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 :صهخال

 یآدم سر سخت ومحکم ساخته... خانواده هیو از اون  دهیکش یادیز یها یسخت شیزندگ یبه اسم باران که تو یدختر

ازدواج نداره، مجبور  نیبه ا یااما باران که عالقه ارن؛یاون رو به عقد پسر عموش در ب یمیرسم قد هیبر  بنا خوانیم شیپدر

 .دهیم رییرو تغ شیزندگ یکه همه  نهبز یدست به کار شهیم
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 :مهمقدّ
 ...آییتو می

 ...از دوردست ها
 ...کنییی و آرام آرام در قلبم نفوذ میآ می

 ...شوم آنقدر آرام که متوجه آن نمی
 ...کنیپریشانم می

 ...آوریروحم را به پرواز در می
 بینم؟یولی آیا... تو همانی که من م

 ...نه
 ...خواهیتو همانی که خود می

 ...شناسمهمانی که من نمی
 !ای هستی که انتهایش با مه غلیظی پوشیده شده استتو مانند جاده

 ...تو همانند پاکت نامه ای هستی که هنوز خوانده نشده
 ...تو برای من
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 ...گی هستیناشناخته ترین آشنای زند
 ...آری

 ...تو
 !کالهی برای بارانی
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ی زیر دستم زل میزنم و صدای جیغ پانته آ روی اعصابم خط میکشه و باعث میشه دستم خط بخوره. با عصبانیت به برگه

 .فرستمت به بیرون مینفسم رو با شدّ
کنم! سحر  کنم و با چهره ای برزخی نگاهشون می افتم... در رو باز می از پشت میز بلند میشم و طرف در اتاقم راه می

 کنه؛ پانی هم با ترس داره از زیر دستش فرار می رو توی دستش گرفته و با جیغ به پانی حمله میپاره شده ای ی جزوه

 ...کنه
 :گم دم و با صدای بلندی می هام رو روی هم فشار میدندون

 ون هم میفتین؟ج به گربه و سگ خجالت بکشین. چرا مثل بسه دیگه! -
 :گه کنه و می ت نگام میپانی با مظلومیّ

 بره؟ ی ملوسم که دل همه رو میاز کجا فهمیدی من همون گربه -
 :گم زنم و می زنه! پوزخندی می و لبخندی به پهنای صورتش می

 !گیره رو می ی همهاتفاقا تو همون احمقی هستی که پاچه -
 :گه زنه زیر خنده و می ماسه. سحر پقی می لبخند روی لباش می

 !قربون دهنت -
 :گم رو به اون می
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 همه رو ای مسخره چیز هر خاطر به که هستی لوسی یگربه همون لی نیستی... مثلتو هم همچین موجود قابل تحمّ -

 .می کشه پنجول
 :گه و می با ناراحتی جزوه رو باال میاره

 ایه؟این چیز مسخره -
 :گم ندازم و مییای باال مشونه

 .اینو دیگه باید از پانی بپرسی -
 :گه کنه و می های پانی فرو میمیخ نگاهش رو تو چشم

 .کردم اتفاقا داشتم همین کارو می -
 میبر جام سر و می گیره ام خنده. برهمی  اتاقش سمت به کشون کشون که یقه ی پانی رو گرفته اون رو و بعد در حالی

 توی و می زنم چونه زیر رو دستم! تا دو این دست از. کشممی بلندی آه و میفته شده جوهری یگردم؛ اما چشمم به برگه

 .می شم غرق خاطرات
گشتم خونه  عدم که بر میکردم؛ ب رفتم و با پانی و سحر بازی می بچگی هام رو به یاد میارم که یواشکی از خونه بیرون می

 .شدم تا زن عمو نتونه دعوام کنهاز ترس؛ پشت سر عمو پنهان می
رم؛ اون رو  هام به سمت در میشم و بعد از پوشیدن لباس با صدای زنگِ در از خاطرات کودکیم بیرون میام. از جام بلند می

 ...شم ی که پشت دره خیره میهایی گرد شده به فردکنم و با چشم باز می
 .ندازمینگاه خشمگینی بهش م
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 .زنه داره و با چشمای مشکیش بهم زل می عینک آفتابی خودش رو برمی
 :گه زنه و می پوزخندی می

 !تونیم تا فردا صبح همین طوری بهم خیره بشیم؛ اما اگه میشه درو باز کن و انقدر وقت منو نگیرمی -
 .تونم درو باز کنم بذارم بیاین توفی کنین! همین طوری که نمیو معرّلطفا خودتون -

 :گه کنه و می ت بهم نگاه میبا عصبانیّ
 .بینم که خودمو معرفی کنم؛ درو باز کننیازی نمی -

 :هایی در هم میگمبا اخم
 ی سه تا دختر بعد انتظار دارین درو باز کنم؟کنم تا نگین که کی هستین. اومدین در خونهدرو باز نمی -

 :گه هاش رو روی هم فشار میده و با حرص میپلک
 .کنی ها! این درو باز کن تا یه چیزی بارت نکردم بدجور داری روی اعصابم پیاده روی می -

 :گم چقدر پررو! با صدای نسبتا بلندی می
 . ...شم جور دیگه ای باهاتون رفتا میلطفا برین رد کارتون! وگرنه مجبور  -

 :شنومکردم که صدای جیغ مانند پانته آ رو از کنار گوشم می داشتم نطق می
 !!!پیمان -



 

 

کاربر انجمن نودهشتیا ببار بارون _برای بارانکالهی   WWW.98IA3.IR 9 
 

شه. نگاه سرگردونی به  جان؟! پیمان دیگه کیه؟! این یارو که شواهد نشون میده پیمان نامی باشه، با لبخند به پانی خیره می

 .میره پسره اون سمت به و می زنه من به ای جانانه ی تنه بعد میکنه؛ باز م. پانی بعد از برداشتن زنجیر در رواندازهر دو می
 :پرسم ب میرم و با تعجّ به سمت سحر می

 سحر! این پسره کیه؟ -
 :کنه و میگه هاش رو گرد میچشم

 نگفت؟ بهت مگه وا! -
 نه بابا... دیدی که؟ -

 :گه ره و می ی میاچشم غره
برای تحصیل رفته به آلمان؟ االن بعد از  نگفت مگه کرد؟نمی تعریف ازش همیشه پانی مگه! پانی داداش... دیگه این پیمانِ -

 پونزده سال برگشته ایران. مگه چند روز پیش نگفت داداشش قراره همین روزا بیاد؟
 :گم ندازم و مییای بابا... نگاه خسته ای به سحر م آه از نهادم بلند میشه. چرا فراموش کرده بودم؟

 .خوابم؛ خیلی خستمرم می من می -
 :گه می میندازه وسحر نگاهی بهم 

 .عه! چی چی رو برم بخوابم؛ شام درست کردم -
 :گم زنم و می لبخندی می
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 .ممنون عزیزم! سیرم. شب بخیر -
 .رم ذارم به سمت اتاقم می ای روی گونش میبوسه

ذارم. تند تند خودش رو به قفسه  کشم و دستم رو روی قلبم می. نفس عمیقی میمی دمبندم و بهش تکیه در اتاق رو می

 با. فهمیدممی شده که هم شباهتشون روی از باید کنم چرا یادم رفته بود؛ بندم و فکر میهام رو میکوبه! چشم سینم می

 :می کنم زمزمه حرص
 همش تقصیر پانیِ!  -

کشم اندازم... انگار امشب قسمت نمیشه من این جزوه رو پاک نویس کنم. خمیازه ای مینگاهی به سمت میز و کالسورم می

 .رم و بعد از پوشیدن لباس خوابم به سمت تخت خواب گرم و نرمم می
**** 

هم میکنم. نم و شروع به پوشیدن لباسخومی رو نمازم گرفتن وضو از بعد. می کنم زبا هام روبا صدای زنگ ساعت چشم

رم که  شم. با سرعت به سمت در می برم و با برداشتن کولم از اتاق خارج می آخرین تار موی سمجم رو توی مقنعه فرو می

 :ایستمبا صدای سحر سرجام می
 !کجا؟ -

 :مگ گردم و می برمی
 صبح بخیر! دانشگاه؛ مگه تو نمیای؟ -

 :می گه و ندازهیسحر ابرویی باال م
 .صبح بخیر خانم عجول! چرا میام؛ ولی نه بدون صبحونه -
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 ...آخه -
 :گهمی و حرفم وسط پرهمی

 .ریم دیگه آخه و اما نداره؛ بشین صبحونت رو بخور بعد باهم می -
برم و  شه! لقمه ای رو توی دهنم می مادرهای مهربون می لرم. گاهی رفتارش مث می زنم و به سمت میز لبخندی بهش می

 :گم می
 پانی کجاس؟ -

 :گه گیره میدر حالی که لقمه می
 ...با پیمان رفتن بیرون -

 :گم حال می ینبا شنیدن اسم اون پسره ناخودآگاه چینی روی بینیم میفته؛ با ا
 !پیمان؟! چه زود صمیمی شدی -
 :ذوق و شوق میگهبا 
 !شی عاشقش می حرف بزنی،وای باران! اگه بدونی چه پسر خوبیه! یه روز باهاش  -

 :گم زیر لب می
 !چرا یه روز؟ من دو دقیقه باهاش بودم عاشقش شدم -
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 :گه سحر کنجکاو می
 .گی با خودت؟ بلند بگو ماهم بشنویم چی می -

 :شم هول می
 !راستی پانی امروز نمیاد کالس؟ هی... هیچی... بریم دیگه؛ دیر شد. -

 :گه ده و می سحر سری تکون می
 .چه انتظاری ازش داری؟ داداشش بعد این همه سال اومده؛ حق داره چند روزی با اون باشه -

 :گم کنم و می پشت چشمی نازک می
 .خبه حاال توام! پاشو بریم -
 . . . 

 :گمی و م کشمیداشبورد خاک گرفته دست م یرو
 
 !فهیکث نتیچقدر ماش -
 

 :گهی و م زنهی م یپوزخند
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 !نهیبیم فیهات کثچشم -
 

 ...کنهیصورتم رو نوازش م یزیی. باد خنک پافرستمیم نییرو پا نیماش ی شهیو ش رمی بهش م یغره ا چشم
 

 :گردمیسحر به سمتش برم یصدا. با میشیم ادهیو پ کنهی رو پارک م نیبه دانشگاه. ماش میرسی ربع م کیاز  بعد
 
 ...و اتینه؟ادب مینداشت شتریامروز دو تا کالس ب -
 

 :کنمی رو کامل م حرفش
 
 ...یو زبان عموم -
 

 :گهی م ظیو با غ کنهی رو کج و کوله م خودش
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 اه اه! با اون استاد داغون؟ -
 

 :گمی و م دمی رو تکون م سرم
 
 !آره با همون استاد داغون -
 
! سرم رو باال گذرهی سرم م یو خطر از باال دمی م یجاخال اد؛یصورتم م یکه داره تو یکتاب دنیو با د کنمی باز م رو در

 :نییپا اندازهیو سرش رو با خجالت م دستی به گردنش می کشه. کنمی نگاه م مایبه ن تیو با عصبان ارمیم
 
 .اون بود ری! تقصطلبمیپوزش م -
 
 .کنهی ره مبه بهاره اشا و
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 :گهی و م شهی بلند م بهاره
 
 !تو صورتش میاز در وارد شد با کتاب بزن یخودش گفت هر ک ..باران. رینخ ؟یگی عه! چرا دروغ م -
 
 :گمی درهم م ییهااخم با
 
 اد؟یسرش م ییچه بال نیاصال هم فکر نکرد -
 
 :گهی م یبا خونسرد ماین

 
 ...نه -

 :غرمیلب م ریزو  رهیگی حرصم م شیاز خونسرد

 

 ...واقعا که -
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 :کنهی و زمزمه م نهیشیسحر کنارم م نم؛یشیو روش م رمی م میحرص به سمت صندل با

 

 !یتو چقدر نچسب -

 

 :گمی و م زنمی م یپوزخند

 

 !نهیبیهات نچسب مچشم -

 

 :گهی و م زنهی به بازوم م یاضربه

 

 !پررو -

 

. . . 

 

ی که وارد کالس شده نگاه م یب به فردو با تعجّ کنمی جزوه بلند م یسرم رو از رو فته،یکالس م یکه تو یهمهمه ا با

 خواد؟ی م یچ نجایپسره ا نیپس ا اد؟یب یاستاد باقر دی. االن مگه نباکنم

 

 .شهی م رهیو با لبخند به رو به روش خ رهیگی سمت چپم قرار م اد؛یم ی... پاننکنه

 

 :دهیم انیبه سر و صدا ها پا اشصد
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 .در خدمتتونم یدرس زبان عموم یبه بعد برا نیسالم؛ پارسا هستم! از ا -

 

 :گهی م ترکهی م یکه معلومه داره از فوضول ماین

 

 ...یپس استاد باقر -

 

 :گهی و م کنهی حرفش رو قطع م مانیپ

 

 .رفتن خارج شهیهم یبرا شونیا -

 

 :گهی م و نهیشیسرجاش م ماین

 

 !!!اوه... چه بد -

 

 :گهی م یحوصلگ یبا ب مانیپ

 

 .رونیداره لطفا از کالس بره ب یهم اعتراض یهر ک ن؛یدرسو با من دار نیبه بعد ا نیچه بد چه خوب! از ا -
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 .دهی راه خروج رو نشون م و

 

 !رسمی مانفجار  یخودم به نقطه  یهمه بدشانس نیو از ا دمی هم فشار م یرو رو هامپلک

 

 :امیسحر به خودم م یسلقمه  با

 

 .دارمیتا باور کنم ب ریازم بگ شگونین هیباران! جونِ من  -

 

 :گهی و م شهی خم م زیم یرو نوریاز ا یپان

 

 ...کامل نانیاطم یالبته برا ؛یستیخواب ن -

 

 :گهی و م رهیگی م زهیم یاز دست سحر که رو یشگونین

 

 .یشد داریب یابم بود... االن اگه خونیاز ا نمیا -

 

 :گهی همون طور که مسخ جلوشه م سحر
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! رو نکرده یزیاما االن... چه سورپرا م؛یداغون کالس دار یامروز عذا گرفته بودم که بازم با اون باقر شهیباورت نم یپان یوا -

 !طونیش هانیبود

 

 :گهی با ذوق م یپان

 

 !که نگو انقدر ذوق کردم دم؛یامروز فهم نیآره. منم هم -

 

 !هستم رهیخ ریو من همچنان به دست تقد زننی طور حرف م نیهم و

 

 ...ستیمحال ن یهمه بدبخت نیو ا من

 

 !ستین محال

 

ب هام تعجّ هیمن ضربه زدن که از سالم بودن کل یدوتا به پهلو ها نی. انقدر اشهی م بمینص یپان یاز سو یسلقمه ا نباریا

 .کنمی م

 

 :کنمی نگاش م یگنگ با
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 ه؟یها! چ -

 

ی که با پوزخند تماشام م کنمی جلبک نگاه م مانیو به اون پ گردونمی... سرم رو برمکنهی چشم و ابرو به جلو اشاره م با

 :کنه

 

 ن؟یگفت یزیبله استاد! چ -

 

 .دمی هم فشار م یهام رو با حرص روخنده! دندون ریتا از بچه ها زدن ز چند

 

 :شهی تر مپررنگ  پوزخندش

 

 قابل فهمه؟ ریانقدر درس براتون غ دمیبله! پرس -

 

 :گمی و م کنمی م یاخم

 

 چطور مگه؟ -

 

 :گهی باال رفته م یابرو با
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 .مطالب تا به حال به گوشتون هم نخورده نیکه انگار ا نیکنیبا تعجب نگاه م یجور هیآخه  -

 

ی دستش م ی. سحر دست مشت شدم رو توفتمیبه نفس نفس م تیّصبانت عهوا! از شدّ یکالس رفت رو یهمه  بارنیا

 .کنهی نگاهم م یو با نگران رهیگ

 

 :گمی و م زنمی رو پس م دستش

 

 سیز تدربه شما مجوّ  یکه من موندم ک نیدی شما انقدر بد درس م یهم برام قابل فهمه؛ ول یلی! اتفاقا مطالب خرینخ -

 .داده

 

 :گهی م و کنهی نگاهم م تیعصبان با

 

 ؟یگفت یتو چ -

 

 :گهی و م شهی با ترس از جاش بلند م سحر

 

 !نشیخورده شوخه؛ شما ببخش هیدوست من  نی. انیاستاد ببخش -
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برام سمه و  ادیز تیعصبان دونهی. ازش ممنونم! منمیبش کنهی و مجبورم م دهی شونم فشار م یهم دستش رو محکم رو بعد

 یبرا شهی بد مداره کم کم . حالم شهی خودش دست به کار م نیهم یبرا کنم؛ینم تیاکه خودم اصال رع دونهی هم م نیا

از کالس خارج  زنهی ه به سحر که داره اسمم رو صدا م. بدون توجّشمی و از جام بلند م ارمی ذقلبم م یدستم رو رو نیهم

 .رمی م یبهداشت سیو به سمت سرو شمی م

 

دهنم  یتو کنم؛ی خارج م یومینیدونه از روکش آلوم هیو  ارمیدر م بمیشه از جهمراهم با دیبا شهیرو که هم قرصم

حالم  کنمی احساس م کشم؛یم قیعم یو نفس ها ذارمی قلبم م ی. دستم رو رودمی مشت آب قورتش م هیو با  ندازمشیم

 :لرزهی ت بغض مز شدّ. صداش ابندهیهم پشت سرش م روتو در  ادیم.کنمی سحر درو باز م یبهتر شده! با صدا

 

 !زم؟یعز یباران! خوب -

 

 :دمی تکون م یسر

 

 !آره خوبم؛ نگران نباش -

 

 :گهی وار م هیگال سحر

 

مگه  ؟یبش یعصبان دی! مگه دکتر نگفت اصال نباستینگران نباشم؟ تو اصال حواست به خودت ن تونمی نگرانم باران! مگه م -

 استرس بهت وارد شه؟ دینگفت نبا
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 :گمی و م زنمی م یلبخند

 

  !بادمجون بم آفت نداره -

 

 :گهی حرص م با

 

نکن؟ حرف تو گوشت  یو مسخره عصب یموضوع الک هیبهت بگم خودتو به خاطر  ی! به چه زبونیستیتو بادمجون بم ن -

 چرا؟ رهینم

 

 ...شده؟ من حا یخوب بابا. حاال انگار چ یلیخ -

 

 کنمی نگاش م ی. با ناباورمونهی کردن حرف تو دهنم م سیکه صورتش رو خ ییهااشک دنیو با د کنمی رو باز م هامچشم

 :نالمی و م

 

 !سحر -

 

 :گهی و م کنهی هاش رو پاک محرص اشک با

 

 .کنمی م هیزبون نفهم گر یهتو یها؟ دارم برا -
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 :نهیشیگلوم م یتو یبد بغض

 

 .به وجود آوردم یبدبخت انمیاطراف یبرا هشیهم میباعث دردسرم! از اول زندگ شهیمن هم -

 

 :بخونه ینوبت اون بود که اسممو با ناباور حاال

 

 گفتن؟ یور یبه در ی! باز شروع کردوونهید هیچه حرف نیباران؟! ا -

 

 :گمی بغض م با

 

 ...مامان و بابامم االن ی. اگه من نبودم؛ حتّگمی راست م -

 

 :زنهی اعتراض اسمم رو صدا م با

 

 !رانبا -

 

 :دهی و ادامه م رهیگی آغوشش م یسرم رو تو اد؛یسمتم م به
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 ...حرفا رو نیبس کن! نزن ا -

 

 .بشن ریسراز دمی هام اجازه مو به اشک رمی آغوشش فرو م یتو شتریب

 

**** 
گردم؛ یگه به کالس بر نمیی اون پسر گستاخ رو ندارم. واسه همین دحالم زیاد خوب نیست؛ جدا از این ظرفیت دیدن دوباره

دم. از سحر  کشم و به نیمکت تکیه میگذرم. با اینکه دوست نداشتم از دستش بدم! نفس عمیقی میاز خیر ادبیاتم می

انم خوام به خاطر من از کالسش بمونه. من توی زندگیم به اندازه ی کافی برای اطرافیخواستم بره و به کالسش برسه؛ نمی

خوام یه نفر دیگه هم به خاطر من زجر بکشه؛ اونم کسی مثه سحر که از خواهر هم برام عزیز مایه ی عذاب بودم! دیگه نمی

 !تره
بینم! گردم. چهره ی غمگین پانی رو میکنم و به طرفش برمی هام رو باز میبا احساس اینکه کسی کنارم نشسته چشم

 :گه ی درشت مشکیش پر از اشکه... با صدای لرزون میهاچشم
 !فمباران! خواهری... من واقعا متاسّ -
 .ف باشه اون داداشتهتو چرا؟ کسی که باید متاسّ  -

 :گه ریزه و می یه قطره اشک از چشمش فرو می
بوده...گفت این طوری بقیه کار  این کار الزم ا اصال جوابم رو نداد. گف... گفتازش خواستم بیاد ازت عذرخواهی کنه؛ امّ -

 دستشون میاد...گفتم این کارت درست نبود ولی کنارم زد و از کالس رفت بیرون...
 :می ده ادامه هق هق با و می کنه حلقه دورم هاش روگیرم. دستدارم و اون رو در آغوش میفاصله ی بینمون رو برمی
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 ...راحت بشی؛ به خاطر من ببخششببخش باران! ببخش که باعث شد نا -
 :گم لرزه می ت بغض صدام میدر حالیکه از شدّ

 .عیبی نداره عزیزدلم! من حالم خوبه. نگران من نباش -
 :ذارم کنم و روی قلبم می دستش رو از دور کمرم باز می

 ...کوبه! بخشیدمش فقط تو گریه نکن گلم! من اونو بخشیدم ببین؛ ببین قلبم هنوز می -
دارم و به  زنم و از توی کولم یه دونه دستمال کاغذی برمی م از آغوشم بیرون میاد. یه خورده آروم تر شده... لبخندی میآرو

هاش رو که از فرط کنه و چشم هاش رو پاک میکنه؛ اشک زنه و زیر لب تشکر می گیرم. لبخند غمگینی می طرفش می

 .دوزه گریه سرخ و ملتهب شده به من می
 .رم خونه شه؛ من دیگه می برو پانی! برو به کالست برس االن شروع می -

 :گه پانی زود می
 .نه من باهات میام؛ تنهایی که نمیشه بری خونه -

 :گم زنم و می لبخندی می
م. اینکه شناس رم خونه؛ من تو رو می رسی منم می ری به کالست می وا! مگه بچم که تو هم باهام بیای؟ نخیر! شما می -

 .خوای کالس رو بپیچونیمن تنهام بهونس! تو می
 ...آخه -
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 :گم کنم و می حرفش رو قطع می
 .شه ا نداره... پاشو که االن کالس شروع میدیگه آخه و امّ -

 :گه زنه و می لبخندی می
 !خیلی دوستت دارم -

ره.  ده به سمت ساختمون دانشگاه می ه برام دست تکون میک بوسه؛ بعدم در حالیشه و گونم رو می و خم می

 خستگی احساس. بندممی رو هامچشم و می کشم عمیقی نفس میشه، محو دیدم مقابل از وقتی و می زنم بهش لبخندی

 :کنممی  بارون فحش رو حال این بانی و باعث و گیرممی دندون به رو لبم! زیاد خیلی اونم می کنم؛
دم یا نه؟ تو بیا درستو  بیشعور احمق! آخه تو هم آدمی؟ انگار عقده داره؛ اصال تو چی کار داری که من به درست گوش می -

 .خواست حرص منو در بیارهبده و برو... فقط می
 !گیرم: اِ اِ اِ! ببین چجوری روز قشنگمو خراب کرد کنم و جلوی دهنم می دستم رو مشت می

 :شم استاد مددی )استاد تاریخم( با عجله از جام بلند می با صدای
 کی روز قشنگتو خراب کرده دخترم؟ -

گیرم. استاد مددی مردی حدودا چهل و پنج ساله هست که خیلی مهربونه و همه  کنم و لبمو گاز می با خجالت نگاشون می

 !رو مثله یه پدر دوس دارم زنه! با همه صمیمیه؛ منم اون ی دانشجو ها رو دخترم یا پسرم صدا می
 :گم با من من می
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 .هی...هیشکی استاد! ببخشین من عجله دارم باید برم؛ با اجازتون -
 ...دم شم و به صدای قهقه ی استاد گوش می گیرم به سرعت دور می همین طور که کولم رو توی دستم می

. . . 
زنه. ای خدا! باز  اکسی بلند کنم که یه ماشین جلوی پام ترمز میخوام دستم رو برای اولین تستم؛ میمی ایکنار خیابون 

خوام از کنارش بگذرم که صدای کسی منو بینم. میهای ماشین دودیه به همین خاطر داخلش رو نمیشروع شد. شیشه

 :کنه سرجام میخکوب می
 خانوم بهاری؟ -

 .کنم؛ نه انگار خودشه ه راننده ی ماشین نگاه میب سرم رو باال میارم و ببا تعجّ
 :گه ی میپیمان جدّ

 .رسونمتون لطفا سوار شین؛ می -
 :زنم کنه؛ لب می گیرم. چقدر خونسرده! این آرامش واقعا آدم رو کالفه می نگاهم رو با حرص ازش می

 .شمنه ممنون! مزاحم نمی -
 :گه کنه و می نگاهم می

 .رمایین بشینینمزاحم نیستین؛ بف -
 ای بابا! عجب گیری کردیم! من نخواسته باشم بشینم توی ماشین تو؛ کی رو باید ببینم؟

 :گم دم و می هام رو روی هم فشار میپلک
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 .رم گفتم که... خودم می -
 کنم؛ ماشین پیمان هنوز هم همونجاس! چرا نمیره؟ شم. به خیابون نگاه می و چند قدم از ماشین دور می
 :گه شنوم که میزنه و صدای یه پسر رو می یه ماشین جلوی پام ترمز می

 !برسونیمت خانومی؟ -
 :می گم بیارم باال رو سرم اینکه بدون و کشممی جلوتر رو مقنعم! داشتم کم کنم. فقط همین رو هام رو مشت میدست

 ...برو رد کارت -
 :یه صدای دیگه میگه

 .ناز نکنخوشگله! بیا باال  -
 :گم بار سرم رو باال میارم و با نفرت و انزجار میوای خدا! بعضیا چقدر وقیحن؟ این

 !هابرین گم شین! دست از سرم بردارین عوضی -
نه ز رم؛ لبخند وحشتناکی می یکیشون از ماشین پیاده میشه و به سمتم میاد... وای نه! خدایا نه! با ترس چند قدم عقب می

 :گه گیره. با لحن ترسناکی می رسه و دستم رو محکم می و به سرعت سمتم میاد. بهم می
 چقد ناز داری تو !  -

 .می ده فشار ده و بیشتر دستم رو هاش بیرون بیارم؛ اما اجازه نمیخوام دستم رو از دستمی
 :گم شینه؛ با صدای لرزونی میبغض بدی توی گلوم می
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 ولم کن عوضی؛ -

 به! می شه کشیده ط دستی قدرتمندبره که یهو دستم توسّ کنه و منو کشون کشون به سمت ماشین می ی بدی میخنده

 نرفته بود؟ مگه بینم؛می رو پیمان عصبانی صورت و گردمبرمی عقب
 ...ستم کنده شهکشه که باعث میشه دست اون پسره از دمن رو سمت خودش می

 :گه خودشم به سمت پسره میره و با فریاد می
  !کردی عوضی؟ چه غلطی داشتی می -

 :گه پسره هم با فریاد می
 به تو چه؟ تو چی کارشی؟ -

 :گه زنه و می پیمان مشتی به سینه ی پسره می
 ...تو فک کن همه کارش -

 :گه داره و می پسره خودش رو نگه می
 !جوجهاره ی طرف نمی شی با فکر من تو همه ک -

 :گه گیره می ره و در حالی که یقش رو می پیمان که از عصبانیت سرخ شده به سمت پسر می
 اونی که باید گم شه تویی نه من...فهمیدی ! -
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مع شدن تا از هم جداشون کنن. جکنم؛ چند نفر  شن. با ترس بهشون نگاه می شه که باهم درگیر می فهمم چی مینمی

یشتره! به خودم میام... شه و به کمک دوستش میاد؛ با این وجود زور پیمان از هر دو ب ون یکی پسره هم از ماشین پیاده میا

 کنم؟ من دارم چیکار می
 :گم گیرم و میرم؛ آستین کتش رو می سمت پیمان میبه به سرعت 

 .آقا پیمان ولشون کنین توروخدا! آقا پیمان! بیاین بریم -
 و می زنم جیغی ترس از شه از بینی پیمان خون جاری بشه. زنه که باعث می کیشون مشت محکمی به صورت پیمان میی

 :می کنم التماس
 !آقا پیمان! ولشون کنین -

کنم قلبم درد گرفته! واسه همین با دستم  شه؛ با اینهمه استرسی که بهم وارد شده حس می هام جاری میاشک از چشم

 .شم زنم و یه خورده خم می اسم رو چنگ میلب
 :شنومصدای نگرانش رو می

 شد؟ حالت خوب نیست؟چی -
 :می گم و میارم باال دستم رو به معنای خوبم باال میارم؛ ولی خوب نیستم. سرم رو

 .کنم بس کنین خواهش می -
 :گه صورت اون پسرا کبود شده! پیمان با داد می

 !ابرین گم شین نکبت -
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 .کنن اونا هم که به اندازه ی کافی کتک نوش جان کردن به سرعت گورشون رو گم می
 :گه کنه و با بداخالقی می پیمان رو به مردمی که جمع شدن می

 .بفرمایین! فیلم سینمایی تموم شد برین به کارتون برسین -
 .کنه ق میو اینطوری همه رو متفرّ

 :گه گرده و می به سمتم برمی
 ...ین تو ماشینبرو بش -

 :گم با صدای لرزونی می
 ...ولی -

 :گه با داد می
 !گفتم برو تو ماشین -

شه! میاد و با  زیر میاهام دوباره سرشینم. اشکرم و داخلش می ریزه و با بغض به سمت ماشینش می از دادش قلبم می

 هنوزم خون میاد برای همین دستمالی رو به سمتش میکنم؛ بینیش  شینه. بهش نگاه میعصبانیت توی ماشینش می

کردم،  شدم! اگه این کار و می ل سوار ماشین میده. کاش همون اوّ گیره و روی بینیش فشار می گیرم. از دستم می

 .فتادنمیفاقا هیچکدوم از این اتّ 
 .می ذارم قلبم روی پیچه! دستم رو درد عمیقی توی قلبم می
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 :گه ه و میکن با نگرانی نگاهم می
 شی؟ شدی؟ همیشه اینطوری می چی -

 :گم دم و می هام رو از درد روی هم فشار میپلک
 !مشکل قلبی دارم -

 :گه زنه! بعد از چند ثانیه با دستپاچگی می با بهت بهم زل می
 !حاال من چیکار کنم؟ -

 گردم... اما اونجا هم نیست؛ با ترس و دلهره می برم تا قرصمو بردارم؛ اما نیست! توی کولم رو می دستم رو توی جیبم می

 :گم
 !قرصام؛ قرصام نیست... وای -

 :گه کنه می که ماشین رو روشن می در حالی
 .گیریم ریم از داروخونه می االن می -

. . . 
قرص و یه لیوان آب شینم. بعد چند لحظه پیمان با که از درد کالفه شدم روی صندلی می گم و در حالی اسم قرص رو می

کشم.  خورم و لیوان آب رو سر میگیرم و سریع یه دونه می به سمتم میاد؛ مثل تشنه ای که به آب رسیده قرص رو می

 :شنومکنم آروم باشم! صداش رو می کشم و سعی می نفس عمیقی می
 بهتری؟ -
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 :گم با ضعف می
 !خوبم -

 .ذارم هام رو روی هم میچشم
. . . 

 :گن ذارم سحر و پانی به سمتم هجوم میارن. با نگرانی پشت سرهم می پام رو که داخل خونه می
 تونستی یه خبر بدی؟کجا بودی تو دختر؟ مردیم از نگرانی! چرا انقدر دیر کردی؟ نمی -

 :گه شه و می پیمان وارد خونه می
  !دینشخانوما بذارین یه نفسی بکشه؛ بعد به رگبار ببن -

 :گه کنه و می سحر به پیمان نگاه می
 شما بگین آقا پیمان! چرا انقدر دیر کردین؟باهم بودین دیگه نه؟ -

 :گه پیمان با خونسردی می
 .رفتیم گرفتیم،بله با هم بودیم. دلیل دیر اومدنمون هم این بود که دارو های باران خانوم تموم شده بود -

 :گه کشه و می سحر نفس راحتی می
 .آخیش! خیالم راحت شد -
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 :شنومو میررم که صدای نگران پانی  گیرم، به سمت اتاقم می خسته از این همه کشمکش همون طور که از دیوار می
 باران! خوبی؟ -

 :گه سحر هم با نگرانی بعدش می
 یا خدا! باران؟ چت شده؟ -

 :گم با ضعف می
 .ه بدین برم یه کم بخوابمهیچی بابا! خوبم. فقط یه کم خستم؛ اگه اجاز -

 :شه سحر خیالش راحت می
 !آها باشه گلم! برو بخواب؛ فکر کردم خدایی نکرده قلبت درد گرفت -

  :دم سری تکون می
 !نه خواهری! حالم خوبه... شب بخیر -

هام، زیر پتو میخزم و لباس شم و بعد از شستن دست و صورتم و عوض کردنگن. وارد اتاقم می همه به آرومی شب بخیر می

 .رم می به خواب عمیقی فرو
**** 

 .پرمی از خواب م یبا سردرد بد

 یجلو یینمایس لمیف هیمثل  شبید یاتفاقا یهمه  هوی! کنمیم یو ناله ا ذارمی سرم م یدستم رو رو اد؛یاذان م یصدا

 .ادیدرم شیچشمم به نما
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 ...ی: لعنتکوبمیتخت م یرو یشت! از حرص مزهیری اعصابم بهم م دوباره

 :گردمیسحر به عقب برم ی. با صداخورمیمسکن م هیو  رمی داروهام م ی سهیبه سمت ک یناراحت با

 !انقدر دارو نخور -

 :گمی عجز م با

 .کنهیسرم درد م -

 :گهی م یدلسوز با

 داره؟ یچه عوارض یدونی م -

 .ل ترهقابل تحمّ ریسردردم غ یول دونم؛ی آره م -

 :گهی دوباره م سحر

 ؟یدی . چرا انقدر خودتو عذاب مرهیگیسرت درد م یخوریهر وقت حرص م -

 ...بشم ی! منم دوست ندارم عصبستیدست خودم ن -

 :کنهیسر کج م سحر

 !کنمیخورده به فکر خودت باش؛ خواهش م هی... شهینم ینطوریا یچرا! دست خودته. اگه خودت بخوا -

 :دهی ادامه م یحق با اونه! با لحن مهربون شهی. هماندازمیم نییو پا سرم
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 .به طلوع آفتاب نمونده یزیچ،بخون ت روحاالم برو نماز -

 :گمی و م کنمی نگاه م بهش

  !یو هست یبود شهیکه هم ممنونممنونم... ممنونم ازت سحر! -

 :گهی م یو با مهربون کنهی حرفم رو قطع م ره؛یگیو من رو در آغوش م ادیسمتم م به

 ...قیتا ابد هستم رف -

 :ادیم یخواب آلود پان یصدا

  !شعورا سر صبح؟ یشما ب نیکنیم یچه غلط -

 :گهی م یب شوخ سحر

 ؟یشی جن ظاهر م نیال اله اال اهلل! تو چرا ع -

 :گهی م مالهی هاش رو مچشم کهی در حال یپان

 ؟یناراحت شدمچتون رو گرفتم  ه؟یچ -

 :گمی و م رمیگیبره که دستش رو م یبه سمت پان خوادی م سحر

 .گناه داره ؟یدار کارشیولش کن؛ چ -

 :گهی م یبا لحن بچه گونه ا یپان
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 .نشم یاجازه والد اتاق کس یندادن ب ادمیمن گناه دالم! مامان و بابام  ؟یدال کالمیچ گه؛یآله د -

 :گهی و م کنهی . سحر بهم نگاه مرهیگیخندم م یپان یلحن بامزه  از

  !تو یبه خاطر گل رو فقط

 :گهی ب مبا تعجّ یپان

 کو؟ -

 :گهی ب مهم متقابال با تعجّ سحر

 کو؟ یچ -

 :گهی م یبا مسخرگ یپان

 نمش؟یبی! من چرا نمگهیباران د یگل رو -

 :گهی خندش گرفته م کهی در حال سحر

  !یاز بس کور -

 :هگی با حرص م یپان

 !کور اون... بزار دهن من بسته بمونه -

 :گمی م رمی م ییبه سمت دستشو کهی حال در
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 .نیستیول کن ن نیاش نکنضبخونم که شماها تا ق م روخدا شفاتون بده! من برم نماز -

 :یپان یصدا دوباره

 که من کورم؛ هان؟ -

 :گهی سحر که م و

 .یدیدیم نمیبیرو که من م ییزایچ ی. اگه کور نبودگهیآره د -

 :گهی م شخندیبا ن یپان

 ؟ینیبیم یچ گهید -

 :میارههم که کم ن سحر

 ...ینیبیکه تو نم اون چیزایی همه -

 ؟ینیبیهمشو م ؛یادب یچقدر تو ب...نیه -

 :گهی با حرص م سحر

 .به موال یشعور یب یلی! خیپان -

 .شنومیحرفاشون رو نم گهیو د رمی م ییشو. داخل دستنهیشیلبم م یرو یلبخند

. . . 
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 :گهی م برهیکه دستش رو به سمت ظرف م طور نیهم ی. پانذارمی م زیم یرو رو یماکارون ظرف

 !شمال میبچه ها بر -

 :گمی و م زنمی دستش م یقاشق رو با

 !ناخنک ممنوع -

 :گهی م زنهیرو گاز م ارشیکه خ طور نی. سحر همگهی م یو آخ بلند برهیرو عقب م دستش

 سه روز؟ نیتو هم -

 :گهی هم م یپان

 ه؟یخب آره! مگه چ -

 :گهی م الیخ یب سحر

 .میهفته واست هی می! حداقل برشهی تا بخواد پامون برسه به اونجا تموم م -

 :گهی م نهیشی م یصندل یرو کهی در حال یپان

 .میجا نر چیتا آخر ترم ه دیبا یطور نیا -

 :گهی و م ندازهیباال م یا شونه سحر

  ...دور و ورا نیهم میشمال؛ بر میبر دیحتما که نبا -
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 :گهی و م نهیچیلب ورم یپان

 !من اونجا دوست دارم برم -

. ازش میکنینگاه م یب به پانزنگ در من و سحر با تعجّ ی. با صدانمیشیو سرجام م ذارمی م زیم یساالد رو هم رو ظرف

 :رسمپیم

 ؟یبود یمنتظر کس -

 :گهی نگاهم کنه م نکهیا بدون

 !مانهیپ -

 ...خدا! صبر یتا لباس مناسب بپوشم! ا شمی حرص از جام بلند م با

من نشسته؛ لبم رو به  یروبرو قایکه دق نمیبیرو م مانی. پرمی و به سمت آشپزخونه م میندازمبه خودم  نهیآ یتو ینگاه

رو  مانیپ ی... صداارمیبه زبون م یسالم آروم نمیشیکه سرجام م نطوری. همنمیتا سرجام بش رمی و م رمیگی دندون م

 :گمی و رو به سحر م کنمی نگاه م یخال ی. به ظرف هاکنهی سالم م ینسبتا بلند یمن با صدا سکه برعک شنومیم

 

 ن؟یچرا شروع نکرد -

 با لبخند می گه: سحر

 .میبودمنتظر تو  -

 .کنهی غذا م دنیکه شروع به کش زنمی بهش م یلبخند
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دهنم رو درسته قورت  اتیمحتو یاز ترس همه  شهی باعث م یمانند پان غیج یصدا برم؛یدهنم م یقاشق رو که تو نیاول

  !جز کبود شدن رنگم و به سرفه افتادنم نداره یا جهیبدم که نت

به سرعت پشت  ی. پانکنمی کمک نگاه م یسحر برا یو به حرکات شتاب زده  رمیگی م دهیرو ناد مانینگران پ یهاچشم

دو مهره از ستون فقراتم رو داره؛ پشت ،یکیدر شکوندن حداقل  یکه با ضربات محکم سع طور نیو هم رهیگی سرم قرار م

 :گهی سرهم م

 .نی! اصال حواسم نبود... ببخشنیببخش -

 کنمیاحساس م کشم؛یآب رو که سر م وانیتا تمومش کنه. ل کنمیاشاره م یو به پان رمیگی آب رو از دست سحر م وانیل

. دوزمی نشسته چشم م یصندل یکه رو یو با غضب به پان کنمی ر مزنده موندنم تشکّ یام باز شده. از خدا برا یراه تنفس

 .ذارهی م شیبه نما وبش رو مرتّ دیسف یو دندون ها زنهی م یلبخند لرزون

 :گهی ! بعد مشمی بار ازش ممنون م نیلکه واسه اوّ  کنهی حوالش م ینشسته پس گردن یکه کنار پان مانیپ

 ؟یمثه آدم حرف بزن یتونیتو نم -

 :گهی باز م شیهم با همون ن یپان

 !. فرشتمستمینچ؛ آخه من که آدم ن -

 :گهی هم زود م سحر

 !عذاب یآره؛ البته فرشته  -

 :گمی و من با خنده م میخندیم همه
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 بود؟ یچ یکن لمییعزرا میباهاش تقد یداشت تیکه مامور یحاال اون حرف -

 :گهی که م کنمی نگاه م یو به پان دمی سحر رو با لبخند جواب م ی خدا نکنه

  !! باران تو دست پختت حرف ندارهیبگم: وا خواستمیم -

 :گهی م مانیکه پ کنمی ر ملبخند تشکّ با

 امشبو باران خانوم پخته؟ یغذا -

 :دهی رو به من ادامه م و

  .نیدار یرغم زبون درازتون، دست پخت خوب ی! علگم؟ی م کیبهتون تبر -

خودش رو  افمیق دنیخنده؛ اما با د ریز زنهی م یپق ی. پاناندازهیخط م میشونیپ یو اخم رو شهی از رو لبام پاک م لبخند

 .دمی پام فشار م یو رو. دستمکنهی جمع و جور م

خشمم رو به  شم؛ی م یحرص شتریفکر ب نی! با ابرهی که از حرص دادن من لذت م فهمونهیلباش بهم م یرو پوزخند

 ی برم.فروم یماکارون یو چنگالم رو تو کنمی کنترل م یسخت

**** 
 .شم داریاز خواب ب کنهی وادارم م دهیکه بهم دست م یدیشد یاحساس تشنگ

ی آب هم نخوردم؛ حرصم م وانیل هی یرو تند تند خوردم و بعدش از خشم حت ییکذا یکه اون ماکارون شبید یادآوری با

قطره آبم نداره! با حرص از  هی یحت شم؛ی م رهیخ زیم یرو وانی. به لدمی هم فشار م یرو رو دمیخشک یو لب ها رهیگ

پام رو داخل  خوامی. منمیبیآشپزخونه رو روشن م مپال . با تعجبرمی و به سمت آشپزخونه م شمی اتاقم خارج م

 یهاهم دستشه! با چشم وانیل هینشسته و  ینهارخور زیکه پشت م نمیبیرو م مانیپ یآشپزخونه بزارم که... درکمال ناباور
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وضع ظاهرم  ادیتازه  دوزه،ی مهم از حدقه دراومدش رو ب یهاو چشم ارهی. سرش رو که باال مزنهی گرد شده خشکم م

 .افتمیم

! نفرت! تیترس!عصبان ه؛یاز چ دونمی ! نمفتهیبه تنم م یو لرز بد شهی سردم م هویچرا  دونمی!  نمشهیاز نهادم بلند م آه

م درا احتمال نداکه چ فرستمی و به خودم لعنت م کنمی هام حس مچشم ی... جوشش اشک رو تودونمی ! نمیدستپاچگ

 یو حت ستادمیوا مانیپ یوضع جلو نیحاال با ا ده؛ینامحرم ند هیتار از موهام رو  هیکه  یبمونه. من نجایامشب ا دیشا

 .تا هق هقم رو خفه کنم ذارمی دهنم م یفرار کنم. دستم رو رو تونمینم

 

گونم رها  یهام روو اشک بندمی. در رو مرمی ترس به سمت اتاقم م که با ادیبه سمتم ب خوادیو م کشهیرو عقب م یصندل

 :شنومی. صداش رو مشهی م

 ...بابا ینشده. ا یزیباران! باران خانوم! باز کن درو... باران! خب حاال که چ -

 کنمی ب مظاهرم رو مرتّ نکهیو بعد از ا رمی هام م. به سمت لباسپرهی از حرص پلک چشمم م شنوم؛یحرفش رو که م نیا

 .دوزمیرو بهش م میو عصب یاشک یها. چشمچرخونمیدر رو م یرهیدستگ

 :گمی م هیو با حرص و گر کنمی لرزونم رو باز م یهالب

 وونمید یدار ؟یسرراهم خدا ی شهیچرا هم ؟یینجایا شهینه؟ چرا هم ایشده  یزیچ یفهمی نشده؟! اصال شما م یزیچ -

 !وونهید ؟یفهمیم ؛یکنی م

 :گهی صداش آروم باشه م کنهی م یسع کهی حال در

 !یکنی م داری! االن همه رو بسیآروم باش؛ ه -
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مزخرف من بدتر شده!  یزندگ ن،یکه شما اومد ی! از موقعکشمی م یبشن؛ بذار بفهمن از دست تو چ داریبه درک. بذار ب -

 ...تلخ تر شده

 ...کنمی جمع خطابش م یو گاه زنمی مفرد صداش م یجمله هام ندارم. گاه یادا یرو یاریتاخ

خوبه؟ فقط تو آروم  شم؛ی رد نم نجامیا یلومتری... اصال از دو کذارمینم نجایپامو ا گهیمن د نهیخب! اگه مشکلت ا یلیخ -

 .ها رهیگی باش! وگرنه قلبت دوباره درد م

گلوم نگه  یهق هقم رو تو تونمینم کنمی م ی! هر کاررهیگی رو م ایقبل یجا دیجد یو اشکا بندمیم رو با درد هامچشم

 یب به چشم هاو با تعجّ کنمی هام رو باز م. چشمادینم ادمینکردم؟  هیرو به خودم بدهکارم! چند وقته که گر هیگر نیدارم. ا

 ارهیشام نداره! دستش رو باال م زیحرص درار سر م مانیبه پ یشباهت چیه نیم غمگآد نی. اکنمی م هنگا مانیپ یسرخ شده 

به  یو چنگ برهی و دستش رو عقب م ادیبه خودش م رم؛ی قدم عقب م کیکنه که با دلهره  کیبه صورتم نزد خوادیو م

و من رو  شهی نه خارج مسرعت از خو بهو  دارهی برم ی میزرو از رو نشیماش چییسو یحرف چی! بدون هزنهی موهاش م

 ...کنهی رها م،که برام درست کرده یبرزخ ونیم

 .کنمی م هیگر یها یو ها ذارمی زانوهام م ی. سرم رو رونمیشیم نیزم یروو  خورمی سر م،آروم بندمیم هیرو با گر در

. . . 

ی م یسرفه ا دم؟ی. چرا من پشت در خوابدارم یزانوم برم یو سرم رو از رو کنمی رو باز م نمیسنگ یهااذان چشم یصدا با

و کش و  شمی از جام بلند م دم؛ی و گلوم رو فشار م کنمی م کی! ابرو هام رو از درد به هم نزدرهیگی م شیکه گلوم آت کنم

 یجلو شبید عیوقا یکه... همه  شمی م رهیخ زیم یرو وانی. آب دهنم خشک شده. به لدمی به بدن خشک شدم م یقوس

تخت  یرو ی. با درموندگدمی رخ داد ناخن هام رو توب کف دستم فشار م شبیکه د یافتضاح یادآوری! با ادیم چشمم

بغض  نیا کنمی م یو سع رمیگی سرم رو باال م اره؛ی. بغض دوباره به گلوم هجوم مرمیگی دستام م یو سرم رو تو نمیشیم

پوزخند  نهیآ یپف کرده و رنجورم تو یها... به چشمرمی م ییشورو مهار کنم. با عجز به سمت دست یسرکش و تموم شدن

 .زنمی م
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 ی! چون بدجورکنمی هم م یروم قرار بده... استغفار شیصالحه پ یبهم کمک کنه و هر چ خوامینمازم از خدا م سر

ی اومد. چادرم رو از سرم برم ی نماون گند باال دادمی فاق رو ماتّ نیدرصد احتمال ا هیمنه احمق اگه  کنم؛ی احساس گناه م

 .شمی م مونیو پش دمی آب دهنم رو قورت م شبید ادیبا  هویتخت بندازم که  یشالم رو هم رو خوامیم دارم

 شکونم؛یم تابهیو داخل ماه دارمی برم خچالی یتخم مرغ درست کنم. سه تا از تو رمیگی م میصبحونه با منه! تصم امروز

با  دیبا شهی. همشمی م رهیب بهش خو با تعجّ  شهی سرحال وارد آشپزخونه م یکه پان نمیچی م زیم یو روصبحونه ر لیوسا

 :زدی قاتال به آدم زل م نیساعت ع دوتا  شدی م داریب می! وقتمیکردی م دارشیکلنگ ب

 ؟ی! سرحالریصبح بخ -

 :گهی و م زنهی صورتش م یبه پهنا یلبخند

 سرحالم؟بارونم! مگه بده  ریصبح بخ -

 .ب کردمخورده تعجّ هیخوبه.  میلینه! خ -

 .یشهرباز میبر میخوای واسه امروز و م میختیبرنامه ر مانیبا داداش پی؟دونی آخه م -

 :دهی و ادامه م مالهی رو به هم م هاشدست

 !یساخت یبه! چ -

 :دیکردم؛ چون دوباره پلکم پر دایپ یبه اسمشم آلرژ کنمی م احساس

 گه؟ید نیریم ییدوتا -

 :گهی و م کنهی ب نگاهم متعجّ با
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 !میرمی . همه با هم گهینه د -

 :گهی و م کنهی اومده باشه به شالم اشاره م ادشی یزیتازه چ نکهیا مثل

 رو سرت؟ هیاون چ -

 ...قبلنا که اسمش شال بود -

 :گهی و م زنهی م یپوزخند

 .دادم ادتیخودم  ارمیبامزه باز نیا -

 !آره جون خودت -

 تو خونه؟ یجوابمو بده؛ چرا شال سرت کرد -

 :گمی و با من من م کشمی به شالم م یدست

 .خورده سردم بود هی... هی -

 .بدم تونستمیبود که م یجواب نیاحمقانه تر نیا

 :گهیم کرمتفّ

 .ستیسردم ن نیم! همچا -

 :گهی م مالهی اش رو مهکه چشم نطوری. همدهی سحر به گفتگومون خاتمه م ی ازهیخم یصدا
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 !شماها نیزنی چقدر حرف م -

 ؟ی! تو فضولمیدوست دار -

 :گهی و م کنهی هاش رو گرد مچشم سحر

 !خفه شو باو -

 :گهی و م کنهی . حق به جانب نگاهم مخونمی اعتراض اسمش رو م با

 ...به من گهی م یخب چ نیبب -

 :گمی م یبه پان رو

  .گهی! بس کن دیپان -

 یصندل یو رو کنهی نازک م یپان یبرا ی. سحر هم پشت چشمدارهی برم زیم یاز رو ینون کهیو ت دازهمینباال  یونه اش یپان

 .نمیشیم میصندل یو رو ذارمی م زیم یرو رو ی. سبد سبزنهیشیم

 :گهی با دهن پر م یپان

 ارغوان؟ ای میالله بهتره بر یسحر به نظرت شهرباز -

 :گمی م یدلخور با

 نه؟ دونمیانگار فقط من نم -
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 :گهی منگام می کنه و  سحر

 .میدی! ما بعد برنامش رو چیدیخواب یگرفت یزود رفت شبیآخه تو د -

 !امی... من نمنیشماها خودتون بر -

 :گهی و م کوبهی م زیم یدستش رو رو یپان

 .گهید اریدر ن یازمزه ب ی! بمیری ماهم نم یایاگه تو ن .شهیکه نم ینجوریعه! ا -

 شد؟ یچ پیش یکه دفعه  ادتونهی! یحوصله ندارم پان -

 خوبه؟ م؛یشی ما فقط سوار تاب سرسره م ی... اصال اگه تو بخوامیشینم زیانگ جانیخطرناک و ه یها لهیسوار وس ندفعهیا -

 سحر با مهربونی می گه:

 .شهیهم عوض م تیّباران! روح گهید میبر ایب -

 :گهی و م دارهی گونم برم ی! لباش رو از روبندهی دهنم رو م یپان یبگم که بوسه  یزیچ خوامی م

 .گذرهی نم بهت خوش می! مطمگهید ارینه ن -

 :گمی دلم م یتو

 ...دوارمیام -

**** 
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و  که سوار چرخ یسحر و پان یبه خوردش بره! برا شتریب ریتا قارچ و پن دمی محبوبم حرکت م یکیذرت مکز یقاشقم رو تو

با فاصله  یرو که کم مانیپ یچشم ریمحرومم! ز زیانگ جانیه یها یاز باز میماری. بخاطر بدمی فلک هستن دست تکون م

 .کنمی نشسته نگاه م مکتین یاز من رو

هر  ای یکاش منم مثل سحر و پان یکسالت آوره. ا یلیشده و تو فکره! احتماال بودن در کنار من براش خ رهینقطه خ هی به

 .کشمی ازش خجالت م شبیبه آرزوهام برسم! هنوزم به خاطر د تونستمیسالم بودم تا م یا گهید دختر

 !صه حوصلش سررفته... چقدر بودن من کنارش عذاب آورهمشخّ کشهی که م یپوف از

ی م رونیب االمیخصداش من رو از فکر و  دم؛ی قاشق پر از ذرت قورتش م هیکه با  نهیشیگلوم م یتو یفکر بغض نیا با

 :کشه

 ؟یانقدر کم حرف شهیهم -

 :گمی و م گردمیبه طرفش برم یگنگ با

 چی؟ -

 :گهی م دوباره

 

 .دمی د میزندگ یکه تو یهست یآدم نیترتو کم حرف ی؟دونی نه انقدر! م گهید یول اد؛یمن از سکوت خوشم م -

 :گمی و م اندازمیم نییرو پا سرم



 

 

کاربر انجمن نودهشتیا ببار بارون _برای بارانکالهی   WWW.98IA3.IR 51 
 

ها ظاهرم؛ بلکه رفتار ها و مامانمم! نه تن هیشب یلی! من خمیکم حرف نطوریاز مادرمه و... هم یادگاری یقلب یاراحتن نیا -

 .کنمی من درکتون م ن؛یباش هیبا بق نیبر نیتونیهامم مثل اونه. اگه حوصلتون سررفته م تیّخصوص

 :گهی م زود

 .باهات صحبت کنم تمخواسی! فقط مستین نطورینه نه! ا -

 :گمی و م دمی تکون م یسر

 .دمی . گوش مدییبفرما -

 :کنهی م نگاهم

 .یاب موافق باشجذّ یباز هیفکر کنم با  یول ؛یشیپر خطر نم لیسوار وسا -

 ...شمی م رهیلبخندش خ به

. . . 

لحظه دسته منحرف  نیدر آخر یول شه؛ی م کیرنگ نزد یو چنگک به عروسک صورت کنمی جابه جا م جانیرو با ه دسته

ی و م زنهی دستگاه م یبه بدنه  یبا دستش ضربه ا مانیو پ رهی معترض دوتامون به هوا م ی. صدارهی و اونطرف م شهی م

 :گه

 شه؟ی م ینجوریاَه! چرا ا -

 :گهی اعصاب خورد کنه م میبلندگو که بدجور یصدا
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 !دیدار گریفرصت د کیفقط  -

 :گهی و م رهی به سمت دستگاه م مانیکه پ دمی م هیمغازه تک واریبه د یناراحت با

 .میکنیم یبارم نشد دوباره باز نیمن امتحان کنم. ا بارنیبذار ا -

 ...شهی مشغول م و

ته دس یبا هوشمند مانی! پزنمی شوق م یاز رو یو لبخند دوزمی رنگ م یصورت یبراقم رو به عروسک پشمالو یهاچشم

ه . چرا تا حاال بهش توجّ کنمی شده نگاه م کیبه هم نزد یبه ابروهاش که کم بره؛ی و به سمت هدف م کنهی رو جابه جا م

 !ابهنکردم؟ اون واقعا جذّ

 .امیتا به خودم ب رمیگی از دستم م یشگونی. ندهی و بهم هشدار م شهی م داری! من چم شده؟! وجدان خاموشم بیوا

 !هایستیرل کن؛ نرمال ن! خودت رو کنتباران

 رونیو از دستگاه ب رهیگی . بعد از چند بار حرکت دادن دسته عروسک رو مکنمی م قشیو تشو دمی م یرو به باز حواسم

 :گهی و م رهیگی که با لبخند عروسک رو به طرفم م کوبمی هام رو محکم به هم مدست یاز شاد اره؛یم

 .بفرما! قابلتو نداره-

 :گمی شوق و ذوق م با

 !خوشگله یلیممنونم! خ یوا -

 :گهی لبخند م با
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 ؟یدوستش دار -

 :دمی تکون م یسر

 !یلیآره خ -

 :گمی و م دهی بهم دست م یندیاحساس خوشا شی. از نرمکشمی عروسک نرم رو به صورتم م و

 .نیلطف کرد یلیممنون! خ -

 :با لبخند می گه

 .کنم شنهادیبهت پ گهید یباز هی خوامی م ای! بینکردم که. آها راست یکار -

 تونهیکه اون هم م فهممیکرده و االن م رییتغ مانیدارم! نظرم در مورد پ ی. احساس خوبافتمیشوق پشت سرش راه م با

ازم  یو سحر هم گاه یپان ی! حتشمی ت مغرق لذّ دهیکه با من بودن عذابش نم نیمهربون باشه و همش حرصم نده. از ا

هام پر از چشم یباز نیماش گاهیجا دنیپنهان کردن احساسشون دارن. با د یکه برا یبا تموم تالش شن؛ی خسته و کالفه م

 :گمی و با ذوق م شهی شوق م

 !هیعال نیا یوا -

 :گهی لبخند م با

 ؟یحاضر -

 .رمی م گاهیطاقت به سمت جا یو ب دمی رو تکون م سرم

. . . 
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 :گهی و م دهی برام تکون م ی! دستکنهی برخورد م مانیپ نیمحکم به ماش نیو ماش چرخونمیسرعت فرمون رو م اب

 !افتضاحه تیرانندگ -

 :گمی و م باال میندازم ابرو

 .شما بهتره یاز رانندگ -

 :ارهینم کم

 .من حرف نداره یرانندگ -

 :گمی خنده م با

 !من یمثل رانندگ -

 :گهی و م کوبهی م نمیبه ماش رو نشیماش

 .گهینشد د -

. . . 

 :گمی و م برمی شال گردنم فرو م یتو شتریرو ب سرم

 !بهم خوش گذشت یلیممنون واسه امشب؛ خ -

 :گهی و م برهی شلوارش م بیج یرو تو دستاش
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 ...نکردم که ی! کارکنمی خواهش م -

و دستم رو  می ایستم ها بود که کال فراموششون کردم! سرجام یزخدا! انقدر حواسم به با ی. وافتمیم یسحر و پان ادی هوی

 .ذارمی دهنم م یرو

 :گهی و م کنهی نگاهم م یبا نگران مانیپ

 شد؟ حالت خوبه؟ یچ -

 :گمی و م کنمی م نگاهش

 م؟یکن داشونیپ یرو فراموش کردم؛ حاال چطور ی! کال سحر و پانیوا -

 :گهی و م کشهیم قیعم ینفس

 .خب زنمی شده. االن بهشون زنگ م یدختر! فکر کردم چ میدترسون -

 .دهی بعد از چند بوق جواب م ره؛یگی و شماره م ارهیرو در م لشیموبا

 ن؟یی! کجایسالم پان -

- ... 

 .میایماهم االن م یآهان! اوک -

- ... 
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و بعد به  کننیباهم صحبت م گهیکم د هی. گهی م یبه پان یکه چ شنومیصداش رو نم گهیو د شهی خورده ازم دور م هی

 :گهی و م ادیسمتم م

 .ستادنیوا ییترن هوا یجلو م؛یبر -

و من  رسهی اما نسبتا قدماش بلند به نظر م ره؛ی ! هرچند اون داره راه مدومی دنبالش م بایتقر ینی فتم؛یراه م دنبالش

 :گمی م یو به سخت شمی هام خم مزانو ی. روتونمی نم گهیو د فتمی. به نفس نفس مرسمی بهش نم

 !مانی... تونم... آقا... پینم گهی... دیوا -

 :گهی و م گردهی هول به سمتم برم با

 شد؟ حالت بد شده؟ یچ -

 :گهی و م گذرونهی اطراف رو از نظر م ینگران با

 لحظه صبر کن هی -

 ...شهیازم دور م و

ی هم م یهام رو رو؛ انگار دوباره به قلبم فشار اومده! با عجز چشمعرق شده سی. بدنم خزنمی ملتهبم دست م یگونه ها به

 .ذارم

و  دازمشمیندهنم  یو تو دارمی قرصم رو برم برمی م فمیک ی. دست توادیآب به سمتم م یبطر هیبا  مانیبعد پ هیثان چند

 :ادیم مانیپ یهمون موقع هم صدا فرستمش؛یم نییبا آب پا

 حالت بهتره؟ -
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رو  فمیک ی! دستهدهی و ناتوان نشون م فیکه انقدر من رو ضع فرستمیلعنت م میماریو به ب دمی تکون م یسر یناتوان با

 :گهی م کنه؛ی م تیهدا ییو به سمت سکو رهیگی م

 .فم! اصال حواسم به تو نبود. من واقعا متاسّادیتا حالت جا ب نیبش کمی نجایا ایب -

 .رهیگیو دوباره شماره م ارهیرو درم لشی. موبانمیشیسکو م یو رو دمی تکون م "خوبم" ینارو به مع دستم

 ...سمت فروشگاه نیای! با سحر خانم بیپان -

 .شنومیصداش رو نم گهیو د رهیتر م طرفاون

 :گمی و م گردمیبه سمتش برم شنوم؛یرو م زشیر یخنده  یصدا نه؛یشیو کنارم م ادیبه سمتم م هیاز چند ثان بعد

 ن؟یخندیم یبه چ -

 :گهی و م کنهی نگام م طونیش

 !هیکارات عمد نیا کردمی فکر م شناختمتیاگه نم -

 :نالمی و م زنمی بهت پلک م با

 !؟یچ یعنی -

 :گهی م یو با لحن اعصاب خوردکن شهیم یجدّ

 ...تویم یابجذّ ی نهیتر کنن! من گز کیخودشون رو به من نزد خوانی کارا م نیهستن که با ا هایلیخ..ببین. -
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 :وسط حرفش مپری م یو عصب رهیگی بهتم رو م یبا دستام خفش کنم! خشم جا خوادی که دلم م یمانیشد همون پ دوباره

در اونایی که می خوان خودشون رو به شما نزدیک تر کنن.ه؟ مثل اونام آر یکیکه منم  ن؟یفکر کرد یشما با خودتون چ -

 !فمبگم براتون متاسّ دیصورت با نیا

 :دمی نشه ادامه م یزیصدام باال نره و آبرور کنمی م یسع کهی حال در

 ...نه کمتر شتریب یزی. نه چیمن فقط استادم یحاال برا نیپارسا! از هم مانیپ یفم آقابراتون متاسّ -

 .شمی از جام بلند م تیّبا عصبان و

 :گمی م ادیو با فر شمی منفجر م تیاز عصبان زنهی مچ دستم که چنگ م به

 .نیولم کن ن؛یبه من دست نزن -

 :شنومیرو م شیجدّ یصدا

ثه اونا ! تو که مشناختمتیلم گفتم که... گفتم اگه نمهمون اوّ  ؟ییمگه من گفتم تو مثه اونا ؟یکنی م یقاط هویچرا  -

 .دختر یستین

 :گمی و بازم م کنمیم تقال

 چسبن؟یکه بهتون م مییکه من مثه اونا ن؟یراجع به من کرد یولم کن. تا تهشو خوندم! چه فکر -

 :دمی باز ادامه م یول زنم؛ی ت خشم نفس نفس مشدّ از
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 تونستمیذهنم نسبت بهتون داشته باشم. اگه م یتو یواه الیخ نکهیجناب! چه برسه به ا کنمیبه شما فکرم نم یمن حتّ -

 ه شمام؟من محتاج توجّ ن؟یکه بهم توجه کن یضیبه مر زنمی خودمو م نیفکر کرد موندم؛ینم نجایهم ا هیثان هی یحتّ

 گهی م ییزایجمع شدن چ که یو به مردم شهی از جاش بلند م مانی. پشهی هام تار مو چشم نهیشیگلوم م یتو یبد بغض

مدت دستم رو ول نکرده. دوباره  نیتمام ا ستم؛یفاقات دور و برم واقف ن. انقدر حالم خرابه که به اتّ کنهی قشون مو متفرّ

 :گمی و با بغض م کنمی شروع به تقال م

 .کنمی ! خواهش منیدستمو ول کن -

 :گهی و م کنهی م نگاهم

 .یاعصابتو خورد کن یالک دیگفتم تو که نبا یزیچ هیحاال من  ن؛یبش ای! بیریگه ولت کنم که ما -

 :گمی حرص م با

 ...بشم؟ من ی! حق ندارم عصبنی! غرورمو له کردنیکرد ریحرفتون منو تحق نیشما با ا ؟یالک -

 :گهی و م پرهی حرفم م وسط

 .انیدارن م ی! سحر و پاننیبش -

 .کنمی هام رو پاک م وو اشک رمیگی ازش فاصله م یحرص کم . بانشونهیو کنارش م کشهیرو م دستم

 :شنومینگران سحر رو م یصدا

 تو؟ حالت دوباره بد شده؟ یشد یچ یباران! خواهر -

 :بزنم و بگم ادیدارم فر دوست
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 !کرده یکه کنارم نشسته با احساساتم باز ینیآره! ا -

 :زنم یو لب م ذارمی سرپوش م میدرون یحسا یرو اما

 .بزرگش کردن یالک مانیآقا پ ست؛ین میزی! چیخوبم سحر -

 :گهی و م نهیشی کنارم م یپان

 زم؟یعز یاالن خوب -

 :گمی م نهییکه سرم پا نطوریو هم دمی رو تکون م سرم

 .خونه میبر گهیخستم بچه ها د یلیمن خ -

 :شنومینحسش رو م یصدا

 .استراحت کنن دیبا همشونیخونه؛ ا میبهتره زودتر بر-

 .گمی نم یچیو ه رمیگیرو گاز م لبم

**** 
فتم. یم مانیمثل زهر پ یحرف ها ادی. دوباره کشمی از ته دل م یو آه میندازم نهییآ یخودم تو نیبه صورت غمگ ینگاه

ه منو محکوم کنه؟ از خودم نشون دادم که اون به خودش اجازه داد یهستم. چه رفتار نیبشم غمگ یعصب نکهیاز ا شتریب

 :غرم یلب م ریز کوبم؛ی توالت م زیم یروو دست مشت شدم رو  سابمی هم م یدندونام رو رو

 !یمن به بهتر از تو نگاه نکردم حاال تو... کثافت عوض ؟یهست یک ی... فکر کردیلی! خمانیپ نامردی یلیخ -
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 !افکارم یبه همه  زنهی م و گند گهی م یچرت هی کنهی م رییبه خورده احساسم نسبت بهش تغ تا

. . . 

 یهم. من تورو م یبرا میها! مثل خواهر میبا هم دوست یاز بچگ یناسالمت میستیکه ن بهیمن؛ غر زی: باران جان! آخه عزسحر

 .چشم هام رو هم نَشَسته شبیخدا ده شده؛ ب یافتاده. خب به ما بگو چ ییفاقااتّ هی شبید دونمی شناسم و م

 ؟یبذار یانصافه که ما رو تو نگران نی... اگهید گهی : راست میپان

 :گمی و م دمی سرم رو فشار م کالفه

 .خوبم نینیبیقلبم درد گرفت. االن که م کمی شبید ن؛یکنی بزرگش م ینشده که الک یزیچ -

. بگو یتسین یول ؛یخوب باش یکنی ! تالش میستیکه خوب ن خونمی ! من از چشم هات میستیخوب ن گه؛ید نی: همسحر

 ؟یستیچرا خوب ن

 :گمی و م زنمی م ینی! لبخند غمگستین یخدا گفتنه ب ؟یکنی چرا اصرار م آخه

 .گفتم یبود م یزیاگه چ نین باشیمطم -

سنگ قبر مامان و بابا تنگ  یدلم برا کنه؛ی مرو بهشت زهرا  یدلم هوا هوی. زنمی م رونیو از خونه ب دارمی رو برم فمیک و

 یرو پل کیو موز ذارمی گوشم م یرو تو یهندزفر زنمی که قدم م طور نی... همکنهی لبم جا خوش م یرو یشده! پوزخند

 :چهیپی گوشم م یخواننده تو نیغمگ یصدا کنم؛ی م

 دل ی بانهیغروب غر یا سالم

 طلوع سحرگاه رفتن یا سالم

 ییجدا یغم لحظه ها یا سالم

 روشن یشعر شب ها یا خداحافظ

 روشن یهاشعر شب  یا خداحافظ

 عاشقانه یقصه  یا خداحافظ

 روشن عشق یآب یا خداحافظ
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 عطر شعر شبانه یا خداحافظ

 یی! دلم برات تنگ شده مامان! توزنهی چنگ م یرحم یو بغض گلوم رو با ب نهیشی دلم م یعالم تو یغم ها یهمه  انگار

ساعت  هیجز همون عکس و  یادگاریبازم برام که  ییگردنبنده؛ دلم هواتو کرده بابا! تو هیعکس و  هیکه سهمم ازت فقط 

برن؟ چرا من مقصرم تو مرگشون؟ چرا  دیمن انقدر زود با یو بابا مامانچرا  اد؟ینم ادمیازتون  یچی... چرا هینزاشت یمچ

! آره... دهی رو سر م هیو گر شهی هم طاقتش تموم م یابر یهوا کنه،ی گونم جا خوش م یاشکم رو نیلکه اوّ نیمن؟ هم

اشک هام  شهیهم ل. همزادم اومد! اومد تا مثنهیش یلبام م یرو یلبخند تلخ کنن؛ی سقوط م یطرات بارون از آسمون ابرق

 ...من رو به خاطر اشک هام محاکمه نکنه. بالخره اومد یرو بپوشونه! اومد تا کس

 شهیهم نیهمنش یا خداحافظ

 داغ بر دل نشسته یا خداحافظ

 من یب مانده یا یمانی تنها نم تو

 خسته یبه دلها سپارمی را م تو

 مهتاب ینایبه م سپارمی را م تو

 ایبه دامان در سپارمی را م تو

 اگر شب شکسته نمیشب نش اگر

 فردا یایبه رو سپارمی را م تو

 تو را تا نسوزد سپارمی شب م به

 ردیتو را تا نم سپارمی دل م به

 واژه از غم نخشکد یچشمه  اگر

 ردیرا نگ صدا نیروزگار ا اگر

 برگ و بار دل من یا خداحافظ

 شهیسار هم هیسا یا خداحافظ

 اگر زرد ماندم یسبز رفت اگر

 شهینوبهار هم یا خداحافظ
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لذت رو  نیخه اونا اآ! شنی م رهیب خباتعجّ زنم،ی بارون قدم م ریهمه به من که آروم ز ه؛یگونم جار یهام دوباره رو اشک

ز دست رفتم رو از ابهم بزنن؛ اما آرامش  یوونگی. بذار فکر کنن. حاضرم انگ دوونمید کننی کنن و حتما فکر م یدرک نم

 .کنم افتیبارون مهربون در نیا

. . . 

 :لرزهی چونم م.هر چند سنگ با قطره های بارون شسته شده.زمیری سنگ قبر م یگالب رو رو یبطر

دوس  چوقتیتو ه ده؟یچقدر بزرگ شده؟ چقدر قد کش نیمامان... بب نیبب ن،یسالم مامانم! دخترت اومده. بارونت! بب -

 ازیمامان؟ چرا؟ من هنوز بهت ن یچرا زود رفت کشم؟ی قد م یچطور ینیبب یدوس داشت ؟ینیبزرگ شدنم رو بب یداشت

. متفاوتم! راستش.. شیپ یخورده با دفعه ها هیبار  نیا ؟یدونی مداشتم؛ هنوز بهت وابسته بودم. هنوز بهت وابستم مامان 

ندارم؛  ویبگم؟ من که جز شماها کس ی! آخه حرفامو به تو و بابا نگم، به کیمامانم یباهات درد و دل کنم؛ ناسالمت کمیاومدم 

 یلیدلش خ دونمی... مدهبردم خسته ش ششیپ اموی! انقدر که غمامو، بدبختیلیبرم خداوک شهیروم نم گهیخدا هم د شیپ

دلمو شکست!  یکیگرفته!  یلیبگم مامان؟ دلم خ یزیچ هیدوس دارم به شماها بگم؛  بار نیخب ا یمهربونه؛ ول یلیبزرگه، خ

 یکه رو یکس ،یدختر فرهاد بهاری...من...باران بهار شه؟یباورتون ممنو محکوم کرد،؛تحقیرم کرد یکیشکست!  ضمویقلب مر

 ...یلیسخته مامان خ یلی! خخوردنی مقسم  شیپاک

 یرو یآروم تر شدم. بوسه ا کنمیحس مبعد از مدتّی کنم؛ی م هیبلند گر یو با صدااندازم  یسنگ قبر م یرو رو خودم

 یسنگ حکاک یرو که رو باشیز ی. چهره رمی م،کنار قبر مامانه قایو به سمت سنگ قبر بابا که دق زنمی سنگ م

 :کنمی نوازش م،شده

 .! بابا جونمییبابا -

داداش  هیمامانم نه؟ اگه... اگه  هیشب یلی. من خشمی نش غرق مهستم؛ تو لبخند مهربو رهیکه به عکسش خ طور نیهم

و من رو  نیباهم رفت ییدوتا ن،یمعرفت یب یلیبابا؟ تو و مامان خ یدونیم شد؛ی داشتم حتما شکل تو بود! حتما مثل تو م

 !کسی تنها! ب نجایو من ا نی. االن شما با همنیتنها گذاشت نجایا
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 خوادیبابا داشته باشم؛ مامان داشته باشم. دلم م ایدن یمثل همه بچه ها خواستی ؟ منم دلم مآخه چرا ؟یچرا زود رفت بابا؟

بار تو  هی! بابا؟ دمیمامانم نشن ی! صدادمیبارم صدات رو نشن هیبابا من  ی! وای! اسمم رو صدا بزنیبغلم کن ؛ینوازشم کن

 :گفت رمونیمد بود، انیمرب ایجلسه اول ؛کالس دوم بودم بابا...مدرسه که بودم

 چوقتی! مامان نداشتم. من هومدیزن عمو ن یاما من نه بابا داشتم نه مامان... عمو اومد؛ ول ن؛یایبا مامان و باباهاتون ب -

 .رو نداشتم چکسیه

 :دمی حال ادامه م نی. با اکنمی ! احساس سرما مسهیلباسام خ یبود؛ همه  دهیامونم رو بر هیهق گر هق

که قلبمو به درد  یتو گوش کس یبزن ییبهم اهانت کردن؟ کجا ینیکه بب ییحرمتمو شکوندن؟ کجا ینیببکه  ییبابا؟ کجا -

 بابا؟ ییآورده؟ کجا

آغوش ازشون طلب دارم، احساس  هیاونا آغوششون رو طلبکارم...  ی. انگار از هردوکنمی سنگ پرت م یخودم رو رو دوباره

ی رده هم موخ هی شمی ب ممتعجّ نکهیشده. عالوه بر ا کیتار بایهوا که تقر دنید . بابارهی منم نم دارم! بارون هنوزم  یسبک

 .شمی و بلند م زنمی قبر بابا م یرو ی! بوسه اترسم

**** 
که  ذارمیرهم م یملتهبم رو رو ی!چشم هاکنمیرم یاحساس افسردگ دم،یرفشار م میشونیو کف دستم رو به پ کشمیرم یآه

 :کنمی سحر بازشون م یبا صدا

 ؟یکنی م یطور نیچرا با خودت ا -

 :گمی م یکالفگ با

 ...سحر! من -
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 :گهی و م پرهی حرفم م وسط

من باور  یول ؛یتنها باش یخوای م ،ی! خسته ایریگی اونجا تا سه روز عزا م یری هر وقت م ؛یبهشت زهرا بود دونمی م -

که  ییشده؟ مثل همون روزا یحالت چطور یدونی ابه؛ محال و روزت خر شبی. از دیکنم باران! تو از قبلم ناراحت بود ینم

 !دهعموت فوت شده بود! همون قدر تلخ! همون قدر افسر

 :گمی و م زنمی م یپوزخند

که تنها شدم! من از همون  یکه مامان و بابام رفتن، همون موقع یوقته... از همون موقع یلیوقته تلخم سحر! خ یلیمن خ -

 .دمنش یاون آدم قبل گهیموقع د

 :گهی و پر بغض م شهی م نیدوباره غمگ نگاهش

حرفاتو، نذار  تو  رونیب زیتو خودت؟ بر یزیری ! چرا میانقد دلمرده ا ی! وقتیشی م یطور نیا یوقت رهیگی م شیدلم آت -

 .دلت تلمبار شه

 .گفتم یاگه بود باور کن بهت م س،ین یخدا گفتنه سحر! ب تونمی نم -

 ...بگو ستین یکه گفتن یی: هموناسحر

 !گفت دیرو نبا یحرف نگفتن -

 :گمی و م رمی به طرفش م شم،ی بلند م یصندل یرو از
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 ن؟یکاره ا ی! چند روزه حواسم از شما دوتا پرت شده... شماها چالیخیحاال منو ب -

 !یکنی بحثو عوض م ی: چقدر تابلو دارسحر

 :گمی خنده م با

 انقدر معلومه؟ -

 ...تو یول ؛یلی: آره خسحر

 ؟یکه هست نویا چسبه؛ی فنجون قهوه م هیفقط  ؟االنیاوک ،یعال هی! عالمیسحر! گفتم که من عال -

 .گمی ببخش که دروغ م ای! خداستمیخوبم ن ی! حتستمین یعال

 :گهی و م زنهی م ینیغمگ لبخند

 .آره هستم -

 . . . 

 :گهی م یبلند یو با صدا شهی طبق معمول پر سر و صدا وارد خونه م یپان نمیشی م یصندل یرو که نیهم

 !سالم بر دوستانِ خلم -

 :گهی و م رهیگی ر به خودش مسحر حالت متفکّ یچشم غره  با

 خنگم؟ -
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 :گهی و م زنهی م یکه بشکن کنمی منم نگاش م نباریا

 ...کردم؛ خَرَ دایآها پ -

 :گهی و م دهی م یبا ترس جاخال یپان کنه؛ی به سمتش پرت م زویم یهنوز حرفش تموم نشده که سحر قندون رو اما

 ...میوحش ینه اشتباه کردم، دوستا -

 :گمی به سمتش بره که م خوادی م سحر

 !ولش کن سحر -

 :گمی و م کنمی م یرو به طرف پان روم

 .نکن تیّقهوه بخور انقدرم اذ ایبه صورتت بزن، ب یآب هیتو هم برو  -

 :گهی و م کنهی نگاهم م تیّمظلوم با

 .نکردم تیّمن که اذ -

 .حاال برو به کارت برس ؛ینکرد تیّنه اذ -

 :گهی لبخند م با

 .باشه -

 .رهی ورجه وورجه کنان به سمت اتاقش م و
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 !نی: هوف از دست اسحر

 :گمی خنده م با

 .یپر از شوق زندگ -

 .کنمی م کیفنجون رو به لب هام نزد و

. . . 

 

و قاشق از دستش  کشهی م یفیخف غیکه ج کنمی پشت بغلش ماز  رسمی که بهش م نیهم رم؛ی آروم به سمتش م آروم

 :گمی و م کارمی گونش م یرو ی. بوسه افتهیظرف م یتو

  .دلم برات تنگ شده دمتیاز صبح ند گر؟یج یچطور -

 :گهی و م ذارهی قلبش م یرو رو دستش

 .گذاشته ها یتو هم اثر منف یرو یپان یکارا نیدختر! ا یسکتم داد یوا -

 :گمی م طنتیش با

 ...در من اثر کرد وگ نیکمال همنش -

 :گهی م یطونیو با ش پرهی وسط حرفم م یپان

 .یکه هنوزم هست یبود یوگرنه تو همان خاک -
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 :ردمی گو سمت ظرف غذا برم رمی براش م یغره جانانه ا چشم

 !اتیقرمه سبز یبرا رمیمی ! من میوا -

 :گهی و م زنهی م یلبخند سحر

 .کشمی غذا رو م نیض کنلباساتونو عو تا

قرار  زیم یو رو دارمی برم ی میزگردم. ظرف ساالد رو از رو یو به آشپزخونه برم شورمی لباسام دستام رو م ضیاز تعو بعد

 :گهی م کشهی که داره غذا رو م طور نیو هم نهیشی م یصندل ی. سحر با ظرف غذا رونمیشی م میصندل یو رو دمی م

 زد؟ بتیغکجا  هویبعد از کالس  -

 :گمی و م زنمی چونه م ریرو ز دستم

 .کار داشتم یبا استاد صالح -

 :گهی و م نهیشی م کنهی داره با دستمال دستاش رو خشک م کهی درحال یپان ده؛ی و به کارش ادامه م دهی تکون م یسر

 !یچه رنگ ،ییبه به! چه بو -

 :دهی و ادامه م چشهی از خورشت م یکم

 .ببرم ضیبخور تا فهم  ی! کمیعجب طعم -

 .یکه شاعرم شد نمیبی : مسحر
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 !شهی قاطرم م چ؛یمثه باران داشته باشه شاعر که ه ی: آدم دوستگهی: آره دیپان

 :گمی و م گردمی سمتش برم به

 !یعه... پان -

 :گهی و م ندازهی باال م ییابرو یپان

 مگه؟ گمی خو دروغ م -

 .رمیگی و فقط خودمم که آخرش سردرد م ارهیاگه ادامه بدم کم نم دونمی م گم؛ی نم یچیو ه کنمی چپ نگاش م چپ

 :گهی با دهن پر م یپان

 ؟یپخت نویسحر وجدانا خودت ا -

 : پ ن پ! عمت پخته؟سحر

 .یبلد نبود یتو آشپز ادیم ادمیکه  ییاون پخته باشه، واال تا جا دی: اتفاقا شایپان

 پخته؟ یکرو پس  یکنی کوفت م یکه دار ینیشعور! ا ی: بسحر

 .گهی: خب عمم دیپان

 .فتهیم نیزم یو نمکدون رو دهی م یجاخال یکه پان کنهی پرت م یو نمکدونو به سمت پان ارهیطاقت نم گهید سحر

 .گهید نییلقمه غذا از گلومون بره پا هی نیبذار ن؟یبابا! باز شما دوتا به هم افتاد یا -
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 زینم رم کشن،ی هم خط و نشون م یبرا یواشکی ی. البته گاهمیش یو در سکوت مشغول خوردن م شنی دو ساکت م هر

 .خندمی به کاراشون م زیر

 :گهی م یپان قهیاز چند دق بعد

 کوه؟ میهفته بر نیآخر ا نیایم -

 م؟ی: من که هستم، فقط خودمونسحر

 .دانشگاهم هستن ی: نه! چن تا از بچه هایپان

 :گهی و م مالهی دستاش رو به هم م سحر

 ؟یباران تو چ م؛یپامن که  -

 :گمی اندازم و م یبهشون م ینگاه

 ...من -

 :گهی و م کنهی مظلوم نگام م یپان

 !گهید ایب -

 .کنهی گردنش رو کج م و

 :گمی خنده م با

 .نکن یطور اون افتویق ام،یباشه بابا م -
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 :گهی و م دهی گردنش رو ماساژ م یشیحالت نما با

 .شکست مادر ی! گردنم داشت مشیآخ -

****     

بود استاد دانشگاه،گفته  نگفته کالس های بچه از تا چند بود گفته می دوزم،پانی پیمان ماشین به رو زدم بهت های چشم

 بود؟

 به سحر صدای با .می کنم اونا خالی سر رو خشمم جورایی یه و می کشم ها سنگ روی رو افتاده،پام بینمون که اتّفاقایی یادآوری با
 :میام خودم

 !بیفتیما راه می خوایم دیگه، بیا رانبا -

 صحبت به شروع نیما نفری می شیم. بیست حدودا رفته هم روی .می کنم نگاه ها بچه می رم،به سمتش به و می گم بلندی اومدمِ
 :می کنه

 ...تا شدیم جمع اینجا امروز! ها بچه خب -

 

 تعجّب با و برمی گرده سمتش به مانی می خونه! اسمشو اعتراض با و حرفش وسط می پره ها بچه از یکی
 :می گه

! حاال به نیکن یکه پشت سر من مشاهده م یکوه یباال میتا بر میجمع شد نجایبگم؛ ا خواستمی نم یبد زیها؟ بابا چ -

 نهیسمت راست شما؟ لطفا گز شهیاز سمت چپ من که م ای میسمت چپ شما بر شهینظرتون از سمت راست من که م

 .کنید امکیپ 30000550 امکیو چهار امشب به شماره پ ستیا ساعت بخود را ت یانتخاب
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ی م رونیو نفسم رو ب ستمیا یم نهیرو ندارم، دست به س ماین یها یلودگی . حوصله شهی خنده جمع بلند م یصدا

 .فرستم

 :گهی با عشوه م تیجمع نیاز بچه ها از ب یکی سولماز 

 .استاد ما هستن شونیا استاد پارسا نظر بدن به هر حال نیبذار - 

 ...! واقعا کهن؟یری. آخه چقدر آدم خودشدمی هم فشار م یت انزجار دندونام رو روشدّ از 

 :گهی از کنار گوشم م یپان 

 !شعور پررو یب کنه؟ی لوس م مانیداره خودشو واسه پ یچجور نیبب اد؛یدختره بدم م نیاَه اَه! چقدر از ا -

 .شنوهی م ،ی! آروم پانسی:هسحر

 .: به جهنم! بذار بشنوه دختره ننریپان

 :شنوم یرو م مانیپ یصدا

 .داره یکمتر بیکه راهش صاف تره و ش میخب به نظر من از سمت راست بر -

 !شترهیب جانشیسمت چپ ه گمی من م ی: ولماین

 .ییصفا یآقا شترهیب تشیّ: سمت راست امنمانیپ

 :گهی و م نییاندازه پا یسرش رو م یساختگ یبا خجالت ماین
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 .نیصدا بزن مایاستاد شما مارو همون ن -

 :گهی و م رهی قدم جلو م هی سحر

 .موافقه؟ دستشو ببره باال مایبا نظر ن یک م،یکن یریگ یرا نییایب -

 :گهی با لبخند م مایبره؛ ن یدستشو باال نم مایجز خود ن یشکیه

 جبران کنم؟ یشما رو چطور غیدر یلطف ب نیبه زحمت نبودم من ا ی! راضیوا -

 :دهی سحر با خنده ادامه م خندن؛یهمه م دوباره

 با نظر استاد موافقه؟ یحاال ک -

 :گهی م نهیبی از کجا م نهییدست منو که پا قایدق دونمی که نم مانیپ برن،ی دستشون رو باال م همه

 ؟یخانوم بهار -

 :گمی و م کنمی نگاه م بهش

 بله استاد؟ -

 :گهی و م زنهی م یشخندین

 ن؟یندار یشما نظر -

 :گمی و م زنمی م یصداقت لبخند با
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 رینخ -

 فمیک یشال گردنم رو از تو م،یفتیتا راه ب میشی و همه آماده م گهی نم یچی! هشهیم یعصب کنمی چرا حس م دونمی نم

 .احتماال اون باال هوا سرده دارم،ی برم

. . . 

مزخرفش  یکنه به حرفا یهم نه تنها از خودش دورش نم مانی! پنمایپ دهنکه کم مونده بره تو  کنمی سولماز نگاه م به

و  رهیپم مانیبه سمت پ شهی منفجر م تیکه داره از عصبان ی. پانرهیگی حرصم م ییجورا هیچرا  دونمی . نمخندهی م

رو دور  . دست هامدهی اونا گوش م یو به حرفا کنهو جور م جمعسولمازم خودش رو  کنه؛ی دستش رو دور بازوش حلقه م

 .نفوذ کنه ممیزخ یکردم سرما به پالتو یسرده؛ اما فکر نم یلیباال خ نیا کردمی که فکر م طور نی. همکنمی خودم حلقه م

 :گهی م کنهی نگاه م سولمازکه داره به  سحر

 پررو باشه؟ تونهی آدم م هیچقدر آخه  -

 :گمی و م کنمی روبه رو نگاه م به

 .دارهانقدر حرص نخور، ارزشش رو ن -

 

. کشمی هام م هیرو با تمام وجود به داخل ر ژنیو اکس کشمی م یقینفس عم گه؛ی نم یچیو ه یندازهباال م یشونه ا سحر

ی پام زل م ریو به منظره ز شمی از جمع دور م ی! کمهیاز هرگونه آلودگ یسرده؛ اما پاک و عار یلیباال اگرچه خ نیا یهوا

 :شنومی سحر رو م یصدا زنم؛

 .خطرناکه نجایدور نشو ا یلین خبارا -

 :گمی سرم رو برگردونم م نکهیا بدون
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 .حواسم هست -

ی پام م،پام ریز نیزم یاز سست غفلت یرو به روم و کم ریمنظره نفس گ دنید یبرا یدقت یلحظه ب کیبود، اما در  حواسم

و از  کشمی م یبلند غی. جفتهیکاپو مبه ت یادامه زندگ ی! قلبم براکنمی دره سقوط م یدارم تو کنمی و احساس م لغزه

 .بندمی ترس چشم هام رو م

 

 یقی. نفس عمشهی مانع از افتادنم م یزیچ هویکه  در نظر بگیرهجا برام تو برزخ  هی خوامی و از خدا م خونمی رو م اشهدم

 .کنمی چشم هام رو باز م شمی ن میاز زنده بودنم مطم یو وقت کشمی م

 

 دزدمی که چشم هام رو ازش م طور نیهم رم؛یگی ! نگاهم رو با خجالت ازش ممانهیپ یچشم ها نمیبی که م یزیچ نیلاوّ

 :گمی م یبه آروم

 .نیولم کن -

 :گهی با خنده م ختهیآم ییصدا با

 !یفتیاگه ولت کنم که م -

 :گمی و م رمیگی رو به دندون م لبم

 !کننی حتما همه دارن نگامون م ن؛یولم کن -

که  نمیبی . تازه بچه هارو مکنهی و از پرتگاه دورم م رهیگی دستش مچ دستم رو م هیبا  ؛شنی هاش شل م دست

 .شدن رهیب به ما خبا تعجّ یبا ترس و بعض اشونیبعض
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 :گهی لرزون م یو با صدا کنهی سحر محکم بغلم م هویکه  یندازمم نییخجالت سرم رو پا با

 !دختر، سکته کردم میترسوند -

 :گمی و م ذارمی مشونش  یرو رو سرم

 !شد یطور نیچرا ا دونمی نم د،یببخش -

 :گهی و م کنهی گونم رو نوازش م یپان

 خوش گذشت؟ -

 :گمی ب متعجّ با

 کجا؟-

 :گهی لبخند م با

 ی!که االن بود ییجا همون -

 ی. بطرهشی چشم هام گم م یو از جلو دهی م یبزنم پس کلش که جاخال یکی خوامی ک م برمی م یبه منظورش پ تازه

 :گهی و بهم م رهیگ یم مانیآب رو از دست پ

 .ادیخورده آب بخور تا حالت جا ب هی ایب -

 .کشمی آب رو سر م یبه پان یحرص یو با نگاه امیم رونیآغوش سحر ب از
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 :شنوم یسولماز رو م یصدا

 ...نکهیا ای نیدست و پا چلفت نقدریواقعا ا ایبعض -

 :گهی م تیّبا عصبان یپان

 !و چهبه ت -

 :گمی و م ذارمی شونش م یرو رو دستم

 .! آروم باشیپان -

 :گهی و م زنهی و پس م  دستم

 .زنهی زر م یداره که الک یچه ربط نیبه ا نمیبب خوامی ! مستاینه وا -

 :گهی و م زارهی جلو م یقدم سحر

  !یولش کن پان -

 :دهی اندازه و ادامه م یبه سولماز م یحرص نگاه

 .شهی م کیهوا داره تار میبهتره کم کم برگرد گفت؛ یزیچ هی -

به خودم  مانیپ یواشکی یه نگاه ها. تو راه برگشت متوجّ رهی م لشیو به سمت وسا کنهی چپ چپ به سولماز نگاه م یپان

 !دزده یکه زود نگاهش رو م رمیگ یبارم مچش رو م هی شم؛ی م

 :هی گبهاره م یخوردن چا نیو در ح میشی دور هم جمع م همه م؛یبنوش یو چا مینیکوه بش نییکه پا میریگ یم میتصم
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 ...بزنه تاریبرامون گ خوادی بچه ها! امشب کامران م -

 .زنهی به کامران م یچشمک و

 :گهی م مایکه ن شهی از جاش بلند م کامران

 ؟ینی کفرار م ی! داریاو -

 :گهی و م میندازه مایبه ن یا هیفسنگاه عاقل اندر  کامران

 ری برادر من؟دارم می رم گیتارو بیارم خب!چه فرا -

 نیما خنده ای می کنه و می گه:آها... 

 !سردمه یلیخورده گرم شم، خ هیتا  کنمی م کینزد شیهام رو به آت دست

 :شنوم یرو م یپان یصدا

 کاپشنمو بهت بدم؟ یخوای باران جونم! م -

 :گمی و م زنمی به روش م یلبخند

 .ستیسردم ن ادیمن ز نه گلم؛ باشه واسه خودت، -

 رهیو به بخارش خ دارمی رو از کنارم برم میچا وانیل گه؛ی بهش م یزیچ هیو  زنهی نشسته صداش م یکه کنار پان مانیپ

 .شمی م

 :شمی م رهیب خبا تعجّ نهیشی شونه هام م یکه رو یلباس به
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 !مانهیمال پ ،یاریبهونه ب یکه بخوا ستیمال من ن گهید نیا -

 :گمی و م گردمی برم یسمت پان به

 !خورنی خودشون سرما م شه،یکه نم یطور نیا -

 نیدار ازیبهش ن شتری..شما بسی...من سردم ننی:نگران من نباشمانیپ

 نوشمی رو م میاز چا یو کم کنمی ر ملب تشکّ ریز

 بزنم؟ ی:خب حاال چگهی ...خطاب به بچه ها منهیشی و سرجاش م ادیبزرگش م تاریبا گ کامران

 !:بانو جانو بزن به افتخار دختراگهیو م کوبهی دستاشو بهم م رهبها 

 !به چشم ی:اگهی با لبخند م کامران

 :ارهیگرمش همه رو به وجد م ی...صداکنهی و شروع م رهیگی دست م یبا مهارت تو تارشویگ

 شود ریدلم پ یبانناگر دست نج تو

 شود ریگ نیغزل باز زم ینوپا طفل

 نه ایرمت من که به دست آو قرارمی ب

 شود ریو تا ابد د یاز دست رو ترسم

 چیارزد ه یتو نم یجهان ب ریتقد همه

 چیارزد ه یکه نم ینگاه تو نگاه جز

 هست ایدن نای که در یفرصت شاد یاندک

 چیجا ه کیو غم ها و جهان  یشاد نیتو ا یب

 یغزل ساز من یمو ی:بانو جان فرفرخوننی بچه ها باهاش م همه

 یمن یخاموش غزل ها جان عشق بانو

 یخبر یحال دلم ب نای جان تو از بانو

 یدل نده یجان جز دل من به کس بانو

زل  شیبه آت نهیبی ...تا نگاهمو مکنمی نگاه م مانیبه پ ارموی...سرمو باال مکنمی خودم حس م یرو رو ینگاه کس ینیسنگ 

 :زنهی م
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 :دمی کامران گوش م یبه صداو  زارمی زانوم م یسرمو رو بشیعج یاز رفتار ها کالفه

 خواهدی دست تو را م یمن گرما دل

 خواهدی اغواگر چشمان تو را م برق

 فر شد یهمه مو نیا یهم اغوا باد

 خواهدی فر دار و غزل دار تو را م یمو

 تیها بله از لب کیشدم در به در  من

 دیشا ییعمر نشستم که بگو کیکه  بس

 کردم یهمه ناز نکن من چه گناه نیا

 چو قرص ماهت؟ یشدم عاشق آن رو که

 یغزل ساز من یمو یجان فرفر بانو

 یمن یجان عشق خاموش غزل ها بانو

 یخبر یحال دلم ب نیجان تو از بانو

 یدل نده یجان جز دل من به کس بانو

 میزنی کامران دست م یتموم شدن آهنگ همه برا با

****     

کنه...فکر کنم  کاریچ خوادی م دیهمه خر نیدونم سحر با ا ی...نمکنمی دستم جا به جا م یرو تو دیخر نیسنگ یها سهیک

 رهیجشن بگ خوادی م

 دمی به بدن خستم م ی...کش و قوسکنمی باز م دیو درو با کل ذارمی م نیزم یهارو رو سهی...دو تا از کستمیا یدر م مقابل

 یکی...خونه در تارکنمی رو به زحمت باز م یورود ...درشمی م رهیخاموش خ یب به چراغ ها...با تعجّ شمی م اطیو وارد ح

 ...مطلق فرو رفته

 شماها؟ نیی..کجایسحر...پان_

...بهت خوننی دت مبارک رو مبلند آهنگ تولّ یو همه دوستام با صدا شهی قدم از قدم برنداشتم که المپ ها روشن م هنوز

 نمیبی بچه ها فشفشه م یه ...دست همشنی ها از دستم رها م سهی...کزنهی زده سرجام خشکم م
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ی گوشم زمزمه م ریو ز کنهی ...محکم بغلم مکنهی م یو سر و صورتمو پر از برف شاد شهی م کیبهم نزد یبا برف شاد سحر

 ...یدت مبارک خواهر:تولّکنه

 د؟یخر یمنو فرستاد نی:واسه همگمی و م کنمی دور کمرش حلقه م دستامو

 ...گهید کردمی از خونه دورت م دیاب یجور هی:بالخره گهی و م خندهی م

 !مادر یش ریپ شاالی:اگهی و م کنهی هم بغلم م یپان

ت به ...با لذّیمهم انتیاطراف یبرا یکه بدون نهیریش یلیدارم...خ ی...احساس خوبرمی تو آغوشش فرو م شتریب خندموی م

ر کنم بچه ازتون تشکّ یبا چه زبون دونمی نم:واقعا گمی و رو به بچه ها م شمی م رهیغرق در شرشره و بادکنک خ یخونه 

 ...ها

 ...:البته بال نسبت تارا خانومگهی و م کنهی به تارا نگاه م یچشم ری...زی:با زبون گاوگهیم طنتیطبق معمول با ش ماین

 !ونم:قابلت رو نداره باران جگهی م کنهی بچه هارو خوشحال م یهمه  مایبه ن یپس گردن هیبا  نکهیبعد از ا بهاره

 !...واقعا خوشحالمگنی م کیو پسرا هم بهم تبر رنیگی دخترا در آغوشم م ی همه

و در  گهی م کی...با لبخند تبرزنمی که کنارشه زل م ی...به دختر جوونادیبراق به سمت من م ییبا چشما مانیاز همه پ آخر

 !زمیعز هلن!...نامزد نمی:ادهی ادامه م کنهی دستشو دور کمر دختر حلقه م کهی حال

 

که اسمش هلنه،دستشو جلو  یحرفاشو درک کنم...دختر تونمی ...انگار نمزنمی به مردمک چشماش زل م هیچند ثان یبرا

 !:خوشـ.وقتمگهی ظ کنه مداره کلمات رو درست تلفّ یسع کهی و در حال ارهیم

 

 ؟...چرا تا حاال نگفته بود نامزد دارهکنمی و دست گرمشو لمس م برمی جلو م دستمو
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فکار مزاحم ازم دور اتا  زنمی ...چند بار پلک مخورهی تو دلم تکون م یزیچ هی...انگار شمی م یجور هی هویچرا  دونمی نم

 .بشن

 

ی ...با لبخند به سمتشون مفتهیتخت م یرو ی...چشمم به لباساکنمی به سمت اتاقم پا تند م کیکوچ یعذرخواه هی با

 نهیشی لبم م یرو یلبخند اسمنیاسم  دنیو با د دارمی ...برش مخورهی زنگ م لمیلباسام موبا دنی...در حال پوشرم

 

 ...معرفت خودم یب ی:سالم بر دختر عموچهیپی گوشم م یکه صداش تو کنمی رو لمس م هحصف

 

 ...با معرفت خودم ی:سالم بر دختر عموگمی لبخند م با

 

 ی!صد ساله بش شاالی...ابوسمتی ور مدت مبارک باران جونم...از راه د:تولّگهی و م خندهی م زیر

 

 .دهی م تیّاون خانواده به من اهمّ یکه تو هیتنها کس اسمنی...نهیشی گلوم م یتو یبد بغض

 

 یزنگ زد یلطف کرد یلیجون...خ یاسیفدات بشم _

 

 باهات حرف بزنه...از من خدافظ گلم خوادی ...منجاستیا اشارمی یبود...راست فمی...وظرمی:نخاسمنی

 

 داحافظخ_

 

 مبارک دت؟تولّی:سالم دختر عمو...خوبشنومی رو م اشاری یصدا بالفاصله

 

 نیکنی از ما نم یادی گهی؟دیممنونم شما خوب_
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 یانگار شما ما رو فراموش کرد ی...ولمیادتیبه  شهی:ما که هماشاری

 ...نه بابا...من که جز شما_

 دختر گهید ای:باران...بشنومی و مسحر ر ی...صداشهی و حرفم قطع م خورهی به در م یا تقه

 امی:االن مگمی م یبلند یصدا با

 برم دی...بچه ها برام تولد گرفتن بانی:ببخشگمی و م چسبونمی به گوشم م ویگوش

 :باشه باشه...برو خوش بگذره بهت! فعال خداحافظاشاری

 خداحافظتون_

به  یکه سحر با لبخند پهن شمی وارد سالن م یوشحال...با خکشمی م یقیو نفس عم ذارمی قلبم م یرو رو یلبخند گوش با

 .ارمیب کویک خوامی م زمی:عزگهی و م ادیطرفم م

 

 .ر کنمازت تشکّ یچطور دونمی :سحر نمگمی و م رمیگی م دستاشو

 

 گهید گرفتم دکردم...واسه دوستم تولّ یغن ومی:برو بابا...انگار اورانگهی و م برهی هاشو تو هم م ابرو

 

 امیآب بخورم م کمیتشنمه، یلیبکش...من خ کوی:باشه پس زحمت کگمی م و خندمی م

 

 برو زمی:باشه عزسحر

 

با لبخند جلو  نهیبی ...منو که مشهینفر وارد م هیکه  کشمی ...آب رو سر مکنمی پرآب م وانمویو ل شمی آشپزخونه م وارد

 .کامران ارم،داداشی:سالم باران خانوم...من کامگهی و م ادیم

 

 :سالم...خوشبختمگمی و م زنمی م یدلبخن

 

 گفتنی نم راهمیکه ب نمیبی...مدمیشن یلیرو خ فتونی...تعرنی:همچناریکام
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 نی:شما لطف دارگمی م و ندازمیم نییپا سرمو

 !دتونم مبارکتولّ ی:راستاریکام

 د شما جبران کنمتولّ یبتونم تو دوارمیممنون...ام یلیخ_

 رهیگی د نمبرامون تولّ ی.کسمیشد ریپ گهیا...ما دباب ی:اگهی و م زنهی م یا قهقهه

 نیهست یهنوز اول جوون ه؟شمایچه حرف نی:اگمی م خندموی م

 رو آوردن کیتو سالن،فکر کنم سحر خانوم ک نیای:ممنون...بهتره بگهی لبخند م با

 امیاالن م دییشما بفرما_

به سمتم  تیّکه با عصبان نمیبی م مانویپ گردمی مبر که نی...همذارمی سرجاش م وانموی.لرهی م رونیآشپزخونه ب از

خندت  یکه صدا گفتی بهت م یپسره چ نی:اگهی در آروم نگه داشتنش داره م یکه سع ییو با صدا شهی م کمی...نزدادیم

 مد؟یوسالن م یتا تو

 ...نبود یمهم زی...چیچی:هگمی و م رمی قدم عقب م هی

 .کنمی م نییرو من تع تشیّ:اهمّگهی و م ادیم جلوتر

 .داشته باشه یبه شما ربط کنمی :فکر نمگمی م ینگران چسبم،بای م نکیکه به س رمی عقب م بازم

:چه بهت گف باران؟جوابمو بده دهی و ادامه م کنهی م کمینداشت محال بود بپرسم...صورتشو نزد ی:اگه ربطگهی حرص م با

 !انقد رو اعصابم راه نرو

 یربط چیه اگفتم،امّی داشت م یکنم...اگه بهتون ربط یرو ادهیشما پ یاعصاب نداشته که رو  ستمین کاری:بشمی م یعصب

که  نیمن هست ی کارهیچ ن؟شمایزنی حرف م یو با ک نیکنی م کاریچ پرسمی ! مگه من ازتون مادیبهتون نداره...ببخش

 ...دلم بخواد حر یبا هرک ن؟منیکنی سوال و جوابم م

 

پر اشک  ییو با چشما ذارمی گونم م یدستمو رو ی...با ناباورپرهی برق از چشام م شیلیحرفم تموم نشده که با س هنوز

 .برهی موهاش فرو م یشو توتو دس کشهی م یقی...نفس عمکنمی نگاش م
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 ؟ییکجا زمی...عزمان؟ی:پشنومی هلن رو م یصدا

 ...هلن امی:االن مگهی م یکالفگ با

 !خورهی ازت به هم م ؟حالمیفهمی ...ممانیپ خورهی هم م:حالم ازت به گمی و م کنمی نفرت نگاش م با

چپم سرخ  ی.گونه کنمی به خودم نگاه م نهیآ یتو رمویگی م یی...دستامو از روشورمی م ییسرعت به سمت دستشو به

صورتم گر  کنمی ...احساس مکنمی سزاوارشه نثارش م یدلم هرچ یو تو کنمی صورتمو پاک م یرو یشده...اشکا

و  زنمی م ییبه روشو ی...مشتدهیاجازه رو بهم نم نیصورتم نشسته ا یکه رو یشیبه صورتم بزنم اما آرا یآب خوامیگرفته...م

 !ی:لعنتگمی م

 

ص نشه...با مشخّ ادیصورتم ز یتا سرخ مالمی راستم م یگونه  یو رو دارمی م فته،برشیم زیم یرو یبه رژگونه  چشمم

 .زنمی به خودم زل م یناراحت

 ...گهید ایدختر؟ب یکنی م کاری:چستادهیپشت در ا نهیدست به س کنم،سحری از مکه ب درو

 !ریعذر تاخ_

 !زی:بدو زبون نرگهی و م دهی پشت کمرم قرار م دستشو

و به سمت مبل  زنمی م یلبخند ی...به سختزننی ...به محض ورودم همه دوباره برام دست مکنهی م تمیسمت سالن هدا به

 .نمیبی نم نشونیرو ب مانی...پکنمی ...به بچه ها نگاه مذارهی سرم م یرو یکاله بزرگ یپان نمیشی م که نی.همرمی م

 یشعمارو فوت کن...تا صد سال زنده باش ایب_

سال  نیکمیو  ستیدارم وارد ب یسادگ نیاون...به هم یشمع رو کیو  ستیو ب شمی م رهیبزرگ خ یشکالت کیک به

 !:واستا..واستا،اول آرزوگهی کنم که سحر م شعمارو فوت خوامی .مشمی م میزندگ

 .کنمی نجات بده و بعد شمعارو فوت م مانیخدا منو از دست پ کنمی .آرزو مبنمی م چشمامو
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ی .از جام بلند مشهی و هورا بلند م غیج یکه صدا دمی برش م کویده،کی .سحر چاقو رو دستم مزننی ها برام دست م بچه

 یکه از باال یدود دنیو...از د ستادهیبالکن ا ی.رونمیبی م مانویاز کنار بالکن بگذرم که پ خوامی بخورم...م ییتا هوا شم

از ترس  شهی باعث م یپان ی...صدانمیبی دستش م یتو یگاریاره،سیم نیی.دستشو که پاکنمی ب مسرش بلند شده،تعجّ

 کشه؟ی م گاریبخورم:باز داره س یتکون

 !می!ترسوندیپان ی:وااگمی م ذارموی قلبم م یرو دستمو

 .کشهی م گاریچشه؟هر وقت درحد مرگ ناراحته،س یدونی ...باران...تو مدی:ببخشگهی و م کشهی م یآه

 ؟یپرسی :چرا از خودش نمگمی م و ندازمیباال م یا شونه

 .تو ادی!من برم بگم بی...انگار نه انگار خواهرشم...هــدهی:چقدرم که جواب منو میپان

 .دهی وجدانش عذابش م البدنه،یشی لبم م یرو ی.پوزخندگمی نم یزیو چ دمی تکون م یسر

و  پرهی وسط م یکوفتم شد،پان یواقع یبه معنا مانیپ یپروا یب ینگاه ها ریمورد عالقم که ز یشکالت کیاز خوردن ک بعد

 ...:حاال کادو هاگهی م

که  هیچ نی:اگهی و م دهی تکون م یسرکنه،ی که باز م ییهر کادو ی.پانمیری کادو ها م زیبا لبخند به سمت م همه

 ...یدر آورد ؟گندشویآورد

بفهمم  تونمی برام گرفته که از ظاهرش م بایساعت ز هی اریحافظ...آقا کام وانید هی...کامران دهیبرام خر بایدستبند ز هی بهاره

 نایکه ا ییزایچ نیزم؟ایعز یکشی :باران جان چرا خجالت مگهی م یکه پان کنمی ر م...با خجالت تشکّمتهیکه چقدر گرون ق

 ...دنیها خر یاز حراج ایبوده  رگاشونمامان بز یها قهیعت ایآوردن،معلومه 

قرار  مایکه دست ن یشاخه گل دنی...با ددنیخط و نشون کش یپان یخنده اما بعد چشماشونو گرد کردن و برا ریزدن ز همه

 ه؟یچ گهید نی،ایا گندشو درآوردواقع گهیتو د مای:نگهی م یکه پان زنمی م یداره،لبخند

 م؟یبود یشاخه گلم راض کیما به  نیدیچرا زحمت کش گنی...مگه نمگهی:عه..گله دگهی حق به جانب م ماین

 ...واسه منه هیهد نیبهتر نیحضور دار نجایشما ا که نی...هممای:ممنون آقا نگمی لبخند م ره،بایگی م خندم

 !فهم زیقربون آدم چ :آگهی م یبا خوشحال ماین

 !کادوت نیبا ا زی:خوبه حاال مزه نرگهی و م زنهی م ماین یبه بازو یضربه ا تارا
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 !:مخلص تارا خانومگهی و م زنهی م یچشمک ماین

 ی:و...کادوگهی و م دارهی بسته رو برم نیبزرگ تر ی...پانکنمی ر بهش نگاه مکه با تشکّ دهیبهم م ییادکلن خوشبو سحر

 ی.ز کنخودت با دیبا نویمن...ا

ربان جعبه هارو باز  یکی یکیکنم،ی ب اونم باز متر با تعجّ کیکوچ یبسته  هی دنید کنم،بای بازش م و رمیگی رو م بسته

ی و جعبه رو باز م زنهی ...روبه روم زانو مدارهی زود برش م ی.پانرسمی م کیکوچ یمخمل یجعبه  هیکه بالخره به  کنمی م

 ...شمی م رهیخ یشگفت زده به پان یآب نیانگشتر نگ دنی...با دکنه

 !تر ازجانم زیدوست عز ی:برایپان

 ی.:ممنون خواهرکنمی و بغلش م کنمی بلندش م نیزم یلبخند از رو با

 . اونا:قابلتو نداره نیرو از ب یپان یو صدا شنومی بچه ها رو م غیدست و ج یصدا

 تاری...کامران با گکنمی ر ملب تشکّ ریز ارمیمو باال بسر نکهی...بدون ادنیبرام خر یست زمرد مین هیو هلن هم  مانیپ

 .آهنگ بارون رو بزنم به افتخار باران خانوم خوامی :امشب مگهی و م شهی معروفش وارد م

 :ارهیغمامو به پرواز درم باشیز ی...صدامینیشی دور کامران م همه

 که من سین یفاقاتّ نیا

 دمتید یشلوغ نیا تو

 دمتیتا د دمتیفهم

 دمتیفهم دمتید تا

 که من سین یفاقاتّ نیا

 بازم تو رو نمتیبی م

 یمن ریتو تقد انگار

 بازم تو رو ینم گهید

 بارون با توام ریز

 با توام ابونیخ تو

 دلم برف اومده تو

 تو زمستون با توام من
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 شهیاز رفتن نزن،نه نم یحرف

 با توام المیتو خ من

 خوبه حالم با توام تا

 هیقهوم خال فنجون

 تو فالم با توام اما

 شهیآخر نیندارم،ا گهید یخواهش

هلن حلقه  یدستشو دور شونه ها مانیگذاشته و پ مانیپ یشونه  یسرشو رو کنم،هلنی و هلن نگاه م مانیبه پ ناخودآگاه

 .ندازمی م ریو نگامو به ز دمی کرده...آب دهنمو قورت م

 هنوز سین یفاقاتّ نیا

 تو شکل منه نگاه

 عهمن مثله تو احساس

 تو مثله منه احساس

 نیبب سین یفاقاتّ نیا

 هنوزم با منه عطرت

 من یلحظه  نیا احساس

 از عاشق بودنه بدتر

 بارون با توام ریز

 با توام ابونیخ تو

 دلم برف اومده تو

 تو زمستون با توام من

 شهیاز رفتن نزن،نه نم یحرف

 با توام المیتو خ من

 خوبه حالم با توام تا

 هیقهوم خال فنجون

 تو فالم با توام اما

 شهیآخر نیندارم،ا گهید یخواهش
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. . . 

 .خوش گذشت بهم یلی...خی:واقعا مرسگهی و هلن هستن...هلن با لبخند م مانیم،پیکنی که بدرقشون م یکسان نیآخر

 

 ؟یفرشته رو رونکرده بود نی:چرا تا حاال اگهی و م زنهی م مانیپ یبه بازو یضربه ا یپان

 

 :هلن تازه از آلمان برگشتهگهی م و خندهی م مانیپ

 

 .نمتیبب شتریب دوارمیخوشحالم که بهت خوش گذشته...ام زمی:عزگمی و م رمیگی دستام م ونیگرم هلن رو م یدستا

 

 ...:اوه البتهگهی و م شهی هم مروشنش متوجّ یچشما

 

و  ادی.جلو مکنمی پنهان م بمیج یسردمو تو یو دستا کشمی که ناخواسته خودمو عقب م رهیگی دست هلن رو م مانیپ

 !خوشگلم نمتیبی :فردا مبوسهی رو م یپان یشونیپ

 

 !...من واقعا خستممانیپ گهید می:برگهی م مانی...هلن رو به پکارهی م مانیپ یگونه  یرو یهم بوسه ا یپان

 

ه!خدا شفات بده باران که ...اصال به من چامی...به خودم ملرزمی فکر به خودم م نیازا؟ مانیپ یخونه  رهی هلن م یعنی

 ...ستیبا خودتم روشن ن فتیتکل

 

 !:باشه گلمگهی رو به هلن م مانیپ

 

 !خانوما ری:شبتون بخگهی به منو سحر م رو

 

 .نی:همچنگمی نگاش کنم،م نکهیا بدون
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 یبارون رو که حاال یو آسمون ابر کنمی بلند م نه،سرمویشی گونم م یقطره رو هیکه  زنمی رفتنشون زل م ریمس به

 .کنمی شده،تماشا م

 

 ...نیزم یرو یآسمون به دختر آسمون ی هیهد نمی:اسحر

 

 ی!قشنگ ی:چه بارون بهارگهی م یبا خوشحال ی...پانپاشمی به روش م یلبخند

 

 ...نجایا میدار ی:االن مادو تا بارون بهاردهی و ادامه م ندازهیبه من م ینگاه

 

 !چه باحال ی:واااگهی ذوق م که الکل رو کشف کرده با یمثل کس بعدم

 

 .کنمی نگاه م یو به بارون بهار رهیگی ...خندم مکنهی بغلم م ادویسمتم م به

 

****    

 .امتحانم تموم شد نی...آخرــــشی:آخگهی و م دهی به بدنش م یکش و قوس یپان

 

 .ترمم تموم شد نی:آخ جون! اگهی با ذوق م سحر

 

 ن؟یری ا...شما کجا م:بچه هگمی و م ندازمیم نییپا سرمو

 

 ...گهیخونه د میری :وااا! خب مگهی ب مبا تعجّ یپان

 

 ؟یواست...آخه اونم خانوادس تو دار رمیبم ی:الهگهی و م کنهی نگام م نیغمگ سحر
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خونه  یتو شدی ...کاش مشهی نم ششون،امایترم هم نرم پ نیخواست ب یکرد؟دلم م شهی:چه مگمی و م کشمی م یآه

 .گردمی و زود برم زنمی سر م هی رمی ! مالیخی..ببمونم و نرم.

 

...خودمم و یشی معذب م ی.داداشم که ندارم بگشنی خدا مامان و بابام خوشحال مه ما؟ب یخونه  یای ی:باران...چرا نمسحر

 !سمانه

 

 چقدر پررو؟ اونجا بمونم...زشته! آخه آدم تونمی خونتون،دو روز...تا آخر عمرم که نم امیروز ب هیکه... شهی نم_

 

 ......باورکنشهی از اومدن تو به اون خونه ناراحت نم یآخه؟کس یزنی که م هیچه حرف نی:اسحر

 

 سین یشدن یدونی ول کن تروخدا سحر...خودت که م_

 

 هی،نبود مانیکه پ ینداره،تا موقع یا دهیفا دونمی ...چون مکنمی تعارف نم ی:منم که الکگهی و م ندازهیباال م یشونه ا یپان

 .ادیخونمون نم ادیخودشه و ز یخونه  شتریب مانی!هرچند پدهیما...حاال که اون اومده،بع یخونه  ادیب دادی روزم افتخار نم

 

 نه؟ گهیخونه خودتون د یری ...میتر نیسنگ ی:نه بابا...تو هم تعارف نکنسحر

 

 .رمی م مانی:اوهوم...با پیپان

 

 ومد؟ی:چرا نگه یو م ندازهیبه ساختمون دانشگاه م ینگاه

 

ب بهش و چشماشو به در دانشگاه دوخته...با تعجّ کرده هیتک نشیماش نم،بهیبی رو م اشاریکه  میری م رونیدانشگاه ب از

 ه؟ی!خبری:هوگهی و م زنهی به شونم م یمحکم یضربه  یکه پان شمی م رهیخ
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 !؟وونهید یگی م ی:چدمی دردناکمو ماساژ م یو شونه  کنمی چپ نگاش م چپ

 

 ؟یبابا...چه خبر اشار؟نهی:گمی ب م...با تعجّکنهی اشاره م اشاریچشم و ابرو به  با

 

 .گهید نجایکه پاشده اومده ا هیجون عمت!حتما خبر ؟آرهی:چه خبرگهی و م ارهیدر م ادامو

 

 !داردخود پن شی! هـه...کافر همه را به کسین یخبر چی...هری:نخگمی و م زنمی به ساق پاش م یپام ضربه ا با

 

 ؟یرفتی م یزیچ ی!کالس کاراته ایوحش یپامو ناقص کرد ی:آخ...نافرم زدگهی و م شهی درد خم م از

 

 .:برو داداشت اومدگمی م ی.رو به پانادیم رونیاز در دانشگاه ب نشیبا ماش مانیموقع پ نیهم

 

 .رفتم،خداحافظ گهیخب...من د لهی:خگهی و م کنهی نازک م یپشت چشم یپان

 

 شهی م کیکه لبخند زنان نزد نمیبی رو م اشاری.رهی م نیکه به سمت ماش میکنی م یباهاش روبوس سحر منو

 

 ؟ی:سالم باران...خوباشاری

 

 ؟ی:ممنون شما خوبگمی و م زنمی م یلبخند

 

 گه؟ید نیسحر خانوم باش دی:شما باگهی ...رو به سحر می:عالاشاری

 

آدم حساب کنه،منو  اشاروی نکهیو بدون ا کنهی م کیحرفاشو شل مدهوین شه،هنوزی م یکی یسحر با برگشت پان دییتا

پسر عموم  اشاریآقا  شونیا زمی:عزگمی که م کنهی نگاه م اشاریبه  یچشم ریگفت...ز مانی:باران...پدهی مخاطب قرار م

 ...رمیمن با پسر عموم م دییپارسا بفرما یبه آقا نکهیهستن...و ا
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رو به  یناگهان یلی... به صورت خیتو باش نیا شهی :واااااو...باورم نمگهی م ندازهینو به خنده مگرد شده که م ییبا چشما یپان

 یجمله  نیچند سالت با من همچ یتو کل دوست ینی:دهی و ادامه م دوزهی :سالم...و بعد دوباره نگاشو به من مگهی م اشاری

 ...مگه نه سحر؟ینگفته بود یطوالن

 

 .بوده ادی:فک کنم فشار امتحانا زگهی و م کنهی نم ینامرد سحرم

 

 .میخانوما...بهتره ما بر گهی:خب دگهی وسط و م پرهی جف پا م اشاریکه  کشمی براشون خط و نشون م یچشم ریز

 

 ؟یای:سحر جونم...تو با ما مگهی و م زنهی م ییلبخند دندون نما یپان

 

 !:البتهگهی با عشوه م سحر

 

 زونیاز گردنم آو یپان هوی...میدلخورم...دلخور که نه...عصباون روز تو تولّد  به خاطر مانیاز پ مگردونم،هنوزی اخم سرمو برم با

 ی نهیدست رد به س ی:تا تو باشگهی که فقط خودم بشنوم م یگوشم طور ریشکنه،زیکه فک کنم مهره هاش م شهی م

 .ل کنشده تحمّ نینفر یبو تا اون خونه نچس نیا م،تویکنی حال م مانیپ شی...حاال بخور..منو سحر پیبزن میداداش

 

 !...گردنم شکستی:ولم کن پانخورهی قدمم از جاش تکون نم هیکه  زنمی شدت پسش م به

 

 .منتظر نذار اشارویآقا  گه،انقدی:خب برو دشهی و آروم ازم جدا م بوسهی م گونمو

 

 زد...نزد؟ طعنه

 

 .اونجا نمون یلیران...خ:زود برگرد باگهی و م بوسهی گونمو م یبا مهربون سحر

 

 م؟ی:خب...برشنومی رو م اشاری ی...صداکنمی لبخندم بدرقش م با
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باره  نی.چطور شده که اون اومده دنبالم؟اولرمی م نشیب هستم،به سمت ماشبه شدت متعجّ کهی و درحال دمیتکون م یسر

 ...کاسه هست مین ریز ی..حتما کاسه اگذشت. یبه سادگ نیاز کنار ا شهی هم داره و نم ییاومده دختر عمو ادشیکه 

 

. . . 

ی چشمام نقش م یجلو شهیتر از هم زی.خونه تممونمی م رهیب به همه جا خو متعجّ شم،سردرگمی خونه که م وارد

.روبه دهی م یاز جشن بزرگ زونه،خبریها آو واریکه از د ییها سهیبزرگ...ر یها زیها و م یپر شده از صندل اطی...تمام حبنده

 چه خبره؟ نجای:اگمی م شارای

 

 نیو به ا مونمی حرکت تو آغوشش م یره،بیگی زن عمو اوج م رینظ یبم با استقبال ب...تعجّگهی نم یچیو ه زنهی م یلبخند

 .شده یزیچ هیکه واقعا  کنمی فکر م

 

 .بوسهی و گونمو م بغلم کرده ینطوریا زد،حاالی م ریمنو با ت ی هیسا کهی موضوع واقعا سخته...زن عمو!کس نیا هضم

 

 .میمنتظرت بود یلی؟خیبالخره اومد زمی:عزگهی و م ندازهیبهم م ینگاه

 

 کنمیچرا حس م دونمی .نمادیم رونیب یکه از اتاق نمیبی رو م اسمنی.شمی ب بند اومده و سرجام خشک ماز تعجّ زبونم

 شهی :سالم زن عمو،مگمی رو به زن عمو م.بارهی از چشماش م یبا وجود لبخند رو لباش،غم بزرگ ی...حتّنهیغمگ یلیخ

 چه خبره؟ نجایا نیبگ

 

 .زود باش گه،بروی بهت م روی مادربزرگت...همه چ شیبرو پ زمیعمو:عز زن

 

راک  یصندل یرو شیشگی...با اقتدار همشمی م ده،واردی ورود م یاجازه  یوقت و زنمی م .دررمی سمت اتاق مادربزرگ م به

 .:سالم دخترمگهی و م زنهی م ی...لبخندهدی نشسته و خودشو تکون م

 

 ن؟یریبگ یعروس نیخوای افتاده؟نکنه م یفاقبم!اتّ سالم خانوم جون...من واقعا متعجّ_
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 ی.:آره...درست حدس زدمادربزرگ

 

 اسمن؟ی؟یک یبرا ی:واگمی ذوق م با

 

 ...تو یزم،برای:نه عزگهی شه،می بلند م شیصندل یبه کمک عصا از رو کهی درحال

 

ی رفته م لیتحل یی.باصداکنمی از حدقه دراومده نگاش م ییباز و چشما ی...با دهنرهیگی ذوقم رو م یجا تبه

 ؟یچ ینی...من...ی...برای:چگم

 

قبول نکردن و  کدوم چیبه پدراتونم گفتم،هرچند ه نوی...انیبه اسم هم بود یاز بچگ اشاری:بله تو...تو وگهی م یخونسرد با

 .میکن سیرو راست و ر یعقد و عروس یکارا دیبا گهیگفتم اونم قبول کرد،حاال د اشاریبگن. من به فرصت هم نکردن بهتون 

 

قبول کردم  ن؟منیدیامکان نداره!شما هرگز نظر منو پرس نی؟ایچ یعنی:گمی شده،م ختهیبهت و خشمم با هم آم کهی درحال

...شماها دمید یاونو مثله برادرم م شهیواج کنم من همازد اشاریبا  خوامی نم ن؟منیانجام بد ویعروس یکارا نیخوای که م

 .ازدواج تن بدم نیبه ا نیمجبورم کن نیتون ینم

 

رسم  هی نی،ایبکن یتونی هم نم یشه،مخالفتی همسر تو م اشاریبه بعد  نی:از اگهی و م رهی اتاقش م یسمت پنجره  به

 ...یدر برابرش مقاومت کن یتونی ...نمهیمیقد

 

 اشاریزن  خوامی ...نمخوامی :نمگمی صدام خش دار نشه م کنمی م یسع کهی نه،درحالیشی وم متو گل یبد بغض

ی کارو با من نم نیقبول کنم...ا تونمی نم ن،منیفروشی رسم مسخره م هیمنو به  نیبشم..دوسش ندارم.شماها دار

 ...ماخوی ...نه،نمنیکن
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م به سمتم عمو با خش شن،زنی وارد اتاق م اسمنی اشارویبلندم زن عمو و  یصدام ندارم،از صدا یرو یکنترل گهید

 اره؟د یچه عواقب یدونی ؟میزنی حرف خانوم جون حرف م یپررو...رو ی:دختره گهی و م رهیگی م اد،بازومویم

 

 ...اونو دینبا سیانصاف ن نی...اکنهی :مامان...من که گفتم باران قبول نمگهی م یاشک ییبا چشما اسمنی

 

 ی.دفاع کن میتیبچه  نای مونده تو از نیاحمق!هم ی:خفه شو دختره گهی د معمو با دا زن

 

...به من کنهی و راهشو به سمت گونم باز م شهی چشمم رها م یقطره اشک از گوشه  هی.شمی م رهیزده به زن عمو خ بهت

 ....آره،گفتم؟یتیگفت 

 

مردن،به  شیوقته مردن!نوزده سال پ یلیمن خ ینواده ندارم.خا ییشماها جا نی..من بممیتی:آره...آره من گمی م هیگر با

 گهی.من دنیخونه دورم کن نای ن،ازیشدم،من طلسم شدم...منو از خودتون دور کن نیخاطر من مردن...به خاطر من...من نفر

 .رمی جا م نای امشب از نی...هممونمی خونه نم نیتو ا

 

 راثیارث و م رون،ازیب یدر بر نای ...اگه ازیبر یباران...تو حق ندار:شمی ف ممادربزرگ متوقّ یکه با صدا رمی سمت در م به

 .سین یخبر

 

 گردمی پول به دماغش خورده که قبول کرده عروسش بشم،برم یزن عمو هم بو کنه،حتمای لبم جاخوش م یرو یپوزخند

:بد باهام دمی ه...با بغض ادامه مک نیبدون نوی.فقط اخوامی ازتون نم یچیندارم...ه یاجیشما احت فی:من به ارث کثگمی م و

 .نیتا کرد

 

ی .درو باز مرمی خونه بمونم...به سمت اتاقم م نیهم تو ا هیثان هی یحتّ خواهمی نم گهی...دشمی سرعت از اتاق خارج م به

 نی! اامهیهمدم بچگ نجای...اشهی تنگ م یلیاتاق خ نیا ی...دلم براشمی وارد م بامیاما ز کیو به اتاق کوچ کنم

نکشونه،اشکامو پاک  نجایبه ا ویهقمو خفه کرده تا صداش کس ش،هقبال نی...ادهید امو،غمامویاتاق،اشکامو،خنده هامو،شاد

 اهیبدنم س یاز دست زن عمو همه  ی...وقتدنیحرفا و درد و دالمو شن وارا،همهید نیبخاطرش سرزنشم نکنه...ا یکرده تا کس

ی م رهیخ زیم ی...به عکس روزارمی م کیکوچ فیک هی یرو تو میضرور لیااتاق همدردم بود...وس نیشد،ای و کبود م
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شکمش گذاشته  یکه مامانم رو ی...اما دستستمین ونشونیکه هنوز م یمن یعکس همه شادن...مامان،بابا و حت نیا ی...توشم

 از خوامی:مامان...مگمی م دهیکه لبام به عکس چسب نطوریبوسم،همی رو م باشونیز یچهره  هیاز وجودمه...با گر ینشانه ا

 تونستنی ،نمی...اگه تو بودیبود کاشی...بابا...اخواستنی ...هرچند از اولم نمخوادی منو نم یکس گهیخونه د نیبرم...تو ا نجاای

 .مجبورم کنن به خواستشون تن بدم

 

 دایعقربه ها بابامو پ یاز البه ال خوامی م رم،انگاریگی صورتم م یبابا رو جلو یمچ زارم،ساعتی م فیداخل ک عکسو

 !...هوامو داشته باشییکنم:بابا

 

وصف  ی...آرامشزنمی رنگش م یآب نینگ یرو یو بوسه ا ندازمیتو گردنم م دارم،اونوی که برم هیزیچ نیمامان آخر گردنبد

 ...آرامش بخاطر حضور اون هاست نیا دونمی اونام!م ونیمد نیره،ایگی وجودمو در برم یهمه  ینشدن

 

 ؟یکارو کرد نی:چرا باران؟چرا اگهی و افسرده م نیغمگ اشاریکنم،ی که باز م درو

 

.احساسم بهت عوض دونستمی ...من تورو مثه داداشم ماشاری یکردی قبول م دی:نباگمی و م کنمی غم بهش نگاه م با

 ؟یبهت نگاه کنم.پس چرا قبول کرد یا گهیجوره د تونمی که نم یدونی شه،مینم

 

 !ارم:دوست داشاری

 

 ...!خداحافظرهید یهرکار یبرا گهی!بفهم...دهی...خودخواهسیدوست داشتن ن نیا_

 

و سمتم  شهی ازجاش بلند م نهیبی که م کنه،منوی م هیمبل نشسته و گر یکه رو نمیبی رو م یاسیشم،یکنارش که رد م از

 .کنمی م شونیباشه!من...من راض یراه هی دی:باران...نرو!شاادیم
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.در آغوش شمی دور شدن ازش ناراحت م یکه برا هیقائله...تنها کس یکه برام ارزش هیتنها کس یاسی...زنمی م ینیغمگ لبخند

 ...که من برم شه،بهترهی ...اما نمکردمی م شونیخودم راض شدی گلم! اگه م شهی :نمگمی م و رمشیگی م

 

 ...ب خودت باشظ:مواگهی م هیگر با

 

 .:خداحافظگمی و م بوسمی م گونشو

 

 .زنمی م رونیه کنم،به سرعت از خونه بزن عمو توجّ یبه صدا زدنا نکهیو بدون ا شمی جدا م ازش

 

. . . 

 

و با  کشمی دنبال خودم م فمویه به زمان کبدون توجّ  یشبه!ول یها مهی...نکنمی م یهدف ط یاز بارون رو ب سیخ یابونایخ

نه! اونا آدرس  یهمونجا.ول رمی ...آره...ممییدانشجو یبه خونه  رمی مبرم؟کجا رو دارم برم؟ دی...حاال کجا بارمی جلو م هیگر

 کنم؟ کاریچ ای:خداکنمی لب زمزمه م ریدارن،زی اون خونه رو دارن و دس از سرم برنم

 

پدر بود...واقعا پدرم  هیبار بعد از مرگ عمو بود،عمو برام  نیل...اوّکنمی م یاحساس درموندگ میزندگ یبار تو نیدوم یبرا

ی م شهیخودش!هم یاز بچه ها شتریب یحتّ  ی.گاهکردی پشتم بود و ازم دفاع م شهینکرد.هم یکم از اون برام پدر ینبود،ول

 ...شترهیتو ب تی:مسئولگفت

 

عمو  یوقت رهی نم ادمیعمو! یمامان و بابا و بار دوم برا یبار برا هیخبر تصادفشو آوردن،مردم...دوباره مردم! یوقت

 یاشک یبخورم و نه حتّ  یزیچ تونستمی .تاچند روز نه مدیکش ریقلبم ت ی. چطوردیکش مارستانیبه بکارم  یمرد،چطور

نزارن برم دانشگاه و از خونه بندازنم  یحتّ دمیترسی .مدمیترسی انم میتمام وجود از اطراف دم،بایترسی .حقم داشتم...مزمیبر

بهشون حق  دیبا دی.شاکردمی وجود درک م یفرشون رو با همه تن شونیخوددار یاز من متنفرن،با همه  دونستمی ...مرونیب

مرگ اونا  یه قصّ شهیشدم.من باعث مرگ پدر و مادرم هستم.بخاطر من اونا تصادف کردن...زن عمو هم نیبرم.چون من نفر
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ی رام بازگو ممرگ اونا رو ب ی ه،قصّ ییایدر یها یپر یه قصّ  یبجا کرد،شبای م فیبرام تعر زیداستان غم انگ هیرو مثله 

 شدنی اومد،اگه اونا مجبور نم ی.اگه شب نبود،اگه بارون نمکردمی و تب نم خوردمی سرما نم یمن تو دوسالگ کرد،اگه

سواله...که چرا فقط اونا رفتن؟چرا  یبرام جا شهیهم ی.ولمیکردی راه تصادف نم یوت چوقتی...همارستانیبخاطر من برن ب

 .ندارم تیظرف گهیخدا...د کشمی نم گهیچرا؟د ای:خداگمی لب با هق هق م ریمنو تنها رها کردنو رفتن؟چرا؟ز

 

:عموجون...بابا فرهادت گفتی کرد،می م فیپدر و مادرم رو تعر یعاشق یه قصّ شهیکه عمو رو داشتم،هم ییشبا هرچند

شکست.انقدر عاشق  یم ه دلشونغصّ دن،ازیدی روز همو نم هیبود...انقدر همو دوست داشتن که اگه  نتیریعاشق مامان ش

 دیکشی م ی.بعد آهدنیه ها هستن که به هم رسقصّ  یتو ادو فره نیریهمون ش نایکه نکنه ا کردی هم بودن که آدم شک م

و رفتن...عمو  دنیکه پر کش شدنی م رابیس گهینبود.هنوز داشتن از عشق همد ادیکه عمرشون ز فی:اما حگفتی و م

خورده  هی یزن عموت ناراحت نشو.اون دوست داره ول ی:از حرفاگفتی و م دیسبو یم مویشونیپ یفرشاد با مهربون

 ...اسهحسّ

 

 هیساده، یچیسرپ هیاس باشه،بخاطر آدم حسّ هیهر چقدرم  گفتمی خودم م کردم،بای هم حرفاشو باور نم یهمون بچگ یحتّ

هامو خفه  یبچگ ینطوری.اتهفیپنج ساله نم یبچه  هیپر سرو صدا با شلنگ به جون  یباز هیبچگانه و  طنتیش

عمو به زن  دمیشنی م یناجوانمردانه!گاه نقدری!همحمانهر یب نقدری...همدنیهامو تو نطفه سر بر طنتیش ینطوریکردن...ا

 ؟اونیشکنجش بد ینطوریانصافِ که ا نی.اترسهی ازت م یلیبچه مهربون تر باش.خ نیخورده با ا هی:مهناز!گفتی عمو م

 .ه اون پدر و مادرش رو از دست دادههمش پنج سالشه،بعالو

 

من و بچه هام...بچه  یزندگ یبچه مثه بختک افتاده رو نیفرشاد! ازم نخواه...ا تونمی :نمگفتی م شهیعمو هم هم زن

 ...یداغ تر از آش باش یتو براش کاسه  شهینم لیداداشته...خب باشه.دل

 

داغ تر از آش  ی...کاسه یچ یعنیبختک  دونستمی اون موقع نماونا...هر چند  یبختک بودم رو زندگ هی شهی...من همآره

 ...یچ یعنی
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ی ...دندونام از سرما بهم مسهیلباسام خ یتباه شد...دود شد...همه  االتیخ نیبا ا میدخترونم...بچگ یاهایآرزوهام...رو ی همه

پام ترمز  یجلو مانیپ یآشنا نیماش هویکه  ارمیدستمو باال ب خوامی م،ممی ایست ابونی...کنار خکشهی نم گهی...پاهام دخوره

 ن؟یکنی م کاریچ نجای:شما ازنمی لب م ی.با ناباورنمیبی بش رو ممتعجّ ی ره،چهرهی م نییکه پا شهی.شزنهی م

 

 .شده یچ نمی...سوار شو ببیآب شد سی؟خیخوای م یچ نجای:خودِ تو اگهی و م ندازهیباال م ییابرو

 

 .نی...لطفا برادیازتون بر نم یکار:گمی م و ندازمیم نییپا سرمو

 

 ی.کنیم یلجباز ی...باز که دارگمی :سوار شو بهت مگهی م یلحن دستور با

 

 .کنمی ...خواهش مگهید نی:برگمی نشده...با هق هق م یچی...هچـیه_

 

 !...زود باشنیتو ماش نی؟بشیکنی م هیگر ی...دارنمتی:ببمانیپ

 

و منو  زنهی عقب برم که زود به بازوم چنگ م خوامی .مادیو سمتم م شهی م ادهیپ نیماش کنم،ازی نم یحرکت نهیبی م یوقت

 کنم،منوی گرد شده نگاش م یی...با چشمازنهی رو م یو قفل مرکز شهیسوار م عی...سرکنهی پرت م نیبا خشونت تو ماش

 بیع ی:کار از محکم کارگهی و م ندازهیباال م یا نه،شونهیبی بم رو که ممتعجّ کنه؟نگاهی فرض کرده که درو فقل م یچ

 .کنهی نم

 

****   

 ی! از کاروانیل یتو زه،درستیری سرکشم فرو م یقطره از اشکها کی!مثه سرنوشتم!اههی...سزنمی قهوم زل م وانیبه عمق ل

و  دهیبه حد مرگ عذابم م یگاه نکهیآدما فرق داره،با ا ی هیبا بق مانیپ دمیمدت فهم نیا یستم،توین مونیکه کردم پش
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اون  گهی بهم م یحس خاصّ کنمی چشماش نگاه م یتو یکنم،وقت روازپ خوادی که دلم م کنهیزدم م جانیاونقدر ه یگاه

 !گاهه هیتک هی

 

رهام کردن،از عموم که پدر دومم شد و  یبچگ یبهش گفتم.از پدر و مادرم که تو کمیتار یگذشته  دم،ازیرو که د اصرارش

رو با تضاد ها  شیکودک یکه همه  یمو که برام کابوس شد و قلبمو به تاراج برد،از دختربچه ارنگ داد،از زن ع اهامیبه رو

و هق  ختیری اشک م شیکابوس زندگ یبا کتک ها یشد،وگاهی زده م ذوقپدر دومش  یاز نوازش ها یکرده،گاه یزندگ

.از مرگ عمو دنمیبزرگ شدنم،قد کشساخت.از  دهامویقشنگمو ساخت،ام یاهایکه رو یهام با سحر و پان یدوست زد،ازیم

رو ندن،نکنه  هیپول شهر گهیعادت کرده بودم.از با ترس و لرز درس خوندنم،که نکنه د یحام هیکه بدجور به حضور  یوقت

ازم خواستن تن به خواستشون بدم.از  یداغونم کردن،چطور یچطور نکهی.از امشب،از ایدرس بخون خوادی نم گهیبگن د

 ...خسته شدنم

 

 یبرا ی:وقتگهی مه ممقدّ یو ب کشهی م یقینفس عم مانی.پدهی بهم آرامش م کنم،گرماشی حلقه م وانیدور ل تامودس

 تونستمی چشمات بود که نم یغم بزرگ تو هی یدم،ولیتو ند یبه محکم یخودم گفتم تاحاال دختر دمت،بایبار د نیلاوّ

 !...متاسفمیپدرتو از دست داد ومادر  ه شدم کهبهشت زهرا...متوجّ  یکنم...اونروز که رفت شیمعن

 

 یروز وقت بهم زل نزن،اون ی:اونطورگهی و م زنهی م ینه،لبخندیبی که م دونه؟نگاموی از کجا م کنم،اونی ب نگاش متعجّ با

و ه هاتکه غم و غصّ یخوایدنبالت اومدم...م نیهم ،واسهیری م یشدم کجا دار رون،کنجکاویب یبا اون حال از خونه زد دمید

 .دنیچشمات لوت م ی،ولیپنهون کن

 

 .ندارم که بگم یچی...در جواب حرفاش هندازمیم نییپا سرمو

 

 .به اون خونه یبرگرد یتونی نم گهیاوصاف د نی...پس با امی:بگذرمانیپ
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که غرق در  مانی...به پکننی م دامیپ و دارنی رو ندارم که برم...هرجا برم دست از سرم برنم ییجا چیه گهی:دگمی بغض م با

 ...اجاره کنم کیکوچ یخونه  هی:اگه بتونم دمی و ادامه م کنمی فکره نگاه م

 

 ...من یخونه  یایب یتونی :ممانیپ

 

 .ادیبه وجود نم ی:اون خونه سه تا اتاق داره،مشکلدهی ...ادامه مکنمی گردشده نگاش م ییچشما با

 

 ...:عمراگمی م و دارمی برم فمویک

 

**** 
شم.با بی میلی نگاهی به خونه ی آپارتمانیش میندازم.خونه ی  کنه،از اومدن به این خونه پشیمون می زمیکه درو با همین

کردم.چقدر برای اقامت یه نفر بزرگ به نظر میاد.پیمان  بزرگیه،حتی بزرگتر از خونه ای که با سحر و پانی توش زندگی می

بینی،اینجا سالن پذیراییه،به سمت راست  طور که می گه:همین کنه و می به من که بی حرکت وسط خونه واستادم،نگاه می

رم.سمت چپ خونه تشکیل شده از یه راهرو که سه تا در  کنه:اونجام که آشپزخونس...راه میفته و منم دنبالش می اشاره می

تونی برای خودت  خوای می ین اتاقارو که میا شبیه به هم توی اون قرار داره:اون اتاق روبه رو مال منه...هر کدوم از

 کنه،اتاقی با دیوارای قهوه ای می ا دارن.در اتاق سمت راست رو باز میبرداری.هر کدوم هم حموم و دستشویی مجزّ

بینم،تمام وسایلم ترکیبی از قهوه ای و کرمیه.اتاق سمت چپ اما دیوار هایی آبی و وسایل آبی و سفید داره،با دیدن رنگ آبی 

شنوم:هرچی  کنم.صداشو می زنم و به بیرون نگاه می رم.پرده های حریرو کنار می اتاق می زنه و داخل چشام برقی می

 خواستی بگو تا برات بخرم.لباس که داری؟
 .رم میارم.چیزی الزم ندارم تا لباس توی اون خونه هست که مید اوهوم.یه چن_

کشم،کیفمو  مالفه ی آبیِ خوشرنگش میو دست روی  شیم شه.روی تخت می سری تکون میده و از مقابل چشمام محو می

شم که  بینم که روی مبل نشسته و چشماشو بسته.به ساعتم خیره می شم.پیمانو می زارمو از اتاق خارج می روش می
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 کنه:چی شده؟چیزی می فم میگزم و به سمت اتاق برمیگردم.صداش متوقّ ده.لب می ساعت چهار صبح رو نشون می

 خوای؟
 .ه..شما راحت باشینگردم:ن به سمتش برمی

گردم توی سالن:آقا پیمان؟...آق...یهو  و...ناگهان یاد چیزی میفتم...قبله از کدوم طرفه؟دوباره برمی کنم چادر نمازمو سر می

 گه:چی شده؟ شه و می جلوم ظاهر می
 گم:قبله...کدوم طرفه؟ و می سرمو پایین میندازم

 ...ین طرفا کنه:از یکنم.به روبه رو اشاره م با سکوتش سرمو بلند می
 .گم:ممنون و می زنم لبخندی می

دونم نباید  دونم کارم اشتباهه،می گم:خدایا!کمکم کن از تصمیمی که گرفتم پشیمون نشم.می زارمو می سرمو روی مهر می

ریزه  م میبه این خونه میومدم.ولی خودت که دیدی! اونا راهی برام نذاشتن...پیمان پسر خوبیه!هرچند گاهی اعصابمو به ه

 !زنه...خدایا!بهم کمک کن.تنهام نذار ولی داداش پانیه!خطایی ازش سر نمی
 . . . 

بینم که نزدیکای  کشم و ساعتمو می بینم.خمیازه ای می کنم و خودمو با همون چادر نماز لبه ی تخت می چشمامو باز می

کنم از اتاق بیرون میام.از سکوت توی خونه  می شم و بعد از اینکه چادر و جانمازمو جمع هشت صبحه!زود ازجام بلند می

رم.با  گذرونم و به سمت یخچال می رم.کابینتای سفیدو از نظر می فهمم که پیمان هنوز خوابه...به سمت آشپزخونه می می

یه کردم با  زنم...فک می کنم و همه چیو دید می کنه درشو باز می پررویی مثل کسی که سالهاست تو این خونه زندگی می

عالمه غذای نیمه آماده و کنسرو روبه رو شم اما نه...انگار این آقا پیمان آشپزی هم بلد هستن،با صداش دست از فضولی 

 گردی؟ بندم:دنبال چی می و دستپاچه در یخچالو می دارم برمی
 گم:عه...بیدارتون کردم؟ کشم و می مثل خال روسریمو جلوتر می

 .پیمان:نه
 بینمش...همیشه لباسای اسپرت یا رسمی می لین باره دارم با این تیپ میبهش بندازم.این اوّ شه نگاهی مکثش باعث می

 .پوشید
 .کردی دوباره صداش منو به خودم میاره:نگفتی چیکار می

 .خوام صبحونه درست کنم گیرم:می نگامو ازش می
 .پیمان:الزم نیس زحمت بکشی
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 .ید یه جوری جبران کنمگم:زحمتی نیس...بالخره با و می دم سری تکون می
گیرم.بعد از چیدن اونا روی  و چای دم می شم.دوتا تخم مرغ توی تابه میندازم گه.مشغول می ده و چیزی نمی سر تکون می

 .کنم میز با رضایت بهش نگاه می
یاد کنه.میخوام لقمه ای توی دهنم ببرم که با  شینه و شروع به خوردن می پیمان بدون هیچ حرفی روی صندلی می

 خوری؟ گه:چرا نمی چپونه می موضوعی دستم عقب میره.پیمان که داره با اشتها لقمه رو توی دهنش می
 ...گم:یه چیزو فراموش کردیم.خا...خانوادتون...اگه بیان اینجاو منو با ناراحتی می

 .گه:اونا اینجا نمیان...الزم نیس نگران باشی پره و می وسط حرفم می
 ...آخه_

 .ه...نگران نباشپیمان:گفتم ک
. . . 

گه:من باید موضوع رو از پیمان بشنوم،از کی انقدر برات غریبه  شینم که می کنه،جلوش می سحر دلخور و ناراحت نگام می

 شدم باران؟
گم:این چه حرفیه سحر؟غریبه کدومه؟من اون موقع انقدر شوکه شدم که از خودمم یادم رفت.تو  و می گیرم دستاشو می

 ...کردم همچین بازی کثیفی رو به راه بندازن دیدم.فکرشم نمی روزا رو نمیکابوسام این 
 گذره؟ گه:خیله خب...از خودت بگو.اینجا راحتی؟بهت سخت نمی کنه و می پشت چشمی نازک می

:یه گم کنم و می پزم.فقط....فشاری به دستش وارد می نه...همه چی خوبه!فقط به جای یه وعده در روز هر سه وعده غذا می_

 .ترسونتم اینه که اونا پیدام کنن...باور کن از وقتی اومدم اینجا از خونه بیرون نرفتم چیزی که خیلی می
 گی نمی گه:الزم نیس خودتو توی خونه حبس کنی،حتی اگه سراغت اومدن،بهشون می سحر با لحن آرامش بخشی می

 تونن؟ تونن مجبورت کنن که...می خوام با یاشار ازدواج کنم.نمی
تونه یه اشاره کنه تا منو کت بسته  گم:اونا بی منطق تر از این حرفان...همون مادربزرگم،می زنم و با تلخی می پوزخندی می

ن باش اگه بخوان کاری رو بکنن،یه دنیا هم جلودارشون نیس...اونا با ازدواج پدرومادرم هم مخالف یببرن پیشش...مطم

رفت که یه دختر پایین تر از خودشون عروسشون بشه.واسه  نام تو کتشون نمیبودن،مادرم از یه طبقه ی متوسط بود،او
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خواستن.اگه بخاطر عمو نبود،همون موقع توی  همین پدرم قید ارث و میراثو زد و با مادرم رفتن یه شهر دیگه...اونا منم نمی

 .کردن پرورشگاه رهام می
شد برم خرخره ی اون  سوزه و کاری از دستم برنمیاد...کاش می صدای پر بغضش قلبمو به درد میاره:باران...دلم برات می

گه:اَه...این دختره ی چیزم که رف گورشو گم  مادربزرگ و زن عموتو بجوم...نگاهی به ساعتش میندازه و با حرص می

 ...ره با داداشش خوشگذرونی کرد...کجا مونده آخه؟تو اینجایی و اون می
که نباید عزا بگیره سحرجان...اگه پانی هم غمبرک بزنه که کالمون پس معرکس...بزار گم:بخاطر من  زنم و می لبخندی می

خوش باشه...من همیشه آرزو داشتم یه زندگی آروم و قشنگ مثه اون داشته باشم،اما چه کنم که کودکیم و جوونیم باهم 

 ...تباه شد
چیه؟تو مگه چن سالته؟هان؟هنوز بیست و یک شه دختر،آخه این حرفا  سحر:اینجوری نگو باران...بخدا دلم کباب می

 .شم گی ناراحت می سالته.تو هنوز جوونی...اینطوری که می
گم:خب حاال توام.همچی میگه تو هنوز بیست و یک سالته،انگار خودش پیرزن هفتاد سالس...خوبه یه ماه ازم  باخنده می

 .بزرگتری هااا...پاشو خودتو جمع کن 
 .گیرن مام کنار تو باشن،افسردگی مزمن میسحر:واال سرزنده ترین آد

 .گیرم خیلی بهم برخورد...این حرفتو نشنیده می_
 !خوام نشنیده نگیری....ایش سحر:می

**** 
که سیبو  زنه،درحالی گیره و گازی بهش می کنم،تو هوا می و به طرف پیمان پرتاب می دارم سیب رو از توی ظرف برمی

 .گه:ممنون ده می نشونم می
 .گردونم گم:اَه...خیلی بدین!و رومو برمی کوبم و می پامو روی زمین می

 شه خوبه؟ پیمان:خب بابا حاال قهر نکن،دیگه تکرار نمی
 .حاال که ناراحتم کردین،باید ناهار امروزو شما بپزین_
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 .خوام از زیر کار در برم دیگه پیمان:خب بگو می
 .آره همون_

 ...کنم.فک کنم پانیه برم:من درو باز میشه به سمتش  صدای زنگ در باعث می
خوام آیفون رو بردارم که بادیدن  می!تو این چند وقتی که اینجا هستم،زندگیم آروم و بی دردسر بوده و اینو مدیون پیمانم

زنم و با ترس به صفحه ی  کنم قلبم از کار افتاده.سینمو چنگ می رم.حس می افراد پشت در با ترس دو قدم عقب می

 شه،صدای پیمان هم:پس چرا درو باز نکردی؟ کنم.دوباره صداش بلند می ن نگاه میآیفو
 شه:اونا کین؟ پرسه:چی شده دختر؟حالت خوبه؟به افراد پشت در خیره می سمتم میادو میبه بینه،با وحشت  منو که می

 ...گم:مادربزر...گم...زن...عمو بریده بریده می
 .دم بشونو میپیمان:خیله خب...تو آروم باش.من جوا

کنم.بزارین انقد زنگ بزنن تا خسته  زنم:نه...تروخدا نرین.خواهش می شه،به آستین لباسش چنگ می ترسم صدبرابر می

 .بشن...تروخدا آقا پیمان
 .گه:نگران نباش باران...منو ببین...بهم اعتماد کن با آرامش می

 می شه.ترس همه ی وجودمو فرا خونه خارج میکنه و از  کنم،آروم دستشو آزاد می با چشمای اشکیم نگاش می

 دونستم آخرش میان و کابوسام تعبیر می دونستم میان...می گیرم تا سقوط نکنم.می گیره.دستمو از لبه ی در می

شرف نرسه،دست پسر منو گذاشته تو پوست گردو...پس بگو  شه:مگه من دستم به اون بی شن.صداشون کم کم نزدیک می

 .کردهیکی دیگه رو تور 
 .پیمان:خانوم مراقب حرف زدنتون باشین.من اینجا آبرو دارم

 .زن عمو:دهنتو ببند ببینم...الزم نکرده برای من دم از آبرو بزنی
لی جلو میاد و سیلی شه.زن عمو بی معطّ بینم،نفسم تنگ می وقتی زن عمو و مادربزرگ رو با چشمای سرخ جلوی در می

 خی!حیف شوهرمن که یه عمر واسه تویه قدرنشناس دل سوزوند...دوباره دستشو باال میزنه:خیلی گستا بدی توی صورتم می

بینم پیمان دست زن عمو  کنم و می شم اتفاقی نمیفته.چشمامو باز می بندم،هرچی منتظر می بره که چشمامو با ترس می

ی حرمتی کردین،به خاطر سنتون گه:دستتونو بکشین خانوم.اومدین توخونه ی من ب رو گرفته.پیمان با صدای محکمش می

 .دارم.دیگه بس کنین احترامتونو نگه می
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گه:گمشو پسره ی احمق!این عوضی هم از تو یاد گرفته که زبونش شیش متره...تو چیکاره ی این بی  زن عمو با نفرت می

 زنی؟ کس و کاری که زر اضافی می
 ...گه:زنمه پیمان بعد از کمی مکث می

 گه:با اجازه ی کی زنت شده این نکبت؟ کنم که زن عمو می ب نگاش میچشمامو بگیرم،با تعجّ تونم جلوی گرد شدن نمی
 ...هعتونه بگه باالی چشش ابرو پیمان:با اجازه ی خودم.اجازه ی اون االن دسته منه.کسی هم نمی

 گه؟ گه:این پسره راست می مادربزرگ جلو میاد و می
 .گم و چیزی نمی زاره،سرمو پایین میندازم ی هم میکنم،چشماشو رو ن به پیمان نگاه میینامطم

مادربزرگ:خیله خب.پس که اینطور...انگار قراره این داستان ادامه پیدا کنه.به پدرتم همینو گفتم.وقتی میخواست با اون به 

 ...کنه ازدواج اصطالح زن
 .با مادر من درست صحبت کنین_

 .گم،دیگه نوه ای به اسم باران ندارم ری با اسم فرهاد ندارم.االنم به تو میگه:به بابات گفتم دیگه پس زنه و می پوزخندی می
 شه...من خیلی وقته قید اونارو زدم.قید همه ی دنیامو زدم.سرمو که باال میارم،اثری ازشون نمی اشک تو چشام جمع می

 خورم و روی زمین می در سر میشه.از روی  گردم.اشکام دوباره بی اجازه روی گونم جاری می بینم.به سمت پیمان برمی

دونم توچه  شنوم:از چیزی که گفتم پشیمون نیستم باران...نمی کنم.صداشو از کنارم می شینم.دستامو دور زانوهام حلقه می

خوام...شاید خودخواهی  حسی بهم داری...اما من خیلی وقته فهمیدم دوست دارم...خیلی وقته فهمیدم همونی هستی که می

خوام یه فرصت به هر دومون بدی.بزار تکیه گاهت بشم،بزار پشتت بشم،بزار باقی روزامو با تو بسازم.کنار  می باشه اما ازت

 ...دم پشیمونت نکنم و تو هم کنارم باش...قول می تو...بیا
ون تونم به زندگی با ا تونم بهش اعتماد کنم؟یعنی می شم...یعنی می کنم و توی سیاهی چشماش غرق می سرمو بلند می

 فکر کنم؟
 . . . 
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گه:باید  ریزه...با حرص زیرلب می شینم...چشمای ریز شدش اعصابمو بهم می دستپاچه و لرزون مقابل پانیِ عصبانی می

 ... گه:تو ه با داد میعدفک زدم.ی حدس می
 خنده می کوبه و بعد از اون که دوساعت مثه اسب می کنم...یهو دستاشو بهم می و با ترس نگاش می خورم تکونی می

 گه:بالخره اون چشات دل داداش مارو برد آره؟
 گم:مرگ...دختره ی بی شعور...دوساعته عین مجسمه ی ابولهول به منِ بیچاره زل زدی،حاال می کنم و می با اخم نگاش می

 خندی؟
 پانی:آخه داداشم عاشق چیه این قیافه ی داغون شده؟

 ...داشتگم:پررو...مگه قیافم چشه؟با اون دا با خشم می
پانی:هوی...راجع به داداشم درست حرف بزنا...چی کم داره داداشم؟خوشگل نیس،که هس...خوشتیپ نیس،که هس...پولدار 

 ..نیس،که هس...خواهری عین من نداره،که داره...آلمان نرفته نیـ
 ...گم:نفس بگیر بین حسنات داداشت و می گیرم دستمو جلوی دهنش می

 .داداشم نبود تاحاال تورش کرده بودمگه:پس چی؟اگه  با حرص می
 گه:آخ...پیمان این وحشی بازیاتو دیده؟ کوبم که می محکم پس کلش می

 ...گم:پانی یه کلمه دیگه حرف بزنی،کشتمت با جیغ می
 .کنه بیرون شه پرتت می نم بعد دو روز پشیمون مییگه:این جیغ جیغاتو چی؟مطم گیره و می گوشاشو می

گه:از من میشنوی تا تنور داغه بچسبون... دیگه کی پیدا میشه بگیردت؟میترشی تو خونه  م که میخوام به سمتش بر می

 ...شه؟ها؟بزنم به میز همه چی تمومه ها...از من گفتن...عین داداشم کجا پیدا می
گاه برعلیه گه:هر رفتاری در داد بنده و می شه...از درد چشماشو می کوبم که دوال می با حرص مشتم رو توی شکمش می

 ...شود شما استفاده می
 !گم:برو بابا و می دم دستمو تو هوا تکون می

 !گه:آخ جون پیمان اومد...االن میرم براش شنوم،پانی با خوشحالی می صدای درو می
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 .شه دم و درصدم ثانیه ای از جلوی چشام محو می سرمو با تاسف تکون می
کنه زیاد توی دیدم نباشه و من واقعا ازش  بینم...سعی می اد پیمانو نمیکنم.توی این روزا زی به این چند روز فکر می

شه  ی هنوز باورم نمی.حتّدرکی از اتّفاقات ندارمتونم توی چشماش نگاه کنم.انقدر توی شوکم که  ممنونم!چون اصال نمی

 ...لیلی گونه ی تو فکر و خیال پیمان ازم خواستگاری کرده...با صدای سحر از فکر و خیاالتم بیرون میام:سالم بر بارانِ 
 که کنارم می بینم که سعی در پنهان کردنش داره.همین کنم.تو عمق چشماش نگرانی رو می با مهربونی نگاش می

ترسم،من تا  ترسم با ازدواجم ازش دور بشم:سحر خیلی می کنم،انگار می شه و بغض می شینه،اشک تو چشمام جمع می

 بینمت نه؟ اگه ازدواج کنم،دیگه نمیحاال به ازدواج فکر نکردم...
ونم بیشتر ا گه:باران...من همیشه کنارتم!تو خواهرمی...برام با سمانه هیچ فرقی نداری...تو رو از گیره و می سحر دستامو می

 دوست دارم...خب؟
یه سوال...به  گه:حاال دم،توی درستی حرفاش هیچ شکی ندارم...بعد از مکثی می و سرمو تکون می زنم تو چشماش زل می

 تونی دوسش داشته باشی؟ پیمان اعتماد داری؟می
آفتاب مهتاب ندیده ها  هگه:نگفتم که مث زنه و می گم...مشت آرومی به بازوم می گیرم و چیزی نمی نگاهمو از چشماش می

 .و سرخ و سفید بشی...عین بچه آدم جوابمو بده سرتو بندازی پایین
 ...خبگم:آره  بدون اینکه نگاش کنم می

 سحر:آره خب چی؟
 ...بهش اعتماد دارم...خطایی ازش سر نزده_

 ...گه:رف دوسال دیگه حرف بزنه...دوسش داری یا نه؟یه کلمه با حرص می
 .گم:دوسش دارم و خیلی سریع می گیرم نفسی می

 ...لگه:از اوّ کنم،با لبخند می زیر چشمی نگاش می
دم و...دو لیتر خون با سرعت صد کیلومتر در ثانیه به سمت صورتم هجوم گر با صدای خنده ی ریز پانی به سمت در برمی

 ...گه:لومون دادی زنه و می میاره...پیمان ضربه ی آرومی به دست پانی می
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 .فرستم و نفسمو بیرون می ذارم گیره،سرمو روی شونش می خنده و منِ خجالت زده رو توی آغوشش می سحر می

. . . 
 ..صدای آرومشو می شنوم:چرا انقدر دستات سرده خانومی؟دستمو تو دستش می گیره.

 

 .استرس دارم کمی:گمی م و زنمی پرتالطمش زل م یچشما به

 

 !ساختن...ساخته شدن،به پرواز دراومدن یبرا میری ...مام؟یچ ی:استرس براگهی و م زنهی م یابجذّ لبخند

 

ی خورده م هی شیشب عروس یکن...بالخره هر دختر درکم ی...ولمانیقشنگه پ یلی:حرفات خگمی م و زنمی م یلبخند

 ...ترسه

 

ی :مگه من لولو خرخرم که ازم مدهی ادامه م یترسناک مسخره ا یصدا ؟بایترسی م ی:از چگهی و م کنهی نگام م مرموز

 ..هان؟؟یترس

 

ی چشام موج م یو اشک تو نهیشی دلم م یتو یچرا ناخودآگاه ترس بد دونمی نم یول کنهی م یداره شوخ دونمی م

 ...مانی:پنالمی و م دمی که انگشتامو قفل کرده،فشار م زنه،انگشتاشو

 

 ؟یترسی م ی...چرا الکزمیکردم عز ی:چقد خانومم ترسو شده...شوخگهی م یو با مهربون برهی به حالم م یپ

 

 ...چمه دونمی دارم.نم یبی...حال عجمانیپ دونمی :نمگمی م و ندازمیم نییپا سرمو
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 !دستوره هی نی...ایبترس یزیاز چ یمن هستم،حق ندار ی:تا وقتگهی م راشیبم و گ یصدا با

 

ت بغض که از شدّ یی.با صداشهی لبم پاک م یلبخند از رو و فتمیم یموضوع ادیبه  گم،امای نم یزیو چ زنمی م یلبخند

 دیدی پیمان...هیچ کدومشون نیومدن.من فکر...:گمی م لرزهی م

 

 یزی...ذهنت رو از هر چیارزش فکر کن یب یزایچ نیبه ا گهید خوامی :نمگهی م موسط حرفمو با تحکّ پرهی با اخم م مانیپ

 .خوب فکر کن یزایکن و به چ یخال دهی که عذابت م

 

ی و دستشو فشار م کشمی م یقیبه گفتش عمل کنم.نفس عم کنمی م ی...سعبندمی و چشمامو م زنمی بهش م یلبخند

مهربون  کردمی از اون چه که فکر م مانیپ ی...خانواده دهی بهم آرامش م بیلبخندش عج نیو ا هدی ...لبخندمو جواب مدم

 یلیروز خ !اونیبهم گفت تو عروس خودم مانیمامان پ میچگب یبار تو هیفاقا بودم...اتّ  دهیبار د نیتر هستن...اونا رو چند

گرم باهام برخورد کرد و گفت:آخرش  یلیم،خیداشتن دوست یلع نبودم.مامان الهه مطّ مانیب کردم،چون از وجود پتعجّ

 .یعروس خودم شد

 

 هیکه به عمو داشتم، یکردم.مثه حس دایبهش پ یبیحس عج دمشیل که د...بابا مهران،از همون روز اوّ نطوریهم هم پدرش

 .ت شدملذّ م،غرقیتدونسی و نم میداشت نیزم یرو یو گفت:چه ماه دیبوس مویشونیت پبا محبّ یحس پدرانه...اون روز وقت

 

 مان؟ی:پگمی و م کنمی نگاه م مانیپ به

 

 ؟ی:جانم خانومگهی لبخند م با

 

 ی!و گفت:تو عروس خودم دیروز مامانت گونمو بوس هیبچه بودم، یوقت یدونی م_

 

 ...چه جالب!:عهگهی و م ندازهیباال م ییابرو
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 !یشدخودم  بیآخرش نصپس :گهی و مچشمکی می زنه ...دمی تکون م سرمو

 

 خیب نیکنی پچ پچ م ی:شماها چکنمی بهش نگاه م یپان طونیش ی.با صداندازمیم نییسرمو پا و زنمی م یخجول لبخند

 گوش هم؟

 

 ...ومدهیبه تو ن شی:فضولگهی با اخم م مانیپ

 

 .ایشد شعوریب یلی،خیزن گرفت ی:داداش از وقتگهی با حرص م یپان

 

 ی.پررو شد یلی:توهم خمانیپ

 

 ...انمیعه...پ_

 

 .خانومم بشم که انقده مهربونه ی:جان...فدامانیپ

 

 .:خدا نکنهگمی لب م ریز

 

 ؟یدوس دار ،حلقتوی:راستگهی و م ندازهیبه دستم م ینگاه مانیپ

 

 !نازه یلی:آره...خزنمی زل م بامیساده،اما ز یحلقه  به
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 !تو هینه به ناز ی:ولگهی م یبا لحن خاصّ مانیپ

 

 ام،بایبه خودم م یکیت یاز عمق چشمام بفهمه چقدر دوسش دارم!با صدا خوامی کنم،می اه مپراحساسش نگ یچشما به

 ...:شکار لحظه ها بودگهی و م ارهیم نییپا نویدورب یکه پان کنمی ب به جلو نگاه متعجّ

 

 !طونیش ی:اگهی و م خندهی م مانیپ

 

 که دوست دارم؟ دمیفهم ریاون خنده هات!چرا من انقد د یفدا زنم،بارانی عشق بهش زل م با

 

 زم؟یعز یایلحظه م هی:باران جان گهی و م شهی م کیبا لباس درخشانش نزد سحر

 

 ...رمیگی خانومتو قرض م هیچند ثان هی مانی:آقا پگهی م مانیرو به پ بعد

 

 !نایاز کنارش خم نخور ی:باشه...ولگهی با خنده م مانیپ

 

 !:چشمسحر

 

 ،دوریبری زنشو م قهیاالن خوشحاله که تو دو دق نیسحر جون!ا یریگی ازش اجازه م :چراگهی و م خندهی م طونیش یپان

 !دادن تابیکه بهش ت هییآهو نی!نگاه نگاه عشدوستا شیاز چشم زنش بره پ
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ی نگاه م یکه داره با خشم و بهت به پان فتهیم مانیپ یبرزخ ی افهیاز خنده منفجر بشم،چشمم به ق خوامی م که نیهم

 ...کشهی قتلشو م یندارم داره نقشه ...شک کنه

 

در  مانی.پکنهی ممکن فرار م ینقطه  نیکه قرض کرده،به دورتر ییبا چند جفت پا یبه سمتش بره که پان خوادی م مانیپ

 ...ی:مگه دستم بهت نرسه دختره گهی لحظات م نیآخر

 

ی و م رمی .به سمتش مسوزهی ش م...دلم برابرهی موهاش فرو م یو با حرص دستشو تو خورهی حرفشو م ی ادامه

 .کرد یشوخ ی...پانیی:حرص نخور آقاگم

 

 .رسمی بعدا به خدمتش م یفدات شم...ول دونمی :مگهی م یمهربون با

 

 .گناه داره_

 

 .داره ادی:گناه که آره...زمانیپ

 

 ...خواه_

 

 ....خودتو ناراحت نکنی:باشه خانومگهی و موسط حرفم می پره  مانیپ

 

 .زمیعز یل شد:ببخش معطّ رمی به سمت سحر م و زنمی مبهش  یلبخند

 

که شب  فیبرا من...ح زنهی ...چه لفظ قلمم حرف می:ببخش معطل شدگهی و م ارهیادامو درم یمسخرگ سحربا

 .گفتمیبهت م قتهیکه ال یزی...وگرنه اون چتهیعروس
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 .:بگو حاال...خجالت نکشگمی خنده م با

 

 .ت دارمباها یکار مهم هی...الیخی:بسحر

 

 .بگو_

 

 !به عروس خانوم نشیدر بهم داد و گفت بد ینفر جلو هی نوی:اگهی و م دهی رو که دستشه نشونم م یپاکت نامه ا سحر

 

 ؟ی:نگفت از طرف کگمی م و ندازمیبه پاکت م ینگاه

 

 !شد بی:نه...تا خواستم بپرسم،غسحر

 

 ...زمی:سحر تو برو عزگمی م کنمی طور که دارم بازش م نیرم،همیگی رو از دستش م پاکت

 

که دست  نیزنم،ای برگه زل م یرو ی.به جمله هانمیبی رو م یپاکت نامه ا شه،داخلی و مردد ازم دور م گهی نم یزیچ

 !اشارهی...ای:کنمی خط...زمزمه م

 

ن دوست ...مبندنی چشمم نقش م ی...جمله ها جلوکنهی ...دستام شروع به لرزش مخورهی نوشته ها چرخ م نیب نگاهم

بهم  یاشک یکه با چشما نمیبی م اشاروی...بندمی ...چشمامو مینیزم یآدم رو نیوفا!تو سنگدل تر ی...بینخواست یداشتم...ول

 زارمی ...نمزارمی ...راحتت نمفتهیآخر برگه م ی...نگاهم به جمله هاکنمی ...با ترس چشمامو باز مکنهی زل زده و التماس م

ی ...اونروز صداتو خفه میحق اعتراض ندار گهیروز د ...اونرمیگی ...انتقام دل شکستمو ازت مبره نییآب خوش از گلوت پا

 !کشمتی دستام م نی...با همکنم
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 قینفس عم کنمی م یو سع زنمی چنگ م نموی...سفتهیاالنه که قلبم از کار ب کنمی .احساس مفتمیترس به نفس نفس م از

ی عروس و داماد م گاهیبه سمت جا یهام بفرستم.به سخت هیدرون ر یژنیاکس تونم ینم کنمی م ی!هر کارتونمی بکشم،اما نم

نمونده که  یبه سقوطم باق یزی...چرهی م جیسرم گ یخال یدن صندلیا با داونجا باشه،امّ مانیکه پ کنمی ...خدا خدا مرم

 یزیچ هی...خب ی...آخه تو که منو کشت.شده؟ی ،چی:باران...باران خانومکنهی زمزمه م ی.با نگراندارهی نگهم م یکس یدستا

 ...بگو دختر

 

 مانیمامان پ یجوابشو بدم...صدا تونمی چرا نم دونمی اما نم شنومی ...صداشو مکنهی و دوباره صدام م دهیت تکونم مشدّ به

 کرده؟ خی:چرا انقدر دهیو ادامه م رهیگی چش شده بچم؟دستمو م مانی:خدا مرگم بده...پشنومی رو م

 

با آب  یکیزنه،ی بادم م یکیکنه،ی م یکار هی ی...هر کسشهیکم کم دور و برم شلوغ م کنمی .حس مکنمی ضعف م احساس

ی م مانویپ ادیفر ی...صدازهیری داره اشک م یکه تو آغوش پان نمیبی بازم سحر رو م مهین یپلکا نی...از بشهی م کمیقند نزد

 ...اومده شسر ییچه بال نمیبب نیبابا...دورشو خلوت کن ی:اشنوم

 

بلند  نشهیس یسرمو که رو مانیتوانشو ندارم...پ یول ارنیبهشون بگم قرصمو ب خوامی شه،می م شتریقلبم هر لحظه ب درد

 !:بارانشهی بدم،صداش بلندتر م یبه خودم حرکت تونمی ...نمیقرصتو بخور دی:خانومم...باگهی و م کنهی م

 

...دوباره سرمو چسبونهی آب رو به لبام م وانیو ل ندازهیدهنم م یتو ه،قرصوکنی و دهنمو باز م شهی دست به کار م خودش

دوباره  یو بهم زندگ کنهی به قلب از کارافتادم نفوذ م ژنیقلبش مثه اکس ی...تپش هاکنهی و نوازشم م ذارهی م نشیس یرو

...سحر با کنمی ور و برم نگاه مو با خجالت به افراد د کنمی م ازحالم بهتر شده...چشمامو ب کنمی ...احساس مدهی م

 ...:چشاشو باز کردگهی و م زنهی پام زانو م یجلو یخوشحال

 

تو که  ی:خانومگهی و م رهیگی صورتمو با دستاش قاب م مانی...پگنی م یشکر ایلب خدا ریو ز کننی بهم نگاه م همه

 شد؟ یفدات شم...چ یخوب بود
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 ی:سکتم دادگهی و م کنهی اشکامو پاک م مانی...پشهی م رها مقطره اشک از چشم هی شم،ی م رهیبغض بهش خ با

 بهت گفت؟ یزیچ ینفسم...کس

 

ی درهم شروع به خوندنش م یی...با اخماکنهی و نگاش م رهیگی ...نامه رو مدمی لرزونم نامه رو بهش نشون م یدستا با

شهر هرته که بخواد فکر انتقام به  !فک کردهیعوض ی:غلط کرده پسره گهی رگ گردنش متورم شده م کهی حال کنه،در

 .شکونمی گردنشو م نمشی...اگه ببفتهیسرش ب

 

 ...به منم بگو یزیچ هیشده؟تروخدا  ی:پسرم چگهی م مانیپ مامان

 

:واقعا که...مثال گهی با خشم م مانی...مامان پکنهی ماجرا م فیو شروع به تعر فرستهی م رونینفسشو با حرص به ب مانیپ

 .رهیانتظار نم نیاز ا شتریآدما ب نای ...البته ازکنهی م دشیتهد ینطوریا و خانوادش هست

 

 .طفل معصوم آورد نیسر ا ییچه بال نی...ببشنی م دایپ ییخبرای:عجب از خدا بگهی م تیّبا عصبان مانیپ یبابا

 

:بابا...اگه دهی باباش ادامه م اگه چپ به باران نگاه کنه...رو به کنمی م کشیت کهی:تگهی و م کنهی نامه رو مچاله م مانیپ

 .استراحت کنه دی...باران بامیمنو باران بر شهیم

 

 ...سرو صدا عروسکو بردارم و فلنگو ببندم یب خوامی :بگو مگهی و م رهی فرو م طونشیباز تو جلد ش یپان

 

:تو فکر کن گهی م ییوقربونش برم با پرر مانمی.پندازمیم نییخجالت سرمو پا ره،بایگی همه خندشون م یحرف پان از

 ه؟یآره...مشکل

 

 .میستین لی:نه واال...ما که بخگهی و م ندازهیباال م یشونه ا یپان
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 ...ساعت هی نیری...آروم بگنینکن تیّ:انقدر دخترم رو اذگهیم مانیپ یبابا

 

 ...که رمیگی ساعت؟حناق م هیهمه راهو؟... نیا رهیم ی:اووووو...کیپان

 

سرپا  کنمی م یسع یول رهی م جیسرم گ یبلند شم.هنوز کم کنهی کمکم م مانی...پفتنیهمه به خنده م دوباره

 ...ارهیتا شنلمو ب رهی م مانی...پبایستم

 

ی .صورتشو از درد جمع مکوبمی شکمش م یحرفاش گوش بدم،با تمام قدرتم تو یبه ادامه  نکهی...بدون اارمیطاقت نم گهید

 ی!ریزنج ی وونهی...دی:آگهی و م کنه

 

 باز؟ یگی به زنم م ی:چگهی و م زنهی م یبه پان یو پس گردن رسهی بهمون م مانیلحظه پ نیهم در

 

 نفر؟ هی:نامردا...آخه چند نفر به گهی و م دهی سرشو ماساژ م یدلم خنک شد!پان ـــشیآخ

 

 ینم ه،بهتیچ یکوفت یتو اون نامه  دونستمی برات...اگه م رمیبم ی:الهگهی و م زنهی بهم زل م یاشک یبا چشما سحر

 ...دادمش

 

 .نداره فدات شم...خودتو ناراحت نکن یبی:عگمی و م کنمی م بغلش

 

 .منتظرته مانی...پزمی:برو عزگهی و م بوسهی م گونمو

 

 ...ندازهیو دستشو دور کمرم م کنهی ...با لبخند شنلم رو سرم مرمی م مانیسمت پ به
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**** 
 .گه:چشماتو ببند ا شیطنت میرسیم،پیمان ب که به در خونه می همین
 گم:آخه چرا؟ ب میبا تعجّ

 .پیمان:عه...ببند دیگه
گه:حاال  شم که می کنه...وارد می کنه و با دست منو به داخل هدایت می گم...درو باز می بندمو هیچی نمی چشمامو می

 !بازشون کن
 !باستزنم...واقعا زی زده به بهشت رو به روم زل می کنم و بهت چشمامو باز می

کنم که بیشتر به تخت خواب شبیهن تا مبل...رایحه ی مالیم گالی رز رو  زیبا تر از همیشه...به راحتی های سالن نگاه می

بینم...جای جای خونه پر شده از شمع های فانتزی که خونه رو  کنم...روی زمین به طرز زیبایی گلبرگای رز می حس می

 ...روشن کرده
 !گم:پیمان تو فوق العاده ای ریزم و می یتمام عشقمو توی کالمم م

 خوای اتاقو ببینی؟ گه:در برابر مهربونیای تو هیچه خانومم...می و می دستشو دور شونم حلقه می کنه
ه به پیمان به سرعت دونم اونجا هم بی نظیره!بدون توجّ  رم...از االن می صبرانه به سمت اتاق  می دم و بی سرمو تکون می

کنم قلبم به  ریزه...با دیدن گلبرگای رز روی سر و صورتم احساس می کنم که یهو یه چیزی روی سرم می یدر اتاقو باز م

 !کنم.روی تخت با همون گلبرگا نوشته شده:دوستت دارم تنها بهونه ی بودنم پرواز درمیاد...به اتاق نگاه می
ت مهربونیای پیمان االنه که قلبم وایسته.از شدّ کنم از این همه دور و بر تختم پر شده از بادکنکای رنگی...احساس می

 کنه،بعد از چند ثانیه با ترس می و با بهت نگام می می ایستهزنم زیر گریه...پیمان جلوم  هیجان و شوق با صدای بلند می

 کنی؟حالت خوب نیست؟ گه:بارونم؟چیشدی فدات شم؟چرا داری گریه می
دونم چطوری این همه مهربونیتو جبران  گم:پیمان تو خیلی خوبی!نمی یکنم و م بی وقفه دستمو دور گردنش حلقه می

 ...کنم آقایی
 ...تونی شب اولی دامادو به کشتن بدی گه:ترسوندیم دختر...ببینم می کشه و با اخم می نفس آسوده ای می
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ل اشکاتو ..پیمانت تحمّگه:گریه نکن دیگه خوشگلم. کنه و می گیره...با مهربونی اشکامو پاک می از این حرفش خندم می

 ...نداره
 !گم:پیمان خیلی دوست دارم با عشق می

 ...پیمان:اون که وظیفته کوچولو!تنها وظیفه ی شما در زندگی اینه که عاشق من باشی
 گم:اونوقت وظیفه ی شما چیه؟ کنم و می با خنده نگاش می

 شد؟ نم:ضعیفه...این چایی ما چیز پیمان:من؟من که وظیفم روشنه!هر روز از سرکار میام خونه داد می
 !زنم زیر خنده:چه کم توقع با صدای بلند می

 و میگه:آره...تازه کجاشو دیدی؟نگاه عمیقی بهم میندازه 
 ر کنم؟دونم چطوری ازت تشکّ گم:پیمان...اینجا خیلی خوشگل شده...نمی دوباره نگام به اتاق میفته و می

 ر نیسگه:نیازی به تشکّ ی میجدّ

و میگه:خانوم خونم...این خونه که سهله!صد تا خونه ی دیگه برای فرشته کوچولوم درست  ش صورتم رو قاب می گیرهبا دستا

 .کنم می
 !کنم برای داشتنش...بودنش...عشقش...تا ابد مدیونشم کنم،از خدا تشکر می با لبخند نگاش می
 !پیمان یه فرشتس

 !گم:پیمان تو یه فرشته ای بی اراده می
 ...رش دیگهگه:از نوع مذکّ آمیخته به خنده می با صدایی

 گم:پیمان...وسط حرف احساسی شوخیت گرفته؟ کنم و می با حرص نگاش می
 یه جورایی...گه: با لبخند دندون نمایی می

 گه:چه فکری به حال این کنم؟ شه و می بعد یهو ناراحت می
 گم:چی شده؟ ب میبا تعجّ



 

 

کاربر انجمن نودهشتیا ببار بارون _برای بارانکالهی   WWW.98IA3.IR 122 
 

 ...شم میفتم که احتماال االن به طرز داغونی پخش شدهکنه که یاد آرای به صورتم اشاره می
 .شورم رم صورتمو می ه نداره که آقایی...االن میگم:غصّ با لبخند می

گه:نه دیگه...همه ی کیفش به اینه که  کنه بشینم می بره و مجبورم می پیمان همونطور که با لبخند منو به سمت تخت می

 .من برات پاکش کنم
شینه و  شه و جلوم می شه...به دقیقه نرسیده با یه دستمال وارد می کنم که به سرعت از اتاق خارج می ب نگاش میبا تعجّ

ه به من به کارش دم ولی اون بی توجّ کشه...با تاسف سری براش تکون می به آرومی دستمال خیس رو روی صورتم می

گه:خــب...حاال شدی باران خانوم  کنه و می یشه،با رضایت بهم نگاه م ده.بعد از این که کارش تموم می ادامه می

 ...خودم...چیه اون همه بزک دوزک؟خانوم من بدون آرایشم خوشگله
کنه...چون امروز برخالف اصرار پانی ازش خواستم آرایشم کمرنگ و  دونم داره بحث رو عوض می کنم،می بالبخند نگاش می

 .ساده باشه...از آرایشای غلیظ و عجق وجق خوشم نمیاد
 !گم:ممنون آقایی...تو بهترینی با مهربونی می

 زیر خاصّی لحن با...میشه دورشدنم مانع و می داره نگهم شم.هنوز دوقدم بیشتر نرفتم که پیمان به سرعت از جام بلند می

 !یلی دوست دارم عشقمخ:می گه گوشم
 از همیشه خودشو به دیواره ی سینم میکنه...قلبم بیقرار تر  خون با سرعت بی سابقه ای زیر پوستم جریان پیدا می

گه:تپشای قلبت بهم زندگی دوباره میدن همه دنیام...نفسم!هنوز مونده تا بفهمی  ذاره و می کوبه...یه دستشو روی قلبم می

 ...چقدر دوستت دارم
 ...گم:منم خیلی دوست دارم آقایی...بیشتر از تو با صدای لرزونی می

 ...گه:نه دیگه نشد...من بیشتر دوست دارم و میگردونه  منو به سمت خودش برمی
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 .گم:نخیرم زنم و می تو چشماش زل می
 ...گم گه:حرف نباشه،همین که من می شه و می بهم خیره می

. . . 
 خوای بیدار شی؟ شم:بارانم...نفس پیمان...خانومم...نمی با زنگ صدای پیمان از خواب بیدار می

گه:بارونم،عمرم،نفسم،همه  کنه و با مالیمت بیشتر می زنم...موهامو نوازش می اب میکنم و خودمو به خو چشمامو باز نمی

تت خوام اذیّ شه:ببین یه روز می ی زندگیم...بیدار شو دیگه...اون چشمای خوشگلتو باز کن.صداش تبدیل به زمزمه می

 که روع به قلقلک دادنم می کنهشذاری...قبل از اینکه بخوام حرفشو پیش خودم تجزیه و تحلیل کنم، نکنم،خودت نمی

خوام تمومش  و با خنده و التماس ازش می پیچم شه...عین مار به خودم می باز میممکن چشمام تا آخرین حد 

 ...کنه:پـــیمــان.....تروخدا....تمو...مش کــن
ده...جیغ و  ش ادامه میرحمان گیره و به کار بی خوام از خودم دورش کنم که دوتا دستامو با یه دستش می با دستام می

 ......گم:پیـــمان...من از.....قلقــلک...بدم میاد شه...بریده بریده می دادم با قهقهه یکی می
زنم.صدای خنده های ریزریزش  ت نفس نفس میذارم،هنوز به شدّ کشه،سرمو روی شونش می خنده و بالخره عقب می می

 ...گم:بیرحم...وحشی...نامرد...تو خیلی یکنم با جیغ م که نفسی تازه می شنوم،همین رو می
 .گه:انقد جیغ داد نکن خانومی...من زن جیغ جیغو دوس ندارم با خنده می
 !گم:به درک بلندتر می

 ...خواستم با مالیمت باهات برخورد کنم،خودت نخواستی گه:تقصیر خودت بود عزیزم...من می با خونسردی می
 !..خیلی بدیگم:پیمان.. و می از بغلش بیرون میام

 .گه:عــه...باشه...من بد!حاال که خواب از سرت پرید،پاشو بریم صبحونه بخوریم کنه و می حق به جانب نگام می
گه:قهر نکن دیگه خانومی...باشه قول میدم  کشه و می گم،پیمان دوباره منو تو بغلش می گردونم و هیچی نمی رومو برمی

 ...دیگه ازنقطه ضعفت استفاده نکنم
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گیره و با  زنه زیر خنده...دوباره حرصم می کنم که با خباثت ابرویی باال میندازه و پقی می چشمایی گرد شده نگاش میبا 

 ...کوبم،با اعتراض میگم:پیمان بد مشت به سینش می
 انگار دوباره دلت هوس قلقلک کرده...گه: پیمان با صدای آرومی می

خواد یه دوش  گه:خانومم نمی دم...با مالیمت می خندش گوش می شم و بی حرکت به صدای با این حرفش ساکت می

 بگیره؟...بعد با پیمانش بره صبحونه بخوره؟
 ...گم:خانومت ناراحته با صدای آرومی می

 .گه:ناراحتیت بخوره تو سر پیمان...خدا پیمانو بکشه اگه فرشتشو ناراحت کرده با مهربونی می
 ...:اِ....پیمان این چه حرفیه؟خدا نکنهگم کنم و می با اخمایی درهم نگاش می

 گه:خانوم مهربونم دیگه ناراحت نیست؟ با لبخند می
 .گم:نه...خانومت میخواد به حرف آقاش گوش کنه و می به آرومی سرمو پایین میندازم

 ...پیمان:آفرین خانوم کوچولوی خودم
 ...گه:زود بیا که دلم تنگ نشه شنوم که می رم.در لحظه ی آخر صدای پیمان رو می شم و به سمت حموم می بلند می

 .گم:باشه با خنده می
زنم،احساس خوبی دارم!احساس شادی و هیجان!حسی که خیلی وقت  شم و توی آینه به خودم لبخند می وارد حموم می

تاه از حموم شه...بعد از یه دوش کو بود نداشتم...با برخورد قطرات خنک آب به پوستم آرامش خاصی توی رگهام تزریق می

زنم.آقا  لبخندی میراحتی،کنم چشمم به روی تخت میفته...با دیدن لباس  شم،همین طور که موهامو خشک می خارج می

رم...روی میز انواع و اقسام وسایل آرایشی با بهترین مارک ها  پوشم و به سمت آینه می فکر همه جاشو کرده!لباسارو می

خواد به چشم  خواد آرایش کنم،دلم می کشم.دلم می دارم و کمرنگ روی لبام می میوجود داره...رژلبی به رنگ صورتی بر

بینم که  شم...نزدیک آشپزخونه پیمان رو می زنم و از اتاق خارج می پیمان خوشگل بیام.به دختر توی آینه چشمکی می

 !گم:واسه خودت یه پا کدبانو شدیا چینه،با خنده می داره به سرعت میز صبحونه رو می
 !گه:مخلص باران خانوم کنه و می تعظیم نمایشی می

 گه:خانوم کوچولوی من خوبه؟ شینم که می رم...روی صندلی،کنار پیمان می زنم و به سمتش می لبخندی می
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 !گم:خوبم آقایی...خیلی خوب و می زنم لبخندی می
 ...گه:منم خوبم به خوبیت عزیزدلم با عشق می

 ده...با دهن پر می گیره،هنوز قبلی رو فرو ندادم،بعدی رو به دستم می م لقمه میشه و تند تند برا دست به کار می

 گم:پیــمان...چه خبره؟
 گه:بخور خانومی... گیره،می که داره یه لقمه ی دیگه می پیمان در حالی

دم که  بهش می گیرم...لقمه رو کنم و یه لقمه ی بزرگ براش می زنم:خودتم بخور پیمانم...و دستمو دراز می لبخندی می

 !گه:خانومی بریم شمال؟...به جا آلمان می
شینه،قرار بود با پیمان برای ماه عسل بریم آلمان...ولی ازش خواستم به  با یادآوری چند روز پیش لبخندی روی لبم می

 !جای این همه ریخت و پاش این پولو به نیازمندا بدیم،پیمانم با مهربونی گفت:اینم فکر خوبیه
 گم:کی بریم آقایی؟ کنم و می نگاش می

 ...گه:هروقت شما امر کنی نفس پیمان چسبونه و می پیشونیشو به پیشونیم می
**** 

ت به پام ریخته شم...توی این چند ماه انقدر مهر و محبّ گذره و من روز به روز بیشتر عاشق پیمان می روز ها از پی هم می

زنن...پانی هم تا جایی که  واده ی پیمان هفته ای یه بار بهمون سر میکه برای یه دنیام بسه...خیلی دوسش دارم...خان

تونسته سربه سر من گذاشته و حق خواهر شوهری رو ادا کرده...سحرم چندین بار بهم سر زده،آخرین بار که اومد از زیر 

نه و دندون پزشکه.خیلی زبونش کشیدم که قراره به یکی از خواستگار هاش جواب مثبت بده،اونجوری که فهمیدم اسمش کیا

 ...برای سحر خوشحالم!امیدوارم خوشبخت بشه
خالصه که همه چی خوبه!اما یه چیزی هست که گاهی بدجور ترس رو به دلم میندازه و اون تهدید یاشاره...بعضی وقتا خیلی 

د میکرد.نه مثل یاسمن و ترسم بیاد و زندگیمو به آتیش بکشه...وقتی بچه بودیم،اون باهام بی تفاوت برخور ترسم.می می

کردم،تالفیشو سرم درمی آورد و بی  عمو هوامو داشت،نه مثل زن عمو باهام دشمن بود...ولی همون موقع هم اگه کاری می

جواب نمی موندم...یادمه یه بار روش آب ریختم،اونم نه گذاشت نه برداشت به زن عمو خبر داد...نتیجش هم این شد که با 
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دم و سعی  و دوباره سیاه و کبود شدم...با یاد خاطرات بد کودکیم لرز بدی به تنم میفته...سری تکون میهمون شلنگ دوباره 

دونم ظهر خونه  کنم...امروز پیمان تا عصر کالس داره،می کنم این افکار رو کنار بزارم...کمی نمک به ساالدم اضافه می می

 !م غذای دانشگاهو بخورهخوام براش ناهار ببرم،دوست ندار نمیاد.برای همین می
پوشم و به سمت ایستگاه اتوبوس به راه  چینم.لباسامو می و با ساالد و ماست توی سبدی می ریزم غذا رو توی ظرفی می

 ...میفتم
کنم.االن باید توی اتاقش باشه...اتاقش طبقه ی دوم بود...از آسانسور  رسم،به ساعتم نگاه می بعد از نیم ساعت به دانشگاه می

 شنوم:خانوم بهاری؟ خوام در بزنم که صدایی رواز پشت سرم می رم...می رون میام و به سمت اتاقش میبی
 .بینم:سالم استاد گردم و استاد شریفی،استاد ادبیاتم رو می به عقب برمی

 گیره:سالم دخترم...خوبی؟چه خبر؟ به سمتم میاد و در آغوشم می
 ...خوبم استاد...شما خوبین؟در جریانین که_

استاد:ممنونم...بله...استاد پارسا چقدر خوشبخته که چنین همسری داره...به قول شاعر:یار و دلدار در این بادیه کم نیست 

 .مرا...تو بیا در بر من کز همگان یار تری
 گم:شما لطف دارین استاد...ناهارشون رو آوردم...تو اتاقشه؟ زنم و می لبخندی به مهربونیش می

 تونی یکم صبر کنی؟ ...تو اتاقن...ولی یه نفر پیششونه...میاستاد:آره دخترم
 .مونم گم:حتما...من منتظر می دم و می سری تکون می

 ...شه...خوشحال شدم از دیدنت گه:باشه عزیزم...من برم که االن کالسم شروع می گیره و می استاد دستمو توی دستش می
 .گم:منم همینطور...خداحافظ زنم و می لبخندی می

 .گه:خدا به همرات ده و می دستی برام تکون می
کنم...بعد از مدتی،به ساعتم  شم...خودمو با مجله ای که روی میزه،سرگرم می شینم و منتظر می روی صندلی های سالن می

تاق تونم دربرابر کنجکاویم مقاومت کنم و به سمت ا ره...بالخره نمی نگاهی میندازم.یه ربع گذشته...حوصلم داره سر می

کنم...نگاهی به داخل اتاق میندازم.یه میز بزرگ  دم و درو کمی باز می رم...با احتیاط دستگیره رو حرکت می پیمان می

بینم،پشت به در نشسته...کس دیگه ای توی اتاق نیست...پس چرا استا...یهو صدای هق هق  وسط اتاقه،صندلی پیمان رو می
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کنم...ولی انگار یه کسی پیششه...یه...یه...با ترس زمزمه  با دقت به پیمان نگاه میزنه... رسه...خشکم می ضعیفی به گوشم می

 !کنم:یه دختره می
شه...سرشو باال میاره،داره  کنم هر لحظه بدنم بیشتر سرد می زنه...حس می اون دیگه کیه؟اینجا چی میخواد؟دستام یخ می

مغزم فشار میارم...خدایا کجا دیدمش؟ ذهنم خالیه!آخه این کنه،چقدر برام آشناست!انگار یه جا دیدمش...به  گریه می

 شنوم:دیگه گریه نکن هلن...خب؟ کیه؟صدای پیمان رو می
پیچه)اینم هلن!نامزد عزیزم...(آره...اون  خوره...صدای پیمان تو گوشم می هلن؟...هلن دیگه کیه؟جرقه ای توی ذهنم می

فی کرد...اون دختر اینجا،کنار پیمان چیکار میکنه؟چرا پیمان اونو از دم نامزد خودش معرهلنه!همون که پیمان توی تولّ

 زنه تو گوشش؟آخه چرا؟ کنه؟چرا نمی خودش دور نمی
خوره...دستامو روی  پیچه...دستگیره از بین دستای لرزونم سر می شم...صدای هق هق دختر توی گوشم می دارم دیوونه می

بینم،آره...این یه کابوس وحشتناکه...ولی خیسی  وام هیچی بشنوم...دارم خواب میخ خوام بشنوم...نمی ذارم...نمی گوشام می

موندم توی خونمو اون غذای  رم...کاش نمی اومدم...کاش می صورتم واقعی تر از هرچیزیه...چونم میلرزه!عقب عقب می

یا چرا؟...تلوتلو خوران از پله ها پایین خوردم...کاش کور بودم و نمی دیدم...کر بودم و نمی شنیدم...خدا کوفتی رو تنهایی می

 شه...سرمو رو به آسمون می زنم و چند تا ناسزا نصیبم می میام...توی خیابونای بارون خورده سرگردونم...به چند نفر تنه می

د؟چرا گیرم...خدایا چرا؟چرا حاال که عاشقش شدم؟حاال که همه ی دنیامه،همه ی زندگیمه؟چرا حاال باید این بال سرم بیا

خوره،ولی از درون داغم...از توآتیش گرفتم...پیمان...چرا  حاال باید زندگیم آتیش بگیره؟زیر بارونم،دندونام از سرما به هم می

ترسم و لرز به تنم میفته...دیگه به اون خونه  اینکارو کردی؟تو خیانت تو کارت نبود...حتی تو ذهنم هم از اسم خیانت می

فهمم کی  تونم برم؟کجا رو دارم برم؟انقدر تو فکر و خیاالم غرقم که نمی شینه،کجا می روی لبم میگردم...پوزخندی  برنمی

بینه.وارد خونه  رم...چشمام تار می کنم و داخل خونه می چکه.به سختی درو باز می رسم.آب از لباسام می به در خونه می

شه که پیمان این بال رو  شه،باورم نمی کنم...باورم نمی می شه...به جای جای خونه نگاه شم،دوباره اشکام سرازیر می که می

کنم.گوشیمو  کنه.عطسه ی بدی می پیچم...قلب دردناکم دیوونم می سرم بیاره...روی کاناپه میفتم و جنین وار به خودم می

 دارم،این آهنگ بدجور وصف حال منه...صدای غمگین خواننده تو گوشمه: برمی

 تو اونور دنیا باشی
 ابرا باشیپشت 

 دوست دارم من
 آرزومه دلت با من بمونه

 هی بگی بمون تو عشق مهربون من
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 کی جز من هواتو داره
 هوای گریه داره وقتی دوری تو

 میره کی مثل من برات می
 گیره وقتی دوری تو همش دلش می

 لرزه...خدایا دارم دیوونه می گریه می زنم...به حال خودم،سادگیم،حماقتم!شونه هام از زنم زیر گریه...زار می با صدای بلند می

سوزم...تو تب عشقی که خیانت اونو به آتیش  گیره...تب دارم...دارم تو تب می کنم که گلوم آتیش می شم...سرفه ای می

 !کشید...درد دارم...این قلب مریضم درد داره!لعنت به این زندگی!لعنت به این تقدیر
 اما تو نموندی

 عشق تو برای من نبود فهمیدم از اول کاش می
 واسه تو هر کاری کردم اما چاری چی دلت با من نبود

 آروم آروم دوباره دل هوای گریه داره بعد رفتنت
 گیره عطر پیرهنت دلتنگتم دوباره جونمو می

 . . . 

 پیمان
 :می گم و می کشم پوفی می خوره، در به که ای تقه می دم،با فشار رو هام شقیقه

 .بفرمایید -
 :می کنم بلند رو سرم شریفی خانم دایص با

 پارسا؟ آقای خوبید -
 شده؟ چیزی ...ممنون خوبم -

 .بودن اومده خانومتون :شریفی خانم



 

 

کاربر انجمن نودهشتیا ببار بارون _برای بارانکالهی   WWW.98IA3.IR 129 
 

 :می گم تعجّب با

 خانومم؟ -
 .نیستن االن ولی بودن، آورده غذا براتون اینکه شریفی:بله،مثل خانم

 :می گم شریفی خانم به رو .می رم سمتش به میز روی رنگ سفید سبد دیدن با و می شم بلند جام از
 .ممنون خیلی ...اینطور که -

 می کنم،خداحافظ. خواهش :شریفی خانم
 از هوش قیمه شده،بوی تنگ براش دلم چقدر .می شم اتاقم وارد سبد با و می کنم خداحافظی باهاش

 چرا پس بخوره، اغذ اینجا میخواسته خودشم .فرو می رم فکر به قاشق تا دو دیدن با !می بره سرم
 گرفته حالم بدجوری هلن ی دوباره دیدن با امروز .درمی رفت خستگیم دیدنش با بود اگه نمونده؟
 .می شم آماده خونه به برگشت برای و می کنم جان نوش رو غذا شد،زود

. . . 
 وشنر المپ که می زنم رو برق کلید .می شم متعجّب تاریک ی خونه دیدن با می کنم، باز که رو در

 :می شه

 ...کجا خانومی؟ باران -
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 اونم خوابیده؟ اینجا چرا .می رم سمتش به بهت با کاناپه روی باران ی شده ی مچاله جسم دیدن با
 :می دم تکونش دست با اینطوری؟

 خانومی؟ !باران -
 بالفاصله اگه خیسه؟ لباساش چرا .می کنم نگاه خیسش های لباس به ترس با و شنوم نمی جوابی

 می ذارم، صورتش روی دستمو .نمی کرد برخورد بارون به گشت، برمی بود آورده غذا برام اینکه از بعد
 :می گه ناله با و می خوره تکونی لباش ...کرده عرق صورتش می سوزه؛ تب تو داره

 ...یما ...پ -
 فشارش ودمخ به و می کنم بلندش دستام درمونگاه.رو ببرمش باید !می رسه مغزم به خون تازه انگار

 به .می کنم یکی دوتا هارو پله و می زنم بیرون خونه از سرعت به می گیره، لرزم تنش سردی از .می دم
 سرعت با .می شم سوار و می خوابونم صندلی روی رو باران می کنم، باز رو درش و می رم ماشین سمت

 :می کنم نگاه یدشپر رنگ ی چهره به آیینه توی از .می رونم بیمارستان سمت به وحشتناکی

 .می رسیم االن !بارانم بیار طاقت -
 به پرستاری.می شم وارد و می کنم می شم،بغلش پیاده ماشین از و می زنم ترمز روی بیمارستان در جلوی
 :میاد سمتم
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 آقا؟ شده چی -
 :می گم سراسیمه

 .می سوزه تب تو داره -
 :می گه و می کنه اشاره اتاقی به
 .باشید منتظر اونجا -

 می شه، وارد جوونی دکتر .خوابونم می اتاق تخت تنها روی رو باران و می شم اتاق وارد سرعت به
 :می پرسم نگرانی با که می شه معاینه مشغول .می دم تکون سر حوصلگی بی با که می کنه سالمی

 دکتر؟ شد چی -
 خوردن؟ سرما وریاینج خانومتون که بودین کجا شما !آقا بپرسم شما از باید من اینو :دکتر

 :می گم عصبی لحن با می گیره، حرصم بدجوری حرفش از
 .نکنین دخالت نیس مربوط بهتون که کاری تو و کنین عمل وظیفتون به لطفا خانوم -

 همینم ...می شه خارج اتاق از و می کنه نگاهم عصبانیّت با نداشت ازم رو برخورد این انتظار که اون
 :می گه و می شه اتاق وارد پرستاری !بندازه تیکه بهم دکتر جوجه این مونده

 .بشه تموم تزریقاتش کار تا باشید بیرون لطفا آقا -
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 .می رم بیرون و اندازم می بستش های چشم به رو نگاه آخرین

 . . . 
...و در رو ره شه.از وقتی بهوش اومده،یک کلمه هم باهام حرف نزده...با ضعف به سمت اتاق می بی هیچ حرفی وارد خونه می

 خوای بگم از بیرون غذا بیارن؟ گم:باران گرسنت نیس،می بنده.با صدای بلند می پشت سرش می
رم.با همون لباسا روی تخت دراز کشیده.با دیدن لباساش یاد چند ساعت پیش  شنوم...به سمت اتاق می جوابی نمی

 .ردممیفتم.لعنتی!انقدر اون موقع هول شدم که لباسای خیسش رو هم عوض نک
خوای بخوابی حداقل پاشو لباساتو عوض کن...ممکنه با اون لباسای نیمه خیس حالت بدتر  گم:خانومی اگه می با مالیمت می

 .بشه
رم:عزیزم بهم بگو چی شده...داری کم کم نگرانم  بینم...آروم آروم به سمتش می تو فضای نیمه تاریک اتاق پوزخندش رو می

 !کنی ها می
 ...گه:برو بیرون کشه و می تو رو روی سرش میلرزه...پ چونش می

 ا بالخره من پیروز میشه،امّ خوام پتو رو کنار بزنم که مانعم می شینم و می لرزه.روی تخت می از صدای لرزونش دلم می

 ...گه:به من دست نزن زنه و با داد می خوام بلندش کنم که پسم می گیرم و می کشم.بازوشو می شم و پتو رو از روش می
 گی؟ گم:چته باران؟اصال معلومه هس چی می عصبی می
کنی...با من،با خودت،با  گه:آره..معلومه...این کار توعه که معلوم نیست...معلوم نیست داری چیکار می با گریه می

 ...زندگیمون
 !گم به من دست نزن نامرد...دست از سرم بردار گه:می شه و می گیرم که حرصی تر می بازوشو می
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یام که دستشو ره،وقتی به خودم م شه که دستم باال می دونم چی می گیرم...نمی زنه،آتیش می یدن حرفی که میاز شن

کنم و به  شت میکنه،دستامو م کنه...با دیدن خونی که گوشه ی لبش رو رنگی می ذاره و بهت زده نگام می روی گونش می

 .شم سرعت از اتاق خارج می
. . . 

 باران
خواد تو رو با بچه ها آشنا کنم...اگه نیای  شه:آخه نداره دیگه عزیزم،یه دورهمی کوچیکه...دلم می تر می صدای نازکش نازک

 ا!بدجور دلخور میشم
 دم:پانی و سحرم هستن؟ کف دستمو به پیشونیم فشار می

 گه:آره..آره...اونام هستن...پس میای دیگه؟ بینه یکم نرم شدم،تند تند می وقتی می
 .....گم:ببـ یبا دستپاچگی م
 ...بینمت زنن،امشب می گه:عزیزم دارن صدام می پره و می وسط حرفم می

دش دونم این بیتا چرا منو واسه تولّ دم...نذاشت حرف بزنم!عجب گیری کردیم...نمی با حیرت به صدای بوق اشغال گوش می

ورهمی کوچیک رو پیش خودم چطوری دونم معنی د خوره...نمی دعوت کرده؟ازش خوشم نمیاد...گروه خونیش به من نمی

ذاره برم؟اصال چرا باید بهش بگم؟با یاد پیمان  تعبیر کنم؟!بعدشم آخه من تو این اوضاع پاشم کجا برم؟اگه به پیمان بگم،می

گیرم...خدایا یعنی عمر خوشبختیم همین قدر  شه...سرمو توی دستام می و کاری که باهام کرد،دوباره داغ دلم تازه می

ت پامو تکون ده...اون حق نداشت رو من دست بلند کنه...با عصبانیّ کنم و ناراحتیم جاشو به خشم می دیروز فکر می بود؟به

 ...گم رم و هیچی هم بهش نمی رم تا حرصش دربیاد...می رم...می گم:اصال می دم و زیر لب می می
 دم و گوشی رو خاموش می وی هم فشار میدوزم...پیمانه...دندونامو ر با روشن شدن صفحه ی گوشی نگاهمو بهش می

بینم پانیه...نفس  خوره...با حرص نگاهی بهش میندازم که می کنم...میخوام از جام بلند شم که دوباره گوشی زنگ می

 .خوام حرصم رو سر پانی خالی کنم دم...نمی کشم و با لبخند جواب می عمیقی می
 ...پیچه:سالم زن داداش صداش تو گوشم می
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 !کنه...داداشت بدجور قبلمو شیکوند پانی...بدجور ن حرفش بغض بدی تو گلوم جاخوش میبا ای
 ...گم:سالم خواهری با صدایی که سعی میکنم لرزشش معلوم نباشه می

 پانی:خوبی؟
 خـوب؟

 آره خوبم...تو خوبی؟_
 ...پانی:به کوریـ

خواستم بگم به کوریه چشم  گه:چیه بابا؟می ب میعجّخونه...پانی مت شنوم که با اعتراض اسم پانی رو می صدای سحر رو می

 ...دشمنا بـله
 ...گم:به سحر سالم برسون دم و می با دو انگشت چشمامو فشار می

شین  گه سالمت باشی...شماها خسته نمی ده:می رسونه...بعد از کمی مکث ادامه می شه:باران سالم می صداش دور می

 زنین؟ انقدر زر می
 ...توسحر:به کوری چشم 

 گم:چی شد؟ شنوم...با نگرانی می خندم که صدای آخ گفتن سحر رو می ریز می
 ...رسه رسه،به این که می گه:زدم پس کلش...دستم به تو نمی پانی با بی خیالی می

 ...گم:پانی خیلی با حرص می
 گه:چیه؟خیلی گلم؟ پره و می وسط حرفم می

 ...گم:خلی با داد می
 !ارین...خلی از خودتونهپانی:نه بابا...اختیار د
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 !گه:راستی با سحر اومدیم خرید،دلت بسوزه خوام چیزی بگم که می می
دم،برای چند دقیقه غم و  گیرم و با تاسف سری تکون می کنه...گوشی رو جلوی صورتم می بعدم بدون خداحافظی قطع می

 !الزنم زیر خنده...خدا شفات بده ایشا کنم و پقی می ه هام رو فراموش میغصّ
... 

کشمش...با  ره که...با حرص عقب می کنم...دستم سمت لبم می پوشم و به تصویر خودم توی آینه نگاه می لباسامو می

همه آرایش کردم؟برای حرص دادن پیمان؟نه...این کار درست نیست...اخمامو  زنم...اصال چرا این ناراحتی به صورتم زل می

 ...ت رفته؟اون خیانـگم:مگه یاد کشم و با خودم می تو هم می
 کنم دارم کابوس می حتی دوست ندارم این واژه ی نفرت انگیز رو به زبون بیارم...انگار هنوز باورم نشده...انگار هنوز فکر می

 !بینم...یه کابوس وحشتناک
 ...کنم گردم و رژم رو کمرنگ می کنم...در نهایت طاقت نمیارم...برمی دم و عقب گرد می کیفمو توی دستم فشار می

تی داره اون نگرانم بشه؟امروز همه ی حقای دنیا رم؟چه اهمیّ ذارم!چرا باید بهش خبر بدم کجا می براش یادداشت...نه نمی

 ...باید به من داده بشه
 مونم...با صدای بوق ماشین به خودم میام و سوار ماشین می زنم و منتظر اومدن تاکسی می به سرعت از خونه بیرون می

گیرم و  ه خیره ی راننده باعث میشه به خودم لعنت بفرستم...بدون اینکه نگاهی بهش بندازم،کاغذ رو به طرفش میشم...نگا

 ...گم:لطفا برید به این آدرس می
 ...گیره و بدون حرف راه میفته کاغذ رو می

 ...کنم:رسیدیم خانوم با صدای راننده سرمو بلند می



 

 

کاربر انجمن نودهشتیا ببار بارون _برای بارانکالهی   WWW.98IA3.IR 136 
 

شم...با ترس به ویالی بزرگ خیره  دم و پیاده می که بیرون شهره!پول رو به راننده می کنم...یا خدا!اینجا به اطراف نگاه می

گه:دیگه برای پشیمونی دیر  رم...اگه بگم پشیمون نشدم،دروغ گفتم...صدایی از درونم می شم و یه قدم عقب می می

 اینجا میاد،با ترس آب دهنمو قورت میشم...صدای موزیک تا  وارد باغ می هللفرستم و با بسم ا شده...زیر لب صلواتی می

شه  بینم باعث می شه...چیزی که می اعلم!در ورودی توسط خدمتکاری باز میهلل دم...این کجاش شبیه دورهمی کوچیکه ا

کنه...صدای موزیک کر  وحشت همه ی وجودمو پرکنه...چراغا خاموشه و فقط رقص نور هاست که کمی فضا رو روشن می

کنم و کیفمو توی مشتم فشار  برم...یا خدایی زمزمه می داد زیادی دختر و پسر به عمق فاجعه پی میکنندس!با دیدن تع

زنم که به جای قبلی برگردم،ولی هیچ فایده ای  کنه...با ترس دست و پا می دم...یهو موج جمعیت منو از ورودی دور می می

تونم اون بیتای عوضی رو پیدا کنم،خودمو گم  ین شلوغی نمیگذرونم،مسلما تو ا نداره...با ترس و وحشت اطرافو از نظر می

 !شه:چطوری ؟ نکنم خیلیه!با شنیدن صدای کشداری از کنار گوشم روح از تنم جدا می
زنم،از چشمای سرخش مشخصه که چه وضعیتی داره...با ترس یه قدم  زنم و به پسری که کنارم ایستاده زل می جیغی می

شه...عقب  زنم که صدام توی اون همه سروصدا گم می کنه،با ترس فریاد می سمتم دراز میرم...دستشو که به  عقب می

روش پر از لیوانای  بینم که و میزی رو می گردم کنم،با وحشت برمی رم که یهو به چیزی برخورد می عقب می

بینم که به  خونم و پله هایی رو میچر شه...وای خدایا!باید از این جهنم فرار کنم.چشمامو می ...دوباره نزدیکم مینوشیدنیه

رم...مانتوی بلندم زیر پام میاد و نزدیکه  شم و از پله ها باال می شه.به سختی از بین جمعیت رد می طبقه ی باال منتهی می

 دارم...صداش لرزی به تنم میندازه:نترس خـانومی...مـن که کـاریـت با سر روی پله فرود بیام که به زحمت خودمو نگه می

 !نـدارم
شینه...به طبقه  کنم...نه...خدایا غلط کردم،چرا پامو گذاشتم اینجا؟خدایا کمکم کن...بغض بدی تو گلوم می به عقب نگاه نمی

بندم و با کلیدی  کنم...درو می رم و به سرعت خودمو تو اون پرت می ف به سمت یکی از اتاقا میرسم...بدون توقّ ی باال می

خوره،خون  ذارم...مشتش که به در می زنم،دستمو روی قلب دردناکم می کنم.نفس نفس می میکه روی دره سریع قفلش 

 ...شه توی رگهام منجمد می
دارم و  داره...گوشیمو برمی نم دست از سرم برنمییرسه...خدایا...چیکار کنم؟مطم صداهای نامفهومی ازش به گوش می

زنم.اگه بفهمه کجا اومدم،پدرمو  درخشه،نه...به اون زنگ نمی ذهنم می کنم.اسم پیمان توی مخاطبین رو الکی باال پایین می

 !لرزه و من هم درمیاره.از مشت محکمش در می
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 کنم...یک بوق...دو بوق...ســه بوق...بردار دیگه،اشک تو چشمام جمع می زنم و با ترس شمارشو لمس می دلو به دریا می

خورم و پایین میام،بوق اشغال  گوشیشو خاموش کرده باشه...روی در سر میدی؟وای!نکنه  شه...بردار پیمان،چرا جواب نمی

کنم...با صدای زنگ گوشی  ذارم و گریه می دم...سرمو روی زانوهام می کنه،امیدم رو به کل از دست می هق هقم رو بلند می

گه:کجایی  حرفی بزنم،میدم،قبل از اینکه  کنم و بدون نگاه به صفحه ی گوشی جواب می با امیدواری سرمو بلند می

 دی؟ زنم جواب نمی باران؟به ساعت نگاه کردی؟چرا هر چی زنگ می
 ...تونم بغض و لرزش صدامو کنترل کنم:پیـمـان گیره،نمی ت میبا صداش اشکام شدّ

 کنی؟کجایی تو اصال؟ لرزه؟داری گریه می گه:جانم؟باران،چیشده؟چرا صدات می بعد از کمی مکث می
 ...گم...زود بیا پیمان گم:پیمان...تروخدا...بیا به این آدرسی که می میو  گیرم نفسی می

 !گه:کجایی تو باران؟...بخدا دلم هزار راه رفت...بگو دیگه جون به لبم کردی پیمان با نگرانی می
 !یدیخوام چیزی بگم که پسر پشت در دوباره صداش درمیاد:درو باز کن دیگه فــ دات شــم...چقــ در لفتــ ش م می

شنوم:این  ذارم ولی دیگه کار از کار گذشته...صدای ترسیده و عصبی پیمان رو می با ترس دستمو روی دهانه ی گوشی می

 !کی بود باران؟کدوم گوری رفتی؟بگو تا دیوونه نشدم..بگو تا سرمو نکوبیدم تو دیوار
 ...دم پیمان...جون باران به حرفم گوش کن...بیا من برات توضیح می_

 ...شنوم بعد صداش میاد:زود آدرسو بده شی میخش خ
 ...گه:قطع نکنی ها...فهمیدی؟گوشی رو قطع نکن گم که بعد تند تند می آدرسو می

 ...دم:فقط زود بیا پیمان باشه...با بغض ادامه می_
 گه:باشه خانومم...زود میام،نگران نباش،االن کجایی؟ با آرامش می

 ...تو یه اتاقم...درشم قفله_
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 ن:خوبه...همونجا بمون و از جات جم نخور...باشه؟پیما
 .باشه_

پیچه...بعدم صدای در ماشین میاد...مدام پامو تکون  گه،فقط صدای نفسای آرامش بخشش توی گوشی می دیگه چیزی نمی

 ...کنم ت استرسم کم شده اما هنوز کمی احساس ترس و ناامنی میدم...از شدّ می
مار سه من اومدم...سعی کن آروم باشی و به این فکر کنی که من دارم به چه سختی یه پیمان:انقدر نترس خانومی...بش

 !کنم...اونم با سرعت دستی رانندگی می
 ترسم؟ گم:تو از کجا فهمیدی من می شه و با خنده می ب چشمام گرد میت تعجّاز شدّ

 !مهگه:نفسات نامنظّ خنده و می پیمان می
کنه...پسره هنوز هم به در  ه می..اگه یکی دیگه رو دوست داره پس چطور انقدر بهم توجّ شه. از این حرفش دلم یه جوری می

کنم  کشم و سعی می ه به اون نفسای عمیق میگه...ول کنم نیست بی صفت!بی توجّ زنه و یه چیزایی می مشت ولگد می

 ن االن تو باغم...تو دقیقا کجایی؟دونم چقدر گذشته که با صدای پیمان به خودم میام:خب باران...م آروم باشم...نمی
 ...من طبقه ی باالم...اولین اتاق سمت راست_

 .پیمان:خیلی خب اومدم
شه و همزمان سرو صدایی از بیرون میاد...صدای ناله های پسر توی ناسزاهایی که پیمان  بعد از چند دقیقه گوشی قطع می

 ...خوره:باران...باران...باز کن درو،منم یشه...بعد از چند دقیقه تقه ای به در م گه،گم می بهش می
شه...اون  بینم،همه چی از ذهنم پاک می چرخونم...چشماشو که می شم و کلید رو توی قفل می با خوشحالی از جام پا می

بینم که عشقشم و عشقمه!بدون مکث خودمو تو  دختره تو آغوش پیمان...سیلی که بهم زد...خیانتش!فقط پیمانی رو می

گه:خدایا شکرت...خدایا  کنه و مدام زیر لب می میندازم،و اشکام دوباره به سراغم میاد...اونم سرمو نوازش میآغوشش 

 ...شکرت
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... 
 دم:بهتری؟ کشم و سرمو به صندلی تکیه می نفس عمیقی می

 شه دقیقا بگی تو این ویال چه غلطی میکردی؟ دم...عصبانیت از صداش معلومه:می با ضعف سری تکون می
 کنی؟ گی که داری چیکار می گم:مگه تو به من می کنم و می ا خشم نگاش میب

 .گه:من هیچ کار اشتباهی نکردم با اخم می
 !کردم همچین آدمی باشی...حتی گناه خودتو قبول هم نداری گم:واقعا که پیمان...فکر نمی از بین دندونای کلید شدم می

گه:چی داری میگی باران؟من چه گناهی کردم که  نسبتا بلندی می گیره و با صدای با خشم بازوهامو توی دستش می

 خودمم ازش خبر ندارم؟ها؟
کنم...گناهت اینه که قلبمو شکستی و رو تیکه هاش راه رفتی و حتی به  بنده و با غم نگاش می بغض بدی راه گلومو می

 ده،با مالیمت می شو به مهربونی میخونه چون اخم توی چشماش جا روی خودتم نمیاری...انگار غم رو از چشمام می

 .کنم گه:بگو چی شده عزیزم...بگو من همه ی غماتو حل می
گی عزیزم؟..وقتی دوسم نداری چرا خالف این رفتار  گم:وقتی عزیزت نیستم چرا به دروغ بهم می و می سرمو پایین میندازم

 کنی؟ می
 ...با همه ی خودداریم یه قطره اشک از چشمام پایین میفته

 گه:آخه چی باعث شده همچین فکری بکنی؟ پیمان با بی قراری می
 زندگیش تو هم قبال که کسی...می بینم شوهرم کاربرم:اینکه یه زن دیگه رو تو اتاق  شه و صدامو باال می صبرم تموم می

گم:شایدم هرگز از  یزنم و م تی بهش ندادم و حاال دوباره سرو کلش پیدا شده...میون اشکام پوزخندی میهمیّا من و بوده

 ...الع بودم از همه چیززندگیش بیرون نرفته و این من بودم که بی اطّ
 ...گه:صبر کن ببینم...تو در مورد اونروز پیمان مردد می
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و با همین چشمام زنم..سعی نکن انکار کنی که همه چی گم:آره در مورد اونروز حرف می پرم و با گریه می وسط حرفش می

 ...دیدم
 خواد پسش بزنم اما حتی نای مخالفت کردنم ندارم...با مهربونی می گیره...دلم می به آرومی منو تو آغوشش می پیمان

 گه:چرا زودتر بهم نگفتی نفسم؟چرا زندگیمونو جهنم کردی؟
 گفتم تا غرورمو بشکنی؟ گفتم؟بهت می گم:چی می در همون حالت می

 سوءتفاهم شده باشه؟گه:حتی یه درصدم فکر نکردی شاید  با آرامش می
 ...گم:چه سوءتفاهمی؟من همه چیو دیدم...دیدم که با بغض می

گه:پس بزار بهت بگم...بزار از خودم دفاع کنم...با هلن تو دانشگاه آشنا شدم...دختر خوبی بود.گاهی تو  پره و می تو حرفم می

ایرانو ببینم...منم قبول کردم و باهم اومدیم خوام  کردم...وقتی خواستم برگردم ایران،بهم گفت منم می درساش کمکش می

دت من یه کم شیطونی د خانوم خانوما...راستش تو تولّرسیم به تولّ ایران...شاید قسمت این بود که اونم باهام بیاد...حاال می

ببینم این خانوم  ه بدجور دل آقا پیمان رو برده بود،آقا پیمانم با خودش گفت بزارکردم...از اون جایی که باران خانوم قصّ 

فی کنم...وقتی کوچولو هم حسی به ما داره یا نه...به همین منظور با هلن قرار گذاشتم که توی مهمونی اونو نامزد خودم معرّ

 ...دیدم چشمات اونجوری داره دو دو میزنه،فهمیدم شما هم بـله
رفای پیمان:بعد از چند وقت هم هلن بهم گفت ره به ح شه...حواسم دوباره می ت شوک وارده بهم اضافه میهر لحظه به شدّ

خواد باهاش ازدواج کنه...منم خوشحال شدم و بهش تبریک گفتم...اونروزم که شما اومدی  تو ایران با یه نفر آشنا شده و می

بی شه...بعدم  محل کارم،هلن بهم گفت یه مشکلی تو شرکت شوهرش به وجود اومده و نیاز به پول داره وگرنه ورشکست می

تو خارج بزرگ  دادم..چون اون تونستم بندازمش اونور که...یه جورایی بهش حق می اراده خودشو انداخت تو بغلم...منم نمی

رحال ه ر داده بودم ولی خب فایده ای نداره...بهشده و این چیزا زیاد براش مهم نیست...همیشه هم در این رابطه بهش تذکّ 

 .....ص روی صندلی نشسته بودین یه خانوم متشخّ شمام بد موقع رسیدی،چون تا قبلش ع
 زنم که اشک دیدم رو تار می دارم...تو چشماش زل می دم و سرمو از روی شونش برمی دیگه به حرفاش گوش نمی

 ...گم:پیمان لرزه و با بغض می کنه...چونم می
 ...گه:جانم زنه و می لبخند مهربونی می
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 .م:ببخشید...من..من حق نداشتم بهت شک کنمگ کنم و می دستامو دور گردنش حلقه می
 .گه:عیبی نداره...پیش میاد و میدستی به موهام می کشه 

 کردی؟ گه:ولی هنوز یادم نرفته کجا پیدات کردما...زود تند سریع بگو اونجا چیکار می گیره که خشن می خندم می
گه:دارم برات بیتا خانوم  ت میشه با عصبانیّ وم میکنم...بعد از اینکه حرفام تم کشم و ماجرارو براش تعریف می آهی می

 !ایزدی
 گم:منظورت چیه پیمان؟ با تعجب می

فیش کردم حراست...اونام توبیخش کردن و یه تعهد داد...منم معرّ  گه:این دختره  بدجوری بهم نخ می با پوزخند عصبی می

 ...ف...شک ندارم اون پسره رو هم خودش اجیر کردهکردم انتقام بگیره ولی نه انقدر کثی کتبی هم ازش گرفتن...فکر می
 !گم:وای بـ اورم نمیشه با بهت و ترس می

 .دونم چیکارش کنم گه:می شه و با خشم می رگ گردن پیمان متورم می
 ...گم:نه ولش کن پیمان...خودتو تو دردسر میندازی با ترس می

 ...من حواسم به همه چیز هستگه:تو نگران نباش خانومم. شه و با آرامش می اخماش باز می
 ...گم و هیچی نمی زنم لبخندی به چشمای پرنورش می

 **** 
 :گم رم و می گرده؛ جلوتر می داره بین کتابا دنبال چیزی می.بینم خوام وارد اتاق بشم که پیمان رو می می

 گردی؟ دنبال چیزی می -
داره، در  شه و کتاب رو بر می کنم که خم می ش میب نگاهشه و کتابی که دستشه روی زمین میفته. با تعجّ  هول می

 :گه همون حال با من من می
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 .هان... آ... آره داشتم دنبال یه کتاب می گشتم -
 :می گم ابرویی باال میندازم و

 اسم کتابه چیه؟ -
 :گه خارونه و می پشت گردنش رو می

 ...نهج... نهج ال روز یه کتاب دستت دیدم؛ اسمش... اسمش...راستش اون -
 :ده کنه و ادامه می کمی فکر می

 آره نهج البالغه بود. بعد که گذاشتیش توی کتابخونه اومدم کمی ازش خوندم؛ خیلی خوشم اومد... اما االن هرچی می -

 .گردم پیداش نمی کنم
شه و زیر لب  م جمع میشینه. لبخندی از روی شوق! شوقی وصف ناپذیر! اشک توی چشم ها لبخند مهربونی روی لبم می

 :گم می
 .خدایا شکرت -

 :گه با بهت و نگرانی به سمتم میاد و می
 کنی؟ خوای بدی نده، چرا گریه می خانومی کتابو نمی -

 :گم کنم و می اشک هام رو پاک می
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 .نه؛ اینا اشک شوقه! از خوشحالیه -
 :گم زنم و می ی چشم هاش زل میکنم. تو و دست هام رو دور گردنش حلقه میسمتش می رم بی اراده به 

 !کردم پیمان تو تمام اون چیزی هستی که آرزو می -
 :گه زنه و بالحن بامزه ای می کنه، لبخند می دست هاش رو دور کمرم حلقه می

 اونوقت چرا؟ -
 :گم با شوق می

 .چون شناختیشون؛ پیداشون کردی -
 :گه بنده و می پیمان چشم هاش رو می

 .باران! اونا پیدام کردن اونا پیدام کردن -
. . . 

 :کنه دم که پیمان دستش رو به طرفم دراز می سالم نمازم رو می
 !قبول باشه بانو -

 :می گم و میذارم دستش توی دستم رو
 .قبول حق باشه آقا -
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 :گه با لبخند می
 !گم تو باید جلو واستی ولی هنوزم می -

 :گم خندم و می می
 .ن اقتدا کنه؛ بعدشم... به نظر من تو در حدی هستی که من پشت سرت نماز بخونمتونه به ز آخه مرد که نمی -

 :گه ده و می سری تکون می
 !خدا کنه -

**** 
خوان بیان خونه ی ما که از اونجا بریم  بخشم. امروز سحر و پانی میکنم و به قدم هام سرعت می گوشی رو قطع می

تخار داده و شام مهمونشون کرده، دستش دور کمرم حلقه میشه که با رستوران. پیمان به قول خودش امشب بهشون اف

 :گردم لبخند سمتش برمی
 کنه؟ خانوم من به چی فکر می -
 ...به تو -

 :می گه و می چسبونه خودش به من رو
 !چه کار خوبی -
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ا میان... قبل از مه سمت شن و ب ریم که یهو دونفر از یه ون که کنار خیابون پارک شده، خارج می آروم کنار هم راه می

 داش نامفهوم میا بعد صگیره، صدای فریاد پیمان میاد،امّ اینکه عکس العملی انجام بدم، دستمالی روی دهنم قرار می

 ...شم کشم بین زمین و آسمون معلق می کنم نفس نکشم ولی طاقت نمیارم و با نفسی که می شه.رسعی می
 . . . 

وم باعث میشه پلک های سنگینم رو به سختی بازکنم. فضای نیمه تاریک اطراف ترس رو شنصداهای مبهمی که اطرافم می

 به دلم میندازه... با دیدن پیمان که کمی دورتراز من، به ستون وسط اتاق بسته شده، همه چیز رو به یاد میارم. سعی می

شم دهنم رو هم بستن، با  ه میزنم که متوجّخوام پیمان رو صدا ب کنم خودم رو تکون بدم، اما دست و پام بسته شده... می

 :می لرزه خودداریش ی همه با صداش فرامی گیره، زنم و بغض گلوم رو ترس به پیمان زل می
 ...ذارم بالیی سرت بیارن باران! بهوش اومدی خانومم؟ نترس! من مراقبتم! نمی -

زنه. اشک  این حرفارو برای دلداری دادن من می دونم همه ی تونه بکنه، می حرفش رو قبول ندارم. اون هیچ کاری نمی

دم اشکای  ذارم و اجازه می که به شکم روی زمین افتادم، سرم رو روی زمین سرد می زنه، درحالی توی چشم هام حلقه می

 :شنوم گرمم جاری بشه... صدای پربغض پیمان رو می
 .گریه نکن عزیزم! اشک نریز. اینطوری دیوونم نکن -

کنه چشم  دوزم، نور شدید وادارم می شه و با ترس چشم هام رو به اون نقطه ی تاریک می پیمان ساکت می با صدای در،

 یاشار... میفته تنم به ترس از لرزی ایستاده، روم روبه که فردی دیدن با بازمی کنم، رو هام چشم آروم رآروم.ببندم هام رو

زنه و  فهمه، چون پوزخند وحشتناکی می می انگار! می شه ترس زا پر هام چشم. دارم رو دیدنش انتظار که کسیه آخرین

 بینه، خنده ای می کنم.حرکتم رو که می . از ترس خودم رو جمع میکنارم می شینهرسه،  شه... جلوم که می نزدیک می

 :می شنوم ... صدای پرحرص پیمان روتش رو به سمتم میارهکنه و دس
 !بهش دست نزن کثافت -

 :گرده میندازه و بعد سمت من برمی نگاهی به پیمان
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بینی که... خیلی جای قشنگی نیست؛  دونی؟ دوس نداشتم اینجا دعوتت کنم، می دلم برات تنگ شده بود دختر عمو... می -

 ...خوام رسم مهمون نوازیو به جا بیارم که دست خالی از اینجا نری ولی از اونجایی که خیلی مهمون نوازم، می
 :ده کنه و ادامه می میخنده ی ترسناکی 

 ...البته اگه بتونی زنده از اینجا بیرون بری -
پیچه... تنم به لرزه  دم که تو فضای کوچیک اتاق می ریزه با ترس به فریاد پیمان گوش می با صدای قهقهش دلم می

 ...نهنمی مو نصیب بی اونم وگرنه نزنه، زر زیاد بگو شوهرتم این به: می گه جدیّت با یاشار میفته.
 عجیب مشتاش. می کنه زدنم به شروع حرکتی هر از قبل و می رسونه بهم بعد از حرفش بدون لحظه ای مکث خودش رو

 های فریاد میون از... می شه خفه صدام دهنم روی دستمال وجود با که می زنم جیغ درد از هستن، کاری و محکم

 :می کنه بیشتر بدنمو لرزش یاشار نفرت از پر پیمان،صدای
 ...گیرم یادته ناممو؟ به دستت رسید؟ یادته چی بهت گفتم؟ گفتم انتقام قلب شکستمو ازت می -

تونم از خودم  شه، لعنتی با دست و پای بسته حتی نمی زنه که از درد اشک تو چشمام جمع می مشت محکمی به پهلوم می

 :ره دفاع کنم... صداش باال می
 کنم، یادته؟واسه همین دهنت بستس... یادته عوضی؟ ؛ صداتو خفه میگفتم دیگه اونروز حق اعتراض نداری -

 :شم.به نفس نفس افتاده ت درد خم میمشتش تو شکمم فرود میاد که از شدّ
 :گه می کنه... داد بزن، با داد ولی شوهرت جای هردوتون حنجره پاره می -
 ...رسه فریاد بزن که صدات به هیچ جا نمی -



 

 

کاربر انجمن نودهشتیا ببار بارون _برای بارانکالهی   WWW.98IA3.IR 147 
 

داره که از  کشه... من رو با خشونت نگه می ت بدن کتک خورده و دردناکم رو به سمت باال میه شدّگیره و ب بازوم رو می

یتش نکن . حیف که شنوم. صدای پیمان پر از حرص و بغضه: ولش کن عوضی... اذّ کنم. صدای خندش رو می درد ناله می

 !شکوندم نامرد دستام بستس وگرنه گردنتو می
ی نای ناله زنه. حتّ کمم میش به لگدی رحمی بی با... میفتم زمین روی دم ر دلمو از دست میکنه که تعا دستاشو بازمی

ل کنم و پلکام زیر تونم تحمّ دیگه نمی.کردنم ندارم. کتکایی که خوردم، همه ی رمقم و ازم گرفته. شکمم بدجور درد گرفته

 ...شه فریاد های پیمان بسته می
**** 

دونم که  دونم چند ساعته که دارم ترک های روی دیوارو می شمارم... فقط می ییم. نمیدونم چند وقته که اینجا نمی

دونم که انگشتام از سرما بی حس  شنوم، می شنوم و نمی دونم حرفای پیمان رو می ترسم، می هرلحظه بیشتر از قبل می

کنه... با  خواد چیکار کنه و این دیوونم می میدونم یاشار  شه. نمی شده. از بالیی که قراره سرم بیاد، ته دلم بدجور خالی می

دوزم؛ با دیدن  صدای در از فکر و خیاالم بیرون میام. بدن کوفتم از ترس به لرزه میفته. چشم های بی فروغم رو بهش می

کنه.  شه و چشم های سرخش بهم دهن کجی می خوره. نزدیکم می لیوان توی دستش از شدت وحشت دندونام بهم می

 :می گه نفرت با که می کنم مچاله خودم رو
 .دلم میخواد بالیی سرت بیارم که دیگه هیشکی نگات نکنه -

 :دوباره کنارم زانو می زنه
خواد کاری کنم که حالت بهم بخوره قیافتو تو آینه ببینی؛ اما حیف نیس؟ حیف نیس پوست به این زیبایی خط  میدلم  -

 ...شی خطی بشه؟ با کار امشبم ذره ذره آب می
خوام. اشکام بی صدا  میرم. امیدوارم حسم درست باشه چون تو این لحظه هیچی جز مرگ نمی کنم دارم می احساس می

کنه؛ ولی انگار اون دیگه  زنه. این حال خرابم دل سنگ رو هم آب می ریزن و بغض بی رحمانه به گلوم چنگ می فرو می

خوره، پسر عموم، یاشار باشه. همونی  شسته و لباش با نفرت تکون میشه کسی که جلوم ن قلبی تو سینه نداره. باورم نمی
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که بچگیم رو با همه ی خوب و بدش باهاش تقسیم کردم. همونی که با چشم های پر از اشک بهم گفت دوسم داره. من فکر 

 کردم اون برادرمه... کی فکرشو میکرد بشه قاتلم... قاتل روحم؟ می
 داره. صدای خشدار پیمان رو می کنه، بعدم دستمال رو از روی دهنم برمی دست و پام میشروع به بازکردن طنابای دور 

کنه. از زمین  بندم تا دیگه هیچی نبینم. بدون اینکه بخوام بدنم شروع به لرزیدن می بندم؛ می شنوم و چشم هام رو می

خوام وحشت توی  کنه. نمی ره باهام چیکار میخوام ببینم اون دا خوام چشم هام رو باز کنم؛ نمی شم... دیگه نمی کنده می

دونم چم شده  گیره. نمی دم که گلوم آتیش می چشم هام رو ببینه؛ دهنم خشکه... خشکه خشک! بزاق نداشتم رو قورت می

کنم؛ شاید مردم! شاید مرگ همینه. انگار تو خال  نه هیچ مقاومتی! نه هیچ جیغی! نه هیچ فریادی! هیچ حرکتی نمی

 ...کردم آشغال تونستم تیکه تیکت می دست بهش نزن کثافت؛ اگه می -داها گنگه...معلقم!ص
 :گه زنه و می ه به حال خرابم قهقهه ای میلرزه. دل من هم... یاشار بی توجّ صداش می

 گیرم.  امشب انتقام سالها عشق پاکمو ازت می -

  !صدای فریاد پیمان دیوارهای اتاق رو به لرزه درمیاره: باران
کشم و  کنم و جیغ بلندی می شم پایین... چشم هام رو باز می پیچه. انگار از بلندی پرت می صدای فریادش توی گوشم می

 کنه کنم یاشار رو پس بزنم، ولی دستام رو با یه دستش مهار می با دستام سعی می
 فهمی من کیم؟ من دختر عموتم نامرد... هم خونت!  گم: می با جیغ می

 :لرزه میصدام از بغض 
 ...منی که تورو مثل داداشم دوست داشتم، منی که تو برام بعد عمو تکیه گاه بودی، پشتیبان بودی -

 :گه با داد می
 فهمی؟ نمی خواستم مثه داداش باشم برات، نمی خواستمو نمی خوام، می -

ل تر بودی؛ سته بود قابل تحمّت که بدهن: می گه که می زنم بلندی جیغ می کشه، محکم و می گیره دستش توی موهام رو

 نه؟
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گیره برای یه لحظه چشمم به گلدون شیشه  شینه. خدایا کمکم کن! خودت به دادم برس! نفسم می بغض بدی تو گلوم می

بینم.  ره... به خودم میام و دستای خونیم رو می دارم و بی اختیار دستم باال می ای روی میز میفته. با دست آزادم برش می

 شنوم که با ترس می شم؛ صداش رو می ره و روی زمین پرت می چشمام سیاهی می ،وحشت به نفس نفس افتادمت از شدّ

 گه: بارانم چی شد؟
 صدای که با مذار شینم و سرم رو روی زانوش می رم. جلوش می شم و به سمتش می به زحمت از روی زمین بلند می

 .شد تموم چی همه دیگه نکن گریه عزیزم؛ باش آروم: می گه آرومی
 :گم ی نفهمیدم کی اشکام جاری شد. دوباره چشمم به دستام میفته؛ با بغض میکشم. حتّ  دست می صورتم به ببا تعجّ

 !پیمان؛ کشتمش... من آدم کشتم!بب... ببین... ببین دستام خونیه -
 ...کنم: س... سرش خونی بود به یاشار اشاره می

 .. زندس! بیا... بیا کمک کن دستام رو باز کنم، باید تا کسی نیومده از این جا بریمپیمان: نه خانومم؛ نمرده نگران نباش
 طنابا راحتی به نمی تونم و می لرزه شدّت به دستام. می کنم دستش دور طنابای کردن باز به شروع و می دم تکون سرم رو

 ! پیمان:می گم سختی به و می کنم هنگا پیمان به. می کنم بازشون بالخره تالش بار چندین از بعد. کنم باز رو

 گه:  آروم باش بوسه و می سرم رو می
بندم که یهو یه چیزی  کنم که چشمم به بدن بی جون یاشار نیفته. چشم هام می کشم و تمام تالشمو می نفس عمیقی می

کشم که  آسوده ای می بینم. نفس کنم و پیمان رو در حال مرتب کردن شالم می روی سرم میفته؛ با ترس چشمامو باز می

 .گه: ضربه ی شدیدی نبوده. فقط بیهوشش کرده... باید تا بهوش نیومده بریم می
 گم: یعنی نمرده؟ ب میبا تعجّ

 !گه: نه خانومی... گفتم که زندس پیمان با لبخند می
 .کشتمش ده: حیف باید بریم وگرنه خودم می با حرص ادامه می
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 .تروخدا بریمگم: بریم پیمان!  شم و می بلند می
 بریم عزیزم باشه: می گه و می شه اونم بلند

 :گردم ریم که یهو یاد چیزی میفتم و با ناراحتی به سمت پیمان برمی به سمت در می
 وای در قفله... حاال چیکار کنیم؟ -

 ...گه:من حواسم به همه چیز هست کلیدی رو باال میاره و می
بینم که اسلحه ی توی  چرخونم و یاشار رو می ه. برای آخرین بار سرمو میکن زنم و اون قفل درو باز می لبخندی می

 صدای. میندازم پیمان جلوی رو خودم مکث ای لحظه بدون و می زنم جیغ ترس از. رفته نشونه پیمان سمت به دستش رو

زنه؛ زانوهام سست  کنم. پیمان با ترس صدام میمی  حس سینم ی قفسه تو سوزشی بعدش و می پیچه اتاق فضای تو گلوله

ده: باران... باران... خانومم...  کنه. محکم تکونم می شه و فاصله ای تا سقوط ندارم که پیمان دستش رو دورم حلقه می می

 !باران
ت خواد چهرش همیشه تو خاطرم بمونه؛ همیشه... به شدّ کنم. دلم می شه. به سختی نگاش می صداش کم کم گنگ می

 دم. به زحمت می پیچه... وای خدا باورم نمیشه دارم تو آغوش عشقم جون می و همه ی بدنم میکنم که درد ت سرفه می

 ...گم: پیمان... خوش... خوشحالم که جبران کردم
 .کنم هیچی نگو گه: باران هیچی نگو... خواهش می پیمان با بغض می

 ...دوس همیـشه من که فقط اینو بدون تو زندگیمو... به من و بخشیدی بذار حرفامو بزنم... تو به مـن خودتو -
 ...گه: باران تونم ادامه بدم. پیمان با داد می گیره و دیگه نمی نفسم می

 .شم و سیاهی مطلق بین زمین و آسمون معلق می
**** 
 پیمان
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گم:  میو  گیرم یبا خستگی خودم رو روی صندلی کنار پانی میندازم. صدای گریش بدجور رو اعصابمه!سرم رو توی دستم م

 کنی یا نه؟ اه پانی بس می
  

 ...کنم؛ گریه نکنم چیکار کنم؟ ها گه: نه بس نمی شه و با جیغ می به سمتم براق می
  

 !گه: خانوم چه خبرتونه؛ آروم تر لطفا ت میشه و با عصبانیّ پرستاری بهمون نزدیک می
  

 گی؟ گه: برو بابا تو دیگه چی می پانی عصبی تر از قبل می
  

تی خوبی گه: خانوم ببخشید دوستم وضعیّ کشه و رو به پرستار می خواد چیزی بگه که سحر پانی رو عقب می می پرستار

 .نداره... شما بفرمایید
  

 .گه: پانی جان آروم باش عزیزم لرزه می ت بغض میره. سحر با صدایی که از شدّ پرستار با اخمایی درهم می
  

شینه؛ خدایا بارانم رو بهم  لرزه. بغض بدی تو گلوم می شونه هاش از گریه میپانی خودش رو تو بغل سحر میندازه و 

خواستم از اتاق که بیرون اومدیم، گوشیم رو پیدا کنم و زنگ بزنم به پلیس؛ اما اینطوری شد... باید همون  برگردون. می

 .فاقی که نباید میفتاد، افتادموقع دست و پای اون کثافتو می بستم. آخرشم اتّ 
  

 !گم: لعنتی زنم و می ت مشتی به صندلی میبا عصبانیّ
  

رم. صداش رو  شم و به سمتش می شه از فکر و خیاالم بیرون بیام. بادیدن دکتر از جام بلند می سروصدای پانی باعث می

 !گه: فقط همراه درجه یک شنوم که می می
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 .گم خواهرمه گه: خانوم می پانی با حرص می
  

 ...گه: ایشون که می کنه و می می دکتر به سحر اشاره
  

 گه: شما همراه بیمارید؟ مونه و می با دیدن من حرف تو دهنش می
  

 ...بله -
  

 دکتر: چه نسبتی باهاشون دارین؟
  

 .زنمه -
  

 .دکتر: لطفا دنبالم بیاین
  

 .میگه ناسزاشنوم که زیرلب باحرص  رم، صدای پانی رو می همینطور که دارم به سمت اتاق دکتر می
  

شینم  رسم می کنه، به نزدیک ترین صندلی که می شینه. من رو به طرف اتاقش دعوت می ناخودآگاه لبخندی روی لبم می

شینه، صداش رو صاف  دونم بوی خوبی نمیده. دکتر به آرومی روبه روم می شم که از همین االن می و منتظر حرفایی می

 ...گه: خب آقای کنه و می می
  

 .گم: پارسا هستم میبی حوصله 
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دکتر: بله آقای پارسا... خوشبختانه گلوله به بافت های داخلی آسیب خاصی نرسونده وخارجش کردیم. بعد از اینکه جواب 

 ...آزمایشاتشون بیاد، به بخش منتقل میشن؛ مشکل دیگه ای ندارن بجز
  

 بجز چی؟ -
  

خاطر کتک هایی که خوردن، آسیب زیادی به ناحیه ی پهلو و کلیه فرسته و میگه: خب ببینید... ب و بیرون میردکتر نفسش 

شون وارد شده؛ به طوری که من بادیدن اون کبودی ها گفتم کلیه حتما تخریب شده، ولی خداروشکر در حد تخریب 

 .نیست
  

 گم: پس مشکل چیه خانوم؟ با بی قراری می
  

 ...در بشندکتر: به علت آسیب به کلیه ممکنه ایشون دیگه نتونن ما
  

تونه مادر بشه؟ زن من... پاره ی تنم... کسی که من قرار بود  شم. یعنی چی؟ یعنی چی نمی با بهت به دکتر خیره می

 خوشبختش کنم االن چی مونده ازش؟
  

 !صدای دکتر منو به خودم میاره: آقای پارسا! باشمام
  

 .گم: بله گیج و منگ می
  

 .گفتم ممکنه بچه دار نشین. نگفتم حتما! این فقط یه احتماله و قطعی نیست دکتر: صبر کنید حرفم تموم بشه...
  

 تونم ببینمش؟ گم: بله؛متوجهم... می دم و می با ناراحتی سرم رو تکون می
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 .دکتر: بله البته زمانی که به بخش منتقل شدن

  
 .گم: خیلی ممنون شم و می ازجام بلند می

  
 .کنم واهش میگه: خ زنه و می دکتر لبخندی می

  
 شم، مامان و بابا رو می شم. همین که وارد سالن بیمارستان می رم و از اتاق دکتر خارج می به آرومی به سمت در اتاق می

کنم. کی به اینا خبر داد؟ حتما کار پانیه! اه نخود تو  بینم که با قدمهای بلند به این سمت میان. با تعجب بهشون نگاه می

گه: وای پیمان جان  کنه و می رسه، با وحشت سرتاپامو نگاه می خوره؛ مامان همین که بهم می نمیدهن این بچه خیس 

 مادر خوبی؟ سالمی؟
  

 گم: خوبم مامان. شماها اینجا چیکار می کنین؟ با کالفگی می
  

 گه: تو چرا به ما خبر ندادی؟ ده و می مامان مشتش رو رو قلبش فشار می
  

 .ترسیدم النتون میگم: از وضع ا با حرص می
  

 .گه: وضع من مهم نیست؛ االن میخوام دخترمو ببینم زنه و می کنارم می
  

 ...گم: االن نمیشه ما گردم و می برمی
  

 .ی از پشت شیشه هم احتیاج داریمگه: بذار بریم باباجان... االن به دیدنش حتّ ذاره و می بابا دستش رو روی شونم می
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 .ره یکنه و به سمت انتهای راهرو م زنه؛ فشاری به شونم وارد می خند مهربونی میکنم که لب بهش نگاه می
  

 دکتر چی بهت گفت؟ -
  

 کنه: تو برای چی باز آنتن شدی؟ گردم. دست به سینه وایستاده و با چشمای ریز شده نگام می با صدای پانی به عقب برمی
  

 .فهمیدن گه: بالخره که باید می حق به جانب می
  

 حساب قلب مامانم نکردی دیگه نه؟ -
  

فاقی نیفتاده طفره نرو... بگو ن باش که بی خبری براش بدتر بود. بعدشم حاال که اتّیگه: مطم ده و می دستش رو تکون می

 ...دکتر چی گفت..ک
  

 .گفت خواست تو بدونی جلوت می گم: دکتر اگه می ابرویی باال میندازم و می
  

 !گه: عجب آدمی هستیا و می کشه اخماش رو تو هم می
  

شه  درصد فحشه. از کنارم رد میو نه و نیم گه که به احتمال نود  شه. زیرلب چیزی می زنم که حرصی تر می لبخندی می

 .زنه و تنه ی محکمی بهم می

****  
 باران

  
کنم کسی  ت بدم که حس میخوام دستم رو حرک فهمم تو بیمارستانم. می کنم. با دیدن اطراف می پلکای سنگینمو باز می

دستم رو تو دستش گرفته... با دیدن پیمان که سرش رو روی تخت گذاشته همه چیزو به یاد میارم. دست دیگم رو به آرومی 
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... حاضرم جونمو خوشحالم که سالمهکنم؛  زنم و موهاش رو نوازش می ذارم. لبخندی می دم و روی سرش می حرکت می

 خوره و سرشو بلند می سوزه. پیمان تکونی می کشم که قفسه ی سینم می اد. نفس عمیقی میهم بدم، ولی بالیی سرش نی

 گه: خانومم به هوش اومدی؟ زنه و می کنه، بادیدنم چندبار پلک می
  

 .گم: اوهوم زنم و می لبخندی می
  

 گه: قربونت برم. خوبی؟ با ذوق می
  

 ...گه: داداش مامان می قیافه ای افسرده میاد تو و می شه و پانی با خوام چیزی بگم که در اتاق باز می می
  

 !گه: باران مونه و با ناباوری می با دیدن چشم های باز من حرف تو دهنش می
  

 دونی چی کشیدم؟ گه: الهی بمیرم بارونم... می به سرعت به سمتم میاد و با چشمایی اشک آلود می
  

 گم: چی کشیدی؟ به شوخی می
  

 .ه: نقاشی عمتوگ با لبخند می
  

 !گه: کوفت! خب معلومه چی کشیدم. بدبختی... بیچارگی... دربه دری بعد با حرص می
  

گه: الهی بمیرم!  شه. مامان الهه سرم رو میبوسه و باگریه می با سروصدایی که پانی راه میندازه، خیلی زود اتاق شلوغ می

 ...مدهوخوشی به این بچه نی
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 .م: خدا نکنهگ گیرم و می دستش رو می
  

 .دیگه اینجوری مارو نترسون.گه: خواهری داشتیم سکته میکردم کنه می سحرِ عزیزم در حالی که اشکاش رو پاک می

 ...گم: چشم دیگه تکرار نمیشه آروم می
. . . 

 :گم زنم و میشینه. لبخندی میکنه و کنارم روی تخت میبالش رو پشت سرم مرتب می
 !پیمان -

 :هگ به آرومی می
 جانم عشقم؟ -

 .ذارمدستم رو روی دستش می
 .گم نه نگو یه چیزی می -

 :می گه و گیرهمی دستش توی دستم رو
 .خوای بگی، اصرار نکن که راه ندارهدونم چی میمی -
 .ی کارهات افتادی پیمان! این دو هفته از همه -

 :گه با آرامش می
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ره، بعدش هم  رو میگی نگران نباش یکی از دوست هام به جای من می مگه من جز تو کاره دیگه ای دارم؟ اگه دانشگاه -

 .خورمنمی تکون کنارت از نشه راحت تو بابت از خیالم تا بزار راحتت کنم، من
 :گم دم و می سرم رو تکون می

یاد پیشم؟ اون ذاری پانی بهم چرا نمی خیالت از من راحت باشه. بابا زخم شمشیر که نخوردم، حالم کامال خوب شده بعد -

 .تونم بیامروز زنگ زد گفت اگه خواستی می
 :گه دازه و میمین ابرویی باال

شی. در مورد اون چیزی هم که گفتی باید بگم من تعیین  ت میسوزونه اذیّبهش اعتماد ندارم. میاد اینجا آتیش می -

 !کنم شما خوب شدی یا نهمی
 :گم رم و می چشم غره ای می

 بگم تو جوابم رو ندی؟شد من یه چیزی  -
 :گه حق به جانب می

 خوام حرف هات بی جواب نمونه؟بده می -
 :گم کشم و میپوفی می

 .شم، الاقل بزار آشپزی کنممن که حریف تو نمی -
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 .نداری پخت من رو دوستنکنه دست -
 :گم با مهربونی می

 .شه طوری که نمینه این چه حرفیه؟! ولی این -
 .می شه مه خوب شه، چرا می -

 :گه شه و می یکهو انگار چیزی یادش اومده باشه، بلند می
 !گردم، جایی نری هااالن برمی -

گذره. تو این مدت پیمان به فاقی که برای من افتاده میخوام برم آخه؟ دوهفته ای از اتّگیره، کجا میاز حرفش خنده ام می

 .معنای واقعی نذاشته دست به سیاه سفید بزنم
 :گم کشم و زیرلب با حرص میسحر هم که خوبی رو در حقم تموم کردن. با یادآوری کارای پیمان پوفی میپانی و 

  !کنهام میآخرش دیوونه -
 :گه با صدای پیمان که می

 !هنوز واسه دیوونه شدن زوده خانومی -
 :گم زارم و میپرم هوا و دستم رو روی قلبم میدومتر می

 !پیمان -
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 :گه می سرحال تر از قبل
 جان پیمان، -

 :گم رم و می چشم غره ای می
 !کشمتمی -

 :گه زنه و با صدایی آمیخته با خنده میقهقهه ای می
 .باشی داشته جون که بخور قبل ازاینکه من رو بکشی قرص هات رو -

ده. بعد  آورده بهم میدونه قرص ها رو با لیوان آب پرتقالی که  گیره، دونهشینه و قرص هام رو به طرفم میروی تخت می

 :گه ره و می شه، به طرف در می ازاینکه خیالش از بابت قرص ها راحت می
 .تا یکم استراحت کنی، من هم غذا رو درست کردم -

 :گم کنم و با صدای نسبتا بلندی میت حرص دست هام رو مشت میاز شدّ
 !مگه دستم بهت نرسه پیمان -

 .رسهوشم میشه و صدای خنده اش به گ در بسته می
*** 

شه! به دیوار سفید  پیچه. باورم نمیشم، حرف های دکتر بارها و بارها تو گوشم می ناباورتر از همیشه روی صندلی پرت می

 .زنه گیره و اشک تو چشم هام حلقه میزنم. چطور ممکنه؟ بغضی گلوم رو تو مشت میرنگ روبه روم زل می
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تونم و گیرم تا فریادم رو پشت لبام خفه کنم. نمیکوبم. لب هام رو گاز مییکنم و روی صندلی مدست هام رو مشت می

 .خوام باور کنم چه بالیی سرم اومدهنمی
زدم ضربه های بی رحمانش دم. تقصیر یاشارهستش، آره تقصیر اون عوضیه! باید حدس می دندون هام رو روی هم فشار می

 از کجا باید بدونه؟ دونه؟نهچه بالیی سرم میاره، وای! پیمان می
کنه، دوستم داره! باید دوستم داشته باشه،  کنه؟ نه ولم نمیکنه؟بخاطر بچه ولم میشه؟ولم می اگه بفهمه چه حالی می

 ...باید
ب گرد شد. کنم. نگاهم که به تقویم افتاد، چشم هام از تعجّدارم به چند روز پیش فکر میطور که قدم های کوتاه برمیهمین

 .شد ساس عجیبی پیدا کردم. یه حس خوب! انقدر خوب بود که برق توی چشم هام به وضوح دیده مییکهو اح
 .چقدر توی دلم از حدس کوچیکم ذوق کردم. ته دلم یه جوری شد. با چه ذوق و شوقی از خونه زدم بیرون و به دکتر رفتم

 !بیچاره ترولی االن از همیشه ناامید ترم، از همیشه شکست خورده تر و از همیشه 
بینم که کنم. سرم و باال میارم که یه زن جوون رو میکشم که به چیزی برخورد میسرم پایینه و دارم کیفم و دنبالم می

 .گیرممی زن اون از رو نگاهم مردی، صدای با. کنهمی نگاهم تعجّب با و گذاشته برآمدش شکم روی دستش رو
 اشقی؟چه خبرته خانم؟ جلو پات رو نگاه کن. ع -

تونم بگم فقط نگاهم رو از مرد دونم چرا هیچی نمیمرد که ظاهرا شوهر اون زنه، با اخم و طلبکاری بهم زل زده. نمی

 :گه کنه. رو به شوهرش با آرامش میکنم. داره با مهربونی نگام میگیرم و به زن نگاه میمی
 کامران آروم باش! نمی بینی حالش خوب نیست؟ -

 :گه مرانه با اخم میمرد که اسمش کا
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 .اگه حالش خوب نیست باید تو خونه اش بشینه -
 :گه زن جوون با لبخند می

 .حتما دلیلی برای کارش داره -
 :گه و سرش رو به سمتم برمی گردونه و با لبخند می

 عزیزم تو حالت خوبه؟ -
 :گم با صدایی که از ته چاه بیرون میاد می

 .منو ببخشین -
 .گذرم. ولی هنوز اونقدر دور نشدم که صداشون رو نشنومشون میو به سرعت از کنار

 !بریم بهار، مردم دیوانه شدن -
 :گه بهار با ناراحتی می

طوری ذهنش رو خوای دست از قضاوت مردم برداری؟ شاید اون دخترم یه غمی توی زندگیش داره که اینکامران کی می -

 .درگیر کرده
 :گه کامران با خنده می

 !حرص نخور خانومی، پوستت چروک میشه انقدر -
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ی  شه. خوش به حال بهار! خوش به حال همه شنوم. اشک تو چشم هام جمع میدیگه انقدر دور میشم که صداشون رو نمی

 نگفت بیراه بدو بهم و نکرد قضاوتم ازاینکه اومد؛ خوشم خیلی بهار از. بچشن رو شدن مادر طعم توننمی که دخترها و زن ها

 .می شه جاری هام اشک دوباره برآمدش شکم یادآوری با ولی. منونمم ازش
تونم! تونم بچه ای داشته باشم. آره دیگه نمیوقت نمیتونم. من دیگه هیچانگار تازه به عمق فاجعه پی می برم. دیگه نمی

تونم بغلش کنم، باشم، نمیتونم بچه ای داشته امروز این حقیقت تلخ رو اون دکتر با خونسردی تمام بهم گفت دیگه نمی

تونم براش لباس م دست هاش رو بگیرم، نمینمی تون کنم، ذوق داشتنش تونم از تصورش ازتونم نگاهش کنم، نمینمی

 !...تونمنمی...بخرم
 !خراب خیلی کنم. حالم خرابه،هق می رسم. هق فهمم کی به خونه میاونقدر تو افکارم غرقم که نمی

کنم. یعنی من این ب نگاهش میشه و به سمتم میاد. با تعجّ کنم، پیمان با نگرانی از روی مبل بلند می که درو باز میهمین

 :گه گیره و میهمه مدت تو خیابون ها بودم؟ صورتم رو توی دست هاش می
 دونی چندبار به گوشیت زنگ زدم؟بارانم! کجا بودی تا حاال؟ می -

سوزونه! اگه یه روز این شنوم، چشم های مهربونش دلم رو بیشتر از قبل مینمیکنم. دیگه صداش رو با حسرت نگاهش می

ر چنین روزی لرز بدی به تنم میفته که از چشم های پیمان دور چشم هارو از دست بدم، اگه دیگه مال من نباشن. از تصوّ

 .می زنه موج صداش تو نگرانی. گیرهمی مونه و بازوهام رو نمی
 !چرا انقد یخ کردی؟یه چیزی بگو مردم از نگرانیچت شده تو دختر؟  -

تونم بگم. انگار با ته مونده های رمقم خودم زو به خونه رسوندم و حاال دیگه توانی برام شنوم ولی هیچی نمیصداش رو می

نم کنم سرپا بمونم. پیمان محکم تکوره ولی سعی می شه و چشم هام بدجور سیاهی می نمونده. صداش کم کم مبهم می

 .فهممنمی چیزی دیگه و می شم معلق آسمون و زمین بین زنه. یکهو میده و صدام می
*** 
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 به بینم چشم های نگران تنها کسمه! به محض دیدنش همه چیز روکنم. اولین چیزی که میچشم های سنگینم رو بازمی

 بدم؟ دست از هارو چشم این بچه بخاطر باید یعنی خدایا. بزنم زار دل ازته خوادمی دلم. میارم یاد
 

 .با شنیدن صداش به خودم میام
 
 شنوی؟باران! صدام رو می -
 

 :گه شه و می کنم. بهم نزدیک تر میگنگ نگاهش می
 
 خوبی؟ -
 

 :می گه مالیمت با و می ده فشار رو دستم. می دم تکون آرومی به سرم رو
 
 .رفتممی کردم و به دانشگاهبه حرفت گوش می خوای بگی چی شده خانومم؟ تو که صبح خوب بودی، نبایدنمی -
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 :گم زنم و می لبخندی می
 
 .چیزی نیست پیمان، الزم نیست نگران باشی -
 

 :گه ب میمتعجّ
 
دونی چند ساعت بیهوش بودی؟ خوبه چیزی نبوده و به این روز افتادی. اگه یعنی چی الزم نیست نگران باشی؟ تو می -

 ...چیزی بود دیگه حتما
 

 .فرستهده و نفسش رو بیرون می فه سرش رو تکون میکال
 

 :گم خوام از روی تخت بلند بشم و در همون حال به آرومی میمی
 
پیچه که نفسم تو سینم  نگران نباش من فقط یکم دلم گرفته. هنوز جملم تموم نشده که یکهو درد بدی توی قلبم می -
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 :گه کنه و میشم. با نگرانی نگاهم می میذارم و کمی خم شه. دستم رو روی قلبم می حبس می
 
 چی شد باران؟ درد داری؟ -
 

 :گم کشم و مینفس عمیقی می
 
 !نه، خوبم -
 

 :گه پیمان عصبی می
 
 !آخرش دقم میدی باران -
 

 :گه شه و می خوام از جام بلند شم که مانعم میدوباره می
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 کجا؟ -
 

 :گم با ناله می
 
 .وشم نمیاداز اینجا خ،بریم خونه پیمان -
 

 :می گه و خوابونهمی دوباره من رو
 
 .ریم اگه مشکلی نبود می تتبزار دکتر ببین -
 

 .دم بندم و نفسم رو بیرون میبا خستگی چشم هام رو می
 

*** 
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شه.  زنم. خورشت قیمه، پیمان عاشق قیمه هستش! دوباره چشم هام تار می دارم و خورشت رو هم میدر قابلمه رو برمی

تونم به نبودنش تونم به گفتن حقیقت فکر کنم؟ چطوری میا فکر کردن بهش هم اشکم درمیاد. آخه من چطوری میحتی ب

 :گم کشم و زیرلب میفکر کنم؟ آهی می
 
 .فهمهآخرش که چی؟ من هم نگم اون خودش می -
  

ی پیمان رو از کنار گوشم کشم. صداخورم و جیغ خفه ای میبا حلقه شدن دستهای کسی دور کمرم از ترس تکونی می

 .شنوممی
 فهمم ها؟ باز چه دسته گلی به آب دادی؟کنی؟ چی رو من خودم میچی زیرلب زمزمه می -

 :گم گردم و می با ترس به سمتش برمی
 !وای ترسیدم پیمان -

 :گه خنده و میمی
 !خب اینکار رو کردم بترسی دیگه -

 :گه یشه و م ی میکنم که باز جدّبا حرص نگاهش می
 گفتی با خودت؟نگفتی باران خانم، چی می -

 :گم ده. با صدای لرزونی می حرصم جاش رو به ترس می



 

 

کاربر انجمن نودهشتیا ببار بارون _برای بارانکالهی   WWW.98IA3.IR 169 
 

 .ی نبودهی، هیچی چیز خاصّ -
 :گه ابرویی باال میندازه و می

 ...که خاص نبو -
 :گم پرم و میوسط حرفش می

 .کنم سالم بهت رفت یادم کردی پرت رو حواسم انقد پیمان، اِ! ول کن تو هم -
 :می گه و کشهمی پیمان آروم بینیم رو

 .دیر نشده که، االن سالم کن -
 :گم کنم و میبه چشم هاش نگاه می

 !سالم -
 :گه با مهربونی می

 !سالم به روی ماهت -
 :گه ره و میب زنه. دستش رو سمت قابلمه می نگاهش به قابلمه میفته و چشم هاش برق می

 .هخب بزار ببینم خانمم چه کرد -
 :گم زنم و می با مالقه آروم روی دستش می
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 .دست نزن، اول دست هات رو بشور -
 :گه کشه و می عقب می

 .هچشم! امر، امره باران خانم -
 پشت انرژی با. سرمی رسه شه پیمان هم کنم. کارم که تموم میره. شروع به چیدن میز می و به سرعت به سمت اتاق می

 :می گه و شینهمی میز
 .کنهچپ نگاه می بدو که روده بزرگه داره کوچیکه رو چپ خب! -

دم و ظرف  کشم. بشقاب رو دستش می ا میغذ براش و برمی دارم شینم. بشقاب پیمان روکنم و پشت میز میخنده ای می

 :گه کشه و می ذارم. بویی میخورشت رو هم مقابلش می
 !مثل همیشه عالی -

کنه، ولی من اصال میلی به خوردن ندارم. قاشقم رو توی ظرفم ع به خوردن میزنم و اون با اشتها شرو لبخندی می

 :گه چرخونم که پیمان میمی
 خوری؟چرا نمی -

 .ندارم میلگم: کشم و میآهی می
 عصبیش های چشم با که میارم باال ب سرم روکنه که با صدای بدی توی ظرفش میفته. متعجّپیمان قاشقش رو رها می

 .می شم مواجه
 :گه چشم هاش سرخ شده و دست هاش و مشت کرده. با صدایی که سعی در آروم نگه داشتنش داره می
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تو چته باران؟چرا من و خودت رو عذاب میدی؟ رنگت پریده و حالت خوش نیست، مگه من محرم تو نیستم که حرف هات  -

 بگو؟ خودم به رو چی همه نگفتم بهت مگه نمیگی؟ رو به من
 :گم دازم و مینکنه. سرم رو پایین میم جاخوش میبغض بدی تو گلو

 .نخواه متونم بگم، ازنمی -
شه و آروم جلوی پام زانو میزنه. دست هام رو  . قدم هاش به من نزدیک میمی شنومصدای عقب کشیدن صندلی رو 

 :گه گیره و میمی
 تونی؟ مگه چی شده؟چرا نمی -

 :گم ریزه. با گریه میام میمقاومت کنم. اون پیروز میشه و اشک هام روگونه تونم در برابر این بغضتونم، نمیدیگه نمی
 میرم؟پیمان چرا، چرا من نمی -

 :گه ده و با خشم می دست هام رو فشار می
 می زنی؟ چیه شی؟ این حرف ها کنی باران؟ بگیرم خودم رو بزنم راضی می ام میچرا دیوونه -

گم. نهایتش اینه که ولم کنه. مگه از اول تنها نبودم؟مگه از اول کسی  زنم و می دریا میهق امونم رو بریده. دلم رو به  هق

 .ذاره با خاطراتش. همون خاطراتش برای من بسهشم، تنهای تنها! اون من رو تنها می رو داشتم؟ از این به بعدم تنها می
اومده. از پزشکی که تلخ ترین حقیقت زندگیم رو بهم کنم. از بالیی که سرم کنم و با گریه براش تعریف میدهنم رو باز می

 .تونم داشته باشموقت نمیگفت، از بچه ای که هیچ
کشم، انگار باری از دوشم برداشته شد، انگار سبک شدم. سرم رو باال میارم و شه، نفس عمیقی می وقتی حرف هام تموم می

 از. نمی ده اشکش به رو شدن سرازیر ی اجازه ولی بینممی کنم. تو چشم های غمگینش یه لحظه برق اشک رونگاش می
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کشه و معلومه  عمیق می های نفس. می کشه صورتش به دستی کالفگی با و ایستهمی من به پشت و می شه بلند جاش

 .شینهمی جلوم دوباره و گردهبرمی سمتم به سرعت سعی داره خودشو کنترل کنه. به
 :گه با ناراحتی می

 .دونستمباران من می -
 چی؟زنم: کنم و لب می با بهت نگاهش می

 :گم بنده. با بغض میگه و فقط چشم هاش رو میهیچی نمی
 ..کنی مگه نه؟ واسه اینکه من ناراحتداری شوخی می -

 :گه پره و میوسط حرفم می
 تقصیر همش دونممی. گفت کنم. همون موقع که تیر خوردی، تو بیمارستان دکترت بهم همه چی رونه باران! شوخی نمی -

 .دونممی رو چی همه بود، نامرد اون
 .اشک های خشک شدم دوباره به جوشش درمیاد

 پس چرا به من نگفتی پیمان؟ چرا ازمن پنهانش کردی؟ -
 .ذارهکنه و سرم رو روی سینش میلم تموم شده. پیمان به آرومی بغلم میزنم زیر گریه! دیگه تحمّبا صدای بلند می

 :گه کنه. با لحن غمگینی کنار گوشم میدم و اشکام لباسش رو خیس می رو به سینش فشار می سرم
 .ترسیدم بارانم! واسه همین نگفتم، گفتم بذارم یکم حال جسمیت بهتر بشه بعد بهت بگماز همین حالت می -
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 :گه کنه و میموهام رو نوازش می
 !زنی باران رو آتیش می جوری اشک نریز، داری دلمآروم باش خانمم! این -

 :گه ریزم. با مهربونی میبرم و اشک میبیشتر سرم رو تو سینش فرو می
 !خوام چیکار؟ اصال گور بابای بچهآروم قربونت برم، آروم عزیز ترینم! بچه می -

یرون میام و بهش شم. بعد از مدتی از آغوشش ب شه. با نوازش هاش کم کم آروم می از این همه مهربونیش دلم زیر و رو می

 :گه کنم. مهربون مینگاه می
هیچی ارزش این رو نداره که چشم های خوشگلت خیس بشه خانومی! درضمن من یه چیزی رو باید به عرضتون برسونم.  -

 درصد صد و احتماله یه این گفت و بشی دار بچه تونینمی اصال زد،نگفت حرف من با که دکتری خانوم اون اینکه اون هم

 .نیست
 :گم ب میبا تعجّ

 تونیم بچه دار بشیم؟گی ما می یعنی می -
 :گه دازه و مینشونه ای باال می

 !هیچی که نخواست ده و اگرهم برای من مهم نیست. اگه خدا خواست یه بچه بهمون می -
 یعنی برای تو مهم نیست؟ -

 :گه با بی خیالی می
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 .اجی ندارمنه اصال! من فعال کمبود باران دارم. به بچه احتی -
 کنم و میمی حلقه گردنش دور رو هام دست. و جلوش می شینم میام پایین صندلی روی از. نمی گم هیچی ام وخندهمی

 :گم
 .کنمتت میببخش پیمان، همش اذیّ -

 :گه با پررویی می
 .نکنی تکرار دیگه که شرطی بخشمت، به می -

 :گم زنم و میمشتی به بازوش می
 !پررو -

**** 
 عاشق! هستم شمال عاشق کنم.رو از شیشه ی ماشین بیرون می برم و هوای پاک این اطرافو تو سینم محبوس میسرم 

 !درخت و رویاییش، عاشق دریای آرامش بخشش، عاشق هوای پاکش از پر های جنگل
رو تو ماشین ریم گلستان، پانی مثله همیشه با شیطنت های بی حد و حصرش خودش  مهمون ماشین پیمانم و داریم می

 .هی نکردپیمان جاکرد و اصال هم به چشم غره های مادرش و پیمان توجّ
پدر و مادر پیمان هم سوار ماشین جداگانه ای هستن، سحر و کیان هم که به تازگی باهم نامزد شدن، با ما هستن. خاله ی 

 .هستن بندی و قید بی آدمای بود وممعل. نیومد خوشم ازشون زیاد ولی هستن باهامون هاش بچه و همسرش با پیمان هم
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کردم. اما بعدش با جا با دست هام خفش میتونستم همونهمون اول که دخترخاله ی پیمان چنان پرید بغلش که اگه می

 .اخم غلیظی که پیمان نثارش کرد، یه جورایی دلم خنک شد
 فهموند بهم کارش این با. گرفت آروم قلبم ارانگ. شدم خوشحال خیلی کرد، تقدیمم رو لبخندش و کرد نگاه بعد که به من

 !من فقط منه، جای فقط اون قلب که
چقدر خوبه وقتی عاشق کسی هستی، اون هم با رفتاراش بهت بفهمونه که همین حس رو نسبت بهت داره. بعدترش هم که 

 .نمخواست از خوشی پرواز کفی کرد، دلم میپیمان من رو سمت خودش کشید و من رو همسرش معرّ 
 تونم خداروشکر کنم و ازش پایداری این عشقو بطلبم، با حس گرمای دستی روی دستم از فکر و خیال خارج میفقط می

 .بخشهگردم. لبخند زیباش به روحم گرما میشم، به سمت پیمان برمی
 فرومی رم نیشیری ی خلسه تو و می شم غرق مهربونش های چشم توی ناخوداگاه و می شه قفل هاش چشم تو چشم هام

 .گردونمبرمی سمتش به رو سرم و میام خودم به پانی صدای با که
 .ی، من هنوز آرزو دارممید کشتنمون به یهو کن، نگاه داداش جلوت رو -

 :گه پیمان زیرلب با حرص می
 !بر خرمگس معرکه لعنت -

 :دازه و مگهنپانی ابرویی باال می
 .شنیدم چی گفتی -

 :هگ سردی میپیمان با خون
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 .گفتم که بشنوی -
 :می گه و می گیره سمتم و  شینه که پانی با حرص انگشتشلبخندی رو لبم می

 .بیارم گیرت تنها جا یه بزار .یه پررو هستشهمش زیر سر تو -
 :گه پیمان با خشمی ساختگی می

 .هوی بچه! زن من رو تهدید نکن -
 :گه پانی با نیشخند می

هین که؟! رضتون و هم به طولتون برسونم که زن شما از خیلی قبل تر دوست بنده بوده، متوجّاوهو! نه بابا، باید هم به ع -

 .اصال بزار راحتت کنم داداشی! این زن جنابعالی رو من بزرگش کردم
 :گه ت میپیمان با جدیّ

 .هستی رفط من با کنی تهدیدش خودمه،بخوای با هم اختیارش اون مال گذشته است و االن دیگه زن من هستش و -
 :گه خنده و میپانی می

 !بینمت داداشیریز می -
 :گم دم و می خواد چیزی بگه که اجازه نمیپیمان می

 ای بابا بس کنین دیگه، چتونه شما دوتا؟ -
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 :گه کنه و میپیمان با مهربونی نگاهم می
 .بگه چشم، هرچی خانمم -

 :گه کنه و با حرص به پیمان میپانی صورتش رو جمع می
 ذاره ولی کو گوش شنوا؟جوری رفتار نکن پس فردا برات تاقچه باال میاه، اه زن ذلیل! صدبار بهت گفتم این -

زنم زیر خنده که پیمان با  تونم خودم رو نگه دارم و با صدای بلند میگیره که دیگه نمیاز این حرف پانی انقدر خنده ام می

 :گه کنه و می ره. خندیدنم که تموم میشه پانی با لبخند نگاهم میگیکنه و دستم رو تو دستش میلبخند نگاهم می
 !چه خوشت اومد -

زنه. چشم هام رو به چشم های مهربونش  ه و بوسه ای به سرانگشت هام میمیار باال ه به پانی دستم روپیمان بدون توجّ

 .شه دوزم. ته دلم از این همه مهربونی یه جوری میمی
 .ند بگم خدایا شکرت! خدایا شکرت که بهم این همه خوشبختی بخشیدیخواد با صدای بلدلم می

 :گه می و کنهمی حلقه پیمان و من گردن دور پانی جلو میاد و دست هاش رو
 .من خیلی خوشحالم که شما دوتا همدیگه رو دارین -

 :گم کنم و مینگاهش می
 .دارم رو پیمان و تو که خوشحالم خیلی من هم -

 :گه کنه و میبدجنس نگاهم می
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 !شم ها اینطوری ازمن تعریف کنی پررو می -
 :گه پیمان با پوزخند می

 .هستی که اون رو -
 :گه گرده و میپانی با حرص به طرف پیمان برمی

 تو چی گفتی؟ -
 .کشهرو میپیمان بعدم با جیغ شروع میکنه و موهای 

 !کشمتمی -
 :گم دم و می با ترس پانی رو هل می

 !ن دختر، االن تصادف می کنیم دیوونهپانی بس ک -
 .کنن کشه و تازه نگاعم به قیافه هاشون میفته، صورت هردوشون سرخ شده و با خشم همدیگه رو نگاه می پانی عقب می

 :گم دم و می سری تکون می
 تونین دو دقیقه عین بچه ی آدم بشینین سر جاتون؟نمی -

 .میندازه کنه و ابروهاش رو باالپیمان شیطون نگام می
 .نوچ -
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 :می گم و گیرهمی ام خنده هم من ها اون خنده ی زنن زیر خنده، از بعدهم خودش و هم پانی می
 .بخدا که ما دیوونه ایم -

. . . 
 گرمای که کنممی نگاه باغ های درخت به. فهمید می شه خونه باغ قشنگی دارن! این رو از فضای بیرون ساختمون هم

 .می زنم لبخند بهش و گردمبرمی پیمان سمت به. میاره خودم به رو من دستی
ی به باغ میدن. سمت چپ استخر شه که زیبایی خاصّ خندن. دوباره حواسم به درخت های میوه جلب میچشم هاش می

 .زنه ی قشنگیه که دلم برای تاب خوردن روش پر می بزرگی وجود داره و سمت راست تاب دونفره
رسیم. داخل ساختمون هم مثل بیرونش شیم و به ساختمون میجاده ی سنگ فرش رد می ی پیمان از شونه به شونه

 !زیباست
کف خونه با سنگ های سفید و طالیی پوشونده شده. وارد که میشی تاالر بزرگیه که مبل های سفید، طالیی زیبایی توش 

رسه و اونجاهم به اتاق ها و  قه ی باال میشه به طب قرار داره. پله های مارپیچی که روبه روی سالن پذیرایی دیده می

 .آشپزخونه هم طبقه ی پایین بود
داشت این حرف هارو میزد  که موقعی ذوقش و شوق به وقتی گفته، ی این هارو پیمان قبل سفر خیلی دقیق به من همه

 .شینهکنم، لبخندی روی لب هام می فکر می
کنم که از دیدن ه ی بزرگی که روبه روی در قرار داره به سمتش پاتند میشم. با دیدن پنجر با پیمان وارد اتاق زیبایی می

 .شه. تمام باغ از پشت شیشه پیداست ی شگفت انگیز چشم هام گرد می این منظره
 از دیدن این همه سبزی و زیبایی به وجد میام. با حس دستی روی شونم به خودم میام، بدون اینکه چشم از باغ بردارم می

 !است العاده فوق این پیمانگم:
 اومد؟ خوشتکنه:کنار گوشم زمزمه می
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 :گم دم و می سری تکون می
 .دیوونه شدی؟من عاشق اینجا شدم -

 چی؟گه: کشه و میعقب می
 :گم کنم و میب به ابروهای گره خوردش نگاه میبا تعجّ

 چی شد؟ -
 :گه ت ساختگی میبا عصبانیّ

 !که عاشق اینجا شدی ها؟ -
 :گه ه و مینک ام عصبی ترش میزنم زیر خنده، خنده گیره و پقی میش خنده ام میاز دیدن حالت

 .بینیی آخر هستش که اینجا رو میدفعه -
 :گم با ناباوری می

  !اِ، پیمان -
 :گه حق به جانب می

 .خودت خواستی -
 :گم میو رم  زنم و به سمتش می اش میلبخندی به رفتارهای بچه گونه
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 .دونی من جز تو عاشق هیچ کسی نیستمیعزیزم تو که م -
 گه:هیچ کس نه، تو بجز من عاشق هیچ چیزه دیگه ای هم نباید باشی. می با همون ابروهای درهم بدون اینکه نگاهم کنه می

 !فهمی؟ هیچ چی
 :گه پیچه که میام تو تمام اتاق میصدای خنده

 .گم نخند، جدی می -
 :گم با خنده می

 بدم راضی میشی؟من اگه تعهد کتبی  -
 :ر میگهبا قیافه ی متفکّ

 !بزار فکر کنم، شاید -
 !خیلی بدی! خیلی، خیلی بدی !پررو بچهگم: زنم و می مشتی به بازوش می

 :گه خنده و میبا صدای بلند می
 .چه خوب قلقلک میدی! ادامه بده -

 :گم یده و م شه. خشمم جاش رو به ترس می کنم که دوباره خم میخشمگین نگاهش می
 .شنوننکن پیمان، همه صدام رو می -
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 :گه با بیخیالی می
 .خب بشنون -

 :گم با حرص می
 !زنمت ها پیمان! می -

 :گه خنده و با تمسخر میمی
 .اگه تونستی حتما این کارو بکن -

 :گم کنم و میبه دست هاش که دورم حلقه شده اشاره می
 .خوام برمولم کن می -

 :گه با چشم هایی خندون می
 مگه جات بده؟ -

 :گم بندم و از بین دندون هام میخواد جیغ بزنم. چشم هام رو میدلم می
 !پیمان -
 .اگه دوست داری جیغ بزنی راحت باش، من مشکلی ندارم -

 :گم شه و با جیغ می لم تموم میدیگه تحمّ
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 .پیمان! تمومش کن -
 :گه با خنده می

 ش کنم؟رو شروع کردم که بخوام تموم اریمگه ک -
 :گم با درموندگی می

 !پیمان ولم کن، دیوونه ام کردی -
 :گه کنار گوشم می

 !هنوز واسه دیوونه شدن خیلی زوده خانوم کوچولو -
م. آبرو وکنم و فقط میدکنم و در یک حرکت ناگهانی دست هاش رو باز میبه دست هاش که کمی شل شده نگاهی می

 .برامون نموند
*** 

 :گه شینه و مییم کنارم سحر. کنممی نزدیک هام لب به رو امچای لیوان و شینم وی صندلی می
 چرا تنها نشستی؟ -

 :گم کنم و مینگاهش می
 .زنی، گفتم مزاحمتون نشم دیدم داری با کیان حرف می -
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 :گه زنه و با حرص می ضربه ای به پهلوم می
 .دارهبینه هوا برش میه تا فامیل هاش رو میگمشو دختره ی دیوونه! من مثل اون پانی نمک نشناس نیستم ک- 

 :گه اندازه و مینگاهی به جلوش می
 .بیا اومد، انگار موش رو آتیش زدن -

 :می گه می رسه بینم که با لبخند به سمتمون میاد. همین که به ماکنم و پانی رو میکنه نگاه میبه سمتی که اشاره می
 کنیم؟ بازی والیبال میاین بچه ها! -

 :گه گردونه و میسحر روش رو برمی
 .نخیر. شما برو با همون نازی جون و نیما جونت بازی کن -

 :گه کنه و میکنه، بعد یکهو دستش رو دور گردن سحر حلقه میدازه و با شیطنت به سحر نگاه مینپانی ابروهاش رو باال می
 .عشقم! تو که دل نازک نبودی -

 :گه زنه می الیکه پانی رو پس میکنه و در حسحر صورتش رو جمع می
 .برو گمشو، دختره ی نمک نشناس! درضمن من صاحب دارم -
 .شه عزیزم تو که حسود نبودی. بیا بریم تا من از دلت دربیارم، اینجا نمی -

 :گه بوسه و میگونه اش رو می
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 .بیا بریم -
ده و  خنده و با دستش پانی رو نشون میبینه، می کنم. سحر که قیافه ی من رو میبا چشم های گرد شده به پانی نگاه می

 !بعد انگشتش رو کنار سرش تاب میده که یعنی دیوونه است
رسه. زنن. کیان پسر خوبی به نظر می بینم که با هم حرف میگردونم و پیمان و کیان رو میخندم و سرم رو برمیمی

شه و دستش رو دور  کنم که یکهو نازنین نزدیک پیمان میبخت کنه. دارم نگاهشون میامیدوارم خواهر عزیزم رو خوش

 راحت که هرچقدرم! بیشعور ی دختره. کنممی مشت رو هام دست و گیرممی گاز حرص با کنه. لبم روگردنش حلقه می

 .میام خودم به پانی صدای با. بچسبه دار زن مرد به نباید باشه،
 هوی! بارون کجایی؟ -

 :گم می رم و چشم غره ای بهش می
 .اسم من رو درست صدا بزن -

 :گه کنه و میسرشو کج می
 رعد و برق خوبه عزیزم؟ -

 :گم کشم و میجیغ خفه ای می
 !کشمت پانیمی -

 :گه ره عقب و می یه قدم می
 .زنیدونم که بهت میگم رعد و برق، االن آتیشم میببین. پس حتما یه چیزی می -
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 :گه شه و با صدای آرومی می گم. نزدیکم مینمیکشم و هیچی اخم هام رو تو هم می
 ناراحتی؟ -

 :گم اندازم و میمی پایین سرم رو
 .دونمنمی -
 .دونهن باش داداشم حد و حدودش رو مییاگه واسه اون دختره ناراحتی که نباش، مطم -

 .کنهاش دلم رو آروم میزنم. با همین یه جملهکنم و بهش لبخند میسرم رو بلند می
 .هست نممنونم پانی، ممنونم که حواست به م -
 .جای زانوی غم بغل گرفتن، پاشو بریم یه والیبال بزنیم تو رگاِ! مگه میشه آدم حواسش به خواهرش نباشه؟ االن هم به -
 شی؟ االن اگه بگم نه، ناراحت می -

 :گه ده و می سرش رو تکون می
 .کنمثارت میشم، تازه یه پس گردنی هم ن آره که ناراحت می -

 :گه سحر رو به پانی می
 !راحتش بزار پانی. خودش رو خسته نکنه بهتره -

 :گه دازه و مینپانی نگاهی به من می
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 .دونم و توخیلی خب، ولی اگه عین مادرمرده ها بشینی اینجا، من می -
حر به سمت دریا میرن تا کنار ساحل کنم. پانی هم به همراه سذارم رو بعد بازمیچشم هام رو به نشانه ی باشه روی هم می

 .بازی کنن
گیره، پس پیمان کنم، نیست. کیان رو می بینم که دنبال سحر راه میفته. دلم میگاه مین بود، به جایی که پیمان ایستاده

 کجاست؟
 ها پله از وامخمی. می شم ساختمون وارد ذارم. از روی صندلی بلند وکشم و لیوان چای سرد شدم رو روی میز میآهی می

 .شنوممی رو هایی زمزمه صدای که برم باال
 رو پیمان مامان صدای. می شم پنهان دیوار پشت میاره فشار ماز فال گوش واستادن بدم میاد ولی کنجکاوی بدجور به

 .شنوممی
 تو ریزهمی رو چی همه .نمی گه هیچی کسهیچ به بشه، هم دیوونه ناراحتی از پیمان جان مادر این بچه خیلی توداره اگه -

کرد. هواش رو باید خیلی بیشتر از جوری نگاهتون میدونی چهنمی تو، به بود چسبیده که سفید چشم ی دختره اون دلش،

 .باشی داشته این ها
 مالها این به چقدرهم هر نیست، حالیش حیا و شرم اصال که هم دختره اون. داره احتیاج ما و تو حمایت اون تنها است، به

 .باشی که بهش بد نگذره زنت کنار همش باید تو! دروازه گوشش یه دره گوشش یه کن، جمع رو دخترت می گم
 .شنومصدای آروم پیمان رو می

شه. من خودم حواسم به همه چیز هست. دم اون دختره  چشم مامان جان، چشم! انقدر حرص نخور، پوستت چروک می -

 !رو هم چیدم، خیالت راحت
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 :گه کشه و میان آهی میمامان پیم
 .شهدونم چرا این دختره انقدر بی حیا است. البته آدمی که از بچگی توی آمریکا باشه، بهتر از این نمی نمی -
 .نشده درازتر گلیمم از پام وقتهیچ ولی کردم، زندگی آلمان تو نه مامان خانم! به تربیت بستگی داره، من هم -
 .برو پیش بارانمن برم یه فکری به حال شام کنم. تو هم  آره مادر حق با تو هستش. خب -
 .به روی چشم -
 !چشمت بی بال پسرم -

شم. از حرف های مامان پیمان  رم رو وارد اتاق می شنوم. سریع از پله ها باال می صدای صندل های مامان پیمان رو که می

 .کننمی توجّه بهم و دارن شه. خیلی خوبه که اطرافیانم هوام رو بدجوری دلم گرم می
می  و زنهمی لبخندی دیدنم با. میاد شه و پیمان داخلرکنم که در اتاق باز میخدارو واسه داشتن چنین خانواده ای شکر می

 :گه
 .گشتماینجایی عزیزم؟ دنبالت می -

 :گم زنم و میلبخندی می
 .اومدم باالآره، حوصلم سر رفت  -

 :گه شینه و می کنارم می
 !ات برم منصلهقربون حو -
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 :گم کنم و میاخمی می
 .پیمان! خدا نکنه -

 :گه می و باال میاره دست هاش رو
 .اوه، اوه! عفو کنین بانو بنده شکر خوردم. اصال من غلط بکنم بخوام قربون تو بشم -

 :گه بینه میحرفش باعث میشه خنده ام بگیره. خنده ام رو که می
 !بارانم -

 :گم کنم و مینگاهش می
 جان دلم؟ -
 .خواستم بگم خانومیجوری که تو جواب میدی، من یادم میره چی میاین -

 :گه گیره و میبه خنده میفتم. دست هام رو می
 ناراحتی؟ کنه،می رو عزیزم تو از اینکه دخترخالم این رفتارها -

 :گم با دلخوری می
 .بگم نه، دروغ گفتم -

 :گه با مهربونی می
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دونی کردم. دیگه زیادی دمش دراز شده، ولی تو که میصیر من بود. باید از ابتدا باهاش برخورد میعزیزم! ببخشید، تق -

 .خوامنمی رو کسنفسم، من جز تو هیچ
 .دونم آقاییمی -
 .بشه عوض هوات و حال تا بزنیم قدم هم با  حاالهم بیا بریم لب دریا کمی -

 .دم زنم و سرم رو تکون میلبخندی می
. . . 
زنم. چقدر لذت بخشه غروب خورشید لب دریا کنار عشقت، کسی که با خورشید سرخ و سوزانِ در حال غروب زل می به

خوای. به خورشیدی که داره توی دریا همه ی وجود دوستش داری. کسی که کنارش خوشبختی و دیگه هیچی از دنیا نمی

 :گم کنم و میشه، اشاره می غرق می
 !چقدر خوشگله -

 .همیشه گرم تره صداش از
 !نه به خوشگلی تو -

 :گه پاشم که میلبخندی به روش می
 !ی آبی چشم هات هم از دریا خوشگل ترهحتّ -

 :گم با خنده می
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 با این همه هندونه چیکار کنم؟ -
 :گه ت میبا جدیّ

 ذاری لنز میکنه و میگه: اصالکنی. کمی فکر میخندی. به چشم های هیچکس نگاه نمیجلوی هیچکس جز من نمی -

 .خوریمهندونه هارو هم میاری می
 :گم با چشم های گرد شده می

 امر دیگه؟ فرمایش دیگه ای ندارین؟ -
 :گه با خونسردی می

 .نه دیگه، فقط سالمتی -
 :گه شه. بعد از خندش می کنه و از خنده منفجر میبه قیافه ی بهت زده ی من نگاه می

 .هم نکنجوری نگاشوخی کردم بابا، اون -
 :گه بعد از مکثی رو به دریا می

دونی باران! من حتی تو خوابم نمی دیدم که اینطوری ازدواج کنم. همیشه با خودم می گفتم دختری رو که انتخاب می -

کنم، باید یه مدت باهاش نامزد باشم تا خوب با اخالق همدیگه آشنا بشیم، بعدش اگه مورد پسند بود باهاش ازدواج می

 .مکنمی
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دونم کجا بود که دونم حس من به تو از کجا شروع شد و کجا به اوجش رسید؟ نمینمی...کردم اینطوریهم نمیرو فکرش 

 .عاشقت شدم. ولی یادمه همون بار اول که در رو به روم باز کردی، یه جورایی دلم لرزید
 :گه کنه و میبا لبخند نگاهم می

 بشی؟ من زن روز یه کردیمی رو فکرش دیدی، بار اول که من رو -
 :گم با لبخند می

 !عمراً -
 :گه کنه و میاخمی می

 پررو! مگه من چم بود؟ -
 .چیزیت نبود آقایی، فقط شمشیر رو از رو بسته بودی -

 :گه خنده و میپیمان می
 .اومدنم پشیمون شدملین جوابی که به من دادی، از حاال نه اینکه تو برام فرش قرمز پهن کرده بودی؟ باور کن با اوّ -

 کنه. با اولین قطره ی بارون سرم رو باال میمی تر تنگ رو دستش حلقه اون و ذارممی پیمان ی شونه رو رو سرم خندم ومی

 .زنمگیرم و به آسمون ابری زل می
 .ریم هستداره، هرجا میای بابا! این بارون آسمونی دست از سر بارون زمینی ما برنمی -

 :گم کنم و میمی با عشق نگاش
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 !خیلی زیباست پیمان -
 :گه پیمان حرصی می

 ریم هست؟چی؟ اینکه هرجا می -
 :گم رم و می چشم غره ای بهش می

  .ت ببرینخیرم، اینکه با عشقت زیر بارون، لب دریا بشینی و لذّ -
 .بکشی نفسگم: کشم و مینفسی می

 خوری. بارون داره شدیدتر میپاشو زودتر بریم. یه وقت سرما می...تونی نفس بکشی، پاشوعزیزم حاال تو ساختمون هم می -

 .شه
 :گم با قیافه ای مظلوم می

 !پیمان یکم دیگه بشینیم، خیلی خوبه -
 :گه ذاره و میداره و اون رو روی سرم میگه و کاله لبه دارش رو برمی نچی می

 .یده ای ندارهباشه، حداقل این سرت باشه که سرما نخوری. هرچند زیادم فا -
 :گم زنم و میلبخندی می

 .چرا فایده نداشته باشه. هرچه از عشق رسد، خوش است -
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شیم. بی اراده، بی اجازه، عشق چیز عجیبی نیست. همینه که اون نگاه کنه و من لبخند بزنم، نگاه تو چشم های هم غرق می

 :گه دازه و میندیگه ای به کاله می
 !باران برای کالهی این هم -

 .باران! این چنین دل مرا بردی
 .باران! دم به م مرا تو آزردی
 .باران! سرنوشتم را به یاد آور
 .باران! سرگذشتم را مکن باور

 .من غریبی قصه پردازم، چون غریقی غرق در رازم
 .گم شدم در غربت دریا، بی پناه و بی هم آوازم

 .باز هم، آمدی تو بر سر راهم
 .مراهمکنی همیشه گآی عشق! می

خیلی ممنون که حوصله کردین و رمانمو خوندین. هنوز بی تجربه هستم، پس اگه عیب و نقصی توی کار وجود داره شرمنده 

 .و بکنم که کار آبکی نباشهراخالق ورزشیتون! ولی سعی کردم تمام تالشم 
 جای به من. کنممی تایید رو ن هات های توی داستان کارشون درست نبوده، ولی من کار اوین شخصیّبگ خودتون با شایدهم

 از رو خوشبختی کشید،این که هایی سختی از بعد اون نظرم به ولی. کردممی ای دیگه کار شاید بودم اگه که نبودم، باران

 .اوردمو کم می می زدم جا زود بودم،خیلی جاش من اگه شاید. بود طلبکار زندگیش
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یش جنگید وآخرش هم مزد ایستادگیش رو گرفت. شاید ما هم باید گاهی وقت بختاما اون موند و برای زندگیش، برای خوش

 .بجنگیم آرزوهامون برای ها
شاید اگه چیزی رو از دست دادیم، به اندازه ی کافی براش تالش نکرده بودیم یا اشتیاقمون زیاد نبوده. پس به جای گله 

استی! اگه انتقادی دارین، بزارین در کوزه آبشو بخورین. نه کردن و اوقات تلخی به گذشته فکر کنیم و ازش درس بگیریم. ر

شوخی کردم! می تونین به صفحه ی نقد من مراجعه کنین، ممنون میشم. همین دیگه و فقط براتون از خدا شادکامی و 

 .سالمتی آرزومندم
 یا علی

 مغمتون ک
1/6/1399 
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