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  :خالصه

  پر از غرور! يعاشق، مرد ياز تبار غم، مرد يمرد

است.  کویبه اسم ن ي. عاشق دخترآدیخانواده با اصل و نصب مشهور تهران به حساب م هیاست که از  يپسر سپنتا
و تمام  یراه، زندگ نیو از هم بردیدوست نابابش فرنود، ناخواسته به مواد رو م قیاز طر نا به هنجار، یاتفاقات یاو ط

  عشقش را!  یحت دهد،یاش را از دست مخانواده

  رمان جلد اول است. نیا

  باران_و_برگ# 			نیغمگ#عاشقانه #: ژانر

  

  •••••¤¤ بـــــاران و بـــــرگ ¤¤ •••••

  

  مقدمه:                         

  

  .ستیحس زودگذر ن نیا

  شدم. عاشق

  

  .ستیعشق زود گذر ن نیا

  ام.دل بسته من

  

  .ستیدل بستن رها شدن ن نیا
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  خطا کردم. من

  

  .ستیعاشق شدن که گناه ن اما،

  من ترك خورده است. قلب

  

  .ستین يها عادترك نیا

  من پر از مفهوم است و... حس

  

  .ستین هودهیب

  با تو شاد هستم. من

  

  .ستین يابد يشاد نیا

  

  بهانه قلبم باش و... ایب

  باش و... ریانگشتان دستم اس در

  

  طلسم را بشکن و... نیا يجادو ایب

  گشته. ریقلبم با تو اس بگو
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  حس منو درك کن و... ایب

  همش خاطره هست و... هانیا بگو

  

  .ستین يبا تو ابد اشهمه

  .ستین يابد

  

     بانیپشت_بایشک#

  ــــــــــــــــــــ

  کل ي: دانايراو

  .الینبود، او بود و انگار روزش جهنم بود و شبش آه و واو یبود و انگار کس او

  همه کس داشت و حاال... یزمان کی

  را ندارد. کسچیبود و ه تنها

  مقام و درجه و منزلت داشت و حاال... یزمان

  .دیدینبود و خودش را انگل اجتماع م زیچچیه انگار

  انگل اجتماع بود؟ به خدا اگر بوده باشد! یراست به

بود که  دهیبود فهم یداشت و مدت نهیدر س يادیز اریبس يدردها ا،یدن يدهیمرد رنج کش نیبود و افسرده و ا نیغمگ
و به زنده بودن  کردیکه به او اصرار م اشیبچگ قیفقط به خاطر تنها رف کردیدارد و از دارو استفاده م یقلب یناراحت

  ...یداشت ول مانیاو ا

  به زنده بودن خود نداشت.  يدیاو بود که ام نیا
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  .نمودیاو مانده بود و او را مراقب بود و لحظه به لحظه چک م يبود که پا به پا یشخص اریکام

  اوست. يروزها مرگ تنها آرزو نیاگر به او باشد که ا وگرنه

  .دیکشیو دست م شستیدر بهشت زهرا نشسته بود و مزار سرد مادرش را با گالب م افسرده

  .کردیم یبا مادر بودنش را در ذهن تداع يهاخاطره و

  .کردیرا آهسته زمزمه م خواندیم شیبرا شهیاو هم تیرا که مادرش در دوران طفول يشعر

  گفت: زد،یمادرش حرف م يبا خودش که انگار دارد برا آهسته

  ؟يخواندیم میشعر و برا نیا شهیهست هم ادتیمامان؟  -

  ساخت. يرا بر لب جار بایبعد هم دوباره از نوع شروع به خواندن کرد و زمزمه وار شعر ز و

  الال الال گل پونه. -

  بابونه. يبایز گل

  .رهنیاز برگ گل پ بپوش

  گرمه تابستونه. هوا

  .رهیالال شب ت الال

  .رهیگلبرگ من! د بخواب

  

  مرد. نیا خواندیو بغض داشت و با بغض م ختینر اشک

  داد: ادامه

  خوابن. ایتموم ماه -

  ره؟یگیخوابت نم چرا
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  مهتاب از اون باال. الال

  و حاال. نهیبیرو م تو

  .طونیش يبچه نیا گهیم

  پس چرا الال؟ نکرده

  

  :دیبغض نال با

  ؟يدیسرد خواب يهاسنگ نیا ریمامان پس چرا تو خوابت گرفته؟ چرا ز -

  و ادامه شعر را خواند: دیبر مزار کش یدست

  اون دو را. تابهیم رهیم -

  تپه ماهو را. يرو به

  .دهیگل که خواب يرو به

  بچه زنبورا. کنار

  الال خبر الال. الال

  فصل سفر الال. شده

  

  .ماندیدر آخرت م ا،یاش در آن دنو کنار خانواده رفتیدر دل، کاش م کردیم دعا

  فرستاد و باز خواند: ریدهانش را همواره با بغض به ز بزّاق

  اومد. یکیرفت و  یکی -

  چشما به در الال. الال
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  الال خبر اومد. الال

  از سفر اومد. پرنده

  بال و پرش وا شد. یکی

  بال و پر اومد. یب یکی

  

  بغض گفت: با

  به خوابم؟  ییآیشدم مادر، چرا نم اوریو  اری یبال و پر شدم مادر، ب یب -

  به خواندن شعر ادامه داد: نیدلنش یبا صوت باز

  گذرگاهه. ایالال دن -

  که کوتاهه. یگذرگاه

  مونده. یکیرفته  یکی

  االن تو راهه. یکی

  الالگل پونه. الال

  .ابونهیخ کی ایدن که

  

  .خواندیرا م ییمادرش شعر الال يکه با بغض و با عشق برا یمرد، وقت نیمحشر بود ا شیصدا

  را سخت با دست راست خود فشرد و ادامه داد: قلبش

  اومد. یکیرفت و  یکی -

  !دونهیکس نم چیه چرا؟
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  الال گل تازه. الال

  ها چشم تو بازه.شب که

  پر از رنگه. ایدن نیبب

  پر از رازه. ایدن نیبب

  

  .یانصاف یدار مکافات بود و البته و صد البت ب ایخدا دن به

  طور به خواندن ادامه داد:هم همان باز

  و روشن. یجا مهتاب هی -

  روزن. یو ب کیجا تار هی

  جا صحرا و خارستون. هی

  جا گلشن. هیجا باغ و  هی

  صحرا پر از رنگه. الال

  چشمه ها تنگه. دهان

  آسمون صافه. نگاه

  ها پر از سنگه.کوه دل

  که چشم تو نازه. الال

  ها بازه.درّه دهان

  انگار. یاز خستگ نیبب

  .ازهیباز خم دنیکش
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  باغ اومد. يشب تو الال

  صد تا چراغ اومد. باهاش

  خواب هم کم کم. ریحر

  چشم زاغ اومد. يرو به

  سوسو. زنهیم ستاره

  راسو. يبچه خوابهیم

  ها.کفشدوزك خوابنیم

  ترسو. یموش خوابهیم

  .خوابهیکن درّه م الال

  .خوابهیبرّه م کنارش

  .شتیمن شب پره پ گل

  .خوابهیذرّه م کی آدیم

  .خوابهیم ریکن ش الال

  

 یقلب درد کوچک هیو از ناح دیکش ریبود که قلبش ت یو ناگهان ختیاشکش ر ادیاز بغض ز خت؟یریاشک نم چرا
  حس کرد. دکتر به او گفته بود:

  .یو استرس دور باش جانیکن که از ه یبه خودت فشار وارد نکن و سع یطیشرا چیتحت ه -

  کو گوش شنوا؟ کرد،یاو که توجه نم یول

  :دییآخر را زمزمه وار سرا يهاتیاز درد بود و باز ب آکنده
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  .خوابهیم ریگوزن پ -

  ساکت. يدرّه ونیم

  .خوابهیم ریانج گل

  .ییالال الال ال الال

  .ییما يخونه چراغ

  .ترسمیاز شب نم گهید

  .ییبایتو ز یمهتاب تو

  .ییالال ال ییجا نیا تو

  .ییالال ال ییما گل

  .شمیتا ابد پ یبمون

  .ییالال ال ییجا ينر

  پر از رنگه. ایدن الال

  جا جنگه. هیجا صلحه  هی

  هرجا که آشوبه. الال

  و تنگه. نهیغمگ دال

  پر از نوره. ایدن الال

  از عشقه پراز شوره. پر

  .ینیب یتو م یگاه یول

  دوره. گهیاز همد دال
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  الال شب تاره. الال

  .دارهیب بیس درخت

  همه سرخه. بایس لپ

  انگار تب داره! درخت

  الال گل سنبل. الال

  گل. وونیا يتو نشسته

  .يطورنیگرمه که ا هوا

  کرده تن بلبل. عرق

  الال گل گندم. الال

  خوابن همه مردم. الال

  از شهر خواب امشب. نترس

  گم. شهیاونجا نم یکس

  الال گل صد پر. الال

  مادر. لوفرین گل

  .خندهیآروم که م بخواب

  .وریشهر يبایز شب

  

  یاسالم می: مرسروده

  ــــــــــ
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  ...کردیها پر پر منرگس گل

  ...کردیشان موار آهسته و نرم لمس نوازش

  را... نیاسی يبایز يبلند سوره يبا صدا و

  ...بایز یبا تالوت و صوت هیآ هیآ

  .خواندیوار م زمزمه

  نشده به اشکش را... يجار بغضِ

  فرو برد و... شیگلو بِ یس در

  و... دیمزار را بوس و

  است! ییاند رنگ زرد رنگ جدانه گفته مگر

  ...بیحاال عج و

  ها را از هم جدا نموده بودگل نرگس آن نیهم

  ...و

  بود؟! ربوده

  گرفت؟ ادید و اعتانداخت و گول خورد و مست کر ادی. مگر نه خودش را به دام صگفتیبر سر خود م خاك

  کاش! رفت،یم اریکام يفرنود به خانه يخانه يکه با پدرش بحثش شد به جا یوقت کاش

  هستند؟ چرا؟ ریها د "کاش  يا "آن قدر  چرا

 ریآورد و ز رونیرا ب یکیدر آورد و  بیرا از ج نیریسیگل يروکش قرص تر یهم بد، ول یلیدرد داشت خ قلبش
  همان جا کنار مزار مادر نشست و بهشت زهرا را نظاره کرد. یقرار داد و کم بیرا در ج یزبانش گذاشت و الباق

  کوچک گفت: يامادر خواند و با جمله يقرآن را برا يبایبا کلمات ز گرید ياکه بهتر شد بلند شد و فاتحه حالش
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  مادر. بوسمیقلبت را م -

  رفت و از بهشت زهرا خودش را... یکرد و هر چند دل رفتن نداشت، ول یبعد هم خداحافظ و

  کرد. دور

  کرد. دور

  کرد. دور

  دور شد و دور شد و دور شد. و

  ــــــــــ

  .دادندیهم جان م يو برا کردندیم یبا هم زندگ یبا عشق و خوشحال یداشت و همگ انیبود، جر یزندگ

  که گفت: يقول سهراب سپهر به

  »هست.  بیهست، س یهست، مهربان مانیهست، ا یزندگ «

  دارند. ادیکم نداشتند. به دور از غم بودند و البته دشمن ز زیچچیخانواده ه نیبود و ا زیهمه چ يآر

 نیاو را به لجن بکشاند و زم خواهدیزدن پسر خانه را دارد و م نیفرنود را گفت که قصد زم توانیعنوان نمونه م به
  . ندیخوردن او را بب

  ⇩. ستندین گریکه االن د ياخانواده يگذشته میادر گذشته االن

  

  √ 1393 بک فلش √

  

  کل. ي: دانايراو
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 دهیچ يغذا خور زیم يشده بودند و مادر صبحانه را آماده کرده بود و رو داریشده بود و پدر و مادر از خواب ب صبح
رساند و  نایکند خودش را به اتاق ت داریو مادر هم رفت تا فرزندانش را از خواب ب خوردیبود و پدر داشت صبحانه م

  شد و او را صدا زد: کشینزد د،ید ختهیاتاق او را به هم ر

  شد. ریپاشو دانشگاهت د نا؟یت -

 ياازهیخم نایکند. ت داریتا او را از خواب ب زدیم شیاز وضع او صدا یعصبان يبود که با ظاهر یمادر حرص يصدا نیا
  پرت شد و با خود گفت: نیزم يو همان که خواست بلند شود از تخت بر رو دیکش

  کردن است؟ داریچه طرز ب نیآخ آخ کمرم. آخر مادر من ا -

  خوب است. خوب است. پاشو. -

  کن. داریشدم. شما برو سپنتا را ب داریب -

  نشده. ری. تو هم زودتر تا دانشگاهت درسمیبه خدمت او هم م -

  

 يخواست سمت در برود پا نایکه ت نیرفت. هم رونیبلند شد و مادر هم غر غر کنان از اتاق او ب نیزم ياز رو نایت
 نیدوباره پخش زم نایشکستن آن بلند شد و ت يافتاده بود. و بعد صدا نیزم يکه رو بسشیراست او خورد به کل

  گشت.

  خورد شد. میآخ مادر پا -

 شیدرد داشت که رفع شد. از جا ینشد. فقط کم زشیچ چیکه او سر سخت است ه ییکرد، از آن جا شیبه پا ینگاه
رفت و پس از شستن دست و صورتش به اتاقش رفت و  ي.يبلند شد و از اتاق خارج شد. سمت د.س.ت.ش.و.

  مشغول آماده شدن شد.

کرد و پس از  زیتم ياتاقش را سرسر گرفت؟یم ادیو نظافت  يزیتم یکم دیدخترك نبا نیبود و ا ياولوله اتاقش
. کنار سپنتا نشست و بلبل دیلباس با سر و صدا به آشپزخانه رفت و خانواده را در حال صبحانه خوردن د ضیتعو
  گفت: اخودش رو به سپنت يگرفتن لقمه برا نیشروع شد. در ح اشیزبان

  خونه است. نیدونه است. تاج سر ا هی یکی یداداش -
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  نا؟یت یواهخیباز چه م -

  چشمانش را مظلوم کرد و گفت: نایت

  ؟یرسانیسپنتا مرا به دانشگاه م -

  باشد. -

  است. وانهیهم خل و د یدانه است. کم یکیآخ جان. داداش  -

و  دیو خواست او را ببوسد سپنتا عقب کش دیاش رسبه خواسته نایکه ت نیو هم دندیحرف او خند نیاز ا یهمگ
  گفت:

  نخواستم.  -

  سرم.  نینازن يفدا -

  و بعد مشغول صبحانه خوردن شدند. دندیها خندو مادر به حرکات آن پدر

  

 نایرا روشن کرد. ت نیشدند. سپنتا که ماش نیاز خانه خارج شدند و سوار ماش نایاز خوردن صبحانه سپنتا و ت پس
را پر کرد و شروع  نیماش يآهنگ شاد فضا نیمتصل کرد و اول نیماش یِ اس پ ویخارج نموده و به  فشیفلش را از ک

  و گفت: دی. سپنتا به او خنداشتهم به رقص ند یشباهت چیبه حرکات نا موزن کرد که البته ه

  ؟يآوریاز خود در م ستیحرکات چ نیاالن ا -

  گفت: طنتیبا ش نایت

  !گریرقص د -

  از رقص. ریاست به غ يزیهر چ هیحرکاتت شب -

  ؟يندار يگریمن کار دتو به جز مسخره کردن  -

  چرا! -
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  خب؟ -

  شوم. میکویقربان صدقه ن -

  بدبخت. لیزن ذل -

  !مینداشت نیاوه خواهر کوچولو. توه -

  گفت: اشیذات طنتیبا خنده و ش نایت

  بود. دینبود. تمج نیتوه -

  و گفت: دیگونه او را کش سپنتا

  وورجک. -

  دراز. -

  .یفسقل -

  کوتوله. -

  حاال که دراز بودم! نیعه! هم -

  نظرم برگشت. -

  نونور. -

  مزه. یب -

  با مزه. -

  شد؟ یچ يدیآخ د -

  ؟یچ -

  .يآخر به با مزه بودنم اعتراف کرد -
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  آهنگ و کم کن. يجان. صدا يا -

  نه خوبه. -

  بعد دوباره شروع به رقص کرد که سپنتا گفت: و

  .ي.م.و.ن شديمثل م. -

  زرافه؟ میبگو. خوب است منم به تو تیترب یب -

  .زمیعز یکنیلطف م -

  .ضمیبدون تو مر -

  خواهرم. يمن فدا -

  گفت: طنتیبا ش نایت

  .شااهللایا -

  کرد و گفت: ياخنده سپنتا

  جوجه. -

  سپنتا کاشت و گفت: يبر گونه يابوسه نیماش یِاس پ ویبا برداشتن فلش از  نایو ت دیلحظه به دانشگاه رس همان

  جانت هست به من نگو جوجه. کویضمن تا ن. در یخداحافظ داداش -

  سر داد و گفت: يخنده بلندتر سپنتا

  خداحافظ خواهر کوچولو. -

  . دیاست که خواهد د ییهاخنده نیخواهرکش آخر يامروز و فردا يهاسپنتا ندانست خنده نکهیغافل از ا و

          

  ✔. بعد ماه دو ✔
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  قشنگه. یلیکه چشمات خ تو

  .بهیعج یلیچشمات خ رنگ

  

  به خود آمد که به مواد آلوده شده بود و با فرنود بحث و کنتانکت کرده بود. یوقت سپنتا،

که گرفته  یمیپا داشت و از تصم کی کویمرغ ن میکه خوب خواهد شد، به قول قد کردیاصرار م کویچه هم به ن هر
  .شدیبود منصرف نم

و حرف زدن از  شدیاو م يبایو غرق چشمان ز باختیخود را م شدیدختر م نیبه چشمان ا رهیهر موقع خ سپنتا
  .ندیبود که باعث شد سپنتا او را با همه متفاوت بب نیبود هم رینظ یب یکمان نی. چشمان او رنگرفتیم ادشی

  

  همه نگاهت نیکه ا تو

  .بهینگاهت واسه چشمام گرم و نج واسه

  

  بود.  دهیخر یکارامل یاو بستن يرا به پارك برده بود و برا کوین سپنتا

  را در سر پروراند. سپنتا را با ناز صدا زد. يایطانیرا خورد و بعد فکر ش اشیاز بستن یکم کوین

  سپنتا؟ -

  شد و گفت: رهیبه او خ سپنتا

  جان دلم؟ -

  و با خنده گفت: دیمال یتمام صورت او را بستن کوین ناگهان
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  باحال شده سپنتا! یلیخ اتافهیق -

  .تیبمان سر جا ؟یکنیم تیمرا اذ -

  دو دستان او را پشت کمرش قفل کرد و گفت: دیسپنتا به او رس یفرار کند. وقت کویهمان باعث شد ن و

  وورجک. -

  کرد و سمت او برگشت. خود را مظلوم کرد و گفت: يزیخنده ر یرکیبا ز کوین

  .ییآقا دیببخش -

  نه راه ندارد... -

  شد و دهانش قفل شد. رهیبه چشمان مظلوم او خ دیکه خواست ادامه جمله را بگو نیهم

  

  که. هینقاش هیکه چشات قدر  یدونستیم

  !دیکش شهیم یبچگ تو

  نه! ای یدونستینه! م ای یدونستیم

  

  کرده بود، رو به او گفت: زیبا دستمال صورت او را تم کویبه خود آمد که ن یوقت

  ؟یکنیم اموانهیبا چشمانت د يدار یدانستیم -

  ناز آمد و با ناز گفت: کوین

  نه. چطور؟ -

  کنار او نشست و گفت: زیو او را نشاند و خود ن مکتیسمت ن دیرا کش او

  ست؟یتاوان ناز آمدنت چ میبگو یخواهیم -
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  ؟یچ -

 یشوکه خواست او را جدا کند که پسر جوان کوی. ندیاو قرار گرفت و تشنه بوس يگونه  يرو شیل.ب ها بالفاصله
  رو به سپنتا گفت: شدیداشت از آن جا رد م

  .يارا با الس وگاس اشتباه گرفته رانیا نکهیاست. مثل ا رانیتهران به مقصد ا نجایمحترم. ا يآقا -

  

  و گفت: دیمحکم بر شانه او کوب نیشرمگ کویاز او جدا شد که ن سپنتا

  قهر. . منيرا برد میآبرو -

  ناهار. میبود گلم. االنم پاشو برو یتاوان بستن -

  آخ جون. -

  به من آن طور نگاه نکن. گهی. دییجوجه سپنتا -

  چطور؟ -

  طور.آن -

  

  تو! يکه تو چشما یدونستیم

  د؟ید شهیکمون و م نیرنگ

  "دو بار  "نه!  ای یدونستیم

  

  ⇨ 1397 حال زمان ⇦
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  : سپنتايراو

  

 داریپا شهیکه هم يا. گذشتهخورمیدوران تلخ دارم افسوس گذشته را م نیداشتم و حال در ا نیریش ياگذشته چه
  .اوردیدوام ن گریبود و د

  .کندیکه لبخند به لبانم را مهمان م بایز یخاطرات چه

  

  .يکه نبود یدونستیم

  .يسوزوند یلیخ دلمو

  

و به آتش و  ياحساس کرد. دلم را سوزاند یها بر من گذشت، نبودت مرا سنگدل و بچه ینیبب يمن، نبود يکوین آه،
کس در دلم اجازه ورود  چیکه جز تو به ه یبدان خواهمی. مي. با آن حال فقط تو در دلم جا داريکشاند ییرسوا

  نخواهم داد.

  

  .یو ازم گرفت چشات

  .يرسوند هیتا گر منو

  

ها که با آن یمن بودند و هستند و خواهند بود. چشمان يایها دن. آن چشميکرد غیو در يچشمانت را از من ربود چرا
  .دیرسیها به اوج م. و با آنشدیزبانم قفل م

  .یگذاشت میو تنها يکردن رساند هیکه مرا تا مرز گر یکاش بدان کوین کو،ین

  :ندیگویمن م به
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  . کنندینم هیها که گرمرد -

  کنند. هیها هم گربلند و خلوت باشد تا مرد يجا کیاست  یچرا! کاف میگویمن م اما

  هم که هنوز است دلم تنگ چشمانت است. هنوز

  

   ؟یکه چشام یدونستیم

  ؟یآرزوهام يهمه

  !شهیکه هم یدونستیم

  ؟یهامتموم لحظه تو

  

  .يچشمانم جا دار يکه رو یدانستیدلبر جانانم، تو م یدانستیم تو

و با آن حال ترکم  یمن هست يتنها آرزو ایدن نیکه در ا یدانستی. مخواهمیفقط تو را م ایاز تمام دن یدانستیم
  .يرحمانه وداع کرد یو ب يکرد

  خاطره پر از درد! کیوداع تلخ و  کی

 ياجازه داد دم،یچشمانت را بوس ،يدیخند میو برا يکه کنارم بود ییهابه حرمت تمام تک تک لحظه دمیبخش
من  یبودند. که با نادان نیریش یلیاز جانم خ زتریعز يتو ا يهاتیو که چه قدر اذ ،يکرد تمیپاك کنم. اذ تیهااشک

  .يدو جهانم کرد يرسوا یرسانده شد و تو هم تا تباه یبه تباه

  

  آرزوهام و، يهمه یدونستیم

  چشم قشنگ تو پروندم رفتش؟ واسه

  نه؟ ای یدونستینه. م ای یدونستیم
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 يکه تمام آرزو یدانستیو تنها تو را آرزو کردم. تو م دمیدست کش میآرزوها يبا تو بودن، از همه يمن برا کو،ین آخ
  .يدادیمان م يبه هر دو يا. کاش فرصت دوبارهيکرد يو با غرورم باز یمن

  ...کاش

  .يارا شروع کرده يدیجد يِ قلبم که باز آه

  !؟يشوینم تمام

  ...من

  من! ،يآر

  با تو بودن... يبرا

  را هم... يریراهِ ش کهکشانِ 

  .اممودهیپ

  

  .بانیپشت بایشک

  ــــــــــ

  

  سال دارم.  28دارم و  يمعمار سانسیفوق ل ن،یبا اصل و نسب بزرگ راد يهستم. از خانواده نیسپنتا راد من

 شهیاست و هم ياپوست هستم و لب و دهانم مناسب، چشمانم قهوه دیگفت سف توانیم اميظاهر اتیخصوص از
  پوشم.  کیاز خود نباشد. ش فیدارم. تعر ی. اندام خوبزنمیرا به حالت کج رو به باال ژل م میموها
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از  کدامچی. که جز خدا هرسدیمن نم ادیبه فر کسچیه گریکه جز خدا د امدهیاز فقارت رس ییسپنتا، امروز به جا من
  درد مرا حس کند. تواندینم شیهابنده

  .اریدوست و برادرم کام نیترفاب یحت

  ؟يارا؟ با آن حال مهر سکوت بر لبانت زده میدردها ینیبیخدا، م آخ

  ام.تو شوکه مانده بیو غر بیخدا، من هنوز در حکم عج آخ

هستم که  ییمن چه زود گذشت، من همان سپنتا يهایکه دوران خوش نمیبیم کنم،یبه سر گذشتم فکر م یوقت
  من! يو ُمرَفه و شاد بودم. و حاال، آه خدا گشتمیم الدیو برج بزرگ م شیمدل باال در باال شهر تجر نیروز با ماش کی

  . افسوس!خورمی. افسوس مکنمیبه آن دوران فکر م یرا داشتم و حاال وقت یشاد و خوب يروزها چه

و خانواده و عشقم را، بلکه تمام وجود مرا  یبه نام فرنود، که تنها زندگ یگر و چون روباه لهیح مرد رنگیاز ن افسوس
را دو برابز بدتر از من بد  يکه سرم آورد ییکه تاوان بال دیآیم يو نابودم کرد. آه فرنود؟! روز دیبه سخره کش

  داد. بد! یخواه

  پناه من باش. یخودت شاهد دل ب ایخدا

  ...من

  رساندم.  یاشتباه کوچک همه را با خودم به تباه کیکه با  امدهیرس يریاز فق ییحاال به جا و

  :دیخوابم بگو یندارم که وقت يمادر گرید

  شو.  داریسپنتا؟ پسرم ب -

  است! دهیرس ییات به چه جادردانه ینیبب یستیتنگ است. ن تیهاو خنده هاحتینص يمادر، دلم برا آه

  :دیندارم که بگو يپدر گرید

   ؟یکنیچرا ازدواج نم ؟يشویآخر پسر تو چرا آدم نم -

  ندارم. یمیدرسش تمام نشود تصم کویمورد بحث کرده بودم که تا ن نیمن هم بارها با او در ا و
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  .شودیو هنوز حرف او در مغز و گوشم اکو م تپدیکه قلبم چه محکم م يوا

  :یگفتیو م يدیکشیم میو باز هم از موها يمن، کاش بود ينایکوچک نازم! ت خواهرك

  اش سهم من است. . همهیرا کوتاه کن تیموها يسپنتا حق ندار -

  .دمیدیرا م تیهاو من فقط چال گونه يدیخندیو م يکاش بود يا

  

  و نود و سه. ) صدیگذشته سال ( هزار و س در

  بک فلش

  

  . قهیدق 8:15بود و ساعت  صبح

تا  اریکام يهاییبه خاطر گزافه گو شبیبه شرکت بروم و به پدرم کمک کنم. د دینبود که با ادمیمانده بودم و  خواب
  بودم. داریبامداد ب 3:00

خسته  حتیهمه نص نیاز ا گریآغاز خداهد شد. اوه، که د شیهاحتینص لیپدرم حتما زنگ خواهد زد و س االن
  ام خسته. شده

تخت بلند  يکرخت از رو یو بدن یلیم یحدس زده بودم. چون همان لحظه تلفن همراه من زنگ خورد. با ب درست
  رفته و تلفنم را جواب دادم. رمیتحر زیشدم و سمت م

  بله بابا؟ -

  ؟يدیسپنتا؟ هنوز خواب -

  بابا. متاسفم. دیببخش -

  تنبل. نمیپاشو بب -

  ام.. خستهستمیپدر جان. من تنبل ن -
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  .میکار دار یکل ای. زود بگذارمیر از دستت سر به فلک مآخ -

  آخر بابا؟ -

  خودت را برسان. عیبابا و زهر. سر -

  .میآیباشد. م -

گذاشتم و سمت در رفتم. همان که خواستم در را  زیم ينکند. تلفن را رو حتیقطع کردم که دوباره نص يبعد فور و
  اصابت کرد. امینیباز کنم در باز شد و محکم به ب

  آخ. -

  :دیرا ماساژ دادم که مادرم نگران پرس امینیبا دست ب یکم

  مادر؟ یسپنتا پسرم؟ خوب -

  هستم. تیهایمن عاشق نگران یعنیخوبم.  -

  زد و گفت: يلبخند مادرم

  من هم عاشق پسرم هستم. -

  از پدر؟ شتریب یحت -

  گمشو. پدرت معبود من است. -

  آه، مادر قانع شدم. -

  زد و بعد هم گفت: يلبخند مرموز مادرم

  صبحانه پسرم. ایخدا رو شکر. ب -

  .میآیچشم شما برو من هم م -
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بار محکم به  نیرفتم و تا خواستم در را باز کنم. در باز شد و ا یبهداشت سیاز آن که مادر رفت به سمت سرو پس
  بر خورد. امیشانیشدت به پ

  .که پسرت را کشتند ییآخ مادر. کجا -

  مزه. یلوس. ب -

  گفتم. یبود که مرا به خود آورد با اخم ساختگ نایت يصدا نیا

  از دست تو. نایآخ ت -

  داداش. دیببخش -

  اشکال ندارد. برو. -

  نشد؟ يزیچ -

  !خورم؟یکتک م وارهایچرا از د دانمینه خوبم. فقط نم -

  و با خنده گفت: دیسرخوش خند نایت

  دوستت دارند. يادیآخر ز -

  برو دختر نمکدان. -

  .ينخور زیباشد. فقط مواظب باش ل -

ولو  هاکیخوردم و محکم بر سرام زیکه ل مینکرده بو میداخل شدم هنوز کفپوش را پا یرا که گفت، رفت. وقت نیا
. در رمیهم بگ یدوش اساس کی دیاوصاف با نیکمرم! حاال با ا ؟یسراغ نداشت نیاز ا شتریلطف ب ا،یشدم. آخ، نه خدا

  هم کتک نوش جان کردم. نیکم بود از زم وارید و

  

  .کنمیم یخانواده است که زندگ دیام هستم. اصال به امخانواده يهاینگران عاشق
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  بعد. قهیدق چهل

  

تلفن را  گریرا نگه داشتم و با دست د نیدست فرمان ماش کیکه تلفنم زنگ خورد، با  رفتمیسمت شرکت م داشتم
  زدم و جواب دادم. يشماره عشقم لبخند دنیبرداشته و با د نیماش نیاز کاب

  جانم دلبرکم؟ -

  سالم. -

  عمر سپنتا؟ یدل من. خوب زیسالم عز -

  ؟ییخوبم. کجا -

  . رومیبه شرکت م -

  اوهوم. -

  زم؟یعز -

  بله؟ -

  ؟یشگیهم يناهار همان کافه ییآیظهر م -

  البته. -

  . میرا تمام کرد عقد کن سانسشیل یو قرار شد وقت میسال است که با هم نامزد هست کی! کوینامزدم است. ن او

  اش دوستش دارم. کودکانه يهاهمه اخالق با

مرا جذبم کرده  هانیدوستش دارم. اصال هم شیهایمحل یاش دوستش دارم. با همه ببچگانه يهاهمه اخم و تَخم با
عالم را به جان بخرم فقط  يهاخاص خودش را دارد. حاضرم تمام غم یِو مهربان ییبایاز جاذبه است. ز ییایاست. او دن

او شده و دلتنگ  يهاقرار خنده یدل من ب بی. و عجاندشده ابیروزها نا نیا شیها. خندهنمیرا بب شیلبخندها
  است.
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  و واسه میکه جوون یدونستیم

  تو سوزندم رفتش؟ بیعج چشم

  نه؟ ای یدونستینه. م ای یدونستیم

  

  و نود و هفت ) صدیحال. سال ( هزار و س زمان

  

و  دیاو پر کش يهاخنده يرا با فکر به او گذراندم و خود را سوزاندم، چهار سال دلم برا امیسال است که جوان چهار
  دم نزد.

  او تنگ شد و دم نزد. يهاچشم يسال دلم برا چهار

  از هم گسست و پاره شد و دم نزد. شیبایصورت ماه و ز يسال دلم برا چهار

  سال!  چهار

  

  .ندیبگو ایدن يهمه اگر

  فکر به عشق ممنوعه... که

  است. گناه

  .ندیبگو بگذار

  گناه را... نیا من

  تمام وجودم دوست دارم. با
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  بانیپشت بایشک

  ــــــــــ

  

را  يدارم تاوان قلب رنجور ياام و روز خوش ندارم؟ به کدام جرم نکردهگناه آواره گشته نیمن به کدام يخدا آه،
تر از من سراغ ام. دل شکستهمن که خود دلشکسته ؟ياکرده یرا شکستم که قصد تالف یکدام دل دهم؟یپس م

   ؟يدار

  

  دادم به تو...  دل

  .یدلدار من که

  من،  يدادم به تو چشم آهو دل

  .یمن يایدن که

  

  بانیپشت بایشک

  ــــــــــ

  

  ! ایخدا آه

  را دارم.  دارشانید يحاال هوا من

  . بگذار.شاننمی. اما، بگذار ببدانمیم شوند،یزنده نم دانمیاست، م رید دانمیم
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 يرو ایکنار در اریاخت یام. بخسته شده زیاز خود ن یام، حتخسته ایام، اصال از همه دنام خستهبس قدم زده از
  و دوباره روان شد. دیپرت کردم که موج شد آب غلت ایرا به در یها نشستم و سنگماسه

  از دست رفتند. زانمیرفتم بلکه همه عز راههیاشتباه کوچک، نه تنها به ب کیمن، فقط با  یزندگ مثل

را بر باد فنا  زیقدر پست شدم که همه چ نیا یمن کِ آمد،یم ادمیتازه داشت گذشته شومم  دم؟یرس نجایشد به ا چه
  دادم؟ 

  اما، تو ببخش. دانمیکردم، م ی. من نادانمیهايکوته فکر يمرا ببخش به خاطر همه ایخدا

  

 بایز تینهایمختلف ب يهاو آسمان را با رنگ کردیکه داشت غروب م يدیخورش ریها زماسه يرو خواستمیم تازه
  ) پرده از افکارم گشود.امیمی(دوست صم اریکام يکه صدا دمیخوابیکرده بود، م

  که! يخوریغصه م يباز دار -

  ام کرد و گفت:به چشمان خسته یشد و کنارم نشست نگاه کمینزد

  سپنتا؟  -

  بله؟ -

  ؟یستیخوب ن -

  فقط نپرس. ار،ینپرس کام -

  وجود ندارد. یینایو نه ت ،ينه پدر ،ينه مادر گریخدا و خاك. د کیو  ییتمام شده، تو گریبفهم د ؟یتا کِ -

  خوشم. بفهم. شانالیبا خ -

  دکتر. میبرو دی. بلند شو بافهممینه. نم -

  .میآیمن نم -

  .ییآیچرا م -
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  کن. میرها -

  در صد. کی یحت -

  نرو. ورتمهیاعصابم  يرو -

  ؟یکه حاال داشته باش یاعصاب داشت یتو کِ -

  ار؟یکام -

  جانم؟ -

  چشمانم محو شو. يلطفًا از جلو -

. همان دمیدیرا نم ایدر گریکه د ییتنها نرفت بلکه مرا بلند کرد و دنبال خودش کشاند و حرکت کرد تا جا نه
هم  اریکه کام ستادمی. به خود آمده و ادمیدینم گریرا د دادندیبه من آرامش م نایکه مثل چشمان ت یزالل يهاآب

  و گفت: ستادیا

  ؟يستادیچرا ا -

  بگذار رها باشم. -

  نه. حرکت کن تا... -

  را قطع کردم و گفتم: حرفش

  .رمیبگذار به حال خودم بم ضمیخدا بس کن. من مر يمحض رضا ؟یتا مرا بزن ؟یتا چ -

حالش را  گر،ینشدم، ناراحت نشدم، نگرانم بود د ریبود که از جانب او بر صورت راستم فرود آمد، دلگ یمحکم یلیس
من  یتمام کرده بود. ول می. و خوب هم رفاقت را براترکیاز برادر هم به من نزد یحت گر،یدوست بود د دم،یفهمیم
  . دو مرگ حق من بو آوردمیبودم. من دوام نم دهیبر گرید

  .شدیبارها در ذهنم اکو م کوین يشدم. صدا هودهیهم غرق افکار پوچ و ب باز

  کنم.  یعتاد زندگم هیبا  تونمی. من نميسپنتا؟ تو معتاد -
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  باز اکو شد. و

  .ایدور و اطراف من ن گرید -

  و انشعاب. ی. با بغض، با فروخوردگزدیدر گوشم زنگ م میهاالتماس يصدا

  نگذار. می. تنهاشومیبه من فرصت بده. من پاك م کو؟ین -

  او آتش گرفت. یرحم یرا گذارندم. قلبم از ب یدردناک يهامن! چه صحنه يخدا

  چشمانم دور شو. ي. از جلوخواهمتینم -

  آتش گرفت. قلبم

  سپنتا. شومیمن با تو بدبخت م -

  تر اکو شد.او گوش مرا به زنگ انداخت و محکم ادیفر يصدا

  بر نگرد. گریبرو و د -

 اریکام ادیقلبم سوخت و از دور او را به نظاره نشستم. خشم درونم فعال شده بود که همان لحظه با فر گریبار د نیا
ناز و  يصدا گریو کنار ساحل نشستم و او هم دنبالم آمد. بار د دمیدو ایدست از فکر کردن برداشتم و سمت در
  خوش آهنگ او دلم را آزرده خاطر کرد.

  بهم بخورد. ينامزد نیامروز ا نیهم خواهمیم یمن دوستت دارم. ول -

  خارج کرد و در کف دستم قرار داد. فشیرا از انگشت ظر يکه حلقه نامزد رودینم ادمیگاه  چیه

  مات شده بودم و او گفته بود: من

  خداحافظ -

  .رفتیو تاب نداشتم و او داشت م کردمیم يقرار یب من

  زد. مانيقول و قرارها يهمه ریرا با او بودم و گذر کرده بودم و او چه راحت ز هاهیهر لحظه و ثان من
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  فته بود.و ر رمیمیمن بدون او م دانستیم او

  گرفته بود. دهیتمام ناد یرحم یبه او گفته بودم دوستت دارم و او با ب بارها

  

  ست؟یکنارم ن خواهمیهر لحظه که او خواست بودم، پس چرا حاال که من او را م من

  

  تنها وهم است. نمیبیم شومیم رهیبعد که به کنارم خ یکنارم نشسته است. ول کنمیم احساس

  

  بودم که خود مسببش بودم. يایهمه بدبخت نیهر لحظه از من دورتر شده بود و من فقط نظاره گر ا او

او رفت و  یزدم. ول شیچهار زانو نشستم و صدا ابانیاست که درست وسط خ ادمیرفتن عشقم به زانو در آمدم.  با
  جوابم نداد.

  .کنمیفرصت خواهش م هی کو؟ین -

و من از ترحم به شدت  کردندیبا بغض گفته بودم، دلم به حال خودم و فالکتم سوخت، همه به من با ترحم نگاه م چه
  متنفر بودم.

  خدا هم او را به من برنگرداند. یرا واسطه قرار داده بودم، حت خدا

  دارم. ی. اشکال ندارد. من هم عالمياحق نشسته ينسوخت؟ جا میدلت برا ایخدا

  زدم. ادیعشق فر يِشد و حنجره پاره کردم از بس که از غم دور نیمشت زدم، دستانم خون نیزم بر

  

. و من از نبود او در عذابم. و من از نبود او سنگسارم. من امدیو ن امدیو ن امدیو دورتر شد و دورتر، رفت که ن رفت
  خودم. اهیعزادارم. عزادار خانواده و دل س

  حالم کرد. شانیگذشته دل آزرده و پر ادی باز
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  من. ي. روز پر خاطره برارودینم ادمیگاه آن روزها را  چیه

  . یو خوشحال ياند. پر از شادپر از خاطره میروزها برا آن

  

  ) 1393( سال  گذشته

  

  .کردمیزمان در شرکت پدرم هم به عنوان معاون کار مبود که عالوه بر دانشجو بودنم، هم يروز

زنگ  يرا چرا رو لی. آخر آن موباينکرد میصدا ییگویم شودیشو دیگر االن باز دیرت مسپنتا، سپنتا دِ بلند  -
  ؟يگذارینم

  بلند شدم و رو به مادرم گفتم: میخدا باز هم دیر شد. از جا ي. واکردیم میمادرم بود که صدا يصدا این

  شما را بشنوم. يکه دوست دارم هر روز صبح صدا نیا يبرا -

  .دیکش ادیباز فر مادر

  سپنتا؟ -

  از اسمم بیزار شدم. يکرد میمامان جان به خدا بیدار شدم آن قدر صدا يوا-

  به من رفت و گفت: ياهم چشم غره مادر

  .کردمی. حق تو بود بیدارت نمیهمیشه پر رو هست -

  باشد مامان جان غلط کردم دستت درد نکند. -

دست و صورتم را شستم. به طرف کمد  يآتش بود چون مادرم دیگر هیچ نگفت. فور ياین جمله آب رو انگار
 یژل زدم و بعد هم کم میبه موها یو کم دمیرنگم را پوش ياکت و شلوار سرمه یرفتم با یک تصمیم ناگهان میهالباس

  عطر سرد.
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از  يا کند ترافیک نباشد. فورکالس دارم خد 9است و من ساعت  8:15بر من. ساعت  يوا يساعت نگاه کردم. ا به

 یکردم و سوییچ را برداشتم و به سمت حیاط رفتم. آخرین صدای یاتاق خارج شدم و زود از پدر و مادرم خداحافظ
  مادرم بود که گفت: يکه شنیدم صدا

  ؟يرویصبحانه نخورده کجا م  -

  شدم و به سمت دانشگاه حرکت کردم. نمیرا من دیگر نشنیدم، سوار ماش شیهاغرغر کردن هیبق

  بود. ختهیرا در هم ر نیبلند آهنگ سکوت ماش يرا روشن کردم. صدا آهنگ

  

  بلده برقصه بگو من من من. یک

  صداش بره از تهران تا لندن دن دن. خوامیم

  

  من با تو نم نم. گهید شمیم ونهید دارم

  چند چن چن چن. خرمی. بگو من میناز کن اگه

  

  .رسیدمیشکر دانشگاه خلوت بود و من سر موقع مرا  خدا

  تند سمت دانشگاه رفتم و وارد کالس شدم. يهااز پارك ماشین با گام بعد

. با دستم زدندیحرف م واشیو شهاب سالم کردم اما انگار نشنیده بودند. داشتند  ارینشستم و به کام میجا سر
  که  با هم برگشتند و گفتند: دمیزمان بر سرشان کوبهم

  ؟يمگر مرض دار  -

  گفت:  اریکام
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  خاص. يهابه بحث یگند بزن يسپنتا تو عادت دار يوا-

  کرد و گفت: ارینثار کام ياچشم غره شهاب

  صد در صد. يتو مرض را دار یهم خاص نیست. ول یلیحاال خ -

  شان کردم و گفتم:پهن نگاه يلبخند با

  .دیمدت که با هم دوست شدیم یک بار مثل آدم حرف نزد نیکه در اچاکر برادران خودم  -

  ام را محو کنم. بعد ادامه دادم:رفتند که باعث شد خنده يااین حرفم چشم غره با

  کاله مانده؟ یبود؟ نکنه مهسان شوهر کرده سر شهاب ب یحاال بحث چ -

  با اخم گفت: شهاب

  است. يگرید زی! در مورد چردیگیم لیاو را تحو ینه ک -

  هست؟ یخب چ -

  به غبغب داد و گفت: يباد شهاب

  حاال. -

  .فهممیخب نگو. من م -

استاد کیانفر به پایان رسید و همه کم کم کالس را ترك کردند. من هم با  "خسته نباشید  "ساعت بعد کالس با  دو
اش رساندم. و بعد هم به خانه را به خانه اریاز دانشگاه خارج شدم. اول کام اریکردم و به همراه کام یشهاب خداحافظ

رفته بودند. من هم که  دیهم که به خر نایکه شرکت بود و مادر و ت پدردادم.  رییرفتم و وارد اتاقم شدم و لباسم را تغ
تختم ولو شدم و تا شش  يمرغ درست کردم و خوردم و بعد هم به اتاقم رفته و رو چیخودم ساندو يگرسنه بودم، برا

  اند.برگشته دیو مادر از خر نایسر و صدا معلوم بود ت يکه از صدا دمیخواب غروب

بلند سالم گفتم و بعد کنار  يبا صدا دیدیپله ها رفتم پایین، مامان درحال شام درست کردن بود، بابا تلویزیون م از
تا موقع شام که مادر  دادمیام م یپ يمجاز يدرون فضا اریهم به شهاب و کام یپدر نشستم و تلویزیون دیدم گاه

  کرد.  مانيصدا
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  از شام باز هم به تخت خواب نرم و راحتم رفتم  بعد

  کار کردم تا خوابم گرفت. امیبا گوش یکم

  را بستم.  میهاو بعد هم چشم زیم يرا گذاشتم رو امیگوش

  

  بعد. روز

  

به چشمم خورد.  يکه دختر میناهار خوردن بودناهار را به رستوران رفتم. در حال  اریدو عصر بود و من با کام ساعت
  شد و گفت: رهیشد به عقب خ امرهیمتوجه نگاه خ یوقت اریکام ار،یمن نشسته بود و پشت به کام يدرست رو به رو

  است. یدختر خوشگل -

  ار؟یکام -

  بله؟ -

  نسبت به او کشش دارم. کنمیمن احساس م -

  ولمان کن سپنتا با آن کشش. -

  باش. یذره احساسات هی -

  باشد. فقط به خاطر تو. -

  بعد هم با تسمخر گفتم: و

  .يلطف دار ریهمه نسبت به من فق نیممنون. که ا -

  است. بعد هم خودت را مسخره کن. يادیاز سر تو هم ز -
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به اطراف نگاه کردم. انگار  جیدخترك افتاد، نبود، گ یخال ينگاهم به جا م،یو خورد میغذا سفارش داد نکهیاز ا بعد
  به خود آمدم. اریکام يواقعا نبود. با صدا

  .ستادهیآن دختر کنار صندوق پرداخت ا -

 فیک ایگو کرد،یبه سمت صندوق رفتم. دخترك داشت با صندوق دار بحث م اریبلند شدم و به همراه کام يفور
  کردم و رو به صندوق دار گفتم. یکه اخم پول او را حساب کند. خواستیم اریپولش را گم کرده بود، کام

  .دیآقا حساب ما و حساب خانوم رو بگ -

و هر  گرداندیتشکر کرد و گفت پولم را به من بر م یرا به دستش سپردم، پس از پرداخت مبلغ دخترك کل شیف و
که  نیبا ا زیمن گرو گذاشت و من ن شیرا پ اشییکرد و در آخر کارت دانشجو ياو پافشار ستین يازیچه گفتم ن

 تی. واقعا هم از چشمانش معصومیمعصوم کوین جودانش دم،یکارتش را د يام را به او دادم. رونبودم شماره یراض
شدم تا  رهی. به رفتنش خدیتپیو محکم م گرفتیم یقلبم لرزش نامحسوس زدمیبا او حرف م ی. وقتکردیم دادیب
  محو شد.من  دیکامال از د نکهیا

  

  ) 1397حال ( سال  زمان

  

از عشقم به  یباختم. بعدها وقت کوی. من همان روز دلم را به نلرزدیم اریاخت یقلبم ب کنمیهنوز هم به او فکر م یوقت
  شد.  شتریب دارمانیاو اعتراف کردم و او جواب مثبت داد قلبم سرشار از لذت شد. و د

  بودند. ییمن. چه روزها يخدا آه

  

  شده است. نیبا حال و روز من عج بیشعر عج نیاست که ا يچند

  را از تلفنم پخش کردم. ی. من هم آهنگگفتینم زیچ چیسکوت کرده بود و ه اریکام
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  عشق. يبانهیغروب غر يا سالم

  طلوع سحر گاه رفتن. يا سالم

  .ییجدا يهاغم لحظه يا سالم

  

  بار ) 2روشن.(  يهاشعر شب يا خداحافظ

  عاشقانه. يقصه يا خداحافظ

  روشن عشق. یآب يا خداحافظ

  عاشقانه. يهاعطر شب يا خداحافظ

  .شهیهم نیهم نش يا خداحافظ

  داغ بر دل نشسته. يا خداحافظ

  

  من. یمانده ب يا یمانیتنها نم تو

  

  خسته. يهابه دل سپارمیرا م تو

  مهتاب. ينایبه م سپارمیرا م تو

  .ایبه دامان در سپارمیرا م تو

  

  اگر شب شکسته. نم،یشب نش اگر
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  فردا. يایبه رو سپارمیرا م تو

  

  تو را تا نسوزَد. سپارمیشب م به

  رَدیتو را تا نم سپارمیدل م به

  واژه از غم نخُشَکد. يچشمه اگر

  .رَدیصدا را نگ نیروزگار ا اگر

  

  برگ و باران دل من. يا خداحافظ

  .شهیسار هم هیسا يا خداحافظ

  اگر زرد ماندم. ،یسبز رفت اگر

  .شهینو بهار هم يا خداحافظ

  

  . مگر نه خدا؟شناسدیعشق که گناه نم ی. ولدانمیست فکر کردن به تو. مگناه ا دانمیمن، م يکوین آه،

  شده است.  گرید يتان متعلق به مردجسم و روح عشق دیکه بفهم يااست لحظه یسخت ضربه

  شده است. يگریحاال مال د ،یدانستیتو مال خود م یجسم او که زمان یاست بفهم سخت

  است. سخت.  سخت

  سخت. یلی. خیکن يکار یو نتوان ینیها را در حال معاشقه بباست که آن سخت

  است. يگریدر دستان تو بود حاال در دست د شهیکه هم ییدستان او ینیاست بب سخت

  عذاب من است. يهیفکرش هم ما یحت ،يگریتوسط د شیل.ب ها لمس
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  در ذهنم ثبت شده است. شیهاعکس خاطره هنوز

  ...شیهاخنده

  . میکردیو گشت و گذار م میاست که با هم به پارك رفته بود ادمی هنوز

  .شودیسرم آوار م يرو ایدن ي. اگر نخندگریبخند د کو؟ین -

  آن زرشک ترش را بخر بعد. میتو اول برا -

  .ستیتو خوب ن يبرا -

  .خندمینم من هم -

  بخند. -

  .خواهمینم -

  ؟یکن غمیدر یخواهیم -

  بله. -

  .ستیتو خوب ن يبرا جاتیترش ؟یکنیآخر چرا درکم نم -

  ام.من هوس کرده یول -

  ؟يخندیخب، اگر بخرم م یلیخ -

  بله. -

  در ذهنم است.  شیهاخنده يهم که هنوز است صدا هنوز

  عاشق بودم عاشق!. شدمیم میراحت من در مقابل عشق تسل چه

  .ستیاز عشق ن ترنیریش زیچ چیه و
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و دست تو از  یکنینم دایبه او دست پ گرید یدانیکه م یاز عشق يخود. درد دور يملکا درد دارم، درد قلب جا آه،
  !گرید ي. هم جاشودیکوتاه م ایدن

  

 دیرا بچش نشیریو طعم ش یآن را از درخت بلند باال جدا کن یخواهیکه م یسرخ بیمثل س ست؟یمثل چ یدانیم
  . دیکنیسرخ خوشمزه نگاه م بیتان از آن شاخه کوتاه است و حسرت زده به آن سدست یول

کرد. اگر  میکرد و رها ياو بود که نامرد ی. درست است من مقصر بودم. ولخواستمشیمفتون شده بودم و م من
  تر از قبل.خوب ی. حتشدمیاو خوب م يمن برا ماندیم

اگر  بردم،یزجر بکشم، حقم است، اگر به مواد رو نم شتریب دیدر آورده بود، چهار سال بس نبود، با يقلبم باز باز
منجالب دست  انیمن در م یام را داشتم. وقتخوب بود و من خانوده زیدوستم ناباب نبود، اگر پاك بودم، االن همه چ

 دیکش یمن سخت يبرد و مجبورم کرد ترك کنم، پا به پا مارستانیبود که کنارم ماند و مرا به ب اریکام نیا زدمیو پا م
مشکل تا ابد با من  نیقلب هم ا وندیبا پ یهستند، حت دیسالم نمانده، دکترها نا ام گریقلبم د یتا سالم شدم. ول
  . انددهید بیمن آس يهاخواهد بود، رگ

بر قلبم زدم. درد داشت و داشت مرا از  یخوب هستند. مشت يهااز آدم شترینابابش ب يهاکه آدم يبه روزگار لعنت
  .آوردیپا در م

  در ذهنم اکو شد. شیبا تو بودن را فراموش کنم. صدا يهاخاطره توانمیگاه نم چی! هکوین آه،

  سپنتا؟ -

  من. يکوینازت ن يصدا يبه فدا آخ

  .دیهم ذهنم به گذشته پر کش باز

  

  // 1393بک فلش  //
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و حرف  میافتاده بودند نشسته بود نیبر زم دهیزرد و قرمز خشک يهاکه شاخه یدرخت ریبود و هر دو ز زییپا فصل
  آمد. اشهیگر اشيآوردن گذشته تلخش با نا مادر ادیبا به  کویکه ن میزدیم

  .مدییسرایزمزمه عاشقانه م شی. و برافشردمیرا سخت در آغوش گرفته بودم و م او

  نکن. هیخانومم. گر -

  آخه... -

  .نمیبب گرید یها مال من هستند؟ پس دوست ندارم اشکچشم نیمگر نگفته بودم ا -

  کرده بودم. شیبایدلنواز مهمان دو چشمان ز يارا پاك کردم و بوسه شیهابعد هم با خشم اشک و

  

  // 1397 ندهیآ //

  

  داشتم و قدرش ندانستم. یخوب يروزها چه

  

 یرفت و کِ یکِ اریهنوز کنارم است. کام اریام احساس کردم کامبه دور شانه ياشده بود، با گذاشتن مالفه کیتار هوا
  با مالفه آمد که من متوجه نشدم؟ آه باز هم افکار پوچ!

  شدم و لب زدم. رهیکنارم نشسته است. به عمق چشمانش خ اریکام

  آسمان خدا بخوابم. ریجا ز نیاجازه بده هم -

  کرد: میصدا یناراحت با

  سپنتا؟ -

  من ادامه دادم. یول
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  .یزندگ نیندارم به ا يدیام خسته، من امخسته -

  نگو. طورنیسپنتا ا -

  

  انداز شد. نیدر گوشم طن نایت يصدا ناگهان

  نگو. طورنیسپنتا ا -

  را کوتاه کنم. میموها خواهمیچرا؟ من م -

  با اخم و تخم گفته بود: یلیبعد خ و

  .يرا دوست دارم و تو هم حق کوتاه کردن ندار تیخود. من موها یب -

  ام.کالفه شانيموها متعلق به من است، منم از بلند نیاصال ا -

  . من حاال گفتم.ينزد يسپنتا دست زد -

  امان از دست تو. باشد. -

  

  به خود آمده و گفتم: اریکام يصدا با

سه بار ژل  يمن روز نیرا بب میو حاال کهنه، موها دمیپوشیمارکدار م يهالباس ي. من روزنیرا بب میهالباس اریکام -
  شان.مادر داشتم، پدر داشتم، خواهر داشتم، حاال ندارم ي. من روزدهیخشک میو حاال موها زدمیمو م

  آرام باش. کنمیخواهش م -

  .کرد میاو بود که رها یول ار،یعشق داشتم، من عاشق بودم کام يمن روز -

  نگو. یچیه ردیگیقلبت درد م -

  ام زدم و گفتم:بر قلب درد گرفته یمشت



  برگ و باران

 
48 

 

  من محکوم به مرگم. ينکن مرا نگه دار یسع -

  او هم درد نداشت، فقط نداشتن خانواده درد داشت.  يهایلیس گرید ،یلیهم س باز

  ؟يات تا آرام شوسر خاك خانواده میبرو یخواهیم -

  

  :گفتیکه با فرنود دوست شده بودم و بارها و بارها در گوشم م یوقت دیذهنم به گذشته پر کش باز

  .يشویمجنونش م یبار بکش هی -

  فرنود دست از سر من بردار.  -

  .یفقط کم -

  .ستمیولم کن. من اهلش ن -

  .يشویکم کم اهلش م -

  هرگز. -

پدرم خسته بودم و  يهاحتیاست که از نص ادمیچه شد که من هم مثل او شدم.  دانمینم کردم،یمن بارها فرار م و
  فرنود با مواد آرام شدم.  شنهادیبود و من آن روز به پ یاعصابم خط خط

  بار،  کی نه

  دو بار،  نه

  سه بار،  نه

  بارها و بارها. بلکه

  خود احمقم بود که به حرف فرنود گوش کردم.  ری! تقصیهم چه آرام شدن آن



  برگ و باران

 
49 

 

. آه، فرنود نامرد شدمیهالك م کردمیشده بودم و خمارش شده بودم و اگر مصرف نم ادیمبتال به اعت گرید من
  .يروزگارم را تباه کرد

  

  بودم. اما، امان از آن روز شوم. الیخ یدرد قلب گرفته بودم و ب کویرفتن ن با

. که پدرم چه قدر رودینم ادمیو حال بد پدرم،  نایمادرم، ت يهاهیبودند. گر دهیام فهمخانواده یچطور! ول دانمینم
  بود و پدرم او را از من دور کرد.  دمیکه تنها ام نای. مادرم خودش را از من دور کرد و راند. تدیکش ادیسر من فر

را از دست داده  کوینداشتم. ن یبودم و حال و روز خوش ستادهیکه در کنار پل چهار دختران ا رودینم ادمی هرگز
دختر چهار سال دارد که نام  کیازدواج کرده است. و حاال هم  شیاو با پسر عمو دیبودم و دو ماه بعد به من خبر رس

  گذاشته است. نایاو را دل

خود  یها را عزادار خودم کنم. ولآن خواستمی. من نمکردیفکر به خانواده مرا منع م یداشتم ول یخودکش قصد
  ها شدم.ادار آنداغدار و عز

  به پدرم زنگ زدم و گفتم: یوقت

  ترك کنم. خواهمیپدر من م -

  . ندیآیاند و از آن جا به دنبال من مبه رستوران رفته نایخوشحال شده بود و گفته بود با مادر و ت یلیخ

که  يانتظار یندان یوقت یتحمل انتظار چه قدر سخت است؟ حت دیدانیم ایکه آ دانمیو آه نم دمیکشیانتظار م من
  است؟  هودهیب يادهیکش

  

  که مپرس. امدهیکش يحجر درد

  که مپرس. امدهیچش يهجر زهر

  

  در جهان و آخر کار. امگشته
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  که مپرس. امدهیبرگز يدلبر

  

  خاك درش. يچنان در هوا آن

  که مپرس. امدهیآب د رودیم

  

  به گوش خود از دهانش دوش. من

  که مپرس. امدهیشن یسخنان

  

  .يکه مگو يگزیمن لب چه م يسو

  که مپرس. امدهیگز یلعل لب

  

  .شیخو ییتو در کلبه گدا یب

  که مپرس. امدهیکش ییهارنج

  

  در ره عشق. بیحافظ غر همچو

  که مپرس. امدهیرس یمقام به

  

  که مپرس. دمیکش ی: درد عشقشعر

  : حافظشاعر
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  .کنمیدرد را تحمل م نیشده. و من چه سخت ا شتریدرد قلبم ب کنمیم احساس

اند. بند دلم پاره شد، رفته يزدیام به رحمت ابه من زنگ زدند و اطالع دادند که تمام خانواده مارستانیکه از ب یوقت
  !کویاز درد نبود ن شتریب یاز هم گسسته شدم. حت

 یها کنار زدم و جسد بآن ياز روجانم، و فقط رفتم و با درد، با غم، با اندوه، مالفه  مهیپاره کردم و با بدن ن افسار
  کردم. ییشان را شناساجان

خود  یو از خود ب اندازدیشوم تن و اندامم را به رئشه م يبا فکر کردن به آن روزها ی. حتریو جانم را بگ ایخدا ب آه
  .شومیم

  ام. سخت و طاقت فرسا را گذراندم. بعد از گذشت چهار سال هنوز هم با نبودشان عادت نکرده ییروزها

  .کنمیحس م میموها يدست مادرم را رو يهانوازش هنوز

  لبش درون ذهنم زنده است. يرو يهاخنده هنوز

   ؟ییکجا مادر

  ؟ییکجا میدردها مرهم

  ؟ییدار خوبم کجا راز

  .يکردیو آرامم م يبود مشیتنگ است، کاش پ تیبرا دلم

  ...مادر

  ام نبود. به خدا که نبود.مرگ حق خانواده نی. ادادمیمن زودتر از تو جان م کاش

  .شودیپدرم در ذهنم اکو م يهاحتیهم نص هنوز

  باز هم بر سر من بکوب و بگو: ایجان، ب پدر

  تنبل خان پاشو. -
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  را کنار گذاشتم. یچهار سال بس بود تا به خود آمدم و تنبل. اصال کنمیو اعتراض نم دهمیبه حرفت گوش م گرید

ام، هنوز هم گونه يبوسه خواهرم رو نی. آخرداستیدر ذهنم هو نایت يهاطنتیها و شهم قاب و عکِس خنده هنوز
  .کنمیرا حس م اشیداغ

  

  که که... دمینداشتم عقب کش دنیقابل مشاهده بود. طاقت د یبود ول نیصورتش سوخته و خون پدرم،

  زد. میصدا اری. کامدیکش ریت یبه آن قلبم

  .ستیباال حالت خوب ن میبرو ایب -

  نه. -

  سپنتا؟  -

  نکن. تیاذ -

  جسد مادرم رو به رو شدم. با

  کبود هم بود. ن،یو خون یسالم در بدنش نبود. چشم و صورتش به عالوه سوختگ يجا جیه مادرم،

وقت رفتن است.  گریآسمان خدا، د ریشب، ز یکیتار نیشد و احساس کردم که امشب در ا شتریدرد قلبم ب شدت
  .تیرفتن به ابد

 ينایکوچکم. آخ ت یو رفت يعروسکم، شوهر نکرد یخواهرکم، ناکام رفت یبا سن کم چه زود رفت نا،یت نا،یت نا،یت آه،
  چه قدر دوستت دارم. یدانیمن، نم

  نمانده بود و خاکستر شده بود.  یاز خواهرکم باق زیچ چیه

  آن بودم چه دردناك و زجر آور است. یِخاطرات تلخ که خود باعث و بان يآور ادیکه با به  آه

  کلمه نابود شدم. نابود! یواقع يخانواده مرا از پا در آورد و به معنا يدرد دور کو،ین ياز درد دور شتریروز ب همان
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 اشيقلب باز نیا کویکه قلبم مشکل ساز شده است. از بعد از رفتن ن دمیهمبه هوش آمدم ف یحال رفتم و وقت از
  !یهدف چیه یآن هم ب زدیکار نکرد. و فقط نبض بود که م گریبعد از رفتن خانواده د یگرفت. ول

  

  ...ایخدا

  شان شدم.کردم. من باعث مرگ اشتباه

  ...ایخدا

  مرا هم ببر. ایپس ب ستند،ین گریکه د فهممیم حاال

  دل دردناکم را بشنو. ادیفر ا،یخدا

  را بشنو. میدردها يصدا ا،یخدا

  ؟يشنویرا م میصدا ا،یخدا

  من. يآه خدا ا،یخدا

  ...ایخدا

  نکن.  غی. مرا از خودت درياروزها تو تنها همدمم شده نیا

  گفتم: اریو رو به کام دمیها خوابماسه يرمق. رو یضربان قلبم کند شده است و بدنم ب کنمیم احساس

  قول بهم بده. هی -

و نگفت که چرا  ستادیهم کنارم بود و کنارم ا شهیهم آمدینم شیکه خم به ابروها يمن، مرد مغرور يقو دوست
فاب  قیغم رف نمیچشمانم را بستم که نب ختند،یر شیهاکه اشک دمیو فقط غصه درد مرا خورد، د کندینم يشاد

  خودم را.

  ؟یچه قول -
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  قلبم درد گرفت، با آن حال ادامه دادم. چهیکه در دمیکش ینفس

  نکن.  هیمرگم گر يکن. فقط بخند. برا يمن شاد يکن. به جا یمن زندگ يبه جا -

  .دیمحزونش به گوشم رس يصدا

  .يتو هنوز دو روز وقت دار -

  چگونه خواهم مُرد! قول بده. ستیکه معلوم ن گرینه دو روز د خواهمیمن امشب را م -

  را باز کن. تیهاچشمنه.  -

بگذار بروم. نخواه که باشم و باز هم درد بکشم.  کنمیندارد. خواهش م دنیتوان درد کش گریقلبم د ار؟ینه. کام -
  قبول کن.

  .دمینامنظم شده بود، مشتم را بر قلبم کوب نفسم

  بکش. تو را به قرآن سپنتا. قینفس عم -

  قول بده. -

  جان من نفس بکش.. تو را دهمینم یقول چیمن ه -

  .دمیکش ادیفر

  .اریقول بده کام -

  . نفس بکش.دهمیباشد باشد. قول م -

  لب زدم. یبه سخت آمدیباال م ینفسم به سخت گرید

  .يو دم نزد ي. ممنون که تحملم کرداریدوستت دارم کام -

  نامرد. یبخواب يحق ندار -
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  تار. يهامن تو شب ماه

  غم بذار. يو رو چشمات

  

  .اریو به خاطر ب حرفام

  

  بار آخره. نیا دیشا

  .گذرهیداره م هالحظه

  

  نره. ادتیشو تو  تازه

  

  کن شب و مثل من. دایپ

  واسه گم شدن. ياگوشه

  

  نشوم.  دایهم پ گریگم شوم. د خواهدیم دلم

  ببند. یبست میکه به رو شهیچشمانت را مثل هم ایخدا

  .کندیلمس م هیبه ثان هیرا ثان. دلم با تمام وجود مرگ رمیبم خواهدیم دلم

  

  .یمن اگه عاشق ماه

  .شنیگم م یگاه عاشقا
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  .یرازق هیکن با  هیگر

  نسترن. هیکن با  هیگر

  

  .ياکه شکسته ییتو نیا

  .يااگه خسته ییتو نیا

  

  .یمن اگه عاشق مثل

  .ياو اگه بسته چشمات

  

  .رهیم ادتیکه  ییتو نیا

  .ياکه شکسته ییعهدا

  

  جان؟  کوین

  رفت؟  ادتی عهدت

  من بودن را؟  با

  شدن را؟  ریمن پ با

  من مرگ را؟  با

  را؟  دنیمن خند با
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  کردن را؟ یمن زندگ با

  من بچه دار شدن را؟ با

  کردن را؟ یو خوشحال يمن شاد با

  من غم و غصه و ماتم گرفتن را؟ با

  من سفر کردن را؟ با

  من عاشقانه نگاه کردن را؟ با

  را؟ دنیمن بوس با

  من... با

  رفت؟ ادتی عهدت

  

  .یکه بست يبستم به آن عهد یدل

  .یآخر هر دو را باهم شکست تو

  

  تو! یبه عهد تو دل خوش کردم. ول من

  .يزد تیهاتمام عهدها و قول ریو هم ز یرا از من گرفت امیدل خوش هم

  

  روزگار... نامـرد

  ...ندیگویم که

  ...ییتو
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  ...مگر

  از تو... بدتر

  ...نامرد

  وجود دارد؟ يگرید

  

  بانیپشت بایشک

  ــــــــــ

  

 تیبایباز تو و چشمان ز ی. ولشومیو زنده م رمیمیصد بار م يروز ياکه رفته ياست. از روز ضیمن مر يتنها قلب
  .شودیمقابل چشمانم ظاهر م

  

  تو پر از بغضم... یب

  ...دلم

  ...خواهدیم

  ...میبزنم و بگو ادیفر

  .يکردیم يوفادار ينامرد که ادعا يآها

  ...توانمینم

  کنم. فراموشت

  ام چه کنم؟پس با دل پژمرده اما،
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  بانیپشت بایشک

  ــــــــــ

  

و چون  يکه دلم را برد ستیتو گذاشتم، انصاف ن شیدلم را به تو طلبکارم، دلم را بده، درون قلبت جا مانده، پ من
 یرفت شهیبود که هم نیا دیو تنها تفاوت تو با خورش يکرد یاش با روز است، تو وداع تلخکه وداع هر روزه دیخورش

  .یدر وجودم کاشت یتلخ يو خاطره

  

  تار. يهاتو شب ییتو نیا

  غم بذار. يو رو چشمات

  .اریو به خاطر ب دیخورش

  

  داد. هیکه گل به تو هد اون

  .خوادیابد عاشقت م تا

  

  .ادیب ادتیشو تا  تازه

  .هووومم

  

  کن شب و مثل من. دایپ
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  واسه گم شدن. ياگوشه

  

  .یمن اگه عاشق ماه

  .شنیگم م یگاه عاشقا

  

  .یرازق هیکن با  هیگر

  نسترن. هیکن با  هیگر

  

  .ياکه شکسته ییتو نیا

  .يااگه خسته ییتو نیا

  

  .یمن اگه عاشق مثل

  .ياو اگه بسته چشمات

  

  .رهیم ادتیکه  ییتو نیا

  .ياکه شکسته ییعهدا

  

  

  کل. ي: دانايراو
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و  ابینا يهاکوچکش و خنده ينایپدر و مادرش، ت يهاخنده يآور ادیاو چشمانش را بسته بود و با به  ،یول
 نیغمگ یلیرفته بود، خ گرینداشت. د ینفس گریبود. د ستادهیا دنیعشقش جان داده بود. قلبش از تپ یِ دوستداشتن

  نداشت. يثمر چیهم ه اریکام يهاها و مشت زدنو تکان دادن هاادیو محزون، و فر

دردسرها  يکه فقط قلبش درد نداشت، وجودش هم درد داشت، روحش هم درد داشت، او خودش را مسبب همه او
  .دانستیم

  واقعا رفت؟  او

  نفس ندارد؟  گرید او

  شده بود؟  بیوفا و غر یب شیایخودش با دن ایکرد  ییوفا یبا او ب ایدن

  و پوچ بود.  چیه کوین یشد. و او ب کویپا سوز ن سپنتا

  سپنتا تنها دوستش و برادرش را تنها گذاشت و رفت؟ یعنی

  عشق اولش در حال جان دادن است؟ ندیو بب دیایکه ب کوین کجاست

  ؟  "بود.  یتو تنها عشق اولم و آخرم خواه "بار به سپنتا گفته بود  کینبود که  کوین نیا مگر

  چه شد؟  پس

  بلد نبود؟  يوفادار کوین

  را به جا آورد؟ يچگونه رسم وفادار دانستیبود و اما نم ای

  و مغرور روزگار را از پا در آورد و تا مرز مرگ برد؟ يمرد قو نیکه ا ییکویآن ن کجاست

 يبرداشت و رو نینبود. سر او را از زم گریکه د یدوست يبرا ختیریجانسوز و جان گداز مردانه اشک م اریکام
  گفت: انیو از ته دل گر د،یکش ادیو فر دیبر چشمان او کش یگذاشت، دست شیپاها

  .ی. ناکام رفتقیرف یناکام رفت -
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خود  یِ. او سپنتا را چون برادر خونستیگریبلند م يخوب نبود، او داغان بود و مردانه و پر بغض و با صدا اریکام
  . دیدیم

سپنتا بود که دست او گرفت و همدم و دوست و  نیا او را تنها نهاد و به اروپا رفت، ابیکه برادرش کام يروز از
  شد.  قشیرف

  سپنتا بود که مخزن آرامش او بود. نیکه پدرش را از دست داد و غصه دار شد ا یوقت

 یسپنتا بود که او را منصرف کرد و به زندگ نیرفت و باز ا یکه مادرش را از دست داد و تا مرز خودکش یوقت
  شد. شیهاو دوست و برادر روزها و شب قیبرگرداند و رف

  خون را دارد از دست دهد.حکم برادر هم شیکه برا اشیفرد زندگ نیترتنها شود و مهم يگریبار د خواستی... نمنه

  سپنتا. يبرا دادیمرد جان م نیا

  .ردیمیم بیحال عج نیمرد امروز و در ا نیبرود، ا شهیهم يسپنتا برا اگر

  گشت. داریپد اریاز سپنتا در ذهن کام ياخاطره

  

  1393بک /  فلش

 یزار فرشسبزه يٌقدس رفته بودند. رو يبایبود و سپنتا که به شهره نقره باران رشت آمده بودند و به پارك ز اریکام
 رو کرد اری. کامکردندیازدواج صحبت م نیریبه درخت نشسته بودند و در مورد بحث ش کیپهن کرده بودند و نزد

  سمت سپنتا و گفت:

  .ياوانهیسپنتا تو د-

  !سمینویم يادگاریدارم  یک وارید يبرو بابا. من را باش رو -

  پسر بود. یاول امندهیبچه آ يدید هویخب  -

  ار؟یکام یدانیغلط نکن. دختر خواهد بود. م -
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  هوم؟ -

  دخترت مال پسر من باشد.  میهر دو ازدواج کرد یدوست دارم وقت -

  گرفت. يو حرف او را جد دیخند اریکام

  

  1397/  ندهیآ

تلخ زد و در دل  يمتنفر شد. زهرخند کویسپنتا فکر کرد دلش آتش گرفت و از ن یِته دل يبه آن روز و آرزو یوقت
  نداشت.  یکرده بود و حال خوش انهیدر دلش آش يبغض بد "آرزوت هنوز برآورده نشده داداش.  قیپاشو رف "گفت 

  سپنتا ماند و سپس... ياش روماتم زده نگاه

  زد. ادیشد و از ته دل رو به آسمان نام خدا را فر بلند

  خدا -

  

  ☆••••• بـارانـــــ و بـــــرگـ ☆•••••

  

  .شنودیرا نم تیخدا هم صدا یهستند که حت ییروزها و

  

منم که تو را از دورها  نیا یکنیقدم رنجه م یسرد و باران يهوا ریو ز یکنیقد اَلَم م يزییپا يکه در هوا یوقت
  و حواسم به توست.  کاومیم

  و من باران. يبرگ شد تو

  و من نم نم خروشان شدم. يدیخشک تو
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  .یرفت یبه لجن يو قرمز ياز زرد تو

  تر کردم.را پاك و پاك و پاك نیمن زم و

  و نابود شد. دیبرگ خزان که خشک کیبرگ،  یبرگ تو

  .شومیمنم باران، بارانِ آسمان. که هر چه قدر هم ببارم تمام نم نیا و

  

  

  

  .ییکن الال ییالال

  محتاجم. ییالال نیبه ا من

  دارم. ادیز درد

  .مانمینم ایدن نیدر ا گریمن د ،یول

  کن. میدعا

  من است. دیام يتو کورسو يدعا

  غم باشم. یب گرید يایدر دن دیشا

  

  )  خی( کوه  بانیپشت بای: شکسندهینو

  : ترانه يمجاز نام

  

  رمان جلد اول : برگ و باران نام
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  09 – 04 -1397نوشت:  یانیپا خیتار

  1397/09/08: یانیپا یسیبازنو خیتار

  بامداد قهیدق 3:01ساعت  در

  

  ☆•••••» بـارانـــــ و بـــــرگـ «☆•••••

  

  ✔:بیبه ترت مهایرمان نام✔

  

  ی. سِوگ1

  قرار یب شهی. هم2

  برگ زرد کی ادیفر. 3

  یکیدر تار ی. شبح4

  

  :کوتاه داستان✍

  مرد بال، زن ناقال -1

  

  ✔:بیبه ترت مهایرمان ادامه✔
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  چشمک بزن. تیکودک ياهای. به رو5

  رکانی. ه6

  شبح کی. راز پنهان 7

  قلب ییقلب ماه راز / الال ي. نوا8

  ( فروش ) يا. اشک نقره9

. در عوض رمان دیبه رمان داشته باش يترراحت یکردم تا دسترس گانیبوده که حاال را یبه مدت سه ماه فروش اول
  فروش. يقرار دادم برا نیگزیجا

  

  :کوتاه داستان✔

  منزلگاه  -2

  

  ✔:بیبه ترت مهایرمان ادامه✔

  سوگند ( فروش ) کی. راز 10

  . و...11

  

  :سندهینو سخن

  

  .یسالم خدمت همگ با
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 شونیکه تمام زحمات بر دوش ا یغالم ياز جناب آقا نیمحترم و همچن نیمنتقد یاز تمام کنمیتشکر م کی اول
  هست.

  ...نکهیبعد ا و

  تون اومده باشه. رمان خوش نیکه از ا دوارمیام

 هیکه موفق شدم تمامًا از تمام وجودم ما نیمن بود در ا يتجربه نیاول نیا نکهی. و ادیبود شما ببخش یکم و کاست اگر
  . ستیتلخ ن انی. که کامالً هم پاسمیتلخ بنو انینوشته با پا هیرم و بذا

  کننده داره. جیباز و اما گ یانیپا تیواقع در

  خوش باشه.  دیو انتظار داشت سمیتلخ بنو انیکه پا دیدوست نداشت دونمیتون بوده باشه. م لیباب م دوارمیام

  باز هم هست. انیپا ییجورا هی یتلخ هم تجربه کنم. ول انیخودم دوست داشتم پا اما

  من بدرقه وجودتون.  يدعا

  داستان مبتال نشه.  تیبه سرنوشت شخص کسچیه دوارمیام

  

  .نیالعالمو رب نیآم

  تشکر. با

  

  و... ارادتمند

  ...زانیشما عز يپا خاك

  بانیپشت_بایشک#
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تمامی حقوق این اثر براي رمانهاي عاشقانه این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان هاي عاشقانه میباشد و 
  محفوظ میباشد .

  

  جعه کنین .امر سایت رمان هاي عاشقانهبراي دریافت رمانهاي بیشتر به 

www.romankade.com  

  

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

