبس کن ف -
ب  چشددمامه یرو نیامیبن یب منكه نمردم تا ينده ام دا دیرو ندار اقتشیل یعنی! 

به  نیب تو هم اي ا دییایب دنشید یبرا یحت دیبه حالتون اور ه*و*س کن یاما وا
 یبچه رو اي حق خودش محروم م نیب حاال که ا یمادر ندار گهیبعد فكر کن د

 ببایسر قدرم هم ن یندارم حت رويهیبه اسم ف یدختر گهیبب منم دب یکن
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ود کرده ب سیصددورتش را خ یکه اشددک پهنا نیامیبه سددرعت به طرف بن بعد
نه وو یکوتاه رو یرفت و دسددتش را ورفت و بلندش کرد و بعد اي ب*و*سدده ا

 کوچک او وفت :
 ؟ یبود رويیپ ییعاشق اتاق دا شهیهم ادتهی -
 غض سر تكان داد بب انیم نیامیبن
و بدم به ت كشیبزرگ و کوچ یماهایاون اتاق رو با همه هواپ  وامیکه م میبر -

 ببب
 ادی؟ اور ب یچ ییپس دا -
 : دیکش نیامیبه سر بن یدست یبا مهربان رينیپ

ها بر نم - حاال  حاال  با یب وقت گردهیاون  مد  که او بره خونه خودش ب  دیهم 
 یکه مواظدم باشه ب حاضر  وامیمرد بزرگ م هیب مرد مونده بب یخونه من االن ب

 بب یمرد خونه من بش
 یاهنگ یحت نكهیبود بدون ا امدهیبند ن شیکه هنوي اشددكها یدر حال نیامیبن

تكان داد و همراه مادر  دییسددرش را به نشددانه تا اندايدیکوتاه به مادر و پدرش ب
 بزروش رفت ب

 اي کنارش رد یطور که به تندبروشددت ب ين دوان همان مكتیبه سددمت ن باران
 لب وفت : ریبه او يد و ي یتنه آرام شدیم
 ! یکن یم كاریچ نجایا یتو اور انقدر استاد مسائ  خانواده ا -

به صددددرا که در تمام ا یلد ند نیغمگ باران کرد  یمدت نگاهش م نیيد و 
شانه تا ستینگر سرش را به ن صدرا  بر  یتكان داد و لد ند دلگرم کننده ا دییب 

 : دیبرنده و تلو فرهاد به ووش هر دو رس یلب آورد ب در همان لحظه صدا
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شر - شده ت صداتون م دیبدر فیاور خنده ها تون تموم   نندكیداخ  چون دارن 
 ب

شم به فرهاد نگر باران ض ستیبا خ شد ب قا سرعت داخ  دادواه   دواب یو به 
ب هر سه  اوردیابلش باال نکدام اي آنها را نداد و سرش را اي پرونده مق چیسالم ه

شده بود که ک شروك ن سه  ستند ب هنوي دل ش سكوت ن  یهم در حال ییاینفر در 
پرونده  یهم دسددت اي بررسدد یب با آمدن او قاضدد دیيد رسدد یکه نفس نفس م

 کرد وفت : یکه به باران نگاه م یبرداشت ب و در حال
 شما ؟ -
 پرونده ب نیهستم ! خواهان ا یمن باران اشراق -
ضق شت و به همان ترت یزیچ یا سمت تک تک بیدر بروه مقابلش نو سم و   ا

 و سپس رو به باران کرد و وفت : دیآنها را پرس
 دیادعا کردن که شما به علت سو ء رفتار خوانده خواهان طالق هست لتونیوک -

 دی! داللتون رو بگ
 : دیکش یقینفس عم باران

 من رو خدمتتون وفتند ب  یدال حهیثابت قدال تو ال یآقا كنمیفكر م -
 وفت : یبه خشك یقاض

 اي خودتون هم بشنومببب  وامیم دیحاال که شما حضور دار -
 نینداره ب بنابرا یمودوده که احتماال اي نظر دادواه چندان اريش یادیي  یدال -

که محكمه پسددند باشده  یلیب اما دال رمیگیوقت شددما رو با وفتن اون حرفها نم
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تونم با قات  بچه  یآقا قات  بچه منه چطور م نیا نكهیا نشیترهم دارم ب و مهم
 کنم ب ب ب یخونه يندو هیام تو 

 به سرعت وفت : ییایک
بهش  یدویرسدد یدا نجایا دیکن یوارد م دیکه دار یاتهام یخانم اشددراق -
 اتهامه و ببب هیب در ضمن هنوي فقط  ستین

 به او وفت : یبه تند یقاض
 ببب دیکه اي موکلتون دفاك کن دمیهم وقت مبه شما  ییایک یآقا -
 ادامه بدهد : شیبا اشاره به باران فهماند که به حرفها و
آقا به من تهمت داشددتن رابطه  نیا نكهیشددده ا جادیا یکه به تايو  یدل نیدوم -

 نامشروك يده اند ببب
 باران قلب صدرا را لرياند : یداخ  صدا درد

صوص ات بیو قرار منع تعق - شده ! من  یهامدر خ صادر  که به من وارد کردند 
کنم ببب موارد سددوء  یيده يندو یتهمت نیکه به من چن یتونم با مرد یچطور م

صله ا ادهیاونقدر ي شونیرفتار ا  نشیاما مهمتر ستیدادواه ن نیبوده که در حو
 دو مورده نیهم

 باي چند دمله نوشت و وفت : یقاض
بر ضددرب و درح و فوت نويادتون چون  یمدن شددونیا هیدرباره اتهامتون عل -

شده نم یهنوي حكم قطع صادر ن ستناد ا دیتون یدادواه  ض نیبه ا سئله تقا  یام
كهیب مگر ا دیطالق کن واه در ا یتا حكم قطع میباي هم صدددر کن ن  نیداد

 دیدار یدشاه ایمدرک  شانیا گرید یخصوص صادر بشه ب درباره سوء رفتارها
 ؟ دیکه ارائه بده
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 کرد لحنش را کنترل کند پاسو داد : یم یکه سع یدر حال باران
 یدر خونه خودش کتک م یين یکه وقت دیدون یشددما خودتون بهتر اي من م -

شاهد بر ا چیه وارهایخوره دز د ض نیکس   یبهش تهمت م یب وقت ستین هیق
شكهاش ن یشاهد چیکنند ه یم رشیينند و تحق ب پس چرا  ستیدز خدا و ا

 یم یتونم ارائه کنمب بب با چه مدرک یم یببب چه مدرک دیواه یاي من شدداهد م
ساط وام نیتونم ثابت کنم که ا ضمانت پدرم ورفته بو یآقا با ندادن اق د و که با 

ببب روح  افتهیووشدده خونه ب رینگیبه اون باعث شددد االن پدرم يم یاحترام یبا ب
 یب ککنه ب نییعتونه براش طول درمان ت یم یمن رو کدوم کارشناس دهید بیآس

هر بچه  هیور ایخنده  یصدا دنیشن اچقدر اي مرگ نويادم بگذره من ب دونهیم
ببب چقدر اي مروش  دهیکنم و حالت مرگ بهم دسدددت نم یبغض نم گهید یا

سرت به مادر گهیبگذره د ش یبا ح نمببب ک ینگاه نم دهیم ریکه داره به بچه اش 
شه  نیر امكر یهابگذره تا درد خ*ی*ا*ن*ت دیچقدر با آدم اي قلب من خارج ب

سه ا یطول درمان چیوقت ه چیبگم ببب ه تونبه دی؟ بگذار دیدون یببب نم  نیوا
 یلیب من محكومم تا آخر عمر عذاب بكشددم بب و خ سددتیکه وفتم ن ییدردها
 وذره تا هتک یندارم ببب چقدر م نجایکردنشون رو ا انیکه توان ب گهید یرنجها
 یكی نیبه من اي روحم شده درمان بشه ببب ا یعفت یبکه با يدن تهمت  یحرمت

 کنه بببب یتايه است که داره قلدم رو هر لحظه هزار پاره م ردشانقدر د
عد اي ب ینشددسددت ببب قاضدد شیحرفها برافروخته سددردا نیبعد اي وفتن ا باران

 سكوت رو به فرهاد کرد و وفت : هیچند ثان
 ب دیکه بگ دیندار یزیشما چ -
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گاه مین صددددرا خت ب حس م فیبه رد ین ندا قب و چهره فرهاد ا کرد  یع
 تكان داد و وفت : یشده ب فرهاد سر نیحس و فوالد یصورتش چون ربات ب

 حرف بزنه ببب لمیوک دمیم حیمن ترد -
 وفت : یبا سرفه کوتاه ییایک
نم خا یحرفها نیام نوشتم ب اما بابت ا حهیال یکه اليم بوده رو تو زیمن هرچ -

ره ب و مدرک دا  یبه دل ايین ییهر ادعا دیبگم که همونطور که مطلع دیبا یاشراق
مدارک و اسددناد هم  دیکنند با یادعا ها رو مطرح م نیدارن ا شددونیو چون ا

قسددمت اي  نیا كنمیم اصددورت من تقاضدد نیا ریهمراهش ارائه بدهند در غ
 بب دیخواهان رو اي پرونده حذف کن یحرفها
باران باعث شددد  یبزند ب صدددا یتا خواسددت حرفسددرش را کش کرد و  یقاضدد

 سكوت کند :
آقا  نیپرسم ! اور ا یدونم اما باي م یدواب سوالم رو م نكهیبا ا یدناب قاض -

 ايش ای؟ آ دیدیپرس یسوالها رو ايش م نیا ایداشت من رو طالق بده آ میتصم
شهادت  و ینامه پزشک قانون ای؟ آ دی واستیمن م یبد رفتار یو مدرک برا  یدل

 ؟ دیخواست یشهود م
ض سه تا ان لحظه حالت چهره اش ذره ا یکه اي ابتدا یدر حال یقا  رییتغ یدل

 نكرده بود وفت :
 ب چون حق دینكته رو بهتر بدون نیا دیبا دیشددما که کارآموي وکالت هسددت -

نداره ب و هر يمان که ب واد  زیچ چیبه اثدات ه ايیبا مرده ن یطالق در هر حالت
 تسددیشدداهد هم ن ایبه ارائه مدرک  یايین نیينش رو طالق بده ب بنابرا هتونیم

 یادلسه درباره تقاض نیب ا دیریمورد نگ یببببهتره وقت دادواه رو با سواالت ب
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 و دیکه عنوان کرد ییزهایطالق !!بب ددا اي چ نیقوان یطالق شماست نه بررس
ستیپ لمیبا توده به ف شما يدکه ه یتهمت نطوریپرونده و هم و سرتون به  ن به م

شرا نینظر من ا سر و درح برا طیامكان ودود داره که  صدور حكم طالق  یع
 باشه ایمه
 خشک او را ساکت کرد : یبا لحن یلب به اعتراض وشود که قاض ییایک
نابرا یوفتم امكانش ودود داره ! هنوي نظر قطع دیتوده کن -  نیام رو نگفتم ب
 نطوریو هم كنمیم یرو بررسدد  یهر دو وک حهیب من ال دینكن یاظهار نظر چیه

ضع صوص و ستعالم م تیدر خ سرا ا شتم اي داد ضرب و   تایو نها رمیگیپرونده 
 دیدرب فیتشر و دیصورت دلسه رو امضا کن دیتون یکنم شما م یصادر م یرا
 ب

مشدددک نشددسددت ب حس  مكتین یدوباره رو اریاخت یاي اتاق باران ب رونیب در
به  تلو یبه دلو بردنش را ندارد ب فرهاد باي با پويخند قدرت شیکرد پاها یم

 کرد و به سرعت اي آنجا دور شد ب صدرا کنار باران نشست : یآنها نگاه
 نهیبگم هم تونمیهمه شهامت و دسارت م نیکه به ا یزی! تنها چ نیافر -

 با تمس ر وفت : باران
 ؟ دیانداي یمنو دست م -
 نم ببك یکار نیهمچ دینه ! چرا با -
 يدم ! دهیفا یمشت حرف ب هینكردم بب فقط  یمنكه کار -
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دن ب ساخته نش کیندودن ب قضات که اي پالست دهیفا یکدوم ب چیحرفهات ه -
وذاره ب من برق  یم ریذهن اونها تاث یرو یدویما در دلسدده رسدد یتمام حرفها

 ببب دمید یبه ظاهر سرد قاض یتاثر رو در چشما
 وفت : یبا ناراحت باران

 دلش به حالم سوخته خوشحال باشم ببب یكی نكهیاي ا دیبا دیگیم یعنی -
صدا صدرا شغول دلدار ییوو میمال ییبا  ست  یدادن کودک یم سرخورده ا
 وفت :

ض می! االن دار ستین نطوریا -  هیمعن نیو تاثر اون به ا میزنیحرف م یدرباره قا
سر و ع نهیو شام  وز درائم واقع شدن و به تو س ت وذشته نیکه قدول کرده ا

 ببب ویشیحرج م
ته راهرو  دیبر یين ادیحرف يدن صددددرا را فر یصددددا به  گاهش را  باران ن ب 

که  یکه اي آن فاصله چهره و سن و سالش مش ب ندود در حال یانداخت ب ين
شعده د یدلو سته بود و چادر خاک آلودش دورش را  نیيم یرو یگریدر  ش ن

 : دیکش یم ادیورفته بود فر
با من نم - با ا یبا !  نهزیب کتكم نم دیفهم یکنم ب چرا نم یمرد يندو نیتونم 

قاچاقچ سدددتی! معتاد م ن دهیخردمم م تونم  یب من نم سدددتیهم ن یديد و 
 یحتراما یبه خانواده ام ب كنهیم یاحترام یبهم ب كنهیم رمیتحملش کنم ب تحق

شكنجه ام م یم يخمام رو  یتا دايد بب  یب کاش کتكم م دهیکنه ب با حرفهاش 
باي نم نیببب چرا ا دیکن یببب چرا ولم نم دادمیبهتون نشددون م پام   یبند رو اي 

شد  یب من ايش متنفرم اي حرفهاش اي خودش ب اي عقده حقارت دیکن که باعث 
 درس و کارم رو بزنمببب دیمن ق
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شدند که باران اي  یبب مردم کم کم دورش دمع م ستیور یو م زدیضجه م ين
ب  دیم*س*تقر در دادواه را د یانتظام یرویدادواه آمدن چند مامور ن گرید یسو

 ریکه ي ینتوانست شاهد صحنه به يور بردن ين باشد ب اي دا بلند شد و در حال
 : كردیلب يمزمه م

 ظالمانه استبب ظالمانه است ببب یلیخ نیا -
 بب دیسمت پله ها دو به

سرعت به دندالش رفت و به موقع ب صدرا ض ب بدون توده به اعترا دیه او رسبه 
شش برا ستان ملتهب او  یباران بدون توده به تال ستش اي د خارج کردن مچ د
 یبعد در حال یقیبرد ب دقا نشیدادواه و ماشدد یببب او را به سددمت درب خرود

 یها نوابه تن توذاشتند در سكو یرا پشت سر م یکه به سرعت اتوبان محالت
ش یدار شک م یب باران ب نددادیووش م نیدر ما صدرا هر   تیر یصدا ا و 

صدا یلحظه کالفه تر م س یشد ببب  ست د اریاخت یرا بلند تر کرد و ب یقیمو
ست ورفت ببب نم ست رها یباران را محكم در د ست  یکند ببب نم شیخوا توان

 کند ببب شیرها
 یناب خاور یطال بانو یا

 یتن دادن به نابرابر بسه
 شترمیوفته من اي تو ب یکس چه
 یوفته تو اي من کمتر یکس چه

 یناب خاور یطال بانو یا
 یتن دادن به نا برابر بسه
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 من   سكوت من ی  قصه  شرم
 سدب هروز ندود غروب تو یب

 درم آيار تو ام کیشر من
 و محدوب تو اوریلداس  در

 من مهیباس عدن !!! دفت من ن یيخم
 بزن ادیپر شكوهت رو با غرور فر اسم
 من زاریب اي قفس ن  یناين
 ندود یتو ووشه خاموش یدا

 و همراه من ،خونه تو همدل
 ندود یپرده فراموش پشت
 حوا رو بسپار دست باد ی قصه
 افسانه رو باد بدره نیا بذار

 باد اي نفس افتاده هم ورچه
 بره یکهنه رو نم بیفر نیا

 من مهیباس عدن !!! دفت من ن یيخم
 بزن ادیپر شكوهت رو با غرور فر اسم

 دیرس یداریکه به ب یهمون تو
 باد اومد صدامو بدره یوقت
 وفته که تو سفره شب یکس چه

 شترهی من اي تو ب  دیخورش سهم
 تموم کردم کالم درد  تو من
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 من ینوبت توست بانو نیاي ا بعد
 ترانه مال تو نیصدا و ا نیا
 وذشت اي غفلت من حرف بزن یب

 من مهیباس عدن !!! دفت من ن یيخم
 بزن ادیهت رو با غرور فرپر شكو اسم
 یاب یخاور یبانو ترانه

------------ 
 او ماند : یحرفها دنیبا دقت به صدرا چشم دوخته بود و منتظر شن سهند

دادواه  دلسات نیا ریباران درو ستیصالح ن نیاي ا شتریکه ب كنمیمن حس م -
 بشه ب

 ؟! ادیکوتاه ب دیبا یگیم یعنی -
چه يودتر هر میتا بتون میاي مطالداتمون بگذر یب ش بود که اي نینه! منظورم ا -

 ب میریحكم طالق رو بگ
 : دیپرس یبا نگران سهند

 ندود ؟ زیآم تیدادواه امروي موفق -
 ! كنهیبه طور حتم طالق را صادر م یاتفاقا من مطمئنم که قاض -
 پس ؟ -
س - سفانه روند ر س یدر دادواه ها یدویمتا ه طالق ب ! و درباره هیطوالن اریما ب

س سته ين ب شه  نیا نكهیتر ب بعد اي ا یطوالن اریخوا صادر ب ص هیحكم  ت فر
که حكم به ضررش صادر  یطرف یبرا یفرصت فردام خواه کینظر و  دیتجد
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و  بره ! یم انيم گهیسال د کیصورت  نیتر نانهیشده ودود داره که در خوش ب
 ران ادامه بده ببببا تیتونه با آيار و اذ یسال فرهاد م کی نیدر تمام ا

شن سهند ش یقیسال نفس عم کیمدت يمان  دنیبا  سر دا دیک خود رها  یو 
 : دیشد و اي صدرا پرس

 ؟ هیتو چ شنهادیپ -
 پاسو داد : صدرا

دادم که تا آخر راه را  یم شددنهادیدز باران بود ، پ یا گهیاور موکلم هر کس د -
ببب اما باران روي به  میبرنده امطروحه ما  ی! چون در تمام پرونده ها ارهیدوام ب

شكننده تر م سم ا یب و من م شهیروي  سه رو نیتر  ریاش تاث ندهیآ یيندو یپرو
اثر  یب نایشما و خانم دکتر ب یاش ب و درمان ها یشغل یبگذاره خصوصا يندو

 بمونه ببب
 باران حس کنه نتونسته به حقش برسه نكهیکامال حق با توست ب اما مطمئنا ا -

 باعث آيارش بشه ب نیاي ا شتریبممكنه 
 میفرهاد مطرح کرد هیپرونده عل نیاي حقش بگذره ! ما االن چند  وامیمن نم -
 بب

 خارج کرد و شروك به خواندن کرد : فشیاي ک یحرف بروه ا نیاي وفتن ا بعد
باران بر اثر ضددرب و درح  – 2ضددرب و درح  -1 - ده  -3مرگ نوياد  طال م

شده به آقا سارت وارد  شراق یخ ضرب و  -7نفقه  -6 هیمهر -5طالق  -4 یا
اتهام افترا در خصددوص پرونده  -8من در دفتر  هیعل یو فحاشدد نیدرح و توه

 ارشاد ببب یمطروحه در دادسرا
 با تعجب وفت : سهند
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 یچطور م نایب باو ودود همه ا یبد  یهمه پرونده تشدك نیا یوقت کرد یک -
 ؟ یات برس گهید یبه کارها یتون

 بر لب آورد و وفت : یلد ند صدرا
دزو  یپرونده ها اي نظر بار حقوق نیبه نظر برسدده اما ا ییخود سددتا دیشددا -

بوده اند ب اما اي نظر احسدداس  میکار یپرونده ها نیتر تیو کم اهم نیراحتتر
 وببب تیمسئول
 کند وفت :  یآنكه دمله اش را تكم یکرد و بعد ب یکوتاه مكث

هسددتند که داشددتم ب حاال  ییپرونده ها نیتر نیسددنگ نظر نیبه هر حال اي ا -
همچنان  8-3-2-1رو در خصددوص موارد  تمونیما شددكا نكهیمن ا شددنهادیپ
 موارد نه ببب هیدر خصوص بق یب ول میکن یریگیپ

 بود با تعجب وفت : دهیکه شن یبعد اي مرور کردن موارد سهند
 ن بببباران همچنا نكهیپرونده طالق ؟ منظورت ا یحت یعنی -

 دمله را بشنود ، حرف سهند را قطع کرد : یخواست باق یدلش نم صدرا
 فرهاد  یوک ییایخواسددتم با ک ینداشددتم ب م یمنظور نینه اصددال ! من همچ -

به  یپرونده ها اونها رو راضدد هیوارد معامله بشددم و با صددرف نظر کردن اي بق
روي کارش رو انجام  در حدود دو شهیکنم ببب که با اعمال نفوذ م یطالق توافق

 داد ببب
 : دیصدرا تكان داد و پرس یحرفها دنیسرش را به نشان فهم سهند

 و اور اونها توافق نكنند ؟ -
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شددرط بگذارن که اي  یحت نكهیا ایاحتمال هسددت که مقاومت کنند ب و  نیا -
به  یب اما حكم دادواه ضددرب و درح منته میها صددرف نظر کن تیهمه شددكا

حكم  یاعتراض رو ییایاور ک یو حت شهیصادر م گهیهفته د مرگ فريند باران
 نظر دیماه اي دادواه تجد کیکنم که پرونده ظرف  یتونم کار یبگذاره من م

بو اي همه مهمتر فرهاد االن به  یفریک یپرونده ها هیرو بق نطوریبرورده ب و هم
شددده و ممنوك المعامله شدددن ملک اي طرف  فیشدددت در خصددوص پول توق

خونه به خاطر طلب  نكهیآپارتمان تحت فشددار قرار داره ب با توده به ا اردیخر
ف شددده ب با صددرف نظر یتوق هیو پول داخ  بانک به خاطر مهر یاشددراق یآقا

شروط  نی! الدته اشهیخارج م فیاون پول اي توق هیکردن ما اي مهر شت رو م وذ
واوذار بشددده ب  به او یاشددراق یطلب آقا یکه آپارتمان به دا میکن یم نیبر ا

ست  شهینم داریخر تیشكا ریحداق  فرهاد درو ینطوریا و تنها خونه رو اي د
رو بهش بروردونه ب چون من تونسددتم  داریتونه پول خر یب اما به داش م دهیم

که م دایرو پ داریخر  یوک کامال روشددنش کردم  به درم  یکنم و  نه  تو
 کنه بببب تیاي فرهاد شكا یکالهدردار

 يد و وفت : یکودکانه ا لد ند سهند
ض تیشدم ! اما کل شیکه کامال و كنمیاعتراف م - هت ب واقعا ب دمیرو فهم هیق

مه ا یتون یچطور م گمیم کیتدر نت تجز نایه به  و یکن  یتحل هیرو تو ذه
 بببب یبرس جهینت

 فروتنانه وفت : صدرا
 بب ستین یچیه دیکن یساختار مغز که شما درمانش م یدویچیدربرابر پ نیا -
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ببب در ک  اور نظر من  یدار یو سدد ت شیبه دور اي هرتعارف واقعا شددغ  مه -
باران  یکامال حق دار یحقوق یپرونده ها نهیتو در يم یرو ب وا که اي طرف 
همه  نیهرچه کمتر اي ا بیباران با آسدد  وادیببب و منم دلم م یریبگ میتصددم

 ببب یخودش رو دلب کن تیاسترس خالص بشه بب بهتره رضا
بب  زنمیخواسددتم اول نظر شددما رو بدونم ب امروي باهاش حرف م یحتما ! م -

 ببب میباش ییایمنتظر تماس ک دیفقط با
 یریگیتو باهاشون تماس نم یعنی -
 بب زنهیمطمئنا اي موضع باال حرف م رمینه ! اور من تماس بگ -
 ؟ یاور تماس نگرفت چ -
اي  هیامروي حداق  سددده اخطار نیهم كنمیببب فكر م رهیگیمطمئنم تماس م -

 ببب رهیو دادسرا براشون م یکالنتر
ار شد سپاسگز نایصدرا را نگاه کرد و در دل هزار بار اي دکتر ب نیبا تحس سهند

 باران باشد بببب  یکه با اصرار خواسته بود صدرا وک
****** 

اران و بآمد ب دل هوا به شدددت ورفته بود  نییآمويشددگاه يبان پا یاي پله ها پونه
ب موسسه  اوردهیب افسوس خورد که چرا چترش را ن دیبار یدست م کیو  ريیر

ترو م سددتگاهیو ا یاصددل ابانیواقع شددده بود که تا خ یفرع ابانیخ کیيبان در 
چار کم تردد بود ب نا یزییپا ریدر آن عصر دلگ ابانیداشت ب اما خ یادیفاصله ي
 اي آمويشگاه یردب هنوي چند قدمحرکت ک یاصل ابانیبه سمت خ واریاي کنار د
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 به پشددت اریاخت یسددرش حس کرد ب یرا باال یچتر هیدور نشددده بود که سددا
 کرد : یمحزون نگاهش م یبا لد ند دیسرش نگاه کرد ب فر

 بب اورد؟ی! چرا چتر ن یشد سیخ -
ندالش به د دیتوقف به سددرعت شددروك به حرکت کرد ب فر هیبعد اي چند ثان پونه

 حرکت کرد :
 ببب یشیم ضیلش نكن پونه ب مر -
 ؟ نجایا ییایبهت وفت ب یمن اي شما کمک ن واستمب ببب اصال ک -
 شدم ببب یرد م نجایداشتم اي ا -

 يد و وفت : یپويخند پونه
 نگو ! یدروس بگ یستیبلد ن ی؟ وقت یفرع ابونیخ نی؟ اونم اي ا یشد یرد م -
 وفت: یعصد دیفر
 نپرس ! یدون یدواب سوالت رو م یوقت -
 بهت وفتم که ببب شیدفعه پ كنمیفكر م -
ساس لعنت نیکه وورم رو وم کنم تا اي ا یاره وفت - ش یاح چه بب ور یخالص 

 نه ببب ایبوده  یکنم که اصال احساس یدارم شک م گهیحاال د
 یانداخت ببب در اوج ناراحت دیتلو به چشمان فر یبروشت و نگاه دهیرنج پونه

سش را در ولو خفه کرد و هم مهر پنهان در آن  سا نگاه قلدش را لرياند ب اما اح
 وفت : یبه س ت

 ؟ یخوب پس چرا اومد -
 وفت : یورفته به سادو ییبا صدا دیفر
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 یخواسددتم اي دور بدنمت و برم ب اما وقت ی! م نیفقط دلم تنگ شددده بود هم -
 بببب یبر ابونیراه رو تا سر خ نیهمه ا ی وایبارون م نیا ریي دمید
 به کمک تو ندارم ب ايیمن ن -
 یدیرسدد یوقت دمیب به خاطر دل خودم اومدم ببب قول م یدار ايیمنم نگفتم ن -

 برم ببب یحرف چیه یمترو ب ستگاهیا یدلو
 اما ببب -

 بود : یبار محكم عصدان نیا دیفر لحن
 یش بايل ی وایکه فقط م یهست یب نگذار باور کنم دختر بچه لوس گهیبسه د -
 بب یکن

س  پونه ست تا پا صورت و لحن  تیتلو به او بدهد ب اما دد یخوا پنهان در 
اد سددكوت کرد و ادايه د نیبار باعث شددد اي او بترسددد ب بنابرا نیاول یبرا دیفر
سرخ ستگاهیاو را تا ا دیفر ست دلو یهمراه ابانیمترو   دیرپله ها ف یکند ب در

 ابانیخ گریبود به سمت د دهکه تند تر ش یباران ریچتر را بست و با چتر بسته ي
ست داد  نیآخر یرفت و رو نییحرکت کرد ب پونه اي پله ها پا پله توانش را اي د

 و نشست ب اشک صورت ورد کودکانه اش را پوشاند ببب
****** 

 ین بود ب ببه بارا یا حهیکردن ال كتهیبرسام مشغول د دیبه دفتر رس یوقت صدرا
 و وفت : ستادیدر ا یدلو اریاخت

 دیسالم خسته نداش -
 دو پاسو دادند : هر
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 ممنون -
 هنگامه کجاست ب -
 برسه ب گهیساعت د هیتا  كنمیداشت فكر م یوقت کارشناس هی -

 مقابلش دوخت ب توریرا وفت و دوباره نگاهش را به مان نیا باران
 میدرباره دادواه امروي حرف بزن دیاتاقم با دییایب یخانم اشراق -
 ! میرو تمام کن حهیال نیا دیيه بدباشه ب فقط ادا -

 خشک وفت : یبا لحن صدرا
کشه  یسرپرست شما باشه که داره ايتون کار م  یبرسام هم وک كنمیفكر نم -

 ببب
به چهره برسددام انداخت که به  یصدددرا دا خورد و نگاه حیاي لحن صددر باران

 لد ند بر آن نقش بسته بود ب یناراحت یدا
شد یاالن منو هم کله پا م تیکه وکل اوه اوه باران بدو برو - سته هم   یکنه ! خ

 ببب كنمیم پیرو من تا هیب بق
 اما بب -

 را قطع کرد : شانیصدرا باي وفتگو یصدا
 من تو دفترم منتظرم ب یخددددانم اشراق -

 آنها آورد ب یبار لد ند را به لب هر دو نیا یکلمه خانم اشراق یرو دشیتاک
و نشست ب صدرا بدون مكث شروك به حرف يدن کرد  باران وارد دفتر شد یوقت

شدن حرفها یو همه آنچه برا  شیسهند وفته بود بايوو کرد ب باران بعد اي تمام 
 : دیپرس

 ؟ دیشما اي من ناراحت -
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 وفت : صدرا
 نه ! -
اي من سددر يده و  یکه فكر کردم اشددتداه دیحرف يد یانقدر تند و رسددم -
 ب رونیاتاق برم ب نیهر چه يودتر اي ا دی واهیم

 پاسو داد : عیشد و سر ریغافلگ صدرا
 خسته ام ینه فقط کم -
 ب امیتونم برم بعد ب یخوب من م -
 ب میبرس جهیامروي به نت نینه نه ! بهتره هم -
ست من دل ور ن دیلیهر طور ما - شمرده  کی دیستیب پس اور اي د شمرده  بار 

 ب دیکن انیاي اول حرفهاتون رو ب
 را آرامتر تكرار کرد ب شیلد ند يد و حرفها اریتاخ یب صدرا
 : دیسكوت کرد و بعد پرس یل*خ*ت باران

 ؟ ستمین دونیم نیمرد ا یعنیب  ارمیدوام ب تونمیمن نم دیکن یفكر م -
ما رو یفكر نیمن همچ - به نظرم بهتره  ما  هداف اصددل ینكردم ب ا مون  یا

 ببب میمتمرکز بش
 اي فرهاده ؟؟؟ ییمن ددا یهدف اصل دیدون یشما اي کجا م -

ند ت یاي دا بلند شد و به طرف پنجره رفت و آن را وشود ب دانه ها یعصد صدرا
 باران همراه با باد به سمتش هجوم آوردند ببب زیو ر

 یعنیب  دیکن یدمله رو تكرار م نیا دیبار چندمه که دار نیا یخانم اشددراق -
ب  دیرسون یمفهوم رو م نیهم ممكنه شك  حرفتون فرق داشته باشه اما در ک 
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قراره براتون ثابت بشه ؟ اما در ک   یو چ دیاي من بپرس دی واهیم یچ دونمینم
اي پروند  یكیطالق شما  ئلههستم ببب و مس لتونیرفته من وک ادتونی نكهیمث  ا

 بب دیکه خودتون بهم وکالتش رو داد هییها
 خشک حرفش را قطع کرد : یبا لحن باران

 اما ببب -
 ادايه حرف يدن به او نداد : صدرا

من مهمه که شما با  یبرا دکهیبدون دیخواه یحرفم تموم نشده بود ! اما اور م -
شما هستم   یوک نكهیب الدته صرف نظر اي ا ریخ ای دیادامه بد تونیفرهاد به يندو

 ای دیکن  میتوب ای دیبهش ب ند انایکه اح دیمن رو بدون ینظر قلد دیخواه یب م
ب اور دسددت من بود اي همو ن  دمیدوابتون رو م دیاي قد  بهم طعنه بزن ترشددیب

به دفترم اومد یروي  یهم نم گهید هیثان کی یحت دیو بهم وکالت داد دیکه 
شما باق سنامه  شنا سم فرهاد تو  شتم ا صه  یوذا ش  بمونه ببب که خود من به 

ه طالق شما ب ام دست بكشم تا پرونده گهید یکار یحاضرم اي تمام پرونده ها
 برسه ببب جهینت

صر نیتوقع ا باران شت ببب حت نیو ا حیدواب  س ینم یلحن تلو را ندا ت توان
 یببود باي دوا دهیصدرا رنج نكهیا نیبپرسد چرا ! صدرا را رنجانده بود اما در ع

شن به او داده بود ب باران نم نیچن نیا شد  یرو ست متعجب با صدان ایدان  یع
شد  شحال با س تیاحت ببب اما در نهانار ایخو لده بر او غ هیاي بق شتریبکه  یح

 یب ب اياردیداشددت صدددرا را ب یسددع یبود ب چون دختر بچه ا یکرد شددرمندو
 لب به س ت وشود : اریاخت

 من متاسفم که ناراحتتون کردم ببب واقعا رفتارم بچه وانه است ب -
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 زیم یده دستمال رواي دا بلند شد و اي دع اریاخت ینگفت ب باران ب چیه صدرا
 چند دستمال برداشت و به سمت صدرا رفت ب

 ب دیخور یسرما م دیصورتتون رو خشک کن -
ب ملته ریشد ب نگاهش دلگ رهیبه طرف باران بروشت و در چشمان او خ صدرا

مه ا نیو غمگ ما در پس ه هایبود ب ا به  یبرق ن باران را  که  ها روشددن بود  در آن
کوتاه اما پر اي توده اي  ینگاه یکه آريو ییيهادور برد ب به رو یوذشددته ها

کند ب به سرعت  یصدرا داشت ب حس کرد ضربان قلدش هم اکنون او را رسوا م
 صدرا او را متوده خود کرد : یبه طرف در اتاق رفت ب صدا

 ببب هینظرتون درباره حرفهام چ دینگفت -
 توانست بروردد و به او نگاه کند وفت : یکه نم یحال در
سر بچه ام اورده  ییشما موافقم فرهاد اور تاوان بال یمن کامال با حرفها - که 

طلدش به پدرم ب  نطوریارشددداد بهم يده رو بده و هم یکه در دادسددرا یو تهمت
ب  استیدن نیوذشتن فقط مال دادواه ا نیبگذرمببب الدته ا زهایچ هیحاضرم اي بق

 ب ب
 دمیرو م هگیدلسه د هی بیرتتماس ورفت ت ییایخوب پس هر وقت ک اریبس -
 ب

 تكان داد و خواست تا اي اتاق خارج شود : دییسرش را به نشان تا باران
 ؟؟ نیبود اوردهیمن ن یدستمال ها رو مگه برا یخانم اشراق -

 کیبه دسددتش نگاه کرد و شددرمنده به طرف صدددرا بروشددت ب صدددرا در  باران
ستش را باال آورد و ب ستادهیاو ا یقدم ستمال بود ب د صدرا د ه طرف او ورفت ب 
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آنها قطع نشددد ب  یمدت ارتداط چشددم نیرا اي دسددت باران ورفت و در تمام ا
سنگ ضا را حس م ینیباران  صورتش  یکرد و حس م یف  ونولگکرد هر لحظه 

يد و مشغول خشک کردن صورتش شد  یشود ب صدرا لد ند نامحسوس یتر م
 د ببآورد باران رفته بو نییدستش را پا یب وقت

که صدددرا حدس مي يد کیایي سدده روي بعد با او تماس ورفت و قرار  همانطور
سه باران  صدرا تردیح میداد که در آن دل صر به آنجا برود ب  شد همان روي ع
ست ددال بین او و کیایي به  ست ممكن ا شد چون مي دان شته با ضور ندا ح

آن  رکه عصروح حساس باران آسیب برساند ب براي همین اي هنگامه خواست 
روي باران را به بهانه اي اي دفتر خارج کند ب هنگامه حالت عصداني به صورتش 

 داد و وفت :
صددداحب ملك هسددتي که باش ، اما این دلی  نمیشددده که هر وقت دلت  -

 ن واست ما رو اي اینجا پرت کني بیرون !
شما دوتا - سه امروي  شدي خانم تابان ! بهتره موقع دل ینجا ا باي که تو دو ویر 

 نداشید بببب
براي کي بهتره ؟ نكنه همسددر آینده ات می واد بیاد اینجا مي ترسددي با دیدن  -

 دو خانم خوشگ  و خوش تیپ اي ايدواج باهات منصرف بشه ؟
 لد ندي يد و وفت : صدرا

همین که اعتماد به نفس داري خوبه ! در ضددمن من سددعي میكنم با کسددي  -
 داید نگران وکی  تايه کاري مث  تو باشه بببايدواج کنم که درك کنه اصال ن

 لدهایش را بهم فشرد و وفت : هنگامه
 که اینطور! اما چرا خوب یاد رفت اسم باران رو هم بیاري ؟! -
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 همینطوري ببب اون بنده خدا که ادعایي نكرده ب تویي که -
 در حالي که به حالت قهر اي اتاق صدرا خارج مي شد وفت : هنگامه

اران امروي تا آخر وقت تو دفتر هسددتیم ب باید روي پرونده مهمي کار من و ب -
کنیم شما هر وقت خواستي برو صدرا دان! ما خودمون درها رو قف  مي کنیم 

 ب
به سرعت پشت سر او اي اتاق خارج شد و قد  اي اینكه وارد اتاقي بشود  صدرا

 که باران در آن مشغول نوشتن مطلدي بود دستش را ورفت :
 تو چرا دنده شوخي نداري ! صدر کن ! -

 ابروهایش را باال برد و وفت : هنگامه
شم دناب ثابت و قتي تو یه  - شته با شوخي مي تونم دا بنده با مالك دفترم چه 

مرفه بي دردي که با خوردن حق ما صدداحب دفتر شدددي و تايه اونم به ما ادايه 
 دادي با ماهي بببب

ش صدرا ید و ادايه نداد تا حرفش را تمام کند و همان او را به طرف در اتاقش ک
شته بود و با تعجب به آن  شتن بردا ست اي نو شمش به باران افتاد که د لحظه چ
دو نگاه مي کرد و نگاهش ادامه پیدا کرد تا به دسددت صدددرا که به مچ هنگامه 

سرعت دست هنگامه  بهوره خورد ه بود رسید ببب صدرا چون کودکي خطاکار 
ب هنگامه با شددیطنت لد ندي يد و شددانه باال انداخت و يیر ووش  را رها کرد

 صدرا وفت :
تلفن میكني به دوسدتت میگي ما عصدر میریم کافه اش هرچي ام خواسدتیم  -

 می وریم به حساب تو !وورنه بب
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 باشه اما به وقتش تالفي میكنم ب بب -
اي که ب بعد اي وفتن این حرف سددرش را بلند کرد و به باران نگریسددت صدددرا

 مشغول نوشتن شده بود ب
 به طرف اتاق رفت و در همان حال طوري که فقط صدرا بشنود وفت : هنگامه

 نگران نداش باران هیچ فكر اشتداهي درباره ما نمیكنه ببب -
 با خود فكر کرد اما من در نگاهش چیز دیگه اي خوندم صدرا

 ت :نزدیك چهار بود که هنگامه رو به باران کرد و وف ساعت
امروي دلم می واد برم بیرون خسته شدم اي این همه کار کردن مداوم !هوا هم  -

 که حسابي دو نفره است بیا بریم یه دوري بزنیم ب
 اما دادواه فردا بب -

 همانطور که بلند مي شد وفت : هنگامه
همه کارهاش رو که انجام دادیم مونده تایپ و پرینت ورفتن که میشددده تو  -

 امش داد بخونه هم انج
سرش را به نشانه موافقت تكان داد و به سمت چوب لداسي رفت تا باراني  باران

سرمه اي رنگش را بردارد ب هنگامه ضربه اي کوتاه به در اتاق برسام يد و وفت 
: 

ما داریم میریم بیرون احتماال هم دیگه نمیاییم دفتر تا فردا عصددر خواسددتي  -
 ندو پرینت بگیر بببري یه سري متن هست بده تایپ کن

 با تعجب وفت : برسام
 مگه چند صفحه است ؟ -
 سه صفحه ! -
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خوب این چه کاریه ؟ یه کم بیشددتر مي موندید خودتون انجامش مي دادید  -
 من تایپیست اي کجا بیارم حاال ؟

 مالحت اي پشت سرشان بلند شد : صداي
 من براتون انجام میدم خانم تابان ! -

 نگاهي به او انداخت :با شرمندوي  هنگامه
 یه وقت براتون يحمت میشه ! -
سه مهمي دارند که  - ساعت دیگه دل نه اتفاقا کاري ندارم ب آقاي ثابت هم نیم 

 وفتن اصال مزاحمشون نشم تو اون مدت ب منم بیكارم براتون تایپش میكنم
 لد ند مهرباني يد و وفت : هنگامه

ستند فقط بي ممنون عزیزم واقعا لطف بزروي مي کني ن - شته ها روي میز ه و
 يحمت وقتي پرینت میگیري حتما توي سربرگ من باشه ب

 چشم حتما -
 همان لحظه صدرا در اتاق را باي کرد و بیرون آمد : در
 دارین میرین ؟ -

 با حرص وفت : هنگامه
 بله الدته اور شما ادايه بفرمایید مالك ورامي ! -

 لد ند کمرنگي يد باران
ر متلك بهم میگي که مجدور میشدم سدند اینجا رو بزنم به نامت اخرش انقد -

 تا دست اي سرم برداري ب
 در حالي که اشاره ظر یفي به باران مي کرد وفت : هنگامه
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ست  - سر آینده ات اي اونجا که مهریه عندالمطالده ا شما نگه اش دار براي هم
ورت يب در اون صمي توني سند دفتر رو بزني به نامش که دیني هم نداشته باش

 هم باي براي من را ه دوري نمیره ببب
 چند سرفه کوتاه کرد و وفت : صدرا

بهتره تا بیشتر اي این با حرفات وقتم رو نگرفتي بري ! چون دلسه مهمي دارم  -
 و می وام ذهنم آياد باشه بب

 دست باران را ورفت و به طرف در رفتند و وفت : هنگامه
 اي بودن ما نیست مشك  اي ذهن بسته خودته بب باشه من میرم اما مشك  -

دلوي کافه بریدا ایسددتادند باران بي اختیار لد ند يد همان یك باري که  وقتي
به اینجا آمده بودند عاشددق فضدداي کافه شددده بود و حس مي کرد آرامشددي بي 
ضا را پر کرده بود ب نوید که  سیقي الیت مالیمي ف بدی  در آن دریان دارد ب مو

وبرو و نگاهي به ر آوردیش وان نشسته بود با باي شدن در سرش را باال پشت پ
سر آشنایي بر لدانش نشست ب اي دا بلند شد  انداخت و بالفاصله لد ندي اي 

 و به استقدال آنها آمد
 سالم خانمها خوش آمدید ب -

 دو دواب خوش آمد وویي او را با رویي باي دادند ب هر
 قایون اومدید !مي بینم که امروي بدون آ -

 وفت : هنگامه
 چون اومدیم دندال یك فنجان آرامش ببب -

تعظیم کوتاهي کرد و در حالي که صددندلي نزدیك شددیشدده بلند پنجره را  نوید
 نشان آنها میداد وفت :
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 پس بفرمایید تا بیام خدمتتون ب -
صندلي هاي کوتاه و راحت کافه داي ورفتند هنگامه غرغر  بعد شت  اي اینكه پ

 ان وفت :کن
من دلم می واسددت برم باال بشددینم ، مث  اینكه این تعیین تكلیف کردن بین  -

 همه آقایون مشترکه ببب
 در حالي که دستش را يیر چانه اش مي وذاشت وفت : باران

اما اینجا هم خیلي خوبه ب دنش ترین میز و صددند لي این طدقه اسددت و من  -
شا کردن مردمم وقتي بدون توده  شق تما شن و عا به همدیگر دارن اي اینا رد می

 میرن دندال يندویشون ببب
چیزي نگفت و به باران نگریست به نظرش باران آنقدر لطیف و مهربان  هنگامه

واه آرامش را در اطرافش پراکنده مي کرد ب مث  يورق  به نظر مي آمد که ناخودآ
سدددك  کوچكي اي کاغذ که روي سددطح آرام یك دریاچه به نرمي پیش مي رود

رها و يیدا ب به خوبي در یافته بود که شددداید ظاهر باران چندان چشددم ویر و 
رویایي ندود اما بعداي مدت کوتاهي روح انساني و لطیفش انقدر نمود پیدا مي 

 کرد که بي اختیار به حال این همه يیدایي غدطه مي خورد !
یه راهده مي  باران واقعا وقتي کنارت هستم خیلي احساس آرامش دارم ب مث  -

موني که آدم دلش می واد بیاد باهات تو اتاق اعتراف و به همه گ*ن*ا*ه هاي 
 کرده و ناکردهاش اعتراف کنه ب

 متعجب به هنگامه نگاه کردو بي اختیار خندید : باران
 اینا رو االن درباره من وفتي؟ -
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 نه درباره این میز قهوه اي بي احساس وفتم ببب -
 گامه ب الدته شاید شدیه راهده ها باشم اما ببباشتداه میكني هن -
 اما نداره ببب تو خیلي خوبي ب انقدر که واهي بهت حسودیم میشه -
 این دیگه بب -
باور کن بي تعارف میگم ب همیشدده تو همه چیز یه نقطه مثدت پیدا میكني ب  -

 همه رو خوب مي بیني
 من پر اي ایرادم ب -
 بباما منكه ایرادي نمي بینم ب -

 آهي کشید و وفت : باران
 من به نوعي احمق ترین آدم دنیام ب احمق يودرنش و واهي لجدايبب -

 لد ندي و وفت : هنگامه
قدول کن که همه انسددانها یه خورده حماقت تو و دودشددون دارن ب که واهي  -

بددوري نمایان میشدده و ک  يندویشددون رو بهم میریزه ببب همینطور لش بايي 
اینا خصلت هاي انساني هستند ب و هیچ کدوم در اون حدي که يودرنجي همه 

 در تو و دود داره بد نیستند ب
 خواست چیزي بگوید که صداي نوید ادايه نداد : باران

 خوب خانمها این دو فنجان آرامش ! ايش ل*ذ*ت بدریدببب -
شان  باران شكالتي رنگ روبروی و هنگامه با تعجب به فنجانهاي مملو اي مایع 

 اه کردند بنگ
 رو به نوید که داشت به طرف پیش وان بر میگشت وفت : هنگامه

 یادم نمیاد ما سفارشي داده باشیم ب -
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به طرف آنها بروشت کت اسپرت کرم رنگي پوشیده بود که با شلوار قهوه  نوید
ستش را با عقب بردن لده  ست را شت ب د سوخته اش هماهنگي کاملي دا اي 

رده بود و با لد ندي کش به آنها نگاه مي کرد لحن کت در دیب شلوارش فرو ک
 صدایش کامال آمرانه و در عین حال سرينده بود:

به تشدد یب من براتون بهترین  - ید ب این  جان آرامشدد یه فن دال  فكر کردم دن
 سفارشه

ید قشددنگ و شددیك بود و لحنش قاطع که بي اختیار هر دو  انقدر ژسدددت نو
با کنجكاوي ف باران  به طرف لدهایش برد و طعمي سددكوت کردند ب  نجان را 

دادویي ذائقه اش را سیراب کرد ب طعمي اي شكالت قهوه خالب و نعنا ببب بي 
 هاختیار چشددم بسددت و عطر خوش نوشددیدني را با طعمش تا نهاني ترین یاخت

 ودودش فرو برد ب
ید دایي در  چشددم که باي کرد هنگامه هنوي دسددت به فنجانش ندرده بود و نو

 وان وم شده بود بپشت پیش 
واسدده همینه که میگم تو بي نظیري باران ب پذیرشددت و فضددا سددايیت انقدر  -

 قشنگه که االن منم تسلیم این تصمیم خودسرانه نوید شدم ب
شیدني اش  باران شید ب دلش نمي آمد به این يودي نو درعه کوچك دیگري نو

چشمان نافذ و يیداي را تمام کند ب به آرامي آن را روي میز وذاشت و نگاهي به 
 هنگامه انداخت :

هنگامه اور تو این حس رو درباره من داري به خاطر اینكه خودت احتماال  -
ودودت سددرشددار اي همین احسدداسددات رویاییه اما نمیتوني بهشددون واقعیت 
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قدر  بد شددي و وقتي ووشددده کوچیكي ايش رو تو ودود دیگران مي بیني ان
ا ر یشیه ين پر اي ایراد ب یه يني که ک  يندول*ذ*ت مي بري ب وورنه من یه ينم 

با اشتداهاتش پیش برده ب و باعث شده يندوي دیگران هم تحت تاثیر قرار بگیره 
 بب

 با نگاهي پر اي سوال به او خیره شد : هنگامه
مي دونم که اي يندوي من یه چیزهایي رو میدوني ب و شدداید حتي بدوني که  -

می وام بگم تنها چیزي که تو وذشددته ام ايش  چرا و چطور به اینجا رسددیدم ب
پشیمون نیستم عشقببب یعني عشق چیزي نیست که به خاطرش پشیمون بشي 

شت ب من يندو شتداه وذ سوس ب وري ب اما باقي يندوي ام در ا رو  فرهاد يو اف
یایي  ید وقتي درویر رو دا باهاش ايدواج مي کردم ببب ن ید  دا هم خراب کردم ب ن

 ندوي ام رو به اون پیوند میزدم بدیگه اي بودم ي
 در حالي فنجانش را برمیداشت وفت : هنگامه

باران این درست نیست تو نداید خودت رو سرينش کني ب اونكه باید سرينش  -
 بشه فرهاده ببب

 لد ند غمگیني يد : باران
درسددته ! فرهاد آدمیه که هروز نمي تونم بد شددمش ببب اما حس میكنم ايش  -

کردم با یكي مث  خودش رو ورفتم ب یكي که بهش اونچیزي رو  فرصت يندوي
شد ب چون خود  سعي کردم اما ن سعي کردم ببب باور کن  بده که می واد ببب من 

 فرهاد هم نتونست هیچ وقت باورم کنه بببب من ندایدبب
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به او نگاه مي کرد که فنجان را  هنگامه ید که کنجكاو و خندان  به نو نگاهي 
اشددت کردو سددرش را به نشددانه تایید تكان داد و نوید یكي اي روي میز مي وذ

 ابروهایش را تا کمي باال برد و سرش را خم کرد ب
 سپس هنگامه رو به باران کرد و وفت : و
سته منم معتقدم تو  - ست برداري ب در سرينش کردن خودت د باران تو باید اي 

ببب شدداید یكي اي همون  اون برهه يماني ايدواج تو با فرهاد اشددتداه بزروي بوده
شت رو کردي ببب  حماقت ها که وفتم همه ما تو ودودمون داریم ب اما تمام تال

که بهش داده شده  صتيمن مطمئنم خودت مطمئني ببب کسي که نتونست اي فر
شتداهي که با ايدواج با اون  شت رو کردي ا ستفاده کنه فرهاد بود ب تو تمام تال ا

سته هات اي هدفهات ب پس کردي رو ددران کني ب با وذ شتن اي خودت اي خوا
 نداید خودت رو سرينش کني ب

 لد ندي مهربان به هنگامه يد و وفت : باران
 میدوني اونكه به همه آرامش میده تویي عزیزم ب نه من ببب -
 کمال همنشین در من اثر کردببب -
درعه اش اما خودمونیم این فنجان آرامش چقدر عالیه ب منكه با خوردن هر  -

 حس مي کنم روحم به پرواي در میاد ببب
 پس حق داشت با این همه اعتماد به نفس حرف میزد ببب -
انگار این اعتماد به نفس یه دوریي تو ذاتشه اصال حس نمي کني که داره ادا  -

 در میاره بب
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ید که حاال صددداي  هنگامه همانطور که این کلمات را مي وفت نگاهي به نو
ع کرده بود و سدده تار کوچكي در دسددت داشددت و نوایي ارام و موسددیقي را قط

 محزون را مي نواخت انداختب
همه چیزش با بقیه متفاوته ببب حتي يدن سددده تار وقتي توقع داري که کامال  -

 آدم مدرن و کالسیكي باشه ببب یهو سر اي موسیقي سنتي در میاره بب
 با شیطنت وفت : باران

 نشسته بببمث  اینكه عجیب به دلت  -
 بي اختیار با صداي بلند وفت : هنگامه

 چییییییییي؟ دیونه شدي بببب -
در حالي که ين سدده تار را متوقف نكرده بود سددرش را بلند کرد و به آنها  نوید

 نگریست و لد ند يد ب
 يیر لب وفت : هنگامه

نه  - کامال دیوا گار  ته ان فاو که کال مت نده ببب میگم  فت من داد میزنم می  کو
 است ببب

 بعد رو به فرید کرد : و
 فكر کنم هنوي نیاي به آمويش دارید چون ببب -

 دست اي نواختن برداشت و وفت : فرید
میدونم کال اشددتداه مي ينمب من نت هاي موسددیقي رو با حال و هواي خودم  -

باال و پایین مي برم بببب اصددال آمويش ندیدم ببب اما شددما مگه بلدید سدده تار 
 بزنید؟ ببب

 شانه باال انداخت : هنگامه
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 تا یه حدودي بب اي روي کتاب با سه تار پدربزروم کمي تمرین کردمببب -
سه تار را به طرف  نوید به طرف آنها آمد و در حالي که تعظیم کوتاهي مي کرد 

 هنگامه ورفت ب هنگامه با تعجب وفت :
به تعظیم کردن دربرابر خانم ها عالقه  - یا شددما مث  اینكه خیلي  ید ببب  دار

 می واهید اینطوري کامال دنتلمن به نظر بیایید بب
سه تار را اي دستش ورفت ب نوید صندلي خالي کنار میز سه نفره آنها را عقب  و

 کشید و بي ادايه نشست :
 دقیقا ! بعالوه اینكه اون خانم خانم هنرمند و يیدایي مث  شما باشه ببب -

ن حرفها وونه هایش ولگون شود ب و نوید هم دختر ندود که با شنیدن ای هنگامه
انگار انقدر حرفش را باور داشت که اصال منتظر تعارف یا خجالت اي سوي او 

 به نظر نمي آمد بب
موسیقي مالیم و يیدایي فضاي کافه را پر کرد ب و باران در برق چشمان  صداي

بب اي د دریافته بنوید چیزي را دید که مي دانست هنگامه قد  اي او با اولین لد ن
اینكه او را با ودود چنین حسددي انقدر آرام و مطئمن مي دید بي اختیار دلش 

شته و چه ح صدرا چه در وذ شه دلوي  چون کودکي بي تجربه  الورفت ب همی
 رفتار کرده بود ب و هر بار داشت اي طرف م الف بام مي افتاد ببب

------------------------------------------- 
 سهند نشست ب یروبرو طرهخا
 دکتر ؟ یمن نگرانم آقا -
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ضمن اور نم ینگران چ - سر  یبهم بگ ی وای؟ در  سهند حداق  بگو همون پ
 ییدا

 تكان داد : یسرش را به نشانه نف خاطره
 تونم باهات حرف بزنم ب یدکتر راحتتر م یآقا گمیم ینه آخه وقت -
 ؟ یتهس یبب حاال نگران چ یباشه پس هر طور راحت -
 ايدواج کنم !  وامیم -

 باي شد : یمیصم یسهند به لد ند یلدها
 ببب ینگران یچ یچه خوب ! برا -
قام بگ یم - که رويوار ب واد ايم انت باال  رهیترسددم  باران تحملم  ث   بب من م
 ببب ستین

 یيود نیکه به ا ستین یزیمتوده شد ترس و نفرت خاطره اي خودش چ سهند
 ها تمام شود ب

 ؟ هیپسر خوشد ت ک نیا حاال -
 ببب شگاهمیسابق آرا یها یاي مشتر یكیبرادر  -

 دربروه مقابلش نوشت و وفت : یزیچ سهند
ش یرو  وامیم - شمات رو بدند یکاناپه دراي بك ستگارت  یب چ و درباره خوا

 ببب یحرف بزن
 دلسه مشاوره آنها تمام شد سهند به خاطره وفت : یوقت

 کنم بب یم یباي یو پارتت یمن دارم برا یدون یم -
 ؟ یباي یچرا پارت -
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نه من که  دادیروانكاو انجام م هی دیکه امروي من انجام دادم رو با یچون کار -
رو  تیکه روانكاو یهست ینیمت صب اعصاب و روانم بب دزو معدود مرادع

 هم خودم به عهده ورفتم ببب
 : دیخند خاطره

 یگذاریتايه منت هم م یکن یفاده ماست ینیتمر فیاي من به عنوان حر یدار -
 ؟ ییسرم پسر دا

تو به اندايه حال باران برام مهمه ببب مطمئنم  یکه بهدود یبدون  وامینه فقط م -
قدم  نیبببب و اول یتو خوشددد ت باشدد  وادیحس رو داره و م نیباران هم هم

 ببب یدست اي سرينش کردن خودت بردار نكهیا
 اخه ببب -
ببب اما ددا آخرش تو و باران منو  میزنیلسددده بعد حرف مدرباره اخه اش د -
 دیکن یم وونهید

 اي دا بلند شد و رو به سهند وفت : خاطره
اند ب پس  وونهید ییدورا هیکال همه روانپزشددكها و روانكاوها  دمیمن شددن -
 ببب اندايیما ن ریرو تقص یزیچ

 کرد ب یاهمطب همر یو خاطره را تا در خرود دیبلند خند یبا صدا سهند
شت  یوقت صدرا و ک ادیبه اتاق برو سه امروي  ساعت  به یافتاد ب نگاه ییایدل

 : دیشیکرد و با خود اند
 تا حاال دلسه اشون تموم شده باشه ببب دیبا -
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صدا درست او را به خود آورد با لد ند  لشیينگ موبا یدر همان يمان بود که 
 ب ستید نگرنقش بسته بو  یصفحه موبا یبه اسم صدرا که رو

 ! یسالم صدرا دان خسته نداش -
 ! یسالم دکتر ممنون شما هم خسته نداش -
 اومد ببب ییایب چه خدر ؟ ک یمرس -
 االن رفت ببب نیهم دایبله تقر -
 شد ؟ یچ جهیخوب نت -
ما رو وادار کنه اي   وادیم ییدورا هیم الفت کرد ب  یراسددتش به ظاهر کم -

 یبود خودش هم م لمیب اما همه اش ف میکنهامون صددرف نظر  تیشددكا یباق
بند ها در بره شددانس آورده ببب  نیدونسددت که موکلش اي دسددت هر چند تا اي ا

ار قر ردمسدداختمانش هم صددحدت ک داریخر  یهفته وقت دادم ب با وک هیبهش 
فته باهام ه کیکنند ب مطمئنم قد  اي  میفرهاد تنظ هیرو عل تشونیشده فردا شكا

 ببب رهیگیتماس م
به او  یگرید دیو هوش صدددرا خسددته نداشدد یرکیي نهمهیخوشددحال اي ا سددهند

 وفت و تماس را قطع کرد ب
****** 
شد ب تقر یسه بعد اي ظهر بود پونه ب ساعت  شبیاي د دایرمق اي اتاقش خارج 

حاال حت ما تصددم دهیهم ن واب قهیدق کی یتا  که بالخره در  یمیبود ب ا
 تا اي همان باال مادرش را صدا بزند :خصوصش مطمئن شد وادارش کرد 

 بب ییکالس شما کجا رمیمامان ببب مامان من دارم م -
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را در دسددت داشددت اي آشددپزخانه  ریکه پارچه م صددوص وردو یدر حال مادر
 خارج شد :

 ؟یریم یدار نجامیا -
 بله ! -
 برو مراقب خودت باش زمیباشه عز -
 ب انیب دیبگ دیتون یم یواده ساعتچخواستم بگم به خان یم نكهیحتما ! فقط ا -

 اي کار خانه به سرعت اي صورت مادر رخت بست بب یناش یخستگ
 ؟ یفكرهات رو کرد -
 انیتونند ب یندارم هر وقت خواستن م یبله من مشكل -
 ب مدارک باشه انشالله ب زمیباشه عز -
 رکه ببب! بعد بگو مدا ادیخوشش ن نهیپسرشون منو بد دیشا انیمامان بگذار ب -
شا یلیب خ  ودیب - شون ب واد ب اونكه  سنده دختره منه که به کس  دیهم دل نپ

 بب دمیکسونش نم
 لب وفت : ریرفت و ي یشد و به طرف در خرود ریاي پله ها سراي پونه

 ببب كنهینم یمن فرق یبرا -
 چون به سرعت به طرف تلفن رفته بود ب دیاو را نشن یمادر صدا اما

سال پشت درخت کهن دیفر ستینگر ابانید اي پنجره به خکه تمام ش کالسش
دانش تلو برل یبود ب يهرخند ستادهیچنار کنار صندوق پست مقاب  آمويشگاه ا

دوسددتانش اي کالس خارج شددد و  ینقش بسدددت ب بدون توده به خداحافظ
هر بار بعد اي تمام  دیدانسددت فر یکه مدتها بود م ییبه طرف دا میم*س*تق
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 یتكان دیکند رفت ب فر یو اي دور او را نگاه م سددتدیا یا مکالسددش آنج شدددن
 شده است ب رید یدور شدن کم یدانست که برا یخورد اما م

 سالم -
 سالم من راستش -
ب  كنمیب اومدم بگم که من دارم ايدواج م سدددتیمهم ن یبگ یزیچ  وادینم -

دندال  روببب ب ینكن سددتیکه مال تو ن یوقتت رو صددرف دختر نیبهتره بعد اي ا
 ب تیيندو

 ! یگیدروس م -
توو خانواده محترمت کارت دعوت  یاما حتما برا گمیتو فكر کن که دروس م -
 فرستم ب یم

به  اریتاخ یب دیحرف را به يبان آورد و سنگدالنه به او پشت کرد ببب فر نیا پونه
ست تك شتن وين بدنش را  شیکرد پاها یکرد ب حس م هیصندوق پ توان نگهدا

 د بندارن
**** 

 یدیتلفن که هنوي در دسددتش بود انداخت ب حس عج یبه ووشدد ینگاه صدددرا
وقت  چیدادواه دچارش شده بود ب ه یکه اي صدح با خواندن را یداشت ب حس

شحال ییرا چیه دنیاي د شده بود ب خو شحال ن سنگ یانقدر خو  ینیکه با غم 
 هید اختو پرد یریفرهاد را متهم به تحم  حدس تعز یفریهمراه بود ب دادواه ک

 کیوارد شده به باران کرده بود ب  یدراحت ها هید نیانسان و همچن کیکام  
 عنوان قصد نداشت چیسال حدس به نظر صدرا چندان منصفانه ندود ب اما به ه
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ند ب ک یرا نیبه ا تا  ییایاعتراض ک عت د کیبا فرهاد  جا م گریسدددا  یبه آن
 با آنها روبرو شود ب ارانا همراه ببار آ ماده بود ت نیب و صدرا ا دندیرس
 بود ب یکه مشغول دم کردن چا افتیاتاق خارج شد باران را در آبدارخانه  اي
 ! یخانم اشراق -

 یبود کم دهیکه آن روي پوشدد یبه سددرعت به طرف او بروشددت بببب لداسدد باران
ونه پ یدانست که امشب شب خواستگار یبود ب صدرا م شهیمتفاوت تر اي هم

يودتر  یبه دفتر آمده بود ب قرار بود کم یمتفاوت یو باران اي صدح با انرژ است ب
مت بود که در قس دهیپوش یا رهیسدز ت یبروند ب مانتو دیخر یهمراه هنگامه برا

شد  یم دهید ییدایبا ظرافت و ي یو  ري نارنج کیاي  ییدایي یکمر آن ولدوي
ست که ا یب م ستا نیدان سفر تاب س هیبه ترک شانینسوغات هنگامه اي  ت ب اما ا

شان اي ذوق و دقت  شهیکه کرده بود مث  هم یکرم رنگ شیو آرا یشال آدر ن
 لداس و ظاهرش داشت ب یباران در هماهنگ

 ثابت ؟ یبا من آقا دیداشت یکار -
 شده بود به خود آورد ! رهیسوال صدرا را که همانطور مات به او خ نیا

 یآمادو نجایا ادیبه همراه موکلش م ییایک یآقا گهیسددداعت د کیبله ب تا  -
 ببب دیباهاشون رو دار ییروبرو
 پوشانده شد ب رهیت یبا ابرها ییخندان و روشن باران ناوهان وو چهره

 من ببب اخه -
 یکه به سمت اتاقش م یاش را اي چهارچوب در برداشت و در حال هیتك صدرا

 رفت وفت :
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ح  بشددده ببب به  زیره امروي همه چببب بهت دیرو داشددته باشدد شیآمادو دیبا -
 دارم ب ايیکمكتون ن

ون ح  بشه ببب به کمكت زیببب بهتره امروي همه چ دیرو داشته باش شیآمادو دیبا
 دارم ب ايین

رها کرد و به اتاق  ییظرفشددو نکیرا که هنوي در دسددتش بود در سدد یقور باران
 چهره نگران باران وفت : دنیبروشت ب هنگامه با د

 ه ؟شد یچ -
 بببب دهیب حتما حكم دادواه به دستش رس نجایا ادیم لشیفرهاد داره با وک -
به نظر من که دادواه خ یخوب چرا انقدر نگران - تايه  بهش لطف کرده  یلی؟ 

 ببب
 بببب نیباهاش روبرو بشم ب هم  وامینم -

 مد  نشاند : یرو یاي دا بلند شد و دستش باران را ورفت و به آرام هنگامه
 نیا جادیکه باعث ا یافتاد ب در ضددمن کسدد یم دیيود با ای ریاتفاق د نیا -

 ب یاحساس گ*ن*ا*ه کن دیفرهاد شده خودشه تو ندا یبرا تیوضع
 که ممكنه بزنه رو ندارم ییب اما تحم  حرفها كنمیمن احساس گ*ن*ا*ه نم -
 احتماال حرفهاشون کنترل شده است ب ادیم لشیخوب چون با وک -
 امشب ببب یبرا دیخر امیباهات ب  واستمیباشه ب اما م نطوریا دوارمیام -
 ! یاليم داشت یچ قایدق -
 ب رمیشال و صندل بگ هیبرم   واستمیاست م رهیت یکت و شلوار آب هیلداسم  -
 میریخوب بعدش با هم م -
 ب گهیبعدش بتونم برم د كنمیفكر نم -
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 ؟یمن رو قدول دار قهیخوب سل -
 به هنگامه انداخت : ینگاه مهربان باران

 ببب دمیکه تا حاال د یهست یدختر نیتو خوش پوش تر -
 يد و وفت : یلد ند هنگامه

 یببب اما وذشددته اي تعارف و شددوخ یدیمعلومه که تو عمرت اصددال دختر ند -
 ببب رمیگیبرات م رمیمن م

 یافتیتو يحمت ب  وامینه نم -
شق خر یدونیتو که م - شق خر کردن ببب من دیخانوما عا کردنم هم  دیهم عا
نهید که  دیخر یسددر هیب خودمم  یكنیبهم لطف م یببب پس تو دار و دارم 
 انجامش بدم ب كنمیفرصت م ینطوریا

 پس ممنون بب -
 رفت : زشیبلند شد و به پشت م هنگامه

ست رو تكم نیمن ا - ست رمیبعد م كنمیم  یدادخوا صم یب را  نیولورفتم ا میت
 دم ببرو بهت ب تیپرونده کار

 باران کامال به سمت حرف هنگامه بروشت : ذهن
 اما يوده بب -
شت ماهه که کارآموي کینزد ستیهم يود ن چیه - شروك کرد تیه من  یرو 

 هشت ماه کارآموي بودم سه تا پرونده م*س*تق  داشتم ب یوقت
 ؟ هیموضوعش چ -
 ببب یملک تجار هی یاست برا هیدادخواست ت ل هی!  ستیس ت ن -
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 باران اي تعجب ورد شد : چشمان
 اون وقت ؟ ستیس ت ن -
باور کن اي راحتتر - له اش خ نینه  به داش حق الوکا  یلیپرونده هاسدددت ب 

 ببب كنهیخوبه ببب اونقدر خوب که حتما وسوسه ات م
 خوب منكه کارآموي م بب ب -
کاراموي - دا یچون  له بگ دین تايه کل؟؟؟یریحق الوکا هم اي صددددرا  یببب 

 ببب ینیابت پرونده نائب یطلدكار
 ب هنگامه دوباره اي دا بلند دیبه لحن کاسدددكارانه هنگامه خند اریاخت یب باران
 شد :

 بببب رمیگیم رمیاصال االن خودم م یخند یچرا م -
اي اتاق خارج شدددده بود و به طرف  ردیرا بگ شیباران بتواند دلو نكهیاي ا قد 

 اتاق صدرا رفت ب
 وددر اتاق صدرا را باي کرده ب دیبه او رس یب وقت دیش دوبه سرعت به دندال باران

 بسه ببب یب شوخ میبر ایهنگامه تروخدا ب -
 حق تو رو  وادیم یطالب عدالت تا ک یآقا نیا نمیبد  وامیم هیچ یشددوخ -

 ب وره ببب
 به هنگامه انداخت : یمتعجب نگاه صدرا

 خوردم ؟رو  یسرت ب من حق ک یرو یشده دفتر رو وذاشت یباي چ -
 باران بب -

به باران انداخت ب باران هر دو دسددتش را باال آورد و به  یمتعجب نگاه صدددرا
 تكان داد : ینشانه نف
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 ب دیثابت ببب شما توده نكن یکنه آقا یم یداره شوخ -
 درد بب رونیکرد او را اي اتاق ب یسع دیکش یهنگامه را م یکه بايو یدر حال بعد

پرونده  یبزنم ببب صددددرا چرا حق الوکاله باران رو توباران بگذار حرفم رو  -
 یدیبهش نم ینینائ

 هنگامه را رها کرد و وفت : یبايو باران
 بب كنهیم یبهش نگفتم ببب داره شوخ یزیمن چ دیباور کن -

عد ب یلحظه ا یبرا صددددرا باران نگاه کرد و ب مه و  به هنگا  یمات و مدهوت 
صدا اریاخت شروك به خند یو با  سرش را عقب برده بود و باران  دنیبلند  کرد ب 

صدرا باي همه چ یشرمنده نگاهش م او برد ب با  ادیرا اي  زیکرد ب چهره خندان 
 یبادبانها كردیمب حس   ندهیم یوقت شدددهیچقدر دذاب تر م دیشددیخود اند

 نهیدستش به طرف قفسه س اریاخت یقلدش به ظرافت در حال تكان خوردنند ب ب
فت ب وو ند تر طپ یدلو  واسدددتیم ایاش ر  ب صددددرا ردیقلدش را بگ دنیت
 هریاو خ یباران افتاد که رو فتهیچشددمش به نگاه شدد دیخند یهمانطور که م

وا ناخودآ دال کرد ب  نده بود و حرکت دسددتش را دن بايماند حس  هما اي خنده 
تواند بشددنود ب باران اي توقف  یم زیضددربان قلدش را خودش ن یصدددا كردیم

صدددرا به خود آمد و به سددرعت اي اتاق خارج شددد ب اما صدددرا خنده  یناوهان
ود دوخت ب ستادهیقد  باران در آنجا ا هیکه تا چند ثان ییمتفكر نگاهش را به دا

 رگید زیچ ایاسم آن را غرور بگذارد  تدانس یداشت که نم یندیب حس خوشا
ضدداتش با باران با ودود همه اعترا یها یبا ودود همه بدخلق نكهیبب غرور اي ا
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 یآسان نیداشت که به ا ییب هنوي انگار در قلب او دا شیودود همه فرارکردنها
 ندود ب یاي دست رفتن

 افكار صدرا را اي هم وسست : هنگامه
حال خ - له اش رو م یلیبه هر  که چون  شدددهینم  یب دل یدیيود حق الوکا

 م بببنبكشه م یگاریقراره ايش ب یببب اور کس یبكش یگاریکارآمويه ايش ب
 يد و وفت : یلد ند صدرا

 یوقته چكش رو نوشددتم اما نم یلیبكشددم ب خ یگاریمنم ن واسددتم ايش ب -
 یبعد اي دلسدده بعد  واسددتمیبهش بدم که قدول کنه ببب م یدونسددتم چطور

 ببب یدور هیدادسرا 
ببب من  رهیعوضددش پول هم بگ دبهیبا كنهیداره کار م یقدول کنه وقت دیچرا ندا -

 ب كنمیم حشیخودم تود
 سرش را تكان داد و وفت : صدرا

ش شییاما خدا - صمم با  چیکنم ه یفكر نم یاور تو همه پرونده هات انقدر م
 بتونه شكستت بده بب یدادستان ای یقاض

آ  ونریکه به يور تا آن لحظه به خود ورفته بود ب یبالخره اي ژسددت دد هنگامه
 ببب دیمد و خند

شده م ریب الدته هنويم د شدمیشرخر م  یوک یدا دیمن با - ال تونم برم دند ین
صول کردن چک ها شون ببب فكر کنم درآمدش  یو مردم و ينده کردن طلب ها

 حرفها باشه ببب نیاي ا شتریب
 ستیهم ن یبد فكر -
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را باي کرد و دسته چكش را  زشیکنار م یحرف صدرا در کشو نیاي وفتن ا بعد
ش ب کیاي آن خارج نمود ب و  شده را اي آن ددا  برگ که م شته  بود اي قد  نو

 کرد و به سمت هنگامه ورفت :
 یا گهید زیهر چ ایلطف کردن  یبهش بده که متوده بشدده پا یرو طور نیا -

شه و من کامال مطابق قانون اونقدر نیو ا ستین ونیدر م ه ک یحق الوکاله کار
 ب دمیبراش چک کش رهیبه عنوان کارآموي بگ دیبا

 رفت و وفت :چک را و هنگامه
 براش ب كنمیهمه اش رو خرج م رمیاالن م نیراحت هم التیخ -

 چک نگاه کرد ادامه داد : یبه مدلغ رو یوقت اما
که نم نیخوب هم - ما سددع شدددهیاالن   ندهیتو هفته آ كنمیم یخردش کرد ا
دالد یزیچ خاطره  ما براش  له  نیکه اول شدددهیم یايش نمونه ب حت حق الوکا

 ! رهیو یرا اي تو م شیيندو
ها  نیاول شهیبهش نگاه نكرده بودم ب خوبه هم ینطوریبا خود فكر کرد ا صدرا

بهم  رشتیباشه که ب یبهانه ا نیباشم که ا دوارمیتونم ام یمونه ب م یآدم م ادیدر
 فكر کنه ببب

 رونیخود سددرش را باال آورد هنگامه اي اتاق ب کیمتعجب اي افكار رمانت یوقت
ست ب  یصندل یرفته بود ب خود را رو شمانش را ب شت بلندش رها کرد و چ پ
 ايیشددده بود هم او و هم باران ن جادیدو قد  اي دلسدده ا نیخوشددحال بود که ا

 داشته باشند ب یمضاعف یداشتند که انرژ  
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 غرغر و اخم به باران بقدوالند که یبالخره توانسددت با منطق و کم یوقت هنگامه
و کامال حق اوسددت  یعیطد یده امرپرون نیورفتن حق الوکاله در خصددوص ا

 باران را ب رد ب ايیمورد ن  یکرد و رفت تا وسا  یدادخواستش را تكم
شته بود که ک ساعت س ییایاي هفت وذ ب مالحت آنها را به اتاق  دندیو فرهاد ر

کرد و صدرا خود به دندال باران رفت که هنوي اي اتاق کار خارج  ییصدرا راهنما
 : دیام اي پشت در اتاق به ووش صدرا رسبرس ینشده بود ب صدا

 ؟ یباران چرا انقدر مضطرب -
 ستین یمهم زیچ -
 رسونمتیم ی وایاور م رمیخونه ب من دارم م یبر ی واینم -
 ببب دینه اخه من با -

سام ک یضربه کوتاه صدرا شود بر ست مقاب  باران فیبه در يد و آن را و  به د
 کرد ب یاحساس ناراحت انشانیبود و صدرا اي فاصله کم م ستادهیا

 ؟ دییایاومدن ب شما نم ییایک یآقا یخانم اشراق -
تكان داد و به دندال صدددرا به راه افتاد ب برسددام  دییسددرش را به نشددانه تا باران

 به او يد و وفت : یچشمك
 نگران نداش ببب ییایهست تو اي پسش برم یاما هرچ هیدلسه چ دونمینم -

 يد و وفت : یلد ند نامطمئن باران
 ممنون ب -

 در اتاقش را وشود و رو به مالحت کرد : صدرا
 دیبر ییرایبعد اي پذ دیتون یدلسه ما ممكنه طول بكشه شما م -
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شد ب ک باران سردا یپا یدلو ییایوارد اتاق  شد اما فرهاد اي  كان ت شیاو بلند 
 دهیاتو کشمرتب و  اریبس یه بود ظاهر دهیکه او را د ین ورد ب برخالف بار آخر

صالح کرده بود و پ صورتش را کامال ا شت ب   به رنگ بنفش یمردانه ا راهنیدا
شتهباي و زیآن را ن ییکه دو دکمه باال رهیت یلیخ شك ذا شلوار م  یبود به همراه 

ا رفت و به باران اشاره کرد ت زشیبه تن داشت ب صدرا به پشت م یخوش دوخت
 ب ندینشاو بود ب زیم یروبرو قایکه دق یمدل یرو

 سكوت حاکم بر فضا را شكست ب صدرا
 شما و موکلتون هستم ب یحرفها دنیما منتظر شن ییایخوب دناب ک -
 رهیبه فرهاد انداخت که به باران خ ینگاه یچشدم ریتكان داد و ي یسدر ییایک

 وفت ب ینم چیشده بود و ه
 ببببگم که   واستمیب اما من م میصحدت ها با هم قدال داشت یسر کیما  -

 را قطع کرد و وفت : ییایحرف ک صدرا
اول  رو اي زیباشددده که همه چ ايین كنمیفكر نم میما توافقاتمون رو قدال کرد -

 ب میکن یبررس
ما در موک  شدد یطالق توافق یباتوافق ما برا دکهیدونیامادناب ثابت شددما م -

شون ب وان دندال حكم طال رهیگیقرار م یبهتر یلیخ طیشرا ق ب چون اور خود
 ! رنیهم نگ جهیاصال نت دیو شا انجامهیباشن ممكنه مدتها به طول ب

سنگ ریکه ي یدر حال باران سر دا نینگاه  رد و خو یتكان شیفرهاد معذب بود 
 وفت :
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تند کام  هسدد یمن به اندايه کاف  ی! دالییایک یآقا دیکن یم یکم لطف دیدار -
 را مجاب کنند ب یتا هر دادواه

 ببب دیمطمئن حرف بزن انقدر دیشما ندا -
شما  یم - شراف دارم ب به نظر  ایينم چون مث   شما بر قانون ا صف  حداق  ن

ضرب و درح شده کاف یکه منته یشما  ور صد یبرا ستین یبه مرگ فريندم 
 حكم ب ب ب نیا

 ! مینظر بد دیدرخواست تجد میتون ینشده ما م یهنوي قطع شونیحكم ا -
 را قطع کرد : ییایبه باران حرف ک کالفه اي نوك نگاه فرهاد صدرا

ب و دوما شددما خودتون بهتر گردهینظر بر م دیماهه اي تجد کیاوال که پرونده  -
! اور  شهیم دییحكم تا نیا وستهیکه در پرونده پ یلمیباتوده به ف دیدونیاي من م

کنم و  یکار رو م نیچه بسددا که ما هم هم دینظر کن دیشددما درخواسددت تجد
 ب شترهیب یلیاي تدرئه شدنشون خ شونیشدن مجايات ا شتریاحتمال ب

 ب ببدیکن یشما فكر م یعنی -
 سرش را تكان داد و شمرده شمرده وفت: صدرا

قا كنمینم یفكر چیمن ه - هاامون رو يد ییایک یآ ما قدال حرف ب  میب منو شدد
ضرب و درح من  شونیحمله ا هیهمونطور که وفتم ما اي پرونده مهر به دفتر و 

شت م ! ! ! ضر به توافق ب شونیکه ا می واهیدربرابر م میکن یو نفقه وذ  یراحا
 طالق بشن ببب

 باران برداشت و به صدرا وفت : یبالخره نگاهش را اي رو فرهاد
و داره ت یکه برا یمنفعت ای! وو  یوک یآقا یزنیراحت اي طالق حرف م یلیخ -
 حق الوکاله ساده است ب کیاي  شتریب یلیخ



wWw.Roman4u.iR  940 

 

 وفت : ینسردبا خو صدرا
سه برا نیا - س یدل ص یبرر ش  سائ   صوص  ستیما ن یم ب بهتره د ر خ

 ببب میحرف بزن یمسائ  حقوق
 با خشم وفت : فرهاد

ست من  دی واهیم دیوذر یاي خونه من هم نم یشما حت - اونجا رو هم اي د
 توافق کنم بب یراحت نیکه به هم دی! اونوقت توقع دار دیاریدر ب

 دیکشدد رونیکلماتش ب یاي البال شدددیبغض را م یه به راحتک ییبا صدددا باران
 وفت :

ست نقدریکاش هم - سان بود هینگران من به عنوان  یکه نگران خونه ات ه  یان
 بببب

 اي مكث باران استفاده کرد و ادامه داد: صدرا
ما شده به نظر ش فیتوق دیدار یخونه شما بابت بدهي که به پدر خانم اشراق -
صفانه ا ریغ شرامن ست رفتن شونیکه ا یطیست ؟ با توده به   االن دارن و اي د

ضرر را  نیمنصفانه است اور شما ا ریغ دیكنیواقعا فكر م شونیمال هیتنها سرما
ما را باج اي ش ایرشوه  رفتنکه انگار ما قصد و دیحرف نزن ی؟ طور دیددران کن

 ! میدار
 وفت : یيد و سرش را تكان داد و به آرام یپويخند تل  باران

 یارشدداد هم يد یکه به من در دادسددرا یفیافترا و تهمت کث تیمن اي شددكا -
شت م سموم رو  نیشالق خوردن هم ا یکنم حت یکنم ب فكر نم یوذ افكار م
 کنه ! رونیاي سر تو ب
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 خواست اعتراض کند که باران بدون توده ادامه داد : صدرا
 شددده رو فیبانک توق یکه تو یدرباره اون خونه ! باشدده مال خودت ب اما پول -

ده ش فیتوق هیمهر ی! اون سهم پدرمنه ببب درسته که االن برا میدیبهت پس نم
ه باشددم ! و پروند هیکه به دندال ورفتن مهر سددتمین یمن آدم یدونیاما خودت م

 ضرب و درح و مرگبببب
 : دیباران لرري یصدا

بشددم ده سددال تو  اور مجدور یبدم حت تیتو اون پرونده امكان نداره رضددا -
ضا چون ببب چون تو بچه  دمینم تیدادواه خانواده دندال حكم طالق بدوم ببب ر

 یزی! کتک خوردن من چ یمن رو کتک يد نكهیببب نه ب اطر ا یامون رو کشددت
شه ! بارها و بارها قدلش ا دیندود که دد سكوت کردمبب و یرو کرد نكاریبا ب من 

ست یوقت  وامیاما م ست نكهیبه ا یکن فكر یتو يندان ه بچه رو اي  هی یچطور تون
ين رو اي مادر بودن ببب ده سددال هم اور تو ينددان  هیو  یمحروم کن یحق يندو

که بچه ام تو ب*س*لم  یساعت کیکه من در اون  یکش یاونقدر رنش نم یبمون
حظات ل نیتو يندان و به تمام ا یبر  وامیبببب م دمیکش شدیسرد تر و سرد تر م

ببب نه به من ! همه  یبد دیکرده با نییرو هم که دادواه تع یا هیببب د یفكر کن
 ببب یاریم لمیوک یرو برا دشیو رس رخوارواهیش هیبه  یدیاش رو م

 : دیبگو یزیکرد چ یسع ییایک
 ببب یاما خانم اشراق -

 اي دا بلند شد : باران
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تم ! وورنه هس حالت حاضر به توافق نیفقط در ا دیبه موکلتون بگ ییایک یآقا -
 ستین نشویاصال به نفعع ا نیکه ا دیدونیو م كنمیم یریگیتمام پرونده ها رو پ

! 
 و تلو بلند شد : نیفرهاد سنگ یصدا

شه ! توافق م - س نكهیببب نه به خاطر ا دتیببب نه به خاطر تهد كنمیبا  ایب  دمیتر
خاطر ا یحت كهیبه  کاظم  یوک ن له رو هم تحر یاون  اي من که  دیکرد کیاب

كا نه ! توافق م تیشدد نه ببب  ند نیاي ا  وامیچون م كنمیک توش  یکه دار یب
ثان  وامیرهات کنمبببب م یکشدد یعذاب م ثان هیبرم يندان و  با  هیبه  اش رو 

تاوان کارم رو پس   وامیکنم بببب م یروحم رو له کرده يندو كهیعذاب وددان
ببب تو  یاي من بگذر یحاضر هانیسوال ايت دارم ببب بعد اي همه ا هیبدم ببب اما 

 بب یقلدت اي من بگذر
 ییایبلند شددد و به ک زشیموند ب صدددرا اي پشددت م یبر دا باق اریاخت یب باران

 وفت :
شر ییایک یآقا - ف بزنند اور با هم تنها حر كنمیفكر م رونیب دیاریب فیلطفا ت

 بهتر باشه !
د وره خورده بود ببب متوده خروج آنها نشددد بب نگاهش در چشددمان فرها باران

 ببب ستینگر یدر چشمانش م میبعد اي مدتها م*س*تق
 ببب باران ! یبگذر یتون یم -

 وفت : یبه سرد باران
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به حال بچه امون داره ببب  یبه حال تو داره ؟ چه سود یوذشتن من چه سود -
هر  اما به یفرهاد ! درسددته که به عمد اون بچه رو نكشددت یقاتل هیاي نظر من تو 

تو اعتمادم به  یببب وذشددت اي اون تو روح من رو کشددت یحال به نظر من قاتل
نداشددتم اما با اعتماد  چیهکوچک خودم  یایب من تو دن یبرد نیرو اي ب گرانید

 یب کار یرو اي من ورفت نیکردم ب تو هم یم یيندو گرانیو اعتقاد به خودم ود
سا یکرد شم که  هیکه به  شته با رو باور نكنم ببب  زیچ چیهخودم هم اعتماد ندا

 دیروي ايت وذشتم ببب چون من هم اشتداه کردم ببب اي اول ندا هی دیشا دونمینم
 تو رو هم نابود کردم ببب یايدواج اشتداه يندو نیببب و با اكردمیبا تو ايدواج م

آمد و به سددمت دفتر کار هنگامه  رونیحرفها اي اتاق ب نیبعد اي وفتن ا باران
 کرد ب ستنیکنفرانس وذاشت و شروك به ور زیم یا رورفت ب سرش ر

 اي استانه در او را به خود آورد ببب ییتا صدا ستیور انقدر
 بسه باران ببب -

ستانه در ا سرش صدرا در آ صدا ستادهیرا بلند کرد  رريان ل ییبود ب با بغض و 
 : دیپرس

 رفتن ! ؟ -
 آره توافق نامه رو امضا کردن و رفتن بببب -

د ب اش را مهار کن  تهیافسددار وسدد هیکرد ور یو سددع دیکشدد یقینفس عم باران
 اریاخت یعطرش ب یاو نشددسددت ب بو یکنار یصددندل یصدددرا دلو رفت و رو

 کرد یممنون واقعا حرفهات کمک بزرو -باران را آرامتر کرد ب 
 کمک کردن نزدمببب یمن اون حرفها رو برا -
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شا باعث تیدونم ب بب اما در نها یم دونمیم - فرهاد به خوددش  یذره ا دیشد 
 بببب ادیب

 دوباره بغض کرد : باران
 كردمیانقدر احمقانه رفتار نم شددهیمن در حق اون هم بد کردمبببب کاش هم -

 بببب کاش ببب
 با احسدداسددات یکرد ی! تو با دلت يندو یوقت احمقانه رفتار نكرد چیتو ه -

ش یکه ما آدمها یکار یکرد یيندو ب ببمیاکامال فراموشش کردرويه نیا ینیما
ب اور ببب اور ببب اور من و فرهاد متوده روح  یخوددت رو سددرينش کن دیتو ندا

 تو بب اشتداهماست نه  یاقتیل یاي ب نیا میبزرگ و قلب مهربانت نشد
صدرا دلش  هق صدرا نگاه کرد و لد ند مهربان  هق باران بند آمد ب متعجب به 

ا کالفه ورم کرد ب صدر یاندک شهیهم یسته براب وی كردیکه فكر م یرا آن قسمت
سوال باران برا ب و دختر متعج نیتا ا ردیخودش را بگ یدلو نكهیا یاي نگاه پر

کرده بود س ت در  اهیسچشمش صورتش را  شیکه تمام آرا یرا در حال انیور
ست و  سرعت اي دا برخوا شود به  صه خوردنش ن شارد و مانع غ آ*س*و*ش نف

 وفت :
سونمت ببب فقط فرهادوقت یمن م میبر گهیبهتره د - شت م یر ت رفت وف یدا
 داده مراقب پونه باش تا اشتداه تو را تكرار نكند بببب غامیپ دیفر

----- 
 ریحرکت ماند ب ي یب یبردا یفرهاد چون عروسددك غامیپ دنیبعد اي شددن باران

 باشه ب تونهیم یمنظورش چ یچ یعنیلب با خود يمزمه کرد 
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ك  شدد دیاو و فر نیممكن اسددت ب كردیکه فكرم یآوردن عالقه اندک ادیبا به  و
 سرش را تكان داد : اریاخت یورفته باشد ب

حد حماقت کنه ببببب اونم  نینه امكان نداره امكان نداره که پونه ب واد تا ا -
 که بردم ب یرنج نهمهیبعد ا

ست ک به سالن و در خرود فشیسرعت اي دا برخوا  یرا چنگ يد و به طرف 
 در مانع اش شد : یرفت ب صدرا دلو

 کجا ؟ -
 پونه حرف بزنم ! دبایبرم با دیبا -
 برمتون یباشه من م -

 به شما شده بود ب  یتو تدد دوباره
 نشده باهاش حرف بزنم ب ریتا د دی! با شهیم رید -
ش - شور دینگران ندا صورتتون رو ب ست ن ینطوریا دیب اول  تو  دیبر ستیدر
ب  مریتر م عیسددر یاي هر تاکسدد دیرسددونمتون مطمئن باشدد یبعد من م ابونیخ

 دمیبهتون قول م نویب ام و به شتابشه ا یخوب
صدا باران ستشو یبدون توده به طنز داخ    دنیرفت و با د یصدرا به طرف د

س ساده بودکه فكر  اریاخت یب ششیشده اي آرا اهیصورت  پويخند يد ب چقدر 
اي  یباشد ب صدح با احساس خوب یخوباو روي  یممكن است برا كردامرويیم

مانتو داریخواب ب قت خود را  دیمحدوبش را پوشدد یشدددده بود و  با د و 
آراسددتباماتمام امروي با اتفاقات ناراحت کننده وذشددت ب دسددتش را اي کف 

صورت پر کرد و آثار به دا مانده اي آرا یخوش بو ستن  ش صوص  ا ر ششیم 
ست ب نفس عم یکه اکنون طرح ش ضحک بود  ش یقیم صو دیک اده س ریو به ت
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به  فیآمد صدرا ک رونیب ییاي دستشو یکردب وقت یدهن کج نهییصورتش در آ
شناخت ب درست  یرا خوب م فیبود ب آن ک ستادهیا یدر خرود یدلو ستد

ه هم نیبودبا تعجب فكر کرد چطور بعد اي ا دهیفرهاد خر یرا برا نیمث  هم
تهیرا دور ن فیک نیسدددال هنوي ا نداخ حالب ا به ک یبب در   یچرم فیکه هنوي 

 لب يمزمه کرد : ریشده بود ي رهیصدرا خ
 ! شمیمزاحم شما نم دیباور کن -

حرف در راوشددود و با حرکت  یپر معنا يد و ب یاو لد ند رهیبه نگاه خ صدددرا
 کرد ب ب ییراهنما رونیدست او را به طرف ب

شت ب وقت تمام سكوت وذ س یراه در صد ر شكر ریي ب باران دندیبه مق  یلب ت
 شود که صدرا وفت : ادهیکرد خواست تا پ

همه آدمها به  شددهیبهمدینكن یاسددیق چیه دیين یباهاش حرف م دیدار یوقت -
اه خواهر که اي اشتد ینه خواهر بزروتر دیب دوستش باش ستندیمن و فرهاد ن یبد

 ببب دهیکوچكترش ترس
درا انداخت و تنها پر اي سددوال به صدد یبدهد ب نگاه ینتوانسددت پاسدد  باران

 دیيمزمه او را شن
 خداحافظ -

آرامتر شده بود ب دمالت آخر صدرا باعث شد تا  یکم دیبه اتاق پونه رس یوقت
تاقش  نهییآ یکه معقول باشدددد ب پونه دلو ردیاش را بگ یتمام سددع کوچک ا

 بود ب شیمشغول خشک کردن موها
 ؟ یاومد یسالم ک -
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 االن ؟ نیهم -
 یها م دیبه همراه خر گرید یقید که هنگامه احتماال تا دقابه خاطر آور باران

 دز پونه فكر کند زیچ چیتوانست به ه یرسد اما االن نم
 رسن ؟ یم یب خواستگارها ک دینه دلسه داشتم هنگامه رفت برام خر -
 ! گهیتا دو ساعت د -
 ؟ یرس یچرا خوشحال به نظر نم -

 با تعجب به طرف او بروشت : پونه
 ؟ هیت چمنظور -

 شانه باال انداخت و وفت : بااران
 ! تیخواستگار ادیب یکه ک ستیبرات اصال مهم ن ی! انگار دونمینم -
 تونه برام مهم باشه ببب یشناسمشون چطور م یمن نم هیعیطد نیخوب ا -
 بب هیعیطد یوفت یبود هم باي م دیاور خواستگار امروي فر یحت -

 سشوار قطع شد ب یداپونه اي حرکت باي ماند و ص دستان
 ؟یخوب ؟ چرا ساکت شد -

 ! دیبه طرف باران چرخ پونه
 بهت وفته ؟ یزیچ یکس ؟یپرس یکه م هیسوالها چ نیباران منظورت اي ا -
نه اي  یخواهر کوچولو كردمینه ب فقط فكر م - که بتو قدر بزرگ شدددده  من ان

 و خودش اون اشتداهات رو تكرار نكنه بب رهیمن درس بگ یيندو
صال ک یيندو  وامیوفته که من م یک - شتداه وفته که ت یتو رو تكرار کنم ! ا و ا

 ؟ یکرد
 ؟ یكنیفرار م ید ار یپونه ببب من خواهرتم ب اي چ -
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 ببب كنمیفرار نم یزیمن اي چ -
 یپناه م یايدواج اددار هیعشددق که به نظرت ناممكنه به  هیاي  یچرا تودار -
 ! یبر

کرد و حاال خود نگران باران بود ب  یاران را درک مب یسددكوت کرد ب نگران پونه
شوار را  یقینگران ترس عم س شمان مهربان خواهرش خاانه کرده بود ب  که درچ

شانه  نهیکوچک مقاب  آ زیم یرو ستش را دور  شت و به طرف باران آمد ب د وذا
 ت ت نشست ! یاو حلقه کرد و کنارش رو

نداشددده من درخواسدددت  یخوب آدم ی! اور پسددر سددداعتچ كنمیمن فراار نم -
 کنم ب یايدوادش رو قدول نم

 ! یباشه ب تو دوستش ندار یکه آدم خوب میریبگ نیفرض بر ا -
که چ - ما بالخره  با ینه ا  یروي ايدواج کنم ب مطمئم اور آدم خوب هی دی! من 

 باشه بعد ببب
 يد ! یپويخند تل  باران

 د عالقه داشتم بببب تايه من به فرهاكرددمیفكرها رو م نیمنم هم -
 ریتاث میعالقه ندارم که ب واد رو يندو دیبه فر یكنیمن اونقدر که تو فكر م -

 بگذاره بب
 ببب یندار ی! تو هنوي سن یکه انقدر يود ايدواج کن یپس چرا اصرار دار -

 کرد ب نددد : یسع پونه
 ببب یمنو درک کن دیدارم که ايدواج کنم! تو با ايین دیخوب شا -
 ببب زنمیحرف م یه دارم باهاات ددپون -
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ب اما باور کن من به  یدونم نگران من ی! م كنمیخوشددگلم من درکت م یآبج -
ساعتچ زیهمه چ شنام و خوب یخوب فكر کردمب خانواده  ستند  یخانواده خو ه

اور فرهاد درباره اونچه  كنمیب من فكر مدونمیاسدم پسدرشدون رو نم یب من حت
 یباهاش خوشددد ت بشدد یتونسددت یبم سددتدونیوذشددت نم یکه تودلت م

 بببب كنهیمن با تو فرق م طی! پس شرا یکه دوستش داشت یگیم ودتخ
 وفت : یاي دا بلند شد و با ناراحت دیکه پونه را انقدر مصمم د باران

ات شددرکت کنم ب بب و  یاي من توقع نداشددته باش که تو مراسددم خواسددتگار -
 بببگمیرو به سهند م زیمطمئن باش همه چ

 باران من بهت ببب -
به سددهند  یکه بهم اعتمادکرد یبگ ی وایدونم حتما م یم - ببب اما اور من 

 نگم بهت خ*ی*ا*ن*ت کردم ببب
صدا  و شد در همان لحظه تلفنش به  بدون توده به اعتراض پونه اي اتاق خارج 

 ب دیکش یشماره هنگامه نفس راحت دنیدر آمد با د
 ببب دایبر میبر یایالو هنگامه سالم م -

سته بودند ب هنگامه  دایراحت بر یها یصندل یبعد مقاب  هم رو یساعت ش ن
 زشیم یدست مشت شده رو كردیدرک م یباران را به خوب یکه نگران یدر حال

 را آهسته نوايش کرد و وفت :
مث   ینایسهند هست مطمئن باش با حام یب توهست ستیبار پونه تنها ن نیا -

 ببب ادینم شیراش پب یوقت مشكل چیشما ه
شه ببب ام نطوریهم دوارمیام - سهند ب دوارمیبا   بهش وفتم قد نجایا ادیبببقراره 

 باهاش حرف بزنم  وامیم یبره تو دلسه خواستگار نكهیاي ا
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سهند با نگاه هنوي شد و  شده بود که در کافه باي  ستج یحرف باران تمام ن و د
 ور وارد آنجاشد

شد یوقت برعكس صال آرام به نظر نم رونیوقت ب که وارد کافه  سهند ا  یرفتن 
س شن ییزهای! با توده به چ دیر سع دهیکه  ران کرد به با یم یبود هر چقدر که 
ضوح اي ا زیچ چیکه نگران ه دیبگو شد اما به و ران کودکانه پونه نگ یباي نیندا

 ! دیرس یو ناراحت به نظر م
 :بعد اي رفتن سهند رو به باران کرد و وفت  هنگامه

 نیتو همچ نكهیبه ايدواج برسدده اي ا یخواسددتگار نیاور ا ؟یبر یخوا ینم -
 ! ای وریغصه م یندود یروي

سكافه اش را به لدها کیش لکیم ین یبا حواس پرت باران سدان شین  چید و هچ
 گریراحت بود که د الشیسهند خ دنیفكر کند ب با د  واستینگفت ب دلش نم

ند او در وقت تصددمکند ب  ینم دیپونه را تهد یخطر مان  تنها و یریو میپونه 
 دهیپوش یدالد رمکه لداس ف یندود ب با اشاره دست باران پسر دوان ریپذ بیآس

را در آورد و  گاریتكاندن خاک سدد یب باران ادا شددددیم کیآنها نزد زیبود به م
شد که با ش دمتیپ سیي شانیبرا دیمتوده  عجب ب هنگامه با ت اوردیب یگاریر

 : دیپرس
 ؟ یبكش گاریس ی وایم -

 کرد ! دییبا تكان سر تا باران



 951 در  امتداد باران

ته  یاي وقت - ند رف مه هم حرف نزد هیسدده  هینطوریدونسددتم ا ی! اور م یکل
انقدر يود بره ب منو باش که امروي به خاطر خانوم ک  ولسددتان رو  گذاشددتمینم
 کلمه باهام حرف بزنه ! هی دهیرو کردم ! حاال افت ار نم ریي

 ه لب آورد و وفت :ب یلد ند باران
 ! منكه قد  اي اومدن سهند اونهمه حرف يدم باهات ب هیچه حرف نیا -
و با يبون  ینیسددداکت بشدد دیاالن با یچون قدلش اون همه حرف يد یعنی -

 ؟ یاشاره حرف بزن
دز - د د د د د رو  زیسهند اومد و من اونقدر تند تند همه چ ی! راستش وقت زمینه ع

 شدم ب بعد رفتم تو کما یسترس خالاي ا هویبراش وفتم انگار 
 را در هم وره کرد و وفت : شیدستها هنگامه

 ! یستیتنها ن ینگران نیحم  ا یبرا یچون متوده شد -
واه - بد یلیخ یاره  که مشددكالت رو  به   هی! و خودت تو  گهید یكی یخو

 بب یخلسه کوتاه فرو بر
ه ! هم باش گاریس دیباخلوت شما حتما  نی! حاال تو ا لسوفیاوه اوه خانوم ف -

 ببب یبدون دود و آلودو شهینم
 خارج کرد : فیرا اي ک كشیبار گاریپاکت س باران

شا دمیرو چند وقته خر گاریس نیا یدونیم - سه ماهه اما ه شتریب دی؟   چیاي 
 ن وام ببب نكهیوقت نشد که بكشم ! نه ا

 خوب نكش االنم بب -
 ببب اریرو در ن ونیزیتلو یسالمت یابرنامه ه یکه ادا كنمیهنگامه خواهش م -
 ! ؟یبهم احترام بگذار ی وایسرپرستت هستم ! نم  یوک یناسالمت -
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کرد نگاه پر دذبه  یبه خود ورفت و سددع یحرف ژسددت دد نیاي وفتن ا بعد
باران ب یا باران ب اندايدیبه  صددورت او خنده اش  دیاي حالت دد اریاخت ی! 

 وشت وفت : یدال فندک مبه دن فشیورفت همانطور که داخ  ک
شت اما وقت  یوک نیاول - سن دا سدل یسرپرستم فكر کنم دو برابر تو   گاریوم 
ش یم شم  یوفت اور ب وام م دیک شته با تونم منم بردارم، فقط اي اون توقع ندا

 تعارف کنه ! گاریسرپرستم بهم س  یبه عنوان وک
 سرش را به نشانه تاسف تكان داد و وفت : هنگامه

 دهینرس ییموضوك بوده که کارت با اون به دا نیاحتماال به خاطر همخوب  -
! 

رداشت ب فشیو رو کردن ک ریآن روي ها افتاد و دست اي ي ادیبه  اریاخت یب باران
 که به يبان رانده بود وفت : یاي حرف مانیب هنگامه پش

 بود ببب یناراحتت کنم ! قصدم شوخ  واستمیمتاسفم باران دان نم -
 چشمش را بست و سرش را تكان داد : باران

شم ب فقط هر وقت  دیبا یچ یب برا ستین یبه عذر خواه یايینه ن - ناراحت ب
ت قسم هیانگار  ستیمن ن یانگار مال يندو كنمیافتم حس م یاون رويها م ادی

 اش بودم ببب نندهیکه من فقط ب نهیدرام و غمگ الیسر هیاي 
 فهمم ب یم -

 ند :بغضش را عقب را باران
 ها ! یکول نیشده مث  خورد فمیکجاست بببب ک دونمیفندک هم نم نیاه ا -
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شدن نور یصدا شن  سرش را بچرخاند  فیضع یتق فندک و رو شد  باعث 
 را روشن کند وفت : گارشیکه س كردیکه اشاره م یدر حال دینو
 ببب دمیشما ند یو مهربان یبه متش ص یمن هروز کول -

 روشن کرد وفت : یقیرا با پک عم رشگایس نكهیبعد اي ا باران
 هستم ! یمن آدم مهربون دیدون یشما اي کجا م -
 بببب هیکه دورتونه رنگش آب یحس کردم هاله ا دمتونید یهمونطور که وقت -

 وفت : هنگامه
کار  نیدندال ا نیو بعد اومد نیصدرا وفت شما پزشک بود ادمهیکه  ییتا دا -

 ب ب ب دیوفته باشه که روانشناس هم هست ادینم مادیبه خاطر عالقه اتون ! اما 
دوست داره ! خصوصا دوست  یلیاما روانشناسها رو خ ستینه روانشناس ن -

 داره خودش رو مث  اونا دلوه بده
کوتاه  یآنها را متعجب کرد ب صدددرا بعد اي سددالم یصدددرا هر سدده  یصدددا

ست !و رو به باران در حال ش شان ن س یکنار شم دوخته رشگایکه با اخم به   چ
 بود وفت :

 ! دیباش یدر مراسم خواستگار دیاالن با كردمیفكر م یخانم اشراق -
 يد و وفت : گارشیبه س یگریتوده به اخم صدرا پک د یب باران

 یم یدویمادرا رس نیندود من حضور داشته باشم ! سهند خودش به ا یايین -
 کنه !

شد بدون  انیدور آنها نما یزیر یها نیتنگ کرد و چ یچشمانش را کم صدرا
 نگاه کند وفت : دیبه نو نكهیا

 شات اسپرسو اضافه ببب هی! با  اریبرام کافه موکا ب دینو -
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  یوک یآقا یكنیم یزیناپره -
 ات برس ! فهیدکتر برو به وظ ینداره آقا یبه شماربط -
شما اي خانومها ادايه ورفت - شم دناب ! فقط  ست یچ ش شونیسر م یکه ن  و ز

 !یدیش هم مسفار
 به او انداخت و وفت : یچپ چپ نگاه صدرا

 ؟ ییخانومها  یشما وک -
 هستم ب امیمشتر تینه اما به عنوان صاحب کافه مسئول حفظ امن -
 رو به خطر انداختم ؟! تشونیاالن من امن -
 تیرو به خطر بندايه امن تیک  بشر تونهیمث  تو م ییآدم عب*و*س و اخمو -

 ! ستین یزیدو تا خانم که چ
 سر و ته آنها را قطع کرد و وفت : یددل ب هنگام

ه چون باران که روي نندیبشدد نجایتونند ا یبار م نی! ا دینداره آقا نو یاشددكال -
 اخمو بتونم دو کلمه حرف بزنم ببب  یوک نیبا ا دیسكوت ورفته ب حداق  شا

 کرد و وفت : ینامحسوس میاش تعظ یشگیبه عادت هم دینو
ست ! فقط اور با ا  یهر طور م -  هشیمن هم دیدینرس جهیهم به نت شونیشما

دو نفره هستم خصوصا اور قرار باشه توش ژست روشفكرانه  یعاشق وپ ها
 بببب میکن یپرداي هیپدرخوانده نظر لمیف ایکافكا  یدرباره کتابها یو ه میریبگ
 ب كنمی! حتما شانسم رو امتحان م نطوریمنم هم -

شدن نو بعد سكوت به خ دیاي دور  صدرا که در  شم دوخته  ابانیهنگامه اي  چ
 : دیبود پرس
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 ؟ یینجایچطور شد که ا -
 نمیبد نجای! اصال توقع نداشتم شما رو ا یکامال اتفاق -
ستیباران دلش نم - شه بهم پ  وا سم با منم که  ! نجایا مییایداد ب شنهادیتو مرا

 اي خدا خواسته ببب
 : دیيد ب صدرا اي باران پرس یاي سر قدرشناس یلد ند باران

مربوط به دلسدده امروي  یانجام کارها یکه برا دیوقت دار یخوب شددما ک -
 ! میبر
 که من باشم ؟ ايهین -
ضا یبرا - طالق  یمطروحه بله ! اما کارها یفریک یپرونده ها یدادن رو تیر

ون خ شیآيما هیو الدته قدلش  دییایشددما فقط روي محضددر ب دمیرو من انجام م
 م ببه
 دیبد حیتوض ستین ايی! ن دونمیم -
ش - شما هم همكار ما ادمی دیبد  وقت  یکه ک دی! خوب نگفت دییرفته بود که 

 ؟ نیدار
باشد  هدیاو و فرهاد به آخر رس یقصه يندو شدکهیسكوت کرد ب باورش نم باران

 خواب مس ره بود بب کی ایو  یشوخ هیشد شتریب زیانگار همه چ
 ببب دونمینم -

 رو به هنگامه کرد و وفت : اصدر
ياده آ تونیهفته کدام روي وقت کار نیتو ا دیدادواه دار دونمیبه دز فردا که م -
 ؟

 فكر کرد و وفت : یاندک هنگامه
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 دیاسدددت که باران با هیپرونده ت ل هیفقط  میندار یهفته کار خاصدد نیتو ا -
 کنه و بدره شورا ! میدادخواستش رو تنظ

 ببب دییایشما پس فردا صدح ب یقخوب پس خانم اشرا -
 حرف صدرا را قطع کرد: باران

ه کنم ! فعال فكرم به خاطر پون نییبهتره من خودم رويش رو تع دیكنیفكر نم -
 مشغوله

 گاریخواست اعتراض کند که هنگامه با اشاره او را ساکت کرد ب باران س صدرا
شن کرد چه ب یگرید سه و آ یم كردیفكرم هودهیرو ن رامش بعد اي رفتتواند خل

با ودود صددددرا در آنجا انگار آرامش هم رفته بود  سددهند را حفظ کند حاال 
 یمشددترکش م یويند انیبه خط پا یبه يود نكهی!م صددوصددا با اشدداره اش به ا

 رسد ب ب ب
ش یقیدقا صدرا فنجان نو شغول حرف  یدنیبعد  اش را تمام کرده و با هنگامه م

سئول س نیيدن درباره پرونده م س سعادت بود ب اما باران در تمام مدت در مو ه 
شت ببب در  یصدرا آنها را تنها م شدیکه چه خوب م دیشیاند یسكوت م وذا

 : دیناوهان صدرا اي او پرس شانیصحدتها انیم
 ؟ دیكنیشما چطور فكر م -
 ؟ یدرباره چ -
 ببب میکرد یاش م یبررس میکه داشت یدرباره نكته ا -
 ندارم یمن نظر -
 ببب دیپرونده هست نیا یاصل  یشما وک چرا ؟ -
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ومدم ا نكهیا  یببب تنها دل رهیثابت اما من االن واقعا ذهنم درو یاقا دیبد شدد -
 ببکنم ب تونیتونم تو بحث همراه یبه سكوت و آرامش بود ب نم دنیرس نجایا

 اي لحن تلو باران دا خورد : صدرا
 ب بمن خلوت و سكوتتون رو بهم يدم ب  ایمتاسفم وو -

گاه م یزیچ باران به آن دو ن عذب  مه م گا فت ب هن دا  كردینگ ببب صددددرا اي 
 برداشت یکنار یبرخواست و کتش را اي صندل

 بببب دیدر آرامش حرف بزن دیکه بتون رمیمن م -
 ثابت ببب یندود اقا نیمنظور من ا -

صدا صدرا سمت نو یبدون توده به  سته باران به  ست  دیآه رفت ب هنگامه د
 رد و دست لريان باران را ورفت :دراي ک

 ؟ یچرا انقدر ناراحت -
 بود : یباران ورفته و نگاهش ابر یصدا

 ک،یانقدر نزد نجا،یندود ببب تحم  بودنش، االن، ا یروي خوب یلیامروي خ -
 ونمدیسدد ته ببب نم یلیو دلهره آوره خ دهیچیکه پ هیمسدددائل ریذهنم درو یوقت

دز اون فكر کنم و  یزیتونم به چ ینم هسدددت یبگم هنگامه ببب وقت یچطور
پونه  شیپ دیبا كرماالن همه ف گهیطرف د هیفكر کنمببب و اي  دیکه ندا دونمیم

شه پ س ینم نیهم یامروي فرهاد ببب برا یحرفها شیپ یسهند حت شیبا تم تون
 تحم  کنم که باشه ببب

مه گا باران م*س*تق نیاول نیفشددرد ا شددتریدسددتش را ب هن که  اي  میبار بود 
 : گفتیاحساسش نسدت به صدرا س ن م

 فهمم ببب یمن کامال م زمیعز یبد حیتوض ستین یايین -
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دست  دیرفت اما قد  اي آنكه به آن برس گاریلريان باران به طرف پاکت س دست
برداشت ب باران سر بلند کرد صدرا پاکت  یگاریدا س یپاکت را اي رو یگرید

 را در دست مچاله کرد و وفت : گاریس
 کنم ببب یکه باي خلوتتون رو بهم يدم اومدم خداحافظ دیبد ش -
پاسددو به آنها بدهد به طرف  یبرا یمجال نكهیحرف بدون ا نیبعد اي وفتن ا و

 هزیدر پاکت مچاله شددده را به داخ  سددط  مكان رونیکافه رفت و ب یدرخرود
ت سدددسددتش انداخته بود د یکه کتش را رو یپرت کرد و در حال دایبر کینزد

 کرد و قدم ينان اي آنجا دور شد ب ب ب دشیدر د
ب خواسدت تا به  دیدر اتاق سدهند را باي کرد و او را سد ت مشدغول کار د باران
 سهند مانع اش شد : یدر اتاق را بدندد اما صدا یآرام

 ! شهیتو باران کارم داره تموم م ایب -
 بب یبا پونه حرف يد بدونم  واستمیخسته ام ب م یلیبرم ب وابم خ  وامینه م -

 سرش را اي کتاب مقابلش باال اورد و وفت : سهند
 ببب میكنینگران نداش ! با هم درستش م -

يد ب چقدر خوب بود که حاال سددهند را داشددت تا بتواند  یرمق یلد ند ب باران
 پونه را به دستش بسپارد ب

************ 
ج شد و مقاب  در دفتر طالق آسانسور در طدقه سوم باران اي آن خار ستادنیا با

 یب دستش را به طرف ينگ دراي کرد اما دستانش به شدت م ستادیا 55شماره 
 اي پشت سر او را به خود آورد : ییب صدا دیلري
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 دستت بلريه دیندا گهید یاومد نجایتا ا یوقت -
 یدهد ! دست فرهاد رو بیهزاران صدا تش  نیب توانستیبم را م یصدا نیا

ي حد ا شتریدست فرهاد ب یو آن را به طرف ينگ در برد ! ورمادستش نشست 
باران به طرفش بروشدت ب چشدمانش سدرخ و نگاهش  دیرسد یبه نظر م یعاد

ش سرعت عقب ک ستش را به  شد ب باران  دیسروردان بود ب د  یقتوب در دفتر باي 
 دکه به سرعت اي دا بلند شد و به طرف آنها امد ب فرها دیوارد وشت صدرا را د

 سالم کرد : یبا لحن کشدار
 كهنیب مث  ا دیدیکه يودتر اي سددداعت مقرر رسدد نمیب ی! م  یوک یبه به آقا -

 ب شترهیعجله شما ب
 به سرعت وفت : باران

 فرهاد ببب -
 ندود : زیبار تمس ر آم نیفرهاد ا لحن

 ددددانم ببب -
شه راه بندايم ب بگذا نجایا ومدمیمن ن كنمیخواهش م -  زیر همه چبحث و مناق

 و درست تمام بشه ! یبه آرام
 لب يمزمه کرد : ریي فرهاد

 و درست ؟ببب یبه آرام -
ص یتمام مدت در ضا م یطالق خوانده م غهیکه   ،باران منتظر شدیشد، دفتر ام

 نیه همب دیندا زیهمه چ كردیدانسددت چرا حس م یببب نم افتادیبود که ن یاتفاق
 یکودک هیور یندود ببب اما صدددا یراضدددانسددت چرا  یانجام شددود ! نم یراحت

کوتاه تر اي آنچه  یندر يما زیبب همه چ دیرسدد یم زیحاال اي دور به ووش او ن
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شتند به پا سه  کیو در کمتر اي  دیرس انیانتظار دا شان هر  ساعت بعد اي ورود
 بودند ببب صدرا رو به باران کرد و وفت : ستادهیدر دفتر ا یدلو

 رسونمتون ! یتا منزل م من میبر یخانم اشراق -
شددود ب  یتر م یو ته یته كردیلريد ب حس م یاي درون م كردیاما حس م باران
 لرياند ببب شتریاو را ب گرید یفرهاد اي سو یصدا

محقر من که برعكس  نیايتون ب وام که با ماشدد تونمی! من م یخانم اشددراق -
 ؟ دییایساده است ب دیپرا هیفقط   یوک یمجل  اقا نیماش

 را دمع کرد : شیرویتمام ن باران
 بب رمیم یتنها باشم با تاکس  وامیم -

 يودتر اي صدرا دواب داد : فرهاد
 باهات حرف بزنم بب  وامیمن م -
 ببیباشه بعد االن نم -
کنم که  یاحكام خودم رو معرف یفردا برم ادرا  وامیودود نداره من م یبعد -

 یم ! پس ممالقات ییایب یتا بتون یسددتیينم ن گهیبفرسددتنم يندان بب تو هم که د
 ندارم ببب یکه وقت ینیب

 : دیپرس اریاخت یب صدرا
 ؟ دیمگه به حكم اعتراض نكرد -
 نه -
 نیاي ا ترشیب یچون احتمالش بودکه حت دیكنیرو م نكاریا كردمیچرا ؟ فكر م -

 مجايات بدن ! فیبهتون ت ف
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ا مث  شددم یكیوقت  چیکه ه یلیاما من بنا به دال زدیحرف شددما رو م لمیوک -
 ! افتهیاتفاق ب نیا  واستیفهمه دلم نم یاحمق نم ییایک ااونی

 ب ستیپر اي سوال به او نگر یبا نگاه باران
 ؟ دهیدد یباي هی نمی! نكنه ا یکرد رییمدت کوتاه چقدر تغ نیتو ا -

 يد : یپويخند تل  فرهاد
م کردم ببب که بگ رییتغ رو بگم ! که بگم نیباهات حرف بزنم که هم  وامیم -
 یبد گهیوقت د هیبهم   وامیم
شرا كنمیفرهاد خواهش م - حث ب نیکه بتونم به ا ستمین یطیادامه نده من در 

 ادامه بدم ببب
 توده وفت : یو ب یعصد فرهاد

باره بد هیبهم   وامی! من م یلعنت یادامه بد دیاما با - ب من تا  یفرصدددت دو
با تو د که بتونم  مدم  باره شددروك کنم ! متهش او  نیددران کنم ! بهم ا  وامیو

 فرصت رو بده ببب
 ادامه نده -
مه م - هام نم دمیادا با قا نیهم یدلو ییایببب اور  مه م  یوک یا که  دمیادا

 بره تو هم ببب شتریچهره اش اي خشم و حسادت ب یه نطوریهم
 م*س*تاص  وفت : باران

قسددمتش  نیکه ا الهیما سددر ی؟ مگه يندو یگیم یدار یچ یفهم یفرهاد م -
 ؟یاش رو شروك کن یتموم بشه و تو به سرعت قسمت بعد

 تلو وفت : یبا بغض فرهاد
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مد نیتو ا - به من  هاتم رو ددران  یدونیکه م دونمی! م یونیرو  دا بب من اشددت
داه كنمیم ق  تو هم ددران کن ببب اشددت با من مرتكب  یببب حدا با ايدواج  که 

صت رو به هر دومون بد نیا گهیبار د هی رو ددران کن بب بگذار یشد ببب  میفر
سال رو به من مد نیتو ا  گمیرو م نیاولت ا شقع یبار دلو نیببب ا یونیچند 

بدونم  نكهیا یحت ستیبرام مهم ن زیچ چیه گهیو د دمیبه ته خط رس یکه بدون
شد نیتو ا شقش  شم و ددران   وامیبببب من فقط م یمدت دوباره عا باهات با

 ببب یبه خاطر تو رو شیببب من چند سال پ یددران کنکنم و 
 سددتیخوب ن چیدانسددت که حالش ه یفرهاد را قطع کرد ب م یسدد نران باران

 بكشد ب انیدر نیصدرا را به وسط ا یفرهاد پا  واستینم
 ببب ونمیرو بهت مد نیا یگیببب تو راست م امیم نتیباشه با ماش -

شن ینم صدرا ست که درست  ست باران را که به ن ای دهیدان سرعت مچ د ه ! به 
 رفت را ورفت : یفرهاد م نیطرف ماش

 ؟ یریباران کجا م -
 به طرفش برداشت اما خود باران دستش را رها کرد : یقدم فرهاد

 خونه ببب رمیدفتر!من با فرهاد م دیبدر فیثابت شما تشر یآقا -
فرهاد دور کرد ب فرهاد دوباره دست او را ورفت و به يور چند قدم او را اي  صدرا

شان ب ست به دندال صدا دییایخوا شد ب  سر مانع اش   یاما باران با تكان دادن 
 : دیصدرا انقدر خفه بود که باران به يحمت کلماتش را شن

 ؟ یونیرو بهش مد ی؟ چ یبر ی وایاالن کجا م -
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قانه ام احم میتو دفتر بهتون وفتم من با تصددم شی! چند روي پ ونمیبهش مد -
با  دیبا دیحق با او باشه شا دیاونم خراب کردم ب شا یدرباره ايدواج با اون يندو

 شروكببب هی
د توانست درکش کن یبود که نم یصدرا بلندشد ب دچار احساسات تل  یصدا

 ببب
و ببب ت یسددتین ونیآدم مد نیبه ا یچیباران ! تو ه یگیم یدار یچ یفهم یم -
ش نیا ست تو آ یدیهمه عذاب نك سر خونه اول  یخر خط باهاش بروردکه در

 وقت ببب چی! هینگرفت یاحمقانه ا میببب تو تصم
ترسددم االن با  یاحمقانه من ايدواج کردن با فرهاد بود بببب م میتنها تصددم -

 حماقت رو تكرار کنم بب نیفرصت ندادن بهش دوباره ا
 وفت : یبه تل  صدرا

به که نم - رو نابود  تیر من يندوو به خاط یعاشددق من بود نكهیا یو یخو
 حماقت بوده ببب یکرد

صدرا خ نیاول یبرا باران شمان  يد بلر شیصدا نكهیشد و بدون ا رهیبار در چ
 وفت :

 که کردم ببب ییام و کارها ینشدم اي اون دوره يندو مونیوقت پش چیه -
 بب یشینم مونیپس نرو ! مطمئن باش که باي هم پش -

ضا ه كردیحس م باران س چیدر ف شدت اي  یقنیاک ستش را به  ودود ندارد ببب د
صدرا ب انیم ست  ش رونید شت بب لحظات دیک سرعت به طرف فرهاد برو  یو به 

ش صدرا و نیبعد اثر اي ما ش شیفرهاد و باران ندود ب  سوار ما د ب ش نشیو ونگ 
وحشددت همه ودودش را پر کرده بود ب وحشددت دوباره اي دسددت دادن باران بب 
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شود  شیبر ولو بغض بدون آنكه بفهمد ست و قد  اي آنكه بتواند مانع اش  ش ن
 را به حرکت در آورد نیکرد بدون مقصد ماش سیوونه اش را خ

 قصه نیا یکجا ومت کردم بگو کجا ترو
 پرسه یرو اي تو م نیدوهر شعرم هم یحت که
 ایشد اون همه رو یچ که

 یساخت یکه م یقصر همون
 دیشا كنمیحس م دارم
 ببب میاختو تو عشق رو نشن من

 ما یامروي یقلدها ونیم
 پ  بست شهیدونم چرا نم ینم

 افتاده بر خاک یدو ماه مث 
 اي دست میرفت ایدور اي چشم در به
 لطف و حرمت خاطره هامون به

 یمون یمن م ادی شهیهم نگو
 دورم ینه من مث  اون رويها که
 یمن همون یبرا گهیتو د نه

 سكوت سرد غمدار نیدز ا بگذار
 نمون ادواریبه  یزیچ برام

 وونه یرو نهیبش یعشق مث  اشك نیا انیتا نقطه پا بگذاره
 ماه رو دتیغ كنمیم تحم 
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 میهست گریهمد مهیدونم ن یم
 تو متن قصه میبش دایپ نشد

 ببب میهر دو شكست یرسم عاشق به
----------------------- 

 سوم فص 
 یزییند فرودواه اي باران پانگاه کرد ب با رونیبه ب مایاي پنجره کوچک هواپ صدرا

که  خلدان یب صدا دیرس یو براق به نظر م سیکه در حال بارش بود خ یدیشد
شامد وو سافر یبرا ریدلپذ یسفر یو آريو ییضمن خو در  ریخدر اي تاخ نیم
شرا ساعد دو طیپرواي به خاطر  شد ا یم ینام سر و  کثرداد باعث  سافران  م

 یبمضطر رمردیصدرا پ یافر کنار دستسر بدهند مس یزیاعتراض ام یصدا ها
ود که ب یاو تنها کس دیمشهود بود ب شا شیبود که ترس اي پرواي درتمام رفتارها

شا قهیبستن دل یبرشور راهنما سک هوا را به دقت و  ستفاده اي ما  دینجات و ا
س انیبه پا انس نان خلد یبار خواند ب وقت نیچند صدرا کرد و وف دیر ت رو به 

: 
 هیوقت و دان مردمه ببب چرا  سددتندیکه اريش قائ  ن یزیتنها چ یبرا نرایتو ا -

 ببب تو هامدورگ بببزهیما بهم بر یباعث بشه ک  يندو دیبارون ساده با
بود  نیا كردیکه به آن فكر م یزیتنها چ دیشن یاو را نم گریاما دمالت د صدرا

 که :
 ببب زهیبرما بهم  یباعث بشه ک  يندو دیبارون ساده با هیچرا  -

ستفاده اي د بیرا اي د لشیموبا یووش  یپ یب*س*ل کتش خارج کرد ب و با ا
 شروك به دستجو کرد ب بعد یو کم سرعت خط تلفنش به س ت فیآر اس ضع
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 کرد و به سددراس یرا کپ نکیيد و ل تیاي سددر رضددا یلد ند کمرنگ یقیاي دقا
 درران را در کاقسددمت ارسددال اس ام اس تلفنش رفت ب قد  اي آنكه شددماره با

 روشنتر شد و نام هنگامه بر آن نقش بست ب یم اطب وارد کند صفحه ووش
 الو سالم -
 یدیسالم هنوي نپر -
 داره ببب ریکم تاخ هینه  -
شو ببب ا نیا الی یب ایب گمیصدرا من هنويم م - ساب ینطوریسفر ب ن رو م یح

 سددتیت رفته ببب بهفته اسدد هیباران که  یریم یببب تو دار یگذاریدسددت تنها م
را دونم چ یتونم درک کنم اما تو نم یببب حاال باران رو مینیدادواه نائ گهیروي د

 ه*و*س سفر به سرت يده ببب هوی
 ببب گردمیبر م ینیهنگامه نگران نداش من تا قد  اي دادواه نائ -
 من نگران اون دادواهم ببب من نگران خودتم ببب یكنیفكر م -
 باشم ببب یپسربچه بزرگ خوب دمیم نگران نداش ب قول -
 شناسمت ببب ینم گهید كنمیفكر م یواه -
سته نكن قول م ادیي - شه کرده ب رییتغ زیبروردم همه چ یوقت دمیخودت رو خ ا

ها چشددماش  ینرو ببب تايو دیکافه نو ادیي سددتمیمدت که من ن نیب تو هم تو ا
 بب زنهیبرق م یلیخ نهیدیتو رو م یوقت

 و وفت : دیکش یآهکالفه  هنگامه
 یو مث  آدمها رهیدواب دادن طفره م ریکه داره اي ي یآدم نیا شدددهیباورم نم -

 تهران باشه ببب یوکال نیاي بهتر یكیصدرا ثابت  كنهیم یلوده شوخ
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کمتر  ینطوریباور کن هنگامه بب حداق  تو باور کن که من عوض شدددم ببب ا -
 ببب كنمیاحساس حماقت م

 بببمراقب خودت باش  -
بب با باران مدام در تماس باش ببب اور بروشت مراقدش  نطوریهستم تو هم هم -

 باش ببب
شاره ب با ا كردیاش حس م نهیدر س یادیي ینیتماس قطع شد صدرا سنگ یوقت

ماده آ مایتلفنش را خاموش کند چون هواپ دیمتوده شددد که با ییدایمهماندار ي
شماره بار نیشد ب در آخر یپرواي م  دییتا افتیان را وارد کرد و بعد اي درلحظه 

داد  هیتك یصندل یپشترا خاموش کرد ، سرش را به  یارسال اس ام اسش ووش
توانست سدک و رها شود بب مث   یخواست م یرا بست ب دلش م شیو چشمها

 هشددیاي هم شددتریرويها ب نیپرواي کند ب اما ا مایهواپ نیبا ا یپرنده و مواي کی
 ببب گریاي هر وقت د ترشیبود ببب ب ینیيم

**** 
 هنیخودش را دمع و يانوانش را به سمت س وانیا یرو یریمد  حص یرو باران

 زیچسداند و چشم به منظره دل انگ شیاش خم کرد ب نوک چانه اش را به يانوها
 اطیداخ  ح یزیدرخت تدر یدایيرد و ي یخانه خاله دوخت ب بب بروها اطیح

ص یکه م صدح واها یو فرو م دندیر*ق*  یحت بود که دایآنقدر ي یفتادند با مه 
سرما شده اي  ست باران را  ینم یزییسحرواه آن روي پا یصورت کرخت  توان

مان  به آسدد تاق و رخت خواب ورم و نرمش بروردد ب  خ  ا به دا تا  ند  وادار ک
 روستا چشم دوخت ب با خودفكر کرد : یابر شهیهم

 صدرا االن رفته ؟ یعنی -
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 یبه هامدورگ م یمدت نامعلوم یبود که صدددرا برا دهیشددن اي هنگامه شددبید
و لحن پر اي  یکه اي صددددرا داشدددت مربوط نگاه ابر یخاطره ا نیرود ب آخر

شش دلو صدح در دن یخواه ضر بود ب اما آن روي باران اي   ریس گرید ییایمح
به ه  تیلحظه فرو ر نیکه در آخر ییایببب دن كردیم  کس نگفته بود که چیب 

 یکردن ان برا انیبا ب دیترسدد یرود ب انگار م یحكم به محضددر م یدراا یبرا
چند سدددال و همه آن  نیاحتمال وقوعش را کمتر کند ب فشدددار تمام ا یکسدد

هر لحظه اي  دیترسدد یکرد که م یم ینیشددانه اش سددنگ یخاطرات آنقدر رو
م كبود که مح فتهور ادیيانو بزند ب اما  نیيم یو رو زدیفشدار فرو بر نیشددت ا

کند ب  تحم  ییرا به تنها یورفته بود هر فشددار ادیوقت بود که  یلیباشددد ب خ
س گرید ستر ست نم یبا هر ا ضعف و غش به او د ساس  ب اما آن روي  دادیاح

 یراه م انیبودند انگار در پا دهینقطه ممكن رسدد نیانگار تمام دردها به باالتر
 بمحک بزنند  شهیو س ت تر اي هم شتریخواستند او را ب

 یفرهاد آن طور طلدكارانه با او حرف يد ناوهان قلدش تكان خورد ببب نم یوقت
سد وارد باي صدرا که آن همه تالش کرده بود تا او به آرامش بر ست  و تل یخوا

 یخواست اي آنجا برود ب اما نم یشود که فرهاد به راه انداخته بود ب م یاحساس
 اي آنجا برود ببب شیفهاحرفرهاد بدون وفتن  یحرفها دنیتوانست بدون شن

ندب حس م یدربرابر لحن پر اي خواهش و ترس صددددرا رو یوقت  كردیبروردا
 یصندل یشدن هستند ب کنار فرهاد رو یقلدش ذره ذره در حال متالش یبلورها

رو  هادیپ هیبه او بود که در حاش نیب*س*ل ماش نهیکه نشست هنوي نگاهش اي آ
 ب ستینگر یم نا معلوم ییحرکت به دا یمات و ب
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 یه نمک ییب با صدا شدیشروك م ابانیشدند که اي آخر آن خ یوارد اتوبان یوقت
 : دیپرس ستیدانست مال ک

 ؟ من اومدم که حرفات رو بشنوم ببب یحرف بزن ی واینم -
 دنده عوض کرد ب : فرهاد

 ببب هیچ یونیبهم مد یوفت نكهیاما قدلش بگو منظورت اي ا  وامیم -
 ببب ؟ شهیدور اي ذهنه که خودت هم باورت نمانقدر  هیچ -
 ستین یكیمنظور من و تو  كنمینه ! اما حس م -

صاف نشست و به خطوط کف اسفالت اتوبان که به سرعت اي  شیسردا باران
 شد رهیخ  تندیور یمقاب  چشمش م

رو به  صدرا مونیتو يندو شهیمن هم یکه حس کرد یحرفات وفت نیبار ب هی -
با اتو مقدم دونسدد ما بود ا قتیفكرت کودکانه و کامال دور اي حق نكهیتم ببب 

با بدم حس کن نیبار ا هی دیحس کردم  هت  مدم و اي اون  یفرصدددت رو ب او
 یمن مفهوم یبرا هیقضدد نیوذشددتم تا به حرف توووش کنم ببب ورچه در ک  ا

 نداره ب ب ب
 يد و وفت : یپويخند فرهاد

 ؟ ینداره چرا اومد یاور برات مفهوم -
ت و به دمیشددن یتو رو م یحرفها دیفكر که با نیتمام عمرم رو با ا  وامینم -
کنم و خودم رو سرينش کنم ببب ب اطر به قول تو  یيندو دادمیفرصت رو م نیا

 بشنوم ببب  وامیاشتداه م هیهمون 
 یتو هم به اندايه من مقصر یخوبه که هنوي قدول دار -
 مقصرم ؟ یتو چ -
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 نقطه ببب نیدر ا میینجایما االن ا نكهیا -
 نه -

 ب ستیبا تعجب به باران نگر فرهاد
 ببب من ستین یچیتو ه یمن مقصرم درست ! اما اشتداه من دربرابر ظلم ها -

شتداهم رو خ س یلیتاوان ا شب اول عرو تاوانش  مونیوقته پس دادم ببب همون 
 بگو بب یدار یرو دادم ببب اور حرف تايه ا

صمانه ددهه ورفت نطوریتو ا یوقتداره ببب  دهیچه فا - ستمی! من م یخ  یراب  وا
 ببب دیفرصت دد هیهردومون 

 کش نشست و با دقت به فرهاد نگاه کرد : یکم باران
صل تین یو یفرهاد چرا نم - ن با همو یكنیم یسع یدار نكهی؟ اي ا هیچ تیا

 یرببب تو منو دوسددت ندا یاول منو دوباره کنار خودت نگه دار ینقاب رويها
ببب پس  یهسددت یدونم که تا حد مرگ ايم عصدددان یبب م یببب بهم اعتماد ندار

 ! یكنیتالش م یچرا دار
 کرد : یعصد یخنده ا فرهاد

 هی یسددوژه خوب برا هیباي شددروك شددد ب باران پاک و منزه و فرهاد ظالم بب  -
 حذف بشم ببب یدور هی دیمنم که با نیدرام ببب حتما آخرش ا الیسر

 فه حرفش را قطع کرد :کال باران
ضر یم نیفرض رو بر ا نیبد -  طورنیمن رو هم یوذارم که من بروردم بب تو حا

ام دندال آريوه كهی؟ کنار هنگامه و صدرا و برسام ب در حال یکه هستم قدول کن
 بببب ؟ رمیم
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 ببب ؟ یحتما کنار اونا باش دیبا یبه آريوهات برس نكهیا یبرا -
 آره بب -
 صدرا ببانقدر یعنی -
ببب  یدرکش کن یتونیکه تو نم هیزیبببب بحث من چ سددتیبحث من صدددرا ن -

وذشددتم ببب تو  زینداره ببب اصددال فرض کن من اي همه چ دهیهم بگم فا یهرچ
نه و پو یدونیبا مادرم ببب با پونهببب م یدوباره با پدرم مواده بشدد ی وایچطور م

ها دیفر که انگار  ییهاب حماقت ما چقدر رنش بردن بب یبه خاطر حماقت 
 ببب یبه من ندار یعالقه ا چینداره ببب تمومش کن فرهاد ب تو ه یتموم

 صادر نكن ببب تو اي دل خودت بگو بب یتو اي طرف من را -
 : دیکش ینفس صدا دار باران

درسددت اي  یدوسددتت ندارم بب اور راسددتش رو ب وا گهیوقته د یلینه ! من خ -
 یدوستت ندارم ببب اما ب اطر همون اشتداه گهید مونیصدح روي بعد اي عروس

که متودهش شده بودم موندم تاددران کنم ببب فرهاد من رو وادار نكن که دوباره 
 ببب هندار یا دهیداستان رو تكرار کنم بب چون فا نیهمه ا

 باران خانوم بب من یكنی؟ درسته بب اشتداه م یاالن دلت برام سوخت که اومد -
م به حالم ترح  یاون دوده وک یداشته باشم دلو ايیشدم که نن فیانقدر ضع

 ببب یکن
 تكان داد و وفت : یبا تاسف سر باران

شناخت چیفرهاد تو ه - صدرا رو ن ببب همون بهتر که نموندم تا اونو وارد  یوقت 
بهتر اي  یمن حت ینیب یببب م ینكن یکه شددروك کرد یمسدد ره ا یباي نیا

 شناسم یخودت تو رو م
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 : دیکش ادیفر دایتقر ادفره
حظه ل نیتو ا یبهم نشون بد یکرد یم یکه سع یيمان یحاال حت یحت یعنی -

؟  یدارن باي تهش به خاطر اون بود که همراهم اومد تیاهم شتریمن ب یحرفا
 به یباران وند يد یبب وند يد یکه ايش محافظت کن یکه غرورش رو نشددكن

 ببب ییزهایهمه تصوراتم ببب به همه چ
ا افتاد حرفش ر یکم کم به وحشت م نیماش یکه اي سرعت باال یدر حال باران

 : دیبر
 که در یبرو تو خلوت خودت به انسان كنمیمن وند نزدم ببب فرهاد خواهش م -
 بب غرض فقط فكر کن یطرف ب یفكر کن ببب فكر کن بب ب یشش سال بود نیا

را در  شیباران صدا نهیقفسه س یکمربند رو دیو فشار شد یترمز ناوهان یصدا
د  ق هیاي ثان شددتریدانسددت هر لحظه ب یکه م یولو خفه کرد ببب فرهاد در حال

 وفت : دهدیکنترلش را اي دست م
 نكردم که به ضرر هر دومون تموم بشه ببب یشو ببب تا کار ادهیپ نیاي ماش -

 بود کمربند را باي یباران سدد ت شددده بود اما به هر يحمت یبرا دنیکشدد نفس
بسته شود فرهاد اي آنجا دور  نیدر ماش نكهیشد ب قد  اي ا ادهیپ نیکرد و اي ماش

 اریاخت یددول کنار اتوبان نشددسددت ببب و ب یرو دهیشددده بود ب باران نفس بر
سر داد ببب حق با ف هیور نیبلند تر ه ب در را نیا انیبود در پا رهادتمام عمرش را 
 کند بب تیصدرا حماتا اي   واستیباي هم او م انینقطه پا

**** 
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 رونیکه دچارش شددده بود ب یاس ام اس باران را اي خلسدده ا دنیرسدد یصدددا
 یتلو يد ب چقدر با ب یدانلود ترانه لد ند نکینام صدددرا و ل دنیببب با د دیکشدد

ده سددال  نیدر ا یگریاي هر يمان د شیپسددر را رنجانده بود ببب ب نیا یانصدداف
شته دلتنگش بود بب حاال که  صار گریدوذ ست یندود ببب م یح  که خودش دان

قاب   ریغ شددهیاو اي هم یرا سدداخته ببب حاال صدددرا برا ایحصددار دن نیبزروتر
 دسترس تر بود

 یمب اما ن شدیتر م نیکه دانلود شد ب با هر کلمه اش رد بغض باران سنگ آهنگ
 بب زدینتوانسته بود اشک بر گریبب ببعد اي آن روي د دیتوانست بگر

 نترسونم ایدن نیي من نرنجونم اي اا منو
 ونمیهامو به آ*س*و*ش تو مد یدل وش تمام

 نسويونم یعاشق مث  برو یدل سوخته ا اوه
 رونمیکه دلتنگم مدارا کن که و ابیدر منو

 واریرو د هیدو سا نیکه کم باشم اي ا یروي ادین
 منو دست خدا نسپار رهینگو د یيود نیا به
 خونه من بود یرويقلدت هست که  یتو ییدا هی

 نگو بدرود یيود نیبه ا رهینگو د یيود نیا به
 نشسته کنش يندونم یاي احساس آياد پر

 ابر و بارونم ونیبغض کهنه که انگار م هی
 بسته بتاب سردم يم*س*تونم ویتو  یب ودودم

 مث  همون رويا با آ*س*و*شت بپوشونم منو
 خونه من بود یقلدت هست که روي یتو ییدا هی
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 نگو بدرود ببب یيود نیبه ا رهینگو د یيود نیا به
--------- 

نگاهي به صددفحه موبایلش انداخت اس ام اس باران کوتاه بود اما او را  سددهند
 خوشحال کرد :

 " دارم برمیگردم "
 که باران به او تلفن کرد و با صدایي که اي شدت وریه مفهوم ندود وفت : رويي

 تونم اي دام تكون ب ورم ببببسهند بیا من نمیدونم کجام نمی -
ید و  او بدون توده به بیماري که تايه وارد اتاقش شدددده بود اي مطب بیرون دو

همه تالشددش را کرد که با نشدداني هایي که باران اي محیط اطرافش میداد او را 
پیدا کند و در نهایت باران را در حالي که روي ددول کنار اتوبان حقاني نشسته 

بوق ينان و پر سرعت اي کنارش مي وذشتند پیدا کرد ب وقتي  بود و ماشین هاي
 مقابلش رسید باران صورت متورم اي اشكش را به طرف او ورفت و وفت :

همه چي تموم شددد ببب راحت شدددم ببب همه چي تموم شددد ببب تنها شدددم  -
 بببهمه چیز تموم شد بببب اون رفت

آنكه چیزي بپرسددد او را  در عین ونگ بودن درد ناك بود ب سددهند بي دمالتش
سوار ماشین کرد و به طرف خانه راند ب خوشد تانه کسي ندود باران را تا ت تش 
رساند و آرامد شي قوي به او تزریق کرد ب مي دانست که بعد اي اینكه دارو اثر 

ب تايه متوده لريش  راندکند باران حداق  ده سددداعتي را در خواب خواهد وذ
شد ب با  شي در دیدش  شید حتما او مي وو صدرا نفس عمیقي ک شماره  دیدن 

 دانست که باران چرا به این حال و روي است :
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 سالم -
 سالم خوبي صدرا دان ؟ -
قربانت من و باران امروي تو محضددر بودیم ب مي خواسددت که بدون اطالك  -

 کسي این کار انجام بشه ببب
 کدوم کار -
 طالق -

ستش را به دیوار کنارش تكیه  سهند صدرا او را به د صداي  داد ب بیچاره باران ب 
 خود آورد

 بد ش سهند که بهت خدر ندادم اصرار باران بود -
 نه مهم نیست همینكه تو کنارش بودي برام کافیه ببب -
 اما من همه اش رو کنارش ندودم -
 منظورت چیه ؟ -
 خوب بعد اي طالق باران با فرهاد رفت بببب فرهاد ايش یه فرصت بب -

صدرا متزلزل شد ب نه نمي توانست بیان کند ب سكوت کرد ب سهند روي  يصدا
 اولین پله منتهي به هال نشست ب

 تلفن کردم که اور نیاي بودبباور -
 به آرامي وفت : سهند

 که اور نیاي بود دلوش رو بگیرم ؟ -
 دا خورد ببب : صدرا

 نه اما ببب -
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اسددت ب بهش آرامد ش تزریق نیاي نیسددت نگران باشددي ببب باران االن خونه  -
شتر  ش ب که حرفهاش با فرهاد هرچي که بوده بی کردم خوابیده باي حالتش م

 اي سايندوي ویراني داشته ببب
 نفسش را اي سینه رها کرد : صدرا

 خوب پس من دیگه -
صدرا مث  کودکاني که تايه  سهند در عین کالفگي خنده اش ورفته بود ب امروي 

 اند ب بریده و ونگ حرف میزد ب لب به س ن وفتن وشوده
 فكر میكنم باران نیاي به آرامش داشته باشهببب -
 من هم موافقم ببب -
 باید محیط اطرافش بدون استرس باشه ببب بدون اینكه ببب -
 کامال متوده ام ببب -

صدرا با باران  سهند شكر کردن به خاطر همراهي  لد ند کمرنگي يد و بعد اي ت
حاال او هم حال خوبي نداشددت پويخند تل ي يد و با خود  تلفن را قطع کرد ب

 وفت :
کاش یكي بود منو ب*س*ل مي کرد مي برد سردام می وابوند و یه آرامد ش  -

 بهم تزریق مي کرد ببب
 لحن کودکانه و پر اي حسرتش بي اختیار خنده اش ورفت ب اي

و تمام ن نیامدتحت تاثیر داروي آرامدش تا صدددح روي بعد اي اتاقش بیرو باران
شد و  سنگین و دهاني تلو اي خواب بلند  سري  مدت در خواب بود ب وقتي با 
م   یار حس کرد تح ند بي اخت به طرفش هجوم آورد د   خاطرات روي ق مه  ه
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حتي یك ثانیه بیشتر اي این فكر کردن را نداردب خودش مي دانست که باید یك 
اقع دلتنگي به او آرامش مدت برود دایي که همیشددده اي کودکي تا کنون در مو

داده خانه مادربزروش که حاال سددالهاسددت خاله به همراه خانواده اش در آنجا 
ساکن است ب باید مي رفت پیش سروناي تا در میان کلمات سا ده دخترانه اش 
وم شددود ببب تا در يیر سددایه درختان تدریزي و بارش باران پاییزي بتواند روح و 

شاید ب شوید تا  سمش را ب شروعي دیگر بايوردد ب بي اختیار به یاد نگاه د راي 
صدرا لحن پر اي خواهشش و برق چشمانش در لحظه آخر که دستش را به يور 

 بیرون کشید افتاد و دلش ورفت ب
 با پیشنهاد او موافقت کرد و با اولین پرواي او را به رشت فرستاد ب سهند

 شانه خوبي بود بحاال باران داشت بر مي وشت و این براي سهند ن و
*** 

مسیر رفت باران دوست داشت راه بروشت را با اتوب*و*س طي کند  برخالف
ست مدتها به داده خیره بماند و به همه خاطرات کودکي اش که  ب دلش می وا
او را با این داده و با این طدیعت پیوند داده بود بیاندیشددد ب خدر اینكه سددروناي 

اي اینكه حمید  ملي اش شده بود ب خاله هداشت ايدواج مي کرد باعث خوشحا
پسددر یكي اي اعضدداي شددوراي روسددتا که خانواده محترم و خوشددنامي بودند 
شده بود  شته  سرونايي که به قول او خیلي وقت اي يمان ايدوادش وذ خواهان 
ستد او را تا مراسم نامزدي که در شب  در پوست خود نمي ونجید ب آنها می وا

ع ماه ب یك  لدا نزدیك  که مي  نگهدارندد بروزار میشدددد پیش خود ی باران  ما  ا
دانست هنگامه حسابي دست تنهاست و خودش هم دلش براي سر و کله يدن 
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سم  شان قول داد که خود را براي مرا شده بود به با پروند هاي حقوقي اش تنگ 
 نامزدي به آنجا برساند ب

شی وقتي شش ک در  د ب مادر کناربه خانه رسید پونه دلتنگ و بي قرار در آ*س*و*
شمش را پاك مي کرد همه توافق کرده بودند که  سري چ ستاده بود با ووشه رو ای
شهاي بي قرار نفس  شته اش حتي کالمي نگویند اما آ*س*و* درباره يندوي وذ

بوده  رانشهاي عمیق و ب*و*سدده هاي تب دار نشددان میداد که تا چه اندايه نگ
د مدت رنش برده اند ب پدر رو ي صددندلي اند و آنها هم پا به پاي او در این چن

چرخدار لد ند به لب نگاهش میكرد باران دلو دوید و سددرش را روي يانوي 
پدر وذاشددت ب اي اینكه دوباره دختر این خانه شددد هم خوشددحال بود و هم 

 غمگین ببب
روي بعد با ورود بي خدرش هنگامه و برسدددام را غافلگیر کرد هر دو به  صدددح

د حتي مالحت که کمتر پیش مي آمد تا درباره موضوعي شدت خوشحال شدن
اظهار نظر کند دستش را به ورمي فشرده بود ب او هم براي هر کدام اي آنها ساك 
کوچكي پر اي مرباي خانگي و کلوچه هاي دارچیني م صددوص خاله را آورده 
چك تزئیني  هاي کو قال  باي پرت یك شددیشددده بزرگ مر بود و براي برسدددام 

افه تر آورده بود که باعث شدددد چشددمان او به وضددوح اي )کامكوات( اضددد
صدرا  شمش به در بسته اتاق  شد ب بعد اي احوال پرسي ها چ خوشحالي بدرخ
صدرا به این يودي اي  ست که  افتاد و براي چند ثانیه روي آن خیره ماند مي دان

 هامدورگ برنمیگردد ب صداي هنگامه او را به خود آورد :
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اومدي باران صدددرا برخالف قولي که داد تا بعد اي  واي خیلي خوب شددد که -
 دادواه نائیني برنمیگرده ببب دوست ندا شتم تنهایي تو این دادواه شرکت کنم ببب

 در حالي که به دندال او وارد اتاق میشد پرسید : باران
 خوب ساعت چنده دادواهشون ؟ -
 ساعت یايده ببب -
 یعني حدود یك ساعت و نیم دیگه ببب -
 اره ببب اي اینجا نیم ساعت بیشتر راه نیست تا مجتمع عدالت -

 میان صحدتهایشان به داخ  اتاق سرك کشید و وفت : برسام
 خانم تابان حاال که و کی  سرپرستت اومده من مي تونم برم -

 ابروهایش را باال داد و تكرار کرد : باران
 وکی  سرپرست ؟ -

 : کامال وارد اتاق شد و پاسو داد برسام
بله دیگه ! اونطوري که این خانم امروي نگران بود و همه اش میگفت کاش  -

حداق  باران همراهم بود من کامال مشددكوك شدددم نكنه تو وکی  سددرپرسددت 
 ایشون هستي و تا حاال ما سرکار بودیم ببب احتماال می واستي ریا نشه درسته ؟

سام ر باران سمت بر فت و در حالي که او را بعد اي مدتها خندید ببب هنگامه به 
 به طرف بیرون ه  میداد وفت :

تشددریف بدر آقاي وکی  ! حاال خوبه دز یه سددري پرونده تارعنكدوت بسددته  -
 ثدتي چیز دیگه اي منتظرت نیست ببب
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بدین ! خوبي به تو نیومده من رو بگو که می واسددتم کار خودم رو ول کنم و  -
بردمت اونجا و اي باالي سددرباالیي  باهات بیام دادواه ب حقت این بود که مي

 تجریش پرتت میكردم پایین ببب
سنجم وورنه من که خودم یه پا وکی  مدافع  - شجاعت تو رو ب ستم  من می وا

 شیطانم ببب
 اون وقت آل پاچینو کیه این وسط ؟ باران ؟ یا صدرا مفقود االثر ببب -

 در را به روي برسام بست و وفت : هنگامه
 کي باشه تو نیستي ببب مطمئن باش هر -

هاي  باران ک   ک   نده بود ب دلش براي  ما باقي  ند ينان برداي  نان لد  همچ
برسام و هنگامه تنگ شده بود ب سعي کرد به این فكر نكند که چقدر دلش براي 

 محدت ها و ددیت صدرا هم تنگ شده بببب
ریم بعد ببیا باران یه بار دیگه اتهاماتشددون رو ودالیلمون رو بررسددي کنیم  -

 سمت مجتمع قضایي ببب
 باشه ببب -

**** 
 ماشین را روشن کرد و لد ند عمیقي به باران يد هنگامه

 افرین باران واقعا حظ کردم ببب -
 واسه حظ کردنت بود که یك کلمه هم حرف نزدي ؟ -

 این را وفت و کمربند ایمني اش را بست ببب باران
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خالي نگذاشددتي که من بگم ببب  نه واسددده اینكه واقعا داي هیچ حرفي رو -
الیحه ات کام  بود خودت هم مسددلط ببب فقط وقتي پسددرنائیني اومد رنگت 

 طوري پرید که نگرانت شدم بب نگران خودت بب نه نگران پرونده ببب
مام  باران یده بود ت نائیني را د که چهره منفور  ظه اي  عا لح فت واق چیزي نگ

سات تلو و خاطرات رنش آورش در و  سا صلي اح شد ب یكي اي ا دودش ينده 
شد خداثت نائیني  شته  سالهاي وذ ترین عواملي که باعث رنش او در تمام این 

ست بند آهنین را ب ستان او دی ربود ب اما وقتي نگاهش را پایین تر آورد و د د و د
شد  ضاییه  ضحك تنش با آرم قوه ق سي رنگ م همینطور وقتي متوده لداس طو

تي اش را فراموش کرد ب او باران اشراقي با همان به قول ببب بي اختیار همه ناراح
شاند ب به دلوي میز محاکمه ب  سته بود او را به اینجا بك سابقه بد ببب توان نائیني 
رئیس سددابق حراسددت دانشددكده که پدرش عالوه بر فعالیت هاي سددیاسددي و 
شگاه سینه هاي تهران بود ب حاال در پی صاحب یكي اي بزروترین ح  دولتي اش 

عدالت ایسددتاده بود ب خشددم و نفرت درون نگاه نائیني بیشددتر اي اینكه باران را 
که فكر میكرد  عدالتي  نه براي خودش براي  حال مي کردب  ند خوشدد بترسدددا

شده بب حداق  تالش او و صدرا و هنگامه توانسته  اموشمدتهاست در دامعه فر
حاال در ای عدالتي را  م  این بي  طه اینطور بود یكي اي کوچكترین عوا ن نق

 دست بند بر دست بدیند ب
اي بايپرس پرونده ممنون بود که با ودود همه فشدددارهایي که اي مرادع  چقدر

مام  قه را قدول نكرد و ت ما قرار وثی مات م تلف روي او بود ا قا م تلف و م
پایان  بايداشدددت موقت راهي يندان کردب هرچند در  با  متهمین این پرونده را 

اي مقام  حه وکالي متهمین موفق شدددند با دسددتور صددریدلسدده امروي بالخر
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سرا بروردانند ب اما  سنگین به داد صدور قرار وثیقه  ضایي باالتر پرونده را براي  ق
باران مي دانسددت که با ودود دو ایجاد شددده همه آنها محكوم و هر چقدر که 

 کارشكني کنند باید مجايات اتهام خود را تحم  نمایند ب
سرباالیي خیابان دربند به پیش مي  در حالي هنگامه شین را در  که به آرامي ما

 راند به باران وفت :
حاال که تا تجریش اومدیم و تو هم امروي و  کاشددتي می وام ناهار مهمون  -

 من باشي ببب فقط لداست يیاد ور م نیست مي ترسم سردت بشه ببب
 پويخندي يد و وفت : باران

ست داده بودمو این داروهاي آرامد ش ددید د - اره دوباره هرچي وين که اي د
 بر میگردونه نگران من نداش کلي چربي دارم که ورمم میكنه ببب

به میدان دربند رسیدند و اي ماشین پیاده شدند ب باران به ماشین تكیه داد  وقتي
و به اطرافش نگریسددت اینجا را خوب به خاطر مي آورد بهمانجایي که فرهاد 

سیده بود ببب قدم ينان همراه هنگامه اي دلوي پاتوق براي اولین بار  او را ب*و*
م*س*تقر شدند ببب  دورترصدرا وذشتند و در رستوران کوچك اما شیك کمي 

 انگار دیگر آن خاطرات تلو انقدر ها هم باعث ناراحتي اش نمي شدند ببب
---------------------------------- 

ن وکال کانو تیکرد ب صفحه اول سا یاه مبا لد ند به صفحه لپ تاپ نگ صدرا
درج  یخدر یاصددل یها نکیاي ل یكیرا به عنوان  ینیپرونده نائ تیخدر موفق

ره آو میتیسددده کودک  یکرده بود و در خود خدر نام باران به عنوان کارآموي ناد
س یشغل ندهیآ تیبه عم  آمده و در نها یانیشا ریشده و اي او تقد ش اریب  ینرو
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صدرا انتظار ا ینیب شیکارآموي پ نیا یرا برا شت ب م نیشده بود ب   یاقدام را دا
 و نیبا توده به شددغ  متهم یکه دامعه حقوق سددتین یپرونده ا نیدانسددت ا

 اي آن بگذرد ب یراحت نیآنها به ا یادتماع گاهیدا
رت صو یخدر قرار ورفته بود و صدرا وقت ریباران در عكس سه در چهار ي چهره

قلدش مملو اي  دیرنگش د یکانه باران را در قاب مقنعه مشددكمعصددوم و کود
 شد ب یدلتنگ

سم یماه اي رفتنش م کیاي  شتریب شت و  ه کرده نرا بها شیکه بروزار یناریوذ
ماندن نداشددت ب اما با  یبرا یلیدل گریو د دهیکه به اتمام رسدد شدددیبود مدتها م

که باران هنوي ا ي  دانسددت یم دیرسدد یکه اي هنگامه به او م یکوتاه یخدرها
 نكرده ب دایپ ییکه دچار آن شده بود به صورت کام  رها یبحران روح

باي بود رو همانطور تاپ مقابلش  لپ  به  دیت ت دراي کشدد یکه  و شددروك 
شحالش کرده بود  تیخدر کرد خدر موفق یپا یخواندن کامنتها باران آنقدر خو

کار مام دوره  به اخ تیاي موفق یلیو تحصدد یکه هروز در ت تا  ندايه  نیود  ا
 نكرده بود ب تیاحساس رضا

*** 
 رو به باران کرد و وفت : هنگامه

 ؟ یدیکانون رو د تیسا شبید -
 يد و وفت : یخجوالنه لد ند باران

 بببب دمیاره د -
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سددرپرسددتت   یکردم ب فقط حرصددم در اومد که چرا نگفتن وک فیک یکل -
نكنه حق با برسامه و  گمایب ممنمببب اصال اسم من پشت اسمت وم شده بود بب

 ؟ یسرپرست من  یتو وک
سود و بچه وانه هنگامه خند باران او را در آ*س*و*ش  اریاخت یو ب دیبه لحن ح

 ورفت :
 ورفتم ببب ادیايت  زهایچ یلیمدت خ نیتو ام ب تو ا ونیرو مد زیمن همه چ -
 فقط من ؟ -
 ببب هیمنظورت چ -

 ت :و وف دیآهسته به پشتش کوب هنگامه
 پرونده رو بهت داد نیصدرا بود که بهت اعتماد کرد و ا نیا -
رورده که ب یکه بب وقت یتشددكر بدهكارم ببب وقت هیثابت هم  یدرسددته ب به آقا -

 بب یببب راست
 اش نشست یصندل یاي باران فاصله ورفت و رو هنگامه

 دانم ؟ -
 ؟ گردهیبرم یک یدونینم -
سم ینه م - ش نارشیدونم که  شتنش نم یحرف چیده ببب اما هتموم   نهزیاي برو

شا شده دکتراش رو اي آلمان بگ دیببب  سه  سو صم نیببب اور ا رهیو ته رو ورف میت
 ببب شهیاونجا موندوار م گهیباشه که حداق  دو سال د

 وفت : اریاخت یب باران
 بب هیلینه دو سال خ یوا -
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 چطور؟ -
 دست پاچه وفت : باران

 تشكر کنم ببب ايش  واستمیبب م یچیه -
 : دیخند هنگامه

ه ک سددتین یايیبب ن یهم ايش تشددكر کن یتلفن یتون یخوب دختر خوب م -
 باشه ببب یحتما حضور

حرف به سددرعت شددماره همراه صدددرا را در هامدورگ ورفت ببب  نیبه دندال ا و
 ینكرد ببب هنگامه بعد اي سددالم و احوالپرسدد دایفرصددت اعتراض پ یباران حت

ا به ر یاي او تشددكر کند و بعد ووشدد  واهدیدرا وفت که باران مبه صدد یکوتاه
 طرف باران ورفت بب

برنداشددت ب  یقدم یکرد اما حت یبه دسددت هنگامه و ووشدد یمردد نگاه باران
 هنگامه با تكان دادن دستش وفت :

 دختر خوب فكر پول تلفن منو بكن ب آلمانها ببب -
 را ورفت : یناچار ووش باران

 سالم -
 باشد دهیبود که شک داشت به ووش صدرا رس فیآنقدر ضع شیصدا

 حالتون چطوره یسالم خانم اشراق -
 اش حدس شود ب نهیسرد و خشک صدرا باعث شد نفس در س لحن

 ثابت ؟ یآقا دیممنون شما خوب -
 با من ؟ دیداشت یبله به لطف شما ب امر -
 ايتون تشكر کنم  واستمیبله ببب م یعنینه بب  -
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 بابت ؟اي چه  -
 دیبهم اعتماد کرد نكهیبه خاطر ا -
شتم حرف شهیکه من هم نیدر ا - شما اعتماد دا  اقیببب اما االن دق ستین یبه 

 منظورتون در چه خصوص  
 صدرا وفت : یکالفه اي لحن رسم باران

 ببب ینیبه خاطر پرونده نائ -
حال  هر ب اما در ستیبه تشكر ن یايین نیشیمن مطمئن بودم که شما موفق م -

 ببب كنمیخواهش م
 نگفت یگرکالمید باران

 بب یخانم اشراق دیندار یبا من امر -
 نه -
 پس خدانگهدار -
 خداحافظ -

نشددسددت ب  یصددندل نیاول یرو اریاخت یرها کرد و ب زیم یرا رو یووشدد باران
صدرا اي او رنج زدیحدس م شد اما هروز فكر نم دهیکه  شش تا  كردیبا که رنج

 فكر کردن با خود وفت : یشد ب بعد اي ل*خ*تبا ادیحد ي نیا
 رو یو محدت يور نیحس د نیا گهید دیبهتر باشدده ببب شددا ینطوریا دیشددا -

منم  یورنطیرو فراموش کنه بب ا زیبتونه همه چ دینسدت بهم نداشته باشه ببب شا
 فراموش کنم بببب تونمیراحتتر م
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با یاي افكار خود خارج نشددده بود که صدددا هنوي او را به خود آورد ب  لشیمو
آمد اما هرچه فكر کرد نتوانست  یآن آشنا به نظر م یشماره نقش بسته شده رو

صددفحه  یعالمت سدددز رنگ رو یآن را به خاطر آورد ناچار انگشددتش را رو
س ش یلم ش یوو صدا کیو آن را نزد دیک شش کرد ب   یا طرهمث  خا دیفر یوو

 آشنا در خاطرش ينده شد :
 سالم ين داداش -
 ببب ستمیين داداشت ن گهیرفته من د ادتیدان ب  دیسالم فر -
 ببب دیست شما ين داداش من ایدن اینرفته بب اما تا دن ادمینه  -
 ادیحالت خوبه ؟ صدات ورفته به نظر م -
 ؟یببب شما خوب شمیخوبم ببب خوبتر هم م -
 منم خوبم ممنون -
 دنیريوهام خوشددحال دآ نیاي بزروتر یكیچند سددال  نیخوشددحالم ببب تو ا -

 شما بوده ببب
 ببب  وامیرو م نیدان بب منم برات هم دیفر یمرس -
 اشدیها بتونم دوباره پ یيود نیکنم حداق  به ا ی؟ فكر نم یمن و خوشحال -

 کنم ببب
 ببب دینداش فر دیانقدر ناام -
ص - شروك به ن لفن ت زیخاطر دوتا چ ینكن بب من برا حتمیينداداش حداق  تو 

ضا نكهیم بب اول اکرد  دیبد تیمامان وفت بهتون ينگ بزنم و بگم اور ممكنه ر
 تا فرهاد اي يندان آياد بشه بب

 مگه يندانه -
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ست یشما نم - و کرده و ت یماهه که خودش رو معرف کیاي  شتری؟ بله ب دیدون
 ببب نهیيندان او

 نكردم ببکنه اما من باور  یرو م نكاریدونستم ببب بهم وفته بود که ا ینم -
 خواست مامانه ببب نیبه هر حال ا -

 يد و وفت : یپويخند باران
شده اي غرورش بگذره و خودش  یمامانت حت - ضر ن سرش هم حا به خاطر پ

 دیغرور مادرش شددد ب ببب فر یفرهاد ببب تمام عمر قربان چارهیبهم تلفن کنه ؟ ب
صم نیدان ا سته که مج یمیت شه و که خود فرهاد ورفته ببب خودش خوا ايات ب

صم صال هم ناراحت  گذارمیاحترام م مشیمن هم به ت ستش ا  ببب ستمینببب را
ست دادم بب به خاطرش  شم ببب  یساله دارم عذاب م کیمن بچه ام رو اي د ک

شا شه ببب فكر کنه  شا دیبگذار فرهاد چند ماه تو يندان رنش بك شا دیبب   دیببب 
 بشه بب یبه آدم بهتر  یتدد
 اعتراض کند وفت :بدون آنكه  دیفر
 هی م واستیبب م نكهیخدر ا نیرسونم ببب و دوم یرو به مامانم م غامتونیباشه پ -
بد غامیپ نه  ث  ا نمشیب ینم گهیببب چون من د دیبه پو كهیبب م عت  ن سدددا

 کالسهاش رو عوض کرده بب
مسددئله، بهتره با سددهند و پونه  نیدخالت کنم در ا تونمیب من نم دیفر نیبد -

 ببب یحرف بزن
 بر آن نشست نیسنگ یشد ب انگار بار بغض نیسنگ دیفر یصدا
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نامزد کردم بب هفته پ - با دختر دا شیمن  ب کوچكم بب ییمرام عقد کنانم بود ب 
به ايدواد سدددتین یايین دیبه پونه بگ  واسددتمیم  یبه خاطر فرار اي من تن 

 کنه ببب یکه اون خوشد ت و آياد يندو  وامیناخواسته بده بب من م
 یخود را قربان دیبار فر نیا شددد،یماند ب باورش نم یمات و مدهوت بردا باران

 عشق کرده بود ب
 ببب دیفر تیبا يندو یکرد كاریتو چ -
 بببستمین مونیهم پش یمجدور بودم ين داداش بب ورچه ذره ا -
 بببب یمن عدرت نگرفت ی؟ اي يندو یرو نابود کرد تیتو يندو -
 بببنداشتم  یا گهیراه د -
 ببب دیاما فر -
 خوشد ت شدم ببب دیببب شا هیدختر خوب نینگران من نداش بب ناين -
 بب دیفر -

 ماند ب یباق یبردا یقطع شده بود بب و باران بغض کرده و عصد تماس
----------- 

شد تا ب یوقت ستانیاي اتاقش خارج  صد مطب ترک کند باي با چهره  مار را به مق
 یکه خارج م یهفته وذشددته اي هر اتاق نیا یقدر در طان دیدرهم او روبرو ورد

شجو نیطلدكار ا یشد با چهره اخم آلو و تا حد س یدان شنا  یدختر دوره کار
س شنا شد روان شده بود که د ینیبال یار  یاو را به خاطر م یبه خوب گریروبرو 

 آورد
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شما ا - شرط نیخانم رادمنش ببب ا دیینجایباي که   موببب پا گهیشدم د یرويها 
حس  دیاور نداش یوقت هیبب  نیستادیشما مقابلم ا رونیب گذارمیکه م یاي هر اتاق

 اومدم ببب یرو اشتداه مارستانیب كنمیم
 که من انقدر مزاحمتون نشم ببب دیكنیخوب چرا به خواستم توده نم -
 خالف مقرارته ببب دی واهیکه شما اي من م یزیچ -
 بخنده داره ب دیگیهم که شما م یزیچ -

دسددارت او اي حرکت باي ماند و نگاه پر اي  نیاي ا یمتعجب و عصددد سددهند
 به صورت دخترک انداخت : یسوال

و حرفهاشون رو مضحک به  دیکن نیتوه گرانیبه د دیعادت دار شهیشما هم -
ناظر انجام  ی؟ خصوصا اور اون آدمها قراره باشه در دوره خاص دیاریحساب ب

 باشن بب فتونیوظا
 انداخت : ریمنده سر به يشر رادمنش

سفم دکتر نم - ستمیمتا شرا  وا صه یلیمن خ طیناراحتتون کنم ب اما  ببب و  خا
 کم دور اي باور ببب هیدوره يمونه  نیشما تو ا یحرفها

 کدوم حرفم ؟ قایدق -
صول و مقررات کار انجام بد یرو دی وایم دیگیم نكهیا - رويها همه  نیب ا دیا

که هست خالص بشن ببب  یکاروريهاشون به هر نحواي خداشونه که اي دست 
و ت امیب یدوره کاروي نیکه من مدام تو ا دی واهیسمادت م نیاونوقت شما با ا

 گهینحوه د هی بهرو انجام بدم که سدددالهاسدددت دارم  یو کار مارسددتانیب نیا
 دمببب یانجامش م
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 تكان داد و وفت : یبا تاسف سر سهند
سا دونمیمن نم - شما  ییک سم مکه  ض یچطور دیبر یايشون ا ه ک شنیم یرا
رو به اسددم روانشددناس روانه بايار کار  یبدون تجربه عمل سددانسیعده فوق ل هی

سددردروم کنند ب اما مطمئن  شددتریرو ب گرانیغلطشددون د یکنند تا با راهكارها
رو  تونیشددش ماه کارآموي دیبببب شددما با سددتمیمن دزو اون دسددته ن دیباشدد

 مربوط به یبروه ها یتا من پا دیمه اتون هسدددت انجام بدهمونطور که تو برنا
 صورت ببب نیا ریدوره اتون رو امضا کنم در غ انیپا
ها - مام اون دوره  وذروندمببب اومدن  یعمل یلیرو خ دیو یکه م ییمن ت تر 
 شغلم رو اي دست بدم ببب شهیفقط باعث م نجایا

 بب دیاریبه دست ب یترشغ  به دیتون یخوب بعد اي تمام شدن دوره اتون م -
 بببتونمینم -

 کالفه رو به او کرد و وفت : سهند
ما درباره و با ش ستمیایب نجایخانم رادمنش ! من وقت اضافه ندارم که ا دینیبد -

تون  یهوا یبحث کنم ببب بهتره بهانه ها یروانشناس النیبايار کار فارس التحص
 رو ببب
شک که ا دنیسهند با د حرف شت ا شمان دختر دوان فرو مقطرات در  یي چ

سهند کرد و ب گرید یناتمام ماند ب رادمنش بدون وفتن کالم  تیر شت به  ه پ
سهند حس کرد ناوهان اي وفتن تمام آن کلمات ب  رحمانه که باعث یراه افتاد ب 

و  هرمندشدد زدیمحابا اشددک بر یغرورش را بشددكند که ب نینچنیا یشددده دختر
 صدا يد : اریاخت یخج  است ب ب

 خانم رادمنش -
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ب سهند به طرفش رفت و کارت  ستادیخود ا یآنكه بروردد سردا یب م اطدش
 را به سمت او دراي کرد : تشیزیو
ب معط  بگذارم نیاي ا شتریرو ب نمیمرادع تونمیمطب ب چون نم رمیمن دارم م -

 دیه بتونک یاونجا و در صورت دیاریب فیتشر دیتون یم دیداشت  یاما اور شما م
سع نیباعث ا یزیکه چه چ دیرو مجاب کن من ست  شما صرار   كنمیم یهمه ا

 کنم ببب دایبراتون پ یراه حل
ور قراره ! ا یمطدتون دکتر اشددراق امیب یبه صددورت خصددوصدد نمیب ینم یلیدل -

 بببب دیبگ دیتون یهم م نجایوفته بشه هم یحرف
 شانه باال انداخت و وفت : سهند

در  وقت هیتا براتون  دییایکه شددما ممكنه ب گمیام م یبه هر حال من به منشدد -
ماسدددت من نم  یهر طور م گهیب د رهینظر بگ خاطر ب یخود شدد به   یتونم 
تظر من دیاي اونچه که با شددتریرو ب ماریعده ب هیشددما نسدددت به خودم  یاعتماد

 بگذارم ب رويتون خوش ببب
به طرف درب خرود نیپس اي وفتن ا و فت و  له ور فاصدد  و یحرف اي او 

 به راه افتاد ب مارستانیب نگیپارک
ش ساعت شته بود که من شش وذ  یراد منش آمده ب ب یلیبه او اطالك داد ل یاي 

 يد و وفت : یلد ند کمرنگ اریاخت
 داخ  ب ارنیب فیتشر دیبگ -
ساده و موقر یلیل صدح اي او د یبا همان ظاهر  ه کاناپ یبود مقابلش رو دهیکه 

 نشست ب مارانیراحت و بزرگ م صوصا ب
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 شما رو بشنوم ببب یخوب خانم رادمنش من منتظرم که حرفها -
 دیاکه ب هیمن طور طیهم بهتون وفتم ببب شددرا مارسددتانیدکتر من تو ب یآقا -

مطمئنا شغلم رو اي  امیب یدوره کارآموي نیشغلم رو حفظ کنم و اور ب وام به ا
 ببب دمیدست م

حد  نیشددغ  تا ا نیچرا ا نكهیدونم ارو ب لشیدل  وامیم دیرو قدال وفت نهایا -
 براتون مهمه

 ییوهم فشددرد و یرو اریاخت یو کوچكش را ب کیبار یکرد و لدها یمكث یلیل
 ندود : ندیخوشا شیخواست بزند چندان برا یکه م ییوفتن حرفها

 دارم ! ايیدرآمد ن نیکه من به ا دیریبگ نیشما فرض رو بر ا -
ت تا به سدداع دییایب یکارآموي یها برا که شددما شددب دمیم یدیخوب من ترت -

 لطمه وارد نشه! تونیکار
 حتما خونه باشم ببب دیمن شدها با -
 چرا؟ -
 دکتر ببب یآقا دیکش یانقدر در کار کارآمويها سرک م شهیشما هم -

رنگ و درشتش تنها  اهیکه چشمان س یدختر عصدان نیا حیاي لحن صر سهند
 یبه نظر م امدهیبه يبان ن یر اي خشددمصددورتش بود و حاال پ رینقطه چشددم و

 وفت : یتفاوت یدا خورد اما با ب دیرس
حق  نیا كنمیانجام بدم فكر م یقانون ریغ یبله اور اونها اي من ب وان که کار -

 ببب  وانیرو م یزیچ نیرو داشته باشم که ايشون بپرسم چرا اي من چن
 سهند ولگون شد ب حیصر هیبر اثر کنا یلیل دیسپ صورت
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ست ب من  - شما سپرمش ب تونمیدارم که فقط رويها م ماریخواهر ب هیحق با  ه ب
سا ست خانم هم و من  كنهیم افتیايش،حقوق در ینگهدار یامون که برا هید

شوهرش به خونه د صرها بعد اي امدن   تونهینم گهیبهش اعتماد کام  دارم اما ع
 چون اون کس اشددمبمن که مراقدش  فهیوظ نیا نیبه کارش ادامه بده ، بنابرا

 رو دز من نداره ببب یا گهید
شد  یاش م یباعث ناراحت یلیسكوت کرد ب رنش نهفته در چهره ل یاندک سهند

 نیبود ا نشیمشكالت مرادع دنیب و با توده به شغ  او که قسمت مهمش شن
در مقابلش با ودود ظاهر محكم  یلیب ل دیرس یبه نظر م بیعج یکم یناراحت

س شهیهمکه  یو لحن تند شكننده و آ شت  گار د ب انیرس یبه نظر م ریپذ بیدا
ين  کیورفت وارد  یوارد م دیبا شددهیهم یاي اتفاقات احتمال یریدلو و یبرا

 هراسد ب یم  تنیدنگجو که در باطن هر لحظه اي فرو ر
 یمنش نكهیدارم ب با توده به ا شنهادیپ هیشما  یخوب ! خانم رادمنش من برا -
 ببب دیتون یشما م رهیم نجایاي ا گهیر هفته دمرکز تا آخ نیا

من  یشددما اي پس حقوق درخواسددت كنمیاما فكر نم شددنهادتونیممنون اي پ -
 دییایبرب
 دیكنیم افتیمگر در حال حاضر چقدر حقوق در -
رو  یيندو یها نهیهز یخواهرم و باق یخونه ، داروها هیاونقدر که کفاف کرا -
 ببب دهیم
 ؟ هیلتون چتونم بپرسم شغ یم -
 شده بود : مانیسوال پش نیا دنیمكث کرد ب سهند اي پرس یلیل
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 ببب دینگ دیخوب اور دوست ندار -
ستار  نجاشیمن که تا ا ستینه مهم ن - ستم هیرو وفتم ببب پر سالمند ه  خانم 

ساعت پنش به  ستم و اي  ساعت پنش، من کنارش ه شده تا  سكته فلش  که براثر 
 پرداينببب یما رو م نهیو بچه هاش هز ادیم گهیپرستار د هیبعد 

 غرق در بهت و افسوس شد : سهند
 ببیشما که دانشجو یعنی -
شجو - س یبله منكه دان شنا س یکار شنا شد روان ستم در حال  ینیبال یار ه

داره  ی صش هیبه  ايین اداتشیتمام احت یفلجم که برا رينیپ هیحاضر پرستار 
شه بب نگ شته ما خدر ندارکه اي بايار ک دیکه کنارش با ضاح ر  نیبتو ابب دیار افت

سب و با درآمد مكف یمملكت ک سرکارمنا صب خودش  ن که م فتهر یبا ت 
 باشم ببب شیدوم

 تكان داد و وفت : دییسرش را به نشانه تا سهند
ا ت دیخوب براتون دارم ب شددما اور بتون شددنهادیپ هیحق با شددماسددت اما من  -

 دیتون یو هم م دیكنیم افتیرو در ینشهم حقوق م دیبمون نجایساعت شش ا
سات ب ش مارانیتو دل شته با ضور دا سان دیمن ح شون ما یالدته ک   یکه خود

 روكبا مشددكالت کوچک رو شدد یها سیمشدداوره دادن به ک شیباشددند و به تدر
هم هم به  یو درصددد اندک گذارمیم تونیدوره کارآموي یو به پا نریو من ا دیکن

 افتیاتون در یکمتر اي شغ  قدل یب ممكن کم دمیم عنوان حق المشاوره بهتون
نداره  یبه منشدد اجیسدده روي در هفته صدددح ها احت نجایا نكهیا تشیاما مز دیکن

 مارستانیروي رو هم در ب سهاون  دیتون یچون پزشكان حضور ندارند و شما م
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هم حقوق  مارسددتانیاي طرف ب یکه در دوران کارآموي دیدونیببب و م دیبگذرون
 بب شما رو براورده کنه یايهاین كنمیکه در مجموك فكر م دیكنیم افتیدر یکاند

ارش ب که سهند افك كردیسهند فكر م ینگفت در سكوت به حرفها یزیچ یلیل
 را متوقف نمود ب

 یمن متعجدم که چطور کالسددها دیکه داشددت یکار نیبرنامه سددنگ نیبا ا -
 ببب دیدانشكده رو پشت سر وذاشت

اش مث  دوره  یارشددد سدداعت کالسدد یدوره کارشددناسدد دیوند یخودتون م -
 یبود که به دا یخانم هیاون چند ساعت درهفته  یببب و برا ستین یکارشناس

 ببب دادمیاي حقوق خودم بهش حقوق م یاومد و من به صورت ساعت یمن م
 ماند یلینگفت و منتظر پاسو ل یزیچ گرید سهند

 من نگرانم که حقوقشبببب -
شنگران ند - ش دیا  ستیچندان هم کم ن نجایا یخانم رادمنش حقوق االن من

ل داره و هند یادیي یدکترها یمرکز روانپزشددك نیکه ا دینیب یچون خودتون م
ش هیاي  شتریب یلیاونا خ یکردن کارها شما رو م یمن قوق و ح رهیگیساده وقت 

  حراه  نیتر یمنطق كنمیببب و به هر حال فكر م فتونهیشددما مناسدددب با وظا
 باشه نیهم

س یحاال دا دیکه ترد یدر حال یلیل شمان  شم را در چ ه ورفت شیدایو ي اهیخ
 بود ناچار سرش را تكان داد و وفت :

 ندارم ببب یا گهیچاره د ایوو -



 997 در  امتداد باران

 تونیبعد اي اتمام دوره شددش ماه کارآموي دمیب بهتون قول م دیفكر نكن نطوریا -
غول به روانكاو مشدد هیبه عنوان  نجایهم دییایاي پسددش بر ب یبه خوب دیاور بتون
 ب دیکار بش

ش - سش برم دیمطمئن با ست دارم با  امیاي پ سالها  یدوين یروان ماریب هیب من 
 سرپرستش رو به عهده داشتم ببب ییدوسال آخر خودم به تنها نیو ا كنمیم

ستینگفت ب دلش نم یزیسوال بود چ زیهنوي لدر نكهیبا ا سهند اي  شتریب  وا
 دختر دوان شود ب نیا یخصوص میحر وارد نیا

نگ سدزر یتاکس یها شهیچشم به آسمان دود ورفته تهران دوخت ب و ش صدرا
 یبار اولش ندود که اي تهران دور م نكهیآورد ب با ا نییم صددوص فرودواه را پا

پر اي دود و  یفضا نیمشتاق بروشتن به ا شهیاي هم شتریبار ب نیماند اما انگار ا
ه کس نگفته بود که ب چیيد ب به ه یو صدددا بود ب لد ند کمرنگو سددر  کیتراف

را بسنجد و در صورت مساعد بودن  طیاول شرا  واستیب دلش م دیایتهران م
کند ب راننده   یبه دفتر برود ب دوسددت نداشددت حضددور خود را به باران تحم

 به او انداخت و وفت : ینگاه نهیاي درون آ یتاکس
 ؟ دیبر یم فیتشر یکه واند دیوفت -

 سرش را در سكوت تكان داد ب صدرا
 رو به راننده کرد و وفت : ستادندیمقاب  برج ا یوقت

 ب گردمیبر م گهید قهیتا پنش دق دیمنتظر بمون -
صدح هم م یرا که مربوط به دادواه فردا بود برم ییبروه ها دیبا شت ورچه   یدا

 ینش مسددكوت باقرا انجام دهد اما فعال دوسددت داشددت آمد نكاریتوانسددت ا
به پشددت در دفتر  یبه مالحت هم خدر آمدنش را نداده بود ب وقت یبماند ب حت
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به  عجببا ت دیرسدد یشددد که به ووش م کیموي میمال یمتوده صدددا دیرسدد
 داد با خود فكر کرد : یساعتش نگاه کرد ساعت هشت شب را نشان م

 ببب كنهیوقت داره کار م نیحتما برسام تا ا -
خواننده در ووشددش  نیدلنشدد یدر قف  چرخاند ب صدددا یآهسددتگرا به  دیکل

 نشست :
 است هیواسه ور یامن یورمت دا یدستا هنويم

 است هیمث  بارون من دلم پر اي وال یقشنگ تو
 بغض شدونه نیتو ا اهویه نیتو ا هنويم

 عادتمونه دنتیخونه د یونجشكا منو
 نمیش یپنجره هنويم چشم به راهت م پشت

 ببب نمیب یخودمو تک و تنها متو  یکه ب یا
به  یمربوط به منش وتریاي کامپ یقیموس یبه سمت داخ  برداشت صدا یقدم

س یووش م شن بود با احت دیر به  ینگاه اطیب در اتاق هنگامه باي و برق آن رو
نگاهش به مقاب  و  اریاخت یکس در آنجا ندود ب ب چیدرون اتاق انداخت اما ه

انست د یبودکه م ندانقدر بل یقیموس یافتاد ب صداباي اتاق خودش  مهیدرب ن
صدا ست  شدن در را نشن یهرکس درآن اتاق ا  مهیدر ن یاي ال یب به آرامدهیباي 

 ماند ب یمتعجب بردا دید یبه درون اتاق انداخت و اي آنچه م یباي نگاه
 میریبم دیکه با یوفت میدوتا پنجره بود ما
 میریما هنوي اس یهمه خراب شد ول واراید

 میریکو نهیهنويم مث  مرداب وص  آ ما



 999 در  امتداد باران

 میریرو با دست بگ دیخورش می واستیکه م میهمون ما
 بكن یهام حروم شدن کار هیور

 بكن ببب یاریمنو  ایمن ب چشم
که  یاسبه لد رهیو خ ستادهیووشه اتاق ا یچوب لداس یپشت به در روبرو باران

 دانست ، آن لداس یم یوبکرد!صدرا به خ ینم یشده بود حرکت زانیآن آو یرو
ضاف یاي کت ها یكی ست که هم یا صدا شهیاو شت ببب   یبا خود در دفتر دا

س ساس عج یقیمو شد یدیهمچنان اح شده بود را ت و  نمود یم دیکه دچارش 
 تكان ب ورد را اي دست داده یقدم شیاي دا نكهیکرد قدرت ا یصدرا حس م

 هنويم آهو نفس داشت دمیکه به تو رس یوقت
 چلچله انگار تو چشات غم قفس داشت مهنوي

 یچراغ یب یکرد تو شدا ینم هیور غزلک
 میو تو هم قصه بود من
 یستاره به اقاق اي

 وقت رفتنه گهیاما د حاال
 ببب زنهیم ادیاسم منو فر داده
صدرا قد  اي ا باران سته تكان خورد و  شود با  نكهیآه شت در پنهان  بتواند در پ

س شده در  ست بر  یکه باران ب دید نهینفس حدس  ش قهیصدا د و با  دیکت ک
 یآورد و به آرام نییکت پا یدکمه ها هینوايش دسددتش را تا حاشدد هیشددد یحالت

 اش را به کت چسداند ینیسرش را دلو برد و ب
 سیو خ یخال یکوچه ها ادیمن موندم و  حاال

 ستیوقت مال ما ن یلیخ گهیکه د یخونه ا ادی
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 تو دور دورمخاموشم و خسته اور اي  اور
 کوه پر غرورم هیمن  دهیکن به من غر هیتك

 نمیش یپنجره هنويم چشم به راهت م پشت
 بب نمیب یتو خودمو تک و تنها م یکه ب یا

داد  هیسرش را به چهارچوب در تك اریاخت یدوباره به کنار در بروشت و ب صدرا
انه و آرام بود و آنقدر عاشددق سددتادهیآنجا ا ایرو کیو محو باران شددد که چون 

 ببب دییبو یو آن را م دیکش یدست بر کت او م
ند دق ینم ند و قلد قهیدانسدددت چ با لد  ند و  ما حال  مان  مملو اي  یدر ه

 یدنسددشددان را م یچند ماه به خوب نیکه حاال بعد اي وذشددت ا یاحسدداسددات
با یبا صدددا نكهیشددد تا ا رهیشددناخت به او خ باران ، به خود آمد و به   یمو

شده  یچهارچوب کنار رفت و همانطور ب یوسرعت اي دل صدا که وارد دفتر 
 زیسدداکت و وهم انگ یبود اي آن خارج وشددت ب ضددربان قلدش انگار در فضددا

سراي یب به دا دیچیپ یم کیتار یراهرو سور اي پله ها  سان  یشد حس م ریآ
سر برداشت  یایيوا نیتر یاي پنهان یدر نقطه ا یمیعظ یکرد انرژ سش  سا اح

س ت در ر ارانتا به دفتر برنگردد و ب ردیخود را بگ یدلو نكهیا یبرا دیو او با ا 
شارد و ابراي دلتنگ س نینكند تمام ا یآ*س*و*ش نف سمت تاک  یچند طدقه را به 

 بدود بدون آنكه منتظر آسانسور بماند !
**** 



 1001 در  امتداد باران

سرش را  یکه نم یدر حال باران سرعت  ست به  ست اي چه و اي که خج  ا دان
ش  نام هنگامه نفس دنیخارج کرد با د شیمانتو بیرا اي د  یباو مو دیعقب ک

 : دیکش یقیعم
 سالم هنگامه -
 ؟ یهنوي دفتر زمیسالم عز -
 رفتم ! یداشتم م گهیاره اما کم کم د -
 ؟یبر ی وایم یبا چ -
 ببب رمیگیبانوان تماس م ینگران نداش با تاکس -
 ببب یش یيندان ! خسته م میبر دینمون برو خونه صدح هم با ادیپس ي یاوک -
 ب زمیباشه عز -
 یكنیم یخودکشدد یکنه که تو دار یانقدر کار نم یکارآموي چیباور کن ه -

به اندايه ده تا کار آموي  یکرد یسددیو خالصدده نو یپرونده بوده خوند یهرچ
تا اخر دوره کارآموي یبب حت یوزارش دار باي  ینكن یهم کار تیاوه اي االن 

 ستین یمشكل
 بهم آرامش بده تونهین من نداش هنگامه ب االن تنها کار منگرا -
 بگم ! یچ -
 نمتیدیصدح م رمیدارم م گهیبرو استراحت کن منم د -
 پس تا صدح -
 تا صدح ببب -

 لب به خود وفت : ریرا که قطع کرد ي تماس
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 شیپ قهیتا چند دق یكنیم كاریچ نجایاالن ا دهیاور فقط کار بهت آرامش م -
 ؟ یكردیم ركایچ یداشت

شددده ببب و چطور  دهیاتاق کشدد نیبه ا  یدانسددت که به چه دل یهم نم خودش
ال قرار به دند یرفته و آنطور ب یچوب لداسدد یادکلن صدددرا تا دلو یمسددو بو

کار به  ته دسدددت  به  یآرامش اي دسدددت رف حاال اي  که  غرق  شیآور ادیيده 
 بودد قول داده همانطور که به خو  تیور یم دیشددد ببب او با یم یشددرمندو

آمد  یراه م نیداد همانطور که به نظر درسددت تر یهمانطور که عقلش فرمان م
 ببب  تیور  یم دیببب او با

------------------------------ 
ساده دیگر با او  اي شته بود باران دز چند کالم  صدا به دفتر برو صدرا بي  وقتي 

بین برداشتن این دیوار نامرئي هم کالم نشد ب صدرا هم تالشي نمیكرد براي اي 
ب هنگامه در سددكوت شدداهد این ددال پنهان هر دو براي م في کردن چیزي 

ظاهر سددر هر دو  به  تار  واه در در رف ناخودا که  یداد مي کرد ب این  نفربودند  ب
رويهاي اخیر انقدر تنش و اضددطراب کاري در دفتر حكم فرما بود که شدداید 

سكوت چاره حفظ آرامش آنه سام واهي با همین  شمار مي رفت ب تنها بر ا به 
شددوخي هاي کوچك و کارهایي که باران را به یاد کودکان دوره پیش دبسددتاني 

 داد ب ميمي انداخت این فضاي یو يده را تكاني 
روي صدددح برسددام با سدده و دسددته و  نروس کو چك وارد دفتر شددد و بوي  آن

شم سها همه دا را فرا ورفت بچ شادي شیرین و مالیم نرو ان باران و هنگامه اي 
 درخشید هنگامه با خوشحالي وفت :



 1003 در  امتداد باران

 آخ دون بايم يم*س*تون نزدیك شد و فص  و  نروس ببب -
 سرش را به نشانه تایید تكان داد و وفت : برسام

 مي د ونستم عاشق نروسي سر اولین چهارراه برات خریدم ببب -
سام ورفت و در حالي هنگامه سته کوچك نروس را اي بر صورتش را میان  د که 

 ولها فرو مي کرد وفت :
 خوب بگو درخواستت چیه ببب که داري بهم باج میدي -

 با لد ندي دلنشین دو دسته و  دیگر را به طرف باران و مالحت ورفت : برسام
 به تو خوبي نیومده خانوم تابان ! مگه حتما باید نیتي پشتش پنهان باشه ب -
ت سرش را تكان داد و چون کودکي مظلوم مقاب  دربرابر تشكر باران و مالح و

 هنگامه ایستاد ب هنگامه بدون توده به حالت خنده دار برسام وفت :
 بگو ؟ االن مشكلت چیه بگو ؟ -
 هیچي ببب باور کن ببب -

شددانه باال انداخت و به طرف اتاقش رفت ب باران هم به کنار مالحت  هنگامه
 اخ  اتاق باعث شد به طرف آن دو برودبروشت ب که صداي بلند هنگامه اي د

واقعا براي همچین موضددوعي و  هم خریدي آوردي ب داري شددوخي هم  -
 میكني درباره اش

به صددورت بر افروخته هنگامه نگاه کرد ب حالش اصددال مسدداعد ندود ب با  باران
نگراني به برسام که با دستش روي دسته مد  ضرب ورفته بود و هیچ نمي وفت 

 نگریست :
 چي شده ؟ مشكلي پیش اومده ؟ -

 با نگاهي به رنگ باران وفت : هنگامه
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حكم پرونده تهمینه تایید شدددده واین آقا اي من می وادکه من این خدر رو به  -
 خانواده اش بدم ب تايه و  هم خریده و لد ند هم میزنه ببب

شنیده بود خود را روي یكي اي مد  ها ر باران ست اي خدري که  س ها با پاهاي 
 کرد ب

 یعني چي ؟ -
 یعني اینكه باید نصف دیه قات  رو بدن تا بتونند اعدامش کنند ب -
 خوب نمیشه براشون کاري کرد ؟ -
نه ! اور ما ب واهیم اعتراض هم بگذاریم راه به دایي نمي رسددده دز اینكه  -

 ادراي حكمشون یه چند ماهي عقب میافته بب
 یعني تقاضاي فردام نمي کني -
 نه -
 پس چي ؟ -
 باید به فكر تهییه کردن این پول باشیم -

 سرش را تكان داد و وفت : باران
 اخه یه ذره پول که نیست -
میدونم اما واهي اوقات قوه قضدداییه وقتي بدینه که خانواده مقتول تو فشددار  -

 هستند ب شي اي پول رو قدول میكنه ببب
 فقط ب ششیش رو ؟ -
 خانواده تهمینه به نظرشون وادد شرایط باشن ببب اره ب تايه باید دعا کنیم که -

 به تل ي وفت : باران



 1005 در  امتداد باران

حتي اور دعا کنیم که وادد شددرایط باشددند باي این پول میره تو دیب خانواده  -
 قات  بب تايه اور بتونند باقیش رو دور کنند

با اخمهاي در هم ووشي تلفن را برداشت و شماره پدر تهمینه را ورفت  هنگامه
تماسددش قطع شددد چهره درهم و سددكوت تل ش به آنها مي وفت که ب وقتي 

 واکنش مرد بیچاره چه بود است ب
شد این همه بي عدالتي  باران ستهایش ورفت و به يمین خیره  سرش را میان د

قلدش را مي آيرد ب برسددام متوده رنگ پریده باران شددد اي دا برخواسددت و اي 
 شربت غلیظ پرتقال به نزد آنها بروشتاتاق خارج شد ب دقایقي بعد با دو لیوان 

ب باران با دستي لريان لیوان را ورفت ب با خود فكر میكرد او کودکش را اي دست 
داده و مادر تهمینه دختر نودوانش را ببب و چقدر دردناك است که قانون اي هیچ 
کدام اي آنها به درسددتي حمایت نمیكند ب اي او به دلی  اینكه قات  پدر کودك 

و اي مادر تهمینه به دلی  اینكه قات  دختر او یك مرد است با بهایي بیشتر  است
 ب

به دندان وزید و با خود فكر کرد که در مقایسددده با آن ين نگون ب ت او  لب
 چقدر خوشد ت تر است ب

اي اي شربت را نوشید و غلظت آن باعث شد ولویش بسويد اما شیریني  درعه
شربت کام تل ش را م شیده بود بیش اي حد  تعادل کرد ب هنوي درعه دوم را ننو

که در دفتر باي شددد و صدددرا با چهره اي درهم وارد دفتر و سددپس در آسددتانه در 
 اتاق آنها حاضر شد ب هنگامه سرش را تكان داد :

 تروخدا صدرا تو دیگه برامون خدر بد نداشته باشببب -
 : نگاهي به آن سه انداخت و چون ماشیني بي روح وفت صدرا
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نمیدونم این خدر بده یا نه ب ب ب پسر نائیني مي خواسته اي طریق مري اي کشور  -
سربايان آمریكایي م*س*تقر در  ست  شه که به د صورت غیر قانوني خارج ب به 

 مري افغانستان کشته میشه ببب
سرعت به طرف او چرخید ببب  لیوان صدرا به  شد ب  ست باران رها  شربت اي د

 لتي ونگ وفت :باران يیر لب با حا
با اینهمه ثروت و نفوذ پدرش یعني نتونسدته کاري کنه که حداق  پسدرش رو  -

 درست فراري بده ببب
 با لحني که سعي میكرد نگراني اش را پنهان کند وفت : صدرا

سوخته به  - شده دیگه یه مهره  ساني که حمایت می مث  اینكه نائیني اي طرف ک
 اي اینكه نتونسته فرار کنه ببحساب میاد ببب اما شما ناراحتید 

 چشم در نگاه پر اي پرسش صدرا دوخت : باران
نه ببب اما تردیح میدادم مث  یه بزدل فرار کنه و براي همیشددده اي وطنش دور  -

 بمونه تا اینكه کشته بشه ببب
 چیزي نگفت و به طرف اتاقش رفت ب صدرا
**** 

س صدرا ضاي بیمار ست این بار ف ش دکتر  تان و دفتر بي روحمقاب  دکتر بینا ن
 بیشتر اي قد  باعث آيارش شد ب

صدرا کرد و  دکتر صورت ددي  شگي اش بر لب نگاهي به  بینا با لد ند همی
متوده شدد که این مرد دوان آن کسدي نیسدت که سدال وذشدته مقاب  او روي 

 همین صندلي نشسته بود ب
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 خوب آقاي وکی  من آماده ام که حرفهاتون رو بشنوم -
 نفس عمیقي کشید و وفت : صدرا

 من به باران عالقه دارم ببب -
وتاه در ک هینشان نداد ب چند ثان یعكس العمل چیتعجب نكرد اصال ه نایب دکتر

 : دیصدرا پرس نكهیسكوت وذشت ب تا ا
 ؟ دیايم بپرس یزیچ دیخواه ینم -

 همانطور آرام و خونسرد پاسو داد : نایب دکتر
 ببب دیو بپرس دیکه حرف بزن نجایا دیوي شما اومدامر كنمیمن ؟ نه ! فكر م -
 بپرسم ! دیبا یدونم چ ینشستم نم نجایدرسته اما حاال که ا -
ه ب یموضوك هرچ نی! حرف بزن درباره ا یبپرس یخواه یاور سوال نم یحت -

 بگو رسهیذهنت م
 : شروك به حرف يدن کرد اریاخت یاش فشار داد و ب یشانیدستش را به پ صدرا

متوده احساسات متفاوتم نسدت به باران شدم !  یاي ک دونمیبگم نم تونمیمن -
رفتار موقر و قلب  دنیبا د شیهمون شددش سددال پ دیشددا گمیبا خودم م یواه

که  یمهربونش بهش عالقمند شددده بودم و به خاطر سددرشددت خودخواهانه ا
اي  نمیدیکنم م یندردم ! اما حاال که خوب فكر م یمسددئله پ نیداشددتم هروز به ا

 ! ستیمهم ن یک
 تكان داد صدرا ادامه داد : دییدر سكوت سرش را به نشانه تا نایب دکتر

با خودم کلنجار رفتم ! م - ها  مدت ته  ماه وذشدد  نیهمه ا دمیترسدد یتو چند 
باشدده که با  یوتعهد نیاي احسدداس د یکه نسدددت بهش دارم ناشدد یاحسدداسدد

ندن دفترش پ ک دایخو حاال مطمئنم  ما    وامی! م سدددتین نطوریه اکردم ببب ا
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سع شم اما هر بار که  شم تو الک دفاع کیبهش نزد كنمیم یکنارش با فرو  یب
تونم ايش دور بمونم ببب اما  ینم نیاي ا شددتریب گهی! د شدددهیآشددفته م ای!  رهیم

من اي  و هیباور کنه که عالقه من کامال قلد  وامیبزنم ببب م بیبهش آس  وامینم
ندارم  نسدت بهش ینید چیباور کنه که ه  وامیببب م مونمیغفلت وذشته ام پش

 بشه ببب یو خوشد ت رامشآ زیلدر شیکنم تا يندو یکار  وامیببب که م
شگفت يده  یمكث کرد ب حرفها صدرا که بالخره بر يبان آورده بود خودش را 

 شددروك به حرف يدن متیرا دا بجا کرد و با مال نكشیع نایکرده بود ب دکتر ب
 کرد :

که بهش  یکه دوباره دچار سددرشددت خودخواهانه ا یمراقب باشدد دیوب باخ -
شاره کرد ش یا اي غرور بود  زیکه چه عرض کنم لدر یبببب دمله آخرت کم ین

هر دو نفر در به ودود  دیو دود داشددته باشدده با یببب اور آرامش و خوشددد ت
 ریگدر نظر ن ايین یوقت خودت روکام  و ب چیببب ه دیباش میآوردنش سه

 شرمنده شد ب صدرا
ش به تیمسددئول ای نیکنه تو به خاطر احسدداس د یباران فكر م نكهیو اما ا -

با سدددتیبد ن یعالقه دار باور کن نیا دیببب اون و تو  که هر احسددداس  دیرو 
رابطه  هی یببب وورنه ما هروز برا ستیمحض ن یصرفا دلسوي ینید ای تیمسئول

شه ب یکه مدتن یا ساعت اي چن شتریبر ترحم با  میگذارینم وقتچند روي  اید 
چهارچوب خالص شددده ! نه  نیکامال مشدد صدده که رابطه شددما اي ا نیببب و ا

 هم اي محدت یدلسددوي نیهم ینداشدده ببب اما حت یتیمسددئول ای یدلسددوي نكهیا
 ببب یببب کتاب شايده کوچولو رو خوند شهیم یناش
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 كان دادت یفتگیو ش دییصدرا براق و روشن شد ببب و سرش را به نشانه تا نگاه
 شیبده ببب اول رییتمام روابط رو تغ تونهیتو اون کتاب دوتا دمله هسددت که م -
 گهیم نكهیا

سر کرد هی"اريش و  تو ، عمر سر  قه عال یکه به پا ی" باران عمر یکه به پاش 
عالقه  نیپابند هم یکه بابتش داد و هنوي به نوع یاش به تو صددرف کرد و تاوان

بت کرده بب خودت بهتر ماسدددت اريش ع ثا  یکه اون برا یدونیشددقش رو 
شد تمام عمرش را پ ضر  شقش حا  یندوکش کنه ببب تمام ي شیحفاظت اي ع

شد ت ش دیاش رو بب و حاال تو ندا یاش و خو شفته با ش یانقدر آ ت بعد اي وذ
و تو  نكهیببب و دمله دوم ا یوذروند دیاي اون رو در ترد یمیچند ماه که تايه ن

سدت به اونكه اهل یده اتا ين سئول یکرد ین ساس تعهد و  یم ببب پس هروز اح
رو انكار  شدیشروك م شیاي شش سال پ دیو با یکه در قدال باران دار یتیمسئول

نداشه  یوينداشه تا دلس یتینداشه تا مسئول یببب تا تعهد ینكن تا به عشق برس
 بببب ستیعشق هم ن

 را نداشت ب یکالم انیقدرت ب یحت نایدکتر ب قیعم یمات حرفها صدرا
صت بد نیبه ا دیبا - تا  یرو فراهم کن یا نهیيم دیببب و در کنارش با یرابطه فر

شا هییتايه دا نیببب و ا نهیآيار ند نیاي ا شتریباران ب صب ا دیکه  دکتر  نیدر ت 
 ات کنه ببب ییباشه که راهنما ریپ

 يد و وفت : یلد ند صدرا
 ببب دینكن یشكسته نفس ناینم بخا دیشما تايه اول راه -
 به لب آورد و وفت : یلد ند موقر نایب
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 جادیهم باعث ا ستین قتیکه حق یاور مطمئن باش یدمله حت نیا دنیشن -
کنم  هیبهت توص دیبه سراغغ دو نكته مهم برم ببب با نكهیببب قد  اي ا شهینشاط م

 نیه ببب تو فقط به اداشته باش انیکه رابطه ات رو رها کن تا مث  آب خودش در
سد ایترش کن تا بالخره به در یآب دهت بده و قو انیدر سه ببب   دلوش یبر

اي اندايه هم پر آب و خروشدددانش نكن بب مطمئن  شیندند و  آلودش نكن و ب
 ببب كنهیم دایباش راه خودش رو پ

 دیوو یکامال متوده بود که دکتر چه م گریحاال د صدرا
اي  یباران رو با عشق دوباره ينده کن نكهیقد  ايا دیاول با و اما اون دو نكته ببب -

ش اعتماد به نفس یببب اور باران که داره به س ت یطرف خانواده ات مطمئن بش
 تیبا حما یاي طرف خانواده ات پس يده بشه حت  یبه هر دل ارهیرو به دست م

 دیهند شدکه من و س یزیچ نیببب و ا شكنهیشكننده اش باي در هم م هیتو روح
 ب میتا کنترلش کن میکن یتالش م میدار

 : دیمتفكر پرس صدرا
 یعنیشددكننده اش رو  هیروح نیکامال متوده منظورتون هسددتم ! اما باران ا -

پرسم ! به  یرو به خاطر خودم و خانواده ام نم نیهمراه خودش داره ؟ ا شهیهم
که در سددراسددر  یخاطر شددغ  باران به خاطر ادتماك به خاطر اتفاقات احتمال

 ببب افتهیاش ممكنه ب یيندو
همونطور که کامال مش صه باران اي  شهیم تیقدم به قدم تقو هیروح نینه ! ا -

 میم*س*تق ریمدت تحت درمان غ نیدرمان رو شددروك کرده و در تمام ا یوقت
 نهایتر بب اما همه ا یقو یلیتر اي قد  شدددده خ یقو یلیمن و سددهند بوده خ
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به نفس ا م*س*تلزم وذشددته نه ببب اعتماد  ند نیيما با   یاه ورفتن دهیدختر 
 دیتو ذره ذره نابود شددده بب و با یاي طرف خانواده ادتماك همسددر و حت یمتوال

شه ببب برا ساخته ب ر اي هر محتاطانه ت یلیبا باران خ دیوم با یم نكهیا یذره ذره 
 یلیخ ممكنه نیا ب و یرفتار کن یتا به حال برخورد کرد دیکه شا یا گهیدختر د

 برات س ت باشه ببب
ست تا آخر عمر  تیبا دد صدرا ضر ا سرش را تكان داد ب مطمئن بود که حا

ش شمند و بلور یباران را چون  صار مردانه اش حفظ کند ب انیدر م نیاري  یح
 بب اياردیکوچک باي روحش را ب یتلنگر یآنكه بگذار حت

تا مدتها نكهیا سدددتیکمتر ن یاي اول تشیمسددئله که اهم نیو دوم -  یباران 
و باشه ت ییمشترک و يناشو یيندو کیشر یين معمول کیمث   تونهینم یطوالن

 بب
 به او انداخت : یمتوده منظور دکتر نشد ب با استفهام نگاه صدرا

 یيندو یسالها یمتاسفم که مجدورم انقدر واضح حرف بزنم اما باران در ط -
شترک بارها تحق ، کتک خورده و اطاعت کرده و بارها و  دهیشن نیشده توه ریم

قرار ورفته ب باران در حال حاضددر اي  یمورد ت*ج*ا*و*ي دنسدد یبارها به نوع
مورد  انهگیب کیتوسددط  یلیبه هر دل یين یمتنفره ب وقت ییهر نوك رابطه يناشددو
اش به  یو دسددم یحالت روح یطوالن یتا مدتها رهیگیت*ج*ا*و*ي قرار م
در نظر  دیداره ب پس با یطوالن یبه درمان ها ايیه و نورد یوضددع نرمال برنم

 نكهیکه چند سال تمام مورد ت*ج*ا*و*ي قرار ورفته و وحشتناکتر ا یين میریبگ
واه عشددق و محدت و  عادیم دیکه با یامن خونه خودش و در بسددتر میدر حر

 یينانه دسددمان یينانه و حالت ها یهورمون ها یبوده ببب حت یل*ذ*ت م
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فاع کیباران  ها یسددپر د ند و رفلكس  چه  ییسدد ت سددداخت برخالف اون
 ییاشورابطه ين کی دینتون یطوالن یببب ممكنه تا مدتها دنینشون م عتشونیطد

س ش یعاد یو دن شته با  یهر مرد رشیپذ دکه مور ستین یزیچ نیببب و ا دیدا
سمان شه ببب نه به خاطر دنده د اش چون آرامش و غرور مردانه اش ممكنه  یبا

 نتونه پدر بشه ببب یتا مدت طوالن یها و بارها دچار تنش بشه ببب و حتبار
د به که باران برده بو یقلدش به خاطر رنج دیشن یکه اي دکتر م یهر کالم صدرا

 یزیکرد چ یشددد و حس م یکه بهش روا شددده بود فشددرده تر م یخاطر ظلم
 اش چنگ انداخته است ب نهیس یب تک به رو هیشد
 طیراشدد نیبا چن یين نیچن ایا ینیو بد یبه خودت مرادعه کن دیو در آخر با -

 ایهنوي ين مورد عالقه تو هسددت  ایخاطرات تلو آ نیو با چن یو روح یدسددم
 نه ببب
 اي دا بلند شد : اریاخت یب صدرا

باره من چ دونمینم - ها آريو دیفكر کرد یدر حال  یخانم دکتر ! تن من در 
نه وو یقطره اشک رو کی یحت گهیدايه ندم دا نكهیاي بارانه و ا تیحاضر حما
من اي نظر غرور مزخرف مردانه  یبرا دیکه وفت یبشدده بب مسددائل ریاش سددراي

نكه در اون يمان یبرم به خاطر ا یسر سوين ! اما رنش م یخودم اريش نداره حت
 ببب ادیاي دستم بر نم یکار چیکنم ببب که ه تیندودم تا بتونم ايش حما

 صدرا را قطع کرد و وفت :حرف  نایب دکتر
شبراش ب یکمک بزرو یتون یهم م هیيمن نیدر ا ینه اشدتداه نكن ! تو حت -  یا

 یو من اي همون لحظه اول که رو یزنیحرف م یدار تیقاطع نیبب حاال که با ا
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 یم ! هیو درون یمطمئن بودم که عالقه ات به باران واقع ینشددسددت یصددندل نیا
چند دلسدده با  دیبا نكهیمن و هم سددهند ببب فقط اتونم بهت اعتماد کنم بب هم 

 ببب میهم حرف بزن
 به سرعت وفت : صدرا

 کنم ! یرو عمل دیکه بگ یزیمن آماده ام که هر چ -
 مرحله به مرحله دلو بره ببب دیبا زیعجله نكن پسرم ! همه چ -

ش یقینفس عم صدرا ست در موها دیک شمانش را رو شیو کالفه د  یکرد و چ
 نانیتوانسددت به سددهند اطم یيد ! حاال م یقیلد ند عم نایدکتر ب هم فشددرد ب

بسددپارد  فتهیمرد دوان شدد نیا یحام یتواند باران را به دسددتها یبدهد که م
شروط بر ا صدر نكهیم شد که ا اباران هنوي به همان اندايه ب واهد که کنار   نیبا
 ببب ردینگاش را اي او  یآرامش دادن به او اندک آرامش يندو یعشق به دا

_________ 
 را باي کرد و با لد ند مهربان شكوفه مواده شد ! ب یدر اتاق ورود صدرا

 استقدالم ! یشهال خانوم شما اومد یشده که دا یسالم به مهربان مادر ! چ -
 صدرا را اي دستش ورفت ب فیدست دراي کرد و ک شكوفه

که تو رو کم م - هام  فرصدددت نیتراي کوچك دیبا كنمیفكر م مینیب یاي بس 
 استفاده کنم ب

س یبراق اي قطرات بارانش را اي تن خارج کرد و آن را رو یباران صدرا  یدا لدا
  تیکنار در او

 بب یدونیمادر ! تو که م -
 مادرش وقت نداره یشهر و برا ییایالرعا  یکه پسرم وک دونمیبله م -
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 : دیمادر را ب*و*س یشانیخم شد و پ صدرا
 بب گذارمیبگو من برات وقت م یادرم ! شما هر وقت خواستم هیچه حرف نیا -
 ببب نایخونه هنگامه ا میهفته بر نیاخر هم ایب نطورهیخوب اور واقعا ا -

 منیبه طرف پله ها و اتاقش برود به سمت نش شهیمث  هم نكهیا یبه دا صدرا
عد اي ا كهیرفت و ب مه دلو ن باي کرد رو یدک قهوه سددوخته  یراحت یکتش را 

سف ونیزیتلو یدلو سن  ست و کو ش سوغات یرو فیرنگ ظر دین  یآن را که 
 واه دستش کرد : هیبود تك هیسفرشان اي ترک

 تابان لک يده ببب یکردن با آقا یشطرنش باي یچرا که نه اتفاقا دلم برا -
 کنار کاناپه نشست : یلده مد  تك شكوفه

 ! یکن یتو باي نكهیا یاونجا برا میر یصدرا ما نم -
 ؟ تولد خانم تابانه ؟ هیخاص ی؟ مهمون یچ پس -
 ب میدرباره هنگامه صحدت کن میبر  وامینه ! م -

 و صاف نشست : دیکش یقیحرف نفس عم نیا دنیبا شن صدرا
 تموم شده ! هیقض نیکردم ا یمادر من فكر م -
 بب میدرباره اش حرف نزد یحت یتموم بشه وقت شهیچطور م -
 بب میف يدمن و هنگامه درباره اش حر -

را  دایکرد مكالمه کوتاه آنها در آن غروب ي یوفت دعا م یرا م نیا یوقت صدددرا
 دیبتوان تدادل نظر درباره ايدواج نام

 خوب ؟ -
 مادر او را به خود آورد : یصدا
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 ! میبمون یهمكار و دوست باق نطوریهم مید یم حیو ترد -
 ببب دیاریو در مفقط اداش ر دیواقعا که شما دو نفر اصال بزرگ نشد -
تان خ - مه دوسدد گا کنم  یبب خواهش م میهسددت یخوب یلیمادرم ! من و هن

 مادرانه اتون ببب یخراب بشه با آريوها یدوست نیا دینگذار
 یو در حضور اونها حرف م دیشد یبزروترها احترام قائ  م یبرا دیحداق  با -

 ! دیيد
کار رو  نیا میو بشددكنو دلتون ر میبهتون نه بگ میم*س*تق میچون ن واسددت -

 ببب میکرد
شكوفه با نگاه نیبه دندال ا صدرا شد ب  پر  یو لحن نیغمگ یحرف اي دا بلند 

 اي حسرت وفت :
 یکه من آريو داشددتم روي هیصددددرا ب هنگامه همون دختر یكنیاشددتداه م -

 یبرسدد یکه ب وا یکه بهت کمک کنه تا به هر چ یهمسددرت بشدده ببب دختر
 که بببب یدختر

دختر رو به عنوان دوسددت و همكار کنارم باشدده ببب مطمئن  نیا  وامیممن  -
 رابطه قشنگ تره ببب نیا ینطوریباش ا

 ؟ یرو در نظر دار یتو کس -
و در   تینگاه مادر ور ریورفته بود ب صدددرا اي ي دیاي ترد یشددكوفه رنگ نگاه
 وذاشت وفت : یپله م نیاول یرا رو شیکه پا یحال

 ! میزنیباره اش حرف مبه وقتش با هم در -
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وقت  چیکند و ورنه ه دایبحث ادامه پ نیا دیندا نیاي ا شیحس کرد ب شددكوفه
واه شود ب در حال ین واهد توانست اي مكنونات قلد که کال لحنش را  یصدرا آ

 : دیداده بود پرس رییتغ
 بودم ! دهیوقت بود تنت ند یلیکتت رو خ نیا -

 يد : یلد ند کمرنگ صدرا
 نیروش ا  تیر یکتم چا یكیوقته تو دفتر مونده بود امروي اون  یلیآره خ -

 ! دمیرو پوش
ده ب اریورد و خاک ورفته درش ب یمدت که تو دفتر بوده حسددداب نیحتما ا -

 ببب ییبدم خشک شو دیکه با یلداسها یبگذارم رو
 سرش را تكان داد و وفت : صدرا

 پوشم ببب یکتم رو م نیفقط ا یمدت هی كنمیراحتم توش فكر م یلینه اتفاقا خ -
 ببب یکرد یکت رو دو روي پشت سر هم تنت نم هیوقت  چیوا ! تو که ه -
 یذره وينم رفته باال کت ها هیراحته اخه فكر کنم  یلیکردم ! خ رییخوب تغ -
 برام تنگه ببب گهید
 یالغر تر شددد یدیانقدر اي خودت کار کشدد نمیب یواال منكه هر بار تو رو م -

 ببب
 و وفت : دیخند راصد

 هیپلو کردم با  چیبه شددهال خانم بگو ه*و*س هو نییوردم پا یمن االن بر م -
 عالمه يعفرون ببب

 شام طاها رو به صدرا کرد و وفت : زیم سر



 1017 در  امتداد باران

 ؟ شهیداره بروزار م شیک یدشنواره بزرگ تو هی یدیصدرا شن -
 نه ! -

 : دیيد و اي طاها پرس یثابت لد ند یآقا
رسدده ! تو فقط درباره  یبه ووش صدددرا م ییزهایچ نیهمچ یكنیمواقعا فكر  -

سوال کن  یمواد قانون شر اون وقت اي ده  یلیتحل ینارهایسم ایايش  حقوق ب
 بب گهیاش رو بهت م قهیو ساعت و دق ویتا االن تار شیسال پ
 یم زیخوشددرنگ و معطر را وسددط م یپلو چیمملو اي هو سیخانم که د شددهال

 وذاشت وفت :
 بچه ام رو اي بس باهوشه ببب دیا چشم نكنآق -
 کنه ؟ یکار م نهیيم نیچطور هوشش فقط تو ا -

 ییكایآمر  چالیبه طرف  یرايیآوردن ساالد ش یخانم همونطور که برا شهال
 رفت وفت : یووشه آشپزخانه م یمیبزرگ و قد

 بود که صدددح تا شددب فقط دندال ییدوونها نیبده به فكر مردمه ! خوبه اي ا -
 ازهیچ نیو ا نیکردن واسدده لداس و ماشدد یپول حروم م یبودن و ه یباي یقرت
 ببب

س یلد ند صدرا شهال کرد و  یبه طاها يد و طاها معترض رو یپر اي بددن به 
 وفت :

 یمث  آدمها نی؟ ا یشددهال خانم حاال من شدددم قرت گهیدسددتت درد نكنه د -
 به من داره ؟ یچه ربط كنهیم یعصا قورت داده يندو

شما ! کل یوا من ک - شتم مثال م یوفتم  ست  یشما که هفته ا زدمیدا چند د
سال ش یلداس و  صد مدل ادلكن رو یکن یعوض نم نیدوتا ما اتاقت  زیم یو 
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هاتون  ییسردابه پ شتریب نای! ا رمیبگ جهیکردنشون سرو زیکه من موقع تم ستین
 چسده ببب یم

صدا صدرا شهال خانم در دم دیبلند خند یبا  ضع را هدف ب  له اش چند مو
قرار داده بود ب شددكوفه خانم که تا به آن لحظه سددكوت کرده بود رو به او کرد و 

 وفت :
 یمن شهال خانم ب تو اصال ايوقت چارهیب یبه بچه برادرها یداد ریحاال چرا و -
 ببب یايشون نداشت یبچه بودن دل وش نایا

 یدوموش به چه ون هینرفته که با  ادتونیبببب هنوي  ایاي بس که آروم بودن طفل -
 بدوام یبزرو نیبه ا اطیين رو وادار کردن دور ح ریمنه پ

 رو به او کرد و وفت : ینیریو با خودش دیخند صدرا
شما هم -  یوا یمون یساله م ستیدختر ب هیاالنش هم مث   نیشهال خانم 

 ! شیهفده هجده سال پ
 کرد یخم م زیم یاش را رو فربه ك یکه ه یاي و  شهال شكفت و در حال و 

شه  شیهو سیرا اي کنار د یچند تكه مرس خوش رنگ يعفران شت و وو پلو بردا
 بشقاب او وذاشت ببب

 دون به تنت نمونده بب یكنیب ور مادر ! اي بس کار م -
 با طعنه وفت : شكوفه

 ستیچاق شده و لداسهاش به تنش اندايه ن كنهیواال خودش که فكر م -
 وفت : دیرس یشهال دل ور به نظر م یاي متلكها یاندککه هنوي  طاها



 1019 در  امتداد باران

سه هم -  نیا کرد تايه تو دیخر یکل شهیم شیک میبر دیکه با گمیم نیخوب وا
 تو ذوق من بب دیبزن ی! بعد ه ستین شیمث  ک حیدا واسه تفر چیهوا ه
 با لد ند وفت : صدرا

شه فقط تو تار كنهینگاش کن مرده ونده قهر م - هم شنواره رو بشروك د وی! با
 کنم ! یم دایوقت پ یک نمیبگو من بد

 ! تسین شتریدو هفته هم ب لدایدرست شب  یعنیآذره  یشروعش س ویتار -
شده و حتما م - شنواره انقدر برات مهم  شده که د که من  ی وایحاال چطور 

 ؟ یریچرا با دوستات نم امیباهات ب
دشنواره برند هاست ب  نین اتو استفاده کنم ؟ در ضم قهیخوام اي سل یبده م -

ها یعنیبب  مارک خارد یرانیمعتدر ا یفقط  ند خوب  یتوش شددرکت م یو  کن
 ببب دیورفت رو هر خر فیت ف شهیم یحتما کل میبر میخوبه اور بتون یلیخ
 بودم بب دهیعجدا من که عصا قورت داده و اتو کش -

 بال برشته ووشه بشقاب صدرا را کش رفت و وفت : طاها
شا  وامیمنم مخوب  - شم  سوخت  نیکم ا هی دیمث  تو ب  هیمامان دلش برام 

 برام باال يد بب ینیآست
 يد و وفت : یپويخند شكوفه

اتاق من  یتو پا ت ت ییایو م یکن دایدوراب هات رو صدح پ یتونیتو هنوي نم -
شون م ست یورد یو بابات رو دندال سه تو ا سهله  نیوا  قدم هم اي قدم بر هیکه 

 م بببدار ینم
ثابت دسددتش را دور شددانه او انداخت و  یبه حرف او اعتراض کرد و آقا طاها

 وفت :
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سد می! ن دیکن یم تیمن و انقدر اذ یته تغار نیدار كارشیچ -  نیدیساعته چ
ست نیگیبهش متلک م یبهش و ه ه کن تو فقط اراد زنمیباال م نی! خودم برات آ
 پسرم ببب

صد یشكلک برا طاها ده خن شتریرفتار کودکانه او ب نیرا اي اصدرا درآورد و 
 اش ورفت و رو به مادر کرد و وفت :

با ما نم - اتون  هیروح یهم برا دیکن دیخر دیتون یهم م دییایچرا شددما هم 
 خوبه !
 وفت : شكوفه

شه و نم یدون یپدرت که م - شمادوت امیب ییمن تنها ادیاون موقع اوج کار ا با 
 کنم ؟ كاریچ دیچرخ یمردونه م یکه صدح تا شب تو فروشگاهها

 اي همكارها ! گهیدوتا د یكیبا  ادیب گمیخوب من به هنگامه هم م -
صحدت ها دنیشن با شكوفه برق يد با ودود  سم هنگامه نگاه  صدرا یا صر   ع

 باره اي دست نداده بود ب نیرا در ا دشیهنوي ام
 من هم اومدم ببب دیشا ادیاور هنگامه ب -

شا صدرا شغول حرف يدن با پدر درباره سرش را به ن نه موافقت تكان داد و م
 کارخانه شد ب دیدد یتجار یدرباره قراردادها

**** 
 : دیبه هنگامه انداخت و پرس ینگاه باران

 دفتر ادیرويا انقدر کم م نیبرسام چرا ا -
 و وفت : دیکش یآه هنگامه



 1021 در  امتداد باران

 است ببب هنیپرونده تهم یبرا هیدور کردن ما به تفاوت د یدندال کارها -
 متفكر پاسو داد : باران

 ؟ میرو بكش گهیآدم د هیکه  میکن یتالش م میدار نهمهیمس ره است که ما ا -
ه که افت یم ادمی یبه نظر برسه بب اما وقت یانسان ریظاهرش مس ره و غ دیشا -

 ! شهینكردن انگار قلدم اي سنگ م یمونیابراي پش یذره ا یاونا حت
شدن دلو یحت - ضر ن ست اي پويخند يدن و وردن کلفت نهیمادر تهم یحا  ید

 کردن بردارن ببب
شون  نجوریاوهوم ! ا - صالح شون به دامعه خطرناکه و اي وقت ا شتن آدما برو

 هم وذشته ببب
دالده که برسددام با ودود اون هم م الفتش با حكم اعدام اما درباره پرونده  -
 ببب گهینم یچیدوتا ه نیا

 یدز ادرا سددتین یچاره ا چیاوقات ه یکه واه هدونیبرسددام خودش هم م -
 دامعه حفظ بشه بب تیامن نكهیا یمجايات بب برا نیتر دیشد

داد به شدددت  هیتك یصددندل یرا بسددت و سددرش را به پشددت شیچشددمها باران
ستگ ساس خ ستگ یم یاح سكوت به  یکرد ب هنگامه متوده خ شد و در  او 

ب او را در ربوده اسددت اما با خوا یکارش پرداخت ببب باران متوده نشددد که ک
واه ب ینجوا یصدا  یدلصن یشد چشم که باي کرد برسام رو داریدو نفر ناخودآ

 او نشسته بود ب مقاب 
 سالم -
 سالم باران خانم ساعت خواب ! -
 خوابم برد یمتوده نشدم ک دیبد ش -
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 ! یخانم اشراق دیکش یاي اندايه اي خودتون کار م شیب كنمیفكر م -
شنب باران سردا یصدا دنیا  واه  سمت  شیصدرا ناخودآ ست و به  ش صاف ن

 ب صدرا خونسرد و ارام چشم در نگاه او دوخت ستیاتاق نگر گرید
 متوده نشدم بب دیثابت بد ش یسالم آقا -
 ببب كنمیسالم خواهش م -

 : دیخج  اي خواب آلود بودن خود رو به برسام کرد و پرس باران
 ؟ یبكن یکار یتتونس نهیتهم یشد ؟ برا یچ -

 يد و وفت : یلد ند تل  برسام
کرد ! اما درخواسددتم رو به دفتر مجلس  یکار شددهینم گهیکه د نهیتهم یبرا -

هم حرف يدم  هایب با چند تا اي بايار دنیماه دواب م یدادم احتماال تا آخر د
 ببب رنیقولها دادن قراره تماس بگ یسر هی

 ب هنگامه رو به او کرد و وفت : دیپرسن چیه گریسرش را تكان داد و د باران
اي پرونده  و یکه اي صدرا ورفت ییپولها نكهیا یکردم برا دایراه خوب پ هیباران  -

 یکن فیهم ک یو کل یخرج کن یملک بتون هیت ل
 : دیموقع اش بود ونگ پرس یاي خواب ب شیکه هنوي و باران

 هنگامه ؟ یگیم ی؟ چ هیمن ؟ پول ؟ ت ل -
 : دندیبلند خند یو با صدا اریاخت یا بآنه یسه  هر
 پاشو دختر برو صورتت رو بشور خواب اي سرت بپره تا بهت بگم ! -
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 یرفت چشددمش به صدددرا افتاد که هنوي م یم رونیکه اي اتاق ب یدرحال باران
 هیشد نیتحس هیشد یمهربان هیشد یزیچ دیدرخش یو در نگاهش برق م دیخند

 نهیاماخواب الود کنار شوم شگویباي ینگاه کردن به وربه ا
------- 

شت تقر باران سرش پر دایبه اتاق که برو ض دهیخواب اي  ور بود ب متعجب اي ح
 : دیپرس ینشست ب هنگامه با مهربان شیصدرا در اتاق کار سردا یناوهان

 ؟ دهیخوب االن خوابت کامال پر -
 ببب دمیخواب یچطور دمی! شرمنده اصال نفهم ارمیاره االن هوش -

 وفت : یالیخ یبا ب برسام
! من انقدر شدددده که وسددط دلسددده  یکن یاوه چقدر خودت رو معذب م -

 دادواه چرتم ورفته ! یدویرس
 نگاهش کرد ! یبا ناباور باران

 ؟ یكنیباور نم هیچ -
 تكان داد ! یسرش را به عالمت نف باران

 با تاسف و تمس ر رو به برسام وفت : هنگامه
شم خوابم  دهیالرحمن م یو همه اش بو یریگیه تو مک ییبا پرونده ها - منم با
 بب رهیو یم

 باال انداخت و وفت : یشانه ا برسام
صله پل ینطوریباور کن من ا - صال حو صدر یباي سیراحتترم ا ا رو مث  تو و 

ه ب یشددنو ی؟ اي من م یکن تیفعال یا نهیدر چه يم ی وایندارم ببب باران تو م
 دردسر پولساي و امن ! یب وندیبه پ یو وراثت یثدت یپرونده ها یدمع وکال
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 ریهر سدده نفر آنها به دقت او را ي نكهیا دنیسددكوت کرد و بعد اي د یاندک باران
 نظر ورفته اند و متنظر پاسو سوال هستند دستپاچه شد و وفت :

کارم رو محدود نكنم به ت صددب  دینگرفتم ! شددا میراسددتش هنوي تصددم -
 ! یخاص
 : دیاي ووشه اتاق به ووش رس ینرم صدرا به یصدا

قت نم چیه ینطوریا - ق چی! و ه دیکن شددرفتیتو شددغلتون پ دیتون یو ت و
 بب ارنینم مانیبهتون ا دیتون اونطور که با نیموکل
ه را حفظ کرد شیپ قهیبه چشمان صدرا که هنوي همان برق چند دق ینگاه باران

 بود انداخت و وفت :
 اي افراد کمک کنم بب یشتریب رهیاتونم به د یخوب به داش م -
 کاره که مهمه ! تیفیک ستیمهم ن تیکم -

 با لجادت پاسو داد : باران
 بب ارمیرو به دست ب یها ت صب کاف نهیاي کجا معلوم که نتونم تو تمام يم -

 حرفش یدر نف ایحرف توقع داشددت صدددرا مسدد ره اش کند  نیاي وفتن ا بعد
 تكان داد و وفت : دییه نشانه تااما صدرا سرش را ب دیبگو یزیچ
 ! هیحرف نمیا -

 و وفت : دیبحث پر انیبالفاصله به م هنگامه
کار من دخالت کرد - کارآموي منه ! تو نقطه نظرات  یباي تو  باران  صددددرا ! 

 ب ت بروشته خودت ببب یکارآمويها یات رو نگهدار برا یحقوق
 اي ووشه اتاق وفت : طنتیبا ش برسام
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دته خودم ال یبرا رمیباران وسوسه شدم امسال منم کارآموي بگ دنیدهنگامه با  -
 و ببب یکه مث  باران انقدر فعال و پر انرژ یبه شرط

 و وفت : دیحرف برسام را بر صدرا
 درباره برنامه امون ببب یدیبه من خدر م یخوب هنگامه تا ک -

سام ست و لد ند کج بر مله د یستگيد و به آه یدهانش را که باي مانده بود ب
 اش را تمام کرد

 باشند بببب یو دوست داشتن یپر انرژ -
س ت شیصدا سه نفر آنها رس یهرچند به  شد وونه  دیاما به ووش هر  و باعث 

 يمزمه کند : یلب به آهستگ ریباران ولگون اي شرم شود و ي یها
 نظر لطفتونه بب -

لند رسام اي دا ببه برسام انداخت ب ب ینگاه میو ن دیکش ینفس صدا دار صدرا
سمت اتاق خودش به راه افتاد و هنگام  که به در اتاق یشد و با همان لد ند به 

 وفت : دیرس
 بب دیدا بد ستیشد منم تو ل یاور برنامه اتون اوک -

کش دادن  ای یهنگامه فكر شددوخ یصدددرا انقدر در هم رفته بود که حت چهره
 بحث را به ذهنش راه نداد و رو به باران وفت :

 نمیبد  واسددتمیسددفر م میبر میکن  یدفتر رو تعط یدو سدده روي هیباران قراره  -
 ؟ هیبرنامه تو چ

 : دیآمد و متعجب اي حرف هنگامه پرس شیاي دو پ شیو باران
 ؟ هیسفر ؟ کار -
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شت کاور کار شهیالدته م یحیسفر تفر هی!  زمینه عز -  یرد ببب مک شیم ف یپ
 بببشیک میبر میخواه

 با خانواده ام هماهنگ کردم ببب دیمن باخوب آخه  -
 نگاهش را به صورت باران دوخت و وفت : صدرا

 نداره ببب یاونم مشكل یمن با سهند صحدت کردم و وفت اور خودت ب وا -
 که به کار برده بود وفت : یلحن صدرا و فع  مفرد رییمتعجب اي تغ باران

د  اي ا - ببب مگه من بچه دو  دیيد با اون حرف دیبا من حرف بزن نكهیچرا ق
 ساله ام ببب

 يد که اي چشم باران دور نماند : یلد ند محو صدرا
ببب که  ادیاونم ب واد باهامون ب دیبه خاطر تو باهاش تماس نگرفتم ! وفتم شا -

 حجم کارش باال بود ب ایمتاسفانه وو
 ملتمسانه رو به باران کرد و وفت : یبا لحن هنگامه

 یمنو نفله م ادهیعده اشون ي نایسفر تنهام ! ا نی! من تو ا ایکنم ب یخواهش م -
 کنند بببب

 سفر ! یبر ی وایوروه آدم خوار م هیمگه با  -
ندار - اي آدم خوار  ارنیب ریين رو مظلوم و هی یباران دان ! مردها وقت یخدر 

 یربدوم و خرابكا نایمن مث  بچه دندال ا دیهم بدترن ب اون وقت ک  سفر رو با
 اشون رو درست کنم بببه

 معترض وفت : صدرا
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وروه  هی هیشددد شددتریب یگیکه تو م یزیچ نیهمون وروه آدم وار بهتر بود ! ا -
 ببب هیپسر بچه مهد کودک

صدرا نگر میبعد اي مدتها م*س*تق باران صورت  شن ستیبه  به  یو لد ند رو
 لب آورد :

تا پا نكهیدر ا - کودک پنش سددداله رفتارشددون دسدددت  اریعمر اخت انیمردها 
 ثابت ب یبببب آقا ستین یشك چیدرونشونه ه

سال  یسكوت کرد ب م یاندک صدرا ست کودک خرد ست که حق با باران ا دان
بايدارنده و  یصدرا خود را اي دست صدا نكهیدرونش به شدت شادمان بود اي ا

به ا یاو ممنوك م یرا برا زیکه همه چ یخشددك نده و حاال  کودک  نیکرد رها
او ،  تنبه باران و دوسددت داشدد دنیشددیاند دانیکه در م دهدیمجال م شگویباي

 کند و قلب صدرا را به تپش وادارد ب زیدست و خ
 رو به باران کرد و وفت : یبود به آرام یگریبار اي دنس د نیصدرا ا لد ند

سئله اعتقاد دار نیاور به ا - ش چیکودک درون ه نیکه ا یبدون دیبا یم ش خو
 مدتها قد  بهت وفته بودم ب نویصداش بزنند ا یانوادوبا نام خ ادینم
 عالمت هیدمله نگاهش را اي صدورت باران که درسدت شدد نیبعد اي وفتن ا و

 سوال شده بود برداشت و رو به هنگامه وفت :
 کنم ببب رو آماده زهایچ هیو هت  و بق طیتا بل دیبهم تا فردا صدح خدرش رو بد -

 تكان داد و صدرا اي اتاق خارج شد ب دییسرش را به نشانه تا هنگامه
باران ب و مه و  باره سددفرشدددان بگو یکالم گریآنكه د یهنگا مشددغول  ندیدر

ست اي کار کردن  شانیکارها شته بود که بالخره د شش وذ ساعت اي  شدند ب 
 برداشتند و هنگامه رو به باران کرد و وفت :
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 ببب دایبر میبر یموافق -
 د و وفت :ي یزیآم طنتیلد ند ش باران

 ؟ هیچ انیاونجا بب در یبر یها همه اش دوست دار یتايو -
 را انكار کند وفت : یزیآنكه چ یب هنگامه

 خوب تو فكر کن دندال آرامشم بب -
 اونجا ؟ یبا کافه چ ای یاریبه دست م دایحاال آرامش رو با بر -

 را باال برد و وفت: شیابرو هنگامه
شا دیشا - شاکدوم بب چیه دیهر دو  سف دیب  رنگ پر  دیهم فقط همون فنجون 

 اي آرامشش ببب
 ادیاص  آرامش اي کجا م یاریاونجا که سر در ب یریم یخوب پس دار -

 را برداشت و اي دا برخواست : فشیک هنگامه
ست وفت قایدق - شو بر یدر  یروح یدراح ریمنو ي نیاي ا شتریتا ب می! حاال پا

 ببب یندرد
**** 
س یشرق یفنجان چانگاهش را اي  باران معطر و خوش طعم بود ورفت  اریکه ب

ن داشت و با به ت یرنگ رهیش  ت قهی وریپل دیب نو ستینگر ش وانیو به پشت پ
ست شت مشغول نقش و نگار يدن رو یکوچك یقهوه دوش د ست دا  یکه در د

مقابلش بود ب کارش که تمام شد سرش را باال آورد و بالفاصله  نویفنجان کاپوچ
ب دوست  دزینكرد تا بگر یشد اما سع ریب نگاه باران غافلگ ستیآنها نگر زیبه م

سر م دیداشت نو شا یآنها م زیبه   یتوانست دواب سوال یهنگامه م دیآمد تا 
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 نشددده قهیکوچكش هنوي چند دق یب و آريو ابدیکه به دندال آن آمده اسددت را ب
 ییتنها رمردیپ زیرسر مب نویفنجان کاپوچ نبعد اي وذاشت دیبود برآورده شد ب نو

 انداشت یساکت کافه را م یکه مشغول خواندن شاهنامه بود و يمزمه اش فضا
ش صوص هم کیب به طرف آنها آمد و بعد اي آنكه با ژست  اش اي  یشگیو م 

 آنها ادايه ورفت کنارشان نشست ب
 : دیاي او پرس اریاخت یب باران

 دیين یامروي برامون ساي نم -
 را دلو آورد و وفت :چانه انش  دینو
ست بكنه و من رد  ییدایمحترم و ي یبانو شهیحتما مگه م - شما درخوا چون 

 کنم ببب
 وفت : طنتیبا ش هنگامه

صال براتون مهم ن - ستم و ممكنه ا نجایکه من ا ستیا ش  کارتون رو یرادهاین
 ؟؟! رمیبگ
 یرنگش کرد و سددايدهن یذغال یتیشددلوار م م  کدر بیدسددت در د دینو

 آورد : رونیرا اي آن ب یكکوچ
ش نیا نهیاور در يم - شته با صب دا و ر راداتمیا شمیخوشحال م یساي هم ت 

 ببب یریبگ
 تیمیصم جادیشدن و ا یدر خودمان دیامروي صدرا و نو دیشیبا خود اند باران

 انگار با هم مسابقه وذاشتند ب
 در چشمان هنگامه نشست : نیاي تحس یبرق
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 شددهیاما هم رمیبگ ادیسدداي رو  نینكردم ا دایت پوقت فرصدد چیمن ه یوا -
 عاشقش بودم ببب

 سدداده اسددت و یلیورفتنش خ ادیبدم ب  ادیتونم بهت  یم یهر وقت خواسددت -
 یقیدونم موس یکه اي شما دارم م یاي ته دل يد با شناخت دیساي رو با نیچون ا

 ببب نید یم رونیساي ب نیاي ا یشفاف و يالل
 بب دیکن یود درباره آدمها قضاوت مانقدر ي شهیشما هم -
 یکنم که برا یم یكیاحسددداس نزد یوقتها انقدر به شدد صدد ینه اما واه -

 باهاش ببب مییبگذره اي آشنا یادیوقت ي ستین یايیشناختنش ن
 چانه اش يد و وفت : ریدستش را ي باران

 سايتون رو بشنوم ب یمن منتظرم صدا -
بپرسدددد اما به ناچار  یگریتا سددوال دکه آماده شدددده بود  یبا ودود هنگامه

 ساي ووش کرد ب یخاموش ماند و به صدا
 دیانت اب کرده بود به اتمام رسدد دیکه نو ینیو دلنشدد دایي ینواختن ملود یوقت

 بود ب  تهینر یچشمان هر دو نفر آنها نمناک اي اشك
 وفت : نیسرشار اي تحس یبا صدا باران

سک دینواي یم یشما طور نیواقعا آفر - ب ب رهیگیدون م یقیه انگار هر نت مو
 باشه ببب یذات دیبا ستین یاستعداد اکتساب هی نیا

 کرد ب دییدر سكوت حرف باران را تا هنگامه
 يد ب یاي لدانش لد ند م شتریب دینو نگاه
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شتر آمدن شد آن ها را تنها  یگرید یم ستن را اي او ورفت و مجدور  ش مجال ن
سمجا نكهیا یبگذارد ب هنگامه برا ست حس  شده بود و هر  یي د که دچارش 

خالص شددود رو به باران  اندايدیب ینگاه دیکرد تا به نو یاو را وادر م هیچند ثان
 کرد و وفت :

 نه ؟ ایبا ما  ییایبالخره م -
 مردد وفت : باران

 ب ببب راستش ببب دونمینم -
تات دوساي  یكیبا  یتون یس ته برات م ییخوب ب اور تنها یمردد یواسه چ -
ر بهت یلیکه سددهند کار داره وورنه حتما اومدن اون خ فیب ح ییایخواهرت ب ای

 بود ب
 تكان داد و وفت : دییسرش را به نشانه تا باران

 دایخانواده ام ي كنمیببب چون نه خودم راحتم نه فكر م امیمطمئنا تنها که نم -
 اومدم ببب دیشا ارمیدوست داشته باشند ب اور تونستم پونه رو با خودم ب

با من ! بلند شددو بر یچه خوب ب راضدد یوا - تا خونه م میکردن پونه   یمن 
 رسونمت ببب

شادمان نهمهیمتعجب اي ا باران صرار و  شد ب  یا هنگامه لد ند ينان اي دا بلند 
رفتند او سرش را به نشانه احترام به  دیبه طرف نو یخداحافظ یهر دو برا یوقت

دو دلد کتاب  زشیداخ  م یدست برد اي کشوخم کرد و  یصورت نامحسوس
 به طرف آنها ورفت :

سفر هست دمیشن - ساب ره توشه بگذار نی! ا دیعايم   دیدو دلد کتاب رو به ح
 بب
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کرده بودند اي کافه خارج  افتیکه در یا هیو هنگامه خوشددحال اي هد باران
ش یا دهیب کتاب باران وز ستندینگر شانیشدند و به دلد کتابها سعاي ا  دیار 

 بدرخشد یبود که باعث شد چشمان باران اي تعجب و خوشحال یصالح یعل
وه بر نیب هنگامه متوده شددد که ب ییولرو غمایاشددعار  دهیو کتاب هنگامه وز

کتاب را که ورق يد متوده غنچه و   یوذاشته شد به آرام یزیکتاب او چ یها
ود و کنار شدعر وذاشدته شدده ب کی نیشدد که در صدفحه اغاي یسدرخ کوچك

 یبه چشددم م یعنوان شددعر با خودکار قرمز قلب کش و کوله هاشددور خورده ا
 دو شعر را خوان ستادیکافه ا یهمانجا دلو اریاخت یخورد ب ب

 دهد، یستاره مجال یب یوستره  نیسكوت   ا اور
 : سالم! میخواهم بگو یم

 دهد، یمهلت ریتعد یب ی آن همه ترانه   یدلواپس اور
 !میبگو تی پروانه ها برا  یپناه یب خواهم اي یم

 چراس! یب یکوچه ها اي
 !واریحصار   هر ور   د نیا اي
 تارببب یترانه  نیا اي

 رفت! یبود که دست و دلم به تدارک   ترانه نم یمدت
 و دل، دهی د  تیحكا نیکم ا کم
 است، نانیورد   يبان   کوچه نش که

 شده بود! باورم
 شده بود، باورم



 1033 در  امتداد باران

 !دین واهم شن ییتو را در سكوت   تنها یداص گرید که
 ؟یترانه کجا بود یب یهفته ها نیدر ا یراست
 د،یدفتر   سف نیمن و ا یکه صدا یبود کجا

 د؟یرس یووشت نم به
 کردم! تیدایرا وشتم تا پ ایدر یدامنه  تمام
 رسم و روال   رفاقت است، نیا آخر

 ؟یکن میرها ایراه   رؤ مهین ید که
 دانم! یم

 شوند! یوهگاه عاشق م یحوال نیا یاهال امتم
 مانند، یکه عاشق م ییشمار   آنها اما
 !ستین شتریانگشتان   دستم ب اي
 کرد، یکه ومان م یهمان شاعر شانیكی

 !ستین یدیام ایدوردست   در در
 -نكرده !  یخدا - دمیترس یم

 ،یبمان میها هیدر غربت   ور آنقدر
 وط کنم!سق رتیسرودن   تصو یاي سكو تا

 !یآمد اما
 نجات و نجابت! ی شهیهم یبانو

 را به عنوان امانت به من بده! تیدستها حاال
 ونجانم، یم شهیدرمان را که در شمار   عاشقان  هم یدل   ب نیا

 انگشتانم،
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 شمردنشان یبرا
 !●دیآ یم کم

داخ   به شهیرا تا آخر که خواند به سرعت سرش را بلند کرد و اي پشت ش شعر
شت پ دینگاه کرد نو کافه ش رونیب ش وانیاي پ شت  ست پ  شهیآمده بود و در

صله ا ستادهیرنگ کافه ا یبلند دود سو یبود و با فا ه او پنجره ب یاندک اي آن 
شنا ستینگر یم  نیآورد آخر یاد نمیبود که هنگامه به  ییب نگاهش به رنگ آ

 است ببب دهیبار کجا د
باران را به خود دلب نكرد ب تمام طول  آنچنان نظر شینچندان بزرگ ک فردوواه

مدام پونه کنار ووشددش باعث  یغرغرها یپرواي را در خواب وذرانده بود حت
ده چند پرون یبماند ب تمام شددب قد  را مشددغول نوشددتن و بررسدد دارینشددد تا ب

 یهم لش م خودشآنها وذاشددت انگار با  یاش را رو یبود و همه انرژ یحقوق
صم یاحتسهند به ر یکرد ب وقت  را به خودش واوذار امدنین ایدرباره آمدن  میت

صه ها سها و غ ستر سته اي همه ا سفر  یبا رو ریاخ یکرد و پونه هم خ باي هم
س جهینت نی، تايه به ا رفتیشدن با او را پذ سفر رفتن در دهیر  نیا بود که نكند 

اسدددت ب اما  یمنطق ریغ یطالقش کم اي یفاصددله کم نیو با چن یبرهه يمان
اي حد هنگامه بالخره سد مقاومتش را در هم شكست ب ورچه  شیب یصرارهاا

 یمک نیبود و ا دهیها را خر طیاش را اعالم کند بل یاو آمادو نكهیصدرا قد  اي ا
کرد و در برابر نگاه پرسددش ورش تنها صدددرا  یو متعجب م یباران را عصددد

 : وفتيد و  دیق یب یلد ند
 ! سفر نیبه ا یاومد یدمیتو با -
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 ؟ دیبا -
 بله ! -
  واستمیفهمم اور نم یرو نم دیبا یمعن -
 کردم یمن مجدورت م ی واستیاور نم -
 چرا ؟ -

شددانه باال انداخت و اي پاسددو دادن طفره رفت ب در فرودواه مهر آباد با  صدددرا
 یندیشكوفه مادر صدرا و طاها برادرش معتجب شد و احساس ناخوشا دنید

صا  صو ست داد ب خ صدرا ب اما  نیبا خاطره آخربه او د شان در اتاق  برخورد
 یتمام تالشش را کرد تا ظاهرش را حفظ کند ب صدرا بعد اي سالم و احوال پرس

 رو به مادرش کرد و وفت :
 یب یآقا نیخانم دوان هم خواهر کوچكترش و ا نیا یدیباران رو که قدال د -

 ما در دفتر برسام   دیمتش ب همكار دد تینها
رنگ نگاهش را  یسددت شددكوفه را که به طرفش دراي شددده بود فشددرد ولد باران

 درک نكرد ب
 معارفه کوتاه دلو آمد و وفت : نیبعد اي ا طاها

ش - سمه معرف رهیم ادشی شهیداداش به ظاهر دنتلمن من هم نیا دیبد   یمرا
 صدرا پیخوش ت تینها یرو کام  انجام بده من طاها هستم برادر ب

ستش ر یبه رو ینیافتاد و لد ند غمگ دیفر ادی اریاخت یب باران شرد او يد و د ا ف
 تر و دذاب پیخوش ت اریافتاده چون طاها بسدد دیفر ادیدانسددت چرا به  یب نم

خود صدددرا بود ، و تفاوت ف*ا*ح*ش رفتار او و برادرش اي  یو حت دیتر اي فر
 ب بیهمان سالم ابتدا کامال قاب  تش 
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 : دیو وونه اش را ب*و*س دیآ*س*و*ش کششكوفه را در  یبه ورم هنگامه
 دیشما هم همراه ما هست دمیشن یخوشحال شدم شكوفه دان وقت یلیخ -
 بب امیقدول کردم ب یتو هست دمیشن نكهی! منكه فقط به خاطر ا زمیعز یمرس -

عد شدددند و بالخره ب مایسددوار هواپ یآنكه بداند چرا دلش ورفت ب وقت یب باران
 دیگوس ن ب یبا کس یآنكه کالم یحرکت کردند ب ریتاخ قهیاي چه  و پنش دق

 چشم برهم وذاشت و به سرعت به خواب رفت ب
شلوس ک انیحال در م و دوايده روي اي  نكهیبود ب با ا ستادهیا شیهمهمه فرودواه 

ورم و  یتا اندايه ا یکامال مطدوك و حت شیک یوذشت اما هوا یماه م یآغاي د
به طرف درب  شددانیورفتن چمدان ها  یاي تحو آمد ب بعد یبه نظر م یشددرد
متفاوت به  یرنگ هت  ها دیسددف یدر ون ها یحرکت کردند دلو یخرود

خواسددت تمام اتاق ها را در هت   یانتظار مسددافران بودند ب صدددرا در ابتدا م
تا تمام  دیایسددفر ب نیبود که به ا رفتهیپذ یريرو کند اما باران به شددرط وشیدار
 یهت  هم به نحو طیط به خودش و پونه را تقد  کرده و شددرامربو یها نهیهز

باشددد ب اي هنگامه خواسددت تا آنها  ریذآنها امكان پ یباشددد که پرداخت آن برا
بمانند  وشیخودشددان را به خاطر باران و پونه معذب نكنند و در همان هت  دار

ضب آلود صدرا با چنان نگاه غ ست دمله اش ستیبه او نگر یاما  ا ر که نتوان
 به انتها برساند ب

سف یدلو صدرا سارا هدا دیدر آنها را به طرف ون  کرد ب طاها و  تیرنگ هت  
شتند  یشكوفه که تا آن لحظه اي نام هتل که قرار بود در آن اقامت کنند خدر ندا
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صدرا نگاه کردند ب وقت ش یبا تعجب به  شدند و ما سوار ون   به حرکت نیهمه 
 : دیدر آمد طاها اي صدرا پرس

 چرا هت  سارا ؟ -
کم  هیب  كترهیهت  هم به اونجا نزد نی! ا سیپرد دیخوب دشنواره تو مرکز خر -

 یکن دیخر یتون یبهتر م یبردار یدست اي اصراف و ول رد
صد دق یخوب آقا - سه هم قایمقت ؟ خوب با  یبر یبود که ما رو با ون م نیوا

 ! میرفت یراحت م یدوتا تاکس
 راحتتره ب المیخ میهمه با هم باش -

سددداعت بعد همه در  میصددددرا لد ند يد ب کمتر اي ن یبه رو اریاخت یب باران
،  تیوئس کیکه ورفته شده بود م*س*تقر شدند ب باران و پونه در  یها تیسوئ

 ب هت  نسدددتا گرید تیسددوئ کیو مردها در  تیسددوئ کیشددكوفه و هنگامه در 
سوئ یبود که نگاه ب یکوچك شكوفه به  شان  المامكانات کا هیو بق تیرغدت  ن

 را نداشته است ب یهت  کوچك نیداد که توقع اقامت در چن یم
لده ت ت دو نفره نشددسددت ب پونه کالفه رو به  یلداس رو ضیبعد اي تعو باران

 باران کرد و وفت :
 ؟ یب واب ی واینكنه بايم م -
 ؟یستیپرواي خسته ن نیتو بعد اي ا یعنیخوب خسته ام !  -
تا فرانكفورت  كنهیندونه فكر م یهرک گهیسددداعت پرواي بود د هی همه اش -

 پرواي کرده
 کنم كاریچ یگیخوب االن م -
 گهید رونیب میکار ؟ بر یچ شیک میاومد یچیه -
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به  دنمونیبگذار اي رسدد قهیچند دق هی یدختر مگه تو آروم و قرار ندار یوا -
سددفر دسددت  هی نیرفتن رو کوک کن در ضددمن ا رونیهت  بگذره بعد سدداي ب

 ببب میریبگ میتصم ییتنها میتون یو ما نم هیدمع
نه ها یاخم آلود خود را رو پو د   به  یقهوه ا یراحت یم که  چک  نگ و کو ر

شته بود که  هیشده بود رها کرد ب هنوي چند ثان دهیدور هم چ رهیصورت دا نگذ
 ت وسرش انداخ یرنگش را رو دیسپ یدر اتاق به صدا در آمد ب باران شال ن 

 بود ستادهیدر را باي کرد ب صدرا پشت در ا
 ستیکم و کسر ن یزی؟ چ نیندار یمشكل -
 هست زینه ممنون همه چ -
 ناهار هم همون رونیب میریبعد م دیاسددتراحت کن یسدداعت مین هیاومدم بگم  -
  ورمیم رونیب

 : ا وفتدر را بدندد صدر نكهیسرش را تكان داد قد  اي ا رفتنیبه نشانه پذ باران
 یرو ن ور ب بادها نجایبه ظاهر ورم ا یهوا نیوول ا رونیب ییایم یدار یوقت -

شددال ورم همراهت بردار که مطمئنا  ایلداس  هیفصدد  حتما  نیداره تو ا یسددرد
 شهیم ايین

 یناوهان تیمیتوده و صددم نیيمزمه کرد و در را بسددت ب ا یزیلب چ ریي باران
 یبه درست یتوانست حت ینقدر که نمکرد آ یاي طرف صدرا او را دست پاچه م

 اوباشد ب یحرفها یپاسو وو
ستگ یهمه در الب یوقت شكوفه به خاطر خ شد که  شدند باران متوده   یدمع 

ب اي  ونددیپ یمانده و طاها هم وفته که موقع ناهار به آنها م یباق تیدر سددوئ
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در وسددط  یبود ب آفتاب به روشددن ايدهی کیهت  که خارج شدددند سدداعت نزد
 ب صدرا رو به دمع کرد و وفت : دیدرخش یابر م یسمان بآ

 سراس پاساژ ها میبعد بر میکم قدم بزن هی دیموافق -
با مارک  ییدایرنگ ي ییبود و شال طال دهیپوش یکرم رنگ یکه پانش کنف هنگامه

 به سر داشت وفت : یووچ
م ام دل رهیب من عاشددق آرامش دز دیخر یبرا میبه نظر من بهتره شدددب بر -
 قوا کنم بب دیسكوت و ارامش قدم بزنم و تجد نیچند ساعت تو ا  وادیم

 رو به باران کرد و وفت : بعد
 ؟ یاومده بود شیتا حاال ک -
 نه -
 بب یش یمطمئنم عاشقش م -
 ببب م صوصا ببب امیدوست داشتم ب شهیهم -

 چیاي همدم افتاد که ه یسطرها ادیدرهم فرو رفت ب به  اریاخت یصدرا ب چهره
 ب اوردیآن را به خاطر ب  واستیدلش نم

  یطو یتوده به چهره در هم صدددرا محو اطراف شددده بود بلوار ها یب باران
دانسددت چرا به  یو نم دهیسددر به فلک کشدد یخلود ن   ها یابانهایخ زیتم

در خود دارد ب دست  دیاي رنگ سف یفیانگار ط زیهمه چ نجایرسد ا ینظرش م
شروك به راه  ید و بب*س*لش بر ریرا ي شیها حرف در امتداد بلوار پر اي ن   

صدرا قدم بر م شتیرفتن کرد ب هنگامه در کنار  سكوت در پ دا  یو پونه هم در 
 یرنگش اي اطراف عكس م یکوچک صددورت نیبا دورب یآمد و واه یآنها م
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يود شددكسددته شددد ب هنگامه اي او  یلیهنگامه و صدددرا خ نیورفت ب سددكوت ب
 : دیپرس

 ؟ یشناس یرو م دیوقته نوچند  -
 بب ستیوقت ن یلیخ -
 چند ماه ؟ یعنی -
 ببب شهیم یچند سال هیانقدر کم  گهینه د -
 ادیبه نظر م یدیآدم عج -

 به او انداخت و با طعنه وفت : ینگاه صدرا
 دالب ای بیعج -

 شانه باال انداخت و وفت : الیخ یب هنگامه
 بهتره بگم متفاوت ببب دیشا -

 دییرنگش کرد و سرش را به نشانه تا یشلوار م م  خاک بیدر ددست  صدرا
 تكان داد :

 تفاوتش من رو دذب کرد نی! ا قایدق -
 یشیدذب تفاوتها م شهیدونم تو هم یم -
 ؟یين یطعنه م یدار -
 بببب گمیرو م قتینه دارم حق -
 کجاش بده نیخوب ا -
 یاقتوده ات ب نیوقت ابشه اون یتفاوتها برات عاد نیا یکه اور روي نجاشیا -
 نه ایمونه  یم
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 دوستمه و دوستم مونده دیفعال که چند ساله نو -
 ندود دیمنظورم به نو -
 ؟ یپس ک -

شاره ظر هنگامه سر ا صله ورفته بود و در حال یفیبا   یبه باران کرد که اي آنها فا
 چدیبه پ شیاش به دور پاها دیسددف یمانتو شدددیباعث م رهیسددرد دز میکه نسدد

 مناظر اطراف شده بود بمحو 
 قاطع رو به هنگامه کرد و وفت : صدرا

 کنه بب یکه دذبم م ستیآدمها فقط تفاوتها ن یتو بعض -
 ؟ یپس چ -
 یکنند که به همه عشق و يندو یاي خودشون ساتع م ییرویاي آدمها ن یبعض -
اي خودشددون  یحت دیشددا روین نیا دنیب شدد یآدمها برا نطوریب شدده ب ا یم

 چیه یدل ب یواه نكهیا یب و نكته اصدل اسدتیمیودودشدون واقعا ک بگذرن و
 ببب هکه باورش س ت قیببب اونقدر عم شهیم گهید گهیقلب د هیدذب  یلیدل

 اي حرکت باي ماند : اریاخت یب هنگامه
 یکه من م یهسددت ییواقعا تو اون صدددرا یعنیصدددرا !  یکرد رییتغ یلیخ -

 شناختم ببب
صدا يد و یلد ند دذاب صدرا پونه آنها را به خود آورد و  یشانه باال انداخت ب 

 صحدت پونه با باران است : یمتوده شدند که رو
ب*س*لت اما  ریي یدسددتات رو اي سددرما برد یاریدر م یباران چرا بچه باي -

 رو شونه ات یشن  نايک رو بنداي نیا یستیحاضر ن
 يد و وفت : یلد ند مهربان باران
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هوا ايم محافظت  نیدارم که تو ا ین من نداش انقدر چربکوچولو نگرا یآبج -
 کنه

 حرف به حرکتش ادامه داد نیبعد اي وفتن ا و
صت ادامه بحث را به پونه بدهد با وامها نكهیقد  اي ا صدرا زد او بلند به ن یفر

 رنگ را اي دستش ورفت ب اهیرفت و شن  نايک س
به  یزیه ناوهان حس کرد چدوخته بود ک یبلند اریچشمش را به ن   بس باران

 فت :و اریاخت یاي دو طرف او را در برورفته ب ب ییشد و دستها دهیچیدورش پ
 پونه وفتم که ببب -

 یمحكم که لده ها یدسددتها نیعطر ا یبو نیدانسددت که ا یخودش هم م اما
صاف م یشن  را رو شش  یورما نیکردند ا یسرشانه اش  مطدوك که آ*س*و*

سددرش را به طرف او برورداند صدددرا همچنان  سددتیه نمال پون  واسددتیبر م
 یقتآنقدر که و کینزد یلیخ یلیخ کینزد یلیمشغول مرتب کردن شن  بود خ

ا صورت متر ب یلیبه طرفش بروشت وونه اش تنها به اندايه چند م ارانصورت ب
شت ب نه نم یصدرا که رو صله دا شده بود فا ست ب یاو خم   نیاي ا شتریتوان
 تگریحما یدستها نینگاه مهربان ا نیعطر بب ا یبو نیا یكینزد نیتحم  کند ا

 آ*س*و*ش امن بب نیا
 : دیو اي هنگامه پرس دیکش رونیخودش را اي حصار دستان صدرا ب یآرام به
 پس برسام کجاست -

 شانه باال انداخت و وفت : هنگامه
 اونا هم اتاق شدن مثال یاي صدرا بپرس دیبا -
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صدرا نگاه کند اي او  یاي چشمها ریغ ییکرد به دا یم یکه سع یدر حال باران
 : دیپرس

 قدم بزنه ؟ ادینم -
 آن خواند وفت : یرا اي رو زیچ چیه شدیکه نم یبا چهره ا صدرا

شت دوش م یمن که م - سونه  یورفت حتما تا نهار خودش رو م یاومدم دا ر
 ب

س نیسه اي ا هر شدند اما ک صدرا متعجب  سو   ادهیفت ب پنگ یزیچ گرید یپا
ب  نددیرسدد یکرد تا به پارک کوچك دایادامه پ یسدداعت میآنها در سددكوت ن یرو

س نیپونه اول رنگ خوش طرح پارک رها  دیسف مكتین یبود که خود را رو یک
 کرد و وفت :

 ببب رمیم یدارم م یاي خستگ یوا -
 کنارش نشست و وفت : یالیخ یهم با ب باران

 ! یمنم اي ورسنگ -
 تعجب رو به باران کرد و وفت :با  هنگامه

صدحونه تو هواپ -  سهم پونه رو هم شتریتايه ب یرو کام  خورد مایتو که همه 
 ! باي ورسنه اته ؟ یخورد
 يد و وفت : یلد ند و  و وشاد باران

ها - خه اون نون  ندايه  یا ها ریو پن ینعلدك هیا با ندايه قوط یو کره و مر  یا
 یطرف معده من رو هم نم هی یفسددقل یاه تیسددكویو آب پرتقال و ب تیکدر

 ببب رهیو
 و وفت : دیبلند خند یبا صدا هنگامه
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بهت  یدفتر و هرچ یاومد یاشددتها نه به اون رويها که م نیماشدددالله به ا -
ماس م چا هی یحت میرد یالت که فكرکنم  ی وردیهم نم یفنجون  به االن  نه 

 میبرعكس عم  کن دیبا
 شده بود : رهیمكالمه دو نفره خ نیبه امحو  یدر سكوت با لد ند صدرا

صر ن - صرف م ییداروها یسر نی! ا ستمیخوب من مق  نمكیفكر م كنمیکه م
شتهام رو هم ي شهیخود باعث م یبه خود نكهیعالوه بر ا شم ، ا  ادیدچار ادم ب

 كنهیم
 کامال مش صه -

 : دیپرس یبا نگران باران
 چاق شدم ! یلیخ یعنی -
 ! ییایبهتر به نظر م یلیخ یورنطیبه نظر من که هم -

دمله را در کمال آرامش وفته بود نگاه کرد ،  نیبا تعجب به صدددرا که ا باران
 صدرا ادامه داد :

 رشددتیکه باهاش همكالس بودم ! ب یانداي یم یدختر ادیمن رو به  ینطوریا -
 ببببیشیاش م هیشد

 يد و وفت : یپويخند باران
 ببب ایحماقتهاش ؟!  قُا؟یاش دق یچ هی؟ خوب شد شمیاش م هیشد -
ت خود كردمیبود که شددناختم ! قكر م یدختر نیبه نظر من که اون عاق  تر -

 ! یمعتقد باش نیهم به ا
 مسئله بب نیبه ا یا گهیدز خودم کس د كنمیمن معتقدم ! اما فكر نم -



 1045 در  امتداد باران

 ! یاي طرف خودت فكر کن یتون یخوب تو فقط م -
 با حرص وفت : باران

که دوباره داره ده  ی! ؟ باران یانداي یمن رو دست م یر نكنم که دارباو یعنی -
 که ببب یظاهرش بهتر اي باران كنهیم دایاضافه وين پ لویپانزده ک

 ! نهیب ینهاد و ووهر رو چشم سر نم -
 ؟ یچ -
 وفته ؟ یرو ک نیا یدون ینم یعنی -
 ! نمیب ینم یشما و روباه شداهت نیدونم اما ب یم -
 ! نمیب یتو و شايده کوچولو م نیب یادیي یشداهت ها اما من -
 لطفا ! نیدرباره ظاهرم نظر ند گهیدر هر صورت بهتره د -

 ب لد ند بر لب وفت : دیرنج یاي برخورد خصمانه باران نم صدرا
باره ظاهرت نظر م - هم که االن دادم  ی! و نظر دمیمن هر وقت که ب وام در

به خاطر ظاهرت ن ها  باور مب دا سدددتیتن دد كنمیرم  به همون   یکه کم کم ت
شجو  یزیشناختمش بببببحاال اون چ یروي انقدر خوب م هیکه  یشیم ییدان

 نشونه خوبه ببب هیبه نظر من  ادیم رادیکه به نظر تو ا
 پاسو داد : دتریشد یبا بغض و حرص باران

 بشه یشما راض یتا کامال احساسات درون لویدعا کن بشم صد ک نیپس بش -
صدا یصدا صدرا در  شد ب هنگامه به تند یخنده بلند   یاعتراض هنگامه وم 

 کنار باران نشست و دستش را دور شانه او انداخت :
 ینک یک  ک  م یه ادیخوشت م ستیکه دادواه ن نجایصدرا ا گهیبس کن د -

رده دوره فش هیبا هم  ینكن ! غصه ن ور باران دون بروشت تی! کار آموي من و اذ
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ش شم ا یبه کور میوذار یم یوري ضرت آقا کار نیچ ساس  كنمیم یح که اح
 بب یپر سدک وين هیمث   یکن

 با حسرت وفت : باران
 داروها خالص بشم ببب نیاي شر ا یحتما ! به شرط -

 درهم وره شده باران نشست ب یدستها یپونه رو فیظر دست
 دوره است ! نیآخر نیدونم ! سهند وفت که ا یغصه ن ور آد -
 پونه يد و وفت : یبه رو ینیلد ند غمگ رانبا
 ببب  ورمیتا تو و سهند رو دارم غصه نم زمیعز  ورمیغصه نم -

 دیرخدر ايدواج ف دنیدانست که با شن ینداشت پونه را افسرده تر کند م دوست
 درهم شكسته شده ب یبه اندايه کاف

 صدرا متعرض و پر اي خنده بلند شد : یصدا
ک - مه هم  گا قاب عكس رومن و هن ماال برات نقش   میرو دار وارید یه احت
 ! گهید
 منظور ؟ -
 سهند و پونه ببب یآخه فقط وفت -

 نیبا خود فكر کرد واقعا ا سددتینگر یورد شددده به صدددرا م یبا چشددمان باران
 پروا ببب یشناخته ب انقدر شوخ طدع انقدر ب یاست که م ییصدرا

 نیثابت در ا یبوده آقا یرمباعث دلگ شددهیخوب هم هم یودود همكارها -
 ببب ستین یشك

 و وفت : دیکش یقینفس عم صدرا
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 ورم موافقه ببب یدنینوش هیبا  یخوب ک -
فت کرد و و یکش و کوله ا میهر سه نفر اي سر شوق بلند شد و صدرا تعظ ادیفر

: 
 بر وشته ام دیکن دتیکم درباره من غ هیتا  -

 با پويخند وفت : هنگامه
 روت اثر وذاشته ! دیبا نو ینیهمنش نكهی؟! مث  ا یکن یم میاوه اوه تعظ -
 داره ؟ یاشكال -
کمر  کسیافته که د یم ییکسا ادیآدم  ینطوریکن ا دینه اما لطفا درست تقل -

 دارن ببب
 و وفت : دیهم به همراه آنها خند صدرا

ش - شم تا همكارها نیهر چقدر با اون همن صا قورت داده ا یبا مث  تو و  یع
 تونم رفتار کنم ببب ینم نیان دارم بهتر اي ابار
شدددند ! هنگامه  دیرفتن صدددرا هنگامه و باران سددرورم حرف يدن درباره نو با

ن بدو دهیهنوي معتقد بودکه عالمت وذاشتن کنار آن شعر و آن غنچه ري خشك
 هم وذاشت و وفت : یبوده ب باران چشمانش را با حرص رو یمنظور خاص

االن چند تا حرف خوشددگ   یسددرپرسددتم ندود  یاور وک یعنیهنگامه  یوا -
بب االن پانزده رويه  گهیذره اي اون ذهنت اسددتفاده کن د هیيدم ! خوب  یبهت م

وذاره و درسددت  یقلب نم هیشددعر  هیکنار  یکس الك چیکه ه گمیدارم بهت م
صفحه  شده و بعد هم ب هیتو همون  شک  ش ادیغنچه ري خ شت   هستیاو شهیپ

 ها ذل بزنه بهت ببب دهیمث  آدم ند
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اوال همه اون شددعر به رابطه من و  نكهیبه ا یكنیخوب آخه باران چرا توده نم -
که رفتم به کافه اش رو رابطه اسددمش رو  یاون ،؛ الدته اور بشدده اون چند بار

شت ،؛ نم شك یوذا شا دهیخورد ! غنچه ري هم خ اي قد  اونجا مونده و  دیبود 
ه و ورفت هیهد یا گهیاصددال کتاب رو اي کس د دیشددارفته برش داره  ادشیاون 

 اش کرده ! هیچون دوستش نداشته به من هد
 و وفت : دیاش کوب یشانیپ یدستش را آهسته رو باران

 میروردب ی!وقت هینداره ! اصددال چه بحث شددتریپا ب هیمرس تو  گمیم یمنكه هرچ -
 ! شهیتهران مش ب م

 یپونه که در سددكوت کام  به آب نمانزد ب باران رو به  یگریحرف د هنگامه
 شده بود کرد و وفت : رهیکوچک وسط پارک خ

 شده پونه ؟ یزیچ یچرا ساکت -
 ! كردمینه ! داشتم به حرف شما ووش م -
 بود ؟ ی؟ پس بگو موضوك حرفمون درباره چ یدد -
 نده ببب ریباران تروخدا و -

 اي دا بلند شد و وفت : باران
 می! بهتره حرکت کن رهیه امون سر مدا نشستن حوصل هیبا  -
 ب میریبعد م ادیصدر کن تا صدرا ب -

صدرا با دعده کوچك هنوي شده بود که  سه ل یدمله هنگامه تمام ن لند ب وانیکه 
خوش قهوه  یب بو دیورد ان قرار داشت اي راه رس یبار مصرف در شكافها کی
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مش اي چش دینوش یروو درعه بز دیکش یلد ند را به لب آنها آورد ب باران نفس
 وفت : یقهوه اشک آلود شد ب صدرا با نگران یداغ

 یداس هورت بكش ینطوریمگه ا یصرد بشه مجدور یخوب صدر کن کم -
   نیکافئ نیدارم هم ايیکه ن یزیبودم االن تنها چ داریرو ب شبیتمام د -
 ؟ اي شوق سفر ؟ یبود داریچرا ب -

 داخت و وفت :به او ان یهینگاه عاق  اندر سف باران
 کردم ! یکارهام رو تا قد  اي سفر تموم م دینه به خاطر کار ! با -

 : دیپرس طنتیبا ش صدرا
 ؟! یوقت تو دفتر بود ریهم تا د شبید -

 متعجب و متفكر پاسو داد : باران
 ؟ یچ یعنینه ! " هم "  -
 ! یتو دفتر بمون روقتیاومده که تا د شیآخه حس کردم قدال هم پ یچیه -

 قهوه اش را مزه مزه کرد و وفت : هنگامه
نداشه  یضمالكش را دیندوده ! من نگذاشتم بمونه وفتم شا شتریدو بار ب یكی -
! 

ض یخود م یمالكش ب - شه ک  ا یکنه را ست ح اریدفتر در اخت نیندا  یتشما
 دیشب هم اونجا بمون دیتون یم
 اوه اوه چه س اوتمند ! -

 عنه باران يد و وفت :ط نیدربرابر ا یلد ند کج صدرا
 یاریب مانیام اضددافه کن تا ا گهید یها یخصددلت رو هم به خوب نیخوب ا -

 هستم ببب یکه چه آدم کامل
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و به سددرفه افتاد ب  دیاش پر یو قهوه به درون نا دیبلند خند یبا صدددا هنگامه
به پشت او ضربه يد و به صدرا وفت  یبه آرام دیخند یکه م یباران هم در حال

: 
 روي افتاد ببب نیبنده خدا به ا نیقاب  باور بود که ا ریحرفت انقدر غ -

 یطوالن یباران بعد وذشددت مدت نكهینگفت خوشددحال بود اي ا یزیچ صدددرا
سم ست اي ر سع یبالخره د شته و  صم یعاد كندیم یرفتار کردن بردا  انهمیو 

 برخورد کند ب
 به ساعتش انداخت و وفت : ینگاه پونه

 ؟ نیقرار وذاشت هیقساعت چند با ب -
 دواب داد : صدرا

 ! یخانه اسپاوت یدلو انیب کیقراره ساعت  -
 و وفت : دیرا بهم کوب شیبرق يد دستها یباران اي خوشحال چشمان

 یآخ دون اسپاوت -
 دیشیاند یکرد و با خود م یغ  و غش باران نگاه م یبه رفتار کودکانه و ب صدرا

بچه  یکرد او آن را به پا یرفتار م نطوریو امقاب  ا یسال قد  کس کیاور  دیشا
شت اما حاال انگار د یو لوس بودن م یباي  ایر یانقدر ب یدختر نكهیا دنیوذا

 یاسددم غذا دنیاندامش با شددن خورداي بهم  یو به دور اي هر وونه ابراي نگران
شادمان شمانش م یمحدوبش برق  شادمان م یدر چ شد و   یلیشود خ یدرخ

 آمد ب یبه نظر م شیاب  ستاو ق یدوست داشتن
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ران کرد نام رستو یرستوران انداخت ب حس م ونیبه فضا و دکوراس ینگاه باران
ضا صال هم وان یبا ف سرخ و ترک یآن ا ب چو رهیآن با رنگ ت بیندارد ! رنگ 

ستوران سب ر س یبه نظر نم یایتالیا مهین یمنا د ب اما کارکنان خوش برخور دیر
يمان ممكن  نیتر هدادند ب و در کوتا یپوشددش م یضددعف را به خوب نیآنجا ا

 یم و زدیشكوفه که مدام غر م یآماده بود ! حت زیم یپاستا هر هفت نفر آنها رو
 نییتز دنیبا د ستیکه باشد اصال با معده او سايوار ن یوفت پاستا به هر شكل

کردن  هیدسددت اي وال  واسددتیکه اي بشددقاب بر م یدالب غذا و عطر خوشدد
 که با اشتها مشغول خوردن شده بود وفت : یبرسام در حال برداشت ب

شه خ كنمیفكر م - سفارش بك سه تا  ن با غذا ! م كهیش یلیامروي من کارم به 
 ! شمینم ریس شیكی

 يد و وفت : یتكلف یلد ند ب باران
 !نطوریمن هم هم -

 به آن دو انداخت و وفت : یبا تعجب نگاه شكوفه
ار دوباره دچ  وامیباشدده برام ! نم یب هم کافنصددف بشددقا كنمیمنكه فكر م -

 سفر برام دردسر ساي بشه نیخون بشم و ا یدردسر چرب
سزار را با چنگال به طرف  یمرس تنور یکه تكه ا یدر حال صدرا ساالد  داخ  

 برد وفت : یدهانش م
نا که مطمئ دیکن یرو ادهیپ دیتمام امروي عصددر انقدر با دیمامان نگران نداشدد -
 کنه ! تتونیمونه که ب واد اذ ینم یاضافه ا یچرب چیه

 به صدرا يد و وفت : یفیچشمک ظر طاها
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س اوردهیرفته که دفتش رو ن ادشیمامان  - شه و  ستین یو ک که نايش رو بك
 يد ! یخون نم یشدن و چرب ضیورنه اصال حرف اي مر

 وانیل یدسددت او که رو یکه کنار شددكوفه نشددسددته بود دسددتش را رو هنگامه
 مانده بود وذاشت و وفت : یدنینوش

پسرها نداش من خودم تا هر دا  نیا یشكوفه دون شما اصال نگران مزه پرون -
 کشم ! ینايت رو م یکه اليم باشه و ب وا

شد ب مدت ي یدلش برا اریاخت یب باران ا ب یکه همگ شدیم یادیمادرش تنگ 
 نیبه ا كردینم پدر فكر تینرفته بودند ب و با وضددع یسددفر خانوادو کیهم به 

 ب ابندیبتوانند دو سابق را باي یيود
 یغذا خوردن اي دسدت داد ب صددا یرا برا شیو انگار اشدتها دیکشد یقیعم آه

 صدرا او را به خود آورد :
 !یسه تا سفارش بد ی واستیتو که م ؟ی ورینم یچیباران چرا ه -

 یپاسدد  دانسددت چه یانداخت نم یسددرش را باال آورد و به دمع نگاه باران
 بدهد با خود وفت :

 ثابت یآقا یبردار نتیذره ب ریتو من رو اي ي شهیحاال نم -
 بعد رو به صدرا کرد و وفت : و
 یترسددم با پرخور یوذاشددته ب م ریمادرتون روم تاث یاما حرفها  ورمیدارم م -

 دچار مشك  بشم بب
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لد ند که داد سددرينش کرد ب صدددرا  یربط یدر دل خود را به خاطر دواب ب و
ست چ یکودکانه ا صدا یزیبر لب آورد و خوا سد که  شكوفه مانع اش  یبپر

 شد !
 درسته ؟ دیصدرا بود یباران دان شما اونطور که متوده شدم قدال همكالس -
 بله ! -
 ؟! نمتیمدت سعادت نداشتم بد نیچطور پس تو ا -

شغول خوردن غذا یالیخ یطاها که هنوي با ب دز ادن و هم يمان دواب د شیم
حاکم بر فضددا شدددند ب  نیدو سددنگ ریکامال درو هیبود بق شیبه اس ام اس ها

 وفت : یباران پس اي سكوت اندک
 ببب دمیدوباره دناب ثابت رو د یبودم ب به طور اتفاق ریدرو یکم -

 بحث را منحرف کند : ریمس یکرد با شوخ یسع هنگامه
ناب ثابت وفته باشدده ! کس تا حاال بهت د چیه كنمیاوه اوه ب صدددرا فكر نم -

 احساس بابابزرگ بودن بهت دست داده باشه ببب دیاالن با
 يد و وفت : یلد ند کوتاه صدرا

 دناب یبهم بگ یکن یباران نشدددم ب اما به هر حال اور فكر م فیمنكه حر -
شراق سرکار خانم ا شتداه دیبا كنمیصدات م یثابت منم  بب  یبگم کامال در ا

 ببب ستین یقشنگ نیاسم به ا فیح
خواسددت همان لحظه اي آنجا  یباران به شدددت ولگون شددد دلش م یها وونه
 شكوفه تنها دمله آخر صدرا را کم داشت بببب هیلحن پر اي کنا زدیبگر
شدن را ند نیصدرا انگار ا اما سوال مادرش را  دیرنگ برنگ  انگار نگاه پر اي 
ار باي ماند ب که نگاه اي ک امکیدسددتان طاها وقت نوشددتن پ دکهیانگار ند دیند
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حاال رنگ حال یمغموم پونه  مه داد و در  به حرفش ادا ته ببب  هت ورف که  یاي ب
 کرد وفت : یم یدنیرا دوباره مملو اي نوش وانشیل

 بكنم ببب یاعتراف هی  وامیم -
كث کاف یکوتاه م له اش کرد  عد اي دم تا ب یکه ب ند  مه را وادر ک تا ه  یبود 

 با خنده ادامه داد : به او ذل بزنند ب اریاخت
حرفم با باران  ! راسددتش اون موقع هم که  یرو دیکن ینگاهم م ینطوریچرا ا -

خانم  یباهم ، بارها وسددوسدده شدددم به دا میکرد یکار م یپرونده ضددح یرو
 یکه دوسددت دارم تلفظش کنم بو هیطور هیبهت بگم باران ب اسددمت  یاشددراق

 بب دهیو طراوت م یتايو
آن به  یرا به سددمت دهانش برد و اي باال وانشیدمله اش لاي تمام شدددن  بعد

 رایاخت یچشمان باران چشم دوخت که حاال نگاهش شفاف اي خاطره بود ببب ب
 را باال برد و لد ند يد ب وانشیل یکم

 رشته افكار همه را وستت : طاها
 دنینوورنه حتما با ش یکن هیرو تشد هیاسم بق یکن ینم یخوب خوبه که سع -

 ببب یافتاد یمار م ادیپونه خانم  اسم
ش همه صدا هیبار و تشد طنتیاي لحن  شان ورفت  نده ي یقیموس یطاها خنده 

 یداص دویمشغول استراحت بودند دوباره به ووش رس قهیرستوران که چند دق
همراهش همه را وادار به  کیوروه موي یخواننده و هنرمند ییدایي تینها یب

 سكوت کرد ببب
 هم رفتن یمن همپاتو دست  دست
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 کرد یفكرشو م یهم خطر کردن ک با
 ترسه یکه ب یو هم پرسه شد کینزد
 کرد یفكرشو م ی، تو ، خدا ، هر سه!! ک من

 کرد عاقدت کارو یفكرشو م یک
 دارویهمه د نیعمر حسرت ا هیاي  بعد

 راهو نیکرد اخر ا یفكرشو م یک
 ناباور تو بستر ماهو پلنگ

 ساال نیعاشقت بودم تمام ا من
 حاال نیتا به هم دارید نیاول اي

 عاشقت بودم اي متن پروانه من
 فص  نگاه ديدانه نیاول اي

 رهیکاره تقد نیا یینجایتو ا حاال
 رهیم یکه قلدم دور اي تو م یدون یم

 تو بعد اي اون دوران اشک و درد حاال
 کرد یفكرشو م یک یمن هست کنار

 کرد عاقدت کارو یفكرشو م یک
 دارویهمه د نیعمر حسرت ا هیاي  بعد

 راهو نیکرد اخر ا یفكرشو م یک
 ناباور تو بستر ماهو پلنگ
 هم رفتن یتو دست من همپا دست

 کرد یفكرشو م یهم خطر کردن ک با
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 ترسه یکه ب یو هم پرسه شد کینزد
 کرد یفكرشو م ی، تو ، خدا ، هر سه!!! ک من

 کرد عاقدت کارو یفكرشو م یک
 دارویهمه د نیاعمر حسرت  هیاي  بعد

 راهو نیکرد اخر ا یفكرشو م یک
 ناباور تو بستر ماهو پلنگ

دشددنواره رفتند ب  یمح  بروزار یها دیبه طرف مرکز خر یاي ناهار همگ بعد
هوا  یورما سیپاساژ پرد یندود ب دلو یساعت قد  خدر یاي اندک سرما گرید

شنلش را اي رو شد تا باران  شش بردارد ب هم یباعث  ست آن را تا  نكهیدو خوا
ست فشیکند و داخ  ک صدرا لد ند یبگذارد د شد  د و ي شیروبه  یمانع اش 

 وفت :
خنک  سددتمیداخ  پاسدداژ ها به خاطر رطوبت مودود تو هوا و ورماش سدد -

 یو ممكنه سرما ب ور یکن یحتما تو لري م یبردار نویداره اور ا یکننده قو
ساس - سرم و ورما ح سدت به  هم  یشرد یبه هوا ستمین من اونقدر ها هم ن

 میوذروند یتابستون رو تو شمال م شتریب مایعادت دارم ب قد
 حال بهتره نیبا ا -

 طاها او را به خود آورد : یصدا
 همه منتظر شمان هی! بق دیکن یصدرا پس چرا معط  م -
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شددن  را باي کرد و دوباره به او برورداند ب  دیبگو یگریآنكه حرف د یب صدددرا
شدت مطدوك  یداخ  تا اندايه ا یصدرا وفته بود هوا همانطور که سرد اما به 

 : دیبود ب پونه کنار باران آمد و پرس
 ها ؟ زنهیمشكوک م یلیباران صدرا خ -
 ؟ یچ یعنی -
 کنه ! نكنه بب ب یبهت توده م یلیخوب خ -
 ! هینطورینكن ! کال رفتارش ا یباف هیپونه تروخدا فرض -

 د و وفت :ي یدار یلد ند معن پونه
 ! ییتو كنهیرفتار م نطوریکه باهاش ا یفعال تنها کس -

 به او کرد و وفت : یچپ چپ نگاه باران
 ؟ یکن یم یساي عهیشا یاالن دار -

 باران حلقه کرد و وفت : یبا محدت دستش را دور بايو پونه
خورده مامانش حساس شده ! اونم  هیبود که  نی! منظورم ا یعصدان ی  خواهر -

 حس من رو داره نیهم حتما
 به او يد و وفت : یلد ند پر مهر باران

 كنهیاونم مث  تو اشتداه م -
 آنها با دخالت برسام ناتمام ماند : انیم یو وو وفت

گاه ک نیباران ا - مهیداره  یقشددنگ یچرم ادار یها فیفروشدد  یوفت یم اد
 ! یریبگ یكی ی وایم
 ب مینیبد می؟ بر یدد -
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مانطور فت ک یکه برسدددام م ه هایو  نیتریچرم پشدددت و یدایي اریبسدد یف
 وفت : اریاخت یوارد مغايه شدند باران ب یکردند ب وقت یم ییخودنما

 کدوم رو انت اب کنم دونمیانقدر همه اشون قشنگه نم -
ودن ب یادار نیاشدداره کرد که در ع یرنگ پر يرق و برق یقهوه ا فیبه ک برسددام

س یها فیک هیشد شتریب و  به آن انداخت یآمد ب باران نگاه یبه نظر م یمجل
 وفت :

که ب وام برم تو مجلس سددنا   ورهیم یقشددنگه اما به نظرم به درد وقت یلیخ -
 بشم !  یوک
 اشن !ب دهیساده و اتو کش شهیهم دیوفته وکال با یداره ! ک یخوب چه اشكال -

ست دان یبرسام را شناخته بود م یمدت به خوب نیشانه باال انداخت در ا باران
 یاندايه عاشق لداسها یکه دارد اما ب یو وقار ذات یخونسرد یمهربان نیکه در ع

 یاست ب واه ینجوم یها متیبا ق ییو عطرها متیورانق یمارکدار ساعت ها
ست نم دیاور او انقدر پول بابت خر كردیفكر م ه حال تا ب دادیلوايم لوکس اي د

 تر وکالت خودش را داشته باشد بنقاط تهران دف نیاي بهتر یكیتوانست در  یم
 دواب حرف برسام وفت : در
 ب ادیاي دلب توده کردن خوشم نم ادینداره اما من ي یاشكال -

 را باال برد و وفت : شیاي ابروها یكی برسام
 ؟ یيد یبه من طعنه م یاالن داشت -

 : دیخند اریاخت یب باران
 ! فقط نظر خودم رو وفتم ببب هینه بابا طعنه چ -
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 عجب اما من -
تمام ماند ب هنگامه رو به  مهیورود هنگامه و صدرا به فروشگاه حرف برسام ن با

 باران کرد و وفت :
صم - سر اون ک یب ر یچرم فیک هی یورفت میبالخره ت ست اي  زار ه فیو د

 !؟یساله ات بردار
 دیکرد و خند دییبا تكان سر حرف او را تا باران

 قشنگن یلیاب کنم ! همه اشون خدونم کدوم رو انت  یاما نم -
سه ا صدرا سمت قف سكوت به  را اي آن  یاهرنگیس فیظر فیرفت و ک یدر 

متعجب ماند ب  دیآن را به طرف باران ورفت باران اي آنچه د یخارج کرد ب وقت
 هیبه فرهاد هد یکه باران مث  آن را يمان یفیخودش بود ک فیک هیدرسددت شددد

ن ب دسته و سگک آ یدر طراح یرییبا اندک تغ فتریظرداده بود اما اي نوك ينانه ب 
اما  ردیرا به دست بگ یفیتوانست هر ک یفشرده شد ب او م اریاخت یقلب باران ب

ب صدرا غم  دینه ! رد غصه اي نگاهش وذشت و به چشمان صدرا رس فیک نیا
 فیهمراه ک اریاخت یو شددرمنده شددد ب دسددتش ب دیبزرگ پنهان در نگاه او را د

 نفس یدر آن فروشددگاه بزرگ هوا برا قدرآمد ب ناوهان باران حس کرد چ نییپا
ش ست ب بو دنیک شت ، ب یکم ا  یزیآنكه چ یچرم معده اش را به تالطم وا دا
خواسددت  یدر با شددكوفه که تايه م یرفت ب دلو یبه طرف در خرود دیبگو

ه باران ب اي وسعت آن همه اندوه در نگاه اریاخت یوارد شود رو برو شد شكوفه ب
ش ریب باران ي دیخود لري سته ا دیلب بد  شد ب  یآه شگاه خارج  وفت و اي فرو

 باران و نیب نیوذشددت ب دو سددنگ یاتفاق خاصدد چیه یآن روي عصددر ب یباق
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صدرا  یم یاي هم دور یبود ب انگار هر دو به نوع یصدرا همچنان باق کردند ب 
 شرمنده بود و باران غم يده ب

کردن برداشت  دیکه شد بالخره طاها دست اي خرهشت شب  کینزد ساعت
ساکها سام هم  ست یهنگامه و بر شتند ب وقت یمتعدد یكیپال ست دا به  یدر د

 ب صدرا رو به آنها کرد و وفت : دندیهت  رس یالب
 ساح  مردان ؟ میبر دی واهیشام رو م -

 قد  اي همه پاسو داد : طاها
 ر دارم ببقرا نجایاي دوستام که اومده ا یكیمن با  -

 تفاوت وفت : یهم ب هنگامه
 ! هینظر شكوفه دون چ نیبد كنهینم یمن فرق یبرا -

 و وفت : یخسته لد ند شكوفه
تو رسددتوران  یزیچ هیمن  دیخسددته ام ! اما شددما دوانها بر یلیخ امیمنكه نم -

 استراحت کنم ب رمیو م  ورمیم نجایهم
 باران وفت : دیبگو یزیصدرا چ نكهیاي ا قد 

سته ام ترد یلیمنم خ - ست ییتو هت  بمونم اما اور دا دمیم حیخ  دیبر دیخوا
 دیپونه رو با خودتون بدر

 حرف باران را قطع کرد : برسام
 بب میب همه خسته ا میب ور نجایبه نظر منم بهتره امشب شام رو هم -

 تكان داد و وفت : یبه نشانه موافقت سر صدرا
 میان هت  باشهمه تو رستور میپس ساعت نه و ن -
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بودن  یدرنگ به داخ  حمام رفت ب شرد یب دیشان رس تیبه سوئ یوقت باران
دوش  یابر یب وقت دهیبه تنش چسد شیهوا باعث شده بود که حس کند لداسها

 با خود وفت : اریاخت یشد ب یورفتن آماده م
شده مث  ا یيندو -  نمدویکه نم یسمش پر اي ذرات معلق ریهوا نفس و نیمنم 
سرم بردارند ببب خاطراتم مث  ا  وانیم یک ست اي  سد نید سها چ ه تن ب دنیلدا

 ام ببب یيندو
سر م مینه و ن ساعت صورت باران که  زیهمه  شكوفه به  سته بودند ب  ش شام ن

با  و ستینگر یم دیرس یبه نظر م شهیساده تر اي هم یشیآرا چیحاال بدون ه
 یخاص به او توده م نطوریاکه  دهیدختر چه د نیصدددرا در ا كردیخود فكر م

 دید یم نكهیب اي ا ودنگاه مشغول حرف يدن با پونه ب نیتوده به ا یکند ب باران ب
د که به دور خو یا لهیسددفر و ددا کردن او اي پ نیآوردن پونه به ا یتالشددش برا

 ندیکرد ب پونه بعد اي شددن یم یاثر مانده احسدداس درماندو یهمچنان ب دهیتن
 رفت ب طاها قد  یتر اي قد  در خود فرو م نیروي به روي غمگ دیخدر ايدواج فر

 آن ها آمد و وفت : زیم ناراي خارج شدن اي هت  به ک
 وقت ریاونا احتماال تا د شیپ رمیب من م شیدو تا اي دوسددتام اومدن ک یكی -
 ب دیباشم نگران نش رونیب

 : دیپرس شكوفه
 یریکجا م گهیده شده االن د کیساعت نزد -

 و وفت : دیسر مادرش را ب*و*س یرو اطاه
 کیتا نزد ستیکه مث  تهران ن نجایبرم ! ا میقربون مامان همچنان غر غرو یا -

 هیاي رسددتوران ها  یكیو رسددتوران ها باين ب تو  دیسدداعت سدده همه مراکز خر
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 دییایبرم اونجا اصال شما هم ب  وامیم كنهیخواننده نسدتا معروف برنامه ادرا م
 ا ببباونج میبر
رق اسم خواننده ب دنیکس استقدال نكرد اما چشمان پونه با شن چیحرف او ه اي

خواننده  نیدانسددت پونه ا یکه اي نگاه طاها و باران دور نماند باران م یيد برق
ت دوسدد تینها یاي خود به بايار نداده بود ب یرا که هنوي آلدوم کامل ینیريمیي

ست که به  یدارد اما نم ست ا ست در نه ب  ایتا او را با خود بدرد  دیگوطاها بدان
 طاها رشته افكارش را وستت : یصدا

شما حداق  ب - سنت به ا میبا من بر دییایپونه خانم  شما که  ه ها سنگوار نی! 
 ب  ورهینم

 مردد وفت : پونه
 من مزاحم بشم ستیدرست ن دیخوب شما با دوستانتون قرار دار -
شكال - شما هم تنها د یكینداره اتفاقا  ینه ا شون اومدن  شون با خواهرااااا وتا

 دیمون ینم
 با پويخند وفت : صدرا

شت یكیتو که کال با  - ستان قرار دا  یگیشد که تايه م یبب حاال چ یدوتا اي دو
 دوتاشون با خواهراشون اومدن بب یكی

 ببب ستیکه دادواه ن نجایبردار ا یریدست اي مچ و  یبابا دناب وک یا -
طاها را رد کند که باران  شددنهادیبه باران انداخت و خواسددت تا پ ینگاه پونه

 وفت :
 هگذریما بهت خوش نم نیب نجایا یپونه به نظر منم بهتره با آقا طاها بر -



 1063 در  امتداد باران

 هم سرش را تكان داد و وفت : هنگامه
 یکلمه با ما حرف بزن هیدرست  یحت یاومد یاصال اي وقت دمیدرسته منم ند -

 یادافت ریمرد و رین و پ ريیمشددت پ هیوسددط  یکن یماحسدداس  كنمیبب فكر م
 الدته بالنسدت شكوفه دون ب ب ب

 يد و وفت : یلد ند پونه
 من باعث افت اره ببب یمن کال کم حرفم وورنه بودن با شما برا -

 کالفه وفت : طاها
 ببب یتعارف بش الیخ یحاال ب شهینم -

 او اي دا برخاست : دییتا دنیبا باران انداخت و با د یگرینگاه د پونه
 من برم حاضر بشم دیپس ادايه بد -

س طاها سدتا بلند طو  یالذغ نیرا به همراه د یرنگ ینگاه به ظاهر او کرد کت ن
بود صورتش برخالف غم پنهان در نگاهش  دهیپوش اهیال استار س یو کفش ها

 کرد : یدرخشان دلوه م
 دیهست یهم عال ینطوریبه نظر من هم -
فت و کتش را ور نیبه او بدهد لده آسددت شددتریادايه اظهار نظر ب نكهیقد  اي ا و

 ب دیکش یاو را همراه خود به طرف در خرود دایتقر
ست یم باران ست که کار در ست که م یکرد ب م یدان تواند به طاها اعتماد  یدان

بود  یزیصدرا و طاها در اعماق نگاه آن دو چ نیب یکندب با ودود همه تفاوتها
 یعا مد ییاشان داشت ب و اي سو هیرایپ یدرست و سرشت ب تیاي ترب که نشان

 شد بپر بك دهیدور خود تن هک یا لهیکرد در دمع دوستان طاها پونه بتواند اي پ
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 یور یرفتند ب وقت یچا یفنجان دنینوشدد یبرا ایاي شددام همه به طرف تر بعد
س یزهایکوتاه آنجا که به دور م یمدلها ستندشد دهیرنگ چ اهیورد  ش ،  ه بود ن

 هنگامه رو به برسام کرد و وفت :
 ب نییپا یکه همراه خودت اورد هیبسته چ نیتو ا یبگ ی واینم -

 و وفت : دیخند برسام
 ؟ یات غلده کن یبه حس کنجكاو یآخرش نتونست -
 گهیو خودت رو راحت کن د یدفعه بگو فضول هی -
  یخانوم وک كنمیبنده خدمت شما دسارت نم -

هت  وصدد  شددود با  رلسیوشددود تا به وا یلپ تاپش را م یه به ارامک صدددرا
سام بود انداخت ب  ینگاه یکنجكاو ستان بر سدتا بزرگ که حاال در د سته ن به ب

برسددام در مقاب  نگاه پر اي سددوال آنها بسددته را به طرف باران ورفت ب باران با 
 : دیتعجب پرس

 مال منه ؟! -
 بب یواسه فداکار كنهیبب منم که سرم درد منصفه موند ب دتیخر دمیبله ! د -

 یهوه اق یچرم فیولگون بسته را اي او ورفت و وشود و با ک یبا وونه ها باران
د ب شدد رهیمتعجب به برسددام خ یبا نگاه اریاخت یروبرو شددد ب ب یفیرنگ ظر

 را اي دستان باران ورفت و وفت : فیهنگامه ک
 چقدر قشنگه بب نیا یببب وا یاکارنه فد ینیریواسه خود ش كنهیسرت درد م -

 يمزمه کرد : دهیبر دهیبر یلب با صدا ریي باران
 رو قدول کنم ببب نیتونم ا یاما من نم دیواقعا شرمنده ام کرد -
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 یکردم سدداده باشدده همونطور که هسددت ی؟ من سددع یچرا ؟ دوسددتش ندار -
 یپسند یدونم م یهمونطور که م

 کرد : یمعذب م شتریان را ببرسام بار یو خودمان مانهیصم لحن
 ورفتم بب یم یكیرفتم تهران  یآخه واقعا اليم ندود ب م -

 يد و وفت : هیمد  تك یبه پشت یالیخ یبا ب برسام
که نم - كار یدیخر یمطمئنم  ماه هم ند  عد اي چ ها ب ب حاال به  نویا یحاال 

 قدول کن ب نتیریاي همكار به قول هنگامه خودش هیهد هیعنوان 
 را بست و آن را به طرف باران ورفت : فیدرک هنگامه

شده و بهش بر هم م - ش  ورهیاوه اوه آقا چه دلنايک  دناب ! اما  دی! خوب بد 
 یتو اصال معرفت ندار

 و وفت : دیخند برسام
عد حس  یزیتو چ یکم صدددر کن اور سددفر تموم شدددد و برا هی - نگرفتم ب

 کن ب انینما یعلن نطوریحسادتت رو ا
 شد و وفت : رهیقدرشناس به او خ یگاهبا ن باران

 هیقشنگ فیممنون واقعا ک -
 ب ادیمطمئن بودم که ايش خوشت م یعنی!  دونمیم -

 : دیرا بر انشانیم یصدرا وفتگو یصدا
 ب كنمیانقدر اي خود متشكر نداش برسام! حداق  بگو خواهش م -

ظر به نبه صورت صدرا انداخت که به وضوح ورفته و عب*و*س  ینگاه باران
 و شدد دمتیب آمدن پ سددتینگر یمحتاطانه به آنها م زیب شددكوفه ن دیرسدد یم

سام  مهیآنها را ن یحرفها زیم یرو کیو ک یشدن چا دهیچ شت و بر تمام وذا
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 اش را تلو و یکه چا ینداد ب شكوفه در حال یبه دمله پر اي طعنه صدرا پاس 
ا و باران صدر نیارتداط ببا خود فكر کرد که حتما  دینوش یبدون شكر ذره ذره م

طور  نیو موقر او ا یخونسرد دد شهیهست که باعث شد پسر هم یآنقدر دد
 یاش را رو یفكر فنجان چا نیکودکانه عكس العم  نشدددان دهد ب به دندال ا

 : دیرسوذاشت و اي باران که در کنار او نشسته بود پ زیم
 یعنیبوده ؟  یرکا تونیرفتارو انای! اح دیورفتار بود دیچند سال که وفت نیتو ا -

ي دونم تايه کارآمو یکه م یی؟! چون تا دا دیمشغول به کار بود یتو اروان خاص
 ! دیوکالت شد

درا سكوت کرد ب ص یبود اندک امدهین رونیبرسام ب هیکه هنوي اي شوکه هد باران
دوخته بود ب هنگامه نگران  تورشیبه صدفحه مان یو دد مینگاهش را م*س*تق

و حس کرد يبانش تاول يد ب باران لد ند  دیبريگ نوشدد یا با درعه ار شیچا
 يد و وفت : یکمرنگ

 مشترک بودم بب یيندو ریدرو -
 قهیمحكم شكوفه را تكان داد آنقدر که تا چند دق یمث  ضربه ا دایتقر پاس ش

 : دیروح پرس یب ییو بعد با صدا دیبگو یزینتوانست چ
نكردن ! به خاطر مشددغله  یرو همراه سددفر ما نیپس چرا همسددرتون تو ا -

 ؟یکار
به هر دا یکرد کاش م یحس م باران  یتوانسدددت اي آن دمع محو شددود و 

 دز آنجا برود یگرید
 بب میاي هم ددا شد -
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صدددرا با  نكهیو سددرد بود ب تا ا یدمله طوالن نیشددده بعد اي ا جادیا سددكوت  
 رو به باران کرد و وفت : یلد ند

 ! نیبد کانون رو تیسا ایب -
لپ تاپ را به طرف او چرخان اما نه آنقدر که باران مجدورنشددود تا خود را به  و

 یکانون و خدر بروزار تیخود در سددا ریتر کند ب نگاه باران به تصددو کیاو نزد
ه ک یدوخته شد و قلدش مملو اي احساس ندهیدر ماه ا ریلوح تقد یمراسم اعطا

 ت :ب هنگامه با افت ار وف ستیدانست چ ینم
کنم ! امروي صددح اي کانون باهام تماس  زشیسدورپرا  واسدتمیصددرا من م -

 ورفتن !
ه ک یعطر یاي بو شیو و  واندیکه م یاي خدر شیبعد رو به باران که حاال و و

 کرد ، نمود و وفت : یضربان قلدش را ذره ذره تند تر م
و برات ت رنامهیتقد یو اعطا یمراسددم قدران هیقراره  ینیبه خاطر پرونده نائ -

 تسددین ايیرو هم ن تیدوران کارآموي یکانون وکال بروزار بشدده و احتماال باق
اسفند  یو اور قدول بش یتو امتحان اختدار شرکت کن یتون یو م یبگذرون گهید

 بب ی)سووند خوردن ( رو ادرا کن فیماه مراسم تلح
شک سراي اریاخت یب ا شمان باران  همه  نیکرد، تحم  ا یشد حس م ریاي چ
د فراتر است ب صدرا با لد ن اریهمه احساسات متفاوت اي توان او بس نیتضاد ا

 لب وفت : ریرا به سمت او ورفت و ي یدیدستمال سپ
 اندايه ببب ینم یچیه ادیدستمال تو رو  نیا -
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د دستش بروشته بو یرو یدانشكده چا یافتاد که در راهرو یروي ادیباران به  و
که در آن حضددور داشددتند نگاهش را به  ین توده به دمعو بدو اریاخت یببب ب

 نشست ب ببب شیآشنا بر لدها یچشمان صدرا دوخت و لد ند
ضا ستادهیکنار پنجره اتاقش ا شكوفه رد ب بلوار در ک ینگاه م رونیب یبود و به ف

و آرامش  داین   ها ي فیمرتب  کنار رد یسددكوت شددب و درخشددش چراغها
به نظر م ب همه  دید یها را نم ییدایي نیکدام اي ا چیاو هاما  دیرسدد یب ش 

 رهیدز نیبه ا دنیبود که اي وقت رسدد یمنتظره ا ریغ یفكرش به صددحنه ها
سونگر د فر س نیبا آوردنش به ا كردیحس م یبود ب با درماندو دهیکوچک و اف

متوده شددد اصددرار  نكهیاي او سددو اسددتفاده شددده ب دلش ورفته بود اي ا یبه نوع
ست ط یسفر به خاطر خودش ندوده بلكه م نیآوردن او به ا یصدرا برا  یخوا

سش احسا دیرس یبه نظر م لقاب  قدو ریکه به نظر او مضحک و غ ییشهاینما
سدت به ا ش یبگذارد ب اي وقت شیين دوان به معرض نما نیرا ن ت و به اتاق برو

را  لشیورفت وسا میبار تصم نیشاپ تنها وذاشته بود ، چند یآن ها را در کاف
با اول به فرودواه برود و  بار منطقش  نیبردارد ،  ما هر  به تهران بروردد ا پرواي 

صدا انهعم  کودک نیا یدلو و که به در خورد ا یضربه کوتاه یرا ورفته بود ب 
 را به خود آورد ب

 بله ؟ -
 ؟یاليم ندار یزیهنوي؟ چ یداریمامان ب -

 صدرا قلدش را فشرد یصدا
 اليم ندارم ! یزیچ خوابم نه یدارم م -
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شدت ب  - شت یاور با من کار ریپس  کم  هی رمیبهم تلفن کن من با بچه م یدا
 قدم بزنم !

 باشه بب -
سو سعت دل ور یشد که حت انیکوتاهش آنقدر ورفته ب پا را اي  اش یصدرا و

شت و ا سمت پنجره برو سته هم حس کرد ب دوباره به  شت در ب اران و بار ب نیپ
صدرا ک دیهنگامه را د شغول قدم يدن بودند ب هنوي رفتار  شانه هم م شانه به  ه 

 ادايه ن واهد داد وزداشت که هر نانیقاب  باور بود بب اطم ریو غ بیعج شیبرا
 شهیش یدستش را مشت کرد و رو اریاخت ی، ب افتدیآن دو ب نیب یکه اتفاق دد

 دنیوفه با دخود را به آن دو نفر رساند و شك عیسر ییوذاشت ب صدرا با وامها
ش شق نیاو ا دهیقامت ک سدت به فريندش دیبدون ق یبار قلدش اي ع شرط ن  و 

 فشرده شد ب
احسدداس را که  نیا یتواند مانع صدددرا شددود تا دلو یم یعنی دیشددیخود اند با

درا تولد ص ییابتدا یب اي همان رويها ردیدار شده بود بگ شهیهم ر اریانگار بس
کار که او هر  جام مکه ب  یمتوده شدددد  هد را ان ماه هفتم  یوا هد ب هنوي  د

س یباردار ست در  دهیاش به اتمام نر شد یكیبود که در  شروك بمداران یهااي 
ه وقت بود ک یمترقده و ب ریدرد غ نیبه سددراغش آمد ب انقدر ا مانیتهران درد يا

اشتداه ورفت ب شهال خانم در  یمرسوم دوران باردار یاي دل دردها یكیآن را با 
خود در طدقه همكف به خواب فرو رفته بود و همسددرش هم در کنارش با اتاق 

سها ساعت ینف مداران که ب یرا اي وقت ویندود ب راد داریب گریدشد که  یم یمنظم 
 وذاشتند تا در صورت یو چهار ساعت روشن م ستیب دایشروك شده بود تقر

 اریاخت یب شیاخانه پناه بدرند ب درده نیيم ریبتوانند به ي ریآژ یصدددا دنیشددن
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شد و او در شد اي  کیتواند  ینم گریبار د نیکه ا افتیمنظمتر  ساده با دل درد 
سع یرو شد و  کرد تا با قدم يدن در عرض اتاق آرامش را به خود  یت ت بلند 

درد که در  نیدترینداشدددت ب و شدددد یا دهیفا چیقدم يدن ه نیبايورداند اما ا
شد با بلند قایدق دیچیودودش پ صدا همزمان  اي  اریاخت یو او ب ریآژ یشدن 

ثابت هراسان اي دا بلند شد و همسرش را عرق  یب آقا دیکش ادیترس و درد فر
ود کرده ب هیتوالت تك زیکه اي درد خم شددده بود و به م یدر حال شددانیکرده و پر

تن او  لداس یشد که ک داریشهال خانم ب یب شكوفه اصال متوده نشد که ک دید
 شیو لدها دیچیپ یوفادارشان نشستند ب مدام به خود م یخودروکردند و داخ  

 وفت یلب م ریکرد شكمش را نوايش کند و ي یم یورفت ب سع یرا واي م
 بب اروم باش ییایکه ب ستیاالن نه ! االن وقتش ن -

صم اما صدا زیشب هراس انگ مهیورفته بود در آن ن میصدرا ت  ییضد هوا یبا 
 با چراس خاموش حرکت مارسددتانیرا تا ب ریب تمام مسدد دیایب ایها و انفجار به دن

شهال خانم مدام عرق ها صلوات م یاو را پاک م یکردند و  ستاد و  یکرد و  فر
س تیآ ستانیبه ب یخواند ب وقت یم یالكر س مار سرع یقاآ دندیر ت به ثابت به 

 بعد با برانكارد و دو پرسددتار بايوشددت ب تمام ان یا قهیو دق دیدو رشیطرف پذ
 نیاي آخر یكیدم  پدهیشددب در درد و رنش وذشددت ب و بالخره درسددت در سدد

 دیرسدد یبه نظر م یتهران غدار آلود و صددورت یهوا یوقت دهشددتیارد یرويها
د و هفتصدد لویک کیاي  شددتریب گامشآمد ب به خاطر تولد يود هن ایصدددرا به دن

دسددتگاه م صددوص  ریي دیدادند که با بیورم وين نداشددت و دکترها تشدد 
هنوي  اش یتنفس ستمیدادند س بیشود ب آنطور که آنها تش  ینويادن نگهدار
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 در چهره پزشک مت صب یرا به خوب یبه طور کام  شك  نگرفته بود ب نگران
سرش م بود با ودود مادر بودنش آرام بود  آرامب اما خودش  دید یکودکان و هم

 ب
ه ه خانه برود و هر بار کب یلحظه ا نكهیماند بدون ا مارستانیهفته تمام در ب سه

نشددسددت به چهره عب*و*س نوياد پر اي کرک و  یم یا شددهیکنار ان قفس شدد
کوچک مشددت کرده در کنارش ، به پف  یشددد ، به دسددتها یم رهیخ شیمو
د سويان یپلكش و به تنفس نچندان منظمش اشک چشمانش را م یرو فیظر
صدرا ا یم اام ست که  سر م نیدان شت  سر وذارد ب یمرحله را پ که در آن  یپ

و به خواهش  دییایب ایورفته بود به دن میانفجار تصم یو پر اي صدا کیشب تار
كان پزش نانیکه با توده به عدم اطم ینكرده بود پسر یتوده چیمادرش ه یها

ست يندو یشد چون م یتر م یتر و قو یهر روي قو شكوفه م یخوا  یکند ب 
ست اي ا سالم و تن در سرش حتما  ست که پ ستانیب نیدان به خانه خواهد  مار

واه م سرش با بق یرفت ، ناخودآ ست که پ نويادان و کودکان تفاوت دارد ب  هیدان
 هیشد به قول پرستاران ب ش شتریکه ب یبالخره صدرا را در کمال سالمت یو وقت

سان شاهد  یم دنشیکه به د یبه معجزه بود به خانه برد کم کم همه ک آمدند و 
با  متفاوت یامر اذعان داشددتند که صدددرا کودک نیبه ا زیبزرگ شدددنش بودند ن

 عمرش یسددالها نیتر ییکه انگار اي همان ابتدا یکودکان اسددت ب کودک هیبق
هر  تیکرد عاقلتر بود و صدددور تر ب و در نها یبزروتر اي سددنش رفتار م اریبسدد
 ییکدام اي کارها چیه نكهیا بیداد ب و عج یم جامخواسددت را ان یکه م یکار
شددكوفه و  شددهیعاقالنه ندودند ، هم ریو اصددرار بر انجام آن داشددت غ  یتماکه 
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کرده بودند  تیپسددرشددان او را حما ماتیخاطر اي تصددم نانیهمسددرش با اطم
 تا به امروي ببب شهیهم

ر احساس که به نظ نیاعتماد و اعتقاد دربرابر ا واریآن د دید یامروي شكوفه م و
 است ب  تنیر آمد در حال فرو یم یعقالن ریاو غ

*************** 
 هنگامه حلقه کرد و وفت : یدستش را دور بايو باران

بهم آرامش  رمیبگ ینطوریا ویكیدسددت  رمیراه م یدوسددت دارم وقت شددهیهم -
 دهیم

 وفت : طنتیبا ش هنگامه
 ببب مستیاالن دستت دور بايوش باشه من ن یکه آريو داشت یمطمئنم اون کس -

 کرد و وفت : با اخم نگاهش باران
 !؟یاریبرام حرف در ب دیخواه ینكنه تو هم مث  پونه م -
 ! هیرا ورفته ؟ عجب دختر باهوش گنالهایپس پونه هم س -
 هنددددددددددددگامه ؟؟ -
 سوال هیوم ! اما  ینم گهید دیباشه بد ش -
 یخواد بپرس یات  نم یاور سوالت هم مث  دمالت قدل -
 كنمن یساي عهیشا دمینه قول م -
 !!! عهیشا یگیخوبه خودت هم م -
 نه ؟ ایحاال بپرسم  -
 بپرس ! -
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ما حرف  دیو بعدش هم تا اخر خر رونیب یرفت یفروشدد فیامروي چرا اي ک -
 شد ؟ یچ كهوی؟  ینزد

ش یقینفس عم باران ست که م یب نم دیک ف موضوك حر نیتواند درباره ا ید ان
آن  دنیرا که بعد اي د ی خواسددت احسدداس تل یب ورچه دلش م ریخ ایبزند 

 بگذارد انیدر م یبه او دست داده بود با کس فیک
 کنم ب یدرک م یبگ یاور دوست ندار -
ه ک هیفینمونه ينونه همون ک فیاون ک یدیببب راسددتش خودت که د گمینه م -

 صدرا داره
 اخهبب نیهم یخوب؟ فقط برا -
 نیلنگه هم یكیوادمون سددال ايد نینه بببب من تو اول نینه فقط به خاطر هم -
 رم ب هیرفتم براش هد یدادم ب وقت هیرو الدته مردونه اش رو به فرهاد هد فیک

صم شتم  میت شمم  اریاخت یاما ب رمیپول براش بگ فیست کمربند و ک هیدا چ
بشددم همه پس  دهخودمم درسددت متو یحت نكهیبدون ا فیک نیکه افتاد به ا

قسددمت اي ودودم که  هیخونه ببب انگار بروشددتم  فیاندايم رو دادم و با اون ک
صدرا رو فراموش نكرده بود م ست با د یهنوي  ست فرهاد  فیک نیا دنیخوا د

ام عذاب  هیهد نیبه خاطر ا شدددهیببباما هم نهیخودش را برآورده بد یآريوها
به فرهاد خ*ی*ا*ن*ت کردم ب ا كردمیوددان داشددتم ب فكر م  یماهها نیکه 

 یب یلیخ یرفتن او يندو نیطمئن شدم که منم تو اي بم شتریاخر قد  اي طالق ب
وقت نتونسددتم درسددت و کام  دل به فرهاد  چیچون ه دیندودم ب ب شددا ریتقصدد

صدرا باي حالم رو دوروون کرد اي خودم بدم  فیک دنیبدمببب د ست  امروي تو د
خونده و  یداشددته دفتر خاطرات من رو م یوقت نكهیفرهاد افتادم و ا ادیاومد 
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 یکه صدرا داشت چه احساس تل  كهیدرست مث  همون فیک نیه شده امتود
 به سراغش اومده ببب

باران متاثر شد و دستش را دور شانه او انداخت  یاي بغض درون صدا هنگامه
: 

که  ییزهایبا همه چ یدختر ! تو تمام تالشت رو کرد ینطورینكن با خودت ا -
مه تالشدددت دمیو خودم د یکرد فیبرام تعر تاه یرو کرد تو ه  ای یاور کو

 ب یرو ددران کرد شترشیهم ايت سر يده ده برابر ب یاشتداه
سرت و عذاب بگذره ببب هر  دیبا شهیمن هم یببب انگار يندو دونمینم - در ح

 یدوره اش به نوع
 نكنه ببب نكنه تو هنوي فرهاد رو دوست بببب -
روي  نیولمن درسددت اي ا دمیکه حاال فهم نجاسددتینه بب مشددك  من هم -

 فرهاد رو دوست نداشتم ب گهیايدوادمون به بعد د
ببب تو به همه ثابت  یشددیمرحله ام رد م نیفهمم ببب اما مطمئنم که تو اي ا یم -

شد یکرد ساخته  که  یردک كاریچ تیکه تو کارآموي نی! فقط بد یکه اي فوالد 
ست که ه سهینو یکانون م تیسا سته ا یکارآموي چیسالها نش اد نطورینتون

و ت نكهیمال ا فقط نیرو به اثدات برسددونه ب و ا تشیو شددجاعت و درا یحقوق
شته رو در  یخودت رو باور کرد شته بردار وذ ست اي فكر کردن به وذ ب پس د

 وذشته رها کن
 سرش را تكان داد و وفت : باران

 کار رو بكنم ب ب ب نیهم دیرفتم تهران با یوقت كنمیدرسته فكر م -
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 شد : طنتیباره پر اي شهنگامه دو یصدا
سط حرفات وفت هیخوب فقط  - ست چیکه ه یسوال و هاد دل به فر یوقت نتون

و ما ر  یوک یآقا نی؟ پس چرا ا گهیصدددراسددت د شیدلت هنوي پ یعنی!  یبد
 بب نهمهیا

 نگذاشت دمله هنگامه تمام شود به سرعت به طرفش بروشت و وفت : باران
 کنم یات م یضربه فن نجایهم یبگ گهیدمله د هیب دا اور  -

ا آنه یقدم کیدمله اش تمام نشده بود که چشمش به صدرا افتاد که در  هنوي
را که به صددورت  شیکرد ب باران به سددرعت دسددتها یلد ند ينان نگاهشددان م
 آورد صدرا خود را به آنها رساند و وفت : نییحمله وارد ورفته بود پا

 ! دیبوکس اشتداه ورفت نگیرو با ر نجایشما خانوما ا دیبد ش -
شمك هنگامه صدان یچ صدرا در م یبه باران يد و او ع آن دو  انینگاهش کرد ب 

 قرار ورفت و وفت :
 ادین شیپ یكیزیف یریوقت درو هیشك  باشه تا  نیقدم يدنمون به ا هیبهتره بق -
 هنگامه هیاي دستت عصدان یلیباران خ نمیب یکه من م نطوریا

نه ن - ها م دوتا هر دو طرف  وادیبگو دلم م یریما تو قرار بگ نیب ییایکه ب اریب
 باشند بب تیو با ش ص پیخانوم خوش ت

وذشددت و باران مدام با خود فكر   یقد نیاي ا یقدم يدن آنها در بحث ها هیبق
 باشه ببب دهیکرد که خدا کنه صدرا صدامون رو نشن یم

شن شكوفه ه ک دید و هنگامه را دپنجره کنار آم یدر اتاق اي دلو یصدا دنیبا 
 وارد اتاق شد

 نیدی؟ صدرا وفت که خواب دیداریشكوفه دون شما هنوي ب -
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 خوابم ندرد ب صدرا کجاست -
 تشونیفكر کنم رفت تو سوئ -

 مصمم به طرف در رفت و اي آن خارج شد ب شكوفه
 اما قاطع شكوفه روبرو شد دهیکه صدرا در را وشود با چهره رنگ پر یهنگام

 شده مامان ؟ حالت خوبه ؟ یزیچ -
 خوبم -
 یدیچرا ن واب -
 به خاطر رفتار بچه وانه تو -
 ؟ هیمنظورت چ -
ستمیصدرا م - کنم  دییتا تو و باران رو تا نجایا یبهت بگم اور من رو اورد  وا
ببب ب یبكن یکار نیهمچ تیبا يندو دمیبگم که من هروز بهت ادايه نم دیبا

 یبد بیبرنامه ايدواج با هنگامه رو ترت دیتهران با میکه بروشت یوقت
 داد و وفت : هیشانه اش را به چهارچوب در تك صدرا

 ببب میوقت مناسدتر با هم حرف بزن هیمامان بهتره تو  -
 هم ندارم یا گهیحاالست و حرف د نیوقت مناسب هم -
 رو ورفتم و انت ابم رو کردم ب ممیپس مجدورم که االن بهتون بگم ب من تصم -
 دیکن تیسالها ايم حما نیکه شما و پدر مث  تمام ا دوارمیام
 میكنیاور انت ابت باران باشه ما هروز باهات موافقت نم -
 کنه یم ریینظرتون تغ دشیبشناس یمطمئنم وقت -
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امه تو هنگ یبرا دییمورد تا نهیحاضددر تنها وز طیب در شددرا كنمیمن فكر نم -
 است

 مین زیمادر   من ! تهران با هم حرف م -
شت و ب یبا چهره ا شكوفه سوال  یدرهم به اتاق برو صت   ایآنكه به هنگام فر

و چشمانش را بست ب برق که خاموش  دیت ت دراي کش یحرف يدن بدهد رو
  تندیصورتش فرو ر یشد قطرات اشک اي ووشه چشمانش سر خوردند و رو

 ب
 دنیرورم دوذشدته بود که پونه به هت  بروشدت ب باران ظاهرا سد کیاي  سداعت

به وذران وقت و تمام اتفاقات ر ونیزیبرنامه تلو و  زیبود اماتمام حواسددش 
ه ک یروي بود ب پونه که کنارش نشست با ودود اندوه یآمده در ط شیدرشت پ

حس و حال  یدککه ان كردیدوانده بود اما باران حس م شددهیهنوي در نگاهش ر
 مان ورد و مهربانش وفت :شدن به چش رهیدارد ب رو به او کردو با خ یبهتر

 بهت خوش وذشته ها ب یکل نكهیمث  ا -
 يد ووفت : یلد ند پونه

 برم یکه وذاشت یبدنمش ،مرس کیآريو داشتم که اي نزد شهیهم -
 یمنتظر ادايه من باش یستیبچه ن گهیبابا تو که د یا -
 داشتم ايین دتییبه هر حال به تا -

 شد و وفت : نیغمگ اریاخت یب باران
 و بس! کن یکس نداش فقط ب اطر خودت يندو چیه دییدندال تا یتو يندو -

 فكر کند وفت : زندیکه م یقد  اي انكه بتواند درباره حرف پونه
 کنم اما نشدبب یب اطر خودم يندو  واستمیم -
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 نشسته بود غلده کرد ب شیکه بر صدا یبر بغض یبه س ت باران
 امروي هنگامه به من يد نویذشته رها کن افكر کن بببب وذشته رو در و ندهیبه آ -

 بببب
 که يده بود اي دا بلند شد ووفت : یاي حرف مانیپش پونه

با توسدددت ب ا -  یحسددداب رمیدوش بگ هیب من برم  گذرهیرويها هم م نیحق 
 چسدناک شدم

 بسته رها شود یفضا نیدارد که باي هم اي ا ايیکرد ن یحس م باران
 یرو ادهیرفتم پ دمیشا ادیت  خوابم نمتو کافه ه رمیباشه منم م -

****** 
 یبه برسددام که با حوله ا یحیآنكه توضدد یاي برخورد مادرش ب یعصددد صدددرا

بودبدهد در را بسددت و به  دهیآنها را شددن یهمه حرفها سددشیخ یموها یرو
 طرف آسانسور حرکت کرد

ها با به حرف با آن رو نیتوقع ا نایدکتر ب یتوده  مادرش   هیحبرخورد اي طرف 
صدددرا که عادت کرده بود  یاش چندان دور اي ذهن ندود اما برا یطلد اسددتیر

کنار آمدن با آن  یخانواده اش روبرو شود کم یچون چرا یب تیبا حما شهیهم
هت   کینزد یدایاي هت  خارج شددد به طرف بلوار ي ینمود ب وقت یمشددك  م

صم یم یحرکت کرد ب خودش به خوب ست که ت س یاي رو مشیدان سات اح ا
سعت مهربان ستین یلحظه ا سعت قلب باران را ، و روحش را ذره ذره  یاو و

او و مادرش اي عشددق  فیتعر ایاش شدددده بود ب اما وو فتهیبود و شدد افتهیدر
شد ت شت ب به دندال ا یگرید یمعن یوخو  دشید اي را لشیتفكرات موبا نیدا
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د وذشته بو کیاي " ساعت یداریيد ب "ب دایبه د یخارج کرد و اس ام اس کوتاه
ول مشددغ ابدیتايه آرامش م یهسددت دنیشدددها پس اي خواب دایکه د دانسددتیاما م

 لشیينگ موبا یدواب صدددا یشددود ب به دا یم دنید لمیف ایکتاب خواندن 
شن شت ب با  صحت افكارش دا شان اي  رم دلش و دایورم و نگران د یصدا دنین

اره درب تیکرد ودر نها انیا باو و مادرش وذشددته بود ر نیآنچه ب یشددد و به آرام
ها اي نكرد وتن یاعتراض چیه دایقاطع اش حرف يد ب برخالف شكوفه د میتصم

 کندب شهیصدر پ یاو خواست تا اندک
 ندكیاو را درک م دایحداق  د نكهیا افتنیو در دایيعد اي حرف يدن با د صددددرا

س افتیآرامش  یکم  یداابت کیداد ب نزد رییهت  تغ یرا به طرف ورود رشیو م
رنگ  دیخوش طرح سف یمكتهاین یشد که رو یبلوارشدا بود که متوده دختر

بلند به  یامو یدکه دقت کرد باران را شناخت متعجب وعص شترینشسته بود ، ب
 برداشت شیسو

 تنها یكنیکار م یچ نجایموقع شب ا نیا -
 یمبه طرح قامت صدرا که با اخ یرا وشود و نگاه شیبه سرعت چشمها باران

 وفت : یانداخت و با تان ستینگر یبه او م یدوست داشتن
 رونیاومدم ب دردیخوابم نم -
 و ببب هیتسیتور رهیدز هی نجای؟ ا افتهیبرات م یموقع شب اتفاق نیا ینگفت -

 :دیکالفه حرفش را بر باران
 اومد یدونم ! وفتم که خوابم نم یم -
 میاومد یبا هم م یکرد یخوب به من تلفن م -
 ن واستم مزاحم بشم ! -
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مت به س یحرف کنارش نشستب وقت یو ب دیکش یصدا دار قینفس عم صدرا
شت اي آن ياو سو ینور چراغها ریوي هیباران برو شمان  یطرح فران بلوار تايه چ

 ب دیاشک آلود باران را د
 ؟یکن یم هیشده چرا ور یچ -

 باشد دهیتلو مادرش را شن یباران حرفها دیبود که شا نگران
 ستین یمهم زیچ -
 رونیب یموقع شب ب اطرش اومد نیانقدر مهم هست که ا -
 بببببببببب -
ظاهر  اي دیکه ندا گمیرو م نیکنم فقط ا یاصرار نم یبگ یباشه دوست ندار -

 حرفببب
 حرفش را قطع کرد باران

رو  گهیوقت همد چیرو خراب کردم بببباور اونها ه دیپونه و فر یمن يندو -
مودود خودخواه و  هیاونها انقدر داغون ندودندببببمن  ین هر دواال دنیدینم

 ابله امبببب
صد یب باران نگاه دیخند اریاخت یب صدرا شد ب  یع به او انداخت و اي دا بلند 

 صدرا به سرعت مچ دستش را ورفت
  ندمیخندم به حرفت م یبه تو نم دیبد ش -

 دستش رها کند دیبا حرص کوش باران
 ؟یکرد هیداالن مثال تو -

 ب اما صدرا دستش را محكمتر فشرد و وفت
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 هیخودخواه ادیکه به تو نم یاخه تنها خصلت -
 رها کردن دستش برداشت یدست اي تالش برا باران

 کمتر کردو ادامه داد: یفشار دستش را کم صدرا
 دیب اور پونه و فر سددتیبا ذاتت دور ن یبببب خودخواهیثاریتو مث  فرشددته ا -

 ب اطر انت اب نادرسته بببب لطمه خوردن
سرد پا یسع باران سوي  شد ب  شد اعثیشب  انیکرد لد ند بزند اما ن  لزيش 

ر د یمردانه ا راهنیپ هیشددد شددریکه ب ینايک یدز مانتو ن  نكهیخصددوصددا ا
 : یپرس یبود صدرا متوده لري او شد و با نگران زبزروتریسا
 سردته -
 یکم هی -
 یگذرونب یبا تب وسرماخوردو دیسفر رو با یهت  وورنه باق میپس برورد -

 يد و وفت : یپويخند باران
اررون برف و ب ریي قهیکه دختره تا دو دق سددتیرمان ن یکه مث  کتابها یيندو -

 بكشه مارستانیبمونه سه روي تب کنه و کارش به ب
 یاوه پس تو پهلوان-
 وفت ببب شهیشدت اما م نینه به ا -
س تا شانیب یگریرف ددر هت  ح یبه دلو دنیر شد و باران تايه دلو ن  یوفته ن

 یدر ورود
شرمندو متوده ستب با  صدرا ست  ستش هنوي در د خود را عقب  یشد که د

 و وارد هت  شد ب دیکش
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 یادو حر دیروي را در مراکز خر شتریوذشت ب ب یاتفاق خاص چیه یبعد ب روي
صر با كوفه تنها عها رفتند ب ش نیپارک دلف دنیرا به د یوردند و ساعت یها سپر

روي به بهانه سر درد در هت   یرا همراهشان شد و در باق یاصرار هنگامه ساعت
انجام  نایبا دکتر ب یمكالمه کوتاه یدیترد چیه یماند ب صدح روي سوم صدرا ب

واي شددد ب پر یزیاو مصددممتر اي قد  مشددغول برنامه ر دییداد و پس اي ورفتن تا
 یفر براس نیمانده اي ا یان روي تنها فرصت باق بايوشتشان صدح روي بعد بود و

 دایي رهیدز نیاو بود ار امدن به ا یبه آنچه هدف اصل دنیتحقق ب ش

♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡ 
 دیشددیاند یکرد و با خود م یفروشددگاه پا به پا م یخسددته و کالفه دلو باران

ب ره ب گهیفروشددگاه به فروشددگاه د نیروي رو اي ا هیتمام  تونهینفر م هیچطور 
 خواست یبود که به اصرار م یهنگامه اما خونسرد مشغول بحث با فروشنده ا

 یب صدددا روشدددو کفش مارکدارش را به او بف فیمانده ک یسددت باق نیآخر
 : دیبه ووشش رس کینزد یبرسام اي فاصله ا

 ببب یپوست هنگامه رو بكن  وادیکه دلت م نمیب یم -
 يد و وفت : یلد ند باران

ست چیه - شتم مدت طوالن وقت دو صوصا  دیتو مراکز خر یندا بمونم ببب خ
 کنم ببب دیاور ن وام خر

اي اندايه به او  شیکرد ب یاي برسددام که حس م یحرف قدم نیبعد اي وفتن ا و
 يد و وفت : یشده دور شد ب برسام لد ند هوشمندانه ا کینزد

 ادیکردن خوشت نم دیاي خر نمیب یکه م یهست یدختر نیاول -
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م کردن به دیام خر یعصددد یکردن دوسدددت ندارم ! اتفاقا وقت دیم خرنگفت -
صا تو فرهنگ دهیآرامش م صو ب  هشیکه حق انت اب کمتر به ينها داده م یببب خ

نظر  توش سددتمیکنم که مجدور ن یرو انت اب م یزیچ هیو  كنمیم دیخر یوقت
 کنه بب یحالم رو بهتر م رمیرو در نظر بگ یکس

 ببب یمجدور زهایچ یعضالدته همچنان تو ب -
شا دیشا - ست دارم ب دمی!   دمیساعت خر کیاي  شترینه ببب اما به هر حال دو

 ببب شمیطول نكشه بعدش کالفه م
 یشیمونده ببب اونوقت راحت م گهیخوب همه اش چند ساعت د -

 رنگش کرد و وفت : یکتان ماش یمانتو بیدست در د باران
 بببب شهیتنگ م نجایا یدلم برا -
شلوغ شهیبايم م - ادن د بیتهران ورفت بگو ، ترت یاومد ببب هر وقت دلت اي 
 ببب ستین یسفر دو رويه کار س ت هی

اي فروشگاه خارج شد ب باران  دیرنگارنگ خر یپر اي ساکها یبا دستان هنگامه
 پر اي خواهش وفت : یبا لحن

سه بب من واقعا داره حالم اي هر گهیهنگامه ، د كنمیخواهش م - ساژ و  یچب پا
 ببب  ورهیفروشگاست بهم م

 ببب یذوق یاي بس ب -
 دست دراي کرد و وفت : برسام

ه ب  وامیبعدش م نیرو بده به من بدرم بگذارم تو ماشدد دیخر یسدداکها نیا -
 بدم ببب زهیباران دا

 ؟ هی؟ منظورت چ زهیدا -
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 بود! یهمراه صدور نكهیبه خاطر ا -
 : دیبا تعجب پرس هنگامه

 ؟یبگذار نیم ماشتو کدو -
 ورفت وفت : یهمانطور که ساکها را اي دست او م برسام

 اش کردم ببب هیکرا -
 یبه سرعت به نزد آن ها که رو نیدر ماش دیخر یبعد اي وذاشتن ساکها برسام

شت ب هنگامه با د یمكتهاین سته بودند برو ش ساژ ن سط پا ي دا ا او دنیمدور و
 : دیبلند شد و پرس

 صدرا کجاست ؟ -
 میدا دمع بش هیفقط قراره شب همه  دونمینم -
 کجا ؟ -
 بهم که کجا ! دهیوفت خدرش رو بعد م -
 ؟ كنهیخدر م یپس پونه و طاها رو ک -

 ب دیرا پرس نیا یبا نگران باران
ها هم حتما صددددرا خدر م - به اون باهوش   میریما م نكهیا ای دهیخوب دختر 

 دندالشون
 ب زدیبرخ یباران اشاره کرد تا اي داحرف به  نیبعد اي وفتن ا برسام

 ببیشیتوش خسته نم دونمیکه م یفروشگاه هیبه  میپاشو بر -
 وفت : یبا کالفگ باران

 نه باي فروشگاه ! یوا -



 1085 در  امتداد باران

 یاي راهروها یكی یبه يور اي دا بلند شددد و به دندالش به راه افتاد ب در انتها و
نور  خورد که پر اي رنگ وبه چشمش  یپاساژ ناوهان فروشگاه بزرو چیدر پ چیپ

 بود ب درست مث  دشنواره شكالتببب
 ت :لد ند يد و وف رويمندانهیب برسام پ دیکش یقینفس عم اریاخت یب باران

 ببب یشیخوشحال م دنشیوفتم ببب مطمئن بودم اي د یدید -
بودند اما  دهید یم صوص فروش شكالت متعدد یمدت فروشگاه ها نیا در

به نظر مب یبه راسددت یكی نیا فروشددگاه و  یب بزرو دیرسدد یا همه متفاوت 
س سرو دایي ونیدکورا ضچه ها جهیو  شكالت مذاب به  یآورش با حو کوچک 

س شم نواي بود ب وقت ارینظر باران ب سام به آنها اعالم کرد که نزد یچ  کی کیبر
ادناس خوش ظاهر و خوش طعم آنجا در حال  انیسددداعت اسدددت که در م

کوچک و بزرگ  یدسددت باران ،مملو اي بسددت ها در یسدددد فلز دنندیچرخ
سمارت سكافه ، ا شن گرید زیچ یو کل زیشكالت ؛ ن شمان باران به رو  یبود ب چ

 ب اي آنجا که خارج شدند رو به برسام کرد و وفت : دندیدرخش یم
داد حاال چه برسددده به  یهمه شددكالت بهم انرژ نیا دنی! واقعا د یمرسدد -

 خوردنشون ببب
 به او انداخت و وفت : یتفكرنگاه م برسام

ببب الدته اور بعدش ينده  یدا ب ور هیک  فروشددگاه رو  یبتون ادیاره بهت م -
 بب ینش هیو تجز یبمون

 را دست به دست کرد و وفت : دشیخر کیپالست هنگامه
شكمو نیفقط تو مونده بود به ا - شما چه ،  یبد ریمن و یکارآموي  صال به  ! ا

 دوست داره بب ینطوریسرپرستش ا  یوک
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 : دیو اي او پرس دیخند باران
ددم س دمیاون سمت د امیتا خواستم ب یدیبود خر یچ ییطال یاون بسته ها -
 دا نداره گهید
پودر کاکائو و قهوه بود با چند بسددته اسددپرسددو و  یرو اي دسددت نداد یزیچ -

 نسكافه ببب
 ببب یدیاوه چقدر هم خر -
 هیسوغات -

 : دیپرس طنتید با لد ندسرشار اي شاي حرکت باي مان باران
 اونوقت ؟ یواسه ک یسوغات -
 ببب ادیشكالت و قهوه به کارش ب نهمهیکه ا یواسه کس -
 مهربون بب یچ یکاف هی یعنی -
 ببب بیهم عج یکم دیحاال شا -

 و وفت : دیسر آن سرک کش نیصورتش را دلو آورد و ب برسام
 ؟ ستیمنظورتون شاغالم ن انایاح -

 دندیو هنگامه هر دو خند باران
 هی و یزدیدسددتمال  هیبراش  دیبا ادیم ی! بهش حسددداب هیا تفاقا لقب خوب -

 ب رم ببب ییسماور طال
 وفت : دادیتكان م دییکه سرش را به نشانه تا یدر حال باران

 بب رمیگیام من براش م یم م  مشك قهیدل هی -
 او و ساکت نمود بآن دو را کنجك كردیبرسام که با تلفن صحدت م یصدا
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 میبب فقط دندال شكوفه خانم هم بر مییاونجا گهیساعت د هیباشه صدرا ما تا  -
 ؟
 بببب -
و  طاها میهتل کیعوض شد به ما خدر بده ما نزد مشونیبه هر حال اور تصم -

 یپونه چ
 ببب -
 باشه پس تا بعد بببب -

 : دیپرس هنگامه
 ببب میبر دیمعلوم شد که کجا با -
ش میود برآره ي - اونجا لداس  میرو بگذار دهایهت  و خر میکه بر نیسمت ما

 ششونیپ میو بر میهم عوض کن
 تفاوت وفت : یب باران

 چرا حاال با عجله کو تا شب بب -
 بب میقراره تا قد  اي غروب آفتاب اونجا باش -
ببب لداس هم که  میهت  نر گهیبمونه د نیتو ماشدد میرو بگذار دهایخوب خر -
 ببب میعوض کن ستین ايین

دور هم  میخواه یببب بعد هم شددب آخره م شددنیاوال که شددكالتها خراب م -
 بب میاشب یآدم حساب هیشد یبهتره کم میریبگ لمیکم عكس و ف هی مینیبش

 رفت و وفت : یبه سمت در خرود هنگامه
 ببب پمیخوش ت یدر هر حالت شهیمنكه هم -

 را تكان داد و وفت :با نگاه به ظاهر آراسته او سرش  باران
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شه فق ایو خوشگ  تو دن پیسرپرست خوش ت  یوک هیدرسته اور  -  ییط توبا
 ببب

 وفت : ریبهانه و یچون پسر بچه ا برسام
 احتماال ! جمیمنم که هو -
 ببب ریاونوقت به خودت بگ یشد یببب وقت یسرپرست نشد  یتو که هنوي وک -
اچه رو دنده پ دیبب فقط قدلش با رمیلعنت به من اور امسددال دوتا کارآموي نگ -

 ام خوبه ببب یکارکنم ببب اواسه وده ادتماع شونیخوار
 ب دندیبرسام خند یدو به لحن متفكر و دد هر

گاه باران مه چ ین به نظر ه خت  ندا مانتو یمرتب م زیبه خودش ا مد بب   یآ
د شابود که کامال با شلوار و دهیکمرنگ پوش یلیخ یآسمان یبه رنگ آب یروشن

 نداشت یچندان شیآرا شهیاش هماهنگ بود ب مث  هم یکاربن یآب یو شال ن 
برداشددت و اي اتاق خارج شددد ب  اطیرا محض احت یرنگ دیب ژاکت نايک سددف

 وستیدرهم به او پ یهنگامه با چهره ا
 ؟ یشده چرا ناراحت یچ -
سددرم  گهیم ایباهامون ب گمیبه شددكوفه دون م یهرچ یچی! ه یچه ناي شددد -

 ببب كنهیم درد
 درمونگاه ببب مشیبدر هیخوب اور دردش دد -
 ب وابه بب اصال بهش خوش نگذشت ببب  وادیقرص خورده و م گهینه م -

شكوفه و هنگامه نگاه کرد ب نم باران سته اتاق  سكوت به در ب ست یدر  چرا  دان
شكوفه در پ یکه در ط یرفتار نیبه ا یحس خوب شته  ته بود ورف شیدو روي وذ
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ار سددو یفكر کردن را اي آنها ورفت ب وقت شددتریب آمدن برسددام مجال بنداشددت 
 : دیشدند هنگامه پرس نیماش

 ؟ میریکجا م یبگ ی وایهنويم نم -
 ببب یفهم یم میدیرس یوقت -

 یه مک ییروي آخر تا دا نیخواست ا یچسداند دلش م شهیسرش را به ش باران
 ستیي با شتریبا خود بدرد ب ب در قلدش مدفون کند و رهیدز نیتواند اي آرامش ا

 یسته ابه و  نش یاي دور ساح  و به دندال آن کشت نكهیدر راه بودند ب تا ا قهیدق
اي سددر  یو آه نشددسددت شیدرنگ صدداف در سددردا یشددد ب باران ب انینما

 دیکش یخوشحال
 بب یونانی یکشت یوا -

آوردن خاطره  ادیاما به  دییایب نجایخواسددت به ا یچند روي دلش م نیتمام ا در
كهیا با خود ب ن قدر برا اوردیقرار بود فرهاد او را  نده بودکه  شیآن حت کن نارا

 بباوردیخواسته اش را به يبان ن
 دهیکه طاها و پونه قد  اي آنها رسدد دندیشدددند متوده ورد ادهیپ نیاي ماشدد یوقت

کرد به  یم یاند ب پونه که با چند سدداعت دور ماندن اي باران احسدداس دلتنگ
 و دستش را دور وردنش حلقه کرد ب دیت او دوسم

 دلم برات تنگ شده بود ببب -
 و وفت : دیوونه او را ب*و*س یبا مهربان باران

 بهت خوش وذشت ؟ -
کوار یکشددت میطاها رفت یب با دوسددتا یلیآره خ - ود ب یزیچ نیهمچ هیبب  ومیآ

 بببب دیآب رو د ریي شدیقشنگ بود اي کفش م یلیاسمش ببب خ
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 شحالم که بهت خوش وذشته خواهر کوچولو ببخو -
 رو به آنها کردو وفت : هنگامه

 ساح  کینزد میبر دییایب -
شتاق نزد نكهیا نیدر ع باران شت نیو غمگ دایشدن به منظره ي كتریقلدش م  یک

 : دیاي خود پرس اریاخت یبود ب یونانی
 پس صدرا کجاست بببب -

سه شار قدمها ریورم ي یها ما سرخ یعقب م شیف سمان رو به   یم یرفتند ب آ
شت شیخل گلونین یآبها یرفت و تللو آن رو سر ک شت  که  ینانوی یفارس در پ

شته بود م سرش را باال نگهدا ش یورچه فرسوده اما با غرور هنوي  ا ببب ب دیدرخ
قدر مونده چ نجایچند ساله که منتظر مسافرهاش ا یکشت نیکرد ا یخود فكر م

باره دل به در ومدنیوفا که ن یوفاداره و اونها چقدر ب زنه ب ایکمكش کنند تا دو
 بببب

داده بودند در  حیمسددافران ترد شددتریآمد ب یخلوت به نظر م اریبسدد سدداح 
که در ووشه ووشه  یکوچك یو دشنها قهیو یفهایروي دشنواره اي ت ف نیآخر
 برپا شده بود استفاده کنند ب رهیدز

 او را صدا يد : هنگامه
 ببب میغروب آفتاب رو تماشا کن نجایاي ا نیار ما بشکن ایباران ب -

شا یاما م باران شد ببب تما ست تنها با سعت همه  یغروب وقت یخوا دلت به و
سك ایدن شد آرامش ب ش و ت ست ببب و حاال ا نیورفته با  یمنظره ب نیدهنده ا
ش رونیقلدش ب ینهان ینهفته درون باران را اي پستوها یاندوه ها  یبد بود  دهیک
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 یبودند ب قدم نشددسددتهوار  رهیدا میانداخت که ن هیبه هنگامه و بق یب نگاه
 نیهم وذاشت تا ا یکند چشمش را رو شتریبرداشت تا فاصله اش را اي آنها ب

ست را اي ذهنش دور کندب م صدرا کجا ست در آن لحظه به  یسوال را که  خوا
 ب شدیاندیبه و  نشسته ن یکشت یدر آن سو دیدز غروب خورش یزیچ
هم رنگ  دیاسددت ب اما آنقدر بود که خورشدد سددتادهیدانسددت چقدر آنجا ا ینم

اما  ب چشمان باران نمناک شد دیکش نییپا یخون ورفت و خود را تا پشت کشت
ستیدلش نم ست حت یببب نم دیبگر  وا شک دلو یخوا منظره  نیا دنید یا

صدا ردیرا بگ دایي سته ا یب  صله خ یآه شش ر کینزد یلیاي فا ببب  دیسبه وو
 قلدش ب کینزد ییبببب انگار دا کینزد یلیخ
 رو ؟ ایو در یغروب و کشت یدوستش دار -
ت ب و رف دیاش اي بابت ندودن او پرکشدد یصدددرا اندک نگران یصدددا دنیشددن با

 پاسو داد : یهمه ودودش محو غروب شد و به آرام
غروب و  نیرو دوسددت دارم و حاال هم عاشددق ا دیغروب خورشدد یلیمن خ -
 شدم ببب ایدر نیو ا یکشت نیا

 ببب ییتونم عاشقش باشم تو یکه م یزیتنها چ نجایمن ا یول -
 یکرد که ورما یحس م کیدمله انقدر صددورت صدددرا را نزد نیوفتن ا وقت

هوا را با خود برد انگار او را در خالء رها کرد ب انگار  ینفسددش انگار شددرد
ش شت ایو در دیخور رها کردند که اي  یآ*س*و*ش مهرهمه با هم او را در  یو ک

خواسدددتب همه درات و توانش را دمع کرد و به  یکلمات بر م نیتک تک ا
 دهیدلدانش ن یکه تا به حال هروز رو یطرف صدرا بروشت بببب صدرا با لد ند

ستش را در د یکوچك کیو تايه باران ک ستادیو صاف ا دیبود سرش را عقب کش
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اياشددک باران را مث   زیآن نگاه لدر یروشددن رو یکه درخشددش شددمع ها دید
 آسمان ستاره باران کرده بود ب

ش کیک یاي رو نگاهش صدرا ک شمان  شمع ها به چ قاب   ریغ زیشد چ دهیو 
صف که به يور دور  ی هایدر نگاهش بود که قلب باران را لرياند انگار همه  یو

 ییاببب د  تندیلحظه ذوب شدددند و فرور کیبود در  دهیکشدد شینوا یقلب ب
 ب  تندیصدرا فرو ر یپاها کینزد

 هیوترانه تولدت مدارک که بلند شددد نگاهش را به طرف بق تاریو میمال یصدددا
ها و طا خت  ندا حال یدر دسدددت م تاریدمع ا مه در  خت و ه  یکه م ینوا

 چیخواندندببب ه یترانه تولدت مدارک را م یقیموسدد یهمراه صدددا دندیخند
کند در آن لحظه که  فیآن لحظه توصدد توانسددت حس باران را در ینم یکالم

شن مزمهي شش  بعد اي آن دربرابر آن اعتراف  عیبود ببب وقا دهیصدرا را کنار وو
 آمد ب یاريش به نظر م یو ب چیعاشقانه ه

ستش را باال  دراتش صدرا نگاه کند ب طاها د شمان  شت تا بار دور به چ را ندا
 آورد و وفت :

ست هی - شروعش مسفارش داده  یترانه درخوا باران خانم  كنمیشده که تا من 
 کنه ببب یشمع ها رو فوت م

س کیک صدرا صورت باران باال آورد ب  ص تاریو یها میرا تا مقاب   دا نم نم به 
 ردیاش را بگ یاراد ریعكس العم  غ یآنكه بتواند دلو یدر آمدند ببب باران ب

صدا یبه آرام ص یشمع ها را خاموش کرد ب  شت  ست يدن همه پ طاها  یداد
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در  گرید یراحت تر اي شدددب ها الیهم خود را با خ دیوم شدددد ببب خورشدد
 رها کرد ببب ایآ*س*و*ش در

 به من یکدوم خاطره بروشت اي
 شدم ییایدوباره اي تو رو که

 منو دنید ینم ایدن همه
 شدم ییکنار تو تماشا من
 به شب یتاب یکدوم پنجره م اي
 كنمیشدونه با تو خلوت م که

 ها هیثان نیو هر شب اخدا ر من
 بببب كنمیتو دعوت م یتماشا به
 نفس کی یکه برا ییهوا تو

 کنم یاي تو ددا نم خودمو
 یمن خود غرورم یبرا تو

 کنم یغرورمو رها نم من
 کنم یم هیبه اعجاي تو تك تا

 تنم ببب رهیگیآ*س*و*ش تو م شك 
 دهان کیچشم  شیکه پ یکس اون

 منم بببب دهیرسالت تو تن م به
ت ت  یب اي رو  تیور یخواب اي چشمان او م یاي سه وذشته بود ول اعتس

نقدر که پشت سر وذاشته بود ا یو ساعات یقیبلند شد و کنارپنجره نشست دقا
باور نكردن ییایرو تاث یو  حت  که هنوي ت دادو ریبود  آن در  یاثر شددگرف 
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پا م ریناوز یخالء ته  رهیدز یيد ب هوا یدسدددت و  تللو  ودبغدارآلود و و ورف
شت ذرات ر یسرخ رنگ چراغها شم را نوايش م زیبلوار اي پ  یورد و غدار چ

 یکه ورفته بود هنوي رو ییایهدا سددتینگر واریکوچک کنار د زیداد به طرف م
کدام را نگشددوده بود ب در تمام لحظات دشددن  چیکردند ه یم ییآن خودنما

 یماند ب حت اکتسساکت اما برافروخته  یدیکوچک پر اي مهرشان به طري عج
ک ترانه تولدت مدار شیکه داشددت برا ینچندان قشددنگ یبرسددام با صدددا یوقت

او نتوانست  دندیخند یاش م ییاپرا یرا خواند و همه به ژست ها یمحمد نور
 رفت دسددتش را به طرف زیب اي دا بلند شددد و به طرف م اوردیبه لب ب یلد ند

است دراي کرد اما خودش  امهگهن هیدانست هد یکه م یرنگ ییبسته بزرگ طال
رنگ روبان  یدارد بسددته آب یبرم تیدانسددت که آنچه در نها یاي همان ابتدا م

شرم چیپ ست ب لد ند پر صدرا را اي رو یصدرا سته  شت ب  زیم یيد و ب بردا
کشددد ب به  یدانسددت که اي چه و اي که خجالت م ینم یخودش هم به درسددت

 یندلصدد یرو دیتاب یبه داخ  اتاق مکه  ینور کمرنگ ریکنار پنجره بروشددت ي
و با  دیبسته را کش یرنگ رو دیروبان سپ یکوچک کنار پنجره نشست و به آرام

 یآب ها یرا که به رنگ آب هیهد یرو یدایو ي فیروکش ظر شددتریب یآرامشدد
ش یقیبود باي کرد ب نفس عم شیخل سته د دیک هم  یبه طور منظم رو گریچند ب
ها را مرتب کرده بود آنها را در  هیکه صددددرا هد یدیشدددده بودند ب به ترت دهیچ

فت اول چک د نیدسدددت ور ته کو ها یها ید یو یبسدد مه  مام دکل  یت
شك سرو ستو زیو پرو ییدایخ افتاد  ییيهارو ادیلد ند يد  اریاخت یبود ب ب ییپر
ش ضا رها م یو در دادو دیشن یصدرا دکلمه ها م نیکه در ما شد ب  یونگ ف
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س  دعده دوم مجموعه کام شعار  بود ب لد ندش پر رنگ تر  یصالح یعل دیا
صدرا ي شود خط  صفحه اول کتاب را و ش دایشد و  شمانش  یدلو دهیو و ک چ

 دیدرخش
 خدا من عالقه دارم به شما به

 ام ب دهیرس نهیعالقه ، به آواي آ نیاي قدول هم من
 كترینزد یآرامتر، اندک یاندک حاال

 آشنا یروشنتر اي آن اسام یاندک یحت
 خواهم خواند ب ترانه

 ترسم ب ینم ای در  یاي دور گرید
 همه هم انه ، ن واهم شد نیاي ا هیوده   ور چیبه ه گرید

 ، کینزد میروشن ، وقت مال میمال وقت
 ب*و*سه ، باران ، باران   ب*و*سه و بعد ببب میمال وقت

 رود ببب ینم ادمانیبادها اي  میوقت مال که
ننوشددته بود اما باران  یچند خط شددعر صددالح نیا ریي یاضدداف حیتوضدد چیه

به خوب شیوونه ها یبه رو دهیحرارت دو کرد بببب بسددته آخر  یحس م یرا 
نشددانش  یچرم و ادار یها فیبود که در فروشددگاه ک یاهرنگیسدد یچرم فیک

سنگ ست ورفت  ه را ک فیمعمولش را حس کرد ک ریغ ینیداده بود ب آن را در د
 نقره کوب شده نظرش را دلب کرد یو طرحها دیپبا دلد س ییدایدفتر ي شودو

 دیپس فیخورد که باي بود ب قلم ظر یآن به چشم م یرو ییدایو ي فیب قف  ظر
 یم ییاي صددفحات دفتر خودنما یكی یرنگ ال ینقره ا یها هیبا حاشدد یرنگ
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 یعرو ش یصفحه دفتر باي چند خط نیدرست اول دیکرد ب صفحه را که وشود د
 خورد ب یبه چشم مبه دست خط صدرا 

 و وندم بیس یماه ، حوا یناي   د دختر
  و  سرخ ، اي بغض تا تدسم  طنتیش

 یدیقفس پر نیبا پرستو ، به ا همشونه
 یدیغزل ترانه به قصه پر کش غزل

 عروسک   يم*س*تون ی ناي برف  یپر
 باس و باغچه ، آواي باد و بارون سكوت

 ینه حرف یتو سكوت محضم ، نه واژه ا یب
 ی، عروس فص  برف یخوشگ    د خترد

 شه بغض برفا ی، آب م یخند یکه تو م یوقت
 شه ، رنگ تموم حرفا یم ییتو طال با
 یدار یکه حرف یبا سكوتت ، وقت یخون یم

 یدار یقشنگم تن پوش برف عروسک
 تو ، همرنگ آسمونه یآب غرور

 عاشقونه ی، نه مغرور ، يالل یسادها نه
  يم*س*تون  یمفونو تگرگ و بارون ، س برف

 ابونی خ  ییخواد باهات بر*ق*صه تنها یم
 یتجل ایشا
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وش ت  وامیدفتر خاطرات باشه ! چون م نیمن به تو هم هیهد نیتر یاصل دیشا
سپ یببب خاطرات یسیخاطرات با هم بودنمون رو بنو دفتر  نیا یدیکه مطئنم به 

 نیبهت بدم چون او درخشددش نگاه تو خواهد بود ب ايم ن واه که قف  دفتر رو 
شاد شحال یخاطرات باعث  س یرندا یايیشوند و ن یتو م یو خو  یکه اي ک

 ببب یاشون کن یم ف
 دایات رو پر اي خاطرات ي یيندو یادايه بده کنارت باشددم و تمام رويها بهم

 کنم ب
 ببب رمیبگ ادیرو  تیبده کنارت باشم و انسان ادايه

 رو مشق کنم بب یباشم و يندو کنارت
  وامیداد و من م هیپر اي مهر و عاطفه بهت هد یخدا قلد یاومد ایبه دن یوقت

محافظت کنم و در پرتو  نهیونج نیباشددم که کنار تو اي ا یاون مرد خوشددد ت
 کنم بب یدرخشش و ورماش يندو

دانست  یرا مهار کند ب نم شیاشكها نیاي ا شیدفتر را بست و نتوانست ب باران
ره ورفته اي دا بلند شد و کنار پنج یو دل نیسنگ یاست ب با سر ستهیچقدر ور

 لب يمزمه کرد : ریو ي دیکش شهیش یانگشتانش را رو ستادیا
 ببب استیرو هی نیداشته باشه ببب ا تیتونه واقع ینم نینه ! ا -

 تلو يد و ادامه داد : یپويخند
شه ببب خ تیواقع دمیم حیکه ترد هییایمن رو یانقدر برا یعنی - شته با  یلیندا
شناسم ببب  یکنه من سقف آريوهام رو م یيندو ایتو رو  وادیبب اور اون م رهید

 غرق بشه بب ایتو رو نیاي ا شتریبگذارم که ب دیندا
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شانه ها اریاخت یب شد ب دوباره رو دیچیپ شیشنلش را دور   یو اي هت  خارج 
روشن کرد و در سكوت به خاکستر آن  یگاریهمان شب نشست ببب س مكتین

 یآيرده و ورفته ا یشددد ببب صدددا رهیخ شدددیبا هر پک بلند تر و لريان تر م که
 خلوتش را برهم يد :

 خورم بب هر یم یلیانگار سدد نمیب یدسددتات م یرو تو یلعنت نیهر بار که ا -
 باربببب

بود  دهیوشپ یرنگ دیبه طرف صدرا بروشت که کاپشن شلوار ورم کن سپ باران
ضددربان قلدش آنقدر بلند بود که حس  یب صددداکرد  ینگاهش م یو با ناراحت

صدرا ن یم صدرا وفته بود پک عم یشنود ب ب یآن را م زیکرد   قیتوده به آنچه 
س یگرید شا گاریبه  اما غلظت  کند ب امتروقفه را آر یطپش ب نیبتواند ا دیيد تا 

س صدرا  شیبود که ولو یبه حد گاریدود  سرفه انداخت ب  سوياند و او را به  را 
 دیکش ونریانگشتانش ب انیرا اي م گاریبه طرف دلو برداشت و س یوام یعصد

به نقطه دورتر با اخم نگاه یو  که آرام ورفت  به او  یپرت کرد ب سددرفه اش 
 انداخت و وفت :

 ببیباش اتیشما مسئول مداريه با دخان كنمیفكر نم -
بار که ا - ايت  نمیرو دسددتت بد یلعنت نیاوال" شددما "نه و "تو " دوما من هر 
 که باشه ب ب ب یتیبب هر دا که باشه و تو هر موقع رمیگیم
 ببب دمیمن بهت ادايه نم -
ره و نگاه کنم که ذره ذ ستمیتونم وا یم یكنیبه ادايه ندارم بب فكر م یايیمن ن -

 ببب یکن یخودت رو نابود م
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صدرا دلو باران ست باي اعتراض کند که  ست و  نیيم یرو شیپاها یخوا ش ن
 وفت :

 میبحث کردن رو داشددته باشدد یوقت شددب نه تو نه من انرژ نیا كنمیفكر نم -
 تهران ببب یاش رو برا هیبق یبببب بهتره بگذار

 نگفت بب چیشانه باال انداخت و ه باران
کرد تا کلمات را  یکه همه تالشش را م یدر حال یطوالن یپس اي سكوت صدرا

 درست ادا کند وفت :
 ان با سهند حرف بزنم !تهر امیب یوقت  وامیم -

 : دیمتعجب پرس باران
 ببب یدرباره چه موضوع -

 یدسددت راي کرد و دسددتان در هم ورده شددده باران را که رو یبه آرام صدددرا
 يانوانش بود ورفت :

 ببب میشبا هم با شتریبه بعد اليم باشه تا ب نیاي ا دیمن و تو شا نكهیدرباره ا -
دو اي توانش خارج است ب به سرعت  نیا حس کرد تحم  یلحظه ا یبرا باران

 و صاف نشست ب دیکش رونیدستش را اي دست او ب
 یینجایتو هم ا رونیب امیچطوره که هر وقت من م -

ستش را م یخنده کوتاه صدرا فرو برد باران با خود وفت  شیموها انیکرد و د
 نكن بب شیمن رو و نیاي ا شترینكن ب

فاقفرار کردن  یبود برا یروش خوب - کامال ات د   عه ق ما ا یببب دف بار  نیبود ا
 بببییایمنتظر بودم که ب

 ؟ یهم شد نیب بیچطور؟ غ -
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 ببب یییایدونستم که م ینه اما م -
 بب یدونست یاي کجا م -

 میکه م*س*تق ینشست و در حال مكتین یاي دا بلند شد و کنارش رو صدرا
 کرد وفت : ینگاهش م

با اون اعتراف خواب یوقت - مام پر من  که تو هم  دهیاي چشدد ، مطمئن بودم 
 بببب یداریب

 اشتداه انیاسمش رو بگذارم ب دمیم حیاعتراف ؟ من ترد -
 ؟ هیمنظورت چ -

کرد تا به صددرا نگاه  یاش را م یکه تمام سدع یاي دا بلند شدد و در حال باران
اش  نهیلريد که دل در سدد یم جانینكند تا صدددرا نفهمد که همه ودودش اي ه

 پرد وفت : یم نییال و پابا
ستانه بود ب من حرفت رو م هیاون  - شتداه دو ساب ابراي محدت  یا وذارم به ح
 یصدورت نم نیا ریشدده بببب در غ انیب یا گهیدوسدت که اشدتداها به نوك د هی

شتداه  یتونم حت ست و همكار کنارت بمونم ببب من مطمئنم که تو ا به عنوان دو
ات  یندواشتداه ي نیتربزرو نیباش کمكت کنم در او ايم توقع نداشته  یکن یم

 اجیروابطم احت تیریمد یکمكت کنم ببب در ضمن من انقدر بزرگ شدم که برا
سهند  سورپرا یا گهیکس د ایبه ادايه و نظر  شم ببب اما در ک  اي  شته با  زیندا

 تولد عمرم بود ببب نیتر یموندن ادیامشدت ممنون به 
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 یي روآنكه ا یفها به طرف هت  به راه افتاد ب صدددرا بحر نیپس اي وفتن ا باران
يد  یلد ند رنجش هر دو موج م شیکه در صدددا یبلند شددود در حال مكتین

 وفت :
قد  اشددتداه بود بببب  یاشددتداه ندود ببب بلكه همه سددالها هیخانوم بريگ ! اون  -

که  یژست نیبا ا یکن یو غفلت من تو اون سالها اشتداه بودو اور فكر م یینایناب
ببب من ب یدوباره همون آدم سابق بشم در اشتداه یمنو وادار کن یتون یم یورفت

 بببب ییایکنار ب هیقض نیکن با ا یبب سع دمیاي دستت نم گرید
کرد  یم شتریرا ب شیکه هر کالم صدرا لريش وامها یبدون توقف در حال باران

 لب يمزمه کرد ریبه راهش ادامه داد و ي
سع یعادت نم - شمت ببب راه ما   وامیببب نم كنمینم یکنم ببب  شته با کنارم دا

 بب یاي هم دداست صدرا مث  دوتا خط مواي
 چكش در دست در آستانه اتاق ظاهر شد ب صدرا

 ات رو ؟ رنامهیتقد یبزن ی وایخوب کجا م -
 نیبلند کرد و با تعجب به او که اسددت یکتاب قانون مدن یسددرش را اي رو باران

شك اهنریپ یها رد ک یاش را تا آرنش باال داده بود و لد ند ينان به او نگاه م یم
 ب ستینگر

 ينم ببب یبرم خونه م یم -
 وارد اتاق شد و وفت : صدرا

 ندیکه موکلهات بد واریبه د شیبزن نجایهم دیمح  کارت  با نجایخونه چرا ؟ ا -
 کتاب را ورق يد و وفت : یبه آرام باران
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ستمه ! هر وقت رفتم دفتر   یدفتر موقت وک ستین نمح  کار م نجایا - سرپر
 اونجا ببب واریينمش به د یخودم م

ث با من بح نیبنابرا یدفتر کار شددماسددت خانم اشددراق نیو آخر نیاول نجایا -
 ببب میتابلو رو مش ب کن یدا اینكن ب

 وارد اتاق شد و وفت : یچا یوانیبا ل هنگامه
 یبا هم تعارف م هیو بزن به نام من چه کارباران تو قدول کن بعد سددندش ر -
وفته باشما بببب قرارداد دو ساله  ستیدفتر موقت من ن نجایبببب در ضمن ا دیکن

 بستم ببب
 به هنگامه انداخت و وفت : یچپ چپ نگاه باران

 ؟یم*س*تق  بش ی واینم یعنی -
 که اضافه است خود صدراست ببب یکس نجایم*س*تق  تر ؟ ا نیاي ا -
 دندال دفتر واسه خودم رمیم دینكه بعد اي عم -

 وفت : دویخند هنگامه
 ببب یين یحرف م تیکه انقدر با قطع یش یتو اختدار قدول م یمطمئن -
صدرا ل دیباران پر یرنگ اي رو اریاخت یآوردن امتحان اختدار ب ادیبه  با د ند ب 

 يد و وفت : شیبه رو یدلگرم کننده ا
 آيمونش ستیکنه ! اصال س ت ن یم ینگران نداش داره بددنس -
 مونه یکتابهام رو باي نكردم مث  کاب*و*س م یمن که شش ساله ال یبرا -

 آهسته وفت : یباصدا هنگامه
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با  یکاب*و*س هم براش کمه م صددوصددا اون قم*س*ت امتحان شددفاه -
 کانون وکال ببب رهیمد تییه یاعضا
 کتاب را بست و وفت : یعصد باران

 ! یبه همه چ زنمیبببب وند م شمیدول نمق دونمیمن م -
 بود وفت : ویم قیدق یدا میمشغول تنظ وارید یهمانطور که رو صدرا

ببب اما من برعكس تو فكر  یشدد یکه قدول نم یاي کجا انقدر مطمئن دونمینم -
 بببیامتحانات باش نینفر اول ا یتون یم یحت كنمیم

دن ش دهیکوب یوذاشت ب صدا زیم یيد و سرش را رو یناباورانه پويخند باران
 یبه نوع دیاما حوصله اعتراض کردن نداشت شا دیشن یرا م ویم یچكش رو

 برد ب یتوده و اصرار صدرا ل*ذ*ت م نیاي ا
 نامه ببب ریتقد یاي دا نمیخوب ا -

صدرا را د باران ت به و با ل*ذ* ستادهیتابلو ا یکه روبرو دیسرش را بلند کرد و
 دا برخواست و به طرف تابلو رفتکند ب اي  یآن نگاه م

 بهتره بدرمش خونه ! كنمیاما من هنويم فكر م -
حس  نیمن خودم همچ یداره ! وقت ی، چه حس خوب نجایاسددمت ،ا دنید -

صد برابر ب یخوب شحال شتریدارم مطمئنم تو  شحال ی وایچرا م یخو  تیخو
 یو  کاشت تیويکار آم یماه ها نیبب بگذار همه بدونند که تو اول یکن میرو قا

 بببب
 سد بب نیاور بتونم اي ا -

شد  هریقاب برداشت و به باران خ یرو قینستعل ینوشته ها ینگاه اي رو صدرا
: 
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بببب اما هر دا  یشدد ینداره من مطمئنم که موفق م یاصددال مورد تینگران -
 بهم بگو من کمكت کنم هنگامه هم که هست ببب یاشكال دار

برسام هم وفته حاضره عصرها  یحت رمیها کمک بگتونم ايشما یدونم م یم -
 تا باهام درس کار کنه ببب میبمون شتریچند ساعت ب

را تنگ کرد و بعد  شیچشددمها یباال رفت کم یفیصدددرا با اخم ظر یابروها
 و وفت : دیکش شیموها انیدستش را به م شدیکه کالفه م شهیمث  هم

و مشدد ب کنم  میانجام بد قیدق یزیبرنامه ر هیاالن  نیهم ایخوب اصددال ب -
سها شكاالتت رو برطرف کن میرو با هم مرور کن ییکه هر روي چه در  ببب میو ا

 نكهیباشدده با توده به ا یکاف یبمون شددتریدو سدداعت ب یاور روي كنمیفكر م
 است ببب گهیماه د کیامتحان حدود 

قلدش  شیآشددفته شددده موها یتارها دنیبه طرف صدددرا بروشددت و اي د باران
را  شیلريش صدا یکه به س ت یو با تعجب در حال دیکش یقینفس عم دیريل

 کرد وفت : یم یم ف
 تونیكیداشتم اي  یرفع اشكال کنم اور اشكال  وامیاالن م نیمنكه نگفتم هم -
 پرسم ب یم

 را برداشت : یرفت و کتاب قانون مدن زیبه طرف م صدرا
 ببوورنه وقت اي دسددت یبر شیپ یزیماه رو با برنامه ر کی نینه بهتره تمام ا -
پرونده  ریفقط من بتونم کمكت کنم ! هنگامه که درو كنمیدر ضددمن فكر م رهیم

 هاشه ببب
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خنده اش ورفت چه راحت کال برسدددام را فاکتور ورفته بود ب  اریاخت یب باران
 وفت : طنتیهنگامه با ش

 ی وایکه م كاریآدم االف و ب هیو پر تالشم و تو  یساع  یوک هیمن االن  یعنی -
 واسه وذران عمر یاریب یخصوص سیرو به تدر

 شانه باال انداخت و وفت : صدرا
د تا ماده کال چن نمیبد نیبش نجایا ایببب خوب باران ب فیرد نیتو هم یزیچ هی -

 بب میکن یزیبراش برنامه ر میتا بتون یب ون دیبا یقانون
به شدددت به  نكهیا نتوانسددت با لحن قاطع او م الفت کند خصددوصددا باران

چانه اش يد و او را  ریداشددت ب کنارش نشددسددت، دسددتش را ي ايیکمكش ن
شغول ورق يدن کتاب و نوشتن نكات ستینگر ود ب بروه آچار ب کی یرو یکه م

با د واه  کرد و  یو رو م ریو مصددمم کتاب را ي یصددددرا که دد دنیناخودآ
مان ه هیحالتش شدددافتاد ببب چقدر  شیسددالها پ ادیداشددت به  یبرم ادداشددتی

 یکه بو کیصدرا ندود انقدر نزد کیرويها شده بود فقط در آن رويها انقدر نزد
با تارها دیعطرش آرامش را اي ودودش بر كان  شیمو یو لريش  قلدش را ت

د م کنیطرح صورتش را ترس کیتوانست انقدر نزد یبدهد بببب در آن رويها نم
 ییایدر نگاهش در زدیو لد ند م كردیکه حاال داشت نگاهش م نطوریو صدرا ا
و  یتاب یب دیکشدد یکه م یقیو در نفس عم شددددینم دهیخالب د یاي محدت

 حسرت بببب
س ینجایا به ست دیتفكراتش که ر شد که به را شده و  رهیصدرا به او خ یمتوده 

ورما ولگون شددد سددرش را به  یيند تمام صددورتش اي هجوم ناوهان یلد ند م
 نوايشگر وفت : ییبا صداانداخت صدرا  نییسرعت پا
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 نیببب بد گمیببب اشكال نداره اي اول م یوفتم رو متوده نشد یفكر کنم هرچ -
اي همه قسددمتها  تشیچون اهم یشددروك کن عیاول اي مدحث ب دیبا كنمیفكر م

ساعت چهار ا شترهیب شتم ب ون تا  نیاي االن تا  چندتا ماده رو که عالمت وذا
ت نزدم که عالم ییونارو برطرف کنم بب ا رادتیو ا میکن شددونیبرسدد میبعد بتون

و امكان نداره ايشددون سددوال  سددتندیعنوان مهم ن چیرو اصددال ن ون چون به ه
 طرح بشه ببب

آن را به نشانه موافقت تكان داد ب صدرا کتاب  اوردیآنكه سرش را باال ب یب باران
که  یا جهیتاي ن یکوچک قانون را به طرف دستش سراند و اي دا بلند شد ب راض

شددد  اي اتاق خارج دیبگو یگرید زیباران ورفته بود بدون آنكه چ رهیاي نگاه خ
 بببب

 دیوبک زیم یوذاشت و چند بار آرام رو زیم یرفتنش باران سرش را رو رونیب با
 ببب
بشددده که  یبهش که چ یذل يد یدیوندت بزنند دختره منگ  انگار آدم ند -

 ند تو دلت آب کنند بب ببق لویک لویبهت لد ند بزنند تا ک
****** 

هنگامه اي دا بلند شدددد تا برود باران تايه خواندن ماده قانون ها را تمام  یوقت
 کرده بود ب

ده پرون یبرم دندال کارها دیخسددته ام صدددح هم با یلیباران خ رمیمن دارم م -
 ؟ گهید ییایتو هم م نهیتهم

 صدح ایاالن  -
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 گمیصدح رو م یرس کار کنبا صدرا د یبمون دیاالن که با -
 امیاره حتما م -
 نمتیب یاستان م یفریک یپس ساعت هشت دلو -
 باشه -

تكان داد و اي اتاق خارج شددد ب هنوي  یدسددتش را به نشددانه خداحافظ هنگامه
شد  دهیاي رفتنش نگذشته بود که صدرا دوباره در آستانه در اتاق د یادیمدت ي

 ب
 ماده ها رو یخوب خوند -
 بله -
 میکه درباره اشون بحث کن یپس آماده ا -
ستش فكر نم - شا نهیيم نیدر ا یرادیا كنمیرا شم  شته با  یها ماده یبرا دیدا

 بب یبعد
 تكان داد و وفت : یدد یلیسرش را خ صدرا

 یبعد یسراس ماده ها ینر میمطمئن نشد نكهی؟ بهتره قد  اي ا یمطمئن -
ست و بروه ا و ش ستش یاي دلو یسپس کنارش ن شروك به طرح  د شت و  بردا

 کرد ب یمسئله حقوق کیکردن 
شد اما هرچه  باران شتن  شغول نو سرعت م سئله به  صورت م با نگاه کردن به 

توانست ن گرید نكهیشد تا ا یرفت سرعت نوشتنش کمتر و کمتر م یدلو تر م
بود  شده رهیم*س*تاص  و شرمنده به صدرا که به دقت به او خ سدیبنو یزیچ

برد  تیوات ته  یبپرسدد اي دا بلند شدد و رو یزیآنكه چ یصددرا ب نگاه کرد ب
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شروك به نوشتن صورت مسئله و شكافتن مدحث مربوط به آن  وارید یرو دیسف
 کرد ب
او  به یداد نگاه حیباران توضدد یو روشددن برا قیبالخره همه مسددئله را دق وقت

 کرد و وفت :
 بب یاالن کامال متوده شد -

 اعتماد به نفس وفت :خوشحال و با  باران
 بله ببب -
بلكه به  حاتمینه به خاطر توضدد یمنم االن مطمئنم شدددم که مشددك  ندار -

لمه ک کینكن با  یوقت سددع چیه نیکه تو صدددات بود بنابرا یخاطر اعتقاد
شكال سرت باي کن یا صدات و نگاهت م یندارم من رو اي  فهمم  یچون اي تو 

 بببب
که در دفتر به صدددا در  دیبگو یزیاسددت چخجالت يده اما معترض خو باران

شود و باران اي همانجا در کامال باي اتاق  نیکه بود اي ب ییآمد ب مالحت در را و
 که پا به درون دفتر وذاشت ب ب ب ندیتوانست فرهاد را بد

اي خون شدددند ب هفته وذشددته بود که بعد اي  یخال شیکرد ناوهان روها حس
عث شود تا پرونده با یرو تیبا وذاشتن رضا ورفت تا میبروشتن اي سفر تصم

 دییبود که کارش را تا یداده شود ب هنگامه تنها کس یفیفرهاد در مجاياتش ت ف
يندان نگهدارند  رخواست حداق  شش ماه فرهاد را د یکرد ب صدرا با اصرار م

 آن نشسته بود وفت : یاي درد رو یکه انگار غدار یاما باران با نگاه
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ا بد شددم ت دیبگذرم بب با دیام با یدوره يندو نیبگذرم اي ا  وامیمن اور م -
ش شم ببب ا دهیب  شه نم كنهیوره کور داره خفه ام م نیب م به دونم کار یاور باي ن

 مونه خدا و عدالتش بببب یم گذرمیبب من اي حق خودم مرسهیکجا م
مد آ رونیپرونده وذاشددت و اي دادواه ب یرا رو ینامه محضددر تیرضددا یوقت و

در وذشددته دفن کرد ب حس کرد  شدددهیهم یاي وذشددته را برا یانگار ب شدد
واند ت یاور ب واهد م یتر و رها تر است و خودش سدكدار حت یخال شیدستها

ه او تلفن ب هطعن ییایمادر فرهاد به بهانه تشددكر اما با دن یوقت یپرواي کند ب حت
لقه در دست و ح یولرا با دسته  دیفر یباعث آيارش نشد ب وقت شیکرد حرفها

مهربان که حاال رنگ  شهیبا آن نگاه هم دیرنگ در انگشت در دفتر د ییطال یا
داشت ب هم احساس آرامش کرد و هم قلدش فشرده شد ب  یاي قدردان یپر رنگ

 یب رفت یم رونیداشددت اي در ب هلحظه ک نیتا آخر دیاي پونه نپرسدد چیه دیفر
 : دیدر بود پرس رهیدستگ یه دستش روآنكه به طرف باران بروردد همانطور ک

 حالش خوبه ؟ -
 آن را پس يد : یباران را ورفت به س ت دانیور بغض

 ! شهیخوب م -
 مراقدش باش -
 هستم نگران نداشب تو هم مراقب خودت و دلت باش -
 تر اي آنچه آمده بود اي آنجا رفت بببب نیسنگ دیفر و

گار ا یرییتغ چیفرهاد ه ظاهر به مزادش  یمدت يندان نینكرده بود ان بودن 
 بود ب امدهیچندان بد ن
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دا بلند شد و به طرف در رفت حرکت صدرا را در پشت سرش احساس کرد  اي
 ب

 در را پشت سرش بست فرهاد
 سالم -
 ؟ یكنیم كاریچ نجایسالم تو ا -
 داره ؟ یاشكال نمتیاومدم بد -

اتاق کارشددان را  کرد انداخت و در یبه مالحت که نگاهشددان م ینگاه باران
ستانه در همان اتاق ا صدرا هنوي در آ شان داد ب  ار کن الیخ ییبود و وو ستادهین

يد ، صدرا با  یرفتن نداشت بباران با نگاهش اي او خواهش کرد فرهاد پويخند
ا ه یاي صددندل یكی یرو یالیخ یراه او کنار رفت ب فرهاد با ب یتعل  اي دلو

 رفت اما ننشست ب زینشست ب باران کالفه به پشت م
شده  ادتی! هنوي یمكان داد رییکه تغ نمیب یم - نرفته که دوران عده ات تموم ن
 ؟

 نكرده بود ب رییتغ یذره ا یبا تاسف سرش را تكان داد ب فرهاد حت باران
بهتره هرچه  یکن یاور ادیرو  یزیچ ای یکن نیبه من توه نجایا یاور اومد -

 حرفها بگذارم نیا یرم که پاب من وقت اضافه ندا یيودتر بر
شراق یبله بله م - سمتون تو مجالت حقوق گهی! حاال د یدونم خانم باران ا  یا

 کانون هست ببب تیو صفحه سا
سا نیا - ص یلیخ تیمجالت و  ص ستند ! ن یت  خودت رو با  ستین یايیه

 ببب یخوندنشون خسته کن
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 ببب شهیکه به تو مربوط بشه به من هم مربوط م یزیهر چ -
ا مشك  ر نیا شهیهم یبرا دیدستهاش را در کنارش مشت کرد ب امروي با باران

 کرد ب یح  م
شت یيمان هیفرهاد  نیبد - سدت دا  دهیرمن غ یاما االن تو برا میمن و تو با هم ن
 تیاببب من اور رض نمیام بد یرو تو دفتر کارم و يندو دهیغر هی  وادی، دلم نم یا

م ، فقط ا یتو يندو یندود که برورد نی! ب اطر ا رونیب ییایدادم که اي يندان ب
رو برام سدد ت کنه ببب  یکه يندو كنمن یعقده ا ریروحم رو درو  واسددتمیم

ش یمطمئنم اور ذره ا شته با س ت  یعذاب اون برات اي هر يندان یوددان دا
 تره بب
 اي دا بلند شد : یعصد فرهاد

اشددم ببب تو که هنوي عده ات و ددان داشددته ب یگیکه به من م یهسددت یتوک -
شده اومد سول دار  یوک نیور دل ا نجایا یتموم ن  یكنیخاطره م دیتجد یسو

 ؟ یبببب اره من اشتداه کردم بب اما تو چ
شد - سته ن سع نیاي ا یفرهاد خ محكوم کردن  یمن ؟! برا ریتحق یبرا یهمه 

نگران  سدددتین یايیخودت رو محاکمه کن بببب ن یدار یمن ؟! تو اور دادواه
تا  یحرفها رو بشنوم بهتره هرچه يودتر بر نیا  وامیبببب نم یمن باش تیمسئول

 ومدهین شیپ یندیناخوشا طیشرا
 به طرف او برداشت : یبا خشونت قدم فرهاد

 که منتت رو بكشم که نجایاومدم ا ی؟ فكر کرد یفكر کرد یخودت چ شیپ -
 ییود توخ نهایه مسدب تمام ا؟ نه اشتداه فكر کردم ب اومدم بهت بگم ک یبرورد
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ببب و من اشددتداه کردم که با تو  یببب مسدددب اي دسددت رفتن بچه ات هم خودت
 یو ترحم من رو نداشت یدلسوي اقتیايدواج کردم تو ل

 به طرف فرهاد برداشت ب باران شروك به دست يدن کرد : یوام صدرا
! متاسددفم  یم کردبراووو آدم دلسددوي و مهربان بببممنو ن که به حال من ترح -

تو رو نداشددتم ! حاال که  تیعنا نیا اقتیکه من ل یمتوده شددد ریکه انقدر د
 ات ببب یسراس يندو یبر یتون یم یات رو انجام داد یرسالت انسان

 با خشم وفت : فرهاد
 یببب که مس ره ام کن یدم بهت که من رو دست بنداي یادايه م یكنیفكر م -

 نجایا یکه اومد یهسددت یا چارهیبه تو بگم چه آدم بکه  نجایببب نه من اومدم ا
و داها دل یلیتا خ یبار حاضددر باشدد نیا دیببب شددا یمحدت کن ییدوباره ودا

 ؟ یهنوي تو عده من هنره ک ادتیببب فقط  یتوده اش رو دلب کن یتا بتون یبر
توانسددت ن گریصدددرا د دیکه تا يبانش آمده بود را بگو یباران حرف نكهیاي ا قد 

بود  هستادیباران ا یقدم کیود را کنترل کند به طرف فرهاد رفت و او را که در خ
 و وفت : دیعقب کش

به يندان معرف یرفت یوقت كردمیفكر م - ه ذر هی دی، شدددا یکرد یخودت رو 
شته ات ب به  یمدت کوتاه فكر کرد نیکردم تو ا یشده ، فكر م داریوددان ندا

که  یهسددت یاقتیل یببب اما تو هنوي همون بب دیرسدد نجایبه ا تیچرا يندو نكهیا
 ببب یبود

 و وفت : دیکش رونیبه شدت شانه اش را اي دست صدرا ب فرهاد
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شددد ببب حاال هم چرا  دهیکشدد نجایام به ا یکه چرا يندو یدون یتو نم یعنی -
چه ربط یخور یحرص م به تو  نه ا یببب اصددال   ی وایبار م نیداره ببب نك

 ؟ یکن افتشیباي
 : دیکش ادیفر دایبا خشم تقر صدرا

رو تو اون کله پر اي خداثتت فرو کن که به من ربط داره  نیبه من ربط داره ! ا -
شم ببب ين هیببب چون االن باران ين شق شتنش رو  هیکه من عا که تو ودود نگهدا

به من ربط داره چون د ینداشددت با  نیا یوذارم يندو ینم گهیببب  فرشددته رو 
 یاسدداختن برات بر وندهبببب پر یترت مسددموم کن فیکث و مغز فیکث یحرفها
 بببب در ضددمن یکه تا ابد اون تو بمون كنمیم یبار کار نینداره ا یکار چیمن ه

شه تو افتیباي دیاونكه با سف چیکه ه ییببب تو  ییب  ستیت نتو ذهن یدینقطه 
 بببب

 نطوریا که یدکارکر یباران چ نمیببب بد ییدایعاشقانه و ي یاوه اوه چه س نران -
 چاکبب دانیداره برات ور

 ب دیایصددورت فرهاد فرو ب یرو نكهیصدددرا در هوا بلند شددد اما قد  اي ا دسددت
 باران دستش را ورفت و محكم نگهداشت

 نه ببب گهیببب د كنمینه صدرا خواهش م -
 به دلو برداشت و وفت : یبعد وام و
شن یفرهاد همه حرفهات رو يد نیبد - ست ببب  دمیو منم  درباره من هرطور دو

که  سدددتیبرام مهم ن گهیفكر کن د یدار که تموم شدددد ببب  حالم  بببب خوشدد
شد حاال د یکاب*و*س يندو شروك  شتداه من  شد و من گهیبا تو که با ا  تموم 

 یالن ذره اا نیدادم بنابرا دیاي اونچه با شتریب یلیو اشتداهم رو خ یتاوان سادو
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بهت  یشدددنت هم کمك یمدت يندان نیعذاب وددان ندارم ، متاسددفم که ا
نرفته  ادتیمنه  اریاالن در اخت یزنیکه ايش حرف م ینكرد بب اون عده مزخرف

 چیمن بودم که ايت طالق ورفتم پس حق ردوك هم با منه ببب پس تو ه نیکه ا
سط ندار نیا یحق  ریخودت و من رو درو نیاي ا شتریببب االن هم برو ببب ب یو

 یکن يندو یبه بعد سددع نیکن اي ا یببب برو و يندو تفكرات مسددمومت نكن
 ببب یکن

اي خورد و ب یکه در اتاق ضربه ا دیبگو یزیيد و خواست تا چ یپويخند فرهاد
سرا ضا  ساختمان که با تلفن مالحت به انجاامده بود وارد  داریشد و ر وفادار 

 اتاق شد ب
 خوب بزن بهادرتون هم که اومد ببب -

 رضا يد و وفت : یبه رو یلد ند باران
 برن ببب  وانیم دیکن ییرو راهنما شونیآقا رضا ا -

 به طرف در رفت و وفت : فرهاد
 ندود مطمئن باش انشیپا نیا -

 صالبتش را حفظ کند وفت : كردیم یکه سع ییبا صدا باران
تهیآخرشددده ببب  نیا - لب مري د اد با  یآورد وریو رسدد شیکه اي  و تو تهران 

من   اور باي  شیهمه اش پ یبببب فاکتورها یات فروخت یدوست نظام یهمكار
مونم  یساکت نم گهیمطمئن باش مطمئن باش د نمتیبد گهید یهردا ای نجایا

 بببب



 1115 در  امتداد باران

م محك نطوریباران را که ا نیا گریفرهاد پر اي خشددم و تعجب بود انگار د چهره
 شناسد ب ینم دیخروش یدربرابرش م

بسددته شددد بمشددت وره کرده باران اي دور مچ  اتاق و به دندال ان در دفتر که در
 رها کرد ب یصندل یدست صدرا باي شد و خود را رو

 يد و وفت : یبب اما باران لد ند دیمنتظر بود تا باران بگر صدرا
 فكر کنم مچ دستت داغون شد ب متاسفم -

ستش افتاد که دا ادیتايه به  صدرا شتها ید  یم ییآن خودنما یباران رو یانگ
 کرد

 ! فكر کنم کال مفصلش دا به دا شد ببیدار یچه يور -
دوران اشددک  گریيد ب بغض راه نفسددش را بسددت اما د یدان یلد ند ب باران

 بود ببب دهیرس انیبه پا  تنیر
بب خم دیلريان آن د ین ین انیچشددم در نگاه باران دوخت و درد را اي م صدددرا

 شد دست باران را ورفت و وفت :
 ببب نگران نداش ادیسراغت نم گهی! مطمئنم د یبر اومدخوب اي پسش  یلیخ -

 تموم شد ببب زیهمه چ
 دوران سددرينش گهیبب به همه اونچه وفتم اعتقاد داشددتم بببب د سددتمینگران ن -

 کردن خودم تموم شده بببب
 دیکش رونیدستش را اي دست صدرا ب یحرف به نرم نیاي وفتن ا بعد

 نهیپرونده تهم یرو دیم اونجا دارم که باکار ه یبرم خونه کل دیبا گهیمن د -
 انجام بدم ببب

 رسونمت یباشه من م -
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 رمیخودم م ستین یايین -
 باشه ببب ستادهیا رونیممكنه ب -
 ادیببب منم مطمئنم که نم ادیسراغم نم گهید یخودت وفت -

 يد و وفت : یلد ند مهربان صدرا
 میکه خوند ییماده ها میتون یم راحتتره بب تو راه المیخ ینطوری! اما ا دونمیم -

 ببب میرو دوره کن
ستقامتش حس م باران صد یاندک كردیبا ودود همه ا ضعف ع ساس   یم یاح

 م الفت نكرد ببب نیاي ا شتریب نیکند بنابرا
ساعتش انداخت و ب ینگاه سهند منتظر به در نگاه کرد ب انتظارش  اریاخت یبه 

 : دیبه ووش رس یهضربه کوتا یصدا دیانجامیچندان به طول ن
 ! دییبفرما -

 مث  هر روي رو به او کرد و وفت : یلیاتاق باي شد و ل در
 دیندار ی! با من امر رمیدکتر من دارم م یآقا -

کار ش متعجب  نیکارش را شددروك کرده بود اي ا یلیکه ل یاول یرويها سددهند
دوره  به خاطر ایشددناسددد  یکرد چون او را اي قد  م یفكر م  یشددد ب اوا یم

  اي قد یلیمتوده شددد که ل یکند، اما به طور اتفاق یرا م نكاریاش ا یکارآموي
که چون سددهند اتاقشددان در آن طدقه اي سدداختمان  یرفتن به اتاق تمام پزشددكان

که  یرود ب کار یتمام آنها بود م نیمشترک ب یمنش یلیپزشكان قرار داشت و ل
ش چیه ش ید آنها بدادن یانجام نم گرید یها یکدام اي من صدا  را  فتیسر و 
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 یلیافكار به صورت منتظر و خسته ل نیا یدادند ب درپ یم یبعد یمنش  یتحو
 انداخت و وفت : ینگاه

 باهاتون داشتم ! یکار هیچرا اتفاقا  -
 به درون اتاق وذاشت : یقدم یلیل

 در خدمتم دییبفرما -
ض که اي یبهم وفت یزدیخواهرت که حرف م یماریاي ب ادمهی - شكش را  یپز
ستا یكی!  یستین صش م کینزد یاي دو ص  یتونه بهت کمک کنه ! م یمن ت 

 اش کنم ببب یخواستم بهت معرف
لطف و توده سددهند در خود  نیرا اي ا یحالت رییتغ چیکه ه یبا چهره ا یلیل

 کرد وفت : ینم انینما
ب بدکتر بب امیهاش برب نهیکنم بتونم اي پس هز یدکتر ! اما فكر نم یممنون آقا -

ص كنهیم رشیخاص اونو پذ یمرکز درمان هیخواهرم االن تو  صو  یببب مراکز خ
 هم دارند یوزاف یها نهیهز
 نگران اون قسمتش نداش ! من باهاش صحدت کردم و ببب -
 خشک وفت : یبا لحن یلیل

 من برم ! دیندار یب اور با من امر ستین یايیممنون اما ن -
ه در بعد ب هیانه ادايه دادن تكان داد و تا چند ثاندر سكوت سرش را به نش سهند

 شده بود ب رهیبسته خ
 یادیو تا اندايه ي كردیباعث آيارش نشددد ب کامال رفتار او را درک م یلیل غرور

 ریيود درو یلیدختر دوان که خ نیخواست به ا یستود اما به شدت دلش م یم
کرد ب  یفكر م یدیبه روش دد دیشددده بود کمک کند ب با نیسددنگ یتیمسددئول
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که  یپونه هم در پس آرامشدد یاي طرف باران راحت بود حت الشیرويها خ نیا
 رایاخت یرفتار کند ب ب یعقالن ریرسدددد که قصدددد ندارد غ یداشدددت به نظر م

ندو حت ي که را نداشدددت  عادت  گار کال  ند يد ان حاال درو یپويخ ند   ریک
 شده بود ب یلیمشكالت ل

*** 
واره وه یصندل یبود خود را رو دهیکه پوش یو شلوارکالفه با همان کت  صدرا

ب  افتدیاش رها کرد ب خسددته تر اي آن بود که ب واهد به فكر لداس عوض کردن ب
آن  درخشان یب نگاهش را به دانه ها دیبار یم كدستیو  زیپشت پنجره برف ر

 باراش برف نیاول مسالافتاد ا دندیدرخش یم اطینور چراس روشن ح ریکه در ي
در خانه اش برف شددروك به  یاو را رسدداند به دلو یبود ب وقت دهیا کنار باران در

سكوت کردند و چند ثان اریاخت یکرد ب دنیبار ام به بارش آن که آرام آر هیهر دو 
شده بود خ ش یقیباران نفس عم نكهیشدند ب تا ا رهیآغاي  ستش را ر دیک  یوو د

 در وذاشت رهیدستگ
 ! یممنون که من رو رسوند -
 ست؟یکنمب چتر همراهت ن یخواهش م -
 کنم مشیقا فمیتونستم تو ک ینه ! به نظرت اور همراهم بود م -

يد  یب باران هم لد ند کوتاه دیسوال کودکانه اش خند نیبه ا اریا خت یب صدرا
 و ناوهان وفت :

 گهیببب لطفا د كنمیرو فراموش م یفرهاد يد یکه دلو ییصددددرا من حرفها -
 كن ب بگذار کارکردن درکنارت برام س ت نشه !تكرارشون ن
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 فت :و و دیکوب نیفرمان ماش یآوردن فرهاد دستش را رو ادیکالفه با به  صدرا
رو فراموش  زیچ یچیاما من ه یفراموشددش کن ی وایمشددك  خودته اور م -

 یفرار مس ره ات بردار نیتا تو هم دست اي ا كنمیب انقدر تكرار م كنمینم
 بببب یرو قدول کن تیواقع ی وایکه نم یی، تو كنمیمن فرار نم -
 ! یبهم بگ شهی؟ م هیچ تیواقع -

 افتاد ب نییدر سرخورد و پا رهیدستگ یباران اي رو دست
 ریخچند وقت ا عیوقا نیکه به خاطر ا یشد یاحساس ریتو درو نكهیا تیواقع -

تو  شددمیرق نمغ الیبببب من تو خ یبرورد یواقع ییایبه دن دیبوده و حاال هم با
 وذشته ما مال وذشته است ببب یببب يندو یبش دیهم ندا
 دست دراي کرد و صورت باران را به طرف خودش چرخاند : یعصد صدرا

ببب تمامش مال وذشته است ؟ تو وذشته تموم  الهیبه من نگاه کن ! تمامش خ -
 ؟ باورکنم ؟ یدروس مس ره رو باور کن نیا ی وایشده ؟ م

 ب دیعقب کش سرش را باران
 ! منكه باور کردم بببب یباور کن دیبا -

 : شدیصدرا هر لحظه ورفته تر م یصدا
ول قد ی وای! چرا نم ادیم یواقع ریمن بهت عالقه دارم به نظرت غ نكهی ا  یچ -
 بببب یکه تو هم هنوي بهم عالقه دار یکن

 يد و وفت : یپويخند باران
 بببب یزنیحرف م نانیر با اطمکه انقد یصدرا ببب خودخواه یخودخواه -
با اطم سددتمیخودخواه ن - تو هم   وامیچون مطمئنمبببب م زنمیحرف م نانی! 

 بب یبردار دیبب دست اي ترد یمطمئن باش
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ه بهم عالق دیکه با یكنیم الیب تو خ یمن هم مطمئنم بب تو به من عالقه ندار -
ش شته با شتن رو بهم مد نیا یكنیب فكر م یدا شتداه یونیعالقه دا  یم بببب اما ا

 میمث  دوتا همكار دوتا دوست کنار هم بمون ایبببب منم بهت عالقه ندارم ب یکن
 کنه ببب بحالمون رو خرا یببنگذار وذشته امون يندو

 باال رفت : شیصدا اریاخت یب صدرا
ب ب یمن نگاه کن و بعد بگو که بهم عالقه ندار یبه من نگاه کن ! تو چشددما -

 که بب
 کنم بببب یهت نگاه نمنه ب -
 ببب یکن یمنطق رفتار م یخودخواه بعد خودت انقدر ب یگیتو به من م -

ت را اي دس ارشیصدرا اخت یو طلدكار صدا زیانگاردربرابر لحن طعنه آم باران
 داده بود ب

 ارهیکه ابراي عالقه هات چه به روي من م یفهم یببب نم یتو هنويم خودخواه -
تونم و  یهنوي ببب اما نم دیوسددتت داشددته باشددم ببب شدداهنوي د دیببب اره شددا

 بهش فكر کنم ببب  وامینم
 وفت : متریمال یاندک صدرا

 باران من و تو بب -
 حرفا رو ايت نیبود و ا شیاور شش سال پ دیمن و تو رو کنار هم نگذار ! شا -
 اومد ب اما حاال من و تو کنار یروحم به پرواي در م یاي خوشددحال دمیشددن یم

 مودود هیببب به خودت نگاه کن بب به من نگاه کن ببب من  كنهینم دایپ یهم معن
 داس مطلقه بودن و اي شهیشونیپ یبودن رو  یين که داس روان هیدرهم شكسته ام 
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لحظه  هیکه عاشقت بود که واسه  ستمین یباران گهینوياد ببب من د هیدست دادن 
وم عاقلتر شدم ببب اما  یببب نمکنار تو نشستن حاضر بود نصف عمرش روبده 

 حتما بزروتر شدم ببب
 ببب یکه باش ی وایاما نم یتو هنوي همون باران -
 یکشددم ببب هزار بار قربان یاره من اون باران رو هر روي تو ودودم هزار بار م -
 رمیگیمن در کنار تو قرار نم كردمیفكر م طیکنم ببب اور اون موقع تو اون شرا یم

نم فكر ک یفكر نم نطوریا طیشددرا نیتو کمم ببب حاال تو ا یبرا دمكریکه فكر م
ا دوتا م سددتیمن کنار تو ن یباشددم بببب اما دا دیندا كنمیکنم کمم فكر نم ینم

گت رن ی، حت یا گهیپايل د هیخوره تو اي  یبه هم نم مونیچیکه ه میقطعه پايل
 رو با من نكن بب نكاریبببب صدرا ا ستین یكیبا من 

 ن !بارا -
؟هر بار که  ادیچه بروي من م یکن یهر بار که بهم ابراي عالقه م یفهم ینم -
صدرا م ینطوریا سمم رو  اي  و شهیم داریبببب هر بار اون باران تو قلدم ب یکن یا

ش شه ببب اما بعد  یم غید یخو ش هیمث   تیواقع هویک سرش رو  ریشم برنده 
بببب خواهش  رمیم یو م شمیم هيند ببب من با ابراي عالقه تو تو خودم كنهیقطع م

 آيارم ندهبببب كنمیم
كه آن یشددد ب صدددرا ب ادهیرا وشددود و پ نیحرف در ماشدد نیبعد اي وفتن ا باران

ستش را رو یا هیثان شت و او را  یمكث کند به دندالش رفت و د شانه اش وذا
و دتر شددده بود اما انگار آن  دیو شددد زتریبه طرف خود برورداند ب بارش برف ر

 ب كردندیحسش نم
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 طورنیباران ا یزنیخودخواه بعد فقط و فقط اي خودت حرف م یگیتو به من م -
ار يشدده که خودت  یب د یل هی یکه ايش اسددم برد ییزهایباران اونطور تمام چ

ه دوتا انسان ک میمن و تو آدم میستیببب من و تو پايل ن یچسدون یخودت م یرو
بجز  یلیدل چیه لسدده دوسددت داشددتن دندابگردن وا  یدندال دل سددتین یايین

 هم بشددن ببب تو فكر  یکنند دل دایرو پ گریقلدهاشددون همد نكهیبجز ا یهمدل
 من راحته ببب یبرا یكنیم

 یوبرد و ر شیاش فشردو به سمت موها یشانیپ یدستش را به شدت رو صدرا
 شد ب یهر لحظه بلندتر و بلند تر م شیسرش نگهداشت ب صدا

سربچه ها نكهیمن راحت؟ ا یراب یكنیفكر م - رفتار  یرستانیسمش دب یمث  پ
 کنم ببب

 منكه مجدورت نكردم بب -
دم کر یسال يندو نهمهیببب من ا یكنیچرا مغلطه م ستین نیباران ! منظورم ا -

كهیبدون ا دت آم یحت ن له مح بدون ا یزیدم مادرم بگم ببب  كهیبه   لمیف هی ن
صالح یوقت یحت نكهیببب بدون ا نمیبد کیرمانت شقانه  شعار عا شنوم  یرو م یا

بود که من رو با  تنهفته درونشددون فكر کنم فقط آهنگ و نوك کلما یبه معن
به قلدم هجوم آوردن که  یاحسددداسدددات كهویکرد ب اما حاال  یخودش همراه م

 ببب مكنیاحساس حماقت م یين یپسم م یتحملشون برام س ته ببب هر بار وقت
  وامیرو ايت م نیرا ثابت احمق نداش بببب منم همخوب احمق نداش بب صد -

 بببب
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به خاطر دوست  كنمیمن دوست دارم احمق باشم ببب اور احساس حماقت م -
تونم ب نكهیاي ا یخودمه ببب ناتوان یببب بلكه به خاطر ناتوان سدددتیداشددتن تو ن

همه سدددال رو  نیبببب لعنت به من که ا یکه باورم کن یکنم که باور کن یکار
س  یینامه ها نییو آ نیرف خوندن قوانص  لحظه ها نیتر تکردم که حاال تو 

بات يندو یدردم نم چیبه ه ث  ر که م به من  نت  که  یخورن بببب لع کردم ب 
تا ک باران بگو  با یغفلت کردمبب  بدم ب نیتاوان ا دیتا کجا  بب حماقتم رو پس 

 بببب یببب تا هر يمان که بگ یباور کن تا هردا بگ
 يمزمه کرد : اریاخت یاشک بود ب ب زیاران لدرب چشمان

شه ببب تو نم یتونه واقع ینم نیرو وم کردم بببب ا ایو رو تیمن مري واقع -  یبا
 یاقعو یتون یدمالتت نم نیبببصدددرا ثابت ببب تو با همه ا یباشدد یواقع یتون

 نیبببب به هم یکن ایبه رو  یببب و انقدر راحت ده سددال اي عمرم رو تدد یباشدد
 ببب یراحت

 شانه باران را تكاند ب ینشسته رو یدست دراي کرد برفها صدرا
ستیا تیباران واقع - شم ببب بهت ن  وامیمن و تو بببب م نجا ارم د ايیکنارت با
 تیدارم که ايت حما ايیببب ن یربات انسددان نما رو آدمش کن نیدارم که ا ايین

انسددان باشددم باران   وامیببب مکنم ب دایپ یاي تو خودم معن تیکنم بببکه با حما
صت رو ايم نگ نیببب ا شم ببب با قتیکه من ال یاي اون وتربزر یلیببب تو خ ریفر

 ادیرو عشددق رو يود  ثاریرو ا یمهر وري یبد ادیدم اور بهم  یاما بهت قول م
 يود بببب یلیخ یلیيود ببب خ یلیببب خ رمیبگ
 یندلصد یرا اي رو شیپالتورفت ،  نیحرف به طرف ماشد نیبه دندال وفتن ا و

 باران انداخت ب یسر و شانه ها یعقب برداشت و رو
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 یيده اش را ذوب م ویکه قطرات ورم اشددک وونه  یدر سددكوت در حال باران
 صدرا چشم دوخته بود ببب نیکرد به دور شدن ماش

شدن در اتاقش او را اي افكار دور و درايش ب یصدا ش رونیباي  شكوفه ب دیک ا ب 
 هنوي هم سرد بود وفت : که یلحن

 ببب یدیچرا دواب نم زنمیساعته دارم در م هی -
 افتاده ؟ ! یتو فكر بودم ، اتفاق دیبد ش -
 باهات حرف بزنم ب  واستمیم -

 برد ب یدمله اي طرف مادرش به سر م نیوقت بود که در انتظار ا یلیخ صدرا
 دا بلند شد و وفت : اي
 ! دییدر خدمتم بفرما -
 ! یزنیحرف م یتا حاال با مادرت انقدر رسم یاي ک -

صدرا هم کنارش قرار ورفت  یرا وفت و آيرده رو نیا شكوفه ست ب  ش ت ت ن
 مشت وره کرده مادرش وذاشتب یو دستش را رو

تاقش و درش رو م رهیم نهیب یمنوم یکه مادرم وقت یاي وقت - نده ببب ا یتو ا ي ب
 بببب هشیغذا حاضر نم زیبا من سر م گهیکه د یوقت

 ؟ هیچ لشیدل یكنیفكر م -
 بب دونمینم -
 ؟ یدون یباور کنم که نم -
من ! یخودت بگ  وادیدلم م -  مادر 
 ببب گمیباشه ! خودم م ی وایم نطوریاور ا -
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ستش را اي ي شكوفه صدرا ب رید ست  ش رونید سش را با حرص ب دیک  رونی، نف
 فرستاد و وفت :

 عاقالنه است ببب ینكیواقعا فكر م یکه ورفت یمیتصم نیا -
 ؟ میکدوم تصم -
 صدراااااا! -
 ! باي بشه  تیخورده سر به سرت بگذارم بلكه  هی! خواستم  دیبد ش -
شوخ - صله  صال حو شن دواب  یمن ا شن حرف بزنم و رو ندارم اومدم رو

 ببب رمیبگ
 را باال برد و وفت : شیابروها صدرا

 عمرمه ب میتصم نیالنه تر! بله به نظرم عاق دمیباشه منم روشن دواب م -
 ؟ یدیرس یریو جهینت نیبه ا یچه حساب یرو -
 ورفتم بببب یم یمیتصم نیهمچ دیکه چرا ندا دیشما بگ -
 ب ستیدختر مناسب تو ن نیا -
 اي چه نظر ؟ -
 صدرا به من بگو اي چه نظر مناسب تو هست ؟ -

 كردیميد و چشددمانش را در نگاه مادر دوخت ب هروز فكر ن یلد ند صددددرا
و با خواسددته اش م الفت کند و اي  ندیپروا مقاب  او بنشدد یب نطوریا یروي

اق اتف كردیفكر م یبود که روي ایدن زیچ نیاخر نیب ا دیعشددقش سدد ن بگو
 نیدانسددت با ا یکشددانده بود ببب و خدا م نجایاما باران با خود او را تا ا افتدیب

 عشق به دا خواهد رفت ب
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س یاران براب زیبه نظر من همه چ - سده ببب و تنها ک که من در کنارش  هیمن منا
 بببب كنمیم یاحساس ارامش و خوشد ت

 نه ظاهر نه ببب دیندار تینظر سن  چیصدرا ! شما اي ه -
 زیچ چیدختر ه نیظاهر اونه ببب تو اي ا ارتیمادر تمام مع ینیب ی؟ م ینه چ -

 دز ظاهرش ؟ یدون ینم
به که  دونمینم یچیمن ه -  نیخودت وفت مطلقه اسددت ببب تو ا یدلوب خو

 یين مطلقه ايدواج کن هیکه اخرش با  یکرد یيندو ینطوریهمه مدت ا
داه که اشت هیاشتداه کرده  هیببب اون  ستیين مطلقه ن هیبه نظر من باران اصال  -

شما همچ شده االن  ين مطلقه که  یو یم یببب طور یبهش بد یلقد نیباعث 
 من رو اغفال کنه ببب  وادیمن بزروتره و ماي  یده سال هیانگار 

 وندنچیبا پ یکه ب وا سددتمیدادسددتان ن ای یمن مغلطه نكن ! من قاضدد یبرا -
 ببب یبد بیحرفات من رو فر

 به او کرد و وفت : یآيرده نگاه صدرا
عا وقت - کارم ا یواق باره من و روش  ظار ینطوریمادرم در چه انت نه ،   یفكر ک
 شت بببها دا گانهیاي ب شهیم

 هم فشرد یرا رو شیکه وفته بود لدها یشرمنده اي حرف شكوفه
 ندود ببب نیمتاسفم منظورم ا -

 لد ند يد و وفت : یبا مهربان صدرا
قرار ورفته تنها اشددتداه خودش ندوده ب  تیوضددع نیمادر من ! باران اور تو ا -
 منم ببب نشیاالنش موثر بوده که مهمتر تیتو وضع زهایچ یلیخ
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 با تعجب وفت : شكوفه
 یودب لشیبببب نكنه چون وک یتو باعث مطلقه شدنش شد یعنی؟  یچ یعنی -

 االن عذاب وددان ببب
 : دیبلند خند صدرا

شدم اما به نوع - شدنش ن من  دیشا یمگه بچه ام مادر ببب نه من باعث مطلقه 
 باعث ايدوادش شدم ببب

همونطور که قرار بود  یتر نكن صدددرا ببب بهتره روشددن حرف بزن شیمن رو و -
 بببب

 یبرچسددب رو اي رو نیشددما ا یبگم ببب تا وقت نیاي ا شددتریب یزیچ تونمینم -
 باهات حرف بزنم بب ایقضا هیدرباره بق تونمینم یباران برنداشت

 اي دا برخواست و وفت : یعصد شكوفه
باش که ه - یتا یتون یوقت نم چینظر من هنوي همونه ! مطمئن  به  دی من رو 

 ببب یاریبدست 
 خسته يمزمه کرد : صدرا

 توان بحث با گهیخسددته ام د یلیمامان ! امشددب خ گهیشددب د هی یباشدده برا -
 شما رو ندارم ببب

اتاق  نگفت و اي یگرید زیو خسته پسرش چ نیبه چهره غمگ یبا نگاه شكوفه
 خارج شد ب

ش یرو صدرا س ت یو با خود فكر کرد که چه راه طوالن دیت ت دراي ک ر د یو 
س شیپ ستیکه م یرو دارد اما تنها ک س انیم نیدر ا  وا  ندیند نیاي ا شیب یدیآ

 باران بود ب
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***** 
بعد اي رفتن صدددرا به خود آمده و بالخره به  قهیدانسددت چند دق ینم درسددت

داخ  خانه رفته ب نمي دانست که کي پالتوي صدرا اي روي سر و شانه اش سر 
 دهیدوباره اي برف پوش شیاما تمام سرشانه هاخورده بود و به کف حیاط افتاد ب 

شغول د  ونیزیمقاب  تلو ناپهکا یرو الیسر دنیشده بود ب پونه و مادرش که م
چشمان سرخ او هراسان اي دا بلند شدند، سهند کنار در  دنینشسته بودند با د

به صددورت باران انداخت و به آنها اشدداره کرد که  یبود نگاه سددتادهیاتاق پدر ا
کوتاه اي مقاب  آنها وذشت و  ینشان ندهند ب باران با سالم یعكس العمل چیه

 يد و رو به آنها وفت : یلد ندبه اتاقش پناه برد ب سهند 
 نیستادیچرا سرپا ا دیرو بدن التونیخوب سر -

 : دینگران پرس مادرش
 شده ؟ یچ یايش بپرس یبر ی واینم -
 یاي يندو یها دزو یشكها و ناراحتا نیو ا یعاد ینه ! باران بروشته به يندو -

 ب میتوش دخالت کن ای میرو م ت  کن شیکه ما يندو ستیقرار ن شهیعاد
 : دیرفت پرس یبعد همانطور که به طرف آشپزخانه م و
 دی واهیم ییچا یبابا و  واويبون دم کنم شماها یرم برا یدارم م -

خود نشستند و پونه  یراحت اي حضور سهند دوباره سردا الیو پونه با خ مادر
 وفت :

 و پرسش ببب یكین -
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 یلداسددها هیاش پرت کرد و مشددغول در اوردن بق یصددندل یرا رو فشیک باران
شدددند ب و  یپرت م یآمدن به ووشدده ا رونیشددد که هر کدام بعد اي ب رونشیب

در حال انفجار بود  جانیت ت رها کرد قلدش اي شدددت ه یسددپس خود را رو
آن حرفها ببببهمه و همه  دنیصدرا ،شن تیحرفها، حما فرهاد، وفتن آن دنیبد
اي احساسات متضاد بودند خشم و نفرت عشق و ترس ب  یچون انفجار شیبرا

هر کلمه اي دهان صدرا قلدش  دنیتوانست صادق باشد شن یاما با خودش که م
 یباغ یصورت یابرها انیقدم يدن م هیشد شتریکرده بود که ب یرا مملو اياحساس

 آمد ب یبه نظر م یآسمان
  یموبا یوذشته اش ب صدا یرها شده اي فرهاد و اي يندو یبه راست كردیم حس

هم وذاشددته بود باي  یورفتن آرامش رو یرا که برا شیوادارش کرد تا چشددمها
 دیفر نام دنیاش را برداشت با د یخود بلند شد و ووش یکند ب با اکراه اي سردا

 یننشا چیه گری واست دیاند ب نه ! دلش نمم یمردد بردا توریصفحه مان یرو
صددفحه  یدکمه قرمز رنگ رو اریاخت یب ب ندیاي آن خانواده اي آن وذشددته بد

آمد  یرحمانه به نظر م یب دیو تماس را رد کرد ب شا دیاش را کش یووش یلمس
ا شددک بالخره ب یهم ب دیب پونه و فر شدددیاندیخواسددت به آنها ب ینم گریاما د

 شدند با آن بجنگند ب یم مجدوراور  یآمدند حت یم کنار زیهمه چ
 ب دیکش رونیاس ام اس او را اي افكارش ب دنیرس یصدا

 دیخواسددتم بگم فرهاد امروي اي مامان آدرس دفتر دد ی" سددالم باران خانم ! م
 اد ویوفت م یشددما رو ورفت به من هم وفته بود اما من بهش ندادم الدته م

شكر ب یبرا ب به هر  ونشتیپ ادیمامان اي من ادرس رو ورفت بود که بد ب قدال  ایت
 " دیباش انیحال خواستم در در
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 يد و وفت : یپويخند باران
 ب دمیتشكر رو هم فهم یمعن -

 ترشویکامپ زیفرار اي خاطرات وذشته به سمت م یام اس را پاک کرد و برا اس
نجا هم و دوسددتانش تنگ شددده بود هرچند آ یمجاي یفضددا یرفت ب دلش برا

 ندودند ب شیبرا یآور خاطرات خوب ادی
ضا یدر آن لحظه دلش م اما شود در ف ست وم   ب که ستین یقیکه حق ییخوا

ا در او ر تیکه فارس اي هر واقع یانوسددیفكر کند در اق یزیبه چ سددتیمجدور ن
 برد ب یخود فرو م

د ناش لد  یمیروشن چند تن اي دوستان قد یدیآ دنیرا که وشود با د مسنجر
يد و مشددغول چت کردن با آنها شددد ب در آن لحظه نه کارآموي سدد ت کوش 

ود ب یبا هزاران يخم بر روح و روانش ب تنها انسان گنیين غم کیوکالت بود نه 
ست برا یکه م شود ب هنوي دقا زدیبگر زیاي همه چ یلحظات یخوا  یقیو پنهان 

س ام ا دنیشدار رسه گرینگذشته بو که بار د یمجاي یایاي وارد شندنش به دن
 اس او را به خود آورد ب

 یرو برات س ت م یمن به تو يندو یابراي عالقه ها یکن ی" بارانم ! اور فكر م
شم رو م شرط یکنه ! همه تال  که تو هم همه یکنم که معقول تر رفتار کنم ب به 
ببب همه  یو درسددت به احسدداسددم و حرفهام فكر کن یوذشددته رو فراموش کن

شته رو به شت یدز عالقه ا وذ ش هک دوارمیو ام یکه به من دا شته با ب  یهنوي دا
 شدت خوش ب"
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ش وتریکامپ یاي پا اریاخت یب شد و با وو  رونیاش به طرف پنجره رفت ب ب یبلند
کرد اما درون باران  یم دیو کم کم همه دا را سددف دیبار یم زیر کیبرف هنوي 

و  وتریفراموش کرد کامپ خاموش شدن نداشت ب الیخ ایروشن بود که وو یآتش
به رو  یانحصددداررا وره  یت ت بروشدددت ووشدد یمودمش را خاموش کند 

 لب يمزمه کرد : ریدستانش فشرد و ي
 بارانم بببب بارانم ببب بارانم بببب -
 ، آرامش و خواب فرو رفت ب یخاموش اریآنكه خود متوده شود در د یب و

***** 
 که یتی" مالكمی"م آن
 یکرد یم آخر اسمم اضافه به

 بود که یعاشقانه ا نیداتریو ي نیبزروتر
 دمیشن یروي م هر

غمگین به چهره آفتاب سددوخته مادر تهمینه مي نگریسدددت ب هنوي باور  باران
نداشت که آنها دست به چنین کاري يده اند ب برق اشك چشمان يیداي هنگامه 

ستش را را روشن کرده بود ب ين هنوي مویه مي کرد و پوست چرمي شده کف د
محلي  اهايبه روي يانوانش مي کشددید ب انگار این حرکتهاي متناوب این آو

نامفهوم تا عمق ودود آنها رسددوخ مي کرد ب با آنكه پالتوي قهوه اي رنگش به 
اندايه کافي ض یم و ورم به نظر مي رسید اما باران اي سرمایي ناشناخته رنگش 

 ن که آن ين اینطور بي پناه بدونپریده بود ب نگاهي به سدداختمان بلند مقابلشددا
حامي روي پله هایش چمداده يده بود انداختب صداي برسام اي پشت سرشان 
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صدرا دیدند که نگران اي تماس  شتند او و  آنها را به خود آورد ب به طرفش که برو
 ناوهاني هنگامه خود را به آنجا رسانده بودند ب

 چي شده ؟ نتونستید کاري بكنید بببب -
 با صدایي خش دار وفت : ههنگام

 دیگه نیاي نیست کاري بكنیم ببب پولش فراهم شد بببب -
 اي کجا؟؟؟؟ پدرش کجاست ؟ -
 پدر کي ؟ -
 تهمینه بببب -
 تو بیمارستان بب -

 برسام لحظه لحظه بیشتر عقب مي رفت : صداي
 بیمارستان چرا ؟ -
 کلیه اش رو فروخته ببببب -

ه خوبي دید و سفید شدن وره انگشتانش را دور لريش دستهاي برسام را ب باران
کیف اداري پر يرق و برقش ب صددرا نفس عمیقي کشدید و وره بلند ابروهایش 
سر به او کرده بود  شاره  سالمي با ا شتر در هم فرو رفت نگران به باران که تنها بی

 ساختمان تكیه داد : ارنگریست ب هنگامه به سكوي بلند درخت کاري شده کن
شتن که اونم باران  خونه - ستا رو هم فروختن یه خورده باي کم دا شون تو رو ا

 داد ببب
 با صداي لدریز اعتراض وفت : باران

 هنگامه قرار شد ببب -
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بس کن باران االن حوصله رابین هود بايي ندارم اینجا که کسي غریده نیست  -
 بببب

نیز به همان نرنجید ،حال خراب هنگامه را درك مي کرد ب چون خودش  باران
اندايه آشددفته بود ب نگاه صدددرا در عین افسددوس و ناراحتي رنگي اي سددتایش به 
صدرا روي  ست هنگامه داد رد نگاه  شم کیفش را به د خود ورفت ب باران با خ

ست و بي اختیار لب پایینش را اي دل  ش سام ن د ب دلو دا وريکیف اهدایي بر
تع بروشت اي بايرسي با بي تودهي باران اما بي توده به همه آنها به داخ  مجم

وذشت و حتي متوده نشد که صدرا به سرعت به دندالش آمد ب وقتي دلوي در 
شعده ایستاد نفس عمیقي کشید ب مي دانست که ممكن است تمام آینده شغلي 
خود را تداه کند ب مي دانسددت که ممكن اسددت نتواند دیگر اي این اتاق بیرون 

دواه کیفري اسددتان یكي اي باالترین مرادع قضدددایي بیایید ب کم دایي ندود دا
کشور بببب اما تردید را کنار وذاشت ضربه اي آهسته به در يد و آن را وشود ب در 
اتاق دز یكي اي اعضدداي دادواه کس دیگري به چشددم نمي خورد اما باران با 

 ب نفسش را حدس کرد و وفت : داشتخود آن ش ب کار 
وقتي ايتون پرسیدم این حكم به نظر غیرعادالنه است آقاي قاضي ببب یادتونه  -

وفتید براي حمایت اي خانواده اون به ظاهر انسدددان مت*ج*ا*و*ي و قاتله که 
 اونها گ*ن*ا*هي نكردن بب که اونا باید حمایت بشن بببب

 کي به شما ادايه دادوارد بشید خانم ب -
 پويخندي يد : باران

شید اور دارم با حرفهاي بي  - ستم بد  شم وقتتون رو مي ویرم ببب مي خوا اري
نه بي اريش  خت خو یه اش رو فرو نه کل پدر تهمی که  به اطالعتون برسددونم 
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روسددتاییشددون رو فروخت و حاال ووشدده بیمارسددتان منتظر اینكه هرچه يودتر 
ش شی سیگار فروش و  شه تا اونم به دمع هزاران  کن  پاك هقات  دخترش اعدام ب

ب لطفا ادراي حكم رو به تعویق نیاندايید ببب قانوني  و کارتن خواب به پیونده
که با دادن پول يور به خانواده قات  ايش حمایت میكنه حداق  مي تونه براي 
شون رو به خاطر هوا و ه*و*س یه نامرد اي  درمون درد دل خانواده اي که عزیزی

ست اي بايي هاي اداریش برد ست داده د باي ببب ورچه حتي اون موقع هم  ارهد
عدالت ادرا نشده ببب چون اون نامرد اريشش اي یه ين بیشتره بب اون شده انسان 
ست بمونه و به عنوان  شتره ببب دختري که مي تون صوم بی اريشش اي یه دختر مع
یه ما در یه ين یه نیروي کارآمد تو دامعه براي همه مفید باشه ببب حاال این پول 

نسددیمي هر چند کم دون اي روي دل این به اون خانواده تا شدداید یه  یدرو بد
 خانواده متالشي شده رد بشه ببب

منتظر برخورد شدددید تر قاضددي میانسددال و عب*و*س بود اما او نیز  صدددرا
سددكوت کرده بود و به کتابهاي کوچك دیدي مقابلش مي نگریسددت به عنوان 
هاي روي آنها به رنگ سدددز و نارنجي و آبیشددان ببب قانون مجايات اسددالمي 

 ،قانون مدني ، قانون آیین دادرسي مدني ، قانون آیین دادرسي کیفري بب
بايوي باران را در دسددت ورفت و او را اي اتاق خارج کرد ب باران آيرده  صدددرا

 نگاهش کرد ب
 اون یه قاضي و باید اي روي قوانین حكم بده ببب ب -

 پويخندي يد و وفت : باران
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تاثیري توي قوان - نا هیچ  که ای ق  ذهن نگو  حدا ند  که نمي تون ندارن ببب  ین 
 قانونگذارها رو روشن کنند

 نه این رو نمي وم بببب کامال حق با توست بببب -
 به بیرون دادواه رسیدند صدرا رو به ين درخود فرو رفته کردو وفت : وقتي

 مادر بلندشو با ما بیا -
 هراسان اي دا بلند شد ب ين

 چیزي شده -
 بریم نه اما باید تادایي -
 من باید برم بیمارستان ببب -
 اونجا هم میریم فقط قدلش با ما تا یه دایي بیا بب -
 سپس روبه باران کرد و وفت : و
 کیفت رو بگیر اي هنگامه باهامون بیا ببب -

 سوالي نپرسید و رو به هنگامه کرد : باران
 با من کاري نداري؟ -
 تو دفتر مي بینمت بنه من میرم دندال کارهاي دیگه پرونده عصر  -
 باشه ب -

***** 
سابق  تمام شت وقتي داخ  کوچه خاکي و پیچ در پیچ خانه  سكوت وذ راه در 

خانواده پیچیدند بغض دوباره در ولوي باران نشددسددت ب تصددور اینكه رويي 
یده مي خندیده که به طري وحشددیانه اي  دختري در اینجا راه مي رفته مي دو

 ایش دشوار و دشوار تر مي کرد بکشته شده ب نفس کشیدن را بر
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راهنمایي ين مقاب  خانه ایسددتادند ب همانطور که وفته بود خریدار خانه به  با
صداي  همراه دو کارور در حیاط مشغول بررسي لوله کشي آب آنجا بودند ب با 
خاموش شدن ماشین هر سه به سمت آنها بروشتند ب باران به همراه صدرا پیاده 

یار خانه را به مدلغي بیس دشان با آن مرد طماك تمام شده بوشد ب و وقتي صحدت
بیشتر اي آنچه فروخته بودند باي پس ورفتند ب وقتي قراربر حضور در دفتر اسناد 
شد و مرد چك پیش  شته  سمي وذا سمي و تنظیم مدایع نامه ) فروش نامه ( ر ر

شتن شین برو ضا کرد دوباره به طرف ما سید را ام باران  د بپرداخت را ورفت و ر
 هنوي عب*و*س و ورفته بود انداخت : کهنگران نگاهي به صدرا 

شاید ن وان دیگه اینجا  - شن که بروردن به این خونه بببب  ضي مي  به نظرت را
 يندوي کنند شاید بهشون بر ب وره ببب

 ددي و خشك وفت : صدرا
ند برن شددما خونه رو براشددون پس ورفتیم ب اینكه ب وان اینجا بمونند یا بفرو -

شون  سعي میكنم طوري به شون باید بگیرن ب  صمیمیه که خود داي دیگه ، ت
 بگم که به غرورشون خدشه وارد نشه بببب

شان ين حس  باران سگذاري را در نگاه پری سپا ست عمق  ش شین که ن درون ما
 کرد و دلش ورفت ب دلش اي این همه بي عدالتي ورفت ب

 را اي او پرسید :اي دلوي بیمارستان حرکت کردند صد وقتي
 میري دفتر؟ -
 نه فكر نمیكنم امروي دیگه بتونم کار کنم تردیح میدم برم خونه ب -
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در سكوت سرش را به نشانه تایید تكان داد ب باران با دیدن تغییر مسیر او  صدرا
 وفت :

 نیايي نیست يحمت بكشي من رو دلوي یه آژانس پیاده کن میرم خودم ببب -
 به او انداخت و سیستم صوتي را روشن کرد بنگاه دلگیري  صدرا

 فكر یك سقفم تو
 سقف بي روين یك
 سقف پا بردابببمحكم تر اي آهن یك

 که تنپوش هراس ما باشه سقفي
 سردي شدها لداس ما باشه تو

دلگیر فرهاد در ووش باران نشددسددت ب بي اختیار نگاهي به صدددرا  صددداي
ب این بود که کنار صدددرا  انداخت ب دسددته کیفش را محكمتر در دسددت فشددرد

نشسته بود ب که هواي را تنفس مي کرد که او در آن شریكش بود ب رويي اي همه 
ي کار ساعتدنیا همین برایش بس بود ب اما حاال چه حاال در این دلگیر ترین 

ست ب اما  شترکي نی صدرا هیچ نقطه م يندوي اش حاال که فكر میكرد بین و او 
 ت بعد اي آنهمه بغض اینجا با بوي عطر او احساس باي هم بعد اي این روي س

آرامش مي کرد حس مي کرد حتي تنش هاي بزروتر اي این را مي تواند پشددت 
 سر بگذارد

 اندايه قلب من وتو سقفي
 لمس تپش دلواپسي واسه
 شرم لطیف آینه ها براي
 پیچیدن بوي اطلسي واسه
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 این سقف با تو اي و ببباي شب وستاره میگم يیر
 توواي خواستن توبببمیگم و دوباره میگم اي

 يیر این سقف يندویمو
 تو اندايه میگیرم با

 میشم تو معني تو وم
 تايه میگیرم معني
 که در سكوت به خیابان خیره شده بود ناوهان سكوت را شكست : صدرا

 کیفي که بهت هدیه دادم رو دوست نداشتي ؟ -
 بهت يده پرسید : باران

 چي ؟ -
  ندیده ام ايش استفاده کني !خوب تا حاال -

نگاهي به کیفش انداخت و اوج بغض و افكار دووانه اش به خاطر این  باران
 حسادت کودکانه صدرا لد ند يد ب

 اتفاقا خیلي هم دوستش داشتم ! -
 اما انگار این یكي بیشتر به دلت نشسته ؟ درسته ؟ -

ست ویر چا سوال لش هاي حرفه اي صدرا دو پهلو بود و باران دلش نمي خوا
 صدرا بیافتد و مجدور به اعتراف شود ب

ست که معموال عادت  - شتم ب نی نه فرقي نمي کرد ب همینطوري امروي اینو بردا
سه اینكه بي  ست کنم وا سهام  شم تا با لدا شته با شتم چند چند تا کیف دا ندا

 دنده شدم ب



 1139 در  امتداد باران

 پويخندي يد و وفت : صدرا
ست - ستفاده نكن پس اور واقعا به یه اندايه دو شون داري لطفا هیچ وقت ايش ا

 ببب وقتي استفاده کن که مطمئن باشي بیشتر اي بقیه برات اريشمنده ببب
 افسوس وافسوسببب سقفمون

 ابر اسمونه تن
 افقبببیه بینهایت یه

 فاصلمونه کمترین
که همچنان  باران نداخت  به او ا اي لحن تلو صددددرا دا خورد ب نیم نگاهي 

انندوي بود ب براي اینكه فضددا را شدداید اندکي تغییر دهد عب*و*س مشددغول ر
 وفت :

پالتوت دیشب تو حیاط اي سرم افتاد و من متوده نشدم ب سهند پیداش کرد و  -
 بردش خشك شویي تا فردا برات میارمش

 در سكوت سرش را تكان داد ب صدرا
 فكر یك سقفمبببیك سقف رویایي تو

 براي مابببحتي مقوایي سقفي
 یك سقفمبببیك سقف بي روين توفكر
 براي عشقببببراي تو با من سقفي
به دلوي خانه رسددیدند باران در ماشددین را باي کرد و پیاده شدددب و قد  اي  وقتي

 اینكه آن را بدندد وفت :
ستفاده نمي کنم برام اريش کمتري  - سیله اي که ايش ا هیچ وقت فكر نكن و

ید اي این مي ترسددم که یه وقت داره بب وقتي چیزي رو اسددتفاده نمي کنم شددا
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خرابش کنم یا ايم بگیرنش یا حتي شاید بهم نیاد ببب این خودش نشون میده که 
 اونم ببب دنچقدر برام با اريش که بیشتر اي ل*ذ*ت خودم نگران آسیب دی

سپس در را بست و به طرف در خانه حرکت کرد ب صداي بوق کوتاه وادارش  و
د ب صددددرا لد ندي عمیق روي لب داشدددت دو کرد تا به طرف ماشددین برورد

شین را به حرکت در  شاني برد و ما شانه خداحافظي به طرف پی شتش را به ن انگ
 آورد ب

 عطر تن تو چهیپ یم –اوه باشه  –سقف  نیا ریي
 تو رهنیپوشونه پ یپنجره هاشو م یل*خ*ت

 میبپاش یسقف خوبه عطر خود فراموش نیا ریي
 میپاش اول ترانه میقصه ب واب آخر

سام سكوت به در و د بر کدام  چیاتاق ذل يده بودند ب ه واریو هنگامه هر دو در 
را پشددت سدر  شددانیکار یرويها نیاي بدتر یكیرا نداشددتند ب  یکار چیحس ه

باي شدن در دفتر و ظاهر شدن صدرا در آستانه در اتاق  یوذاشته بودند بصدا
ص زیآنها ن شود تا عكس العم  خا ست باعث  شان ده ینتوان صدرا رو ندن  یب 

 اتاق نشست و رو به هنگامه وفت : یاي مدلها یكی
 خوب ندود رسوندمش خونه ادیباران حالش ي -

 دیشک یقیتكان داد ب برسام نفس عم یو همدرد دییسرش را به نشانه تا هنگامه
 و وفت :

ست ب تايه اول راهه و د یلیاون خ یبرا - صحنه  نیا دنیس ت تر اي ما طور 
 ببب كنهیکم که بگذره عادت م هی كنهیم تشیاذ شتریها ب
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 وفت : یبا کش خلق صدرا
 نمیب یمثال همكارها رو م نیاي ا یبعض یوقت عادت نكردم ب وقت چیمنكه ه -

 اشون یوذرن و فقط به حساب بانك یم یاي کنار همه چ یکه با خنده و شوخ
 کنم ب بب برم پروانه وکالتم رو پاره پاره  وادیکنند دلم م یفكر م
 يد و وفت : یپويخند برسام

هفتاد درصد اي ک  باشن ب اما باران  دیشا ستیکم هم ن نیتعدادشون همچ -
 ستیاول کار نشون داد که اي اون قماش ن نیهم

 : دیحرفش را بر هنگامه
رو ح   مشكلشون گهیراه د هیصدر کنه تا اي  دیبهش وفتم که با یصدح هرچ -
ها  نیا ووش نكرد بهش وفتم میکن نده  تا ن یكیطور پرو اور  و اون سددتنیدو

 یمن گهیکنه د نهیها هز یکمک به قربان یب واد هر بار همه پس اندايش رو برا
به  هاش اسددتفاده کنه ییااي توان دیوفتم با یشددغ  ادامه بده ب هر چ نیتونه به ا

ش احساس یمورد رو بگذارم اي رو نیوفت فقط هم یووشش نرفت که نرفت م
 باشه ب یراه ح  منطق هیدندال  كنهیم یرو سع گهیکنه موارد دعم  
 يد : یلد ند تل  صدرا

شا - شم بببب  شد اي خودم خجالت بك به  نایيودتر اي ا دیبا دیودودش باعث 
 ب میافتاد یفكر کمک بهشون م

 با حرص وفت : هنگامه
که م گهیصددددرا تو د - با آدمها یچرا ! تو  که   یطورنیا یدونم تو هر پرونده 

ايشددون حق الوکاله  یببب حت یوذار یم هیچقدر اي خودت ما یبرخورد دار
 ب یدیهاشون رو م یدادرس نهیداها هز یبعض یریو ینم
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كه خ یدون یکه تو م نهیهم هم شیبد -  یهم م گهید یها یلینه فقط تو بل
 چیخواست ه یداد اما دلش نم یدونند ببب باران داشت همه پس اندايش رو م

شه ببب فرق بکس خدر  ستیمن و اون هم نیدار ب صال به دن نیببب ا نجا  ایآدم ا
 کردن بب ثاریاومده واسه ا

سند ب تا نطوریامثال باران ها به داد ا دیبا یصدرا ! تا ک یتا ک - يه خانواده ها بر
برخوردار  ییکمک ها نیکه اي همچ سددتندیهمه اشددون انقدر خوش شددانس ن

وضددع رو  شددتریند که کمک کرد بهشددون بهاشددون انقدر مغرور یلیبشددن و خ
قدر توا یخراب م ما چ گه  باران ببب م ما من ، تو ،  نه ببب ا به هر  میدار نک که 

 فهیببب اونوقت وظ میخاص هسددتند کمک کن طیکه تو شددرا نمونیکدوم اي موکل
ر که به فك سددتیما ن فهیببب دفاك اي حق ببب وظ میکن یرو فراموش م مونیاصددل

ش نایا  اي  وادیم یاي همه رو داره حت تیحما یکه ادعا یهمون قا نون دیبا میبا
ت  وقت قا ما یخانواده  نه  تیمقتول ينه ح که نك نه  که  یمودود ب هیک اريش 

س ت سرشون رو داره باعث بشه  صف اريش پ اي  تیبكشن ببب به فكر حما ین
 ببب ستین یمشكالت که ماد شهیها باشه ببب هم نهیو تهم نهیخانواده تهم

 : دیورفته حرفش را بر ییبا صدا مبرسا
سته هم - شكالت که ماد شهیدر سم که  یرو م یب خانواده ا ستین یم شنا

بهش ت*ج*ا*و*ي کنه طالهاش رو  نكهیو بدون ا دیراننده ديد هیدخترشون رو 
داشددتن و مابه  یربود و خودش رو هم کشددت ب خانواده اش کامال تمكن مال

 وشددد ين  یمتالشدد شددونیاما بعدش کال يندو ين و مرد رو دادن ب هیالتفاوت د
خونه و  شدددیکه پشددت سددرشددون يده م ییشددوهر به خاطر آبرو شددون و حرفها
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 هگیرو فروختن و رفتن خارج اي کشددور اما اونجا هم نتونسددتد د شددونیيندو
باج ونده هم به خانواده  هی نكهیخشددم فكر ا یکنند ب افسددردو یدرسددت يندو

 بببب بشن یرشون هم رفته باعث شد ذره ذره متالشقات  دادن و آبرو و دون دخت
 دسته مد  را در دستانش فشرد ب صدرا

مال یخانواده ا هیاور  یعنی - اي اون  یدختر ایاش خوب بود و ين  یوضددع 
نند خانواده قات  ک میتقد یرو دو دسددت هیتفاوت د نیا دیبا دیخونه به قت  رسدد

 کنه ببب یم تیا حماشده اون یاي خانواده متالش یبببب اونوقت ک
 وفت : یاي دا بلند شد و عصد هنگامه

سه د - سه ب نم كنمیخواهش م گهیب شنوم ببب وفتن ا یب  نجایحرفها ا نیخوام ب
 اعصابمون فرسوده بشه ببب شتریو ب شتریب نكهیداره دز ا یا دهیچه فا

 چنگ يد و اي اتاق خارج شد ب زیم یرا اي رو فشیحرف ک نیبه دندال ا و
 خاست وفت : یکه بر م یدر حال صدرا

 حالش رو ورفتم ب شتریفكر کنم با اومدنم ب -
 ینكنه ب یخال یكیاش رو سددر  یتا دق و دل هیقاط ینطوریا ینه هنگامه وقت -
قاط میبزن یدور هی رونیب میبر یببب حالش رو دار شدددهینم الیخ ما هم   یتا 

 ببب مینكرد
اتاق خارج شد و به مالحت وفت که تكان داد اي  دییسرش را به نشانه تا صدرا

 تواند امروي يودتر برود ب و سپس به دندال برسام اي دفتر خارج شدند ب یم
******************* 

ي هر وقت ا شتریب امروي ب ستادیا دایرنگ و بلند کافه بر رهیت یها شهیش مقاب 
 یمطدوع به دندال آرامش بود محتاج آرامش بود ب در را که باي کرد موج یگرید
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 یسددوخته ا یچوب خوش بو هیشددد یزیشددكالت و قهوه و چ یاي ورما و بو
شت ب بر خالف هم شامش را اندا شت پ دینو شهیم ب دلش  دیند ش وانیرا پ

 یشگیهم زیاحساسش دچار تعجب شد ب به طرف م نیورفت خودش هم اي ا
که محكم بود که قاطع  یشددگیبود که بر خالف هنگامه هم یاش رفت ب وقتها

باورها یکرد ب حس م یبود ، احسددداس تزلزل م مه  حال فرو  شیکرد ه در 
آن  یوره کرد و سددرش را رو زیم یرا رو شیاي دسددت ها یكیاسددت ب   تنیر

ست د شتان د سرانگ شت ب با  ش یم زیم یرو یخطوط مدهم گرشیوذا ب  دیک
ما را ورفت ا شیدا ییآشددنا یقیکرد و موسدد رییکافه تغ میمال کیموي یصدددا

و  را شیکنار یدا بجا شدددن صددندل یوقت یسددرش را بلند نكرد ب حتهنگامه 
س ستن ک ش ش یرو ین ض دنیآن را حس کرد باي هم به ک  زیم یرو یخطوط فر

 خوش ناآشنا مقاب  چشمانش قرار ورفت ب یبا بو یرنگ یداد ب فنجان آب امهاد
 ببب گمیندارم اما همه قصه رو م حوصله

 دارم بببکه دوست ن ییاونجا یقصه رو حت همه
صداها یها یاي آرامش بو زیمث  کافه تو بود ب لدر ایکاش همه دن -  یخوب و 

 بببب میيد یو لد ند م میدینوش یفنجان آرامش م هیببب همه کنار هم  نیدلنش
 همه بحران نیشرک، وسط ا یبهدهه  نیا یتو

 آسفالت ، دا وذاشتم تو اتوبان یووشه  خودمو
 دوباره رین نگواسه م ،یو منگ یخواب یب ژست

 و لت و پاره یکه دلوت نشسته ، عصد یکس
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ستش را به آرام دینو شت ببب  یدراي کرد و رو ید سروردان هنگامه وذا ست  د
 توده ادامه داد : یهنگامه ب

 ببب انگار ببب انگار ببب ستیات ارامش ب ش ن یقیبار اصال موس نیاما ا -
 یقشنگ یپشت همه ژست ها ببب اي یوادارت کنه که حرف بزن  وادیانگار م -

 ببب یو حرف بزن ییایب رونیب ادیو بهت م یریگیکه م
ن سددرانگشددتانشددا نیرا ب یالیسدد انیورفته و آرام بود ب هنگامه در دینو یصدددا

 ب دندیکش یکش و کوله م یها رهیدا زیم یکرد که حاال همراه هم رو یحس م
 نداشتم یبا تو شوخ ایو شعرم،  ویبا يندو من

 تل ه سرنوشتم یلیما، خ میبود یشوختو  واسه
 نا نوشتم یها كتهیاي، د ریغلط بگ یه حاال

 سرنوشتم یکه اوراق بهادار بده دا ای
 ؟ یين یطعنه م یدار ای یکرد فیاالن ايم تعر -
 کدوم بببب چیه -

رخ سدد ینیبا نوک ب دیو سددرش را بلند کرد ب نو دیدسددتش را عقب کشدد هنگامه
شان م سرما که ن س رونیاي ب یبه تايو اددیشده اي  شال ن  دهیر  یتصور یب با 

  مارک دارش مث میض  یو شلوار طوس وریکه به دور وردن داشت با پل یچرک
شم نواي اي رو کیش شهیهم يد ب  یمبه او لد ند  یکنار یصندل یپوش و چ

 ایاي قهوه  یدسدددت دراي کرد و فنجان را برداشدددت ب برخالف تصددورش اثر
ش شكالت داخ  آن ندود ود ب و ب یبه رنگ آب رونشیداخ  فنجان مث  ب یدنینو

 یآمد اما وسوسه ورفتن آرامش اي ب ارها یناشناخته و مرموي به نظر م نكهیبا ا
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 یو طعم دینوشدد یبر ودودش چنگ انداخت ب درعه ا شیمطدوك و خوشدددو
 تر فرو داد ب بیعج یرا با حس بیعج

 نداشه بب یسم -
و  حی! بهتره که حاال حاال ها صددح شددهینم مدیعا یزیاي مسددموم کردنت چ -

 که نرفته شغ  اولم طدابته ببب ادتیب  یسالم بمون
به سددووندت  یلحظه ا یبرا دیدکتر بد شدد یاوه بله آقا - فراموش کردم که 

 ب ببب یوفادار
 لب آورد ب یکش به رو یشانه باال اناخت و لد ند دینو
ببب به  یبرق تاریسدک به و نیه اب یعالقمند باش یغرب یقیبه موس ادیبهت نم -

 ببب یزدانیرضا 
 ببب یدیرس جهینت نیاستثنا هست ببب حاال اي کجا به ا شهیعالقه ندارم اما هم -
 ببب ادیو سه تار نم یخوب به سايدهن -
 ببب كنهیانسانها رو تضادهاشون قشنگ م -
 ببب شدیاطراف ما هم با تضادهاش قشنگ م یایکاش دن -

که اي ظهر  یببب هنوي درد دیکشدد یقیدمله نفس عم نیوفتن ا بعد اي هنگامه
رنگ  یبب ار آ نیبا ودود ا یبود بب حت افتهین نیکرد تسك یاش حس م نهیدر س

 ببب یخواننده عاص نیو ا
 ستین یمنحن ریمس هیصدتا اتوبان،  نیا نیب

 ستینده فرمان واسه ا ،یپشت سرم ه یکس که
 پارمووش لت و  یتو دنیکش رویآژ یوقت
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 شعرمم شد انفجارم ،یبمب دست نیع خودم
 پاشه یخون خاطره م وار،ینفر رو در و د هی
 بذار انگشتو رو ماشه ندار،یا گهینفر که م هی

 سر صحنه واسه ادرا م،یدیساده نرس یلیخ
 که محض خنده، وروه يد به وله ما یانگار

ضادها واه - شت و واه یواه دانیي یت شن تا چ دیبا یي بدن  رییتغرو  یزیبا
 ببب
 دردناکن ببب یلیهم خ یواه -
شك  نم یسیدورد چیبب ه شهیبدون درد نم یتكامل چیه -  یبدون رنش بردن 
 ببب رهیو
تر اي  حشره يشت هینه  ادیب ایپروانه به دن هیدرد  یها لهیپ نیکه اي ا یبه شرط -

 بب رهیگیم یبب اونوقته که تضادش معن شمیکرم ابر
ش یببب ب وا یب وا دیببب فقط با رهیامكان پذ زیهمه چ - بب ب یاما توش غرق ن

 ببب یببب تا سرپا باش یاما تكه تكه نش یرنش بكش
 و وفت : دینوش یگریدرعه بزرگ د هنگامه

 ببب یهم که هست لسوفیف -
 ببب یاریتو هم که کم نم -

 ببب نیمث  آرامش مث  تكو یداشت حس یمرد احساس خوب نیب کنار ا دیخند
 کرد و وفت : یکوتاه میخنده او اي دا بلند شد تعظ دنیا دب دینو
تا سددقراط و افالطون کنار هم بنوشددند و  ارمیپس برم دوتا فنجون قهوه تلو ب -

 ل*ذ*ت بدرند بببب
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ش زیکه اي م دینو شد هنگامه وو شته بود اي  لنتیسا یاش را که رو یدور  وذا
سه تماس ب یخارج کرد ب رو شیپالتو بید س یصفحه  شكوفهپا  و اي طرف 

 شكوفه ماند یداشت ب دکمه سدزرنگ را فشرد و منتظر صدا
 سالم هنگامه دان -
 شما ؟ نیسالم شكوفه دون خوب -
 ولم ! یمرس -
 بود ب لنتیسا یبا من ! شرمنده تلفنم رو دیداشت یکار -
 ! نجایا ییایسر ب هی یب وقت دار زمیدشمنت شرمنده باشه عز -
 ببب ادین ورفته به نظر مافتاده صداتو یاتفاق -
 ! افتهیهنوي نه اما ممكنه که ب -

 کرد ب یحس را درک م نیا یبغض کرده بود و هنگامه به خوب شكوفه
 اونجام ببب گهیربع د هیتا  امیچشم االن م -

شد نو تلفن شت پ دیرا قطع کرد ب و اي دا بلند   یتاهندود ب لد ند کو ش وانیپ
 یم شیزهایم ینوشددتن رو یادواری یبرا دیکه نو یتكه کاغذهاکوچك یيد رو

شتر شت تا م سرانند چند زیم یمات رو یها شهیش ریو ي سندیها بنو یوذا  ب
 نوشت و اي آنجا خارج شد ب یخط

 اهیس یپشم فیدفت دستكش ظر کی زیم یکه بروشت هنگامه ندود رو دینو
 بنوشته شده بود  بیان به صورت ار یکه رو یرنگ مانده بود و تكه کاغذ

 ترانه نیداد ا یعاشقت ندودم، پا نم اوه
 عاشقانه نیينده باد ا ،یاریبد ب الیخ یب
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 ادداشتیواسه  سمینو یبا خون ، م ت تویپا اسم
 پاهام نگهم داشت یرو ا،یکه تو دن یزیچ تنها
 داست نیو ته کنم تو داده، مقصدم تهش هم سر

 استیتهرون، ايدحام شعر و رو یبردا وسط
 هامون هیيا اي ما، ما هم اي والرو نیوذره ا یم

 حوادث ، اوه س تن اوه آسون نیشن ا یم یعاد
 ماه آذر یمجاور، وسطا زهییپا یتو

 آخرب میبه س میقرارمون که با هم، بزن شد
 و نگران رو به شهال خانم کرد و وفت : دهیرنگ پر شكوفه

ماس ت تلفن کرد بگو بعد یاور کس زیرو بگذار رو م ییشهال دون چا یمرس -
 به بچه ها هم بگو مزاحممون نشن ب رمیگیم

به دور و  یوفت و اي کتاب انه خارج شددد ب هنگامه نگاه یچشددم خانم شددهال
صم ییآن رنگ و بو یخانه که همه دا نیاطراف انداخت در ا شنا اي  و  متیآ

شت کتاب انه را ب یمهربان س یم یگرید یاي هر دا شتریصاحدانش دا ب  دیندپ
شوملريا یشعله ها  یشك  کوچک ووشه اتاق حس مطدوع  یم*س*تط نهین 

ستالوژ ییورما اي سمت نگران یبه او منتق  م کینو كوفه ش یکرد ب ذهنش به 
ضددرب ورفته  یدسددته راحت یبه او انداخت که انگشددتانش رو ینگاه دیچرخ

 بودند ب
 دیکن ینگرانم م نیافتاده ؟ دار یاتفاق -

 هنگامه دوخت :نگاهش را دستجو ور به چشمان  شكوفه
 ؟ یدونیم یبود بب باران چ یکارآمويت ببب اسمش چ نیتو درباره ا -
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 چطور مگه ؟ زهایچ یلیخ -
 ! یايش بهم بگ یدونیم یهرچ  وامیم -

ست نفس  گریکه د هنگامه ضوك اي چه قرار ا شده بود که مو صتش خدردار  ش
 و صاف نشست ب دیکش یقیعم

ست ن نطوریخوب ا - شما بگ ستیکه در م تا من بتون یبدون ی وایم یو چب 
 برات بگم ببب

پس  و بگم بب چونمیمث  شددما وکال حرف رو بپ سددتمیهنگامه من بلد ن نیبد -
هسددت که  یاون و صدددرا چه ارتداط نیبدونم ب  وامیصدداف و پوسددت کنده م

 بببب ستادهیمن ا یبار تو رو نیاول یصدرا برا
شتب دلش نم یحس بد هنگامه س یدا ست اي او  شود و لحن خوا ستفاده  وا

 دیرس یشكوفه چندان دوستانه به نظر نم
 ببب ستین نیدید رهیدز همون که تو دز یاونا ارتداط نیب -
 ببب ستین نشونیب یاحساس چیه یعنیمن رو بچه فرض نكن ببب  -
 دیدیاي رابطه اشون پرس دیدیشما اي احساسشون نپرس -
 کنه ببب یم یچه فرق -
 هست حتما هست بب یکه احساس نیحس کرداما اور  ادهیفرقش ي -

 یو نادم سع مانیب پش دهیهنگامه متوده شدکه اي او رنج ریاي لحن دلگ شكوفه
 کرد لد ند بزند ب

شا یبد ش هنگامه دون م - ت چند وق نیتند رفتم بب اما واقعا تو ا دیدونم که 
 هگید یهاکردم اي همه بچه  یکه فكر م یببب پسر من ! بچه ا شمیم وونهیدارم د
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بببو تو رمشیدور بپذ چیتونم ه یورفته که نم میتصددم هی هویام عاق  تره حاال 
خانواده ا یدونیم مه تو امور  شیب میکه ب واه میسددتین یما  چه الي اي اون

 اما بب میبچه هامون دخالت کن یخصوص
صدرا اعتماد نم نیشكوفه دون ببب چرا ا یاما چ - ب اور اون  دیکن یبار هم به 

ش سبه  سا ست داره که اح شونیب یما وفته که باران رو دو ست ببب با ن قدول  دیه
 بببب دهیکه همه دوانب امر رو سنج دیکن
ين مطلقه اسدددت با  هیببب باران  هیدوانب امر چ نیبه من بگه ا یكیخوب  -

 نامعلومتر بببب یا ندهینامعلوم و آ یوذشته ا
 شكوفه وفت : یهنگامه دل ور اي قضاوت عجوالنه و نا به دا -
شته اش برا هیباران  - ست درسته ! اما وذ صوصا  چیه یين مطلقه ه کس و خ

االن که تو دوران  نیاش هم روشنه ببب هم ندهیببب و آ ستیصدرا نامعلوم ن یبرا
 شده ببب ریاسمش توماهنامه کانون وکال اومده بب ايش تقد هیکارآموي
 : دیبا حرکت دست حرف او را بر شكوفه

 یتونه يندو ینم نیيبده اسددت بب اما ا  یوک هیکه  میصددال فكر کندرسددت ا -
ص ضم یش  ب نداره ب یدنده مثدت چیکنه ! ببب اون به نظر من ه نیاش رو هم ت

ما من اي روي دیشدددا باشددده ببب ا ببب دلم  دمیکه تو رو د یصددددرا بهت وفته 
 یعروسم باش  واستیم

که وسوسه همراه شدن با  شدیقلدش را فشرد ب مدتها م یحس کرد دست هنگامه
سع الیصدرا را اي خ شقش را برا نیکرده بود اول یخود پاک کرده بود ب که   یع

شق شهیهم شا یفراموش کند ب ع را  شیهنوي آنقدر پا نگرفته بود که يندو دیکه 
حرفها را بشددنود ب  نیاخواسددت دوباره  یخود قرار دهد ب و حاال نم ریتحت تاث
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س سا یحاال که ک ته نهف یها یمهربان ایبه طرح نگاهش  ییعات تنهابود تا در 
 توانستیم یساي یو صدا یو لد ند یکه با فنجان یدر رفتارش فكر کند ب کس

مزخرف را اي ودودش پاک  یروي کار کی یسددداعت تنش ها میدر کمتر اي ن
اسددمش کنار اسددم  ید هنوي وقتید یشددد م یکند ب اما با خودش که صددادق م

 افتد ببب یبه تكاپو مقلدش  ندینش یصدرا م
شكوفه خانم ! من اي لطف و محدتتون نسدت به خودم واقعا سپاسگذارم بببب  -

 دیدوسددت و همكارش باشددم ببب شددا دمیم حیاما من به صدددرا هم وفتم ترد
شه ا ست ندا ص یرو بهتون بگم اما تو يندو نیدر ش ب خا ست که  یمن  ه

 ببب دیبد ش ییپروا یب نیفكر کنم ب من رو به خاطر ا یبه کس دهیادايه نم
که آريو داشت عروسش  یموقر و مهربان شهیمات و مدهوت به دختر هم شكوفه
 کرد ب یخود اعتراف م یکه به عشق پنهان ستینگر یباشد م

 خودمون بمونه بب نیحرفم ب نیا دوارمیمتاسفم ببب ام -
 وفت :: دهیبر دهیبر شكوفه

 ته باشه ببرو داش اقتتیل دوارمیحتمببحتما ببب ام -
سع هنگامه کرد با اعتماد به نفس لد ند بزند ب  یخجالت را اي خود دور کرد و 

اش به او نگاه  یسايدهن یکه اي باال دیو در همان لحظه نقش لد ند مهربان نو
شمانش م یم صدا دیخند یکرد و چ شكوفه باي افكارش  یدلگرم ترش کرد ب 

 را اي هم وسست :
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سر  یمن برا یارهایمع یوفتم که بدون رو نیخوب ! به هر حال ا - انت اب هم
ين  نیدختر که چه عرض کنم ا نیدختر بب ا نیبوده ب حاال ا یصدرا در چه حد

 مطابقت نداره ببب ارهایکدوم اي اون مع چی! با ه
 يد : یهمدالنه لد ند هنگامه

بچه هاش  یتو تصددورات خودش برا ی! به هر حال هر مادر كنمیدرکتون م -
 بهشون نرسه بب تیممكنه تو واقع یکه واه كنهیرو فرض م ییزهایچ
 ببب رهیايدواج سر بگ نیوذارم ا یاما من نم -
 رو ب واد و انجام ندهببب یزیشناسم نشده که چ یمدت که صدرا رو م نیتو ا -
ه تون یارتداط اصددرار داره نم نیتا من رو متقاعد نكنه ببب که چرا انقدر به ا -
 ب واد بكنه یتونه سرخود هر کار یبببب م ارهیست بمن رو به د دییتا
 انجام بده ببب یشما کار تیکه بدون رضا ستین یصدرا پسر دکهیدون یم -

نداشددت ب  مانیوفت در ته دلش به حرف خود ا یرا م نیکه ا یدر حال هنگامه
شده بود که هر کار یانقدر ب دید یرويها م نیکه ا ییصدرا  یپروا و دور وون 
 مكن بوداي او م

 بار ثابت کرده هیرو داره ببب اون  اقتشیشددكوفه دون! من مطمئنم که باران ل -
شد ت یکه برا  بار هم مطمئنم که اي نیکنه ببب ا یبتونه م یصدرا هر کار یخو

 ب شهینم مونیاعتماد بهش پش
 اي استفهام به خود ورفت : یشكوفه حالت صورت

 ؟ هیمنظورت چ -
ر بهت دیدرست است ب شا ینست در آن لحظه چه کاردا یکالفه بود نم هنگامه

شكوفه ا صدرا م نیبودکه  سو دیشن یحرفها را اي خود  د کر یفكر م یب اما اي 
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وکند مادرش بايو یداستان را برا نیصدرا ب اطر حفظ غرور باران نتواند ا دیشا
 ب

 هست که اليمه من بدونم بهم بگو ببب یزیاور چ كنمیهنگامه خواهش م -
 و وفت : دیکش یقینفس عم ههنگام

شا - شا اتشیبتونم کل دیخوب  شه اي رو بهت اتشیدزئ دیرو بهتون بگم اما  ر با
 ییدر يمان دانشددجو شیببب باران شددش سددال پ دیباران بشددنو ایخود صدددرا 

ار ب یاسددیو سدد یپرونده ادتماع هیو تو  كنهیدر حق صدددرا م یبزرو یفداکار
بببب و من اي صدرا  رهیگیتماما به عهده م دوش صدرا بوده رو یکه رو یتیمسئول

س دمیشن سابقه  سیکه با توده به  صورت وارد  یا شما ممكن بود در  خانواده 
تو  یتمد هی هیخراب بشه بب و بعد اي اون قض شیمسئله ک  يندو نیشدنش به ا

کنند که تن به  یمونه و خانواده اش انقدر بهش فشددار وارد م یبايداشددتگاه م
با م دهیايدواج م نه ايدوادش  ببب و دسدددت  شدددهیتموم نم تیوفقب و متاسددفا

 میوذاره ببب و حاال صدرا تصم یدوتا رو سر راه هم قرار م نیسرنوشت دوباره ا
 ورفته که در کنار باران باشه بببب

صدرا  اتییبود نگفتن دز دواریام هنگامه سئله عالقه باران به  صا م صو  ایو خ
که  ییحرفها نیا یدربرابر صدرا باشد برا یخوب یهیبودنش بتواند تود یبستر

 وفته ب
 یدر سددكوت به فنجان چا یهنگامه اندک یبعد اي تمام شدددن حرفها شددكوفه

 زیماندش دا شددتریب گریکردکه د یشددد ب هنگامه حس م رهیسددرد شددده اش خ



 1155 در  امتداد باران

کوتاه بر وونه شكوفه نشاند و در برابر  یب اي دا برخواست و ب*و*سه ا ستین
 يد ب یو تنها لد ندا یسطح یاصرارها

و  سدددتیب نیا یکرد در ط یشدددد با خود فكر م یاي خانه آنها خارج م یوقت
سال شت نه  مث  امروي اي هر طرف تحت  یروي چیکه اي خدا عمر ورفته ه یه

اشت تا د ايیقرار نگرفته ب و در آن لحظه تنها به آرامش اتاقش ن یعصد یفشارها
 بب دیاسایب یلحظه ا دیشا

***** 
 قرار داد ب زیم یرو یلیرا مقاب  ل یکارت کوچك سهند

 مارانشیو ب رهیکه دوستم سه شنده ها عصر به اونجا م هیدولت یمرکز درمان نیا -
 شما هم وقت ورفتم بب یببب برا كنهیم تیزیرو و

س یلیل شمان  سهند  اهیسرش را بلند کرد و چ سرد  و کنجكاوش را به نگاه خون
 انداخت :

 بب دیکه به من و خواهرم کمک کن دیرار دارشما چرا انقدر اص -
سپ سهند ستش را  دیروپوش کوتاه  ستهاش عقب راند و هر دو د رنگش را با د

 تفاوت وفت : یکرد و ب شیدهایداخ  د
سئول یبه پا دیشما بگذار - ساس م سووند بقراط بببب اح ه و تعهد ب تیهمون 

به آدمها  دینقدر اصرار داردونم شما چرا ا یببب اما من م ماریب هیشغلم دربرابر 
 ب ب دینگاه کن یشک و دودل رهیت نکیاي پشت ع

 انداخت : نییشرمنده شد و سرش را پا یاندک یلیل
برام  سوال بدرم ببب فقط ریشما رو ي تیخواستم با سوالم ش ص ینم دیبد ش -

 قاب  درک ندود ب ب ب
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 دایآدرس رو پ دیببب ممكنه نتون سددتین یبه عذر خواه یايین كنمیخواهش م -
 دندالتون ببب امیمن سه شنده م دیمنزلتون رو بهم بد یب نشون دیکن

 ورفت : طنتیاي ش یمعترض نگاهش کرد ب لد ند سهند رنگ یلیل
ره ببب سوال ب ریي تمیبب اها که ش ص دیوفت یکه ببب چ دینزن یخوب باي حرف -
 ببب ستین رفتهیپذ یبار عذر خواه نیا
در  شیو بزرووار تیپزشددک مهربان که انسددان نیا یزه پراناي م اریاخت یب یلیل

شت در ا یمارانیبرخورد با ب شده بود خنده اش  نیکه دا مدت کوتاه به او ثابت 
 ورفت ب

 وفت : تیبا استفاده اي موقع سهند
 ب ادرس فراموش نشه تتونیموفق یوذارم به پا یمن لد ندتون رو م -
انه لدهاش را بهم فشرد و ش یلیروشت ب لحرف به داخ  اتاقش ب نیبه دندال ا و

شد ب اما در پس  یباال انداخت ، کاغذ کوچ شتن آدرس  شغول نو شت و م بردا
ر دکتر را سدد یوشددت تا بتواند روي سدده شددنده به نوع یم یذهنش به دندال راه

 آمد ببب یبدواند ب هر چند دلش نم
**** 
اي انواك و اقسددام کتاب کوچک قانون تجارت را بسددت ب ذهنش انداشددته  باران

سهام س یسهام ریو غ یشرکتها اعم اي اندک و حجم  اریشده بود ببب وقتش ب
س شک تر یكیآمد بو حقوق تجارت  یبه نظر م ادیي اریدرسها ب رار و ف نیاي خ

شد نگاهش به م چیبود که ه ییدرسها نیتر شن ر وریانتوقت به آن عالقمند ن و
رفت  یم نییو باال و پا دیچرخ یم آن یرو ندويیو یافتاد که لووو وترشیکامپ
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 یدیآ پنجره باي چت اي کیشده بود  داریاي خواب ب یصدح افتاد که وقت ادیب به 
 یآمد که با چه نفرت ادشیکرد ب  یم ییخودنما امیپ یشددماریفرهاد با تعداد ب

نكه ب با آ شدددیم دهیسددوراخ دوبار وز کید اي یپنجره را بسددته بود ب نه ندا نیا
ص س یفانه به نظر نمچندان من سنجرها دیر س یتمام م  را ستمشیمودود در 

 پاک کرد ب
س یصدا ستش را به طرف پات ت دنیآالرم کوتاه ر شد تا د  یاس ام اس باعث 

 اي طرف صدرا بود امیاش را بردارد ب پ یدراي کند و ووش
 ؟ " ی" سالم ب بهتر

 بود ب یآمد اس ام اس باي یکه به صدرا ثابت نم یزیيد تنها چ یلد ند
 " سالم ! ممنون بهترم ب شرمنده بابت يحمت امروي "

 " کدوم يحمت ؟ "
 "یمن رو تا خونه رسوند نكهیو ا یکرد نهیخانواده تهم یکه برا ی" کار

اونها هم ندود و رسوند شما هم  یورچه برا نهیخانواده تهم یبرا یگی" خودت م
 ماست " فهیوظ

 لب وفت : ریيد و ي یلد ند باران
 ضر دواب بببحا -

ايش تشددكر کردم ب رسددوندن من هم  ابتی" به خاطر هر کس که بود من به ن
 لطف شماست "

شته ها یكیتو  نكهی" در ا دا رو به خ امیپ نكهی! اي ا ستین یشك ییخدا یاي فر
 ممنون " یمن رسوند
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س ام ا نینداشددت تا به ا یب دواب دیخند اریاخت یباران ور ورفت ب یها وونه
ه ب  واندیرا که م یماده قانون نكهیکتابش را برداشدددت اما قد  اي ا اس بدهد ب

 بلند شد لشیموبا یبرساند دوباره صدا انیپا
 ؟" یکن یم كاریچ ی" دار
 یمگه تو فضول سمیبراش بنو شدیفكر کرد کاش م باران

 "  ونمی" درس م
 چطور بوده ؟" شرفتتی" پ

 " افتضاح"
 نیسدد ت تر اي ا یم اي پس امتحان هاشددناسدد یکه من م ی" نگران نداش باران

 " یب وا دیفقط با ادیهم بر م
 کنم " ی! همه تالشم رو م تی" ممنون اي دلگرم

 " یادامه اش بد یتون یفردا م یوقته بهتره ب واب ری" االن هم د
 نمونده " یزیچ  وابمیب ش ب ونم م نی" تا اخر ا

 شدت خوش بارانم " شیشاپی" باشه ! پس پ
 بب"بری" شب ب 

و  آرامتر اسددت یبار به راسددت نیرا که دوباره در دسددت ورفت حس کرد ا کتاب
 یبلند به نظر نم یواریچون د گرید شیدرس خشددک و فرار برا نیمرور کردن ا

 فرستاد یکه صدرا م یرسد ب اما قلدش هنوي در تالطم بود انگار هر اس ام اس
ند م بیعج یبه همراهش امواد قدرتم بار یو  لب  مد و ق ند ب  یم اان رآ لريا
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ورق ها صددورت ور ورفته  یکرد خنكا یکتاب م ف یبروها یصددورتش را ال
 اش را نوايش داد بببب

نگاهي به سدداعت روي دیوار کافه انداخت عقربه کوچك خود را روي  برسددام
عدد دوايده ولو کرده بود و منتظر به مسددیر عقربه بزرگ نگاه مي کرد تا به پیوند 

سند شان بر شقانه  ساعت دوايده را رقم بزنند اما هنوي تا پایان این انتظار  عا و 
 رمانتیك پنش دقیقه باقي بود ب

اي چراغهاي کافه خاموش شده بود اما یكي دو مشتري دیگر چون برسام  نیمي
هنوي روي صندلي هاي راحت کافه دا خوش کرده و خیال بیرون رفتن نداشتند 

ام هنوي حس به خانه رفتن نداشت ب ساعتي اي رفتن صدرا مي وذشت ولي برس
را دم  آخر شدش هب اینكه به خانه بروردد و باي بي آنكه کسي منتظرش باشد قهو

سر و کله بزند و بعد روي ت ت بزرگ  ضایي اش  شب با اوراق ق کند و تا نیمه 
ر روي ب –الدته اور هوا ابري نداشدددد –دو نفره اش ذل بزند به تللو تابش نور ماه 

ض بزرگ وسددط حیاط خانه پدري ،و به یاد بیاورد خاطراتي را سددطح مواج حو
سكوت ب بیاد بیاورد آقا بزرگ را که  يکه حاال اي آن همه اش تنها ،تنهای مانده و 

با آن سید  هاي اي بناووش در رفته سفید رنگ تكیه مي يد به عصاي قدیمي پر 
اه هروز در نگنقش و نگارش و با نگاهي که در عین مهرباني صالبتي داشت که 

شم بدويد و اي خاطرات قدیمي اش  هیچ کس ندیده بود به بزروترین نوه اش چ
ست که مي توان او را  وبگوید  ساني ا هنوي با افت ار بنايد به اینكه اي آ خرین ک

به خاندان يندیه نسدددت داد ببب اي هجرت پر درد خانواده اش در يمان قادار به 
آقا محمد خان قادار مي وفت و حسرت  تهران دهت قرار ورفتن تحت سلطه

ند کاري بك توانستاینكه چطور ایرا ن به دست قاداریه ویران شد و هیچ کس ن
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ب یاد صورت ورد و درخشان خانم بزرگ با آن موهاي همیشه کوتاه و رنگ شده 
شه يینتش مي کرد و با  سر مروارید قدیمي را همی سنجاق  مرتب که یك دفت 

شیریني به  شي  ست و آقا بزرگ براي ف ر فرو سوغات فرنگ ا همه مي وفت 
نوه هاي دیگر خانواده که  دايسالگرد ايدوادشان به او هدیه داد ب یاد سر و ص

حاال هر کدام ووشدده اي اي دنیا همدیگر را فراموش کرده بودند و سددالي یكدار 
هم حال هم را نمي پرسددیدند ب و در آخر یاد مادر که با غصدده مرگ يود هنگام 

ش بر اثر تصادف ذره ذره چون شمع آب شد ب و حاال او تنها مانده بود وآن پدر
دلش نیامد دسددتي به سددر و رویش بكشددد ب دوسددت  قتخانه بزرگ که هیچ و

نداشددت بروردد به خانه اي که مدتها بود با اشددداح درون آن يندوي مي کرد ب 
یچ دلش براي شددور يندوي تنگ شدددده بود براي يندوي بدون هیچ لقب و ه
 پیشینه اي به سادوي یك رود که مالیم و بدون پیچ و خم در دریان است ب

سان باران دید ب وقتي  لد ند سادوي را در نگاه هرا ست وقتي این  ش بر لدانش ن
وردي صورت خانم بزرگ را در صورت باران یافت و قاطعیت آقا بزرگ در نگاه 

 باني مادر را وقتي بارانبرنده باران وقتي با ناحقي روبرو مي شددد ب و حتي مهر
سكوییت پرتقالي را به اتاقش مي آورد و یادش مي ماند  ستي مملو اي بی پیش د
که او چه دوست دارد ب اما حاال چند وقتي مي شد که مي دانست وره سرنوشت 
نا امیدي  باي خواهد شدددد ورچه مي خواسدددت در عین  باران در دایي دیگر 

سش را امتحان کند هر چقدر هم که شته  شان شدن دا اعتقاد به اي پیش باينده 
شد او نوه  شد ب این باخت آنقدر ها برایش مهم به نظر نمي رسید ب هر چه ندا با

 بزرگ میرعماد مقتدر ترین مرد يندوي اش بود ب
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 اي چرخاندن فندکش روي میز برداشت و اي دا بلند شدب دست
*** 

ت یت برد نوشته بود انداخآخرین نگاه را به مطالدي که صدرا روي ت ته وا باران
و نكاتي را به يیر ماده قانوني که مورد بحثشان بود اضافه نمود ب صدرا لد ندي 

 به چهره ددي باران يد و وفت :
 خوب خسته نداشي ! براي امروي دیگه کافیه ب بهتره ما هم بریم -

 شرمنده لد ندي يد و وفت : باران
 ي تا دیر وقت بموني !بد شید به خاطر من تو هم مجدوري هر رو -
 اشكال نداره وقتي پروانه پایه یك رو ورفتي ددران مي کني ب -

 در کیفش را بست و پرسید : باران
 به نظرت چطور مي تونم ددران کنم ؟ -

 لد ند شیطنت آمیزي يد و وفت : صدرا
 راه هاي يیادي براي ددران کردن هست ! غصه ن ور بببب -

 در حالي که درونش غوغایي بود وفت :شانه باال انداخت و  باران
 فوقش بهت حق التدریس میدم دیگه بببب قانونیش هم همین  ! -

قدمي به طرفش برداشددت و دسددتهایش را روي میز وذاشددت و روي  صدددرا
ستهاي او قرار ورفته بود ب با  ستتار د شد ب باران حاال کامال در ا صورتش خم 

 خودش فكر کرد :
مه رايهاي من رو ری تي روي دایره بب میدونه که بوي لعنت به تو همدم که ه -

عطرش و نزدیك بودنش باهام چه میكنه ببب براي همینه انقدر بددنس نگاهم 
 میكنه و مي خنده ببب
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 نگاه وریزان باران را با سمادت ديدید و يمزمه کرد : صدرا
که دز حق  - هت مي وفتم  نه ب تار کنم وور که قول دادم معقول رف حیف 

 ریس چه چیزهاي دیگه اي مي شه براي ددران ورفت بالتد
سینه اش بیرون بپرد  باران سه  ست قلدش اي قف حس مي کرد هر لحظه ممكن ا

 بببب صدرا لد ندش را کام  کرد و عقب کشید
 خوب بریم ببب -

 نفس عمیقي کشید و شمرده شمرده وفت : باران
 من خودم میرم بببب -
 که هست !دیر وقته ! مي رسونمت وسیله  -
 اشكال نداره آخه خونه نمي خوام برم بببب -
 کجا می واي بري ؟ -

 چپ چپ نگاهش کرد که یعني به تو چه ! اما در پاسو وفت : باران
 خونه مهتاب ! شما که باید خوب بشناسیش ! -

 کنایه باران را مدني بر خواندن بي ادايه همدم نشنیده ورفت و وفت : صدرا
 مي برمت تا اونجا ! خوب خونشون کجاست -

 مصرانه وفت : باران
 راهشون خیلي دوره ! خودم میرم بب -
ندارم  - کاري  که  عارف نكن ب من  قدر ت یاري ! ان بدتر اي گ*ن*ا*ه م عذر 

 می واستم برم پیش نوید قدلش تو رو مي رسونم ببب
 شانه باال انداخت و وفت : باران
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ستم به هر حال منكه وفتم راهش دوره بعد اور پ - صر من نی شدي مق شیمون 
 بببب

 در حالي که در خرودي را مي وشود وفت : صدرا
 بفرمایید خانوم ! کال من مقصرم تو همه موارد اي االن تا آخرش ببب -

با قیافه اي حق به دانب اي در دفتر خارج شددد و با خود فكر کرد چقدر  باران
 د بس ت است که این نقابهاي رنگ به رنگ را روي صورتش بكش

بوق ينان اي آقا رضا تشكر کرد و پایش را روي واي فشرد تا به طور کام   صدرا
سرعت به  سیاه رنگي به  سي بلند  شا شین  شود که ناوهان ما اي پارکینگ خارج 
طرفشددان آمد و قد  اي اینكه صدددرا بتواند هیچ عكس العملي نشددان دهد ب به 

ا بند اش نفسش ر نهه سیشدت با آنها برخورد کرد ب فشردوي کمربند روي قفس
آورد ب باران اما هنوي فرصددت نكرده بود کمربندش را بدندد و با شدددت به دلو 
پرتاب شددده بود و سددرش با شددیشدده ماشددین برخورد کردب حرکت مایع ورم و 
شین و فرو رفتن خرده  شه ما شی ستن  شك صورتش او را متوده  غلیظي به روي 

 هاي آن در پیشاني اش شد ب ب ب
**** 
ر د یدیصدرا تايه اي شدت فشار آياد شده بود اما همچنان درد شد نهیس قفسه

به سدد ت یحس م شیدنده ها باران  یکرد  به طرف  باي کرد و  قف  کمربند را 
با د دیچرخ باران وحشدددت همه ودودش را در بر  دنیب  صددورت غرق خون 

 ورفت ب
 باران ببب حالت خوبه ببب باران -
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اي  ب ترس دیآن را شن یخودش هم به س ت یتآنقدر کم دان بود که ح ادشیفر
ب  دیرب زیباران افتاده باشددد همان اندک نفسددش را ن یکه ممكن بود برا یاتفاق

دو مرد  هیاي ثان یاما در کسر دییایتا به سمت آنها ب دیدو رونیب نشیرضا اي کاب
اي آنها با خشونت رضا را  یكیشدند و  ادهیرنگ پ اهیس نیدرشت اندام اي ماش

آن ها آمد ب صدرا  نیبه سرعت به طرف ماش گرینگه داشت ب مرد د شیر داس
ش شم در ما شود اما مرد قو نیبا خ ست و و با  ك یه یرا و شونت ب در را با خ

كه و ت  تیدر دا هزار تكه شد و فرو ر شهیرا شكست ب ش شهیضربه آرنش ش
را شدددند و ووشدده و کنار آن  پرتابها هم به طرف صددورت صدددرا  شددهیاي شدد
ش صدا دندیخرا شنش اي ته چاه  یدرشت و چهره ا ك یمرد بر خالف ه یب  خ

 آمد و خفه بود ب یدر م
ه واسد یتون یو حاال هم م یو پسددرش رو کشددت یپرونده رو بسددت یفكر کرد -

 نیتو ا یتون ینم گهیببب من اومدم بهت بگم که د یخودت راحت دولون بد
نه ا یکن یمملكت راحت يندو نه تو  تاده ببب دفعه  نیبببب  دنايه که کنارت اف

عكس  هاش ورچ هیرو اعالم رهیعكسددش برو تو مجله م نكهیا یبه دا گهید
 ينند ب ینم هیکه رو اعالم نویمث  ا ییها فهیضع

دمله مرد تمام نشده بود که صدرا ناغاف  دوباره در را باي کرد و در محكم  هنوي
شكم مرد کوب صدا دهیبه  سع هیش کرناله اش مث  خود یشد ب  صدرا   یبود ب 

 در را بست و وفت : شتریشود اما مرد با خشونت ب ادهیپ نیکرد تا اي ماش
سته اي ا نیکه ما ا  وادیاور دلت نم - ست و پا ب  گهیه دک میبدر نجایدختر رو د

 غلطت رو تكرار کن ب گهیبار د هی فتهیچشمت بهش ن
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که  یظیآن خون غل ریماند ب به طرف باران بروشت که ي یبا حرص بردا صدرا
 هوشیب ایشد حدس يد که به هوش است  یبود اصال نم یاش دار یشانیاي پ
سرش را رو یب نطوریکه ا ش یحرکت  شدورت ما شته ب مرد مهادم که  نیدا وذا

ضربه  صدرا  زیآم دیدر هم بود ، همانطور که تهد شیدر اخم ها یهنوي اي  به 
ص ینگاه م سمت باران رفت ب  ستش را روکرد به طرف در  سرعت د  یدرا به 

در وذاشددت و منتظر فرصددت مناسددب ماند ب مرد در سددمت باران را  رهیدسددتگ
 : دیکش ادیشانه او وذاشت ب صدرا فر یوشود و دستش را رو

 یدستت رو بكش عقب عوض -
قا - به آ لد  یوک یبه  ما ي یبد یفحش هم ب  یزنیحرف م شیت یت یادیببب ا

 باهاش حال نكردم ب
دال و با  نیا به دن باران را اي رو کیحرف  ندل یحرکت   نیيم یبه رو یصدد

صدددرا بر اثر تصددادف حداق  دو متر به  نیپرت کرد ب ماشدد نگیپارک یمانیسدد
صدرا د نگیعقب و داخ  پارک شده بود ب  ش گریرانده  را  نیتعل  نكرد و در ما

کرد  ندرا بل شیپاکرد ب مرد مهادم  مهیناله باران قلدش را دو ن یباي کرد ب صدددا
 باران وذاشت نهیقفسه س یو رو

 قدم بردار تا دنده هاش رو خرد کنم ببب هی -
 ووونیدست اي سرش بردار ح -

ست اي  هنوي ضا توان شده بود که ر صدرا تمام ن  یلحظه غفلت مرد کیحرف 
 یپشددتش چسدددانده بود اسددتفاده کند و با يدن ضددربه ا واریکه او را محكم به د

 بكشد ادیرو بدود و فر ادهیطرف پ شكم او به ریبه ي یکار
 کشن ! یدارن دو نفر رو م نجایا دیمردم کمک کن -
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فته که او را ور یکند ب مرد دایپ یسددیتقاطع بدود،تا مامور پل نیبه سددمت اول و
 کرد و وفت : یكیبود رو به آن 

 ! شهیم دایاالن سر و کله مامورا پ میبر ایب رجیا -
درا باران يد و رو به صدد یبود به پهلو دهیپوشددکه  ینیبا پوت یلگد محكم رجیا

 وفت :
 ببب میورد یاما مطمئن باش که بر م میریما م -
رفت و همراه همدسددتش به  نیحرف به سددرعت به سددمت ماشدد نیبه دندال ا و

 سرعت اي آنجا دور شدند ب
که  کرد یرخ داده بود و صدددرا باور نم قهیاتفاقات در کمتر اي چند دق نیا تمام

 نرایو و  تهیدر هم ر نطوریقدلشدددان حاال ا قهیچند دق کیآرام و رمانت یایدن
سمت باران دو سرعت به  صدا دیشده ب به  سر و  ضا  یو کنارش يانو يد اي  ر

 ساکنان ساختمان اي پله ايآمده بودند و چند نفر هم  نگیچند نفر به داخ  پارک
 ب دید یکدام را نم چیشدند ب اما صدرا ه یم ریها سراي

بلند کرد ب صورت باران همچنان  یشانه باران انداخت و او را کم ریرا ي تشدس
ش سمت دکمه ها دهیاي خون پو ستش را به  شونت د  راهنیپ یشده بود ب با خ

دو در آنها را ددا کر یرنگش برد و بدون آنكه آن را باي کند با حرکت دیمردانه سپ
س یحال صورت باران را به  س یم کیاش نزد نهیکه  اي  یکرد با ووشه ا یعکرد 

با احت یبه آرام راهنشیپ ند ب چهره اش چون فوالد  زیصددورتش را تم اطیو  ک
سرد و ب س یس ت  سه   یم نییباال و پا یباران با تنفس نا آرام نهیروح بود ب قف

 یرو دیدختر ندا نیآمد ب چرا ا یرفت ب قلب صددددرا با هر حرکت او به درد م
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 اقتیل یعرضددده و ب یکرد مودود ب یم اسحسدددب ا دید یآرامش را به خود م
ست که حت س ینم یا ست اي ک ستش دارد محافظت  یتواند در شقانه دو که عا

مراه به ه یسددیشددد ب مامور پل یتر م نیو سددنگ نیسددنگ شیکند ب بغض درولو
ضا به آنها نزد شد و در حال کیر ضا میسیکه با ب یتر  کرد  یآمدوالنس م یتقا

 رو به او کرد و وفت :
 حالتون خوبه ! آقا -

 تیکه در آن لحظه اهم یزیخواسددت دواب او را بدهد تنها چ یصدددرا نم اما
رکت ح یباران به س ت یرا باي کند ببب لدها شیبود که باران چشمها نیداشت ا

 کرد ب
 صدرا ببب صدرا بب -

شن یصدا صدرا  صورت غرق خون باران  دیيمزمه اش را تنها  صورتش را به  ب 
 ت دواب دادچسداند و با حرار

 ادینگو االن آمدوالنس م یچیبارانم ببب ه نجامیببب من ا نجامیدانم ببب من ا -
 ببب

صدا تیآنكه اي دمع یب شد  شان خجالت بك شده به دور اي بغض  شیدمع 
 ببب دیلري یم

آلوده به خون  یمقه ها یکرد چشددمانش را باي کند و اي البه ال یباران سددع اما
صورت او را بد یشانیپ س ت ندیاش  ستش را به  خراش  یبلند کرد و رو یببب د

 ببب دیبود کش یخون اي آن ها دار یصورت صدرا که اندک یها
 ببب؟یدی؟ صدمه د یص بببصدراببب خوب -
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صدا اریاخت یب صدرا س ستیبلند ور یو با  سد نهیسر باران را به  اند و اش چ
 سر باران وذاشت ب یاش را رو یشانیپ

عرضددده خوبم ببب  یخوبم ببب من ب اقتیل یببب من بمن خوبم قربونت برم  -
 ببب ادینگو االن آمدوالنس م یچیه

همه احسددداس خالب در ودود باران که هنوي  نیعادز بود اي تحم  ا قلدش
س سال ببب هنوي نگران او بود که آ شت ده   ببب انگار نه انگار ندیند بیبعد اي وذ

 ند بي یدست و پا م یبدتر اریبس طیکه خودش در شرا
 با خنده رو به باران کرد و وفت : برسام

ببب  شددهیروش خورد نم یب ام و رو اور با چكش بزن یدلو شددهیباران شدد -
 ب یرو ترکوند شهیترمز ش هیکه با  هیموندم تو کله تو چ

سام خند نیبه ا همه صورت دد دندیدمله بر صدرا  یباما باران تا نگاهش به 
توقف م اریاخت یه طرف پنجره رفت خنده اش ببرورداند و ب یافتاد که اي او رو

شد ب در تمام  یشد ب هنگامه رد نگاه باران را دندال کرد و متوده ناراحت صدرا 
 بود ب به دندال تماس كردهرا ترک ن مارسددتانیب یا هیدو روي وذشددته صدددرا ثان

 دیرژانس دپشت در ا دهیو او را با رنگ پر دیرس مارستانیبه ب یصدرا وقت یتلفن
توان حرکت را اي دسدددت داد ب به دندال او سددهند و پونه  شیپاها اریاخت یب ب

وارد  یدیکه به دمجمه باران آس دندیشن یشدند ب و وقت مارستانیهراسان وارد ب
سمته شده و تنها ق ش یشانیاي پ یمتعدد یان دمه ص شهیاش بر اثر فرو رفتن 

 اش نرسدانده نفس هیلبه دنده ها و ک یدیآسد رجیا یو خوشدد تانه لگدها دهید
ش یراحت شته که برا دندیک صدرا در تمام دو روي وذ باران  رشتیب اطیاحت یب اما 
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بود  نممك هنكیب تصور ا اوردیبر لب ن ینگه داشته بودند لد ند مارستانیرا درب
شونت شهیهم یباران را برا ست بدهد خ  ییبه چهره اش دوخته بود که وو یاي د

 رفت ب ینم نیاي ب یمزاح چیبا ه
 به کنار پنجره رفت و رو به صدرا کرد : هنگامه

! خدا رو شددكر باران که حالش خوبه ببب تا ده  یچته تو ب چرا دو رويه تو هم -
و رو تل هیکنند ب اوقات خودت و بق یپانسمان سرش رو هم باي م نیا گهیروي د

 نكن ب ب ب
 به او کرد و وفت : یبا اخم نگاه صدرا

کرد و واسش دک ساخت ببب تو  یکه بشه باهاش شوخ هیزیچ نیبه نظرت ا -
جا ندود ظه اون باران برا دیدند یببب اور رضدددا نم یکه اون لح  یممكن بود 

 اي دست بره ببب شهیهم
 وفت : یسرش را تكان داد و به تل  هنگامه

 کارش بب یپرونده بسته شده رفته پ نیا هیقض كردمیمن فكر م -
پسددرش رو اي دسددت داده و  ینیبه هر حال نائيورشددون بود ببب  نیآخر نیا -

سا سه تو ا یکه م ییک سم چو شتریببب و باران ب میپرونده من و باران نیشنا ن ا
سر يبون ها بببب مطمئنم مجله  نیبه خاطر ا یاون تو محاف  حقوق پرونده افتاد 

 ودودش نشونش دادن و داس دلش رو تايه کردن بب یب یکانون رو وکال
 ؟ یکن یم هشیتود ی! دار یگیم یچ فهمم یمن نم -
اي  میشددد یتر م اریهوشدد دیاشددتداه ما بود با نیخوام بگم که ا ینه ببب فقط م -

 ببب ادیبر م نایاي ا شتریيندان ب یاي تو یحت یمار يخم خورده ا نیهمچ
 ببب گردنیپس بر م -
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 و با هراس به صدرا نگاه کرد : دیرا پرس نیا هنگامه
باران  بب ستین یقطع یچ چیتقالشون بود اما ه نیآخر نیاب  كنمیمن فكر نم -

 یدراا یبود که دلو یبود که کمک کرد تا دستشون رو بشه ببب اون کس یکس
 بود بب ممكنه حاال حاالها ببب ینیپرونده پسر نائ  یحكم رو ورفت اون وک

نتوانسددت دمله اش را تمام کند و سددرش را به طرف باران چرخاند که  صدددرا
 مشغول حرف يدن با برسام بود ب متدسم

 پرستار دوان آن ها را به خود آورد ب یصدا
 دیتون یبه همراه هم نداره همه م ايین مارتونیخوب وقت مالقات تموم شده ب -
 صشیترخ یبرا دییایب صدح ب دیبر

 : دیمتعجب پرس سهند
 دیبه همراه نداره چرا مرخصش نكرد ايیاور انقدر حالش خوبه که ن -

 به صدرا انداخت و وفت : ینگاه ارپرست
 اصرار داشتن که شونیتونه بره خونه اما ا یدکترش وفت که همون روي دوم م -
 تحت نظر باشه ب نجایا

اي پنجره نگاه  رونیمتعجب به صدددرا نگاه کردند که هنوي عب*و*س به ب همه
سهند که با کنا یم ابرو  رد وبه باران ک یپر معنا نگاه یو لد ند هیکرد ب اما دز 

 عكس العم  نشان نداد ب یباال انداخت کس
نفر بود  نیکردند و اي اتاق خا رج شددند برسدام آخر یتک تک خداحافظ همه

 به او وفت : یکه اي کنار ت ت باران دور شدو قد  اي خداحافظ
 خاص باهات دارم یلیصحدت خ هیخونه  یبروشت نكهیبعد اي ا -
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 خاص ؟ اي چه نظر ؟ -
سام صد رفتیطور که به طرف در مهمان بر ستانه در  یو به چهره ع صدرا در آ

 يد وفت : یلد ند م
 خاص یلیآدم خ هی یحرف خاص برا یسر هی -

شكارچ باران صدرا افتاد که چون  شكار قر ینگاهش به   الوقوك اش بیکه به 
يمزمه کرد که  یزیلب رو به باران چ ریکند برسدددام را بدرقه کرد و ي ینگاه م

اران شد ب یو شور خال یهوم ندود ب بعد اي رفتن آنها اتاق انگار اي انرژمف شیبرا
ناح یادیکه هنوي درد ي یاي دا بلند شدددد و در حال  شیو پهلو نهیسدد هیدر 

ساس م س ت كردیاح  ته ت کیبه اتاق مجل   یآمد ب نگاه نییاي ت ت پا یبه 
که  سددرش یچند يخم رو یخنده اش ورفت ب برا اریاخت یاش انداخت و ب

سه روي م کیهم ن ورده بودند نزد هیب  یاي آنها حت یبرخ  انجیشد که ا یبه 
ستر سپس به طرف  ستيمزمه کرد امان اي د اریاخت یبود ب یب صدرا ! ب و  تو 

 رونیبود به ب سددتادهیقد  صدددرا ا یقیکه دقا ییپنجره رفت و درسددت همانجا
 یر مبه نظ ریدلگ سرد و یدر آن غروب يم*س*تان مارستانیب اطیب ح ستینگر
سدزبودن هم یدرخت ها یب رو دیرس و  رهیشان ت یشگیکاج بلند که با ودود 

س یکدر به نظر م صدا شتي یکالس ها دندیر صدا به پا کرده  ییوبد  سر و 
 یهم م دیدانسدددت چرا ب شدددا یبودندب باران دلش ورفته بود ب خودش هم نم

ست و م ست اي آن بگر یدان صدرا اي  زدیخوا شته به  یمقه ها یالبالب نگاه  آغ
ساس بود که در آن لحظه تمام دردها شفاف و پر اي اح  دیشد یخونش آنقدر 

صدددرا پر  یدلش برا شیمث  چند سددال پ درسددتخود را فراموش کرده بود ب 
دسددتش که نه  دیصددورتش د یاندک يخم ها یقطرات خون را رو یوقت دیکشدد
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 یزیبود ب او اي چ جهینت یدنها بفرار کر نیيد ب تمام ا یببب پويخند دیدلش لري
سال تمام نتوانسته بود رها  تیور یم کند ب انقدر غرق در افكارش  شیکه ده 

که آمد و در مشددامش  یعطر یب اما بو دیشدددن در را نشددن يبا یبود که صدددا
 نشست را چرا !

 ؟ یورد یم یپنجره دندال چ نیپشت ا یكیتو تار -
 يد و وفت : یآنكه بروردد لد ند یب

 ! یقد  دندالش بود قهیدندال همون که تو تا چند دق -
 روينه ببب هیکورسو!  هیوشتم !  یم دیمن دندال ام -
 ؟ یکرد داشیپ -
 كنمیم داشیکنم ب به يور هم که شده پ یم داشینه ! اما پ -
 بب یکه قلدر شد نمیب یم -

ند کتوانست حس  یدمله خواست به طرف صدرا که م نیبعد اي وفتن ا باران
صله چند م ستان  ستادهیاش ا یمتریلیدر فا بروردد ب که ناوهان حلقه محكم د

سر نیصدرا را دورش حس کرد ب انقدر ا شد که برا عیحرکت   یو قاطع انجام 
ثان ند  نه عكس العمل هیچ فت ب وقت یقدرت هر وو باران ور خود را  یرا اي 

شددود ب اما  کرد به طرفش بروردد و اي حصددار آ*س*و*شددش رها یسددع افتیباي
 صدرا محكمتر نگه اش داشت وسرش را خم کرد وکنارووشش يمزمه کرد :

 ببب میبمون نطوریبگذار هم قهی! چند دق قهیفقط چند دق -
 ببب ادیب یكیبب ممكنه هر لحظه  كنمیخواهش م -
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اند م یحرکت بر دا یحرفها ندود ب باران ناچار ب نیصدرا ووشش بدهكار ا اما
شددد اصددال  یخشددونت عاشددقانه متصدداعد م نیکه اي ا یتیب ورچه ورما و امن

ب در آن لحظه صدددرا فراموش کرده بود همه تو  دیرسدد یبه نظر نم ندیناخوشددا
 تیهاباران ت اب یكیزیخواسددته بود در تماس ف نكهیرا ! ا نایدکتر ب یها هیصدد
باشدددد ب فقط م اطیاحت  یخواسدددت او را نگهدارد و اي هر خطر یرا داشددته 

صدا محافظت کند س یبه يور م زیکه به ووش خودش ن ییب با  د يمزمه کر دیر
: 

ش یرنش م نمیتحم  ندارم بد گهیباران بگذار کنارت بمونم ! د - صال ! ن یک ه ا
گه ات م یاور خودت ن واه یحت نار خودم ن به يور ک  چیدارم ب ه یهم من 

هر  یرنش رو برا نیا ای! ب سدددتیهات هم برام مهم ن یپرداي هیکدوم اي نظر
 اي دستت بدم  وامیببب بارانببب بارانم بب من دوستت دارم ! نم میدومون تموم کن

 کنارت باشم ببب  وامیببب م
سدک و ب یباران در حال آتش ورفتن بود ب حس م یها وونه شده یکرد  و  وين 

سم ب ست چون د  کیب مث   دیدر هوا به وردش در آ یوين یهر لحظه ممكن ا
نده و خ یکرد با شوخ یاحساس سع نیاي ا زیور یه ب برابادبادک با نو رها شد

 حرف را عوض کند : ریمس
! فقط  ادیبالها سددرم م نیا یوقت یکنارم شدددهیآرنولد تو که هم یخوب آقا -

 رسه ؟! یيورت به من م
 چند روي وذشته ب نی! لد ند هم نزد ب مث  تمام ا دیصدرا ن ند اما
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 نیا به خاطر یكنیمحافظت کنم ب فكرم دونم که نتونستم ايت یدونم ! م یم -
 نكهیچقدر خودم رو سددرينش کردم ! ببب اما مطمئن باش قد  اي ا یعرضددگ یب

 من ببب ارنیبه سرت ب ییاونا بتونند بال
 وم شد ب یعصد یدر خشم و لريش شیصدا

 ب ب ب حاال هم ولم کن ببب یشیم یکردم ! چرا عصدان یشوخ -
به  باران را ورفت و یرا باي کرد ب شانه ها شیو دستها دیکش یقینفس عم صدرا

 او را به طرف خودش چرخاند ب یآرام
 بببب ی وایتو هم ته دلت م دونمیببب من م میتمومش کن ایباران ب -

شكوفه و هنگامه وارد  هنوي شد و  شده بود که در اتاق باي  صدرا تمام ن حرف 
 اتاق شدند !

****** 
شده بود که  هنوي صدرا تمام ن شكوفه و هنگامه وارد حرف  شد و  در اتاق باي 

چند قدم به عقب رفت ب شددكوفه با بهت به آن دو  اریاخت یاتاق شدددند ! باران ب
به او يد و  یتوده به نگاه مالمتگر مادرش لد ند یب اما صددددرا ب كردینگاه م
 وفت :

 یکن یم كاریچ نجایسالم مامان ! ا -
ت تش نشست ب شكوفه سالمش را کرد و آهسته لده  یلب سالم ریهم ي باران

 پاسو داد و رو به صدرا وفت : یبه همان آرام
 ! نگرانت شدم ب یومدیاومدم مالقات باران خانم ! تو هم که دو رويه خونه ن -
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به  شیقد  وونه ها قهیبود ب باران برخالف چند دق یو دل ور هیپر ايکنا لحنش
حس  یکلمات را به خوب نیا پنهان در ویشدت رنگ باخته بودند ببب انگار توب

 ورفت ب یکرد و به خود م یم
 منتظر پاسو صدرا نماند و به طرف ت ت باران رفت : شكوفه

 حالت بهتره ؟ -
 به يحمتتون ندودم ب ب ب یممنون خوبم ! راض -
 ندود ! یيحمت -

ضا نیبعد اي ا سكوت شكوفه در ف سرد و کوتاه  سو  سا یپا ت ب انداخ هیاتاق 
 كستن آن رو به صدرا کرد و وفت :ش یهنگامه برا

ن ک شیهمراه ایچند بار باهات تماس ورفتم که بگم شددكوفه دون اومده ب -
 یتلفنت رو دواب نداد

کرد  نمایکه يده بود پش یشكوفه هنگامه را اي حرف یپر معن قینفس عم یصدا
 ب صدرا رو به مادرش وفت :

 تا باران هم استراحت کنه میبهتره بر -
 برنده وفت : ییشكوفه با صدا دیبگو یزیواست چباران خ تا
 با باران حرف بزنم ب  وامیمن م دیتو و هنگامه بر -

 به او انداخت و وفت : ینگاه صدرا
با گهیوقت د هی یبرا یمادرم بهتره بگذار - باران خسددته اسدددت و   دی! االن 

 استراحت کنه ببب
 آمد وفت : یکه انگار اي ته چاه در م ییبا صدا باران

 بببدی! شما بر ستمینه خسته ن -
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 هنوي مردد بود ب هنگامه رو به او کرد و وفت : صدرا
 ! ادیشكوفه دون خودش م میبر ایب -

 رفت وفت : یکه به طرف در اتاق م یدر حال صدرا
 ب دییایمنتظرتونم ! يود ب نیمامان من تو ماش -

 یود را اندککه کنار ت ت ب یکوتاه یچرم یاي رفتن آنها شددكوفه صددندل بعد
 آن نشست : یو رو دیعقب تر کش

 باهات حرف بزنم ببب  وامیم یدرباره چ یبدون كنمیخوب باران فكر م -
 کوتاه وفت : نیهم یتا انكار کند ب برا دیند یلیدل باران

 کنم که بدونم ببب یفكر م -
 تو دخترم ب من کال نیکنه ! بد یمن راحتتر م یصداقتت کار رو برا نیخوب ا -
سع یندوي ب نكنم بب یباف رو باي یبد و منف یوقت نقش آدمها چیکردم ه یام 

 نیکردم تو همچ یوقت فكر نم چیکنم بب ه یکردم شفاف و روشن يندو یسع
 به خاطر نكهین ایب وام با پسددرم م الفت کنم ببب اما ببب در ع یمهم میتصددم
ونم به با هم ت ی، تا آخر عمر ايت ممنونم نم یکه در حق صدددرا کرد یفداکار

ضا شا یمن رو درک کن دوارمیبدم بب ام تیبودنتون ر تو با ودود ايدوادت  دی! 
ببب  یمادر رو بفهم هیحال  یو نتون ینكرد دایوقت فرصت مادر بودن رو پ چیه

 یيندو گهینفر د هیکنار  یتون یببب تو م نم یدا یخودت رو بگذار  وامیاما م
 ببب دیمن ببب شا یببب صدراببب اما صدرا  یرو تجربه کن یدیدد

ست چطور حرفش را تمام کند که هم به نظر باران توه ینم شكوفه  زیمآ نیدان
 خشک به کمكش آمد : یو هم منظور او را برساند ب باران با لحن دییاین
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دت م یين دوان که برخالف تصورتون برا وهیب هیبه درد  دیشما شا یصدرا -
ين  وهیب نیبهتر بگم ا ایخوره ب  یداشت نم فرصت مادر بودن رو یکوتاه اریبس

 ببب درسته ؟  ورهیدوان به دردش نم
 من قصد نداشتم آيارت بدم ببب اما -
که من بارها و بارها به خود صدرا  هیزیچ نیخانم ب ا نید یشما من رو آيار نم -

دا به  ما بهتره  كهیا یهم وفتم ببب شدد  دیکرد یم یسددع دیبا من حرف بزن ن
 نیکرد یمتقاعد مپسرتون رو 

 بب یا هیقض نیتو هم م الف ا یعنی -
 ها نیکرد ا یورچه با خود فكر م دیدر قلب شددكوفه درخشدد دیاي ام یا بارقه

ست و باران خ یهمه ناي و ادا ستش  یلیينانه ا صدرا دو هم دلش ب واهد که 
که م حال بود  باي خوشدد ما  ند اي ا یدارد ، ا ظاهر نیتوا ند   یم الفت هر چ

 ببب دیصدرا را متقاعد نما دیکند تا شااستفاده 
 به سوال شكوفه فكرنكرد : باران

نوياد چند رويه  کیين مطلقه که مادر  هیمن بارها و بارها به صدددرا وفتم که  -
ستانیب کیدر  یبوده و تايه چند ماه متوال ستر مار صاب و روان ب ت و تح یاع

تم اما متاسفانه نتونس ببب ستیباهوش و خوشنام ن  یوک کیدرمان بوده مناسب 
 متقاعدش کنم ب

و متاسددف بود به صددورت معصددوم و  ریمتح دیشددن یکه م ییزهایاي چ شددكوفه
که در ا یين دوان نم نیسددداده ا مد  که اي يندو نیآ ندک   یاش م یمدت ا

 اندايه رنش برده باشد ب نیوذشت تا ا
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بهتر با  تیعموق هیمتاسددفم ببب کاش تو  قایکه برات افتاده عم یبابت اتفاقات -
شنا م صدرا حرف يدم باي هم حرف  میشد یهم آ سوس ببب من هم با  ببب اما اف

سر یو م زنمیم  یاي من و پدرش کار دییکه بدون ورفتن تا ستین یدونم اون پ
 ! یايدواج م الف نیا بامطمئن باشددم که تو هم   وامیرو انجام بده ببب فقط م

 هیاحساسات ریدرا االن تحت تاثص یباران دان حتما خودت هم متوده شد نیب
ه توسددت ک یمربوط به عذاب و ددانش در قدال وذشددته  شددترشیب دیکه شددا

صل صرانه معتقده باعث ا ست تو بوده به خاطر فداکار یم  که در حقش یشك
 یم یبرن تايه پ رونیسددرش ب ايافكار  نیمدت ا هیب اونوقت اور بعد اي  یکرد

 ترحم بنا کرد ببب هیر پارو ب یيندو هیشالوده  شهیبره که نم
شكوفه انداخت و او ب یا دهینگاه رنج باران ان که به يب یاي دمله ا اریاخت یبه 

ش شدو ا یشد ب باران باي اي رو مانیآورده بود پ  یبار درد چندان نیت ت بلند 
 یکه در روحش چنگ انداخته بود بسدد یدر دسددمش حس نكرد چون درد

و  کیارت اطیح هآمد ب پشددت به شددكوفه رو ب یرحمانه تر به نظر م یبزروتر و ب
 بستادیدرختان ا هیسا
ش - سا كنمیمن انقدر خودم رو کوچک نم دیخانم مطمئن با ي ا هیکه ب وام با 

 نیبشم ب هرچند که اون ش ب بااريش تر یکس یوارد يندو یترحم و دلسوي
شه ببب من خ یمودود يندو صدرا  یلیام با سات  سا شدم اح وقته که مطمئن 

مان آوردم یوقته به محدتش ا یلیاي عذاب و ددان و ترحم نداره ببب من خ یگرن
سرتون رو م شما که حتما بهتر اي من پ س یو اور  اه چند لحظه کوت یبرا دیشنا

بب من ببدینیب یاحساسات شفاف و يالل رو م نیبرق ا دیبش رهیتو چشماش خ
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 نیخودم رو تحس هشیدارم و حاال به احساساتش و هم مانیصدرا ا تیبه انسان
 ستایمرد دن نینظرم بهتر هبودم که هنوي هم ب یکنم که ده سال عاشق کس یم

 یبه خاطر اون به قول شما فداکار نكهیببب اي ا استیمرد دن نیتر شیو قاب  ستا
ش یکردم ذره ا شدم حت مونیپ که تو ايدواج نافردامم  ییبعد اي تمام رنجها ین
 داشتم ببب

 روح بود : یخود باران خشک وب حاال لحنش مث  شكوفه
ه ؟ نگذار فكر کنم اونچ هیم الفت چ یبرا لتیپس دل یگیکه تو م نطوریا -

 دم درسته ببب یدرباره ات حدس م
 به طرف شكوفه بروشت : باران

باره من چ - بايار ورم نیيد یحدس م یدر که دارم    وامیکه م كنمیم ی؟ 
شتداه م شیصدرا رو و رو  خاص خودم  یثابت ببب من دال خانم دیكنیتر کنم ! ا

 نه وفتن ببب نیا یدارم برا
 ؟  یدال نیو ا -
شما با یبرا كنهیم یچه فرق - شحال  دیشما ببب  به هر حال اي نه وفتن من خو

 ببب دیباش
شد دلش نم شكوفه ست وفتگو یاي دا بلند  ن سمت نچندا نیبه ا شانیخوا

 دختر را رنجاند نیا دیاي آنچه با شتریب ایبرود اما وو ندیخوشا
له برا - نه فقط برا ینم یمن فرق یب با ا یبار آخر م یک واج ايد نیپرسددم تو 

 ؟ یم الف
ست تا یم باران ست ببب نم یکند اما نم دییخوا شن یتوان ست بعد اي   دنیتوان

صدرا در پارک شش که انگار  یو بعد اي حس کردن ورما نگیدمالت  آ*س*و*
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که هروز در آ*س*و*ش فرهاد حس  یب حسدد او یدهان بود برا یدا نیامن تر
 يد و به او پشت کرد ینكرد ببب شكوفه يهر خند

نگار سرد ندود ا گریکه د دیباران را شن یاي در اتاق خارج شود صدا نكهیاي ا قد 
 يد : یاي احساس و اندوه پشت موج م ییایدن
ست گمیمن م - شما که مادرش ه شحا دیتون ینم دینه ببب اور   یلبه خاطر خو

که اون   وامینه ! چون من م گمیببب من م دیصددددرا با خواسددتش موافقت کن
ر نه فقط به خاط گمیبار اور م نیکنه بب ا یتنش يندو یخوشددحال باشدده که ب

شا شه و بس ب   گهید یدهایو ترد كردمیفكر م گهید یزهایبه چ رويیتا د دیخود
 بب نه گمیراهم رو بسته بودند اما حاال فقط به خاطر خودش م

ال دختر در کم نیا دیبگو دیچه با دانسددتیب نمدیبه طرف باران چرخ شددكوفه
به صددددرا ي یرحم یب  یسددوال برده بود و م ریمادر بودن او را و محدتش را 

ست برتر شاند ب اما در ع یخوا شقش را به رخش بك  یحال درکالمش وقت نیع
که حت یيد چنان مهر یاي صددددرا حرف م ب ینهفته بود   یم يهه لرقلب او را 

شار شت کم کم علت پاف شكوفه دا ب  افتی یصدرا را در م یانداخت ب حاال 
 ادامه داد : یباران پس اي مكث کوتاه

 چیه دیکه صدرا رو خوشد ت کنم ببب شا نمیب یم ییمن در قلدم انقدر توانا -
که من  یاي عالقه ا یکنه نتونه ذره ا یباهاش ايدواج م یکه روي یا گهیدختر د
صدرا دارم رو بهش بد شه ببب نمنسدت  االن که  نیدونم چرا اما حاال هم یبه 
 دیردسوال ب ریبا حرفاتون ي روام  یاالن که يندو نیشما قرار ورفتم هم یروبرو

ها به رخم کشدد میو نقب  قت د شددتریب دیدیرو  که  یا گهیاي هر و مطمئنم 
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ما چون نم عد اي ا  وامیدوسددتش دارم ببب ا مهیب خ دنیدنگ نه اطر من و به 
 رو با شما شروك کنه بب حاضرم ايش بگذرم ببب یمن دنگ تايه ا یيندو

اي  شیب شیرویکه انگار ن یاما باران با لحن دیبگو یزیخواسددت تا چ شددكوفه
 رفت وفت : یم  یتحل شیپ

 ببب دیکنم تنهام بگذار یخواهش م -
*** 

س یاي باران رو شكوفه سمت مده بود بکه آ یتر اي وقت نیسنگ اریبرورداند و ب ه 
ستش را رو شت و د ستگ یدر برو شت تا به آرام رهید  رونیدر باي کند و ب یوذا

شار سو بردا یبرود که با ف س نكهیا الیخود ماند ب به خ یمتقاب  اي آن   یتارپر
 یمتعجب و اندک راصددد دنیبه عقب برداشددت اما با د یپشددت در اسددت وام

د لده ت ت نشسته بو یتايه رونگران نگاهش کرد ب باران که ل*خ*ت و ساکت 
صدرا که حاال ب سط اتاق ا یسرش را بلند کرد و به چهره درهم   هستادیحرف و

 ب ستیبود نگر
 خورد و رو به صدرا وفت : یاندک تكان شكوفه

خونه  ایب ی! تو هم خسددته شددد شددهیاالن پدرت نگران م میصدددرا دان بر -
 استراحت کن ببب

 هستم ! نجایمن فعال ا -
 سرد به او انداخت و وفت : ینگاه شكوفه

 بببیبه همراه نداره ! تو هم خسته شد ايیباران ن -
 بببکرد ب یاحساس به آن دو نگاه م یبه سمت باران بروشت که مات و ب صدرا
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ما من ن ايیباران ن - نداره ا نه ا ايیبه همراه  باشددم !  نه  نجایدارم که همراهش 
 بب میيندو یبلكه تو مارستانیتوب

 را بببصد -
 به طرف ت ت برداشت و یشكوفه قدم زیاعتراض آم یتوده به صدا یب صدرا

 ادامه داد :
رو موضددع خودتون  دی واهیباران باي هم م یحرفها دنیمامان بعد اي شددن -

 !؟ دیکن یپافشار
 بببمیبهتر حرف بزن تیموقع هیخونه و تو  میصدرا بهتره بر -
شما موقع - شم یمادر ! م دیتباران رو در نظر ورف تیمگه  ستم مانع اتون ب  تون

چند  نیيمان بهتر بببب اما ن واستم ! چون تو ا هی یبرا دیبحث رو بگذار نیکه ا
کنار باران باشددم که نگذارم   وامیکه م دمیفهم یا گهیاي هر وقت د شددتریروي ب

 هیق مث  احم هینداشددته باش مث   قعببب ايم تو افتهیبراش ب یا گهیاتفاق د چیه
که باي باران داره خودش و احساسش رو  نمیو بد ستمیعرضه کنار وا یود بمود
 که به من داشت رو یببب شش سال تاوان احساس كنهیمن م یخوشد ت یقربان

 یاتفاق ها نم نیکدوم اي ا چیبچه اش رو اي دسدددت داد ببب اما اور ه یداد حت
 یباي مدرسددت  شیبسددته ام رو همون شددش سددال پ یهاافتاد بب اور من چشددم

م خواست یاندايه م نیشناختم بايم به هم یو م دمید یکردم و باران رو درست م
 که کنارش باشم ببب

 سددتیخواسددته ما برات مهم ن یعنی یين یمنو مادرت رو کنار م یدار یعنی -
 بببب
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شما نم - شما برام مهمه ببب اما  سته  شم  دی واهیخوا انسان نگاه  هیبه من به چ
کنه ببب که  ریاش رو خودش تفسدد یخوشددد ت  وادیکه مانسدددان  هیبب  دیکن

بب باران  یاي بچگ نیکرد میکه شما براش ترس ستین یزیاش اون چ یخوشد ت
 من وذاشت بببب یخوشد ت یرو پا شیهمه يندو

 ببب  وادیکه تو رو نم گهیخودش م یوقت -
 ب ستادیبه طرف باران برداشت و درست مقابلش ا گرید یوام صدرا

شن - شن یزیچ نی؟ من همچ  وادیکه اون وفت من رو نم دیدیشما  بببب  دمین
شده بب  هیهمه اش تدلور  دمیشن یمن هرچ سرکوب  ساس بود بببب هرچند  اح

به چشددم یه احسدداس بهش  كنمیبببب خواهش م دمیو شددن دمیمن فقط عشددق د
 نگاه کنید یه احساس که اي یه قلب بزرگ سرچشمه ورفته بببب

 : دیباران لريان و ورفته به ووش رس یصدا دیبگو یزیچاي آنكه شكوفه  قد 
 ب وابم بببب  وامیمن خسته ام ببب م -

 يد ینیو لد ند غمگ دیکش یقینفس عم صدرا
اسددتراحت کن عزیزم ! اما فقط این رو بدون که دیگه حتي اور خودت هم  -

ب واي من اي کنارت نمي رم ببب تو اسددمش رو بگذار خودخواهي یا هر چیز 
 گه اي که ممكنه به ذهنت برسه بببدی

ب  دیسددرش باال کشدد یو ملحفه را تا رو دیت ت دراي کشدد یحرف رو یب باران
پنهان شددده باران نگریسددت و لد ند يد ب سددرش را که بلند کرد  كریصدددرا به پ

 در اتاق ندود ببب گریشكوفه د
▬▬▬▬ 



wWw.Roman4u.iR  1184 

 

 یریام شیستا نام دنیانداخت و با د مارانیب یبلند باال ستیبه ل ینگاه یلیل
دختر لوس و  نیدانسددت چرا اي ا ی! نم دیرا در هم کشدد شیاخم ها اریاخت یب

 است ب زاریاندايه ب نیمرفه تا ا
سددهند هر بار اي  دنیبود که با د یمزه ا یلوس و ب یهم به خاطر اداها دیشددا

مدت خوب متوده شده بود که سهند به تمام  نیداد ب ورچه در ا یخود نشان م
 یرد ، نمک یفكر م یواه یلیل یکند ب ول ینگاه م ماریتنها به چشم ب مارانشیب

صنوع یها هیب ور ددختر لوس را تحم  کن نیتواند رفتار خارج اي ادب ا و  یم
 را ب بب شیپر سر و صدا یخنده ها

 یسوراخ سوراخش کرد یبنده خدا دار نیکار به اسم ا یچ -
سان اي دا پر یلیل ست رو ریبه کاغذ ي یو نگاه دیهرا ستش انداخت ب در  ید

 یرو یرا با خودکار چنان فشددار داده بود که سددوراخ بزرو یریام شیاسددم سددتا
 خورد ب سهند با خنده ادامه داد : یکاغذ به چشم م

 شما ببب كنمیخانم رادمنش فكر م -
 و وفت : دیشرمنده حرفش را بر یلیل

شک ن هیبه  شتریمن خودم ب دکهیکن یفكر م - ب وام در  نكهیارم تا اد ايیروانپز
 مشاوره مردم بشم ؟ ندهیآ

ن و چه تو یشغل ندهیخواستم بگم چه در آ یخواستم بگم فقط م ینم نوینه ا -
ه ب دیبه همه آدمها به دور اي ظواهرشددون نگاه کن دیکن یم نیتمر دیاالن که دار

ه ک نهیهم یبه کمک داره ! برا ايیکه در نهان اونا نهفته اسدددت و ن یزیاون چ
 اومدن و به شما مرادعه کردن ببب
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 با حرص وفت : یلیل
 کنند ببب یاي کجا معلوم که تمارض نم -

 شانه باال انداخت : سهند
 اقیبه کمک دارند ببب اما من دق ايیاور تمارض هم بكنند باي هم ن یخوب حت -
 بدونم ببب  وامیم

 :وفت  طنتیبا ش یلیسكوت کرد و در برابر چشمان منتظر ل یاندک
شما رو انقدر آشفته کرده که به  یریام شیتمارض کردن خانم ستا یچ قایدق -

 ببببدیدون اسمش افتاد
ست که عكس العم  درست چ ینم یلیل شرمنده بود ب  ستیدان شدت  اما به 

ا ر سددتیآ ورد تا ل یم رونیب یگرید یکه بروه  ینشددسددت در حال شیسددردا
 کند وفت : سیپاکنو

 فقط کنجكاو بودم یچیه -
 فرو کرد و به طرف اتاقش رفت : دشیروپوش سف بیدستش را درون د سهند

 رو سددوراخ زیم دوارمیباال بوده بب ام یلیخ ایهم وو تونیبله شدددت کنجكاو -
 ببب شهیکه اي حقوقتون کم م دینكرده باش

ص و با حر دیکوب زیم یخودکارش را رو یلیدر اتاق سددهند بسددته شددد ل یوقت
 وفت :

 ! آخه به تو چه بببب یلیوندت بزنند ل -
چون کودکي خطاکار روبروي دکتر بینا نشسته بود ب دکتر تدسم کمرنگي  صدرا

 به لب آورد و وفت :
 کافیه قیافه پسربچه هایي که شیشه مربا رو شكستن به خودت نگیر ! -
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 بي توده به این شوخي با تاسف وفت : صدرا
وري بشدده ب اما خانواده ام متاسددفم دکتر ! من نمي خواسددتم که اوضدداك اینط -

 خیلي يود عكس العم  نشون دادند ب
که من مي دونم و طیف يندوي تو !این  - به چیزهایي  با توده  یه !  این طدیع

 برخورد مادرت کامال طدیعیه ب اون االن بیشتر اي این که م الف باشه ترسیده ب
 اي چي ترسیده ؟ -
سري که فكر مي کرده خیلي عاقله - صمیم ها رو  اي اینكه پ شه بهترین ت و همی

میگیره یهو تغییر روش داده و تصددمیم ورفته کامال برخالف قانون همیشددگي 
 يندویش رفتار کنه بب تو اور این ترس رو ايبین بدري يودتر به نتیجه مي رسي !

شه بب و اي  - سرخورده ب شتر نگران بارانم ببب دلم نمی واد دوباره  اما من االن بی
 ندارم بهش بچسدم بببطرفي هم دوست 

درسددته ! تو نداید اینكار رو بكني ب قدال هم بهت وفتم باید بگذاري عشددق  -
 خودش مسیرش رو پیدا کنه ب نمي توني به يور بهش دهت بدي ب

 نگران پرسید : صدرا
 یعني شما مي وین حتي باید اور اليم شد بگذارم که باران اي من بگذره؟ -

 : نفس عمیقي کشید و وفت بینا
ست برداري ب تا وقتي  - ست ب تو هم باید اي این منیت د صدرا ! بحث اي تو نی

به خودت و باران فكر کني هیچ وقت نمي توني به یه نتیجه درست برسي ببب تا 
وقتي نگران این باشي که نكنه باران ايت بگذره و تو اي عشق اون محروم بشي ب 

 این منیت و خودخواهي کنار نمیره ببب
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 ي لحن صریح دکتر دا خورد :ا صدرا
 اما شما حتي میگید که نداید به باران هم فكر کنم ببب -
درسددته ب تو باید اونطور که غریزه ات میگه عم  کني ! اما در این میون نه  -

چیزي رو تحمی  کني نه تصدداحب ببب باید بگذاري خودش مسددیرش رو پیدا 
 باشي ببب کنه و به طرفت بیاد ببب حتي نداید نگران باران

 حاال با این اتفاقاتي که افتاده ! به نظرتون باران بب -
سیال يندوي  - سر خوب ! باران و تو تو دریان  باي که حرف خودت رو میزني پ

افتادید و دچار داذبه و دافعه هاش شددددید ! بهتره به داي اینكه نگران عكس 
خودخواهي  العم  هاي باران باشددي کنارش يندوي کني ! خیلي عادي و بدون

و افراط نشددون بدي که دوسددتش داري و میتوني ايش حمایت کني ببب تا وقتي 
جه اي دز  باش نتی فه اش کني مطمئن  هات کال با نگراني  بهش بچسدددي و 

 همین دورهاي تسلس  نمي ویري بب
ستم داره و  - شون ندم وقتي مي دونم دو یعني میگین که هیچ عكس العملي ن

 داره ايم فرار میكنه ببب
تو اي کجا مي دوني که هنوي به همون اندايه دوسددتت داره ؟ باران عاشددق  -

صدرایي  سعي کن همون  شه ببب  شق انقدر خودخواه با صدرایي ندود که در ع
 باشي که یه روي عاشقش شد ب

 اما اون صدرا خیلي احمق بود ببب خیلي بي بب -
س - ست به خودت توهین کني ب قرار نی شد ! قرار نی ش ت به خاطر تالنه دیگه ن

براي اینكه باران اعتماد به نفسش رو به دست بیاره اعتماد به نفس خودت رو اي 
دسددت بدي ! اون صدددرا انقدر کامال بود که دختري مث  باران حاضددر شددد اي 
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ا هوشددیارتر و ب باريندویش براش بگذره ببب پس همون صدددرا باش ، فقط این 
 وي ات رو بكن بببچشماني باي تر ببب همون آدم باش و يند

سكوت کرد ب آمده بود که درباره باران حرف بزند اما بي آنكه بداند دکتر  صدرا
شیده بود بب و بي آنكه متوده  بینا تمام ترس ها و خودخواهي هایش به رخش ک

 شود مرهم وذاشته بود ب لد ندي يد و رو به دکتر بینا وفت :
 به نظرم شما توي کارتون بهترین هستید ببب -

*** 
ساعتي مي  شكوفه شیده اي برف نگاه کرد ب دو ستاد و به حیاط پو کنار پنجره ای

ست اي اتاق خارج  سیده بود اما دلش نمي خوا ستان به خانه ر شد که اي بیمار
شددود ب بي اختیار به طرف کمد دیواري بزرگ ووشدده اتاق رفت و اي درون آن 

اس وشود ب لد رار آن دعده کوچكي را بیرون کشید ب روي لده ت ت نشست و د
کوچكي را اي بین لداسهاي مرتب چیده شده درون دعده بیرون آورد و در دست 

 ورفت ب
سفید روي پیش  سرهمي کوچك آبي رنگ را که یقه اي ملواني با نقش لنگري 

سینه اش داشت در دست ورفت و لد ند تل ي روي لدهایش نشست ب چقدر 
دست و پاي ووشت آلودش را تكان این لداس به صدراي کوچك مي آمد وقتي 

 يمي داد و ذوق مي کرد تا او را در آ*س*و*ش بگیرند و حاال که لداس پلو خور
 اش را پوشیده به " َد َدر "بدرند ب

آن رويها دور اي دسددترس به نظر مي آمد ب وقتي صدددرا را در آ*س*و*ش  چقدر
ش دارد مي ورفت احسدداس مالكیت میكرد ب حس اینكه چیزي را در آ*س*و*
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که اي بطن خود او ياده شدددده و متعلق به اوسدددت ب وقتي صددددرا اي برابر همه 
دسددتهاي باي شدددده براي در آ*س*و*ش ورفتنش مي وذشدددت و تاتي کنان به 

مي آورد ب بي آنكه بفهمد نگاهي سرشار اي غرور و شادماني  پناهآ*س*و*ش او 
 به بقیه مي يد و او را مي ب*و*سید ب

ستهایش اما شش  حاال د ست دیگر به آ*س*و* صدرا نمي خوا باي مانده بود و 
بیایید ب آ*س*و*ش دیگري را تردیح مي داد ب آ*س*و*شددي غریده که شددكوفه را 
مي ترسدداند ب مي ترسدداند که نكند دسددتهایي که او را در بر میگیرد در نهایت 

 باعث آيارش شود و اي پس همراهي کردنش به خوبي بر نیاید ب
ش فشرد و به دندال عطر کودکي هاي صدرا بوي شیر مانده در را به صورت لداس

با بوي پودر بچه رایحه اي دلنشددین براي هر مادر بود ، نفس  يیر ولویش که 
عمیقي کشید ب اما دز بوي ناي لداس قدیمي هیچ چیز دیگر به مشامش نرسید 

 سفید رنگ قهب بي اختیار بغض کرد اشك اي ووشه چشمش سر خورد و روي ی
 س چكید بلدا
اتاق به آرامي باي شدددد آقاي ثابت در آسددتانه در ظاهر شدددد و نگاهي به  در

همسددرش انداخت شددكوفه با نگاهي م*س*تاصدد  به او نگریسددت و او در 
سكوت کنارش قرار ورفت و سرش را روي شانه اش وذاشت و ساکت ماند تا 

سته  شك ش و اشكوفه بگوید و بگوید اي ترس هایش اي نگراني هایش اي قلب 
و آريوهایي که براي پسددر بزروش داشددت و مي ترسددید همه چون  دهااي امی

 حدابي منفجر شود ب
که تمام شددد آقاي ثابت دسددت لريانش را در دسددت ورفت و آن را  حرفهایش

 روي صورتش چسداند
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درکت مي کنم عزیزم ببب مي دونم که حق با توست ! من به تو و تصمیمي که  -
هر تصمیمي بگیري ايت حمایت مي کنم ب مي دونم که مي ویري ایمان دارم ! 

سات مادرانه و  سا صدرا رو در نظر ورفتي مي دونم که به دور اي اح خوشد تي 
 اي روي منطق تصمیم میگیري ب همونطور که همیشه بودي ببب

شاید وقت پهلو  شكوفه شد ببب  صدرا خیره  بي هیچ حرفي به لنگر روي لداس 
ي يندوي صدددرا کنار اسددكله اي بود ببب اما این ورفتن و لنگر انداخت کشددت

ست که  شت ب نمي دان شكوفه هنوي در هاله اي اي تاریكي قرار دا سكله براي  ا
د مي کردن تيمي تواند به پاهاي کوچكي که رويي در میان این لداس تاتي تا

انقدر اعتماد کند که او را تنهایي به درون این تاریكي بفرستد ب بي آنكه اي يمین 
 خوردنش بترسد ببب

*** 
ستقدالش آمد و با مهرباني وونه  باران شد قد  اي همه مالحت به ا وارد دفتر که 

هایش را ب*و*سید ب هنگامه و برسام به صداي مالحت اي اتاق خارج شدند و 
هر دو با لد ند به سددمتش آمدند ب هنگامه او را محكم در آ*س*و*ش فشددرد و 

 وفت :
 م برات یه ذره شده بودحالت خوبه عزیزم ؟ دل -

 لد ندي يد و وفت : باران
به تا وقتي که انقدر محكم منو تو  - منم دلم برات تنگ شدددده بودبحالمم خو

 ب*س*لت فشار ندي ببب
 به سرعت خود را عقب کشید: هنگامه
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 آخ آخ بد شید بب هیجان يده شدم ببب -
 دستش را به ورمي فشرد و وفت : برسام

 باران کال مث  اینكه به هیجان و حادثه عادت داره ببب اشكال نداره هنگامه -
 خندید و به نشانه تایید سرش را تكان داد ب باران

 سالم خوش اومدي ! -
شد ب باران حس کرد چیزي  صداي شنیده  صدرا اي میان چهارچوب دراتاقش 

 در نهاني ترین نقطه درونش فرو ری ت ب به سوي او بروشت :
 سالم ! ممنون ب -

 بي آنكه دلو بیایید وفت : صدرا
 بهتري؟ دیگه درد نداري -
سابي تو این چند روي باعث  - شرمنده ح ستراحت کردم !  نه ! به اندايه کافي ا

 يحمتت شدم ب
بي آنكه به تعارف باران توده کند با ابرو اشدداره اي به باند سددفید روي  صدددرا

 پیشاني اش کرد و وفت :
 حالت خوب بشه بعد بیایي ب بهتر بود صدر مي کردي تا کامال -
 خوبم ! دیگه نمي تونستم تو خونه بمونم ب ب ب -

 دستش را دور شانه باران حلقه کرد و وفت : هنگامه
شده بود بریم تو اتاق که یه دنیا کار دارم  - سه کار کردن تنگ  حاال که دلت وا

 واست ببب
 همه به دندالشان روانه شد و اضافه کرد : برسام
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کامال - ما ملحق بشددم عالوه بر اون وفتگوي  منم  به دمع شدد که  ماده ام  آ
 اختصاصي که قولش رو دادي هم فراموش نشه ببب

صدرا را اي همانجا کنار در  باران صداي  شده بود که  هنوي داخ  اتاق کارشان ن
 اتاقش شنید ب

شدن هوا درس  - ساعت يودتر کارت رو تعطی  کن تا قد  اي تاریك  امروي یه 
 کنیم ببب ها رو مرور

 به طرفش بروشت : باران
 نیايي نیست فعال هر وقت مشكلي داشتم ايت مي پرسم -

 که بي اختیار بدخلق شده بود وفت : صدرا
 من وقتي کاري رو شروك کردم تمومش مي کنم ب -
 بعد رو به مالحت کرد و پرسید : و
 دلسه شرکت ایران سافت ساعت چنده ؟ -
 شون میادتا یك ساعت دیگه نماینده ا -
 خوبه ! پرونده اشون رو بیار تا یه نگاه دیگه بهش بندايم ب -
بعد بي توده به باران که هنوي نگاهش مي کرد به داخ  اتاق بروشددت و در را  و

 بست ب
در اتاق تايه توانست مشتهاي وره کرده اش را باي کند ورچه بیشتر تردیح  پشت

 مي داد آن را به چانه برسام بكوبد ببب
**** 

 رو به برسام کرد و وفت : هنگامه
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 خوب هرچي می واي بگي دلوي من بگو چي میشه ؟! -
 نگاهي به حالت بامزه چهره هنگامه انداخت و لد ندي يد ب برسام

االن کامال شدیه يي يي وولو شدي ! من به باران میگم اور خودش خواست  -
 به تو مي وه !

 خوب منم دلم می واد بیام بریدا ! -
 ه نگفتم نیا ! وفتم یه ساعت دیگه بیا بببمنك -
 واي به حالت بفهمم علیه من با کارآمويم توطئه مي کني ببب -
 نترس من اور ب وام هم باران اه  این حرفا نیست ببب -

 ابرویي باال انداخت و وفت : باران
 يیاد هم مطمئن نداش برسام ببب تو هنوي من رو کامال نشناختي -
 !اتفاقا خوب هم شناختمت ببب انقدر خوب که ببباشتداه مي کني  -

 حرفش را همینجا قطع کرد و اي دا بلند شد ب برسام
 بهتره بقیه اش رو همونجا بهت بگم ببب -

 در حالي که لب پایینش را به نشانه قهر اندکي دلو داده بود وفت : هنگامه
 بددنس ها ! بهتون بگم من راس یه ساعت دیگه اونجام ببب -
تاق که خارج شدددند در اتاق صدددرا هم همزمان باي شددد و صدددرا به همراه ا اي

صدرا همانطور که با آنها خداحافظي مي کرد  شدند ب  موکلینش اي آنجا خارج 
 نگاهش روي برسام و باران ماند که همراه هم اي دفتر خارج شدند ب ب ب

به  وقتي فت و رو  مه ر گا تاق هن به طرف ا یار  ند بي اخت کموکلینش رفت ه او 
 مشغول خواندن صفحات کتابي قطور بود وفت :

 برسام و باران کجا رفتند ؟ -
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 کافه بریدا -
 چرا اونجا ؟ -
 برسام مي خواست با باران حرف بزنه ! -

 با صدایي که هر لحظه خشن تر مي شد پرسید : صدرا
 مگه همین دا نمي شد حرف بزنند بببب -
 ار منم یه ساعت دیگه برم اونجا ببببرسام مي وفت که اونجا راحتتره ! قر -

سر دایش  صدرا ست  سید و به طرف اتاقش رفت ب اما نتوان دیگر چیزي نپر 
بنشددیند خودش نمي دانسددت چند بار طول و عرض اتاق را پیموده ب نگران بود 
سویي نمي  ستي بگیرد ببو اي  صمیم نادر شرایط پیش آمده ت که باران به خاطر 

 ب يیر لب يمزمه کرد :خواست خود را تحمی  کند 
باشدده دکتر بینا همونطور که وفتید بر طدق احسدداسددات و غریزه ام عم  مي  -

 کنم بب و غریزه ام میگه االن باید منم تو بریدا باشم بب
 طرف اتاق هنگامه رفت و وفت : به
 بلند شو بریم -
 کجا ؟! -
 پیش نوید ! -
 هنوي بیست دقیقه نشده اونا رفتن ببب -
 ام االن برم ! اور نمیایي تنهایي برممن می و -

 کالفه اي دا بلند شد و وفت : هنگامه
 یه دو دقیقه صدر کن وسایلم رو بردارم بریم بب -
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نگاهي به صفحه موبایلش انداخت و با دیدن نام طاها لد ند کم رنگي يد  پونه
ب لد ندي اي سددر تمسدد ر به انتظار بیهوده اي که داشددت و مي دانسددت هروز 

ن نمي پذیردب فرید رفته بود دندال سرنوشتش و حتي با او خداحافظي نكرده پایا
بود ب ورچه نمي توانست رنجیده باشد وقتي خودش او را با بي رحمي رنجانده 

 بود ب
 سالم -
 سالم پونه خوبي ؟ -
 مرسي طاها تو چطوري ؟ -
 بد نیستم -
 چه خدرا ؟ چي شده وذرت اینورا افتاده ب -
سر - شتني مث  من بهت تلفن مي کنه داي  وقتي یه پ ست دا خوش تیپ و دو

 کالس وذاشتن آب قند رو آماده کن پس نیافتي ببب
 انقدر خودت رو تحوی  نگیردناب !اي این خدرا نیست ببب -
من که به این امیر پیمان میگم تو کال بي عاطفه و آدم نما هسددتي اون قدول  -

 تلفن کن بببببببنمي کنه هي نشسته ور دل من و میگه بهش 
هنوي اي حرفهاي طاها در تعجب بود که صدددداي محكم ضددربه اي و به  پونه

 دندال آن صداي آخ و
 ناسزاي نه چندان مالیم که اي دهان طاها در رفت او را به خنده انداخت : چند

 چي شد طاها ينده اي ؟ -
 آره بابا بب لیاقت توي بي عاطفه همین امیر پیمان وحشيبب -
 حرف بزن طاها من حوصله ند ارمدرست  -
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اوه اوه چه کالسي هم مي وذارهب هیچي می واستم بگم شانس بهت رو کرده  -
خدا يده پس کله امیر پیمان اي تو خوشددش اومده میگه می واد باهات بیشددتر 

 آشنا بشه ببب
 ویش و ونگ تكرار کرد : پونه

 امیر پیمان ؟ -
 وروه دوستان طاها در کیش دیده بود بیاد پسر شلوس و پر انرژي افتاد که در  و
ست د خترش نیومده بود کیش ؟  - شون مگه با دو ستند ای شتها ه چه خوش ا

 هنوي که یك ماه نشده
یا چندان بي توده ندودي !اما محض تكمی  اطالعاتت  - بله بله شددما هم وو

باید بگم دوسدددت دخترش ندوده ،دختر داییش بوده که اي قضدددا ماه دیگه داره 
 مي کنه نامزد

 پس دوستت شكست عشقي خورده می واد من به دلش مرهم بگذارم -
یه وقت تو دواب در نموني ها ! نه به اون صورت بب اه پیمان یه ذره آروم بگیر  -

حاال فكر میكنم اور خودش بگه بهت بهتر باشه  –بگذار بدینم چي دارم مي وم 
 ب

 نه آخه مشك  من این نیست -
 پس مشك  شما چیه ؟ -

 با شنیدن صدایي متفاوت اي صداي طاها مكث کرد پونه
 بد شید پریدم وسط حرفتون من امیر پیمانم -
 اها بب سالم -



 1197 در  امتداد باران

 اي بس عجولم سالم هم یادم رفت سالم بب نگفتي مشكلت چیه -
شما دو نفر همچین شدی ون يدید به من یادم رفت در اصال چي می واستم  -

 بگم
یادت رفت پسددرها رو با چه بهونه اي مي  یعني می واي بگي که در اصدد  -

 پیچوندي
 لد ندي يد و وفت : پونه

 اي یه چیزي در همین مایه ها -
خوب چه بهتر ! اینطوري امكان پیچونده شدنمون به حداق  مي رسه بب حاال  -

 میشه بگي مشكلت چیه
 خیلي چیزها و مهمترینش اینكه من اصال نمی وام با کسي آشنا بشم ببب -
کنم این طاها مسددئله رو بد عنوان کرده فكر کنم که نه مطمئنم ببب چون  فكر -

 داشتم مي شنیدم اصال قضیه اونطوري نیست که تو فكر میكني
 پس چیه ؟ -
صر قادار  - شه بب دیگه ع ضوري حرف بزنیم بهتر با ستش فكر میكنم اور ح را

 نیست که ببب
 بي اختیار باي هم خنده اش ورفت پونه

! دربرابر این شدی ون چاره دیگه اي ندارم اما فكر نكنید همیشه  باشه تسلیم -
 وضع به همین منوال

 باشه قول میدم بد عادت نشم ! کي و کجا -
 امرويك ه فرصت ندارم اما براي فردا بعد اي کالس يبان حدود ساعت پنش -
 کجاست کالست -
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 سفیر سر دو راهي یوسف آباد ! -
 جامباشه من یك ربع به پنش اون -

وقتي ووشددي را قطع کرد متعجب برداي ماند ب امیر پیمان خیلي راحت  پونه
وادارش کرده بود که به این مالقات رضددایت بدهد ب اي وقتي کالس يبانش را 
عوض کرده بود خیالش اي دیدارهاي غیرمترقده فرید آسوده بود و آسوده ندود ببب 

 ب یانشي پاشاید این بهانه اي میشد براي تغییر انتظارهاي ب
*** 

 رو به باران کرد و وفت : برسام
 بگذار من سفارش بدم به سلیقه خودم -

 به نشانه تایید سرش را تكان داد ب برسام رو به نوید کرد و وفت : باران
شما پیش خدمت نداره که با این  - ضمن مگه کافه  شكافه بب در  شیك ن دوتا 

 ببتیپ خوشگلت هي میایي دلوي ما دلدري مي کني ب
 سرش را پایین آورد و وفت : نوید

باور کن هزینه ها کفاف دسدددت مزد پیش خدمت رو نمي ده واسددده همین  -
 قضیه رو کال شیك کردم که دارم یه حس نوستالقي مي ویرم اي این کار ببب

 خندید و وفت : برسام
 شما دیگه چرا آقاي دکتر ! -
 هر کسي اي ظن خود شد یار من ! -
ا فقط دفعه دیگه این رخش خوشددگلت رو دم در نگذار تا باشددده قدول ! ام -

 حرفات باورمون بشه ب
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 اي کجا فهمیدي مال منه ! چشم بسته غیب میگي بببب -
 نه اما یادت رفت سوغاتي سفر کیشت رو اي صندلي عقب برداري ببب -

 بلند خندید و دستش را به ارامي روي پیشاني اش کوبید ببب نوید
 ما به بنده لطف دارن شكي نیستدر اینكه همكار ش -
 اونوقت این لطف فقط یه طرفه است ! -
 این دیگه دزو اسراره ببب -

 این را وفت و اي کنار میز آنها دور شد ب باران رو به برسام کرد و پرسید ك نوید
 کدوم سوغاتي منظورته ! -
شي یه دیوان حافظ چلد چرمي نفیس خرید بب  - شگاه چرم فرو هنگامه اي فرو

 که االن رو صندلي عقب اون ماشین سرمه اي دم در دیدم ببب
 عجب آدم دقیق و ببب -
 دقیق و فضول منظورت بود ؟! -
 کامال -
 خوب دیگه یه کم که تو شغلت دا بیافتي تو هم مث  من میشي -
همین االنش هم هستم مطمئن باش ببب خوب نمي خواي بگي براي چي من  -

 رو آوردي اینجا بب
 فاقا می وام بگم اما صدر کن تا یه ذره دا بیافتیم ببچرا ات -
 مگه اش رشته ایم ببب -
 نه خوب اما دل می واد وفتن بعضي حرفا ببب -
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سام حرفهایش را نگویدو او اي آنجا  باران ست بر چیزي نگفت ب دلش مي خوا
شنود ب نوید که  ست بگوید و باران تا آخرش را ب سویي دلش مي خوا برود و اي 

 رو میز چید تعظیم کوتاهي کرد و وفت : شیك ها
 اور چیز خواستید خدرم کنید ببب -
 باشه تو هم برو خوب به خودت برس که یه ساعت دیگه مهمون داري -

با شیطنت لد ندي يد وابرو باال برد ودر حالي که دستش را داخ  دیدش  نوید
 اي پله ها فرو مي برد ب سیني خالي اي سفارش آنها را يیر ب*س*لش وذاشت و

سرايیر شد بباران درعه اي کوتاه اي نوشیدني مملو اي بستني و شیر و نسكافه را 
 نوشید و احساس سرما کرد

 باران مي دوني تو من رو یاد چي مي اندايي ؟ -
 نه ! -
اولین چیزي که با دیدنت یادش مي افتم خانم دونمه ب تا پونزده سددال پیش  -

به نظرم که ينده بود هر وقت مي دیدمش  محو صددورت وردش مي شددددم ب 
درست مث  قرص کام  ماه بود ب روشن ورد و پر اي انرژي ب همیشه لد ند مي 

 دارهيد حتي وقتي که مرد باالي سددرش که نشددسددته بودم حس مي کردم هنويم 
لد ند مي ينه ببب واسدده همین هیچ وقت نتونسددتم براي اي دسددت دادنش وریه 

پیش آقا بزرگ و باي داشددت براش عشددو هاي پنهاني  کنم ب به نظرم اون رفته بود
 مي اومد ببب

ساس خوبي به  باران سام اح لد ند يد برخالف آنچه فكر میكرد اي حرفهاي بر
 او دست داده بود ب



 1201 در  امتداد باران

 و همینطور یاد خود آقا بزروم ببب -
 چشم هایش را ورد کرد و در برابر هجوم خنده خودش را کنترل کرد ب باران

م نكن خنده ام میگیره ببب باور کن یاد آقا بزروم مي اندايي یه اونطوري نگا -
آدم اصی  اي خانواده يندیه بب محكم مقتدر مهربون و دسور ببب پیشش که بودم 

 حس مي کردم دنیا نمي تونه بهم اسیب برسونه ببب
 حرفش را برید باران

رو  فتيفكر میكنم اشددتداه مي کني ببب من هیچ کدوم اي این صددفتهایي که و -
 ندارم

داري بب شدداید خودت ندوني یا خودت رو به ندونسددتن بزني ب اما داري ! تو  -
همین مدت کم که مي شناسمت بعد اي اون کسایي که اي دست دادمشون تنها 

 کسي هستي که کنارت احساس مي کنم به خونه بروشتم و ارامش دارم ببب
 هاي باران و  انداخت ب وونه

 بوني هاش با اون مرباهاي بهار نارنش و پرتقالش ب ب بو یاد مادرم و مهر -
 سكوت کرد و باران سعي کرد به س تي حرفي بزند برسام

 ممنون که این حس هاي خوب را برام توصیف کردي بب ب -
 نه من اي تو ممنونم ب -

بعد اي وفتن این حرف پاکت سیگارش را اي دیب خارج کرد و به طرف  برسام
 باران ورفت :

 کشي ببب مي -
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بعد اي آن شدب در کیش دیگر سدیگار نكشدیده بود اما حرفهاي برسدام و  باران
حس که آن لحظه دچارش بود وادارش کرد تا دست دراي کند و اي دعده سیگار 

 مارکدار و فلزي او سیگار بلند و کشیده قهوه اي رنگي را بیرون بیاورد ب
سام شن ک بر شعله فندکش رو شان را با  رد و در حالي که اي آن سیگار هر دوی

 باال نگاهي به پایین مي انداخت ادامه داد :
 همه اینها رو وفتم تا به حرف اصلي ام برسم ببب -

تلو و تند سددیگار که به ظاهر باریكش نمي آمد ولوي باران را سددوياند و  طعم
ست برسام دیگر هیچ نگوید بب پك  شاند ب دلش می وا شك ن شمانش را به ا چ

ارش يد و سدعي کرد اي پنجره به بیرون نگاه کند تا بتواند اي يیر عمیقي به سدیگ
 نگاه ورم اما عجیب برسام بگریزد ب

*** 
 ادامه داد : شیشمرده شمرده به حرف ها برسام

 حرفام بهت نداده باشه ب ب ب یحس خوب دیخوب شا -
 يد و و وفت : یلد ند باران

 ام ! یکنم دزو آثار باستان یاالن حس م -
 ! یدار شهیو ر  یباشه ! مث  اونا اص یدالد سهیمقا دیشا -
ص ییتو نیبه نظرم ا یکه وفت نطوریا - خان  میدناب کر یدار شهیو ر  یکه ا

 يند!
 و منش آدمهاست ! یبه خلق و خو ستیاصالت به خانواده و نسب ن -
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نه ي یکه تو دار ینطوریا - ندو دونم  ینم گهید یوذار یب*س*لم م ریه
 نه !برم خو یچطور

کنارت احسددداس آرامش  یلیبرمت ب ب ب باران من خ ینگران نداش خودم م -
 م بببکنارت باش شتریو ب شتریب وام تا ب كنهیکه وادارم م یدارم ب حس خوب

م کرد وانمود کند منظور برسا یيد و سع گاریبه س یگریدست پاچه پک د باران
 : افتهیدر یگریرا طور د

کارآموي یادیي زیخوب چ - قت اور ب وا یاي  نده و اونو باي اي  یمن نمو
سال  یمجدورت م یام ل*ذ*ت بدر یهمكار سهم اداره من رو اي قرارداد  کنم 

 بب یبد گهید
به دسدت آوردن آرامش حاضدرم پرداخت کنم  یبرا نهایاي ا شدتریب یلیمن خ -

 ببب
ارد وبود که در کافه باي شد و هنگامه و صدرا  دهیدمله برسام به انتها نرس هنوي

شار خونش اي رو صفر قرار ورفته و د یشدند ب باران حس کرد ف  چیه گریعدد 
ستو ورش خ شیدر رگ ها یخون صدرا با نگاه د يود آن دو  یلیودود ندارد ب 
به طرف پله ها برداشددت تا به آن ها به  یيد و وام یکرد ب هنگامه لد ند دایرا پ

 یو صددندل زیاو را به طرف مرا ورفت و  شیبايو یب اما صددددرا به آرام ونددیپ
ال کرد ب برسام رد نگاه باران را دند دیکش یرونیبلند ب یکنار پنجره ها كشانینزد

صدرا ن دنیو با د ست باران در  یش ندیهنگامه و  ست ب د ش تلو بر لدانش ن
سانت صله چند  شت  یگاریس ریي یمتر یفا مانده بود ب نه توان باال بردنش را دا

 دنیکرد که به کشدد یتلو با صددددرا وارداش م یلش باي رها کردن ب  یو نه م
 و وفت : دیرا نوش كشیش یادامه دهد ب برسام درعه ا گارشیس
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 ب ب ب ؟ ششونیپ میبر ی وایم -
 تكان داد : یسرش را به عالمت نف باران

 میومدین نیهم ی! مگه برا ینه بهتره حرفت رو بزن -
 ! ستین حواست به من و حرفام گهیچرا اما انگار د -
 کنم بببب یچرا دارم ووش م -

ند و سددع باران به طرف برسدددام بروردا  یلیکرد لد ند بزند ب دل ینگاهش را 
شت تا آرامش چند ثان س هیندا ست بدهد ب   را دوباره به طرف گاریقدلش را اي د

، دستش  یبتكاند دست یگاریس ریخاکسترش را در ي نكهیدهانش برد و قد  اي ا
 دیکش رونیب گشتانشان انیرا اي م گارشیورفت و س یگاریس ریبه ي دهیرا نرس

شد ک یب باران نگاه صال متوده ن صدرا که ا سر م یبه  شده و تا  زشیاي  بلند 
صدرا ب س یآنجا آمده انداخت ب  ستش  سويش د را مچاله کرد و  گاریتوده به 

 پرت کرد : زیم یرو یگاریس ریداخ  ي
 ادی یوا یم یب ک كنمیرو م نكاریهم نمیبد نودسددتتیبهت وفته بودم هردا ا -

 بب دهینه بهت آرامش م كنهینه بزروت م دنیکش گاریکه س یریبگ
 وفت : دهیرنج باران

 ببب یدخالت نكن گرانیکه تو کار د یریبگ ادی ی وایم یتو ک -
 وقت ببب چیدخالت نكردن باشه ه یوقت ! اور رها کردن تو به معن چیه -
سر م دیبگو یگرید زیآنكه چ یسپس ب و شت ب باران اي د زیبه  شان برو ا خود

 بلند شد و رو به برسام کرد :
 ! ستمیراحت ن نجایمن ا میحرف بزن گهید یدا هی میبهتره بر -
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 يد و وفت : یلد ند تل  برسام
 ندارم ! یا گهیمن حرف د -
 و دفتر همرو که ت نای! ا یرو بگ نایکه ا نجایا امیب یبهم وفت یعنی؟  یچ یعنی -
 ببب یبگ یتونست یم
نم مهمون ک یدنینوش هیخواستم همكارم رو به  یم نكهیتو بگذار به حساب ا -

که وقت چه حس خوب یو بهش بگم  حس  نیدارم و دوسدددت دارم ا یبا اونم 
 کنه ! دایخوب حاال حاال ها ادامه پ

سام ممنون بود که حرف نگاه شد ب ته دلش اي بر شفاف  ستیکه م یباران    وا
 و وفت : ستیبه او نگر یب با قدرشناس اوردهیا به يبان نر دیبگو

دونم که  یاحسدداس خوب دو طرفه اسددت و من م نیممنون ! مطمئن باش ا -
 برم ! دیمن با تیدنیداشت ب ممنون اي نوش میبا هم خواه یخوب یهمكار
با  شد ب هنگامه ریسرش را به نشانه احترام خم کرد و باران اي پله ها سراي برسام

 اي دا برخواست و وفت : دنشید
 ؟یریم یباران دار -
 برم خونه  وامیآره م -
 1 میریبعد با هم م نیبش قهیچند دق هی ایب میما تايه اومد -
که تا امتحان چند  یدون یکم درس ب ونم م هیبرم خونه  دینه هنگامه دان با -

 نمونده ! شتریروي ب
 ورفته وفت : ییبا صدا صدرا

 ! رمیمن م یمون یر من نماور ب اطر حضو -
 لحن ممكن پاس ش را بدهد : نیتر یکرد با عاد یسع باران
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با - باشددده ! فقط م دینه چرا  خاطر تو  برم خونه درس ب ونم ب فكر   وامیبه 
چند روي که تا امتحان اختدار مونده رو خونه بمونم بببب فعال با  نیبهتره ا كنمیم

 ادايه
را  یبار نتوانسته بود آرامش نیخارج شد ب ا ادیاي بر یکوتاه یاي خداحافظ پس
شتن نیاي ا  واهدیکه م ست دا شده بود  ردیبگ یکافه دو ب هنوي چند قدم دور ن

 دیرا شن لشیاس ام اس موبا دنیرس یکه صدا
ست نم یها  یدل یرو برا دمی" من ام س دمیبهتره کنار هم موندمون اي د  یب مر

 " یکه دعوتم رو قدول کرد
ست و ب یتل  لد ند ش س  یبر لدانش ن سام بده یآنكه پا د به اس ام اس بر

 وذاشت ب دشیرا داخ  د یووش
*** 
س اطیبه داخ  ح پونه سه يبان که ر س شنا دیکوچک مو ا ر مانیرپیام یچهره آ

 وذشددت نشددانیکه ب یکوتاه ی! بعد اي سددالم و احوال پرسدد دید یکنار در ورد
دور نشددده  ید ب هنوي چند قدمبه راه افتادن عصددریول دانیکنار هم به سددمت م
 بودند که پونه وفت :

 خوب من آماده ام که حرفات رو بشنوم ! -
بايدو كنمیاحسددداس م یگیکه تو م ینطوریا - تاق  ام ب انگار شددغ   ییتو ا

 وذاشته ! ریخواهرت روت تاث
 خوب کنجكاوم در ضمن وقت هم ندارم ! -
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سع - شه  صه حرفم رو بزنم ، تق یلیخ كنمیم یبا ست حدس يده  دایرخال در
 یبود

 ؟ یچه حدس - -
 ! شیکه باهاش اومده بودم ک یدرباره دختر -
 ندود ؟ تییدختر دا یعنی -
 ام بود ییچرا دختردا -
 ؟ دیبا هم دوست هم هست یعنیآها  -
 دشمن باشه ؟! شییکه با دختر دا یدید ویک -
 ببمن وقت ندارم  یکن یو شوخ یچونیحرفت رو بپ یاور ب وا نیبد -
 ! راستش من دوستش داشتم ! یخانوم عصدان دیبد ش -

 : دیحرفش دو انیباي م پونه
 یمدت کوتاه ؟نگو به خاطر منه که باور نم نی؟ تو ا گهید یاالن ندار یعنی -

 کنم
 : دیرنگش را با دست عقب برد و بلند خند ییکوتاه خرما یموها مانیرپیام
وسددط حرف آدم ب يود  یچرخ یم مث  فرفره یبابا دختر تو چقدر عجول یا -

 ! بگذار حرفم تموم بشه ! یکن یم یریو جهیهم نت
 : دیشرمنده خند پونه

 بود م بب ب نطوریهم یاي بچگ دیبد ش -
 قرمز! یموها نیو عجول بودن خصوصا به ا طنتیش نیا ادیبه ظاهرت م -

 به او انداخت یچپ چپ نگاه پونه
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داشتم  دوستش یلیوفتم ! من خ یمشد ب خوب داشتم  یباي عصدان دیبد ش -
 ب ییا گهیخوام بگم هنويم دوستش دارم چون االن اون متعلق به کس د ینم

 متعجب نگاهش کرد پونه
هش نكردم که ب دایوقت فرصددتش رو پ چیبله برونش بود ! ه شیخوب چند پ -

 بگم دوستش دارم !
 نشده باشهبب ریهنويم د دیب متاسفم ببب شا یاخ -
دونسددتم به  یم میهم بود شیشددده ببب من همون موقع که تو ک رید یلینه خ -

عالقه بچگونه  هی دیشددا كردمیاحمقانه فكر م یعالقه داره اما ه یا گهیکس د
ض شه بب اما انگار ق شه و تموم ب ستش اونجا  نیتر ا یدد هیبا حرفها بود بببب را

 یكردیم دایپ یب تا فرصت یناراحت یزیچ هیحس کردم تو هم انگار اي  میکه بود
ببب بارها خواسددتم  یرفت یو تو فكر فرو م یدیکشدد یخودت رو اي دمع کنار م

بببب  یبه حسدداب فضددول یبگذار دیکه وفتم شددا یايت بپرسددم چرا نارحت امیب
ما م یاالنش هم نم تا  میتون یبگم من و تو م  وامیخوام ايت بپرسددم بب ا دو

که با کنار هم بودن  بببب یمعمولدوتا دوسددت  میهم باشدد یدوسددت خوب برا
 ببب میتووذشته بوده رو فراموش کن یهرچ میبتون دیشا

 و رو به او کرد : ستادیاي راه رفتن باي ا پونه
!  ستین تهرفیپذ رانیتو ا یدوست نطوری؟! ا دهیعج یلیحرفت خ یکن یفكر نم -

 مونه ؟! یم یمعمول یدوست هی یدوست نیکه ا یوذشته اي اون اي کجا مطمئن
ص هینگفتم مطمئنم ! اما من  -  ايت ییدورا هینسدت بهت دارم ببب  یحس خا

دنس  هیحس خاص اي طرف  هیببب اما مطمئنم که حسددم بهت  ادیخوشددم م
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دل  درد میدوستت باشم ببب با هم حرف بزن  وادیببب فقط دلم م ستیم الف ن
 بب میتو سر و کله هم بزن میکن

 يد و وفت : یلد ند پونه
جایب ا مانیپ ریام یكنیفكر م ییایرو یلیخ - نهیا ن  چیدخترم ببب ه هیو من  را

رض غ یساده ب یدوست هی دیدختر حساب باي نكن بب شا هیوقت رو احساسات 
سات اون دختر باي سا شه که با اح شه ب یاي طرف تو باعث ب ص یب دش اونكه ق

 ببب یرو داشته باش
ساب کتابها رو کردم ب بارها خو نیدونم ! همه ا یم - ستم بح شم بب  الیخ یا ب

 یبب که م میشددانس امتحان کردنش رو به خودمون بد دیچرا ندا كنمیاما فكر م
 بب میبب و اي با هم بودن ل*ذ*ت بدر میباش یفقط دوتا دوست معمول میتون
 ببب ستین سکیمن اه  ر -
 کنه سکیبار ر هی دیبا شیتو يندو یهر کس -
و رو حروم ت سددكمیبار ر هی نیوام اکه ب  هیقضدد نیانقدر مهمه ا یكنیفكر م -

 کنم ؟
شته کوتاه دیدوباره خند مانیپ ریام ست دراي کرد ر سرخ رنگ  یاي موها یو د

 و وفت : دیيده بود کش رونیمجعد پونه را که اي کنار شالش ب
 که وفتم فكر کن بب هیقض نیبه ا -
ه به دو بدون تو دیکشدد رونیب شیدسددتها انیپونه را اي م یهوا ووشدد یبعد ب و

خودش  یووش یرو یکال سیکرد و م ویاو شماره اش را در آن س یاعتراض ها
 انداخت :



wWw.Roman4u.iR  1210 

 

 طاها رو بكشددم و نیواسدده ورفتن دواب منت ا سددتمیمجدورن گهید ینطوریا -
 بهش باج بدم ببب

 فرصت حرف يدن به او نداد مانیرپیبا حرص نگاهش کرد اما ام پونه
کن شدددانس  یب سددع رمیگیت تماس مباها گهیچند روي د هی رمیم گهیمن د -

 یات رو اي دست ند یبزرگ يندو
 رفت ابانیخ یبعد خنده کنان اي کنارش دور شد و به ان سو و

*** 
به خود داد ب  یاورد و کش و قوسدد رونیب شیدزوه ها انیسددرش را اي م باران

ساب سه روي م یح شده بود ب  سته  که خود را در اتاق حدس کرده و دز  شدیخ
 یروشن نم زیتلفن همراهش را ن یخوردن اي آن خارج نشده بود ب حتغذا  یبرا

 یواه رسددهاد انیکه در م یزیکرده بود ب تنها چ یقیموسدد یکرد ب دلش هوا
را انت اب کرد و همانطور  یلیرفت و فا وترشیکرد ب به طرف کامپ یآرامش م

صدا شغول دمع و دورکردن برگ  یم یبلند ترانه را همراه یکه با   یهاکرد م
 پراکنده در ووشه و کنار اتاقش کرد ب

 ندارم ببب یاي تو راه بروشت من
 به در او را اي کار بايداشت یکوتاه یضربه  یصدا

 تو پونه ایبله ب -
 ثابت اومدن یببب آقا یباران دان مهمون دار -

کند و مفهومش را بفهمد و قد  اي انكه  یاي آنكه بتواند کلمات مادر را هج قد 
اد و  و وشدد یو شددلوار ن  یکهنه صددورت شددرتیب واهد تا ت یفرصددتبتواند 
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سب تر ینارنج چند روي  یموها یرو یزیعوض کند و چ یاش را با لداس منا
اي به در اتاق خورد و به دندال آن در ب یگریضربه د اندايدینشسته و اشفته اش ب

 شد ب چهره خندان صدرا در آستانه در يبانش را بند آورد
م رو که شروك کنم حتما تما ینرفته که وفتم من کار ادین خانوم ببب سالم بارا -
 کنم یم

اش را  یمشك یرفت تا شال ن  یکرد و به سمت دا لداس یسالم دهیبر دهیبر
شالش را که به  یاي رو شت بباران  صدرا پا به درون اتاق باران وذا آن بردارد ب 

سم كندیگاه من  یداخ  فا یصدرا با دقت به ترانه ها دیسر کرد د ت و بعد به 
 او بروشت

ست دارم ببب خوب آماده ا شتریب یلیرو خ یكی نیمن ا - شكاالتت رو  یدو ا
 بب میدوره کن

 اما من ببب -
ت به  وادیاومده خونه م یپیخوش ت نیبه ا یببب معلم خصوص اریاما و اور ن -

 بب یاونوقت تو فكر اما و اور ایدرس بده تايه بدون حقوق و مزا
 خنده اش ورفت و وفت : اریاخت یاي لحن بامزه او ب انبار
 عالمه سوال دارم هیچون  یباشه ببب خودت خواست ادیباشه اما  -

 مهربان لد ند يدو وفت : صدرا
 حاضرم بانو ببب یبنده در خدمت وذار -
 یصندل ینظر داشت رو ریي شیهمانطور که باران را در حال آوردن دزوه ها و

 را بلند تر کرد ب یقیموس یصدا ینشست و اندک ترویکامپ زیکنار م
 شد ؟ دایداده پ یتو ، کجا یرد پا سراب
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 شد ؟ نجایمن ا انیدستات رو وم کردم ، که پا کجا
 دارمیب هیکه من تو ور ؟یدیقصه خواب یکجا

 هر شب هرم دستاتو ، به آ*س*و*شم بدهكارم که
 یداده هم دست نیمن تو با ا یها یبا دلتنگ تو

 ! یکنم هست ی، تظاهر م یکن ايم دور رتظاه
 نمیتسك هیآهنگ سكوت تو ، به دندال  تو

 نمیب یم ری، فقط تصو ستیتو دهانم ن ییصدا
 دونم تو رو دارم یاي تو در من هست ، که م یحس هی

 وذارم ببببببببببببب یبروشتنت هر شب ، درا رو باي م واسه
 زیم یدر ووشدده ا یا رويهیف زیباران به رنگ وسددوسدده برانگ یصدددرا اي رو نگاه

ب شددروك به ضددر زیم یرو کیسددرانگشددتانش با موي اریاخت یکنارش افتاد ب ب
 در خود زیم گریرا به سددمت د یورفتن کردند تا بتواند وسددوسدده دسددت دراي

 یکوچک مشددك  یمطالعه اش را با قاب م*س*تط نکیفروبنشدداند ب باران ع
 که در دست داشت اشاره کرد ب یبرو نیآن به اول یرنگش به چشم يد و اي باال

 کنم ببب یرو درک نم یدو ماده قانون نیا نیراستش من تضاد ب -
 و عدم توده او ، کالفه وفت : نكشیع ینگاه متعجب صدرا رو دنید با
 ؟! یکن یفكر م یبه چ یکمكم کن یومدیصدرا مگه ن -
 ! كنمیمنم درک نم -
 بب یکن یرو درک نم یچ -
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 شیو طرحش با رنگ صددورتت و ورد نکیرنگ قاب ع نیتضددداد ب نیکه ا -
 تونه انقدر قشنگ باشه ببب یچطور م

د شددده بو یکه بر ودودش م*س*تول یحدس شددد ب حرارت نهیباران در سدد نفس
سپس با لحن هیچند ثان یبرا شن  یادايه حرف يدن را اي او ورفت و  نچندان خ

 وفت :
سها کمكم کن نیکه تو ا یاور واقعا اومد - شروك کن یدر هتره و ورنه ب میبهتره 

 درس ب ونم ب ییبايم تنها
 تكان داد و وفت : یسر میمتدسم و مال صدرا

 ؟ یوفت ی! خوب کدوم دو ماده رو م هیچشم سرکار عل -
به  ووناوون یبعد اي وذشتن حدود دوساعت سر و کله يدن با مواد قانون بالخره

 و صدرا رو به باران وفت : دیاتمام رس
 یسدادر نییآ یکه رو امی! من دوباره فردا م هیکاف گهیامروي د یظر من برابه ن -

صدح مواد قانون میکار کن یمدن شب با  یببب تو اي  شده رو مرور کن  ش ب  م
 ! میکن یهم رفع اشكال م

 بب یافتیبه يحمت ب نطوریا ستمین یباور کن راض -
 ! یوقته به يحمت افتادم بببب تو خدر ندار یلیمن خ -
 ببیرینشده دلوش رو بگ ریاالن تا د نیهم یتونیخوب م -
 شده ب رید یلیخ گهیکه د یخدر ندار نمیا -
 آنكه منتظر پاسو باران باشد اي دا برخواست و وفت : یحرف ب نیبدندال ا و
بببب بهتره بعد اي رفتنم اسددتراحت  هیامشددب کاف ی! به نظرم برا رمیم گهیمن د -
 یکن
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حرف او تكان داد و به دندالش اي اتاق خارج  رفتنیپذ سددرش را به نشددانه باران
 شیماه پ کیبود که اي  یشد ب مادرش در هال مشغول بافتن شاوردن قرمز رنگ

نه ا به بها بار  باران داده بود و هر  به  به تعو یقولش را  با اف یم قیبافتنش  تاد ب 
 آن ها بالفاصله اي دا بلند شد و وفت : دنید
 من براتون شام درست کردم دیبر یم فیکجا تشر -
 خونه رمیدارم م شمیممنون مادر ! مزاحمتون نم -

 : دیسهند اي پشت سرش به ووش رس یصدا
که  یبه وردن خانواده ما حق دار نایاي ا شددتری! ب  یوک یآقا یشددما مراحم -

 بب یبر نجایو شام ن ورده اي ا یراحت نیبه ا میبگذار
صرارها باران کرد  یکرد و در دل دعا م یسهند نگاه ممادرش و  یمتعجب به ا

صدرا ن شان را همچنان رد کند ب و  صدرا دعوت شت ول نیهم زیکه  صد را دا  یق
شود تا در رد دعوت چ نكهیهم شانه  دیبگو یزیدهان و ستش را دور  سهند د ؛ 

 اش حلقه يد و وفت :
 ! نهیباي هم تو رو بد  وادیوقته که دلش م یلیپدرم ببب خ شیپ میبهتره بر -

شددانه اش را باال برد و به همراه  طنتیبه باران انداخت و با شدد ینگاه صدددرا
 به دندال مادرش به یسددهند به طرف اتاق پدر باران به راه افتاد ب باران عصددد

 آشپزخانه رفت و وفت :
 داشته باشه یکار دی! شا نیمامان ! چرا انقدر تعارف کرد -
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 انقدر با من نكهیا یب تو هم به دا رهیگیلقمه شددام مگه چقدر وقتش رو م هی -
حث کن کارور نیبرو ا یب داس  نت در ب یل لت نكشدد اریرو اي ت جا  یدیخ

 بببب ! ینشست یطور نیهمكارت ا یدوساعت دلو
شت یمهمون - شم من ا میخوند یدرس م میکه ندود دا راحت ترم  ینطوریب بعد
 ب

 یکرد و رو یج مخار  چالیو ووده را اي  اریکه سدد کاهو و خ یدر حال مادر
 وذاشت وفت : یوسط آشپزخانه م زیم
ب برو لداست رو عوض کن  ریاي من يبون نگ نقدریاما من ناراحتم ب االن هم ا -
 دست تنهام ! ومدهیساالد درست کن بپونه هنوي ن ایب

ست حر یکه م باران صرارها فیدان سمت اتاقش  یا شد به  مادرش ن واهد 
 فیرظ یاش که طرح ها رهیبلند و آياد سدددز ت نراهیبعد با پ قهیرفت و چند دق

 یکرم رنگ داشددت در آسددتانه در اشددپزخانه ظاهر شددد ب مادر سددرش را اي رو
 به او انداخت : یخورشت بادمجان بلند کرد و نگاه یقابلمه محتو

 ببب یدیپوش یتر م یرسم زیچ هی یدیپوش هیچ نیا -
 اشپزخانه نشست و وفت : یصندل یبا حرص رو باران

 هوی ی وایشرت دلوش بودم م یو ت قامهیمادر ! تا االن با پ یو یم یزیچ هی -
 شیکت دامن کرپ کش ! موهامم بدو برم سر کوچه پ ایبرم لداس شب بپوشم 

 بببب هم روش بندايم یتیال یها هیفرصت بشه  دیکنم بب شا ونینیافسر خانم ش
 نگاهش کرد : یبا دل ور مادر
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به ببب  - به خو به دهن بگ هقیدق هیخو باي ت یزیچ هیحاال من  ریيبون  و وفتم 
 یدخترها نیمث  ا شددهیب اصددال به من چه بب هم یبه سدد نران یشددروك کرد

 باش ! دهیش *خ*ته ژول
را نداشدت سدرش را به خرد کردن کاهو  نیاي ا شیحوصدله بحث کردن ب باران

 زیم ینگفت ب وقت چیورم کرد و ه جاتیت ت م صوص خرد کردن سدز یرو
سر م صدرا هنوي در اتاق پدر به  سهند و  شد  برند و پونه که چند  یشام آماده 

ر کردنشان رفت ب صدرا و سهند د یصدا یبه خانه بروشته بود برا شدیم قهیدق
کردند به طرف آن ها آمدند  یچرخدار پدر را اي اتاق خارج م یکه صندل یحال

اران بلند ب راهنیبه پ یب صدددرا نگاه دیکشدد یاياو خجالت م اریاخت یو باران ب
سر م شیبه رو زیآم طنتیش یانداخت و لد ند صدرا  زیيد ب  شام پونه رو به 

 کرد و وفت :
شها بهتون نیروي اول من اومدم دفترتون و مث  ا یثابت وقت یآقا -  آدامس فرو

باران رو قدول کن دمیچسددد لت   هی نیکرد یب فكر م دیو مجدورتون کردم وکا
 ب میدور هم دمع بش نطوریکه ا نیبش کیواده ما نزدانقدر به خان یروي

 ندود پاک کرد و وفت فیکث یدور دهانش را که ذره ا یبا دستمال به آرام صدرا
: 

اصددال  یخوب دمله ات چند داش اشددكال داره ببب شددما که به دفترم اومد -
و  ادیدختر خانم مصددمم و ي هی هیشددد یدوره ورد ندود یآدامس فروشددها هیشددد

 بلكه ببب یاشتداه که تو من رو مجدور نكرد نیو دوم یبودمتش ب 
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س نفس صال دلش نم نهیباران در  شد ا ست در آن لحظه حرف یحدس  ي ا یخوا
 ادامه داد : یا هیهمدم وفته شود ب صدرا پس اي مكث چند ثان

 بهت بگم ببب گهیروي د هیرو  لشیخوب در اص  بهتره دل -
 و وفت : دیخند پونه

 یعنی  یدل نیكترینزد نیبه هم میچسددد یم سددتین یلیال دلفع یخوب وقت -
 بنده ! بیش ب ش 

سددهند و  یدخالت ها یصددددرا و پونه و واه یوفت وو ها انیدر م شدددام
س شیب یپدر و تعارفها نیورفته و غمگ یلد ندها و  دیاي اندايه مادر به اتمام ر

ت تن ورفبه رف میپس اي شام صدرا اي دا برخواست و تصم یبعد اي صرف چا
س یدر خرود یب باران تا دلو شن   ه را ب اش یبافتن یرنگ اهیهمراهش رفت ب 

سرما رها دهیچیدورش پ ساس  صدرا دلو ینم شیبود اما هنوي اح در  یکرد ب 
 مكث کرد و وفت : یاندک

يخم هات خوب نشددده ممكنه  ی! تو هنويکامال دا رونیب یاومد یم دیندا -
 کنه ! تتیسرما اذ

 يد و وفت : یلد ند باران
 حرفام ! هنوي بهت ثابت نشده ؟ نیپوست کلفت تر اي ا یلیمن خ -

 کرد: یفیاخم ظر صدرا
 یکه محكم یکن یوانمود م یببب فقط دار یو شكننده ا فیهم ظر یلیتو خ -

و  سددرخ اعتراف م یدونم تو ک یببب نم ث   ها یكنیم خار  که دورت  یکه 
 بچردشون ببب یبره ا هیممكنه  خورن و هر لحظه ینم یدرد چیبه ه یدیکش

 صدرا خنده اش ورفت : هیاي تشد باران
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 کرده بب دنیکه ه*و*س چر هیبره شكمو ک نیحاال ا -
 کرده باران ویرا دو طرف صورت  شیبه طرف او برداشت و دستها یقدم صدرا

 وذاشت ببب
 ولم ببب ینیب یمن ! تو فقط خوب نگاه کن حتما من رو کنارت م -
شد ! تا  یبه طرف باران خم م یکرد به آرام یکلمات را ادا م نیکه اهمانطور  و

صله ب ییدا سانت نیکه فا سه  شان تنها دو  ره متر بود ! نگاه باران در و یصورت
 نداشت ب یکرده و راه فرار رینگاه صدرا و

رحم  یبره ب چیب نه به دسددت من نه ه یبشدد تیوذارم اذ یبار من نم نیاما ا -
 ببب زمیعز ینیمنو بد یب وا دیم کنارتم ببب فقط بابب من خود گهید

وايش و ن شیوونه ها ینفس صدرا رو یبند آمده بود ورما یباران به راست نفس
قد  را برده بود و به  هیچند ثان یکالمش و حرات دسددتانش تمام حس سددرما

به همان حال ماند و  هیوذاشته بود ب صدرا چند ثان یتند به دا یآن حرارت یدا
ه ب زیوفت و باران ن یلب خداحافظ ریي دیسددرش را عقب کشدد ید به آرامبع

داد و  هیدوابش را داد و در را بسدددت ببب اما همانجابه در تك یهمان آهسددتگ
صدرا قدم ست ب  شمانش را ب ش یچ سمت ما شت و به   رفت نشیبه عقب بردا

 وبروداد و در سكوت به ر هیتك نیاما او هم همانجا مقاب  در ساختمان به ماش
 شد ب رهیخ

 یا حهیبه رونوشدددت ال ینگاه قتریاش را عقب تر برد و دق یت  فلز هنگامه
رشددته افكارش را بهم   یينگ موبا یانداخت که در دسددت داشددت اما صدددا
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شنا کم دنیب با د  تیر شتش را رو یشماره نا آ  یتعل  کرد و بعد بالخره انگ
 دیکش یووش یصفحه لمس

 دییبله بفرما -
 رشته افكارش را وسست دیرس یکه به شدت آشنا به نظر م یبم ورم و یصدا

! 
 سالم هنگامه -
 سالم ! شما ؟ -

 : دیاي پشت خط به ووش رس یدنینفس کش قیعم یصدا
 ! یکافه چ -
 را بر لدان هنگامه آورد ب یکلمه کوتاه لد ند نیا

 گهیبكنم که د یحسدداب هیتند هیصدددرا رو  نیا دی؟ با یکافه چ یآقا یخوب -
 نده ! یشماره من رو به کس

 : دیکه مش ب بود بر اثر لد ند کش آمده پرس ییبا صدا دینو
 موضوك ؟! نیاي ا یاالن ناراحت -

 دواب صادقانه وفت : افتنیسكوت کرد و با  یکم هنگامه
 نه ببب -
 کش رفتم فشیکارتت رو اي ک یشیدونستم ناراحت نم یمنم چون م -

 دیخند اریاخت یب هنگامه
 ! حواست رو دمع کن بب یکن یبه درمت اعتراف م  یوک هی یدلو یردا -
ست ا دیمن با - س تیشكا  یوک نیاي د شته تا دمع  یکنم که حوا برام نگذا

 بشه !
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دا خورد و همانطور لد ند بر لب سدداکت ماند ب  حیدمله صددر نیاي ا هنگامه
 مه داد :نهفته بوده ادا یانگار نه انگار که در پشت دمله اش طعنه ا دینو
 ؟! ییاینم دایچرا بر نمیخوب خانم تماس ورفتم بد -
شلوس بوده ب بچه ها هم هر کدوم درو هی - سرم  شد  یکارها ریکم  شونند ن خود

 ب مییایکه ب
 ببب یفرار اي شلوغ یببب برا ایخوب خودت تنها ب -
 ؟ یباهام دار یکار -
ه و خودت ب ییایکه من ن واسددتم ب یوانمود کن شددهیانقدر واضددح نپرس نم -

 بب ییایفنجون قهوه ب هی یهوا
 انگار ضددربان هیکلمات پر اي کنا نیلحن نوايشددگر و ا نیحس کرد با ا هنگامه

 شود یقلدش تند تر م
 فنجون قهوه به سرم بزنه هی یخوب فكر کنم تا غروب هوا -
 خوبه ببب منتظرم ببب تا غروب ببب یلیخ -
صور کرد ک اریاخت یهنگامه ب تماس را قطع کرد ب یخداحافظ یبعد ب و ه او را ت

 ب دیبگو یآنكه کالم یکند ب یم یخداحافظ فیظر یمیبا تعظ
 فكر کردن و نیا یخواسددت دلو یب دلش نم كردیفكر م دیبه نو ایرويها ي نیا
ساس خوب نیا شت را بگ یاح سدت به او دا  تپش قلب امروي نیب اما ا ردیکه ن
 ادیاي احسدداس بود ب به  یدیار رنگ ددانگ شیبه وونه ها دهیحرارت دو نیا

 نكشیشود ب ع جانیدچار ه نطوریموقع حرف يدن با صدرا ا یآورد که حت ینم
 ادامه داد ب حهیرا دابه دا کرد و همانطور تدسم بر لب به خواندن ال
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*** 
ب  تعارف مقابلش نشست یوذاشت و ب زیم یرنگ را رو رهیقهوه فرانسه ت دینو

با نو زینگار خود او نهنگامه تعجب نكرد ا تا امروي را  ند ب  دیآمده بود  بگذرا
 مقابلش افتاد ب یدایي ریغروب کو ینگاهش به تابلو

 ؟ هیقشنگه ! کار ک یلیتابلو خ نیا -
 نقاش ومنام ببب هی -
 امضا نداره ببب یعنی -
 یكی نیبمونند بب اما انگار ا یم ف شددهیومنام دوسددت دارن هم یکال آدمها -

درست  کیکوچ یا مضا هیاش بود ه ببب  یومنام یهم داشن یاهخودخو یکم
 بهش وذاشته ببب دهیتاب دیروه نور خورش نیکنار اون بوته وون که اخر

 رو امضا کرده ؟ یوسط نقاش یدیچه ادم عج -
 یا گهی! اما اون وسط رو امضا کرده تا کس د ستین یشك دهیکه عج نیدر ا -

شک رو م یوقت صون  نهیب یاون وون خ صاحدش کنه ببب چ ون اون ت  یریواد ت
 اي درون خودشه ببب

 کنم نكنه کار خودته بب یکه شک م یزنیانقدر مطمئن ايش حرف م -
 تر کرد و وفت : قیلد ندش را عم دینو
 بببب شنیم اتیواقع نیبه بهتر  یتدد اتیشك شهیهم -

 نگاهش کرد ب نیبا تحس هنگامه
 یهنرمندتو واقعا  دیخورم نو یبهت غدطه م -
شور -  هچیه شهیکه اي ودود تو بلند م یشرمنده نكن خانم ! هنر من در برابر 

 تند باد ب هیکاه در برابر  هیمث  
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 لد ند يد ب هنگامه
  بببب مث نهیمث  تو واقعا دلنشدد یاي يبان هنرمند فیتعر نیا دنیممنون شددن -

 ببب دهیوون تاب نیا یکه رو دیاشعه خورش نیآخر نیهم
ود تونه خ یکنه م یکه داره ورمم م دیپرتو خورشدد نیاخر نیا یکن یفكر نم -

 بببب یتو باش
اعتماد به  انیدوخت ب در م دیبه چشددمان نو مینگاهش را م*س*تق هنگامه
ما یادینفس ي گاهش خودن گار  یم ییکه در ن بانش ان ند مهر کرد و لد 

اه گبه سمت چشمانش و بعد ن میبود که درست اي قلب او م*س*تق یاحساس
 ببب دیتاب یهنگامه م

 یباش دیايت ب وام که اون پرتو خورش شهیبپرسم بببب م گهیطور د هیبهتره  ای -
 بببب یشاعرانه و پر اي يندو دایب ش ي یبب ورم يندو

 و اي دا بلند شد بب دیدرعه قهوه اش را نوش نیاخر هنگامه
شار نجایا بب هروقت اومدم یتر ریبود و قوه دلپذ یریممنون غروب دلپذ -  سر

شار اي حس خوب سر شدم ب االن هم  سات خوب  سا دونم  یام که نم یاي اح
 ببب بهش فكر رهیگیانسان خوب مث  تو سرچشمه م هیاما اي توده  هیاسمش چ

 کنم ببب یم
شك یحرف پالتو نیدندال ا به شت و ب یکنار یصندل یاش را اي رو یم ه بردا

يد ب هنگامه به طرفش  شیصدا دیدر نو یبه راه افتاد ب دلو یسمت در خرود
ند سدددانت که اشددت یمتر یبروشدددت و در چ  نرفتیپذ یبرا اقشیاو حس کرد 
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 دیوب ن همحكم و مردانه اش چند برابر شد تیو پناه بردن به امن دیدرخواست نو
 برداشته بود به سمتش ورفت وارید یتابلو را که اي رو

کن  کنه ببب فقط صدر یت مفكر کردن کمك یرو با خودت بدر ب حتما برا نیا -
 لحظه هی
 یو تابلو را برورداند و چند خط دیکشدد رونیب دشیاي د یبه سددرعت خودکار و

 یيد و ب یپشددت آن نوشددت ب هنگامه بدون تعارف تابلو را قدول کرد ب لد ند
بلو را قرار ورفت تا نشیپشت فرمان ماش یاي کافه خارج شد ب وقت گرید یکالم

 برورداند
 دهان را یاداده ه تمام

 نگاه تو آمده ام یدستجو به
 ادهیپ

 ؟ یکن ینم باور
 من ی ادهیپ یپا یها نهیپ نیتو و ا نیا پس

 بگو حاال
 ییتراکم تنها نیا در

 ؟ یخواه یچراس نم یب مهمان
 ییولرو غمای

**** 
س ینگاه پونه ستیکه م یبه کلمات اس ام ا بفرستد انداخت ب دو دل بود   وا

دهد اشددتداه اسددت اما شددب وذشددته باران  ینجام مکه ا یکرد کار یحس م
د ان را که بتوان یدر صددورت مانیپ ریارتداط سدداده با ام کیمجابش کرده بود که 
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شا ب الدته  دییایب شیاریبه  یگرید زیاي هر چ شتریب تیموقع نیدر ا دیاداره کند 
 مانیپ ریاي بابت ام الشیحرف يده بود و خ یباران با طاها تلفن هیقض نیقد  اي ا

ام اس  اس گریبار د کیب پونه  ستیراحت بود که پسر قاب  اعتماد یتا اندايه ا
 را خواند
سدداده باشدده و حد و  یدوسددت هیکه واقعا  یموافقم به شددرط شددنهادتی" من با پ

 کنم " نییحدودش رو من تع
واه اي دا پر نهیوز یوقت  مانیشب پ دیارسال را انت اب کرد و آن را فرستاد ناخودآ

ست که برا یشده بود اما خودش هم در همان لحظه م  ییتنها نیفرار اي ا یدان
رنش او را به اندايه خودش بفهمد  دیکه شا یدارد کس یبه کمک کس ايیو اندوه ن
 در آمد صدابه  لشینشده بود که موبا قهیدق کیب هنوي 

 یرو حروم من کرد تیيندو سددکیتنها ر نكهی! مطمئن باش اي ا قی" ممنون رف
 " یکن یهم خدا رو شكر م یکل چیکه ه یش ینم مونیپش

 دیو بانمک شددا یاي خود راضدد مانیپ ریام نیلدان پونه نشددسددت ا یرو لد ند
دورش خالص کند ب اما  دهیتن یتارها نیباشددد که بتواند او را اي ا یهمان کسدد

در برابرش دان ورفت و  دینكته فكر کرد چشددمان مهربان فر نیبه ا نكهیهم
 یدرون دستش را به سو یرا سوياند ب چشمانش به اشک نشست و ووشقلدش 

شددروك به  شیت تش فرو کردو شددانه ها یبالش رو انیپرت کرد ب سددرش را م
 کرد ب دنیلري
*** 

 به صدرا انداخت و وفت : ینگاه باران
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 یدنینوشدد هیبرم برات  یداد حیمن  خنگ توضدد یصدددات ورفت اي بس برا -
 ب ارمیب

رو هستم اور ورم باشه هم  یدنیخنگ ! اما نوش یبه خودت وفت گهینشنوم د -
 که چه بهتر ببب

 به سمت در رفت و وفت : باران
 ماریهم پ ته صدر کن تا برات ب کیمعلومه مامانم ک ادیکه م ییاي بوها -

رفع  وقفه یساعت ب کیبه خود داد  یاتاق که بسته شد ، صدرا کش و قوس در
سته اش نكرده شكال کردن خ ستن کم كجایبود اما  ا ش ضالتش را اذ ین  تیع

به ا كردیم با فكر کردن  كهیب  مام  نیفردا اول ن عد اي ت دار بود و ب روي آيمون اخت
ا او و ب ندیبشدد ارانبه ب کینداشددت تا انقدر نزد یامتحانات بهانه ا نیشدددن ا

ه با چشددم ب اریاخت یورفت ب به اطراف خوب نگاه کرد و ب یحرف بزند دلش م
شت ب رنگ ف دندال شمش  یقدل یهمان دا یدلد دفتر رو یا رويهیهمدم و چ

 اي دا بلند شد و آن را برداشت بببب اریاخت یرا يد ب ب
س باران شد با لد ند  شت و به وتریکامپ زیم یرا رو ینیوارد اتاق که  سمت  وذا

 صدرا بروشت :
 هی یم صوصش که سال یها کیچون مامان اي اون ک یامروي خوش شانس -
 پزه پ ته بب یار مب

ش برداشت ب چشمان انیرا اي م نشانیبه طرفش برداشت و فاصله ب یقدم صدرا
 درخشان بود و صورتش ورفته ب

 منه بب یآره حق با توست امروي واقعا روي خوش شانس -
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دسددتان او افتاد ب رنگش  انیمتعجب نگاهش کرد و چشددمش به همدم م باران
 دارد ببببببه عقب بر یو خواست تا قدم دیپر

شد و بايو صدرا سرش را به ي شیمانع اش   انداخت ریرا ورفت ب باران کالفه 
 چانه اش برد و يمزمه کرد : ریصدرا دست ي

 به من نگاه کن ! -
  وامینم -
 باران -
تو خلوت  یدیسددرک کشدد یبار به چه بهانه ا نیببب ا  وامینم گمیبهت م -

 اعتماد نیب بگذار خودم بگم ا دفترم رو بهت داد یبار ک نیمن ! ا یخصددوصدد
 احمقانه من به تو بببب

 نگو فقط بهم نگاه کن ببب یچیباران ه -
شمها باران شت نم یرا رو شیبا لجادت چ ست نگاهش کند بببب  یوذا خوا

شمانش م یتک تک کلمات شته بود اي مقاب  چ شتند و او را غرق در یکه نو  وذ
 کردند ب یم ریوصف ناپذ یخشم و شرم

 همدم بب" سالم 
سابق نم دونمیم بد ش شدم ببب نم یلیسراغت ب خ امیکه مث   م دون یعوض 

شم  رییتغ نیاي ا شحال با شق پ الیدختر خ هیاي  نكهینه اي ا ایخو  شهیپرداي عا
 ییو کار کردنه ببب بها تیيخم خورده که مدام در حال فعال یشدددم به ين  یتدد

خودم هم  ینه که واهیقدر سددنگاالنم دادم ان تیبه دسددت آوردن موقع یکه برا
 شه ! یباورم نم
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 نكهیتونم اعتراف کنم ببب اعتراف کنم به ا یتو که م شیها پ رییتغ نیبا همه ا اما
ر دخت هیموفق  دایين به ظاهر پر مشددغله و روشددنفكر و تقر نیپوسدددت ا ریي

هراسون پنهان شده ببب که ووشه ذهنم خودش رو دمع کرده و داره  یاحساسات
داريه م نیوم ابا هج مه احسددداسدددات م داريه  یه نه ! م که اي اولش هم  یاک

 ببب شهیمش ب بود توش باينده م
صدرا رو تو همدم ستانیب یببب ايچند روي قد  که مادر  اونو  یو حرفا دمید مار

 بببب  تهیتوان مقاومتم هم فرو ر نیانگار آخر دمیشن
  واسددتید دلم مب*س*لم کرد کنار ووشددم يمزمه کر مارسددتانیب یتو یوقت
ببب که  رمیهمونجا تو وسددعت امن آ*س*و*شددش بم  واسددتیببب دلم م رمیبم

ته و اونقدر ورف دمیصداش رو شن یانقدر رنش نكشم اي بودن و ندودنش بببب وقت
 ورخشدار که به خاطر من ناراحت و نگران بود دوست داشتم هزار بار دستاش 

احسدداس رو ورفتم ب  نیا یچشددمام بگذارم ببب چقدر دلو یبب*و*سددم و رو
 ستمین یمن اون باران قدل گهیکردم به خودم بگم که تموم شد که د یچقدر سع

شتم تا باي با ا یحت س نیاور بودم هم حق ندا س ره دور و بر ک سات م سا  یاح
عد اي ب یوقتدور اي دسددترسددده ببب  ییایرو هیبپلكم که فكر باهاش بودن برام 

به فكر  چیاومد کنارم ه یب ب وقت نیمي یپرت شدددده بودم رو یتصدددادف وقت
شتناک خودم ندودم ببب فقط و فقط نگران ا ییدردها صدر نیوح ا بودم که نكنه 

 یتون یهمدم بب نم یباشدده بب وا دهید بیبه خاطر من به خاطر دفاك اي من آسدد
دوباره شدروك  یدونم اي ک یچقدر دوسدتش دارم ببب چقدر بببب نم یتصدور کن

ش ست سش ببب با هر کالمش ببب شد اما با هر ا شدم بب با هر نف مام عطرش ينده 
سع یلعنت چکیپ نیبا هر محدتش بب انگار ا شدش ر یکردم دلو یم یکه  و ر
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 یودورش ببب تا ايش دوباره يند چهیو اومد باال تا بپ دیسرک کش ییدا هی رمیبگ
 ببب رهیبگ

س نیاي ا همدم ساس تر شكنم ببب یب نم دمیهمه اح نه ب اطر  خوام خودم رو ب
 هنكیببب با ودود ا میکنار هم باشدد میتون یدونم ما نم یم نكهیخودم به خاطر ا

همه  سددتیکه ن یدفتر وقت رمیم یوقت نكهیهمه دوسددتش دارم ببب با ودود ا نیا
نگار ا ستین یتا وقت کهبب  ادیم یدر دفتر  که صدرا ک یهوش و حواسم به صدا

اي دسدددت رفته من هم بر  یگار انرژان ادیم یب که وقت سدددتیتو دفتر ن یچیه
ه که هر بار ک یببب با ودود شددهیدفتر تايه قاب  تنفس م یببب انگار هوا گردهیم

ه ک شهیپوستم دمع م ریي یکنم ذرات شوق طور یکنه که لمسش م یلمسم م
ترسددم ببب  یحالت بمونم بببب اما م همونتو  شددهیهم یهمونجا برا  وادیدلم م

دنده  نیام با ا یعشق آسمون نكهیبهش ببب اي ا شتریب شدن کیترسم اي نزد یم
که عطرش رو  یخراب بشددده ببب نم ینیيم یها تونم تحم  کنم بب همونقدر 

همونقدر هم اي   وامینفسددش رو دسددتهاش رو آ*س*و*شددش رو کنار خودم م
 ترسم ببب یم نایهمه ا
ر ظه وسوسه پبرم ببب برم که کنارش نداشم بببب که هر لح  وامیکه م نهیهم واسه
ش سمتش رو تو ودودم خفه کنم ب وقت دنیک شت یبه   اقیاونطور با غرور اما پر ا

که هزار بار چشددماش رو نب*و*سددم  رمیخودم رو بگ یکنه دلو یبهم نگاه م
صورتم رو خ شوق  شكهام اي   یم ای كنهیم صدامنكنه ب که هر بار  سیببب که ا

 دانم ببببارانم نگم دانم بب دانم ب ب دانم ببب سهینو
 بببب یلعنت یاشكها نیدفتر و ا نیهمدم باي منم و تو ا یوا
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 کنارش باشم اما انقدر برام دور اي دسترس باشه ب ب ب دیمن با شهیچرا هم اخه
م رو به شیآرامش يندو  وامیبكشددم ب نم واریاون و خانواده اش د نیب  وامینم
دوسددتش دارم انگار  هشددیاي هم شددتریببب حاال که دوسددتم داره حاال که ب زمیبر

 بگذارم بره ببب دیبرم ببب با دیرهاش کنم ببب با دیحاال با نیهم
اتاق  نیتو هم یروي شددهیباورم نم نهیشدد یاتاق م نیکنارم تو ا نجایا ادیم یوقت

 سه ساعت دعا کردم ببب دنشید قهیدق هی یچقدر برا
عا د شیخوشددد ت یکه چقدر برا دمیهاش رنش کشدد ییاعتنا یچقدر اي ب که

 کردم بب
 گهید دمكریکه فكر م یتو لحظات یوقت نتونسددتم فراموشددش کنم حت چیه که

 کنم ببب یبهش فكر نم
ببب  دهیم حیمسئله رو هزار بار برام توض هیو  چهیپ یاتاق صداش م نیتو ا یوقت

 بببب ستمین نیيم یاي عطر بودنش ب انگار رو شمیخنگ م شمیم شیمن و
 یخودم و اونو دوباره بشكنم بببب خوب تونمیم ببب نمتونم بب کنارش باش ینم اما

 ریانقدر مقاوم شدددم تا بتونم خودم رو پنهان کنم ي نكهیوذشددته ا یسددالها نیا
 بهم یزیحرف محدت آم ایدوسددتم داره  گهیبب هر بار بهم م یالیخ یماسددک ب

 یخواسددتن اي شددادمان يا یادیکشددن فر یم ادیتنم فر یها اختهیينه همه  یم
 ه شدن بببخواست

برم ب امروي صدح که رفتم کانون درخواست دادم تا مح  کارم رو منتق   دیبا اما
ونم اونجا بت كنمیببب فكر م نایسددروناي ا یروسددتا کیشددهرسددتان نزد هیکن به 

شا یراحتتر کار کنم بب وقت شم  ه اونم راحتتر فراموشم کنه ببب الدت دیايش دور با
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 دیشا اور قدول هم نكنند بببب یحتب بشه اما اختدار مش  شیاول نتا دیوفتن با
 برسام فكر کنم ببب شنهادیمجدور بشم ببب رادع به پ

 ببب ارهینتونست به يبون ب یکه به خاطر حضور صدرا حت یشنهادیپ به
هادشیاور پ سدددتین مهم خاطر ا شددن تداع نیبه  که من براش  نده  یبود  کن

 کننده خانواده اش ببب یخاطراتشم ببب تداع
 ببب كنمیاشتداه رو دوبار تكرار م هیاور دارم  ستین مهم
 ببب ستین مهم
ناتوان اي مقاومت دربرابر  هیترسددم  یدور بشددم ببب م نجاینتونم اي ا اور روي 

سرم رو بگذارم رو صدرا و  سمت  شم به  ساتم پر بك سا يانوهاش و بهش  یاح
 یدانعطش داو نیکنه اي ا رابمیالتماس کنم که باي هم بگه که دوستم داره که س

 ببب
 افتیرا باي شیصدا باران

به چه حق یآقا یدفتر منو خوند یبه چه حق - ن م یانقدر تو يندو یثابت ! 
 ! یکن یببب چرا اي اعتمادم سو استفاده م یکش یسرک م
ت ت رها کرد دستش را به شدت  یبه عقب برداشت همدم را رو یقدم صدرا

اي آنچه  شیکرد تا ب یاش را م یعهمه سدد ییفرو برد و با صدددا شیموها انیم
 بلند نشود وفت : دیبا
من  نكهیبودن منه ؟ مشددك  ا تیشدد صدد یبس کن باران ! االن مشددك  ب -

ستم به ا ست به کار یحس کنجكاو نینتون  یماني هیيدم که  یام غلده کنم و د
قدر ان نكهی؟ مشك  ا ادیاريش بر م یو ب فیس  یکردم فقط اي آدمها یفكر م



 1231 در  امتداد باران

 رخوردهکه س یکرد میات قا یرو پشت سپر دفاع زیو همه چ یار کرداي من فر
 یکه حداق  م یکارم دسددت يدم به خوندن دفتر نیا یبفهمم کجا نكهیا یبرا

صادق ستم با اون  ص ی! اره من ب یدون صال هر  ریمن غ تیش  قاب  اعتماد ا
سم ست یا  خودتباي با  ی وایرو من بگذار بب اما به من نگاه کن ببب تو م یخوا

 ؟ یکن كاریات چ یو يندو
را برهم فشرد ببب صدرا به طرفش آمد شانه اش را ورفت و به  شیچشمها باران
 تكانش داد یآرام

صار با نیشو ! اي ا داریباران ب - حاال  ی وایبب تو م رونیب ایها ب دیها و ندا دیح
 نرو به باد داد ببب م تیيندو شیکه شددش سددا ل پ یبزن یدوباره دسددت به کار

حاال که انقدر  یزنیحاال که انقدر خوب من رو پس م یبزرگ شد كردمیفكر م
 ! یفكر کردم بزرگ شد یوذار یاحساست سر پوش م یخوب رو

 ورفته و بلند وفت : ییبا صدا باران
شتن تو يندو - سرک بردا ست اي  ه چ  وامیمن بردارب به خودم مربوطه که م ید

رو ببب ب نمتیخوام بد ینم گهیببب د هگیام ببب د یواسدده يندو رمیبگ یمیتصددم
 بببب رونیب

 شانه اش را رها کرد صدرا
شه م - شما هیفقط  رمیبا گو که برم ! ب ی وایمن نگاه کن و بگو که م یبار تو چ
 ! ینیمنو بد ی واینم گهید

به چشددمان درخشددان اما پر اي خشددم صدددرا  یسددرش را باال آورد نگاه باران
 انداخت

 ببب  وامیخوام ببب نم ینم -
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 ؟ یچ ی واینم -
 ببب نمتیخوام بد ینم -

ستش را رو صدرا شمها ید شت ببب اندک شیچ سكوت کرد و بعد در  یوذا
 رفت وفت : یکه به طرف در م یحال

تا  افكار نیکه تو با ا سددتی! برام مهم ن امیباهات م یکه بر ایدن یاور هر دا -
 بب و برسام ببب امیباهات م ! اما من هر دا که اليم باشه یفرار کن ی وایم یک

 باال تر رفت اریاخت یب صداش
 ادیوفته و نگفته اش رو ب شددنهاداتیاور مجدورش کنم که پ یبرسددام رو حت -

فاق چیوذارم ه ی! نم رهیپس بگ تهیب نتونیب یات خ اف به  نه ب اطر خودم  اطر ! 
 یايسددات ب یتو يندو گهیدنس د هیاي  گهیفرهاد د هیاي برسددام   وامینم نكهیا

 ببب به خودت و به اون خ*ی*ا*ن*ت نكن ببب
 !  یوک یآقا یزنیاي خودت مطمئن حرف م یلیخ -

 در برداشت رهیدستگ یدستش را اي رو صدرا
لب تو ا - به ق هت ا مانیچون  گا به ن به خودم  مانیدارم ! چون  دارم بب چون 
ابر من ! که اريشددت رو دربر یتو هم خودت رو باور کن  وامیدارم فقط م مانیا

 ببب یبد دشیکه فر ستیحق برسام ن نی! ا یباور کن یا گهیو هر کس د
 چانه اش برد ریبه طرف باران برداشت دستش را ي یدر دور شدو دوباره وام اي

 و سرش را باال آورد
 باهاشبببب ی واستیتو واقعا م -
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ست شمهاش را محكم نتوان  دمله اش را تمام کند ب چانه باران را رها کرد و چ
 هم فشرد یرو
 ! با خودت ببب یکن یباران با من چه م -

صدا نكهیاي ا قد  شود  سته و پر اي بغض به  یاي اتاق خارج  شك باران در هم 
 ووشش نشست

اي  دیببب شددا گهیکس د چیکردم ببب نه با اون و نه با ه ینه باهاش ايدواج نم -
ستم دار یوقت دمیرفتم ! اما حاال که فهم یشهر م نیا شد تم ! چ یدو قدر خو

اور  یبدم بب حت گهیرو به کس د یخوشددد ت نیا یلحظه ا یتونسددتم حت ینم
ام اون موقع هم  تهنتونم کنارت باشم بببب من عوض نشدم من همون باران وذش

سم رو ايت م ف یس ت تالش م نقدریهم سا  یکنم بب چون م یکردم که اح
 چون بب چون بب رمین دارم مکه برات کم باشم بب ب اما اال یکه منو ن وا دمیترس
 یبايوان صدددرا بود ببب دسددتها انیبتواند دمله اش را تمام کند م نكهیاي ا قد 

رد را باال آو شیدستها اریاخت یدورش حلقه شد ببب ب نانیصدرا محكم و با اطم
سرش را رو قهیو  ست ورفت و  صدرا در د اش رها کرد ب هق هق  نهیس یکت 

 بود که روحش را یب تكرها شدن اي  یتنها برا یشاداش نه اي غم بود نه  هیور
 ببب دیخراش یم

 بببب دیآورد و سر باران را ب*و*س نییسرش را پا یبه آرام صدرا
ش هیور - ستت  ینكن بارانم ! من با تو ام هر دا که با ! من با تو ام ببب انقدر دو

شقتم که با تو م سد یدارم بب انقدر عا شم ! فقط یتونم اي هر  م تو هم کنار رد ب
دم  یکس ادايه نم چیبار به ه نی! ا دهیم یباش ، فقط با تو بودنه که بهم انرژ

  یلد یب زیو ور بیتعق نیاي میخسددته ا ونببب باران هر دوم رهیتو رو اي من بگ
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ش کی یببب ب دا اور ب وا م کن یم یکنم که ببببکار یم یکار یقدم ايم دور ب
 که بببب
 نهیسدد یببب باران سددرش را اي رو دیکشدد یقینفس عم اش ناتمام ماند و دمله

ست صدرا نگاه کرد ب به را سته بود وقت یصدرا بلند کرد و به   یدا نیانقدر ا یخ
شت ب ب ایکوچک اي دن ست دا شک ها انیدرم اریاخت یرا دو  يد و یلد ند شیا

 و وفت دیاش را باال کش ینیب
 ببب یشیم یقدر ددچرا ان یاریرو به يبون ب دتیتهد یتونیتو که نم -

 هم لد ند يد صدرا
 نه ! اینم ک شیتونم عمل یم نیبد ریبگ ینطوریا ماتیتصم گهیبار د هیتو  -
 بببب دیحرف خم شد و آرام چشم باران را ب*و*س نیبه دندال ا و

برگ هاي تردمه را يیر و رو مي کرد اما نمي توانسددت برگ مورد نظرش  فرهاد
شوي میز تحری شه کیفي دکمه داري را اي آن را پیدا کند ب ک شود و و پو رش را و

خارج کرد ب همینكه پوشدده را برداشددت چشددمش به دعده چرمي خودنویس 
شت لد ند شده بود ب آنرا بردا شه پنهان  رلدانش تلو ب يپارکري افتاد که يیر پو

شده بود این  شگاه بروزیده  ست ،رويي که به عنوان مدرس نمونه در آموي ش ن
رایش خرید ب خاطرات آن شددب در مقاب  چشددمانش ينده شددد هدیه را باران ب

لداس عنابي رنگ باران موهایي که با کلیپس مشدكي رنگي باالي سدرش دمع 
س شید  یدشده بود ب لد ندي که واقعي و ايته دل به نظر مي ر ب نفس عمیقي ک

 به راستي لد ند باران و شادیش اي موفقیت او واقعي بود ب چرا آن رويها باران را
صدرا بود ب  سور و اي خود مطمئن نمي دیدب همانطور که حاال در کنار  انقدر د



 1235 در  امتداد باران

هان شدددده در درونش  ته و این ين پن نار رف ته ظریفي اي روي ک گار پوسدد ان
 خودنمایي مي کرد ب

سرش را بلند کند ب و در  صداي سردایش بگذارد و  شد تا دعده را  در باعث 
قدر دلش برا با خود فكر میكرد چ مان حال  نگ مي شددود ب براي ه باران ت ي 

 باراني که مي شناخت نه این باراني که با بي رحمي او را اي خود راند ب
 محدوبه در آستانه در متعجدش کرد دیدن

 سالم تو اینجا چیكار مي کني -
 سالم پسر عمه ممنون اي خوش آمد ووییت -
 بد شید آخه فكر مي کردم االن باید با حسام تو طالقان باشي -

 بیني اش را چین داد و وفت : دوبهمح
شدم اي بس نق نق  - سته  شه خودش تنهایي ور دل مامانش ببب منكه خ بره وم

 هاش رو شنیدم ببب
 لد ندي يد و پرسید : فرهاد

ضعف  - اي حرفي که مي يني مطمئني یعني تو تا یك دقیقه دیگه براش غش و 
 نمي کني بببب

 لند خندیدکام  داخ  اتاق شد و با صداي ب محدوبه
 داري عاشق بودنم رو مي يني تو سرم ؟ -
 نه دارم بهت میگم ادعاي الكي نكن ! -
خوب دناب مچ ویر! یه وقت اي دا بلند نشددي با من یه حال و احوالي بكني  -

 ها ! همونطور مث  رییس ها بشین سر دات
 همانطور که بلند مي شد کشوي میزش را بست فرهاد
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 تون چطورهبد شید سرکار خانم حال -
 دست فرهاد رو که به طرفش دراي شده بود فشرد و وفت : محدوبه

 اور این حسام لعنتتي بگذاره خوبم -
 پرسید : فرهاد

 چي شده ؟ مگه چي کار کرده این نامزد عزیز شما -
نامزد چیه ؟ یه ماهه مادرش رفته که با بقیه بزروترها بیان هنوي هیچ خدري  -

 فردا مي کنه ب نیست خودش هم هي امروي و
 به هر حال نامزدین حاال چه رسمي چه غیر رسمي ! -

 پوفي کرد و وفت : محدوبه
 بیا بریم بیرون حرف بزنیم تو این اتاق درهم تو دلم ورفت -

 دستش را پشت او وذاشت و وفت : فرهاد
 برم دختر دایي ! اینطور که معلومه حرف واسه وفتن يیاد داري بببببب -

به نشددانه تاسددف تكان داد و همراه فرهاد اي اتاق خارج شددد  سددرش را محدوبه
صداي وفتگوي نسدتا بلندي اي داخ  اتاق فرید به ووش مي رسید صداي ينانه 

 و نايکي که هر دو مي دانستند مال کیست :
شدم اي بس هي وفتي من حوصله ندارم وقت ندارم کالس دارم  - سته  فرید خ

کردیم یه عالمه کار داریم که باید انجام بدیم تا  کار دارم بببب مثال ما تايه عقد
 کي دلوي مامان اینا فیلم بايي کنم تا کي بهونه بیارم ببب

ينانه در بغضي ناوهاني وم شد و بعد اي مكثي کوتاه صداي فرید ورفته  صداي
 بلند شد :
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چرا وریه مي کني ! باشدده حق با توسددت بد شددید هر چي تو بگي هر دا  -
 قط وریه نكن باشه ؟ب واي میام ف

به کرد و ابروهایش را به نشددانه نفهمیدن باال انداخت و  فرهاد نگاهي به محدو
 بیشتر اي آن دلوي در ان اتاق مكث نكردند ب

 هر دو به طرف پنجره کشیده شد نگاه
 واي فرهاد برف میاد بیا بریم تو تراس -
 مگه دیونه اي دختر یو مي کني -
 بمن کال سرمایي نیستم بب -
 مي دونم آتش عشق حسام تو رو ورم کرده ولي من چي بببب -
تو هم اي بس خودت تندلي ببب باران که رفت شدددي مث  مرس کرچ اي اتاقت  -

 بیرون نمیایي ب
سویشرت سیاهرنگش را اي روي دا لداسي برداشت وبه طرف در تراس  فرهاد

 رفت ببب
 بشنومنمی وام درباره ش حرف بزنیم یا اسمش رو دوباره  -

لد ند غمگیني به نشانه همدردي يد و همراهش قدم به تراس وذاشت  محدوبه
 ب

شد و بعد رو  فرهاد سمان خیره  براي مدت طوالني به بلورهاي يیداي برف در آ
 به محدوبه کرد و وفت :

منم مث  تو اشددتداه انت اب کردم ب شدداید باید داي دیگه و با کس دیگه اي  -
 تالش مي کردم ببب

 متعجب پرسید : همحدوب
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 یعني فكر میكني انت اب حسام اشتداه بوده ب بب -
 با غدطه وفت : فرهاد

من مطمئنم ! اون عشقي که تو به اون داري اونقدر که تو براي داشتنش تالش  -
مي کني اور یك صدمش رو باران کرده بود االن وضع يندوي من این نمي شد 

ات بهت میگم که حسام لیاقت این  ب شاید ناراحت بشي اما به عنوان پسرعمه
 همه مهربوني تو رو نداره ببب

بعد اي وفتن این حرف به سددمت محدوبه چرخید و محدوبه در حالي که  فرهاد
انعكاس برف چشمانش را درخشان کرده بود به نگاه پر معني فرهاد خیره شد و 

 ذره ذره سرما به ودودش راه پیدا کرد !
*** 

د که رفته بود و باران کنار پنجره به بارش بي وقفه برف چند دقیقه اي میش صدرا
مي نگریسددت ب با آنكه اي کاري که کرده بود چندان مطمئن ندود و با آنكه هنوي 
اي کنجكاوي صدرا احساس دل وري مي کرد ب اما سدكي خاصي در ودودش 

ساله اي پاي قلب و روحش  شتهموج مي يد ب انگار بندي ده  شده بود ب با  بردا
اعتراف يباني اش با وریستن بر سینه امن صدرا انگار بغض کهنه ده ساله اي را 
وشوده بود که سالها روحش را در بند نگاه داشته بود بغضي که نه به چشم مي 

 آمد و نه اي ولو مي رفت ب
 مادر اي پشت سرش او را به خود آورد : صداي

 باران -
 سوي او بروشت به
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 دانم مامان ! -
 و سنگین روي ت ت نشست وبا دستش به کنارش ضربه اي يد خسته مادر

 بیا اینجا بشین -
مي دانست که صداي در و بحث آن دو به اندايه اي بلند بوده که اعضاي  باران

 خانواده متوده آن بشوند ب مردد و خج  کنار مادر نشست
 نمی واي باهام حرف بزني ؟! -
 درباره چي ؟ -
 یعني نمي دوني ؟ -
 ه صدرا ؟دربار -

 در سكوت سرش را به نشانه تایید تكان داد ب مادر
 سعي کرد اي يیر بار دواب دادن فرار کند باران

 خوب چي باید بگم ؟! همكارمه ! و بهم کمك مي کنه واسه امتحان اختدار -
 مي دونم ! بیشتر اي اینببب -

 نگاهش را به سقف دوخت باران
 چیز خاصي نیست مامان نگران نداش ! -

 اي دا بلند شدو وفت : مادر
باشددده ! اور نمی واي بگي نگو من صدددر میكنم ! فقط می وام یه چیزي رو  -

بهت بگم تو دیگه یه دختر مجرد نیسددتي ب نداید موقعیت هایي که داري رو به 
این راحتي اي دسدددت بدي ب االن دخترهاي مجرد هم براي ايدواج کردن دچار 

 مشك  هستن ب چه برسه به بب
 ه برسه به یه بیوه ين که برچسب دیونگي هم خورده روي پیشونیشچ -
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 دست پاچه خواست تا چیزي بگوید مادرش
باشدده مامان حواسددم هسددت ب االن لطفا تنهام بگذاري می وام یه کم درس  -

 ب ونم صدح باید برم براي اولین امتحان ببب
 من فقط به فكر خودتم ببب امیدوارم درك کني ب -

ض داشددت و باران تاب ناراحتي او را در حالي که مي دانسددت مادر بغ صددداي
چقدر به خاطر پدرش رنش مي کشددد را نداشددت ب اي دا برخواسددت و او را که 
داشددت اي اتاق خارج مي شددد در آ*س*و*ش کشددید ب شددانه هاي مادر در میان 

 بايوان او لريید ب باران آن ها را ب*و*سید و يمزمه کرد
یم رو بگیرم ب نگران من نداش مامان من خیلي وقته که قول میدم بهترین تصم -

 بزرگ شدم ب بب
شكوفه انداخت که رو ینگاه یبا مهربان صدرا  یمیکاناپه قد یبه چهره نگران 

به خواب رفته بود ب دسدتش را دراي کرد و  منیداخ  نشد ونیزیتلو یبزرگ دلو
شفته اش را اي رو یاي موها یطره ا شتن بلند مادر که  یشانیپ یا با ودود وذ
يد ب ب  نارشدددد ک ینم دهیآن د یرو یاي عمرش هنوي چروک مشددهود یمدت

شكوفه لري شمان  صدرا وره خورد ب اي  دیچ شد ب نگاهش در نگاه  سپس باي  و 
 نگاهش ندود یداشت اما لحنش به ورم یدا برخواست چشمانش برق

 برو شهال رو صدا کن یاور شام ن ورد یکرد ریچقدر د -
 مادر نشست کنار صدرا

 ؟ یتو اتاقت ب واب یشام خوردم ! شما چرا نرفت -
 خوابم برد ! دمید یم الیداشتم سر -
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 خاموش انداخت ونیزیبه تلو ینگاه صدرا
 که خاموشه ونیزیتلو -

 نگاهش کرد یعصد شكوفه
 یریمچ و یهم دادواهه که دار نجایا یحتما شهال خاموشش کرده ! فكر کرد -
 ؟! یکن یم
بببب  ینمون یداریبه خاطر من ب  واستمیمادرمن ! فقط م یشیم یانچرا عصد -

 خونه ! رسمیم ریبه خاطر کارهام د ستیمن که بار اولم ن
 شكوفه سرد تر شد لحن

 بار که به خاطر کارت ندود ! من رو بچه فرض نكن ببب نیا -
ش یقینفس عم صدرا ست  یب اي همان روي دیک شتن به خانه د که بعد اي بايو

ندش اي او عذر خواه دهیرا ب*و*سدد مادر باعث رنجا  یکرده بود م یبود و 
ت که دانس یمسئله کنار ن واهد آمد ب م نیبا ا یراحت نیدانست که شكوفه به ا

شن ست ب چ دنیشكوفه هنوي منتظر   یتکه ح یزیخدر اتمام عالقه او به باران ا
 دهیه باشد نشناي آن داشت یکه نشان یاي يبان صدرا کلمه ا یعذرخواه نیدر ح

 مشت کرده مادر فشرد و وفت : یدست ها یبود ب دستش را رو
!  یدونم که چقدر بهم اعتماد دار ی! م یزیکه چقدر برام عز یدونیمامان ! م -

صرفا اي رو چیکه من ه یکن یفكر نم نیچرا به ا صم یوقت  سات ت سا  میاح
سان بارها به دیبود تا به حال با نیاي ا ریب اور غ میریو ینم ستم که ب یدل م یک

 یببب مامان فكر م شهآريو داشت کنارشون با یهر کس یاي نظر احساس دیشا
وقفه حقم باشددده که به  یهمه مدت کار کردن و درس خوندن ب نیکنم بعد ا
 برسم ببب الیارامش خ
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 حرف اي دا برخواست نیاي وفتن ا بعد
شد  یکن یحرفها فكر م نیاما اور تو با ودود همه ا - و آرامش حق من  یتخو
باران ايدواج نم گمی! من م سدددتین با  ما هروز اي من توقع  یچشددم بب  کنم ! ا

کنم با همون  یم یب من سددع دیبرم که شددما ايم توقع دار ینداشددته باش به راه
 هم برم بببب دیکنم ببب شا یکارم يندو

 وفت : دهیدا خوردو رنج شكوفه
 ! یکن یم دیمن رو تهد یصدرا دار -

 يد و وفت : یلد ند خسته ا صدرا
شتن اي   وامیکنم ! فقط م یدا م ینه مادرم ! من ب - بهت بگم که ممكنه با وذ
صدرا ایرو نیا ساخت یی،  ساختم فرو بر یکه  شا زهیو  که  یدیم حیتو ترد دیب 

ت نمون برا داریب نیاي ا شددتریادامه بدم ببب االن هم ب میربات به يندو هیمث  
 شدت خوش برو ب واب ستیخوب ن
سمت پله ها نیپس اي وفتن ا صدرا شكوفه اي  یدمالت به  رو به باال رفت ب 

سدتود  یتواين آن را م شدهیفرو افتاده صددرا که هم یپشدت چشدم به شدانه ها
سرش را به  شیانداخت ب بغض ولو ستش را به طرف وردنش برد و  را ورفت د

شت صم یداد ب نم هیمد  تك یپ ست ت ست چ میدان  یم یبه خوب ب اما ستیدر
و لحن  نینگاه غمگ نیمظلوم و مصددمم با ا یصدددرا نیدانسددت که دربرابر ا

 تاب مقاومت ندارد ب نیاي ا شیب دهیرنج
*** 
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بدون آنكه در آ یمقنعه اش را رو باران به خود  ینگاه نهیسددر مرتب کرد و 
و کم تردد صدددح واه  یخاکسددتر ابانیبه خ یاي خانه خارج شددد نگاه اندايدیب

سترس انداخ ستراحت کند و حاال ا ست ا سته بود در شته نتوان شب وذ ت ب 
را وم  انونرفتن به سمت ک ریمس یلحظه ا یامتحان هم به او غلده کرده بود برا

د ش ریمس نیآوردن بهتر ادیها و به  ابانیکرد و در ذهنش مشغول مرور کردن خ
سمت خ سپس به  صل ابانیب و  ه خان یدلو اي یبه راه افتاد ، هنوي چند قدم یا
او را به خود آورد ب نگاهش همان ابتدا به  یبوق کوتاه یدور نشده بود که صدا

 يد ب یچشمان صدرا افتاد که به او لد ند م
 ؟ شهیم رید دیارینم فیتشر  یخانم وک -
 ؟ یکن یم كاریچ نجایسالم ا -
 سالم خانوم -

 را وشود :حرکت کرد و آن  نیشد و به سمت در ماش ادهیپ نیاي ماش صدرا
 اومدم در خدمت بانو باشم -

 شد وفت : یم نیکه سوار ماش یيد و در حال قیعم یلد ند باران
 دهیاحساس ملكه بودن بهم دست م یو یکه م ینطوریا -

سمت د صدرا ش گریبه  شت فرمان قرار ورفت نگاه عم یرفت و وقت نیما  یقیپ
وفت  یدد یلیو خباران انداخت  یخواب یبه چشمان خواب آلود و سرخ اي ب

: 
 بب یستیملكه هم ن هیبه نظر من که کم اي  -
س به شدن اول یادیعده ي دندیکانون که ر شروك   نیاي کارآمويان را آنجا منتظر 

 ب صدرا مقاب  کانون پارک کرد و رو به او وفت : دندیآيمون د
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 سرده ب رونیچون ب میدا منتظر بمون نیبهتره هم -
 ؟ یارند یاما آخه مگه تو کار -
 ! نهیکارم هم نینه ! فعال مهمتر -

که در نگاهش مشهود بود اي  یقدرشناس نگاهش کرد و سپس با اضطراب باران
سالم فشیک شود تا برخ یکتاب کوچک قانون مجايات ا ا ر یاي ماده ها یرا و

 مرور کند ب صدرا لد ند ينان کتاب را اي دستش ورفت :
چند تا ماده نداش بب من  نینگران ا بردن قانون سددر دلسدده کامال آياده پس -

 ب ییایحرفا اي پسش بر م نیراحتتر اي ا یلیمطئنم تو خ
 با حرص نگاهش کرد و وفت : باران

 ببب گهیحرفا د نیو ا یشیتو فاي مثدت اند یاالن رفت یعنی -
 : يد شیکتاب را به بايو یو به آرام دیباران خند یعصدان افهیبه ق صدرا

که خودت رو  یدانعصدد یدختر کوچولو - تا من بتونم وادارت کنم  فكر کنم 
 سنگواره شدم ببب هیبه   یتدد یباور داشته باش

 ام بب فتهیکه کال خود ش یوفته من خودمو رو باور ندارم ب خدر ندار یک -
 تونستم باهات حرف بزنم ب یراحت تر م یلیبود اونوقت من خ نطوریکاش ا -

 به در داد و وفت : هیتك باران
 ؟ یستیشما االن تو حرف يدن راحت ن یعنی -
 نه اصال -

 انداخت : نیرا چ شیرا باال برد و چشمها شیابروها
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به که راحت ن - که راحت  یبه روي یببب وا یگیتو دلته م یو هرچ یسددتیخو
 یباش

 وفت : طنتیبا ش صدرا
 ببب شمیحرف وارد عم  م یاون موقع به دا -

 یزیا حدممكن باي شددد و تا خواسددت چايتعجب ت اریاخت یباران ب چشددمان
 صدرا کتاب قانون را به دستش داد و وفت : دیبگو

 در کانون باي شد برو و فقط به امتحانت فكر کن ببب -
 وذاشت : فشیکتاب را در ک باران

 که حواسم دمع امتحانم بشه ب یگذاریمگه تو م -
يمان امتحان  شد ب صدرا تمام دو ساعت ادهیپ نیاي ماش یخداحافظ یبعد ب و

 یورود یب ش باران که اي پله ها تیلد ند رضددا دنیرا آنجا نشددسددت و با د
ت نشس نیاي ته دل يد ب باران که درون ماش یلد ند زیآمد او ن یم نییکانون پا

 وفت : یبا شرمندو
 ! یموند ینم نجای! دو ساعت تموم ایرفت یم دیبا -

 را روشن کرد و به راه افتاد : نیماش صدرا
ش - سته ندا شتم و دلم م یبانو ! دوما امروي کار یاوال که خ ستیندا ع موق  وا

شم ب فكر نكن هر روي ا ي ا نیاول سوما هم  نیامتحان همراهت با ست ب  خدرها
كهیا جا برا میامروي بهتره بر ن حان فردا درس ب ون یدفتر و اون  گهید من میامت

 یب حت میراه انداخت شبیکه د ییخونتون ب خصوصا بعد اي بلوا امیب شهیروم نم
 نكردم ب ب ب یبا سهند هم خداحافظ
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شن باران صدرا ن سته بود که دمالت آخر  سرش را به  دیانقدر خ و همانطور که 
فرو رفت ب  یاو به خواب آرام یداده بود با ووش دادن به صدددا هیتك یصددندل

 صورت آرام و متدسم باران دست اي حرف يدن برداشت ب دنیصدرا با د
*** 

شددده بود که سددوال هنگامه را  رهیمقابلش خ وریبه صددفحه مانت یطور رسددامب
 دینشن

 کنم بببب یساعته دارم صدات م هیبرسام حواست کجاست ؟  -
 کردم ب یداشتم فكر م دیبد ش -
 بله کامال مش صه -
 ؟ یداشت یکار -
 یقموسسه حقو هی  وامیکه م گمیساعته دارم م هیپارساله  یچراغون هینه قض -
در  یعنیا هدف کمک کردن به ينان و کودکان مورد ظلم قرار ورفته راه بندايم ب

 ؟ یاش اي باران بود تو هم هست دهیاص  ا
 ببب یچه عنوان دهان پرکن -
 ! ستمین زهایچ نیکه من دندال ا یدون یخودت م -
س یکسان ینیبد دیدونم ! اما با یم - سه رو م نیا سیکه بهت ادايه تا  دنیموس
 نه ای یهدف بمون یب نطوریرن هموذا یم

 : دیمشكوک پرس هنگامه
 ؟ هیمنظورت چ -

 آورد نییلپ تاپ را پا وریصفحه مانت برسام
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عارش رو که ش یهدف یکه تونسته باشه رو اص  ب شهیم دایپ یکمتر موسسه ا -
 یاسیمقاصد س یسر هی یموسسه ها قربان نیحرکت کنه ب معموال تمام ا دهیم
قالب  انیبردشددون ب الدته در یدامعه م انیکه در رنیم یشددن و به سددمت یم

 بببب شنیم دهیکش یبه دناح باي تیدامعه ببب و در نها
 تكان داد دییسرش را به نشانه تا هنگامه

ام  یکنم تا نگذارم هدف اصددل یام را م یحق با توسددت اما من همه سددع -
 ها بشه بببب یباي نیا یقربان

 ؟ یمقاومت کن یو اور نتون -
 کنم بببب یکار رو رها م نیخوب ا -
 ب بب یاون موقع نتون گهید دیشا -

 سكوت کرد یاندک هنگامه
سام ب من مطمئنم که م - سون بر رو بكنم ب من و باران  نكاریتونم ا یمن رو نتر
و اصددال هم دندال بزرگ کر  میراه بنداي کیکوچ یموسددسدده حقوق هی می واهیم

 به قول معروف چراس خاموش ایببب  هیصدا و در سا یبب ب میستیدنش ن
که در دفتر باي شددد و صدددرا و باران  دیبگو یزیدهانش را باي کرد تا چ برسددام

 وفتگو کنان وارد دفتر شدند
 بب یکه دو ساعت تو اتوبانها دور شهر وشت یچ یعنی یکرد یم دارمیب دیبا -
ست ینگران چ - س هی ببب حداق  به اندايه رمیگیرو ايت م نشیپول بنز یه افر م

 یخونه دو ستاره که توش راحت بود
 گهیپس مصداق همون ضرب المث  معروفه د -
 کدوم -
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 ينند ببب یينند اما مفت حرف نم یم ادیوکال حرف مفت ي نكهیا -
 هنگامه اي داخ  اتاق آنها ر ا که ورم وفتگو بودند به خود آورد یصدا

کارآموي عز - به  به ب تیکارآمويآخر  یکه در رويها نمیب یم زیبه  قدام   یا
 ب سرپرستت  یاونم درست مقاب  وک یبه حرفه مقدس وکالت کرد یاحترام

 را دور وردنش حلقه کرد شیشرمنده به طرف او رفت و دست ها باران
 و ببنش یببب لطفا عصدان شهیتكرار نم گهیخانوم سرپرست د دیبد ش -

خت در چشددمان خسددته اي به او اندا یباران را اي خود دور کرد و نگاه هنگامه
 اریاخت یکه ب یزیشددد چ یم دهیبه وضددوح د یاي يندو یباران برق یخواب یب

 ببب ستیعشق چه موهدت بزرو دیشیورم کرد و با خود اند زیودود او را ن
 دارم ادیي  یشدن اي دستت دل یعصدان یبرا -

 دینگران پرس باران
 شده ؟ یزیچ -
 ؟ یرو نداد یموسسه حقوق دهیتو مگه ا -
 چرا -
 ببب یرو داد گهید یدا هیبه  یدرخواست انتقال یچرا و کوفت ! پس چرا رفت -

 سرفه کوتاه صدرا اي پشت سر باران آمد ب یصدا
 یطوالن یکار تیمامور هیبه فكر  دیشددما هم با كنمیخانم مالحت فكر م -

 ب دیرو داشته باش شیآمادو دیکن یفكر م دیمدت در خارج اي شهر تهران باش
به چهره صددددرا که چون کودک مالحت به نظر م یمتعجب   یت س و لجداي 

 نگاه کرد دیرس
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 ببب  یوک یشم آقا یمتوده منظورتون نم -
 رو به هنگامه کرد و وفت : باران

امروي بعد اي آيمون رفتم درخواسددتم رو پس ورفتم حاال حاال ها ور دلت  -
 هستم ببب

ت و رف یاخت که به سمت اتاقش مبه صدرا اند یحرف نگاه نیاي وفتن ا بعد
 وفت : یهمزمان رو به مالحت م

 یغلش نهیرو در يم تونیریانعطاف پذ زانیخواستم م یم دیرینگ یدد یچیه -
 دیاریفنجون اسپرسو ب هیبزنم لطفا برام  نیت م

 تلو ؟ شهیمث  هم -
چون  اریتلو ب یخانم اشدراق یب الدته برا یبه همراه شدكالت فندق نیرینه شد -
 ببب ارنیرو به دست ب شونیاریهوش دیبا شونیا
 در استانه در رو به باران کرد و وفت : و
ده سراس دوره کردن ما میبر ایب ی؟ استراحتت رو که کرد یستادیچرا اونجا وا -

 قانون ثدت ببب یها
 حرف ووش کن به سمت اتاق صدرا رفت ب یچون شاورد باران

 رو به برسام کرد و وفت : هنگامه
شما ییخدرها هی كنمیكر مف - شه چ شون مث  چلچراس م یبا ش یدوتا  دیدرخ

 ببب
سام شد و پالتو بر کنارش  یصند یرنگش را اي رو یچرم قهوه ا یاي دا بلند 

 : دیشد پرس یکه اي اتاق خارج م یچنگ يد و در حال
 ؟ییاینم دایبر رمیدارم م -



wWw.Roman4u.iR  1250 

 

 وفت : تیمردد ماند و در نها هنگامه
 دارم اونجا !!! یکار هی امیمچرا !صدر کن منم  -
 به در يد یضربه ا یبه آرام یلیل

 تو ! دییبفرما -
سته ا یرا به آرام در صورت خ شود ب نگاهش به  شک مهربان افتاد ب ب نیو  یپز

و  تیکرد انسددان یکه فكر م ییایبر لدش نشددسددت در دن یانكه ب واهد لد ند
اي  یالیخ یاقوامشدان با ب نیكترینزد یکه حت ییایدر دن دهیمعرفت به انتها رسد

شته بودند ب د یوور يندو یکنار وره ها سان ییهاآدم  دنیآنها وذ  تیکه کلمه ان
ش یرا در او ينده م یکردند حس پروانگ یم یرا معن سهند وو تلفن را  یکرد ب 

 : دیدستگاه آن وذاشت و اي او پرس یرو
 ؟ میدار یا گهید ماریشده خانم رادمنش ؟ ب یزیچ -
 خانم راستكار بود که رفت ! راستش من بببب نیهم شینه اخر -

سته ب ب ستادیسهند ا زینا تمام ماند در اتاق را کامال باي کرد و مقاب  م کالمش
 شده در لفاف براق بنفش را مقابلش وذاشت ب دهیچیپ یا

 آورده ؟ یرو ک نیا یخوشرنگ یچه کادو -
 گرید  یهر دل ایحالشان  به مناسدت بهتر شدن مارانشیب یبرخ نكهیبه ا سهند

 چندان تعجب نكرد نیعادت داشت بنابرا اورندیب هیهد ایو   شیبرا
 من ! -
 یور یسهند باال رفت و لد ند کج یابروها یلیحرف اي دهان ل نیا دنیشن با

 تعارف شروك به وشودن آن کرد ینشست ب بسته را برداشت و ب شیلب ها
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ذهن کامال  هیکار  نیيدم که ا یماي بسددته خوشددرنگش حدس  دیممنون ! با -
 سالم و متعادله ببب

 متعجب وفت : یلیل
رد شددما نگاه ک گهیدور د هی یمارهایبه ب دیوفت با یبود که م یدکتر ک یآقا -

 ببب یصفت بست هیکه پرونده همه رو با 
 دیکش رونیبسته ب انیرا اي م یمیقد سیو شاهنامه نف دیخند سهند

 تونند غر بزنند ب یم یرها هم واهشما ب دکت ریبگ دهینشن -
 کرد و وفت : یلیرو به ل متشیورانق هیهد دنیبا د و
ساده  هیهد هی كردمیتونم قدولش کنم فكر م یبا اريشه من نم یلیخ هیهد نیا -

 است ببب  تهیاستاد فره هیشاورد قدرشناس به  هیاي 
 وفت : دهیرنج یلیل

 بدم ؟! یسبا اريش به ک هیکه هد ادیبه من نم یعنی -
 هیهد نیچن دینداره که ب واه یلیرو نگفتم خانم رادمنش اما واقعا دل نیمن ا -
 ! نیبه من بد یا
 يد و وفت : یلد ند نیغمگ یلیل

سمش رو پ کیدکتر حس  یآقا دیحرف نزن ینطوریا - ستگار  ه کردم ک دایخوا
اونم کنه و  یدختر مورد عالقه اش رو راضدد متیورون ق هیهد هیداره با  یسددع

 ينه ! یپسش م یه
 کرد دنیبلند شروك به خند یسكوت کرد و بعد با صدا هیچند ثان سهند

مله رو در چند د یونیزیتلو یآبك الیسر هیقسمت کام  اي  هیقشنگ  یلیخ -
 ب یخالصه کرد
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 شانه باال انداخت و سهند ادامه داد نفس
 تونم ب ببب یاما به هر حال من نم -
سر  یادیي متیمن براش قکه  دیهست نینگران ا - شم و خودم رو تو درد داده با

 انداخته باشم ؟
 ! لشهیاي دال یكیهم  نیا -
 نشست مارانیکاناپه راحت م صوص ب یرو یلیل

ما باشه ش شیکه پ  واستیاي پدرم بببب دلم م هیادواری هی نی! ا دینگران نداش -
! 

 : به او انداخت و وفت ینگاه یو قدرشناس یبا مهربان سهند
 یادواری هی سددتیکنه اما اصددال درسددت ن یاريشددش رو چند برابر م نیا -

 من باشه ! من بب شیپ یخانوادو
شما  شیپ  وادیدلم م - شه ب  سان ها نیاي بهتر یكیشما با ست ییان ه تو ک دیه

نه ب اطر کمک ها میيندو به من کرد ییشددناختم ب  به خاطر همه  دیکه  ببب 
شتم ا شهیب هم گرانیبا د دمیکه ايتون د ییرفتارها ست دا  ییشاهنامه دا نیدو

سان بزرووار شه که ان صا كنمیورقش بزنه ! فكر م یبا کرده  دایرو پ حدشحاال 
 وادارم کنه که اون رو به بببب یترسم اور نگه اش دارم فشار يندو یباشه ببببم

لد د یب و سكوت کرد ب سهند دست رو دینفسش را بر شیپنهان در صدا تاثر
 وفت : یو بعد اي سكوت کوتاه دیشاهنامه کش ییدایي
ي ا یاحساس نیدونم که چن یممنون ! م یکه درباره ام وفت یخوب یاي حرفها -
شا م هی شن و مهربون من رو  فیتعار نیا یپس با کمال خودخواه رهیگیقلب رو
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اش  یکه ورفتم انقدر بار معنو هیزیچ نیبا اريش تر هیهد نی! اما ا رمیپذ یم
سه ر یم یروي مطمئنمکنم و  یاما قدولش م شمیکه دارم معذب م نهیبرام سنگ

با کمال م تا اون موقع مطمئن  یشددیايش م یخودت آماده نگهدار  یکه  ببب 
 کنم ببب یم ینگهدار یباش ايش به خوب

 يد و وفت یلد ند یلیل
 یها م یتايو دیبهتره ! واقعا ممنون که بهمون کمک کرد یلیحال خواهرم خ -

 ب وابم ببب شتریها بتونم شد
صدا و شود  ست تا اي اي اتاق خارج  در متوقفش  یسهند دلو یاي دا برخوا

 کرد
شونه خال - شام بهم  ستم دفعه قد  که اي دادن  سر حرفم ه  نیکرد یمن هنوي 

 سراغتون امیم دیاما همچنان منتظرم ببب سر برج که حقوقتون رو ورفت
*** 

 به صدرا کرد یکالفه نگاه باران
دت متنفرم بببب اي ا من - مه و اراد نیاي حقوق ث نا  مه ب ش  حالم بهم  فیه
 اریتو آيمون اختدار باشه ببب تو دانشكده که اخت نیکه ا هیاخه چه اصرار  ورهیم

 بببب یاددار نجایبود ا
 وفت طنتیبا ش صدرا

شكده که اخت - ضر م یاریتو دان سش حا سر کال ! حاال  یشد یبود هر روي 
 بب یعاشقش باش كردمیفكر م یشد ارزیشده ايش ب یچ

 شد ب یو با منظور ادا کرد که باران عصدان ظیعاشق را چنان غل کلمه
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که متوده  یدیدیودب دور تر اي خودت رو م هیشددما مگه اون موقع ها  -
ش ضور من تو کالس ب ش ای یح  یبگ یا ویم یزیاور چ ی! بهتره تقلب نكن ین

 ات مردم ببببخودت بگو نه اي خاطر یاي دانسته ها
 را باال برد شیدست ها دویخند صدرا

بدم !  یدادواه چیکنم تو ه ی! من فكر نم میتسددل - بتونم تو رو شددكسدددت 
 ب بب یمقابلم تو نداش  یوک یپرونده ا چیتو ه دوارمیام

 کتاب کوچک اما قطور قانون ثدت را بست دویهم خند باران
 ته باشه بداش یا دهیکنم فا ینمب ونم فكر  نیاي ا شتریخوام ب یبسه نم گهید -
و  یمواد قانون هیبه بق یو بهش مسددلط شددد میبود که خوند یمداحث نیمهم ا -

 فكر نكن ! یثدت یب شنامه ها
 پرن وسط مغزم ببب یم یه نایخوام فكر کنم ا یمن نم -

 اي دا برخواست و وفت صدرا
 یرو با کسدد یزیکه بتونم چ سددتمین یاونجا ،چون من آدم انیبهشددون بگو ن -

 بشم !! کیشر
 با تعجب نگاهش کرد وصدرا شانه باال انداخت باران

 االن هم پاشو تا برسونمت ببب -
ها باران تاب و دزوه  به طرف در  شیک تا  دا برخواسدددت  را دمع کرد و اي 

سرمه ا یخرود شن   صدرا  شت و قد  اي ا یبرود ب  او در را  نكهیباران را بر دا
شانه ها ست ها یفت و آن را رورا ور شیباي کند  شش انداخت د  یبرا شیدو
 م الفت خواست یباران ماند و باران دلش نم یدور شانه ها هیکمتر اي چند ثان
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داد ب  یبودن با صدددرا به او آرامش م یزیاي هر چ شددتریرويها ب نیا دیکند شددا
رفت تا محو و  ینقطه ذهنش م نیکمرنگ در دور تر یا هیوذشددته مث  سدددا

ا ر شیبرد ب تا کجا یمعجزه عشدق بود که دردها را م نیا ییووکمرنگ شدود و 
 دانست یتنها خدا م گرید
 تنم رهیو یکنم شك  آ*س*و*ش تو م یم هیبه اعجاي تو تك تا

 ده منم ببب یدهان به رسالت تو تن م کیچشم  شیکه پ یکس اون
 کنم ینفس خودمو اي تو ددا نم کی یکه برا ییهوا تو
 کنم بببب یمن غرورمو رها نم یممن خود غرور یبرا تو

 نیدوست نداشت بپرسد که چرا برسام تا ا یمقاب  برسام نشست ب حت هنگامه
 سكوت را بهم يد زشانیکنار م دیو عب*و*س شده ب حضور نو یاندايه دد

 دیدار  یم یچ -
 انداخت و با خود فكر کرد دیوذرا به نو ینگاه هنگامه

سرم رو م تو یراحت نیتونم به ا ینم گهید -  ارمیصورتش نگاه کنم چرا هر بار 
 ! زنهیباال قلدم انقدر تند م

 يد و وفت : یپويخند برسام
 ب یخدمت است دام نكرد شیپ هی؟ هنوي  یتو هنوي درست نشد -
 وفت : هیپر اي کنا یبا لحن دینو
سه ا - شتر رمیخدمت هم بگ شیده تا پ نجایاور وا ست ییها یشما تنها م  دیه

 میارائه بد قهیو  ریتوسط مد قهیو سیبهشون سرو  وامیکه م
 لد ند يد و وفت برسام

 ! ستمیمنظورت اي ما مطمئنا من ن -
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 وفت : دیمنو را اي دست برسام ورفت و رو به نو هنگامه
 کردن ب یهاش قاط میبرسام شو امروي فكر کن کال س یحرفها الیخ یب -
! ا ما خدمت  شدیدوان م یشما شام  ک  دمع وکال نینه اتفاقا درسته که ا -

 ارا ئه کنم ببب یتر قهیخدمات و لمیسرکار خانوم ما
اي ودودش رفته و آن  شیيد انگارشددرم چند لحظه پ یپر رنگ یلد ند هنگامه

 هنگامه مغرور و اي خود مطمئن بروشته بود
مات و یمورد - خد ناب ! منم  ب االن هم لطفا  رمیپذ یاتون رو م قهینداره د

 ببب اریوالسه ب یرنگبرام توت ف
انداخت و ناوهان به سمت او خم شد ب هنگامه  شیبه دور چشم ها ینیچ دینو

ستش را ورفت و نگاه دیمتعجب نگاهش کرد ب نو شتان ظر ید سر انگ  فیبه 
 وفت هیاو انداخت و بعد اي چند ثان

سفم نم - ست متا ستت م*س*تعد اوزما که  یزیچ چیتونم برات ه یپوست د
 یذاربار هم انت اب رو بگ نیداشته باشه سرو کنم بب بهتره ا یتوش توت فرنگ
 به عهده خودم ب

 رو به برسام ادامه داد و
 ! دیدار  یم یسرکار آقا شما چ -

 سرش را کش کرد و شانه باال انداخت برسام
 حیپزشک وارسونم باشه ! ترد هیشانس رو ندارم که  نیا شهیاي اونجا که هم -
سرو کنب یزیچ هیخودت  دمیم صا ا یرام  صو ست ومو و خ ست نیکه به پو  ژ

 ! ادیب كمیش
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 دور شد ب هنگامه رو به برسام وفت زشانیکرد و اي کنار م یکوتاه میتعظ دینو
 نشه ! تیوقت سرد هی یریگیم  یانقدر خودت رو تحو -
 داره ! شیتو عطار یزیچ هیهم  یواسه سرد دینگران نداش مطمئنم نو -
 چت شده تو دفتر هویاي شد بگو ب  تیخوب حاال که  -
شن ستین یزیچ - ست دنشیکه  شه ! را هنگامه من احتماال داره تا  یدالب با
 ! ایسال برم استرل انیپا
 ؟ دیع التیواسه تعط -
 ببب شهینه واسه هم -
 نكن برسام بب یشوخ -
پروانه ام رو انجام بدم ب پروند  عیتود یبرم کارها  وامی! م سددتین یشددوخ -

 سپرم بهت یام رو م یانیدر یها
 يد زیم یبه رو یبا دست ضربه ا یعصد هنگامه

همه  نیچه خدره ؟ ا ای! استرل یدوي یو م یبر ی! واسه خودت م یشد ونهید -
شد یتالش کرد نجایا شناخته  سترل یبر ی وایحاال م یتو کارت  وسفند و ایا

 یپرورش بد
 برم تو کار اونا بب  واستمیب الدته من عاشق کوآالم ! م ستین یبد فكر -
 بددددددددددددددرسام ! -

 آن ها را به خود آورد زیاي کنار م ییصدا
سام من اور دا - ص نیتو بودم چن یبر ش  صد ییدایو ي تیخانوم با   یانرو ع

 کردم ببب ینم
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سام شد و نگاه بر س یاي دا بلند  ست نو ینیبه  انداخت که تنها  دیمدور در د
 کرم رنگ درونش بود ب یدنیبلند مملو اي نوش وانیل کی

 ببب ادینم یدنینوش چیحال و روي من ه نیبه ا یدیتو هم فهم نكهیمث  ا -
سمت در به راه افتاد ب نو و شت و  وانیل دیبه  سرعت مقابلش وذا هنگامه را به 

 رو به برسام وفت :
 بود ب دهیمال تو هنوي دم نكش -

  آوردباال ینه خداحافظدر به سمت او بروشت و دستش را به نشا یدلو برسام
 بببب دهیمال من هنوي دم نكش دیشا یگیراست م -

*** 
سر ینگاه باران شا نهیدر آ یسر   نیا یبرا یادیظاهرش ي دیبه خود انداخت 

سم یخانوادو یمهمان شک و ر س یبه نظر م یخ شا دیر ه ک یلیفام یبرا دیاما 
د ب با دست لده ظاهر بو نیبهتر نینداشت ا شانیاي دمع ها یخاطره خوب چیه

 دنشید باو به طرف در رفت ب مادر  دیرا کشدد پلماتشید قهی اهرنگیکت سدد
 وفت :

ه پون یادا اصولها نیيودتر اي همه آماده است و ا شهیقربون دخترم برم که هم -
 رو نداره

 وفت شیبعد با نگاه کردن به سر تا پا و
که اي ک یا رويهیاور اون بلوي دامن ف یکن یفكر نم -  یم یدیخر شیرو 

 بهتر بود ؟ یدیپوش
 راحت ترم نینه مامان تو ا -
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شدددن  دهیسددكوت کرد و در انتظار پونه ماندند ب بالخره با شددن ینا راضدد مادر
داد پونه هم کار آراستن خود را تمام کرد و  یدر که خدر اي آمدن سهند م یصدا

 راند پونه اي یپدر را به طرف در خرود لچریو یسهند به آرام ستادیکنار آنها ا
 دیسهند پرس

 رو قراره کجا بروزار کنند یمراسم نامزد -
 ! كهیمراسم کوچ هیتو خونه عمو رضا ! اخه  -
 میبر میکن یهمه امون لشكر کش کیمراسم کوچ هیحاال چه وادب بودواسه  -

 ب گهیبود د یرفتن کاف یبابا و مامان م نیهم
 به او کرد و وفت : یچپ چپ نگاه مادر

 به اون کتابها بببب یتو اتاقت و ذل يد یدیاي بس چپ ینشد خسته -
 دل ور دواب داد باران

فاه نیفردا اخر - حان شدد کاف هیامت ندايه  به ا اسددترس دارم واسددش دلم  ی! 
 بمونم تو خونه ببب  واستیم

 که مشغول فرستادن اس ام اس بود وفت : یدر حال پونه
 یادا تهسددیوا نهیقد  بره دلو آ یموند تا مث  شدددها یم نیوذاشددت یاره بابا م -

 لمیبود ايش ف ادمی شبیبب کاش د ارهیکانون رو در ب رهیمد اتیدواب دادن به ه
 با ساسان و سالومه ببب میدیخند یورفتم اونوقت امشب چقدر م یم

 پونه يد و وفت : یبا آرنش محكم به پهلو باران
ام اسددت رو  ينگ اس یصدددا گرانیکردن تو کار د یفضددول یشددما به دا  -

 عوض کن که هر شب تا صدح رو مو منه !
 مشكوک رو به پونه کرد مادر
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 پونه ؟ یکن یم یتا صدح اس ام اس باي یبا ک -
 به باران کرد یدستپاچه نگاه بد پونه

برام اس ام اس  یباران اي بس درس خونده توهم يده بب واه نیکس ! ا چیه -
 ب ادیم یغاتیتدل

 يمزمه کرد باران
 افته بببپتو ولد غیاونم سه نصف شب ؟ حتما تدل یغاتی؟ اس ام اس تدلآره  -

 بحث را ورفت و وفت : انیم سهند
شت که تو رو حتما همراهمون بدر یلیباران ين عمو خ - صرار دا  وفت یم میا

پس فكر بهانه اوردن و غر يدن  نطوریدلش برات تنگ شددده ! عمو رضددا هم هم
 خونه ب میورد یدو ساعته بعد يود بر م یكیکن همه اش  رونیرو اي سرت ب

 باران او را اي دواب دادن باي داشت یينگ اس ام اس ووش یصدا
واسدده امتحان فردا  سددتین یايیخونه ن یخوش بگذره خانوم بروشددت ی" مهمون
شور یدوره کن ستاد آ شون م یا  ب ستین ریس ت و دهیاونقدر ها که ظاهرش ن

 من صدح ساعت هفت دم در منتظرتم "
 لد ند يد و پاسو داد باران

امتحان اما تمامش رو همراهم  نیفقط اول ی! روي اول وفت ییایب ستین یايی" ن
 تونم برم " یرو خودم م شیاخر یاومد

 را ولگون کرد شینفس باران را تند تر و وونه ها یبعد دواب
تو عادت دارم  ابانی، به درختان خ یاسدددت ول ادیمن  ونجشدددک ي ی" دا برا

 ؟" دتهایببب
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آن کالس و آن دمله که به  زینداشددته باشددد آن م ادیتوانسددت به  یم چطور
دماس  هیکنده بود ! و آن ونجشددک چاق که به نظر خودش شددد زیم یيحمت رو

لک دادن  یبود ببب دواب گار صددددرا راه قلق هد ان بد به صددددرا  که  نداشدددت 
سات او را به خوب سا صدا ادی یاح بلند  شراي کنا زیآم هیپونه کنا یورفته بود ب 

 شد
 یچون اثراتش رو ادیرژ وونه م غاتیسددره تدل کیتو هم داره  یفكر کنم برا -

 یتكنولوژ نیا كنهیصورتت کامال معلومه ! چه م
 ردیگخنده اش را ب ینتوانست دلو یپونه يد ول یبه پهلو یگرید یضربه  باران

 ب
انه حس کرد چقدر که شدند باران بر خالف لحظه راه افتادن اي خ یمهمان وارد

شده ب اول نیا یدلش برا س نیدمع تنگ  سمتش دو یک ه مهتاب بود ک دیکه به 
ستش را دور وردنش حلقه کرد و ب مانهیصم  دیرا ب*و*س شیوقفه وونه ها ید

ش ساده  سامره در آن لداس  صوم و ي یریب  س یبه نظر م دایرنگ مع ب عمه  دیر
او  نیرفت اما با ودود ا یمکرد و به او چشم غره  یراحله چپ چپ نگاهش م

 ب ين عمو به سمتش آمد و وفت : دیهم صورتش را آبدارو محكم ب*و*س
 ب نیرو منور کرد نجایو ا نیبه به باران خانوم چه عجب افت ار داد -

 بعد اي رها شدنش اي دست ين عمو او را در آ*س*و*ش ورفت و وفت : خاطره
 همون باران تپ  مپ  بانمک یه شددوبار یکرد رییتغ یباران کل یچه ناي شد -

 خودمون بببب
 بر سرش نشاند و يمزمه کرد یرضا ب*و*سه ا عمو

 عمو ! یخوش اومد -
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اي لحن محزون عمو اي دمله کوتاهش دلش ورفت و دلش ورم شددد ب به  باران
او پنهان بود ب با خود فكر کرد هر  یدر صدددا یبه محدت یبه دلسددوي یهم خون

ين عمو افكارش را  یده اش هسددتند و هم ونش ب صددداخانوا نهایچه باشددد ا
 وسست

به فكر خودش باشه و وين کم کنه االن  دینكن باران با قشیخاطره دون تشو -
که تو  یچه برسدده به کسدد ادینم ریتپ  هم شددوهر راحت و یواسدده دخترها

ضع سامره وقت تیو شه ب  شت لداس م یباران با شد دیخر یدا مر ک میمجدور 
 بود کیاي بس کمرش بار میکن کیدو شماره کوچ لداسش رو براش

 یحرفها دنیدانسددت چرا شددن یسددوخت اما خودش هم نم یباران لحظه ا دل
نار که ک یين عمو مث  قد  او را ناراحت نكرده ب به داماد الغر و سدزه و مو فرفر

 سامره نشسته بود نگاه کرد و لد ند ينان به طرفشان رفت ب
*** 

 یو نگاهش به ووشدد سددتادهیا نیشددد ب صدددرا کنار ماشدد اي کانون خارج باران
 ب ستادیکنارش ا یداخ  دستش بود ب باران به آرام  یموبا

 ب یو خسته شد یدو هفته همراه من بود نیشرمنده که ا -
 سرش را بلند کرد و لد ند يد صدرا

 ببب من هم خسته نشدم ! ستیدرست ن تیدمله بند -
 به او نگاه کرد میم*س*تق باران

 ! یکه امروي ناهار مهمون من میبر ریناپذ یخستگ  یخوب دناب وک -
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اش  یمارک دار يغال یکه دکمه پالتو یدر حال دیرا بهم مال شیدست ها صدرا
 نشست وفت : یکرد و پشت فرمان م یرا باي م

 ببب یدرست حساب شنهادیپ هی گنیم نیبه ا -
ستوران ه یكیهم در  یبعد آن دو روبرو یلحظات  دانیم کیخلوت نزد یااي ر
سته بودند ب باران اي ک نیآرژانت ش سته ا فشین ش رونیب یب صدرا  و به دیک طرف 

 ورفت
 برق يد یصدرا اي خوشحال چشمان

 مال منه ؟ -
 مدتت نیاي يحمات ا یقدردان یبله برا -

ستان حرکت ماند و چهره اش در هم  یصدرا که در حال باي کردن بسته بود ب د
 رفت ب

خوشت اومد  دیچرا اخمات تو هم رفت باي کن شا ینوي بايش نكردتو که ه -
 ببب

 و ناراحت نگاهش کرد ب یدد صدرا
 یکن ینگام م ینطوریچرا ا هیچ -

 یداخ  ولدان رو یو خوش بو زیر وینگاهش را اي او برورفت و به و   صدرا
 دوخت ب زیم
 یکرد یخراب نم یکه داشتم رو با دمله قدردان یحس خوب شدینم -

 دیمتعجب پرس باران
 وفتم یم دیبا یمثال چ -
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 محدت یکردم که اي رو یاسددت تا منم باور م هیهد هی یوفت یفقط م یچیه -
 فهیشده نه انجام وظ دهیو عشق خر

و عب*و*س  یهمون مرد دد كنمی! دارم کم کم باور م یچه بد خلق شددد -
 ببب یدوران دانشكده ا

ت یلیخ یفكر کن ینطوریاور ا - هد یا ب وابهتره  من رو اي سددر  هیبا دادن 
 یخودت باي کن

دل ور خواسددت تا به حرفش پاسددو بدهد اما روشددن شدددن صددفحه  باران
ب و صدرا يودتر اي  دیبود نگاه هر دو را به سمت خود کش زیم یکه رو لشیموبا

 باران شماره شكوفه را شناخت ب
داد باران خود  حیاي سددر اسددتفهام به شددماره کرد ب و صدددرا ترد ینگاه باران

 پشت خط است ب یشود که چه کس نیمتوده ا
س مكالمه شكوفه ب شت ب باران  اریباران و  صدرا انتظار دا کوتاهتر اي آن بود که 

 در مقاب  نگاه پر اي سوال او وفت
 تو خونه اتون ببب یکن یولو م ینطوریمن رو هم یتو کارت ها -
 ؟ یچ یعنی -
 ! مامانت بود ینگو که متوده نشد -
 فهمم یمتوده شدم منظور تو رو نم -
 کارتم که تو اتاق تو بوده برداشته ببب یوه شماره ام رو اي رو یم -

 دیو خند دیبه سرش کش یدست صدرا
 یخند یچرا م -
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سه ا - شتم ووشه قاب عكس خودم  ریي نكهیخوب وا پا ننداختم کارت رو وذا
 ببب
 کنم بببب یدارم به سالمت عقلت شک م گهید -
شک کردم اما مهم ن یلیکه خودم خ نویا -  كارتیب مامانم چ ستیوقته بهش 

 داشت
 میرو بدن گریدا همد هیبه تو چه ببببب اما وفت که عصر  نكهیبا ا -
 خوب -
 منم وفتم باشه و قراره مكان و يمانش رو بهش بگم -

 ب دیچ زیم یخدمت سفارششان را رو شیکه پ دیبگو یزیخواست چ صدرا
 یآنكه هدف یكوت خورده شد و بعد اي اتمام غذا شانه به شانه هم بدر س ناهار
 ب به راه افتادند ابانیبروند در امتداد خ نیسراس ماش ایداشته باشند  یخاص

 صدرا سكوت را شكست بالخره
 باران ! -
 بله -
 خواهش بكنم هیايت  شهیم -
 ؟ یچ -
 یو دلسرد نش دیباهات کرد نا ام یاورمادرم هر برخورد -

 به صدرا نگاه کرد طنتیبا ش باران
 و دلسرد نشم ! دینا ام یاي چ -
 اي رابطه امون ! -
 میدار یمگه ما رابطه خاص -
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 دیرا در چشمان باران د طنتیاما رنگ ش ستادیدا خورد و ا صدرا
شا - ش دیرابطه خاص که نه اما وفتم  شته با ست دا  خاص ترش یکم یتو دو
 میکن
 ؟ یچ یعنیخاص تر  یکم -

 و وفت دیباران را کش ینینوک ب اریاخت یب صدرا
 ببب طونیش یدختر کوچولو یفهم یبه موقع اش م -

*** 
 پنهان شددده بود و توریپشددت مان دیدر دفتر را وشددود و برسددام را آنجا د هنگامه

 اندايدیبه او ب یسرش را بلند نكرد تا نگاه یحت
 ستادیرفت و کنار او ا کینزد هنگامه

 یاونطور حرف يد چارهیب دیلومه تو چته ؟ چرا با نومع چیبرسام ه -
 يد یش ندین برسام

 ه؟ی! نكنه خدر یکن یرو م شیچه طرفدار -
 ییهویبود  یچ یرفتنت برا میتصم نیحرف رو عوض نكن ب ا -

 ستیبالخره سرش را باال آورد و به او نگر برسام
 یشیم یدختر خوب ! چرا عصدان نیبش -
 یتوقع دار رهیم رانیاي ا شددهیهم یداره برا گهیهم مب هویدوسددت و همكارم  -

 االن برات آواي ب ونم ببب
 خوره یصدات به درد خوندن نم دونمینه چون م -
 هست درست دوابم رو بده یقو یخفه کردنت به اندايه کاف یاما دستام برا -
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شد - ش یچه خطرناک  اي  مریبد حرف يدم ب بعد م دتونیاور با آقا نو دیب بد 
 بب ارمیدر م دلش

 یبر ی وایو کوفت ببب بگو چرا م دتونیآقا نو -
تم اواخر داشدد نیا یلیبرم اما بنا به دال رانیاي ا  واسددتمیوقته که م یلیمن خ -

کس رو ندارم ببب فكر  چیه رانیاقواممون اونجان تو ا شتریشدم ب ب یمنصرف م
رم ببب خو یکار نم نیمن به درد ا دمیها فهم یبرم اونجا بهتر باشه ب تايو كنمیم

چند تا  هیخوش بگذره بب  شتریب یلیبه قول تو برم ووسفند پرورش بدم خ دیشا
 ببب ارمیکوآال هم واسه دل خودم م

 وقته یلی؟ تو که خ یبر یخوا یم یرو ندار ی؟ چون کسد یسدادو نیبه هم -
ده شدد مونیاواخر پشدد نیچرا ا ینرفت نایچرا يودتر اي ا یرو داشددت میتصددم نیا
 ببب یودب

نه به که وصلم ک یزیچ هیکنم ببب  دایموندن پ یبرا  یدل هی دیشا كردمیفكر م -
 خاک ب اما اشتداه کردم ببب نیا

 دیکش یقیسكوت کرد و سپس آه عم قهیچند دق یبرا هنگامه
س - سا شت یاور اح سدت به باران دا  یرقابت رو باخت یکن یو حاال حس م ین

 ببب یتو اي اول هم تو رقابت ندود!  یکن یبگم اشتداه م دیببب با
 !  یخانم وک یشد لسوفیف -
باف - ردم ک یفكر م یيمان هی! منم  گمیرو م قتیکنم دارم حق ینم یفلسددفه 

 ام ! اما ندودم اصال حق نداشتم که باشم ببب یباي نیوسط ا
 ینک یببب چرا انقدر بچه وانه فكر م رهیگیايت م ای دهیحق رو بهت م نیا یک -
 بب
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ب ب یندودم ببب تو هم ندود یباي نیشددروك شددد تو ا یباي نیا یخودم ! من وقت -
ددال  نیببب ا میورفته بش یکه به باي میتوقع داشته باش میتون یپس االن هم نم

شناسم که بهت بگم  یانقدر خوب تو رو م یده ساله شروك شده ببب و اي ط رف
 یخور یمث  باران نم یتو به درد کس

 بدم ببانقدر  یعنی -
 یم دوستخوا یکه نم نهی! واسه هم یخوب یادیي ییوقتا هیاتفاقا  یستینه بد ن -

قط به قول خودت ف دی! شا یستیمث  تو رو اي دست بدمبب اما تو اي دنس باران ن
ست یم شتداه نكن ب تو با نیکه به ا شیخوا صلت کنه ! اما ا  شهیه رب دیخاک و

 بببب یخودت اعتماد کن یها
 ه شروك به دست يدن کرداهست برسام

 بود ! ییغرا ی! س ن ران قیبراووو رف -
 منو دست ننداي -
 نكاریا یاي من برا شددتریب یلیتو خ كنمیفكر م ینه دسددتت ننداختم ! واه -

شد ص  ی! به هر حال دل یساخته  ش ب خا ب خودمم ب  ستین یرفتن من 
شا یحس م شدم ببب  شدم بب رها  نم خودم رو هم خون هام بتو نیب دیکنم وم 

 کنم ببب دایپ
 شانه او وذاشت یلد ند يد و دستش را رو یبا مهربان هنگامه

وانه پر یسددفر کوتاه ببب حق ندار هی یری! بگو م یریم شددهیهم یپس نگو برا -
ردن ک دایپ یکه برا یدیحرف من رس نیبب برو و هر وقت به ا یکن عیات رو تود

 ب بروردب یکن هیبه اونا تك ای یدستجو کن گرانیاونو تو د ستین ايیخودت ن
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 یدسددت هنگامه وذاشددت و ان را فشددرد ب سددالها یدسددتش را رو برسددام
 هیحاش چیه یو ب یپر اي دوست شهیاماهم بیهر چند پر فراي و نش شانیهمكار

شته بود ب و حاال در نقطه ا یا ش یوذ ر که مرو ییارهایبودند که قدر تک تک 
 دانستند ببب یمشان انداخته بود  یدوست یيمان رو

**** 
خورده  ندویدوان پ  یچند وک نیا ندیو نا خوشا ندیانگاربا اتفاقات خوشا دایبر

شود مقاب   دهیآنكه ادايه دهد اضطراب فراوانش در چهره اش د یبود ب باران ب
شسته بود ب نو شكو شانیسدز معطر برا یدو فنجان چا دیشكوفه ن فه اما اورد ب 

 به باران وفت رواي خود نشان نداد ب  دنینوش یبرا یلیتما چیه
 بار باهات حرف بزنم ب ب ب نیآخر یاومدم که درباره تو و صدرا برا -

چیزي نگفت و تنها به کشیدن انگشتش روي لده فنجان ادامه داد ب شكوفه  باران
دست کش چرم ظریفش را بیرون آورد و کنار فنجانش وذاشت ب چشم باران به 

 افتاد وبا خود فكر کردانگشت هاي کشیده اش 
 چقدر انگشت هاش شدیه صدراست ب -
در امتداد آن نگاهش به سمت حلقه پر نگین و پهن او کشیده شد ب شكوفه با  و

 دیدن سكوت باران ادامه د اد
 مي دوني که من با ايدواج شما م الفم ! -

 سر دایش تكاني خورد ب باران
 و بیمارستان يدي هستي ؟مي خوام بدونم تو هنوي سر حرف هایي که ت -
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به چشمهاي شكوفه نگریست و بي اختیار فكر کرد چقدر این چشم هاي  باران
آشنا را دوست دارد ب انگار خصومت پنهان در لحن شكوفه باعث آيارش نمي 

 شد ب اي اینكه این همه بزرگ شده بود بي اختیار لد ند يد ب
 کدوم حرفم خانم ثابت ! -
 ستي همراه صدرا باشي !اینكه تو هم راضي نی -
 خوب کم شده که من نظرم رو تغییر بدم ! -
 پس هنوي سر حرفت هستي ! -
من این رو نگفتم ! راسدتش خانم ثابت تصدمیم من به خیلي چیزها بسدتگي  -

 داره که مهمترینش در حال حاضر رضایت شماست ببب
 شكوفه رنگي اي تعجب به خود ورفت : نگاه

 یعني چي ؟ -
شم ! الدته اور در  یعني مهن - شماوارد يندوي آقاي ثابت نمي  ضایت  بدون ر

 نهایت به این نتیجه برسم ببب
حس کرد باران آنقدر که قدال فكرش را مي کرد سدداده و پیش پا افتاده  شددكوفه
 نیست ب

 تو اي اینكه مدام صدرا رو پس مي يني چه نتیجه اي می واي بگیري ! -
 ر رو مي کنم ببشما اي کجا مي دونید من اینكا -
 چون پسرم خوشحال نیست ب بب -
 شاید خوشحال ندودنش به خاطر م الفت شماست ب -
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نه ! خو دت هم مي دوني که به این خاطر نیسددت ببب تو چشددماش نگراني  -
 هست ب خیلي وقته که دیگه مث  قد  ندیدمش !

 نفس عمیقي کشید و وفت باران
پسددرتون انت ابش کرده بلكه به عنوان  خانم ثابت این رو نه به عنوان يني که -

یه ش ب سوم مي پرسم شما که اینقدر به صدرا و شادیش اهمیت میدین چرا 
 باهاش م الفت مي کنید ببب

 با خود اندیشید شكوفه
فت  - مه م ال ی  این ه نه دل که حتي فكر نمي ک به نفس داره  ماد  قدر اعت ان

 ودود خود اونه
 کرد و وفت :به دندال این افكار رو به او  و
 تو به عنوان یه ش ب سوم قانع ام کن که اینطور نداشم ببب -
من نمي تونم اینكار رو بكنم چون در نهایت مي دونید که شدد ب سددوم  -

 نیستم ببب اما اور من داي شما بودم ببب
 حاال که نیستي ببب حتي مادر نیستي ! -

 دلش ورفت لد ند تل ي يد و وفت : باران
اما خدا به اندايه چند سدداعت بهم شددانس مادر بودن رو داد ب  مادر نیسددتم ! -

سرد تر و  شم بود وقتي لدهاش کدود و بي حس بود وقتي  سرم تو آ*س*و* وقتي پ
سددرد تر مي شددد ! مي دونسددتم که حاضددرم بمیرم اما اون تو همین دنیا شدداد و 

 چون شما یستخوشد ت بمونه ببب مي دونم که مي دونید این فقط یك ادعا ن
 بر خالف من یك مادرید ببب
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بي رحمانه به ولوي شكوفه چنگ انداخت ب باران اما اشكش را به تل ي  بغض
 پس يد و محكم ادامه داد

به این  - یادي  به حال من بسددويه ببب چون احت که دلتون  من این رو نمي وم 
حس نیست ب من هنوي تصمیم قاطع نگرفتم که مي خوام با صدرا بمونم یا نه ! 

حال شدما رو به عنوان یه مادر درك مي کنم ب تردیدتون و ترسدتون بببب و هر اما 
 تصمیمي بگیرد چه موافق و چه م الف اي نظر من درست و مادرانه است ب

خواسددت اي دا برخیزد که شددكوفه به سدد تي صدددایش را کنترل کرد تا  باران
 بغضش در آن مشهود نداشد

 م بببمن نیومده بودم که بگم همچنان م الف -
 ساکت نگاهش کرد ب باران

ورچه موافق هم نیسددتم ب اما دیگه نمي تونم بیشددتر اي این م الفت کنم ب  -
شون هم مي  سر شاید اور خیلي هاي دیگه داي من بودند حتي تا پاي رفتن پ
ایسددتادند و مي وفتند نه ! اما صدددار بهترین پسددریه که یه مادر مي تونه داشددته 

آيارم نشددد هیچ وقت نگرانش نشدددم هیچ وقت ببب باشدده ببب هیچ وقت باعث 
شه بهترین تكیه واه بود براي همه حتي وقتي کارخونه بزرگ لدنیات پدرش  همی
صدرا بود که در  شد به این کارخونه کوچیك ببب فقط  شدو تددی   ست  شك ور
عین کم سددني مث  یه وينه براي حفظ تعادل تو خانواده عم  کرد ! چند وقت 

سته بود اما کم   نگاهش یه رنگ دیگه ورفته اوای بود که مي دیدم سردروم و خ
کم انگار مصددمم شدددد و سددر ينده ببب اون صددددراي ددي حاال مهربون و 
احسدداسدداتي به نظر مي رسددیدببب خیلي خوشددحال بودم اي اینكه وقت کام  
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ش ب دیگه  سات متوده  سا سیده بب بماند که فكر مي کردم این اح شدنش ر
ست بدمش ببب که  اي  اما این رويها سم که اي د شتر اي هر وقت دیگه مي تر بی

صدرا براي من براي ک  خانواده  سرخورده ببب  شه به یه مودودي  بره که تددی  ب
شتش رو  شم که پ سي با سر اريش داره ببب نمي خوام من اون ک شتر اي یه پ ما بی

 خالي میكنمببب
 متفكر حرفش را برید باران

شاید بعد چرا فكر مي کنید با اتما - شه  شك  ب صدرا دچار م م رابطه ما ممكنه 
 اي مدتي بتونه به يندوي سابقي که میگین ايش راضي بودید بروردید ببب

 لد ندي تلو يد شكوفه
شاید دیگه صدرا به اون يندوي راضي نداشه ! شاید حاال که یه بار عاشق شده  -

 نتونه بدون عشق يندوي کنه بب
 نظر شما مناسب باشه رو پیدا کنه ببب شاید هم بتونه عشقي که اي -
صدرا تو ذهن من  - شه دختر مورد عالقه  ضر نیستم ریسك کنمببب همی من حا

 یه چیزي غیر اي اون چیزي بود که مي بینم ب
 دیدن اخم هاي در هم رفته باران شكوفه به سرعت افزود با
شجویي این ع - شاید اور تو دوران دان ستي !  شتداه نكن ! تو بد نی بینتون  القها

شتم ببب اما وقتي یه مادر به  شك  مي ورفت من این ترس و تردید امروي رو ندا
یایي و  هاش خیلي رو یده آل  نه همیشددده ا ايدواج پسددر محدوبش فكر مي ک

دختري که  كنمشددایدفانتزي باشددن ببب و امروي که حرفات رو شددنیدم حس می
ون فانتزي مادرانه من پشت ظاهر ساده ات پنهان شده اي یه دهت هایي شدیه ا
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مي تونه باشدده بب مي خوام به هر دومون فرصددت بدم ببب به خودم به تو ببب به 
 صدرا ببب مي خوام پشتش بمونم بب

سدزش خیره ماند ب و  باران شده چاي  سرد  سكوت به فنجان  هیچ نگفت ب در 
شكوفه هم به تدع او سكوت کرد ب هر دو در افكاري غرق بودند که شاید خیلي 

 اي هم دور بود ب
 مي تونم کنارتون بشینم ببب -

سددرش را باال آورد و نگاهش به چهره صدددرا افتاد که در حالي که به او  باران
ست و کمي خود را به طرف  ش شكوفه ن صندلي بین باران و  لد ند مي يد روي 

 باران کشید ب شكوفه متعجب پرسید
 اینجا چیكار مي کني ؟ -
ین کافه که خیلي خوب خدرها رو م ابره مي کنه !اي یه کالس سیاه هست تو ا -

 اون پرسیدم ب بب
 اي دا بلند شد شكوفه

 من دیگه برم -
 پرسید صدرا

 اور ماشین نیاوردي برسونمت بب -
 سرش را به نشانه نفي تكان داد شكوفه

 نه با ماشین اومدم نیايي نیست -
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ش و شد ب خودش مي دان شان دور  ت که تردیح مي سپس به آرامي اي کنار میز
دهد کمي پیاده برود تا شاید همه این ترس ها و تردید ها به دست باد اي ذهنش 

 ربوده شود و به دور دست برود ببب
 نگاهي به صدرا انداخت و وفت ب باران

 نداید مي اومدي بب -
 مي خواستم کنارت باشم ب ترسیدم اذیت بشي بب -
 بهتره بیشتر اي من نگران مادرت باشي -

 لد ند مهرباني يد و دستش را روي دست باران وذاشت راصد
نگران مادرم نداش ب محكم ترین ينیه که در تمام عمرم دیدم ب محكم ترین و  -

شدداید مادر ترین ب بب من اي همون اول هم نگران م الفت هاش ندودم ببب بهتر 
 اي خودش مي شناسمش ببب

 متوده نمیشم بب -
ي اینكه نقش منفي قصدده باشدده سدداخته نشددده بب فقط اینكه مادرم اصددال برا -

صیتش خیلي باالتر اي اینكه با م الفت هاش ب واد خودش و من رو آيار  ش 
 بده ببب مي دونستم خیلي يود کنار میاد باهامون

 دستش را عقب کشید و ابرویش را باال برد باران
رده ! اوال اي کجا انقدر مطمئني که مادرت اي موضددع قدلیش عقب نشددیني ک -

دوما باهاموني ودود نداره من و خودت رو تو یه دسته نگذار ببب درباره من نمي 
 توني مث  مادرت با قاطعیت نظر بدي بب

 دست دراي کردو فنجان سرد چاي را سر کشید و ورفته به باران وفت صدرا
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اوال که وفتم مادرم رو بهتر اي خودش مي شددناسددم ببب اما دومیش رو نمي  -
ق با  کاش تونم  هام مي کردي ببب  کاش اي این بالتكلیفي ر یت بگم بب  اطع

 مطمئنم مي کردي بب کاش کاري رو مي کردي که دلت میگه ببب
کلمه دیگري نگفت ب در آن لحظه حس مي کرد صدرا چون پسر بچه اي  باران

نا امید و خسته است و نیايش به مادر بیشتر اي شریك يندویست ببب یاد محمد 
دلش براي نگاه نگران صدددرا در صددورت مغرورش پر کشددید  صدددرا افتاد و
 بببببببببببببببب

 يد و وفت : یلد ند هنگامه
 ببب مینیب یرو م گریهمد یا گهید یدا دایباره که دز بر نیاول -
 نگران بودم وقت اومدن نیواسه هم -
 ؟ ینگران چ -
 حرفت رو بشنوم ببب  ومیببب حال فقط م الیخ یب -

برج به سطح دود ورفته شهر تهران نگاه  یرستوران باال شهیش اي پشت هنگامه
 کرد ب

 تونم فكر کنم ببب یدونم ببب نم ینم یزیمن اي تو چ -
 دربارت بگم ببب زایچ یلیتونم خ یم یاونكه وفته باش یاما من ب -
که هست اي خودت بشنوم  یهرچ  وادی! من دلم م دینو ستنیهمه مث  هم ن -

 زیم تلف و رفتار موقر چ یو هنرها کیشدد یز ژسددت هامدت د نیب من تو ا
 که بتونم قضاوتت کنم دمیايت ند یا گهید

 تكان داد یرا به لب برد و سر شیدنینوش وانیل دینو
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 قضاوتم کنه بب یوقت دوست ندارم کس چیمن ه -
 پس حداق  بگو تا بشنوم ببب -
 یم نكهیهمدز  یزیب اما من چ یبشددنو  وادیدلت م یچ قایدونم دق ینم -
کرده که به خاطر خواسددت و توقع همه  زیپسددر لوس و عز هیبب  سددتمین ینیب

ص شته آبا و ادداد  یخانواده مجدور به تح سم فام یدون یشد بب م یتو ر  یلیا
 اسددنامهکه تايه سددايمان ثدت احوال داشددت شددن مایياده اسددت بب قد میمن حك
سم فام یصادر م شت که  یزیهر کس رو بنا به چ یلیکرد ا شهرت دا  ایبهش 

که همه خدر داشتند ادداد  ییکرد ب و چون تا دا یکه داشت انت ات م یشغل
دت م هیدرسم تموم شد  یياده ببب وقت میما هم شد حك یلیبودند فام بیما طد

 دایدا مث  بر هی ییایرو شهیتونم ادامه بدم ببب هم ینم دمیکوتاه کار کردم اما د
رو  یادیي یم تلف کردم و دوره ها یشددورهاسددفر به ک نیرو داشددتم ببب چند

پدر نیوذروندم ببب همه ا به همت ثروت  ها رو هم  وذروندم و بعد  یدوره 
شتم ا اال کردن و ب سکیکه اه  ر ستمین یو کافه رو راه انداختم ب آدم رانیبرو

شم ببب اي همه دا دنیپر شتر ایند یبا ست دارم و م  ثابتش یها یکافه ام رو دو
 کرخت یفنجو ن قهوه و سويوندن عود تو فضا ینگار انداختن رورو ب نقش و 

صدا ساي و در اوردن  شنه  یببب واه یساي دهن یاونجا بب يخمه يدن به  هم پا
ببب واسده  شددمیوم و وور م ایدن یدا هی یچند وقت هیکشددم و  یکفشددم رو ور م

 وردم ببب یهمراه م هی دالدن نایهمه ا
 فتسكوت کرد و سپس و یاندک هنگامه

شم ببب منكه درست نقطه  یکه من م یدیرس جهینت نیو به ا - تونم همراهت با
 و دفاك کردن بب ؟ دنیب دنگ سکیو ر جانیمقابلتم بب عاشق ه



wWw.Roman4u.iR  1278 

 

شا - شا جابیرو ا نیشغلت ا دیاره ببب   ینطوریکه ا یخودت ب وا دیکنه بب 
ش سكوت نگاهت م یبب اما وقت یبا  یو مر دایببب تو نگاهت آرامش بر كنمیدر 

اه و هیببب من حاضددرم تك یومنتظر یکلده ات نشددسددت یببب انگار دلو نمیب
ها  کردنها و دفاك  دنیو آرامش دهنده ات باشددم بعد همه اون دنگ یخسددتگ

رويمره  یها جانیو ه سددکیببب در ضددمن من اه  ر یگردیخسددته برم یوقت
 ببب كمیرمانت جاناتیبب اما به داش عاشق ه ستمین

ها نیاي خاص تر یكیکردم  یفكر م خوب همونطورکه - که  یهسددت ییآدم 
 یخوا یببب تو نم یبودن خودت واقف بیببب که به عج بیببب خاص و عج دمید

 بب یاي من بدون یزیچ
مه چ - مه رو م یزیه چراس  یبدونم مهمون ب  وامیدونم ببب فقط م یکه الي

 ببب یخوا ینم
مدت یم - که  تا میرو کنار هم بگذرون یخوام  که تصددمببب   میمطمئن بشددم 

 ورفتم ببب یدرست
 بببمیو اون تصم -
 ییایب ییبه تنها یتون یفردا م نیهم یبا تو ببب برا میيندو یقسددمت کردن باق -

 ب ب ب ییایخوام که تنهاب یببب فعال م یتا با خانواده ام آشنا بش
 به او يد و وفت یلد ند ورم دینو
 خانوم بب شهیامر شما اطاعت م -

*** 
 کرد و وفت : دیرو به فر دفرها
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 ؟ ییایتو نم یاسك رمیدارم با محدوبه م -
 نینه خوش باش -
 بب میبر ییچهار ایتلفن بهش بزن ب هیپاشو  یمثال تايه عقد کرد -
 فرهاد اصرار نكن ببب ستیحسش ن -

س فرهاد سمت در رفت ب مقاب  در که ر  دیفر یصدا دیشانه باال انداخت و به 
 او را به خود آورد

 فرهاد -
 ؟ نظرت عوض شد ؟ هیچ -
 بگم که لطفا اشتداه وذشته ات رو دوباره تكرار نكن ببب  وامینه ! فقط م -
 ببب ی؟ چه اشتداه هیمنظورت چ -
 گهید یكیکه متعلق به  یببب قلد ینكن عشق محدوبه به حسام رو بديد یسع -

 ببب یکن دایکن دفت خودت رو پ یاست ب تو سع گهید یكیاست مال 
 شد رهیفرهاد ت چهره

ضول - صال چ ومدهیمن به تو ن یيندو یحرف مفت نزن ببب ف  یفهم یم یتو ا
 ينم ببب یکنم و باهات حرف م یمنه که تو رو داخ  آدم حساب م ریببب تقص

با  دیببب فر دیحرف اي اتاق خارج شدددد و در را محكم بهم کوب نیبه دندال ا و
 ووشش وذاشت ب یباره روتاسف سرش را تكان داد و هد ست را دو

*** 
 رهیندود ب باران کالفه به در بسته اتاقش خ یشد که اي صدرا خدر یم یروي چند

 مالحت او را به خود اورد یشدب صدا
 ببب حالتون خوبه یشده خانم اشراق یزیچ -
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 دفتر ادینم یثابت تا ک یاقا یدون یخوبم ممنون بب شما م -
وان خ یدارن و م ییکسدددالت دز هین که نه يمانش رو بهم نگفتن فقط وفت -

 استراحت کنند ببب
 ایامد  یمن ایسوت و کور بود برسام  یلیبه داخ  اتاقش بروشت ب دفتر خ باران

شوخ سكوت و بدون   یداد و م یکارش را انجام م یشگیهم یها یکامال در 
يد  یبا تلفن حرف م ایکه مشغول به کار ندود را  ییرفت ب هنگامه هم که يمانها

شم ب شتریصدرا ب دنندو ییسكوت و تنها نیرفت بب و در ا یم دایبه بر ای ه چ
 آمد ببب یم

رفت ب شددماره شددكوفه را با همان تماس اول  لشیمصددمم به طرف موبا باران
 کرده بود ب رهیذخ

 سالم خانم ثابت -
 بببب

نه را پر کرده بود ب ه یبرق تاریو یصددددا  كانشیوقت نزد چیصددددرا تمام خا
ضاد بنتوان شا یقیموس نیصدرا و ا نیسته بودند ت شن را درک کنند ب  همه  دیخ

سان شتند ک صدرا ژول یينند ادمها یم یبرق تاریکه و یتوقع دا و با  دهیبرخالف 
 نیبا اخر هدیکش اتوصاف و  نینچنیمتشنش باشند نه ا یپاره و اعصاب یلداسها

ساي  نیصدرا اي اکه  ییب اما صدا کیروي کت و شلوار و عطر کالس یمدل ها
که تمام مدت در  شدددیم یبود ب چند روي فیو لط میمال یلیکرد خ یخارج م

 ماریب یپرداخته بود ب با وسواس شیخانه مانده بود و به سر و سامان دادن کارها
را مرتب کرد و دوباره اي نو مرتب کرد ب  وترشیداخ  کامپ یها حهیوونه تمام ال
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کرد را تمام کرد ب و در  یاماده م دیبا یحقوق یبعد ناریسددم یکه برا یمقاالت
دانسددت که به اندايه  یدانسددت که منتظر اسددت ب م یمدت خودش م نیتمام ا

ان بود بار نیکنارش بوده ب حاال ا یبه باران فرصددت داده که به اندايه کاف یکاف
 دهیانجام به طول دیاي آنچه با شتریانتظار ب نیورفت ببب اما ا یم میدتصمیکه با

شار اي انرژ سر شته که  بود حاال نگران و دلتنگ  یبود ب برخالف چند روي وذ
 یرود و دوباره و دوباره او را وادر م یم دیایاور باران ن یدانست که حت یبود ب م

 فرار دست بردارد ب نیکند که اي ا
 به عقب بروردون ساعتارو

 هنويم مونده یفرصت اوه
 ینیدیم یتو وذشته چ بگو
 تورو ترسونده ندهیاي آ که

 به عقب بروردون ساعتارو
 کن دایهمه خاطره رو پ اون

 یهمه شب تكرار نیا پشت
 دهان تايه رو من وا کن هی

ا به ر گرانیندود که د نیآنقدر دلنشدد شیوقت صدددا چیورفته بود ه شیصدددا
س صوم باران و  یوادارد اما امروي دلش م نیتح ست يمزمه کند ب چهره مع خوا

ندش ، نگران ها یلد  هان در ودودش  شیها و ترس  ظه اي  کیو غم پن لح
شت ا نیشد ب ا یمقاب  نظرش دور نم  ردانهم نطوریا نكهیحال خود را باور ندا

 زیچ کیاو  یعشدق برا شدهیب هم اسدتدیب یين یلحظه پا نیحاضدر بود تا اخر
را  یطیوکالتنامه شرا کیدو نفر مث  دو طرف  نكهیروشن و مش ب شده بود ا
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انند ب م یم دندیکه ب واهند به آن پا یکنند و تا يمان یس امضا ممش ب و سپ
 یبه قلدت هجوم م یآ نكه بدان یکه ب سددتیزیکرد عشددق چ یاما حاال فكر م

پاره م یکند تمام بروه ها یآورد ذهنت را پر م نامه را  کند و  یقرارداد و وکالت
 ب سدینو یخود اي نو م

 ستیکس رو دلم مرهم ن چیتو ه دز
 که یصدا يدم وقت اسمتو

 ستین ادمیاسم خودمم  یحت
 یدمیام ی همه

 رويا نیا
 يندون نیاي ا ینجاتم بد که
 یتونیم یفقط اوه ب وا تو

 به عقب بروردون ساعتارو
 یاي همدم افتاد که در آن باران برا یصفحه ا ادیدانست چرا به  یيد نم پويخند

 باران قرار ورفت یصدددا ریاثخوانده بود ب و فرهاد آنقدر تحت ت یفرهاد ترانه ا
 حس اریاخت یب ب دیدر آ*س*و*ش کش دیچشمان فر یو دلو نیکه او را در ماش

خواسددت قدرت داشددت و با  یيد ب دلش م شددتریاي قلدش ن یبه ووشدده ا یبد
به خود آمد باور  هیکرد ب بعد اي چند ثان یآن صددفحه اي همدم را پاک م یپاکن

سادت م ینم سادت کار  نیبر ا شهیهم کند ب یکرد که دارد ح اعتقاد بود که ح
پا افتاده اسدددت ب اما حاال خود را در برابر تک تک  شیاريش و پ یب یآدم ها
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در کنار هم وذرانده بودند ناتوان حس  نهکه باران و فرهاد عاشددقا ییلحظه ها
 نداشت ب گریحس را نسدت به لحظات د نیکرد ب و ا یم

فرار اي وذشددته ن واهد با او  یبرا یراسددت اي ذهنش وذشددت اور باران به نگران
 ببببرود ب یيند به راست یکه مصر است و حرف اي رفتن م نقدریبماند ب اور هم

 و کس  اهیس یروي ها نیا تو
 اي حس بارون شدن سهیخ دلم

 یبهش مومن یدون هرک تورو
 امشدو حرف رفتن نزن فقط

 و کس  اهیس یروي ها نیا تو
 دناي حس بارون ش سهیخ دلم

 یبهش مومن یدون هرک تورو
 امشدو فقط

 امشدو
 امشدو
 رفتن نزن حرف

نا نیخود ا در ند حت دید یرا م ییتوا بدا باران دا یذره ا یکه اور   یدر قلب 
و قلدش پاسدد یبرود ببب و او را وادار کند تا به ندا ایدارد به دندال او تا آن سددر دن

عشددق و محدت  یرو یکه در وذر يمان ترس و خسددتگ دیترسدد یدهد ب اما م
 باران را پوشانده باشد ببب

 ضیو مر اهیس یرويها نیا تو
 زیواسه من بر ییچا یکم هی فقط
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 بدهكارتم شهیهم دونمیم
 فراموش کرد شهینم یدونیم

 ام یاي بس که تو خوابتم يخم من
 که کاب*و*سمو ووش کرد شهینم
 وحشتو دوره کرد نیکه ا شهینم

 یبر ین ند ینمون ینداش
 دنون رو تحم  کنم یعمر هی

 یبر یدل ندند میوونگید به
شق ماندن داد ب حاال  یکه روي یباران شدن و عا شق  سان بودن عا به او درس ان

 اریاخت یآوردن آن رويها ب ادیمدام در حال فرار بود ب با به  دهیترس یچون کودک
ت او عاد انابیلد ند بر لدانش نشست ب باران خودش وفته بود که به درختان خ

آنچه را که دوسددت  مدمکرد اي ه یدارد ب دلش ورم شددد ب چشددم بسددت و سددع
متعلق به او و باران ندود ببب متعلق به  گریصددفحات د اوردیداشددته به خاطر ب

س سته بودند ببب  یکاب*و* اي کاب*و*س  یكیبود که حاال هر دو اي آن برخوا
ش شق معجزه کرده یخدر یاي کاب*و*س ب یگریو د دنیرنش ک بود و اي  ببب ع

 تشیو حساس ساخته و هدا یانسان احساسات کیخودکار  نیماش کیاو ، اي 
 کرد ب یم

 خاموش کن تا بگم گارویس تو
 هم دود شد هیبا ور شهیطور م چه
 با خنده هم يخم خورد شهیطور م چه
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 با عشق نابود شد شهیم چطور
 اي فكرهام ترسمیکه م ییشدا
 هیو بارون سیهوا خ شهیهم

 داد ادیدنونش به من ين با  هی
 هیرونیعاشق شد قد  و که
به نواختن  قهیدانسددت که چند دق یتمام شدددن ترانه خودش هم درسددت نم با

شددهال خانم دسددتانش را اي  یآن صدددا یبه در و در پ یادامه داد ،که ضددربه ا
 حرکت باي داشت

 ؟ یداریصدرا دان ب -
 !!؟! یشنو یساي رو نم یشهال خانم ! مگه صدا دارمیب -

 و وفت : دیخانم خند شهال
 ی! مهمون دار گهیحواس برام نمونده د -

آن را  یوذاشت و به سمت در رفت ب وقت یرا به کنار تارشیو دیاي دا پر صدرا
 س افتادشعر فرو ادیبه  اریاخت یيد ب ب یوشود باران در آستانه اش به او لد ند م

 میری، م میری، م میریم
 شودیآستانه پر اي عشق م و
 دارندیمن در آستانه به آنها که دوست م و
 که هنوي آنجا ، یدختر و

 دوباره خواهم داد ی، سالم ستادهیآستانهء پر عشق ا در
 سالم ! -
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!!!  یدونسددت قراره شددعرش رو انقدر بد ب ون یم یزدانیسددالم ! اور رضددا  -
 کرد یوقت ادراش نم چیمطمئنا ه

 ندارن مث  شما یهمه که استعداد خداداد -
 و حرکت یشددینما یمیحرف در اتاق را کامال وشددود و با تعظ نیبه دندال ا و

 دست او را به داخ  دعوت کرد
 بانو ! دییبفرما -

 وارد اتاق شد ب صدرا اي پشت سرش يمزمه کرد باران
 منتظرت بودم ببب نیيودتر اي ا -

 را سرکوب کند ب جانشیتا ه دیکش یقینفس عم باران
بعد  یزنی! اول در م یبش گرانیکه چطور وارد اتاق د یه باشورفت ادی دوارمیام -

سمان ییمث  بال نكهیتو اتاق نه ا ییایبهت ا دايه دادن م یوقت سرش ب هوی یآ ر 
 ببب ینايل بش

 شد كترینزد یقدم صدرا
 حرفا نداشم نیو بند ا دیخونه اتون که در ق امیم یفقط وقت گهیمن د -

 افتیخود  کینزد یلیخ به سمتش بروشت و او را در باران
 ؟ هیمنظورت چ -
اشم به ادايه ورفتن نداشته ب ايیوارد شدن به اتاقت ن یبرا گهیکه د امیم یوقت -

 ببب
 دستپاچه شد اما با مهارت خود را کنترل کرد باران

 ثابت ببب یرسه آقا یوقت نم چیه یروي نیهمچ -
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 ره نشست بمد  دو نف یحرف اي او فاصله ورفت و رو نیبه دندال ا و
دانست در  یکه خودش هم نم یبه او انداخت و با لحن یدار ینگاه معن صدرا

 دیخواهش پرس ایخشم  ایآن ترس پنهان است 
 ؟ یچ یعنی -
هر   وادیادايه وارد اتاقم بشدده ! حاال م یکس ب چیه ادیمن خوشددم نم یعنی -

 باهام داشته باشه ببب ینسدت
 نشست ب شیپاشد و مقاب   کیباي به او نزد صدرا

 باهات ندارم ! درسته ؟ پس ببب یخوب من هم که نسدت -
 دیچشمانش را اي او ديد باران

 ب ستین ینیب شیقاب  پ ندهیبببب اما آ یاالن ندار -
سرش را باال آورد  یدستش را دراي کرد و وونه باران را لمس کرد و به آرام صدرا

 یکه حاال آرام بود و ن یانخواست در چشمان باران نگا کند ب چشم یب دلش م
 ب دیلري یرنگ دور آن نم یدر هاله قهوه ا اهشیس ین

سدددت ن هیکه نسدددت داشددته باشددم بببب نه فقط  ی وایبهم بگو باران بببب تو م -
 چینسدددت که ه هیقلدت ببب  یدا تو هیببب که  ینسدددت انسددان هیببب که  یقانون

 محكمتره ببب یدتاي هر نس وندشیاما پ ومدهین یمدن یقانون یدا
 خونه من بود بببب یقلدت هست که روي یتو ییدا هی

ورفت  یوونه اش اي شددرم ور نم گریخج  ندود ب د شددهیاما برعكس هم باران
 يد ! یرا رنگ م شیعشق بود که وونه ها تینها نیبار ا نیانگار ا

 ! یکردم انقدر قشنگ حرف بزن یفكر نم چیه -
 ب دیمد  دونفره باال کش یوخودش را تا کنار باران ر صدرا
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 بببب واریرو د هیدو سا نیکه کم باشم اي ا یروي ادین
 باران حلقه شد یصدرا دور شانه ها دست

 یکه هستم رو ساخت یانسان نیببب تو اي من ا یهستم رو تو ساخت یمن هرچ -
تو ام ببب  ونیببب که حاال انقدر خودم رو دوسددتدارم که حاال انقدر خودم رو مد

 خوام اي تو بشنوم یاي من نگو م اما
 نسويونم یعاشق مث  برو یدلسوخته ا اور
 ببب رونمیکه دلتنگم بب مدارا کن که و ابیدر منو

سرش را رو یدلش پر م باران صدرا بگذارد ب اما نم یيد که  ست  یشانه  توان
روحش باي نشده بود ب  یب انگار هنوي بند ها شدیمانع اش م یقو ییرویانگار ن

 که بر يبانش بسته بود ببب ینددز ب
 نشسته کنش يندونم یاي احساس آياد پر

 ابر و بارونم ونیبغض کهنه که انگار م هی
رو با تو داشته باشم ببب تمام اون نسدت  یانسان یتمام نسدت ها  وامیمن م -

 چینشددده که ه دهیسددنج یاریمع چیب که با ه ومدهین یقانون چیکه تو ه ییها
صره ا خوام تمام اون  یبب م شهینم تیدا حما چیببب که اي ه ستیبراش ن یتد

 رويابببببب موننسدت ها رو با تو داشته باشم بب مث  وذشته ببب مث  ه
 بسته بتاب سردم يم*س*تونم بببب ویتو  یب ودودم

 مث  همون رويا با آ*س*و*شت بپوشونم ببب منو
 خونه من بود ببببب یقلدت هست که روي یتو ییدا هی
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برد و حلقه بايوانش را دور  شیرا پ گرشیقرار دسددت د یب ب دیصدددرا لري نگاه
 یحرف چیه یاو خم شدددد و ب یقرار ببب به سددو یباران محكم کرد محكم و ب

 باران چسداند یشانیرا به پ شیلدها
شددلوس به  یوم شدددن در بايار یکه بعد اي سدداعات طوالن یچون کودک باران

 یقیا در آ*س*و*ش او دمع کرد و نفس عمآ*س*و*ش مادر بروشته باشد خود ر
 گریطپش ينده و سددرشددار اي عشددق حاال د نیورما، ا نیعطر تن، ا نیا دیکشدد

 دبو انجیدور اي دسترس ندود ب حاال ا یایرو کی گریداشتنش حسرت ندود بب د
 تمامش اي آن گریبه قلب باران ببب حاال د کینزد یلیخ ییدر کنار باران در دا

 او بود ببب
باال آورد نگاهش در چشمان مشتاق صدرا نشست ب با به  یسرش را اندک انبار

 اخم کرد : یاندک یاوردن موضوع ادی
مدیچرا دفتر ن - ند رويه ؟ خواسددت یو  یخوا یم ای؟  یکن هیمن رو تند یچ

 ؟ یندودنت رو به رخم بكش
 دیاو سائ یشانیاش را به پ یشانیلد ندش را پر رنگ تر کرد و پ صدرا

ستمی! فقط م زمیزنه ع - شم که بتون یکم  وا صم یايت دور با ببب  یریبگ میت
 ! یبودنم باعث بشه احساساتت رو وم کن ادیي دمیترس یم

 اي حس بودن صدرا وفت یناش یجیچشم بست و سرشار اي و یلحظه ا باران
ور ببب برام س ته با دمیترس یمن احساساتم رو وم نكرده بودم فقط ايشون م -

م و باور کن دمیترس یبعد اي اون همه ندودن ببب م کینزد نهمهیا نجایاکنم تو رو 
 سرخورده بشم !

 صدرا فشرده شد قلب
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خوام ددران کنم با هر  یپس دادم ! حاال هم م یاور ندودم تاوانش رو به س ت -
 دوستت داشتن ببب! شتریلحظه ب

باي کرد ب سددرش را عقب کشدد باران باره چشددم  ا، به نگاه صددددر رهیخ دیدو
 یم*س*ت رايیش یبهارنارنش ها میکه مث  عطر مال یعطر یسرم*س*ت اي بو

 داد يمزمه کرد یبه او م یکمرنگ
شتم بب هم شهیمن هم - ستت دا شتنت متوقف  چی! ه شهیدو ست دا وقت دو

شده ب حت  ییدا هیبهت فكر کنم بببب باي  دیبه خودم حكم کردم که ندا یوقت ین
 دوستت داشتم ببب یخو است محاکمه ام کن یکه م یبه دور اي وددان یپنهان

 : دیقرار ، کالفه و منتظر پرس یب صدرا
 ؟ یحاال چ -

 توده ادامه داد یب باران
تا با دوسددت داشددتن تو  دهیمن رو آفر نیا یکنم خدا برا یفكر م ییوقتا هی -

 کام  بشم بب
 وفت : یسرشار قدردان صدرا

باران ! انقدر روحت و قلدت  دمیدکه تا حاال  یهسددت یانسددان نیتو کام  تر -
بببب ورچه  یخورم بببتو من رو هم کام  کرد یبهش غدطه م یکامله که واه

 بب ؟ یحاال چ یهنوي دا داره تا بهت برسم بببب اما نگفت
 خود را اي آ*س*و*ش صدرا رها کرد یلد ند يد و با حرکت باران

 ت تلفن کردم تا حالتبه مادر یشرمندو یحاال با کل ینیب ینه! خوب اور م -
يده بودم که  جانیبب و انقدر ه امیب دنتیبه د رمیرو بپرسددم و ايش ادايه بگ
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تاکسدد نده  رو شددش دفعه دور  چارهیب یادرس خونتون رو فراموش کردم و ران
صددحنه  جادیبه ا یدیعالقه شددد نكهیا یسددلماس چرخوندم ! فقط برا دونیم

 اصال دوستت ندبببب دارم ببب وورنه منكه میتو يندو یعاطف یها
را ورفت و او را به شدت به  شیحرفش تمام شود صدرا مچ دستها نكهیاي ا قد 

ش صله ب نكهیو قد  اي ا دیطرف خود ک شدن فا  شانیلدها نیباران متوده تمام 
 بببدیشود او را ب*و*س

 وفت دهیرا که عقب برد نفس بر سرش
 دوستت دارم -

 یامان م یب نیشددده چرا قلدش چن جهیدانسددت چرا دچار سددرو یکه نم باران
 کوبد يمزمه کرد

 منم دوستت دارم بببب -
ب قلدش در حال انفجار بود ب کالفه  سددتادیاتاق ا انیاي دا بلند شددد و م صدددرا

ت ندود ! اما نتوانسدد نایقرار او و دکتر ب نیبرد ا شیموها انیرا به م شیدسددت ها
چشددمان باران و  طنتیابر شددمردانه اش در بر یکند ب تمام خود دار یخود دار

هم را ب شیرفتار یها معادلهتمام  شهیصداقت کالمش نابودشد ب باران مث  هم
که در بدو ورود داشددت را  یآرامشدد گریکرد د یبود ب باران هم حس م  تهیر

سرما و خجالت بر ودودش  یآنكه بداند چرا ببب حاال کم یندارد ب ب ساس  اح
 شد و رو به صدرا وفتشده بود ب اي دا بلند  یم*س*تول

 برم دیبا گهیمن د -
 شرمنده و حواس پرت وفت صدرا

 رسونمت ! یصدر کن م -
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 ببب ستین یايین -
 صدر کن ! -
را برداشددت و همراه باران اي  درنگشیحرف کاپشددن ورمكن سددپ نیبه دندال ا و

 مد  یپله ها باران چشددمش افتاد به شددكوفه که رو نییاتاق خارج شددد ب پا
شغول بافتن چ ونیزیوتل یروبرو سع یزیم شود یبود !  سلط   کرد بر خودش م

 به سمت او رفت و وفت :
صدرا ! من با ادايه اتون مرخب  دنید امیب دیممنون خانم ثابت که ادايه داد -
 ببب شمیم

 دست اي بافتن برداشت و سرش را باال آورد شكوفه
 ! یریاي من ادايه بگ دنشید یبه بعد برا نیاي ا ستین یايین -
 يد : شیبه رو یتلو و سرد بود اما باران لد ند ورم یآنكه لحنش کم با
کنم و هر بار مزاحمتون  یادايه برداشت م هیحرفتون به عنوان  نیپس من اي ا -

 ب با ادايه ببب شمینم
سو خداحافظ شكوفه صدرا اي  یپا شدن باران و  اش را داد و تنها بعداي خارج 

 باران و اصرارش بر لدانش نشست باي لحن  ییخانه لد ند وذرا
ستقامتش با ب تمام ش کرد تمام درون یب حس م  تیرفتن اي خانه فرو ر رونیا

فرو  یهوشددیو ب جهیسددرو کیتار ییایلريد و هر لحظه ممكن اسددت در دن یم
 وفت یبرود ! صدرا به آهستگ

 باران کمر بندت رو بدند -
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ستش را ح یاو ناتوان تر اي آن بود که حت اما سرش ود ت رف یم شیرکت دهد ب 
شا یخاطرات ست ندیناخو ست چ ینم یکه خود به در هم وار و مد هیسا ستیدان

 ب دیآوردند ب صدرا نگران به طرفش چرخ یبه ذهنش هجوم م
 حالت خوبه ؟ -

 کیتكان داد ب صدرا نگران به طرفش خم شد ب باران در  دییرا به نشانه تا سرش
 یدمع کرد ب اي صددددرا نم یدر ووشددده ا خودش را یاراد ریحرکت کامال غ

 تسیدانست چ یکه خودش هم نم یزیاي چ دیترس یببب م دیترس یو م دیترس
خود  ودودتوانسددت آنها را اي  یبود اما نم زاریب اي احسدداس ترس و عجزش ب

کرده  داریخفته اي درونش را ب یافتاد انگار نقطه ا نشددانیکه ب یدور کند ب اتفاق
شته و رها یب که یبود ب نقطه ا سر به آيارش بردا صدرا ینم شیرحمانه   کرد ب 

 هم فشرد یرا رو شیچشمها
 ؟ نایدکتر ب شیپ میدکتر ! بر میبر یخوا یباران م -

 خواست و بس ب يمزمه کرد یفقط ووشه امن اتاقش را م باران
پا - مده  باي فشدددارم او داش ! فكر کنم  نه  نییمن خوبم نگران ن ببب برم خو

 ببب شمیم بهتر ماستراحت کن
س یدر حال صدرا سا ش یحت نكهیبود بدون ا افتهیباران را در تیکه ح تش با انگ

 دهیرمقاب  چهره رنگ پ یا هیبست و ثان شیرا برا نیاوبرخورد کند کمربند ماش
با ودود همه رنگ پر یاش ماند ب نم با ودود همه  یدویدانسدددت چرا  باران 

 یو بند ها دیتمام ق يود که باران را اب آماده ب سددتین مانیپشدد چیاش ه ینگران
 روحش رها کند ب
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کرد آن قدر منتظر ماند تا او با  ادهیباران را پ یشددد وقت یراه در سددكوت ط تمام
فت ب ر نایمطب دکتر ب یمتزلزش پشت در خانه وم شد ب و بعد به سو یقدمها

 ارد بدست برد اطیپر اي احت یدرمان ها نیکرد تا اي ا یاو را ودار م دیبا
 به چهره عب*و*س صدرا لد ند يد ب نایب دکتر

م هاش و یترسددها و دو دل نیباران داره ب یدکتر ب يندو دیمن ن ند یبه حرفا -
 کالف سردروم بب نیدست برداره اي ا دی! با شهیم
ترسددهاش درک  نیرو اي موندن باران ب تیودود نداره ! اما نگران یدیبا چیه -
 کنم ! یم
 روند ادامه داد ؟! نیبه ا دیکه با دیگیشما م یعنی -
 کنم یم نییدرمان رو تع یکه مرحله ها سددتمیاشددتداه نكن صدددرا دان من ن -

ره رفتن به مرحله بعد رو دا یکنه آمادو نییتونه تع یخود بارانه که م گهیحاال د
صدان ای صدا م یاور دار یشد ینه ! اور انقدر ع شت  یکن یسر و  سرين که 

داش ن یکه کرد یکار ینكنم برا مه دوش و خروش  نیبه ا یايی! نگرا ن ه
 بببب ستین

شدن ب دییما ند ودر دل تا یمتعجب بر دا صدرا سرينش  ي ا شتریکرد که اي 
به  یکه به راست دیترس یآمد نگران و شرمنده بود ببب م یآنچه در ظاهر به نظر م

کار  چیوفت که ه یسددرکش روحش م مهیباران صددددمه يده باشدددد ورچه ن
 ادامه داد ناینكرده ! دکتر ب یاشتداه
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دشوار تره ! ممكنه  یلیوذر ايش خ ی! مراح  بعد یانقدر حساس باش دیندا -
رو  زیبه سددرعت همه چ دی! ندا یدیکه کامال به بن بسددت رسدد یحس کن ییدا

 ببب یسوال بدر ریي
 ! شمیمنظورتون رو متوده نم -
 یمشترک با باران فكر کرد یبه يندو چیه -
 ! نهیمه فكرم همه -
 ؟ هیمشترک چ یيندو هی امدیپ نیو مهمتر نیاول -
 بببب -
ين و مرده! حاال  نیب ییرابطه يناشددو جادیايدواج ا شینتا نیاي مهمتر یكی -
ب*و*سددده فقط احسددداس  کیکه امروي در برابر  یباران یفكر کن نیبه ا دیبا

بشدده ببب  یبدتر یدچار شددوک ها یکنه ممكنه در مرحله بعد یم جهیسددرو
کنه فكر  فیتونسددت حس امرويش رو برات توصدد یمطمئنا اور خود باران م

 همه مراح  وذشت ! یاي رو شهیم یراحت نیکه به ا یکرد ینم
 اور سالها طول بكشه ! یندارم حت یبه مراح  بعد یاصرار چیمن ه -
که دار - به ا یگیرو م قتیحق یمن مطمئنم  ما   چیکه اور ه یفكر کرد نیا

 اره ؟ند یتیممكنه باران فكر کنه ظاهرش برات دذاب یهم نشون ند یاقیاشت
 ببببب -
 وفت : دیکه سكوت صدرا را د نایب

و  حساس هیروح نكهیا یب برا ستین یسادو نیبه هم زیکه همه چ یدیپس د -
 یهمچنان محتاط باش دی! با زهیباران بهم نر  تنیم*س*تعد فرو ر

 اي دا برخواست یپس اي مكث صدرا
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 یباشدده بب اما م ادمیکنم همه اش رو  یم یشددما درسددت ! من سددع یحرفها -
 گنیاونطور که قلدهامون م  وامیخودم باران رو درمان کنم ! م وهیخوام به شدد

باران و احت شیپ  ! چون کنترل ادیکردن اي من بر نم اطیبرم ! کنترل کردن 
 ببب ستیدست خودم ن گهیاحساسم د

همچنان لد ند برلب به در بسددته  نایخارج شددد و بحرف اي اتاق  نیدندال ا به
 کرد ب ینگاه م
**** 

 یبه سدداعت رو یشددد ب نگاه داریب لشیموبا یاي خواب با صدددا شیو هنگامه
 یووشدد یهمچنان رو دیشددب بود ب نام نو مهین قهیدق سددتیکرد دو و ب یووشدد

 شد ب یخاموش و روشن م
 الوببب -
 خوام باهات حرف بزنم بب یم رونیب ایهنگامه من دم در خونتونم ب -
 موقع شب ؟ نیا -
 ! تونم بگم یوقت نم چیه گهیتونم تا فردا صدر کنم اور االن نگم د ینم -

 نشست شیسر دا اریهوش هنگامه
 ببب رونیب امیصدر کن االن م -

شین  هنگامه ضاي ورم و خوش بوي ما سرعت در ف شین را باي کرد و به  در ما
او انداخت با آنكه چشددمانش خسددته و صددورتش نوید دا ورفت ب نگاهي به 

پریشددان به نظر مي رسددید اما حتي در آن نیمه شددب سددرد اواخر بهمن باي هم 
س و  يبراينده و خوش لداس به نظر مي رسدید با آن پلیور یقه اسدكي يخیم طو
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طرح هاي مكزیكي صورتي روي آن و شلواري پشمي مارك دار خاکستري اش 
! 

 وقع شب چرا اینجا ؟چي شده نوید ؟ این م -
 بي آنكه نگاش کند پرسید نوید

 مامان اینا مي دونند که اومدي بیرون -
نه فكر مي کني اور مي دونسددتند ادايه مي داند این موقع شددب اي خونه بیام  -

 بیرون اونم اینقدر یهویي ببب
 خوب پس متوده ندودنت نمیشن ! -
سي قه باالست و تا صدح وذر کاور اتفاق خاصي نیافته نه ! چون اتاقم تو طد -

 اون طرف نمي افته !
 پس تا صدح فرصت داریم ببب -

 متعجب نگاهش کرد هنگامه
 نوید بگو چي شده ! این چه حرفیه که انقدرپریشونت کرده بب ب -

 ماشین را روشن کرد و وفت نوید
 بگذار بریم داي دیگه اینجا نمي تونم راحت حر ف بزنم ببب -

ضي نك هنگام رد حدود یك ربع بعد دلوي در بریدا بودند ب که بر خالف اعترا
همیشه که هنگامه آنجا را دیده بود ساکت تاریو و سرد به نظر مي رسید ب وارد 
سي که  ست ولي ح شتداه ا سرد بودن ا صورش اي  شد ت شدند متوده  کافه که 
 فضاي تاریك و ساکت آنجا به او القا مي کرد وادارش کرد تا پانچوي بادمجاني

رنگ کوتاهش را به دور خودبیشتر بپیچد ب حتي او هم در این ساعت اي شب با 
پانچوي بادمجاني و شلوار مشكي و شال ارغواني اش که دم دست ترین لداس 
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ید کره کره هاي باریك پشدددت  هایش بود خوش ظاهر به نظر مي رسددید ب نو
شید و وفت اینطوري نگران  شه ها را پایین ک ظامي ترم انتبرادران مح اومدنشی

هم نیسددتیم و به دندال حرفش یكي دوتا اي چراغهاي روي دیوار را که به شددك  
ضاي کافه را اندکي اي آن  شن کردو ف شده بودن رو شع  هاي قدیمي طراحي  م
تاریكي محض بیرون آورد ب هنگامه روي نزدیك ترین صددندلي نشددسددت ب اي 

ترسددید ! ب اما نگران  آن تاریكي نمي دربودن با نوید در آن سدداعت اي شددب و 
 حرفهایي بود که اي پشت پلك هاي او نگفته مي خواست بیرون بپرد ب

براي چند دقیقه کوتاه پشت پیش وان وم شد و بعد با دو لیوان اسپرسوي  نوید
 تلو بروشت

 من کمتر اسپرسو مي خورم اما امشب می وام سنت شكني کنم ! -
ید بي دعوت شددروك به بي حرف لیوان سددفالي اش را به لب  هنگامه برد و نو

 حرف يدن کرد :
من دروغگوي خوبي نیسددتم هنگامه بب الدته شدداید بیشددتر بشدده اسددمش رو  -

وذاشت پنهانكاري ببب درسته من به پزشكي عالقه آنچناني نداشتم بب اما وقتي 
دلم نیومد دل مادرم رو بشددكنم و روي حرف پدرم حرف بزنم با خودم وفتم 

شق بچه ها صر ها هم کافمنكه عا صب کودکان میگیرم و ع خودم  هم میرم ت 
شكي  شكده پز سم ! با این انگیزه وارد دان شقم مي ر رو باي مي کنم و میرم به ع
صت براي تكمی  دوره هاي مربوط به کافه در هر داي دنیا که  شدم و اي هر فر
سریال هاي تلویزیوني اه   ستش يیاد مث  این  ستفاده مي کردم ب را شد ا مي 

ین ندودم که بگم نه من باید با پشددتكار خودم به یه دا برسددم ! وقتي پدرم بي ا
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صی  و باقي دوره هاي مورد عالقه ام رو مي داد من چرا باید ناي  منت هزینه تح
مي کردم ب بب وقتي بالخره درسم تموم شد تصمیم ورفتم براي ورفتن ت صب 

بدون ید  با که فكر مي کردم  مه چیزهاي  کار مورد و تموم کردن ه نه  م در يمی
شاید  رمعالقه ام به ایتالیا ب ! نمي دونم چرا ایتالیا رو انت اب کردم در حالي که 

رفتن به فرانسه بیشتر بهم کمك مي کرد اما دست سرنوشت من رو به طرف رم 
برد ! کال ایتالیایي ها رو بیشتر اي فرانسوي هاي بداخالق و عب*و*س دوست 

ش شتم ! آدم هاي خوش م شداهت هاي يیادي دا رب که اي نظر ظاهر و اخالق 
شد فقط باید یه  اب شت انجام مي  شكده ام دا شتن! کارهاي مربوط به دان ما دا

دوره فشددرده يبان مي رفتم که اونم با توده به دوره هاي قدلي توي ایران چندا 
 کار س تي ندود ببب اصال ولش کن چرا دارم درباره این دزییات میگم

 رد و درعه اي بزرگ نوشیدمكثي ک نوید
تو یكي اي همین رويها بریدا رو دیدم ب رفته بودم دوسددتي که تايه باهاش تو  -

کالس يبان آشنا شده بودم رو بدینم ! اون هم مث  من داشت ت صب میگرفت 
شمم به یه  اما تو رشته بیماري هاي عفوني ب وقتي رفتم توبیمارستان دیدنش چ

اما در واقع شدانزده  هخورد که چهارده سدالش باشد دختر بچه افتاد بب بهش مي
سددال داشددت ببب چهره اش کامال مث  مردم آسددیاي شددرقي بود بعد ها فهمیدم 
شكي ببب  شیده و م شماي ک سدتا پهن و چ ست با لدهاي ن اه  فیلیپین ! يرد پو
سیاه بود و  شماي که تا حاال دیده بودم ب موهاش هم همونقدر  شكي ترین چ م

سرم ستان که صاف ب تو  شت تو راه باریك فرعي بیمار سوي رم دا ست ون  اي ا
مح  قدم يدن و ورداندن بیمارها بود پا برهنه راه مي رفت ببب بي اختیار دندالش 
راه افتادم يیر لب يمزمه مي کرد به يبوني که اون موقع نمي دونسددتم کجاییه ! 
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سرم سته ایتالیایي بهش وفتم  شك ست و پا  مي خو ره ب  ارفتم کنارش با يبون د
انگار چشددماش یه رايي رو در خودش قایم کرده بود که نمي  ردونگ نگاهم ک

به يبون  تا بالخره  باهاش حرف يدن انقدروفتم  فهمیدم چیه ببب شددروك کردم 
سرمایي که اي يمین به پاهاش منتق   سه اي  سرما نمي تر اومد بهم وفت که اي 

سه چون اون هدیه مادر يمین  و ا شه نمي تر سان نداید اي مادر خودش می  فرارن
که  یه چیزي تو ودودش بود  ما  هاش برام درکش سدد ت بود ببب ا نه ب حرف ک
وادارم مي کرد نگرانش باشم و دندالش برم ببب فهمیدم یه دور بیماري ناشناخته 
داره و دو ماهي میشدده که تو بیمارسددتان بسددتریه ب پدرش تو یه هت  به عنوان 

ش دمت کار میكنه و ما همین بیمارستانه ب  تدرش اي کارورهاي ب ش نظافپی
یایي  تال مادریش خیلي قوي تر اي ژن ضددعیف ای که ژن  وه بود  یه دختر دور 
پدرش بود ب چون تو ظاهر و حرف يدنش هیچ نشوني اي یه دختر ایتالیایي نمي 
دیدي ب اون روي کال دیدن دوسددتم رو فراموش کردم ببب بهش وفتم دندال چي 

يد ب باورم نمیشددد ! یه دختر بچه که  رفرام اي عرفان مدرن شددرقي حداره میره ب
با یه دسدددت بلندش کنم انقدر قوي و محكم داره اي تناسددو و  مي تونسددتم 
روحانیت حرف میزنه بب اي پیوند روح هاي تقسددیم شددده ببب وفت که اسددمش 
بریدا ست اما خیلي بعد تر فهمیدم این اسمیه که خودش روي خودش وذاشته 

 ب
سكوت کرد بهنگامه حس مي کرد ينگهایي  نوید سید  به اینجاي حرفش که ر

 درون سرش شروك به نواختن کردند ببب



 1301 در  امتداد باران

خوب من به هر بهانه اي هر روي براي دیدنش رفتم ب به درمانش هیچ عالقه  -
که وادارش کنم این تفكرات  مام سددعي ام رو کردم  ما من ت نداشدددت ا اي 

اش ذره ذره کائنات رو با يبون الكن خودم تفسیر پوچگرایانه اش رو رها کنه ! بر
صرار مي کرد ک شت ب اون ا ست ببب  هو تعریف کردم اما فایده اي ندا پوچگرا نی

بکه باورهاش خیلي عمیق تر اي اونند که بشه اینطوري يیر سوال بردشون ببب دو 
سددال تمام توي اون بیمارسددتان بسددتري بود من هیچ وقت نتونسددتم ت صددب 

انگار با دادوي شددرقي بریداي شددانزده سدداله دادو شددده بودم ببب یه  بگیرم بب
نیايي به هر روي دیدنش ندارم ببب  نمدتي حتي ايش بریدم به خودم وفتم که م

اون یه بچه اسددت و هر ووقت ب وام مي تونم دسددت اي حمایت و همراهیش 
شد  اي اپارتمان بردارم ببب اما فقط یك هفته دوام آوردم بب رويي که طاقتم تموم 

تا بیمارسددتان رو دویدمببب و وقتي به بیمارسددتان رسددیدم اون رو همونجایي که 
باي پابرهنه ولي ایندار منتظر دیدم ! مي وفت که الهامات  دمشروي اول دیده بو

یه چیزیي توي دلش مي  دروني اش بهش وفته بودن که من میام بب مي وفت 
نمي دونست متعلق به کدوم ب ش خواسته که من بیام یه چیزي که خودش هم 

سر به  شه بب بحالش هیچ خوب ندود هزینه هاي درمانش  شد سیم  اي روح تق
و پدر و مادرش نمي تونسددتنند همه اش رو فراهم کنند ب و من همه  زدفلك می

توانم رو وذاشتم براي اینكه خوب بشه ببب تو تمام شب بیداري ها و تمرکزهاش 
خودش دچار الهامات ناوهاني مي شددد و حالتي همراهش بودم ب وقتي به قول 

ستهاي  ست میداد باي کنارش بودم ببب د شي بهش د شوك و بیهو  کوچكشبین 
ستام مي ورفتم و باهاش  صدح تو د شتهاي کوتاه و نچندان ظر یف تا  رو با انگ
حرف مي يدم ! و واهي هم سددداعتها هیچي نمي وفتم و به يمزمه هاي يبان 
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بب ا ون فقط شانزده سالش بود و باورش خیلي س ت مادریش ووش مي دادم ب
این دنیا  بده یا اي یوندشکه اینطور عمیق به دندال یافتن چیزیه که به این دنیا پ

رهاش کنه بببب اندامش هنوي کامال بالغ نشدددده بود روي ملحفه هاي سددفید 
سید ب صورتي بیش اي اندايه بي دفاك به نظر مي ر سهاي  ستان با اون لدا ب ببیمار

انقدر با خو دم دنگیدم که خسددته شدددم ببب تا اینكه بالخره بعد ا ياون یه هفته 
شتر اي اونچه باید  ایندور بودن بي خیال همه  شدم و اعتراف کردم که بی فرارها 

به دیدنش و به بودنش وابسته ام ببب نمیشد اسمش رو عشق بگذارم ببب اونم مي 
يندوي هاي بعدي بتوني معشوق من  وفت تو عاشق من نیستي ببب اما شاید تو

باشددي ببب مي وفت دلش مي سددويه که اونقدر ينده نمي مونه که نیمه دیگه 
رو بدینه ببب و واهي طوري نگاهم مي کرد که قلدم در دا تددی  به هزار  ودشخ

تكه میشد بب با ترس مي پرسید نوید نكنه تو یكي اي اون قطعات ومشده روحم 
شي ببب اور اینطوري ست مي وفت اور  با ست ببب را صفانه ا شه خیلي غیر من با

پدر خیلي  كکمي اغماض مي کردم من مي تونسددتم داي پدرش باشددم ببب ی
دوان ببب تا اینكه یه شددب همونطور که کنارش نشددسددته بودم و براي بار هزارم 
کتاب بریدا رو براش مي خوندم بب همونطور که آهسددته دم کرده شددرقیش را با 

وهي و رایحه هاي ناشددناخته دیگه هم میزدم تا سددرد بشدده بب بهم عطر نعناي ک
کردم تو ب*س*لم  شوفت نوید ب*س*لم کن ببب سددردمه ببب اهسددته ب*س*ل

مث  یه عروسدددك ظریف بود ببب بهم وفت بعد اي همه این حرفها چقدر مي 
ترسدده اي ددا شدددن اي این دسددم ورفتن به سددمت يندوي بعدي بب بهم وفت 

مي دیدمت ببب بودنت باعث شددده ترك کردن این دسددم برام کاش هیچ وقت ن
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شنده اش رو بهش بدم اما ن ور سعي کردم دو شه ببب  بب خوابش  دس ت تر ب
داي بهتري و  عدي تو  ندوي ب بده تو ي فت قول  لب بهم و مد ببب يیر  مي او
شددرایط بهتري همدیگر رو بدینیم انگارتو اون لحظه پر شددده بودم اي اعتقادات 

بببب انگار سرش که روي قلدم بود تمام خواسته قلدم رو و ذهن اون رو اون بچه 
مام  که تو ت باشددم و بمونم  يندويیكي کره بود بب بهش قول دادم  ها همراش 

ببببهم لد ند يد با اون موهاي صاف و کوتاه دور صورتش با چشمایي که اسرار 
سش رو ن شه مرطوب بود با بیني کوچك و پهني که نف یم ا منظم تنظآمیز و همی

مي کرد با لب هایي که خشددك بود و مي لريید بب و همونجا این يندویش رو 
باورهاي  مه  با رفتنش  منترك کرد ببب ه چه  قادات من رو این دختر ب مه اعت ه

به حال  تا  بهم ری ت ومتزلزل کرد لد ند دم رفتنش بهم مي وفت که اونچه 
 ات من اي يندوي و عشق  !پوچ و بي اريش بوده افكار اون نیست بلكه تصور

متاثر دستش رو روي میز دلو برد و روي دست هاي نوید وذاشت ببب  هنگامه
 نوید محكم انگار طنابي براي نجات پیدا کرده باشه دستش رو چنگ يدببب

شكي نرفتم بب  - شد ببب دیگه دندال پز شتر اي قد  خالي  يندوي ام بعد اي اون بی
سرم بیر صب رو اي  صي که نتونه به یكي مث  فكر ورفتن ت  ص ون کردم بب ت 

شتم ایران یه مدتي اي همه  بریدا کمك کنه به هیچ دردم نمي خورد ببب وقتي برو
به يندوي ع تا  بروردم ! اما بالخره  اديچیز بریده بودم ببب مدتي طول کشددید 

 بروشتم ببب
سته  نوید ش صدایي که مي لريید و درد توش ن سكوت کرد ب هنگامه با  اندکي 

 بود وفت
 متاسفم نوید ببب مي دونم رنش يیادي بردي ببب -
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ساله نمي خنديببب به نظرت غیر  - شانزده  ساس من به یه دختر  یعني تو به اح
 قاب  باور نمیاد ؟!

شه تو معیارها تعریفش کرد و براش چهارچوب  - ست که ب شق چیزي نی نه ! ع
آوردم بب خودت رو وذاشددت بب حداق  بعد اي دیدن صدددرا و باران بهش ایمان 

سددرينش نكن بب تو باید عاشددق بریدا میشدددي این تو سددرنوشددتت بوده ! و تو 
 سرنوشت اون رفتن بب

 فشار اندکي به دست هنگامه وارد کرد نوید
باران اینجا دیدمت ببب نمي دونم چرا  - با صددددرا و  بار  مي دوني وقتي اولي 

ت همون سددكوي حس کردم در پشددت نقاب این شددغ  پر هیاهو ببب تو درسدد
شي بب نگاهت دذبم کرد ببب حرف يدنت منطقت و  ستي که باید با شي ه آرام

ستم فرار کنم ام شمات موج میزنه بب اول خوا شت چ ساتي که میدیدم پ سا  ااح
به خودم نهیب يدم که بسدده ببب فرار کردن باي دوباره بهم دز رنش هیچي نمیده 

هر طور که می واد دور و بر ببب پس احسدداسددم رو رها کردم و بهش ادايه دادم 
تو بگرده ببببب حاال هم پشیمون نیستم ببب هنگامه من نمي خوام تو رو اي دست 

 بدم ببب
سرش را بلند کرد ب روي صورت مردانه و به ته ریش نشسته نوید هیچ  هنگامه

سین مي کرد ب اما بغض را به  شكي ندود و این خود داریش او را وادر به تح رد ا
 داي او مي دید و مي شنید ببراستي ته ص

سینت کنم هیچ  - شه تح مطمئن باش حرفهایي که بهم يدي دز اینكه باعث ب
به يمان  یاورد بب هنوي هم میگم ما احتیاج  به ودود ن حس دیگه اي رو در من 
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بیشددتري داریم ببب و فكر نمیكنم هیچ کدوم براي به نتیجه رسددیدن ب واهیم که 
 به يمان سرعت بدیمبب

 یچ نگفت و تنها لد ندي تلو بر لدانش نشسته نوید
 االن هم پاشو من رو برسون خونه که داره کم کم هوا روشن میشه ببب -

 بروشت دیشود به طرف نو ادهیپ نیاي ماش نكهیقد  اي ا هنگامه
ت درس یزیچ هیکنم  یاما باي حس م دمیو من شن یکه وفت ییزهایبا همه چ -
 ! ستین

 ؟ یچ -
درک احساست برام س ته ! اما علت به ودود اومدنش برام  یکن فكر نكهینه ا -

 معادلعه وم شده و مجهوله ! نیا زیچ هیکنم  یبب حس م ستیقاب  درک ن
 يد ب یتلو را رقم م یشد اما لدش همچنان لد ند نیغمگ دینو نگاه

ش دمتیاي همون روي اول که د -  شهیآوردم بب و من هم مانیا یکه دار یبه هو
 باهوش شدم ببب یادذب ينه

 کردن اي من اي دواب دادن فرار نكن ببببب فیبا تعر -
 هیمادرا اي دسددت دادن تنها خواهرم که  نیحلقه وم شددده ا دیدونم شددا ینم -

بع ر کیدوستش داشتم ببب همه اش  یلیرفت خ شمونیسال قد  اي سفرم اي پ
ش یروي وقت هیايم بزروتر بود ببب  شت به طرف ما ساده  یلیخ رفت یم نشیدا

 ومدیوقت به هوش ن چیخورد و بعد هم ه نیيم
 متعجب يمزمه کرد هنگامه

 یکن فیرو تعر دایبر یمادرا نكهیببب قد  اي ا یرو بهم نگفت نیچرا ا -
 چشمان به سو سو نشسته اش را به مقاب  دوخت و وفت دینو
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 یمکنم و  یم حیتود دایدارم احساسم رو به بر یخواستم فكر کن یچون نم -
که  دونمیکه نسدددت به خواهرم داشددتم بب چون م یخوام ربطش بدم به حسدد

ساس من به اون هر چ نطوریا خواهر به برادرش ندود  هیکه بود حس  یندوده اح
 ببب
!  ینک یم فیرو برام تعر یزیبه بعد اور چ نیواقعا متاسددفم ببب اما لطفا اي ا -

به خاطر ترس  باره اش قضددداوت کنم  رو  یزیاي افكار من چبگذار خودم در 
 نكن ببب ادیايش کم و ي

ه ک گمیقضدداوتم کنه اما هنويم م یبار بهت وفتم دوسددت ندارم کسدد هیمن  -
داشت کردم ن دایپ دایکه من نسدت به بر یاحساس نیبه ا یربط چیمرگ نهال ه

 ام بود ببب مهیبببب نهال ن
 وشت ببب یومشده اش م مهیدندال ن دایو بر -
 ش کردخسته نگاه دینو
ببب من اي همه  یمن نكن یيندو یخانوم ! بهتره خودت رو مشددغول حلقه ها -

اي شده که قدال ب یینكن وره ها یاشون وذشتم ببب االن بدون وره مقابلتم بب سع
 ببب یرو دوباره باي کن

 تكان داد و وفت رفتنیسرش را به نشانه پذ هنگامه
نه !  ایوره ها باي شدن  نیبرسم که ا جهینت نیباشه ببب اما بگذار من خودم به ا -

 بب میریبگ میتا تصم میمدت رو کنار هم باش نیقرار بود ا
 سرش را خم کرد دینو
 ! خلع سالح شدم بب االن هم برو ب واب ببب میتسل -
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يدم  یوورنه تا سه روي سرت غر م لهیباشه بب خدا بهت رحم کرد که فردا تعط -
 بب

*** 
ساعتش انداخت یورفت و نگاه  یامور ابالس تحوبروه ابالس را اي م صدرا  به 

ساو شیشنده ها برا شهیب هم وي امر قایبود ب و دق یروي پر اي دوندو کیبا  یم
پر مشغله که تا ساعت چهار بعد اي ظهر او را خارج اي  یاي آن روي ها یكیهم 

شد ذهنش  سور که  سان سوار آ شتبب  شغول نگهدا سمت  بهدفتر م سرعت به 
 یب اي روي چهارشنده تا حاال دز چند اس ام اس کوتاه که با دواب دیکش باران پر

شده بود ه ساس دلتنگ یخدر چیکوتاه تر مواده  شدت اح شت ب به   یاي او ندا
سور لد ند يد ب ه یدود نهیبه خود در آ اریاخت یکرد ب ب یم سان  چیرنگ درون ا

سشود ببه  یدلتنگ دختر نیچن یکرد که روي یوقت فكرش را نم  دیدفتر که ر
ضا را کم شنش د یف سام ا دیمت  ید و نمبو ستادهیب هنگامه برافروخته مقاب  بر

شود نگاه شت تا او اي اتاق خارج  اي باران ندود  یبه اطراف انداخت خدر یوذا
 ب

 دنگه ؟! دونیشده ؟م یچ -
 به صدرا کرد یکالفه سالم کوتاه هنگامه

صال دل نیبد - سام من ا صم نیا  یبر  چیفهمم ب اما به ه یرو نم تیانناوه میت
 ! یکانون بد  یو پروانه ات رو تحو یوذارم بر یعنوان نم

چه ن - كه ب مه من گا ته  یلی! من خ ید یم یبهم خط مشدد یدار سددتمیهن وق
صم ض ممیت شد که اون موانع هم  زهایچ یرو ورفته بودم بب اما بع مانع ادراش 

 ببب
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 به صدرا کرد یتل  نگاه
شد ب حاال - صم ریبرم ببب باور کن تحت تاث  وامیم برطرف  سات ت سا  میاح

 نگرفتم ببب
 اما ببب -

 صدرا مانع حرف يدن هنگامه شد یصدا
 یکن یرو ورفته چرا خودت رو خسته م مشیبرسام تصم ادیهنگامه به نظر م -
! 

 به او انداخت ینگاه بد هنگامه
 صدرا لطفا دخالت نكن یخدر ندار یچیتو اي ه -
ن بب پروانه رو تو کانو یکن یبرسام دخالت م یتو يندو یکه دار ییتو نیاما ا -

س یافته هر وقت ب واد م ینم یهم بكنه اتفاق خاصد عیتود ش تونه برورده و پ
 بب رهیبگ
دونه اما انگار دلش  یبببخودش هم خوب م گمیرو بهش م نیمنم دارم هم -

تو بدت  نكهیاکنه بب در ضددمن مث   یسددر من خال  وادیپره و م گهید یاي دا
 من هرچه يودتر برم ؟ ادینم

 يد و وفت یلد ند موقر صدرا
ست ییوکال نیاي بهتر یكینه اتفاقا تو  - شون نیکه من تو ا یه شنا  شهر باها آ

 یها میکه تصددم میسددتین یبب اما من و تو در سددن یبمون  وادیشدددم بب دلم م
 بب یردف کوقت صر یکل متیدونم واسه ورفتن تصم یبب م میریشتابزده بگ

 را باال انداخت و وفت شیابروها برسام
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م رو بگ نیا  وادیدناب ثابت ! ورچه دلم نم یکه به من دار یاي لطف یمرس -
ما تو هم اي بهتر ته خوش شدددانس تر نیا ها نیو صدددد الد که  یهسددت ییآدم

 مالقاتشون کردم بب
 شانه برسام وذاشت و وفت یدستش را رو صدرا

ض - سام دان ببب بع شانس ارتداط داد ب  شهیرو نم زهایچ ینه بر به  یحت ایبه 
وشته شده بب ن رتیتو تقد ییایم ایبه دن یاي وقت زهایچ یبهتر بودن ببب فقط بعض

ر ببب چون کمت یاي کنارشددون نگذر یتوده یکه با ب یمراقب باشدد دیفقط با
 فرصت دوباره بده ببب هی یبه کس یکه يندو شهیم

 به طعنه وفت هنگامه
 و که خوب فرصت دوباره داد ببببه ت -

 کرد و وفت یخنده کوتاه برسام
 رو به طرف تو نشونه ورفته بب ب كانیخدا به دادت برسه صدرا االن سر پ -

 به طرف در اتاقش رفت و وفت صدرا
صت دوباره رو تو ايم نگرفت نیهنگامه تا ا - ست یفر سنگرم بب را باران  یبرم تو 

 کجاست ؟
 بود وفت شیدر سكوت مشغول انجام دادن کارها که تا آن يمان مالحت

ساعت  کیتا  یکارشناس یملک برا هیکارشناس رفتن سر  هیبا  یخام اشراق -
 وردن بببب یبر م گهید

 رو به هنگامه کرد و وفت برسام
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ستاد - ستفاده م یآخرش باران رو فر سو ا ! چند  یکن ی؟ خوب اي کارآمويت 
 هیپا  یکو شددهیببب اون م سددتیخدرا ن نیاي ا گهید ادیاختدار ب شیکه نتا گهیروي د

 کی
 برسام تروخدا رو اعصاب من رژه نرو ببب -
همه مدت که باهات کار  نیببب تو ا میدیاعصدداب هم د یو هنگامه ب مینمرد -

شتن کار وذا شمیسلسله اعصاب تو و دودت نو ابر یبه دا كردمیکردم فكر م
 بالخره ببب نكهیاما مث  ا

 پشت در اتاقش پنهان شود وفت نكهیا قد  اي صدرا
شق کار خودش رو کرده و نو ابر - سل  یرو تدد شمیبالخره قدرت ع سل ه به 

 اعصاب کرده ببب
ماند  هجینت یباي کردن آن ب یبه طرف در اتاق صدرا رفت اما تالشش برا هنگاه

 بببب
 رفتن برسددام اي دفتر هنگامه هم به اتاقش بروشددت و سددكوت رونیبا ب بالخره

کرد تمام حواسددش را به پرونده  یهمه دا حكم فرما شددد ب صدددرا سددع ینسددد
مقابلش و محاسدددات آن بدهد و بالخره موفق شددد تا اي فكر کردن به  یاتیمال

باران دسددت بردارد ببب آنقدر در عدد و رقم و ماده و تدصددره غرق بود که متوده 
 در به خود آمد یبا صدا نكهیوذر يمان نشد ب تا ا

 تو ببب دییابفرم -
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که پشت در بود موفق به باي کردن در نشد ب  یدر چرخانده شد اما کس رهیدستگ
صدددرا اي دا برخواسددت تايه به خاطر آورد که تمام مدت در اتاقش قف  بوده ب 

 در که وشوده شد باران لد ند ينان نگاهش کرد
 یسالم ! در رو چرا قف  کرد -
 ببتو  ایببب سالم ب اریايترس حمله اغ -
 ستیاحتماال منظورت هنگامه که ن -
 نكنه تو رو هم بب هیچ -
 ییا هیچه نظر نیکه آوردم غر يد بب که ا یکارشناس هینظر نیسر ا یاوه اوه کل -

 حرفا نیو ناقصه و اي ا
 خدا به دادمون برسه -

 دمله او را دعوت به نشستن کرد بب نیبعد اي وفتن ا صدرا
 و مقاب  صدرا نشست ب در اتاق را پشت سرش بست باران

 یخوب خانم چه خدر ؟ خسته نداش -
 پوستم کنده شد یکنند ببب کل یم تیشورا اذ یکارمند ها نیا یلیممنون ! خ -

 رو ورفتم ب ب هینظر نیتا ا
 افتهی! من که اصال دوست ندارم وذرم به اونجاا ب هینطوریکال شوراها هم -
 ! ضایمنم ا -

 یدر خصوص عملكرد شوراها هر دو برا گریله داي رد و بلد شدن چند دم بعد
 که سكوت را شكست باران بود یساکت شدند و کس هیچند ثان

 بگم بب یدونم چطور یصدرا نم نیبد -
 نگران نگاهش کرد دوست نداشت دوباره اي طرف باران پس يده شود صدرا
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 هیکنم آماده وارد شدن به  یمن فكر نم یهمونطور که خودت هم متوده شد -
 که به تو دارم یبا ودود همه ببب همه عالقه ا یباشم بببب حت دیرابطه دد

اران اي ب یدمله هرچند انقدر با تان نیا دنیراحت لد ند يد ب شن الیبا خ صدرا
 بود ندیخوشا اریبس شیبرا
ضرم هرچقدر ب وا - صدر کنم و بهت کمک کنم تا به  ینگران نداش بب من حا

 ! یبرس یآمادو
شا  وامینم - سته ات کنم بب  شه که هر دو کم دیخ ا من ت میصدر کن یبهتر با

 بب هیشروك  یآمادو
شانه نف صدرا شد و  یسرش را به ن ستش را باال آورد ب اي دا بلند  تكان داد و د

 ستادیپشت سر باران ا
ست ببب اما کنار تو بب نم گهینه د - صدر کنم در ضرم  شد ! من حا خوام باي  ین
 و من هر لحظه بترسم که اي دست بدمت ببب میو پا بزن دست دهامونیترد نیب

 ووش باران آورد کیخم شد و صورتش را نزد یآرام به
مونم و هر چقدر اليم  یهمه دور موندن ! من کنارت م نیباران ا گهیبسدده د -

 بببكنمیباشه صدر م
 صدرا یشیخسته م -
 بانو! شمیاي با تو بودن خسته نم -

به چشددمان صدددرا نگرسددت هزار سددتاره روشددن در سددرش را چرخاند و  باران
يد ب صدددرا در برابر نگاه پر اي سددوال باران داشددت باي  یچشددمانش سددو سددو م

 و وفت ستادیداد صاف ا یاي دست م اریاخت
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ش - شتم ! دادواه دل را صدح دادواه دا تايه عروس و داماد بعد  هیبود ب  یامروي 
سال نامزد شون ت یاي هفت  شرابالخره به قول خود شد و  یيندو طیمام  فراهم 

هفته بعد تايه عروس دچار درد  هی! اما درسددت  شددونیرفتن سددر خونه و يندو
 نیبه هم ! رهیم یم یپزشک ناش هیو درمان اشتداه  بیو با تش  شهیم سیآپاند
ببب حاال اور اونا هفت سددال يودتر ايدواج کرده بودند هفت سددال اي با  یراحت

 بردن بب یل*ذ*ت م شتریهم بودن ب
 دیبگو یزیو خواست چ ستادیمقابلش ا باران

بگذره ببب ما با هم  یخوام لحظه هام همه در حسددرت و نگران ینه باران نم -
ببب مطمئن باش با هم اي  میکن یو کنار هم همه مشددكالت رو ح  م میمون یم

 ببب مییایپسش بر م
ف صورت را دو طر شیباران به اشک نشست ب صدرا نگران دستها یها چشم

 او وذاشت
 وفتم ؟ یبد زی؟ من چ یشده خانم یچ -

 که به شدت مظلوم و لريان بود وفت ییو با صدا دیکش یقینفس عم باران
بار بهم بگه نگران  هیرو داشددتم که  نیام با فرهاد حسددرت ا یتو تمام يندو -

شكالت رو تنها ای شهیبب هم میکن ینداش با هم حلش م تحم  کردم  ییهمه م
 وفت که مقصرم بب یفرهاد م یعنیرخ دادنشون مقصر بودم ببب  تو ای

و نام فرهاد  زدیمشددترکش با صددددرا حرف م یبار بود که باران اي يندو نیاول
اران ب ییآورد ب قلب صدرا فشرده شد هم اي شدت رنش و تنها یبريبان م نطوریا

به خاطر و دود فرهاد در يندو یهم حس تل  وونه باران بود ب اهسددته  یکه 
 گریکه انگار د ارانباران را نوايش کرد و دسددتش را دور شدددانه او انداخت ب ب
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شانه او وذاشت ب  یآ*س*و*ش را نداشت سرش را رو نیتحم  دورماندن اي ا
نشددانه  نیيد ب ا ینیشددانه اش را نوايش کرد و لد ند غمگ یصدددرا به آهسددتگ

باران برا نیاول نیبود ا یخوب  وذشددته اش در یهادرد نیتسددك یبار بود که 
کوتاه و پر التهاب  یکرد و به او پناه آورده بود ب نفس ها یم هیآ*س*و*ش او ور

ست ها یاو رو صدرا و د دو طرف او را در بر  تیکه پر اي حس مالك ییشانه 
ر غرو دیفهم یکرد که تايه م یم یورفته بود او را سددرشددار اي اعتماد به نفسدد

 بوده ب چیحس غرور ه نیوذشته اش دربرابر ا
شانه صدرا بلند  یبه همان صورت وذشت ب باران سرش را که اي رو قهیدق چند

 کرد با نگاه خندان او مواده شد ب
 ! ی ندیم یبه چ -
 شده یکه خط خط یبه قرص ماه -

دال وفتن ا صددددرا با دسددتمال نیبه دن کتش خارج کرد  بیکه اي د یحرف 
آن را محو کند ب باران  یه روپ ش شددد شیصددورت باران را پاک کرد تا اثر آرا

اش را  یشانیو پ دیخود کش یطاقت او را به سو یببب صدرا ب دیخند اریاخت یب
 ب دیب*و*س

شن م یخند یم یب ند ب بب وقت شهیهم -  یتو دل من انگار هزار تا فانوس رو
 کنند بب

 تو دل شما بب  یوک یبشه آقا یسوي شیترسم آت یم -
 ببب یشگیهم یسوي شیآت هیو بببب وقته شده بان یلیاونكه خ -
 ببب ستین یچیتو در برابر ده سال ببب ه شیبته آت نینكن ا یخوب ف ر فروش -
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 تكان داد دییسرش را به نشانه تا صدرا
 ببب شیدربرابرت باختم ببب اي پ شهیحق با شماست و من هم -
به که باختت رو قدول دار -  ن! خوب م سددتیبه بحث و مجادله ن ايیو ن یخو

 اوضاك هنگامه چطوره نمیبرم بد
 فاصله ات رو ايش حفظ کن ! وورنه بب -

 اي کناردر وفت باران
 شما دچار بشه ! یاونم به سرنوشت سرشونه ها یورورنه ممكنه مانتو -

 ش پ شیبه سرشانه کتش انداخت که بر اثر رد به دا مانده اي آرا ینگاه صدرا
 ببب دیشده بود و خند اهیشده باران س

 کرد سه برابر شده ! روپوش وشاد و یبود احساس م دهیکه پوش یبا لداس ارانب
 یالخوشح نیآمد ب در ع یاش م نهیس یکه تا رو یا سهیپل دیبا شال سف اهیس

ضطراب سن در کنار ده نفر برتر آيمون مقاب   یرو ستادنینهان بود ب ا یدچار ا
سان گرید یو خرده ا ستیدو ت وکال کی هیپروانه پا ییکه در آيمون نها یاي ک
 یجانیاو را دچار ه اریاخت یشده بودند و در دست ورفتن سووند نامه ب رفتهیپذ

شدن صف ن ستیکرده بود ب م یو صدرا در  دان سهند پونه و  سام  که هنگامه بر
شسته اند و نگاهش م فیرد صوص خانواده ها ن کنند اما درات نداشت  یم 

شان بگر شم باال بدرد و به دندال س یم ددتا چ سات دیتر سا ود که ش یدچار اح
 ب ستیمناسب آن لحظه ن

سئول ادرا با شاره م شروك یبرنامه ده نفر برتر قدم یا شتند و با هم   به دلو بردا
شان کردند و باق ستان شده درون د سووند نامه قاب  سطر  سطر به   یبه خواندن 

 کردند یسطور را تكرار م نیبه دندال آنها ا یو خرده ا ستیدو
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 خواهم به شغ  شریف وکالت نائ  شوم ین موقع که مای در
 یقبود چون با سددتادهیب که ا دیصدددرا را د اریاخت ینگاهش را باال آورد و ب باران

ستش را باال ورفته و به دندال او کلمات را تكرار م رفتهیپذ  كردیشدوان و کف د
 نشست یتنها و تنها در چشمان باران م میم*س*تق ینگاهش چون پرتو

کنم که همیشدده قوانین و نظامات را محترم  یخداوند قادر متعال قسددم یاد م به
نداشددته ، و بر خالف شددرافت  یشددمرده ، و دز عدالت و احقاق حق منظور

 ننمایم ب یقضاوت و وکالت اقدام و اظهار
ته بافد رش یاو و صدرا م انیم یکلمات رشته ا نیکرد تک تک ا یحس م باران

 اي دنس عدالت بببب یرشته اب  ستین یکه وسستن یا
و  یو همكاران و اصحاب دعو یو ادار ینسدت به اش اص و مقامات قضائ و

و  یسددایر اشدد اص ، رعایت احترام را نموده ، و اي اعمال نظریات سددیاسدد
و  یاحتراي نموده و در امور شدد صدد یو انتقام دوئ یو کینه توي یخصددوصدد

را رویه خود قرار  یو درست یدهم راست یکه اي طرف اش اص انجام م یکارهای
 داده و مدافع اي حق باشم ب

ضطراب شیصدا شت وو یاوج ورفته بود اندک ا د و نابو یدر لحظه ا ییکه دا
رقم خورده  شیکه برا یاي همان بدو خلقت سددرنوشددت كردیمحو شددد ! حس م

کلمات و اي پشددت نگاه پر اي مهر صدددرا  نیا انیلحظه و در م نیاکنون و در ا
 کند ! یوذر م

 شرافت من وثیقه این قسم است و
 بلند تكرار کردند و شرافت من وثیقه این قسم استببب یبار همه با صدا سه
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تک تک  میعظ یکرد شددوق یکرد سدددكدال و رها شددده ب حس م یحس م باران
باره رها م یم وندیودودش را بهم پ یها اختهی در  نجایکند بببب او ا یيند و دو
که  یزیهمه راه دشددوار بالخره به چ نیي وذشددتن اي الداس مقدس بعد ا نیا

س شاد ی! دلش م دیحقش بود ر صدرا بدود و  سمت  ست به  ش یخوا اي  ینا
 نگاهش زیکند ب با او که انقدر مهرآم میلحظاتش را با او در آ*س*و*ش او تقسدد

 کرد ب یم
صدرا برورفت ب برا قیتشو یصدا ضار او را به خود آورد و نگاه اي   دنیشن یح
مقاب  سددن  یها یصددندل فیخود در رد یبه سددمت صددندل یسدد نران نیآخر

وفت نشد ب ذهنش باي پر  یمتوده آنچه س نران م یلحظه ا یبروشت ب اما حت
 باالتر ببب فیبود به چند رد دهیکش
ه بود که کس نگفت چیرفت به ه یآيمون به کانون م شیورفتن نتا یکه برا یروي

د آيمون به دستش داده ش شینتا یپاکت حاو یقتقرار است اعالم شود ! و شینتا
 چطور اي کانون دکهینفهم یکه رتده هفتم متعلق به اوسددت اي خوشددحال دیو د

ب ورد که  نیيم هبود بلغزد و ب کیپله نزد نیآخر یخارج شددده و درسددت رو
ستان شت با د یمحكم او را بردا ید  یصدرا لدهاش به لد ند دنیخود نگهدا

 باي شد ! یو پر اي شاد قیعم
 قدول شدم نیصدرا بد -
ر ا او یکه به آرام یپاکت را به دست او داد ب صدرا در حال یکودکانه ا یشاد با

 برد دستش را محكم ورفت و وفت یم نیبه طرف ماش
ب  گمیم کی! بهت تدر دمیرو فهم جهیمن قد  اي تو اومدم و نت زمیدونم عز یم -

 ! شهیم نیهم جهیمطمئن بودم که نت
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 را وشود و پس اي نشستن درون آن وفت نیدر ماش انبار
 رو تیموفق نیممنون من همه ا -

 او وذاشت یلدها یاهسته دستش را رو صدرا
شتكار و اراده خودت ونیرو مد تتینگو تو فقط موفق یچیه سیه -  یهوش و پ

 ببب
 تو ندود ! یاما اور کمک ها -

 دیخند صدرا
چه عرض کنم پر رو - که  مک   یم رونیمن رو ب یندود بب ه من یها ییک

که بتونم ب یم گهید قیطر هیمن اي  یکرد نه بود  ها نا فقط ب مدم ! او  رشددتیاو
بر  بدون من هم اي پسش ینداشت یمشكل چیو کنارت باشم وورنه تو ه نمتیبد
 یاومد یم

 قدرشناسانه لد ند يد ب باران
رف ه طرا برداشت و ب یپشت سرش هم شد و دسته ول یبه طرف صندل صدرا

 دیپو س ییمویو ل یصورت یريها میباران ورفت ب صورت باران پشت رنگ مال
 وم شده بود !

 ها ! یمهربان یبه بانو میتقد -
آنها فرو کرد ! نگاهش  انیيده دسددته و  را ورفت و صددورتش را م جانیه باران

صور رويوار دور آن همه توه نداریا سته بود ت ش شک ن شوق به ا آن همه  نیاي 
مانسددت که  یم یهمه عشددق و احترام انگار به کاب*و*سدد نیدر برابر ا ریتحق
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ستهینپ تیهروز به واقع سته و  را رو و شت و ب شیپا ی! ب د  یو ب اریاخت یوذا
 ستیصدرا نگر یدایخجالت به چشمان ي

 خواب هینكنه  یخوشددد ت نهمهیا كنمیفكر م یصدددرا بب واه شددهیباورم نم -
 ینطوریا نكهیبودن تو بب ا جهینت نیتو کانون ا باشدده و تموم بشدده بب قدول شدددم

 ترسم بب یببب م یكنینگاه م یدار
 برد و دست باران را فشرد شیدستش را پ صدرا

 منم که با تو احسدداس نیبببب ا یبترسدد زیچ چیاي ه دیمن هسددتم ندا یتا وقت -
 بب كنمیم یخوشد ت

شن صدرا لد ند یها یآوردن آن روي و مهربان ادیبا به  باران  یصدا دنیيد و با 
شددد ب اي دا که برخواسددت  یمتوده تمام شدددن سدد نران نیحاضددر قیتشددو

 ب دیخود د یهمراهانش را در چند قدم
 !  یخانوم وک گمیم کیتدر -

بايوان اي هم  انیدر پاسددو سددهند تنها توانسددت به سددمتش برود و در م باران
و  شد که مودب دهیکش یلی! نگاهش اي سهند به سمت ل ردیوشوده اش قرار بگ

 ین که ماي همكارا یكیکوتاه  حیبود و صدح سهند با توض ستادهیموقر کنارش ا
ست ا سم رو اي نزد نیخوا اش کرده بود ب به چهره مهربان و  یمعرف نهیبد کیمرا

مان ي مه  شیدایچشدد گا نه و هن ند يد ب پو عد اي د یكیلد  او را در  یگریب
س یصف طوالن ینتهاوفتند ب در ا کیآ*س*و*ش ورفتند و تدر ام همراهانش بر

صدرا ا سته کوچك ستادهیو  سمتش آمد و ب صدرا با لد ند به  که به  یبودند ببب 
 همراه داشت را به طرفش ورفت



wWw.Roman4u.iR  1320 

 

 قشیدونم که ال یو م یکه انت اب کرد یتو راه تتیموفق دینا قابله ! به ام -
 ! یهست
  تیرا ورفت و تمام سپاسش را به چشمانش ر هیهد باران

 ممنون ببب -
 به يبان آورد ب یو پر معن نیسنگ یآن نگا هها ریقادر ندود ي شتریب یکالم

 بايش کن ! یتنها شد یفقط لطفا وقت -
 با هم وفتند طنتیو پونه با ش هنگامه

 اووووووووو -
شت ب برسام لد ند یب باران به او يد و  یواقع یتوده به آنها به طرف برسام برو

 –وفت 
سدت بهت چکه  یدون یم - سم ن و ببب تو ت  وامیها رو م نی! و برات بهتر هیح

ست نیباالتر اي ا یلیخ یبه داها یيندو س یم یکه ه  اهگی! همونطورکه دا یر
 باالست ببب تییمعنو
 ببب  تیصدرا به سمت سهند ور ینگاه عصد ریخج  تشكر کرد و اي ي باران
لش دستانش بود ب د انیمصدرا هنوي  هیبسته کوچک هد ستادیکنار سهند ا باران

دانستند  یخواست همه آن روي را کنار صدرا بماندب چون فقط او و صدرا م یم
ص یکه برا شب چه برنامه خا ست تا به بهانه آماده  یاند و م  تهیرا ر یآن  خوا

سهند  ش یم خجالتکردن مقدماش کناار او بماند ب اما با بودن   یکه حرف دیک
صدددرا و برسددام و هنگامه به خاطر آمدنشددان و  اي گریبار د کیبزند ب سددهند 
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 کی يد و یکه به باران کرده بودند تشددكر کرد ! هنگامه لد ند ورم ییکمک ها
 وفت ب کیو به او تدر دیوونه باران را ب*و*س گریبار د

شت تا آنچه در نگاه باران خوانده بود را به يبان ب یقدم صدرا  اوردیبه دلو بردا
 رو به سهند کرد و وفت : عیسر یکه برسام در حرکت

 رمیباران خانم رو اي شما قرض بگ یساعت هیمن  دیاور ادايه بد -
 يد و وفت یلد ند سهند

شها نیا ادیمن رو  - س لمیکلفت ف  یدیس یداد سام دان ادايه  یفار ننداي بر
 دست خودشه  یخانم وک

ه کبه برسددام انداخت و بعد چشددمش به صدددرا افتاد  یبا تعجب نگاه باران
داشت  دایتقر یبه نشانه نف شیبود و ابروها ستادهیدرست شانه به شانه برسام ا

 یب ب دیرسدد یم یشددانیپ یسددرش در باال یموها فیرد نیاول دنییبه مح  رو
 دیبرسام پرس دیبگو یزیخنده اش ورفت قد  اي آنكه چ اریاخت

 االن ؟! یبرا یدار یباران برنامه خاص -
ستش  یعنینه  - ست اما خوب قدلش حتما برا ییه هابرنام هیرا ار همك هی یه

 خوب و دنتلمن وقت دارم ببب
 رفت نشیيد و به سمت ماش یحرف لد ند نیا دنیبعد اي شن برسام

 بب دیبنده رو سرافراي کن نیپس ماش -
شت تا چ باران صدرا برو سمت  شت به او ک دیکه د دیبه او بگو یزیبه  رد و به پ

حرکت کودکانه صدرا خنده اش  نیت ب اي ادر حال حرکت اس نشیسمت ماش
 ورفت و شانه باال انداخت ب

 دیبرسام شد اي او پرس نیسوار ماش نكهیبعد اي ا یقیدقا
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 میبر میخواه یکه کجا م یو ینم -
 قراره بدرمت ییبهت وفته که دا یک -
 حدس يدم ! -
 کردن دنیاول کار شروك به چرخ نیهم تییحرفه ا یشاخک ها نكهیمث  ا -

 و وفت دیخند باران
 شدم کال ریکرد !دو و شهیخوب چه م -
 میرب میخواه یصدددر کنند تا متوده بشددن که کجا م یکم ریپس خانم دو و -

 ببب
چشم دوخت ب با ودود همه  نیاي پنجره ماش رونینزد و به ب یگریحرف د باران
صدرا بود و واکنش آخرش ب نگرا یشاد  ناش اي اتفاقات امروي ته دلش نگران 

 ببب نكهیا
 ستادیا یدر بزرو یافكار دور و دراي بود که متوده نشد برسام دلو ریدرو انقدر

با صددددا ما  مد و نگاه یب ا به خود آ  یآهن یبه در بزرو یدو بوق پشدددت هم 
باي  ینقش زیر رمردیبلند متص  به آن انداخت ب در توسط پ یوارهایمقابلش و د

 برا به داخ  آن راند  نیشد و برسام ماش
سدتا بزرو باس ش ییبا درختها ین اي برگ  یکه ل*خ*ت و عار دهیسر به فلک ک

فرش سنگ کیراه بار انیرا اي م نیماش یبودند مقابلش ظاهر شد ب برسام به آرام
که مقاب  ساختمان با شكوه اما  یاست ر کوچك کیدرختها تا نزد انیشده اي م

 نیحرف اي ماشدد یاران بقرار داشددت راند و سددپس آن را متوقف کرد ب ب یمیقد
 یبا آدرها دیرسدد یو پر غرور به نظر م  یشددد ب سدداختمان مقابلش اصدد ادهیپ
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سپ یکوچك ش دیبه رنگ  ستون ها یآب یها یکار ی، کا  یوچ کار دیسپ ی، 
س یسر! و پنجره ها یدر باال یمتعدد با هالل یبلند و در ها یشده گ بزر اریب

 بودند ب مغرورر دایو ي یمیقد یابن نیکه انگار ندض تپنده ا یدر طدقات فوقان
 رو به برسام کرد و وفت نیبا تحس باران

 خونتونه ؟ نجایا -
 اي سر غرور يد یلد ند برسام

 بله ! -
سام خ یوا - شنگه ! خ یلیبر شدحالت که ا یلیق شكوهه ! خو  یيندو نجایبا 
 بببب یکن یم

 وفت یبه تل  برسام
 ؟ یمطمئن -
شق ا - يمان چه  هیشه حدس يد که  یخونه هام بببب م رنطویاره خوب ! من عا

 شده ببب میداشته بب احتماال هر ووشه اش هزار دور خاطره قا یرونق
نم به ک یيندو ییقراره توش تنها یوقت یلیو اصدد دایخونه ي نیداشددتن همچ -
 خوره ببب ینم یدرد چیه

 ببب ستیناوهان ساکت شد و متعجب به چهره ورفته برسام نگر باران
 سكوت وفت : یاي اندک پس

 ! یمون یکه تنها نم شهیخوب هم -
لوارش ش بیرا به عقب راند و دستش را داخ  د اهرنگشیس یلده پالتو برسام

 فرو کرد
 ستمین نجای! اما خوب اون روي قطعا من ا شهیروي تموم م هیدرسته  -
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 ؟ یچ یعنی -
 ؟ ینیخونه رو هم بد یتو یسرده ! دوست دار رونیتو ب میبر ایب -
 ببب یلیاره خ -

سام سالن رفت ب اما در همان  یاي باران دلو افتاد و به طرف در ورود یقدم بر
 باران او را اي حرکت بايداشت  یينگ موبا یهنگام صدا

 لد ند يد ینام صدرا بر صفحه ووش دنیبا د باران
 الو سالم -
 ییسالم ! کجا -
 با برسامم -

 در خود نداشت یاي ناراحت ینشان چیصدرا ه یصدا
 ؟ نیدونم ! کجا هست یم -

فرهاد افتاده بود ب نگران اي  یدهایبرخوردها و ترد ادیمكث کرد ب به  یکم باران
 عكس العم  صدرا وف

 بببب یدید یم یقشنگه ب کاش بود نجایچقدر ا یدون یخونه برسام ! نم -
 ؟ یورد یبر م یب خوب ک مینیب یم میریروي با هم م هیحتما  ؟یدد -
 چطور؟ -
 رفته برنامه شب رو ! ادتی -
 امیيود م یگیاخ راست م -
 نمتیمن کجا بد -

 آسوده اي برخورد راحت صدرا رو به برسام کرد یالیبا خ باران
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 ؟ نجایتونم برم اي ا یمن م یبرسام ک -
 تلو بود یورچه ته خنده اش کم دیخند اریاخت یب برسام

با اسب  ایب یریقصه ها اس ویو قصر دشجاعت تلفن کرده ! بگو ت هیشوال هیچ -
 شجاعش نجاتت بده !

 به صدرا وفت طنتیبا ش باران
 ؟ یدیشن -
 اونجام پرنسس من ! گهید قهیآره بهش بگو تا ده دق -

 ولگون تماس را قطع کرد و وفت یبا وونه ها باران
 رسه اما مگه ادرست رو داره ؟ یم گهید قهیتا ده دق -
 یم دامونیرو به کار بندايه يود پ شیحرفه ا یشدداخک هااونم  هینه ! اما کاف -

 کنه !
 ؟! گهیهنگامه است د قیمنظورت اي طر -
 نیه رو بدخون یتو میبر ایب ومدهیبب خوب تا ن گهید قیطر هیاي  دمی! شا دایتقر -

شگفت باران شار اي  سر شت   یمیقد یشد معمار یقدم که به درون خانه وذا
 نیخورد و ا یدر آن به چشم نم یمدرن بیترک چی! هو چشم نواي بود  دایخانه ي

 یمیبود که برسددام در خانه دسددت ندرده اسددت ب مدلمان قد نینشددان دهنده ا
ستان ش یبلند م م  و طاقچه ها یپرده ها نیسنگ یالک یها یقال یله  دهیپو

ووشش  کیبرسام اي نزد یسرخ رنگ خاموش ب صدا یاي قاب عكس و الله ها
  تیتمرکزش را بهم ر

 نیعكس رو بد نیا -
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ب  يد انداخت یبرق م یزیاش اي تم شهیبه قاب بزرگ عكس که ش ینگاه باران
ش یرمردیپ س دهیبا قامت ک شت در حال یها د یو  ستش ر کیکه  یپر پ ا در د

سمت  ریاش اي ي یدیساعت د ریاش کرده بود و ينج قهیدل بید ستش به  د
ه بلند قرار داده بود کپشددت  یرا پشددت صددندل گرشیکمرش رفته بود دسددت د

ن بود دیو سددف اهیکوتاه که به خاطر سدد یخوش ژسددت با موها یين ریآن پ یرو
آنها  یرو یمروارد نشدان یدایعكس رنگ آن مشد ب ندود اما سدنجاق سدر ي

ر پ یشاهزاده وار و لد ند یبا وقار شیدایکرد و صورت ورد و ي یم ییخودنما
 ب دیدرخش یم یاي غرور و خوشد ت

 ؟! یهشیچقدر شد ینیب یم -
 يمزمه کرد ییدایمدهوت آن همه اصالت و ي باران

رو  کس چیبودم که ه یو با کالسدد ییدایي نیبرسددام من اور به ا یشددد ونهید -
 ورفتم ! ینم  یتحو

سام ستش را پ بر  یتریمیلیشانه باران قرار دهد اما هنوي چند م یبرد تا رو شید
واه دسددتش بردا  یکوتاه با لد ند یند و پس اي مكثما یمانده بود که ناخودآ

 دیتلو آن را عقب کش
 و مهربون یو دوست داشتن  یاص نقدریببب هم یهشیشد گمیاما من هنويم م -
! 

 ببب ستمین گمیممنون !ورچه هنويم م -
سام شت و  ییطال یعكس دو الله قرمز با طرح ها ریاي طاقچه ي بر مدور بردا

 به طرف باران آمد
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 چه خوشگلن نایا -
 مال دهاي مادر بزرومه ! عاشقشون بود ببب -
 ببب واقعا خوشگلن نیمیقد یلیپس خ -

 مكث کرد یاندک برسام
 برم  وامیکه م یدون یم -

 ورفت یاي گ*ن*ا*ه و ناراحت یباران رنگ نگاه
 بهم وفته ببب من واقعا ییزهایچ هیهنگامه  -

 بود اي لد ندش رفته یبار تل  نیلد ند يد ا یبا مهربان برسام
 بشه ببب بالخره پاره ییتنها لهیپ نیا دیرفتن به نفع خودمه شا نینگو ! ا یچیه -

چشمان مغرور و مهربان برسان نشست و با  انیمغموم شده بود نگاهش م باران
 ب ستیمیدرون عكس قد رمردیپ هیخود فكر کرد چقدر شد

 بب یقول بده که يود برورد -
 نیمونم که دلتنگم بش ی! اونقدر نم گردمیر ماما ب دمیرو قول نم رشید ایيود  -

 بببب
 چراغها نگاهش کرد یشد اي باال كتریبه باران نزد یکم

 مال توباشه نایا  وامیم -
 ! نیادواری نایا یشد وونهی؟ د یچ -
 نگهشون دارببب یادواریخوب تو هم اي من و خانم بزرگ  -
 با اريشن ! یلیخ نایتونم قدول کنم برسام ا ینم -
ش یلیتو هم خ - سمت ! هم یببب بااريش و يندو یبا اري  نیا شهیب ش مث  ا

 یبزرو که با یمونه دختر یم زیعز ادواری هیکه نسدت بهت دارم برام مث   یحس
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رم کنه رو و یادیيده ي وی یاطرافش رو متحول کنه و قلدها یایقلدش تونست دن
 ببب یايم قدول کن نویا  وامیمنم م یبهم داد یادواری نیتو همچ یببب وقت

 برسامبببب -
هم  هگیبرادر د هی یداشت یباشه هر وقت هر مشكل ادتینگو ببب فقط  یچیه -

! قول بده قد  اي هر  نهیتو در دسددترس تر یکه باشدده برا ایدن یکه هر دا یدار
 ببب یریبا من تماس بگ یکس

 ! دیچشمان باران دو انیبه م اشک
 قول بده بب -
 یقلب مهربون نیکردم که چن یفكرشم نم دمتیي اول که دممنون برسام ! رو -

 یداشته باش
 اي اعجاي بارانه ! نمیا -

ا را ب شیداد ب برسام ابروها یصدرا م دنیباران خدر اي رس  یينگ موبا یصدا
 باال انداخت یشوخ طدع

رو  سر من شرشیات با شم هیاالن شوال هیشدن کاف ی! احساسات گهیخوب د -
ا رو ت نایمن ا میبر ایکردم بب ب ونیشدداهزاده اش رو ور یچشددما کنه که یقطع م

 ببب ارمیبرات م نیدم ماش
 تو بودن راببب یب مددن

 ببب با دو خط شعر  شاملوبببوانیا ی  پرنده ها با
 نمناک  آسمانببب ی  ابرها با
 ب ب بكنمیبه سر م -یسادو نیبه هم-اي حافظ  یغزل با
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ي همان لحظه که باران با برسام رفت صدرا نگاهش را به در باس دوخت ا صدرا
شت ب دلش م یحس خوب ست باران را بگ یندا ست د سمت  ردیخوا و او را به 

ش شد ! حت نیما شان برود تا بد یخودش بك شده بود که دندال سه  سو که  ندیو
 غلده کرد ب هحس کودکان نیبرسدددام با باران چكار دارد اما هر طور که بود بر ا

 نیب ورچه تمام ا دیترسدد یم دیتمام با او بود حاال چرا باقلب باران ده سددال 
ست غر غر ها یها نم یدلگرم صدرا یتوان ضب آلود  کوچک درونش را  یغ

باس  نیآرام کند که مدام تصددور رفتن باران به همراه برسددام و تنها بودنشددان در ا
 نیيمام ا یعاق  کم یصدددرا کهب اما وقتش بود  دیکشدد یبزرگ را به رخش م

 یگرانن شیو ادايه ندهد تا با حسادتها ردیرا به دست و طانیک سرکش و شکود
بزروتر اي آن بود که حسددادت کند  یلیباران را دو چندان کند ب او حاال خ یها

 زین شددانیبود انسددانها هر چقدر که بزروتر شددوند ترس ها دهیورچه تايه فهم
فرهاد  یويند یث  تراژدم یبر آن غلده کنند تراژد وانندشددود و اور نت یبزروتر م

سام د شد باران را درکنار بر سرعت  دیبه ودود خواهد آمد ب در باس که باي  و به 
را باي کرد و الله  نیشد ب برسام به سمت او آمد و در عقب ماش ادهیپ نیاي ماش

 : دیعقب قرار داد ب صدرا پرس یصندل یرو یها را به آرام
 ؟ هیچ نایا -
 ثابت ؟الله است ! چشمات مشك  داره دناب -
 من ؟ نیتو ماش یوذاشت یواسه چ -
من باران و الله ها رو با هم  ی! اور ناراحت ادیچون باران خانوم داره با شددما م -
 رسونم ؟! یم

 دیمجادله کودکانه آنها دو انیبه م باران
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 برنامه ها دارم ! یسر یبا صدرا برم !  دیبرسام با یمرس -
 برد و وفت یشانیبه پ یداحافظدستش را به نشانه خ برسام

 ببب شمیپس من فعال اي خدمتتون مرخب م -
 ممنون ! زیباشه بايم بابت همه چ -

صدرا شد ب  نیسوار ماش ینگران یو سپس با اندک ستیبه رفتن برسام نگر باران
 خانه بايخواست نینگران بود که به خاطر همراه شدنش با برسام و آمدنش به ا

 را مجدد روشن کرد وفت : نیماش نكهیاي اشود اما صدرا بعد 
 بزرگ که فرار کرد ! ویپرنسس د میکن كاریخوب اول چ -
 ؟ ادیدلت م وهاستید هیبرسام شد یتا بگم ! در ضمن کجا میبر -
 دشهیاي نوك سف نیا میدار اهیو س دیسف ویخوب ما د -
 عجب ؟ -

را در  نیسددكوت ماشدد کیموي میمال ینگفت صدددا یزیيد و چ یلد ند باران
 دیکه وذشت صدرا پرس یخود ح  کرده بود ب اندک

 ؟ یبگ یزیچ یخوا یتو نم -
 ؟ درباره امروي یچ -
 آره ببب -
 کینكنه بايم دلت تدر گهیها رو بعد اي مراسم بهت وفتم د یخوب همه وفتن -

 خانوم !  وادیم نیو تحس
 منظورم اون ندود -
 ؟ یپس چ -
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 برسام ببب درباره بب درباره رفتن من با -
 يد ب یقیدور فرمان محكم کرد و لد ند عم یانگشتانش را کم صدرا

 گهیبگم ! اومدم نجاتت دادم د دیبا یچ -
 ؟ یتو اصال ناراحت نشد یعنی -
 ؟ یبا برسام رفت نكهیاي ا یاي چ -
 آره ببب -
نكردم دروس وفتم اما ناراحت نه ! من  یخوره حسددود هیخوب اور بگم که  -
 ! هیبه تو اعتماد دارم و برسام هم پسر خوب ایتو دن یر کساي ه شتریب

 اما من بب -
ش یكردیاما تو فكر م - رق ف زنمیم میو با وري آهن شمیم ادهیپ نیاالن من اي ما

 شكافم ؟ یبرسام رو م
 صدرا منو دست ننداي بب -

دل ور به سددمت پنجره بروشددت ب صدددرا خندان دسددت باران را ورفت و  باران
 وفت

سس که قهر کنه تايه دذاب تر هم مپر - شتم  شهین ستت ننداختم ببب دا ! من د
اعتماد دارم و اصددال  یلیوم من به تو خ یبب اما بايم م زمیکردم عز یم یشددوخ

 ناراحت بشم اي رفتنت ببب دیفهمم که چرا با ینم
 ؟! كنمیفكر م گهیاما من طور د -
 چطور ؟ -
 دیبب شا دیشا -
 ؟ یچ دیشا -
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 ت داشتنت ببدوس دیشا -
وفت اعتقاد نداشت  یخجالت يده حرفش را خورد خودش هم به آنچه م باران

 دانست چرا مث  بچه ها لش کرده ب ینم
 دستش را محكمتر فشرد و وفت صدرا

شون م ییاونها - شون رو ن شق سادت کردن و عدم اعتماد ع شق  دنیکه با ح عا
در انحصار خودشون  رو زیهستن که همه چ یخواه ادهیببب مودودات ي ستنین
کس  چیکه ه كنمیو حفاظت م تیايت حما ی! وقتش که باشدده طور  وانیم

سه بب اما وقت ینتونه حت س ايیکه ن یبه غدارت بر شه تو مث  ن ببب هر  یاديآ میندا
ببب من اور بهت اعتماد نداشدتم هروز  یبكن ی وایو هر کار م یبر ی وایدا م

 شدم بببب یعاشقت نم
 اما بب -
ضمن من که اولش وفتم  گهینداره د اما - سود هیببب در  شد ! االن که  میذره ح

سود یلیخ نمیب یم كنمیفكر م صدان میح  یحت خوام یندودم بب نم یشد ! اما ع
ب بب رمیتو رو ايت بگ یها یب وام آياد یکه من ذره ا یموضددوك فكر کن نیبه ا

من تجربه  یننك کیحسددادت من رو تحر ادیاما در هر حال به صددالحته که ي
سات دد نیا سا شدم و بعد باي کردن کالف  یدید هویرو ندارم  دیاح سردروم 

  وادیعمر وقت م هیمن خوش 
 یبود که م یهمان مرد نیرا به طرف او برورداند و نگاهش کرد ! ا شیرو باران

وقت درباره صدرا اشتداه نكرده بود  چیخواست آرام پر اي اعتماد و محكم ببب ه
 ب
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 رو اي دسددت ارمیمنم اخت یبهم و باعث بشدد یيل بزن ینطوریا نكهیا یبه دا -
 نه ؟! ای یام رو باي کرد هیبدم بگو هد

ستهیتايه به  باران ش ادهیصدرا افتاد که در هنگام پ هیهد ادب آن را  نیشدن اي ما
 وذاشته بود فشیداخ  ک

 االن بايش کنم شهینه فرصت نشد م -
 کردم ینظر م دیتجد یدادنش کم یحتما برا انقدره اقتیدونستم اشت یاور م -
 وقت نداشتم یدیتو که د -
 بببب یکن یم کیحس حسادتم رو تحر یبله بله ببب باي دار -

 سرش را کش کرد و کودکانه وفت باران
 بايش کنم ؟ -

 دیدستش را رها کردو وونه اش را کش صدرا
 کن فقط! باشدده بايش  میکن یحواسددم رو پرت نكن دختر خوب تصددادف م -

 ؟ میبرنامه امشب اول کجا بر یقدلش بگو برا
 ب رم ببب هیهد هیبراش   وامینور ! م الدیبرو م -
 باشه بب -

 رنگ یخارج کرد و با صدددر و حوصددله لفاف آب فشیصدددرا را اي ک هیهد باران
 یبا روکش چرم درونش ودود داشت ب به آرام یدورش را وشود ب دعده کوچك

 در یلحظه ا یآنچه درون دعده بود نفسددش برا دنیاي د در دعده را باي کرد و
 لب وفت ریحدس شد و ي نهیس
 چقدر قشنگه ببب نیصدرا ا یوا -
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سنگ یاي آنچه به نظر م شتریرا اي دعده خارج کرد ب ب آن سمه نیآمد   بود ب مج
 یه رودر دست ک یبسته و ترايو ینسدتا کوچک اي فرشته عدالت با چشمان یا

رنگ کار وذاشددته شدددده بود ب دنس فلز مجسددمه وراندها و  ییطال یا هیپا
کف دستش  یمجسمه را صاف رو یآمد ب وقت یدرخشش چشم نواي به نظر م

شت متوده ينج شد ب ينج زانیعدالت آو یکه اي ترايو یریوذا  فیظر یریبود 
س د،یآن را باال آورد د یکه وقت سر ينج ییدایي اریوردندند ب ست که دو  آن به  ریا

در  یکوچك اریشدند ب و قلب بس یدر وسط وص  م یل کوچک فرشته ادو با
 صدرا کرد بهيده رو  جانیبود ب باران ه دایفرشته ي نیدستان ا

 قشنگه صدرا بببب ممنون ! یلیخ -
 اور ببب دیبانو قاب  تو رو نداشت ب ب ب بد ش كنمیخواهش م -
 فته بودم ببببنگر ییدایي نیبه ا یا هیتا حاال هد یگیم یدار یچ یوا -
 تره ؟ دایبرسام هم ي یاي الله ها یحت -

 و شوقش خنده اش ورفت جانیه انیدر م باران
 شده ها ؟؟؟ تیحسود یدد یدد نكهیمث  ا -

 دیکش شیموها انیبه م یبا خنده دست صدرا
 ! یکن یتو باور نم گمیمنكه م -

 دعده وذاشت و وفت انیاش را م هیدوباره هد باران
 ! بايم ممنون -
 ببب شیبنداي یخوا ینم -
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را به طرف پنجره  شیکه اي خجالت رو یمكث کرد و بعد در حال یاندک باران
 کرده بود وفت

و ر رشیرو بكنم که تو خودت برام ينج نكاریا یيمان دمیم حیچرا ! اما ترد -
 ببب یبدند

سددرشددار اي  یبود به طرف او بروشددت و با قلد دهیمتعجب اي انچه شددن صدددرا
 نوک انگشت یدوباره دست باران را در دست ورفت و به آرام دیت شداحساسا

 بببب دیرا ب*و*س شیها
اي پله هاي کافه باال آمد ب و نگاهي پر تعجب به دمع حاضددر دور میز  هنگامه

کرد ب سهند ؛ باران ،پونه ،نوید ،صدرا و برسام اي دا بلند شدند و باران اي میان 
 ه طرفش امد بآنها با دسته و  سپید بزروي ب

 اینجا چه خدره تولدم هم که نیست ؟! -
 و  را به طرفش ورفت و وفت : باران

 تقدیم به مهربان ترین وکی  سرپرست دنیا ! -
شمش آورد ب  هنگامه شك به چ شویق بقیه ا صداي ت هیجان يده و  را ورفت و 

 باران پر احساس و محكم در آ*س*و*شش ورفت و وفت :
تشكر کنم هنگامه ! تومنحصر به فرد ترین و بهترین  نمي دونم چطوري ايت -

 وکی  سرپرستي بودي که یه کار آموي مي تونست داشته باشه
کاري نكردم  - یه ! تو خودت بهترین بودي ! من برات  باران این حرفا چ واي 

 بببب
کارهایي که تو برام کردي با هیچ معیاري قاب  مقایسه نیست ! با هیچ معیاري  -
! 
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اي آ*س*و*ش باران که ددا شددد سددهند هم به سددمتش آمد و به ورمي  هنگامه
 دستش را فشرد !

شته این بود که وکی   - سال وذ یكي اي بزروترین آرامش فكري هاي من تو یك 
شما  سیه که مي تونم بهش اعتماد کنم ! من و خانواده ام به  ست باران ک سرپر

 خیلي مدیونیم ببب
ش درخشید ب وقتي سر میز نشستند باران يیر لب تشكر کرد و چشمان هنگامه

هدیه هنگامه را به او داد و دوباره اي او تشكر کرد ب و سپس دست در کیفش فرو 
 کردو دو بسته همه به طرف برسام و صدرا ورفت ب

کار آمويي بهم  - که تو دوران  به خاطر همه کمك هاي  اینم براي شددما ببب 
 کردید !

شدند هر شحال  ش ب بود که انتظار هدیه  دو دا خوردند و خو ضوح م به و
سان بود و یك دلد مثنوي معنوي نفیس ب و  سه یك  شتند ب هدیه هر  اي را ندا
شده بود ! دقایقي به  ضمیمه اش  تنها هدیه هنگامه یك خودنفیس مارك دار نیز 

ش و  دشدوخي و تعارف وذشدت و در میان همهمه صددرا به سدمت باران خم 
 آهسته در ووشش يمزمه کرد :

 واقعا براي من و برسام یه طور هدیه ورفتي ؟ -
 با خنده به چشمان اي حسادت باریك شده صدرا نگریست ! باران

 تو که هدیه اصلیت رو قدال ورفتي ؟ -
 مثال کي ؟ -
 ده سال پیش ! -
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 خندیدو اخم هایش را باي کرد ! صدرا
 تو خوب بلدي حواس آدم رو پرت کني ! -
 کني بببتو هم خوب بلدي حسادت  -

 هنگامه آنها را به خود آورد صداي
 خانم و آقا چي در ووش هم پچ پچ مي کنند ب -

 سرش را اندکي خم کردو وفت : صدرا
 همون چیزي که توو نوید چند هفته است يیر ووش هم پچ پچ مي کنید ب -

اي این دواب صریح صدرا دا خوردو خجالت يدهنگاهي به سهند کرد !  باران
شددغول ناخونك يدن به کیك شددكالتي پونه بود و به اعتراضددش که بي خیال م

 تودهي نمي کرد ! نوید با بي قیدي وفت :
من و هنگامه تصددمیم ورفتیم ايدواج کنیم ! پس خودتون رو قاطي ما نكنید  -

 ببب
اي این دمله به وضددوح دا خوردند ب و بعد ايچند ثانیه که در شددوك و  همه

صداي همهمه و مدارك شت  شد ب باران  سكوت وذ باد وفتن اي هر طرف بلند 
 براي بار دیگر برخواست و هنگامه را درآ*س*و*ش ورفت ب و رو به نوید وفت

 واي به رويت اور این وکی  سرپرست من رو اذیت کني ! -
 خندید نوید

وردن من اي مو هم باریك تره باران خانوم ب باید سددفارش من رو به هنگامه  -
 بكنید !

دریك وفتن بالخره فرو نشست ب برسام خنده تل ي کرد و وفت غوغاي ت وقتي
: 
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حاال که همه اینجا دمعید مي خوام دعوتتون کنم براي وود باي پارتي هفته  -
 دیگه همینجا !

 باران بي اختیار ورفت دل
 چه يود ؟! -
تقریدا اوای  فروردین میرم اما تا قدلش نمي کنم فرصددت بشدده که بدینمتون !  -

 خوش حال مي شم سه شنده دیگه همه رو تو خونه ام بدینم ! براي همین
 بعد اي کمي مكث وفت : پونه

 یعني شب چهارشنده سوري -
 دقیقا ! -

سام و  باقي شت اما دل باران براي نگاه غمگین بر شوخي وذ شب به خنده و 
تنهایي اش به شدت ورفته بود ب در پایان مهماني صدرا رو به سهند کرد و وفت 

: 
 خوام یه روي رو بهم وقت بدین بیام مطدتون آقاي دکتر ! مي -
 چیزي شده ؟ -

 با خنده وفت هنگامه
 آره فكر کنم کال روانش تعطی  شده ! -
 خوب در اون صورت من کاري نمي تونم بكنم ب ! -
نه اتفاقا اي وقتي خیالم بابت رو دسددت نموندن هنگامه راحت شددده فكرمم  -

 تم بیام براي یه صحدت مردونه !خیلي آياد تره بب مي خواس
 کامال مردونه ؟! -
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 کامال مردونه ! -
 اوکي پس دو روي دیگه ساعت سه عصر خوبه ؟! -
 ساعت سه عصر -

با نگاهي مشكوك آن دو را اي نظروذراند ب اما صدرا لد ند ظریفي به او يد  باران
 و شانه باال انداخت ب

 رو به صدرا کرد و وفت : لیلي
 هنوي نیومدن آقاي دکتر -
 اشكالي نداره منتظر مي مونم ب -

 هنوي روي مد  راحتي کامال دا به دا نشده بود که سهند اي در وارد شد ب اما
 سالم خانم رادمنش سالم صدرا دان بد شید با کمي تاخیر رسیدم ! -

 دوباره اي دا برخواست و وفت صدرا
 خواهش میكنم ! تو بد ش که مزاحمت شدم ! -
 ود که مردونه حرف بزنیم اما داري وارد تعارفات ينونه میشي ؟!قرار ب -

 لیلي پر اي اعتراض به ووش رسید صداي
 اي شما بعیده آقاي دکتر که ينونه مردونه اش کنید ! -
 اوه اوه ح واسم به شما ندود خانم رادمنش بد شید من ددا شرمسارم ببب -
 ان داد و وفت :با لد ندي کنایه آمیز در اتاق را به صدرا نش و
 بهتره در بریم ! -

 مقاب  سهند که نشست ب اورا منتظر و نگران یافت صدرا
 چیزي شده صدرا ! براي باران مشكلي پیش اومده -
 براي باران که نه اما براي من چرا -
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 متوده نمیشم -
 ددي و محكم نگاهش را به صورت سهند دوخت ب صدرا

باران خیلي - یه برادر بودي ! مي دونم که  من مي دونم که تو براي  بیشددتر اي 
همه چیز بودي براش براي همینه که به خودم ادايه میدم قد  اي همه تو تو بگم 

! 
 چي شده ؟! -
من مي خوام هر رويي که شددما تعیین کني و ادايه بدي به همراه خانواده ام  -

 بیام منزلتون ببب
د د شروك به خندیدن کراندکي سكوت کرد و بعدبي اختیار با صداي بلن سهند

! 
 مرد مومن تو که منو نگران کردي ! این چه طري خواستگاري کردنه ! -

 لد ند کمرنگي يد و وفت : صدرا
بد ش دیگه نه تجربه اش رو داشددتم نه فیلم و سددریال عاشددقانه يیاد دیدم !  -

 فقط دیگه بیشتر اي این نمي تونم دور اي باران بمونم ببب
 ت کردي ؟ اون تایید کرده ؟!با دکتر بینا صحد -
بدین سددهند دکتر بینا ک  کار رو نفي نمي کنه ! فقط اي احتیاط حرف میز نه !  -

به نظر من احتیاط يیاد هم ممكنه به باران اسددیب بزنه ! نمي خوام اشددتداهات 
سه اي  شه وا شته رو تكرار کنیم ! نمي خوام به هیچ عنوان هیچي تهدیدي با وذ

پس بهتره یه کم مطمئن تر عم  کنیم ب باران اي اونچه دکتر دست دادن شانسم ! 
 میگه وضعیت مساعد تري داره !
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 لد ندي يدو به آرامي وفت : سهند
صیت  - ش  صدرا ! یه روانپزشك الیه هاي يیرین  شاید به نظر تو اینطور بیاد 

 آدمها رو مي بینه و یه آدم معمولي اونچه در ظاهر نشون میدن !
ا احتیاط کردن بیشددتر اي این اي من بر نمیاد ! مي ترسددم که یه مي دونم ! ام -

 يمان برسه که نتونم کنترل احساساتم رو به دست بگیرم ببب
باران در کنار تو خیلي راحتتر  - کامال درك میكنم چي میگي ! اي نظر من هم 

شته بجنگه تا تنهایي ! اما باید حتي ت  ومي تونه با ته مونده این یادواري هاي وذ
کنار هم بودنتون احتیاط کني ببب خیلي چیزها رو به عنوان برادر باران من نمي 
تونم باهات درباره اشددون حرف بزنم بب پس باید ارتداطت رو با دکتر بینا قطع 

 نكني !
 سرش را به نشانه تاییدتكان داد صدرا

 اونكه حتما ! مطمئن باش ! اما اینكه وفتي یعني اینكه ببب -
ه اي نظر من منعي نداره و هر رويي که مای  باشددین مي تونید با یعني اینك -

 خانواده تشریف بیارید !
اي دا بلند شد و لد ندي عمیق به سهند يد و دستش را به سمت او دراي  صدرا

 کرد
ممنون سهند ! مطمئن باش اي این اعتمادي که بهم کردي هیچ وقت پشیمون  -

 نمیشي
نم و کسددي که ده سددال تمام تو قلب اون بوده مطمئنم ! چون به باران مطمئ -

 نمیتونه یه آدم غیر قاب  اعتماد باشه ببب
 با خود فكر کرد صدرا
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 چه خوبه که اي عشق کسي اعتدار مي ویره ببب -
 کنار فرهاد ایستاد و وفت : فرید

 بالخره کار خودت رو کردي ؟ -
 با اخم به او نگاه کرد و وفت : فرهاد

 منظورت چیه ؟ -
 ینكه بالخره کاري کري که محدوبه اي حسام دست بكشه ؟ا -
به  - نه ب محدو مت دراي تر نك پات رو اي ولی کاري نكردم تو هم  من همچین 

 خیلي وقت بود که با حسام مشك  داشت بب
 و تو کامال روشنش کردي ؟ -
تو مشكلي با این قضیه داري ؟ نكنه چشمت دندال محدوبه است ؟ تو که ين  -

 داري !
 انزدار لد ند تل ي يد و وفت : یدبافر
 نه من به داشته هاي خودم قانع ام ببب -
 باش ! خوش بگذره ببب -
 مهم نیست که خوش بگذره مهم اینكه انساني بگذره بب -

به رفت که بعد اي تدریك وفتن به عروس و  فرهاد بي حوصددله به طرف محدو
صورت ورفته  شت ! نگاهي به  سمت او بر مي و اش که در آن لداس و داماد به 

 ارایش بسیار يیدا به نظر مي آمد کرد و وفت :
 چرا باي کشتي هات تو هم غرق شدن ! -
 ول کن فرهاد امشب اصال حال و حوصله ندارم بب -
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 چي شده ؟! -
سي دختر خاله ام و ا ون  - شب هرچي بهش اس ام اس دادم که امروي عرو دی

 شه ببهم دعوته هیچ دوابي نداد ببب باورم نمی
 من باورم نمیشه محدوبه ! -
 یعني چي -

 عصدي نگاهش کرد و وفت : فرهاد
شب  - شده بعد دی سام بوده تموم  تو یه هفته پیش بهم وفتي هرچي بین تو و ح

باي براش اس ام اس فرسددتادي ببب اصددال نمي خواي به حرفایي که بهت وفتم 
 فكر کني ببب

 ویچ ترم نكنفرهاد تو روخدا شروك نكن من ویجم االن  -
 یعني فكر کردن به حرفاي من باعث میشه ویش بشي؟! -
 اره -
 اما کوچیك کردن خودت پیش کسي که هیچ اريشي برات قائ  نیست نه ؟! -
فرهاد تو تنها کسددي هسددتي که باهاش درد و دل میكنم یه کاري نكن که این  -

 تنها امیدمم اي دست بدم ب
شمان مح فرهاد ست او را محكم ناراحت نگاهش را به چ دوبه انداخت و مچ د

 ورفت
 بیا بریم تو حیاط با هم حرف بزنیم ! -
 همینجا بگو -
سم  - سا شه تكلیف خودم رو با تو و اح نه اینجا نمي تونم یه بار باید براي همی

 مش ب کنم ببب اما انگار با يبون خوش نمي شه باهات حرف يد ببب
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 فرهاد یواشتر دستم درد ورفت ! -
 ندکي حلقه دستش را شلتر کرد و وفتا فرهاد

به اما واقعا حالم اي دیدنت تو این حال بهم می وره ! مي خوام  - بد ش محدو
 باهات حرف بزنم تا بدونم که من کجاي يندویتببب

 حرف فرهاد تمام نشده بود که صدایي محدوبه را به خود خواند ! هنوي
 محدوبه بیا آقا حسام اومده ! -

شم بهم يدني در ست فرهاد خارج  چ صار د ستش را اي انح شدت د محدوبه به 
 کرد و به سمت در رفت بببورچه رفتنش بیشتر به پرواي کردن مي مانست !

درسددت در میان میدان تنهامانده بود ب نگاه خیره فرید را اي ووشدده اي بر  فرهاد
سرعت و با  ست رد نگاهش را بگیرد ب به  خود حس مي کرد اما دلش نمي خوا

 ي اتاق خارج شد و به فضاي سرد حیاط پناه برد بخشم ا
*** 
*** 
وارد  او یصدا دنیدر اتاق باران را به صدا در آورد و بعد اي شن یبه آهستگ پونه

ب پونه با  دیدرخشدد یبود و چشددمانش م سددتادهیا نهیآ یاتاق شددد ب باران دلو
 به طرف او رفت و وفت یخوشحال

 ! یشد دایي یلیباران خ -
 ! زمیعز یمرس -
 ؟ یکه امشب به صرف شام دعوت شد دمیشن -
 کرده ! یکه سهند دهن لق نمیب یشه ! م یدرسته ! خدرها يود پ ش م -
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 بب دیکجا قراره بر -
 ببب ستمیتونم حدس بزنم اما مطمئن ن یم -

سه  یروسر و یسرمه ا نیرا با د دشیبه باران که کاپشن بلند سف گریبار د پونه
 ینگاه م نهییکمرنگش در آ شیبه آرا یبود و با نگران دهیشسرمه پو یووش بافتن

 : یو اي پشت دستانش را دور او حلقه کرد ستیکرد نگر
ست ینگران چ - شن و ا نیببب با ا یآد یه سف اهیس یموها نیکاپ  یرفب دیمث  

 بب ادیشاهزاده که داره م ی!فقط هفت کوتوله رو کم دار یشد
 دیصورتش را ب*و*س و دیسپاسگذار به طرفش چرخ باران

 ! یدیکه بهم اعتماد به نفس م یمرس -
من  انمیپ ریام نیببب اي بس ا یبه من اعتماد به نفس بد دیتو االن با وونهید -

 کنه بب یم تیرو ترور ش ص
 شد: قیدر نگاه پونه دق مانیپ رینام ام دنیبا شن باران

 رابطه اتون چطوره ؟ -
 به هم صدح تا شب میپر یوربه مچطور باشه ؟! مث  سگ و  یخوا یم -
 ؟ دیا ونهیمگه د -
 ده ! یم یفیمث  اون چه ک ییکردن بچه پر رو عینه اما کال ضا -
 ؟ یدوستش دار -

لدانش و  یصددراحت باران دا خورد ! ناوهان آن همه خنده اي رو نیاي ا پونه
 ب دیاش پر کش یچشمان فندق

 نیفقط در هم میراره همكالسددوسدت مث  شد هیاصدال ببب مث   نكهینه ! نه ا -
 ؟ یفكر کرد یحد بب درباره من چ
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 نداشتم پونه ! یمنظور بد -
باالش کش  دامویبوت سددف یخوا ی! م الیخ یب - بدم همونكه  بهت قرض 

 داره ببب یبافت سرمه ا
 و پرسش ! یكین -
رنگ مات  نیبببب خسته شدم اي بس ا یکه رنگ رژت رو عوض کن یبه شرط -

 تو صورتت ببب مدیرو د یصورت
 بزنم ؟ یرژ يرشك یخوا ینكنه م -
 صدر کن ببب ارمیم یكینه اما من برات  -

 یر حالبعد پونه د یقیبروشت و دقا نهیتكان داد و به طرف آ یبا خنده سر باران
 یلوله ا یمو یدسددتش اتو کیب*س*لش يده بود و در  ریرا ي شیکه بوت ها

ست د شت با لد ند ششیلوايم آرا فیک گریشكلش و در د ست دا  یرا در د
 : دیاي در وارد شد ب باران چشمانش را ورد کرد و پرس زیآم طنتیش
 ؟ یاریسرم ب ییچه بال یخوا یم -
 ! یبش یبرف دیسف یراست یخوام راست یم -
 رسه بب یپونه! االن صدرا م الی یتروخدا ب یوا -
 رو داره ! دنیکم انتظار کش هیاريش  ،یبرف دیسف نیخوب برسه ! همچ -
به خود  نهیدر آ یبعد که باران اي دسدددت پونه خالص شدددد ؛ نگاه یقیدقا و

شده بودند و لدها یانداخت ب موها صورتش حلقه حلقه  با رنگ قرمز  شیکنار 
ش یم یمیمال صورتش ا شیآرا انی! در م دیدرخ شم و  شش  نیاندک چ درخ

 بود ! ریچشم و یلیخ
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 بب ادهیي یلیپونه رنگش خ -
 نیراهده بودن بردار ! بد نیها ! دسددت اي ا ینزد یدسددت بهش يد!  سددتین -

 ببب یرنگ فرق کرد رییتغ نیچقدر با هم
صدا باران ست اعتراض کند که  س سیم یباي خوا شان اي ر صدرا ن  دنشیکال 
فشددار او را به طرف در  یدرخانه داد ب پونه دسددتش را دراي کرد و با اندک یدلو

 خانه فرستاد ب
 دیبار یکه م یتوده به نم نم باران یب نیباي کرد صدرا را کنار ماش در را که باران

 : دیخانه به ووش رس فونیسهند اي درون آ یب صدا دیمنتظر د
 تو ! ایصدرا دان ب -

 به دلو آمد و وفت : یداشت قدم یکه چشم اي باران بر نم یدر حال صدرا
 اده برسون! سالم به خانو شمیانشالله مزاحم م ادهیممنون فرصت ي -
 قربانت -
 صدرا وفت رهیب باران معذب اي نگاه خ دیسپس به سمت باران چرخ و
 سالم ! -
 سددددددددالم ! -

 نكهیب و ا شده یخواستن نكهیشده ب ا دایي نكهیبود ! ا زیهمه چ انگریصدرا ب نگاه
خواهد او را در آ*س*و*ش بفشددارد ب اما به  یچقدر صدددرا در آن لحظه دلش م

رفت و در آن را باي کرد و با  نیصددددرا به سددمت ماشدد نهایهمه ا وفتن یدا
 کوتاه وفت : یمیتعظ

 حاضرم بانو! یدر خدمتگزار -
 : دیشد پرس یکه سوار م یدر حال باران
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 ؟ میر یکجا م -
خم  او فرصت کند به سمتش نكهیبالفاصله کنار باران نشست و قد  اي ا صدرا

 چشمانش توقف کردو مقاب   دیرا کش نیشد و کمربند ماش
 شن ! یصدر به خرج بدن خودشون متوده م یکم یبانو -

س چیه باران سكوت تا ر صدا دنینگفت و در  صد ووش به  س یبه مق  یقیمو
 سپرد !

 همه سكوت نیکنم تورو، اي پشت ا یم احساس
 رو بروت نمیش یم یره،وقتیو یکافه بارون م تو
 تو هوا چهیپ یبايم،عطرت م یرس یراه که م اي

 ن آشنایاي حس طعم یكنیپر م فنجونمو
 شهیم یتكرار دیخورش یکن ینگاهم م یوقت
 شهیم یرود عس  دار زمون،یم یدا رو نیهم

 بهشته یهردا تو باش ییتو حوا
 سرنوشته یابتدا یدیکه چ یدیس

 میهردا که باش این خونه ابونینخ کافه
 میهاش ددا ش یو تل  ایاي دن میتونیم

 سكوت نیفه ام ايمن کال یبگو بانو یزیچ
 رو بروت نمیش یم یبغض آخرم وقت شكنهیم

 بشه یدلتنگ فیصدات حر دیبگو شا یزیچ
 بشه یبا واژه هات رنگ دین سفاهیشب س دیشا
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 که کاب*و*سمه یاي خواب یکن دارمیکه ب دیشا
 تو فانوسمه یچشما زنمیم ایبه در دارم
 بهشته یهردا تو باش ییتو حوا

 نوشتهسر یابتدا یدیکه چ یدیس
 میهردا که باش این خونه ابونینخ کافه

 میهاش ددا ش یو تل  ایاي دن میتونیم
 کافه بهشت یزدانی رضا

ندش عم شیتجر دانیبه م دنیرسدد با حدسددش در مورد  قیلد  تر شدددد ب 
 كسددانیوذرد  یآنچه در تصددوراتشددان م دید یم نكهیمقصددددرسددت بود ب اي ا

ه آرام و موقر چشم به روبرو ک ستیداشت ب به صدرا نگر یاست احساس خوب
ود ب اش نكرده ب یدربند عصددد ابانیخ یابتدا نیسددنگ کیدوخته و اصددال تراف

ستمام  ش یحت ریم ستوران در ادهیو پ نیبعد اي پارک کردن ما سمت ر  رفتن به 
ستش را داخ  د صدرا د شت ب  فرو کرده بود و باران  شیپالتو بیسكوت وذ

به صدددرا انداخت که با  یقه کرد ب نگاهدسددتش را دور آرنش او حل اریاخت یب
شان نگاه م یلد ند ستان ه به بار ک نیکرد ب انگار بر خالف اول یپر اي مهر به د

صله ب نیا گریآمده بودند د نجایا شان برا نیفا ب  باران مهم ندود یقامت و ظاهر
شعاك ها صدرا م یتنها به  شمان   یآنها ب رو یو ورما دیشیاند یساتع اي چ

ستند، تابلو نیاولکه  یزیم ش شت آن ن شده بود، یکوچك یبار پ شته  که  وذا
او عقب  یرا برا یصددندل اخورد ب صدددر یآن کلمه " ريرو " به چشددم م یرو

 وفت : یکنارش نشست ب باران با قدرشناس زیخود ن دویکش
 ! یرو ريرو کن زیم نیندود ا ايین -
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 به طنز وفت :  تهیآم یبا لحن صدرا
راه  و دندال دلم دمیندودم که چند ماهه اي کار دست کش یلیوک هیراستش اور  -

 بببب ستیکردم ! اما فعال در توانم ن یافتادم ، ک  رستوران رو ريرو م
 را تنگ کرد و وفت : شیچشمها باران

 ؟ یکه ضرر کرد یگیم یپس دار -
 ضرر که نه ! اماببب -
 ؟ یاما چ -

 بود اي لحن طلدكارانه باران خنده اش ورفته صدرا
 دم ببب ینم گهیبرق چشمات رو به صد تا منفعت د نیاما ا -

 با حرص وفت باران
 ؟ یباي منو دست اندخت -
 کنم بانو ! یدا م یبنده ب -

 یصندل یرا رو فشیکه ک یپر اي تعجب به او انداخت ب و در حال ینگاه باران
 دیرا دوذاشت سكوت کرد ب صدرا نگاه متعجب و پر اي سوال باران  یم یکنار
 : دیپرس رکانهیو ي

 ؟ یکن ینگاهم م ینطوری؟ چرا ا هیچ -
مردد ماند اما بالخره آنچه تا نوک يبانش آمده بود را بر لب آورد  یلحظه ا باران

: 
 ! یباش یکردم انقدر آدم احساسات یوقت فكر نم چیراستش صدرا ! ه -
 ! ستمین -
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 رشتیرا ب طیمح یسرمالحظه حس کرد  کیاي لحن قاطع صدرا دا خورد  باران
 کند ! یحس م

 پس ببب -
سات - سا سات یبه تو م یباران ! فقط وقت ستمین یمن آدم اح سا  رسم انگار اح

 یوقت فكر نم چیحالم متعجدم بب ب ه نی!خودمم اي ا شددنیتو قلدم شددكوفا م
ا قدال هم بهت وفتم ! ام نویداشددته باشدده ا ییدا میکردم عشددق تو برنامه يندو

 کنم ببب یم حاال که فكر
 ب دییایکردتا به نزدشان ب ش دمتیبه پ یکرد و اشاره ا یمكث صدرا
 : دیپرس یقرار یبا ب باران

 ؟؟؟؟ یکن یحاال که فكرش رو م -
 بودم ! یکه چه آدم مزخرف نمیب یم -

ادايه حرف يدن را اي باران ورفت ب بعد اي سدفارش  شد دمتیشددن پ کینزد
 ران رو به صدرا کرد :با ش دمتیدادن شام و دور شدن پ

 صدرا ! چرا ؟ -
 ؟ یچرا چ -
 چرا من ؟ تو که ببب -

 بود : یبار تلو وپر معن نیيد که ا یلد ند صدرا
 ؟ یکور بودنم رو به رخم بكش یخوا ی؟! هنوي م دمید یمنكه تو رو نم -
بگم ! اور باعث شدددم ناراحت  گهید زیچ هیخواسددتم  یندود م نیمنطورم ا -

 ببب یبش
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ستش را رو صدرا ست باران که با ب ید شغول چرخاندن نمكدان  یقرار ید م
 بود وذاشت زیم یرو ستالیکر
ش - شتم ب ورچه هر وقت  دینگو بد  سرينش خودم برندا ست اي  ! من هنوي د

شته فكر م شا نمیب یم كنمیکه به وذ  گهیدور د هیمن همون موقع ها هم  دیکه 
کردم منم ممكنه دچار  یباور نم هنكیاي حدم و ا شیبب اما غرور ب دمتید یم

سات سا شم که به نظرم پ یاح شد که ا یپا افتاده و ب شیب همه  نیاريشن، باعث 
را تک تک رفتا یمعن یدفترت رو خوندم ب وقت ی! و وقت میسددال اي هم دور بمون

دربرابر تو شددرمنده شدددم ببب تايه انگار باورم شددد  یوقت دمیو کارهات رو فهم
 !میاريش من و افكارم یاده و بپا افت شیاونكه پ

ا نه خودت نه افكارت ! اون یپا افتاده ندود شیوقت پ چینگو ! تو ه ینطوریا -
 ببب نیتر یاي انسان

 قرار حرف باران را قطع کرد : یب صدرا
دنده انسان بودن داشتن شعور ه  نیبودن ! درست ! اما مهمتر یاهدافم انسان -

شتم شق رو ندا شعور درک ع شه انگار همه دن یب وقت ! و من  شق ندا  ایتو دلت ع
شددروك کردم به خوندن دفترت  ی! وقت دمیبهش رسدد رید یلیمن خ نوی! ا هیخال

شد !! با همون دمالت اول ! اي ا ستهمه ودودم پر اي حس  سا سدت به  ح ن
شاد صالح یشاد هیشدم  یم یخودم پر اي غرور و   یب یشادمان یکه به قول 

ست یسدده ! و من نم سط ببب مدام  یپا ی! و وقت هیچ لشیم دلدون فرهاد اومد و
حس ها پر  نیشدم ! با خوندن هر صفحه ا یسدب م یب یدچار خشم و ناراحت

شد ببب اما بايم بهش اعت شا مادرنگ تر و پر رنگ تر   یساون ح دینكردم وفتم 
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بب کردم اي تو ب یباشدده و باي باعث آيار تو بشددم ! اي خودم فرار م دینداشدده که با
 بببب یمقابلم بود دمیچرخ یورچه هر طرف م

داد  یکه بر لدان صدرا بود ووش م یدست کیو  سیمدهوت به کلمات سل باران
 ب

عد اي کل -  همیهمون ن قایکه تو دق دمیکردن خودم و تو فهم تیاذ یبالخره ب
 ! یپنهان من

همه حس خوب  نیا یکرد قلدش دا برا یب حس م دیکشدد یقینفس عم باران
شده بود چندا شد ! و باي  دهیچ زیم یکه غذا ها رو دیبگو یزیرد ! هنوي آماده ن

 سكوت ببب ریهر دو درو
ر ترک ب یکه مدن یوذشت و هنوي صدرا حرکت یاي تمام شدن شامشان م یقیدقا

 نیخواست به ا یداد بباران هم دلش نم یکردن آن مح  باشد اي خود نشان نم
 ادیه ب یآمده بود را به خوب نجایکه با صدددرا به ا بار نیاي آنجا بروند ب اول یيود

 یکه در دلش يبانه م ییتهاديدانه اشددرا ! همه حسددر یآورد تمام نگاه ها یم
رقم خورده  شیمكان برا نیکه پس اي آن در ا ی، و تمام خاطرات تل  دیکشدد

 دید یاو را بر خود م فتهیبود و نگاه ورم و شدد نجایبودند ب ورچه حاالکه با او ا
س یخاطرات تلو رنگ باخته بودند و آنقدر دور به نظر م گرید  یاهکه و دندیر

 : دیدز اوست ب مردد اي او پرس یگریکرد مال دختر د یفكر م
 ؟ ! یش ینم مونیپش یکه دار یحس نیوقت اي ا چیه -

بار  نیاول یو پر اي سددرينش نگاهش کرد ! و برا یدد یلیبا اخم و خ صدددرا
 :قاطع و آمرانه وفت 

 دمله رو ايت نشنوم ! نیا گهید -
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 ! یبهش فكر کن دیاما با -
ود وفت قد  ند هیبه چند ثان هیکه شد ییسرش را عقب برد و با صدا یکم صدرا

: 
يمان برام قاب  باور ندود که ب وام عاشددقانه رفتار کنم ! که ندودن  هیباران !  -

گ رو پر رن میندوي یو بودنش همه خطوط اصل زهیرو بهم بر میهمه يندو یکس
 فكر کنم زیچ چیخوام به ه یحاال که منم هست شدم ! نم یکنه ! حاال که هست

مث   یاي بودن کنار مرد ومث  ت یترسددم ين کامل یدز با هم بودنمون ! من م
 نكهی؟! اي ا یش ینم مونیلنگه رنش بدره ! تو پش یاحساساش م یمن که هنوي پا

 ؟! یتا من رو به خودت برسون یتالش کن
 همه حس نمناک شده بود ! نیباران اي ا چشمان

 صدرا ببب -
 دانم ! -

شت که بگو یکلمه ا باران صدار اي م دیندا  دیدیرا م زیچشمانش همه چ انیو 
شاره ا صدا ش دمتیبه پ یب ا س میمال یکرد و  ضا یقیمو ستوران را پر  یف ر

 کرد ببب
 کن یمن امشب ترانه ساي یبانو

 کن یباي دوباره یشب وحش نیا با
م کرد یکه داشددتم بهش ووش م شی! اما چند شددب پ هیمیقد یلیدونم خ یم -
 خواد با تو بشنومش ! یچقدر دلم م دمید

 شمیم نیسروردون عاشقتر یبانو
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 شمیم نیچ واریتو د میحر دور
صدرا  باران سر خورد ب  شمش به طرف لدهاش  شه چ شک اي وو لد ند يد و ا

 را اي کنار لدهاش يدود !دست دراي کرد و نوايش وار اشک 
باران ؟! به خاطر همه کمدودهام ؟ ! به خاطر همه کم بودن  یب شدد یرو م من

 هام ؟!
 ییایرو یحوا بیتا س كشمیم قد

 یینجایتو ا یوقت استیدن نیهم بهشت
 کیدو فنجان قهوه و  یمحتو ینیبا سدد شدد دمتی!پ دیکشدد یقینفس عم باران

س شاخه ري ر شان چو آنه دیشمع معطر و چند  ساده بود  زیببب م دیا را مقابل
شمع و چند شاخه و  قلب باران را  کیاش همان  یاما سادو یساده و معمول

 شددامشکننده شددمع در م شیو و نیریشدد یرو کرد ب عطر خوش قهوه با بو ریي
 ب دیچیپ

 کرده و مرطوب بود ! ویدست دراي کرد و دوباره دست باران را فشرد که  صدرا
 ددران کنم ؟ ید ی؟ بهم فرصت م یب ش یم باران من رو -

 ب شم به اعتماد تو یم دستامو
 تو یامشب برا شمیستون م چه 
 ب افتیرا باي شیانگار صدا باران

 ! یددران کن یکه ب وا ینكرد یکوتاه چیتو ه -
 یاتفاق راه  تا شب شكن باش هی

 یمغرورم تو ماه من باش پلنگ
 : دیهش با سمادت چشمان باران را کاوکرد ب نگا شتریفشار دستش را ب صدرا
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ا شدده ت یشدده ؟ م یبببب م یکن یفكر م ینطوریتوسددت که ا هیاي بزرووار نیا -
بب که واهت باشم ب هیببب که تك یواهم باش هیچترت باشم ! که تك ریي یبگذار

 ؟! یتا با من باش یب وا
 کن یمن امشب ترانه ساي یبانو

 کن یدوباره باي یشب وحش نیا با
 شمیم نیسروردون عاشقتر ینوبا

 شمیم نیچ واریتو د میحر دور
 سرش را باال آورد و نگاه شفافش به چشمان صدرا دوخت ب باران

ندوده که دوستت نداشته  یروي چیه دمتیکه د یقدال هم بهت وفتم ! اي روي -
 ندوده که به خاطر یروي چیندوده که ن واسته باشمت ببب و ه یروي چیباشم ! ه

 شده باشم ببب که احساس گ*ن*ا*ه کنم ! مونیم پشحس نیا
اي دنس م م   یفرو کرد و دعده کوچك شیپالتو بیدسددت درون د صدددرا

 آن را وشود و مقاب  باران ورفت : یب به آرام دیکش رونیسرخ رنگ را ب
سوم یدونم که برا یم - سم ور ست که با یبا هم بودنمون ر کنم !  تیرعا دیه

شرو نیاما اول ا صه،  سته ، تو بود نیك اق شم ب  هر یراه، من بودم هرچند با چ
داده که چشمام باي شده و دلم مشتاق  ینجایا نیهم یدلتنگ ! برا یچند با دل

شم و تو و ايت ب وام که برا یم ستم بايم من با ش یبانو شهیمه یخوا تم سرنو
 ببب یباش

 ییایرو یرو حوا بیس نیا نمیچیم
 یینجایتو ا یوقت ایدن نیا بهشته
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 ب شم به اعتماد تو یم دستامو
 تو یامشب برا شمیستون م چه 

وق باران اي ش یو لدها  تندیر یباران فرو م یمهابا بر وونه ها یاشک ب قطرات
س سا شدن یو اح صف نا ست پ دیلري یم یو صدرا  شی! د برد و دعده را اي 

 مشتاق چشمان صدرا نشست ب ین ین انیورفت نگاهش م
 شروك راهمون ببب یقد  اي حت یيمان هیاي  دیده ! شاآريوم بو شهیهم نیا -

 کیقرار و ورم به پشت دست باران نزد یرا ب شیسرش را خم کرد و لدها صدرا
 يده ندود بببب ویسرد و  گریکه د یکرد ب دست

 یاتفاق راه  تا شب شكن باش هی
 یمغرورم تو ماه من باش پلنگ
شعله ها یمیساختمان قد مقاب  شم به  شادمانآتش د یچ ا را بن یوخته بود ! و 

سددالها تنها ماندن به تنگ آمده  نیکرد ب انگار او هم اي ا یبا همه ودود حس م
سوي آخر يم*س*تان  یم یشادمان یدمع دوان و پر انرژ نیا دنیو اي د کرد ب 

در ودودش  یو سست تبر اندامش انداخت ب رخو یهنوي کار ساي بود و لريه ا
امروي  و آن را با دیشیاند یه آخر سال ، سال وذشته مبه چهارشند ینشست! وقت

در آن نقطه  نكهینشست ! اي ا یدر ودودش م یندی! حس خوشا كردیم سهیمقا
سته ! ورما شیآريوها نكهیکه بوده نمانده ببب ا ش  ییهر چند فرو خورده به ثمر ن

دوشش حس کرد ب سرش  یرنگش را رو یریش یاحاطه اش کرد و پالتو یدست
سم را به صدرا را با تد ا ! ب دیسرينش آلود کنار خود د یکم یعقب چرخاند و 

ش آت یداد و در سكوت همچنان شعله ها هیصدرا تك نهیسرش را به س یآسودو
سش اي طال یفینظر ورفت ! حلقه ظر ریرا ي شكل دیسف یکه دن  هیشد یبود و 
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شت که با چراس ه یپل شتش انگ یشده رو یچراغان یکوچک نقره ا زیر یادا
شب پ یکرد ! وقت یم ییخود نما سه  شان ا شیصدرا  ضور خانواده   نیو در ح

 انگشتر را در دستش نشاند يمزمه کرد:
 خونه ! میورد یکه اي روش بر م هیپل نیهمون آخر نیا -

و  دییاکه با ت یتیبود اما حس مالك دهیانگشددتر را د نیقدال هم ا نكهیبا ا باران
 شیمهر سددهند همراه بود ،انگار باورش را برا نگاه درخشدددان پدر و لد ند پر

!  انشیآسان تر کرد، که حاال کنار صدراست و عشق تنها حاکم بالمنايك يندو
سع سرد و ب یم یشكوفه هر چقدر که  سد ،اما حالت  هتفاوت ب یکرد  نظر بر

شددد نا خواسددته به  یصدددرا محو نم یلب ها یکه اي رو یيده و لد ند جانیه
ما گاهش ور مانع آن شددود ب مراسددم  یکه نم دیب شدد یم یین توانسدددت 

 ینم چیبروزار شددد ! باران ه یمشددكل چیسدداده و بدون ه اریبسدد یخواسددتگار
صدرا م ست و  ست همه چ یخوا صدرا حرف  همبه او بدهد ب بالخره  زیخوا

ي ا یكیرا که در  یآپارتمان کوچك هینشدداند و به عنوان مهر یخود را به کرسدد
به اعتراض ها شددنهادیبود ، پ دهیخر یواند یها یفرع  چیباران ه یداد ب و 

شد و آ ینكرد ب باران م یتوده ست مهرش آب با شاخه و  !  نهییخوا و تعداد 
سر حرف خود ا صرانه بر  صدرا م و  نیصدرا که کم حرف تر رو پد ستادیاما 

 فرد آن شب بود رو به باران کرد و وفت : نیمتدسم تر
عا فكر م - نه ا ینم یکه فرق ینک یدخترم ! اور واق نه خو که قراره توش  یک

 نمیب یکه من م ییصدددرا نیباشدده پس قدول کن ! چون ا یبه نام ک دیکن یيندو
 که اي حرفش برورده ! یکن شیراض یتون یرو نم
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سوال باران صال دو ینگاه پر  شكوفه انداخت ا سپس به  صدرا و  ر آن که د یبه 
 یحت کرد یبود که به آن فكر م زیچ نیآخر اتیب ماد دیپسند یقرار داشت را نم

هران ب ت یها ابانیخ نیاي بهتر یكیباشد در  یاور اپارتمان کوچک شصت متر
! انگار  یاهخو یهر طور خودت م یعنینگاهش کرد که  یشددكوفه هم طور

 تیاهم نیدو خانواده مشترک بود هم نیا نیکه ب ییزهایچ نیاي معدود تر یكی
 لب باي کرد و وفت : بود ب باران بالخره اتیماد

م که و یدمع م نیثابت اما تو هم یبه خاطر احترام به حرف آقا كنمیقدول م -
 منبببب
 و وفت : دیحرفش را بر صدرا

 ببب یوذار یسر من منت م یکن یقدول م نكهیهم -
 ثابت ورم و مهربان وفت : یآقا
 پدر ! یبه من بگ دیکنم دخترم تو هم با یمن صدات م یوقت -

 طنزوونه وفت : یبا لحن دایو د دیخجالت يده خند باران
ست رو دمع کن هم - شوهر رو  یدار یاول کار نیبابا حوا سادت خواهر  ح

 ها ! یکن یم کیتحر
مهمان ها رفتند ب مادر باران بغضش شكست و او را محكم در آ*س*و*ش  یوقت

 ورفت :
 كنهیم ب ت دیدوون تو رو سف نیدخترم ! که مطمئنم ا یب ت بش دیسف -

سر ادايه پذ یپدر اي وقت نگاه شاره  حلقه را به او داده بود همچنان  رفتنیکه با ا
 حسش وذاشت یب یپاها ینور باران بود ! باران به سمتش رفت و سرش را رو

 ب
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 یخوشد ت بشم پدر ببب تو هم قول بده همه تالشت رو بكن دمیبهت قول م -
 ببب یستیاخودت و یپا یرو یکه باي مث  روي اول بتون

سددر باران قرار ورفت ب باران ان را به  یحرکت کرد و رو یپدر به سدد ت دسددت
 صورتش چسداند و با اشک و ب*و*سه پشتش را شست ب

داد ب  یسددرما را اي ودودش فرار یآوردن خاطره آن شددب فراموش نشدددن ادی به
 را دور او حلقه کرد ب شیصدرا اهسته خم شد و دست ها

دل من  نیاي ا شتریب یکه چطور ی؟ نكنه تو فكر یشد هریخ شیبه آت یلیخ -
 ؟! یرو بسويون

 به سمتش بروشت و وفت : باران
سددويوندنه پس  شیآت ادیکه نه به اسددمم نه به خودم م یزیتنها چ یدون یم -
 راحت باشه ! التیخ

 آنها را متوده خود کرد : دیطنز آلود نو یصدا
شما دوتا ا یا - ست نجایبابا ! انگار فقط   ادیو  دینگاه کن هیذره به بق هی دیيوج ه

 ! نیریبگ
 دست باران را محكم در دست ورفت و وفت : صدرا

ر ! اما فك سدتین یشدك دیشدما دوتا يوج دنتلمن و با کالس هسدت نكهیدر ا -
 باشه ببب یيدن ک  دمع کاف ویشما دوتا واسه  نیهم كنمیم

 معترض وفت : یبا لحن هنگامه
نه خانم ها سددوما  گنیدوما دنتلمن به مردها م میسددتیيوج ن اوال که ما هنوي -
 نشون بدن ! یکه همه احساساتشون رو انقدر علن ستین ايین
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 وفت : دیو رو به نو دیخند صدرا
و ر تی؟ ! اول برادر یکن ی! چرا ادعا م نیسددتیشددما که هنوي يوج ن دییبفرما -

 ثابت کن !
 است بببب دهییاوقته ثابت شده فقط منتظر ت یلیاونكه خ -

 وفت : هنگامه
 رسه بب یهم م شیدییرويها تا نینگران نداش هم -
 : دیرا بهم کوب شیدست ها دینو
 کرد رسما ! یفضول شهیو م ستین یمانع گهیخوب پس د -

 شانه باال انداخت : صدرا
 ببب یحق اظهار نظر ندار هیدییتا دنی! اما تا رس ادهیمانع ي -
 ؟ یين یحاال چرا م -
ندار یعادت کن نكهیواسددده ا -  یکه دسدددت رو چه دختر ی! بنده خدا خدر 

شت س یوذا ست منتظر  سش  یکالم یها یلی! چپ و را اش باش ! مطمئنا اي پ
 ! ییایبر نم

ش دینو ش فتهینگاه   یواش در آن پالت دهیاش را به هنگامه دوخت که با قامت ک
 دیرس یبه نظر م دایي اریرنگ بس اهیخز س

 اش شدم بببب یکالم یها یلیس نیمن عاشق هم -
 وفت : دیرس یدوده کداب اي راه م یها ویس یحاو ینیکه با س برسام

 هی هم دادن  یو شعر عاشقانه تحو ستادنیوا نجایا ی! به دا دیخجالت بكش -
اي شددما احسدداس نوك  شددتریپونه خانم که ب نیبايم به ا دیکرد یذره کمک من م

 کنه ب یم یدوست
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سه بزرو یشكربا نگاه پر ت و س یبه پونه که کا وچک در ک یها ینیيم بیپر اي 
 دست داشت رو به آنها کرد و وفت :

 بب دیاریرو ب  یوسا هیبق دیيود بر -
 ینیبه طرف سدداختمان رفتند و باران به سددمت پونه که نوک ب دیو نو صدددرا

 بر وونه اش يد : یکوچكش اي سرما سرخ شده بود ب خم شد و ب*و*سه ا
 خواهر خوشگلم برم که انقدر خانوم شده ! قربون -

 که کنار آتش بود وذاشت و رو به او کرد : یبلوک یرا رو ینیس برسام
 بهش کمک کن ببب  تنیيبون ر یبه دا -

 و وفت : دیخند پونه
 ! دمیرس گهی! د ستین یايین -
تند بروش یهم دست خال دیکداب ها وذاشت ب صدرا و نو ینیکاسه را کنار س و

 سمت برسام هجوم بردند : و به
 ندود ب یزیسرکار اونجا که چ یوذار یما رو م گهیحاال د -

 و وفت : دیخند برسام
 ! شهیم  ی! ا ه اه آدم مگه انقدر ين ذل دیيد یحال من رو بهم م دیداشت گهید -

 به طرف باران رفت و دوباره دستش را در دست ورفت : صدرا
که  دهنیدر آ نمیو تو رو بد میبمون دی! با ندارم یمسددئله مشددكل نیمنكه با ا -

 ببب یچطور
 حق به دانب وفت : پونه

 ! منم کامال باهاش موافقم ! شهیمطمئنم که برسام مث  شما نم -
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شته بد رییتغ دی! فكر کنم تو هم بازیاوه اوه خواهر ين عز - و دمع ت ییایو ب یر
 خودمون ب

 برد وفت : یمکه باران را به سمت ساختمان  یبعد در حال و
!  میکن دنید تونیخانوادو ی یمويه تار نیاي ا میخواه یبرسددام من و باران م -

 ادايه هست ؟
 ببب؟؟؟؟ دیخور یکداب رو حاضر و آماده م دییایاونوقت م -
افه ک دیرو بسددپر به نو نیتو کداب درسددت کردن ندارم ا یتجربه ا چیمن ه -
 ! یچ
 به سمت برسام رفت و وفت : دینو
کنند بده من  یدور و برها باشددن حالمون رو بد م نیلش کن اون دوتا رو او -

 باد بزن رو ببب
اران ب ب دیرس انیپونه و برسام به پا یو متلک ها یخنده وشوخ انیدر م یمهمان

سام خ دید یم نكهیاي ا س یلیحال بر ست ب شته ا  اریبهتر اي تمام چند وقت وذ
 نیا یام مهمانانش ان ها هستند دلش براتم دید یم نكهیخوشحال بود ب اما اي ا

قشددنگش و  یکه پشددت ژسددت ها ییسددوخت ب تنها یبرسددام م ییهمه تنها
کهنه  یتک تک قاب عكس ها انیاش پنهان بود اما اي م یسددطح یلد ندها

 ! دیکش یم ادیبلند فر یکه همدم شب و رويش بودند با صدا وارید یرو
داشت در  ایدن یکه در آن سو یشیخوبه قوم و  وستنیرفتن و پ یبه راست دیشا

 تايه ب ییکار بود ب رفتن به دندال مادرا نیاو بهتر یحال حاضر برا
*** 
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!  دید یلداس م نیبار دوم بود که خود را در ا نیا سددتینگر نهییبه درون آ باران
شش برا ش یتمام تال شم پو صدرا و چ س یمتقاعد کردن  شن عرو  یب یاي د

 اهشددگیآرا نیتر یمیو قد نیاي خوشددنام تر یكیداخ  مانده بود و حاال  جهینت
چند مدت  نیا اتکرد ب تمام خاطر یتهران نشسته بود و به خودش نگاه م یها

کردند ! رفتن برسددام و  یوذر م یینمایسدد لمیوذشددته مقاب  چشددمانش چون ف
 یمدت کوتاه بودند ب دلش نم نیو هنگامه ! اتفاقات خوب و بد ا دینو ینامزد

 یها یفرهاد به مهربان یوذشددته قد  تر آن فكر کند ب به آيارها خواسدددت به
 مشددترکش یيندو نیدوم روكهم ب انگار در شدد انشیپا یو توقعات ب دشیعج

ندو ند و او را م شیاي پ شددتریمشددترک اول ب یخاطرات ي دالش بود  یبه دن
ساندند ب انگار ب شده بود و درو ریاي قد  درو شتریتر به که  ییشدها ریآن رويها 

شان برا ادی شمئز کننده و پر اي نفرت بود ب وو شیآوردن ش ییم دها هر بار در آن 
دفاك تر اي آن بود که بتواند اي خود دفاك  یب وشدددد اما ا یبه او ت*ج*ا*و*ي م

 هشددیبود با تدر به ر یکه هر کدام اي آن ضددربه ا ییو تهمت ها رهایکند ب تحق
صورت وردش  یاش باال یالغو پرک یمشك یاعتماد به نفسش ب موها فیظر

اي آن مواج دو طرف  ییداد و تارها ینشددان م دهیدمع شددده بود و آن را کشدد
شمانش مث  هم دبو  تیصورتش ر ه نگران ب یبراق و مرطوب با نگاه شهیچ

 کیخودش تنها  فیتوص یشد ! برا یم دهیکش شیلدها یامتداد رنگ قرمز رو
 یشددد ه تنها م دایي ایت شددده که يشدد دیفهم یب نم دیتوانسددت بگو یکلمه م

شد ست  ست که چهره اش در ست ! نه چ هیدان  یزینه چ شتریب یزیعروس ها
 مهربان اي کنار ووشش بلند شد ب داید یکمتر ب صدا
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 ساقد دوشت رو چقدر ناي شده ! نیين داداش بد -
 و با خنده وفت : دیکش یقیبعد نفس عم و
باران دون که آريوم  یه بود مرسددين داداش وفتن به دلم موند یکه آريو یوا -

 یرو برآورده کرد
ب باران به پشددت سددرش نگاه کرد و  دیوونه باران را ب*و*سدد یمیورم و صددم و

ست سف یه س دیکوچولو را در لداس  پف  و نیکه بر خالف لداس او پر چ یعرو
شده  یکوچک آسمان یفرشته ها هیشد شیاندک موها شیکه با آرا دیکرده بود د

 را اي هم باي کرد : شیدست ها اریتاخ یبود ب ب
 ب*س*لم ببب ایبدو ب یچقدر ناي شد یهست یوا -

با  ب باران دیپا به پا کرد و بعد با عجله به طرف او دو یبا خجالت کم یهسددت
 ب ستینگر دایبه د یسرشار اي محدت و قدردان ینگاه

 ! داید یمرس -
 ؟ زمیعز یچ یبرا -
با  یيود نیتو ندود شكوفه دون به ا یحرفها دونم که اور ی! م یهمه چ یبرا -

 یهست ی! ممنون که وذاشت یکرد تیاومد ب ممنو ن که ايمون حما یما کنار نم
 ساق دوشم باشه بب

 با محدت او را در آ*س*و*ش ورفت و وفت : داید
! انگار دوباره خدا به ما دادش !  یداد رییمن ممنونم که برادر من رو انقدر تغ -

 ببب دهیرو مامان هم فهم نیمطمئنم ا
 و وفت : دیعقب کش یبعد اندک و
 مامان ؟! یبهش بگ یخوا ینم -
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 کمرنگ وفت : یبا لد ند باران
 که خودش ادايه نداده نه ! یتا وقت -

 تمام شده بود اي دا بلند شد و به آنها وفت : ششیکه تايه کار آرا پونه
خانم  دایها ببب د دیختراه اندا یب*س*ل باي نیدیخوب چشددم من رو دور د -

 ندارم تصرفش نكن ! شتریدونه خواهر ب هیمن 
 را دلو داد و وفت : نشییمث  بچه ها لب پا داید
 سويه منكه کال خواهر ندارم ؟ یمن نم یاصال دلت برا -

 به سمت آنها رفت و وفت : پونه
س یباران من انقدر تپل یآبج نی! ا زمیعز یآخ - شه تق ست که ب وش بر د میه
 رد !ک
شانه ها زیبعد بدون توده به خنده اعتراض آم و ستش را دور   یهر دو یباران د

 آنها انداخت ب
ينگ در به سمت آن رفت و بعد  یصدا دنیبا شن شگاهیآرا یاي شاوردها یكی

 رو به آنها وفت : یاي نگاه کردن درون چشم
 داماد اومده ! یآقا نكهیمث  ا -

صد  باران ضربان قلدش  ساس کرد  ساح ستر شده ب نگاه پر ا به  یبرابر تند تر 
 دستش را فشرد دایانداخت ب د نهییخود درون آ

 ! یمث  ماه شد -
 به طنز وفت : پونه

 خواهر مث  ماهم رو دادم به دادش شما ! یدست یدست گهیراست م -
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وارد شد ب باران  یدیباي شد و صدرا با دسته و  سپ شگاهیهمان يمان در آرا در
 چون کالس شددگاهیآرا یو حس کرد تمام فضدددا دیرا د دایه و دعقب رفتن پون

 زیها همه م نهییاي هوا شده ببب همه آ یآمد ، خال یصدرا اي در م یدرسشان وقت
ونه و پ داید دنیکش ک دست و  یها رنگ باختند و محو شدند ب صدا یو صندل

ضع فیضع شدند ب انگار در م فیو   او ماندهاي ابر و باران فقط  یهاله ا انیتر 
 و دیسددپ راهنیو پ یو کت شددلوار مشددك دهیبود و صدددرا ب که با آن قامت کشدد

و  شد كشیچون شاهزاده موعود به سراغش آمده بود ب صدرا نزد یمشك ونیپاپ
باران دوخت و دست و  را به سمت او  یچشمان غرق مهرش را به نگاه آسمان

و هوا  نیيم انیدستش را مکه صدرا  ردیورفت ب باران دست دراي کرد تا ان را بگ
 نیب باران شرمگ دیآهسته او را به طرف خود کش ی! و با حرکت دیربود و ب*و*س

خواسددت يمان و مكان در همان حال متوقف شددوند ب صدددرا  یبود اما دلش م
ب باران مشددتش را که تا آن لحظه بسددته بود  دیب*و*سدد رااش  یشددانیآهسددته پ

 شده را مقابلش ورفت : دهیکش ریاو باي کرد و فرشته به ينج یدلو
 ب یرو بكن نكاریاندايمش که خودت ا یم یوفتم يمان -

 یا هیرا به پشت وردن باران برد ب ثان شیآن را ورفت و دستش ها یبه آرام صدرا
شته کوچک با قلد شت رو یبعد فر شت دا ش یباران م نهیس یکه در م !  دیدرخ

شتند که کنار ف دایبه طرف پونه و د یوقت شمان آن بو ستادهیا لمدرداریبرو دند چ
ود ش ریسراي شانیها وونه یرفت تا رو یبود که م یدو درخشان اي قطرات اشك

شق اي ب شق ، معجزه ع صه ع سالها عدور کرده بود تا به آنها  نیب انگار ق قرنها و 
 برسد !
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 دشیباران نگاه پر ترد یکه صدح همه سر سفره عقد داشتند ب وقت یحس همان
 یپدر  یفام یتوده به سر تكان دادن ها یصدرا ب یند دوخته بود و قترا به سه

ستش را محكم ورفت ب وقت شاد  یباران د شمان اي تعجب و سهند در مقاب  چ
ب  دیستاد و خندیشده کله قند را اي دست خاطره ورفت و خود پشت سر باران ا

ست ها ییرویبالخره با ن یوقت به  میقس*تصدرا ورفته بود و نگاه م* یکه اي د
 چشمان مطمئن پدر بله را وفت ب

وذشدت !   یدوانان فام جانیآنها ! شدور و ه یخوشدحال انیمراسدم در م یباق
شد با د یخاطره وقت سالن  صدرا و باران لد ند ينان به همراه مادرش  دنیوارد 

 غیبه طرفشان رفت ب باران اي دا بلند شد و در برابر ابراي محدت خاطره که با د
 یا هیب عمه نگاه پر وال تهمراه بود لد ند يد و او را در آ*س*و*ش ورف و خنده

 به او انداخت و وفت :
تو مراسماتون باشه اما شكر خدا که عاقدت  دیرو قاب  ندونست یبايم که کس -

 ! ! یشد ریبه خ
 : دیشیآيرده نشد و با خود اند باران

 ینواده ما ! محرم دل ها! محرم خا دیستیمحرم ما ن گهیوقته که د یلیچون خ -
 ما !

سالومه حت سالومه سته بودند ب مادر  ش سان و مهتاب ن سا سرش کنار   یو هم
 دنیشیاند کرد یبو ب اما باران انگار با خود فكر م امدهیوفتن دلو ن کیتدر یبرا

شدن اي آن د صدرا  گریبه رفتار آنها و آيرده  در افكار او دا ندارد ! همانطور که 
 مهیکرد ب دشن به ن ینم یتوده مشاي اقوا یبرخ زیآم هیوال ایت به نگاه ناراح
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س سئوالن بروزار یكیبود که  دهیر سدد و  بزرو یاي م شن  شان را به طر ید ف
 آورد و وفت :

 رو دادن و وفتن که بدم خدمت شما ! نیا یدوان یآقا -
 : دیپرس باران

 نكرد یخودش رو معرف -
 و  ها بود ! نیکارت ب نینه اما ا -

نگ و ر یکاغذ طوس دنیکرد و کارت را ورفت ب با وشودن آن و د یتشكر باران
 نیا یتنش نشددسددت ب او به خوب یرو یعرق سددرد شیخطوط قرمز رنگ رو

 شناخت : یدست خط را م
 خوشحالم که بهم ثابت شد تفكراتم یدیشب به آريوت رس نیکه تو ا دمی" شن

 !" یدرباره ات اشتداه ندوده ؛ خوش باش
صدرا کاغذ را اي م یپويخند تل  نبارا شتانش ورفت و بدون آنكه  انیيد ب  انگ

 یم و سددتیسدددد و  اي طرف ک نیدانسددت که ا یب واند پاره کرد ب نا وفته م
سهند  یب صدا ستیباران ن ندیکه نوشته شده خوشا یزیتوانست حدس بزند چ

هر  بود حواس رفتهنظر و ریشدن آن مرد با سدد و  آنها را ي کیکه اي لحظه نزد
 دو را پرت کرد :

 عروس و داماد بر*ق*صند ! گهیوقتشه که د -
ص یوقت نم چیمات نگاهش کرد ه باران صدرا را در حال ر*ق* ست   دنیتوان

صور کند ب هنوي لريش خف س ر آم یفیت در  فرهاد زیبر اثر خواندن دمالت تم
در  یا لحظه یتنش نشددسددته بود ب نگاه مردد به صدددرا انداخت ب صدددرا برا

 و وفت : دیصورت نگران باران خند
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 کنه ! یکه نم ییبلند شو که عشق آدم رو وادار به چه کارها -
سرش ب حلقه شتانش فكر فرهاد را اي  صدرا دور انگ شتان  ستان ورم انگ  رونید

ند ب و لحظات عد در م یرا فام رهیدا انیب نان  باران  دندیر*ق*صدد یم  یدوا ب 
ص یم میخندان و مال ص و دیر*ق* صدرا که ب دنیبه ر*ق*  هیشد شتریمردانه 

اي ب را شیکرد دسددتا یبود نگاه م شیهمراه با تكان دادن شددانه ها یبشددكن يدن
صار امن بايوانش م ص یکرده بود و باران در ح صدرا  کیب موي دیر*ق* را قدال 

 انت اب کرده بود و سهند با وروه ارکستر سالن هماهنگ بب
 نگاردلچسدي دارم خواب هستم ا حس

 براي تو شاد باش بسیار مهموني
 فیلم کوتاه حیرت انگیز خواب مث 
 خوام بیدار بشم خورشید امرويو نتاب نمي
 اي اي یک ر*ق*ص مي لريه رو دیوار سایه

 قصه ي من تعارفو کنار بزار بانوي
 تو من مي ر*ق*صم ر*ق*ص ر*ق*ص در رویا با

 که تو دوست داري ر*ق*ص ر*ق*ص تا فردا هرچي
 ر آ*س*و*ش من منو تو بي اماد تو

 چشم به هم يدن ر*ق*ص ر*ق*ص تا فردا تویه
و لد ند ورم او را با همه  دیچرخ یچشددمان صددددرا م انینگاهش در م باران

اي آنها هروز فكر  یادیي یکه تعداد یدر دمع نجایکرد ! با او ا یودود حس م
ش ینم شد ت تر یکردند که رويوار خو شد خو ود عالم ب ين نیدر انتظارش با
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 ییطال یبه پل نشددكسددته و نا ام یماه بهار بعد اي وذشددتن اي پ  ها نیب در اول
 بود تا او را به خانه بدرد ب دهیرس
 سایه نور عشق چه رمانتیک شدي يیر

 به ریتم نفسام باي نزدیک شدي تو
 چشماتو میگم آسمون احساس رنگ
 باور بكنم امشب عشقم اینجاست؟ یعني
 ی! به سدداسددان که رويها سددتیاحاطه کرده بودشددان نگر که یبه دمع باران

کرده بود ببب به مهتاب که با ان شددكم برآمده اش باي هم  یاو را همراه یسدد ت
شادمان یحلقه برا نیدر ا سته ت یم یاو   رونیخود ب رهیکرد ب به خاطره که اي پو

 نیطرات اولکه انگار خا پونهشده بود ب به  دایي یآمده بود و انگار حاال پروانه ا
که در نطفه مدفون  یعشددق نیکشددد اول یعشددقش حاال کمتر باعث آيارش م

 تیدرا ونیاش را مد یخوشد ت شتریاو که ب یحا م نیشده بود ب و سهند بزروتر
 شگاهیحضور واه و ب  یکه هنوي دل یلیاو بود و حاال در کنار ل یها یو مهربان

سهند نم ست ب ورچه اي نگاهها یرا در کنار  شانیکه ب یدان  شدیرد و بدل م ن
سروردانند ب بب و هنگامه  یواد نیهنوي در ا زیتوانست بفهمد که خود آنها ن یم

کرد  یبه دست آوردنش داده بود اما فكر م یبرا ینیسنگ یکه ورچه بها یدوست
ست شتن دو شت ببب حت یهمه رنش ها اريش دا  معرفت یب یتایب یچون او را دا

دمع را دوسددت  نیخواند ب ب ب چقدر ا یمعرفت م یرا بتمام او  ییرو پرکه با 
 دانست ببب یداشت و قدر لحظه به لحظه با آنها بودن را م

چشددمان او تكان داد و توده اشددرا  یر*ق*ص دسددتش را دلو انیدر م صدددرا
 خود خواست ب یطلدكارانه برا
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 نوايشت ب*و*سه اي که سد مي شه موقعه
 اي دلوي صورت تو رد مي شه دلهره

 تموم نكن بانوي قصه من امشدو
 دل چسدي دارم واقعا یا فرضا حس
بود که باران آن را دوست داشت و قلدش را به طپش  یطنتیاي ش زیصدرا لدر نگاه

 انداخت ب یم
 اي اي یک ر*ق*ص مي لريه رو دیوار سایه

 قصه ي من تعارفو کنار بزار بانوي
 تو من مي ر*ق*صم ر*ق*ص ر*ق*ص در رویا با

 ه تو دوست داري ر*ق*ص ر*ق*ص تا فرداک هرچي
 دلم برات شده من تو بي اما به

 یک چشم به هم يدن ر*ق*ص ر*ق*ص تا فردا توي
 ایترانه ر*ق*صد در رو نیراست

 دمع اطرافشان اوج ورفت ب یب صدا دیرس انیکه به پا آهنگ
 االیدومادو بب*و*س  عروس

صدرا یباران به دا یها وونه رد خم ک یسرش را اندک ور ورفتن رنگ باخت ب 
سروردان باران بر نم شم اي نگاه  شت به نرم یو همانطور که چ وونه اش را  یدا

 ندرد ب ییراه به دا گرید یب*و*سه ا یبرا انیب و اعتراض اطراف دیب*و*س
شن همه چ انیپا در شت و ا یبرا زید سته اش  نیباران رنگ تكرار دا تكرار خ
 هیاي ور شیاي آ*س*و*ش مادر که شانه هاخواست  یکرد ب با آنكه دلش نم یم
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سو دیلري یم شود اما اي  شت تن به باي گرید ییددا  ست ندا ش یدو  یدر نق
ه ب حظهل كردیخاطرات تلو بود ب حس م ادآوریدهد که تكرار آن فقط و فقط 

 رهیچ یرویت نیمتوده ا یرود و تنها سددهند بود که با کالفگ یم  یلحظه تحل
انداخت ب اما باران  یم شیموها انیشددد و چنگ به م یشددده بر نگاه باران م

سا یغاف  اي نگران شمش به دندال  س یا هیسهند چ د سد دنیبود که اي يمان ر
سا شیو  فرهاد رها شت د دشید یکه حاال همه دا م یا هینكرد  ، آن  واریب پ

 کرد تا یچنار ! سرش را تكان داد و سع یدرخت ها فیپشت رد ابانیخ یسو
شو زیبا پونه همه چ یظبا خداحاف سته  دیرا اي ذهنش ب ش شمان به خون ن ب چ

دسددتش را در دسددت ورفته بود ، باران را به سددمت  یپونه که هنگامه با مهربان
ش سم دیخود ک ش تب و باران اي آ*س*و*ش او به   یشد که وونه ها دهیپدرش ک

 یرو یکرد چه مظلوم و چه ناتوان ووشددده ا یقلب او را هزار پاره م سددشیخ
 نیا را اي یکرد ب باران نفرت تل  یچرخدارش نشسته بود و نگاهش م یصندل

 شد ! یکه هروز کمرنگ نم یکرد نفرت یدر خود حس م اهیس هیسا
صدددرا را در  یبا آن دو نگفت اما وقت یلحظه چندان سدد ن نیتا آخر شددكوفه

سنگ ض نشیآ*س*و*ش ورفت بغض   در آ*س*و*ش یکه حت یسر باي کرد ب بغ
اي صددددرا ددا کرد و  یهمسددرش او به آرام تیآرام نگرفت و در نها زیباران ن

شانه ها سرش پناه برد ب وقت یشكوفه به  س یپهن هم  دندیمقاب  در آپارتمان ر
هان یحس کرد ترسدد باران باال م نیتر یتلو اي ن طه ودودش  نا  دیآ ینق و 

واه تمام تنش را پر م  ین فضدداکند ب در خانه که باي شددد باران با هما یخودآ
که در چند روي وذشت مدام در آن رفت و آمد کرده بود روبرو شد ب اما  ییاشنا

صدرا  ینم شت ب با آنكه  شتن به درون خانه را ندا ست چرا درات قدم وذا دان
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آنكه با  با اوردیخانه ب نیاش را به ا یدهاي قدل  یکدام اي وسا چینگذاشته بود ه
سا سواس تمام ، همه و  چیو دقت کرده بود که طرح و رنگ ه بود دهیرا خر  یو

شته اش ن یيندو ادیکدام باران را به  سا اندايدیوذ  اهیس هیب اما باي هم باران آن 
 و وفت : ستادیکنارش ا یب سهند به آرام دید یم ارا همه د ابانیووشه خ

 به داخ  خونه عروس خانم ! یتو و ما رو دعوت کن یبر یخوا ینم -
صدا نیطن شش کم نانینگاه اطم سهند و یورم  ورد آ رونیب دیاو را اي ترد یب 

ب صدرا دستش را دور شانه او حلقه کرد و همراه هم وارد خانه شدند ب آپارتمان 
نگامه منحصر به فرد ه قهیتمام به کمک سل ییدایبود که به ي یدو خوابه ا ینقل
 یم اي دوستانش به چشم یكی یها یادواریشده بود ب در هر ووشه اش  دهیچ

برسام در فص  بهار و شكوفه دادن درخت  یخانه پدر یاي نما ییخورد ب تابلو
انداخت ب سددت قهوه  یبرسددام م یاصددالت و مهربان ادیب باران را به  وهیم یها

وق و ذ انگریشده بود نما دهیکه درست در مرکز بوفه چ یكیو آنت یمیقد یخور
ش ییدایي یتابلوبود ب و  دایصاحب بر قهیسل  دایي یارانب ریته عدالت در ياي فر

 و قابش درست همرنگ ست نهیمتدسم که پس يم یبا لدها شهیاما بر عكس هم
ستانش انگار ورما  یها یادواری دنیرنگ هال کوچک خانه بود ب د یصدر دو

 یلیدانست که پدر صدرا خ یب م دیرا به قلدش بايورداند ب به سمت صدرا چرخ
صرار کرد صدرا م یبزروتر در همان حوال یا خانه شانیبودتا برا ها  یب رد اما 

نه اش نت باشدددد ب اريش ا جهیخواسدددت خا نه برا نیدسددترنش خودش   یخا
 به او بزند ب اما یکرد لد ند دلگرم کننده ا یبود ب سددع ادیي یلیخ شددانیهردو

ست که آنچه واقع یخودش م دارد لحظه به لحظه فرو رفتنش در ترس و  تیدان
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 یا قهیکرد ب مهمانان همراهشددان تا چند دق ینم شیمدهم اسددت که رها یغم
شد ت یآنجاماندند و بعد تک تک با آريو نفر که  نیرفتند ب اخر شانیبرا یخو

رودب  یتوانش هر لحظه اي دسددت م نیاي خانه خارج شددد باران حس کرد اخر
شش برا ضاك خودش به خوب یصدرا با ودود همه تال ستد یم یکنترل او  ان

ست هر  شتداه کوچكکه ممكن ا چقدر به او و باران و رابطه تايه عمق ورفته  یا
د و افتا یمهمان انیدر پا نایدکتر ب یها هیتوصدد نیآخر ادیشددان صدددمه بزند ب 

 دیکش یقینفس عم
 برات دم کنم ! یخور یباران قهوه م -

 وفت : یتكان داد ! صدرا با بددنس دییسرش را به نشانه تا باران
قهوه  نیاول دینو سیاب بشددن ! بگذار تو سددروخودمون خر  یوسددا فیح -

 ب ب ب میمشترکمون رو ب ور
 با تعجب نگاهش کرد : باران

 دناب ثابت ! ادیبهت نم یاصال بد دنس -
 به طرف او رفت و دستش را دراي کرد ب صدرا

 ! زمیعز یبهم بگ دیبه بعد فقط با نینشد ! اي ا گهینه د -
 دا بلند شد بدستش را ورفت و اي  دیبا ترد باران

 ! دیمس ره هنگامه و نو میکه بش -
 بب دنیسوژه ان واسه خند یاونا که خودشون کل -

حرف دسددتش را دور کمر باران حلقه کرد و او را به سددمت  نیاي وفتن ا بعد
ب  دیآ یکرده و باال نم ریاش و نهیب باران حس کرد نفس در سدد دیخودش کشدد
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شش  یموها شانیپر یحلقه ها یصدرا به آرام شت وو باران را عقب يد و به پ
 برد ب و يمزمه کرد :

 پرنسس من رو مس ره کنه ! یکنه کس یخود م یب -
که تحم   دیکشدد یشددعله م یینگاهش کرد در چشددمان صدددرا ورما باران

آنكه در آ*س*و*ش صدددرا  یاو ممكن ندود ب به دا یحرارتش در آن لحظه برا
 شدانیو شده ب حالت تهوك ورتل یاحساس آرامش کند حس کرد دچار استرس

صدرا نا آرام ش یاش را حس کرد و کم یرا ورفته بود ب  اه ب نگ دیخود را عقب ک
 يد و وفت : یبود ب صدرا لد ند شیهمه ترس ها ییایوو ارانب

 هیبرو  میو اي قهوه محروم نشدددد یتا با داذبه هات من رو اي راه به در نكرد -
 فرانسه ! ای یخور یکنم ترک م لداس راحت بپوش تا منم قهوه رو دم

 رفت يمزمه کرد یهمانطور که به سمت اتاق خواب م باران
 اسپرسو ! تلو بببب -

 یقلدش را خودش م یداد ب صدددا هیاتاق را پشددت سددرش بسددت و به آن تك در
شددد که اي هر سددو به او  ییها هیکرد اتاق پر اي سددا یتوانسددت بشددنود ب حس م

 یبه سددمت کشددو ییای ولیافكار مال نیار اي افر یشددوند ب برا یتر م کینزد
شلوار  سش رفت و بلوي و  سف کیلدا ش دیسف ریرا که اي حر یرنگ دیسره   هیحا

بار  نیآخر یتا برا ستادیتوالت ا زیم نهییمقاب  آ یآورد وقت رونیشده بود ب یدوي
د ب با شدد دهیبه عقب کشدد شیانگار يمان ناوهان برا ندیخودش را در آن لداس بد

تا با در آوردن آن هر چه  دیکشدد نییلداسددش را پا پیدسددت برد و ي صددالیاسددت
بدن برهنه و سردش سر خورد  یرو ساتنب لداس  ابدی ییافكار رها نیيودتر اي ا
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شود ب اما ين برهنه درون آ یافتاد ب م نیيم یو رو ست تا با کندش رها   هنییخوا
 یت نمت ت نشددسدد یرفت رو یم شیکرد ب سددرش و یم شدد ندشیر شددتریب

 ب دیاي پشت در به ووش رس ییيمان و مكان وم شده صدا یدانست در کجا
 باران ! -

شش غر صدا شب نه ! نم دهیچقدر به وو ست  یو پر خواهش بود ب نه ! ام توان
 اریتاخ یرفت ب ب یم شیکرد سرش و یتحم  کند ب خسته بود همه تنش درد م

 رو به در بسته با التماس وفت
امشب ولم کن اصال  هیامشب بگذار به حال خودم باشم ب  امشب نه فرهاد ! -

 بببب ستیحسش ن
*** 

ا باران آورده بود ت یبرا ریشدد یوانیدر اتاق ماند ! ل رهیدسددتگ یصدددرا رو دسددت
به او برورداند ب حواسش بود  یتلو آرامش را کم یقد  اي خوردن اسپرسو دیشا

شن شام نزده ب اما  سم فرهاد  دنیکه باران لب به   شیرا تا ولو یانگار يهر تل ا
افتاد که دلش  یزیآن چ ادیهم وذاشددت ب و به  یرا رو شیباال آورد ب چشددمها

به آن فكر کند ب شب ايدواج باران و فرهاد ب  یا هیثان یخواست امشب حت ینم
اي  شددتریب دهیباران آن شدددب در آ*س*و*ش فرهاد چقدر يدر کشدد نكهیفكر ا

سادت تل  شبود که بر و دودش  یح اندام  انهیچنگ انداخت ب فكر لمس وح
 هینشد ب پشت به در کرد و تك بارانواه مالک روح  چیکه ه یباران به دست کس

هر بار  یعنیاسددم اي دهان باران  نیا دنیحس و ناتوان به آن داد ب شددن یاش را ب
ند اول یکه ب واهد لحظات تاق بگذرا باران م یزیچ نیرا در آن ا به ذهن   یکه 

 یتا بفهم یمرد باش دیمكرر فرهاد است و با یت تلو و تعرض هارسد خاطرا
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 نیبه نفرت در ا یحت یدر ذهن آنكه عاشددقش هسددت گرید یحس بودن کسدد
 شیدانست و پ یرا اي قد  م نهایلحظات چقدر تلو و وزنده است ب صدرا هم ا

اد د سرش را تكان یینوایکرده بود اما حاال که در عم  با آن مواده شد با ب ینیب
 و با خود وفت :

صفانه ن نیا - م  رو متح یرنج نیباران که چن یمن نه برا یببب نه برا ستیمن
 ! میبش
مدهم درون ذهنش و خنده  ریو با تصدداو سددتادهیآنجا ا قهیدانسددت چند دق ینم

شد او را به خود  ریش وانیدنگد ب اما ل یفرهاد م رويمندانهیپ ستش رها  که اي د
شب وو نیرا اي يم وانیآورد ب ل شپزخانه رفت ام سمت آ شت و به   دیااو ب ایبردا

سپرسو م یبه دا شكر ، تلو  ضافهشات ا کیخورد آن هم با  یباران ا و بدون 
 مث  حالش ببب

سا نكهیهم باران شد ب انگار  شتداهش  سم فرهاد را بر لب آورد تايه متوده ا  هیا
به يمان حال  و او با شددددت هرچه تمام تر  تندیو اي کنارش ور دندیها خند

پرت شددد ب وحشددت يده اي آنچه به لب آورده بود به در همچنان بسددته چشددم 
وشوده شده بود  انهیرا در که در سالها قد  وحش گریدر د کیدوخت ب و خاطره 

اش را رقم يده بود به خاطر آورد ب اما در اتاق همچنان  یشب يندو نیو تلو تر
آيار دهنده تر اي  اریرا کرده بسددکه در حق صددد یدانسددت کار یبسددته ماند ب م

 دیکش یقیاو و فرهاد وذشته بود، است ب نفس عم نیدور ب یآنچه در آن سالها
بتواند  دیبرود تا شا رونی، لداسش را بپوشد و ب ابدیاش را باي  یکرد انرژ یو سع

 یاریبا او  یاندک یدسددتها که حت نیبدهد ! اما لعنت به ا حیصدددرا توضدد یبرا
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س ریحر کردند ب ینم شش م یخنک لدا شت نواي کرد و  یکه در آ*س*و*ش دا
شود و  ینوايش لداس آرامش دیخواست هرچه يودتر آن را بپوشد شا یدلش م

اس به لد کیآنجا در آن اتاق تار یچقدر با ناتوان دیب نفم زدیبر دانش فرو بر
 چیب ه دیکه به در خورد را شددن یضددربه آهسددته ا یب*س*ل مانده که صدددا

بود  دهیکه هنوي نپوش یلداس اریاخت یوشوده شد ب ب ینداد و در به آرام یپاس 
 ابانداخت تا به صدددرا که  نییوردنش باال آورد و شددرمزده سددرش را پا ریرا تا ي

دسته دار بزرگ بود چشم در چشم نشود ب صدرا  یسفال وانیدو ل یحاو ینیس
 یپات ت یرا رو ینیباران   در خود مچاله شددده قلدش به درد آمد ! سدد دنیبا د

 کنارش نشست ب یوذاشت و به آرام
ستش شک باران که انگار با  یچانه باران برد و نگاه ریرا ي د شمان پر اي ا به چ

 یشكسته بود انداخت ب و لد ند يد ب خم شد و به آرام شیاو بغض ابرها دنید
 و وفت : دیباران را ب*و*س ینینوک ب

کنه نوک دماغش دمع  یبغض م یقتدختر کوچولو چه خوشددگ  و نیا گاین -
 هیور نكهی؟ ا یلداس بپوش یستیکوچولو ! بلد ن یکن یم هیب حاال چرا ور شهیم

 کمكت کنه ! یینداره بگذار بابا
خجالت يده لداس را محكمتر در دستانش ورفت اما صدرا بدون توده به  باران

ا با لداس ن تنهلداس اي او ورفت بارا یوقت نكهیتوده به ا یحرکت باران وب نیا
سته بود، دکمه ها ریي ش شلوار  یدلو یمقابلش ن  سره را باي کرد و کیبلوي و 

را بپوشدددد ب باران  لداسباران را بلند کرد و کمكش کرد که  یخم شدددد و پاها
 یقاطعانه بود تا دلو یپر ايمهر صدددرا که به اندايه کاف یهمچنان به رفتارها

که در آن لحظه اي آن ها  شیشددک هاو ا سددتینگر یم رد،یم الفت او را بگ
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صله دکمه ها یم یصورتش دار یمتنفر بود رو صدر و حو صدرا با   یشد ب 
 و وفت: دیخند رانلداس را بست و بعد به صورت اشک آلود با

 ب امیتا ب نیبش نجایا -
بعد با حوله مرطوب  یتوالت نشدداند ب لحظات زیمقاب  م یصددندل یاو را رو و

 بروشت و وفت : یکوچك
سائ  وارد ن نیبه ا ادیبانو !که ي دیخوب بنده رو عفو کن -  هیونم د یب م ستمیم
 اور ب وام برم اونو دمیکنند اما ترس یرو پاک م شیهست که باهاش آرا یزیچ
سف دایپ  نیبد تیحوله مرطوب رضا نیکننده بروردم پس به هم دیکنم با ظرف 

 لطفا !
کرد با  یم یکه سددع یالآهسددته به سددمت صددورت باران خم شددد و در ح و

 نیگسن شیحواس باران را پرت کند شروك به پاک کردن ته مانده آرا شیحرفها
 صورتش کرد ! یعروس رو

سان و مهتاب خ نیا - سان خ یيوج بانمك یلیسا سا ستند اي  شم  یلیه خو
 دینو یدید یباشدده بببب راسددت شددتریاومد! دوسددت دارم رابطه امون باهاشددون ب

آخرش هم  ارمیاي ر*ق*ص سر در نم ادی! منكه ي دیر*ق*ص یچقدر قشنگ م
 ! ستین یعرب ایباباکرم  دمیر*ق*صه فقط فهم یم ییکجا دمینفهم
 لد ند يد ب اریاخت یب باران

 ضیلد ند م*س*تف هیافت ار دادن و بنده رو با  زیاوه اوه بالخره پرنسددس عز -
 کردن !

 ب دیسرش را ب*و*س یرو یبه آرام و
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دارن !  با هم ییارتداط ها هیخانم و سهند  یلیل نی! به نظرم اوفتم  یداشتم م -
 ؟! یکن یفكر نم ینطوریتو ا

 تكان داد ! یدر سكوت با لد ند سرش را به نشانه نف باران
 ذره هم تكون ن ورد ؟! هی تیخواهر شوهر یاصال شاخک ها یعنی -

شت و نگاه باران صدرا برو سمت  صدر یبه  شد  ا ا ببه او انداخت که باعث 
 بلند ب ندد: یصدا

عشددق که آدم رو  نی!!! امان اي ا امیخاله ينک به نظر م یلیدونم االن خ یم -
 کنه ! یخاله ينک هم م

کرد که  یخواسددت حرف بزند اما لحظه به لحظه حس م یهنوي دلش نم باران
صدرا ه یآرامتر م شان چیشود ب در رفتار  صرف او ودود  یبرا جانیاي ه ین ت

اي آشددنا ها  یكی یبودند که بعد اي عروسدد یمیدو دوسددت قد نداشددت انگار
 یجاقهاتمام سن یخورندب صدرا به آرام یدرباره مهمانان قهوه م دتیمشغول غ
 و وفت : دیکش رونیباران را ب یدرون مو

وش د هیشددونه کرد بهتره فردا صدددح  ینطوریمو رو ا نیبشدده ا كنمیفكر نم -
 ! یو همونجا صافشون کن یریبگ

 صددورت دنیسددر تكان داد و اي دا بلند شددد ب صدددرا با د دییبه نشددانه تا نبارا
باران در مشامش  یاو را آ*س*و*ش فشرد ب بو اریاخت یمعصوم و محزون باران ب

!  یروي بهار کینم نم  یپس اي بارش ها یطراوت و تايو هیشددد یی، بو دیچیپ
 ووشش يمزمه کرد : ریي
 کنارتم ! زیهمه چ نداش ! من تا اخر زیچ چینگران ه -
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 قیعم یوردن و شانه باران را با نفس نیب یآورد و وود نییسرش را پا یبه آرام و
 ب ستادیدورتر ا ی! و بعد کم دیو ب*و*س دییبو
 رونیب میبر ایشددما من رو اي راه بدر نكنه ب ب یها تیدذاب نیکه ا یبه شددرط -

ال که امشددب حتما قد مهلیف هیرو بهم داد و وفت  نشیدورب دی! نو میقهوه ب ور
 ! مینیبد دیاي خواب با

رنگ مقاب   یریکاناپه شدد یبه هم راه صددددرا اي اتاق خارج شدددد و رو باران
قهوه را به  ینیوص  کرد س ونیزیرا که به تلو نینشست ب صدرا دورب ونیزیتلو

 اشپزخانه برد و وفت :
سمت ن - شب ق شده !فكر کنم ام  هی مه با! من ورسنه امیقهوه ب ور ستیسرد 
 ؟! یموافق تییسكویو ب ریش وانیل

 بالخره يبان باي کرد : باران
 اره خوبه ! -

 تواند ورسنه هم باشد ! یکرد که در آن اوضاك م یم تعجب
را که مقاب   ینیوشددت ب صدددرا سدد یداشددت بر م یكی یكی شیحس ها انگار

 یوبباران وذاشددت دو عدد قرص کوچک هم کنارش بود که باران آنها را به خ
 شناخت ب یم
 نیبعد متوده شدددند ،که ا یچشددم دوختند و اندک ونیزیهم به صددفحه تلو با
اي آنها  یورفته که برخ یخاص مهمان یاي صددحنه ها دیسدددت که نو یلمیف

چند دختر بچه کوچک که با حرارت اما  دنیحالت طنز داشددت مث  ر*ق*صدد
الس و با ک کیش اي مهمانان به ظاهر یكیبشقاب  ای دندیر*ق*ص یم انهیمدتد
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بود !  یيباله دان کیبه  هیشدددت پر شدددن اي انواك غذا ها و دسددر شددد يکه ا
سكندر رهیخاطره و نگاه خ یر*ق*ص پر ادا  یچند نفر اي مهمانان مرد به او ب 

ص کی كهیخوردن هنگامه موقع سدتا چاق در حال ر*ق* و را ا دایتقر دنیخانم ن
صحنه ها یبه طرف س نیاي ا یپرت کرد و  ستبا تک تک د تیت و در نهاد  انو

آن دو  یبرا شدددانرایحرف يده بود و اي آنها خواسددته بود تا آريوها كشدددانینزد
به خود آمد و متوده  ونیزیرو تلو یکه تمام شد صدرا اي خط ها لمیب ف ندیبگو

! به سمت باران که بروشت با تعجب  دهیقسمت اي آن را درست ند چیشد که ه
 داده به خواب رفته ! لد ند هیتكاو  یکه سددرش را به بايو یکه باران در حال دید

مد  بلند کرد و به طرف  یيد و اهسددته او را در آ*س*و*ش ورفت و اي رو یتل 
صورت یرو ت ت یاتاق خواب برد ب وقت سف یساتن  ش شیرا رو دیو  لحظه  دیک

په اکان یرفت ب رو رونیاي اتاق ب یبه چهره آرامش نگاه کرد و سددپس به آرام یا
وبان در ات یبه رانندو دیشد  یبرود م رونیخواست اي خانه ب ینشست ، دلش م

 شهیداد و هم یدر يمان خشم انجام م شهیکه هم یبا سرعت باال داشت ! کار
توانسدددت باران را تنها  یاحمق اسدددت ب اما نم یهم معتقد بود که کار آدمها
ود اصال منصفانه ند نیمشترکشان ا یشب يندو نیبگذارد آن هم درست در اول

 ب با خود يمزمه کرد :
ببب اه   ارمیرو در ب گاریپاکت سدد هیکه برم دخ   سددتمیهم ن یگاریسدد -

ستور یستیم*ش*ر*و*بم ن سر چقدر پا !  یا زهیاخه ببب حالم بهم خورد ايت پ
 !بببب یبكن یچه غلط یخوا یاالن پس م

شددته وذا یکوچك کار زیکتاب انه بزرگ و م کیکه در آن  گریسددمت اتاق د به
که هنوي نتوانسددته بود تمامش کند را  یکتاب حقوق نیبودند رفت ب قطور تر
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شت م رونیب ضا زیآورد و پ ست ب به ف ش  دایقرکه ت ستیکوچک اتاق نگر ین
 یروي ینعی نجایاشغال شده بود و با خود فكر کرد ا لهیچند وس نیبا هم شتریب

رد ک یدا نرفته باشددند ؟! سددع نیشددود ! اور تا آن موقع اي ا یاتاق کودکشددان م
درون کتاب بدهد، اما واژه ها اي  یحقوق نیحواسددش را به اصددطالحات سددنگ

ن باران با آ دنیکه تا لحظه خواب یب حس تل   تندیور یمقاب  چشددمانش م
ش يد ! دست یم شیها یشادمداريه کرده بود نادوانمردانه دست به کشتن تمام 

شد و  یرو شت  صفحه اي کتاب را  کیآنكه بفهمد  یبصفحه باي مقابلش م
و  بود زاریاي فرهاد اي خودش ب شددتریپاره کرد ب اي دا بلند شددد ب در آن لحظه ب

شدن در ا یحس م ضع نیکتابها باعث ا نیکرد همه کور بودنش و غرق   تیو
 که با باران وذرانده بود ییو شدها هادبه فر اهشیامروي شده ب حسادت تلو و س

س یسمد یب فكر آيارها شد ب و او در  یو دن سانده با که ممكن بود به باران ر
ها غرق در ا مام آن شددد ها نیهم نیت امروي در تفكرات  تیخاصدد یب یکتاب

 کرد ب یم شیاش غرق بود و خود را ستا انهیکمالگرا
د با پرت کر نیيم یخشددم به سددمت کتاب انه رفت ، تک تک کتابها رو رو با

بد ب وقت ینها را به صددورت فرهاد مکرد که آ یپرت کردن آنها حس م  به یکو
ها تاب مام ک مد ت ها اي  یپ ش و برخ نیيم یرو یقطور حقوق یخود آ اي آن

سته و عرق ر شده بودند ب خ شان ددا  ست ب  زانیدلد ش سط آن همه کتاب ن و
را دور  شیحاصدد  اي خشددمش حاال رها شددده بود ! دسددت ها یانگار انرژ

 آنها وذاشت ب با خود يمزمه کرد : یحلقه کرد و سرش را رو شیيانوها
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نقطه  نیتو ا یینجایبببب حاال که ا یحس مسدد ره بشدد نیا میتسددل دینه تو ندا -
 بببب

شك شیبا خود يمزمه کرد که لدها آنقدر شدو  یاي خ ترک خوردند ب اي دا بلند 
ر کارش تمام شددده بود نو یکرد ! وقت شیشددروك به برورداندن کتابها به سددردا

س  دیتاب یپرده کرم رنگ اتاق به درون م یصدح اي ال دهیسپ یترکمرنگ و خاک
 ب ب ب

که حس کرد طعم وس و تلو دهانش  یزیچ نیشد اول داریاي خواب که ب باران
ست ب  ستیبود ب به اطراف که نگر ست و چرا آنجا تايه به خاطر آورد که کجا

شان م کیساعت نزد سر دا یدوايده را ن سرعت  ست و تاي شیداد ب به  ش ه ن
سر بچه ا شد که چون پ صدرا  ش یمتوده   فروکنارش به خواب  طنتیآرام اي 

 بود ب باران با به خاطر اوردهیرا در ن شیو شددلوار لداس داماد راهنیرفته ! هنوي پ
 یاحسدداس گ*ن*ا*ه به سددراغش آمد ب دسددت دراي کردو موها شددبیآوردن د

 مه کرد :لب يمز ریي بودند کنار يد ب دهیاش چسد یشانیبه پ شانیصدرا را که پر
 ! ی تیچند نفر رو بهم ر یانت اب غلط يندو هیلعنت به تو باران که با  -

 نهیس یرو دای، باران تقر دیو او را به طرف خود کش دیمچ دستش را چسد صدرا
صدا سته بود ب اما با  صدرا هنوي ب شمان  شد ب چ ش ییاش پرت  ي ا یدور روه نا

 موقع وفت : یخواب ب
 ! اور اشتداه بود االن من و تو کنار هم ندودم ب ینكرد یتداهاش چیتو ه -

 یخود را دمع کرد اما بالخره توانسددت سددرش را ارام رو یلحظات یبرا باران
که دچارش شده بود رها کند ب  یصدرا بگذارد ب و عضالتش را اي اسپاسم نهیس

و به ووش او چون  دیرسدد ینواخت به ووش م کیقلب صدددرا آرام و  یصدددا
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ستش را دلو آورد و دور باران  ریدلپذ یقیوسم ست را صدرا د رد ب ک حلقهبود ب 
 کرد اي دا بلند شود : یباران سع

 ! رهیو یات درد م نهیاالن قفسه س نمیبگذار برم صدرا سنگ -
 ! نمیسنگ یچ یعنی!  یکن یم نیبه قدرت مردانه من توه یدار -
 ؟ ستیورسنه ات ن انایدناب پر قدرت اح -
 بدر ! هی مث  -
 بگذار برم صدحونه آماده کنم ب یپس تا من رو ن ورد -

ب سر باران سر خورد  دیبالخره چشمانش را وشود و به طرف باران چرخ صدرا
 قرار ورفت : شیبايو یو رو

شه که همون وز  یخوب اور به م - ! اما  مدیم حیترد شتریاول رو ب نهیخودم با
ش ستین ايین صدحونه با شر ا ریدوش بگ هیبرو  یشما به فكر   یموها نیتا اي 

 ! دمیرو م دشیب من خودم ترت یراحت بش شانیپر
 ؟ یهم بلد یشما مگه آشپز -

 چشمانش کنار يد ! یآشفته باران را اي دلو یموها صدرا
شپز - صال  ینم یصدحونه درست کردن که آ  یبهتر دارم ب شنهادیپ هیخواد ! ا
 ! میخوب ب ور یدا هیناهار خوب  هی میو به داش بر میصدددحونه بشدد الیخ

 ! میتا به پرواي برس میرو دمع کن لمونیو سا مییایبعد ب
 نشست و وفت : شیبه سرعت سر دا باران

 ! امیو م رمیگیدوش م یا قهیسفرمون ندودم ب من ده دق ادیاصال  یوا -
 با لد ند وفت : صدرا
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 ! میدار ادیعجله نكن ! وقت ي -
*** 

کرد که شددب وذشددته  یسددنگ قدر حافظ دوخت ! باور نمنگاهش را به  باران
سر  در شهیرا هم ششیایکه رو یاش را پشت سر وذاشته آن هم با کس یعروس

شب م ساعت اي ده  شت ب  ستراحت یدا شت و آنها بعد اي ا کوتاه اي هت   یوذ
خلوت و کم تردد به آنها خوش آمد  هیآمده بودند ب حافظ هیبه حافظ میم*س*تق

س یي باال رفتن اي پله هاوفت ب بعد ا سنگ آرامگ دنیاندک مقدره و ر اه به کنار 
و  دیر کشسنگ قد یرا ورفته بود ب انگشتانش را رو دانشیباران بغض دوباره ور

 يمزمه کرد :
 دمیحافظ چقدر فال ورفتم ! چقدر هر شب تو رو ب*س*ل کردم و خواب ادتهی -

 اددانشگاهیحافظ فردا صدرا م کردم که تیو باهات حرف يدم ببب چقدر هر بار ن
 ببب برامون دعا کن ! نجامینه ! حاال با خودش ا ای

شت ب باران حافظ  یاما حس خوب دیباران نفهم یاي يمزمه ها یزیچ صدرا دا
 آورد چشمانش را بست و آن را وشود ببب رونیب فیکوچكش را اي ک

 آخر شد اریهجران و شب فرقت  روي
 کار آخر شد فال و وذشت اختر و نیا يدم
 فرمودیهمه ناي و تنعم که خزان م آن

 در قدم باد بهار آخر شد عاقدت
 که به اقدال کله ووشه و  زدیا شكر

 و شوکت خار آخر شد یباد د ن وت
 بیکه بد معتكف پرده غ دیام صدح
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 که کار شب تار آخر شد یبرون آ وو
 دراي و غم دل یشدها یشانیپر آن

 شد نگار آخر یسویو هیدر سا همه
 هنوي امیا یي بدعهد ستین باورم
 آخر شد اریغصه که در دولت  قصه
 باد یقدحت پرم یلطف نمود ایساق
 خمار آخر شد شیتو تشو ریبه تدب که
 حافظ را یکس اوردیشمار ار چه ن در

 و شمار آخر شد حدیکان محنت ب شكر
*** 

اشددته را دا نگذ یزینگاهش را به اطراف دوخت تا مطمئن شددود که چ هنگامه
به او م یاي اتاق خارج شدددد صددددرا خندان دلو یاسدددت ، وقت تاقش   یدر ا

 ب ستینگر
اومد همه رو دارو  دیاون نو یمن و باران دا نگذاشددت یبرا یزینترس ! چ -

مال  نیوم ا یبهش م یبرد هرچ یبارانم داشدددت م ریتقد یکرد برد تايه تابلو
چه  شییل نامزد منه ! خداپس ما شدددهیاي افت ارات دوران کارآموي گهیبارانه م
 آشنا کردم ! وانهید نیکردم تو رو با ا یاشتداه

 را باال برد : شیابروها هنگامه
سه متر  مسینو یات م هیعل هییشكوا هی! وورنه  ایکرد نیبهش توه گهینشنوم د -
! 
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 ! یورفتارش شد یکه حساب نمیب یم -
 ؟ یکن یحسادت که نم انایاح -

 و وفت : دیبلند خند یبا صدا صدرا
شق ن نیبه ا دیپر اي عاطفه کنارم دارم چطور با یایدر هی یوقت - سويیع ما ش م

 حسادت کنم !
 دعوتت کردم ! مونیسوي ! اور عروس میعجب ! حاال عشق ما شد ن -
 یعنیخواد  یخانم ! دوماد ساقدوش نم رهیو یشما سر نم یمن نداشم عروس -
 ؟

 يد و وفت : یپويخند هنگامه
 ادامه بده ببب ینطوریها ! اما خوبه هم یدواریخودت ام به یلیخ -

 به او کرد و وفت : یقینگاه عم صدرا
 ! میدوست داشتم با هم کار کن یریم یشد که دار فیاما ح -

 يدو وفت : یپر اي قدرشناس یلد ند هنگامه
 اون سر شهر ! رمیانگار دارم م یگیم نیام همچ ینییواحد پا نیمنكه هم -
 رفتن ؟! نیبود به ا یچه اصرار خوب حاال -
 منم اونجا راحت ترم ! برسام هم که دیوفتم که ! بهتره تو و باران با هم کار کن -

 ! گردهیبالخره بر م
 شانه باال انداخت : صدرا

 ! یموفق شهیتو هم یمن ندار یبه آريو ايی! ورچه ن یموفق باش دوارمیام -
 دناب ثابت ! باران کجاست ؟ یمرس -
 کرد ! تشیاذ یداشت که کل نیدادواه سنگ هیه خونه امروي رفت -
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 ! كنهیکار رو ول م نیحساسه ! اخرش فكر کنم ا یلیاش خ هی! روح یاخ -
  و  ببب مث ستین دیکار کنم ! ايش بع سفیونیبرم تو   وادیدلم م گهیاره م -

 ! فهیاش ظر هیروح
 : دیخند هنگامه

ها  یسوسول باي نیوقتشه دست اي ا نیکرد یسه ماهه که عروس کیشما نزد -
 ! و  و بلد  و سند  بب دیبردار

 رفت و وفت : یبه طرف در خرود صدرا
 هیواسددده  گهیدو روي د نمیخودت با يبون خوش برو ! ند رونیتا ننداخمت ب -
 ؟! هیهمسا یو بگ یدر بزن یایب ییچا الهیپ

 رفت و وفت : رونیخندان اي در ب هنگامه
صرونه امن ناهار   ودیب - ست پ ت  یاندايم ! نم یلنگر م نجایو ع تونم اي د

 باران بگذرم !
 تو خوشه ! یدلش به چ دینو نیمن موندم ا -
 !  وادیم رتیهمه کمال که چشم بص نیبه ا -
 به سالمت ! یپس تا چشمم رو کور نكرد -
فرصددت  نیصددورت خندان و معترض هنگامه بسددت ب در هم یدر را به رو و

شده بود دلش هواکه اي ب یاندک ساعت ا  یاو را کرده بود ب نگاه یاران ددا  به 
 نداخت و وفت :

روي هم من يود تر برم خونه مالحت هم  هیکه  ادیبه آسددمون نم نیخوب يم -
 منزل ببب یبه سو شیپ  ی! کال دفتر تعط ومدهیکه ن
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*** 
ا هو یرا ب شیموها یریکه با دسددت خم یبه سددمت تلفن رفت و در حال باران

 را برداشت : یراند ووش یعقب م
 بله ؟ -
 یسالم آد -
 ی! خوب زمیماهت عز یسالم به رو -
 خوبه؟ یصدرا داداش یتو خوب یمرس -
 ؟ یمن کرد ادیخوبه چه خدر چه عجب  -
 ! میاونجا بود شبید نیواال ما که هم ییپر رو یلیخ -

 دیخند باران
 غر بزنم ! یکم میخواستم طدق عادت قد ینطوریهم -
 تموم کردم مانیپ ریام رو با ام یشناسمت ! ينگ يدم بگم امروي دوست یم -

 لد ند يد و وونه اش را خاراند : باران
 چرا ؟ -
ي ا شددتریکردم ادامه دادن ب یمث  بچه ها قهر کنم ! اما حس م نكهیالدته نه ا -
 دهیدواب م ییداها هیتا  یببب بچه باي ستیصالح ن نشیا

 ! یين یونده ونده م یهر ! حرفاخوا یشد ریانگار پ -
 بزرگ بشم ! ادیبهم نم -
 چرا قربونت برم ! اي بابا چه خدر حالش بهتره ! -
 خنده ! یم شتریرويها بر خالف وذشته ب نیبهتره ا یلیاره خ -
 بهتر نشده ! شیحرکت ایوضع حرف يدن  -
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ستش دکتر م - س راتییتغ یشده برا رید یلیخ گهید گهیخوب را سا  دیا! ند یا
 باشم بب دواریام ادیي

 ب امدشانیپ یها یكیها و تار هیب لعنت به سا دیکش یقینفس عم باران
ما یآد - باور کن من تو چشدد حت نكن  نارا با م یخودت رو  که  یبا خونم 
 عادت کرده ببب طشیبه شرا گهیخوشحاله ! اون د یلیخ

 باران سكوت بود ب پاسو
ا م رفته بود تئاتر شهر اونجا سهند رو باي دوستا یكی رويید ینكته ا هی یراست -
که  هیاي اون همكارم همكارم شددتریب یلیخ هیقضدد گهیبود فكر کنم د دهید یلیل

 وه ! یم یسهند ه
 ؟ یکرد یم یبزروتر یادعا یپونه تايه داشت یا یا -
ا ! خصددوصد گرانهیتو کار د یبزروتر شدددن فضددول یاي نشددونه ها یكیخوب  -

 دن !در اور یخواهر شوهر باي
 ببب ستیمعلوم ن یزیحاال که چ -
 یک دونمیها همه دا با همن ! فقط نم یمعلومه ببب تايو یلیبه نظر من که خ -
 کنه ! یو رسم یرو علن هیخواد قض یم
 یریمنتظره تا تو سر و سامون بگ دیشا -
شد ب او و ايدواج چطور م یقیبار نوبت پونه بود که نفس عم نیا ست توا یبك ن

 کرد ! یدر اعماق قلدش او را ورم م یدا دیبراق و مهربان فرهنوي نگاه 
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من بزرگ شدم باران ! اما نه اونقدر ب سهند هم بهتره واسه سر و سامون دادن  -
ندو نه بب د شیبه ي نه نك  یپرفسددور شیر نیکم کم داره تواين ب گهیمنو بهو

 بب زهیریسرش بهم م یدلو یصورتش و موها
 و دلش ورفت دیرا شنپونه  یغم درون صدا باران

 ! شهیم یواقع یدکترها هیتايه داره شد یبه سهند دار كاریچ طونیش یا -
 کاره وذاشت ب مهیرا ن شانیينگ در خانه وفتگو یصدا
صدرا آن را با کل باران شود دیتلفن را قطع کرد و تا آمد که به در برسد  ب باران  و

 یايه داشدت تالش مرا در آن سداعت نداشدتب ت دنشیدا خورد اصدال توقع د
ست و لحظه ا یشكالت کیکرد تا با پ تن ک صدرا در را ب  یسورپرايش کند ب 

شد د یدلو در  یو قهوه ا یصورتچهارخانه  شدندیباران با آن پ دنیآن متوقف 
ها ینیکه نوک ب یحال به خم یدلو یو وونه و مو ته   کیک ریسددرش آغشدد

صدا یشكالت شد با  وقع م یدل ور اي خنده ب بلند ب ندد ب باران یبود باعث 
 صدرا وفت :

 ؟یدید یکمد تیسالمته مگه ش ص ی؟! دا هیمزه چ یب -
 را اي هم باي کرد و وفت : شیدست ها دیخند یهمانطور که م صدرا

 ؟ یپ ت یم کیک یببب داشت یشكالت یب*س*لم ! بانو ایب ددددزمیعز -
 ورفت : خنده اش زیخنده صدرا شد و خودش ن  یتايه متوده دل باران

 یذره اش رو دادم ب ور هیحاال صدر کن اوه  -
شپزخانه رفت ب در کمتر اي چند ثان بعد سمت آ  فیصدرا ک هیبه حالت قهر به 
مد  انداخت و به دندالش به آشپز خانه رفت ب باران هنوي هم  یاش را رو یادار
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 هنچرخانده بود که دستان صدرا اي پشت سر ب کیک هیما انیاش را م یين دست
 را ورفت ب شیدور کمرش حلقه شد و باال آمدو دست ها

 دور ! زمیر یرو م نیبرو به خنده ات برس آقا ! منم اصال ا -
و کاکائو را   یخوش وان یباران فرو کرد و بو یصددورتش را داخ  موها صدددرا

 ب و سپس باران را به طرف خود چرخاند باران اعتراض کرد : دینفس کش
 ببب شهیم فیشد ! االن لداست کث یدا شكالتهمه  یکن یم كاریچ -

اش را  یشددكالت یباران را باال آوردو نوک انگشدددت ها یدسدددت ها صددددرا
 و وفت : دیب*و*س

شكالت - شت  ست انگ  یتشكال کیک ستین ايین گهیببب د یچقدر خوشمزه ا
 ! یبپز

 برورددو در همان حال وفت : کیک یخواست تا به طرف ظرف حاو باران
کار دسددتت دادن ! خدا شددفات بده  یحقوق یپرونده ها نیا گهیفكر کنم د -

 انشالله ببب
توده به اعتراض باران او را آ*س*و*ش ورفت و آرام در ووشش يمزمه  یب صدرا
 کرد :

 حاص  نكن بانو ! یب یوقته شفام رو اي خدا ورفتم ! دعا یلیمن خ -
سوياند و لدها یورما صورت باران را  سش  باران را لمس  یذره ذره لدها شینف

به  یتوده گریکدام د چیکرد ب همزن اي دست باران به کف آشپزخانه افتاد اما ه
 لب يمزمه کرد : ریآنچه بر سر کف آشپزخانه آمده بود نداشتند ببببب باران ي

 بب رهیو یکمرت درد م نمیسنگ نیمنو بگذار يم -
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س یهمانطور که باران را م صدرا سمت اتاق خواب ر دیب*و* فت و او هم به 
 به يمزمه وفت :

 ؟! یرو بگ نیهم دیتو هر بار با -
 بببب

 یآمد نگاه م یشرشر آب اي آن م یبعد باران به در بسته حمام که صدا یساعت
 یته*و*س باران شكال یيد ب اي فكرش وذشت حقته تا تو باش یکرد و لد ند م

 یتآورد ب دس رونیآن ب یرا اي کشو یو دفتر دی! به سمت کنار ت ت چرخ ینكن
 و لد ند يد دیرنگ آن کش یا رويهیدلد ف یرو

 ! زمی" همدم عز
شد ت تر منم شد ت یم ای! کاش همه دن ایين دن نیباران خو ستند که خو  یدون

س یدویچیپ چیه یبب ب هیسادو نیبه هم ستش یببب بودن در کنار ک  یدار که دو
 یه تو خوشد ت باشبجنگه ک ای! که دوستت داره ! که کنارت حاضره با همه دن

سا ستیببب مهم ن که  ستیکنند هنوي ببب مهم ن یم تمیتلو اذ یها هیاور اون 
تا بتونم صدددرا رو به خلوت خودم راه بدم بب  دیطول کشدد میدو ماه و ن کینزد

ش نكهیببب مهم ا ستیمهم ن صدر کرد ببب من رنش ک رو اي رنش هام  دنشیصدرا 
 یتو یحت یکه واه دمیلري یدنش بهم مشددد کیهر بار با نزد نكهیب اي ا دمید

صدو نیهم سهام  هیتمام مث   یرت ت حالم بهم خورد و اون با  سوي لدا پدر دل
هروز  نكهیشددسددت ب مهم ا یدسددت و صددورتم رو م یکرد و حت یرو عوض م

باعث شددده تو با من بودنش متزلزل بشدده ! مهم  یحس نكردم ترس هام ذره ا
شم انقدر يمزمه کردو واه هر میدو ماه و ن نیتمام ا نكهیا صه  یشب کنار وو ق

اتاق فرار کردن ببب و من  نیها اي داخ  ا هیاسر و ته وفت که کم کم س یب یها
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صدوره و قت یوقت دمید مه که روح ستیخواد تنم ن یاونكه اي من م یاون انقدر 
وذاره  یباهام م گهیدسمهامون همونطور که شاملو م یفرا یببب که هر بار قرار

ام  یشددونیموهام و پ یرو ینوايش سدداده و ب*و*سدده ا هیدز  شیشددق بايو ع
صم مببب من ستین سا میت ها هر چند اونا ايم نگذرن ببب  هیورفتم که بگذرم اي 

 یصددورتم حس م یصدددرا رو رو ینفس ها یورما یوقت یهرچند هنوي واه
شش رو رو یکنم وقت ست تنم حس م ینواي  کنار بزنمش  وادیکنم دلم م یپو

 کنم ببب هیووشه ساعت ها ور هیبرم و 
فهمه بب  یحس ها رو م نیمن بگم ببب تمام ا نكهیهمدم بدون ا شدددهیم باورت

 هی شددمیکشدده ببب باي من م یتپش قلدم اونم خودش رو کنار م یانگار با صدددا
دونم  یدونم سدد ته ببب م یپدر مهربون ببب م هی شدددهیو اون م ریبچه بهونه و

 س ته ببب یلیخ
 یمن باشه ببب وقت هیعل ایهمه دن گهیببب اور د ستیوم مهم ن یکه م نهیهم واسه

بد بجنگم ببب  یبا همه حس ها ایصدددرا هسددت حاضددرم به خاطر اون تا ته دن
 اي ینوشددتم که من درباره صدددرا اشددتداه نكردم ببب حاال حت یم شددهیهم ادتهی

و به صدرا ه من ربود ک هچون اون اشتدا ستمین مونیام هم پش یقدل یاشتداه يندو
 خودخواه ببب یاور االن تو دلت بهم بگ یحت ستیرسوند ببب مهم ن

! دلم  شمیو اي دادواهها خسته م نیاي کار و اي قوان نهمهیاور ا ستیمهم ن همدم
شق ع یصدرا هست تا وقت یکنم بهم ظلم شده تا وقت یشكنه و احساس م یم

 شد تم بقدرت عشق هست بببمن هم هستم و خو یهست تا وقت
 دارم ییایهم هستم و رو من
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 دارم ییایرو من
 یآياد یایدارمبببرو ییایرو من
 یوقفه اي شاد یر*ق*صبببب کی یایرو

 یداریدارمببباي دنس ب ییایرو من
 یدرد  تكرار نیبببان  یتسك یایرو

 شه یم یکهببباي عشق ته یدهان درد
 شهیخشكه اي ر یکهبببم یدرخت درد  
 م  آيارنکهبببمحكو ییينا درد  

 کارن یکهبببتو چرخه  ییبچه ها ای
 بببدرمون دردامهایرو نیا ریتعد

 امهیرو ریدردابببتعد نیا درمون
 نهیک یب یایبببدننهیمن ا یایرو
 نهیمن ا یایبببرونهیک یب یایدن

 رنگارنگ یایدارمبببرو ییایرو من
 بببسدز و بدون  دنگییایدن یایرو

 ستیممكن ن ریدارمبببکه غ ییایرو من
 ستیا یکه پاکه ايبببتابلوها ییایدن
 سايه یکه بمب وبببموشک نم ییایدن

بببکودک نم ی  رو موشک  ندايه یخواب 
 لنیکه تو اونبببيندونا تعط ییایدن

بببپرسش نم آدم  رنیم یها به درم 
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یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  sara از  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


