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 ! نیست پیشبینی قابل چیز   هیچ  یزندگ تو

 فهمیدم  انداختم  گذشته به  که نگاهی تو اینو 

 ، برام بود سخت خیلی که داشتم روزایی  یه فهمیدم

 … شد  اما ، بشه تموم روزها اون  نمیکردم فکر  اصال  

 تکرار  دیگه میکردم فکر که  شادی از   پر داشتم روزایی  یه فهمیدم

 …  اما  ،نمیشه

 وجود  اون  از  بهتر میکردم فکر  که ،زندگیم تو اومد آدمی یه روز  یه

  تعداد به بلکه! تا دو نه ،یکی نه اونم ،داره وجود کرد  ثابت رفتنش بااما  باشه اشتهند
 !!!داره وجود اون  از  بهتر آدم سرم موهای

 !! نداشت هم اخمکردن ارزش  حتی  که ،کردم گریه  چیزایی یه  واسه فهمیدم

 ! دبو هم  نیحز که ،نبود دار خنده  تنها نه که ،خندیدم  چیزایی یه  واسه و

 … گذر  وقتایی  یه و  کردم گذشت وقتایی یه

 … سپری   رو روزایی یه و  کردم زندگی روزایی یه

 ، زندگی این داره زیاد پایین و باال

 … اما

 : افتمی در رو این   فقط من

 ! نیست پیشبینی قابل دنیا این تو چیز هیچ
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که جبر ناجوان   ییتک تک زخم ها یباشد برا  ی تواند مرهم  یگذشت زمان م ندیگویم
بلکه  شودیذشت زمان نه تنها مرهم نمگ میگو یروزگار بر دلت کاشته اما من م  یمردانه  

وقت به  چی جان من ه یآر گذاردیم  یقبل یبر زخم ها  یزخم شتریب  یرحم یهر روز با ب
کن در لحظه شاد   یباشد و سع لی دل یب گرچهگذشت زمان دلخوش مکن ،لبخند بزن 

هنوز   رایگرفت ز  یاز زندگ توانی است که م یانتقام  نی بزرگ تر ستنیشاد ز  را یز  یباش
  دیو با  می کردن،زنده ا  یو محکوم به زندگ میبه دلخواه نباشد زنده ا  م،گرچه یکشینفس م
 م… ینهاده ا یآنچه را که به الجبار نام زندگ میکن یزندگ

 

  فینح کریبر پ یزنیم  انهیرحمانه تاز  یروز ها چه ب نی حواست هست که ا  چی" باران ه
 دورانش؟  یخسته که سخت به ستوه آمده از سخت یدخترک

 ش؟ یبرا  یرقم زده ا یحواست هست که چقدر تلخ چیه

  یاهیاز هر س  یداشت،تو را پاک و عار یعاشقانه تو را دوست م  یکه روز  یکس یبرا 
اش؟ چه شد که نوازش  ی زندگ یها   یدیبر سف یختیر  یاهیميدانست،چه شد که س

 و تلخ شد؟  نی حز یخاطرات یتداع شی برا دنتیگشت؟چه شد که بار  انهیتاز  تی ها

 !" یزد یو آرام تر م  یکرد یصبر م  یبه حرمت آن همه عشق کم کاش

 

عاشقش بودم اما   شهیکه هم   یبلند شد اهنگ پدر خوانده ا  می هشدار گوش یصدا 
و هر صبح که صداش مثل ناقوس تو   میگوش که شده بود اهنگ هشدار  یدرست از وقت
بردم وبا   رونی پتو ب ری ! دستم رو از ز  شدمیازش متنفر م شتریو ب  شتریب شدی سرم اکو م
 رو خاموش کردم   میحرص گوش

 مامان بلند شد:  غیج یصدا که شدیداشت گرم خواب م چشمام
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نامزدت   یم؟ناسالمت یفرودگاه باش دیبا میرفته هفت ون ادتیدختر، ی_ ِا تو که هنوز خواب 
 .ادی داره م

 

حسرت به تخت خواب گرم و نرمم انداختم و  با   نیعج  یبلند شدم  نگاه یسخت به
 خواب آلود گفتم: 

 

 .  شمی_ االن آماده م

 

 رفت:  رونیغر کنان از اتاقم ب غر

 

 باشه. داریوقت ب ری _ انگار مجبوره شبا تا د

 

  یرمق بودم که انگار تو خواب کوه کنده بودم ،به خاطر درامون موندن  از غرغرا  یب یجور
 بلند شدم ودست و صورتم رو شستم. ام زود  هیمامان هان یبعد

که   ییخرما یبلندم عزا گرفتم موها  یموها   دنیباد  شهیمثل هم ستادمیکه ا  نهیآ  یجلو
  گرفت. یاز وقتم رو م ی کردنشون کل  شونه  دیرس یکمرم م  ریتا ز   شونیبلند

 یکه من عاشقش بودم  بعض یمهربون  یکوتاهشون کنم بابا ذاشتیوقت نم  چیه بابا
سراغش  و اونم بدون    رفتمیوقتا که حوصله شونه کردنشون رو نداشتم شونه به دست م 

هم   ی هی بر خالف بق کردیبرام شونه شون م شی ذات یبا لبخند و مهربون یمخالفت چیه
بود   یبرق لب صورت هی شمینداشتم ،کل آرا  دنکر شی با آرا یخوب ی  ونهیسن و ساالم م

 . رونیلباسام حاظر و آماده رفتم ب ضی عد از تعوو بس ب
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 گفت:  طنتی با ش دنمیبا د  ییدا

 

  آماده شد .  خفته  یبا یز   چه عجب _

 

 حوصله گفتم :  یب

 

 .میحاال که آماده ام بر   گهی_خب د

 

  گفت :  دینگاهش رنگ تعجب گرفت ،خند میحوصلگ  یب دنید با

 

کل شب رو   اریماز   دنیاز ذوق د   نیا  کردمیبگو فکر م  اد،منویب  _ مثال نامزدش قراره 
 باطل.!   الیخ یزودتر از همه آماده است اما زه ره،صبحی خواب نم

 

 گفت:   یبا تبسم محو  بابا

 

 حوصله است. یقدر ب نی_خب حتما خواب نرفته که ا  

 

چطور خوابم برده بود،لحظه آخر  بالشت  به دهیافتادم که نرس شبید  ادی ام گرفت،  خنده
 اومد: رونیمامان لقمه به دست از آشپزخونه ب
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صبحونه    یکه نشد درست و حساب  یکرد ری اون قدر د یبخور،ضعف نکن  نویا  ای_ب
 .یبخور

 

رفتم  یگونه اش  نشوندم،اونقدر هول هولک  یرو  یرو از دستش گرفتم و بوسه ا  لقمه
که لحظه سوار   هیشکرش باق ی پامه،جا  میتو خونه ا یکه اصال حواسم نبود صندال رونیب

چپ و عاقل   د،چپ یپام رو د یکه در جلو رو باز کرده بود تا سوار شه صندال  ییشدنم دا
کردنش گل کرده لقمه   تی حس اذ  شهیکه مثل هم نیبه ا  رفک  کرد،بای نگام م  هیاندر سف

 : دمیوپو با اخم ت  دمیتو دهنم رو بلع ی

 

 ؟ یکنینگام م  ینجوریچرا ا  هی_چ

 

 که حسم متقابله.  دونستمیدوستش داشتم و م یل یباهم،اما قلبا  خ می بود ریکارد و پن مثل

 

 ! یفهمیم ینگاه به پاهات بنداز  هی_

 

بکوبم تو سرم،آخه  یدو دست خواستمیکه به صندالم افتاد آه از نهادم بلند شد،م نگاهم
رسوا شده   اریماز  شیوگرنه که پ دی د  ییقدر حواس پرتم من،حاال خوب شد  دا ن یچرا ا

 و بعد از عوض کردن کفشام اومدم و سوار شدم.  دمیبودم،به طرف خونه دو

رو به   روند،سرمی م یشتریسرعت ب نباربا یا  کردیم  یکه  آروم رانندگ شهیبر خالف  هم بابا
بابا   یبرادر زاده  اریار،ماز ی شد سمت ماز  دهیدادم ،ناخودآگاه فکرم کش  هیتک  نیماش شهیش
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ساله بود تو  تصادف از دست داده بود و از همون موقع  ۴که  یبود پدر و مادرش رو وقت
فرق   ار یمن و ماز   نیوقت ب چیرو به عهده گرفته بودند، ه شیرست بابا ومامان سرپ 

  یوجه مبهش ت  شترینکنه ب یمیتی احساس  نکه یا  یوقتا برا یبعض یحت  ذاشتندینم
 هام بود. یبچگ یهم باز  ییجورا  هیکردند 

بره کانادا، دائم تو خودش بود و هرچه   لیادامه تحص  یافتادم که قرار بود برا   یروز  ادی
 .  کردینگام م یزد و بانارحت  یرو بگه حرف نم لشیکه دل کردمیقدر اصرار م

که اون شب   افتمی بابا حرف زد در کمال تعجب در   و قبل رفتنش با اوردیآخرش تاب ن اما
 کرده بود.  یمنو از بابا خواستگار اری ماز 

 :  مخالفت کرد و گفت  لشیاوا  بابا

 زوده.   یلیحرفا خ نی _هنوز واسه ا

  یرو به خودم   سپرد وقت یر یگ م یتصم دیرو د اریماز  ی ها یتاب یاصرار ها وب ی وقت  یول
که   یپسر اریاز خداشه ماز  دونستمی چقدر ذوق وشوق داشت م زد یمداشت باهام حرف  

حس رو داشت، اما من    نیخودش بزرگ کرده بود دامادش هم بشه مامان هم هم
بودم ،از   ده یبرادر د هیرو فقط به چشم  اری ماز   شهه یکه هم یچم شده بود،من دونمینم

  یتو گوشم زمزمه ها  همش  اریشوکه بودم !اون روزها ماز   یبد جور شیخبر خواستگار 
  یو م  شدیاشک تو چشماش جمع م  دیدیرو م دمیکه ترد ی، وقت دادیسرم عاشقونه
 گفت:

  .رمیمی من م  کنمیباشه،من دق م یاگه جوابت منف یدونی_آرام م

 

 بود مثل پسر بچه ها !  شده
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که   یرو نداشتم ،با خودم گفتم وقت شیدوست داشتم تحمل غم و ناراحت اروی ماز   من
 به تن کنه ،پس چرا دوست داشتن نتونه به عشق مبدل شه ؟  یلباس دوست  شهینفرت م

 رو دادم.  بود رو کنار زدم و جواب مثبت دیفکر هر چه ترد  نیبا ا و

 

  دنشیمحض د م،بهیگشت یم  اری با چشم دنبال ماز  تی اون همه جمع  ونی فرودگاه م در
که تازه   یی، با لبخند به طرفمون اومد،چقدر با اون روزا  میبراش دست تکون داد

 ! دهیورز   یبره فرق کرده بود چهار شونه و اندام خواستیم

محکم به طرفمون گام برداشت ،بعد از سالم و احوال   ییحال با قدم ها  نیو درع  آروم
 .میرفت نیبه طرف ماش جی را یها یپرس

 دستم اشاره کرد :  یتو یبا خنده به گال  اری از م

 

 ست؟ ی _احتماال  اون گال واسه من ن

که کم  میتو خونه ا  یدستم انداختم،اون از صندال یرز تو  یبه گال یخجل زده ا  نگاه
که نکوست از صبحش   یاز دست گل دومم،روز   نمیفرودگاه و ا امیمونده بود با همونا ب

 حال خودم رو نباختم وبا خنده گفتم: نیه با ا کن  ریرو بخ شی خدا باق داستیپ

 

 چکار؟  یخوا ی م  ،گلی_خودت گل

 

 : دیخند بلند
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 .نهیبیکه گل م ،چشماتهی_مرس

 

 رو به طرفش گرفتم. گال

 

 دارم.   ی_دست تو باشه بهتره،به گل آلرژ

 

 دونستم؟ یداشت؟پس چرا من نم یگل آلرژ به

 و بابا نشنوند آروم گفت:  ییکه دا یجور 

  یقبول شد یمورد عالقت دارو ساز   یرشته  دمیشن  یبرات تنگ شده بود،وقت یلی_دلم خ
نامه ام   ان یپا  ریکه درگ یدونی م  یران،ولیا  ام یب رمیبگ یرو مرخص یچند روز  هی،خواستم 
  بودم .

 ت: گف   دوباره گل کرده  طنتشیکه معلوم بود حس ش ییبگم دا یزی چ نکهیاز ا  قبل

 

  هی  یایقراره ب   دونستیکه م شبی،از د خوادینامزدت چقدر خاطرتو م یدونینم اری_ماز 
لقمه هم   هی  یحت  ،آرامیکه نبود  ییروزا  یدونیقدرشو بدون ،م  ده یلحضه هم نخواب
 خورد!  ییقابلمه غذا رو تنها   هی یاز خوشحال شبیخورد،اما د  یغذا نم یدرست حساب

 :  شد. با حرص گفتم ینم الیخی چقدر چشم غره رفتم که بس کنه  ب هر

 ! یییی_داا

 و گفت:  دیخند 

 ! یبدونه چقدر دوستش دار اریماز   یخوای_جااانم نم
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 و گفت:  دیخند اری ماز 

  چیدوستش دارم ه شتریکه من ب نی البته در ا دونم، یم ست،خودمی به گفتن ن یاز ی_ن
  .ستین یشک

،حس کردم گونه هام رنگ گرفت   نیی با خجالت سرم رو انداختم پا اری حرف ماز   دنیشن با
 . شدمیمعذب م یبابا و داب ینبودم ،اما جلو  ییدختر خجالت

بود،انگار آب و   ریتر  و سر به ز  یبره افتادم ،خجالت خواستیکه تازه م  یزمان ادی  دوباره
 گذاشته بود! ری روش تاث یلیکاندا خ یهوا 

  *** 

 ها از صبح افتاده بودن به جون خونه !  رخدمتکا

رو   می گوش میر یو اومدنش جشن بگ  اریشدن ماز  لی بود، به مناسبت فارغ التحص قرار
 ترنم رو گرفتم،بوق دوم رو هنوز کامل نخورده بود که جواب داد: ی برداشتم و شماره 

 

  ؟  یاز ما کرد  یادی _به سالم آرام خانم!چه عجب 

 

 گفتم: دمیخند

 

امشب   ال یخیب نارویبود بهت زنگ زدم،حاال ا روز ید نی هم سالم دوما  که کی که عل_اوال 
 ؟ ی ایب ی خوا یم یچه ساعت

  نی ایاصال بهم م نمینم،ببیکنجکاوم که زودتر آق نومزدت رو بب یلیخ ی،ول  دونمینم قی_ دق
 . امیب میهشت و ن  ای  ایهشت    ی طرفا د ینه؟شا ای
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 حوصلم سر بره.  خوامینم یقم ی رف یا،ناسالمتیزودتر ب شهی_نه اگه م

 

 خنده گفت: با

 ره؟ یبا وجود نامزدت بازم حوصلت سر م یگی م یعنی_

از   ی لحظه ا  اریماز  ذارندیهمه مدت مطمئنم نم نی همه دعوتن ،بعد از ا اری ماز   ی_ دوستا 
  کنارشون جم بخوره. 

 .  ارمیبا خودم ب   دمیآرام ،سع ی،راست امی_باشه اگه تونستم زودتر م

 :  حرص گفتم با

 رو باهات غدقن کنه.  می مامانم دوست یخوا ی ؟م  یاریدوست پسر ب  هی_نه مگه پارت

 ؟  یزنی_باشه بابا. حاال چرا م

 ؟   یخسته نشد ؟یرنگ وارنگت بردار  ی دست از دوست پسرا  یخوا یم ی_ ک

  ایدوروز دن  ستندی آرام ،باز نرو تو فاز مامان بزرگ، همه که مثل تو بچه مثبت ن الیخ ی_ب
 ! م یرو بزار خوش باش

 ! یکیبا  یروز  نکهی،نه ا یک یخو المصب  فوقش   ی_باشه قبول ول

 :  گفت طنتیوباش دیخند

 .یش یزود خسته م یننه بزرگ؟اون جور  نه ی_ عشقش به هم

در سنگ(    نیآهن خ ی)نرودمگفتیم  شهیجور مواقع هم نیحرف مامان افتادم که تو ا   ادی 
اگه تا صبح هم  دونستم ی شدم م الیخیب شهی رفت،پس مثل هم  یو واقعا هم که نم

 رو قطع کردم.  یگوش یبود! بعداز خدا حافظ دهیفا  یبازم ب کردمیم حتشینص
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شکل   تمونی میزود صم یلیشد وخشروع  رستانیما از دب  یدوستم بود،دوست نیبهتر  ترنم
بهونه   هیرفتم ،ترنم هم  یروز من مدرسه نم هیکه اگه  ی،طور میگرفت و بهم وابسته شد

  ومدیاگه اون نم ای   نداره ییصفا  چیمدرسه بدون تو ه  گفتی ! مرفتی ونم  کردیجور م یا
به طرف مقابلمون   یو اگه کس م،یپشت هم بود  شهی !همتگذش یاون روز اصال واسم نم

 تو کاسه اش!  می ذاشتیده برابر بزرگ ترش رو م کردیم ین یتوه نیکوچک تر 

 بود !  ییچه روزا  ریبخ ادشی

 هینتونه از هم جدامون کنه،قهر هامون به  چکسیو ه زیچ چیکه ه میخورده بود قسم
 . دیکش یروز هم نم

 

که  ی رنگ یاسی  یمجلس  اتاق بر انداز کردم لباس  یقد  نهیبار آخر خودم رو تو آ یبرا 
موهامو کج شونه کرده بودم و تا پشت سرم بافت   ومد یبهم م یلیبود خ اریسوغات ماز 
بود شال   لی تکم زیهمه چ دم یرو هم پوش میمشک  ی،صندال  حیمل ش یآرا  هیزده بودم و 

  ی،مهمونا کم کم در حال اومدن بودن همه جا  رونیرفتم ب و رو سرم انداختم و   رمویحر 
بود   ومدهین هنوزاز خونه اش  نکهینبود ،مثل ا اریاز ماز  یسالن رو از نظر گذروندم اما خبر

! 

 بود.   دهیکه از پدرش بهش ارث رس  یآپارتمان  ی خونه

و کنار مامان که مشغول گفت و گو با چند تن از مهمونا بود نشستم ومشغول   رفتم
 با مهمونا شدم . یرساحوال پ

قرار   ییبود !هر وقت جا   ن ی هم شهی،هم ادیبود ،مثال قرار بود زود ب ومدهین هنوز  ترنم
که   ی،وا  شدی م دایساعت سر کله اش پ هیو بعد از   شدمیاول من حاضر م م یذاشتیم

  اریآورد،تو فکر ترنم بودم که چشمم خورد به ماز  یعادت بدش حرصم رو در م  نیچقدر ا 
 کرده بود.   کی و پ کی ش یتو ،حساب ومدیکه تازه داشت از در سالن م
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ها شروع شد ، با   یدوستاش دورش رو گرفتن و احوال پرس چشم به هم زدن کی در
  ی انکار نکردن  زدیکه تو چشماش موج م ی،اما غرور کرد یرفتار م یمیبا دوستاش صم نکهیا
طرف  ادیکه گذشت ، متوجه شدم از جمع دوستاش جدا شده وداره م یود کمب

  یسهل انگار  کی که در  ی،حلقه ا  رفتمحلقه ام افتادم و استرس گ  ادیناخوداگاه    من
 ناراحت شه! دمی ترس یافتاده بود تو چاه فاضالب! بهش نگفته بودم چون م

 : اومد کنارم با لبخند دستشو به طرفم دراز کرد  اری ماز 

 کنم . ی تورو به دوستام معرف خوامیآرام م ای_ب

 گفتم و بلند شدم .  یا باشه

متأهل بودن و    اشونیکرد بعض یمنوبه جمع دوستاش معرف  یاز سالم و احوال پرس بعد
 یلیدوست دختراشون  اومده بودندخ ایبا نامزد و   ایبا همسراشون اومده بودن ،و بعض

 شاد همه زوجا رفتن وسط .   یبا شروع اهنگ شدنیم  یمیزود صم

 دستش رو به طرفم دراز کرد :  اری ماز 

 

 بانو؟  ید ی_افتخار م

 و گفتم:   دمیخند

 ! کی_اوه چه رمانت

 : دیکه تو دستش گرفت متوجه حلقه شد و پرس دستمو

  _حلقت کو؟

 :  ِمن ِمن گفتم با

 _تو چاه فاضالب 
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 :  ادامه دادم .وبعد 

 …  _خب خب راستش تو حموم بودم که

 با خنده حرفم رو قطع کرد وگفت:  اری ماز 

گفته باشم !حاال    ها دهیکار دستت م یروز  هی تی حواس پرت نیافتاد تو چاه ، ا   هوی_که 
 وسط تا اهنگ تموم نشده ! میبر  الیخیب

فتم  موضوع  برخورد کرده بود تعجب کردم با خودم گ  نیراحت با ا  نقدریکه  ا  ن یا از 
و منو با خودش    دیرقصیماهرانه م یلی، خ شهی بابت حلقه از دستم دلخور م یحتما کل
 :  گفتم طنتیکرد، با ش  یهمراه م

و با دوست   یپارت  یرفتیکاندا م ،نکنهیقدر ماهر نبود  نی_قبلنا تو رقص ا 
 ! یدیرقصیم دخترات

 گفت:   ابروش رو داد باال وبا خنده یتا  هی

 کلک ؟  ی دی_از کجا فهم

 ات چندتا بودن ؟   قهیعت یدوست دخترا  نیحاال ا  م،ینیما ا  گهی_خب د

 :  رو خاروند و متفکرانه گفت شیشونیکم پ هی

 ! ادی نم ادمی قیدق کنمیفکر م  ی_اووم هر چ

 ام!   قهیفقط من بد سل کردمیبودن ،فکر م قهی_چقدر بدسل

 وگفت:   دیندغش خ غش

  الیخ یزه  یکنه ومن ذوق کنم،ول ی،با خودم گفتم االنه که حسود رتتمیغ ی_کشته مرده  
 باطل! 

 !  یبود که االن کچل بود  ینگفتم اگه جد یزیچ هیشوخ دونستمی_چون م
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 چشم دوختم و گفتم:  اری به ماز   دنیدور رقص  نیاز دوم بعد

 ؟ ی _خسته نشد 

 ؟  ی_نه مگه تو خسته شد

 .رمیگ یم جهیدارم سر گ گهی _ آره، د

 .  یحال کن ارمیخنک م یدنینوش هی،االن واست  نی _باشه.پس برو بش

که   اریسالن نشستم،چشمم خورد به ماز  یگفتم و رفتم رومبل دونفره گوشه   یا باشه
 !  ارهی ب یدنیخواست واسم نوش یسرگرم صحبت با دوستاش شده بود مثال آقا م

 _سالاااااام...

  ری، زد ز  دمیبلند ترنم که انگار بلندگو قورت داده بود،با ترس تو جام پر یصدا   دنیباشن
 . کم یخنده که با اخم رومو برگردوندم ،اومد نزد

 جواب سالم واجبه ها. ،ی_آرام خانوم

نگفتم و همچنان با اخم نشسته بودم ،اومد کنارم دستشو دور بازوم حلقه   یزیچ بازم
 کرد و گفت: 

چپ    یداداش مهران ما، که از دنده  نیاما ا  امیزود ب خواستمیخانومم؟ باور کن م ی_قهر
 کنم ؟  ش یتا راض  دیبده طول کش نشویماش چیسو  کرد،یپا شده بود قبول نم 

که   هیی از عادتا  یکی ی کردن و بد قول ری،د یکن حی وجکردنتو ت  ریالزم نکرده د  گهی _بسه د
 .ی فکر نکنم ترکش کن

 خنده گفت: با

من   شهی م یگفتن ترک عادت موجبه مرضه حاال واقعا دلت راض م یکه از قد یدی_شن
 ؟   رمی بگ یزی چ یمرض
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 روش.  نم ینداره ا  یبی،ع یهمه مرض دار نی_ ا 

 

  آخم بلند شد. یگرفت صدا  شگون یکه دور بازوم حلقه کرده بود محکم ازم ن یدست با

 ؟   یندار قتوی تلخه ،تو هم تحمل حق قت یحق گن یم یگفتم مرض دار ید ی_د

 ؟  یمنو دار  یشگونا ی؟تحمل ن یندارم ؟ تو چ قتوی_من مرض دارم؟ من تحمل حق

 م و مانع شدم .که دستشو گرفت رهیبگ شگونیحرف خواست دوباره ن نیدنبال ا  به

  یکیمن ،  یکیو    زدی اون م یک یدعواهامون شروع شده بود،طبق معمول   یشوخ  یشوخ
 اون!   یکیگفتم و یمن م

  مامان بلند شد. یصدا  نکهیا  تا

 ؟  ن ی جنگ اشتباه گرفت  دونیرو با م نجای_چه خبرتونه دخترا ؟ا 

  هیانگار که خانم تا  به ترنم  که حاالساکت و مظلوم نشسته بود انداختم ،انگار نه ینگاه
 .کردی با من کل کل م شیپ  قهیدق

 :  با خنده گفت نباریا  مامان

اونجا رو   دهینرس قهیدق هی به  نیشما دوتا باهم باش هی_امان از دست شما ها،فقط کاف
 رو سرتون. دیذار یم

 گفت و رفت. نو یا

 برام. ینذاشت مامانت آبرو ی_خدا بگم چکارت کنه آرام ؟جلو  

  ینجوری مامانم از بس ما رو ا ،درضمنیبا من کل کل نکن یخواستی _وااا به من چه ؟!م
  شده .  یواسش عاد  دهید

 گفت:  باخنده
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 یاون نمیکنجکاوم بب یلینومزدت کجاست ؟خ نیا یبشه،راست  ی_نه،فکر نکنم واسش عاد 
 .  نمیرو بب ره یدوست اسکل منو بگ  نیشده ا  یکه راض

 .ی_اسکل خودت

جلب توجه   ادی که ز  یبود، طور ستادهیا  ری ام ییکنار دا  نگاه کردم پشت به ما  اری ماز  به
 نکنه بادست  بهش اشاره کردم : 

 _اوناهاش. 

 ! تهیی ؟اون که دا  یگی_کدوم رو م

 . سادهی وا میی که کنار دا یچشماتو خوب باز کن ،اون وونهی_د

 بود: دیبود که راحت تو د  ستادهی ا  یطور اری ماز   حاال

 

 

 ..نایوا فیک ؟منظورم مانتو وکفش  یکرد  دیرنم واسه دانشگاه خرت گم ی_م

بود،مثل خودش   دهیبود،انگار سوالم رو نشن اریبگه نگاهش رو ماز  یزی چ نکهیا  بدون
 گرفتم ! شگون یازش ن

 _آخخ .چه مرگته آرام ؟ 

 _ الحمد اهلل که کَر بودن هم به صفات بارزت اضافه شده...

 ؟  یگفت یزی_چ

منظورمه ،اگه نه که با   نایا  فی ؟ مانتو و کفش و ک ی کرد دی واسه دانشگاه خر  دمی_ پرس
  م؟یهم بر

 د؟ یخر ی ا یبا من ب یخوایم  یکنیاونو ول م تو ه،یا  کهیعجب ت نومزدت گمی_نه هنوز...م
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بعد از   نگفتم یزیطرفمون چ ومد یکه داشت م اریماز  دنیجوابش رو بدم اما با د خواستم
 :  با ترنم رو به من  گفت ی سالم و احوال پرس

 ؟ یکنی نم یمعرف زم ی_ عز  

 گفتم:  ترنم  نگاه کردم وبا لبخند به

 و چند ساله ام. نی چند _ترنم  دوست

 لبخند رو به ترنم گفت:   اربای ماز 

  نمتونیکنجکاو بودم بب یلی،خ کنهیم  فی ازت تعر  یلی،آرام خ نیی _پس ترنم معروف شما
  باهاتون  خوشوقتم. ییاز آشنا

 .نیممنون،همچن یلی_خ

زوجا مثل قبل   کرد،همهیرو در جوونا فعال م دنیشاد که حس رقص یشروع شدن آهنگ  با
 شه!  یسرشون نم یخستگ نایوسط،موندم ا  ختنیر

 با خنده گفت: کنمیرو تماشا م هیرقص بق دیکه د اری ماز 

 !  ِیداشت جهی؟ تو که سرگ     خوادی _نکنه دلت رقص م

دارن  یپر انرژ ینجوریا   یخستگ یبدون ذره ا  نای_نه بابا فقط تعجب کردم که ا 
 .  رقصندیم

 . شندیهمه که مثل تو زود خسته نم زمی_آره عز 

 با خنده گفت:  ترنم

خانم   ییجا  میبر  خوامیاست،هر وقت ازش مخسته  شهیآرام هم ادمهیکه من   یی_تا جا 
؟خدا بهتون صبر بده    ستیبه قول خودش حسش ن ا یخسته است    ایحوصله است   یب
 ؟ 
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 به خودش گرفت:  ی نیغمگ افهیق اری ماز 

 

 بده .  وبیواقعا  خدا بهم صبر ا   نیگی_ راست م

 گفتم:   باحرص

 ! ااری _مااز 

با   بردند،ترنمیاز دست انداختن من لذت م یلیخ دند،انگاریغش غش خند هردوشون
 خنده گفت:  

 تلخه،خانم خانما.  قتی_حق

 قهر رومو برگردوندم ،حرف خودم و به خودم پس داده بود! با

 با تاسف سر تکون داد و رو به ترنم گفت:  اری ماز 

 !  کنهیمثل بچه ها قهر م  شینیب ی_م

 دوباره با خنده گفت:  ترنم

 بوده!  نی تا بوده هم نی_ ا 

و اصال به    ذاشتنیقدر راحت با هم سر به سرم م نیا  نکهیواقعا دلخور شدم ،از ا  گهید
 آوردند!    یخودشون نم یرو

از دستش دلخورم    دیفهم ی دوستش که تازه اومده بود رفت ،ترنم وقت دنیبه د اری ماز 
 نادم گفت: 

که موقع   یینداشتم فقط خواستم حرفا ی؟باور کن منظور  ی_آرام تو ناراحت شد 
 کنم ! یتالف  رو ی زد اومدنم
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زود با همه   یلیبود خ نیبود ! اخالقش هم یجور نی هم شهیگفت...ترنم هم یم راست
  یتیتو هر موقع شهی مذکر هم  اینداشت که طرف مونث بود  یشد ،براش فرق یم  یمیصم

 دوست داشت که سربه سرم بذاره . 

 رو جمع کردم و متفکر نگاش کردم:  لبام

 ترنم ... یدونی_ م

 .کردیحرفم کنجکاو نگام م ی  هیبق دنیشن یبرا 

 به دشمن نداره!  یاز یمثل تو ن ی_ آدم با وجود دوست

 اخم کرد: 

 گه؟ ی _ بد اخالق نشو د

 و بلندم کرد:  دیرو کش دستم

 _کجا ؟ 

  رقص اشاره کرد ستیپ به

 _ اونجا! 

رقص برد ومجبورم کرد که   ستیوبه پ دیتوجه دستمو کش یبکردم اما ترنم  مخالفت
 یپدر  لی شدم ،که شاد و خوشحال با سوسن که از فام اریمتوجه ماز  کنم ، شیهمراه
 !  دیرقص یم بود 

انداخت ،حاال   یهم نم ینگاه خشک وخال  هی   یدخترا حت هیکه جز من به بق یاری ماز 
  اریکردن ماز  سهی کارم شده بود مقا انگار دیرقص ی پروا با اون دختر م یچقدر راحت و ب

 ! اری دو ماز  نی ا نیگذشته ،و چقدر فرق بود ب  اریحال و ماز 

 نیپروا ب  یساختن،نگاهش که ب گهی د اریماز  هیو جاش    دنیرو کوب اری اون ماز   انگار
 کرد!  یرو بهم القا م ی حس بد دیچرخ  یم  لی دخترکان فام



 باران  انهیتاز 

22 
 

رو نسبت بهش در  خوندمیکه تو رمانا م  یدستش دلخور بودم ،درست بود اون عشق از 
 بودم .  رفتهی اما دوستش که داشتم اونو به عنوان نامزدم پز  دمید یخودم نم

 یهمباز  هیدوست   هی  ایبود   نامزدم نبود و فقط پسر عموم اریکه ماز  ییاون روزا  ادی
 !ریبرادر بود به خ هید،یوشا 

وقت نذاشت و   چیکه ه یبرادر دوست داشتم ،برادر هی نی ع  رو اریدر ، من ماز برا هی، آره
  یم  دهیرو ناد  مون یتفاوت سن شهیکه هم ینخواست که داداش صداش کنم ،برادر

هام رو به گردن   طنتیش شهی که هم یهام بود،برادر طنتیش  ی هی پا شهیگرفت و هم
 تنگ شده بود!  اریاون ماز  یدلم برا  ند،چقدرگرفت تا مامان و بابا دعوام نکن یم

گذاشته بود رفتيم.ترنم  یدنیکه روش انواع نوش یزیطرف م تموم شد وبا هم به اهنگ
 برداشت و با حسرت  نگاهش کرد . زیاز رو م رو یا  وهی آب م وانیل

 بود؟  گهینوع د  هی نی ا شدی م ی چ آرام گمای _ م

 آخش بلند شد : ی محکم زدم پس کلش که صدا دست   با

 ! پرهیکه هوش از سر آدم م  یزنیم یجور ییدنی پا نوش هی،تو خودت    می_ بابا نخواست

 . یش یوقت آدم نم چی_ تو ه

 وگفت:  دیخند

 چیمن ازت ه نی طور به خاطر هم نیهم وونامی ،ح شنیفرشته ها که آدم نم زمیعز-
 وقت انتظار آدم شدن ندارم .

  وون؟یح  یگیبه من م-

 !  یدوست داشتن  ی شامپانزه  هی_آره  

ومنم به دنبالش ،آخر خسته   اطی پا به فرار گذاشت و رفت تو ح عیحرف سر  نی گفتن ا با
 .میدیو کوفته رو َچمنا دراز کش
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 : دمیانداختم و پرس  دیخندیبه ترنم که داشت م ینگاه مین

 ؟  یخند یم ی_به چ

  .می مون یدختر بچه ها م نیبه قول مامانت ع ی_به خودمون که نوزده سالمونه،ول

 و گفتم:   دمیخند

 وقت دوست ندارم بزرگ شم .  چیکه ه _من

 طور. نی_منم هم

 

 ؟  ن یبچه ا دیکنیشما گُنده َبکا هنوز فکر م یعنی_

دوست داشت سربه سرمون بذاره ،از رو چمنا بلند  شهیبود ، که مثل هم ییدا   یصدا 
 شده بود اخم کردم :  پیچقدر خوشت ینگاه کردم تو اون کت شلوار مشک ییبه دا میشد

 ؟   هیبک ک گنده  یفهمینگاه به خودت بنداز،م هی نهی_برو تو آ 

 : دیخند ترنم

 نهیآ  نیا بذاره،وگرنه تو   شی به نما رو کلشی بزرگ باشه  که  کل ه ی نهیآ  هی  دی_با
 .  دهیها که نصفش رو هم به زور نشون م یمعمول

 اخم کرد:  یمصنوع  ییدا 

 از دختراست. یلیخ یآروز  کلیه نی_از خداتون هم باشه، هم

 :  میو هم زمان گفت  میدیخند

 همون دخترا!  شکشی_پ

 وگفت :   دیزنگ خورد خند شیجواب بده که گوش خواست
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 ببردتون!  ادی آقا دزده ب نیخوا ی تو خونه اگه نم دی_ بچه کوچولو ها بر 

 ازمون دور شد .  دادی رو جواب م شیکه گوش نیح  نیودرهم

و عزم   دیمهمونا کم کم شروع به رفتن کردن ترنم هم پالتوش رو پوش  از صرف شام بعد
 رفتن کرد . 

 _کجا ؟! 

 .  خونه رمی،م زمی _وقت رفتنه عز

 وقته امشب بمون فردا صبح برو.  ری _االن که د

رو   نشیبره سر کارش،ماش  دی که صبح زود با  یدونیکنه،م ستمیمهران سر به ن یخوا ی_م
 االن واسه من سر شبه .   ستیوقتم ن  ری د  الزم داره

 کرد رفت ،   یحرف خداحافظ  نیاز ا بعد

 و خواب آلود رو مبل نشستم .    خسته 

 خانم خانما ؟  ادی_خوابت م

خاطر تنها به تکون دادن سرم     نیبود،هنوز از دستش ناراحت بودم به هم رای ماز   یصدا 
 برد:  یپ م یاکتفا کردم،کنارم نشست، به ناراحت

 ؟ یزنیحرف نم  ی_ناراحت

 نگفتم،با خنده گفت:  یزیچ

ساعت   هی و   امتیقهر قهر تا ق یگفت  یم یشد یها تا ازم ناراحت م   یبچگ ادی م ادت ی_
 . شدیم  امتیبعد ق

  

 فکر بود !  ی تو  قا  یکردم عم  نگاش 
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بود، قهر و   کی از نظرمون کوچ ایبود، اون موقع ها چقدر دن ییچه روزا  ریبخ ادشی_
بود   کی ،دلمون کوچ میبودند چقدر قانع بود  یمعن  یها چقدر کوتاه و ب یآشت

 تر .  کیوآرزوهامون هم کوچ

 :   ودستمو گرفت  دی کردم خند  نگاش

  رهیبهت خ نهمهیا  و یصاحاب دار یهمه بدونن که جنابعال رم،تا یبرات حلقه بگ  دی_با
 نشند.

 امون نداد ساکت باشم: ی که هنوز دلخور بودم اما کنجکاو  نی ا با

 شده بود؟   رهی من خ به ی_ ک

 . یدونستن تو نامزد دار یکه نم ایلی_خ

 نبود!تعجب کردم.  یحلقه ا  چیار،هیشد سمت دست ماز  دهیکش نگاهم

  کجاست؟ تو یحلقه   _پس

 بار آخر کجا گذاشتمش!  ادینم ادمی_ راستش  

نه مثل من استرس داشت واسه گفتنش ، ونه مثل   ادینم ادش یراحت گفت که  چقدر
  نکهیشرمنده بود آروم دستم رو رها کرد،مثل ا  بابت نی ِمن ِمن کرد ونه مثل من از ا  من،
 بلند شدن گفت:  نی خواست بره ح یم

  ادی وقته،تو هم که معلومه بدجور خوابت م  ریبرم خونه د دیبا  هگیاد،دیخوابم م یلی_خ
  پس شب خوش خانم خانما.

 ؟  یمونی_نم

 شم برم شرکت .  داری زود ب صبح  خوامیبرم ،م دیبا  گهی_نه د

 شرکت؟  ی_باباگفت که بر
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خودم خواستم از فردا   یول ا یاستراحت کن بعد ب یچند روز  هی گفتی _نه بابا اون که م
 کارم رو شروع کنم .  دیامروز فردا نداره آخرش که با  گهیشروع کنم ،د

  _باشه پس شب توهم خوش.

با مامان و بابا رفت، خسته و کوفته  به اتاقم رفتم وروتختم ِولو   یبعد از خداحافظ اری ماز 
  ریود که درگب یبه خاطر فکر دیشا  رفتمیاما خواب نم  ومدیکه خوابم م نیشدم با ا 
اما حاال   زد یعشق رو داد م نی وار عاشقم بود نگاهش ا وانهید یکه روز  یاریماز  ریبود،درگ
 کردم رنگ نگاهش هم با اون موقع ها فرق داشت !  یحس م

  یجز من م یکیموند، چقدر راحت با    یترنم ثابت م ی پروا رو یکه  حاال، گاه ب ینگاه
 بود... اری همون ماز   نیا  یعنیدخترا ، هی با بق شیمیورفتار راحت و صم د،یرقص

 حساس شده بودم...  یادی من ز   دیشا

چشماش اشک جمع شده ،همش   یتو   یبره، موقع خداخافظ خواستیم یوقت  ادمهی
افتادم که هنوز چند ماه از  یموقع  ادیگفت دل کندن از من چقدر براش سخته  یم

جا ادامه بده   نیخواست به خاطر من برگرده ودرسش رو هم یرفتنش نگذشته بود،که م
 اما بابا نذاشت. 

)  شهیسرد م  ییجا هی ،یروز  ه یتند باشه   ششیآت  که یخوندم که نوشته )عشق ییجا هی
 هم عشقش سرد شده!  اریماز  یعنی

کنم که دوستم نداشته باشه  قلبم رو   یسقف زندگ  کی  ری ز  یقراره با مرد  نکهیتصور ا  از 
  زنمیازدواج رو بهم م نیدوستم نداشته باشه خودم ا  ارهنوز یآشوب گرفت ،اما نه اگه ماز 

به من    هی،چرا نگاه بق رهی برام حلقه بگ خواستی،اما اگه دوستم نداشت پس چرا م
 براش مهم بود ؟ 

 برد؟  خوابم یک  دمیمختلف تو سرم بود ،که اصال نفهم  یها  ال یشب اونقدر فکر وخ اون

 *** 
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وتا    د،یکشیسرک م  یهر مغازه ا یهوا ، تو   یتوجه به سرد  یسرد بود ،و ترنم ب  هوا
،واقعا    گهی پاساژ به پاساژ د  نی شد از ا ینم الیخ یب کردینم دایمورد نظرش رو پ یمانتو 

بود  یترنم پر از انرژ   یه بود  ولبه قار و قور افتاد یخسته شده بودم وشکمم از گرسنگ
 ف نشده بود! ی براش تعر یانگار خستگ

  و خوب بگرد خسته ام به خدا.  ایب گهیروز د هی الیخ ی_ترنم ب

بر   ی!من دست خال یکور خوند یکنم ول دیمن خر  یذارینم یرو کرد  ِدتی_خودت خر 
 خونه!  گردمینم

،مونده   دیکش یسرک م یبخره تو هر مغازه ا  یزیچ  نکهیمن بدون  ا یتوجه به غر غرا  یی
 : برگشت به طرفم یآخر سر عصب ه،یواسه چ  دنشیپرس متیق خرهیبودم حاال که نم

  ینرفت اری بهتر بود ،اصال تو چرا با ماز  ومدمیم د،تنهایکردم با تو اومدم خر  ی_من چه غلط
  د؟یخر

 . امیدم که بخوام با تو ب_خب بهش گفتم اما گفت که کار داره وگرنه مغز خر نخورده بو

  خوامیم یز یچ هی. ستمیمن مثل تو ساده پسند ن  یتحمل کن دیبا  ی_ خب حاالکه اومد 
 باشه . کیکه تک باشه،ش

 _ونگاه پسرا رو جذب کنه .

  دیخند

 به هدف ! ی زد ولی _ا

  .یش ی وقت آدم نم چی_خاک تو سرت که ه

خط   هی،  هی،اما فقط محض سرگرم  شمیدوست م باهاشون ،درستهیناراحت ی_تو از چ
 از حدشدن بگذرن ا  ذارمیوقت نم چیهم دارم، ه  ییقرمزا 
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که   کردمیخدا خدا م  نظرش رو جلب کرد،و رفت داخل یی مغازه مانتو ن یتریو  پشت
 از تو اتاقک پرو صدام زد : م،یرو بکنه و بر دشیجا خر نیهم

 خوبه ؟  _به نظرت

 :  تمگف ع ینگاه کنم سر  قیدق نکهیا  بدون

  تو دوختنش. یانگار برا   اد،اصالیبهت م یلی خوبه ،خ یلی_آره خ

  فی تعر ده یکه ند  نینه ا ادیبهم م  نیبب  قیدق  خوب باز کن  ،چشماتو نهیبوز  ی_هووو 
 ! یکن

 شد کاله گذاشت.   یرو نم یکی  نینگاش کردم سر ا  کالفه

شلوغ پلوغه  یادیکم ز  هی به نظرم   یخوایاگه نظر منو م دوما  یخودت نهی_اوال  که بوز 
 باشه تاواسه دانشگاه . یمجلس یمانتو  خوره یبهش م شتریب

 نگام کرد:  اخم با

 .ییها  نی دنبال ساده تر  شهی؟هم   یدونیم یکیاز ش  یزی_ اصال تو چ

بفهم،نفهم   نویا   ستی سادگ ن یع در ییبا ی! به قول مامانم ز  کی حال ش  نی_ ساده و در ع
 . زیعز

  

سوار   یکنم ،وقت  ی،از ترنم خواستم که بزاره من رانندگ میخونه شد  یراه دیاز خر بعد
که  یبرخالف من  دیکش یاز سر آسودگ  ی،ترنم نفس یآروم شروع کردم به رانندگ میشد

نگاهش کردم انگار از نگاهم   طنتی،با ش دیترس یاز سرعت م عاشق سرعت بودم اون
 ت: گف  یمونیبا استرس وپش  دیقصدم رو فهم

ت  بهت اعتماد نکنم ، گهینکن د یرو دادم به تو ،کار چیکردم سوئ ی_چه غلط سر َجدِّ
 مثل آدم برون! 
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از جا کنده شد سرعتم لحظه به لحظه   نیپامو گذاشتم رو پدال گاز و ماش  دمیخند بلند
  .دمیکش یم ییال نایوماهرانه از کنار ماش  شدیم  شتریب

رو    داده بود چشماش هیتک  شیمحکم به صندل  کردم ،کمر بندش رو بسته بود و  نگاش
 رو زمزمه کردن .  یی زایچ هی بست و شروع کرد 

 ؟ یکنینامه تو کامل م تی با خودت؟وص یگی م ی_ چ

 گاو رو در راه خدا سر بُبرم . یتو  دمیاگه سالم رس کنمی_نذر م

 : تر کردم داد زد شیسرعتم رو ب یبدجنس با

 

مثل تو   یرو دادم گاو منم که دوست  چی_غلط کردم،اصال گاو منم که به تو اعتماد کردم سوئ
 دارم ! 

رو   نیکنم و سرعت ماش  تشیاذ  نیاز ا   شتریب ومدی که عاشق سرعت بودم اما دلم ن نی ا با
 کم کردم. 

  

بود،ومن از   دهیچیپ  الی تو و شهیمثل هم عطر بهار نارنج یبو  میخونه شد وارد 
 ، دمی نفس کش قیعم  شدمینم ری وقت س چی بو ه نیا  استشمام

 

توجه به  یهم  خونه است ب اریبود معلوم بود ماز  یجا کفش یکه رو ییکفشا   یرو از 
 کرد که آروم برونم رفتم تو خونه .  یم حتمی و نص زد یسره داشت غر م  هیکه  یترنم

  نهیکنار شوم یدادم و رفتم رو صندل و مامان تو سالن نشسته بود  بلند سالم  اری ماز 
اومد    یکرده ام رو گرفتم جلوش ترنم هم بعد از سالم و احوال پرس خی  ینشستم و دستا 
 نشست.  میو رو مبل کنار 
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 برم ؟  خوامیکه م  اری_ شطرنجم  رو ب

 ؟   ی_چرا تو که تازه اومد

 ره .نباشم بهت   نجاستیا  اری_ ماز 

 _اون چه کار به تو داره ؟ 

 .گهی برو د قدر بحث نکن  نی _ا

شدم و   یترنم نم فی وقت حر  چیبود که ه یشدم شطرنج تنها باز   گفتم و بلند  یا باشه
 بود. ینماند که ترنم هم متقلب ماهر البته ناگفته  باختم یهر دفعه م

سالن نبود و    ین توماما  رونیشطرنجش رو برداشتم و رفتم ب از عوض کردن لباسام  بعد
بود رفتم کنار   اریاز ترنم و ماز  ییرا ی قهوه مشغول پذ ینیخانم خدمت کارمون باس نیمه

 ترنم شطرنجش رو گرفتم جلوش. 

 . یکه برد  یباشه دفعه قبل تقلب کرد  ادتی  یشطرنجت ول نمیا  ای_ب

 وگفت:  دیخند

 اصال تا حاال شده که من ببازم .  یاریبهونه م یکن یباز  ی ستی _برو بابا بلد ن

 باختنت آسونه .  ی _آره اگه تقلب نکن

 

 گفت:   کردیبه جر وبحث ما نگاه م  که اری ماز 

که اگه عالقه داشته   و بعد از اون حواس جمع و تمرکز خوادیشطرنج عالقه م ی_باز 
  ادی م ادمی که  ییباال ،تا جا   رهی و تمرکزت م شهی بهش ناخداگاه حواست جمع م یباش
 به شطرنج نداشت. یاد یز   یعالقه  آرام 

 دی به ذهنم رس یفکر
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 باخت ناهار  مهمون اون.  یهر ک نمیبب نیکن یباز  نیقدر ادعا دار  نی_اصال شما دوتا که ا 

 شروع شد . یاستقبال کردند و باز  شنهادمیدوتاشون از پ هر

هر دوتاشون سخت تمرکز کرده   نطوریهم هم  اری کرد ماز  یم یماهرانه باز  یلیخ ترنم
  یسخت بود آخرا یلیخ هیبرد با ک نکهیبمب هوا کنند حدس  ا خواستندیبودند انگار م

و    دمیبود خند دانهینا ام افشی مهره هاش رو از دست داده بود و ق شتریبود ترنم ب یباز 
 گفتم:

  .میی ناهار مهمون تو نکهی_مثل ا 

 . کهی کرده بود که باختنش نزدنگام  کرد انگار هنوزم باور ن دی ام نا

 :  ترنم انداخت و گفت دیبه چهره نا ام ینگاه اری ماز 

 زوده .  جهیزدن نت _هنوز واسه حدس

  یکنه اما نم رونیترنم رو ب ریتونست که وز   یراحت م یلیخ اریدوباره تمرکز کرد ماز  ترنم
کنه که ببازه و   یم یباز  یعمدا جور اری کردم که ماز   یبود ومن احساس م یباز  یکرد آخرا

 رو برد!  یبا ترنم باشه احساسم درست بود و ترنم باز  برد

 

باز   نکهیمثل ا  دادیهاش رو ماساژ م قهی اتاق مامان رفتم رو تخت نشسته بود و شق به  
  شدمیوقتا بدجور دچارش م   یبود ومن هم گاه یمامان ارث گرنیگرفته بود .م گرنشیم

 ،رفتم کنارش . 

 ؟   یقرص خورد گرفته ؟ گرنت ی _باز م

 .ترکهینداره ؟سرم داره م دهی فا  ی_آره خوردم ول

 کنارش رو تخت نشستم :  نگران

 دکتر؟  م ی؟اصال چطوره بر  ارهیخانم بگم برات جوشونده ب نی_به مه
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 مهر نگام کرد،لبخند زد و گفت:  با

 .شهی سر درد ساده است استراحت کنم خوب م  هی ستین یزی _نه مادر چ

 _خداکنه. 

 : مکث گفتم یازکم بعد

 .رونیب مینهار بر  میگرفت میما تصم _مامان

 :  کرد و گفت اخم

  ه؟یخانم بنده خدا درست کرده واسه ک نیکه مه یی_پس اون همه غذا 

 : دمیخند

 .ادیهم که م  یی_نگران نباش، بابا هست ،دا 

 خانم گفتم فسنجون درست کنه. نی_منو بگو به خاطر تو به مه

 : دمیاش رو بوس گونه

  جام مامان. نی_شام که هم

 صورتش باز شد و آروم گفت: رو اخم

 به سالمت خوش بگذره . دی_ امان از دست شما جوونا باشه بر 

  رون،یکردم و از اتاقش رفتم ب یخداحافظ

نشسته بود و با وسواس خط   شیآرا  زی م یتو اتاقم ،ترنم تو اتاقم بود و جلو  رفتم
که  یتعجب کردم ترنم دیلرز  یدستش م کردیمبود رو پر رنگ   دهیکه صبح کش  یچشم
باعث شده بود که دستاش بلرزه بعد از عوض   یچ  دیکش یماهرانه خط چشم م شهیهم

و به لب هام زدم ،به ترنم نگاه    برداشتمرو  می برق لب صورت کردن لباسام رفتم کنارش
 و گفتم:  دمی کنه دستشو کش شی خواست آرا  یکردم انگار تا فردا صبح م
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 ؟   میبر ستی که قرار ن یمنتظره عروس اری ماز   گه؟ید م ی_ بر

 بزار عوضش کنم.  ادیبهم نم رژ ن ی_به کم صبر کن ،ا 

 گفت:  کنم یتوجه نم دید  یوقت

 رو بردارم.  فمی_حداقل بزار ک

 .  رونیب میبرداشت و رفت رو فشیک

 :دی و روشن کرد و پرس  نیماش میمنتظر نشسته بود ،سوار که شد  نیتو ماش اری ماز 

 به نظرتون ؟  می_خب کجا بر

 گفت:  عی بزنم که ترنم سر حرف خواستم

 ؟  نی _بام لند ،البته اگه شماهام دوست دار

 نزد .  یحرف  یبه اونجا کس دنیتا رس گهی د م،ویکرد  موافقت

 

 

 

 به ِمنو انداختم و گفتم:  ینگاه

 ؟    یترنم تو چ خورمی _ من کباب برگ م

 :دیپرس  جی نبود دوباره صداش زدم به خودش اومد،وگ حواسش 

 _هان ؟ 

 ؟ ی خوریم ینهار چ دمیبگو بله؟سوال پرس ه؟ی_هان چ

 ؟  ن یخور یشما م  ی_فرق نداره هرچ
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 هم زرشک پلو  اری ماز  یدوست ندار ادیکه تو ز  خورمی؟من کباب برگ م  ی_مطمئن

 خورم .  ی_نه کباب برگ هم شد غذا،باز زرشک پلو بهتره منم زرشک پلو م

  ونیودوتا قل   قهوه اری سر تکون داد و گارسون رو صدا کرد،بعد از خوردن غذا ماز  اری ماز 
 سفارش داد .

 ین دیخوب کش نکهیهوا بعد از ا  کردیرو حلقه حلقه دود م ونیماهرانه دود قل یلیخ ترنم
 رو به طرفم گرفت.  ونیقل

 .  رمی گ یم جهیدارم سر گ  گهی د ای_ب

 و گفتم:   دمیخند

 کشم . یرفته من نم  ادت ی_

 با تمسخر بود گفت: ختهیکه انگار آم یبهم انداخت وبا لحن ینگاه اری ماز 

 که چقدر بچه مثبته ! یبهتر از همه بدون  دی با  ی_تو که دوستش

 اخم  نگاش کردم:  با

 که بابا چقدر مخالف دود و دمِه. یبهتر از همه بدون دی_ تو هم با 

 :  وگفت دیخند

 ؟   ستین  نجایفهمه ؟اون که ا  یاز کجا م یمن اگه بکش  زی_ خب عز 

که جلوم   یاریماز   نیترنم بدجور رو ُمخم بود،ا ی مخصوصا جلو  زشیتمسخر آم لحن
 گذشته بود؟قطعا    ارینشسته واقعا ماز 

کنه؟ با پوزخند   رییتغ  نقدریا تونهیآدم چطور م هی شناختم،آخه  یرو نم اری ماز   نی!من ا نه
 گفتم:

 که بابا باهاش مخالفه فقط جلوش انجام ندم.  یهر کار یگ  یم یعنی_
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از قبل شده بود روتو صورتم فوت کرد،نگاهش رو ازم    تر ظیکه حاال غل  ونشیقل دود
 گرفت: 

 .یکش یکه نم یبود که خودت دوست ندار  نینگفتم،منظورم ا  نوی_نه من ا

وجه دوست نداشتم  چیکه بابا باهاش مخالف بود رو به ه  یدوست نداشتم کار آره
 ادامه بدم.    شتری بحث روب نیا  خواستم ینزدم نم یحرف

  .دمیتوجه به داغ بودنش سر کش یرداشتم و بقهوه ام رو ب   فنجون

 :  به من انداخت وگفت یقهوه اش رو خورد و آخر سر نگاه اری ماز 

 ؟  واسه هضم غذا هم خوبه  میقدم بزن اچهیکم تا در  هی یا یم کنمیم  ینی_احساس سنگ

توجه به اون   یبا خودم گفتم اگه برم ممکنه ناراحت شه که ب به ترنم انداختم ، ینگاه
 . رونیب میرفت

 رون؟ یب می بر  یسرد  نی _ تو ا

 و گفت:   دیخند ترنم

 .  کجاش سرده  یخوب ن ی_واا آرام هوا به ا

 انداخت و ادامه داد:  اری به ماز  ینگاه 

ش رو   اچه یبام لند و در ادیاز نظرش سرده آدم ب  یخوب نی هوا به ا ه یی سرما  ادیآرام ز   _
 .  به جاش امیمن م نه؟ینب

 ! رونیخواستم برم ب یبود منو بگو که به خاطر اون نم یک گهی د نیمن ا   یرفتم، خدا وا

گفت وبلند شدن و   یانگار از خدا خواسته باشه ا ارهمیکه ماز  دمیکمال تعجب د در
 ! رونیمتعجب من رفتن ب  یچشما  یجلو
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حوصله نشسته بودم و   یکالفه و ب ومدنیاما ن  گذشت، قهی دق ستیگذشت ،ب قهیدق ده
  ینشسته بود دائم نگام م میکنار  زی که روم ی کردم پسر یبه رفت و آمد آدما نگاه م

کفشم  یبا لنگه   خواستی چقدر دلم م دیبار ی کردچشم چرون  بودن از سر و روش م
بلند    نداشته باشه آخر سر یچشم چرون عتجر گهیتو فرق سرش تا د  دمیکوب  یمحکم م

 گفت:  یکه به لب داشت و لحن چندش ی هینشست،با لبخند کرشد و اومد کنارم 

 سر قرار؟  ومدهی،قالت گذاشته ن ی_سالم خانم

از کنارش رد   نکهیرفتم قبل از ا  یرو برداشتم و به طرف در خروج فمی بلند شدم ک یعصب
 : دیرو گرفت ،خند فمیشم بند ک

 گذره؟  ی_خانم خوشگله بامن بهت بد نم

  یرو سر اون خال تمینگاش کردم دوست داشتم اون لحظه تمام حرص و عصبان یعصب
 سرش داد زدم که باعث شد همه با تعجب نگام کنند: یکنم جور

 ؟  ی د یارزش نگاه کردنم ندارن،فهم یمثل تو حت یفی_افراد کث

با چشم  تیاون همه جمع  ونیم  رونیورفتم ب دمیکش رو ازحصار دستش فمیک بند
 تونستم صبر کنم. ینم گهی.د دمشونیدنبالشون گشتم اما ند

اونجا منتظر مسافر بود رفتم وبعد از   که یزرد رنگ یو کالفه به طرف راننده تاکس یعصب
 گفتن آدرس سوار شدم وراننده حرکت کرد. 

  کهنیو دلخوربودم از ا وترنم ناراحت اری راست رفتم تو اتاقم از دست ماز  هی  دمیرس یوقت
اومدن   الیخ نکهیو از ا   رونی توجه به من که تو رستوران تنها بودم رفته بودند ب یب

کرد و نگاه   یراحت برخورد م اریقدر با ماز  نیا  نکهیاز ا  دادیرفتار ترنم آزارم م نداشتند
 نبود .  یبه ترنم که انگار عاد  اری ماز 

 ! ریو بودم وذهنم درگ کالفه

 داد. یموضوع آزارم م ن یفکر کردن به ا  ینم حتفکر ک زایچ  نیدوست نداشتم به ا 
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دادم چون   یم  حیخواب رو ترج شهیشدم هم  یناراحت م یزیجور مواقع که از چ نیا
نجات   الیبکشونه واز هجوم هزار فکر و خ  یخبر ی آدم رو به عالم ب تونهیتنها خوابه که م

آرام   یرفتم بلند شدم ورفتم سراغ قرصا  یبده ،اما هر چقدر تو جام غلت زدم خواب نم
 بخش مامان . 

سر وصدا رفتم سراغ داروهاش پارچ آب هم    یتو اتاقش خواب بود آروم و ب مامان
آرام بخش خوردم و رفتم تو اتاقم ، رو  هی یگذاشته بود سرسر یعسل  ی همون جا رو
 م کم  چشمام خمار خواب شد وبه آغوش خواب رفتم . ک   دمیتختم دراز کش

 

 

 *** 

عصرکالس داشتم ،مامان دوباره   میومن چهار ون داد یرو نشون م ساعت ،سه یها   عقربه
 :  نگام کرد یبا نگران

 

 تنها... نجایبچه ام ا  ارهی_ آرامم نظرت عوض نشد ،دلم طاقت نم

 اخم کرد:  ییدا

 کشکم ؟  نجایمن ا  یعنی_

 گفتم :  طنتیوباش  دمیخند

 ! یاون ور تر یزیچ   هی_شما از کشکم 

خورد به بابا   دادم  یمبل رو برداشت ومحکم پرت کرد به طرفم ،به سرعت جا خال  کوسنِ 
 .  نیی که چمدون به دست تازه از پله ها اومده بود پا

 شرمنده به بابا نگاه کرد:  ییدا
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 ... زهیر  یکه بد مزه م بچته نیا  ریتقص  ستیمن ن ری _تقص

 :  مهربون لبخند زد و رو به مامان گفت بابا

 کنند.  یافتادن به جون هم،تنها باشن چکار م میخانم هنوز نرفت ینیب ی_م

 :  اشاره کردم ییبه خودم گرفتم به دا  یمظلوم افهیق

 ندارم.  ی جان تی امن  نیاز دست ا  د،منیبا خودتون ببر  نمی_بابا ا

 .  بهتره یلیخ ینجوریشمال ،ا میری باهم م یهمگ  نی ای _من که از خدامه هر دوتون ب

 چقدر تو بانک سرم شلوغه. نیدونیاما خودتون م  امی_ منم از خدامه بییدا

 خنده ادامه داد:  با

 دی سفر ،باور کن  دیبدون مزاحم بر ییبارتنها هی  دینبا سالگرد ازدواجتونه  ی_ناسالمت
 . گذرهی خوش م شتریب ینجوریا

 وبه من نگاه کرد:  دیخند بابا

 بابا نظرت عوض نشده ؟  ی _تو چ

 هی  شگاهیآزما میافتم ،فردا قراره بر  یاز درسام عقب م  یکل امی _نه بابا جون ،اگه ب
 چسبه . یم  شتریسفربدون مزاحم ب ییقول دا  به دیشما بر   میمهم دار  شی آزما

 :  دیرو بوس میشونیبغلم کرد و پ ک یاومد نزد  بابا

 . زدلمی ،مواظب خودت باش عز  نی ستیوقت مزاحم ن چی_شما ه 

 _چشم باباجون...

 :  نگاه کرد ییمعترض به دا   مامان

  بچه ام تنها نبود . نجایا  یآورد   یزنت رو م ی_اگه االن ازدواج کرده بود 
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 به ازدواج نکردن من . نیرو ربط داد زی_باز که شما همه چ 

بار ازدواج   ر ی،تو هم که اصال ز  نمیدونه داداشم روبب هی ی_خب آرزومه هرچه زودتر عروس
 .یرینم

 .دیمامان رودرآغوش گرفت وگونه اش رو بوس ییدا

که چرا   شدی م  میوقت ها حسود  یبود که بعض ادیاونقدر ز   نشونیب یخواهر وبرادر  عشق
  من برادر ندارم.

 :  بغلم کرد  کمیاومد نزد  مامان

  اری ماز  شت، یپ ادی تو خونه تنها نمون به ترنم بگو ب  ادیخودت باش دخترم ،ز  اظب_مو
 بهت سر بزنه.  ادیهم م

 بار هزارم چشم مامان جون .  ی_برا 

   رفتندی بود که مامان وبابا بدون من م یبار ن یبغض کردم اول هوی خودم که اومدم   به
 .شم یدل تنگشون م دونستم یمسافرت ،م

خانم گرفته بودم رو به محض دور  نیکه از مه یدم در بدرقشون کردم کاسه آب تا
 ...  ارهی م ییگفتن روشنا یکه م یهمون آب ختمیشدنشون پشت سرشون ر 

 : دیدستم رو گرفت و کش ییدا

 !  شهیم  ری خانم خانما زود آماده شو که دانشگاهت د می_بر

 ه شم رفتم تو اتاقم تا آماد عیکالسم که افتادم سر  ادی

  یشد ،حت یاز دستم کفر یلیاز رستوران اومدم خونه خ ییتنها نکهیا  از   اری روزماز  اون
رفتارسردم رو باخودش   یوقت زد یموج م یاما تو نگاه ترنم شرمندگ دیرو هم نپرس  لشیدل
 : اوردوگفتیتاب ن دید

  .نمیرو بب اچهیو در  رونیخواستم برم ب ی_منو ببخش آرام،به خدامن اون روز فقط م
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 وادارم کرد که ببخشمش، مونی بودم از دستش، اما اون نگاه شرمنده وپش دلخور

هم حاظر وآماده رو مبل نشسته   ییرون،دا یرو برداشتم ورفتم ب فمیآماده شدم ک  عیسر  
منتظر رو مبل روبه روش نشستم    هیمعلوم بود تماس کار  زدیبود وداشت با تلفن حرف م

 رو بهم گفت: یبعدازخداحافظ

 برم بانک؟  ع یسر   دیاومده که با شیواسم  پ  یکار هی؟  یخودت بر یتونی_آرام م

 جاش بلند شد ومنتظر نگام کرد:  از 

 تو به کارت برس . رمیگ ی _آره بابا ،اسنپ م

شدم   مونیپشاما   رمیرو درآوردم خواستم اسنپ بگ میکرد و رفت ،گوش یخداحافظ
 برم. ادهیرو پ شیی جا  هیگرفتم تا   میتصم

تو آسمون   اهیس  یبود ابرا  یابر  یِ داشت  نگاه کردم ابر دنیبار ی که هوا  یآسمون به
دونم  یخوشحال بشم نم نکهی از ا  شتریپراکنده بودند  ،عاشق بارون بودم اما اون لحظه ب

 چرا دلشوره گرفتم. 

  زینشه دربست گرفتم، بارون تند وت رمیکه د نی رفتم اما به خاطر ا اده یرو پ ییجا هی تا
کردن قبل از  یم ینگاه کردم که سع ییبه آدما شهیاز پشت ش دن یشروع کرد به بار 

تو زمستون هم   یکه حت یکنند ،برعکس من دایپ ی شدن واسه خودشون پناهگاه سیخ
 بارون بودم.  ریشدن ز  سیعاشق خ

کردم که   یرو حساب کردم وبه طرف کالس رفتم خدا خدا م هیکرا   عی سر  دمیرس یوقت
بود خداروشکر   ومدهیاستاد هنوز ن بود و جناب اری باشه ،شانس باهام   ومدهی استاد هنوز ن

از ترنم نبود تعجب کردم،   یکردم و رفتم نشستم  به محض نشستنم استاد هم اومد،خبر
حتما   دیش شدم بعد از کالس با کنه نگران بتیدرس غ نی اسابقه نداشت  سر کالسا اونم  

 زدم   یبهش زنگ م

 کردم توجهم رو به درس بدم ... یدرس رو شروع کرده بود سع استاد
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گفتن   دیی به در خورد با بفرما یکالس گذشته  بود تقه ا    میکه از تا ی ساعت میاز ن بعد
بارون بوده   ری رو ز  ی ادیاستاد در باز شد وترنم تو درگاه در ظاهر شد معلوم بود مدت ز 

 . دهیبود،رسما  شده بود موش آب کش سیخ ِس یچون مانتو هاش خ 

 :  متعجب  نگاش کرد وگفت استاد

 ساعت از وقت کالس گذشته!  میساعت چنده ؟ن دیدون یم  یاحی_خانم ر

 گفت:  ومدیر از ته چاه مکه انگا یگرفته وآروم  یباصدا

 شه .  یتکرار نم گهیاستاد د دی_ببخش

 .  نیبروبش هم تکرار بشه د ی_نبا

درو بست واومد تو کالس ،چشمش که به من خورد صورتش گرفته تر از قبل   یآروم به
تاسر   یکه حت ینداشت ،تعجب کردم ترنم شیشد تو چشماش انگار غم نشسته بود،آرا

 ...رفتینم  شیکوچه بدون آرا 

رو بپرسم اما   گرفته بودنش لی نشست و آروم سالم داد،جوابش رو دادم خواستم دل کنارم
  نیشد حرف زد ع یمگه م  یمی واگذارش کردم به بعد از کالس چون سرکالس استاد کر

 گرفت!  یپاچه م یچ

 

 کالس ترنم دائم تو خودش بود که باعث شد چند بار استاد بهش تذکر بده .  سر

 : دمیاز کالس ازش پرس بعد

 ؟  یباعث شده که همش تو خودت باش یشده ترنم ؟چ یزی_چ

 : لبخند بزنه کرد به زور یسع 

 نگران نباش .  ستین یزی_ چ
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 رو گرفتم سرد سرد بود .  دستش

 زدت؟ یث شده بهم برکه باع   یزیچ هیهست ؟  یزی چ هی_چرا 

 بود اما چرا؟  یبه صورت نگرانم انداخت ،تو نگاهش انگار شرمندگ  ینگاه

 .  نیکسالت دارم هم یکم ه ی،فقط امروز  یخواهر ستین یزی_چ

  یزیچ گهیزد،پس د ینم یحرف  یکرد  یم  یخواست هرکار یشناختمش تا دلش نم یم
 .  رونیب میورفت دمینپرس

 ترنم کالفه گفت:  دی بار یتند تر از قبل م بارون 

  م؟یاریب  ر یگ یتاکس یبارون چطور نی _حاال تو ا

بودمش جلومون سبز   دهی وقت بود ند یلیدوست پسر ترنم که خ  دیلحظه سع  همون
 شد.

 : دیبهش توپ عی سر ترنم

 ؟ یکن یچکار م نجای_توا

 باهات حرف دارم ؟  نمتی_اومدم بب

 نمت؟ یخوام بب یمن گهی؟مگه نگفتم د ی_چه حرف

  ؟یکن  یرفتار م یجور ن ی_ترنم چرا باهام ا 

 من شو   الیخیخوام برم خونه،ب یمن خسته ام م نیکنم ؟بب یرفتار م ی_چجور

 _باشه اول به حرفام گوش بده بعد برو . 

 گفت:  یاخم کرد و با کالفگ  

 _باشه هرچه زود تر حرفاتو بزن و برو . 
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 ؟  انهیمن حرفاشو بزنه   یمردد نگام کرد انگار دو دل بود که جلو دیسع

ازشون دور نشده بودم که   ادیکردم وخواستم برم خونه،هنوز ز  ینموندم ،خداحافظ اونجا
همه جزوه هام هم   نیباز بود به خاطر هم پش ی ز  نیی بند کوله ام کنده شد وافتاد پا

 . رونیفتاده بودن با

 

 

 بشن برشون دارم. سیخ نکهیخم شدم تا قبل از ا  عیسر 

 :  ترنم اومد یصدا 

 ؟ یبگ یخوا یم ی_بگو چ

 نداشتند. دیدرخت بودم بهم د پشت چون 

 اومد:  دیگرفته سع یصدا 

کم کم  یدون ی؟می قدر باهام سرد شد نیا  هویچرا   یترکم کرد  ییهو ی_چرا ترنم ؟چرا  
 تونم تورو عاشق خودم کنم؟  یم که مکرد  ی داشتم احساس م

 .کردمی داشتم حرفاشون رو گوش م ناخواسته 

 ترنم اومد:  یکالفه   یصدا 

  ؟منی ریگ یم  یقدر جد ن یرو ا  نمونیب یدونستم که تو دوست یمن نم   دیسع نی_بب
 ؟   انهیشد   یتموم م یجا  هی د یبا  یدوست نیبهت ندارم ا  ی حس چیه

 شم ؟  ینم الت یخ یب ی؟جواب بده تا نگ یی هو یقدر   نی_چرا ا 

 کوب شدم.  خیترنم تو جام م رو برداشتم وبلند شدم ، خواستم برم اما با داد فمیک

 ؟ یشیم  المیخ  یشدم ب گهید یک ی _ اگه بگم عاشق 
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 ترنم عاشق شده بود؟  یعنی من  یخدا

ناباور ذل زده بود به ترنم چقدردلم   دیشاخ و برگ درخت نگاهم افتاد بهشون،سع یال از 
 گفت:  ینیغمگ  تی نها  یب یبه حالش سوخت .با صدا

 شناسمش؟ یمن م  ی_عاشق ک

 گفت:  ی رفته ا  لیتحل  یصورت ترنم غرق اشک شده بود با صدا 

 !  شیشناسی،تو نم ارهیاسمش ماز   _

  شتریخواهر ب هیکه از  یدوستم کس  نیبهتر  ترنم  دمیمن درست شن یخدا   رفتم وا
باور   دیکه قراره همسرم بشه ؟ابا یدوستش داشتم عاشق نامزدم شده بود ؟عاشق کس

 ُبهت زده بودم.  یکردم؟بدجوریم

 : دیپاچه شدوبا تعجب پرس د،دستیشد منو د  یداشت رد م  یبره وقت خواست یم ترنم

 ؟ ی ...تو هنوز نرفت _آرام تو

 :دیاشک شده بود،با شک و ِمن ِمن پرس  س یخ یصورتم ک دونمینگفتم،نم یزیچ

 ؟ یدیحرفامو ِش...شن  یهمه  ...یتو...توهمه  _

 گفت:  یکردم هنوزم تو بهت بودم،با دست پاچگ سکوت 

 شه . المیخ یبود که ب نیگفتم فقط به خاطر ا دیبه سع ی...هرچی_آرام باور کن  هرچ 

 گفتم: یبلند  یادامه بده که با صدا  خواست

 یباش یآدم  نیکردم  همچ ی وقت فکر نم چیبشنوم ،ه یزیخوام چ  ی_بس کن ترنم نم
  ی؟ البد باخودت گفت یگشت یم   دیآره؟دنبال دوست پسر جد یخسته شده بود  دی؟از سع

 ار؟ یبهتر از ماز  یک

 ادامه دادم:  یآروم تر یمکث با صدا  یاز کم بعد
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 بود جواب اعتمادم ؟  نی دونستم ،ا  یدم م_ چرا ؟چراترنم ؟من خر تو رو خواهر خو 

 .کردیمتعجب نگامون م شدی که از کنارمون رد م یکس هر

دستم رواز   عی بگه که سر یزیترنم هم غرق اشک بود دستم رو گرفت خواست چ   صورت
 و دادزدم:  رونی ب دمیدستش کش 

  _بهم دست نزن!

،دربست گرفتم   رونیخراب از اونجا زدم ب یتند تر از قبل شده بود، نموندم و با حال بارون 
نبود،اما کاش همه اش   خودیامروزم ب  یکه دلشوره ها  زدمی حدس م دی و سوار شدم .با

 بود!  نیهم

پارک   نی ماش  ینگاه کردم ،دم در خونه تعداد رونیبا تعجب به ب دمی خونه که رس کی نزد
اون همه  نیدم در خونمون بود از ب  یتیشدم جمع ادهیو پ بود زود حساب کردم

شونه  بود و نیی بود سرش پا سادهی وا ثمیکه کنار دوستش م دمی رو د یی دا تیجمع
 . دیلرز   یهاش داشت م

زدند استرس افتاد به جونم وهمه   یقلبم شدت گرفت تو دلم انگار رخت چنگ م ضربان 
 کرد  دنیتن وبدنم شروع به لرز  ی

 : وگفتم  ششیپ رفتم

 ؟ یی شده دا ی_چ

اش شدت گرفت اما    هیگر دنمی با د ییکه تو َسرمه نباشه،دا یزیکردم اون چ یخدا م خدا
 کردن. یبود با تاسف وترحم نگاهم م سادهی که اونجا وا یتینزد،جمع یحرف

 گفتم:  یبلند  یکردم وبا صدا  ثمیبه م رو

 شده؟  ی_ چ

 آروم باش !  کنمیهش م_خوا 
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 :  دادزدم

 ؟   رمی م یم یخدا دارم از نگران به یگی نم یزی_چرا چ

 : بود وبه من من افتاده بود دستپاچه

 جاده تصادف کردند.  یخاطر ...به خاطر لغزندگ _پدر ومادرتون توراه...توراه به

 مگه نه؟  فتادهیکه واسشون ن ی_اتفاق

 _من واقعا متاسفم؟ 

تحمل    گهی پاهام د همش دروغه؟آره دروغه ...  نایا  دم؟نهیشنیداشتم م یمن چ  ایخدا
 ...دمینفهم یزیچ گهی ود  نیافتادم رو زم وتارشد و رهیوزنم رو نداشت همه جا ت

 *** 

 

  هو یشدم   رهیدستم خ یبرام گنگ ومبهم بود به سرم تو  زی چشم باز کردم همه چ  یوقت 
تموم    یرو دیباره خط بطالن کش کی که  دیعترنم به س یحرفا  ادی افتادم  یروز بارون ادی

افتادم   ییدا  ادیاما بد تر از اون   شدیختم م نجایبه ا زیکاش همه چ م،امایاعتماد و دوست
ناقوس مرگ تو سرم اکو شد وتمام   نیکه ع ثمی م  یحرفا  ادیو   شی مشک  راهنیپ ادی

وقت تنهام   چینداشت مامان وبابا ه قتی حق  نیوجودم رو به رعشه انداخت اما نه ا 
 ! ذاشتندینم

زن فوق     نشسته بود، کردکنارمیم ی دور مادرم که شمال زندگ یال یاز فام  یکیبانو  سویگ
 شکرت!   ای خدامن دستاش رو به حالت دعا گرفت وگفت :  دن یباد بود یالعاده مهربون

 روم لبخند زد .  نگاهش رو به من دوخت وبه وبعد

 . یکرد  ،نگرانمونیقشنگ رو باز کرد  ی _خداروشکر که چشما

 شدم . ره یبغض بهش خ با
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  یلیبرگشته باشن،دلم خ دیمامان وبابا با  گهیبرم خونه ،تا االن د خوامیبانو من م سوی_گ
 شده براشون.  تنگ

 د ی بوس   دستش بود و آروم بست یکه تو  ینگاهش شدت گرفت، قران یتو غم
چادرش   یچشماش پر از اشک شده بود با گوشه  ش،یکنار یوگذاشتش رو صندل 

اومد،   یی نه ؟همون موقع دا  ایاشکاش رو پاک کرد ،انگار مردد بود که حرفش رو بزنه  
حد معمول شده بود   ز بلند تر ا ششیمرتب و آراسته نبود ته ر  شهی برخالف هم
   بود. شیبود رو صورتش واز همه بدتر لباس مشک ختهیر  شونیوموهاش پر

  رمیگ یم ش ی کردم که از درون دارم آت یشد احساس م یتو سرم تداع  ثمیم یحرفا   دوباره
خواستم  یکنه اما نم ل ی که انگار قصد داشت تمام وجودم رو به خاکستر تبد یآتش

  که همش دروغه، توهمه دادمی م یدلدار حرفاش رو باور کنم به خودم

 ؟ یدروغ بود مگه نه ؟چرا اون حرفا رو زد ؟به چه حق  ثمیم یحرفا   یی_دا

نگفت اشکام   یزیبود بهم چشم دوخت اما چ  یکه مملو از غم وناراحت یبا نگاه ییدا
 شد .  ریسراز 

 بمونم. نجایخوام ا  یخونه ،نم م ی_ بر

 برمت.  یت دکتر مرخصت کرد چشم مهروق  زمیعز  ی_تازه چشمات رو باز کرد 

 :  زدم داد

  مامان بابا.  شیبرم خونه پ خوام یخوام م ی_نم

 بانو _  سویگ

 !مارستانهیب نجایباش دخترم ا آروم

  یکه تمام قلبم رو آشوب گرفته بود چطور م یمن !یآروم باشم چه حرف خنده دار 
 تونستم آروم باشم . 
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 :  دمیکش غیج

چرا    یی؟دا  نیفهم یمامان وبابا چرا نم شی خوام برم پ یخوام آروم باشم م ی_نم
 ؟ ی تنت کرد یمشک

 از پرستارا با اخم گفت: یکیسروصدام چندتا پرستار اومدن داخل  با

 . یهمه سر صدا راه انداخت نی_آروم باش دختر چرا ا 

 : تر از قبل داد زدم بلند

 . نمیبب دیرو با  ی_من نخوام آروم باشم ک

بانو   سوی،پرستارا ،گ ییگرفت دا  یاوج م شتریوصدام لحظه به لحظه ب دم یکش یم غیج
،دوست   رونی داشتن آرومم کنن اما من فقط دوست داشتم از اونجا برم ب یهمه سع

 شدنم دروغه! میتیدروغه ، ثمیم  یکه حرفا  نمیداشتم برم خونه وبا چشم خودم بب

که باعث شد خون فوران بزنه اما برام مهم   رونیب دمیدستم رو محکم کش یتو  سرم
 .  رونی حفقان آور برم ب طی فقط دوست داشتم هرچه زودتر از اون مح نبوداون لحظه

 داشتن منو بخوابونند رو تخت .  یهم اومد سع  گهیتا پرستار د چند

برام نمونده بود که   یجون چیه  گهیکرد د  قیزررو بهم ت یآرام بخش عی از پرستارا سر  یکی
چشمام آروم آروم بسته   یبهم دست دادوبعد از کم یجیمقاومت کنم رفته رفته حالت گ

 شد .

 

 ماه شد   یکه کنعان دلم ب ید ی"حافظا د

 کاه شد  دمیبا اشک غم کوه ام عاقبت

 ی ول  دیگمگشته باز آ  وسفی  یبود گفته
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 چاه شد"  نی همنش امتی من تا  ق  وسفی

 

  

  هی  نیع فقط وفقط دمینکش اد یفر  چشمام رو باز کردم بر خالف دفعه قبل داد نزدم  یوقت
 ! ختمیر  یشدم واشک م یم  رهیرو به روم خ واریمجسمه به د

سخت   کم یکه بهم وارد شده بود اون قدر بزرگ بود که هضمش واسه قلب کوچ یشوک
پدر ومادرت رو از   یبفهم هوی که   نیشد فکرش رو کرد  ا  یکه م یزی بود ،سخت تر از چ

 ... یدست داد 

من ناراحت و با    یناراحت نی پشتم بود با کوچک تر شهی که هم یرو کس گاهم هی...تک پدر
  یدوست بود،مادر هیکه فقط برام مادر نبود  یشد مادر ... مادر یخوشحال م میخوشحال
  چیکه ه یداد،مادر یم نشست و راه و چاه رو نشونم یحرفام م  یدوستانه پا شهیکه هم
 ! ستنین گهیتونستم باور کنم که د ی،چطور م کردیزمان سرزنشم نم چیوقت، ه

  یکردن که باهاشون حرف بزنم ول یم یهرچه قدر سع اری ماز   یبانو و حت سویو گ ییدا
به   زدیحرف م  شیکه داشت با همراه یتحت کنار ضی پچ پچ وار مر ی بود،صدا  دهیفا یب

 . شد یم  دهیوضوح شن

 کرد؟  دادیداد و ب هیقدر گر   نیدختر چرا ا ن یا  یدیاون روز فهم  گمای _ م

  ارمیسر در ن  زیتا از اون چ  کنجکاو باشم  یزیاز چ یوقت  یشناس ی_آره بابا، تو که منو م
 شم .  ینم الیخ یب

 بود.  یچ لشیحاال بگو دل  ینه بگو فضول ی_کنجکاو 

 ؟  یکنیم  چیهمه سوال پ  نیمن فضولم پس تو چرا ا  _

 رو بگو .  لشیخودت ،حاال دل  ی_باشه بابا منم لنگه  
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 گفت:  یآروم تر وپر از ترحم یمکث کرد وبا صدا  یکم

 حال افتاده .   نیبه ا نهی، پدر و مادرش رو از دست داده به خاطر هم چارهیپ _ دختر

 پس حق داشت. ی،طفلک یگیراست م ی_وا

خوردند االن بهش  یرو م ش ی که همه حسرت زندگ یتر از قبل گرفت دختر شیب دلم
زود بر   نی شدنم رو.بابا...مامان...مگه نگفت میتی کردم  یباور م دیبا یعن یکردند ، یترحم م

پس چرا خودت  یمتنفر بود  ی،بابا تو که از بدقول نیومد یپس چرا تا االن ن نی گرد یم
 ؟ یعمل نکرد  به قولت دفعه ن یچرا ا ،یکرد  یهم بد قول

 کرد لبخند بزنه: یسع ییاومدند ،دا  ییودا اری ماز 

 یبر  شیبدون آب غذا پ   یجور ن یگفته اگه هم یدکترت مرخصت کرده ،ول زمی _عز
 .نجاستیدوباره جات ا 

 .  بازوم رو گرفت و کمکم کرد بلند شم   کمیاومد نزد  اری ماز 

 گرفت .  شیراه خونه رو در پ اری که شدم ، ماز  سوار

 زور بغض دو رگه شده بود:  از   صدام 

  خوام برم خونه . ی_نم

 گفت:  یبا مهربون ییدا

 زم؟ ی عز یکجا بر یخوا ی_پس م

 بود گفتنش همون طور که باورش سخت بود!  سخت

 _قبرستون! 

 .  ستی خوب ن ادیاالن حالت ز  یبر یونت ی _ بعدا هم ماری ماز 

 :  گفت یگرفته ا یبا صدا  ییدا
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 آروم تر شه . یکم دی،شا  مش ی_بهتره ببر 

 . داد ری مس  ریی تکون داد و به طرف قبرستون تغ یسر اری ماز  

 

 

  ییقبر مامان و بابا رو بهم نشون داد،پاهام تحمل جسمم رو نداشتن ،با قدما  ییدا
  یداشتم انگار به سخت یکه بر م یسست ولرزون به طرف قبر مامان و بابا رفتم ،هر قدم

 کوه بود!  کی جابه جا کردن  

به  یاشکام رو پس زدم و با ناراحت نمیتونستم واضح بب یرو تارکرده بود و نم دمید  اشک
 تا سنگ قبر روبه روم چشم دوختم . دو

 ... اتیب حانهی...ر یانیک اری رو سنگ قبر  نفسم گرفت ،شهر یخوندن اسما  با

پر از گله به سنگ قبر سرد چشم دوختم اشکام صورتم رو   یکنار قبر بابا و با نگاه نشستم
 کرد و هق هقم از سر گرفته شد. سیخ

دخترت چطور   ی؟نگفت یتنهام بذار شهی هم یوبرا   یبر نکهیرسمش بود بابا ؟ا  نی_ ا 
 آرام بدون تو چطور آروم باشه؟  یاره؟نگفتی بدون تو طاقت م

که خودش نبود ،رفته بود وفقط خاطراتش به جا   ی کردم گله از پدر یو گله م    زدمیم هق
 . شنیکشنده تر از گلوله ها م یخاطرات گاه  گنیمونده بود راسته که م

دخترتون تنها    نیذار یونم  نیگردی زود بر م ی؟مگه نگفت  یتو که بد قول نبود  یی_بابا 
 بابااا  ستیبمونه ؟پس چطور باور کنم نبودنتون رو؟درک نبودنتون برام آسون ن

 ... پدرم

  تو بوسم  یومن پا ییکاش تو باز آ 

  تو بوسم یبا یروم صورت ز  درسجده
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 ی گرفت یجا یودم   یکه برفت هرجا

  تو بوسم یکنان جا هیبروم گر آنجا

 وهق هق به سنگ قبر مامان زل زدم .   هیاز درد و دلم با بابا، با گر بعد

که دخترت   یونگفت یرفت ؟   یشد تنهام بذار  یچرا ؟چطور دلت راض گهی_مامان تو د 
 . ادیچطور با غم نبودنت کنار ب

 ش؟ ی کنم باغم خو چه

 ترکد  یبغض دلم م  یگه که

 سوزد ؛  یتنگم ز عطش م  دل

 خواهم؛ یم  یا شانه

 ش ی گذارم سر خود بر رو که

 آرام شوم،  یدکمیکه شا هیگر وکنم

 ست یمادرم ن افسوس   یول

زدم   یوصداشون م  زدمی م غیج کردمیم هیگر  مارستانیبودم مثل روز اول تو ب شده
 :  کردم تا بلند شن داد زدم یالتماس م

  نیکن بذار تموم شه ا دارمی،هر چه زود تر ب نمی ب یاگه خوابم ودارم کابوس م  اای _ خدا
 ! یکابوس لعنت

 کردند . یکه اون اطراف بودند با ترحم نگام م ییتوک آدما تک

داد که اونم   یسرخش نشون م  ینگاه کردم چشما  ییدا  کم،بهیاومدن نزد  اریوماز  ییدا
 گفت:  ارناراحتیکرده ماز  هیگر

 .می بهتره بر  ستیخوب ن ادی حالت ز  یمرخص شد مارستانیتو تازه از ب  زمی _عز
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خواستن کمکم کنند بلند شم   یکرد بازوهام رو گرفتند م دیی رو تا اریماز  ی هم حرفا ییدا
 ،مقاومت کردم دوست نداشتم از اونجا برم . 

 

 . دی،دست از سرم بردار امی نم یی_نه من جا  

 گفت:  یبا ناراحت ییدا

 م یبهتره بر  شهیه داره شب موقت ری ،د زمیعز   میای _بعد دوباره م

 . دیبر نی ،شما ناراحت امی_نم

 بود!  دهیفا  ینرفتن ب یبرا  تقال

هرچه   سوی روح بود،خونه که نه ماتمکده بود! گ یبدون پدر ومادر چه قدر سرد و ب خونه
 موفق نشد .   که درست کرده بود بخورم یقدر اصرار کرد از سوپ

وبا عکسشون حرف    کردمیم  هیبه عکس مامان وبابا نشسته بودم گر  رهیخ یراحت  یرو
 !  زدمیم

 آروم باشم . که خواستیکنارم نشسته بود و همه اش ازم م ترنم

 قدر غصه نخور !  نی،ا  زمی_ آروم باش عز 

تو اون لحظه واقعا   آروم بودن دم،یشن یجمله رو م نیبار بود که ا  ن ی هزارم یبرا  دیشا
رو سر   می نگاش کردم انگار دوست داشتم،تمام حرص و ناراحت ی،عصببود  ییجا  یتوقع ب
 کنم !داد زدم:  یاون خال

 ؟   یآروم باش یتونست  ی_آروم باشم ؟! اگه پدر ومادر خودت مرده بودند م

حرف رو ازم   نیبهت و تعجب نگام کرد، چشماش پر از اشک شده بود   انتظار ا  با
 اومد کنارم .  اری ماز  نداشت ،
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 ... تی دلدار خواستی_آرام ،دوستت فقط م

 : رو قطع کردم حرفش

  ندارم. یکس یدلدار  به یاز ی _من ن

وآروم    کردیجام بلند شدم وبه سمت اتاقم رفتم به تختم پناه بردم سرم به شدت درد م  از 
 و قرار نداشتم .

کردم که    یچه گناه  ایتصورش هم برام سخت بود ، خدا  یبدون پدر و مادرم حت یزندگ
 ! ارمیبدون اونا چطور طاقت ب  من  ی، نگفت بود نیسنگ نقدریمجازاتش ا

  یخبر یبه عالم ب  یکردم ؟چقدر از خدا گله کردم ؟و ک  هیچقدر گذشت ،چقدر گر دونمینم
  یایدن  ن یشم،و چشمم رو به ا  داریب گهیبه آغوش خواب رفتم ؟فقط دوست نداشتم د

 باز کنم !   رحم یب

  یالیخ گن،اما یهم م یالیوجود داره به اسم درد فانتوم بهش درد خ  یدرد ی"در پزشک
 کنه،ی واقعا درد م  ستین

که قطع شده   کنهیدرد م ی دست ستین گهیکه د ییکشه اما از جا  ی واقعا درد م ماریب 
هست اما   ادشیکه  یه،آدم یتموم انگشتاش خال نیکه جاش ب کنهیدرد م یانگشت

 خودش نه ...

تنها   نکهیاز نبودنش از نداشتنش ..از ا  کشهیو درد م  یزیچ یخال یبه جا کنهینگاه م انگار
چون به   نهیبینم یکه کس یخال  یفهمه!جا ینم ی که کس  یبراش مونده و درد یخاطره ا 

 ..."یالیخ هیدرد نهای ا  یگمانشون همه  

بهتره بگم اصال   ای گذشت   یم  یها به سخت هیثان  یحظه ها وحتساعت ها ل 
  .گذشتینم
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پرستار دلسوز و مهربون رو   کی موند و برام نقش    شمیبانو دوماه اول رو پ سویگ
تا صبح   رفتمیشبا که خواب نم  یداشت با حرفاش آرومم کنه ،بعض یسع   شهیداشت،هم
 خوند. یقرآن م برام  نش ینشست و با صوت دلنش یکنارم م

به خاطر من   ییقلبم رو مچاله کرد،دا  شیاز پ شی و غربت پ ییاز رفتنش حس تنها بعد
 موند .  یرفت وخونه م یسر کار نم تونستیکه م ییکه تنها نمونم تاجا 

فقط براش   خت،مادرمیر ی وقت ها شاهد بودم که چطور تو خلوتش اشک م یبعض
من پدر نبود بلکه واسه اونم مثل    یفقط برا  خواهر بزرگ تر نبود مادرش هم بود وبابا

 پدر بود . کی

سر زدناش کم    دیدیهام رو م ی حوصلگ  یب ی،اما وقت زدیزود به زود بهم سر م ل یاوا  اری ماز 
  رفتیکرد و زود م یرو بهونه م  کار ومدی هم م ی،وقت  ادی تر شد اونم معلوم بود به زور م

 ه بود !!! که با ترنم دوست شد دمیفهم  یمدت هیبعد از 

  نیا  دنیزد که متوجه شدم،داغون بودم و با فهم یباهاش حرف م یتلفن اط ی ح تو
  کردیآرومم م یگری د زیونه چ  هیبد که نه گر یحال روح  نیموضوع  داغون تر شدم،تو ا

 ! دادمیم  حیترج یزی ،خواب رو به هر چ

 ینم یز یچ  لیاوا  یی،دا قیعم  یآرام بخش وخواب ها  یشده بود خوردن قرصا کارم
 دارم . از یدونست که بهشون ن یگفت !م

  ییبود ودا  گذشته ییماه از اون حادثه کذا  شی،مانعم شد ش دیرو د م یرو ادهی ز  یوقت اما
 اصرار داشت برم دانشگاه .

 نداشتم .   به درس خوندن ی لیتما  گهیمن د اما

 

 داند و بس  یمرا همچو من ی"حال شب ها 

 که شب سوختگان چون گذرد؟"  یچه دان تو
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رو قلبت   کنندی م ینیکه سنگ یی غصه ها ی باشه برا یمرهم  تونهی گذشت روز ها م  گنیم
تمام   یرحم یشد بلکه برعکس هر روز با ب  ی،اما نه گذشت زمان نه تنها مرهم نم

 .  دیکش یبه رخم م رو میزندگ تلخ  قت ی حق  نیا  تر 

  الوگ ید  هیدرمون! یدرد ب شهیشه،میم  از آدما تا ابد تو قلب حس یبعض یخال یجا
 ؟   میقراره از دستشون بد  یوقت میش یما چرا عاشق آدما م گهی هست که م

 دور اطرافش رو بشناسه،  یتونه آدما یسختش راحت تر م یتو روزا  یآدم

 گوش فلک رو کر کرده بود، کجاست حاال ؟  شیعاشق یادعا  یروز  هیکه  یاری ماز 

  ای بده  می نکرد دلدار یوقت سع  چیکه گذشت کنارم نبود ،چرا ه یسخت یروزا  نیتو ا چرا
  یمگه مامان و بابا برا  بدونم کیغمم شر  ینکرد که اون روهم تو  یآرومم کنه،چرا کار

  نکرده بودند؟ یپدر و مادر  اون

چرا   ناینبودند اما کمترم نبودند،حاال بدتر از ا شی اقعکه اگرچه پدر ومادر و یو مادر پدر
خواهر   هیباالتر از   میزندگ یرو تو  گاهشیکه جا  یدوستم کس ن یرفت با ترنم بهتر 

 دوست شد؟  دونستمیم

 گفت:  ینشست م یم یکه تو هر جمع ی!ترنم ترنم هه

  هی ،ما هیفراتر از دوست یز یچ هیست، ی ساده ن  یدوست هیمن و آرام  فقط  یدوست 》
 《در دو بدن.  میروح

  زد؟یازش دم م یکه ه یشد اون دوست یچ پس

 *** 

که استاد   یسر مباحث یتمرکز  نیکه کم تر  نی کالس درس نشسته بودم بدون ا سر
  داد داشته باشم! یم  حیتوض
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 :  بهم انداخت و گفت یصورتش بود نگاه  نفکیجز ال ای که گو یبا اخم استاد

  حواستون کجاست؟  ینای_خانم ک

 د؟ یپرس یسوال رو ازم م  نیبار بود که ا  نیچندم یدونم برا  ینم

  لی حرف استاد همه نگاه ها منتظر به من دوخته شد ،انگار همه کنجکاو بودن دل نی ا با
 حوصله گفتم:  یب ومدی که انگار از ته چاه م ییرو بدونند با صدا  یحواس  یب نیا

 استاد . دی_ببخش

 اشاره کرد و گفت:  رونیبه ب ستی خوب ن ادیکه حالم ز  دیفهم انگار

 !یبر یتون ی م شمی امروز رو استثنا قائل م  ستی_اگه حالتون خوب ن 

برم   خواستمیم رون،یرو جمع کردم واز کالس زدم ب لمیکه از خدا خواسته وسا  منم
شباهت به خونه  یکه حاال ب یسوت کور یقبرستون ،حوصله خونه رو نداشتم خونه 

 ح نبود ! اروا 

بود  پوزخند زدم ، آقا تازه   اریزنگ خورد ،ماز  میگوش   رونی از دانشگاه برم ب  نکهیاز ا  قبل
 شده باشه ! مونیاز کاراش پش دیهم داره ،شا   یبود نامزد  دهیفهم

 :  دادم جواب

 بله...  _

 ؟   یی_ سالم کجا

 ؟  یبهشت زهرا واسه چ رمی _دانشگاهم دارم م

 گفت:  آروم

 دنبالت؟  امی ،ب نمتیبب خوامی_م

 : حوصله جواب دادم یب
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 _چرا؟ 

 مکث گفت:  یاز کم بعد

 حرف دارم باهات.-

 شنوم؟ یم-

 . نمتیبب دیبا  شهینم نجایا-

 .امیباشه آدرس بده خودم م-

 ...یکافه   ایب ی_اوک

  نیاول یبود،برا  یرو قطع کردم ،به آسمون نگاه کردم هوا ابر یگفتم و گوش  یا باشه
بود بعد از  یگذشت دست تکون دادم ،راننده که مرد مسن یکه از اون جا م یتاکس
 شد . یآدرس  راه   دنیشن

واسه   ی ذوق چیه گهیکرده بود،د دنیشدم ،بارون شروع به بار رهیخ  رونیپنجره به ب از 
 انداخت!  یشدنم م  میتی  یروز بارون ادی،منو    بارون نداشتم

کافه رو باز کردم و رفتم داخل با   یا  شهیشدم در ش ادهی پ هیبعد از دادن کرا دمیرس یوقت
نشستن   یرو برا  ییبود،جا ومدهیازش نبود هنوز ن  یگشتم اثر اری چشم دنبال ماز 

  رونیکافه به ب یا شهیقهوه سفارش دادم ،از در ش  خودم یکردم و نشستم و برا انتخاب
 زه کردم . ،قهوه تلخم رو مزه م شده بود قبلچشم دوختم بارون تند تر از 

نشدن با عجله  سیرو پارک کرده بود وبه خاطر خ نشیافتاد ،ماش  اریبه ماز  چشمم
به طرفم اومد   دی، در رو باز کرد و اومد داخل ،منو که د ومدیداشت به طرف کافه م

 عقب و نشست . دیروبه روم رو کش یبهم انداخت صندل ینگاه

 

  ؟ی _سالم خوب
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 _سالم ممنون. 

 اما سکوت کرده بود . رو بزنه بودم تا حرفش منتظر

 

 ؟   ی_چکارم داشت

 حاال... گم ی_م

 قهوه ام اشاره کرد : به

 _سرد نشه . 

و منتظر بهش چشم   دم یقهوه ام رو سر کش نیبه خاطر هم گهیم یچ  نمیبودم بب کنجکاو
 چطور شروع کنه!  دونهینم کردمی دوختم حس م

سر   رمیزود م نیبه خاطر هم  ستمی ،بلدم ن ستمین ینیاهل مقدمه چ اد یمن ز  آرام نی_ بب
 اصل مطلب.

 مقدمه گفت: یمکث کرد وبعد ب یکم

 ...میخور ی_من وتو به درد هم نم

 ! کردمیحرف نگاش م   بدون

  هیکم بود ،خام بودم و  یلیکردم سنم خ یاز عمو خواستگار  تورو  یآرام، وقت  یدونی_ م
برم کاندا    لیتحص  یم گفت که براعمو به یکرده بودم،وقت یحس زود گذر رو عشق تلق

  یم  تمیاذ یبود  امیبچگ یهم باز  ییجورا  هیکه  ییاز تو  یمدت طوالن هی  یبرا نکهیفکر ا 
نبود ، اما   فشیحر  چکسی دختر تخس که ه هی  داشتمهات رو دوست  طنتیکرد، ش
هم که عمو   یوقت  یباهام مثل گذشته نبود گهید  یکرده بود  رییتغ یلیاومدم تو خ  یوقت

  .ریافسرده و گوشه گ دختر هی   یبدتر،شد گهیو زن عمو فوت شدند د

 رحمانه ادامه داد: یزد تو چشمام و ب ذل
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 ! _فکر کنم جدا شدنمون به نفع هر دومون باشه

 گهی گفت که د یراحت م کردم،چقدریحس م   یغروم رو، قلبم رو به راحت شکستن 
 :  کردم الاقل جلوش خونسرد باشم پوزخند زدم و گفتم یم،سعخوادینم

 . خوامتینم  گهیبگم که د یمونده بودم چطور ی_ کارم رو راحت کرد 

 لبم ادامه دادم:   ینگام کرد با همون پوزخند رو  متعجب

جواب مثبت بدم فقط به خاطر بابا بود ،فکر    تیبه خواستگار  شدم  ی_ من اگه راض
 !  یخام الیه خعاشقتم ،ِهه چ ی کردیم

 حرفا رو ازم نداشت !  نی شد انگار انتظار ا شتریب تعجبش

 ترنم  رونیبرم ب نکهیرفتم، قبل از ا  یرو برداشتم و بلند شدم و به طرف در خروج فمیک
 ،هنوز باورش برام سخت بود …  داخل ومدی م داشت  مید یرو د

  یبود بو  دهیبود متوجه من نشد، چقدر به خودش رس اریماز  شیبس فکر و ذکرش پ از 
 ! رونیزدم ب ع ی که زده بود کل کافه رو گرفته بود صبر نکردم و سر یعطر

 داغ جگر سوز که بر جان من است   نی"اگر ا  

 "  دیسنگ به آواز آ  یدل کوه نه بر

 

و مادرم رو   پدر  دمیکه فهم ی مثل همون روز تلخ  قای دق د،یبار یتر از قبل م دیشد بارون 
 !  گهی اتفاق تلخ د هیو   گهید هیروز بارون هیاز دست دادم،    شهیهم یبرا 

شکسته شدن   بارون بلکه از انفجار بغضم، یبود اما نه از قطره ها  سی خ صورتم
 خرد شدنم !  غرورم،

که اگر چه  یاری از چشمام بهشون اعتماد داشتم،ماز   شتریکه ب  ییتوسط کسا  اونم
که قرار بود همسرم   یعاشقش نبودم اما دروغ چرا؟دوستش که داشتم ،اونو به عنوان کس
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کرد و امروز حرف از نخواستن   یم  یعاشق  یادعا روز ی که د یاری بودم، ماز  رفتهیبشه پذ
 !  زد یم

وقت براش کم    جیالم رفاقت هوتو ع  دونستمیاونو خواهر خودم م شهیهم که   یترنم و
 کنه ؟  انتینذاشتم .چطور تونست به اعتمادم خ

 راحت خردم کنند ؟!  نقدریتونستن ا چطور

رنگ و رو   مکتیرمق رو ن یو ب  گذشتن،خستهیکه با عجله از کنارم م یتوجه به عابران یب
 م .نشستم ، سرم رو با دستام گرفتم و به حال خرابم هق زد رو ادهیکنار پ یرفته ا 

 شه؟ یم   سینه انگار که داره خ ؟انگاری نیبیرو م وونهی _ واا دختر د

 زده باشه . یزیچ  دمیآره واقعا شا  _ 

 توجه از کنارم گذشتن! یو ب  دنیحرف بلند خند نیدنبال ا  به

 یونگی ،و چه راحت بهم انگ د گفتیم یزیچ  هیگذشت با تعجب   یکه م یعابر هر
دست از قضاوت   یطیگرفته بودند تو هر شرا  ادیکه انگار از بدو تولد    ی،مردم زدندیم

 کردن برندارند! 

کرده بودم   هیچقدر گر   چقدر گذشته بود دونمیبرده بودم،نم ادیو مکان رو به کل از    زمان
و خلوت  بود ،با ترس به ساعتم نگاه کردم ساعت ده    کیتار   ابونیسر بلند کردم خ  یوقت
گفتم   ی م  ییدا هی  دیدر آوردم با  فمیرو از ک میگوش  عی گرفت ،سر بود ترسم شدت میون
  یکه ب یخاموشم  آه از نهادم بلند شد،به خاطر بارون تند  یگوش دنی ددنبالم ،اما با  ادیب

هم خلوت    ابونی کرده بودند و از شانس گَندم خ لی مغازه ها تعط یبود همه  دهیوقفه بار 
 بود!

کنم،پژو   دایپ یشد تاکس یاونجا م   دیبرم سر چهار راه شا خواستمیترس راه افتادم م  با
تمام لباسم رو   ابون یآب گل آلود چاله خ  باعث شد از کنارم گذشت ، که با سرعت  یمشک

 یلب فحش  ریبودم افتضاح بود ز  یکه به شدت وسواس یمن یبرا   نیبه گند بکشه و ا 
که حاال دنده عقب گرفته بود  و   پژو دنی بدم که با د امهادنثارش کردم وخواستم به راهم 
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وجودم رو گرفت ،قدم هام رو تند کردم کم کم شروع   یترس همه    گشت،یداشت بر م
 .  دنیکردم به دو

 . دی که راننده بود به طرفم دو  یشدند ، پسر ادهیمتوقف شد و دوتا پسر پ  نیماش

 برسونمت ؟  یخوا یخانم خوشگله ؟ م یری_کجا م

  یتوجه بهش فقط م یوجودم رو گرفته بود کوله ام از دستم افتاد اما ب یهمه    ستر
 د ی،پسره بلند خند دمیدو

 .  زمیعز میندار تیکه کار ما   یبترس  سیالزم ن ی_ خانم

و التماس    زدمیبا ترس خدا رو صدا م  تر شده بود حس کردم کی پاش رو که نزد یصدا 
درد   نیخورد ومحکم افتادم زم چیبرام نمونده بود ،پام پ یجون چیکمکم کنه ،ه کردمیم

 کردم . یبدنم حس م  یرو با تک تک سلول ها 

که   ی،پسر اول دندیخندیپسرا بلند شده بود با وقاحت تمام بلند بلند م یخنده   یصدا 
 : گفت شده بود کمیحاال نزد

اونقدارم بهت بد   !باور کن با من یفرار کن ینجوریجوجو؟ الزم نبود ا یشد افتاد  ی_چ
  .گذرهینم

 :  ام با التماس گفتم  هیهق هق گر  ونیم

 کارت. ینداشته باش،برو پ میکار  کنمی_خواهش م

  : زل زده بود بهم با پوزخند گفت  یچندش آور ی با خنده   که یدوم پسر

خلوت که پرنده هم پر   ابونیخ  نیساعت تو ا  نیوگرنه ا  یکاره ا   نی_ تو خودت معلومه ا
 ؟  یکن یزنه چکار م ینم

بازوم رو گرفتن و بلندم    کنه،ی به طعمه نگاه م تی بود که با رضا  ییمثل شکارچ   نگاهش
و   دمیکشیم  غیکشوندنم،جیم  نیطرف ماش هی  کردمیکه م  ییتوجه به تقال ها یکردن و ب
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با تمام توانم    کردمیاحساس عجز م  میبود نیماش  کی کردم که ولم کنن،نزد یالتماس م
 زدم و خدا رو صدا زدم!  ادی فر

در دلم  د یاز ام ییباعث شد کور سو  گذشتی که داشت از اونجا م یرنگ  ی ام و مشک یب
وقت تو   چی...ه یو رد شد،لعنت  ستادی زدم و کمک خواستم ،اما  نا  غیسو سو بزنه، ج

 نکرده بودم. اسیحد احساس عجز و  نی عمرم تا ا

  دیرس یام و دنده عقب گرفت ،وقت  ینداشتم راننده ب ید یام چیه گهی که د  یدرست وقت 
 کنارمون زد رو ترمز. 

  .نیی بود اومد پا یکه مرد جوون وچهار شونه ا  رانندش

کردم و   یکنند اما با تمام توانم تقال م نیداشتن که منو سوار ماش یبا خشونت سع پسرا 
برام به طرفمون اومد نگاه  رو داشت  یناج  هیکه حاال نقش   جوون زدم،مردیم غیج
 : د یچرخ نمونیبا استهفامش  ب ختهیآم

  جا چه خبره؟ نی _ا

 داد زد به تو چه آقا ،برو رد کارت.   ییاز پسرا با پرو یکی

 گفتم : هیالتماس و گر با

 _آقا تورو خدا کمکم کن.

  یپسر یمحکم به طرفمون اومد به بازو  ییبا قدما دیرو فهم زیحرفم انگار همه چ نی ا با
 :  دیکه جوابش رو داده بود چنگ انداخت و غر

  ؟یعوض   یها یمفنگ دی _شما مگه خودتون خواهر و مادر  ندار

 :  داد زد پسره 

 کارت ،دنبال شر نگرد!  یبه تو چه ؟برو پ هیخانوادگ یدعوا  هی_زنمه، 
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شه با  الیخ یاور کنه و وبکه حرفاش رو ب دم یترسیزده به مرد نگاه کردم م وحشت
 : دمیگرفته بود نال ادی ز  ی  هیکه از شدت گر ییصدا 

 برم خونه ام مزاحم ... خواستمی؟من م  گهی_آقا به خدا داره دروغ م

 : نذاشت حرفم رو کامل کنم داد زد یدوم پسر

 !  _خفه شو

  شد ریسوار شن که مرد جوون باهاشون درگ عی ،خواستن سر نیهلم داد تو ماش  ومحکم
و مثل پر کاه پرتش کرد پسره نتونست   دیکه گرفته بود با خشونت کش یپسر یبازو

بلند شد وبه طرف   یبلند شد عصب  ادشیفر  یتعادلش رو حفظ کنه ومحکم افتاد صدا 
 شدند .  ریبرداشت و باهم در گ زیمرد خ

 غیتو سرش ،ج دیرو که تو دستش بود از پشت محکم کوب یا شهیش  هیبطر  یدوم پسر
زدم و با وحشت بهش چشم دوخته بودم  صورتش از درد جمع شده بود سرش خون  

بود، پسر از درد   ریباهاش درگ  که  یبه شکم پسر  دیبا لگد محکم وبا خشونت کوب ومدیم
  شهیش یشت با بطرکه از پ ید،پسر ی چیپ یزد ومچاله وار افتاد از درد به خودش م ادی فر
حرکت دستش رو گرفت و    هیبود تو سرش خواست دوباره حمله کنه که با   دهیکوب یا

  ادی !پسر از درد فر شدیشکستن استخوناش هم حس م یکه صدا  یطور   چوندیمحکم پ
 که ولش کنه: کردیو التماس م  دیکشیم

 . یدوست دار یشو جون هر ک الیخ یخوردم ،ب _آقا غلط کردم ،گ*ه 

 : تو پهلوش وداد زد   دیرها کرد،محکم با لگد کوب رو دستش

 ! نجایاز ا  دی_گمش

سوار   عی هم قرض کردند وسر گهید  یدو تا پا داشتن دوتا کردندیکه از درد ناله م پسرا
 شدند ورفنتد. نشونیماش
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پارچه که مامان برام گوشه هاش رو گل   ومد،دستمالی از سرش هنوز خون م   کردم  نگاش 
 در آوردم گرفتم سمتش. بمیاز تو ج ع ی بود رو سر  ادگارش ی کرده بود و  یدوز 

 . ادی_از سرتون خون م

سرش رو پاک کنه معلوم بود   ی کرد خون رو  یاخم کرده بود دستمال رو ازم گرفت و سع 
 از حالت چهره ش که جمع شده بود مشخص بود .  درد داره

رو   ناشیتنش بود که آست ی مشک  راهنیطر تلخ و سردش اونجا رو پر کرده بود،پع یبو
 قیدق   تونستمی شب  صورتش رو نم یاهیو س  یکیزده بود باال، برق رفته بود وتو تار 

 که اخم داره. دونستم ی قدر م نیهم نمیبب

 کردم ازش تشکر کنم. یسع ومدیلرزونم که انگار از ته چاه م  یصدا با

 ..._ممنونم که .

 گفت:  شی بم و جد ی با صدا   جمله ام رو کامل کنم و با همون اخمش نذاشت

 موقع شب ؟   نیتنها ا _به دختر تک و

 :  مکث کرد و دوباره گفت یکم

 ارند؟ یسرت ب   ییبودم ممکن بود چه بال دهیاگه من نرس یدونی_م

رفته ام   ل یلرزون و تحل یداشتم که قانع کننده باشه با همون صدا  یهیچه توج واقعا 
 : گفتم

  میدنبالم ،شارژ گوش ادیب میی زنگ بزنم به دا نی تون رو بد یگوش شهیم اگه دی_ ببخش
 تموم شده خاموشه.

  یرو از صندل شینشست خم شد گوش یرو صندل نشیتکون داد ورفت تو ماش یسر
 .  رمشی اشاره کرد بگبرداشت و به سمتم گرفت  یکنار
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رو گرفتم ،چند بوق که   ییشماره دا ع یرو از دستش گرفتم و سر  یلرزونم گوش  یبا دستا 
 اومد.  ییدا یخسته و گرفته   یخورد صدا 

 _بله ؟ 

 :  کرده بودم بغض

 منم آرام.  یی_دا

 داد زد:  ییبلند و عصبان یمکث که به خاطر تعجبش بود با صدا  یبعد از کم 

؟ ازسر   شمیمن نگرانت م یگ ی المصبت چرا خاموشه ؟ نم هیتو دختر؟ اون گوش  یی_کجا
 نبود که سر نزده باشم... یی،جا گردمیشبه که دارم دنبالت م

 نگران گفت: دیام رو شن  هیگر یصدا  ی ام گرفت ،وقت هیگر

 آرام؟   یی_کجا

 رو بهش گفتم: آدرس

 تو ؟  یکن یجا چکار م _اون

 کرده بودم کالفه گفت:  سکوت 

 دنبالت. . امی _االن م

 رو قطع کرد . یگوش و

 رو گرفتم طرفش و آروم تشکر کردم. یگوش 

 زنگ خورد زد رو رو اتصال  شیگوش

 . نیامی _ بگو بن

..._ 
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  یکنسل کن جلسه رو،از طرف من از شرکا عذر خواه ام،ی اومد نتونستم ب  شیبرام پ ی_کار
 کن.

زانوش پاره شده   ی وخت،شلوارم جاس  یبودم و زانوهام به خاطر افتاده شدنم م خسته
کال  ،لباسم هم که بدتر پر از خاک وِگل ،سر وضعم کردیم  ییخون خودنما یبود و سرخ
  افتضاح بود.

 گفت:  راشیبم گ ی بهم انداخت با صدا  ینگاه کل هیرو که قطع کرد   شیگوش

 . نیتو ماش ایب ادیب  تیی ،تا اون موقع که دا نستای_سروپا وا 

که کمکم کرده بود اما بهش اعتماد نداشتم آروم جواب   نیبهتره بگم با ا  ای  دمیترسیم
 :  دادم

 .نمیشیرو م ادهی_نه ممنون ،کنار پ

 مشغول شد. شی نگفت و دوباره با گوش یزیکه بهش اعتماد ندارم ،چ  دیفهم انگار

رو بهم  ایانگار دن ییرنگ دا د یپورشه سف دنیمنتظر نشستم،با د   ابونیجدول خ رو
 .دنیبخش

در آغوشم گرفت   ، هیمعلوم بود عصب نکهیبا ا  کمی اومد نزد  ع یبزنم سر  یحرف  نکهیاز ا  قبل
  میزندگ یآدما  نیکه امروز از قابل اعتماد تر  یمن ی آغوشش برا  د،چقدری کش یونفس راحت

 گرم و امن بود.  یَبد خورده بودم پناهگاه

 _ حالت خوبه ؟ 

 . یی_خوبم دا 

 آغوشش جدام کرد اخم داشت  از 

 ؟ ی که چ یموند   رونیوقت ب  نیخونه؟تا ا  ی ومدی_چرا ن
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رو،دوست نداشتم   اری ماز  یرو خالصه وار گفتم تا قانعش کنم به جز حرفا  زیهمه چ 
 راجب بهش حرف بزنم،بهونه کردم که حالم خوب نبود.

  دهیبه دادم رس که یحال به طرف مرد  نیاخم داشت معلوم بود قانع نشده اما با ا  هنوز 
،بعد از اون  اشاره کرد   شدینم  دهیصورتش واضح د  یکیبود رفت و ازش تشکر کرد،تو تار 

 . میکه سوار  شم وبر 

ازش تشکر   یودرست حساب  رفتمی به مرد انداختم دوست داشتم م یآخر نگاه لحظه
  واز  ومدی سرم م یی،اگه نبود معلوم نبود چه بال کردمیم  یحداقل خداحافظ  ای  کردمیم

  نشیکه سوار ماش میبود هنوز سوار نشده بود  دهی د  بیهم به خاطر من سرش آس یطرف
 شد و گازش رو گرفت رو رفت! 

  یزیکه حرکت کنه،سرش رو گذاشته بود رو فرمون و چ نی بدون ا ییدا م یدو سوار شد هر
 گفت ،معلوم بود که خسته است،دلم براش سوخت واقعا حق داشت. ینم

قدر افسرده    نیکه من حالم خوب باشه وا  زدیم شی مهربونم خودش رو به آب و آت ییدا
به   دیبدتربا  شهیامروز که از هم  کردم،یم  دشینا ام شترینباشم ،اما من هر روز ب نیو حز

  یحت  ایام،یب رون یب  رمیرده و گوشه گافس قالب نی کنم از ا یهم که شده سع ییخاطر دا 
 . ستی ممکن ن  ریسخته اما غ دونمیمشده تظاهر کنم که خوبم 

 :  صداش زدم  آروم

 ...یی_دا

 کنهینگفت،اخم داشت معلوم بود به زور خودش رو کنترل م یزیرو بلند کرد اما چ سرش
نگرانش کرده بودم تا خود خونه فقط سکوت کرده   یلیبهم نگه.حق داشت ،امروز خ یزیچ
 بود.

 ازم دلخور باشه .  دادمیاتاقش رفت ،بهش حق م به یی،دا دمیخونه که رس به

وان   یاما لباسام رو درآوردم و رفتم حموم ،حوصله   وقت بود رید نکهیاتاقم رفتم باا به
اسمش روهم   یرد که حتاگه اون م  واقعا سادمیوا  رشی آب رو ولرم کردم و ز  رو نداشتم 
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فکرش   ی،حت  ومدی به سرم م یی بود معلوم نبود چه بال دهیموقع به دادم نرس به دونمینم
 . لرزونهیهم تنم رو م

چقدر من   رمشی رفت بگ ادمی که مامان برام دوخته بود افتادم ، یدستمال پارچه ا ادی 
  هیده بود و  ش یمامان بود .گوشه هاش گل دوز  ادگاری اون دستمال رو دوست داشتم 

 شد!  فیگوشش هم مامان اسم منو دوخته  بود ح

  دنیبعد از پوش رونیبهش فکر نکنم،آب رو بستم و حوله به تن رفتم ب گهی کردم د یسع
به خواب   دی نکش یطول به تخت خوابم رفتم اون قدر خسته بودم که میراحت یلباسا 
 رفتم. 

کرده   یکه زندگ  یزهایاندازد دور!چ یرا م ییزها ی چ کی نه ناگهان بلکه ذره ذره  زادی"آدم
 اندازد دور!  یاز خودش م  ی که نه،با تکه ا یبود،به راحت دهیبود،عشق ورز 

گوش    یقیها شعر و موس  کند،شبیرا کوتاه  نم شیموها  کندیاو را تو خطاب نم  گرید
 .کندینم

! و همه گمان  ردیمیم  یزندگان انیذره ذره م زادی ! آدمکشدیروزها دل از آواز خواندن م 
 ناگهان مرده است"  کنندیم

 

اما برام مهم نبود   ومدیبه دانشگاه نم گهیگذشته بود ترنم د ییماه از اون حادثه کذا هی
  ینقطه   نیو کور تر   نیهمون روز به خودم قول دادم خودش رو خاطراتش رو در دور تر 

دوست   ی بسپارم حت یبه فراموش دیرو هم با  اریبلکه ماز  از قلب مدفون کنم ،نه تنها اون
رو به بعد ها موکول کرده   یراجب بهش حرف بزنم و به هم زدن نامزد  یینداشتم با دا 

 کردم.  یبحث رو عوض م عیسر  دی پرس یازش م یی بودم، هر وقت دا 

اگه به زور هم شده لبخند   یداشتم افسرده نباشم و حت  یهم که بود سع ییخاطر دا  به
 بزنم .
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  ینم  رو هم یزور ی لبخند ها  نیانگار زمانه بد جور باهام رو دور لج افتاده بود،و هم اما
 خواست. 

رو   یبه تماشا،اما معلوم بود  تمرکز چندان میبا هم نشسته بود  گذاشته بود لمیف ییدا
جواب   نیمی بلند شد،س فونیزنگ آ یخودش بود، صدا نداره چند وقت بود که تو  لمیف
 : داد

 _بله .

..._ 

 .  گمی_باشه،باشه بهشون م

  .ییرو کرد به طرف دا  دستپاچه

  ،با شما کار دارن. سنی پل یاز اداره    ری آقا ام دی_ببخش

 با تعجب گفت: ییدا

 _با من ؟نگفتن چکار دارند؟ 

 _نه آقا فقط گفتند با شما کار دارند. 

 رو برداشت:  یرفت،گوش فونیبلند شد و به طرف آ  ییدا

 آقا؟  دی_بفرمائ

..._ 

 _بله خودم هستم  امرتون؟ 

..._ 

 تو موهاش وکالفه گفت:   دیکش دست

 . امی _االن م
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 بلند شدم وگفتم: عیسر 

 _ چکارت دارند؟ 

 .امیمن االن م نی _تو بش

 .رونی شالم رو سرم کردم و رفتم ب نمیبودم نتونستم بش نگران

 :  انداخت ری ام  ییبه دا یکه پشت سرش چند مرد هم بودند نگاه مامور

 ؟  یاتیب ری_ام

 _بله خودمم. 

 شده.  تی شکا  یانیک اری ماز  ن ی_از شما و همچن

 ؟  ل یبه چه دل نیبگ  شهی _اون وقت م

که کال    یان یک اری ست،ماز ین یخبر  چیطلب کارا تموم شده ،اما ه ی_مهلت پرداخت بده
دارند ،از  تی کجان، طلب کارا ازشون شکا ستیرو خاموش کردند و معلوم ن  شونیگوش
  یشما واسه توسعه  یکه  معلوم شده به واسطه   یهم چنده ماهه وام  بانک یطرف

 کارخونه گرفته شده مهلت پرداختش تموم شده 

 دوباره با تعجب گفت:  ر یام ییدا

 رو  پرداخت نکردند... یمبلغ چیه  یانیک  اریکه تاکنون  ماز  دی_شما مطمئن

 : گرفت ییشده رو از تو پوشه در آورد وبه طرف دا یچند برگه کپ    مامور

 . دینیخودتون بب دی_بفرمائ

 همه اش درست بود کالفه گفت:    مامور  یحرف ها   ایبه برگه ها انداخت،گو   ینگاه ییدا

 ... میجا پرداخت کن هی میکن یم ینشده رو سع  پرداخت یقرضا  یماه همه   نی_تو هم

 بود طلب کارانه گفت:  ستادهی از مردا که پشت سر مامور ا یکی
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 وسط؟  ن یما کشکه ا ی؟ بده شهیم ی ما چ فی _پس تکل

 دوباره گفت:  ییدا

 . شهیشما هم پرداخت م یبده نیمحترم شما صبر داشته باش  ی_آقا 

ها همه با تعجب نگاه   هیقانع نشده بودند شروع کرده بودند به سر وصدا ،همسا انگار
 به زور قانعشون کرد  ییدا کردند،بالخره یم

رو   اریماز   یرو برداشت و شماره  شیکالفه رفت تو خونه گوش ییاز رفتنشون،دا بعد
 گرفت. 

 د ،دوباره گرفت ،اما بازهم خاموش بود .بو خاموش

 کرد وگفت:  نگام  کالفه

 بود ؟  یک  یدیرو د  اریکه ماز  یبار نی _ آخر

زد   یحرف از نخواستن م یرحم  یبا ب اری که ماز   یتو کافه افتادم،روز  ییاون روز کذا  ادی
 رفته بود.  غمایکه چه ساده  غرورم به   یروز 

 اما... گفتمی م  ییرو به دا  زیهمون روز همه چ دیبا

 رو   اری ماز  یرو بهش گفتم ،تک تک حرفا  زیچ همه

 گفت:   یبلند بایتقر  یشد وبا صدا یحرفام عصب دنیاز شن بعد

بشنوم ؟چرا همون روز بهم  د یحرفا رو االن با  نی تو؟من ا  یگیم یدار  یآرام چ ی_ وا
 ؟ ینگفت

 بهم چشم دوخته بود.آروم گفتم:  یکه عصب ییکرده بودم به دا بغض

 در موردش حرف بزنم.  ی_من...من... حالم خوب نبود،دوست نداشتم حت
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  هیتا چه حد عصبان دادیتو موهاش اخم رو صورتش نشون م دیکالفه وار دست کش ییدا
.  

چکار کنم   دونمینمک به حروم چکار کرده؟م اری بفهمم اون ماز  دی، االن با  لی شد دل نمی_ا
 باهاش.

 .رونی کتش رفت ب دنیرو برداشت وبعِد پوش  چشیسوئ عی حرف سر   نیاز زدن ا  بعد

 .ادیب ییتا دا  نمیمنتظر بش تونستمیرون،نمیو رفتم ب دمیرو پوش  پالتوم عیسر 

 گفت:  دنمید با 

 .امی آرام،زود م نی_بش

 : کردم وگفتم مخالفت

 .  یا یصبر کنم تا ب تونمی ،نم امی _نه منم م

  نکرد و بعد از سوار شدنمون راه افتاد. یمخالفت گهید 

 

تو   اری واحد ماز   میشد ادهیاونجا بود پارک کرد و پ اری ماز   ی که خونه یآپارتمان یجلو
 باال.  میسوم بود،رفت ی طبقه 

 نبود .  اری از ماز  یخبر چیزنگ زد،اما باز نکرد هرچه قدر زنگ درو زد اما ه ییدا

 :  گفت  نیی پا ومدی م   بود و داشت از پله ها یمسن که مرد هیاز همسا  یکی

 ! نیآقا ،منتظر نمون ستنین نجای_ا

 :  دیمکث کردو پرس یبه مرد انداخت کم ینگاه ییدا

 کجا رفتن ؟  نیدونیم ؟اصال شما  نیرفتن ، شما خبر دار یک دی_ببخش
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  یبود ساک به دست داشت با عجله م شیپ ی_ نه من خبر ندارم ،فکر کنم سه هفته  
برسه از پروازش جا   رینداد  فقط گفت اگه د ی،اما جواب  رهیازش که کجا م  دمیرفت پرس

 مونه. یم

   ...اریماز  یعنیمن    یخدا

 ،باورش سخت بود . میکرد  یبا تعجب به مرد نگاه م  ییمن و هم دا هم

باشه و   ده یت آورده بود باال کشکه بابا با زحمت  به دس یتمام ثروت اریماز   نکهیا  حدس
  یحدس باق کی که   کردمیفرار کرده باشه مثل خوره به جونم افتاده بود و در دل آرزو م

 بمونه.

 آروم گفت: ییدا

 آرام.  می_بر

 گرفت.  شیراه خونه رو در پ  میکه شد  نیماش سوار

 .رمیبگ یتونستم خبر دیشرکت شا  رمیرسونم خونه ،خودم م ی _تو رو م

 ...ی_منم م

 حرفم رو تموم کنم.  نذاشت

 . امی خونه منم زود م  نی_نه آرام، تو بش

 نزدم .   یحرف گهیبه خونه د دنیبود،پس تا رس دهیفا یب مخالفت

  ییبه دست هر لحظه منتظر بودم که دا یآروم وقرار نداشتم و گوش یذره ا  خونه تو 
ارش رو گرفتم اما جواب  خودم شم نزد زنگ دمید  یکه گذشت وقت یزنگ بزنه چند ساعت 

که    ییوجه دوست نداشتم حدس ها چیشده بود به ه شتریب نداد استرس و دلهره ام
 داشته باشند . تی زدم واقع
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  بد بود.  یاومد،صورت آشفته وناراحتش گواه خبرا  ییغروب بود ،که دا یدما  دم

  چرا قسط ها رو پرداخت نکرده بود؟اصال کجا گذاشته رفته؟ اری؟ماز   ییشده دا ی_ چ

 نشست رو مبل.   یبا ناراحت  ییدا

 قدر نارحته ؟   نی آخه چرا ا ایخدا

  ؟ یگ ینم یزی_  چرا چ

 گفت: ینگام کرد و عصب یناراحت با

!حقوق  کنم یم  اهی رو س فته،روزگارشینمک به حروم ب ارهیدستم به اون ماز  هی_ فقط کاف
 کردن !  تی کارگرا هم شکا یتو کارخونه نبود ،حت  یکارگر چی نداده، ه کارگرا رو

 گفت: یمکث کرد و دوباره با ناراحت یکم

بابات که حاال   ییدارا  یکرده و فلنگ رو بسته ! همه  یپدرت رو خال یحسابا ی_همه  
کردن ،از طرف بانک هم   تی شرکا ازمون شکا یهمه   دهی تو ،همه رو باال کش هیشد ارث یم

  نیچون من باعث شدم که ا  ره ی من گ  یتوسعه کاروخونه گرفتن ،پا  یکه برا  یارد ی لیوام م
  .رهیبگتعلق  ار ی وام به پدرت شهر

قدر راحت از   نی بود ا چطور تونسته اری آخه ماز   دم؟یشن یداشتم م یمن چ  یخدا
که بابا در حقش کرده بود   یکنه ؟ چطور تونست اون همه خوب   اعتماد بابا سو استفاده

  ره؟ی بگ دهیرو ناد

 گونه ام شدند    یرو  یها   کهیسمجم دوباره بار یاشکا  

 پرورش داده بود!  نشیمار در آست نه یکجا بود که بب بابا

اومد کنارم نشست موهام رو    دیدناراحت نگام کرد صورت پر بهت و اشکم رو که  ییدا 
 :  نوازش کرد وگفت

 . کنمیم دایازش پ  ینشون هی_نگران نباش شهر هرته مگه ؟ بالخره که 
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 که خودش هم به حرفاش شک داره!  دونستمیم

طرف   هیبود ،از   ری اونم گ  یمشخص بود که تا چه حد نگرانه،هر چه بود پا 
  اعتبارش! گهی واز طرف د  ش،یشغل  تی موقع

 و بلند شد .  دیبه موهاش کش یوار دست کالفه

برو   ی اگه شامت رو خورد نینش تو هم  کنهیسرم درد م یکم هی زمیبخوابم عز رمی _من م
 بخواب. 

 بغض لب زدم:  با

 بهم بگو.  کنمی؟خواهش م شهیم  ینشه چ داشیپ اری اگه ماز   یی_دا

 گفت:  یمهربون با

 ! شهی،درست م  یفکر کن زایچ نی به ا ستین یاز ی_ن

،همه با هم هجوم آورده بودند   ،بغضیناراحت ت،یتونستم آروم باشم،استرس ،عصبان ینم
 نا آرام تر کرده بودند.  شهیاز هم و من آرام رو برعکس اسمم

داشتم    از یکه بهش ن  یکه حاال درست وقت یاما امان از خواب  زدمیتختم دائم غلت م تو
آخرسر   شه،یاستاد م ختنیدر گر میدار از یبهش ن ی خواب وقت یشده بود حت گانهیباهام ب
 آوردم ... یآرام بخشم رو یبه قرصا

  

 ..."ایدن نی بود ا ی" و عجب آشفته بازار

 

کنه، اما انگار به    دایپ اریاز ماز  یتا بتونه نشون  زدیم یبه هر در ییروز گذشت دا  چند
  چیده بود  هزنگ ز  اری ماز   یهمه رفقا  ،بهینشونه ا  نی از کوچک تر غی زد در یکاهدون م
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کارگرا همه   ی.بانک،شرکا ،حت مینداشتن از هر طرف تخت فشار بود ار یاز ماز  ی کدوم خبر
 بابا صفر شده بودند.  یحسابا  یهمه    خواستنیحقوقشون رو م

 .شدی تر از قبل م دینا ام ییدا  م،ویبردیم یبه عمق فاجعه پ شتریبه روز انگار ب روز 

  

هم    یاتاقم نشسته بودم امتحان داشتم و مشغول خوندن جزوه هام بودم ،اما ذره ا تو
 . زنم ی گند م یامتحان رو هم مثل امتحان قبل ن یا  دونستمیحواسم متمرکز نبود م

که با لب   یی،دا  رونیزنگ  َدر اومد ،جزوه ها رو گذاشتم کنار و از اتاقم رفتم ب یصدا 
 رفت و جواب داد . ونفیبه طرف آ  عیتابش مشغول بود سر 

 ن؟ یی _بله بفرما

..._ 

 _بله خودم هستم. 

..._ 

 دوباره گفت:  یرفته ا لیتحل یباصدا

 .  امی االن خودم م دی_آقا صبر کن

 رفت با استرس صداش زدم:  یطرف در خروج به

 بود؟  یاصالک  ،یر ی م  یکجا دار یی_دا

 جواب داد: کالفه

 جا بمون.  نی ،تو هم  امی _زود م

تحمل   گهی من د  ااایشده بود،نگران بودم،خدا  شتری ،ترس و دلهره ام ب رونیرفت ب عی وسر
 رو ندارم.  گهی اتفاق تلخ د هی
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  هیو چند مامور   سیپل نیماش   دنید رون،بایتو اتاقم شالم رو سرم کردم و رفتم ب رفتم
 .ستادیلحظه احساس کردم قلبم ا 

 مأموره  زدی حرف م از مامورا که دستبند تو دستش بود  یکیداشت تند تند با  ییدا

 حرفش رو قطع کرد وگفت:  

  تیام رو انجام بدم نها فهی وظ دی ومعذور،من با  میمحترم چند بار بگم ما مامور  ی_آقا 
 که دستبند نزنم. نهیکه بتونم انجام بدم ا یکار

 گفتم:  دیلرز  یو استرس م  یکه از شدت نگران ییرفتم وبا صدا  ییطرف دا  به

 خوان؟ یم   یچ نجایا نا یشده ا یچ یی_دا

 : بهم انداخت وآروم لب زد ینینگاه غمگ ییدا

 مطمئن باش.   نویا  شهیدرست م زی_ آرام تو نگران نباش همه چ

 رو گرفت و کالفه وار گفت:  ییدا یبازو  مامور

 . گهید  دیفتیدستبند بزنم خودتون راه ب  دی_آقا مجبورم نکن

 . کردندینگاه م  و با تاسف و ترحم  رونی ها همه اومده بودن ب هیهمسا

 تنهام نذار...  گهی تو د کنمینرو !خواهش م یی! دا یاخه به چه جرم    _

وبا عجز و    ستادمی ا  بردی م  نیرو به طرف ماش ری ام ییکه حاال دا   یمامور یجلو  رفتم
 التماس  گفتم:

 نداره... یگناه میی دا  میکنیرو پرداخت م  یبده یبهمون،همه   نی_آقا مهلت  بد 

 ناراحت حرفم رو قطع کرد: ییدا

 .شهی_آرام برو تو خونه ،گفتم که درست م
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  خورمی تکون نم دید  ی،وقت کردمیبه ماموره نگاه م میو همون جا با صورت اشک نرفتم
 گفت:

 کنار! د یلطفا بر ستمین ی_خانم من که کاره ا 

 که برام مونده رونبرند.  یتنها کس میی اما دا  کردمیدوست داشتم التماس م نرفتم

 و کالفه گفت:   یدوباره عصب دیها رو د هیهمسا   ی رهی نگاه خ یوقت ییدا

،چند بار  شهیدرست م زیتو خونه گفتم که همه چ برو ،یدی _آرام چرا به حرفم گوش نم
 . ینگران باش ستین یاز یبگم ن

رو به  ییوهق زدم اما چه سود! دا  ختمیکردم ،اشک ر هینبود، گر  میحرفا حال نیمن ا  اما
 بردن و سوار شد،تا لحظه آخر نگاه نگرانش به طرف من بود. نیطرف ماش

  

وخم کوچه   چیبودم که حاال از پ سیپل نی،و نظاره گر ماش نیزانو نشستم رو زم دو
و   ییکه حاال حس تنها یمن  یبود ،بد که چه عرض کنم برا  ی بد یصحنه     گذشت،چه
 بود.   یاریآخر فاجعه و بدب دادیآزارم م ش یاز پ شیاندوه ب

ها  به طرفم اومد دستش رو به طرفم گرفت وبا لحن ترحم   هی از همسا   یکی دایش
 گفت:  یزیانگ

 بزار کمکت... شه،ینداره درست م ب یع ؟حاالی دخترم، چه اتفاق بد ی_وا

دائم منتظر بودن   نکهیحرفش رو بزنه ، متنفر بودم از ترحم ،از فضول بودناشون، ا  شتمنذا
 بسازن. هیشه و هزار تا حاش شروع شونیبخوره و بساط خاله زنک باز  یبه توق یتق

اتفاق بود ناسزا   نی که مسبب ا اریتوجه بلند شدم و رفتم تو خونه، تو دلم به ماز  یب
  کن. خودت کمکمون ا یفتم ،خدا ،سرم رو با دستام گر گفتمیم

 :  گفتیم  شهیحرف مامان افتادم که هم ادی
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 ( ادی به سرش م بترسه عاقبت یزی)_آدم از هر چ

  رمی گ بانیمتنفر بودم حاال چقدر بد گر   ییاز تنها شه یکه هم یمثل حال زار من ،من  قایدق
 شده بود . 

اون از    دیترنم شا  ،آره دیمِن ناام   یبود برا  دیاز ام  یترنم افتادم ،جرقه ا  ادیدفعه  هی
 طور باشه .   نیهم دیخبر داشته باشه آره،با اری ماز 

از   رو نشیماش  چیرفتم سوئ ییشال و مانتوم  ،به اتاق دا دنیاتاقم رفتم و بعد از پوش به
 یب رفت،یم  یکیکم کم به طرف تار ،عصر بود و هوا  رونیبرداشتم و رفتم ب زشی رو م

که حداقل بتونم به  کردمیگرفتم  در دلم خدا خدا م شیم رو در پترن ی توجه راه خونه 
  کنم. دایپ یحداقل بتونم سر نخ   ای برسم  یا  جهینت

 رنگ برادر بزرگ ترش ،مهران مشخص بود.  دیسف ی ،پژو دمیخونش که رس کی نزد

اخم داشت   داده بود هیتک نش یکه به ماش دمیتر که شدم خود مهران رو هم د  کی نزد
 فکره.  تو   قای معلوم بود عم

 شدم. ادهیرو که پارک کردم ،پ نیماش

 :  گفت یدادم با لحن تند  تر شد،سالم  ظیکه بهم افتاد ،اخمش غل نگاهش

 ؟ ی خوا یم ی_چ

 بودم .   دهیند یجور نیوقت برادرش رو ا چیکردم ،آخه ه  تعجب

  ستیمعلوم ن  ای،خدا  کردیجب نگام مبود با تع ستادهی همسرش بنفشه که حاال کنارش ا 
 چشونه! لب زدم:  نایا

  .نمشی_با ترنم کار دارم ،اومدم بب

شد،مهران برادرش که حاال صورتش قرمز شده بود  شتریکه گفتم،تعجب بنفشه ب نو یا
 :  گفت یعصب
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 ؟ یخبر ندار  یزیاز چ یبگ  یخوا یم یعنی_ 

 وگفت:   دیدفعه اومد بازوم رو کش هی 

شده؟ دستت باهاش   لی واسه اون ترنم ذل یبه آب بد یوگوش  سر هی  یاومد   دمی شا ا ی_
 تو به کاسه اس آره ؟ 

 زد: داد

 االن ؟   هی،بگو کدوم گور االی_بگو  

 گه؟ ید هیواسه چ ها یباز  وونهی د  نیا  زنه،یحرف م  یاز چ نیخدا ا  ای

 دست پاچه گفت:  بنفشه 

 آبرومون رفت. نیی پا  اریصدات رو ب  ه؟یچه کار نیمهران ا   _

 داد زد:  مهران

 ن؟ یاز ا  شتریب ییآبرو یهم مونده واسمون؟ ب  یی_ آبرو؟مگه آبرو 

 نگام کرد:  یعصب دوباره

وپوکتون باهمه، خودم چند   کی شما همه ج دونمی دختر ؟ من که م نی ا  هی_بگو کدوم گور
 )صداش رو دخترونه کردو مسخره گفت: یگفت  یکه م دمیبار شن

عوض   اریحسم به ماز  نی ا  دونمی،نم دونستم ی رو برادر خودم م اری ماز   شهیمن هم _)
 نکهی وجود ا  با یتو خامش کرد ؟ی اش کرد  وونه ی تو د دونمینه؟ ( من که م ای  شهیم

  ازدواج با اون ری از ز  یخواستی آشغال ؟م اریپسر عموشه بره سمت اون ماز  ینشون کرده  
 آره؟!  ینداشت گهیراه د ، یای در ب کهیمرت

و مثل خودش داد    رونیب دمیبا عتاب بازوم رو از دستش کش دم،یشن یداشتم م یچ 
 زدم: 
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و زده به    دهیبابام رو باال کش ستیهست ون  یهمه  اری آقا؟! ماز  یگیم  یدار ی_چ
ترنم   قیاز طر   کردمیکه فکر م نهیا  یبرا  نجایسرمون اگه اومدم ا  ختنیچاک؟طلب کارا ر 

  ؟یا  گهید  زینه چ ارمیسر نخ به دست ب هی

 مهران خشکش زد و بر خالف دفعه قبل آروم گفت:  حرفام  دنیشن  با

 رفته ؟  رانیاز ا   اریماز  یعنی_ 

 چیآره تکون دادم ،کالفه نشست رو پله آخر خونشون،بدون ه ی رو به نشونه  سرم
بلند شد به طرف خونه رفت   یعصب هوی خون شده بود ، یچشماش دو کاسه   ؟ی حرف

 ودر همون حال داد زد:

به اسم   یترنم ُمرده واسمون، اصال از اولم خواهر آشغال گهیبه بعد د نی_ به درک از ا
 .نیار یاسمشم به زبون ب  یحت  نی،ُمرد !تموم .!حق ندار  میترنم نداشت

 صداش زدم :  ع یبه طرف خونه بره که سر  د،خواستیلب گز  بنفشه

 بهم بگو کنمیافتاده ؟خواهش م ی_بنفشه چه اتفاق

 بود جواب داد:  یکه زن مهربون  بنفشه

امشب   یشماره م رو که دار  آخر،  میزده به س ستیمهران حالش خوب ن  ینیبیم  زمی _عز
 بهت. گمیاس بده  م

 رفت تو خونه  عیرو که زد، سر  حرفش

  رمیدستگ ییزایچ هی  یروندم. تا حدودو به طرف خونه  میرفت نیطرف ماش به دی ناام 
  یکه ب ینداشت ،من بودم و دل یکه تموم ییشده بود،دوباره من بودم و اشکا 

 بود.  گرفته تینها

آخه   ای، خسته و درمونده سرم رو گذاشتم روفرمون ،خدا قرمز شده بود توقف کردم چراق 
  بسته است. زنمی م یچرا به هر در
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  ،یوتو هنوز هضمشون نکرد  کنندیم ینیدلت سنگ تو یقبل یهنوز غصه ها  یوقت  چرا
همه غصه ؟آخه   نیدل و ا ک ی ارن؟یتر از پا درت ب یرحمانه و کار ی ب دیجد  یغصه ها
 تحمل کنه؟  تونهی داره ،چقدر م تیآدم چقدر ظرف هیمگه  

  نیوقت فرق ب  چیاصال ه دانمی است نم  ریهم دلم گ دیشا  ای  رمیدلگ  ا ی" دلم گرفته است  
دلم   ستین  شهیکه مثل هم یجور  شودیم یجور ک ی دلم  دانمیفقط م دمیهارا نفهم  نیا

 من"  یغصه  شودیعالم م یهمه   یغصه  چیخودم  که ه یغصه   شودیجور م نیکه ا

زد و   خی ،دست و پاهام   کردمیسر م تک و تنها تو خونه دیامشب افتادم که با  ادی  هوی  
  .دمیترسیم یی از تنها  شهیکردم هم دنیشروع به لرز 

زنگ    شهرش رفته بود ، از اونجا بچه هاش به دن ید ی خانم خدمتکارمون که برا نیمه
بهونه  دونستمیکار کنه (م خوانینم گهیشده و د  : )وضع بچه هاش بهتر  زد و گفته بود

 .ارهیم

  ریآقا ،باغبون پ یاز فوت مامان و بابا دل و دماغ کار کردن تو خونه رو نداشت عل بعد
حس ترس، حس ضعف   میی مرخص کرده بود . از تصور تنها  ییرو هم که دا وسالخورده

 . کردیبدجور وجودم رو احاطه م

بدجور  پوچ  حس هیکنم  ینداشتم که بخوام رانندگ  یجون جیسبز شده بود اما ه چراق 
حرکت    یکه حرکت کنم ،اما من ب زدنیبوق م  دائم یپشت سر ی نایداد،ماشیآزارم م

 نشسته بود. 

  دونستم یودن رو بوق،م کرد همه دستاشون رو گذاشته ب یرو صادر نم یفرمان چیه  مغزم
رو   ییمعلوم نبود چه فحشا  ن یی پا  دادمیرو م شهیاگه ش   االن  دونستمیشده ،م کی تراف
 کردم؟ ی اما پس چرا حرکت نم  دمیشن یم

رو   زدیم دیمحکم با کل  یکیکنم،  یترس ،حس ضعف باعث شده بود بدجور قالب ته حس
  ستادهی هم وا  گهید مرد اخم آلود که پشت سرش چند نفر هیبهش نگاه کردم   شهیش

 بودند .
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 وبا پرخاش گفت:  ی،مرد عصب نیی رو دادم پا شهیزدم ش خی  لرزون و  یدستا با

  

نگاه به پشت سر   هی ن؟یحرکت کن  دیچراق سبز شده با  رسهی_خانم شما شعورتون نم
 ؟   نیدرست کرد  یکی چه تراف  دینیبب دیتون بنداز 

  

 گفت:  ی کلفت یبود با صدا  ساده ی که پشت سرش وا ییاز مردا  یکی

  

تو   نهی بش دی؟زن فقط با  ی گفته به رانندگ ی،بابا زن رو ک گهید نهی_زن راننده باشه هم 
  رو بکنه؟  شیخونه ،خونه دار

  

ملت   هی ،،تا چراق دو باره قرمز نشه  گهی د دیکن ن؟حرکتیکنیحرکت نم  ی_ خانم واسه چ
 ؟ یچ  که نیرو االف کرد 

  

تفاوت بهشون انداختم ،حوصله نداشتم جوابشون رو بدم ،پام رو گذاشتم رو   یب ینگاه
  حرکت کردم. پدال گاز و به طرف خونه

با سربه سرگذاشتن هاش   ییوقت بود که دا  یل یبود. خ شهیسوت و کور تر از هم خونه
 .  میهام خونه رو،رو سرمون نذاشته بود  طنتیومن با ش

 .کردیتنگ شده بود ،و اون روز ها رو طلب م  روزا  اونخونه هم واسه  واریدر و د  انگار
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و شماره بنفشه رو گرفتم،دوست داشتم   اوردمیطاقت ن گهیهشت که شد د یساعتا  شب
  یآروم یافتاده بود چند بوق که خورد جواب داد ،با صدا   یهرچه زود تر بدونم چه اتفاق

 گفت:

 د؟ ی_ بله بفرمائ

 _سالم بنفشه ، منم آرام. 

 .یزود زنگ زد  نقدریم جان،چرا ا _ سالم آرا 

 ؟  یحرف بزن  یتونی افتاده ،م ی هرچه زودتر بدونم چه اتفاق خوامی_ م

 .اطیتو ح رم ی_صبر کن ،االن م

 : آروم تر از قبل گفت  یی با صدا   گذشت که ی ا  قهیچند دق هی

 ؟ ی_الو آرام صدام رو دار

 افتاده.   ی_بله بنفشه ،حاال بگو چه اتفاق

  گمی _ باشه م

 مکث کرد وگفت: یک

 ادیهم بودند،علناّ ب  یترنم که نشون کرده  یقرار بود کامران ،پسر خاله   ش ی_چند هفته پ
بار   ریز  دیحرفا ،ترنم که خبر رو شن ن یو ا یو قرار مدار عروس هیواسه مهر یخواستگار
حرف ترنم تعجب   نیهمه از ا  خوادیکفش که کامران رو نم هیپاش رو کرده بود تو   نرفت!

اونم   خواستنیم  لی از نخواستن نزده بود همه ازش دل یقبال حرف رنمکرده بودند ،چون ت 
به پا شده   یی!نگو چه بلوا  یخواستگار ادیب یشده وقراره به زود  اری گفت که عاشق ماز 

که ترنم   نین سر جاش بود تا ا کامرا  یرفت وقراره خواستگار یبار نم ری ز  چکسیبود،ه
 ! ستی دختر ن گهیگفت د

 تعجب گفتم:  با
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 بنفشه ؟  یگیم  یدار ی_چ

که افتاده رو   یهر اتفاق نیبشه به خاطر هم  بتمیمهران متوجه غ خوام ی_ آرام، من نم
 گفتم.   عیسر 

 افتاد.  ی_باشه ،بعد چه اتفاف 

حال حرفش رو پس نگرفت    نی حرفش تا تونست از مهران کتک خورد، اما با ا  نی_با ا 
حرف رو    نیبار ازدواج با کامران در بره ا  ریاز ز  نکهیکه ترنم به خاطر ا کردندیهمه فکر م

داشت مهران و بابا تا حد مرگ ترنم رو   تیواقع ز یهمه چ نهیبردنش واسه معا   زنهیم
از ترنم هم بدتر بود    یه کتکش نزنند حالش حتک کردیممادرش التماس    زدنیکتک م

باز هم   ذارم،امایزنده اش نم ارم یب ری رو گ اری گفت اگه ماز  یآخر م میمهران زده بود به س 
شد بعد از دو هفته ترنم    ینم یراض میکرد یم   یرفت هر کار یبار ازدواجشون نم ریز 
از قبل هم بدتر شد   اوضاع کجاست ، دونهینم  چکسی . ه تحمل نکرد و فرار کرد گهید

 .ستیاز ترنم ن یاثر  میگرد یم  یهرچ

 : گفتم یفیضع یصدا با

 ،ترنم هم باهاشه .  ستی ن رانیهرجا باشه ا  اری ماز  ن،ینگرد گهی_بهتره د

آروم وقرار نداره، مادر ترنم سکته کرده،شانس   چکسیآرام ،ه نجایمتشنجه ا یلی_ جو خ
 .ستیخوش ن ادی روزا ز  نیحال تو هم ا  دونمیآورده که زنده مونده م

المپ ها خاموش   شتریانداختم، ب  الیبه سالن بزرگ و  یبا بنفشه نگاه  یاز خداحافظ بعد 
از  ییصدا   نیشب بود،کوچک تر  ازده ی بود به ساعت نگاه کردم  ک ی بودند وسالن تار 

ترس و لرز به اتاقم رفتم تا    کردم،بایوحشت م  ومدیم  یا  لهیگرفته تا هر وس ون ی زی تلو
نداشت   ی ا  دهینترسم اما بازهم فا  ادیبخوابم،تو اتاق همه المپ ها رو روشن کردم تا ز 

باعث   یزیشکسته شدن چ  یصدا  هویشده بود،خواستم دراز بکشم که   خی دست و پاهام  
 شد با وحشت از جا بپرم، 
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به  ی ازش کردم،باد سردبا ترس به طرف پنجره رفتم و ب ومدیم  رونیانگار از ب  صدا 
  یم یصورتم خورد ،گلدون کنار پنجره رو باد انداخته بود و هزار تکه شده بود،باد تند 

  !دادیو پرده ها رو تکون م  دیوز 

 رو بستم و به طرف تختم رفتم.  پنجره

 

 وقت است، خسته ام!  ر ی"د

 ک ی ورم کرده و تار  یمثل خال  ییتنها 

 ی سربسته    یخمره ا   یتو  

 ر کرده اتاق را پ 

   ستیخواب پناهگاه خوب 

 " ی خواب و فراموش 

 

وضع بود اما کم کم عادت کردم و ترسم کمتر شده بود،طلب    نیهم هم  گهید یها  شب
  یذره ا  نایکه به اسمم بود فروخته شد، بابت زم ییها نیزم خواستنی کارا طلبشون رو م

 از خونه بود که رهن بانک بود.  میهم ناراحت نبودم، تمام ناراحت

  ییبه مالقات دا  کردم،یخونه رو ترک م نیا  دیو با   شهیبانک م خونه هم ثبت دونستمیم
  توزندان چقدر برام دشوار بود .  ییدا دنیرفتم د

 بزرگ و نامرتب شده: ششیر ته

ه تمرکزت رو درسات باشه،هم شتر یکن ب ی،سعیغصه نخور ادی،قول بده بهم ز  زمی _آرام عز
  یبده بهت،برو اونجا هر ماه مبلغ ارهیخونه ام رو ب دیگفتم کل ثمی،به م شهیدرست م زیچ

  فرسته برات،محکم باش آرام. ی م میکیرو که باهم شر  کی از درآمد بوت
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شرکت کرده   یگرفتن وام واسه توسعه  یکه برا   یباز  یشغلش پارت  یبه واسطه   ییدا
 !بود ،سه سال محکوم به زندان شده بود 

 رو جمع کردم، لمیوسا  یبه خونه رفتم همه   

 بود جواب دادم که گفت:  ثمیزنگ خورد ،م میگوش

 منتظرتونم.  رونی_سالم آرام خانم ، من ب

  .شمیمزاحمتون نم  رمی م  یخودم با تاکس ن ی بد دارویزحمت کل ی_سالم، ممنون ب

 .رسونمتونیمن م دیی بفرما  ی،چه مزاحمت کنمی _نه خواهش م

 .رونیب امی _ باشه پس االن م

 چشمام بودند، یسوت و کور انداختم ،تک تک خاطراتم جلو  یبه خونه   ینگاه

تلخ رو    ی لبخند   شونیادآوری که  یخاطرات،خاطرات ی"و چقدر سخته حسرت تکرار بعض
 "  کنهیم نی مهمون لب هات و قلبت رو تنگ و حز

شامت   ا ی رو بزار کنار ب تیکم اون گوش هی:)دختر زدیکه مامان با حرص صدام م  ییوقتا 
:)واا، مامان من کجام دادمی (ومنم با خنده جواب میچقدر الغرشد نیرو بخور،بب

 من رو دارند(  یاندام بارب  یالغره،همه آرزو 

رو سرم ودائم بابا رو   ذاشتمیمن خونه رو م کردویم یمچ انداز  ییکه بابا با دا ییوقتا
  گرفت.  یکل خونه رو م دنامیخند یکه صدا  ییکردم،وقتا یم  قیتشو

 : زدیمامان تشر م و

 ...رهی تر دختر،صدات تا سر کوچه هم م آروم

که از عرش با کله افتاده   یبود اون روزا،چقدر شاد و خوشبخت بودم،به راست ییچه روزا 
 رام سخت بود. خونه ب نی بودم به فرش،چقدر دل کندن از ا
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  رفتم. یچمدون رو گرفتم و به طرف در خروج ی،دسته   دمیاز سر حسرت کش یآه

  

  دارویگرفتم سمتش،کل دارویو کل  انداختم یکه از طرف بانک اومده بود نگاه یمامور به
دور  ن یکه ماش یکه در دست داشت در رو قفل کرد،تا لحظه آخر  یگرفت با قفل بزرگ

 ینم اشک ه خونه بود چقدر دل کندن سخت بود،با نوک انگشتحسرت بارم ب شد،نگاهیم
 هیهمه گر  نی ا ختم،یهمه اشک ر نی ،ایو زار هی که در چشمم بود رو زدودم ،بس بود گر 

 بودم؟   دهیکردم به کجا رس

که بود، به کام خودم   یزیرو از چ طی حل نشده بود،بلکه فقط وفقط شرا یزیتنها چ نه
 تلخ تر و دشوار تر کرده بود! 

 

دادند،  ینو م یبو  لی وسا  یانداختم و درو باز کردم،همه  دی،کل ستادمی ا  یدر ورود  یجلو
  یبود،مبل ها یقشنگ یبود،خونه   دهی رو خر  نجا یا  یینبود که دا یادی مدت ز 
بود   دهیالن بخشرو به س  یمی مال یرنگ که با پرده ها ِست شده فضا  یآسمون  یراحت

از اتاق ها که قبال به سفارش    یکیگذاشت تو  روچمدونم  ثمیم ،دو تا اتاق خواب داشت،
  نبود. ری بود که تراس داشت و دلگ نیا  شی برام آماده کرده بود خوب ییدا

به  یاز یو ن  یپرشده بود از مواد خوراک  ثمیم هم توسط خچال یآماده بود ، زیچ همه
 نداشتم. دیخر

 

به قاب   یاتاق رفتم چمدونم رو باز کردم و تک تک لباسام رو گذاشتم تو کمد،نگاه به
بابا   می ،رو مبل نشسته بود  یعکس خانوادگ هی که از خونه آورده بودم انداختم، یعکس

که   اری افتاد به ماز   زدند،نگاهمی دستش رو حلقه کرده بود دور کمر مامان هر دو لبخند م
 یچی وعکس رو از قاب در آوردم و با ق دمیکش  ینارم نشسته بود ،آهلبخند به لب ک

رو از عکس جدا کردم،پاره کردم و انداختم دور،نه تنها از عکس   اری که داشتم، ماز  یکوچک
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  لی که اوا ی نیاون عشق آتش کردمیباور م دیبلکه از ذهنم و از تک تک خاطراتم چطور با
 . یبود  یخوب گری الحق که باز  اری اش دروغ بود؟ماز  زد،همهیدائم ازش دم م

دوش آب   هیتخت،رفتم حموم بعد از    یرو گذاشتم تو قاب و قاب رو گذاشتم باال عکس
،قهوه درست کردم و رفتم تو اتاق،جزوه   رونیو رفتم ب دمیرو پوش م یلباس  یگرم حوله 

از درسام عقب افتاده   یلیآوردم و شروع به خوندن کردم.خ  رونیهام رو از تو کوله ام ب
ترم رو افتادم    نیا   برم ش ی پ یجور نیدادند که اگه همیتذکر م دائم دیبودم و اسات

 .رونی آماده شدم و رفتم ب  که کالس داشتم می،ساعت چهار و ن

  کردمیم  یقبل سع  یدانشگاه شدم ،سر کالس بر خالف دفعه ها یفتم و راه گر یتاکس
مشکل داشتم رو متوجه  که ییفرمول ها  استاد گوش بدم و   حاتیبه توض یکم

  میدوباره کالس داشت  گهیساعت د هیرون،یشم،کالس که تموم شد اکثر بچه ها رفتند ب
 نتظر نشستم. جا م  مونو ه رونیرفتن نداشتم ،نرفتم ب  رونیب ی حوصله 

چند نفر از دانشجو ها که جلوتر از من نشسته بودند بلند شده   پچ پچ وار یصدا 
 . زنندیبود،متوجه شدم که دارند راجب به من حرف م

 هم نداره. یدوست چیه ینیبیمغروره ،م  یلیخ شیی _خدا

 آروم جواب داد: شیکنار

نداده    مغرور ،چند بار خواستم سر حرف رو باهاش باز کنم اما بهم محل  ی_دختره 
 هست حاال.  یبود،انگار ک

داشت سر وپا   یروزها به زور سع نیکه ا یا  دهی زدم  چه راحت دخترک رنج کش پوزخند
  یمشکل دی کردند شا  یفکر نم کردند،چرا یرو قضاوت م روزگارش دم نزنه یبمونه و از سخت
و هرجا راحت   شهیهم  که یمردم نی ر فکر کردن براشون سخته اداشته باشه،چقد

 .کنندی م ینبود راجب بهم چه فکر مندادم،برام مه تی،اهم کنندیقضاوتت م

رو باز کردم و سرگرم خوندن   رون،کتابمی کردند رفتن ب بتیکه خوب غ  نیاز ا بعد
،نرگس  حدسم درست بود ومدیم هیگر  یصدا  که گذشت انگار از آخر کالس یشدم،کم
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  یداشت،چیهاش جو کالس رو شاد نگه م طنتیبا ش شهیکه هم یدختر شاد و سرزنده ا
 زه؟ یاشک بر  یجور نیباعث شده بود االن ا

  

اگه خودم از    یتفاوت باشم،حت یب ینسبت به درد و رنج کس تونستمیوقت نم چیه
نشستم،سرش رو گذاشته بود رو   شیکنار یدرون داغون باشم،بلند شدم و رفتم رو صندل

 : دمیو متوجه حضورم نشده بود،دستم رو گذاشتم رو شونه اش و پرس یصندل ی دسته 

 شده نرگس؟  یزی_ چ

  بمیرو از تو ج ینزد،دستمال ی نگام کرد ،اما حرف ش یاشک  یرو بلند کرد و با چشما  سرش
 ر آوردم و گرفتم سمتش،آروم تشکر کرد و ازم گرفت. د

 زنگ خورد جواب داد: شیگوش

 _بگو حامد. 

..._ 

 پسر نوجوون بود. هیانگار   شدیم  دهیکه از پشت خط شن یفیمحزون وضع   یصدا 

 گفت: یبلند  یبا صدا نرگس

 بکنم  از سر قبرم پول جور کنم؟  یچه غلط _خب من االن

..._ 

 . زمی تو سرم بر تونمی م یچه خاک  نم یقطع کن بب باشه

 گفتم:  انهی به صورت ناراحتش انداختم ودلجو ینگاه

 تونستم کمکت کنم.  دیافتاده بگو ،شا   ی_اگه اتفاق
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سر سکوتش رو شکست ،انگار   انه،آخریداشت حرف بزنه   دیبهم انداخت انگار ترد  ینگاه 
 ناراحت لب زد:   درد و دل کنه ،  یکیبا   خواستیم

تر عمل شه ،اما واسه پول عملش    عیهرچه سر  دی داره،با ی قلب  یماری_مادرم ب
 ! دهیقد نم ییچکار کنم ،فکرم به جا گهی د دونمیم،نمیموند 

نرگس  حال  کردمیصورت مهربونش درک م  ادیمادر خودم افتادم ،  ادیخوداگاه   نا
 رو،دوست داشتم کمکش کنم.

 _چقدره پول عملش ؟ 

بهم داده بود افتادم   ییکه دا ی کارت ادیتو فکر بود لب زد و مبلغ رو گفت،  قایکه عم نرگس
کمک به نرگس بشم پس  الی خ یکنم ،اما دوست نداشتم ب یولخرج ادی خواستم ز  ینم

 مهربون جواب دادم: 

 کمکت کنم. تونمی من م _

 بلند شد و گفت:  عی خورده بود سر  که بهش بر نرگس

 .خوامیم نبود که ازت صدقه یمعن نی _اگه باهات حرف زدم به ا

 گفتم:  ناراحت نشه شتریکه ب نیا  یبره که دستش رو گرفتم وبرا خواست

  بهم پس بده. یهر وقت تونست هیچ  ،صدقهی_اشتباه متوجه شد 

زنگ خورد کالفه جواب   شی نه ،که دوباره گوش ای نشست،دو دل بود که قبول کنه  دوباره
 داد:

 ؟ ی زنیهمه زنگ م  نی _بله حامد چرا ا

..._ 

 گفت: نگران
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 گفت:  عیبهم انداخت و سر  یرسونم. نگاه یاالن خودم رو م  _ باشه، باشه، آروم باش

 برم.  دی_من با

 دم دستش.نوشتم و دا عی گفتم صبر کنه ،شمارم رو سر بهش

 بگو.  یداشت از یمنه اگه به کمکم ن یشماره   نی _ا

 : گفت عی رو گرفت و سر  برگه

 ممنون آرام.  یلی_باشه،خ

 . رونیرفت ب عی سر و

  یو هر وقت تونست بهم برم کنهیروز نرگس بهم زنگ زد و گفت،کمکم رو قبول م اون
 گردونه،خوشحال بودم که تونستم کمکش کنم.

کم   مونیدوست  یبود ،وبرا  یدوستم ،دختر خوب نی اون روز به بعد نرگس شده بود بهتر  از 
سال ها بود باهم   ا یشده بود ،که گو یمیباهام صم یمدت کم جور  نیا  ذاشت،توینم

  طونیو ش  دیمادرش دوباره شده بود دختر شا  ز یآم تیبعد از عمل موفق م،یدوست بود
 قبل. 

کنم ،هر روز بعد از کالس به اصرار   یی ،کمتر احساس تنها شدی با نرگس باعث م بودن
 خونه شون .  میرفتینرگس م

خواهر چهارده ساله   هینرگس فوت شده بود وبه جز برادرش حامد که نوزده ساله بود  پدر
 بود و مجبور شده بود با عصا راه بره !  دهید بی پاش آس هیداشت،که  یبه اسم شاد 

و فقط پنجاه درصد  شودی م  یجراح د یبودو با یجد  بشی شکسته شده بودوآس پاش
  خوب شه! یامکان داشت،پاش بعد از جراح

  ی تا از عهده  کردی مشغول به کار بود کار م یبه عنوان منش یشرکت داروساز  هیتو   نرگس
 خواهرش رو جور کنه! یمادرش کار نکنه ،تا بتونه پول جراح  اد،تایخرج ومخارجشون بر ب
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آورد و    یخم به ابروش نم  نایخواهر و برادرش راحت درسشون رو بخونند،با تموم ا  و
 داشت!  یشاد  ی  هیروح

  یلیبر نرگس ،خانوادش هم باهام خ شد،عالوهیمتوجه مشکالتش نم  چکسیکه ه یطور
 از خانوادشون هستم .  یعضو  ای که گو کردندیرفتار م باهام ید و جور مهربون بودن

 شون رو دوست داشتم...  یمی صم  ی خانواده 

  رفتی و نرگس م  میکه کالس نداشت یی،ساعتا  شدمیکه تو خونه تنها م  یامان از وقت اما
 سر کار،

 . کردیجذام گونه کالفم م ییِ تنها  نی ،و ا گذشتیساعت اصال نم   انگار

تلخ   یگر خاطرات تلخ گذشته ام بود،خاطره   ییبارون، تدا  نیوا  دی بار  یون مبار  رونیب
 .زدیتمام حرف از نخواستن م یرحم یبا ب  اریکه ماز  یشدنم ،خاطره روز  میتی

سوار   خواستنیدوتا پسر شده بودم که به زور م اون ری اون شب  افتادم ،که اس ادی
 کنند،  نمیماش

  د،معلومیرس یبه دادم نم دونم ی اسمش رو هم نم یکه حت  ینبود اگه اون مرد معلوم
 افتاد.  یبرام م ینبود چه اتفاق

دلم گرفته    کردم،ینشسته بودم و قهوه ام رو مزه مزه م یگهواره ا یپنجره رو صندل پشت
 . کردیبود و سرم از هجوم خاطرات تلخ گذشته ام درد م

 متنفر بودم. میی که از تنها یوضع بود ،جور   نیمکه تو خونه تنها بودم ه  یروز  هر

 موقع روز.  نی باشه ا تونست یم یک یعنیزنگ در اومد، یصدا 

رو براش باز   یباز شد ،اومد باال در ورود  یکیت یبود ،دکمه رو فشردم و در با صدا  نرگس
 ! دهیکردم ،شده بود موش آب کش

 _به سالم آرام خانم گل. 
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 وقت.   هی ی،سرما نخور دهی موش آب کش  یه،شدیچه وضع نیا وونهی سالم، د  کی_عل

 نشست وگفت:   نهیو کنار شوم رفت

  ری سه ساعت ز   ینبردم مردم از سرد اد،چتریکردم امروز بارون ب ینگو آرام ،فکرشم نم ی_وا
 . امی ب نیامیو مجبور شدم با بن ومدین رمیبودم،که آخرش گ ی بارون منتظر تاکس

 : دم یپرس دادمیرو به دستش م  یه کوچککه حول نیو در همون ح  دمیخند

 ؟ یاریاسمش رو به زبون م یقدر خودمون نی که ا  هین؟کی امی_ بن

 رو گرفت و دست پاچه جواب داد: حوله

 نبوده حتما.  گم،حواسمی رو م یقادر   یآقا  ن؟یامی_ واا،مگه من گفتم بن

 و گفتم:   دمیخند

 .یگیکه تو م  نهی_ آره هم

 .دادینم ریقدر بهم گ نی ا  امرزمیخدا ب ی_ باشه بابا تو هم،بابا

و کنار نرگس نشستم،   رونیدرست کردم و با دوتا فنجون قهوه از آشپز خونه رفتم ب قهوه
 کرد و گفت:  یتشکر کوتاه

 ؟ یخوش ینیب ی_ما رو نم

 جواب دادم:  ناراحت

،اصال  کنهین باهام لج مکه خونه تنهام اصال انگار زما  یی؟وقتا ی _ نه بابا ،چه خوش
 . گذرهینم

 . شنیخوشحال م  یلیهم خ یما،مامان و شاد  ی_ خب تنها نمون ،برو خونه  

  یشمام ،ب یاوقات خونه   شتریهم ب یجور نیشما باشم،هم یکه دائم ،خونه  شهی_ نم
 ره؟ یم ش یاز تو چه خبر کار و بار خوب پ الیخ
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 گفت:  کردی ک مزه مزه اش م ن یح  نیاش رو برداشت و در هم  قهوه

  سیکه نکته به نکته کارا رو واسه رئ  یکس یکارم سخت شده ،خانم تهران یچند روز  هی_ 
من مجبورم عالوه بر کار   ادیجاش ب گهی نفر د هیکه  یکرد استعفا داده تا موقع یگزارش م

کنم، واقعا خسته   لی میو واسش ا   پی خودم شب به شب گذارش کار و قرار داد هارو تا
 شه.  دایپ فرن هیکننده اس کاش زودتر 

 گفت:  عی باشه سر  ده یبه ذهنش رس یکرد،انگار فکر  مکث

  هیبدم واقعا فرصت خوب شنهادیچطوره اسم تورو پ ادی خوشت نم ییکه از تنها گم،توی_م
و کمتر    شهیفکرت هم مشغول م ینجوری،ا یایدر م  ییوهم از تنها  یکنی برات ،هم کار م

 . یکنیگذشته رو م الی فکر وخ

 واسه کار! امیب یگی وقت تو م  خونم،اونی_من درسم رو به زور م

 .کنمیهم کار م  خونمی،خب منم هم درس م هیواقعا فرصت خوب وونهی_ د

 گفتم: الیخ یام رو مزه مزه کردم وب  قهوه

 نرگس.  الیخ ی شناسم،پس ب ی_من خودم رو بهتر م 

 تکون داد و گفت:  یکالفه سر 

به جز دانشگاه مواقع کار هم با   ینجوریخب ا  ؟ییتنها  یگی،مگه نم یا  وونهی _واقعا د
خوبه،مگه   یلیهم نسبت به کارش خ  ه،حقوقشیخوب یشغل تی موقع  م،واقعایهم
 .گمی به خاطر خودت م ؟منیسی خودت وا یسر پا  یخوا ینم

  ای ام یاز پسش برن دمیترس ی بود م نیا  قتشی نرگس واقعا خوب بود،اما حق شنهادیپ
 استخدام نشم.

واسه استخدام، اصال   انیکه مدرک هم دارن م ایل ی_من هنوز مدرکم رو نگرفتم،مطمئنا خ
 از کجا معلوم استخدامم کنند؟ 



 باران  انهیتاز 

97 
 

 با لبخند جواب داد: نرگس 

  یا ی،م کنهیمطمئنا قبول م زنم،ی حرف م یقادر ی،منظورم آقا  نیامی _اونش بامن !با بن
 .یشیخوب باشه موندگار م  ،کارتیکنیکار م یش یماه به صورت آزما  هیواسه استخدام  

 و گفتم:   دمیخند

 کنه؟یحرفت رو قبول م ،که یدار نیامیبن نیبا ا  ی _ چه سرو ِسر

 کوسن مبل رو به طرفم پرت کرد وبا حرص گفت:  نرگس

  یری و غمبرک بگ  یرو تماشا کن واری خونه در و د ین یبش نهیهم  اقتتیآرام،ل یندار اقت ی _ ل
 واسه من!   دهیم  ریگ ی،ه ارمیدرت ب ییاز تنها  خوامیمنو باش م

 رو قورت دادم و گفتم:  خندم

 ؟ ی اری_باشه بابا ،حاال چرا زود جوش م

 با حرص گفت:  دوباره

 به زور ببرمت. امی ب ایواسه استخدام ، یا ی_فردا م

 .کنمی _تا فردا فکرام رو م

 رو در آورد و مسخره گفت:  ادام

کردند،عروس خانم فردا جوابت بله نبود حسابت    یازش خواستگار کنم،انگاری _فکرام رو م
 باشم. گفته نهیبا کرام الکاتب

 به ساعتش انداخت و بلند شد: ینگاه

 منتظره!  الیشد،برم خونه که ع رید  ی_وا

 خنده گفتم:  با

 .  یسرجات تو که تازه اومد  نیخل وچله،بش  یحتما اون شاد  التی_ع
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 .شهیوقت م  ریمامان،د یبرم دارخونه،واسه داروها  نجایاز ا   دی_با

 _ مامانت حالش بهتره؟ 

 جواب داد: یخوشحال با

 _خداروشکر بهتر از قبله.

 _خب پس خداروشکر،سالم برسون بهش.

زنگ بزن بهم  ی_چشم خانم خانما،امشب خوب فکرات رو واسه کار بکن ،اگه خواست
 . میدنبالت باهم بر ام یم  رمی گیم  یتاکس

 .کنم ی_ باشه،خبرت م

 د. من گفتن بو ا،از ی رو از دست بد یخوب نیبه ا  تی ،موقعیوقت خر نش  هی_ 

 .کنمیکه فکرام رو م ،گفتمیادب یب یلی_خ

 رون، ی کرد و زد ب یبود،خداحافظ یکه چه عرض کنم تف مال د،بوسهیلپم رو بوس  عیسر 

 از رفتنش دوباره خونه سوت و کور شد. بعد

بهش  یچه جواب دونستمینرگس بود،نم شنهادیپ  ریدرگ یموقع خواب فکرم بدجور شب
هم تنها موندنم رو دوست نداشتم،آخر  یواز طرف  امیکار بر ن نیاز پس ا   دمیترسیبدم،م

 گرفتم قبول کنم.  میو تصم  ایسر دلم رو زدم به در

بانو   سوی که گ  ییشدم تا نمازم قضا نشه،بعد از فوت مامان و بابا شبا داریزود تر ب صبح
  قیدم تزر خوند انگار ذره ذره آرامش از دست رفته ام رو به وجو یتختم برام قرآن م یباال
 .کردیم

و با   خوندمیکه قرآن م  ییآرام گرفتن دلم قرآن بخونم و واقعا وقتا ی ،برا  کردیم  هیتوص 
 ،انگار آروم تر بودم. کردمی خدا درد و دل م
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کمکم کنه،رهام   خواستمیگرفتم نمازم رو هم بخونم،سر نماز از خدا م  میشد که تصم نیا
...واقعا  ییواسه دا   کردمیده بود و دعا مش رمیگ  بانیکه سخت گر  یکنه از فشار مشکالت 

 .کردیته دلم رو قرص م ییجورا هیگرفت ،انگار خدا   یقلبم آروم م

داده بود ،رو سرم   هیبهم هد  سویکه گ ینماز  رون،چادریدوش آب گرم گرفتم و رفتم ب هی
نامه   یاله اد یکردم،جانمازم رو پهن کردم ،بعد از خوندن نمازم شروع به دعا خوندن کردم  

 به خوندن کردم:  خوند،شروعیم  نشیدلنش یافتادم که بابا بعد از نمازش با صدا   یا

 باز آمديم با دو دست تهي چه باشد اگر مرحمي بر خستگان نهي.  الهـي

 گرفتار آن دردم كه تو دواي آني و در آرزوي آن سوزم كه تو سرانجام آني. الهـي

 هر دلشده اي با ياري و غمگساري و من بي يار و غريبم. الهـي

چراغ دل مريداني و انس جان غريباني، كريما آسايش سينه محباني و نهايت  الهـي
 همت قاصداني 

 فو خود بر من گستران جرم من زير حلم تو پنهان است و تو پرده ع الهـي

كردي كه هر كه ايشان را جست تورا يافت و تا   اين چيست كه با دوستان خود الهـي
 تورا نديد ايشان را نشناخت. 

 عاجز و سرگردانم ، نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم.  الهي

 بر تارك ما خاك خجالت نثار مكن و ما را به بالي خود گرفتار مكن.  الهـي

 چون به تو بنگريم شاهيم و تاج بر سر وچون بخود نگريم خاكيم و از خاك كمتر  الهـي

 الهـي 

 . نداختیكس تو را شناخت هرچه غير تو بود ب هر
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نامه ،جانمازم و چادر نمازم رو مرتب تا زدم و سر جاشون   یاز تموم شدن اله بعد
 گذاشتم.

م مرطوب کننده به دست و  از کر   یانداختم کم نهیبه آ ی نگاه دمیرو که پوش لباسام 
صورتم زدم ،بعد از آماده شدنم رفتم تو آشپزخونه قهوه جوش رو روشن کردم و قهوه  

رو درآوردم تا به نرگس زنگ بزنم هنوز شماره اش رو   میگوش نیح نی درست کردم،در هم
رفتم نرگس بود،خنده ام گرفت ،چقدر   فنیطرف آ  د،به بلند ش فنیزنگ آ ینگرفتم که صدا 

   عجوله

 کنه. می اومده که اگه جوابم نه باشه به زور راض  دونمیدختر م نیا

رو هم براش باز گذاشتم ورفتم تو آشپز   یرو فشردم تا در باز شه ،در ورود  فونیآ دکمه
 که از همون دم در بلند شده بود اومد:  ختم،صداش یخونه دوتا فنجون قهوه ر

 ؟ یصابخونه کدوم ور ،ی_هو 

 صداش زدم:   کردیم  داریهارو ب هیهمه همسا  دیبا  یصبح  وونه،سری د یدختر

 آشپز خونه ام. ا،توی_ب

 لبخند زد: دیمنو آماده د  یتو آشپزخونه،وقت اومد

 خودم.  ی_سالم به آرام گل

 ؟  یکن داریها رو ب  هیهمسا  یهمه  دیبا  یزنیچرا داد م وونهی د  _سالم،

 و گفت:  دیخند  

اونا تو   میباش داریصبح زود ب ست،مایر که نت  ن یشن ،خونشون از ما رنگ داری_ خب ب
 خواب ناز باشن.

جا سر بکشه   هیخواست  یبودم رو برداشت و نشست رو صندل ختهی که براش ر  ی ا  قهوه
 که دهنش سوخت.
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 آرام خدا بگم چکارت کنه سوختم.  ی_وا

 نگفتم که دوباره با لبخند گفت:  یزیو چ  دمیخند

 . یشینم مونیمطمئنا پش ،یگرفت یدرست می_تصم

 _خدا کنه.

 دادن !  ری رفتن نرگس شروع کرد به گ موقع

  کنهیرژ بزن به لبات ،آدم خوف م هی  ،برویمونی؟مثل روح م  یا یب یخوا یم یجور نی_هم
 نگات کنه! 

 گفتم: کالفه

 دادم.  ینم امرزمیخدا ب یبهم بابا ید یم ری که تو گ  ینرگس؟جور ی_وا

 هولم داد طرف اتاق وگفت:  دی خند نرگس

 رژ بزن به لبات.  هی_حرف خودم رو به خودم پس نده،برو زود باش 

 رو زدم به لبام. میاز برق لب صورت یکردم و رفتم تو اتاق ،کم یپوف

 نرگس دوباره بلند:  یصدا  که

 .یآرام قرار نبود که از من خوشگل تر بش ی_ وا

رو برداشتم که پاکش کنم که   یدستمالکنم، هیواقعا دوست داشتم از دستش گر  گهید
 و گفت:  دیخند

 شد.  ریکه د  می_باشه،باشه پاک نکن بر

 

 اشاره کرد وگفت:   شیکنار ینشست،به صندل زشینرگس پشت م میدیرس یوقت
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 .میبا اون حرف بزن دیبا ومدهیهنوز ن یقادر ی ،آقا نجایا  نیبش ای_ ب

مرد که   هی  ینگذشت که صدا   ی زیتکون دادم و نشستم،نرگس مشغول کارش شد چ یسر
همون    دمیبلند شد و آروم جواب سالمش رو داد.فهم عی سالم داد اومد،نرگس سر

 بلند شدم و سالم دادم.  میکه قراره باهاش حرف بزن نهیامیبن

 زد و گفت:  لبخند

 .یفرم پر کن دیتو اتاقم با ندیا ی،بیی_پس آرام خانم شما

به نرگس   یمنتظر جواب بمونه به طرف اتاقش رفت،نگاه نکهیکه گفت بدون ا  نو یا
 انداختم و گفتم: 

 نرگس؟  یا ی _تو نم 

 لبخند زد و گفت:  نرگس

 . ستیبه من ن یاز ی،ن یفرم پر کن دی_ نه توبا 

  نیامیدر انداختم که روش نوشته بود،بن یبه پالک رو  یرفتم،نگاه نی امی طرف اتاق بن به
رو به سمتم گرفت   ینشسته بود برگه ا  ستمشی عامل،رفتم داخل پشت س  ریمد  یقادر

 وبا لبخند گفت : 

 .نیپر کن دیکه عالمت زده رو با ییاز فرم،جاها  نمی_ ا 

بود شروع به نوشتن   زیکه رو م یکردم و فرم رو ازش گرفتم با خودکار یکوتاه تشکر
 کردم. 

  نی از اتمام فرم ،برگه رو به سمتش گرفتم،ازم گرفت و شروع به خوندن کرد،بعد از ا بعد
 زد وگفت:  ی که خوندش لبخند 

 .دمی،فردا بهتون خبر م  دیبر  نیتونی،االن م ی _خب شماره تماست رو هم که نوشت

 ،ممنون. یلی_ باشه خ
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 ه طرفم اومد : بلند شد و ب عی سر  رون،نرگسیکه کردم رفتم ب یکوتاه یخداحافظ بعداز 

 شد آرام. ی_ چ

 تر استرس داشت:  شیام گرفت از خودم ب خنده

 نرگس،قرار شد فردا بهم خبر بده. یچی_ ه

  یحوصله م  یکرد ب یبدجور کالفه ام م میی خونه،اون روزم کالس نداشتم و تنها رفتم
رو به قصد  یکتاب ای  کردمیم  نیی رو باال و پا ونیز یتلو   ینشستم رو مبل و کانال ها

 با خوندن درسام خودم رو مشغول کنم،  گرفتمیم  میهم تصم یکردم،ساعتیمطالعه باز م

 شم. رفتهیفکر کار افتادم و ناخودآگاه دعا کردم که پذ  رفت،بهیبازم حوصله ام سر م اما

شدم و  ماه اول رو قرار بود به صورت   رفتهیخبر داد که پذ یبعد نرگس با خوشحال روز 
 برم،  یشیآزما

تا دو ظهر بود البته   میاز صبح ساعت هفت و ن می سرکار،ساعت کار رفتمیروز بعدش م از 
 تا هشت شب. میرفتیعصر از ساعت سه م   دیبا میکه صبح دانشگاه داشت ییروزا

کنم،صبح هاکه  برام سخت بود اما بعد از گذشت دو هفته کم کم تونستم عادت  لی اوا
و   دمیخواب یسرکار نم  رفتمی م  دیکه با میتا ساعت هفت و ن شدمی م  داریواسه نماز ب
که     ییگزارش قرار داد ها پ ینشسته بودم و مشغول تا ستمی س خوندم،پشتیدرسام رو م

از تو راه رو    دم،صداینفر از جا پر هیبلند  یبا صدا  هوی،بودم که   دهیکه به دستم رس
 . ومدیم

قرار داد شرکت مهرآرا   دینبا یدونست  یمگه نم نبودم، نجایمن فقط دو هفته ا  نیامی__بن
و بارها    بمونهی رق نیو سرسخت تر  ن یکه بدتر یقرار داد کاوه، کس ی،رفتیرو امضا کن
 .یبزنه رو امضا کرد  نمون یخواسته زم

اومد که دستپاچه    نیامیبن یبودم،صدا دهیترس نی امیبن یداد زده بود که من به جا  یجور
 جواب داد:
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که امضا   ییقراردادها هیقرار داده مثل بق  هی نم یا  کردمیکردم ،فکر م یکوتاه دونمی_م
 .میکنیفسخش م م،خبیکرد

 گفت: یبلند ی باصدا دوباره

  نیفسخ قرار به هم یفکر کرد  یگند زد  ن،یامیبن ست ی برام قانع کننده ن یحیتوج چی_ ه
 . استی راحت

  دهی رنگ پر ینرگس نگاه کردم کم شد،بهیم  کی که داشت نزد ومدیقدماش م یصدا 
 بود،صداش زدم که گفت:

 !  نیامیبن چارهیبودم ،پ دهیند یعصبان ینجور یرو ا  سیوقت رئ  چیآرام،ه ی_وا

  یو بو  دم یکش  یقیخاص، ناخدواگاه نفس عم ی بو هید،یچیفضا پ ی تو یعطر تلخ یبو
 بو آشنا بود!  نیا  هام فرستادم،چقدر  هیعطر رو به ر

با   یمرد  دم،یداخل د  ومدی بو رو تو درگاه در که داشت م نیسر بلند کردم و صاحب ا  
 چهره برام آشنا بود!  نیآشنا، چقدر ا  تینها  یب ی،با چهره ا  دهیورز   یاندام

 هیبلند شدن و سالم دادن،من هم مطابق بق عی کارکنان اون قسمت سر ی  هیو بق  نرگس
 بلند شدم و سالم کردم. 

  ی که به چهره داشت،سر یبهمون بندازه با همون اخم  ینگاه نیکوچک تر نکهیا  بدون
 بلند گفت:  نیامیهمهمه کارکنان بلند شده بود،بن یتکون داد و رفت تو اتاقش،صدا 

 .نیکارتون برس ن؟بهی_چه خبرتونه شلوغ کرد 

  ریکارم کردم،اما فکرم به آرشاو  یل کارشون شدند ،خودم رو سرگرم ادامه  مشغو همه
 سرمد بود! 

که به موقع به دادم    یمرد اد ی افتادم،  ییاون شب کذا  ادی  هویچهره اش آشنا بود، چقدر
 بود،آره خودش بود!  دهیرس
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آب خوردن از پس اون دوتا پسر   یمن و به راحت  یکه اون شب شده بود ناج یهمون
 ه بود! براومد 

خم به  یداشت ول یزیوخون ر   دید بیکه به خاطر من اون شب سرش آس یهمون
 اورد، یابروش ن

بود نشست و آروم   کشیکه نزد یانداختم،کالفه رو صندل ن یامیبه چهره آشفته بن ینگاه
 گفت:

 _گند زدم،گند.

 گفت:  انهیبود دلجو  دهیکه صداش رو شن نرگس

 .هیکه عصبان نهیبه خاطر ا  گه یم  یزیاالن اگه آقا چ _ناراحت نباش،

 ناراحت لب زد : نیامیبن

 ! دیکردم،نبایاون قرار داد رو امضا م دیبهش،نبا  دمی_حق م

 بلند شد، جواب داد. زش یتلفن رو م  یبزنه که صدا یخواست دوباره حرف نرگس

 _ بله آقا؟ 

..._ 

 .ادیب گمی _باشه باشه االن م

 بهم انداخت و تند گفت:  یرو گذاشت سر جاش نگاه یگوش

 منتظرش نذار.   خواد،برویمدت رو م  نی_گزارش ا 

گزارشات اون مدت رو برداشتم و به طرف اتاقش   ی گفتم و بلند شدم،پوشه   یا باشه
 کل.  سی سرمد رئ  ری در انداختم آرشاو یبه پالک  رو  یرفتم،نگاه
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بود و  چشم   ستادهی ا  ،یا شهی ش واری به در زدم و رفتم داخل،پشت به من،رو به د یا  تقه
 چرا استرس گرفته بودم!  دونمینم رون،یدوخته بود به ب

 کردم وگفتم:  یسرفه ا  تک

  مدت رو آوردم. نیا   د،گزارشاتی_ببخش

نشست ،اخم داشت معلوم بود   ش یحرف رفت و رو صندل  یگرفت،ب رون ی رو از ب نگاهش
پوشه  یحرف   چیه یاشاره کرد که پوشه رو بدم دستش،ب هیعصبان نی امیاز دست بن هنوز 
 رنگ رو دادم دستش.  یآب ی

تفاوتش به   یبرداشت و مشغول خوندن شد، نگاه ب زشیمطالعه اش رو از رو م نکیع
بدونم منو شناخته   نکهیبرا یمبن   یواکنش چیه د،یهم طول نکش هیاز چند ثان شتریمن ب

 که من اون شب داشتم...  ینداشت،حق هم داشت نشناسه، با اون سر وضع

گوشه از اتاق کتاب   هیخورد،ی تو اتاق به چشم م ی گذرا به اتاق انداختم نظم خاص ینگاه
طرف   هیتو قفسه ها قرار گرفته بودند و   یبود که کتاب ها با نظم خاص یکوچک یخونه 

 اسناد.   یسر  هیبود به پوشه ها و   اتاق اختصاص داده شده

  رشیچشمگ  شرفتینشون گر پ کردیم  ییخودنما  واری که رو د  یینامه ها ری ها و تقد  لوح
بود که به محض   یا شهیش واری د کردی اتاق رو خاص م  نیاز همه ا  شتریکه ب یزیبودند،چ

 .خوردیورود به چشم م

کارش قانون مند و  که چقدر تو  دادینشون م تشیی نظم خاص تو اتاق ،و جد نیا
 رو گرفت و گفت:  یرو برداشت و شماره ا زشیم  ی حساسه،تلفن رو

 تو اتاقم. ادیبگو ب نیامی،به بن اری_خانم کام

 بهم انداخت و گفت:  یتفاوت یاز تلفنش نگاه ب  بعد

 ؟   ستیاز قرارداد شرکت مهر آرا ن ینشون چی_چرا ه

 خودم رو نباختم و گفتم : گفتمیم  دیبا یرفته بود که ثبت کنم،حاال چ ادمی پاک  یوا 
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 رفته بود ثبت کنم. ادمی د،ی_ببخش

 که داشت گفت:  یتیهمون اخم و جد  با

پس  یتازه کار  دونمیواسه من، م  ستین یقانع کننده ا  حیتوج چی _فراموش کردن ه
واقعا   رنیگ یکه م یحقوقکه من به شدت معتقدم کارمندام،   یبدون دی با  یاول کار نیهم

 . رمی بگ دهی ناد تونمیوجه نم جی تو کارشون رو به ه یکوتاه نی حقشون باشه و کوچک تر

 دستش کرد و گفت:  یتو یبه پوشه   یا   اشاره

 واسم.  اری،کامل ب ی_ ببر و تا آخر ساعت کار

لحن   نی،ا  ییگو حیهمه رک و صر   نیواقعا ا یعنیبهش انداختم  یشده نگاه مات
 کم نرم تر برخورد کنه؟  هی  تونستی کوبنده، الزم بود،نم

جواب ندم پس متقابال مثل خودش اخم کردم   تونستمی شدم و پوشه رو برداشتم،نم بلند
 و گفتم: 

  کی  ستیکارمند تازه کار ،پس اونقدر ها هم دور از انتظار ن هی نی گی _خودتون هم م
 داشته باشه. یکارمند تازه کار اشتباهات

انتظار نداشت،مثل خودش رک    دیشا  دونمینگاهش رنگ تعجب گرفت ،نم یلحظه ا  یبرا 
که  دمیرو د نیامیبن  رون،یبرداشتم و رفتم ب زیجواب بدم،پوشه رو از م حیو صر
 :دیآروم پرس  دیدرهمم رو د یاخما  یبره داخل،وقت خواستیم

 شده آرام خانم؟ یزی_چ

 ناراحت جواب دادم: 

 رفته بود قرار داد شرکت مهر آرا رو ثبت کنم.  ادمی_

 زد و گفت :  یلبخند

 .هیاز دست من عصبان ن یریکرده،به دل نگ ختونی_اگه توب
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 :دمیسرمد رو شن  یکه گفت رفت تو اتاق ،خواستم برم که صدا  نو یا

 داشته داشته باشه؟  یه سابقه کارک ینفر رو استخدام کن هی  یتونست ینم نی امی_ بن

 که گفت :  دمیرو شن نیامیبن یصدا 

 به جوون تر ها هم فرصت داد.  دیبا یگیم   شهی، آخه تو خودت هم دونستمی_نم

نگفت و درمورد قرار داد شرکت مهر آرا شروع کرد به حرف زدن،معلوم   یزیچ گهی د سرمد
 ازش متنفرند.   ینجوریکه ا  هیکاوه مهرآرا ک نی ا  نبود

شرکت   رفتم ی که م ییبابا افتادم،وقتا  ادی  نشستم، زمی و رفتم پشت م  دمیکش یپوف
 . کردیچقدر با کارمندا متواضع برخورد م دنش،ید

من   یکردم ،که روز  یفکرش روهم نم یوقت حت  چیه اشد،واقع یبابا نم چکسیه قطعا
 : دیتو فکرم پرس دید یکارمند ساده مشغول به کار بشم، نرگس وقت  کیهم به عنوان  

 شده آرام؟  یزی_چ

 : دمیحرص پرس با

 ستون؟ یرئ نهیا نی کرد یم سی،رئ سیهمه ،رئ  نی_نرگس ا 

 و گفت:  دی خند نرگس

 _واا،چشه مگه؟ 

 ؟ معلومه از اون بد احالقاست.   ستی_چش ن

  نی،از کارمندا هم هم قهیدق ی لیو قانون منده،رو کارش خ  ری سخت گ  یلی_نه بابا،فقط خ
 .ستیبداخالق ن یجا برسه، ول نیسن به ا   نیباعث شده تو ا  نم یانتظارو داره، هم

 نزدم و مشغول کارم شدم ،نرگس دوباره گفت:  یحرف

 دم سرش داد زده بود؟ همه آ نیا  یجلو  نیامیچاره،بنی_ب
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 گرفته بود،نگاه کردم و با لبخند گفتم: یصورتش که حاال رنگ ناراحت به

 ؟ ی همه واسش ناراحت نی_خب حاال ،تو چرا ا 

 گرفت و گفت:  جبهه

 داشته باشم؟  لی دل دی_مگه حتما با

 حرف مشغول کارم شدم.  یوب  دمیخند

صبح   شد،چونیتموم م میساعت کار  گهی ساعت د  میبود، ون میهفت و ن کی نزد  ساعت
بار آخر  یبه خودم دادم وبرا  یسر کار،کش و قوس  امیکالس داشتم مجبور شدم ظهر ب

دوباره حالم   سینداشته باشه و جناب رئ یکم و کسر چیبه گزارشات انداختم تا ه ینگاه
 ! رهیرو نگ

 به در اتاقش زدم و با بفرما گفتنش رفتم داخل.  ی شدم و به طرف اتاقش رفتم،تقه ا  بلند

 _ گذارشات امروز رو آوردم.

 رو دادم دستش،شروع به خوندن کرد.  پوشه

  یچشمم خورد به دستمال گلدوز  هویکه شلوغ پلوغ بود انداختم، زشیگذرا، به م ینگاه
تا   بود که اون شب بهش داده بودم  یگذاشته بود،همون دستمال زیم ی که گوشه  یشده ا 
که روش اسمم توسط مامان دوخته شده   یرو پاک کنه، دستمال ومدیکه از سرش م  یخون
 بود!

 ! کردیم ییخون خشک شده روش خود نما  یسرخ

مکث   ینگام کرد ،کم  د،مرددی ام رو به دستمال د  رهی نگاه خ یسر بلند کرد و وقت ری آرشاو
 :دیپرس  دیکرد و وبا ترد

 دم؟ یند یی_من شمارو قبال جا
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جواب   میباطن لی بزنم ،بر خالف م یحرف ی دوست نداشتم راجب به اون شب باروناصال  
 دادم:

 . نیدیاون دو تا پسر بودم و شما به موقع به دادم رس  ری که اس ی_بله ،همون شب بارون

 _اهان گفتم چهره تون آشناست.

 به پوشه انداخت و گفت:  یدوباره ا  نگاه

 . خوامینم یاما واسه من جزئيات هم مهمه من فقط گذارش کل ستی_ بد ن

 فکر کنم دمار از روزگارم در اومده و خبر ندارم!  نمیبیکه من م یریسخت گ  سیرئ نی ا با

 . رونیکردم و خواستم برم ب یحال تشکر کوتاه نی ا با

 بهش انداختم و آروم گفتم :  یآخر نگاه لحظه 

ازتون    یشب نشد درست و حساب ن،اونیدی رسممنون که اون شب به دادم  یلی_خ
 تشکر کنم. 

 گفت:  یانداخت و با لحن خشک بهم یتفاوت یب نگاه

  .کردمیشک کمکش م یهم بود ب  یا گه یهر دختر د ست،ی به تشکر ن یاز ی_ن

 مرد !   نیحرف رو که زد  مشغول کارش شد چقدر سرد و مغروره ا  نیا

چرا   دونمیاول قضاوت کنم،اما نم یرو تو برخورد ها  یوقت دوست نداشتم آدم چیه
سر    دیمامان بود افتادم،با  ادگاریدستمالم که   ادی.کردم یصادر م یمرد را   نیدائم در مورد ا 

 . گرفتمیفرصت ازش پس م 

که راهش همون طرفاست   نیبه بهونه ا  نیامیزودتر از من کارش تموم شده بود،بن نرگس
 .رسوندشیکه م،گفت 
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  یاحساس هی  نشونیکه ب  دونستمیرو لبام اومد. م یو نرگس لبخند  نیامیفکر به بن با
 .کنندیرو نم یشکل گرفته ول

 

کارمنداش   یهمه   دمی سرمد آشنا شدم فهم ری آرشاو سمیبا رئ  شتریب یاز مدت بعد
اندازه ازش حساب   یکه داشت باعث شده بود ب یحال ابهت نیدوستش دارن و در ع

که برگزار   یطوربودند،تو هر جلسه ا  نیببرند، نه تنها کارکنان بلکه همه شرکا هم هم
 !ذاشتندیم  ریرشاو آ یرو بر عهده  یینها میتصم   شهیشد،همیم

 

  دهیتموم شده بود اما چون کارم طول کش میانداختم ،ساعت کار  میبه ساعت مچ ینگاه
تا برم خونه   دونستمی،وقت نماز بود،م میده بودم ،نرگس هم مونده تا باهم بربود مون

 نمازام رو سر وقتشون بخونم ، کردم ی م یسع شهی،هم شهینمازم قضا م

 به نرگس   یقبل وضو داشتم بلند شدم و نگاه از  

 و گفتم:   انداختم 

 نمازم رو بخونم. دیکجا با یدونی_نرگس م

که پوشه به دست اومده بود تو اتاق خندون   نیامیبگه بن یزینرگس چ نکهیاز ا  قبل
 جواب داد:

 سالن   ی_آخرا 

چادر نمازم رو با خودم آورده بودم،از   نمیشه، به خاطر هم رمید  زدمیکردم،حدس م  تشکر
  دونستمی م رون،ی بود که من برم ب سادهی منتظر وا  نیامیچادرم رو درآوردم ،بن فمیتوک

  یبه نرگس انداختم، از حرکاتش متوجه شدم که کم یاومده تا با نرگس حرف بزنه،نگاه
 . رونیو رفتم ب  زدمبهش  یدست پاچه شده،لبخند
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 یواقعا خوشبخت شهیکه متحمل م یهمه سخت  نینرگس آرزوم بود،با ا یحال  خوش
 حقشه. 

شده   دهیگوشه اش انواع و اقسام کتاب چ  هیبود که  یکیسالن  اتاقک کوچ ی آخرا
که اتاق    نجایاتاق بود؟ خب ا  نی هم نی امیمنظور بن  یعنیبود،کف اتاقک فرش شده بود،

اسمش رو    یمیچقدرم صم رهی اتاقک متعلق به آرشاو نی!معلوم بود ا ستین یا  گهید
 انه؟ یبخونم  جا نیدونستم درسته نمازم رو ا  ی! نمگفتمیم

اون جا    خواستیبخونم،از خدا خواسته فقط م  نجا یگفت ا  نیامیبن  گهید میچه کن خب
 نباشم،تا بتونه راحت با نرگس حرف بزنه. 

 صورتم رو به نوازش گرفت. یاتاقک رو باز کردم.باد خنک  پنجره

 اتاقک به ظاهر ساده،  نیداشت ا  یآرامش خاص هی

گذاشته شده،رو   یکه رو کنسول کوچک یخنک تر شده بود،جانماز  یاتاقک کم  یهوا 
 برداشتم.

 داد، یرو نوازش م مینیب یعطر تلخ و سرد  یبو

 د،یبو کش قیگرفتم و عم مین یب کی رو نزد جانماز 

 ه، یفهموند که صاحبش ک یجانماز بهم م عطر ن یا  یبو

و خودم   دمیکش یدرسته از جا نمازش استفاده کنم؟پوف یعنیاومد سراغم ،   دیترد  دوباره
 که بدزدمش. خوامیجواب خودم رو دادم،نم

که اون جا بود انداختم ،با چادر نماز   یکیکوچ ی نهیبه آ  ینمازم رو سرم کردم،نگاه چادر
 :  گفتی حرف نرگس افتادم که م ادی ، کردیچهره ام چقدر بچه گونه معلوم م

 .شهی م  ی_با چادر نماز چهره ات چقدر معصوم و دوست داشتن
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پهن کردم و شروع به خوندن نمازم کردم،بعد از خوندن نمازم دعا که خوندم   رو جانماز  
  نیکل اتاقک رو گرفت و ا  ی عطر یبلند شدم ،جانماز رو تا زدم و گذاشتم سر جاش، بو 

 نفر اومده تو.  هیکه    دادینشون م

 سفت و سخت. ز یچ هیکه محکم خوردم به  هیک نم یگرد کردم بب عقب

 آخم بلند شد ،چشمام رو از درد بستم.  یمع شد، صدا درِد دماغم صورتم ج از 

 :دی اومد که پرس ینگران و مردونه ا یصدا 

 ؟ ی_خوب

بود!دستم رو از   ریسفت سخت آرشاو   زیچ نیپس ا  ه،پوفیک نمیرو باز کردم که بب چشمام
 رو دماغم که مطمئنا قرمز شده بود برداشتم،ودر جواب بهش خجالت زده گفتم :

  امیگفت ب یقادر  ینماز بخونم ،آخه آقا نجایخودمه که اومدم ا  ری _ممنون خوبم،تقص
 متعلق به شماست!   دونستمی،نم

بخند نزنه ل   نکهینه ا دمیزد که با خودم گفتم چه عجب لبخندش رو هم د یکم رنگ لبخند
 بودم.  دهیتفاوت د یاما اکثر اوقات چهره اش رو ب

 که به لب داشت گفت:  یهمون لبخند کمرنگ با

 . خوامیتون معذرت م ینینداره، بازم بابت ب بی_ ع

  

  دمیرو د  نیامیرون،بنینگفتم و رفتم ب یزیچ گهیکه گفت به طرف جانمازش رفت،د  نو یا
پکر بود،رفتم تو اتاق،نرگس که   یتو اتاقش،بر خالف قبل صورتش کم رفت ی که داشت م

 : دینگاهش بهم افتاد پرس

 شده ،چرا قرمزه؟  ی_دماغت چ

 : دیرو که گفتم بهش خند هیقض
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 ؟ یاونجا نماز بخون یرفت وونه،چرای_خب د

 حرص گفتم:  با

 گفت برم. ن ی امیرفته،بن ادت ی_

 دوباره با خنده گفت :  نرگس

 دست به سرت کنه  خواست یم وونه،فقطی د ی_پسره  

 نمازخونه هست اونجا. نیی پا یرفتیم  دیبا

اومد صورتش خندون بود حاالم   یگفت،وقتیم ی بهم ،حاال چ یتو که نگفت دونستمی_نم
 رفت تو اتاقش گرفته بود.  یکه داشت م

 ذوق زده گفت:  نرگس

 .رونیش برم ب_ازم دعوت کرد،امشب شام باها 

 بهش؟   یگفت  ی_خب تو چ

 _قبول نکردم. 

 وونه؟ ی _واا،چرا د

باشه،اگه همون لحظه قبول   نی سنگ دی ، به قول مامانم دختر با تونمی _گفتم امشب نم
شب   هیچقدر از خدا خواسته است،اونم گفت باشه واسه   گفتیبا خودش م  کردمیم
 .گهید

 و گفتم:   دمیخند

 ؟یکنیحاال واسش ناز م  یتو از خداته قبول کن دونمی_من که م

 خونه اش.  میاصرار نرگس باهم رفت رون،بهیب م یو باهم رفت میرو جمع کرد  لمونیوسا

 لبخند زدو گفت:  د یدر رو باز کرد،منو که د کرد یم یتوپ باز  اط ی که  تو ح حامد
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 _َبه آرام خانم ،چه عجب چشممون به جمال شما منور شد؟ 

 ب بهش گفتم: و در جوا   دمیخند

 . نجامیا  شهی_اوال سالم،دوما من که هم

 خنده جواب داد:  با

 ! یینجا یا  شهی_آره نه شنبه ها که هم

 و گفت:   دیکش یپوف نرگس

 تو؟  میی ایکنار ب یدر بر  یاز جلو   یخوای_نم

 در کنار رفت:  یو از جلو  دیخند حامد

 . یگرام ی ها  زهی دو ش دی_بفرمائ

 دوباره گفت:  نرگس

  رانسلی وقت شارژ ا  هیات  ،رتبه یکنکور دار یامروز؟ناسالمت  یبچه درساتو خوند نمی_بب
 نشه.

 با حرص گفت:  ومدی که از لفظ بچه بدش م حامد

 بپرس. یاز شاد یخوندم باور ندار ،آرهیآبج ی دیم  ری _ چقدر گ

کتاب به   یرو مبل رنگ و رو رفته ا  یتو خونه،شاد میتکون داد و باهم رفت یسر  نرگس
 . کردی م یکرده بود و داشت باز  میرو قا شی کتاب گوش یسته بود،اما ال دست نش 

 گفت:  هیبه نشونه تاسف تکون داد وبا کنا  یسر  نرگس

 ؟ یخونیهمه درس م  نیا  ی!خسته نشیدرس خون ی_ چه بچه ا 

 سالم داد و گفت:  دنمون یدست پاچه برگشت و باد یشاد
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 . خونمیسره م هی_آره واقعا،خسته شدم از همون ظهره دارم  

 رفت،نرگس با حرص گفت:  یام گرفت از رو هم نم خنده

 . دهیورپر یدختره   کنهیم یکتاب باهاش باز   یال ذارهیرو م شیمنه گوش ی_آره ،اون عمه  

 گفت:  عیسر  یشاد

 به خدا دفعه اولم بود.  ی_آبج

 گفت:  یرو به شاد نمی بش کردیکه بهم اشاره م نی همون ح در

 . ی گوش  یب یشده وگرنه گوش فی معلمات بگن درِست ضع نمیآخرت باشه نب ی_دفعه 

 مادر نرگس از تو آشپزخونه اومد:   یصدا 

 زد؟ یبود در م یجان مادر ک  ی_شاد

بهم  ی نگاه طنتیکه حاال لو رفته بود کتابش رو بست و گذاشت کنارش وبا ش یشاد
 انداخت و گفت: 

 اش.  وونهی _نرگس و اون دوست د

 گفت:  عینرگس سر  مادر

 حرف بزن.  ه،درستیچه حرف نی،مادر ا _واا 

 .رونی که گفت از تو اشپز خونه اومد ب نو یا

 جواب داد.  یباز اومد طرفم،سالم دادم که با مهربون یرو  با

 ؟ ی به ما بزن یسر  هی یماهت دخترم،چه عجب اومد   ی_سالم به رو 

 جواب بهش لبخند زدم و گفتم:  در

 . امیواقعا نشد ب گهیطرف دانشگاه،د   هیسرکار،و از   رمی مدته م هیکه   دیدونی_خودتون م
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 . یبر ذارمیکه نم  ایزود نیوگرنه به ا  ،یو بمون یجبران کن  دی،بایکه االن اومد نهی_مهم ا 

 تو آشپزخونه که مادرش زود گفت: رفت ی بلند شد و داشت م نرگس

 . یخسته ا یای از سر کار م  ارم،ی خودم م د یگذاشتم دم کش ییدخترم چا نی_بش

 به مادرش زد: یلبخند  نرگس

 _باشه ممنون مامان.

 انداختم و گفتم:  یبه شاد  ینگاه

 وونه؟ ی دختر ،حاال من شدم د نمی_بب

 جواب داد:  ییبا پروو یشاد

 برام !  ید یدفعه شکالت نخر نی _آره ، چون ا

ده ساله   اینه   یکه چهارده سالش بود ،اما مثل بچه ها ن یتعحب نگاش نکردم ،با ا با
 بود!

  

 دختر!  یی _چقدر تو پرو

 به نرگس که خسته ولو شده بود رو مبل انداختم:  ینگاه

 ست؟ ی ن زی_نرگس به نظرت زدنش جا

 زد :  یلبخند بدجنسانه ا  نرگس

 بابا؟از واجباته... هیچ زی _جا

 . یپرت کرد به طرف شاد حرف کوسن مبل رو برداشت ومحکم   نیاز ا بعد

 توجه گفت:  یبلند شد،نرگس ب یآخ شاد  یبه کله اش ،صدا خورد
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 برات؟   رهیشه هر دفعه شکالت بگ فهیپرو،آرام مگه وظ ی_دختره 

 به خودش گرفت:  یمعترض  ی افهی ق یشاد

 .هی کاف نجایا  ادیکه ب نی کردم،اصال آرام عشقه هم ی_بابا شوخ

 خنده نگاش کردم:  با

 بهتره درد نداره؟  ز،پاتیمزه نر   نقدری_باشه ا 

 راه برم.  تونمی_اهوم،با عصا م

 به خواهرش انداخت:  ینگاه مهربون نرگس

 . یریکنار و راحت راه م یذاریرو هم م ،عصای_انشا اهلل بعد از جراح

 :دی با ذوق خند  یشاد

 ؟به خدا دلم لک زده واسه راحت راه رفتن.  یآبج ی_ک

 به خواهرش انداخت: یمحزون  ینگاه نرگس

 . رمی گیدکتر متخصص خوب واست نوبت م هی ش یپ رمیدستم م ادی که ب ،پولی_به زود

 گفت:  شدیکه بلند م نی خانم )مادر نرگس( در همون ح نیآفر

 . رهی_توکل به خدا،انشااهلل که خ

 اومد. وهیو م  ییحرف رو که زد ،رفت تو آشپز خونه و با چا  نیا

از  یکه انگار منم جزئ کردندیباهام رفتار م  یدوست داشتم،جور یلینرگس رو خ  خانواده 
انگار منم   کردن،کهیبرخورد م یمی راحت وصم  ی،جور یخانوادشون بودم.حامد و شاد
 . کردی م  شیمهربون ی منو شرمنده  شهیخانم که هم نیخواهرشون هستم!مادرش آفر 

 واسم.  اره یدستش تا ب دادیز غذا مظرف پر ا هیخونه ام، ومدی وقت نرگس م هر
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خانواده بودم،واز داشتن    نیا  یمی پختش رو دوست داشتم،کال عاشق جو صم دست
  شتری از ظاهرش به باطنش ب  شتریکه ب یدم،کسیبال یمثل نرگس به خودم م  یدوست
 .دادی م تی اهم

عادت   شهی مقابل  ترنم که هم  یبود،درست نقطه  یودورنگ نهیاز هر ک  یقلبش که خال و
 رو بخندونه. انشی حرف بزنه مسخره شون کنه و اطراف هیداشت پشت سر بق 

که بهم  یو محبت  یبودند،اما دوست ینیی سطح پا ی نرگس، اگرچه از نظر مال خانواده 
 ارزش داشت.  ای دن هیداشتند،دِل پاک ومهربونشون قدر 

تا ببره به آشپز خونه،منم بلند شدم و  رو جمع کرد  زیرو م یبلند شد استکان ها  نرگس
 رو جمع کردم تا ببرم ،نرگس نگام کرد وگفت:  وهی م  یظرف ها

 .کنمی _بذار آرام خودم جمع م

 . خودم  ارمی_تو که دستت پره،م 

 تو آشپز خونه. میرفت

 بود: شیخانم مشغول آشپز نیآفر

 . میکرد ی_آرام جان ، خودمون جمع م

 . نکردم که  یجون ،کار  نی _نه آفر

 به نرگس انداخت و ناراحت گفت:  یبه صورتم زد و نگاه یلبخند

و عمل پاش    میشه،اومدینکن که پاش خوب م دواریدختر رو ام نیا نقدری_نرگس ، مادر ا
 بار کن. یباقال اریموفق نبود اون وقت خر ب

 وگفت:  نتیداد به کاب هیو تک ییاستکانها رو گذاشت رو ظرف شو   نرگس

 .شهی دارم که خوب م دی_من ام 
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 .میاحتماالت رو هم بسنج دیبا  ی_باشه دخترم،ول

 به من انداخت و گفت:  ینگاه

 آرام؟  سیطور ن نی_ ا 

 تکون دادم و روبه نرگس گفتم:  یسر

داره   دیکه ام ینکرده عملش موفق نباشه شاد ی نرگس،اگه خدا گه ی_مادرت راست م
 شکنه. یم شتر یپاش خوب بشه ،دلش ب

 تکون داد وگفت:   یقانع شده بود،سر  یر کمکه انگا نرگس

 انشااهلل، من که دلم روشنه.  شهیخوب م م،یریگ ی دکتر رو م نی_بهتر 

 اومد کنارم مانعم شد:  عی آب رو باز کردم خواستم ظرفا رو بشورم،که نرگس سر ریش

  .شورمیآرام خودم م نی _بروبش

 . نمیبود مجبورم کرد که برم بش دهیفا  یب اصرار

بود و   یکه مرد مسن شیی نرگس بودم،شب نرگس، از دا یوقت خونه   ر یشب تا د اون
 رو قبول نکرد.   هیکردم کرا   یداشت خواست که برسوندم، ،هر کار یتاکس

بدنم کوفته شده بود،صبح چون پنجشنبه بود  یباز کردم ورفتم تو خونه از خستگ درو
صبح برم بهشت زهرا،وبعد از اون   خواستمیرفتم،می ظهر م دیوبه جاش با  رفتمیسرکار نم
  شدیاما بازم دلم تنگ م دنشی د رفتمی م شهیمالقات هم یکه وقتا   نیا  ،باییمالقات دا 
 براش.

ه بود که به آغوش  نگذشت یزیاز خوندن نمازم ،بلند شدم و رو تختم ولو شدم،چ بعد
 خواب رفتم،
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تختم، بود  یبه قاب عکس مامان و بابا که باال  یشدم،نگاه داریزود از خوابم ب  صبح
  دنشون،استشمامیدر آغوش کش یذره ا  یتنگ بود براشون ،برا تی نها یانداختم دلم ب
 عطر تنشون، 

 سنگ سرد قبرشون!  دنیبوس  دنشون،نهیبوس

و بعد   ییبه اصرار دا  لی اوا  دمیپوش ینم یوقت بود که مشک یلیرو باز کردم ،خ  کمدم
 عزادار بود.  شهیاصرار نرگس ،اما دلم هم

 . دمیپوش یم  یمشک شهیبهشت زهرا هم رفتمی شنبه ها که م وپنج

که در  یداشتم سروپا بمونم اما غم  ی،اگرچه سع زدمی دم نم زدم،اگرچهیچه لبخند م اگر
 بود! ن یدلم رخنه کرده بود،انکار کردن

  یِ اوقات به دوست  یباعث شده بود،گاه کردم،ترنمی م یوقت ها بدجور اوقات تلخ یبعض 
 هم شک کنم.  چارهینرگس ب

افکارم    نیهم  ده،ویپاش برسه نرگس هم خودش رو نشون م کردمیخودم فکر م وبا
 رم، یبدجور پاچه اش رو بگ یشدگاهیباعث م

 رو.  لش یدل دونستیگفت،انگار م ینم ی زی چ چارهیب نرگس

  نهیهمه به خاطر ا نایا  دونستم ی ،م ذاشتیسرم م زد،سربهی لبخند م  ریام  ییمالقات دا رفتم
 که حال و هوام گرفته نشه. 

 بهش ُذل زدم:  ینگاه گرفته ا  با

 ؟ یی _دا

 ؟ یی _ جون دا

 گفتم: کالفه

 رون؟ یب یا یم یشه؟کیتموم م ی_ ک
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 مهربون لبخند زد وگفت:  ییدا

درست   زی خدا که همه چ د یخبره ،دنبال کارامه،به ام لیکو  هیگرفته برام،  لی وک  ثمی_ م
 .شهیم

 .دمیو قرمز خر دیرفتم بهشت زهرا،سر راه چند شاخه گل رز، سف ییدا  دنید بعداز 

 ختمی عاشق گل رز بود،هر دو سنگ قبر رو با گالب شستم وگال روپرپر کردم و ر  مامان
 روشون.

 لب زدم :  هیگر  با

قلب نا   نی چکار کنم،تا ا  نیبراتون،بگ زنهیگال پرپر شده!پر م ن ی_بابا،مامان دل منم مثل ا
 . رهیهم که شده آروم بگ یآروم ذره ا 

که اونجا بودند با  یام باعث شده بود چند نفر  هیهق هق گر  یو صدا  ختمیر یم  اشک
 ترحم نگام کنند!

 چیکه ه یبرسه به من اد،چهیاز درد و رنج به ستوه م  ییهم که باشه آخرش از تنها کوه
 بودن نداشتم. یقو   یزمان ادعا چیوقت ،ه

  شهیمن هم یکردم،اما آروم نشدم بلکه بدتر از قبل دلم گرفت ،کال پنجشنبه ها برا  هیگر
 بود. ریدلگ

  ای م که برم سرکار شده بود،دو دل بود میبه ساعتم انداختم،ساعت دو ون  ینگاه
 . رهیگیم میی از تنها  شتریاگه برم خونه دلم ب  دونستمینه؟م

 .شدی مشغول کارم م یسر کار نرگس بود و فکرم کم   حداقل

 بلند شدم  یرو پاک کردم ،بعد از خوندن فاتحه ا اشکام 

جلو انداختم ،چشمام پف   ی نه یبه آ یگرفتم و آدرس شرکت رو دادم بهش ،نگاه یتاکس
 .شهیداده بودم،به ش هیسرم رو تک  حالیزد،بیم  یکرده بود وقرمز بود ،دماغمم به قرمز
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وسالخورده دادم    ری به نگهبان پ ین،سالمیی رو حساب کردم و رفتم پا هیکرا  دمیرس یوقت
 جواب سالمم رو داد. یمثل همشه با مهربون

عطر   یبو  شهیبود،مثل هم  ریآرشاو  د،برگشتمدای اومد که سالم م  یبم و مردونه ا یصدا 
 فضا پخش شده بود.   یتلخ و سردش تو 

 .ی _سالم،خسته نباش

که به پسرش نگاه   یلبخند زد ومهربون  نگاش کرد،مثل پدر ری آرشاو دنیبا د  رمردیپ
 : کردیم

 پسرم.  ی_درمونده نباش

چه قدر دکمه رو    دادم که جواب داد،به طرف آسانسور رفتم هر ری لب  به آرشاو  ریز  یسالم
 از آسانسور نبود.  یخبر فشردمیم

بار که دکمه رو فشرد   نیاومد با اول  رینداشتم صبر کنم،به طرف پله ها رفتم آرشاو  حوصله
 اومد:  زد یصداش که صدام م ن،یی آسانسور اومد پا

 اومد.  ی انیخانم ک نی ای_ ب

گرد کردم ورفتم تو آسانسور،به محض سوار شدنم دکمه رو فشرد،،وآسانسور حرکت   عقب
 کرد.

 《ر یآرشاو 》

 یکه امروز سر تا پا مشک  یرو به روم انداختم،چشمم خورد به دختر نهیبه آ ینگاه
که  ی با ظاهر یومد،دختریاسم بهش م نیلب زمزمه کردم،آرام... چقدر ا  ریبود،ز  دهیپوش
اوقات رو لبش بود   یکه بعض ی ما برخالف ظاهر آرومش،برخالف لبخندآروم بود،ا  شهیهم
 نبود،خواهر   یگرفته محزون انکار کردن گاهکه تو چشماش بود ،اون ن ی،غم

 پدرش بود!  هیشب  شتریباهاش نداشت،ب یاد یبود،اما شباهت ز  ری ام  ی زاده
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  یقرمز و پف کردش،چهره   ی چشما  دنیشدم،با د قیبه صورتش دق یبارکم نی اول یبرا 
 اش تعجب کردم.  دهیرنگ پر

 انداخت که از دست اون دوتا پسر نجاتتش داده بودم.  یاون شب بارون ادی  منو

و گرفته    نینگاهش غمگ نقدر یسن کم،ا  نیدختر با ا  نیباعث شده بود که ا یزیچ چه
 دخترک به ظاهر آروم.  نی داشته باشه ا  تونستیم یباشه ،چه غم

 یاهیپوستش با س یدی ،سف شیآرا  یدختر بچه ها بود،بدون ذره ا  هیاش شب  چهره
 لباسش در تضاد بود. 

َلخِتش که کج شونه کرده بود افتاد رو صورتش،آروم دستش رو برد   ی از موها یا   تره
 سمت موهاش و موهاش رو زد پشت گوشش. 

ودآگاه مثل  کرد، نگاهم رو از روش برداشتم و ناخ ری رو بلند کرد و نگاهم رو غافلگ سرش
 تفاوت شد!  یحالت چهره ام ب شهیهم

رو به راه    ادی،معلوم بود حالش ز  رونیرمق و آروم رفت ب یحال و ب  یستاد،بیا  آسانسور
 صداش زدم:   ستین

 ؟   یانی_خانم ک

 فروغش رو منتظر دوخت بهم و آروم لب زد:  ی_نگاه ب

 _بله؟ 

 _ حالتون خوبه؟ 

 _خوبم ممنون.

به همه   ست ین یاجبار چیسرکار،ه ادی حال ب ضی _به هر حال دوست ندارم کارمندم مر
 .رندیبگ  یمرخص تونندیمواقع م نجوریگفتم ،ا

 رو که زدم منتظر نموندم و رفتم تو اتاقم،  حرفام
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گذاشته بودم،برداشتمش، گوشه    زیکه رو م یافتاد به دستمال زم،چشممی پشت م نشستم
 شده بود. یگوشش اسم آرام نخ دوز  هیشده بود و  دوخته  ی زی ر یهاش گل ها 

 دستمال رو دور ننداخته بودم؟  نیچرا ا  دونمینم

 مشغول کارم شدم. شهی و مثل هم  شیقبل ی سر جا  گذاشتمش

 >>آرام>> 

 :  دیپرس دنم،نگرانیبا د  نرگس

 ؟   یا  دهیرنگ پر نقدریشده آرام، چرا امروز ا  یزی_چ

 صورت نگرانش به زور لبخند زدم:  به

 _خوبم نرگس! 

 : دیآروم پرس 

 .یا ی_از بهشت زهرا م

 _اهوم. 

 ر؟ یبگ یامروز رو مرخص  یخوا ی_ خدا رحمت کنه پدر ومادرت رو ،م

 . رهی گیدلم م شتری_نه ،خونه ب

 . میبهم انداخت،مشغول کارمون شد  یناراحت نگاه

اون   زد،سکوتی دستش داد م ری که داشت سر ز  ی بلند شکوه ینگذشت که صدا  یزیچ
 شکست. قسمت رو

چند بار من اشتباهاتت رو   دن؟ یبه نفهم یزنیخودت رو م ای ؟یفهمی تو واقعا نم ی_فرخ
 بگم. سیرئ یدفعه فکر کنم بهتر باشه به آقا نی گوشزد کنم،اما ا
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به خودش گرفته بود   یناراحت و شرمنده ا  ی  افهیبود ،ق یکه مرد مسن چاره یب یفرخ
 گفت :  عی ،سر

 جمع کنم! شتریحواسم رو ب  دمی قول م  به آقا نگو کنمی_نه ، خواهش م

 دوباره صداش رو بلند کرد :  یشکوه

 گند ،نه ده بار ...  یبار م هیآدم  ی_به بچه 

پروا   یکه ب یبودند و چشم دوخته بودند به شکوه دهیکارمندا دست از کارشون کش همه
 گفت:  ی رو به شکوه رونیاز اتاقش اومد ب  ری آرشاو نی ح نیهم زد،دری داد م یسر فرخ

 رو سرت ؟  یرو گذاشت  نجایچرا ا ی _چه خبرته شکوه

 گفت:   عیسر   ریآرشاو  دن یبا د  یشکوه

بار بهش گوشزد کردم اما انگار واقعا   ست،چندیاصال حواسش جمع ن یفرخ ن ی_آقا ا
 . فههینم

  چارهیدلم به حالش سوخت مرد ب نیی انداختم،سرش رو انداخته بود پا  یبه فرخ ینگاه
 شده بود.  ری کارمندا تحق ی همه  یجلو

 گفت: یو رو به شکوهاخم کرد  ری آرشاو

که   یو به خودم بگو چند بار گفتم ؟شعور ندار ای داشت ب یمشکل ی_ چند بار گفتم کس 
داد زد ؟خودت کم تو کارت سهل   کی مسائل کوچ  نیبابت ا  یسر کس هیبق یجلو  دینبا
 خوبه اخراجت کنم؟  یداشت یانگار

 اخراج  التماس وار گفت:   یکلمه  دنیبا شن یشکوه

 تکرار نشه. گهی د دمیدارم ،قول م ک یکوچ یآقا،من زن و بچه   کنمی _نه خواهش م

 با اخم نگاش کرد:  ری آرشاو
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 و به کارت برس.   ،برویبرو برگرد اخراج یبعد ب ی هم تکرار بشه،وگرنه دفعه  دی _ نبا

  نیی که هنوز سرش پا یبه فرخ یگفت و مشغول کارش شد،نگاه یچشم عیسر  یشکوه
 بود انداخت وگفت : 

تو   ای.آخر ساعت هم بیتکرار نکن گهیکن اشتباهاتت رو د  ی_حواست رو جمع کن،سع
 اتاقم...

به   یمرد   ریآرشاو  کردمیکه آروم شد، رفت تو اتاقش، متعجب بودم آخه فکر م اوضاع
 هیرو فرض دیافتاده باشه اما رفتار امروزش خط بطالن کش  لیشدت مغرور و از دماغ ف

بلده ،خوب بلده اوضاع رو   یهام، اگرچه واقعا هم غرور داشته باشه،اما خوب مردونگ
 چطور

 به جا بود.و   دهیکنه،کاراش سنج کنترل

براش   یاد ی ه باشند و احترام ز دوستش داشت ینجور یا  دادمیبه کارمنداش حق م واقعا
 قائل باشند.

  یو عطر تند  ظیغل شی با آرا شه یبود ،مثل هم نیی پا یطبقه  یاز کارمندا   یکیکه  یطوب
 نازکش گفت:  ی که زده بود اومد طرف نرگس،وبا صدا 

 تو اتاقشون هستند؟  سیرئ ی_آقا 

و کنترل اش به زور خودش ر   افهی و ق  پیو اون ت  یطوب دنیبا د شهی که مثل هم نرگس
 تا نخنده جواب داد: کردیم

 _بله تو اتاقشونن. 

که رفت داخل   نیرفت و در زد،هم ری حرف به طرف اتاق آرشاو ن یا  دنیبا شن یطوب
 خنده:  رینرگس زد ز 

که   زنهیو عطر م رسهیبه خودش م نقدریا  یطوب یطفلک ؟ی نیبیاش رو م افهی آرام ،ق ی_وا
 ! ندازهینگاهم بهش نم مین هی یتوجه آقا رو به خودش جلب کنه،اما حت 
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حال خندم رو کنترل کردم    نینرگس خنده ام گرفته بود،اما با ا  یخاطر لحن بامزه   به
 گفتم:

 حرف زد!  یپشت سر کس  ستینرگس،به قول خودت خوب ن  الیخ ی_ب

و    نیامیرو برداشتم،بن فمیدم ک کارکنا رفته بودند بلند ش شتریبود، ب  میساعت کار ی آخرا
اومد   نیام ینشسته بود ،بن نی امینرگس حاظر و آماده منتظر بن رون،ینرگس قرار بود برن ب
 داخل  با لبخند گفت: 

 م؟ ینرگس، بر  ی_آماده ا 

 متقابال لبخند زد:  نرگس

 _آره منتظر شما بودم.

  دونستمیم زدیحرف م یبود اما نرگس هنوز باهاش رسم یمی راحت و صم نیامیرفتار بن 
 ! ستی االن دل تو دلش ن

 به من انداخت :  ینگاه نرگس

 آرام؟  یا ی _تو نم

 خوش بگذره.  دی شما بر  زمی _ نه عز

 که رو لبش بود گفت:  یبا همون لبخند نیامیبن

 برسونمت. ای_حداقل ب

 . کردیراحت برخورد م یلیخ نیام ی،بن کردمیکار م نجایکه ا یمدت  نیا  تو

 . رمی م ی_نه ممنون ، با تاکس

 : دیخند  دوباره

 . رسونمتیخودم، م ایما،بی_نداشت
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مخالفت نکردم،و باهم   گهی رون،دینکرد تا مخالفت کنم وجلوتر از من و نرگس رفت ب صبر
 زنگ خورد. نی امیبن یگوش مید یکه رس نیماش  کی رون،نزد یب میرفت

 داد: جواب

 ر؟ ی_بگو آرشاو 

..._ 

 _االن؟ 

..._ 

 و گفت:  د یکش یپوف نیامیبن

 . ارمی _باشه، االن م

 رو که قطع کرد وناراحت گفت:  یگوش

 رو فراموش کرده ازم خواست که ببرم براش.  شی موسسه گوش  ر،رفتهی_آرشاو 

 گفت:  نرگس

 . میبر گهی روز د هی یخوا ی_م

 انداختم لبخند زدم وگفتم:  نیامیناراحت بن ی افهیبه ق ینگاه

 برم. یمن م ن ی،آدرس بد دیکجاست؟ شما بر شونی_گوش

 گفت: طنتیبا ش  دیدرخش یاز خوشحال نیامیبن یچشما 

  میکردم که قبول کنه باهم بر  یچقدر سخت نرگس رو راض  دونهیبده ،خدا م رتیخدا خ _
 .فرستمیرو هم برات م ز،آدرسیتو اتاقشه رو م شی گوش رونیب

به اتاق   یلبخند زدم وبعد از خداحافظ  نی امیخوشحال بن افهیاتاق رو داد دستم، به ق دیکل
 رفتم.  ری آرشاو
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برام فرستاد رو   نیامیکه بن یگرفتم و آدرس  یرو که از تو اتاقش برداشتم ،تاکس شیگوش
  یعنیسرپرست ،کنجکاو شدم  یاز کودکان ب  تیحما  یموسسه   رفتمی م  دیبهش دادم،با
 داشته باشه؟  تونستیاون جا چکار م 

که  یشدم رفتم داخل موسسه ،از خانم ادهیرو حساب کردم وپ هیکرا دمیکه رس  نیاز ا بعد
 : دمیاونجا بود پرس

 کجان؟  دیدونیسرمد کار دارم ،شما م ر ی با آرشاو دی_ببخش

 لبخند زد و گفت: ری اسم آرشاو دنیشن با

 زم؟ ی_آره عز 

 اشاره کرد.  یدست به اتاق با

 تو اون اتاق...  اونجان

قد،با   م یقد ون یبود،با بچه ها  یبزرگ یلیگفته بود رفتم،اتاق خ یکردم وبه اتاق  تشکر
دورش رو گرفته   یکه با خوشحال ییوسط بچه ها  دمشیگشتم،د ر ی چشم دنبال آرشاو

به دست بچه   یبود رو با خوشحال دهی که خر ی ها یبودند با لبخند نشسته بود،اسباب باز 
 داد ی ها م

 شد ینم  مباور

باشه، چشمش که به من خورد نگاهش رنگ تعجب گرفت،بلند شد و    ری مرد آرشاو  نیا که
 به طرفم اومد: 

 سالم دادم و گفتم:  آروم

 .تون رو آوردم  یشد که من گوش نیبا دوستم نرگس قرار داشتن ،ا نیامی_آقا بن

 رو دادم دستش  تشکر کرد و گفت :  شیگوش

 . رسونمتونیم  دی،پس صبر کن نی _به خاطر من اومد 



 باران  انهیتاز 

131 
 

  یزی بگم ،دوباره بچه ها احاطش کردند،هر کدوم ازش چ یزی چ نکهیاز ا  قبل
  یمعصوم یاز دختر بچه ها که چهره   یکی داد یجواب م یبا مهربون ر ید،آرشاو یمپرس

 : دیبچگانه اش پرس یداشت با صدا 

 . امیدفعه بعد زودتر م ینگفت ،مگهیاومد   رید نقدریدفعه ا نی_عمو چرا ا 

از موهاش رو از صورتش کنار   یبه صورت دخترک لبخند زد ،دسته ا  یبا مهربون ری آرشاو
 زد وگفت: 

 اومده بود نگار خانم ،تو ببخش عمو رو. ش یبرام پ یکار هی_

سرهم سرش   د،پشتیخند یاسمش نگاره دوباره با خوشحال   دونستمیکه حاال م دخترک
 رو تکون داد وگفت :

 .بخشم یبخشم،می_ م

سر گرم شد،موهاش    شیکه گفت بدو کنان رفت و رو تختش نشست،و با اسباب باز  نو یا
عاشق بچه ها بودم ،از بس ناز بود دلم براش ضعف   شهیبود، هم ختهیدورش ر  شونیپر

 رفت! 

 گفتم: یوبا مهربونو کنارش نشستم  رفتم

 _سالم خانم،خانما. 

 بچه گنگ نگام کرد،اما زود لبخند زدو گفت:  دختر

 ی _سالم آبج

 : دیخند بچگونه

 . یستی ن می_اما تو که آبج

 و با لبخند گفتم:  دمیرو نوازش وار رو موهاش که مثل پنبه نرم بود کش دستم
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 آرام.  یتم،آبجی_تو فکر کن آبج

 از سرم افتاد. دش،شال ی رو برد سمت شالم وکش دستش هویبهم انداخت و  ینگاه

بسته بودم انداخت و بلند   یبلندم که دم اسب  یبه موها  یتعجب نگاش کردم،نگاه با
 گفت:

 ؟ یبندیخودت م یمنم مثل موها   ی_ موها 

 هم اومد کنارم:   گهید ی که گفت،چند تا دختر بچه  نو یا

 _مال من روهم ببند.

 . ستیکمرم ن ریمن مثل تو تا ز   ی_چرا موها

،حس کردم گونه هام از خجالت رنگ  کردمیکه داشت نگام م ریافتاد به آرشاو  چشمم
 هم  نگاهش رو ازم گرفت. ری گرفت،آرشاو

 ! طونینگار ش نیرو از نگار گرفتم وانداختم سرم،از دست ا شالم

دستش گرفتم   شونه رو از  یرو آورد و پشت بهم نشست،با مهربون یکیبرس کوچ نگار
سرش   یکه دستش بود باال   ییونرم نرم شروع به شونه زدن موهاش کردم وبا کش مو

 بستم. 

 ؟  یبلند ش ی تونی از موهات،تموم شد م  نمی_خب ا

 لحن بچگونه اش گفت :  با

 آرام!  یآبج ی_مرس

موهاش که    دنی رفت،با د نهیبلند شد و به طرف آ ع ی ،سر یوجب میهم داشت ن یزبون چه
 رفت: ری بسته بود با ذوق به طرف آرشاو سرش  یباال

 آرام برام بستشون.  یآبج نی _عمو،موهام رو بب
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 و با لبخند نگام کرد وگفت:  دیرو سرش کش یدست ری آرشاو

 ؟ ی _ تشکر کرد

 سر هم سرش رو تکون داد: پشت

 _ آره،آره. 

موهاشون رو شونه   داد،یروبهم م یهاشون حس خوب یزبون نیر یبچه ها وش نی با ا بودن
 .یباز  یاز کنارم بلند شدن ورفتن پ یکردم،با خوشحال

 بود.  سادهی کنارم وا  یکه با ناراحت  یافتاد به دختر بچه  نگاهم

رو سرش بود که گوشه هاش   یک یکوچ ینبود،روسر شتر یساله اش ب شی که پنج ش نی ا با
  دهیروهاش اصال دکه اب ی ن،جوریی بود پا دهی رو محکم گره زده بود،وتا ابروهاش کش

 .شدینم

 لبخند نگاش کردم: با

 زم؟ ی شده،عز یزی_چ

 گفت:  ی بچه که اشک تو چشماش جمع شده بود با ناراحت دختر

 _ کاش منم مو داشتم!

درهمش دلم رو به درد آورد و باعث شد   یو چهره   شی اشک ی، چشما  ن یحز یصدا  اون
 .یاز چه نوع  دونستمیاشک تو چشمام جمع شه حدس زدم سرطان داشته باشه اما نم

 دختر بچه کنارم زود گفت:  دنیاومد تو اتاق با د یخانم 

 ؟ یاستراحت کن   دی،مگه نگفتم با ی_بهار چرا از تختت بلند شد

مگه چند سالش بود که عالوه بر   ای داطرفش بغلش کرد و بردش،بغض کرده بودم،خ اومد
 ! کردی نم یسن بچگ  نیکه تو ا یسرطان هم داشت؟بچه ا  ی سرپرست  یوب یمی تیدرد 
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هاشون نگاه   یکه خوش حال و ذوق زده به اسباب باز  یمی تی  یبچه ها  دنید
به  یکه چقدر به نوازش شدن،به مهربون زدندیکه با چشماشون داد م ییها   کردن،بچهیم

رو  میی بودم،اما دا  میتیتلنگر شد برام،من اگر چه  هیدارند، از یشدن ن هد یدر آغوش کش
  یرو داشتم،اما اون دختر بچه   میالمتسرم بود حداقل س یباال یسقف هیداشتم، 
 ...یسرطان

 کرده بودم و تو چشمام اشک جمع شده بود  بغض

 که آروم گفت:  دونستیناراحت شدنم رو م لیدل ا ی بود ،گو ستاده یکه حاال کنارم ا  ری آرشاو

اواخر   نی کنه،ایدست و پنجه نرم م شی ماریکه با ب   شهیم یسال ه ی_بهار پنج سالشه،
 کرده.  فشیضع ی لیخ یدرمان یمیش

 لب زدم:   آروم

 شه؟ ی_خوب م

 دست خداست. گهی_اونش د

 صداش زد،به طرفش رفت.  یبچه ا  پسر

 : دمیپرس کردیم یشدم و از نگار که  با عروسکش باز   بلند

 بهار تو کدوم اتاقه؟  ی دونی_نگار جون ،م

 بلند شد  گفت : نگار

 نشونت بدم؟  یخوای_آره م

 زم ی_آره عز 

که تو اتاقش بود   یکه اتاق بهار رو نشونم داد رفتم تو اتاقش،به پرستار نی. بعد از ا
 گفتم:
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 . نمشیبب تونمی _م

 مکث گفت:  یبودم بعد از کم ری داشت اما چون همراه آرشاو دیترد 

 طول نکشه وقت استراحتشه.  ادیز  یول باشه

 رون یگفت و رفت ب نو یا

  دهیزرد و رنگ پر ی بود و چهره  دهیکه آروم ومعصومانه رو تختش دراز کش دنشید با
 گرفت. شتری داد دلم ب یم شیض یاش که خبر از مر 

 کرد و نگاهش رو دوخت بهم آروم نوازشش کردم : نشستم،چشماش رو باز  کنارش

 ؟ یبرات قصه بخونم که راحت تر بخواب یخوا ی_م

 زد و خوشحال گفت:  لبخند

 برام؟  یخونی_م

 دلم؟  زی_ چرا که نه عز 

طور که موهاش رو   خوندش،همونیمامان برام م یافتادم که تو عالم بچگ  یقصه ا  ادی
 کردم شروع به خوندن کردم.  ینوازش م

بگه که با  یزی اومد تو اتاق،خواست چ  ریشد،آرشاو یکم کم داشت بسته م شچشما 
 نگه!  یزیانگشت اشاره ازش خواستم چ

 روش.  دمیپتو رو ،روش مرتب کردم و کش دیکه خواب بهار

 : دمیشدم و رفتم کنارش آروم پرس کردم،بلندیرو  حس م ری نگاه آرشاو ینیسنگ

 ن؟ یبگ نیخواستی م  یزیچ دی_ببخش

 رو لب هاش بود،متقابال آروم جواب داد: یکمرنگ لبخند

 . میصدات بزنم بر ،گفتمیینجا ی_نگار گفت که ا 



 باران  انهیتاز 

136 
 

 _باشه ممنون.

 داشت!   یا  دهی و ورز  یراه افتادم.اندام عضالن ریدر اتاق رو بستم و پشت سر آرشاو  آروم

که نگاهش متعجب بود،تازه   ری عقب رو باز کردم وسوار شدم،نگاهم افتاد به آرشاو در
  عی ضا یلی،خیعقب نشست ی که اومد  تهیشخص  یخاااک ،مگه راننده  ی افتاد ا میدوزار

 کرد!  شدینم شی کار گهیشدم د  الیخیجلو،پس ب رفتمیبود اگه دوباره م

و معصومش   دهیبهار و اون صورت رنگ پر ری بچه ها بود درگ ریلحظه  فکرم درگ اون
 . کردینم یکه کودک ی،کودک

 : دیکش رونمیاز فکر ب ری آرشاو یصدا 

 ؟ ی انی_خانم ک

 :  دمیپرس جیگ کرد،ینگام م نهیتو آ  از 

 _بله؟ 

 بپرسم.  خواستم ی!آدرستون رو م زنمی هست که صداتون م ی؟چند بار  ستی _حواستون ن

 چه ها بود.ب ری درگ د،فکرمی_ببخش

 م،ینزد  یحرف  چیه گهیبه خونه د  دنیاز دادن آدرس تا رس بعد

که دلم پر    ستمیبهم فهمونده بشه، فقط من ن نکهیبود برام، ا  یبچه ها انگار تلنگر دنید
پدر و مادر   هیسا   میام حداقل من تو بچگ دهیرو نچش یمیتی از غصه است،فقط من درد 

 .ستمیرو داشتم و اونقدرام تنها ن ییرو داشتم،دا میباال سرم بود.حداقل من سالمت

دارند،به   از ی که چقدر ن زدندیکه انگار با چشم هاشون داد م  ییبچه ها،بچه ها نیا  اما
 که پدرانه نوازشون کنه.  یمادرانه،به دست یآغوش

 دادند. یم  یو تو آغوشش جاذوق زده خودشون ر  ری آرشاو دنیکه با د  ییها بچه
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در دلش رخنه کرده   یبود که در عالم بچگ یدرهم بهار که انگار نشانگر درد وغم ی  چهره
 رفت.  یاز فکرم کنار نم یاش لحظه ا  دهیبود،اون صورت درد کش

 .کردمیرو م تیکه ندونسته ناسپاس   ییمنو ببخش به خاطر تموم روزا   ایخدا

  ن ی به خودم اومدم،صورتم پر از اشک شده بود،ماش ریاسمم توسط آرشاو   دنیبا شن دوباره
 یدوخته بود بهم، از ب  نهیخونه پارک کرده بود،و نگاه منتظرش رو از تو آ  یرو جلو 
  ومد ی از ته چاه م  ایکه گو  یگرفته ا یلجم گرفت،اشکام رو زود پاک کردم و با صدا   میحواس

 ن.یی تشکر کردم و رفتم پا

  

باز کردم و رفتم تو.پام   دیآپارتمان رو با کل ساد،دریه رفتم تو خونه ،منتظرم وا ک یتا وقت 
 نشون گر رفتنش بود. نیماش یها  کی الست یرو که گذاشتم تو صدا

 حوله ام رو برداشتم و رفتم تو حموم. شهی و کوفته رفتم تو خونه،مثل هم خسته

 داریوقت ب ری تا د دیدوش آب گرم،قهوه جوش رو،روشن کردم، شب رو با هیاز  بعد
درس خوندن دائم فکرم   نی،اما ح صبحش کالس داشتم   خوندمیو درسام رو م  موندمیم
 . ششونیسمت بچه ها ،دوست داشتم دوباره برم پ شد یم دهیکش

در آوردم، رفتم تو   بمیرو از تو ج میکنجکاو شده بودم گوش شتریهم ب  ریآرشاو  ی درباره
که نوشته بود نه  یاد یز  ی ها  شد،مقالهیسرمد رو سرچ کردم،باورم نم   رینت و اسم آرشاو 

 بودند. ده ی هم به چاپ رس یی اروپا   یبلکه تو کشور ها رانی تنها تو ا

 هاش بود.   شیها و سربلند  تی ها خبر از موفق  تی سا یهمه   ی تو

کننده  تی حما  نیوسرسخت تر  نی گ تراز بزر  یکی  نکهیا  دمیرو هم فهم گهی د زیچ هی
 سرپرست بود.   یب یبچه ها  ی ها

رو کتابم   یک دمیمشغول بود ،خودم رو سرگرم خوندن درسام کردم که نفهم  یلیخ فکرم
 خوابم برد.
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آخر کالس   شهیکالس که شدم طبق معمول با چشم دنبال نرگس گشتم مثل هم وارد 
ناراحته!رفتم و کنارش نشستم،سالم دادم که   یاش کم  افهیق کردمی نشسته بود،حس م

 ! دیرسی آروم جوابم رو داد،گرفته به نظر م شهیبرعکس هم

 .یناراحت  کنمیشده نرگس ؟حس م یزی_چ

 بهم انداخت و ناراحت لب زد: ینگاه نرگس

  قبال زن داشته؟ نیامیکه بن  یدونستی_آرام م

 تعجب نگاش کردم: با

 ؟ یگی م ی جد ی_واا  

 سام.   ریچهار ساله به اسم ام یپسر بچه   هی _اهوم،جدا شدن از هم ،بچه هم داره، 

 نرگس نگاه کردم : یناراحت و گرفته  یتعجب به چهره   با

 که طالقش داده؟  یزن ای ،ی_االن تو از وجود بچه ناراحت

 دلخور نگام کرد:  نرگس

خوام از وجود اون  داره،که ب  یآرام؟اون طفل معصوم چه گناه یشناختن ینجوری_منو ا 
  یم  دیبا شبیقبال نگفت بهم که زن داشته،د نیامیناراحتم که چرا بن ن یناراحت باشم،از ا

 که قبال زن داشته؟   ستیبه نظرت مهم ن دم؟یفهم

 جدا شدن؟  یسوال بود،حاال نگفت واسه چ هیفقط  زمی_ببخش عز 

نداشتن باهم، به اصرار مادرش باهاش   یعاشقانه ا یگفت از همون اول هم رابطه   ی_م
آوردن بچه   ایبعد از به دن کردهیم انتیداشته، بهش خ یعشق  پنهان  هیازدواج کرده ،زنه 

گرفته   یاب یطال و جواهر داشته فروخته رفته خارج از کشور،طالقش روهم غ  یاش هر چ
 دلش به حال اون طفل معصوم هم نسوخته.  ی حت فهممیواقعا نم
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دلش از سنگ باشه   تونستی آدم چقدر م هینرگس چشم دوخته بودم،آخه تعجب به  با
 خودش رو بذاره بره؟!  یچند روزه  یکه بچه 

که   رمیبگ  یشرکت ،خواستم تاکس میرفتیم  دیبا رون،ی ب میاز تموم شدن کالس رفت بعد
 . میبر اده یرو پ شیی جا  هیتا  خواستینرگس مخالفت کرد م

 به صورت ناراحت نرگس انداختم:  یپام بود رو لگد زدم،نگاه یکه جلو یکیکوچ سنگ

که چقدر دوست داره،به  خونمیاز تو چشماش م  ه،منیواقعا پسر خوب  نیامی_نرگس، بن
  شیتو زندگ  یگاهی جا چیمدت همسرش بوده و حاال ه هیکه   یارزش  یخاطر  آدم ب

 خراب نکن. نیامینداره ،ربطه ات رو با بن

 گفت؟  یبهم مقبال  نویا  دی _ نبا

  یتو قبول نم رونیباهات بره ب خواستیداشته، بنده خدا هر دفعه م  یلی_ خب حتما دل
 . یکرد

 تکون داد و گفت :  یسر  نرگس

 _حق با توئه،اما واقعا ُشکه شدم،انتظارش رو نداشتم که قبال زن داشته باشه.

  ادیاما دوست نداشت ب  میریبگ  ینرگس خواستم که تاکس م،از یرفت ادهی رو پ شیی جا هی تا
 قدم بزنه.  خواستیسرکار، م

 شرکت شدم. یگرفتم و راه یاحترام گذاشتم،وتاکس مشیتصم به

 کالفه اومد سمتم ،معلوم بود نگران نرگسه: دنمیبا د نیامیبن

 باهات؟  ومد ینرگس کجاست؟چرا ن ی_سالم خوب

 شرکت. ادیکم قدم بزنه!فکر نکنم امروز ب هی  خوادیناراحت بود گفت م یلی_سالم،خ
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 به نرگس زنگ بزنه!  خوادیم  دونستمیرو درآورد،م شیگوش 

به حال خودش   یبذار شناسم،بهترهیاست،من نرگس رو م دیفا  یب ،چونی_بهتره زنگ نزن
 باشه.

 لب زد:  بش،وآرومیرو گذاشت تو ج  شی کالفه گوش نیامیبن

 _حالش خوب بود؟ 

خوند که چقدر نرگس رو دوست   شدیبه صورت نگرانش انداختم،از چشماش م ینگاه
 به صورت نگرانش زدم و گفتم؛ یداره،لبخند 

موضوع فرزند وهمسر سابقت و رو زود    دیرو گفت،فکر کنم با زی_باهام حرف زد همه چ
 .نهیاز هم  شیناراحت شتری ،بیگفت یتر بهش م

 بگم و از دستش بدم. دمیترسیمسخره باشه ،اما م لمیدل دی _حق داره،شا

  شمیکه داشتم رد م شگاهیاتاق کارمون شدم،از کنار آزما  یراه نیامیاز حرف زدن با بن بعد
به داخل   یباشم،برگشتم عقب و نگاه دهیشن یحس کردم اسمم رو از زبون کس

د،متوجه سه پسر  ،مشغول کار بودن دیبا مانتو فرم سف یادی انداختم،افراد ز  شگاهیآزما
پشتم سرم  یکس کردمیکار، سخت گرم حرف زدن بودند،.حس م نیشدم،که در ح

  یپسراجمع شده بود!صداشون رو م یحواسم به گفتگو  شتری!اما  ناخداگاه بسادهیوا 
 تونستم بشنوم.

 ! گمیرو م یانیاومده،آرام ک که تازه  ستهیپیدختر تا  نی_آره بابا،هم

 _خب؟ 

 ه؟ یانیک اری دختره شهر یدونست ی_م

  یکه کارخونه  ینیداره که  فوت شد ، هم هیسرما   نی!هم؟یانی ک اری؟شهری گیم  یدار ی_چ
 لباس داشت؟   ید یتول
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 جواب خودش رو داد: خودش

 کار کنه؟  نجایا  ادیاون م ،دخترید ی_ نه بابا حتما اشتباه فهم

  دهیباش رو باال کشبا یی_نه مطمئنم خودشه،نامزدش که پسر عموش هم بوده، همه دارا
 هم زندانه؟  شیی االن دا  یدونستیو الفرار،م

 :دم یرو شن ری آرشاو یعصب  یبگه،صدا  یزی پسره خواست چ تا

 ن؟ یراه بنداز  یخاله زنک باز  نینی بش دم،کهیبه شما حقوق م نجای_من ا

  کردند،حرفاشونیبود شوکه نگامون م ستادهیکه حاال کنارم ا  یری من و آرشاو  دنیبا د پسرا
خبر   میخصوص یکار از زندگ طی مخصوصا تو مح ی بدجور ناراحتم کرد،دوست نداشتم کس

 .  دیهم فهم ری بودم ،حاال که آرشاو زاریداشته ! از ترحم ب

 گفت: یبلند  یدوباره باصدا ری آرشاو

 ن باشه؟ متمرکز کارتو  د یحواستون فقط با  دی فهم ی؟نمیبه کر دی _خودتون رو زد

 به خودشون گرفتند:   یشرمنده ا  ی افهیکه تازه به خودشون اومده بودند،ق  پسرا

 شه؟ یتکرار نم  گهی ،د دی_آقا،ببخش

که اونجا کار   ییکسا  یکردند،همه  یرو تکرار م نیسه نفرشون پشت سر هم هم هر
 .کردندیو پسرا نگاه م  ری ،با تعجب به آرشاو کردندیم

که  یآورد،با همون اخم یرو در م ش یکه گوش نی ح  نیزنگ خورد ،در هم ریآرشاو  یگوش
 به پسرا انداخت و گفت :  ینقش بسته بود نگاه شیشونیرو پ

 برو برگرد اخراج.  یب  دمی_بار آخرتون باشه،دفعه بعد تذکر نم

زنا   چارهیصبر نکردم و رفتم تا به کارم برسم،ب گهیکه گفت،به طرف اتاقش راه افتاد،د نو یا
زنه از پشت بستند،از  یکه دست هرچ نای،ا یاسمشون بد در رفته واسه خاله زنک باز 

 حالشون رو گرفته بود دلم خنک شده بود.   ریکه آرشاو  نیا
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  یدونستم، از مرد مرموز  یم  ریاز آرشاو   شتریگذشت وهرچه قدر ب یم   شتریچه قدر ب هر
هربون بود ،دوست داشتم  بچه ها متواضع م شی پ یو با ابهت ول یجد  نقدریکه سرکار ا

 بدونم. شتریب

 نبود چه مرگمه؟  معلوم

 . شدمیم دار ی،از خواب ب ادیدونستم از کجا م یکه خودمم نم یبیعج ی انرژ  هیها با   صبح

 کردم. ی رو نوازش م فشونیلط  ی،گل برگ ها   دادمیتو تراس رو آب م یذوق گل ها  با

  یتو دستم م ومدی م یکه قبال هر لباس یسراغ آمده شدن ،من رفتمیخوندم،م یرو م نمازم
 بپوشم؟!  یکرده بودم،که چه لباس دایانگار وسواس پ دمیپوش

  پی تا  ستمیبه گزارشا که تو س ینحو انجام بدم،نگاه نیداشتم کارم رو به بهتر  دوست
 تموم شده بود. گهیشده بود انداختم،کارم د

قسمت انداختم،سر صحبت   ن یا  ادیداشت ب یسع ی که بر هر بهونه ا نیامیبه بن ینگاه
 . زدنی رو با نرگس باز کرده بود و پچ پچ وار با هم حرف م

دلخور نبود ،هر دو همو دوست   نیامیاز دست بن  گهیبودم ،نرگس د خوشحال
 رو داشتم.  شونیخوشبخت یداشتن،آرزو

زد و خطاب   د،لبخندیپوش یکه کتش رو م  نی،در همون ح رون یاز اتاقش اومد ب ری آرشاو
 گفت:  نیامیبه بن

 ؟ یینجا یتو چرا همش ا  ن یامی_بن

خجالت زده بود فاصله   یکه تازه به خودش اومده بود،از نرگس که کم نیامیبن
 گرفت،خودش رو نباخت و با خنده به خودش اشاره کرد وگفت: 

 م، مگه نه آرام؟ ؟ از آرام بپرس من تازه اومد  یگیم  ؟منوی_ک

 پسر خاله شده بود؟  یک نیا  موندم
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 که رو لبش بود،با تاسف سرش رو تکون داد: یبا همون لبخند ری آرشاو

 ینم یکن ینصب شدن پس؟فکر م یتو اتاق واسه چ ینا ین،دوربیامیبن ی_از دست رفت
 نمت؟ یب

 دوباره گفت:   ریبگه که آرشاو  یکه حاال لو رفته بود ،مونده بود چ نیامیبن

کاوه اومد،خودت قرار داد رو امضا   دیبچه ها،حواست به کار باشه ،شا شیپ رمی _من م
 باهاش کنار اومد. شهی م نیبب ی کرد

 اسم بچه ها رو گرفت ذوق زده و بدون فکرگفتم:  تا

 ست؟ ین یالبته اگه مشکل  ام؟یب تونمی_منم م

 با تعجب نگام کرد:  ری آرشاو

 ؟   یایب ی _واقعا دوست دار

 گفتم:  آروم 

 .نمیبچه ها رو بب گهیبار د ه ی_آره،دوست دارم  

 که هنوز متعجب بود انداخت و گفت:  ری به آرشاو یبا لبخند نگاه  نرگس

 دوست داره.  یل ی_آرام عاشق بچه هاست،بچه هارو خ

 نگام کردو گفت:  یبا لبخند کم رنگ ری آرشاو

 منتظرتم!  نیی چرا که نه؟پا یاشه پس حاال که دوست دار_ب

قبول کرد،اما   یسی بنده خدا تو رودروا دیشدم حاال شا  مونیپش  رون،یکه گفت ،رفت ب  نو یا
منتظرش بذارم؟زود   ادی خواستم ز  یداشته باشه نم یسیرودروا  یهم نبود که با کس یآدم
با   یرو جمع کردم و پوشه ها رو مرتب گذاشتم تو کشو ها وبعد از خداحافظ لمیوسا

 ن.یی رفتم پا نیامینرگس و بن
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کرد و به   یاز نگهبان خدا حافظ دیمشغول حرف زدن با نگهبان بود،منو که د  دمش ید
رفت ،در جلو  رو باز کرد و خودش هم رفت نشست،با تعجب به در باز  نشیطرف ماش

 با خنده گفت:   ری رشاوشده نگاه کردم،آ

 ! ستمی ن یتاکس ی راننده  ای ی_باور کن من راننده شخص

 گرفت،خودمم خنده ام گرفته بود: یقبل  نگاهم رنگ شرمندگ ی دفعه  یآور ادی از 

 قبل  حواسم نبود! یدفعه  خوامی_معذرت م

 لبخند زد و گفت:  

به جز خودم بودن با   گهینفر د  هیکردم  یفکر نم یست،راستین یبه عذر خواه  یاز ی_ن
 دوست داشته باشه.  نقدریبچه هارو ا

 و آروم گفتم:  ابونیام رو دوختم به خ  رهی خ نگاه

صافه،و    نهیمثل آ  کشونی_بچه ها رو دوست دارم،چون بر خالف آدم بزرگا قلب کوچ
 . هیاهیو س نهیاز هر ک یعار

 چشم دوخت.   ابونیاش رو حس کردم اما زود نگاهش رو ازم گرفت و به خ  رهی خ نگاه

 نگه داشت:   یفروشگاه اسباب باز  کی  یجلو  یاز کم بعد

 بهم؟  یکارتم رو از تو داشبورد بد  شهی_ م

رو کنار زدم و   لشیگفتم و داشبورد رو باز کردم،اوف چقدر شلوغه،با دست وسا ی ا باشه 
 . دمشیدینم ل یاون همه وسا  ونیگشتم،اما م ی دنبال کارتش م

 ش؟ ینیب ی_ نم

 . ستین داشی_نه ،پ
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تو داشبورد   لی به طرفم خم شد و با کنار زدن وسا یکم دشیرو گشت،اما ند باشیج تو
تلخ عطرش رو بهتر    یحبس شده بود،بو ی کیهمه نزد نیدنبال کارتش گشت. نفسم از ا 

 حس کنم،نفسام به شماره افتاده بود. تونستمیم  شهیاز هم

انداخت،کارتش رو    فشیبه داخل ک یرو برداشت و ازم فاصله گرفت، نگاه یکیکوچ فیک
 .رونیاز برداشتن کارتش  رفت ب د،بعدید

 حبس شده ام رو با صدا،آزاد کردم! نفس

که اومده بود سراغم    یو ناشناخته ا  بیحس عج دم،از یملتهبم کش  یبه گونه ها  یدست
 آوردم.  یسر در نم چیه

رو تو دستش  یپر از اسباب باز  یها  سهیمرد که ک  کی همراه با   ریآرشاو  یاز کم بعد
هارو گذاشت تو صندوق عقب   سهیزد،کیحرف م  ریبا خنده با آرشاو  رون،مرده یبود،اومد ب

 و بعد از   نیماش

گرفته بودم.نگار رو بغل   هیروح  بیبچه ها ،عج  دنیسوار شد،مثل قبل با د یحافظ خدا
 خاله خاله کنان اومدن طرفم.  عیبچه هام سر  هیدمش،بقیکردم و بوس

  یکردم.واقعا عشق و عالقه ا  یو نوازش م  دمیبوس یگرفتم،م یدر آغوش م یرو نوبت همه
 حد و اندازه بود. یکه به بچه ها داشتم ب

به خودش   دیو،روخودش دنگاهم ر یکرد،وقت ینگاهم م رهیخ ر،کهی افتاد به آرشاو نگاهم
 تو دستش کرد وگفت:  یها  سهی به ک یاومد،اشاره ا 

 کمک؟  یای _آرام خانم م

داشتم ،بلند شدم و رفتم کنارش با   یبیعج زدم،حسی بود که به اسم صدام م یبار نیاول
 لبخند گفتم: 

 رفت کمک کنم. ادمیبچه ها ذوق داشتم که   دنیاون قدر واسه د د،ی_ ببخش
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،بچه ها همه با ذوق  ن یها رو گذاشت رو زم سهینگفت،ک یزیچ تکون داد و  یسر
چشماشون   دنیدورِمون جمع شده بودند،از ذوق وشوق اونا به وجد اومده بودم چقدر د

 لذت بخش بود برام.  دیدرخش یکه م

  شتریپسرونه،که ب ی ها یکه متعلق به پسرا بود رو باز کرد و اسباب باز  یا  سهی ک ری آرشاو
 . کردیم می تقس نشونیب یبودند رو با مهربون مایو هواپ  کی کوچن یماش

پشمالو و    یخرس ها  دنیدخترونه رو باز کردم،با د ی ها یکه پر بود اسباب باز   یا سهیک
 عروسکا.  نید از ا افتادم،چقدر اتاقم پر بو  امی بچگ ادی  یبارب یعروسک ها 

  یهمه شون بود با ذوق منتظر بودند،عروسکا رو در م یاز جمله نگار که سر دسته    دخترا
  یتو بغلم و محکم م دندیپر  یهاشون م یدستشون،بعض دادمیم یآوردم و با خوشحال 

 . دنمیبوس

 . کردینگاه م شونیهم با لبخند به خوشحال ری آرشاو

  یبودند،با چشم دنبال بهار م  دشونیجد یها  یبا اسباب باز  یسرگرم باز   یهمه با شاد  
 :دمیپسر بچه بود پرس  هیکه سرگرم حرف زدن با   رینبود. از آرشاو  داشیگشتم،اما پ

 کجاست؟  ن،بهاریدونیشما ،م دی_ببخش

 گفت:  ینگاهش رو از پسر بچه گرفت و به من دوخت و با لحن ناراحت ری آرشاو

 تونه سروپا باشه!  ینم ادیکه اون روز بود،ز  ی_تو اتاق

 یلی که خ یصورت  دم،خرسیکش یاز سر ناراحت  یسوخت،آه یبهار م یدلم برا  چقدر
که بهار بود راه   یدر آوردم،بلند شدم و به طرف اتاق سهیبود رو از تو ک یدوست داشتن

 افتادم.

 بود.  دهیگوشه از تختش مچاله وار خواب هی مثل اون روز ،  بهار

تر از گذشته،بر خالف دفعه قبل شال سرش   ده یشده بود،رنگ پر   فیالغر و نح چقدر
 هم نداشت.   ییابرو چینبود،ه دا یتار مو هم رو سرش پ  کی  ینبود،حت
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 رو داشته باشه؟  یدرمان یمیآخه بهار چند سالشه  که طاقت ش ایخدا

  دهیشده بود.صورته رنگ پر  رهیخ ینامعلوم یفروغش باز بود و به نقطه   یب یچشما 
  یبه دختر چهارساله ا  یشباهت چیزد،هی م یدیکه خشک شده بود و به سف ییاش و لبا 

  دنمیبود نداشت.بغضم رو به زور قورت دادم ،رفتم کنارش با د شی زندگ یکه تازه ابتدا 
 زد:  یا  مهیلبخند نصف و ن

 و خوند؟ فروش ر   تیکه اون روز برام قصه دختر کبر  ین،همون یی _خاله شما

 : دمیرو بوس شیشونیپ آروم

 .شی خرس کوچلو رو هم آوردم تا با خودت بخوابون نی تو،ا دنی د زم،اومدمی_آره عز 

رو گذاشتم تو آغوشش، نوازشش کرد،حلقه   یآروم دستاش رو از هم باز کرد،خرس صورت 
 آغوشش رو تنگ کرد و با مهر عروسکش رو در آغوش گرفت:  ی

 ؟ یخون ی_دوباره برام قصه م 

 اومد: ری آرشاو یصدا 

 دلت واسه من تنگ نشده؟  یعنی؟ یکم از تختت بلند ش هی یخوا ی_چرا تنبل خانم؟،نم 

 گفت:  ینیدلنش یرو لبش بود،با صدا یکه لبخند کم رنگ  بهار

 فروش رو بشنوم. تی دختر کبر  یقصه  گهیبار د هیخواست،ی_نه عمو فقط دلم م 

بهار   یهاش بهار رو بخندونه،از حرفا  یداشت با شوخ یسع زدیبا بهار حرف م ری آرشاو
رو  رونی وقته که ب یلیبود خ رون،معلومیکه چقدر دوست داره بره ب دیفهم شدیم
االن هنوز    دیپرس یتر از اون م بیعج ا یه،یهوا چه جور  رونید،بیپرس  یش م  ده،همهیند

 شب شده؟  ای روزه 

 گفتم:  ری ،رو به آرشاو  زد یدرونش موج م ی که ناراحت ی،با لحن رونیب  میرفت نکهیاز ا بعد
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  گنیمگه نم  رون؟یبردش ب شه ینم یعنی، رونیوقته نرفته ب یلیبهار معلومه خ ی_طفلک
رو   که دائم ینجوریببازه؟خب ا  دی خودش رو نبا گن یاز دست بده،نم  دیاش رو نبا   هیروح

 . رهی گ یم یتختش باشه بدتر افسردگ

 حرفام تکون داد:  دیی تا یبه نشونه  یسر ری آرشاو

سر وپا    ادی استراحت مطلق باشه،و ز  دیبا  گهیدکترش م دم،اما یفکر رس ن ی_خودمم به ا
 نمونه.

 .میبا دکترش حرف بزن تونمی _م

 به خودش گرفت وگفت:  یتفاوت یب ی  چهره

 باشه. یخوایاست،اما اگه م دهیفا یب دونمی_هرچند م

دکترِ بهار رو گرفت و باهاش حرف زد،قبول   یدر آورد،شماره   بشی رو از تو ج شیگوش
بار بعد خودم   ومدم،وین نیی استراحت کنه،از موضعم پا  دیمحترمانه گفت با  یلینکرد و خ
 زنگ زدم:

 دکتر. ی_ سالم آقا

 _سالم شما؟ 

 ... زنمیزنگ مبهار  شم،بابتیمزاحم اوقاتتون م دی_ببخش

 تر ادامه دادم:  آروم

  نیگینم  ست،مگهیخوب ن  شی افسرده شده،حال روح یلیخ کنمی_راستش من حس م
 . دهیاش رو از دست م هیکه بدتر روح ینجوریاش رو ببازه،خب ا  هیروح دینبا

که   نیدونیشه،م فیضع یلیباعث شده خ  یدرمان یمیدخترم،اما ش ن یگی_شما درست م
 .ستیوجه براش خوب ن چیسروپا باشه،به ه ادی ز  دینبا

 گفتم:  ملتمسانه
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 یکم ینجوریا  دی سروپا بمونه،شا  ستیقرار ن ادیکه ز  نی ماش  رون؟توی ب مشیببر  شهی_نم
 . رونیب ادیب ش یاز حالت افسردگ

صداش که هنوز مردد بود   ی،بعد از کم کنهی بود داره فکر م د،معلومیبه گوش نرس ییصدا 
 : دیبه گوش رس

طول   ادی ز  دینبا  کنمیم دیداشته باشه،اما تاک ی طول نکشه، فکر نکنم اشکال ادی _اگه ز 
 بکشه.

کردم و قطع   ینظرش عوض شه خدا حافظ نکهیازش تشکر کردم و قبل از ا  یخوشحال با
م،بهار خوشحال از  کن شیکرد که بتونم راض یکرد ،فکر نم یبا تعجب نگام م ری کردم.آرشاو

  ری رفت.آرشاو یلبخند از رو صورت معصومش کنار نم  یلحظه ا  رونیقرار بود بره ب نکهیا
کرد اما    یقبول نم رون،اولش ی ب میبگه که قراره بهار رو ببر ارفته بود تا به مسئول اونج

 شد.  یدکترش اجازه داده  راض دی فهم یوقت

مانع شد    ر یخواستم بغلش کنم که آرشاو رو براش بستم و بعد از آماده کردنش، شی روسر
 و خودش بهار رو در آغوش گرفت.

 بود  که بعد از مدت ها آزاد شده باشه.  یریبهار مثل اس رونیب میرفت

 ؟ یشهرباز  میبر شهی_عمو م

 کرد رو صورت بهار: می رو تنظ نهیآ ری آرشاو

 .یببرمت، باشه بهار خانم دمی _حالت که خوب بشه دفعه بعد قول م

کنم،دلم  یرو راض ری آرشاو  خواستیناراحت نگاهش رو دوخت بهم ،انگار ازم م بهار
 آروم گفتم: ری خواست پس رو به آرشاو  یرو نم شیناراحت

 سرو پا بمونه. ادی ز  میذاریمش؟نمیببر  شهی_نم

نه زل زده بود بهش به بهار که معصوما نهیاز آ یمردد بود، معلوم بود نگرانه نگاه  ری آرشاو
 انداخت،معلوم بود دوست نداره بهش نه بگه ، هرچند که دو دل بود اما قبول کرد. 
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و من از   دادیبرامون دست تکون م یسوار تاب شده بود و با خوشحال  یبا شاد بهار
 کردم.  یذوق زده نگاش م شی خوشحال

 . دیخند یبلند م  یکرد و با صدا  یم یشد و خوشحال باز  یسرسره م سوار

 

 

 

 

 

 

 

  نیا  یسنگ یرو به دست آورد،اگه ما آدما  یدل شدی چه راحت م یمهربون  یبا ذره ا  یگاه
  غیدر یرو از کس مونیوقت محبت و دوست چیه می دیفهم یاصل رو م  نیا  یخاک  یکره  
  یماری اگه اون کودک، ب ینبود ،حت  نیغمگ یکودک  چیوقت ه چی ه  گهیم،دیکرد  ینم

  یبا ذره ا ن ی کودک غمگ کیکه  دمید خودمثل سرطان داشته باشه، من به چشم   یسخت
از   یخبر چیه گهی چگونه شاد و خوشحال شده بود و د ری محبت از طرف من و آرشاو 

 فروغش نبود. یو چشمان ب  دهی صورت رنگ پر

 بچه هاست .  هیشاد مثل بق  یبچه   هینداره و   یدرد  چیکه ه  ایگو

  یم  غیج یبچه ها از خوشحال هیو بهار مثل بق  میشد یبرق  نیبهار سوار ماش با
 . کردیبا لبخند نگامون م ری د،آرشاویکش

 لبخند نزد ،  گهی د ریافتاد و موهام پخش شد رو صورتم حواسم نبود،آرشاو  شالم

 به خودم اومدم و شالم رو درست کردم.  دمیچند پسر رو که د ی  رهی خ نگاه
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  یاول بهار رو برد و بعد به طرف خونه  ری که داشت گذشت،آرشاو یروز با تموم لذت  اون
تو خونه   رفتم یداشتم م یشدم، وقت ادهی کردم و پ  یتشکر کوتاه دیرس یمن راه افتاد،وقت

 و صدام زد:   نیی رو داد پا  نشیماش ی شهیش

 ؟ ی انی_خانم ک

منتظرم رو دوختم   ،نگاهیانیبچه ها آرام خانم بودم االن شدم خانم ک یجلو خوبه،
 . کردینگام م یبهش،با لبخند کمرنگ 

 _بله؟ 

 _ممنونم؟ 

 ؟  ی_بابت چ

بار بود که   نی بهار رو شاد کنم،اول یچجور دونستم ی_ بابت امروز، راستش مدت ها بود نم 
 .دم ی د یشاد و خوشحال م نقدریبهار رو ا 

 چشمم اومد ،لبخند زدم:  یهار جلوشاد ب ی  چهره

 . دمینکردم،اما خوشحالم که بهار رو امروز شاد د ی_هرچند که کار خاص 

 _به هر حال بازم ممنون. 

 که گفت بر خالف دفعه قبل صبر نکرد و رفت.  نو یا

در  بمی، از تو ج برهیکه رفته بود رو و میمبل رها کردم، گوش  یخسته و کوفته ام رو،رو  تن
 اسم نرگس با لبخند جواب دادم:  دنیدآوردم ،با 

هم  یدوست  هیرفته   ادتیروزا که کال    نیگذره؟ایخوش م نیامی_َبه نرگس خانم، با بن
 .یدار

 نرگس اومد.  یخنده   یصدا 
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 درو باز کن که دم درم.  ا ی،ب یزمی _تو که عز

رو زدم ودرم براش باز گذاشتم،رفتم تو اتاقم،هنوز  فن یآ یحال بلند شدم ،دکمه    خوش
 گفتم: عی تو اتاق که سر  ادیب خواستیلباسام رو عوض نکرده بودم که نرگس اومد ،م

 . کنمی،دارم لباس عوض م ای_ن

 شروع کرد به ُغر زدن:   شهیمثل هم  نرگس

 . شوازمیپ یا یمثل آدم ب  دنت،توید امی بار ب هی_نشد من  

 م یدیخند

 اومدم خونه ،وقت نکردم لباسام روعوض کن. _ بابا، تازه

 : رونیاز عوض کردن لباسام رفتم ب بعد

 ؟ ی دار یدوست هیافتاد   ادتیشد  ی_سالم به نرگس خانم،چ

 .مینیب یهمو م شهیمنو تو که هم وونهی_د

 . نجایا  یومد ین یدوست شد  ن یامی با بن ی_سر کار که آره ،اما از وقت

 جام.  نی وقتم هم  ری_ خب، االن که اومدم تا د 

 مامان پز.  ینیریش  نمیگذاشته بودش رو برداشت،ا  زی که رو م یکیپالست ظرف

مادر   شهی افتادم که چقدر گرسنه ام،مثل هم ادمی خوشرنگ تازه  یها  ینیر یش دنید با
 هاش شرمنده ام کرده بود. ینرگس، با مهربون

 نه،دریامیدر آورد،لبخند اومده بود رو لباش ،معلوم بود بن بشیرو از تو ج شیگوش نرگس
 خطاب بهم گفت: نیهمون ح

 چسپه.   یها م ین یری ش نیکه با ا  زیبر  ییچا هی_ بلند شو،

 گفتم:  یحال یب با
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 . ییتو چا ز یخسته ام که نگو،برو زعفرون هم بر  نقدری_جون تو نرگس ا 

 کرد:  یبا دهن باز نگام م نرگس

خانم  کنه یندونه فکرم یکی مگه ؟  یکرد  نه،چکاری،سنگ پا قزو  ستی رو که ن شیی _ خدا
 کوه کنده.

 .کنمیم ف ی_تو،برو،برات تعر 

 و دوباره کنارم نشست.  رونی گذاشت و اومد ب ییرفت تو آشپز خونه چا  نرگس 

 .ایهم بتو عتیبه طب میگرفته فردا بزن میتصم  نیامیآرام،بن گم ی_م

 .یکه چ امی،من ب نیبگرد   دیری م  ینرگس، شما دونفر الیخ ی_ ب

  میشیم ی ا یکنه،تو هم ب یراض نیامیرو هم قراره بن ری ،آرشاو میستی_نه فقط ما دونفر ن 
 بشه؟  یخونه که چ  یبمون لهیکه تعط  ار،فردایچهار نفر، خواهشا نه ن

قبول هم    انه،امای قبول کنم  دونستمیِدل بودم،صبحش قرار بود ، برم بهشت زهرا نم دو
 شد. ی نم ال یخ یکردم نرگس تا صبح ب ینم

به   ییقبول کردم،نرگس خوشحال از قبول کردنم،بلند شد و رفت تو آشپز خونه،چا پس
 .رونیدست اومد ب

 .رونیب  می_ زود بخور که بر 

 ؟ ی واسه چ  رونی_ ب

 که بذاره دهنش،جواب داد: نی هارو برداشت و قبل از ا ینیر یاز ش یکی

چند   نیدست لباس خوشگل بخرم واسه خودم خسته شدم از ا  هی_پوالم رو جمع کردم ،
 .م یدست لباس تکرار 
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شدم   رهیم،خینیب ری ز  دیچیعطر زعفرون و ِهل پ یرو برداشتم، بو  میی گفتم و چا   یا باشه
  کی و   کردی سخت کار م یو از طرف خوندیسوخت، درس م ینرگس م ی به بخارش،دلم برا

  یکه م یحقوق  شتریآورد.ب یخم به ابروش نم  یچرخوند،ول یخانواده رو م هیتنه داشت 
خواهر و برادرش ودر   لیتحص نهیهز  یو از طرف  شد  یمادرش م  یدارو ها نهیگرفت هز

 آخر خورد وخوراکشون،

 .دیخر  ینم یزیخودش چ ی اوقت بر  چیه

وشال زرد که    یکاربن یآب یرفتم تو اتاق تا آماده شم،مانتو ،ییچا یاز شستن فنجونا بعد
 با مانتوم داشت رو سرم کردم.  یقشنگ یهارمون

 نخورده بود که جواب داد: شتری رو گرفتم چند بوق ب ثمیم یرو برداشتم و شماره   میگوش 

  آرام خانم؟ نی_سالم خوب

 بازه.  کیکه حدسم درسته و بوت  دادینشون م ومدی که از پشت خط م  یچند نفر یصدا 

 خوبن؟  ن،خانوادهی_سالم ممنون شما خوب

 رسو... ی_خداروشکر سالم م 

 : دیتموم نشده بود که خند حرفش

 رفته بود که مغازه ام!  ادم ی  دا،پاک ی_ببخش

 : دمیخند

 . امیخواستم ب یبازه؟با دوستم م کی_زنگ زدم بپرسم،بوت

  ری کردم،واال کم حق به گردن ام  یشما باز م یسر چشم،بازم نبود برا ،قدمتونیآبج نی ای_ب
 ندارم.

گرفتم و آدرس   یرون،تاکسیب میبا نرگس رفت یکردم و بعد از قطع کردن گوش تشکر
 رو دادم بهش. کیبوت
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 **** 

 زود گفت:  رون،یکه از حدقه زده بود ب  ییبا چشما نرگس

  دی،با وونهید  ستی تن من ن یجاها وصله  نجوریباال شهر،ا  یبریآرام،منو م ی شد وونهی_د
 دست لباس بخرم. هیماهم رو بدم تا فوقش بتونم   نیکل حقوق ا 

 .کنهیاونجا کار م ثمی،م مهیی مال دا کی راحت ،بوت التی_خ

  شیمغازه رو خال  رفتمیتو بودم سر دو روز م یجا من  وونهی، د یگی آرام راست م ی_وا
 کم سو استفاده کن.  هیکردم بابا   یم

  

رو حس کنم،نرگس تو چه  شیتلخ تونستمی به نرگس زدم ،امافقط خودم م یلبخند
که به ظاهر دوست بود،چطور ،تک تک مغازه هاو پاساژا رو   یبا ترنم ی روز  هیکه   یدونیم

 م یکرد  یمتر م

 خونه. میگشت یبر م مینداشت  یاز ین چیه شترشمیکه به ب دیخر  یاز اون ور با کل و

 یخانم ب  نیکه مه ییکردم،لباسا   ینم شیکه اصال آرا  یدر حال شیو اقسام لوازم آرا  انواع
 چاره، مونده بود چطور جا بده تو کمد! 

 ؟ یاالن چ  یافراط و چقدر اصراف!ول چقدر

 یشاد نم زایچ نی با ا یجور واجور و تجمالت رو  دوست نداشتم،و ذره ا  یدا یخر  گهید
 شدم.

خوره و   یو افراط  به دردم نم  ییبودم،که تجمل  گرا دهیدرک رس نیتازه به ا  انگار
 شادم کنه. تونهینم

  یچه مارک  ملتی ر ای با شالت ست باشه ، دیرنگ الکت حتما با گهیرسه که د یم یروز  هی
 .ستیبرات مهم ن گهیخط چشمت حتما دنباله دار باشه د ای زه،یباشه که نر
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که   هیروز  قایروز دق ،اونیخالصه کن زای چ نیدختر بودن رو فقط تو ا   یدوست ندار گهید
  تیخوِد واقع یوست دارکه فقط د  هیهم برات ارزش نداره،روز  یذره ا   هیبرداشت بق گهید
 .یباش

باشه که روزگار   یبخش قلب امیالت ی تونه ذره ا  ینم زایچ  نیا یفهم یکه م یروز  قایدق
 کرده.  شیناجوان مردانه  پشت سرم هم زخم

  یبود اما با بد  بیعج دیخاطره داشتم باهاش ،شا یکه کل ییوفا  یب  اریترنم افتادم ،  ادی
 شه!! یدلم براش تنگ م کردمیکه در حقم کرده بود بازهم احساس م

 رسم رفاقت نبود!! نیبهم ،ا  یبد کرد ترنم

 از بازوم گرفت:  یزیر  شگونیتو فکرم ،ن دیکه د  نرگس

 _آخخ،چته نرگس؟ 

 ! یسره تو فکر  هی میسوار شد   ی_تو چته؟از وقت

که الاقل دوست   هیرش باقشک ی،چشم دوختم، واقعا جا کردینرگس که منتظر نگام م به
 شده بود.  بمیمثل نرگس نص یخوب

 ؟ یبخر یچه جور لباس یدوست دار  س،حاالی ن یزی چ الیخ ی_ب

،با  ومدیکه به چشمش م  یزد ،اما هر لباس یم   دینرگس با شوق لباسا رو د کی بوت تو
 .شدی م الشونیخ یکه رو برچسب هاشون نوشته بود،ب متشی ق دنید

کار شده بود نظرش رو   یزرشک ی اش پولکا قهی  ی حلقه که جا نی آست یزرشک یمانتو 
 . دیبادش خواب متشیق دنی بود ،چشماش برق زد اما با د یخوشگل ی جلب کرد،مانتو

 رو برداشتم و دادم دستش  و به سمت اتاقک پرو  آروم هلش دادم. لباس

 . ادی_برو بپوش،مطمئنا  بهت م

 نگاهش رو دوخت بهم. کالفه
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 .هینجوم نیرو بب متشی،ق الیخی_ بابا ب

 کار نداشته باش،برو زود پرو کن تا اون موقع من واسه خودم انتخاب کنم.  نشی_تو به ا

 که رفت  چند دست لباس واسه خودم انتخاب کرد.  نرگس

که خودم واسش انتخاب کرده بودم و    ییواسه لباسا  خواستیو م شد ینم یراض نرگس
 به زور به دستش داده بودم، پول بده.

همه    نیا دم،بسه یاز تو ومخصوصا مادرت ند یازم قبول کن من کم خوب هی_به عنوان هد 
 تعارف.

 گرفتم تا حساب کنه،اما قبول نکرد و زود گفت:  ثمیرو به طرف م   کارتم

  نیا  الیخ  یب ن،پسیکه کال صاحب مغازه احرفا رو نداره،شما   نی_چند دست لباس که ا
 حرفا.

 رو به طرفمون گرفت. دیخر  یها  سهیک

 .می در خدمت نیخواست  ی ا  گهید زی _بازم چ

 .میرو برداشت  دامونیخر

 _ نه ،ممنون. 

 . کردی،نرگس خوشحال بود و دائم ازم تشکر م رونیب میرفت ی بعد از خداحافظ و

 .گهی د یکرد  یبار تشکر کرد  هی_ بسه بابا 

 اشاره کردم. یفروش یبستن به

 روش.  زهیباشه  شکالت هم بگو بر  یف یمهمونم کن ،ق یبستن هیتشکر   ی_جا

 . امی دو سوته م ن یبه َچشم،بش ی_ا 
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به  ی منتظر نرگس نشستم،نگاه  یفروش یبستن یروبه رو  یها   یاز صندل یکی  یرو
  میکرد  یرو ادهیکم پ هی  امونی شب بود، بعد از خوردن بستن میساعتم انداختم هشت و ن

که بهش داشت وروز به روز  یگفت از حس عشق  ی م نی امیاز بن  م،نرگسیو باهم حرف زد
که سر کار   یریکرد آرشاو  یزدم اصال باور نم رفباهاش ح ری مورد آرشاو شد،دریتر م قیعم
 قدر متواضع و مهربون باشه.  نیبچه ها ا  شیو پر از ابهته پ  یقدر جد  نیا

زرد  یدنبالمون، از دور تاکس  ادی زنگ زده بود و آدرس داده بود که ب ش یبه دائ نرگس
 .میبه طرفش رفت م،ویداد ص ی رنگشن رو تشخ

معلوم بود روز  چارهیجوابم رو داد،مرد ب یخسته ا یدادم که لبخند زد و با صدا سالم
 رو گذرونده.  یسخت  یِ کار

 تعارف کردم: ، دمیرس یوقت

 .... یزیچ یی چا هیباال، نی ای_ب

 نرگس تشکر کرد:  ییِ دا

 _نه ممنون دخترم تنت سالمت باشه. 

 هم با لبخند جوابم رو داد: نرگس

 نره.  ادتی_برو خدا حافظ،قرار فردامون  

کردم خوابم   یم  یکه خسته بودم اما هر کار  نیکردم و رفتم تو خونه،با ا  یخداحافظ
   ومدینم

  یکتابا   یسراغ مطالعه،خوندن کل  رفتمی به سرم و م زدی م یخواب یگذشته ها که ب مثل
و   کی شبا هم هزار  یبعض ر،ویاز همه کوروش کب  شتریدرباره پادشاهان مختلف ب یخیتار

 شب که عاشقش بودم.

 و...  یوقت هام خوندن اشعار سهراب سپهر یبعض و
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اما قهوه درست کردم، فنجون قهوه ام    دهیم  یبدتر خواب رو ازم فرار دونستم ی که م نی ا با
 تلخم رو مزه مزه کردم.   یاز قهوه   یکردم و کم کی رو به لبم نزد

 شعر سهراب رو... نیکتاب،و زمزمه کردم ا یذل زدم به صفحه  و

 م ی، که کوهش کرد ست یذره کاه یزندگ

 م یست که خارش کرد  یینام نکو  یزندگ

 بجز نم نم باران بهار ،  ستین یزندگ

 ،  اری  دنیبجز د  ستین یزندگ

 بجز عشق ، ستین یزندگ

 ،  یحرف محبت به کس بجز

 ، یهر خار و خس  ورنه

 ،  یکرده بس یزندگ

 تجربه تلخ فراوان دارد ،  یزندگ

 سه تا کوچه و پس کوچه و  دو

 دارد .  ابان ی عمر ب کی  ی  اندازه

 کرد  میو چه خواه  میچه کرد  ما

 فرصت کم ؟!  نیا در

 

شدم و برداشتمش،بازش کردم، با   ن،خمیی کتاب افتاد پا ینامه از ال کی  هیشب یزیچ
که   هیوقت ار،مالیعاشقونه از طرف ماز  ینامه   هی   ه،یمال ک  دمیخوندن نوشته هاش فهم

 بهش نداده بودم.  یجواب چیهنوز ه
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آره تموم   ی منه ،اگه بگ  اتیح  یبرام مهمه ،ادامه    یلیخ یلی،خیکه قراره بد ی)آرامم جواب
به پات که خودت خسته   زم یر  یبه پات ،  اونقدر محبت وعشق م  زمیر  یرو م میزندگ
 اما من محاله خسته شم. یبش

  د یآب  شا وانی ل ک یتو   یِ قاتل روحم،مثل ماه ی شیخودت م ینه،با دستا  یاگه بگ اما
کنم(  پوزخند زدم آره واقعا اونقدر عشق و   ینم  یزنده باشم و نفس بکشم ،اما زندگ

 ... نیکه سرانجامش شد ا یخت یمحبت به پام ر 

 

شدم که آماده شم،اما نرگس زنگ زد و گفت کنسل شده،منم از   داریزود از خواب ب  صبح
قبول   ری ت :آرشاوگف دمیکه علتش رو پرس دم،بعدیروم و خواب دمیخدا خواسته پتو رو کش

 ! کردهینم

 . کردینشد و کل هفته رو اصرار  م الیخ  یهم ب نی امیامابن

و    نیامیبن یدوستا  شتریرون،بیب میبر  دیجد  یهفته  یقبول کرد و قرار شد جمعه   آخرش
 همکارا بودن.

 ! کردیتفاوت رفتار م یب یلیتو محل کار خ  رونیب  میکه با بهار رفت یبر خالف روز  ری آرشاو

  قایکارکنان رو خودم بود،دق ی  رهی خ ی،حس نگاه ها دادیاز همه آزارم م شتریکه ب یزیچ
  ینگاه ها بد جور منو م ن یطعمه چشم دوخته باشند،ا  کیکه به  یشکارچ کی مثل  

مسخره سر   یلیخ  یشند و سر موضوع ها  کیداشتند بهم نزد  یترسوند،دائم سع
 صحبت رو باز کنند. 

 

هر جور  ستیو کَس و کار نداره،آدم ن  مهیتیکه  یدختر یعنیدمشون، یفهم ینم واقعا
تا   ییدا  دن ید  رمی چرا هر وقت م  دمیفهم یدوست دارند راجب بهش فکر کنند،حاال م

 حد نگرانمه.   نیا
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اتاق باز  یعوض شدن هوا  یپنجره رو برا  قهیکه اگر چند دق یسرد تر شده بود،طور  هوا
 گرفت.   یگذاشتم سرما کل اتاق رو م یم

!پنجره رو بستم به طرف تخت خوابم رفتم و بعد  کرد یکه تا مغز استخوان نفوذ م ییسرما 
،پتو رو روم   دمیدراز کش نهیمبل سه نفره کنار شوم   یاز بر داشتن پتوم رفتم  به سالن،رو 

رو برداشتم و   مبل گذاشته بودم یدسته   یو مکافات که رو  اتیمرتب کردم و کتاب جنا
 مشغول خوندن شدم.

 چقدر گذشت که به آغوش خواب رفتم. دونمینم

 از خواب بلند شدم.  میزنگ گوش  یزود با صدا صبح

 

اونم جمعه کدوم آدم  ی زود  نیبه ا  خورد،صبحیبار بود که زنگ م نی چندم دونمینم
 آخه. هیکاریب

 لود جواب دادم. جز نرگس!خواب آ هیک کاریبه صفحه اش نگاه کردم،آدم ب کالفه

 _بله؟ 

زود باش پاشو،سه   رون؟یب می رفته امروز قراره با بچه ها بر ادتی ؟ ی_دختر تو هنوز خواب 
 و تو!  دونمیوگرنه من م یدوباره بخواب  یرینگ   یشی سوته آماده م

 . دمی و نال  دمیکش یپوف کالفه

 .رونیب ره ی سرما م  نیتو ا  یض یکدوم آدم مر ال،آخهیخ یب یدوست دار ی_ جون هرک

 .یخوب نینداشتته، دوما هوا به ا  ی  ض،عمهی _اوال مر

 گفت:  یمکث کرد و دوباره با خوشحال یکم

 .ستیپ م یخوشحالن قراره بر اد،همهی هم م  یچه برف نگو
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تعجب بلند شدم و به طرف پنجره رفتم پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم ،تا چشم   با
  یبودم که پشت پنجره م یبرف یمحو دونه ها پوش شده بود  دیکرد همه جا سف یکار م

 رو از کنار گوشم دور کردم.  ینشستند با داد نرگس به خودم اومدم،گوش

 

 رو بلند گو.  زدم

 

 گوشم پاره شد. یپرده   وونه،ی_چه خبرته د 

 با حرص جواب داد. نرگس

چرا جواب   زنمی؟صدات م دهی نگو خانم اصال گوش نم زنم؟ی_حقته! دارم واسه عمم فک م
 ؟ ی دینم

 . کردمیرو نگاه م رونی _داشتم ب

که   نید،ایچسپ یخواب گرم وراحتم انداختم،واقعا چقدر خواب االن م یبه جا  ینگاه
 .یراحت بخواب الیپتو با خ ریز  نهیبندون باشه وتو کنار شوم  خی برف بباره و  رونیب

 گفتم: کالفه

 . ادیمن شو ،خوابم م  الیخ ی _نرگس خواهشا ب

  المیخ یتا شب هم ب دونستم ی خانم شروع کرد به غر زدن م زدمی که حدس م طور همون
 .شهینم

  میبر میُبز پاش م؟مثلیبلد یعقل کل من و تواسک  شه،آخهیتو م فی_پووف آدم مگه حر 
 بشه؟  یاونجا که چ

آماده شو   ،برو یبرف باز  میبر میاصال دوست دار  میخب بلد نباش ،یز ی چ یَبال نسبت هی_
 .شهی م ری د ار،دارهی بهونه ن نقدریگه،اید



 باران  انهیتاز 

163 
 

 گفت: یباشه رو کامل نگفته بودم که نرگس با خوشحال هنوز 

 .یکه زود آماده ش کنمی_پس قطع م

 گفت و زود قطع کرد.  نو یا

  دمیخوابم نگاه کردم،بعد از شستن دست و صورتم لباسام رو پوش  یحسرت به جا  با
 موهام رو شونه کردم وبا کش بستم. 

رنگم رو هم تنم  یآب یو شال گردنش رو هم درست کردم ،پالتو  دمیرو پوش کالهم
 اتاق انداختم. یقد  ی  نهیبه آ یکردم.نگاه

 آماده بودم، بایتقر 

 

رو برداشتم   عی ما   یکنم رژ کالباس شیآرا  یداشتم کم ستادم،دوستیوا  شی آرا نهیآ  یجلو
 و بعد از اون خط چشم.  دمی و به لبام کش

   یاما بد نشد،چشما  دی لرز   یم  یکم دستم

 کرد.  یام درشت تر معلوم م دهیکش

 کنم. رییتغ  یباعث شده بود کل شی ذره آرا هی  نیکردم ،هم ینم  شیآرا  ادیز  چون 

 بود بلند شد،نرگس بود،جواب دادم که زود گفت: شیآرا  زی که رو م  میزنگ گوش یصدا 

 .م ی،منتظر  رون یب ای_ب

 . امی_باشه االن م 

 رون،یو رفتم ب میدست  فیداختم تو کرو ان  میکردم،و گوش قطع
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زباله تو دستش بود   سهیها به اسم مهرناز ک هیاز همسا   یکیکردم  ی درو قفل م داشتم
 بهم انداخت،به زور لبخند زد.  یونگاه بد  سادیوا  دنمی با د نیی پا ومدی واز پله ها داشت م

 رون؟ یب ی بر یخوا یبرف م  نیاونم جمعه تو ا  ی زود نی_صبح به ا

رو باز   یحال لبخند زدم و جوابش رو دادم،جاکفش   نیبگه به تو چه آخه،با ا  ستین یکی
 : دیرنگم رو در آوردم و هنوز پام نکرده بودم که دوباره  پرس یشکالت یکردم چکمه ها

 ؟ ی بر یخوا ی ،کجا م ی_به سالمت

  ومد،دوبارهیخوشم نم چیکه زومم شده ه  یلحن بدش که پر از شک بود از نگاه بد از 
 زدم که اونم به زور بود.  یکمرنگ لبخند

 .رونیبرم ب  خوامی_با دوستام م

گفتم با   دی بهم چشم دوخته بود که شک داشتم شا یجور هیبدتر از قبل شد، نگاهش
 و خودم خبر ندارم!  رونیب  رمی دوست پسرام م

  یبودند تنها  زندگ دهیفهم یاز وقت  هیهمسا ی نبود ،همه   ینجوریفقط مهرناز ا  البته
قاپ شوهراشون رو   دیکه شا دندیترس یبود،  از من م نی رنگ نگاهشون هم کنمیم

شکم گنده   یکیاز   یکیهم دارند  یتخفه ا  ی کنه چه شوهر ها یندونه فکر م یکیبدزدم،
 تر.

و سالم و   زدندیباز بهم ُذل م شی با ن دنمیکه با د دند یترس یهم از شوهراشون م دیشا  ای
 .کردندیم یپرساحوال 

 رفتار زشت و ناپسندشون باشه. نیا  یبرا  یهیتونست توج یکه بود نم یهر چ اما

 . دمیمهرناز رو شن ی که صدا  نیی پا رفتمی پله ها داشتم م از 

چه   ستی ن ره،استغفراهلل،معلومیاونم جمعه کجا م  یزود نی،صبح به ا ستی_معلوم ن
 شه؟ ینم نیکه پدر و مادر باال سرش نباشه بهتر از ا  یکنه ،دختر یم  ییها یغلط
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  یاز سر ب  یچه ساده با حرف  یگاه  ستندین یمحکم و قو   کننیکه وانمود م ی"آدما جور
  م،آدمای کنیکه ما فکرش رو م یزیساده تر از چ یلیخ شکنندی نابجا م یو قضاوت  یمهر

 "  می شکننده اند !پس مواظب حرفامون باش

و   شین نی ا   دیبا یرو به زور قورت دادم که صدام نلرزه،برگشتم عقب،تا ک ستادم،بغضمی ا
 موند؟  یجواب م یها ب هیکنا

 

 

 

 

به خودشون مربوطه نه به هر  هیبق یشخص یزندگ یفهمیکه نم یحی وق   روی_اونقدر حق
هرت  و گرنه شو  یبلد یکه از زن بودن فقط خاله زنک باز  یارزش یاونقدر ب   ،ییسروپا یب

 نبود. هیبق  شی االن چشمش پ

  یدختر تنها و ب کی یعنیکنم، هیگر خواستیم ن،دلمیی و رفتم پا نستادمیکه گفتم وا  نو یا
 ما نداره؟   یتو جامعه  ی گاهی جا چیکس ه

گند   ینجوریاز  امروزم که ا نی کنند.ا یدوست دارند راجب بهش فکر م یهر جور  چرا
 شد بهش!  دهیکش

 سالم کردم.  آرومیرفتم و عقب سوار شدم و  نیامیبن نیماش دنیبا د  رون،یب رفتم

که شاد و   نیامیدرهمم چشم دوخته بود ،بن یجواب دادو با تعجب به اخما  نرگس
 خوشحال بود،بلند گفت:

 ! یومد یتر م ری سالم،د ک ی_ عل

 رو روشن کرد و دوباره بلند گفت: نیماش
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 .هیاز بق میکه عقب نمون م ی_بر 

 از جا کنده شد. نیو گذاشت رو گاز و ماشکه گفت پاش ر   نو یا

تهران نگه  یتو  فرشته   یبزرگ ییِ ال یو  یخونه  یرو جلو  نیساعت ماش میاز ن بعد
 داشت. 

رو   یرو در آورد شماره ا  شی گوش نیامیباشه،بن  ری آرشاو یخونه   نجایکه ا   زدمیم  حدس
 گرفت و گذاشت کنار گوشش. 

 که من دم در منتظرتم.  رونیبپر ب سی_الو رئ

..._ 

 .نیی پا ای_راه نداره،ب

..._ 

شد و اومد   ادهی و قطع کرد نرگس پ  دیخند یبا سرخوش نیامیگفت که بن یدونم چ ینم
 : دیعقب نشست،آروم پرس

 ؟ ی شده ؟چرا تو خودت یزی_چ

حوصله حرف زدن رو هم نداشتم نرگس   ینه تکون دادم،حت  یسرم رو به نشونه  
 . رونیاومد ب ری که آرشاو  بگه یزی خواست چ

  ین،بوی تو ماش دیچیپ شی شگیعطر تلخ و سرد هم یجلو رو باز کرد و نشست،بو  در
 عطرش رو دوست داشتم! 

 بودن. یجواب سالمش رو دادن و مشغول احوال پرس نیامیو بن  نرگس

سالم    نکهیبهم انداخت،به خودم اومدم، از ا ینگاه م ین ری که کال تو هپروت بودم،آرشاو من
 .دمی نکرده بودم خجالت کش یو احوال پرس
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 کرد،نرگس آروم گفت: یرو،روشن کرد و تند تر از قبل شروع به رانندگ نیماش  نیامیبن

 ؟ یبگ یزیچ یخوا یهست،نم تی زیچ  هی دونمی_من که م

 .شهیدادم به ش هی حال سرم رو تک یب

 . میزنی_ بعدا حرف م

 نگفت.  یزیچ گهینگاه نگرانش رو دوخت بهم ،اما د نرگس

  دیاسپرت سف  یبود با کفشا   دهیپوش یو شلوار مشک  یقهوه ا کیش  یپالتو  هی ری آرشاو
 یلیهم انداخته بود دور گردنش خ دیوسف یشال گردن مشک هی  دونستمیرو نم راهنشیپ

حرفا...  نی و ا   یپولدار گهیبود بله د یو امروز  کی زدنش ش پیشده بود  کال ت پیخوشت
 با لبخند گفت:  نی امیخطاب به بن  ستب یکه کمر بندش رو م نی ح نیدر هم

 لغزنده است؟  ابونیخ ینیب ینم ن،ی امی_آروم تر ِبرون بن

 . می فتیخوام از بچه ها عقب ب ی_ اخه نم

 قبرستون...  میر یراست م هی یرونیکه تو م  یجور نی _ا

نرگس دستم   مید یرس یسرعتش رو کم کرد،وقت  بردی حساب م سشیاز رئ  یلیکه خ نیامیبن
 : دیو پرس دیکش ی رو گرفت و به کنار

 ؟ ی تو خودت باش نقدریباعث شده ا ی _حرف بزن آرام چ

  گفتم،یم   یگفتم پس به ک ی دردم رو به نرگس نم شه،ینم الیخ یاگه نگم ب  دونستمیم
که   یِ کسی ه بد  شوهراشون،از بها،از نگا  هیهمسا  یبد زنا  یبراش گفتم، گفتم از نگاه ها 

 شده بود. رمیگ بان یبد گر

  ریکه درمون نداشت،اشک تو چشمام حلقه زده بود وهر آن منتظر سراز  یاز درد گفتم
 شدن بود. 

 گفت:   یبه دستم داد و عصب یدستمال نرگس
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حالش رو    یجور نم،یمهرناز رو من بب  نیا  هیبعد که اومدم خونه ات فقط کاف ی_دفعه 
حرف بزنه حاال تو ام ناراحت نباش     ینجوریغلط بکنه بخواد باهات ا  گهید رم،کهیبگ

 .ی واسش غصه بخور  یارزش نداره که بخوا کهیاون زن  یحرفا

با   هیهمسا   یزنا یاون نبود همه    یحرفا فقط حرفا   نیمهرناز نبود،ا  ی من فقط حرفا  درد
 اشتم بود.که ند یتیحس امن  گفتن،از یرو م نینگاهشون هم

 

 . میرو پاک کردم ،نرگس دستم رو گرفت و به طرف بچه ها رفت اشکام 

به   دونستمیگرفته بود م ینرگس کم  یو هوا  م،حال یکرد  یهمه سالم و احوال پرس با
 بمونه. ینجوریخاطر منه دوست نداشتم ا 

نداشت محکم خورد به   یدرست کردم و به طرفش پرت کردم چون آمادگ  یبرف گلوله
 صورتش .

 .دمیدماغم...صبر کن نشونت م ی_آ

  یکه درست کرده بود رو به طرفم پرت کرد که جا  یبرف یکه گفت خم شد و گلوله   نو یا
 دادم و نخورد بهم.  یخال

 بود،با حرص گفت:  دهیفا یب کرد یچه تالش م هر

  رمیگسم،تا انتقامم رو نگمنم نر  ی،ولیتند و ِفرض باش نقدریکردم ا  یوقت فکر نم  چی_ ه
 . شمینم الیخ یب

نفس کم آورده بودم ،شال گردنم از دور گردنم باز شده   د،یبه طرفم دو  عی کردم که سر فرار
که درست کرده بود  رو محکم به طرفم   یکه درستش کنم  نرگس  گلوله برف  ستادمی بود ا

 پرتاپ کرد. 

دورم پخش شد،خواستم خم بشم محکم بود که کالهم از سرم افتاد و موهام   اونقدر
 محکم خورد به صورتم.   ندفعهیبزرگ تر،ا یگلوله برف  کیکالهم رو بردارم که  
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صورتم جمع شده بود با دست دماغم رو   ادی،از درد ز  نیمحکم بود که خوردم زم  اونقدر
 که مطمئنا قرمز شده بود رو گرفته بودم.

 اومد:  نیامیبن  یصدا 

 درست باشه.  م یر یحد هدف گ نیتا ا  کردمی وقت فکر نم  چیه شیی _خدا

 با شماتت گفت:  نرگس

 . خورهی،سرما م  یمحکم زد   نقدریا  وونه،چرای_د

بچه ها نگاهشون به من بود،صورتم از   یکنارم نشست، بلند شدم همه  دیطرفم دو  به
به صورت نگران   یحال نگاه  نی با ا دادمیفحش م نیامیسوخت،تو دلم به بن یدرد م

 نرگس انداختم و گفتم:

 ست؟ ین یزی_ خوبم،چ

 :کرداومدیرو سرزنش م نیامیکه بن  ری آرشاو یصدا 

 بود؟  یچه کار  نیا  وونهی_د

 گفت:  ی مونیبا پش نیامیبن

 بخوره تو صورتش. قی کردم دق  ی_ فکر نم

 : دیگرفته آروم  پرس یکردم نگاهش رنگ نگران یاومدکنارم ،حس م ری آرشاو

 ؟ ی_خوب

 شدم و گفتم:  بلند

 .  ستین یز ی_خوبم ممنون چ
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که رو صورتش نقش بسته بود کالهم رو به   یشد و کالهم رو برداشت با همون اخم خم
موهام که پخش شدن دورم افتادم ،با خجالت کال هم رو از دستش   ادیطرفم گرفت، تازه  

 گرفتم و آروم تشکر کردم.

 پسرا هنوز نگاهشون رو من بود.از  یها دوباره پراکنده شده بودند،اما بعض بچه

 .سوختیرو سرم کردم،دماغم هنوز م کالهم

 . نیامیبگم چکارت کنه بن خدا

 

 کرد:  یبا خنده ازم عذر خواه نیامیبن

خدا خطا    ی شهیباشه،هم قیدق  نقدریا  میر یکردم هدف گ  یواقعا فکر نم ی_ببخش آرام.ول
 شانس توبود. گهیدفعه د نی رفت ا یم

نگفتم و چپ   یزیشده بود!چ نیا  هیموندم نرگس عاشق چ د،منی دبلند تر خن دوباره
  هوید،یخند یمن م  یتوجه به نگاه ها   یکردم تا بلکه از رو بره بره،اما ب یچپ نگاش م

بده محکم خورد تو   یخال یبخواد جا نکهیمحکم به طرفش پرت شد،قبل از ا  ییگلوله برف
 دادش بلند شد  یصورتش و صدا

 

که با لبخند   ری که چشمم خورد به آرشاو هیک نمیخنک شد،حقش بود،نگاه کردم بب  دلم
 بهم انداخت و گفت:  یکوتاه کرد،نگاه ینگاه م نیامیبه بن یبدجنسانه ا 

 خان؟  نی امیمن چطوره بن هیر ینشونه گ ی_نظرت درباره  

 . کردینگاه م ریبه آرشاو  یبرزخ ی افهیاز درد صورتش جمع شده،وبا ق   نیامیبن

 ؟ یزد ی ؟ محکم تر م  یداداش چرا تعارف کرد _

 .یبخور  دیبا یزنی _حقته ،م
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که اونجا بود ماهرانه تر   ییکسا  یمشغول شد ،از همه   یکه گفت ،رفت و با اسک نو یا
 خاص بود. زشیهمه چ  کرد،المصبیعمل م

  یکل وجودم رو م یپرت کرد حس خوب نیام یکه به سمت بن یگلوله برف  یآور ادی از 
 گرفت.  

با همه   نجایانتقامم رو گرفته باشه اون کار رو کرد،چقدر ا نکهیدونستم به خاطر ا  یم
 بود.  یمیصم

هم  یتوجه نیبهش،اما کوچک تر  زدندی ذل م یفتگ یکه همراهمون بودند با ش ییدخترا 
 بهشون نداشت.  

 ش،ی،غرورش،مهربونمرد  نیبه جا بود ا زشیها و خنده هاش به جا بود،همه چ یشوخ
 بود واسه خودش و خبر نداشت!  کی زماتیبودناش،کار  ی هاش ،جد یشوخ

 کرد.   ری ام رو حس کرد سر بلند کرد و نگاهم رو غافلگ رهی که نگاه خ ری آرشاو

پروا ُذل زده بودم بهش،خجالت زده نگاهم رو   یوقت بود که ب یل یخودم اومدم خ به
 ازش گرفتم. 

 

  خورد،حاالیاز کنارش جم نم  میاومده بود   یمشغول حرف زدن بود،از وقت نی امی با بن نرگس
جور   نیگذره،خانم ا یو بدون من  خوش نم  امیب د ی اصرار داشت که با  نقدریموندم چرا ا 
 هم داره. یدوست هی رهی م ادشیمواقع کال  

  یوبا لبخند  دادیبچه ها گوش م یحرفا  ر،بهیسمت آرشاو   دهیناخوداگاه نگاهم کش دوباره
 گذاشته  بود. شی که به لب داشت سخاوت مندانه چال گونه هاش رو به نما

  ایدونستم خوبه  یکه خودمم نم  یداشتم،حس  ری تو دلم  نسبت به آرشاو یبیعج حس
خواستم بهش   یعنوان نم چی که به ه ی،حس نیر یحال ش  نیو در ع ب یدلهره عج هیبد، 

 پر و بال بدم. 
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 اش کنم. سهی مقا  اریدائم دوست داشتم با ماز  

 نبود!  اری مثل ماز  یبا جونور اسی قابل ق  اصال

 وونه؟ یبه هم دارن د یچه ربط ریو آرشاو  اری دلم به خودم تشر زدم،آرام چه مرگته،ماز  تو

 

هراس داشتم.نرگس اومد    تینها یبکه تو دلم در حال شکل گرفتن بود  یبیعج  یحس از 
 انداز نشست ،  ری کنارم رو ز 

 

 که دستش بود رو انداخت دورم،  یکوچک ی پتو

 

 وداد دستم  ختیر ییفالسک برام چا  از 

 

رو با   میی کرد،از نرگس تشکر کردم و چا ینخورده بودم معده ام درد م  یزیچ چون 
 داشتم. جهیسر گ کرد و احساس یخوردم،اما باز هم معده ام درد م تیی سکویب

 

 ها داشتم،   جهیصبح ها سر گ شتریداشتم ب دی شد یکم خون چون 

 

اندازهاشون نشسته    ریبچه ها اومده بودند  و رو ز  شترینبود،ب یعیطب ریغ و
 هم اومدند و کنارمون نشستند.  ریو آرشاو   نیامیبودند،بن

 که کنارم بود اشاره کرد وبا لبخند گفت:   یبه فالسک نیامیبن

 . ز ی بر ییزحمت واسمون چا ی_آرام ب
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  شیپ ی قیشرم،انگار نه انگار که تا دقا یبشر، فارغ از ذره ا  نیداره ا  ییعجب رو شیی خدا
 کرده بود.  نمیچطور پخش زم شی با گلوله برف

 

  نیبه ا  یچا   ایو مبهوت ذل زدم بهش ،خدا   د،ماتیتلخ و داغش رو سر کش ییچا ری آرشاو
 . یعنینسوخت  دیراحت سر کش نقدریرو چطور ا یداغ

 نگم با تعجب گفتم:  یزیچ نتونستم

 ؟ یعنی نی سوز ینم ن،یخور یداغ م نقدریا  شهی_هم

 با خنده گفت:  ن یامیزد خواست جواب بده که بن لبخند

کرده،وگرنه   زوگامیفکر کنم از گلو تا معده اش رو ا  سوزه؟یبگو منم موندم چرا نم نو ی_هم
نشه بذار   شی زی رو بخوره و چ یداغ نی به ا یکه آدم چا شهینم کنمی حساب م  یهر جور

 کنم واست.  فی خاطره تعر هی

 رو صاف کرد و گفت:  گلوش

 با همه شرکا و ُبزرگون ،  میروز جلسه داشت  هی_

رو شروع    شیآقا بخواد سخن ران نکهیل از اشرکت( برامون قهوه آورد،قب یرضا)آبدارچ آقا
از آقا قهوه هاشون رو   تی.همه به تبعدی سر کش ی کنه قهوه اش رو برداشت و با خونسرد 

 ... دنیسر کش لکسیر یلیبرداشتن و خ

 خنده ادامه داد:  نیح رخنده،و یزد ز  دیکه رس  نجایا به

هم   یقرمزِ قرمز شده بود و چند نفر ،صورتاشونینیهاشون رو بب افهیق  یآرام نبود ی_وا
به کنار من هالک اون   نشی نداشت،حاال ا  یبه سرفه افتاده بودند، سرفه هاشون تموم

 یآخر جلسه از خجالت نم رون،تایام که قهوه شون رو با سرفه پرت کردند ب یچند نفر
  نی،اما ا وسط من به زور خودمم رو کنترل کردم که نخندم  نیتونستن سر بلند کنند،حاال ا 

 رو شروع کنه. شیو سخن ران   رونی ب انی حالت ب  نی،منتظره از ا   یداداش ما با خونسرد
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  یم  فیو تاب تعر  جیکه چطور با پ نیامیکرده بود از لحن بن فی که تعر ییاز ماجرا  شتریب
  نیامیبن  یکه اطرافمون نشسته با خنده به حرفا   یکرد خنده ام گرفت،نرگس و چند نفر

 دادن. یگوش م

 گفت:    ری آرشاو

 عادت دارم.  ینجوریرو انجام بدند،من ا یاز من کار تیبه تبع ستندی مجبور ن هی_بق

 مکث کرد و دوباره با لبخند گفت:  یکم

 .گفتن موجب مرضه  می_ترک عادت هم که از قد

و چون    ومدیم  یهاش مشغول شد،سوز سرد   یسککه گفت بلند شد و دوباره با ا  نو یا
  دیکه نرگس دورم انداخته بود رو  محکم تر  کش یی سردم بود ،پتو  یل یتحرک نداشتم خ

 دورم. 

 پا شد و خطاب به بچه ها بلند گفت :  نیامیبن 

 .مینی جا بش هیو فقط   میی اینبود که ب نیتنبال،قرارمون ا  نی_ پاش

 اشاره کرد و دوباره گفت:   میباهاش داشت یادی ز  یکه فاصله   یدست به کوه با

،اون طرفش تا   میگذرگاه هست ،از گذر گاه که بگذر هی نشیی پا د،ین یب ی_اون کوه رو م
   هیدار و درخته  ی کل کنهیچشم کار م

 .میکنیروشن م شیآت  میکنیم دایپ زمیاونجا ه میر یهم هست،م   یچوب ی کلبه

 زد و گفت:  ر یبه آرشاو  یچشمک

 برامون بنوازه.  شی آسمون یبا صدا  سی_قراره آق رئ

 لبخند زد و خونسرد گفت :    ری آرشاو
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 . ستیهمراهم ن  تارممیبخونم ،محض اطالعت گ  سی_از طرف من حرف نزن چون قرار ن

 با خنده گفت:  نیامیبن

 آوردم با خودم. تاری_فکر اونجاش رو کردم،گ

وبا ناز   ری ذل زد به آرشاو  ییبا لبخند دندون نما یشروع کردند به التماس کردن،طوب  همه
 گفت:   یخرک

 باره فقط ،بذار برامون خاطره شه.  هیس،یرئ ی آقا میکنی_ خواهش م

تنگ و   ی انداختم بهش لباسا   ینگاه کل هی  ومد،ی خوشم نم یدونم چرا اصال از طوب ینم
 و زننده.  ظیغل شی کوتاه و آرا

 تفاوت گفت:  یانداخت و ب یبه طوب ی نگاه کوتاه ری شاوآر

 خودت بخون پس. یار ی م تاریو گ یکشیتو که نقشه م  نیامی_حرف من همونه،بن

از   غیچند کلمه حرف رو زد اما در نی بود تا ا ختهی ناز ر نهمهیا  یدلم خنک شد طوب چقدر
بود   ی؟سوالی بدجنس شد نقدریتا حاال ا  یآرام از ک ر،پووفیتوجه از جانب آرشاو  یذره ا 

 براش نداشتم.  یکه خودمم جواب

نشنوه خطاب به بچه ها    ری که آرشاو یبرگشت و آروم جور دیکش  یکالفه پوف نیامیبن
 گفت:

 کنم.  یم شیبه زورم که شده راض م،اونجایبر  نی_بلند ش

که الزم   یزا ی چ و  نایتو ماش ذاشتندیرو  م یضرور  ر یغ یال یخوشحال بلند شدند وسا همه
اشاره کردم بود نگاه    نیامیکه بن یحوصله به کوه یداشتند، ب یبود رو با خودشون بر م

 همه راهو؟  نیا  رهیم  یک یکردم،وا 

 : دیبازوم رو گرفت و آروم کش نرگس
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 .میدار شیدر پ  یرو  ادهیپ ی_بلند شو تنبل خانم،که کل

 بخوابم.  نی برم تو ماش خوامیام،می ن شهی_نرگس م

 به خودش گرفت و مهربون گفت:  ینگران افهیخالف انتظارم نرگس ق بر

 کنه؟  یدرد م تیی _جا

 دارم. جهیسر گ یکم هی_نه خوبم فقط 

 مونم  یم شتی_باشه،پس منم پ

 

ذوق   یکل نی امیدونستم به خاطر بن ینداشتم به خاطر من روز نرگس خراب شه،م دوست
 ود.طور ب   نیهم هم ن یامیو شوق داره،بن

و براشون    شهیم م یبالخره تسل ری آرشاو نمیکنجکاو بودم که بب ییجورا هیهم   یطرف از 
 انه؟ ی  خونهیم

 .رونیب می روز اومد  هیسرمون مثال  ری ،خ ییتنها رهیشدم حوصله مون سر م مونی_نه،پش

 گفتم.  یم  ی زیچ هی  قهیهر دق   وونهی هم داشت مثل د کرد،حقیبا تعجب نگام م نرگس

 بهمون انداخت و گفت : ینگاه نیامیبن

 .  میافتیوگرنه عقب م گهید دی،حرکت کن دینستی_وا

 تکون داد و گفت:   یسر  نرگس

 . میای م  می_باشه دار

 م یو راه افتاد دیرو کش دستم

.خوب بود نرگس دستم رو  شدی تار م یکم دمیراه رفتن د نیرفت و ح یم جی گ یکم سرم
 . شدمیم  نیگرفته بود وگرنه معلوم نبود چند بار پخش زم
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 نرگس:  کی اومد نزد  نیامیبن

 ؟ ی ری بگ لی کم منم تحو هی  یخوای_نم

 و گفت:  دی خند نرگس

 همه اش  با تو ام که   میاومد  ی_  حسود،از وقت

 به خودش گرفت و گفت:  یمظلوم ی  افهی ق نیامیبن

 م خب.خوام باهات حرف بزن ی_م

 ؟ جلوت رو گرفته  ی_حرف بزن ،مگه کس 

 ذل زد بهم. ییبا پرو  نیامیبن

 آخه.  هی_خصوص

 حرص گفتم:  با

 ؟ ی ریم  هیهمه حاش نیچرا ا  گهی،دیکالم بگو مزاحم  هی_

 نکردم. یراه افتادم،نرگس صدام زد اما توجه  نیامیکه گفتم جلو تر از نرگس و بن نو یا

 بلند گفت:  نیامیبن

  ارهی راست م هیرو که بزنم  یهر حرف خصوص  یشناس ی_قهر نکن دختر،تو که نرگس رو م
 کف دست تو. ذارهیم

 ن یامی بن یبه بازو دی رو کوب  شی دست فی با حرص ک نرگس

 من دهن لقم. یعنی_

 .زده باشم  یحرف   نی_نه  به ارواح عمه ام اگه همچ
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  یکیاز  یک ی ، نایبشن ا  یهرو بحث شون شروع شده بود،خنده ام گرفت چه زن و شو جر
 .ادیاز آب در ب یوسط بچشون چ  نیا  ستیتر،حاال معلوم ن ونهید

 

قدم   دم،چندیرس کشینزد  یکرد،تا بهش برسم وقت  واشیجلو تر بودقدم هاشو   رکهی آرشاو
که   یاستفاده نشده ا  یمعدن زنم،آبی نفس نفس م دید  یاومد عقب که کنارم باشه ،وقت

 به لب داشت:  یتو دستش بود رو به طرفم گرفت،لبخند محو 

 راه مونده. یلیکه خ ،هنوز ی_چه زود خسته شد 

 آب رو از دستش گرفتم و تشکر کردم وگفتم:  یم،بطریگرفتم،دوست داشتم زودتر برس عزا

 فاصله داره؟  نجایاز ا یلیخ گهیم   نیامی که بن یی_جا

 تکون داد و گفت:  یسر

 مونده. یلی_آره هنوز خ

 کردم. یاُش روصورتم رو حس م  رهیخ دم،نگاهی رو باز کردم و جرعه جرعه نوش یبطر در

رو که بلند کردم نگاهش   کنه،سرمی کردم هنوز داره نگاهم م یرو بستم حس م یبطر در
 رو ازم گرفت و آروم گفت: 

 یلیخودم گفتم چقدر چهره ات آشناست،حدسم اشتباه نبود،خ دمت،بایکه د  ی_روز اول
 !یار یپدرت شهر هیشب

که تو سرم شکل گرفته بود رو    یشناخت،سوال یتعجب چشم دوختم بهش،پدرم رو م با
 به زبون آوردم. 

 ن؟ یشنای_شما پدرم رو م

 تکون داد و گفت:  ی گرفت،سر یحس کردم نگاهش رنگ ناراحت یلحظه ا  یبرا 
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 شدیبود که م  ییتونم بگم جزمحدود کسا یبود،به جرعت م  یخوب یلی_پدرت مرد خ
 لقب مرد رو بهش داد.

 

 شناخت. یمتعجب بودم پدرم رو چطور م   هنوزم

 ن؟ یشناخت ی _ پدرم رو چطور م

که فکر   ینداشتم روز  ید یام چ یدرمونده بودم وه  یلیمثل امروز که خ  قایدق یروز برف هی_
 . دیدرها بسته است،پدرت به دادم رس یکردم همه   یم

 

  یها  یسمت بابا،مهربون دیرحمانه به ذهنم  هجوم آوردند ودلم پر کش یبابا ب خاطرات
 شناخت. ی از حدش که شامل همه بود و دوست و دشمن نم شیب

پسرش با هم از روستاشون اومدند تهران   ل ی بانو به خاطر تحص سوی گ یوقت  ادمهی 
که اجاره اش در حد توان   یکرد ،خونه ا  ینم دای وقت پ  مهینداشتند پسرش کار ن یچیه
خواستند برگردند به روستاشون   یم  دیکه نا ام ییکردند ،تا جا  ینم دای باشه رو پ شونیمال

که   ییبهشون،تا جا به پسرش کار داد و جا و مکان داد اشتنذ دیبابا فهم یتو شمال،وقت
 دونست.  یبابا م ونی االن پسرش رو مد  تیبانو هم موقع سویگ

 

  شمیرو پ ی و مدت ادیتونست ب  ینم نکهی،صداش بغض داشت از ا زدیبانو تا زنگ م  سویگ
 دونست. یبمونه،خودش رو شرمنده ام م

  کردیچشم داشت بهش م یکه بابا ب  ی ،اون همه محبت اریشد سمت ماز  دهیکش  ذهنم
به   یداشت حت اری که به ماز  ی پدر به پسر بود،اون همه اعتماد کیفراتر از محبت  یتح

 شد؟  یچشم هاش هم نداشت،اما جواب اون همه اعتماد چ
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  یعمرم رو بدم و برا  یبابا تنگ شده بود،اونقدر تنگ که حاظر بودم همه   یدلم برا  چقدر
ذره    یآغوش مامان برا یهم که شده دوباره آغوش پر از مهرش رو حس کنم.برا یلحظه ا 

 عطر تنشون.   دنیی بو یا

 شد وقلبم مچاله.  یمامان و بابا چشم هام بارون یآور ادیبا   شهیهم مثل

 ناراحتم کرد.  یلی_خبر فوتش خ

 کرد و به صورت گرفته ام چشم دوخت،  مکث

 

گرفت،کالفه دست   یمونی رنگ پش د،نگاهشی حلقه زده تو چشمام رو د   یاشکا   یوقت
رو به سمتم گرفت،با   ییآشنا ی و دستمال پارچه ا  بشیتو موهاش،دست کرد تو ج دیکش

 لبخند گفت: 

 _دستمالت ،بالخره فرصت شد بدم بهت.

  ییکه قبال خودنما یاز خون خشک شده ا  یاثر چی ه گهیرو از دستش گرفتم، د دستمالم
 نبود دوباره گفت: کردیم

 . خوامی نبودش شدم معذرت م ادآوری  نکهیا _از 

 

 .امیکه هنوزه نتونستم با نبودشون کنار ب ن،هنوز یندار یری_نه شما تقص

  یاون چشم ها  یزار  بودم اما تو  یاز ترحم ب شهی بود،هم شهینگاهش مهربون تر از هم 
از ترحم   یاثر چیبزرگ درونش نخفته بود ه یسبز رنگش که انگار عظمت جنگل  ی رایگ

 نبود.

 بود! یدلسوز 

 : دیبه گوش رس  راش یبم و گ یصدا 
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مشکالت و غصه ها    یتونه برا   یزمان نم چیوقت ،ه  چیه ختنی_غصه خوردن  واشک ر
پدر و   یکن  یم شم،فکریکه ذره ذره آب م میبوده،فقط خودمون نیمرهم باشه، تا بوده هم

تونه در آرامش باشه؟خب مسلمه نه،غصه    یبه غصه خوردنت،روحشون م نی مادرت راض
  یو زندگ  میهم پر رنگ تر اما زنده ا  یکی  یاکمرنگ تر و بر   یکی یهستن برا  شهی ها هم
  نکهیمونه جز ا ینم یباق یراه  چیکردن،پس ه ی و محکوم به زندگ م یداره زنده ا انیجر

 .م یی ایباهاشون کنار ب

 

که دوست   یداشت حرف زدناش،جور یبیحرفاش به دلم نشست،آرامش عج چقدر
 داشتم سکوت نکنه حرف بزنه و من سروپا گوش باشم.

 توجه لب باز کردم و محزون جواب دادم:  یام شدت گرفته بود،اما ب جهی گ سر

  یوقت نم  چیاما هبتونه بهش عادت کنه  یآدم د یسخت!شا  یلیسخته،خ  یلیخ یی_تنها
 . ادیتونه باهاش کنار ب

 

  یکه م یدوخت به چشمام، چقدر نگاهش مهربون بود مثل بزرگ تر م یرو مستق نگاهش
 کنه با لبخند گفت:  حتیخواست کوچک تر از خودش رو نص

 غصه خوردن  نداره. گذره،ارزش یباشه آخرش م یهرچ  تیبه زندگ ری_سخت نگ

 مکث کرد و دوباره نگاه مهربونش رو دوخت بهم وگفت:  یکم

 خانم کوچولو.  یری بگ تی از زندگ یتون  یکه م هیانتقام نی_شاد بودن بزرگ تر 

 حرفش به دلم نشست،خانم کوچلو؟به من گفته بود کوچولو؟   نیا  چقدر

  نیاما با ا  دمپید  یپام رو به زور م یتارشده بود و جلو  دمیام د  جهیاز شدت سر گ 
 ،با تعجب به خودم اشاره کردم و گفتم: رونیب امیکردم از اون حالت ب یل سعحا 
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 و دوسالمه.   ستی_من کوچولو ام؟من ب

 داد:  د،وجوابیخند

 ! ی_خب در مقابل من بچه ا

 _مگه شما چند سالتونه.

 . یسال از من کوچک تر  زدهیو پنج،س  ی_س

 پدر بزرگه   کنهیندونه فکر م یکی  حاال

 بود. ده یامونم رو بر جهیرگ ،س  ستادمی زور ا به

 : دیپرس ری آرشاو

 ؟ ی_خوب

 .مینجوریدارم،اکثر صبح ها ا جهیکم سر گ هی_خوبم ممنون فقط  

 ؟ ی رفت ده،دکتریشد  ی_ از کم خون

 که همشون رو ازبرم. یتکرار یدارو ها  یکل شهی اش م  جهیست،نتی به دکتر ن یاز ی_نه،ن

 حال امروزت!   شهیاش م جهی_ نت

  صیکوه بود رو تشخ نیی که پا  یگذرگاه شدیازدور هم م م،یبود دهیکوه رس کینزد  بایتقر 
 . میکرد یاز اون گذر گاه عبور م دیداد،با

به  یاز پسرا صداش کرد ومجبور شد بره،نگاه  یکیرو بدم   ری جواب آرشاو نکهیاز ا  قبل
رو   ییزد انگار که داشت ماجرا یحرف م  نیامیدادشت با بن ینرگس انداختم با خوشحال

 ذل زده بود بهش. یفتگی هم با ش نی امیکرد بن یم  فیبراش تعر 

داشت  ش یکه تو زندگ یهمه سخت  نیبراشون خوشحال بودم، نرگس با ا چقدر
 . ومدنی واقعا حقش بود ،لبخند زدم چقدر بهم م یخوشبخت
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 .شدندیازش رد م یکی  یکیبود،بچه ها  کی بار یچون راهش کم  میشد کی گذرگاه نزد به

 ...نیی پا افتادیم یگذرگاه ،چقدر وحشتناک بود اگه کس  نیی خورد به پا چشمم

 نرگس از پشت سرم اومد. یوجودم رو گرفت صدا  یهمه    ترس

 گه؟ ی برو د  یساد ی _آرام چرا وا

ترسم،کال  یم  یمتوجه شه که از بلند یکس خواستم یکردم ترسم رو بروز ندم،نم یسع
 داشتم. یبلند یا یفوب

 . رمی _االن م

 

 یداشتم همراه با کل یکه بر م یگفتم و آروم حرکت کردم،هر قدم یلب بسم الله ریز 
 بشه.  شتری ام ب جهی ترس و وحشت بود استرس باعث شده بود،سر گ

تکون   ست،ویپام ثابت ن ریز  نی جارو گرفته،و زم یهمه   یکیحس کردم،تار  یلحظه ا  یبرا 
  ینی،دستم رو از لبه کوه گرفتم بودم و سرم رو که به سنگافتم  یکردم دارم م  خوره،حسیم
  یپام خال ری تلو خوردم و ز  هو یشد که  یچ دونمیکوه بود رو نگه داشته بودم،اما نم  کی

که حس   دمیکش یغیاز ترس چنان ج نیی افتادم پا  یبود داشتم م دهافتا  میشد،تازه دوزار 
 نمونده.  یکردم حنجره ام برام باق

 

تا   یکه حس کن  نی زدم که گلوم سوخت،چقدر وحشتناک بود ا غی دوباره چنان ج اما
غرق در    یتصور جنازه    شهیم  یو مغزت متالش نیی پا یکن یسقوط م   گهید یقی دقا

 خونت! 

درخت خشک شده   یرو گرفتم تا مانع افتادنم شه ،نگاهش کردم ،شاخه  یزیدست چ با
 ود .ب  دهیی گذرگاه رو  ی وارهی د یکه که تو  یا
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که تحمل جسمم رو   دیرس یو هوا معلق بودم،شاخه اونقدرام محکم به نظر نم نیزم نیب
 . خواستمیزدم و کمک م یم   ادیداشته باشه فر 

 رم؟ یبا زجر بم ینجوریقراره من ا یعنی کردم،خدااا، یرو کنارم حس م ل یعزرائ

 

 بود. ری،آرشاو  دمینفر رو شن هیداد   یصدا 

 ؟ ی شنو  ی_ آرام،صدام رو م

 و وحشت داد زدم: یدرماندگ با

 . افتمی تو رو خدا،دارم م نی_آره،کمکم کن

 داد زد:  یبلند  یصدا با

 .نیی پا امی االن م ،یکن تکون نخور ی_سع

  یم  یچ دم یشنیم  یبچه ها اومد،صدا ها واضح نبود اما تا حدود ی  هیبق یصدا 
  یم  هیبلند گر ی!نرگس با صدا نیییپا ادین ری که آرشاو داشتند مانع شن  یگفتن،همه سع
 ه یزد   یکرد و داد م

 خودت به دادمون برس.  ااایخدا  افته؟ی، االن م  کنمی م د،خواهشیکن یکار هی_ 

قلبم رو چنگ زد،قلبم به شدت  شترینرگس وفکر افتادنم، ترس و وحشت ب یها  هیگر  با
 کردم  االناست  که سکته کنم،  ی،هر لحظه احساس م دیکوب یم

 رو مخاطب قرار داده بود.  ریاومد که با التماس آرشاو   نیامیبن یصدا 

  یتون ینم ینحوریبنداز، باور کن ا  نیی نگاه به پا هی ،یکنیم  سکیر  یر،داری_نرو آرشاو 
کم صبر کن بچه ها رفتن طناب   هی،ینداز یجون خودت رو به خطر م ،فقط یکمکش کن

 .ارنیب
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 هاش گفت:   هیگر  ونی با داد م نرگس

 یکنیکمک نم ن،خودتیی پا افته یهر لحظه امکان داره آرام ب  نیامیبن یگ یم  یدار ی_چ
 .یذاریرو هم نم ری آرشاو

 گفت: یعصب ری آرشاو

 ؟ یشنو یصدام رو م  د،آرامیلحظه ساکت ش  هی_ بسه 

 خودت به دادم برس. ایبود،خدا زیچقدر وحشتناک رعب انگ یوا  نیی افتاد به پا نگاهم

 .نیی پا  امی دارم م ،منیشنوی_دختر با توام،حرف بزن صدام رو م

  یکه به شدت م یبودم که زبونم از ترس بند اومده بود اما تو قلبم،قلب دهیترس  اونقدر
 زدم. یعجز خدا رو صدا م د،بایکوب

 . شدیم  دهیواضح تر از قبل شن ری آرشاو یصدا 

 دختر .  یدادی_چرا جواب نم

کم کرد   اطی رو با احت میکه داشت یرو بهم دادن ،فاصله کوتاه ایصداش،انگار دن  دنینش با
 دستش رو به طرفم گرفت: 

 _دستت رو بده به من ؟ 

گذرگاه رو    ی واره ید یسنگ یترس چشم دوختم بهش با دست راستش محکم گوشه   با
که سمتم گرفته بود نگاه   یبه دست دیکنه با ترس و ترد  یری گرفته بود تا از افتادنش جلوگ

کردم،از کجا معلوم که بتونه نگهم داره؟ازکجا معلوم که تعادلش رو از دست نده و هر دو  
 . میافتیباهم ن

 داد زد: یدوباره عصب  ری آرشاو

 . ریباش دستم رو بگ ،زودیکنی_چرا دست دست م 
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لرزونم رو از هم باز کردم و   یافتاد،به زور لبا  یبود،جون هر دوتامون به خطر م سکیر نه
 باترس لب زدم: 

 _نه.

 کالفه گفت:  دیکه ترس تو نگاهم رو د ری آرشاو

 رو داشته باشه. تینیکه تحمل سنگ ستیشاخه اونقدرام محکم ن نی _بهم اعتماد کن، ا 

 

 . ریباش دستم رو بگ زود

شکسته   ی شاخه رو محکم تر گرفتم خواستم دوباره بگم نه،که صدا ام  گهیدست د  با
 شدن شاخه درخت رسما روح رو از بدنم جدا کرد.

که انگار   یکس ری وحشت چشمام رو بستم و منتظر پرت شدنم ته دره شدم که آرشاو با
چشم بهم زدن بازوم رو گرفت و پرت شدم   کینجات رو داشت واسم،در  یحکم فرشته 
  شی از آت   یتو کوره ا

رو بسنجم،تو آغوشش بودم هنوز تکون نخورده    تمی ترس چشمام رو باز کردم که موقع با
 دستش رو دورم محکم تر کرده بود. یمحکم تر گرفتم ،حلقه    ری بودم که آرشاو

 .نیی پا  میشی_تکون نخور هر دومون پرت م

 دم ی لرز یم دیپناه تو آغوشش مثل ب یب یپرنده ا مثل

 اومد.   نیامیداد بن یصدا 

 . دیشنویصدام رو م  ر،آرامی_آرشاو 

 داد زد: یعصب ری آرشاو

 شد؟  یطناب چ  نی_پس ا 
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 . رشیکن بگ ین،سعیی پا ندازمشی_آوردنش، م

  هیبا   ری مونده بود چطور طناب رو بگ  چارهیب ریاز اون سر طناب رو پرت کرد،آرشاو  وبعد
گذرگاه رو که از   ی  وارهی د یسنگ  یاش گوشه  گهیدستش منو نگه داشته بود و با دست د

 کنه. ی ری افتادنمون جلو گ

 ام انداخت،به طناب اشاره کرد و گفت.   دهیبه صورت رنگ پر ینگاه

 .ری _طناب رو بگ

 لرزونم رو از هم باز کردم وگفتم:   یترس لب ها  با

 افتم.   یم رمشی_نه اگه نتونم بگ

 گفت:   یمحکم  یباصدا

 اعتماد کن .  ،بهمیافتیب ذارمیجام،محکم گرفتمت نم  نی _نترس من هم

 . زد  یچنگ م انهیکردم،ترس و وحشت قلبم رو وحش یبه طناب نگاه م دیترد با

زود باش   ،پسمیکه پرت ش یوا خیجون هر دومون تو خطره،نم نی _ زود باش دختر،بب
 . یافتیب ذارمیکه نم  ر،گفتمیطناب رو بگ

  یکنم،دست لرزونم رو به طرف طناب دراز کردم و سع دایجرعت پ یباعث شد کم حرفاش
 .رمشی کردم محکم بگ

 دستش  رو شل تر کرد.  یحلقه   ری که طناب رو گرفتم،آرشاو نیهم

 .رشی ات هم محکم بگ گهی _با دست د

 داد زد:  ری هر دو دستم طناب رو گرفتم،آرشاو با

 ن؟ ی،طناب رو محکم گرفت نی امی_ بن

 راحت.  التونی_آره محکمه،خ
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 طناب رو گرفت و داد زد:  د،محکمیکه شن نو یا  ری آرشاو 

 . ن،باالی_بکش

 

 شد. ده یکه گفت ،طناب آروم ،آروم به طرف باال کش نو یا

شده اش رو از صورتم   خی بود.اما نگاه ماخم کرده   دا  ینگاهش رو دوخت بهم،شد ری آرشاو
 گرفت   ینم

 باال.  دمیباال و بعد بازوم رو گرفت و کش دیرو کش د،خودش یطناب به لبه گذر گاه رس  یوقت

 *** 

و با وجود دوتا    مینشسته بود شی ها هنوز با بهت چشم دوخته بودند بهمون،دور آت بچه
 . دمیلرز   یم دیکه دورم بود،هنوز مثل ب ییپتو

 بچه ها سکوت کرده بودند،  ی همه

بگه اما بعد   یزی کرد تا چ یبود،لب باز م یتو موهاش،عصب دیکش یکالفه دست م ری آرشاو
 گفت:  یعصبان  اورد،ویآخر سر طاقت ن شدیم مون یپش

  یاز گذرگاه عبور م ییتنها دینبا  رهیم  جیسرت گ یفهمی،نمیفکر  یب نقدری_ تو چرا ا 
  ره؟اگهیالاقل دستت رو بگ یگفت یدوستت نرگس مبه  دینبا  رهیم یاهی س ،چشمات یکرد
 . یبود ایاون دن گهی االن د دمیُجنب یم  رتریذره د  هی

 شد.  شتری ام ب هیکردنش شدت گر  دادیداد و ب از 

 

  ن یامینشست،بن نیو رفت تو ماش  رونیرو کالفه داد ب د،نفسشیام رو د هیشدت گر  یوقت
 به بچه ها کرد وگفت:  یاشاره ا 
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 . میر یکه م دی جمع کن دی_بلند ش

که درست کرده   یآب قند  نی امیها همه بلند شدند و مشغول جمع کردن شدند بن بچه
 بود رو به طرف نرگس گرفت. 

نکن حاال که   هیگر نقدری_ بده به آرام فکر کنم فشارش افتاده رنگ به چهره نداره،تو هم ا
 گذشته. ریبه خ

بار مصرف آب قند رو   کی  وانی از خودم نداشت ،با دست لرزونش ل یکم که دست  نرگس
 دهنم گرفت.  کی نزد

 بخور،حالت بهتر شه.  نوی_ا

 تکون داد،که نرگس با سماجت آب قند رو به خوردم داد.  نیرو به نشونه نه به طرف سرم

نشده   ادهیپ دم،هنوز یرس یزد وقت ینم یحرف یهمه سکوت کرده بودند و کس نیماش تو
 بودم که نرگس گفت:

 شت؟ یامشب رو بمونم پ  یخوای_حالت خوبه ؟م

 .ست ین یاز ی_خوبم ن

 رفتم تو خونه، یکوتاه یخدا حافظ وبا

 

هم که شده حداقل تو    یذره ا دی دادم تا شا حی ترج یخواب رو به همه چ شهیهم مثل
 هم که شده   یلحظه ا  یرفتم،برا  یخواب آرامش داشته باشم،اما خواب نم 

که شکست   یرفت،شاخه ا  یچشمام کنار نم   یگذرگاه  از جلو نیی وحشتناک پا  ی نهصح
جون و غرق در   یقدرت مند که اگه به موقع نگرفته بودم معلوم نبود جسم ب  یو دست

 شب  کدوم قسمت از دّره افتاده بود! یک یتار   نیخونم  تو ا
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  کیمثل    میندگز  یبار تو  نیدوم یکه برا  یر ی ر،آرشاو ی شد سمت آرشاو دهیکش ذهنم
 اگه نبود...   ایبود خدا  دهینجات به موقع به دادم رس یفرشته  

اشاره   میمستق  ریحرفاش که غ ادی افتادم ، دیبچه ها سرم کش یهمه   یکه جلو  یداد  ادی
 کرده بود که از دست اون پسرا نجاتم داده بود. یبه شب

 فکر! واقعا هم که بودم. یگفته بود ب بهم

  یدرختع و پرت شدنم ته دره برا یبه خواب رفتم ،کابوس شکسته شدن شاخه   یوقت
 . کردیهم که شده رهام نم یلحظه ا 

 دوست نداشتم برم سرکار.  گهیشدم،سر کار نرفتم،د داریبعد خسته و کسل از خواب ب روز 

 ! نهیب یفکر م یعقل و ب یدختر ب کی که منو  هیکس سشیکه رئ یکار

 

 سر کار.   یا یب دیکفش که با کی روکرده بود تو  شم،پاشیبعد از کار اومد پ نرگس

 اصرار نکن.   نقدری_گفتم که ا 

 تا من قبول کنم.  اریقانع کننده ب لی دل هی_ آرام تو  

 و کالفه گفتم:  دمیکش یپوف

 چطور سرم داد زد.   هیبق یجلو  ید ی_د

 ناباور بهم ذل زد وگفت:  نرگس

تو   یدونستم،من اگه جا یم  یآدم منطق هیتورو   خودیمنم، که ب وونهی اصال د وونه،نهی_د
  دیرس یآرام اگه به دادت نم   یفهمیدونستم،میم  ونشیبودم تا عمر داشتم خودم رو مد 

رسند   ینم کاشونیکه آدما به داد نزد یدور و زمونه ا  نی ا  ومد،تویسرت م ییچه بال
باهات نداره ، به خاطر تو   یصنم چیکه ه ییتو   کمککمک بهت اومد،  ی برا ری اوآرش

 جونش روبه خطر انداخت. 
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 نرگس رو باور داشتم  یبه تک حرفا تک

 شک لقب مرد برازنده اش بود؟  بدون

 

 ادامه داد.  نرگس

 گهی د یباش جا  ،مطمئنیسر کن ییروزها تو تنها  یها،واقعا دوست دار ن ی__گذشته از ا
 . دندیبهت کار نم

 

  ی هجوم خاطرات تلخ گذشته که لحظه ا یعنی ییوجه دوست نداشتم ،تنها  چیبه ه نه
 شدن. وونهی غصه خوردن ودرآخر د یعنیداشتند، یدست از سرم بر نم 

زنده   کردم،واقعایهم تشکر م  ری سرکار و از آرشاو  رفتم ی م دی با ممیشدم از تصم مون یپش
که در حقم کرده بود فراتر از   یبود،هر چند کار ونش یاالنم رو مد  دنیبودن و نفس کش

 کنم.  یتشکر ساده ازش قدر دان کی بود که بشه با  یزیچ

 در آورد و به طرفم گرفت.  فشیرو از تو ک یبعد از خوردن قهوه اش پاکت نرگس

 شد. ر ی که د دیمادرم،ببخش یپول جراح نمی_ا

کرد،نرگس دختر مغرور و با عزت نفس  شدینم  شی دلم بذارم،اما کار یکجا  نویا  پوف
که به ذهنم  یفکر داد،بایکردم به زورم که شده پول رو بهم م یبود اگه قبول نم ییباال
 حال قبلش گفتم:   نیپول رو قبول کردم اما با ا  دیرس

 کار نبود.  نیبه ا  یاز ی_نرگس،واقعا ن

 لبخند زد وگفت:   نرگس

 . گردوندمیبهت بر م دینکردم که ،آخرش که با  یقعا ممنون،پول خودته کار_بابت کمکت وا
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 از زدن حرفش ،پاکت پول رو داد دستم بلند شد و گفت:  بعد

فعال   نمتیبی سر کار م  فتم،فردایسفارش کرده که به شب ن یبرم خونه،مامان کل دیبا  گهی_د
 خداحافظ. 

شد به اتاقم رفتم از تو کمدم،جعبه  ری از رفتن نرگس خونه مثل قبل سوت و کور و دلگ بعد
انگشتر نقره    هیکردم انگشتر بابا بود  رون،بازشیرو آوردم ب یکی رنگ کوچ اهی س یمخمل ی
 بهش جال داده بود. ییبایز  ی کار شده   یدست ساز ،سنگ نقره ا  ی

  یطور برا  نی براش ارزشمند مند بود و هم یلیدوست داشت،خ یلیانگشتر رو خ  نیا  بابا
 من. 

  خواستمی رو گرفته بودم ،م ممیرو که در چشمم حلقه زده بود رو زِدودم تصم یاشک نم
 کارو کردم.  ن یبودم و هم ونی جونم رو بهش مد  یبدم به کس هی انگشتر رو هد   نیا

 

 که به طرفش گرفته بودم.  یمخمل یبا لبخند چشم دوخت به جعبه  ری آرشاو

 دستم گرفت و گفت:  ز ا

 برام.  هی،کافیفکر نباش ی،کله شق و ب گهی قدر که د نی_تشکر الزم نبود بچه،هم

 گفت: طنتیزد و با ش یتر شد ،چشمک قیعم  لبخندش

 که کمکت کنه.    شهینم دایقهرماِن جنتلمن مثل من پ کی که   شهی_هم

 قهرماِن جنتلمن رو راست گفته.  میاز حق نگذر ی!ول  یاز خود راض چه

 نگفتم. ی زیچ گرفت،امایکرد حرصم  م یمنو بچه خطاب م  نکهیا از 

 با لبخند گفت:  د،دوبارهیرو که د  انگشتر

 ات خوبه ها. قهیم،سلی فکر بودنت که بگذر یو ب  ی_از کله شق
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کرد،انگشتر رو تو انگشتش گذاشت، به دست   ی و راحت برخورد م  یمیاالن صم چقدر
 اندازه اش شده بود خوشحال بودم،با لبخند گفتم: نکهیا  ومد،از ی و مردونه اش م یگندم

بزرگ   یپدرم بود اما چون کم  دم،مالیانگشتر رو من نخر یول شی دی_خوشحالم که پسند 
 من. یا براش ارزشمند بود و همون طور بر یل یتو دستش،خ انداختیوقت ن چیبود ه

 مکث کردم و دوباره گفتم :  یکم

 دوست.  هیاز  هیادگار ی  هیگفت  ی_م

 .کردی اش معذبم م  رهی زده بود بهم،نگاه خ  زدم،ُذلی که حرف م ی تموم مدت ری آرشاو

 من.   هی یبد  هیهد   یکه برات ارزشمنده،اون وقت حاضر شد نی_با ا 

 ارزشمند تره.  یلین،خی که شما در حقم کرد ی_آره چون کار

 چشم دوخت. رونیو به ب یا   شهیش وارید ی رفت  جلو  ری آرشاو

 بچه ها. ش ی_قراره برم پ

ذره شده،مخصوصا بهار،دوست دارم از   هیبراشون  ام؟دلمیمنم ب شهی ؟م  نیگیم  ی_جد
 حالش مطلع شم. 

 .یتموم کن گهیو کارت رو تا دو ساعت د  یباش  یکه دختر خوب ی_چرا که نه ؟ به شرط

 ! زنهیدختربچه حرف م هیبا   رانگا

 

 . کردیکردم کارم رو زودتر تموم کنم،نرگس با تعجب نگام م یم یسرعت برق وباد سع به

 ه؟ یهمه عجله واسه چ  نیه؟ا ی_خبر

 و خوشحال گفتم:  دمیخند

 بچه ها.  شیپ م یبر  سی_قراره با رئ
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 کرد.  یلبم نگاه م   یبا ذوق به لبخند رو نرگس

چقدر خوشحال بود هر   دید  ینم نی که منو ناراحت و غمگ نی روز هام،از ا نی ا  زیعز  ارِ ی
داده بود و   یکه دست دوست ی شد،نرگسیم  شتریگذشت عالقه ام به نرگش ب یکه م یروز 

 خواهر بود.   کی دوست بود،نه! دوست نه،فراتر از دوست، کی صادقانه 

 

 

   ری آرشاو

به بدنم دادم ،کتم رو   یو قوصبلند شدم کش   زم یساعت که گذشت،خسته از پشت م  دو
به  یناراحت  ی  افهی ق دنمیرفتم،آرام به محض د رونیاتاق ب دنش،از یبرداشتم و بعد از پوش

 خودش گرفت ومعصومانه گفت: 

 چه زود دو ساعت گذشت،نتونستم کارم رو تموم کنم.   ید؟وا یری م  نی_دار

 معصوم،   یچهره   نی ا با

 انتظار داشت بچه خطابش نکنم. چطور

 زدم و گفتم: لبخند

 منتظرتم کوچولو.  نیماش شم،تویدفعه رو استثنا قائل م نینداره،حاال ا  یبی_باشه ع

 

 آرام خوشحال و ذوق زده به آغوشش رفت.  دنیبا د بهار

  یمطلع شم،بعد از چند بوق  شی ماریب تیاز وضع خواستمیدکترش رو گرفتم،م ی  شماره
 اب داد. که خورد جو

 پسرم؟  یر،خوب ی _سالم آرشاو
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 ن؟ ی _ممنون شما خوب

 

 

 .رهیو م ادیم   ی_خداروشکر،نفس

حاصل    یشرفتیاز وضع بهار بدونم ...حالش چطوره؟تو بهبودش پ خواستم ی_راستش م
 شده؟  

 مکث گفت:  یاز کم بعد

  یمیکه با ش نیشکر داره که بدتر نشده،هم یقدر جا نیتونم بگم بهتر شده،اما هم ی_نم
  رون،حسیب  نشیکه برد  یخوبه،راستش از اون روز  یلیخ نی تر نشده ا فی ها ضع یدرمان
 خوبه! یلیخ ن ی بهتر شده و ا یاش کم هیروح کنمیم

 رون؟ یتونم امروزم ببرمش ب  ی_واقعا؟ م

 .ه یام عال یل ی__از نظر من که خ

دربند،آرام   میاجازه گرفتن از مسئول اونجا با بهار رفت  با دکترِ بهار و یاز خداحافظ بعد
کفش بهار باز شده   زد،بندیباهاش حرف م یدست بهار رو گرفته بود و با خوشحال

 که   نی بود،بدون ا

که رو لب    یداشته باشه اون لحظه با لبخند مهربون ییشدن لباسش ابا یاز خاک  یا  ذره
 بهار  یداشت ،زانو زد جلو 

  یب ییمثل پدرش،مثل دا   قایدختر خاص بود، دق ن ی براش بست،چقدر ابند کفشش رو  و
 معرفتش! 
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بکنند که  یتضاهر به آدم خواندیبود که خودشونن و هرگز نم یی ازاون دسته آدما 
 .ستندین

چون آرام دور از   ی،داشتن دختر اری همچون شهر یتعجب نداشت چون از آدم یجا
 . انتظار نبود 

 از خوردن ناهارش بلند شد ،دست بهار رو گرفت:  بعد

 .میدور و اطراف بگرد  نیا  یبا بهار کم شهی_م

 پارک.  میبه افتخار بهار خانم بر میی خوایکه م ن ی_ چرا که نه؟اما زود برگرد

 بهم و گفت:  د یدستاش رو کوب یبا خوشحال بهار

 الله؟ پارک  می ری _آخ جون عمو،م

 همون جا. میر یکه تو دوست داشته باشه م یی _آره عمو،هر جا

 زنگ خورد،نجال بود،زدم رو اتصال.  میاز رفتنشون ،گوش بعد

 ا؟ یوقت زنگ نزن هی  یمعرفت یب یلی_سالم عشقم،خ

 اول گله کردن و شروع کرده بود  همون

 نجال ،بابا خوبه؟  ی_سالم ،خوب

 . می! هر دومون خوب ادتیز  ی ها ی_خداروشکر،عشقم!ممنون از احوال پرس 

 

 . دادمیداشت،بهش حق م گله

شده بود،و   ادی مدت نبودم،کارم ز  هیکه   یدونیفشرده شده بود، م یل یمدت کارم خ نی _ا
 بودم،تو ببخش. ریدرگ

 . یدادی هام رو جواب م یر یاما حداقل تماس تصو   ادهی مشغله هات ز   دونمی_باشه،م
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 نبودم که جواب بدم!  یطی_تو شرا 

 

 داشتم بحث رو عوض کنم  دوست

 

 ؟ یا یقراره ب  یک می_حاال بگذر

 

تحمل ندارم   گهیطول بکشه ،اما من د  یکار بابام تا ک ستی ن زم،معلومیعز دونمی_نم
 . امی ب خوامیم

 بهتره.  نیایپدرت  تموم شد با هم ب ا،کاری_نه،تنها ن

 .دی ل خندخوشحا  نجال

 . یتو بگ ی،چشم هر چ  امیتنها ب یبشم که دوست ندار رتتیغ ی_فدا 

 کرد. یبرداشت م یکردم و اون چ یفکر م یدختر،من به چ ن یساده بود ا  چقدر

 

راست رفت سراغ تاب،آرام بهار رو بغل کرد ونشوند رو تاب و آروم   هیبهار ، میکه رفت پارک
 . شیخودش هم نشست رو تاب کنار  یشروع کرد به تاب دادنش،بعد از کم

 

 بهم زد و گفت:  یلبخند

 ؟ ی سوار ش  یخوای_نم

 و گفتم:   دمیخند
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 سوار تاب بشم.  کلیه نیقدر مونده با ا   نی_هم

 نگفت. یزیچ گهی د د،امایخند  متقابال

 معرفتش.   یب ییبدونم،از دا  ری داشتم از ام دوست

 کنه؟ یچه خبر؟چه کارا م  ری_از ام

 : دیتعجب پرس با

 .دی شناس یرو هم م میی _شما دا

مثل   یلبخند نداشتم و اخم کم رنگ  گهید میکه باهم داشت یو خاطرات  ریام یآور ادی از 
 نقش بست.  میشونیناخوداگاه رو پ شهیهم

  هیسر   ر ی بود که ام شیپنج سال پ م،درستیبود قیبا هم رف یزمان هیشناسم،ی_ بله م
وقت   چی رو زد.ه مونیدوست دیکه خودش شروع کرده بود،رفت و ق  هودهیب یلیبحث خ

 رو بزنه. مونیدوست دیکه به خاطرش ق یلیرو بفهمم دل  شیاصل  لی هم نتونستم دل

 آرام هنوز متعجب بود.  ی  چهره

که   نیبنا بر ا  یرفتار چیاومد دنبالم،ه میی که دا یچرا اون شب  ن؟پسی _باهم دوست بود 
 . نینداشت ن یهمو شناخته باش

 نجاتش داده بودم.  یکرده بود،که از دست دوتا پسرک عوض یبه شب اشاره

هم رو   یچهره   مینتونست ریمن و ام  یکی اون تار  یکه برق رفته بود،تو  کی _اون شب تار
که   یحال با وجود پنج سال  نی با ا د،اماید ینگراِن تو بود که اصال منو نم درم،اونقینیبب

 . کنمیگذشته بود،صداش برام آشنا بود اما با خودم گفتم حتما اشتباه فکر م

 

  یشناسم ؟چرا تا حاال حت یپس چرا من شمارو نم ن یشناسیرو م میی _شما بابا و دا
 .دمیاسمتون رو هم نشن 
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بود   شیمتعلق به پنج سال پ  مونی تو دختر!گفتم که دوست یپرس ی_چقدر سوال م
جواب سوالم رو   یخوا ینم ،حاالیشانزده ساله بود  یدختر بچه   هیهمون موقع ها که تو 

 ؟ یبد

سکوت شروع کرد به حرف  یچشماش بود پر رنگ تر شد،بعد از کم یکه تو  یغم
دختر داشت   نی که ا یمن ،غم  یباورش سخت بود برام،خدا دمیشن ی رو که م یزیزدن،چ

 زندون باشه. رینبود،باورش برام سخن بود که ام یمیتی فقط درد 

 

 لهی پشت م ری شده بود،تصور ام ریدرخت بود نشستم،فکرم بدجور درگ  ری که ز  یمکتین یرو
ا  که ب یزندان چقدر باورش سخت و دور از ذهن بود.چشم دوختم به آرام،دختر  ی ها

 زنه،یکه داره،سرو پا مونده و به زور هم که شده لبخند م  یها و مشکالت یتموم سخت

 چشم هاشه  یشگیکه مهمون هم یتونم درک کنم اون غم یم  حاال

 

کشه،دوست   یخاطراتش عذاب م یآور ادی برخالف قبل گرفته بود،معلوم بود از  صورتش
که اون   یفروش یشدم و به طرف بستن رون،بلندیب ارمشی داشتم از اون حال و هوا ب

 بود رفتم.  یحوال

 بزرگ به سمتشون رفتم  .  یفی ق یبا دو تا بستن و

ها گل از گلش شکفت،اما آرام آنچنان در افکارش غوطه ور بود که   ی بستن دنیبا د بهار
 اصال متوجه حضورم نشد.

 گفت:  یبا خوشحال بهار

 .ی_آخ جون بستن
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 دراز کرد که با خنده گفتم:  یدستش رو به طرف بستنحرف خوشحال   نیاز زدن ا  بعد

 . نینه تو ماش  نجای_نه بهار خانم،ا

 _چرا عمو.

گرمه،اونجا   نیماش شه،توی بدتر سردت م یبستن نیهوا سرده،با خوردن ا  نجای_چون ا 
 بهتره عمو. 

هم که تازه به خودش اومده    ن،آرامیی از تاب اومد پا ع ی،سر یخوشحال به خاطر بستن بهار
 .میراه افتاد  نیبود بلند شد و باهم به طرف ماش

 بود. نیکه کنار ماش یمکتیآرام نشست رو ن م،امای و بهار سوار شد   من

 دختر.  یکنیلرز م  تی !هوا سرده،با خوردن بستننیتو ماش  یای ب یخوای_نم

 ...نمیبش نجای_نه،دوست دارم ا

 اشاره کرد:  بهم

 .  نیخوری_شما نم

 به نشونه نه تکون دادم  یسر

 

که تو   یزد،از اتفاقات  یبا بچه ها حرف م شیشد،،از دوست شیمشغول خوردن بستن بهار
  یلبخند رو مهمون لب هام م  شهیافتاد،لحن بچگونه و با مزه اش مثل هم یموسسه م

 کرد 

 

د،رد  شده بو رهی خ ینشسته بود و به نقطه ا کتی چشم دوختم به آرام،رو نم یاز کم بعد
 نگاهش رو دنبال کردم. 
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که با حسرت ُذل زده بود به   یکه دست در دست مادرش در حال  یژنده پوش یبچه   پسر
 گذشت   یاز اونجا م یفروش یبستن

 

به مادرش گفت و بعد   یزیاز سر جاش بلند شد به طرف پسر بچه رفت ،با لبخند چ آرام
 پسرک.  زی تم نه چندان یرو موها د یاز اون خم شد ونوازش وار دست کش

 دستش رو گرفت، جلوش. یتو  ی بستن یبا مهربون و

 حس کنم.   تونستمی جا هم م ن یپسر بچه رو از هم یچشما  درخشش

به آرام گفت و بعد به  یزیرو از دست آرام گرفت،مادرش با لبخند چ یبستن یخوشحال با
 راهشان ادامه دادند.

 بود و به رفتنشون چشم دوخته بود.  سادهیهمون جا وا  آرام

 زدم و  لبخند

 

اومد و   یشد بعد از کم شتر یدختر داشتم ب نی که تو دلم نسبت به ا یمحبت  حس
 . نینشست تو ماش

دوست داره براش   یخانم سخاوتمند چه جور بستن نی_َبه خانم سخاوت مند،حاال ا 
 م؟ یبخر

 ندارم. لی_ نه ممنون،م

طرف موسسه راه افتادم وبعد از رسوندن بهار،به سمت   ون،بهاب یدور زدن تو خ یاز کم بعد
 آرام روندم. یخونه 

وصداش    نیی رو دادم پا شهیشد،ش ادهیگفت و پ  یآروم یدم،خداحافظیرس یوقت
 برگشت گفتم: یزدم،وقت
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 هست؟  ییتو کدوم بازداشتگاهه؟  وقت مالقاتش چه روزا تیی _آرام،دا

 ن؟ ی ستیمگه قهر ن  م؟چرایی مالقات دا دیبر  یخوا  ی_م

 و گفتم:   دمیخند

 دختر. کنهیوقت قهر نم چی_قهر؟!مرد که ه

 کرد،انگار هنوز جوابش رو نگرفته بود: یگفت و هنوز متعجب نگام م ینم یزیچ

مون رو زد،اما با    یدوست د یق  هیچ دونمیکه هنوزم نم  یلیبود سر دل تیی دا نی_خب،ا
که براش افتاده  یدونم، و از اتفاق یخودم م قیمن هنوز اونو رف نایا  یوجود همه  
 نکنم. غیدر ادیاز دستم بر م  یاگه کمک خوام یناراحتم،م

 رو دوخت بهم.  دشیو نگاه پر از ام دیهاش درخش د،چشمیکمک رو که شن ی کلمه

 یجا هم کل نی به طرف خونه رفتم،تا هم یدوباره ا  یرو که داد،بعد از خداحافظ آدرس
 کرده بودم و خاتون حتما نگرانم شده بود.  رید

 . ری ام  دنیبرم د خواستمیهفته از اون روز گذشته بود، روز مالقات بود و م  کی

 کرد. میی راهنما یاتاق ،بهیسرباز  یبه واسطه   ییبا خوش رو یدریح سرهنگ

  ریچشم گ  زیچ یو دوتا صندل زی م کی روح که جز  یدوختم  به اتاقک سرد و ب چشم
 نداشت.  یا  هگید

 بهش کرد و گفت:  یاشاره ا  دی ها رو عقب کش یاز صندل  یکی  سرباز 

که  یِ صندل ی. تشکر کردم و رو دینیبش دیی بفر ما ارندی رو ب یاتیب ی که آقا  ی_ تا موقع
 بود نشستم.  دهیعقب کش
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  کرد،اومدی که جلوتر ازش حرکت م یبه همراه سرباز  ریکه گذشت ام یاز ربع ساعت بعد
 داخل.

و خودش هم بعد   نهیمن کرد و ازش خواست که بش یروبه رو  یبه صندل یاشاره ا   سرباز 
 . سادهیاز بستن در همون جا وا 

 معرفت!  یب قی_سالم رف

 یکرده بود،کم  ریی توجه به سالمم، با تعجب و ناباور ُذل زده بود به من،چقدر تغ یب ری ام 
  نایقبل تر ها نبود،اما بازهم با وجود ا  یبه آراستگ ششیالغرتر شده بود،و مو و ته ر

 انکار کرد.    شدیبودنش رو نم پیخوشت

 .د یروبه روم عقب کش یبه خودش اومد و صندل یاز کم بعد

 ر؟ ی آرشاو ی_خودت

 پوزخند بود. هیفکر کنم شب شتریلبخند بزنم اما ب خواستم

 ! قیرف ی_چه خوب فراموشم کرد 

 و گفت:  رون یکالفه نفسش رو داد ب ری ام

 بهت گفت؟  ینجام،کیمن ا  ید یچطور فهم_

 . دمیخواهر زاده ات ، فهم قی_از طر 

 وسعت گرفت. تعجبش

 آرام؟  قی_از طر 

موضوع   دم،که یتو ازش پرس ی مشغول به کاره درباره   ستی پی_آره،تو شرکتم به عنوان تا 
از   یکمک دی؟شا  یبهم نگفت  یکه به مشکل برخوردهمون موقع    رچرای ام  دم،چرایرو فهم

 ومد؟ یدستم بر م
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 به موهام و اخم کرده نگاه گله مندم رو دوختم بهش و آروم گفتم:  دمیدست کش کالفه

  یدوست د یقدر راحت ق  نیکه  ا  نیا  لیتونم بفهمم دل ی_هنوزم که هنوزه نتونستم و نم
به خاطر اون بحث مسخره   ؟نگوی جواب تماس هام رو نداد گهی د ه؟چرایچ  یمون رو زد

کنم چون من و تو جر وبحث   یکه باور نم ،نگویودت هم شروع کرده بود بود که خ یا
 .میهم داشت  یبزرگ تر ی ها

بزنه که قانع کننده   یدونست چه حرف ینم که   یهم کالفه شده بود،مثل آدم ری ام
 گفت:  یِمن ِمن کرد و آخر سر با لحن ناراحت یباشه،کم

هم ندارم،تو ببخش قبل از بحث با   ی قانع کننده ا لی بگم،باشه من اشتباه کردم،دل ی_چ
دونم زود از کوره در رفتم،اما فکر   یهم دعوام شده بود،م پی اک  یاز بچه ها  یکیتو با  

  ومدمیم  ییشدم،اما با چه رو مونینشدم ،چرا بدجور هم پش مونینکن بعدش پش
 سراغت. 

 

 دیکه به خاطرش ق  یزی چ کنه،همونیم یازم مخف رو یزیچ هیکردم داره   یم  حس
 بیشد سمت نجال،اما زود به خودم نه دهیفکرم کش یلحظه ا  یرو زد،برا  مونی دوست

 به اون داره؟  یزدم،نه چه ربط

 مکث گفت:  یاز کم بعد

افسرده   یلیکه آرام مشغول به کاره شرکت تو باشه،حالش خوبه؟ خ ییکردم،جا  ی_فکر نم
  نی وضعش بهتر از ا بتیهمه مص  نیاون بود،با ا  یجا  یهر کس است نه؟حق هم داره

  یناراحت  ی  ست،همهیمن به خاطر زندان افتادن خودم ن یدرصد ناراحت کی  ینبود،حت
  نیکه بهتر ا  ش،خودتیی دختره،از تنها نیمن فقط وفقط به خاطر ا  ینگران یمن همه 

 و روز نگرانشم. ،شبیشناسی گرگ صفتش رو م یجامعه با آدما 

 چقدر ناراحت بود،چقدر خسته بود!  شیو کالفگ یبر آشفتگ عالوه
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که   نیاندوه و غمش دود شده بود،به خاطر ا دنیکه ازش داشتم با د یتمام گله ا  انگار
 آرومش کنم گفتم: یکم

 .شی دست کم گرفت یادی ه،ز یو عاقل  ی_نگران نباش آرام دختر قو

 

 گفت: دوخت بهم و  می رو  مستق نگاهش

محبت آدما رو   ه،آرامیِ از حد دختر احساسات شی _آره،اما سنش کمه،نگرانم براش چون ب
بار به بد  هیمنو نگران کرده اون    نیکنه،ا یدل م ر یو د  شهیوابسته م کنه،زودیزود باور م

  یترسم دوباره از احساساتش سو استفاده بشه،بعض یشکل ممکن ضربه خورده،م نی تر
 . شهیم َشقفکر و کله  یب یلیوقت ها خ

  کیافتادم که اگه  یروز  ادی نبود  ری ام   فاتیکه از آرام داشتم،دور از توص یکم شناخت
 فکر بود.  یراست افتاده بود ته دره،واقعا هم ب هی گرفتمشی تر م ری لحظه د

آرام که هنوز تو   یینگاهش افتاد به انگشتر اهدا  خواست دوباره حرف بزنه که ری ام
 انگشتم بود.

 انگشتر...  نی _ا

 اش رو کامل نکرده بود که گفتم:  جمله

 آرامه.  ی  هی_هد

 تعجب لب زد:  با

 ه؟ ی_هد

کردم،پس اونچه رو که اتفاق افتاده بود خالصه وار   یم  فی براش تعر دینبود،با یا  چاره
 گفتم براش.

 اشک تو چشماش جمع شده باشه. که د،انگاریدرخش چشماش
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 رو گذاشت رو دستم ولب زد.  دستش

 ...یممنونم اگه تو نبود   ر،ازتی_ ازت ممنونم آرشاو 

 . دادیاش رو کامل نگفت انگار تصورش هم آزارش م جمله

 ! قیرف الیخی_ب

 دستم کردم و ادامه دادم:  ی به انگشتر تو یا   اشاره

 ازم تشکر کرده.   ی_آرام به قدر کاف

 به هر دومون انداخت و گفت:  یاومد تو اتاق،نگاه  یسرباز 

 وقت تمومه. دی_ببخش

 رو فشرد و گفت:  د،دستمیشن نویکه ا  ری ام

 دارم. یخواهش هیازت   ری_آرشاو 

 .ر ی _بگو ام

رو نداره،منم جز تو آدم قابل   ی ا  گهیکه افتادم تو زندان کس د  یکه آرام جز من یدونی_ م
  دونمینم ای  یحام کی برادر  کی به عنوان   کنمیشناسم ،ازت خواهش م ینم ی اعتماد  تر

هم که شده کم   یبچه است بزار الاقل ذره ا  یل یمواظب آرام باش،اون هنوز خ  یهرچ
 خوره افتاده به جونم.  ثلکه م یلعنت  ینگران نیبشه ا

به صورت گرفته ودرهمش   یبخش  نانیام رو گذاشتم رو دستش،لبخند اطم گهی د دست
 زدم.

خواهر بدونم و ازش غافل   هی بهت که آرام رو مثل   دمیم  ست،قولی ن یبه نگران یاز ی_ن
 نشم.

 آروم تر شد.  یکم ریکه گفتم،انگار ام  نو یا
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 جبران کنم.  تونستمی _ممنونم ازت داداش،کاش م

 ***   آرام

رفتم خونه،دلم تخت خواب گرم   یداشتم زودتر م سوخت،دوست یم یخواب یاز ب چشمام
 یحرص نگاهش کردم،ب ذاشت،باینم ری به اسم آرشاو یمانع  خواست،امایو نرمم رو م

بود و   سادهیاتاقش وا   یا شهیش واری پشت د شیذات  یمن ،با خونسرد  یتوجه به خستگ
 کرد.  یقهوه اش رو مزه مزه م

االنم اگه امتحانم رو بدم   ن ینمونده برام،باور کن هم یجون گهی ر،دیآرشاو  الیخی_ب
 کالس مال منه. ینمره   نیباالتر 

 یو اومد کنارم برگه ها رو از دستم گرفت و نگاه  زیقهوه اش رو گذاشت رو م  فنجون
 بهشون انداخت وبا اخم گفت: 

ه  تا االن تموم شد یداد یکه بهت دادم رو جواب م  یسواالت  نیغر زدن ا  ی_اگه به جا 
 بود.

 و اشاره کرد که جواب بدم. زی هارو گذاشت رو م برگه

کمک خواستم،امتحاناتم بود و به خاطر فوت    ری کردم که از آرشاو یمن چه غلط  ایخدا
 یرو م  یحیتوض ی درس ها عقب افتاده بودم و قسمت ها شتر یمامان وبابا از ب

،از   ستیدرکار ن  یاه اومدنانفاق و کوت چیدفعه ه ن یگوشزد کرده بودند که ا  دیدم،اساتیلنگ
 خواسته بودم،  ککم  ری از آرشاو  افتمی ن نکهیترس ا

 حیرو ده بار توض یشده بود  مبحث یهر امتحان  یاونم انصافا  کم نذاشته بود، تو که
گرفت ،وبه   یاز حد سخت م  شیکه چشم بسته هم بتونم جواب بدم ب ییجا داد،تایم

 . گرفتمینمره ها رو من م نیهاش باالتر  یری لطف سخت گ

که طرح کرده بود اونقدر سخت بود که   یروم انداختم،سواالت شیپ ی به برگه ها  ینگاه
 یشد،حت ینم الیخ یب  ری تونست حل کنه،اما آرشاو یفکر کنم خود استاد هم نم
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نشسته    زشیاستاد بود،پشت م  حاتیسطح باالو فراتر از توض دادیهم که م   یحاتیتوض
 مشغول بود   ستمشیبود و با س

 حرص خودکار رو تو دستم فشردم و مشغول جواب دادن شدم. با

حس   میخوب بود،حضورش تو زندگ  زیهمه چ ریبا وجود آرشاو  نا،چقدریا  یاز همه   جدا
 . کردی رو بهم القا م یخوب

 یتیهر موقع یکه همه  جوره پشتته و تو  ینفر هی،ینفر مهم باش  هی یبرا  نکهیا  حس
  نیهم  یو تو  شدیم  رمیگ  بانیو غربت کمتر گر  ییحس تنها  گهیکنه،دیم  تی ازت حما

شده   ییجورا هی  ریفاصله گرفته بودم و با وجود آرشاو  میو افسردگ ییمدِت کم از الک تنها 
برگشته بود اما   طنتمیتر شده بود و حس ش قی بودم همون آرام گذشته،خنده هام عم

 که... دونستمینم

 

باشه تا   یام جد افهیکردم ق یبه دست به سمتش رفتم سع  برگه دم،ی که کش ینقشه ا  با
 .ذارمینفهمه سر به سرش م

دوباره   شهیاست م دهی چیپ یلیخ شد؟فرمولشیحل م  یسوال چجور نی ا  ری_آرشاو 
 ؟ یبد  حیتوض

 برگه رو از دستم گرفت.  ری آرشاو

 ؟ ی گی_کدوم رو م

 _سوال آخر؟ 

 بهم انداخت و دوباره ذل زد به برگه. ینگاه یچشم ریز 

راحت حل    یلیسوال رو هم خ  نیدادم،مشابه ا  حی بار،چند بار توض کی  یکه به جا  نوی_ا
 رفت؟  ادتی  ،چطوریکرد
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 کردم و گفتم:  یمخف  زشیام گرفته بود،اما به زورم که شده بود خنده ام رو از نگاه ت خنده

 از استرس امتحان فرداست.   دیدونم؟خب شا ی_چه م

 _تو و استرس؟ 

 چرا...  گهیبدم د حیتوض  خوامیکالم بگو نم هی_واا،خب 

 کنارم اشاره کرد وگفت:  یرو قطع کرد و به صندل حرفم

 .اری ب نجا،خودکارِتمیا  نیبش ایرو بردار و ب ی_اون صندل

رو گذاشتم کنارش،نشستم خودکارم رو دادم    یکه گفته بود رو انجام دادم،صندل یکار
 دستش. 

کرد و   م یبه مسئله انداخت،اشاره به صندل یمطالعه اش رو زد به چشم ونگاه  نکیع
 گفت:

 تر. کی نزد  ای_ب

  یتر بهش گذاشتم،بو کی رو نزد میمعذب بودم،اما به حرفش گوش دادم و صندل یکم
شد دوباره همون حس   باعث میکه باهم داشت  یکم یعطر تلخ وسردش و فاصله  

 . ادیآوردم به سراغم ب یکه خودم هم ازش سر در نم بیعج

 ؟ یش ی_خب کدوم قسمتش رو متوجه نم

 _همه اش رو! 

خواست صحت حرفم رو از صورتم بفهمه،خنده ام رو به   یبهم انداخت،انگار م یزی ت نگاه
 دادن: حیشروع کرد به توض یجد یمکث با لحن  یزور کنترل کردم،بعد از کم

 

 بدم؟  حیتوض گهی روش ساده تر د هیبا   ایآرام؟  یدی_فهم



 باران  انهیتاز 

210 
 

 بده. حیتوض  ی_نه، به همون روش ساده 

رفت   ادمی که  یحرکات صورتش  شده بودم،جور  خی دادن،م حیدوباره شروع کرد،به توض 
و عطرش   دم یکش  یقیذل زده بودم بهش،ناخوداگاه نفس عم انهیتو نقشم فرو برم و ناش

 من چه مرگم شده؟   ایبود!خدا نی هام فرستادم،چقدر حاالت چهره اش دلنش هیرو به ر

دونم چرا بر خالف   یکرد،نم ریسرش رو آورد باال و نگاهم رو غافلگ  هویدادن   حیتوض نیح
دفعه نگاهم رو ازش نگرفتم و مثل مسخ شده   نی کرد،ا یم  ری که نگاهم رو غافلگ شهیهم

 .ها ذل زده بودم بهش

نگاه مسخ شده ام لب فروبست،اون همه   دنی بگه که با د یزی خواست چ ری آرشاو
دوخته بود به چشم هام حالم رو بد جور دگرگون    م یکه حاال مستق ریو نگاه آرشاو   یکینزد

 کرده بود.

 آروم لب زد:  ری آرشاو

  کیو صداقتت رو،   یپاک  دید  شهیچشم هات  م  یِ تو دختر،تو عسل یدار یی_چه چشما
 رو.  تتی ،معصومرنگ بودنت رو 

 کرد،از چشم هام!  فیاالن ازم تعر   ری دم،آرشاویدرست شن یعنی  ایخدا

به خودش اومد و ازم فاصله    ری به حال خرابم دامن زد،آرشاو ر،َبدتری آرشاو یحرفا  دنیشن
ورده  شل تر کرد،انگار که نفس کم آ یو کراواتش رو کم  دیکش یقیگرفت،کَالفه نفس عم

 که زده ُشکه است.  ییباشه خودش هم معلوم بود از حرفا 

زدم و همون   یزیآم طنتی،لبخند ش  رون یب میی ا ی شدم ،خواستم از اون حال و هوا ب بلند
 گفتم:  رونیب رفتمیطور که  م

  یوقت فکر نم  چیسربه سرت بذارم، ه  خواستمیمسئله برام مثل آب خوردنه،م   نی_حل ا 
 باشم. یوبخ گری حد باز   نیکردم تا ا
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اخم کرد و   یهم خنده اش گرفته بود،اما مصنوع ر یکه آرشاو  یشروع کردم به خنده،طور و
  یو درو بستم،صدا  رونیرو برداشت و به طرفم پرت کرد،زود رفتم ب  زشی خودکارِ رو م

  لمیرو برداشتم و مشغول جمع کردن وسا  فمیبا خنده ک  دم،یبرخورد خودکارو به در شن
که رو لبم بود   یهمون لبخند رون،با یاومد ب دیپوش یم روکه کتش  یدر حال  ریشدم،آرشاو 

 نگاهش کردم. 

 : نیی پا دیشالم رو گرفت و تا چونه ام کش  یجلو

 منتظرتم بچه. نیی _پا

 آورده بود.   ریبا بچه گفتنش حرصم رو در آورده بود،خوب نقطه ضعف گ شهیهم مثل

رو که جمع کردم رفتم   لمیرو مرتب کردم وسا  رون،شالمی جواب نموند و رفت ب منتظر
 .رونیب

  یب رونی با نگهبان رفتم ب یتو شرکت نبود،بعد از خدا حافظ  چکسی ه شهی خالف هم بر
 یکه کم ابونیدادم،از خ ص یتشخ ابونیخ ی  گهیسمت د  رویرنگ آرشاو  یام و مشک

 شلوغ بود عبور کردم و بعد از باز کردن در جلو سوار شدم.

 ؟ ینگه ندار ابونیسمت خ نی ا شدینجات نم  ی_فرشته  

 لبخند گفت:  با

 _نه دخترم حوصله دور زدن نداشتم. 

 گفتم:  یکه از فرط تعجب گرد شده بود نگاش کردم،حرص ییچشما  با

رو   یپدر و دختر  ایدن ین افتاد،االن رسما   شدم دخترت؟کجا _دخترم؟بچه از دهنتو 
 سال باشه؟   زدهیشون س یکه تفاوت سنّ  نیدید

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیماش  ری آرشاو
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بنا به   میهست  کی و   ستی االن که تو قرن ب یران،حت یا  نیاز مناطق  تو هم ی_تو بعض
  رنیپسر دوازده  ساله م   شون واسه نهیرید ی از رسم و رسومات  و سنت ها یبعض

 و بعد از اون ازداوج.  یخواستگار

 نگاه کردم.  ر ی تعجب به آرشاو با

  شهیرو نه،چطور م یبودم اما پسر اونم تو  دوازده سالگ دهی_وا چقدر بد،دختر رو شن
 آخه؟

 

 گفتم: یجد   دوباره

و    ستی بار بگم من  ب اد،چندی دخترم،خوشم نم یبه من بگ شهینم لی دل نای_هر چند ا 
 س؟ ی دوسالمه جناب رئ

 

بار بهم گفته بود خواهر کوچولو که   هیومد، یخوشم نم چیه دید یمنو بچه م   نکهیا از 
 . ینه من بردار ندارم و نه شما برادر من دمیبهش توپ

  ری وجه دوست نداشتم آرشاو  جی داشتم خواهرانه نبود،به ه ری که به آرشاو یبیعج یحس
 دونه.منو مثل خواهرش ب 

 

 **** 

  یکه م یخنک  میرفتم،نس رونیاز سالن دانشگاه ب  یتموم شدن امتحانم،با سر خوش بعداز 
 کرد. یرو بهم القا م یند یحس خوشا  دیوز 

 . یدرپ یپ یامتحان، و فارغ شدن از درس خوندنا  نیبود دادن آخر  یحس خوب چه
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که با صبر و حوصله به   یریمنتظر نرگس نشستم،و چشم دوختم به باغبون پ  مکتین رو
 کرد.   یم یدگیگل ها رس

نظرم رو جلب  خورد یم یفی باد گل برگ هاش تکون خف یکه با وزش ها  یرز سرخ گل
 کرد.

  دیام رو که به گل د  رهیباغبون نگاه خ رمردیاطرافش بزرگ تر و سرخ تر بود،پ یگل ها  از 
 و به طرفم گرفت.  دیو از شاخه چبا لبخند گل ر

 یحساسه و حق هم داشت ،کل یلیدونستم باغبون رو گل ها خ ی کردم،آخه م تعجب
 یوقت وجدانم راض چیه هی بر خالف بق نمیواسه شون ،به خاطر هم  دیکش یزحمت م

 .نمیرو بچ یهم شده گل یواشکیشد  ینم

صداش که ازم   دنیو به طرفم گرفته بود،با شن  ده یاالن خود باغبون گل رو چ اما
  یام بردم و بو ینیب کی به خودم اومدم و گل رو ازش گرفتم،نزد رمیگل رو بگ  خواستیم

 رو به باغبون گفتم:  یز یلبخند تشکر آم  دم،بایی بو قیخوشش رو عم

 گال.  نیواسه ا  نیکش یهمه زحمت م نیممنون ،اما شما ا  یلی_خ

 جواب داد: یلبخند مهربون با

گل ها   الیخ یکه دانشجو ها ب ستین یروز   د،یدان یم  نوی_آره،خوبه که الاقل  شما ا 
گل هم    نیکنند،حاال ا یبه غنچه ها هم رحم نم یوقت ها حت ینشند،متاسفانه بعض
 داره.    یبیسهم شما،چه ع

تو هم بود آروم   یبگم نرگس اومد کنارم نشست ،اخم هاش حساب یزی چ نکهیاز ا  قبل
 گفت:

 گند زدنم.  یواقع ی به معنا یعنیکردم، ی_قشنگ برگه رو قهوه ا 

 خنده نگاهم رو از نرگس گرفتم و با چشم دنبال باغبون گشتم. با

 دوباره مشغول کارش شده بود.  گهیقسمت د  هی
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 امتحانتو؟  ی_تو چطور داد 

 دادم:  جواب  یسر خوش با

 .ی_عال

 گفت:  طنتی زد وبا ش یچشمک

سرمد داشتم مثل تو    ری دربست به اسم دکتر آرشاو یمعلم خصوص هی اگه   گه،منمی _آره د
 .یگفتم عال یدادم وم یُپز م

 جوابش رو دادم.   شدمیو همون طور که بلند م  دمیخند

  یخوندیرو م ن،درساتی امیشدن با بن کیتو ج کی ج ی_ حسود ،واال تو هم به جا
 نبود. نیوضعت ا

 

  نشیمتوجه ماش  ری تک بوق آرشاو رم،بایبگ نیبخوام ماش نکهیاز دانشگاه قبل از ا  رونیب
  یاومده بود دنبالم حس خوب نکهیتر شد،از ا قیعم میخوشحال دنشیشدم،با د
 داده بود؟  ییبود که به دا یکاراش به خاطر قول نی ا  یهمه   یعنی ای داشتم،خدا

منتظرش نذار،فقط فردا  تولد   زه،برویسرمد اومده دنبالتون دوش ر ی_جناب دکتر آرشاو 
 نره.  ادتی رو  یشاد

 ؟ ی ا یبره،تو نم ادم ی  شهی_نه مگه م

 کرد و گفت:  شیی دا  نیبه ماش یا   اشاره

 اومده تو برو.   میی _نه،ممنون دا

 با نرگس رفتم و سوار شدم. یاز خداحافظ بعد
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 یبه زحمت نبود با تاکس  یاز یدنبالم،اما ن ی ن که اومد نجات،ممنو  ی _سالم فرشته 
 . ومدمیم

 دستم رو گرفتم سمتش. یحرفم شاخه گل تو   نیاز زدن ا  بعد

 به شما.  می_تقد 

کرد،رفته رفته لبخند از رو لب هاش پاک   رییرو به که سمتش گرفتم،رنگ نگاهش تغ گل
 شده بود 

رو   نینگاهش رو ازم گرفت،ماش عی گل رو  برداشت و سر   یلب ریبا تشکر ز  یازکم بعد
 روشن کرد و به حرکت در آورد. 

 _امتحان چطور بود؟ 

  ،ممنونمیدار  یدرخشان ی  ندهیآ گهی بهم م ییبود،دکتر رضا یامتحان هام عال هی_مثل بق
 رفتم. ینم شیحد خوب پ  نیتا ا نی واقعا اگه شما نبود 

با   فمیتکل ،انگار یوقت هام رسم یو بعض  زدمیحرف م انهی وقت ها عام یبود بعض بیعج
 خودم مشخص نبود!

 

  یاد یخودت رو ز  ،فقطیهست  ی حاصل تالش خودت بود،تو دختر با استعداد  تتی _ موفق
 . یدست کم گرفت

  ومدیم شیهم نبود،کم پ ی زیچ شد،کمیقند آب م لویک لویک ریآرشاو  یفا یدلم با تعر  تو
 کنه! فی تعر  یبخواد از کس

 خونه  نبود.  ر یشدم،مس ابونیخ متوجه

 م؟ یری م می_کجا دار 

 جواب داد: یلبخند محو  با
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 .م یر یم  میاالن دار د؟خبیخر یبر یخوا ی امتحانت م  نیبعد از آخر ی_مگه نگفت

و    دیکه بهش داده بود بادم خواب یو قول  ییدا ادیخوبه؟با   نقدریمرد ا   نیچرا ا   ایخدا
توجه ها و محبت هاش به   نیا  یهمه   نکهیسوال تو ذهنم شکل گرفت،ا  نی دوباره ا
 داده بود؟  میی که به دا  هیخاطر قول 

  یگشتم که عالوه بر ساده گ  یم  یبا چشم دنبال لباس شهیپوشاک مثل هم یمغازه   تو
 باشه! بایو ز  کیش

اش   قهی  ی خوشگل بود،جا یلیکه تن مانکن بود نظرم رو جلب کرد،خ یرنگ یآب لباس
کار شده بود.مدلش رو دوست   یو آب  ینقره ا ینگ ها هاش س نیطور سر آست  ن یوهم

 داشتم.

ُذل زد به اندامم و با لبخند    یگ رهیبود گفتم با خ یرو به فروشنده که پسر جوون زمیسا 
 گفت:   یچندش آور

 . ارمیرو از تن مانکن در ب نی هم دی_نه خانم،فکر کنم با 

محکم مچ دستم رو گرفت و    ری بگم،آرشاو  یزیچ نکه یزده بهش نگاه کردم،اما قبل از ا ذوق
 !دیاز مغازه کش رون یبه ب

 مچ دستم رو گرفته بود ....   هوی  نکهیبود و ا یمعتقد   رآدمیکردم چون آرشاو  تعجب

 شده بود.  شتریدرهمش تعجبم ب ی چهره اش و اخم ها دنید با

 ر؟ ی شده آرشاو یزی_چ

 گفت:  یعصب

 یزیچ  نیکرد،ا  یم  زیرو آنال کلتیُذل زده بود بهت و کل ه یپسره چجور ید ی_ند
واسه سالم بودن پسره   ین یموندم تو اون مغازه تضم یم  شتریب قهیدق هی  ست؟اگهین

 نبود.
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 گفت:  یدستم رو رها کرد،کالفه نگام کرد و دوباره عصب مچ

 ؟ ی تنگ تر نبود بپوش نی_مانتو از ا 

  ری و آرشاو   رونی ب میبه مانتوم انداختم،اونقدرام تنگ نبود!از فروشگاه رفت یتعجب نگاه با
 رفت. نشیبه طرف ماش

که دوستش دارند ناخواسته    یمردا رو کس  گفتی حرف مادرم افتادم که م  ادیخوداگاه   نا
 تو دلم نشست.، یبیحرف مادرم،ذوق عج نی ا  ادی  شند،بایم یرتی،غ شندیحساس م

 کرده بود!   خمینه انگار که به خاطر مانتوم توب انگار

 شد ،لبخندم رو جمع کردم و سوار شدم.  نشیبدون حرف سوار ماش ری آرشاو

 

 .د یکش یم  قیو نفس عم  دیکش یکالفه به موهاش دست م 

 ؟ یرو بکن دتیخر  گهی د یجا  هی میبر  یخوا  ی_م

 رو کردم.  دام یخر شتریمن که ب  ستین یاز ی_نه ن

 شد. شترینگاش  ب یتو  ی  هیو ناراحت  یکه به مچ دستم افتاد،کالفه گ نگاهش

 ! زدی م یبه کبود  یمونده بود و کم  ریدست آرشاو  یحساس بود جا   یادی پوستم ز  چون 

خواست پوست دستم رو لمس کنه،اما به  یها برد انگار م  یرو به طرف کبود دستش
 گفت: یمونیعقب  آروم و با لحن پش د یخودش اومد و دستش رو زود کش

 . خوامی_معذرت م

 لبخند  رو لبام نشست.  دوباره

چه  یدونست یو توجهت تا چه حد ذوق مرگم اگه م  رتی غ دنیبا د  یدونستی)اگه م
 ( ؟ی خواستیمعذرت م   ،بازمیتو دلم به پا کرد  یی بلوا
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 ،تعحب کرد.زود به خودم اومدم،لبخندم رو جمع کردم و گفتم: دی لبخندم رو د  یوقت 

 . شهیزود کبود م نیحساسه به خاطر هم  یادی،پوستم ز  ستی ن یبه عذر خواه یاز ی_نه ن

 

من    اینزد اما همچنان کالفه و ناراحت بود.به خودم اومدم،خدا  ی حرف گهی د ری آرشاو
که تو   بردمیم  یبه حس یناراحت شدن خوشحال باشم؟کم کم داشتم پ یاالن جا  دیچرابا 

 .شدیهاش بزرگ تر م  شهیدلم جوونه زده بود و روز به روز ر

 دلشوره!  کی ترس!   کیته دلم رو احاطه کرد،    بیعج یا  واهمه

 حس رو عشق بذارم!   نیاسم ا   شهیم یعنی  ایخدا

 حس درسته!   نیا  یعنی  ایخدا

 

 تو فکرم ناراحت گفت:  دید  یوقت  ری آرشاو

شدم   ی زود عصب نقدریچرا ا دونمیخوام،نمیازم؟من بازم معذرت م  ی_آرام ناراحت شد 
 . رونی ب ارمتیاز مغازه ب یدونم حق نداشتم اون جور ی،م

 

 بردن به حِس درونم،مانع از جواب دادنم شد. یاز پ یناش یِ و دلشوره   ترس

 ناراحت شدنم. یهم گذاشت پا ری آرشاو

 

با حسرت ُذل زده بود  ی شاد دند،ویرقص یم   ی،دوستاش با خوشحال یتولِد شاد تو
 تونه پا به پاشون برقصه.  ینم نکهیبهشون،حسرت از  ا 
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  یزدند و م یبچه ها که دست م یهمراه ها،با شوق و ذوق و ه یباز کردن هد موقع
 کرد.  یبازشون م کیبه   کی شود، دهیشود بلکه پسند  دهیخوندند،باز شود د

 هارو که باز کرد،نگام کرد و گفت:   هیهد  ی همه

 که؟ یکوچ نقدری که ا  ی دیخر  یفته؟چیتو کجاست؟ تو ک  ی هی_آرام پس هد 

 آروم زد به بازوش و گفت:  نرگس

 چکار؟  یخوا یم  هیاست ،هد  هی_آرام خودش هد

 

 زدم و گفتم: لبخند

 دکتر.  شیپ می بر یکه  فردا ساعت هشت صبح آماده ش نهیمن ا  هِ ی_ هد

 مکث دوباره گفتم: یکم با

 پات.  یجراح ینوبت گرفتم برا  زمی _عز

 از اون نداشتند.   یبهت زده نگام کرد،نرگس و مادرش هم دسته کم یشاد

پاش به عنوان   یعمل مادرش که نرگس برگردونده بود ،رو گذاشته بودم واسه جراح یپول
 تولدش.  ی  هیهد

،که  یواسش نوبت گرفته بودم،دکتر آذر  رانیتو ا  یدکتر جراح پا  نی از بهتر یکی شیپ
 کرده.  یبهم معرف ری آرشاو

 

 که به خودش اومده بود لب زد:  نرگس

 ... یاز یباالست،ن یلیکه خ ی_آرام پول جراح

 زدم وگفتم: یبه شاد ی جمله اش رو کامل کنه چشمک نذاشتم
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 یاز یکن و بگو ن  دم،ناز یخر هینه تو،هر وقت واسه تو هد زمیعز هی تولِد شاد یِ   هی_هد
 نبود.

چادرش پاک کرد و   یبه مادرشون انداختم، نم اشک تو چشماش رو با گوشه  ینگاه
 گفت:

 ازت تشکر کنم دخترم...  یچجور دونمی_نم

 نذاشت حرفش رو تموم کنه. بغضش

 لبخند گفتم: با

 . دمی من کم محبت از شما ند  ستی به تشکر ن یاز ی_ن

 

 دیکشی پر م با حسرت دلم دمید یکه محبت مادر نرگس به بچه هاش رو م ییوقتا
منتش،واسه نوازشاش ،و   یتنگ بود،تنگ بود واسه آغوش ب  تینها ی سمت مادرم،دلم ب

 واسه غر زدناش.  یحت

خانواده رو دوِشته،اگه  کی   تی نرگس نگاه کردم،خوشا به حالت نرگس ،اگه مسئول به
  ی،اما هر چ یپدرت رو از دست داد  اره،اگهی  یبهت فشار م یوقت ها تنگ دست یبعض

 .یو برادرت رو دار  ،خواهریباشه حداقل مادرمهربونت رو دار

 رو دارم؟  یزندون ک  یکه افتاده گوشه   ییدا  کی من ازخانوادم جز  اما

 لب شروع به خوندن فاتحه کردم.  ری و ز   دمیکش یآه

 

نکن   یزدم،ناشکر بیصورت معصوم بهار وبه خودم نه ادیموسسه افتادم،   یبچه ها ادی
 رو داشتن؟  ی،اما اونا ک یسقف باال سر دار  هی،یرو دار ت یی دختر حداقل دا
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پناهم باش،قرارِ   یپناه دِل ب شم،خودتیناشکر م بی وقت ها عج یاگه بعض  ا،ببخشیخدا
 نذار خدا. م،تنهامونیغرق بش  ییبه اسم تنها یقرارم باش،نذار تو منجالب یدل ب

 

 

که نکنه عمل    دمیترس دمیلرزونش رو که شن  ینرگس زنگ زد،صدا   یشاد یاز عمِل پا بعد
 نبوده باشه. زی آم تیخواهرش موفق  یپا

 خواست بده. یبود که م ینرگس از خبر خوب یلرزش صدا  اما

دکترا   نی از بهتر  یکی توسط  یشاد  یهم نداشت،پا  یهامون قبول شده بود،تعجب دعا
 شده بود. یجراح

 د، یارز  یاش باال بود اما م  نهیهز  اگرچه

 .رم یبتونم ازش نوبت بگ ینبود،محال بود به راحت ریآرشاو  اگه

پرسنل    یرا ی به دست پذ ین یر یرفتم،حامد با ذوق و شوق ش مارستانیبه ب یخوشحال با
 بود  مارستانیب

 

 رو به طرفم گرفت :  ینیر یبا لبخند سالم کرد و جعبه ش دنمید با

 . ی_بفرما آبج

 : دمیپرس ین یری صورت خوشحالش لبخند زدم و بعد از برداشتن ش به

 _ ،نرگس و مامان کجان؟ 

 اشاره کرد وگفت:   یاتاق به

 .یشاد  شی_تو اتاق،پ
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 یرو تو دستش گرفته بود  و اشک شوق  م  یاتاق رفتم،مادر نرگس دست شاد  به
 شکرت.  ایشکرت،خدا ای کرد،خدا یدائم تکرار م خت،ویر

 کرد. ینشسته بود و با مهر،موهاش رو نوازش م یشاد ی گهی هم طرف د  نرگس

 تو شاد بودنشون داشتم چقدر خوشحال بودم. یکه من هم سهم ن یا از 

 رفتم سرکار،نرگس زود گفت:  یم دی که اونجا بودم،بلند شدم با یساعت هیاز  بعد

 

 ؟ ی_کجا؟چرا بلند شد 

 

 ؟ یا یم  یرفته.تو ک ادتیزم،یبرم،سرکار عز  دی_با

 

 .امیم  گهیکم د  هینبود،منم   ادم ی  یگی_راست م

 

بلند  می زنگ گوش ینگرفته بودم که صدا  یتاکس رون،هنوز یکه کردم رفتم ب یحافظ خدا
 شد.

  ییکرده بودم رو صفحه خودنما وی که فرشته نجات س ری درش آوردم،اسم آرشاو فمیتو ک از 
 کرد. یم

 نجات. ی_سالم،فرشته  

 .یتو گوش دی چیگرمش پ یصدا 

 ؟ ییسالم،کجا  ک ی_ عل

 ! مارستانی_ب
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 گفت:  ینگران با

 شده.  یزی افتاده؟چ  یاتفاق ی!اونجا واسه چمارستانی_ب

 

 و گفت:   دمیخند

 نرگس. ،خواهری_نه ،اومده بودم مالقات شاد 

 

 نبود،عمل پاش خوب بود؟  ادمی_ اهان  

 

 جواب دادم: یخوشحال با

 

 شرکت.  ام ی ب خواستمیم رونی _خداروشکر خوب بود االن تازه اومدم ب

 

 گفت:  مهربون

 دنبالت. امی_همون جا منتظر بمون ،خودم م

 

 _نه ممنون،با تاک...

 

 دنبالت.  امیتا ب  یمونیدختر خوب همون جا م هی_مثل 
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 رو حرفش حرف زد:  شدیم  مگه

طول   اد یمنتظر نشستم،انتظارم ز   یمکتین م،روی گفتم و بعد از قطع کردن گوش  یا باشه
 که اومد  دینکش

عطر   نی من ا ن،چقدریبود تو ماش دهیچیپ شیشگی عطر هم ی دادم و سوار شدم،بو سالم
 جواب سالمم رو داد و راه افتاد.  یرو دوست داشتم،با مهربون

 سمتم گرفت و گفت: گذاشته بود،رو به  ن یماش  یکه جلو یاسی گل  دسته

 

 به شما،بانو.  می_تقد 

 

 !چقدر بانو گفتنش به دلم نشست. بانو

 

 رخ جذابش کردم و گفتم:  میبه ن یگل رو از دستش گرفتم،نگاه دست

 

 ؟ یبابت چ  ،امای_مرس

 

 جواب داد: ابونیطور که چشم دوخته بود به خ همون

 

 بابت اون روز. هیجور عذر خواه هی_فکر کن 
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گل   حهی دم،را یی بو قیگل رو عم رون،دستهیبود که از مغازه آورده بودم ب یروز  منظورش
 دوست داشتم.  یلیرو خ اسی

 که کنار گل ها گذاشته بودش ،اشاره کرد وگفت: یبگم به بسته ا   یزیچ  نکهیقبل از ا 

 دار.  ه،َبرشیمال تو  نمی_ا

 

 _مال من؟! 

 

 . یبخر یخواستیکه م  ی_ آره،لباس

 اون مغازه که...  ی_رفت

 رو هم گرفتم. یعوض ی_آره حال اون پسره  

  نایگفته اما با تموم ا یبه پسره چ سیمعلوم ن نیبود ا  یتعجب نگاش کردم،عجب آدم با
 باشم که وجودم رو فرا گرفته بود. یتونستم منکر حس خوب ینم

 به زحمت نبود.   یاز یممنون ،اما واقعا ن یلی_خ

 

  کی نزد ا،از یتو هم ب شگاهیتو آزما رمی که م ییحرفا،از فردا وقتا  نیا  الِ یخ ی،ب ی_چه زحمت
که مدرکت    یوقت  یبرات بهتره،مخصوصا برا  یلیخ  یباش شگاهیمشاهده گر، کارمون تو آزما

 . یمشغول کار بش  یو بخوا   یریرو بگ

 

  چیتفاوت باشم؟و ه یب یول   نمیهمه محبت و توجه رو از جانبش بب ن یا  شهیم  ایخدا
 ممکنه؟  یمنه احساسات ی برا یزیچ نی نسبت  بهش نداشته باشم ؟چن یحس
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 بگم. یهمه محبتت چ نی در جواب ا دونمینم ر،واقعای _بازم ممنونم،آرشاو

 نگفت.  یزیبه شرکت چ دنیتا رس گهیحرفم لبخند زد و د  نیجواب ا  در

که تازه از   یدختر  میفته بودو هنوز داخل  نر میشد  ادهیپ نیاز پارک کردن ماش بعد
بدون توجه به حضور من   ستادی اومد و جلومون ا یشده بود،با خوشحال ادهیپ یتاکس

 . کردیکه متعجب نگاهش م یری رفت تو آغوش آرشاو

 

 چقدر دلم برات تنگ شده بود! ی دونینم ریآرشاو  یدلم،وا زی_سالم به عز 

 

 که انگار انتظار حضور دختره رو نداشت با تعجب اونو از آغوشش جدا کرد وگفت:  ری آرشاو

 ؟ ی ا یم  یکه دار ینجال؟چرا بهم خبر نداد یاومد  ی_سالم ،ک

 

 کنم. رت یغافلگ  خواستمیزم،میعز می دی_امروز صبح رس

رو   ریکه آرشاو  هیدختر ک نیا  ای د،خدایکوب یم یقرار  یقلبم اوج گرفته بود، و با ب ضربان 
 کنه؟حتما خواهرشه،اما نه!گفته بود که خواهر نداره!  یخطاب م زمیعز

 دنبالتون.  ومدمیبهتر بود حداقل م یدادیخبر م  ،امای_خوش اومد 

 . یافتی خواستم به زحمت ب ی_نه نم

 : دیباال رفته  پرس یبه من کرد و با ابروها یکه تازه متوجه من باشه اشاره ا  انگار

 ر؟ ی آرشاو یکن  یمعرف  یخوا  ی_نم
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اما کجاش رو   دمش،ید  ییجا  هیکردم   ینجال چقدر برام آشنا بود،حس م یا  چهره
 رو به نجال گفت:   یبهم انداخت  با لبخند کمرنگ ینگاه ری.آرشاو دونمینم

 .یانی _آرام ک

 درنگ دوباره گفت :  یکم با

 مشغول به کاره.   ستیپی به عنوان تا نجایا  رهیام ی _خواهر زاده 

من ثابت مونده بود    یرنگ نگاهش که رو یلحظه ا   ید،برایرو شن ریامکه اسم  نجال
 کرد لب زد:  رییتغ

 ؟ یاتی ب ریر؟امیام ی _خواهر زاده 

 تکون داد،نجال دستش رو به طرفم گرفت،لبخند زد:  دیی به عنوان تا یسر ری آرشاو

 _خوشبختم،منم نجالم ،نجال تابش...

 که زد حس کردم روح از بدنم جدا شد یحرف بعد با

 .رمی_نامزد آرشاو 

 .د یکوب شتریتر از قبل با کوبش ب  دیزنه،اما دوباره شد یقلبم نم گهی کردم د حس

 یعنی  ایفشرد،خدا یرحمانه گلوم رو م یبغض راه گلوم رو سد کرده بود و ب هیشب یزیچ
 نامزد داره؟  ری ؟آرشاو  دمیدرست شن

تو دلم به    یحرفش  چه آشوب  نیزدم،تا نفهمه با ا یجون رو فشردم و لبخند کم دستش
صورتم   یله نشه،اما تعجب تو  نی از ا شیپا کرده،قلبم که شکست ال اقل غرورم نشکنه،ب

 تونستم کتمان کنم.  یرو نم

 . نی_همچن

 ! ستیدستس ن یحلقه ا  چیچرا ه ر،پسیشد سمت دست  آرشاو  دهیکش نگاهم
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با لبخند    میرفتیشرکت م یطور که به طرف در ورود د،همونیکه نگاه متعجبم رو د نجال
 گفت:

 .میعقد نکرد  ،هنوز ی_ البته فقط اسم

 تو پاهام نمونده بود و تحمل جسمم رو نداشتند. یجون چیه

 

 پوش. ک یبود و ش بایتو آسانسور،چشم دوختم به نجال،ز  میرفت

 عضو صورتش بود.  نیتر  رایرنگش گ  یخاکستر یچشما 

 رنگم خوشش اومده بود.  یعسل  یافتادم که از چشما  ریحرف آرشاو  ادی

 که ساده از کف داده بودمش. یدل م،بهی دلم پوزخند زدم،پوزخند زدم به سادگ تو

 

  ریکردم ،آرشاو  یو ضعف م  جهیخواست،احساس سرگ ی م هیکرده بودم و دلم گر  بغض
 نگران لب زد: 

 ؟ ی_خوب

 که دروغ نگفته باشم گفتم:  نیود لبخند زدم،به خاطر ازورم که شده ب  به

 دارم. جهیسر گ  ی_خوبم،فقط کم

 گفت: نگران

 دکتر؟  یبهتره بر  رآرام،ینگ دهی رو ناد تی_کم خون

  دهیلرز  گهی هم که بلرزه د ی؟دل  لرزهیصاحاب م یدل ب  ن یا  یگینگرانم نباش؟ نم  یلعنت
 ! ستین شی و منطق حال  لی،دل
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نگران   یمن و چهره  نیفقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم،نجال موشکافانه نگاهش ب  
 بکنه.  یخواست فکر بد ینم د،دلمیچرخ یم  ری آرشاو

 

که گذشت نرگس هم   یساعت  کی هم به کارم نبود،بعد از  یذره ا  یروز حواسم حت  اون
 ردند! ک  یبا هم  احوال  پرس یمیصم یلیو خ یاومد،نجال و نرگس با سرخوش

که نجال به اتاق   نی و با هم دوست بودند ، بعد از ا  شناختندیکه مدت ها همو م  ایگو
 رفت: ری آرشاو

 رو به من گفت:  نرگس

 ؟ ی_آرام با نجال آشنا شد

عالم و آدم انگار گله داشتم،از نرگس گله داشتم چرا از نجال بهم نگفته بود؟چرا نگفته   از 
 نامزد داره؟  با همون نگاه گله مند ذل زدم بهش. ریبود آرشاو 

 ن؟ یبا هم دوست دونستم ی _آره ،اما نم

 لبخند گفت:  با

م  آرا قمیشف قیرف چکسیخودمون ،ه یرفته بود بهت بگم،اما نه مثل دوست ادمی_
 .شهینم

 بغض داشت  صدام

 بفهمم؟  دینامزد داره؟من االن با  ری آرشاو ینرگس؟چرا نگفت ی_چرا بهم نگفت

 متعجب نگام کرد،بلند شد و کنارم نشست :   نرگس

 برات مهم شده؟  نقدریموضوع ا  نی شده آرام؟چرا ا یزی چ ؟یدونیدونستم نم ی_نم
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بفهمه،از  یز یچ  ریبفهمه،دوست نداشتم از احساسم به آرشاو  یزیخواستم نرگس چ ینم
 که اشتباه محض بود،باز هم به زور لبخند زدم.  یاحساس

 

 .یداشتم بهم بگ م،انتظاری_خب من و تو دوست

 

االن دارن چکار    اینگاه کردم،خدا  ریگفت،به در اتاق آرشاو  ینرگس چ دمینفهم گهید
رفت و قلبم   ریافتادم که نجال با ذوق به آغوش آرشاو   دارشونید ی لحظه    ادیکنند؟ یم
 !فشرده شد  شیاز پ شیپ

 شدنشون!   زی و من هراس داشتم از لبر شدی چشمام پر از اشک م کاسه

رو  فمینبود،ک زیجا  نیاز ا  شی ب گهیتو چشمامو زود پس زدم،بلند شدم موندن د اشِک 
 برداشتم و رو به نرگس گفتم: 

 

 خونه. رمی ست؟مین خوب ادی _نرگس من حالم ز 

 

 نگران بلند شد. نرگس

 

 دکتر؟  میباهم بر یخوای!می_ تو که صبح خوب بود

 

 جسمم نه بلکه  روحم باشه چرا که نه؟ یدردا  یهست که بتونه دوا   ی!اگه دکتردکتر
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 .شمی ،استراحت کنم خوب م ستی به دکتر ن یاز ی_نه،ن

 

 . دیرس ی سوز داشت،اما به سوز دل من نم رون،هوایحرف زدم ب  نیبعد از زدن ا  

 من!  یداشتن،مثل چشما دنیبار  یآسمون هوا  رهیت  یها ابر

 ست؟ یسهم من ن  یدونستیم ی عاشقش بشم وقت  یچرا گذاشت  ایخدا

 ؟ ی بهم محبت کرد  نقدریچرا ا ری آرشاو

باور کنم همه و   دیبود؟ با  یچ  یبرا میگرت تو زندگ تی همه توجهت ،وجود حما  نیا
 ؟ ی بود که بابام داشت ینیخاطر احساس دِ همه به 

 ؟ یداده بود  میی بود که به دا یخاطر قول به

 م؟ یزندگ یهمه   ی و شد می تو زندگ یاومد   چرا

 ؟ ینامزد دار  ینگفت چرا

 به اسم آرام. یِ ساده و احساسات  یبه خرمن دل دخترک   یو آتش زد  ینگفت

 ! شهیتر از هم ریروح و دلگ یبود،سرد و ب شهیانگار سوت و کورتر از هم خونه

شده   رهی نشسته  و خ ی راحت یهم پاسخ گو نبود،رو  نهیشوم یگرما  ی سرد که حت  اونقدر
 .نهیشوم شی رقصان آت  یبودم به شعله ها 

 

 نه من!  هی تو یفقط و فقط برازنده   ییتنها  ایخدا

 وتب داشتم.  سوختیبه شدت م گلوم

بلند شم و برم رو تختم   یتونستم از رو راحت ینمکه  یسرما خورده بودم،جور  ا  یشد
 سر دردم رو کم کنه  یمسکن ساده که ال اقل کم  کی یاز حت  غیبخوابم ، در
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 .د یکش یبد به رخم م یلیرو خ میکس یو ب   ییموقع تنها  یب  یسرما خوردگ  نیا

 شه. یباشه و پرستار اره،نگرانم یروم پتو بکشه ،برام مسکن ب ست ین یکه کس نیا

 و شکمم به قار و قور افتاده بود.  کردیم تمی اذ میخال ی  معده

 . کردیراحت رو ازم سلب م دنِ ینفس کش یتب باال حت  نیو ا  سوختمی تب م یتو  جسما  

شماره نرگس رو گرفتم،جواب    دم،ویکش رونیسارافونم ب  بیرو از تو ج میزحمت گوش به
 داد ینم

،  سوختی م  ادیکه از تب ز  می شونیرو گذاشتم کنارم،دستم رو گذاشتم رو پ میگوش دی ام نا
 کردم بخوابم. یچشمام رو بستم و سع

که  یساعت  کی از  عدیسوختم،ی و همچنان تو تب م زدمیغلت م  یداریخواب و ب تو
 گذشت نرگس زنگ زد.

 

پسرت هم   نیامیبن ینیب یم  ه؟یچکار نی سام  نکن! ا  ریام  ؟اِ یداشت ی_جانم آرام ؟کار
  یحسن  رهی گفتن تره به تخمش م م یکه از قد ستی ن ی! واال الکطونهیمثل خودت شر و ش 

 به باباش! 

 

 . ومدیم  نیامیبن یخنده   یصدا 

 

 آره؟دارم برات نرگس خانم. طونی_حاال من شدم شر و ش

 

 ؟ یچکار کن یخوا ی_مثال م
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 بهت. گمی _تو اول تماست رو جواب بده،م

 

 که انگار تازه متوجه تماس شده باشه،زود گفت:  نرگس

زنگ زده   یداشت یبرا آدم،کار ذارندیپدر و پسر حواس م نیببخش ،مگه ا   ی_وا آرام
 ؟ ی بود

 

 گرفته بود.  صدام

 

 نرگس.  یی_کجا

 

 جواب داد: یخوش ای

 

زنن   یسام کپ باباشه مو نم رینگو ،ام  رون،آرامیب می اومد   رسامیو پسرش ام  نیامی_با بن
 ازش دل بکنم. شهیه،نمی پسر بانمک و دوست داشتن یلیباهم،خ

 

 : گفتیاومد که م نی امیبن یصدا   دوباره

 

 به باباش رفته. گهی _آره د
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 ؟ یچکار داشت ینگفت ین،راستیامیبن نیاعتماد به نفسه ا  ی_خدا 

 

نرگس با   یهم دلم گرفت از وقت ینرگس رو خراب کنم،از طرف یخواست خوش ینم دلم
 مثل سابقم نبود. گهید یمون کمرنگ نه ول  ی بود دوست نیامیبن

 دو روز بعد سر جاشه؟  ییبپرسم کالس استاد رضا  خواستمیم ست،فقطین یزی_نه چ

 

 شد؟  ات بهتر جهی سرگ  یکنسل کنه اما اعتنا نکن ،راست د یشا گنی_آره  ، البته بچه ها م

 

 _خوبم،نگران نباش. 

 

 رو قطع کردم، یگوش یاز خداحافظ بعد

 

 چشمام رو باز کردم صبح شده بود.  یبه خواب رفتم،وقت  یک دونمینم

 

بارون که به پنجره   یقطره ها   یو کسل از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم،صدا خسته
 .دمی شن یرو م خوردیم

 جره رو باز کردم.طرف پنجره رفتم،پرده رو کنار زدم و پن به
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  سیگرفت،تن خ یبه اتاق اومد و پرده ها رو به باز  یسرد  د،سوز یبار  یم  زیتند و ت بارون 
 .دیاستخوان سوز لرز  یسرما  نی از عرقم از ا

که خاطرات تلخم رو   یبودم که بارون رو دوست نداشت! بارون یدختر نیمن اول  دیشا
 کرد.  یم  یبرام تداع

 عاشقش بود!  یروز  ه یکه  یبارون همون

 . زدیو به حال خرابم دامن م   دیبار یم بارون 

ابر   نیمن خالصه تموم ا   یدونست که چشما یرو نشونم بده چه م   دنیتا بار دی بار یم
 بارون زاست. ی  رهیت ی ها

تا دوباره بخوابم،سرفه   نداشتم ،پنجره رو بستم و به طرف تختم رفتم دنی نفس کش ینا
 داد.  یخشکم درد گلوم رو شدت م ی ها

 بلند شد،نرگس بود بود.  میزنگ گوش یپتوُم ،روم مرتب نکرده بودم که صدا  هنوز 

 

 شرکت؟  یومد ی آرام؟چرا ن یی_کجا

 

 سرفه هام جواب دادم:   ونیم

 

 امروز؟   امیتونم ب ی_سرما خوردم نم

 



 باران  انهیتاز 

236 
 

زنگ   یساعت نگذشته بود،که صدا   کی دنم،هنوز ی د ادیب خواستینگرانم شده و م نرگس
و باز   دیرفتم و بعد از فشردن دکمه کل فونیدر بلند شد،به زحمت بلند شدم و به طرف آ 

 ولو شدم.  یکردن در رو راحت

 

داخل تعجب کردم،خواستم از جام بلند  ومدی نجال  که پشت سر نرگس داشت م دنید از 
 شم که زود گفت: 

 

 .ضی مر   ادتیع  میهم اومد،ما  یضیمر   یناسالمت زمیعز  نی_بش

 

  ،صدامیکن یچطور داغ دلم رو تازه م دنتیبا د یدونی !نمیومدیدلم گفتم  کاش نم تو
 تظاهر گفتم:  یزدم و برا  یگرفته بود،لبخند کم جون

 

 .  نی_خوش اومد 

 

 : میشونیکنارم نشست ،دستش رو گذاشت رو پ نرگس

 

 دکتر.  میری بپوش م ارمی باالست ،لباسات رو م یلی_تبت خ

 

 ساده است بزرگش نکن. یسرما خوردگ هینرگس، ستین یزی_چ
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ساده؟ تِبت باالست،رنگ به  یسرما خوردگ هی یگ ی م  نیساده تو به ا  یسرما خوردگ  هی_
 . یچهره ندار

 

 . یآجر پز یگفت،تنم انگار شده بود کوره   یم راست

 

 کرد و گفت:  دیی هم تا نجال

 

 دکتر.  یبر زم،بهترهیعز گهی_راست م

 

 . شمیکنم خوب م ست،استراحتی به دکتر ن یاز ی ن ،امای_مرس

 

 به عنوان تاسف تکون داد.  یسر  نرگس

 

 پا داره.  هینجال،مرغش  یشناس  ینم نوی_تو ا

 

که   ییگذرا  به خونه انداخت به عکس دا  یکه گفت رفت تو آشپز خونه،نجال نگاه نو یا
 نگاهش رو متوقف کرد و چشم دوخت به عکس!  دیرس

 دم؟ یمن نجال رو کجا د ا ی خدا

تو تراس نشسته بود چهره اش   ییبار دا هیاومد، ادم یدمش، یکه کجا د نی کردم به ا فکر
 پولش.  فیگرفته بود و ذل زده بود به ک
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متوجه ام شد ، زود بلند  ییپولش ،دا فیبه ک دمیبه تراس رفتم و سرک کش  واشی   واشی
 .چوندیشد و گوشم رو پ

 پولش همانا.  فیاز تو ک  یشدنش همانا و افتادن عکس بلند

 شباهت به نجال نبود!  یعکس ب اون

 

  دنمیکردم با هر بار پرس یگفت حس م ینم یزی چ دمیدرباره عکس پرس ییچه از دا هر
  دمینپرس  ی زیچ گهیشدم و د   الیخ یهم  ب نیخاطر هم  شد،بهیتر م نیچهره اش غمگ

 واقعا اون عکِس نجال بود؟   یعنیازش متعجب به نجال نگاه کردم  

 کرد؟ یچکار م  ییپول دا فی آخه عکس نجال تو ک کنمی اشتباه فکر م  دیشا

 

بزرگ و دوتا فنجون قهوه  از آشپز خونه اومد  ری ش وانیل  هی،نرگس با  یاز کم بعد
 رو داد دستم و نشست و زنگ زد به مادرش:  ریش وانی رون،لیب

 

 خونه.  امیب رید  دیآرام،شا یالم مامان من اومدم خونه _س

..._ 

درست کردنش رو بگو ،آرام سرما خورده    ؟طرز یکنی_مامان سوپ مرغ رو چطور درست م
 خوام براش درست کنم. یم

 

..._ 
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گفت و بعد از   یبود  باشه ا  اورده یسر در ن یزیمادرش ،چ یکه معلوم بود از حرفا  نرگس
 تکون داد و گفت: یقطع کرد سر یخداحافظ

 

  نیامیدرست کنم، نجال بن ستمیسوپ ساده هم بلد ن  هیسن   نی_خنده داره واقعا ،تو ا 
 ارند؟ یم،بیچطوره از رستوران سفارش بد  گمی وقت،م هینفهمه 

 

 و گفت:  دیکه نجال خند ستین  یاز یبگم ن خواستم

 

 ن؟ ی غم ندار  نیرستوران مگه قابل خوردنند،تا منو دار  ی_سوپا 

 

 به نجال،نرگس گفت:  مینرگس متعجب چشم دوخت منو

 

 ؟ ی درست کن یخوا یتوم یعنی_

 

 تکون داد و گفت:  ی سر نجال

 _آره. 

 

 با خنده گفت: نرگس
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سوپ  خوادیخدمت کار دارند االن م یدخترِ تابش  بزرگ که تو خونه شون کل ی_وا
 شود؟  درست کنه،چه

 

 مشغول بود گفت:  ش یرو درآورد و همون طور که با گوش  ش یگوش نجال

 

 درست کردنش رو قراره از حضرت گوگل بپرسم.  ستم،طرز ی _خودم که بلد ن

 

 دادم.  هیزور تک به

 

 . ستی به زحمت ن یاز ی_ باور کن ن

 

 زد و جواب داد:  ی لبخند مهربون نجال

 

 کن، منم برم دست به کار شم!  ،استراحتیچه زحمت  زمی _نه عز

 

 . نهیبلند شد تا باهاش بره،که نجال با دست اشاره کرد بش  نرگس

سر   نینمک،پس لطف کن بش یب ای  شهیشور م  ایگفتن آشپز که دوتا شد آش   می_از قد 
 .نیتا بهم بگ  گمیهم که جاشو نتونستم از همون جا م یزی جات،هر چ
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 روبه من گفت :  بعد

 

 . یسر و صدا نکنم تا تو هم راحت استراحت کن ادیکنم ز  یم  ی_آرام جون ،سع

 

سر   یلیحرف  به آشپز خونه رفت،هنوزم بهت زده بودم،اسم پدرش رو خ  نیازگفتن ا  بعد
 یمی خوش برخورد و صم نقدریتک دخترش ،نجال ا   شدیبودم،باورم نم دهیزبونا شن

  ید دختر مغرورخور یکه داشت ،بهش نم یپوش و با کالس کیباشه،بر خالف ظاهر ش
 باشه.

 ...ری خاصش بود که آرشاو  یاخالق و رفتارا  نی به خاطر هم حتما

 ناخودآگاهم  ممنوعه اعالم شده بود.  ریبودم که در ضم یدلم گرفته بود،عاشق مرد  چقدر

  زدهیس  ادآوری  شهیکرد و هم یمنو بچه خطاب م  شهیکه  هم ریخودم بود، آرشاو  ریتقص
 مون بود.  یسال تفاوت سن

 شناسه. یو منطق نم  لیدل که  دل نیبستم،اما امون از ا  یدل م دینبا

 بزرگ تر باشه.  یبود نجال از من حداقل چهار سال  معلوم

 

 از رفتاراش تعجب نکن.   شهیم یمی،زود صم هی_نجال دختر خوب و ومتواضع

 

داره    یکه سع  نیدختر غمگ هی کس و تنها،  یب ،آرامیداشت یالحق که انتخاب خوب ری آرشاو
 سر وپا بمونه و به زور هم که شده لبخند بزنه کجا؟ 

 و شاد کجا؟  بایز  ینجال تک دختر دکترتابش، دختر و
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 . دیتلخ لرز  ی  سهی مقا  نیاز ا  دلم

 بودنم؟  ضی از مر ایافکار مزاحم بود،  نیشد،از هجوم ا شتریدردم حس کردم ب سر

 

 برام.  ید ی_نرگس قرص خر

 

 . فشیگرفت و دست کرد  تو ک ش یگوش ینرگس نگاهش رو از صفحه  

 

 .یاستراحت کن  دیبا شتریداره،ب ینیی دوز پا یدم،ولی_آره خر 

و هر دوتا پتو رو روم   رونیاز خوردن قرص ،نرگس به اتاق رفت و با دوتا پتو اومد ب بعد
 مرتب کرد.اعتراض کردم.

 

 .هیکاف یکی، ستی_ اونقدرام سرد ن

 

 .یزودتر خوب ش ،تا یعرق کن  دیست،باین ی_کاف

 

 بخوابم جواب دادم:  کردمیم یدوم رو کنار زدم وهمون طور که سع ی پتو

 

که   نی،فقط به خاطر ا شهیاز بدن دفع نم  یماری،با عرق کردن ب هیهمش الک نای_ا
داشته   یدانش نکهیها بدون ا یمی حرفو زدن، قد  نیا  میاحساس گرما و بهتر بودن دار 
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  یاظهار نظر م  یزی،در مورد هر چ ارندیب یدرست و قانع کننده ا  لیدل   نکهیباشند بدون ا 
 رو باو نکن. یز یکردند،پس هر چ

 

 مشغول شد.  شیبه نشونه )چه ميدونم( تکون داد و دوباره با گوش یسر  نرگس

 یب هوینزنه، یحرف  اوردیخوشحاله،طاقت ن یلیکردم خ  یکه اومده بود،حس م یلحظه ا از 
 با ذوق گفت:  مقدمه و 

 کرد.   یازم خواستگار شبید  نیامی_آرام،بن

 هست؟   یک تونیعروس ی_مبارک باشه،به سالمت

 

 از االن استرس دارم.  ی،وا یخواستگار  انی با خانواده اش ب ؟قرارهی،کو تا عروس وونهی_د

 

 .یرسی ،میکه دوستش دار یبه حالت نرگس،به اون خوش

قلبت و   یرو  شهیزخم باز م هی  دن یو نرس  ده،خواستنیفکرش هم آزارت م یحت دنینرس
 سوزونه!  یتا ابد، نه تنها قلبت بلکه کل وجودت رو م

 " دن یاست،خواستن و نرس ی تلخ ی"و چه تراژد 

 

 کرد.   دارمیبودم که نجال،ب یداریخواب و ب تو

 

 _بلند شو آرام ،برات سوپ آوردم.
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 به ظرف سوپ متقابلم انداختم،ظاهرش بد نبود. یشدم ،نگاه بلند

 

نظرم   خواستیبود که سوپ درست کرده بود و م یبار نی ذل زده بود بهم،اول نجال،منتظر
 رو بدونه،نرگس با خنده گفت: 

 

 نخور.  یشنو  ی_آرام از من م

 

 : دیپرس نجال

 

 _چرا نخوره؟ 

 

 .مارستانهیب یراه  یجد یجد  گهیدفعه د  نیا  یچی_ه

 

 به نرگس رفت و گفت:  یچشم غره ا  نجال

 

خودم   ریواسه آرشاو   خوامیخوبه؟م نی بخور بب ،آرامیدرست کن یتو بلد نبود نمی_واال هم
 با عشق غذا درست کنم.

 

 .د یدوباره خند  نرگس
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 نکنه خوبه. مارستانشیب  یعشق راه نی_  ا 

 

 نگفت.  یزیچ دیمنو قاشق به دست د ی خواست جوابش رو بده،اما وقت نجال

 ! زدیتلخ م ادیز  یقاشق از سوپش رو خوردم، صورتم جمع شد از شور هی

 رها کردم:  ینیرو تو س قاشق

 

 ؟   یاریبرام آب ب شهی_نرگس م

 : دیبلند شد و به آشپزخونه رفت ، نجال زود پرس نرگس

 

 _چطور بود ؟ 

 

 شوره!  یلینجال؟خ ی ختی_چقدر نمک ر 

 

توش،   ختینمک ر یسر نمکدون باز شد و کل هویکه   ختمیر  ینگو،داشتم نمک م یوا 
 . یخودته که در نمکدون رو محکم نبسته بود  ری اصال تقص

 

 ! هیتو تی کجه،حکا نی زم گهیبرقصه م سی_عروس بلد ن

 



 باران  انهیتاز 

246 
 

کوسن مبل که   نه،نجالیبش نکهیآب رو داد دستم و قبل از ا  وانیکه گفت،ل  نویا  نرگس
 پشتش بود رو به طرفش پرت کرد.

 هم دوباره همون بالشت رو برداشت و به طرفش پرت کرد.  نرگس

 .رونی کوسن  زد ب افیادامه دادن که ال ییشون شروع شده بود تا جا  دعوا

 اومد.   فونیزنگ آ یبگه صدا  یزیچ نکه یذل زدن بهم،قبل از ا  دو شرمنده هر

 رفت و نجال شرمنده گفت: فونیبه طرف آ نرگس

 .شهیم ینجوریا  دونستمینم دای_ ببخش

 

 نرگس؟  هیک  زمی نداره،عز یبی_ ع

 

 ؟ ی برامون غذا آورده،نجال تو سفارش داد گهی پسر،م هی_

 

و بعد از  رونی به عنوان نه تکون داد،نرگس بعد از سر کردن شالش رفت ب ی سر نجال
 گرفتن غذا ها،اومد تو خونه.  لی تحو

 

 سفارش  داده؟  یک  یدی_نرگس نفهم

 

 سرمد.   ریآرشاو  ی_چرا،گفت آقا 
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خواد باهام دوست   یداد که م یدوستانه بود و به وضوح نشون م  یلیرفتارش خ نجال
 باشه.

 مثل عذاب وجدان. یحس بد داشتم حس   هیکه عاشق نامزدش شده بودم  ن یا از 

 یزی چ هی  دونستمیزد م  یموج م یکه تو چشماش شرمندگ لی ترنم  افتادم،اوا  ادی
  هیتونستم بفهمم که اون فقط   یدرد شده بودم م نیهست،حاال که خودم گرفتار هم

 عاشق بود.

 دوست و خانواده اش رو زده بود!  دیاطر عشقش قعاشق که به خ هی

 نبود!  شیکه منطق حال  یعشق

 ازش به دل نداشتم.  یو ناراحت  نهیک چیه گهی بود اما د بیعج دیشا 

پشت و پا زدن   اقتی حداقل تورو دوست داشته باشه و ل  اریماز  دوارمی ام دمتیبخش ترنم
 به من و خانواده ات رو داشته باشه.

  یاز خوردن غذامون نرگس به آشپز خونه رفت تا ظرف ها رو بشوره،نجال دوباره نگاه بعد
مکث   یبعد از کم رهیاش رو از عکس بگ  رهینگاه خ نکهیانداخت ،بدون ا   ییبه عکس دا
 : دیگله مند بود پرس یکم ا ی که گو یآروم با لحن

 

 معرفتت چه خبر؟    یب یی_از دا

 

 معرفت؟  ی_ب
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 تکون داد و گفت:  دیی به نشونه تا یسر

 

پشت سرش رو هم   نکهیبوده،رفت بدون ا ریخودش و آرشاو  نیبوده ب ی_آره،هر کدورت
 . رهی بگ پی اک  یاز بچه ها  ای از من  یسراغ نکه ینگاه کنه،بدون ا

 

 درنگ گفت: یکم با

 

 کنه؟ یاالن کجاست چکارا م م،ی_بگذر

 

 : دینگاهم کنه ،آروم پرس نکهیباشه بدون ا دهیبه ذهنش رس یزی که چ انگار

 

 _ازدواج کرده؟ 

 

  یها  لهیمهربون االن پشت م  ییخواست بگم دا  یبه عنوان نه تکون دادم،دلم نم یسر
 زندانه؟

 بهش گفتم.  د،پسیفهم یم  یا گه یهر کس د  ای  ری از آرشاو ای آخرش  اما

 بهم:متعجب و ناباور چشم دوخت  نجال

 

 ؟ یآرام؟آخه به چه جرم یگیم  ی_جد
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 ماالمال از درد و اندوه شده بود.   م،قلبمیدیکه کش ییها   یاون روزها و سخت یآور ادی با

 رو بدونه. لشیشده بود،تا دل رهیکنجکاو بهم خ نجال

از   سی که نجال ،صورتش خ دمیکردم،با کمال تعجب د فی که بود رو براش تعر یچ هر
 کنه! یم   هیاشکه و داره گر

متعجب   دید ی!وقتختی ر یشد ،مثل بچه ها شده بود و داشت اشک م ی نم باورم
 گفت: کنمینگاهش م

 

 ! ید یکش یآرام،چقدر تو سخت ی_وا

 !شهیباورم نم  یاالن تو زندان !وا  چارهیب ری ام

 

دل   یحت ی واسه کس ادی م شیکه آدم کم پ یدور و زمونه ا نی،تو ا  شدیهم باورم نم من
  ای کنه که گو هیو گر  زهیاشک بر   یمتاثر باشه و جور یکس ینفر واسه غصه ها هیبسوزونه،
 خودش باشند! یغصه ها

 

،اما نجال با هق هق و   یزیچ  هی ختیر  یبود، اگه آروم اشک م یع یطب ر یبرام غ واقعا
 کنم!  هیو زار زاز، گر  نم یخواست بش یکه خودمم دلم م یکرد،جور یم  هیسوز گر

 باشه،   یتعجب نکرد انگار که براش عاد ادی ز  نرگس

 شستن صورتش رفت،نرگس آروم گفت:  ینجال برا یوقت
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هر   ی که تو گذشته اش افتاده ،درباره   یخاطر اتفاقات نه،بهی_تعجب نکن،نجال هم
 یوقت هام زود عصب یشه،بعضی ده،زود ناراحت م یزود واکنش نشون م یموضوع

 .شهیم

 

گفت تو   یکه م ینرم سر کار،عقل و قلبم باهم در جدال بودند عقل گه ی داشتم د میتصم
 حس مسخره ات رو   نیدق کن،بسوز و بساز و هر طور شده ا  تیتنها

 زد:  یکه داد م ی سر کوب کن و قلب 

که اسمش عشق نبود،تنها نمون برو سر کار   شدی اگه م  شهیعشق هرگز سرکوب نم حس
رو هم از خودت  دنشید ک ی کوچ یدلخوش نی ،همیانجام بد یکار ستی،تو که قرار ن

 .رینگ

 دلم گرفته بود. ر یام ییحداقل تو رو داشتم ،چقدر بابت دا  ییدا  کاش

 . شدیزندان تلف م ی ها لهی روز ها پشت م نیکه ا   شیجوون فیح

کردن و عقده    هیگر یبود و مثل همه پنجشنبه ها رفتنم بهشت زهرا، وبعد از کل پنجشنبه
 .ییدا  دنیرفتم د یکردن و در آخر خوندن فاتحه ا یدل خال ی

 پولش متعجب بودم. فیعکس نجال تو ک  دنی از د هنوزم

 هست!  یز یچ هیدونستم   یگرفته شد م  تینها  یاسم نجال چهره اش ب دنیبا شن ییدا

 

 بوده؟  یچ ری با آرشاو تیبهم زدن دوست  لیبوده؟اصال دل یزیتو و نجال چ  نیب یی_دا

 

 تو موهاش.  دیکالفه  دست کش ییدا
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 نبوده!  نمونیب یزی_نه چ

 

 کرد؟  یپولت چکار م فی_پس عکس نجال تو ک

 

 شده آرام؟  یز یچ یدر مورد نجال کنجکاو  نقدری_چرا ا 

 

 . ری آرشاو ری شده بود اس ری که بد جور اس یشده بود دل وامونده ا یزیچ هیآره،

 .ییدا  گهی_فقط کنجکاوم،بگو د

 

گرفته   یحزن و اندوهش رو،با صدا  دید  شدیرفته بود تو فکر ،تو نگاهش م قیعم ییدا
 گفت:  یا

 

بود  ی جور نیفقط از نظر من ا  دیبود ،شا  پمونیبود که تو اک  یدختر  نی_نجال بهتر 
 ازش،   ومدی خوشم م

گرفته و ناراحت   شهیهم  د،امای تو رفتارش د شدیرو م  یقشنگ  ینداشت،سادگ یادی ز  غرور
از   یرو بدونم  ،تا اگه کمک لشیدل خواستیتو خودش بود دلم م یلید،خیرس یبه نظر م
که حسم   ن ی باهاش حرف بزنم ،واهمه داشتم از ا  دمینکنم،اما ترس  غی ومد،دریدستم بر م

باهاش حرف زد و فهميد   یاز رو حس دلسوز   ریرنجه،آرشاو حم برداشت کنه و ازم ب رو تر 
کرد با    یم یخونده بود ،سع یاد یز  ی روان شناس یکتاب ها و مقاله ها  ه؟یدردش چ

 یعوض کنه تا بتونه راحت تر زندگ  یرو نسبت به زندگ دشیحرفاش آرومش کنه،د
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طور فکر   نیا نجال  دونستمیاما من مگفت حسم به نجال خواهرانه است، یم  ریکنه،آرشاو
 کنه. ینم

 

  یگرفته ا  تینها  یب یو آروم با صدا  دیکش یقینگاهش رو ازم گرفت،نفس عم یناراحت با
 گفت:

 

چرا روز به روز  دونمیسرد بود نم  یلیدونست، رفتارش باهام خ ی_دوستش داشتم اما نم
  هی، کردیرفتار م یطور نینبود فقط با من ا  ینجوریا  هیبا بق گرفتیاز من فاصله م شتریب

  یمن اون روز  چ دونهیگفت دوستش داره، فقط خدا م ر یروز علنا  به آرشاو 
موضوع   هی باشم و سر   ریشاهد عشقش به آرشاو    ارم،نتونستمیطاقت ب دم،نتونستمیکش
  یسخت بود،عاشق دختر یل یجدا شدم،سخت بود برام آرام،خ ریمسخره از آرشاو  یلیخ
و چند ساله ام،و    نیچند قیبود،سخت بود جدا شدن از رف  قمیرف نی دم که عاشق بهتر بو
 بر فراموش کردن اون دختر،اما هنوزم که هنوزه فراموش نشده.  یسع

 

 بود!  دهیکش یچ ری ام  ییدا ایخدا  یوا 

 

 

رسه ،از  یبدونم عشق نجال آخرش به کجا م  خواستمیکه ازشون جدا شدم اما م نی_ با ا 
  ری خونه آرشاو رهی م شدم،نجالیباخبر م اناتیبود از جر پی دوستم که تو همون اک  قیطر

  نیا  دنیهم از شن ری باهاش ازدواج کنه  آرشاو خوادیکه دوستش داره و م گهیبهش م
بهش   یا  گهی حس د  چیکه حسش برادرانه است و ه گهیبه نجال م شه،و یحرف شوکه م

 بهش نداشته باشه.  یحس  ری تونست قبول کنه که آرشاو ینداره،اما نجال نم
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چشماش به   یرو تو  شیعمق ناراحت دیکرد و کالفه وار پشت گردنش دست کش مکث
حال دوباره وکنجکاو    نیرو نداشتم،اما با ا شی ناراحت دنید د،طاقتید  شدیوضوح  م

 : دمیپرس

 

 ؟ ییحرف چکار کرد دا  نیا دن ی_نجال بعد از شن

 

 صداش محکم وبا صالبت بود.   یطیکه تو هر شرا یری ام  ییصداش غم داشت،دا چقدر

 

که   زنهیرگ دستش رو م یخور وهی م  یآخر و با چاقو میبه س زنهیهم م وونهی د ی_نجال  
رفت و معلوم   یازش م یادینرسونده بودش،خون ز  مارستانیبه ب ر یاگه به موقع آرشاو 

نرم تر،باهاش   کنهیم  یسع ری نه؟بعد از بهوش اومدنش بازم آرشاو  ایمونه    ینبود زنده م
از اون دسته    ره،ی دل نه صد دل عاشق آرشاو  کی که  حرف بزنه و متقاعدش کنه،نجال

رفتار سرد    یوقت اد،امایتونه به وجود  ب  یدختراست که معتقده،عشق بعد از ازدواج هم م
،پدر نجال که طاقت نداره دخترش رو   شهی تر از قبل م نه،شکستهیب یرو م ری آرشاو

  یم می،خودش  تصم زنهن ینجال دوباره دست به خودکش نکهیو ترس از ا  نهیبب ینجوریا
  یکه با دخترش ازدواج کنه در عوض هر کار خواد یحرف بزنه،ازش م  ریبا آرشاو   رهیگ

ن بود انجام  در حال ورشکست شد  سش،ی که شرکت تازه تأس  ریبتونه واسه آرشاو 
عمر با   کی   نکهیدر حق خود نجال ظلمه،ا نیگفت ا  یحاضر نشده قبول کنه،م  ریبده،آرشاو 

  مونی بعدها سخت پش فهمه،امایبهش نداره،االن نم ی حس چیه  کهکنه  یزندگ یمرد
 .شهیم

  نی ا شه،تای تر م ری پسش زده،روز به روز افسرده تر و گوشه گ ری آرشاو  نهیب یم یوقت نجال
مونده بود که  خوره،کمیهم داشتن،م ییآرام بخش که دوز باال یدارو  یروز کل هیکه 



 باران  انهیتاز 

254 
 

و معده اش رو شست و   مارستانیب بردشیو م شهیسنکوب کنه،که پدرش زود متوجه م
 . دندیشو م

  ریآرشاو   ش یخواستش رو با خواهش پنگران تک فرزندشه، دوباره در یلینجال که خ پدر
خواد    یهم نم یسوزه و از طرف یدلش به حال نجال م یاز طرف ری کنه،آرشاو  یتکرار م

کارگر و   ی کل یباشه واز طرف هوده یهمه سال زحمت و جون کندنش ب  نی ورشکست بشه،ا
ه نجال  ک  یکنه،اما ازداوج نه! تا زمان یدفعه قبول م ن یافتند،ایکارمنداش از نون خوردن ب

و نجال هم که از    کنهیبشه ، فقط اسما  نامزد باشن ،پدر نجال هم قبول م لی فارغ التحص
 خدا خواسته! 

دونم تا حاال چرا ازدواج   یشدن نجال گذشته باشه،نم  لی کنم دوسال از فارغ التحص فکر
 نکردن! 

نجال،به خاطر   یعنیمن    یارم،خدایکم مونده بود شاخ در ب ییدا  یحرف ها  دنیشن از 
 از جونش هم بگذره.  یحاضر بوده حت  ری آرشاو

که تو گذشته اش   یخاطر اتفاقات نه،بهیحرف نرگس افتادم)تعجب نکن،نجال هم ادی
وقت   یشه،بعضی ده،زود ناراحت م یزود واکنش نشون م یهر موضوع یافتاده ،درباره  
 (شهی م یهام زود عصب

 

 باشه. یآدم نیکامال معقول همچ یرواقعا سخت بود،ابنکه نجال با ظاه باورش

 

 باشه.  ینجوریباعث شده بود،نجال ا یچ

 

 بوده؟  ینجال چ  ی_ گذشته  
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  ادیمن تعجب کرده بود حق  هم داشت تعجب کنه،چون ز   یهمه کنجکاو   نیاز ا  ییدا
داشتم در وسط نبود، در مورد    ری که به آرشاو یحس   ینبودم،االنم اگه پا  یدختر کنجکاو 
 حد کنجکاو نبودم   نینجال تا ا

مالقاته،ومجبور شدم برم    انیاومد و گفت که پا  یبگه،سرباز  یزیچ  ییدا نکهیاز ا  قبل
 .رونیب

 

  ری ره؟آرشاویجواب به ذهنم هجوم آورده بود،نجال واقعا عاشق آرشاو  یسوال ب  هزار
 بهش نداره؟  یهنوزم حس  ای رو دوست داره، ؟نجالیچ

 باشه؟  ینجوریباعث شده بود نجال ا یچ

رفتم شرکت   یتا روز بعد که م  دیبود،اما با نهی گز نیسوال نرگس بهتر   نیجواب ا  یبرا 
 کردم، یصبر م

 که خورده بودم،تنم خسته و کرخت شده بود.   ید یشد یخونه رفتم،به خاطر سرما  به

تها شده بودم ،و  اش یرون،بیو رفتم ب  دمیرو پوش میدوش آب گرم،حوله لباس هیاز  بعد
هات چاکلت بزرگ به اتاق   وانیل  هیبه غذا نداشتم ،هات چاکلت درست کردم و با   یلیم

 رفتم.

جواب به جزوه   یکرد ازهجوم هزار فکر و سواالت ب یم  ینیکه رو دلم سنگ یبر غم عالوه
 هام پناه بردم. 

 

 ؟ ی کرد  ری و اس ید یسخت دلم رو به بند کش نقدریکه ا یهست  یتو ک ری آرشاو

 پر صالبتش تنگ شده بود.  یصدا  دنی شن یمدت کم چقدر دلم برا  نی هم تو
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 *** 

  ینجال افتادم،لبا  یکرده   ش یصورت آرا  ادیاتاقم انداختم،  شیآرا نه یآخرم رو به آ نگاه
 داد. ی تر جلوه م بایرنگش رو ،ز  یخاکستر ییکه ماهرانه،چشما  ی قرمزش،خط چشم

 

 روح بود،انگار اعتماد به نفسم رو از دست داده بودم!  یبه نظرم صورتم ب چقدر

  یاز اون خط چشمم رو برداشتم،دستم م دم،بعدیرو برداشتم و به لبام کش میزرشک رژ
 د، یلرز 

که   یو ترنم با وسواس درحال رونیب میبر  میخواست یم  اریافتادم که با ماز  یروز  ادی  هوی
 .دیکش یخط چشم م د،داشتی لرز   یدستش م شهی بر خالف هم

خوام که باشم .با حرص ،خط چشمم رو پرت   یمنم مثل ترنم بودم؟نه، نم یعنی  ایخدا
 .رونیرو برداشتم و زدم ب  فم یز،کیشدن م اهیتوجه به س یو ب شی آرا  زیکردم سمت م

 اش  پکر و گرفته بود.  افهی بودمش،ق دهی د که یبار یسر کار،بر خالف آخر  نرگس

 ؟ ی ناراحت نقدریشده نرگس،چرا ا یزی_چ

 

 نیی ،زود سرش رو انداخت پا  نمینب نکهیا  ینرگس اشک حلقه زد و برا  یچشما  تو

 کنارش نشستم،دستش رو گرفتم. 

 

 شده؟  یهست،بگو چ  یزیچ  هی  نکهی_نه، مثل ا

 

 خواست درد ودل کنه آروم گفت:  ینگام کرد،انگار م یبا ناراحت نرگس
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خواست باهام   یدم،میرو د نی امیشرکت مادر بن رون یکارم تموم شد،ب  نکهیبعد از ا  روز ی_د
  یکتیتو پارِک کنار شرکت و رو نم میحرف زد،رفت شدیشرکت نم یحرف بزنه چون جلو 

 . مینشست

 

 گفت بهت؟  ی_خب چ

 

 کش شد و مظلومانه ادامه داد:شدن اش  ریمانع سراز  یدستمال با

 

اندازه   یگفت،لقمه   ،بهمیخور ینم نیامیشو،گفت تو به درد بن نیامیبن الیخ ی_گفت،ب
از   شتریب یلیپسرش خ اقتی ل رون،گفتیپسرش بذارم ب یدهنم بردارم،پام رو از زندگ ی
 نداره!  یچیشهر،و ه نیی دختر پا هی

 

 کردن.  هیرو کنترل کنه،و شروع کرد به گر نتونست،خودش

 

پولدار   ست؟چونیندار،دل نداره؟آدم ن یچیو  ه  یشهر نیی دختر پا هی_چرا،آرام؟مگه 
اون حرفا رو بهم زد؟به   یآخه؟به چه حق هیچه عدالت نی حق نداره عاشق بشه؟ا  ستین

 اصل و نسب.  یب  گهیبهم م یچه حق
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  نی از بهتر  یکی سختش تو  طی متاسف بودم،نرگس با وجود شرا   نیامیمادر بن  یبرا چقدر
وجود سخت   نی بود و با ا  لیدر حال تحص یداروساز  یتهران رشته   یدانشگاه  ها 

 نشست. یم یوقت ها اضافه کار یبعض یکرد،حت یکارم

 بود.  نیها واقعا قابل تحس نی ا  ی همه

تاسف   یبود،واقعا جا  دهیشهر بودنش رو د نیی و پا  یپول یبود و فقط ب دهیند نارویا
 داشت! 

 

  نیامی که بن نهیکرده،مهم ا   کی حرفا فقط خودش رو کوچ  نیبا ا زم،اونی_آروم باش عز 
 .خوادتیهمه جوره م

تا واسه دختر خاله    رونیپسرش برم ب یباشه اون مادرشه،گفت از زندگ ی_نه آرام،هر چ
 .یبره خواستگار نیامیبن ی

 

  یبود و نرگس راحت اشک م ومدهین یشد،هنوز کس ینرگس آروم نم کردم یم  یکار هر
 بدجور دلش رو شکسته بود.  ن ی امیمادر بن خت،یر

 

 :دی و نگران پرس دن،نرگس،متعجبیبه اتاق اومد با د نیامیبن

 

 ؟ یکنیم  هیشده نرگس ،چرا گر یزی_چ

 . ختیر یگفت  و آروم اشک م  ینم یزی چ نرگس

 



 باران  انهیتاز 

259 
 

نگاهش رو منتظر به من دوخت ناخوداگاه اخم کرده   گهینم یزی نرگس چ دید  یوقت
 بودم.

 

چرا؟چون   یدونیرون،میتو بذاره ب  یمادرت به نرگس،گفته،که پاش رو از زندگ روز ی_د
 ! ستیشهره،چون بچه پولدار ن نیی پا  ی بچه  هینرگس  

 

  نیشده بودم،تو ا  ینرگس تو اون حالت واقعا عصب دنیکرد،با د یبا بهت نگام م نیامیبن
وقت   چی که ه یخواهر شده بود برام،خواهر هیمون نرگس واقعا مثل   یت کِم دوستمد

 تجربه داشتنش رو نداشتم. 

 

  ای موضوع داشته باشم،اما به عنوان دوست   نیتو ا یخوام دخالت ینم ن،منیامیبن نی_بب
واسه   یچون هر آدم  زدیحرفا رو به نرگس م نی ا  د یمادرت نبا گمیخواهر نرگس دارم م 

  یم یدار باال شهر هینرگس به صدتا بچه ما  یو دل پاک   یداره مهربون یغرور هیخودش  
 ارزه.

 

حرفا رو از مادرش نداشت،تو نگاهش  نیهنوز بهت زده بود،انگار انتظار ا  نیامیبن
 زد.  یموج م یشرمندگ

 

 آرام درسته؟  ی_نرگس حرفا 

 

 !هیبدم ،عجب آدم لشیچندتا دروغ سرهم کنم و تحو نمیبودم گفتم،بش کاریَپس ب نه
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 گفت:  یبگه عصب یز یمنتطر باشه نرگس چ  نکهیا  بدون

 

انتخاب   د یفهم یم د یزدم،با ی باهاش حرف م دی؟با یبهم نگفت یزی،چ روز ی_چرا همون د
تو رو   یتار مو   هیازت دست بکشم من  ستم یحاظر ن  استیدن ایو تا دن  ییاول آخر من تو

 عوض کنم. ستمیحاظر ن گهیکه م   یرنگ و وارنگ  یبا صد تا از دخترا 

  

 گهینم،دی تونستم بب ینرگس نشسته بود رو م یکه تو چشما  ین،ذوقیامیاعترافات بن از 
 آروم تر شده بود.  ایگو   ختیر  یاشک نم

 گفت:  ع ی خواست به مادرش زنگ بزنه،نرگس سر  یرو در آورد،انگار م شیگوش نیامیبن

 ،زنگ نزن بهش. نیامیه بن_ن

 

 زد. ی حرفا رو م ن یا  دی،نبای_چرا زنگ نزنم؟تو قراره همسرم بش

 

 گفتم: نم،یتا سر جام بش رفتمیبلند شدم و همون طور که م یرو صندل از 

 

با  یشنی م یخونه  آروم تر که شد  یاالن زنگ نزن،رفت  نیامیبن گه ی_نرگس راست م
 .یقانعش کن یبهتر بتون دیشا یزن  یمادرت حرف م

  خواستی کنار نرگس نشست م بشیرو گذاشت تو ج شیتکون داد و گوش یسر  نیامیبن
 باهاش حرف بزنه تا آرومش کنه.
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  یم پی تا دیبود که با  یادیز   ی بودم گزارش ها ومدهیکارم شدم،چون سه روز ن  سرگرم
 کردم. 

 اومد،   قشیسر وقت دق شهیمثل هم  ری آرشاو

 عطرش مشامم رو به نوازش گرفت.  یبه محض ورودش، بو شهیهم مثل

خودم رو مشغول کارم نشون دادم، در  دمیکه خودمم به زور شن ی از سالم کوتاه بعد
 زد وگفت:  یجواب فقط سر تکون داد لبخند کم رنگ 

 

 ؟ ییدایپ ،کمی شد لی ستاره سه دا  ی_خانم کوچولو،جد

 

 ! یبچه ا آرام تو از نظر اون هنوز  یفهم یکوچولو؟م خانم

بهش  ی تونستم درست و حساب یکردم نم یم ی دل وامونده که هر کار نیامان از ا اما
 خط بطالن بکشه. ریکنم که دورِ آرشاو  یحال

 

 . امیسرما خورده بودم نتونستم ب د،ی_ببخش

  یخواستیم  ؟حتمایتفاوت بود،پوووف ،پس چ یکردم،چهره اش چقدر به نظرم ب  نگاش
 عاشقت باشه؟ 

 

که نرگس رو مخاطب قرار داده بود سر   یمرد جوون  یرفت مشغول کارم شد،با صدا  یوقت
 .هیک  نمیبلند کردم ،تا بب
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 تو اتاقشه؟  ر ی_آرشاو   

 

 ها اشاره کرد و  گفت:   یاز صندل یک یبلند شد و  نرگس

 

 تا بهشون خبر بدم.  نینیمهر آرا ،بش ی_بله آقا 

 

 زد و گفت:  یآرا پوزخند مهر

 

 ام؟ ی _مگه بهت نگفت که دارم م

 

 ها.   یاز صندل  یکی  یرو نشست

 

 .میمون ینداره،منتظر م یبی_ع

 

 رفت. ریبه اتاق آرشاو  نرگس

 . دمیرو قبال شن لشی!حس کردم،فام مهرآرا

)مگه  ری حرف آرشاو ادی قرار دادش رو امضا کرده بود،افتادم و  نیامیمهرآرا که بن  اد،شرکتی
که  ی قرار داد کاوه، کس ی ،رفتیقرار داد شرکت مهرآرا رو امضا کن  دینبا یدونست یمن

 ( یبزنه رو امضا کرد  نمونیو چند بار خواسته زم بمونهیرق نی و سرسخت تر ن یبدتر
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 بود، یوچشم و ابرو مشک یداشت، پوست گندم یمتناسب  کل ینه،هیکاوه ا پس

 .دیرس ینم ری آرشاو یبود،اما به پا پیخوشت

مونده که    نیدارن؟هم یربط ،چه یکن یم سهی مقا  ر یها همه رو با آرشاو  ونهیمثل د   اه،چرا
 ! یش وونهی پاک د

دونم چرا اما نگاهش   یپروا ُذل زده بود بهم،نم یاش سر بلند کردم ب رهیحِس نگاه خ با
 رو دوست نداشتم. 

 

 ؟ ی _تازه کار

 

بگه   سین  یکیکرد، ینگاهش کردم تا مطمئن شم،مخاطبش  منم با لبخند نگام م دوباره
 به تو چه آخه؟ 

   گهی به عنوان نه تکون دادم وخودم رو مشغول کارم نشون دادم،حتما با خودش م یسر
 زبون نداره!  نیا

 .کردیاش معذبم م  رهی نگاه خ ست، ی بگه مهم ن بزار

 

 ؟   دمتونی،ند نجایکه اومدم ا   ی_ پس چرا چند بار

 زدم و گفتم:  یزور لبخند کم رنگ  به

 

 بودم. یمرخص   اینبوده،  فتمی حتما ش  دونمی_نم
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بهم  یو صداش زد بلند شد، نگاه   رون یبزنه،نرگس اومد ب یدوباره حرف نکهیاز ا  قبل
 انداخت و رفت تو اتاق.  

 آبروش رو داد باال و گفت:  یتا هی  طنتیبا ش نرگس

 

 ودا._بدجور تو نخت رفته ب

 

 ؟ یگی م ی_چ

 

ذل زده    یفتگیچطور باش ید یند گمی کلک خودت رو نزن به اون راه کاوه مهرآرا رو م ی_ا 
 بود بهت.

 

واسه    یاالن نشست  ،یکرد یم هی مثل ابر بهار گر  شی ساعت پ  هی نی_غلط کرده ،تو تا هم
 !یکن یم یمن بلبل زبون

 

سر    نیامیوار بودم که مادر بن  د ینرگس حالش خوب شده بود ،خوشحال بودم،ام نکهیا از 
 و دوباره نرنجوندش.   ادی عقل ب

  ری خواست به اتاق آرشاو یدو فنجون قهوه روکه م یحاو  یِ نیسالخورده س  رمردیرضا پ آقا
 صاف کنه.  یگذاشت تا کمر زمیم  یببره رو

به  نیی پا  یمعلوم بود از طبقه    زدی دستش رو گرفته بود به کمرش و نفس نفس م هی
 ور از پله اومده. آسانس  یجا
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  ریخواست با حقوقش بازنشسته اش کنه اما اونقدر محبت از آرشاو  یم  ری که آرشاو نی ا با
باشه و به قول خودش   کاریخواست ب یشد نم ینم  یبه باز نشستگ  یبود  که راض دهید
 خواست همچنان به آقاش خدمت کنه، یم

 براش سوخت. دلم

 

 من ببرم؟   نیی خواین؟می_خسته شد 

 

 حال تعارف کرد.   نیاز خدا خواسته،چشماش برق زد،اما با ا  رمردیپ

 

 . ی_نه دخترم تو هم کار خودت رودار

 

 شدم شالمو رو سرم مرتب کردم لبخند زدم. بلند

 

 .امیبرم،م یقهوه است م ینیس هیکنم، ینم  ی_کار خاص

 گفت:  یلبخند مهربون با

 _ممنون دخترم،خدا حفظت کنه.

 

 رفتم داخل.  ریبفرما گفتن آرشاو  دنیبه در زدم و بعد از  شن یا  تقه

 مکث کرد و متعجب نگام کرد. دنمیبا د ریحرف زدن بودند،آرشاو  سرگرم
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 اش و با لبخند ُذل زد بهم، رهیبا همون نگاه خ کاوه

 فت: گ ی کاوه ،با لحن خشک و سرد   ی رهینگاه خ دن یبا د  ری آرشاو

 

 کرد؟ ی؟آقا رضا پس چکار م  ی_تو چرا آورد 

 

 باهام مهربون بود...  شهیکه هم یری لحن خشک و سردش رو نداشتم،آرشاو نی ا  انتظار

 

 من آوردم.  نمی_از پله ها اومده بود، خسته بود،به خاطر هم

 کاوه پر رنگ تر شد و گفت:  لبخند

 

 .ی_به،چه دختر مهربون 

 

 تر شد. ظیغل ری آرشاو آخم

 

 . یبر یتون  ی،میال که آورد_حا

 

که کج شونه کرده   میی خرما یاز موها  یلحن خشک و سردش،دسته ا ن ی گرفت از ا حرصم
 بودم افتاد رو صورتم.

 تونستم جمعشون کنم، یبه دست بودم نم ینیس چون 



 باران  انهیتاز 

267 
 

  ینیس نیتونستم هم   یام شده بود کاش م  رهیخ  یفتگیبا ش ریتوجه به آرشاو   یب کاوه
 !فیکث کهیکنم مرت اده یقهوه رو،رو صورت اش پ

 داد که حساس شده!  یم  ر،نشونی درهم آرشاو یاخما 

  ایتفاوتت رو ،لحن خشک و سردت رو، یکردم نگاه ب یرو باور م تی من چ  ری آرشاو
 حساس شدنت رو، 

 . رونی و رفتم ب  زیرو گذاشتم رو م ینیس

  یاد یز  یتموم شده بود اما چون گزارشا  میبعد از تموم شدن کارش رفت ،ساعت کار  کاوه
 بود صبر کردم تا کارم تموم شه. پیتا  یبرا 

 رفت. ری به اتاق آرشاو یبا من با سرخوش یاومد و بعد از احوال پرس نجال

 شد. یحالم بدتر از قبل گرفته م  دنشیهر بار د با

کردم   یم پ یتا   دیروهم با اتشی دونستم جزئ یدستم نگاه کردم،نم  ی تو یبه برگه   مردد
 نه؟  ای

زد   یصداش که با نجال حرف م  دنیبپرسم،اما دم در با شن ری شدم تا از آرشاو بلند
 ناخوداگاه توقف کردم.

 

من و تو هنوز   ن یخودم رو دارم ب دیمن عقا  یدون  یبگم،خودت که م دی_نجال چطور با
 خونده نشده.  یعقد  چیه

 

 گفت:  ینجال اومد که با حرص م یصدا 
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  یخوا  ی که نم یستیخودت  مطمئن ن ؟از یفتیبا دست زدنم به گناه ب  یترس یم هی_چ
 بشم؟  کتینزد

 

 _بسه بحث رو تموم کن.

 

شدنم   لیاز فارغ التحص  م،دوسالیکن یباهم ازدواج م ی؟کیبهم بگو ک  قایر؟دقیآرشاو  ی_ک
 یر ی گ یازم فاصله م شتریاومدم ب  یاز وقت ؟چرا یکن یگذره،چرا دست دست م یم

 ؟ ینیب یافتاده؟چرا  له له زدنم رو نم  یچرا؟اتفاق

 

 .ی کن یفکر م ینجوریا  رم،تویگی _من ازت فاصله نم

 

 دوباره کالفه و سرد گفت: ریکه آرشاو  نی تا ا  ومدین ییصدا 

 

هم   م،االنیکارمه دوست ندارم بحث کن طی مح نجای_نجال خواهشا  بحث رو تموم کن،ا
 .ختهیکار سرم ر یکل

 

 نجال بغض داشت.  یصدا 

 

 یمن رو بگو با چه سرخوش یتا راحت به کارات برس  رونیبرم ب نه،کهی_االن منظورت ا
 تو!  دنیاومدم د 
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از   نکهیدستپاچه شدم قبل از ا دمیرو شن ومدیقدم هاش که داشت به طرف در م یصدا 
 . رونی در برم کنار نجال اومد ب یجلو

و با اخم نگام کرد فکر    ستادی ا  دیمنو پشت در د  یاشک شده بود وقت  سیخ صورتش
 بگم:  یيه چيز دیکردم با

 ...سی رئ یکه آقا نهی...منظورم ا ری به آرشاو خواستمی_راستش  م

 بلند یینکرد جمله ام رو تموم کنم و با قدما  صبر

داشت    هیرفت ،دلم براش سوخت چقدر مسرور اومده بود و حاال با  گر  رونیطرف ب به
 رفت،  یم

بود   سادهیاتاقش وا   یا شهیش  واری پشت د ریتاق زدم و رفتم داخل، آرشاو به در ا یا  تقه
 نشست. زشی انگار ناراحت و کالفه است، رفت و پشت م

 

 ؟ ی _چرا تا االن نرفت

 

 کنم؟  پ ی قرار داد ها رو هم تا  اتینکردم ،اومدم بپرسم جزئ پی از گزارشا رو تا یلی_خ

 

 دو دستش سرش رو گرفت و در همون حالت،آروم گفت: با

 

 برو خونه ات.  ستین یاز ی_ن
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 بود. دای هو  میبودم و از لحن صدام نگران نگرانش

 

 کنه؟  یشده؟ سرت درد م یزی_چ

 

هزار حرف   یا یرنگش رو دوخت بهم نگاهش انگار گو  یرو بلند کرد و نگاه عسل سرش
 نگفته بود.  

 آروم لب زد:  یلیخ

 

 مهمه؟ _ برات 

 

 : دمیتعجب پرس با

 ؟ ی_چ

 

 تکون داد و زود گفت: یسر

 

 نمون. نجا یسر درد ساده است برو خونه ا  هی  ست،فقطین یزی_چ

 

 به رفتن نبود نگرانش بودم.  ی اما دلم راض رونیرفتم ب یگفتم وبعد از خداحافظ  یا باشه
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سراغش به آقا    ادیهر وقت سر درد م دونستمیبه آبدار خونه رفتم،م دی به ذهنم رس یفکر
 گفت براش دمنوش بابونه درست کنه. یرضا م

بشم و برم خونه   الیخ یبهش بگم که درست کنه اما نبود بازهم نتونستم ب خواستمیم
 کم بهم محبت نکرده بود پس خودم دست به کار شدم. 

 دمنوش رفتم تو اتاقش،  وانی ل هیاز درست کردن   بعد

 : دیرسمتعجب پ دنمید با

 

 ؟ ی_هنوز نرفت

 

 _خواستم به آقا رضا بگم براتون دمنوش درست کنه اما نبود خودم درست کردم. 

 

 ابروش رو داد باال و گفت:  یتا هیزد و  لبخند

 

 

 آقا رضا تو رو استخدام کنم؟  یبه جا یخوا یم یشد ی_ امروز خوب آبدارچ 

 

 .زی دمنوشش رو گذاشتم رو م وانیحرف ل یو ب  دمیخند

 

 رد و گفت:ک  تشکر
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 .یکارام بلد  نی دونستم از ا  ی_نم

 

 و گفتم:  دمی کش یآه اریاخت یب

 

 کردم.  یگرفت،خودم براش دمنوش درست م یوقت ها که بابام،سر درد م ی_بعض

 

 پاک شد و گفت:  لبخندش

 

 بود. یخوب امرزدش،مرد ی_خدا،ب

 

 شد! یحس م  شترینبودشون ب میی تنها یروزها  نیتو ا  چقدر

 

  یشاس نی ماش م،کهیر یبگ یتاکس  رون،خواستمیاز شرکت زدم ب لمیاز جمع کردن وسا  بعد
 چراق زد.  ،برامیبلند

 نثارش کردم ،و جلوتر  رفتم و ازش فاصله گرفتم،   یلب فحش  رینگاه کردن  بهش ،ز  بدون

 کنند؟  یم یبا خودشون چه فکر ست یمعلوم ن  احمقا

 نشد و اومد ججلوتد تک بوق زد، الیخ یب

 بودم.  دهیهم ترس ی؟ کم شهینم الیخ یچرا ب که یگرفت،مرت حرصم
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  گهی بندازم تا د ختیخوشگلش رو از ر نیماش یسنگ بردارم و جور هی گفت،  یم طونهیش
 کارارو نداشته باشه! نیجرئت ا 

  یخواست هر چ یکنم دوباره  بوق زد برام نگاهش کردم دلم م ینم یتوجه دید  یوقت
 فحش بلدم نثارش کنم،

  نجایا نی کاوه مهر آراست تعجب کردم ا دمیکه توجه کردم د ومد،خوبی اش آشنا م  چهره
 کنه؟ یچکار م

 زنم گفت: ینم  یحرف دید  یوقت

 

 یسوار شو م  ای،بیاریب  ری گ یها تاکس یزود نیکنم به ا  یشده،فکر نم کی _هوا تار
 رسونمت.

 

 کردم و گفتم :  اخم

 

   ن؟یکن یچکار م  نجای_شما ا

 

 دور و اطراف کار داشتم.  نی _ا

 

 گفت:  یلبخند مرموز  با

 

 برسونمت مادماازل؟   ید  ی_حاال افتخار م
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 که رو صورتم بود،تلخ گفتم: یهمون اخم با

 

 رم. یخودم م ستین یاز ی_ن

 

  یدوست ندارم فکر بد  شناسندی همه منو م نجایکنند ا یندارم دارند نگامون م ی _قصد بد
 راجب بهم بکنند. 

 

ها   یزود نی به ا دونستم یکردند مردد بودم م  ی نگامون م یاونجا با کنجکاو  ینفر چند
بهش اعتماد کرد پس در جلو رو باز کردم   شهینگاش کردم،حس کردم م ادینم رم ی گ یتاکس

 و سوار شدم.

وبا   رونیشرکت اومده بود ب که تازه از  ری لحظه چشمم خورد به آرشاو  هیسوار شدم،   یوقت
 کرد.  ینگام م یبرزخ یا  افهیق

 شدم،  مونیاخم کرده بود پش وحشتناک 

 کار از کار گذشته بود!  گهیشدم اما د  یسوار نم  کاش

 

 روشن کرد و راه افتاد. نویمحض سوار شدنم ، کاوه ماش به

 _خب آدرستون کجاست؟ 

نرگس  کنجکاو بودم از نجال  یگرفتم برم خونه   میخونه رو نداشتم تصم ی  حوصله
 نرگس رو دادم. یبدونم،پس آدرس خونه 
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 شد رو کم کرد و گفت:  یکه پخش م یآهنگ یکه گذشت،صدا  یکم

 

 خانم!  ،آرامیدار ی_اسم قشنگ

 

نرگس اسمم رو   ی؟حتما وقت  دهیاسمم رو از کجا فهم نیا  شهی زود پسر خاله م جااانم؟چه
 .دهیصدا زده شن

 

 ! بایز  یاد،بانویم  تتیبه شخص_

 

مثل   عتا  ی که طب یدختر بود دختر هیبود منم  یهر چ  ومدیبدم ن ادیخالف انتظارم ز  بر
 از خودش رو دوست داشت،   دنیشن فیهمسن و ساالش تعر  هیبق

 رو با زبون تر کردم  تنها به گفتن ممنون اکتفا کردم.  لبم

 

 رو گفتم.   تی چون واقع ستی به تشکر ن یاز ی_ن

  یکنه،دوست داشتم زودتر م ی چشم نگام م یکه از گوشه   شدمیمتوجه م یرانندگ نیح
 .شدمیم اده یو پ  دمیرس

 : دیشک پرس  ن،بایتوقف ماش با

 

 نجاست؟ ی_خونه تون ا
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رو   ادیز   دی شدم،به فضول جماعت نبا ادهیکردم و پ یبدم،خداحافظ یکه جواب نی ا  بدون
 کردم!  ی نگاهش رو حس م ینیسنگکه رفتم داخل   یداد تا لحظه ا 

 

 

 نشست و گفت:  ز،کنارمیرو گذاشت رو م یچا  ینیس  نرگس

 ؟ یهمه کنجکاو باش نی باعث شده،راجب به نجال ا ی_چ

 

 ! گهید هینداره،کنجکاو  ی_علت خاص

 

رفته  تو   ایکه گو  یدلم گفتم آره جون خودت ،دستاش رو باهم گره کرد و جور تو
 کرد:  ف ی فکر،شروع به تعر

  رهی به شهر خودشون  م شند،مادرشونی مادر و پدرش از هم جدا م ی_نجال تو چهار سالگ 
  نیا  یکه چهار سال از خودش بزرگ تر بوده،پدر نجال برا  نیخواهر داشته به اسم نازن هی

 یبا زن کنهی مبودن و روزا تو خونه تنها نمونن دوباره ازدواج  کی که بچه هاش هنوز کوچ
  هیبا  طانهیش هیمادره اما در باطن   هینجال و خواهرش مثل  یبراکه به ظاهر مهربونه و

به  قیدق دونمیزه،نمی از مادر نجال و منتظر فرصت تا بتونه زهرش روبر یمی قد ی نهیک
و نجال که اون موقع ها    یسال بره به دب  کی  یبرا  شهیپدر نجال مجبور م یخاطر چه کار

نا   رهیپدرش م یتنها بذاره وقت شونیمادر ده ساله رو با نا  نیش بوده و  نازنسال شیش
 کنه،نجالی م  تی نجال و خواهرش رو اذ تونهی و تا م شمرهیم  متیفرصت رو غن شونیمادر
آرام   شهیاشک تو چشماش جمع شده بود،باورت نم  کردیم  فیداشت واسم تعر یوقت
  شون داغ ت ی با کبر زدهی م میبا س ای  زده،یکتکشون م یبهونه ا  نیتر کی واسه کوچ  گفتیم
 رو بازوش هست... یسوختگ یهنوزهم جا   کردهیم
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تونه   یزن م هینجال واقعا هضمش برام سخت آخه چطور  ینرگس درباره  یحرفا 
بدجنس فقط تو قصه هاست چقدر تو   یکردم نامادر یفکرم شهیرحم باشه،هم یب نقدریا

 صه خورده بودم!غ ندرالی س  یبرا یعالم بچگ

 

 ده؟ یپدرش نفهم ی_ آخه چطور تونسته؟ خب بعدش چ

 

  یوقت زنه،یبگن بدتر کتکشون م یزی کرده که اگه چ دشونیتهد  هینامادر گفتی _نه نجال م
نگن،همه    یزیو مواظب بوده چ  ستادهی میباال سرشون وا  زدندی حرف م  یبا باباشون تلفن

گفت   یرو هم نداشتند که باهاش حرف  بزنند،م یکس  یاقوامشون شهرستان بودن حت ی
و فرش دستبافت    ییو لباس شو   ونیز یتلو   فروخت،مثلیخونه رو م لی از وسا  یکیهر روز 

تلفن خونه شون زنگ   زدهیروز که داشته نجال رو کتک م هیبوده   ی،خدا بدونه قصدش چ
  رهیمتوجه شه م  هینامادر نکهی بدون ا  شنوهیرو م تلفن  یصدا  نیپدرش بوده نازن خورهیم

،در حال   گهی بهش م زویهمه چ هیپدرشه با گر  فهمهیم  یوقت دهیسمت تلفن و جواب م
با   گهی رو به پدرش م زیداره همه چ نینازن نهیب یم   یوقت  رسهی م شی حرف زدن نامادر

رو از    نیآرام نازن شهیباورت نم کنهیتلفن رو قطع م شهیخشم به طرفش حمله ور م
  یرهاش کنه اما ب کردمیالتماس م گهی نجال م کشهیم رونیو به طرف ب  رهیگی موهاش م

در حال غرق شدن   نیو پرت کرد تو استخر،نازن رونیرو برد ب نینازن امتوجه به التماس ه
 که نجاتش بدن... زدهیدست و پا م

 گفتم: یبا ناراحت 

 ؟ شهی نجال تو استخر غرق م یچشما ی_جلو 

 نرگس متاثر گفت: 

 بود که...  ن ی بهتر از ا شدی_کاش تو استخر غرق م
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 : دمیبگه ناراحت مکث کرد،کنجکاو پرس  خواستیکه م یزیاز چ 

 افته؟ یم  ی_چه اتفاق

 ادامه داد: یلحن ناراحت با

  ادیپسر بد ذات و چشم چرون  به تمام معنا بوده م هیکه  شی_برادر نامادر 
نجال   رونیب  کشهیرو از استخر م نیجون نازن ی،تن ب زدی برق م یاونجا،چشماش از خوش

اما    ردش یتا در آغوش بگ  رهی خواهرش رو نجات داده به طرفش م نکهیخوشحال از ا 
نجال به  یچشما  یتو خونه و جلو   برهیحال رو کشون کشون م یب نِ یو نازن  شهیمانع م
  دمیکش  ینیکرده بود ه سی...اشک صورتم رو خکنهیم  یجونش دست دراز  یجسم ب

 وناباور گفتم: 

 _آخه چطور تونسته؟ 

جونش رو همون جا تو باغ چال   یب کنه،جسمیو تموم م  ارهیطفلک طاقت نم نِ ی_نازن 
،از   رانی ا  ادی و م  رهیگی م طیبل  نینازن یحرفا  دنیپدر نجال بعد از شن  کننیوقرار م کننیم

که   یخبره ا لی وک شه،باینم  الیخینکرده ب داشونیو تا پ  کنهیم تی هر دو تاشون شکا
 . شندیمحکوم به اعدام م نیقتل نازن رگرفته هر دو تاشون  به خاط

 

  نقدریکردم نجال تو گذشته ش  ا  یفکرش رو هم نم یاشک شده بود ،حت سی خ صورتم
 اومده بود،با دست اشکام رو زود پس زدم.  شی پ باشه دوسوال هم زمان برام نیغمگ

 

 رو بکنه؟ نکارایکه به خاطرش حاظر شده ا یِ _ مادرشون مگه فوت نشده ؟ چه دشمن

 

 فوت شده،نه اون موقع!  شی_مادرشون چهار سال پ
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 خودمم سواله.  یبرا  گهید  اونش

 

 و گفت:  دیکش یبه خودش گرفت،آه ی نیغمگ یاشکام ،چهره ا  دنیبا د  نرگس

 

 از حد حساس،و زود رنج، شی دختر افسرده،و ب هی نجال از اون زمان تا حاال شده   چارهی_ب

و آزار   تی به خواهرش ،اذ  یدست دراز  یکرده بود،صحنه  دایپ یاد ی ز  یروان مشکالت
  یشب ها هنوزم کابوس م یلیرند،خی چشماش کنار نم یکه متحمل  شده از جلو  ییها
زده تا،حداقل   یخودش رو به هر در دونستهیعاملش م ، پدرش که خودش رو نهیب

پزشک معروف و سرشناس تو   روان یاز روان شناس و حت یلیخ شیوضعش بهتر بشه،پ
کمکش کرده و باهاش حرف   نهیزم نیتو ا  یل یخ ریخارج  بردتش،آرشاو  یو حت رانی ا

وضعش از قبلناش بهتر شده اما هنوزم به شدت   ری با آرشاو شیی از زمان آشنا بایزده،تقر
 زود رنج و حساسه. 

 

 رو در آورد و همون طور که باهاش مشغول بود گفت:  شیگوش

 

از اون روان شناس   ادی بهش م یلیخ شیی شد،خدایروان شناس م د یبا ریآرشاو  گمای_م
 ره،ی آرشاو سراغش  ره ی که م ینفر نی اول  خورهیم یبه توق  یکه تا تق نی امیبن شدیمعروفا م
 براش قائله. یادی باشه اما احترام ز  ادیشون فکر نکنم ز  یتفاوت سن

نفس حرف زده   کی همه  ن یدوباره شروع کرده بود به حرف زدن ،مونده بودم ا  نرگس
نجال   ری،ذهنم بدجور درگ دمیفهم  یحرفاش رو نم  ی  هیاز بق چکدومیهنوز خسته نشده،ه 

 سوخت. یبراش  م  بیو گذشته اش بود ،دلم عج
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بلند  نکهیدادم،قبل از ا یم  حیترج شتریو آشفته،خونه و خلوتم رو ب ری اون ذهن درگ با
به خودش اومد و بلند  هویذل زده بود  شیگوش   یبه صفحه  رتی شم نرگس که با ح

 گفت:

 گه؟ ی داره م یچ نی _ا

و   رونینرگس از تو آشپز خونه اومد ب  ه،مادریمنظورش چ نمینگاش کردم تا بب متعجب
 : دیپرس

   ؟یگی رو م یشده دخترم؟ک  ی_چ

بلند شد و به طرف اتاقش رفت در   هوی  شیگوش ی که هنوز ذل زده بود به صفحه   نرگس
 همون حالت گفت: 

 

  دیبا ،ی خواستگار امیخوام با خانواده ام ب یامشب م نیهم گهیگم،م یرو م ن یامی_بن
 بهش زنگ بزنم.

 

 حرف زدنش آشکار بود.رفت تو اتاقش و درو بست.    یتو حرکات و حت استرس

 خانم )مادر نرگس (نشست رو مبل و گفت:  نیآفر

 

 .ادیامشب ب  نیهم  دیپسر،با ن ی_چه عجوله ا

 

 لبخند گفتم: با
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امشب   ،حتمایخواستگار ادیب  خوادیوقته که م یلی از خ نیامیجون؟بن ن ی آفر  هی_عجول چ
 .ندیا یگرفتن ب میادرش حرف زدن تصمطاقتش طاق شده نتونسته صبر کنه ،با م

 

 رو دوخت بهم و  نگران  گفت:  نگاهش

 

 ه؟ ی پسر خوب یشناسیرو م نیامی_آرام تو بن

 

 گفتم:  یبخش نانیلحن اطم با

 

 

  نایاخالق و خوش برخورده مهمتر از ا ه،خوشیواقعا پسر خوب   نیامیراحت بن التونی_خ
 عاشق نرگسه 

 . دنیکل شرکت فهم بای دوستش داره تقر تابلوئه

 

  نیدادند آفر یو حامد هم اومده بودند تو حال،هر دو با ذوق به حرفام گوش م  یشاد
 کرد و با لبخند گفت:  یخانم به اتاق نرگس اشاره ا 

 

  دیتو هم زود باش برو خر  ان؟حامد ی واقعا امشب م گهی م یچ نیشش،ببیبرو پ زمی _عز
 . میندار یچیه خچالیتو 
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 ،خودش هم بلند شد و به آشپز خونه رفت.حرفا  نیاز زدن ا  بعد

  ینفره اش نشسته بود ،و ذل زده بود به صفحه  کی اتاق نرگس رفتم رو تخت   به
 ش، یخاموش گوش

 نشستم ،دستم رو دور بازوش انداختم و گفتم:  کنارش

 

 .انیامشب م زم،واقعایشد عز  ی_چ

 

 لب زد:   یرفته ا لیتحل یو با صدا    آروم

 

 .ادیخواد ب یامشب م نی تونم صبر کنم هم  ینم گهید  گهیپا داره ،م هی_آره مرغش  

 

 :دی خانم اومد تو اتاق و پرس نیبلند شد تا حاظر شه،آفر  نرگس

 

 اد؟ یب تیی بزنم به دا ن،زنگیایشد ؟اگه قراره ب ی_چ

 

 تکون داد و مضطرب گفت:  یسر  نرگس

 

 .ادی _آره آره بگو ب
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 .رونیب اوردی م یکی یک یرو باز کرده بود و لباساش رو  کمدش

 

 بپوشم؟  یبگو چ ای_آرام تو هم ب

 

  یهمه هول بودنش خنده ام گرفته بود بلند شدم و به طرف کمدش  رفتم،نگاه ن یا از 
رو   ادیدونستم بهش م یرو که م یا   روزهی به لباساش انداختم و کت و دامن ف یسرسر
   یا  روزهیف یرنگ که طرح ها  دی شال سف هی ختش و و گذاشتم رو ت  رونیب دمیکش

 داشت رو هم گذاشتم رو لباساش. 

 

 خونه. رمی م گهیمنم د ادی بپوش مطمئنا  بهت م نارویا  یراومد ی دوش بگ هی_برو  

 

 .یباش د یتو هم با  یدوستم نیبهتر  یسر جات،ناسالمت نیخونه بش رمی م و یچ ی_چ

 

  دونستم ی برم خونه و تنها باشم اما م خواستیو ذهن آشفته ام دلم م ر یاون فکر درگ با
  لمیخواستم ناراحتش کنم پس بر خالف م یهم نم  یاز طرف شهی نم الیخ ینرگس ب

 قبول کردم که بمونم.

انداخت و خطاب بهم  نهیخونه که به صدا در اومد،نرگس با استرس نگاه آخرشو به آ زنگ
 : دیدوباره پرس

 

 ظاهرم خوبه ؟  ی_تو مطمئن
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 پرسه. یسوال رو ازم  م  نیکه  ا  هیبار  نینگاش کردم معلوم نبود چندم کالفه

 گفتم:   نانیاطم با

 

 چند بار بگم. ی شد  ی_ آره بابا عال

 

 زدم و  دوباره گفتم: یچشمک

  

 ا؟ یی ِببر ن یامی _امشب قراره هوش از سر بن

 

 قرمز شد وبا حرص  گفت:  یآن در

 

 کنم.  تتیچطور اذ  دونمی،مشه ی_صبر کن نوبت تو ام م

 

 شد،  ریحرفش انگار  غم عالم به دلم سراز  نی ا با

که   یمرد  ینداشت،دلبسته   ری بود و نظ نیبودم که از نظرم بهتر یمرد   یدلبسته   من
 گاه سهم من نبود پس محال بود نوبت من شدن!  چیه

 

 "  کندیم  هیام گر  ی نهیدر س  ینی،خوِد اندوه عالمم  و سرزم ستمی ن نی"من اندوهگ
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سرد جوابش    یلیخ نیامیکرد  مادر بن  یاحوال پرس  نیامیبا مادر بن ی خانم با گرم نیآفر
خانم عوض    نی آفر یحالت چهره   نکهیبا حقارت به خونه انداخت بدون ا  یرو داد و نگاه

 شد.  نیامیبا خواهر بن ی مشغول سالم و احوال پرس   نباریشه ا

 گفت: طنتیآروم با ش دنمیبا د نیامیبن

 

 .ی_به آرام ماشاهلل همه جا هست

 

برج  ن یمادرش که ع دنی بهش رفتم و خواستم جوابش رو بدم که با د یغره ا  چشم
بم از جان یاحترام و سالم و احوال پرس یبود و منتظر ادا  ستادهیزهرمار کنارش ا 

 نگفتم.  یزیبود،چ

 

مثل خودش رفتار کرد تا حساب کار    دیبا  قایدق  یبود،که با هر آدم  نی شعارم ا شهیهم
 دستش،  ومدیم

 یلیسالم کوتاه بسنده کردم  که اونم خ کی به خودم گرفتم و فقط به   یتفاوت یب ی  چهره
 سرد جواب  داد. 

اش رو باال   هیبه نرگس ذل زده بود که انگار ارث  ین،جوریامیرو دادم به خواهر بن نگاهم
 آبم روش و خودش خبر نداره،  هیو   دهیکش

رو از رو بسته   ری از االن شمش  نایبشن  ا  ینرگس چه مادر شوهر و خواهر شوهر چارهیب
 بودن. 
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که   ییروشون،مبل ها نهیبش ومد ی کرد،که انگار عارش م یبه مبل ها نگاه م یجور مادرش 
 .زدندی برق م یزی ودند اما از تماگرچه کهنه ب

 

 شروع شد  یمعمول  یاز نشستن،صحبت ها  بعد

هم   ینرگس و گه گدار ییو دا دیرس یبه نظر م ی که آدم خوب  نیامیتر پدر بن شیب البته
  یحرف م اری ادب و جنتلمن تمام ع  یشده بود مبادا یبیکه حاال به طرز عج نیامیخود بن
 فقط شنونده بودن.  هیزدن،و بق

 

باز  نی امیخواسته بود که سر صحبت رو با مادر و خواهر بن یخانم چند بار نیآفر  تهالب 
 اعتنا بودند. یگاو ب نی کنه که متاسفانه ع

  یو همه کس نگاه م زیاز باال به همه چ ومد،انگاری  یخوشم نم چی طرز نگاهشون ه از 
 کردند.

مادر و خواهرش، که انگار از قصد بود تا مثال متوجه   یالنگو ها  نگیجل نگیجل یصدا 
 واقعا رو اعصابم بود. میشمردشون بش شهیکه نم ییهمه النگو  نیا

 گفت:  شدیبه نظرم، به نرگس و خانواده اش نم 

کردند،به فقر   یکه به فقرشون افتخار هم م ییجور آدما بودند،آدما ن یا  یاصل ری ر،فقیفق
 شون!  یفرهنگ

 .ختیر یم  ییلرزونش داشت چا  یرگس،به آشپز خونه رفتم،با دستاکمک به ن یبرا 

  یکه م  یسوخت نرگس ینرگس م یکه حال دل خودمم خوب نبود ،اما دلم برا  نی ا با
 روز و داشت. نیدونم چقدر شوق و ذوق ا

 شوق و ذوق بسته بودند.  نیا ی انگار  کمر به همت نابود نیامیحاال مادر و خواهر بن اما
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 لرزونش گرفتم و با لبخند گفتم:  یرو آروم از دستا  یقور

 ها رو بده. ینیریش بی تو ترت  زمی ر ی_عروس خانم بده من م

  یرفت و ظرفا  نتیرو داد دستم و به طرف کاب یحرف قور یاز خدا خواسته ب  نرگس
 ها شد. ینیری ش دنیو  مشغول چ  رونیرو آورد ب یخور ینیریش

  

رو برداشتم و پشت سرش رفتم    ینیر یرو دادم به نرگس و خودمم ظرف ش یچا  ینیس
 .رونیب

 گرفت.  نیامیپدر بن یرو جلو  یچا ی نیاول از همه  س  

  دونمیگرفت،نم نیامیبن یرو جلو ینیبود،بعد از پدرش  س دایدستاش به وضوح پ لرزش 
 آروم تر شد.   یبهش گفت که حس کردم کم یچ نیامیبن

 .  میکنار هم نشست یکردن ازشون رو مبل دو نفره ا ییرا یاز پذ بعد

 و...کرد.  یشروع به حرف زدن  در مورد،اصل مطلب و خواستگار نیامیبن پدر

تعداد   نیام یپدر بن دیرس هیمهر  نییکه حرف به تع  ن یرفت،تا ا یم شی خوب پ زیچ همه
 :دی رو گفت و با موافقت همه نظر نرگس هم رو پرس یشنهاد یپ یسکه 

 

 دخترم؟   هی_نظر تو چ

 

زنه،مثال آروم   یکه با دخترش حرف م ین،جوریامیبزنه،مادر بن ینرگس حرف نکهیاز ا  قبل
 گفت:
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 _از خداشم باشه! 

 

 کرد.  دیی هم در تا  دخترش

 

 _آره واقعا.

 .دندی همه سکوت کرده بودند،فکر کنم همه حرفشون رو شن چون 

 نرگس اشک جمع شده بود، یچشما  تو

جور مواقع ساکت باشم   نیتونستم تو ا یوقت نم  چیخالف ظاهر آروم و خونسردم،ه بر
 خطاب به مادرش گفتم:   یپس با لبخند حرص در آور

 

  یدختر باهوش یخواستگار ست،اومدهین یزیچ نه،کمیامیاز خداش باشه بن  دیکه با ی_اون
 لهیسخت در حال تحص   یرشته   هیتهران تو  یدانشگاه ها  نیاز بهتر  یکی  یکه تو

مختلف   یکتاب تست ها  دنی و با هزار کالس کنکور و خر استیلیخ  ی که آرزو  یدانشگاه
 پول خرج کردن بازم موفق نشدند قبول شن،  یو کل

دوستمه   ن یبه کنار به نظر من که بهتر نایا  ساده،تمومیخودش وا   ی پا ی که رو ینرگس
  یخواستگار  نیکه اومد  نیخوشحال باش دیارزه پس با یم  ایدن هی شی و دل پاک   یمهربون

 دختر.  نیا

 

 یاز دستم کفر  یلیتابلو بود خ نیامیرو گذاشت چون مادر بن  رشی حرفام تاث  انگار
 کرد،  یشده،چنان با حرص و غضب نگام م
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 راه بندازه.  یکش سی و گ سیامکان داره بلند شه گبا خودم گفتم،هر لحظه  که

با اخم بهش فهموند ساکت باشه اما معلوم بود   نیامیبزنه که بن یباز کرد تا حرف  دهن
 نداشت،ساکت شد  یگرده،آخرش فکر کنم چون جواب یدنبال جواب م

 حرف حق جواب نداره!  دیفهم

 

 خوره.  یره حرص ممعلوم بود دا یرو ازم گرفت،اما تا آخر خواستگار نگاهش

نرگس بلند شد تا برسونتم منم اون موقع شب از خدا خواسته قبول   ییرفتن دا  موقع
 کردم. 

  یهم م یمسافر کش  شی معلم بازنشسته بود،با وجود حقوق بازنشستگ  هینرگس  ییدا
 کرد،

خودش بتونه کمک خرج خواهرش هم باشه،از  تیپر جمع یبرخرج خانواده  تاعالوه
باال که واقعا حقوق   هیبودم که دوتا از بچه هاش دانشجوان،با شهر  دهی نرگس فهم قیطر
 داد. ی کفاف نم شیمعلم

 

رو   شیخودم افتادم که سه سال از جوون  ییدا اد یبود،ناخوداگاه   یمحترم و مهربون  مرد
 گذروند. یزندون م یها   لهیپشت م دیبا

 یکه ب میی تنها یروز ها  نیتنگ بود تو ا طنتشی پر از ش یچشما  دنید یدلم برا  چقدر
  دونستم یبد بهم فشار آورده بود،چقدر دلم هواش رو کرده بود مخصوصا حاال که م  میکس

 عشق ممنوعه!  کیم،یهر دومون عاشق بود  میدرد مشترک داشت کی هر دومون  

 



 باران  انهیتاز 

290 
 

 سیاشک بود که صورتم رو خ  ینامعلوم یبه نقطه  ره یبودم و خ  ساده ی تراس وا  ی تو
 کرده بود.

خاطرات تلخ    یکل یکه خودم تجربه   یمن  سوزوندی تلخش دلم رو م ینجال و گذشته   ادی
زخم   کیخاطرات اگر چه گذشته اند،اما   مثل    نی دونستم که ا ی م یداشتم به خوب

 ! دهیرت مآزا ادشونی مونند و تا ابد   یتو دلت م نیچرک

 شکل آروم لب زدم:  یچشمک زن و ماه حالل  یدوختم به آسمون به ستاره ها  چشم

 

که   خوامیازت م  شهیزود قبول م یکه دعا با قلب شکسته و چشم اشک دمیا،شنی _خدا
باهم خوشبخت باشند،اونقدر خوشبخت که نجال فراموش کنه خاطرات   ری نجال و آرشاو

 رو دارند. یخوشبخت اقتی شون لکه هر دو دونمیتلخ گذشته اش رو  م

 

 سخت!  یلیتصورش هم سخته،خ یحت گهینفر د هیکنار  عشقت 

که پر از غصه بود و   یبود،اما قلبم  فشرده شد،قلب میقلب یکه دعام واقعا خواسته   نی ا با
 شه؟ یهم م نیبدتر از ا  ای کردم که آ  یفکر م نیمن به ا 

 ها حاظر نبود دست از سرم بر داره!  یراحت  نیبه ا  ری دست  تقد نکهیاز ا  غافل

 داغ جگر سوز که  بر جان من است  نی"اگر ا 

 " دیسنگ به آواز آ  یبر دل کوه نه 

 

 *** 

  پی تا  یکه آماده کرده بودم برا  ییو گزارشا  ستمی س ینگاه خواب آلودم رو به صفحه   
 انداختم، 
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و کسل   دومی خوابم م ن یشب گذشته رو نتونسته بودم،راحت بخوابم،به خاطر هم 
 بود.  ومدهی ن یبودم،زود اومده بودم و هنوز کس

نداشتم اما  رفته رفته چشمام    دنیو چشمام رو بستم،قصد خواب  زیرو گذاشتم رو م سرم
 گرم خواب شد، 

 کنه.   یداره موهام رو از رو مقنعه ام نوازش م یکردم ،دست حس

 . شدیاز رو مقنعه و موهام رو پوست سرم حس م  یکه حرارتش حت یدست

 سرم رو بلند کنم،   ذاشتیکه نم یبود حس ینیری ش حس

 شدم؟  یموندم ونوازش م  یدونم چرا دوست داشتم ساعت ها در همون حالت م  ینم

که بعد  یکنم من  ینوازش آره اعتراف م نیداشتم به ا از یبود،که چقدر ن نی ا  یبرا  دمیشا
اگه اون   ی ش بودم،حتبود محتاج نواز  دهیدست نوازش رو سرم نکش  یاز مامان وبابا کس

 باشه!  یالی نوازش خ

 زود بلند شدم. ری توسط آرشاو دن،اسممیشن با

 

 ؟ ی د یخواب نجای_چرا،ا

 

توهم زدم؟ با   دمیشا ایکرد؟  یبود که نوازشم م ری آرشاو یعنیتعجب،نگاش کردم  با
نشده   ی االتینثار خودم کردم خ ی ا وونهی د شیجد   یصورتش و چهره   یاخم رو   دنید

 نوازشت کنه؟  دی بودم که شدم ،آخه اون چرا با

 بود؟  الیهمه اش خ یعنی پس

رفته رفته عقلش رو هم از   شهیعاشق م یهر ک یعنی ای رون،خدایروکالفه دادم ب نفسم
 . مینجوریفقط من ا  ا ی  دهیدست م
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 ؟ یدی _آرام چرا جواب نم

 

 تظر جوابه؟ اومد که من   ادمی به خودم اومدم و تازه  ر ی حرف آرشاو  نیبا،ا

 خوابم برد.  نجایشد که ا یچ  دمیدم،نفهمیخواب ر ی د شبی_من،من د

 

 حال گفت:  نیدلخوره،اما با ا  یزیچ هیکرده بود،انگار از  اخم

 

 خونه ات. یکنم که بر یرد م یبرات مرخص ادیخوابت م   ادی _اگه ز 

 

راز  کیرو که قرار بود  یقرارم بخونه،عشق یاز نگاه ب  دمیترس یرو ازش گرفتم ، م نگاهم
 بمونه!  یباق

 کردم!  ی اش رو همچنان رو خودم حس م  رهی نگاه خ یگرم اما

 آروم و کوتاه گفتم:  زی طور که ذل زده بودم به م همون

 

 _نه،ممنون. 

 

که قبال   یتی میعوض شده بود احساس صم ریکه نجال اومده بود رفتارم با آرشاو  ی وقت از 
 ناخودآگاه دود شده بود رفته بود هوا.  باهاش داشتم 
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  دیسرگرم خر  نی امی شد نرگس و بن دایهم پ هیبق   یکارم شدم و کم کم سر و کله    سرگرم
گرفته بود ،کاش بود تا حداقل   یرو مرخص یچند روز  هیشون بودن،نرگس  یعروس  ی ها

 داد، یحالت گرفته و انزوا  نجاتم م  نیاز ا  یمزه اش کم یهر چند  ب  یها  یبا شوخ

 نیام یکرد،با وجود بن یم   ینیته دلم سنگ یز یکه براش خوشحال بودم اما چ نی با ا 
 شد! یمثل گذشته هم نم  گهید دیشا  شد،امایکمرنگ نم مونیاگرچه دوست

 . رمیخواست باهاش خو بگ یکه دلم نم میی شدن تنها شتریاز ب دمیترس یم

 بعد نجال هم اومد!  یکم

به محض ورودش اونجا رو پر کرده بود    مشی عطر مال یده،بو یبه خودش رس یحساب
 قبل خوشحال  و سر خوش نبود! یدفعه  ومد،مثلی  یداشت اما بهش م ی ظیغل شیآرا

  یم یبه کند قیرفت ،دقا  ر یبا من به طرف اتاق آرشاو   ش،ی از سالم و احوال پرس بعد
 گذشت!  یاصال نم د یشا ایگذشت 

 بود. ریتو اتاق آرشاو  المیدادم،اما تموم فکر و خ ی رو اگرچه مشغول کارم نشون م خودم

 . خوردیهم عاشق نجالست مثل خوره  مغزم رو م ریآرشاو  ای سوال،که آ  نیا

 ناراحت؟  ایدونستم که اگه جواب آره بود خوش حال باشم   یمن نم و

 بود.  یکالفه کننده ا  یسردرگم  چه

گرفتم،تا   ینجال که از اتاق اومد، دوست داشتم با دو دستم گوشام رو م یخنده   یصدا 
 شکسته شدن قلبم رو نشنوم. یصدا نی از ا   شترینشنوم،تا ب

  یکه همه  یمن  یبرا  د،امایشن ینم یا  گهیکس د دیخنده هاش آروم بود و شا  یصدا  
 ممکن بود! یصدا  نیهوش و حواسم اونجا بود،آزار دهنده تر 
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 چیه یکه تحمل ناراحت  یر یرو از دلش در آورده،آرشاو  شی ر،ناراحتی شاودونستم آر یم
 کس رو نداشت.

 

  ستادهیکاوه که جلوم ا  دنیصورتم به خودم اومدم با د  یجلو یتکون خوردن دست  با
 اومده بود؟  یک گهید ن یبود،تعجب کردم ا

  ی رد چینکرده باشم اما خداروشکر ه هیوقت گر  هی تا   دمیبه چشمام دست کش ناخودآگاه 
 نبود.  یسیاز خ

 

 تو آرام؟چنده باره صدات زدم.   یی_کجا

 

 آرام؟ 

 دم؟ یقدر زود پسر خاله شد که من نفهم نیا یک

 ن؟ یشی زود پسر خاله م نقدریا  شهی_شما هم

 

 خنده گفت: با

 

 باشه.  یداره طرف مقابلم ک ی_نه،بستگ

 

 کردم و در جواب بهش سرد گفتم: اخم
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 شده باشم!  یمی صم نقدریا اد،باهاتون ینم ادمی_

 

 دارند؟   فیسرمد تو اتاقشون تشر  ر یآرشاو  ،مستر یانی مادموازل آرام ک  دی_اوه،پس ببخش

 

 دونست؟!  ی رو از کجا م لمیفام

 کنه؟  یاحساس بامزگ  نقدریباعث شده بود ا یچ

 

 خبر بدم. ن،بهشونی_بله،صبر کن

 

رفتم،که صدام زد،باز   ریها نشست،بلند شدم و به طرف اتاق آرشاو   یاز صندل یکی  یرو
 بگه؟ کالفه برگشتم به طرفش:  خواستیم یچ

 _بله؟ 

 گفت:  کردیزد و همون طور که دستاش رو درهم قالب م لبخند

احساس   ادی از چند صباح کال ز   شتریکه اون ور آب بودم،البته ب ی_من به خاطر چند صباح
 . ریدل نگکنم،شما به  یم  یراحت

روهم    ختیکرد که با ترنم ر یم  یاحساس راحت ادی افتادم!حتما اونم ز  اری ماز  ادی  هوی
 شیاز احساس راحت  نمیبود،حتما ا  دهیرو باال کش راثمی ارث و م ی که  همه    یاری،ماز 

تکون دادم و به طرف اتاق   یسر  ه؟یچ گهی چرت و پرتا د  نیدارند ا یبوده.پووف،چه ربط
 رفتم.  ری آرشاو
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برم و خلوتشون رو بهم   ریمن االن مجبور نبودم به اتاق آرشاو  ،تا یکاش اومده بود نرگس
 زد،  یم

 و رفتم داخل.   دمیکش یقیپر ابهتش نفس عم یصدا  دنیبه در اتاق زدم و با شن یا  تقه

داختم،مثل صبح اخم کرده  ان   ریبه آرشاو  ینشسته بود،نگاه کوتاه زی م یکنارش رو  نجال
 بود.

 بهم زدن خلوتشون باشه. لشیدل  دمیاخمش من بودم ؟شا  لیدل یعنی

 صورتم نشست،نگاهم رو ازش گرفتم. یرو  یفکر اخم نی ا با

نافذ و خوشرنگش که تا عمق   یوقت با اون چشما  هی  نکهیاحمقانه بود اما از ا  دیشا
 دم یترس یبه عشقم ببره م  یپ   کردیجونم رسوخ م

 بود که با نگاه کردنش قلب آشوبم آشوب تر بشه. نی ا  لشیدل دمیشا  ای

 نگاش کنم،سرد گفتم: م یمستق  نکهیا  بدون

 

 داخل؟  انی_کاوه مهرآرا،اومدن بگم ب

 تر شده. ظیخمش غلکه ا  دمیفهم یا هینگاه چند ثان  ک ی دم،بایازش نشن یجواب

 

 .ادی _ بگو ب

 

 کنه واسم!  یراه به راه اخم م  چرا

 

 نمونده بود.  میتا اتمام ساعت کار یزیکاوه گفتم،که بره داخل،چ به
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  یکه هر لحظه م ییتو هوا  دنی تحمل شرکت واقعا برام سخت بود،تحمل نفس کش گهید
 دلم!  یشدن دوباره   ییاز هوا  دمیترس

  

  ییبه غم و قصه هام و تنها الی کردن از فکر و خ  دایپ ییرها  یکار اومدن رو   برا  سر
 قیعم یی! و تنهاشتریب یاش شد غم و قصه  جهیسرسام آورم انتخاب کرده بودم،اما نت

 تر! 

نشست بر خالف دفعه قبل   می کنار  یصندل یرون،رو ی رفتن کاوه به اتاق، نجال هم اومد ب با
 .دیخند  یلباش م  نباریا

مهر آرا تا کارش     دونمیکه من م یی_بر خر مگس معرکه لعنت،االن وقت اومدن بود؟تا جا
خودش   شهیم یفرستاد،االن هرچ یرو م ارشیدست ومدی  ینبود خودش نم یضرور یلیخ
 . دیخر  میکنم بر  یرو راض ری خواستم آرشاو یم اد،تازهیم

 

رو خاموش کردم   ستمی که گذشت بلند شدم و س  ینگفتم کم یزیزدم و چ یرظاه  لبخند
 برم خونه.  خواستمیکارم تموم شده بود و م

 و گفت:  ستادیا  زم یم رون،کناری اومد ب  کاوه

 

 برسونمشون؟  دنی_مادموازل افتخار م 

 

فکر کرده راجب بهم؟ چشمم خورد به نجال،که نگاهش   یشه؟چیمن نم  الیخ یچرا ب  نیا
بگم نه افتخار   حیخواست رک وصر یم د،دلمیچرخ یمن و کاوه م نیب ی با کنجکاو

جوابش رو بدم   نکهیشد،قبل از ا یمحسوب م یادب یکه ب  فیراتو بکش برو اما ح دمینم
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  ی،نگاه کوتاه د یپوش یکتش رو هم تازه داشت م رونی با عجله  از اتاقش اومد ب ری آرشاو
 درهمش  خطاب بهم گفت: یبه کاوه انداخت و با همون اخما 

 رسونم. یتو رو هم سر راه م میاومده،بر ش یبرام پ یکار هی_

  هیکه   رونیبا عجله اومده بود ب نقدریا  نیام گرفته بود،پس بگوآقا به خاطر هم خنده
 وقت با کاوه نرم! 

 

منتظر جوابم   ری هم کاوه و هم آرشاو گهیبهش بدم،حاال د  یبودم چه جواب مونده
بگم چشم  عیتر شد البد انتظار داشت سر  ظیکه تعللم رو  اخماش غل ری بودند،آرشاو
 نگاش کنم گفتم:  م یکه مستق نی بازم بدون ا س،یرئ نیشما بگ ی،چشم هر چ

 

 .رمیخودم م ستین  یاز ی_نه ممنون، ن

 

چکار به من   دی!بره با نامزدش خرادین ومد،خبین به مذاقش خوش ادیجوابم ز  انگار
همون قدر که  شناختمیکه من م  یری نگه چون آرشاو یزیچ گهیداره؟انتظار داشتم د 

 . شتریب  دمیمهربونه  تا همون حدم مغروره،شا 

بر خالف تصورم با همون   کنه،امایبار دوم تکرار نم یوقت خواسته اش رو برا  چیه
به نجال در همون حال خطاب به  یرفت و با اشاره ا یدرهمش به طرف در خروج یاخما 

 هر دومون گفت: 

 منتظرتونم! نی _تو ماش

 

 ! منتظرتونم؟
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 .دیانگار نه انگار که شن رمی خوبه حاال گفتم خودم م هیعجب آدم 

که ول معطل بود،پوزخند زد   کاوهاد،یزور خودم رو کنترل کردم که لبام به خنده کش ن به
 زد و گفت:  شیشونیکنف شده بود،دستشو به پ یانگار بدجور

 

 خانما. ادی _عزت ز 

 

داشت نگاه   ینجال اخم کم رنگ رون یب میرو برداشتم و با نجال رفت  فمیک رونی رفت ب و
 بهم انداخت و گفت:  یدار یمعن

 

 .ی_معلومه چشمش رو گرفت

 

 به نجال انداختم. یمنظورش کاوه است،نگاه کوتاه  دونستمیم

 

 .سین یزی منو و اون چ نی_ب

 

  یمحض رضا یگربه ا  چیبود که ه  ن یهست،فقط منظورم ا نتونیب  یزی_منم نگفتم چ
 برسونتت... خواستیکه م  نیهم ره،مثالیگ یخدا موش نم

 

 حرفش رو قطع کردم و گفتم:   یحوصلگ یحرفا رو نداشتم،پس با ب ن یا  یحوصله   چیه
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 .ستی_خواسته اون برام مهم ن

 

 گفت:  زود

 

 ؟ ی رو دوست دار  ی ا  گهی_چرا،کس د

بود؟ نکنه حسم به   یمنتظره رو نداشتم،منظورش چ ری سوال غ  نیانتظار ا  چیکردم،ه کُپ
گفتم آره عاشق شدم اونم عاشق  یدادم م  یم  دیبا  یجواب ده،چهیرو فهم ری آرشاو
 تو.  رنامزدی آرشاو

 

 تصورش رو هم دوست نداشتم.  یحت

 

 لب زدم.   آروم

 

 _نه!

 

 و پولدار هم که هست.  پیه،خوشتیموفق  ؟آدمیبه کاوه فکر کن  یخوا ی _خب پس چرا نم

 

 به سواالش نداشتم!  یبهش بدم،حس خوب یبودم چه جواب مونده
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 . ییبازجو یمتهم گرفته بود برا  انگار

 

 حال لب تر کردم و گفتم:  نی ا با

 

 .سین یکه گفت یینایمن،فقط ا ی_چون،مالک ها 

 

 هم که نبود! واقعا

 .نبود نایاز ا  چکدومیبه خاطر ه ری حس من به آرشاو 

  یکه منو از دست اون پسرا  هی بود،نمونه اش اون شب بارون شیخاطر جنم و مردونگ به
و    رهیدردسر راهش رو بگ یب گهی د یا یلیتونست مثل خ  یکه م یمزاحم نجات داد،در حال

 بره. 

گذرگاه جون خودش روبه خطر انداخت و به موقع   نیی خاطر شجاعتش بود که پا به
 گرفتتم. 

  یاز بچه ها  یلیتنها شامل من بلکه شامل حال خ ،نهییادعا  چیه یبود که ب  شی مهربون
  ریّ خَ  کی به عنوان  هیبرخالف بق نکهیشد ،بدون ا  یم  ازمندایاز فقرا و ن  یلیخونه خ میتی

کاراش معروف بشه    نیازش برده بشه و با ا یمختلف اسم  یها  تی تو رسانه ها و سا 
 ! یو چشم داشت ای ر چیبدون ه

 کاراش،خبر نداشتند، نی هاش هم از ا  یاز دور و بر یلیخ یحت

 و عاشق نشد!   دیرو د نایا  شدیمرد بودمگه م کی تمام   یبه سادگ ری آرشاو

 به نجال انداختم،خوش به حالش!  یرت بارحس   نگاه
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  دنیبرم اما د یدوباره مخالفت کنم،و بزاره با تاکس خواستیدلم م رونیب میشرکت رفت از 
 نگفتم.  یزی درهمش چ یاخما 

جلو بهم  ی نهیاز تو آ  یعقب رو باز کردم و نشستم نجال هم جلو نشست، نگاه  در
 دم یقرارم نال یدل ب  ی انداخت و من تو

 .کوتاه تو رو هم ندارم  ینگاه ها  نی طاقت هم  یحت ر،منینکن آرشاو  نگام

  ینگاه م یکرد با ن یو شالش رو مرتب م نیی رو داده بود پا نهیکه آ ن یدر همون ح نجال
 گفت: ری به آرشاو

 

 د؟ یخر  میبر  یا یم  یآرام رو رسوند نکهی_آرشا بعد از ا 

 مزاحم بهم دست داد. هی  ومد،حسین خوشم

  دیامروز سه شنبه است با یدونی!اسمم رو کامل بگو،بعداشم خودت که مریآرشاو _آرشا نه 
 .ایتو هم ب  یخوایبچه ها اگه م شیبرم پ

 و گفت:  رونیرو کالفه داد ب نفسش

 

موندم تو چطور دو هفته در   رهی که اومدم برام بسه حوصلم سر م ی_نه همون چند بار 
 اونجا.  یریسه شنبه ها م  ونیم

 

رفت   ینجال سر م ی حوصله   یمعصوم و دوست داشتن یاون همه بچه ها  ونی م واقعا
بچه ها و من خواسته بودم که باهاش   شیخواست بره پ یافتادم که م یاون روز  ادی

 بود:  دهیبرم و اونم با تعجب پرس
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 ( ؟ی ایب  ی)واقعا دوست دار

 

 بود!  یبگو تعجبش به خاطر چ پس

 دیکش یاونجا م  م یتی ی که به سر تک تک بچه ها یدونست که با هر دست پر مهر ینم
 شدم. ی از اون بچه ها ذوق زده م  شتریمن  ب

 

 بهم انداخت و گفت:   نهیاز تو آ یرو که رسوند نگاه نجال

 جلو!  ای_ب

 

 _نه راحتم.

 

 _من ناراحتم. 

 

بشر خوش اخالقه بنا به دستورش رفتم جلو با   نی گفته ا   یک رمی گیرو پس م ا،حرفمیخدا
 لبخند کج گفتم: هیو با   اوردم یکه طاقت ن کردیدرهمش داشت نگام م یهمون اخما 

 

 کنم! زی_شماره بده وار 
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 : دیپرس جیرو نگرفت و گ منظورم

 

 و؟ یچ

 

 _َطلبتو! 

 

د تا نخنده  زنه بهم،انگار تازه منظورم رو گرفت لباش رو جمع کر  یمثل طلب کارا ذل م  واال
 گفت:  ینگاهش رو ازم گرفت وبعد از کم

 

ظاهر سانتال مانتالش رو نخور، تعداد دوست   س،گولین ی_از کاوه دور بمون آدم درست
  کی بودند پس نذار بهت نزد شتریسرش هم ب  یاز موها  دیکه عوض کرده شا  ییدخترا 
 شه.

 

 ! دهیم لمونیبگو آقا چرا راه به راه اخم تحو  اوه،پس

 

 قصد رو دارم!   نی_خودمم هم

 

 بهم انداخت وبا پوزخند گفت:  یکوتاه نگاه

 

 ؟ یشد  نشی_پس چرا اون روز سوار ماش
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 کردن.  ن یج نیو س ییبا نجال افتادن تو کار بازجو ییکنم دوتا فکر

 

  خوادینداره و فقط م یا  گهیاصرار کرد بهم گفت قصد د ادیسوار شم ،خب ز  خواستم ی_نم
 برسونتم .

 

 . یقبول کن  دیتو هم با  یبش نشیاصرار کرد سوار ماش یهر ک یعنی؟ یچ یعنی_

که   هیهمه به خاطر قول  نایموضوع حساس شده ا  نیرو ا  نقدرینگاش کردم،چرا ا  متعجب
 داده،سوالم رو به زبون آوردم. میی به دا

 

 ؟   یداد میی که به دا هیبه خاطر قول تتیحساس نی _ا

 

 _آره. 

 

  یکه همه  نیچرا از تصور ا  دونمیازش نداشتم  اما نم  یا  گهیانتظار جواب د که نی ا با
که ساده از   یداده از خودم  از حسم از دل میی که به دا  هیمحبت و توجهش به خاطر قول
 کف داده بودمش بدم اومد. 

 تلخ گفتم:  
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 غلط. یدرسته چ یچ دونمیم ست،خودم ین یاز ی_ن

 

 لبخند کج گفت:  هی  ای

 

 . یبچه ا یلیآخه خ یدونیکه نم نهی_مشکل هم

 

  نباریکرد بر خالف دفعات قبل ا  یتکرار م  دیبچه حساسم هر بار با یرو کلمه   دونستیم
 نشون ندادم.   یواکنش  چیه گهید

به   دیعوض کرد تا رس یکی یک یو روشنش کرد اهنگارو   نیبرد سمت ضبط ماش دست
 اهنگ مورد نظرش 

و منم   خوندی م  شد،خوانندهینم ی وقت برام تکرار چی دوستش داشتم و ه یلیکه خ یاهنگ
 لب هم آوا شده بودم. ری باهاش ز 

 

 آرامشم…  رِ یکنارِ تو درگ ست؛یتو ن هیشب  یحس چیه  برام

 کشم یکه کنارت، نفس م نیهم  ه…یاز تماِم جهان کاف نیهم

 ست… یتو ن هیشب  ؛یحس چیه  برام

 … یمن  یهر جستجو انِ ی پا تو؛

 یمن  یآرزو ن،ی باتری آرامشه… تو ز  نِ یتو؛ ع یتماشا 

 یکن  یبه من نگاه نم ؛ی کنارم …یکن یعذاب رها نم نی از ا  منو

 من بسه!  یبرا  ؛یکه فکرم  نیرسه… هم یقلِب تو؛ به من نم تمامِ 
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  یو اهنگ مورد عالقت چقدر م ،یکه عاشقش یکنار مرد   نیخلوت،تو ماش ابونیخ هی
 آرامش گذراست.  نی ا  دونستمیکه م یمن  یتونست آرام بخش بشه اما نه برا 

  هیکردم از   یکرد،حس م یلب داشت اهنگ رو زمزمه م  ری ز  رانداختمیبه آرشاو  ینگاه مین
 ؟ یناراحته،اما از چ یزیچ

 

 من بسه!  یبرا  ؛یکه فکرم  نیرسه… هم یقلِب تو؛ به من نم تمامِ 

 لحظه لحظه ام، کنارت خوشه نیعادت با تو بودن هنوز؛ بب ن یا از 

 کُشه! یتو باشم، منو م  یروز؛ اگه ب هیعادت با تو بودن   نیهم

 حالتوُ  یپرسم از هر کس یحالم بده؛ که م  نقدریا  ییوقتا  هی

 گرده دنباِل تو…  یکنم پشِت من؛ همه شهر م ی حس م ییروزا  هی

 یکن  یبه من نگاه نم ؛ی کنارم …یکن یعذاب رها نم نی از ا  منو

 من بسه!  یبرا  ؛یکه فکرم  نیرسه… هم یقلِب تو؛ به من نم تمامِ 

 یکن  یبه من نگاه نم ؛ی کنارم …یکن یعذاب رها نم نی از ا  منو

 من بسه!  یبرا  ؛یکه فکرم  نیرسه… هم یقلِب تو؛ به من نم تمامِ 

 دست برد و ضبط رو خاموش کرد.  هویباشه  بهم انداخت،انگار که کالفه  یکوتاه نگاه

 

 بود که؟  ،قشنگی_چرا خاموش کرد 
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شده    دیکه از جواب دادنش نا ام ی،درست وقت ابونینگفت ذل زده بود به خ یزیچ
 ، لب زد:  زنهیداره با خودش حرف م ای که گو یبودم،آروم جور

 

  بهیکه فقط به حال خرابت دامن بزنند عج ن یکنند جز ا ینم یکار چیاز آهنگا ه  ی_ بعض
 به گوش دادنشون. میکه ماهم مصر 

 

به حال خرابش دامن بزنه؟اصال چرا    دیآهنگ با  ن ی،چرا ا  دمیفهم یاز حرفاش نم  یزیچ
 آهنگ ؟  نیا

ربع ساعته   ری نداشته باشه مس  دنیواسه رس  یعجله ا  چیروند،انگار که ه یآروم م یلیخ
 !  شتریب دمیشا ای ساعت  میشد ن

  هیو درو بازم کردم با   ره یخونه پارک کرد دست بردم سمت دستگ  یروکه جلو نیماش
 .رونی رفتم ب دمی که جوابش رو نشن  یلب ر یز  یخداحافظ

 

 وصدام زد. ن یی رو داد پا شهیش

 _آرام. 

 

تونست   یم  ری اسمم توسط آرشاو  دنیفکر کردم که چقدر شن نیبرگردم به ا نکهیا  بدون
 لذت بخش باشه، 

 بار دوم که صدام زد برگشتم و منتظر نگاش کردم .  یبرا 
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  یم نمیوا   یکه تو هم بودن با بچه ها رو دوست دار دونمیبچه ها،م ش یبرم پ خوامی_ م
 م؟ یبر  یا ی دنشون،مید یرفت ییخودت تنها یچند بار  هیدونم که 

 

اش رو از دست بده و نا    هیحرو دیای گفت ن  یگفت به خاطر بهار که دکترش م یم راست
هم که شده   یذره ا  یبراش سّمه رفته بودم و باهاش حرف زده بودم تا بتونم برا  ید یام

 داده باشم. هیدلگرمش کنم و بهش روح

که بگم   خواستیدلم م یلیکه منتظر چشم دوخته بود بهم انداختم خ ری به آرشاو ینگاه
  یرقمه درست نم چیداشتم و من ه ری که به آشاو یباشه و باهاش برم اما نه ،بنا به حس

 کردم جواب دادم: یم ی تونستم ازش دور ی تا م دی با دمش ید

 

 خسته ام!   یلیخ ام،امای خواست ب یدلم م یلی_خ

 گفت:  زود

 

 . میمون  ینم ادی_ز 

 

کالفه نگاهش   زنمی نم یحرف دی د یدرخواست باشه وقت هیبود انگار که  یجور هی  نگاهش
 رو روشن کرد و گفت:  نشیاشرو ازم گرفت، م 

 

 ! ،خداحافطی_ باشه،معلومه خسته ا
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 رفتنش نگاه کردم. ری و به مس  دمیکش یرو گرفت و رفت آه گازش

 سوت کور.   یخونه   کی انداختم و درو باز کردم،من بودم و  دی،کل شه یتر از هم خسته

  ییتنها کی هم مثل خودم  ماتم گرفته بودند،من بودم و   واراشی که در و د  یا خونه
 جذام گونه،

 شدن نداشت!  دهیهر گز قصد تن  ا یکه گو  ییتنها  ی له یپ کی بودم و   من

که هم   یخونه ا  یجهنم،پس نظرتون درباره    یعن یکه توش مادر نباشه  یخونه ا  گنیم
 خود جهنمه! گهی د نی؟ا  هی چ یخواهر و برادر  چیمادر نداشته باشه و هم پدر و نه ه

 .ییحصار تنها  کی و فقط خودت باشه و   فقط

که به خاطر   یبلند شه برات غذا گرم کنه و نه پدر عیو سر   یکه بدونه گرسنه ا یمادر نه
 اومدنم، رید

 کنه و غر بزنه! خمیتوب

  یزیو سر هر چ نی زد یمن حاضر بودم تمام عمرم سرم غر م نیبابا کاش بود  مامان،
 سرزنش  

 . نیاما فقط بود  دمیشن یم

حموم رفتم لباسام رو از تنم در آوردم وان که پر از آب ولرم شد تن خسته ام رو توش   به
 رها کردم. 

 رو بالشتک مخصوص گذاشتم و چشمام  رو بستم.  سرمو

 

چقدر گذشت و چقدر تو اون  حالت موندم بلند شدم و بدون خشک کردن   دونمینم
 خودم،
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 ندادم،  تی کرد اما اهم یآب از موهام چکه م رونیو رفتم ب  دم،یرو پوش میلباس ی  حوله

 کرد.  یدلم درد م ریشد کمرم و ز  یم کی ام نزد انهیکه عادت ماه شهیهم مثل

  هیبا  ییرو پر از آب کردم و گذاشتم رو گاز بعد از جوش اومدن ودرست کردن چا  یکتر
 یباز بود و باد خنک مهیآشپزخونه ن ی،پنجره   ینبات نشستم رو صندل  ییبزرِگ چا وانیل

 کرده بود، دایراه  پ سمیخ ی موها یتا البه ال  دیوز  یکه م

 کردم!  یبستنش نم یبرا  یتالش چ یه ،یبه بخار چا ره یخ ومن 

  یو  یت  یمبل جلو   یپتو رو   هیرفتم تو اتاق و با  وانیو شستن ل میی از خوردن چا بعد
 کردم.  یم نیی رو مرتب کردم و با کنترل کانال ها رو باال پا  دم،پتومیدراز کش

 با حرص خاموشش کردم.  شد،آخرسرینم دایپ یبه درد بخور یبرنامه ا چیه اما

 یدوست ندار گهید یحت  یباش یباش یخواد قو  یدلت نم گهیبه بعد د ییجا  هی از 
  هیبه خودت تک ایو   یسیخودت وا  یرو پاها  یدوست ندار گهی،دیبودن کن یتظاهر به قو

 .یبد

آسوده   یو همه کس با خاطر زی به همه چ تی اهم یباشه که تو ب یکی  یدار دوست
 ، یبد هیبهش تک

 بلرزه.  یکه به هر باد   ستین یدی،بیکه مطمئن باش یگاه محکم و قو  هیتک هی

به   که یطلبه،کس یمرد م  کیو دست نخورده،که  ف یاحساسات لط یبا کل م،یزن آره،چون
 بکشه. دک یمرد باشه،نه فقط اسم مرد رو    کی  یِ واقع ی معنا

 چقدر خسته کننده است!  ییتنها

 شمیپ ادیتونستم زنگ بزنم به نرگس تا ب یم  کاش

 نه! اما

 ! امیدر  ب ییمن که مثال از تنها   شیپ ادیکنه م  یرو ول م نیامیبن
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 ! یچ یبعد  یدفعه نرگس اومد ،دفعه ها نیکه ا   میری گ حاال

 بچه ها!  شی رفته بودم پ  ر یکاش با آرشاو  یوا 

 غلط. یدرسته،چ یدونستم چ  ینم گهیرفتم د یها با خودم کلنجار م وونهید  مثل

 گفت:  یدرونم م یصدا 

 " یکن بهش عادت کن  ی چه در خلوت،پس سع ،یدر شلوغ ،چهییتنها  شهی"تو هم

  یهمه آرزو داشتن  جا  یروز  ه یکه  یشد کجا شد اون دختر یجور نی شد که ا  یچ  اصال
 خوردند. یرو م شیاون باشند و حسرت زندگ

 جواب خودم رو دادم،  خودم

 که پدر و مادرش فوت شدند،اونم ُمرد.  یروز  همون

 

  میشو یکه ما را بلد باشد، دلسرد م  خواستیرا م ینبود دلمان کس اد ی "ما که توقعمان ز 
خسته   میدهی واکنش نشان نم یکنش چیو به ه  میکنیسکوت م ستین مینیب یم  یوقت
و   میختی ر ی ،چا مینشد دهی و شن  میحرف زد می نشد دهیو د  میبارها بود یوقت میشد
  لم یف میخورد ییتنها

  یآدم ها برا    یدانیم میخت یاشک ر  ییو تنها  م یبغض کرد میدیخند ییو تنها   میدید 
 آورند"  یکم م بیخواهند دلشان که گرم نباشد  عج یم  زهی ماندن انگ

 

 

 

 به خودم اومدم   میزنگ گوش  یبا صدا 
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نقش بسته   میگوش یکه لبخند رو به لبام آورد رو صفحه  یدوست داشتن یِ کلمه ا  دو
 بود،

 نجات  فرشته

 ؟ ی _سالم خوب

 

 مکث ادامه داد:  یاز کم بعد

 ؟ ی ا  هیپا یشهرباز  می يخوايم بربا بهار م 

 

 ام!  هی؟من با تو تا خود جهنمم پا یپرس  یسواله م نمیا

 

 _آره. 

 

 . نیی _پس ِبپر پا

 

بود بدون خشک کردنشون تند   سیبه اتاقم رفتم  موهام هنوز خ عیگفتم و سر   یا باشه
 بستمشون، ی شونه شون کردم و دم اسب

جلو نشسته بود در عقب رو باز   رون،بهاریلباسام و آماده شدنم رفتم ب  دنیاز پوش بعد
 کردم و نشستم. 

  نیریبا لبخند و بهار با ش ر ی دادم هر دوتاشون برگشته بودند به طرف من آرشاو سالم
 .دمیجوابم رو دادند خم شدم و آروم گونه اش رو بوس یزبون
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 رم؟ یعز  ی_خوب

 

 .یشی م مبهتر گهیرمی_خوبم خاله،عمو آرشاو 

 

دختر معجزه   نیا  یماریاگه عالج ب  ا یدلم غنچ رفت براش،تو دلم دعا کردم خدا  چقدر
از درگاهت،من به   ستمین د یکفره ناام ی دینا ام گنی که م دمیاست پس معجزه کن،شن

 دارم. مانی معجزه ات ا

 

 _آرام. 

 

 لب زدم :  اریاخت   یب ریاسمم توسط آرشاو  دنیشن با

 

 _جاانم؟ 

 

رفته بود و همچنان ذل زده بهم به   ادشی که انگار حرفش  ری آرشاو ی  رهیخ نگاه مات و با
 ؟ یوسط پروند  نی بود ا یچ ظیجانِم غل نیخودم اومدم،خاک تو سرت آرام ا 
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دونم چقدر موفق بودم ،منتظر چشم  یباشه اما نم یکردم حالت چهره ام عاد یسع
رو   یک  دمیَلختم که نفهم ی از موها  یبه تره ا  یدوختم بهش به خودش اومد،اشاره ا 

 : دیصورتم اومده بودند کرد و پرس

 

 _موهات نم داره؟ 

 

 هنوز نم داره. نی _آره از حموم که اومدم موهام رو خشک نکرده بودم، به خاطر هم

 

 در هم شد،نگران گفت: اخماش

 

 ایباش برو موهاتو خشک کن بعد ب ؟زودیخور  یسرما م یگ یتو دختر!نم یا  وونهی_د
 ،منتظرم. 

 

 عذابم نده!  نی از ا  شتری،بینباش لعنت نگرانم

 

 خودشون! شنی م ست،خشکین یاز ی_ن

 

 گفت:  یِ لحن دستور با

 

 که گفتم رو انجام بده!  ی_زود باش کار
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 گفتم: کالفه

 

 ...ر،خیآرشاو  الیخی_ب

 حرفم رو تموم کنم محکم گفت:  نذاشت

 

 که گفتم،زود باش!  نی_هم

 

 من.   یِ دوست داشت یگو  چشم،زور

 آخرش؟  یچسپون  یم هیچ ت یمالک  میم  نی!حاال ا من؟

 مگه؟   خورهیبر م ییجا خواد،بهیدلم م خب

موهام رو باز کنم با سشوار مشغول خشک کردن    نکه،کشیرفتم تو خونه بدون ا دوباره
 ! نهیپشتشون رو هم بب ستی ،حاال قرار نموهام شدم  یجلو

 . رونی هم زمان نبرد و زود رفتم ب قهیموهام چند دق  یخشک کردن جلو دیشا

 .شدمی منم سوار م  شدیکه م یا   لهیبهار سوار هر وس یمنم  پابه پا  نباریا  یشهرباز  تو

هم که انگار،شخص پشت تلفن قرار نبود دست از سرش برداره دائم درمورد کار   ری آرشاو
 زدند.  یحرف م

 واسه کار؟  میکن  یم یزندگ ای  یواسه زندگ میکن یم دم،کاریمن هنوز نفهم و
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 ! ابیلحظه رو در الیخ یب حاال

 .دمیخند یزد و من  آروم م یم  غیج جانیاز ه بهار

 بشم! سوار چرخ و فلک  خوامی_خاله،من م

 

 کرد؟  یتکرار م  نویبار بود که ا نی چندم یبرا 

 شه؟ ینم الیخ یب چرا

 

 ؟ یترس ی_آخه وروجک تو واقعا نم

 

 سوار شه.  خوادیدلش م دی شا ی_چکارش دار

 

 به با ذوق گفت: م،بهاریهر دو به طرفش برگشت  ریآرشاو  یصدا با

 عمو. ی ای _تو هم م

 آرام. می_چرا که نه،بر

 

ترس از   ن یداشتم و ا یبلند یا یفوب شهینه،هم ایدونستم سوار شم   یدل بودم نم دو
 شده بود.  شترینجاتم داده بود ب ری ته دره و آرشاو افتادمی که داشتم م یزمان

 

 ام؟ ی_منم ب
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 گفت: طنتیابروش رو داد باال و با ش یتا  هی

 

 ؟ ی ترس ی_م

 

 خودم رو ببازم گفتم:  نکهیبدون ا 

 

 ترسم.  ین م گفته م  ی_نه ک

 

 .می_خب پس بر 

 

 داشتم.  دیاول از همه سوار شد و بعد از اون بهار،هنوزم ترد ری آرشاو

 

 ؟ یسادی چرا وا گهی د ای_ب

 

 رفتم داخل.  یلب  ریبسم اهلل ز  هیو با  دمی کش یقیعم نفس

 

 _کمربندت رو ببند.
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 گفتم و  کمربندم رو بستم.   یا باشه

 

 گرفت. یو فلک روشن شده بود و لحظه به لحظه اوج م چرخ 

 نیی پا افتادمی که داشتم از گذرگاه م  یروز برف ادیشده،  شتریکردم استرسم ب حس
 افتادم.

کردم االنه که  یگرفت حس م یرو بستم،هر لحظه که اوج م ادچشمامیاسترس ز  از 
 .افتمیب

 و محکم گرفتمش.   میکنار  ی لهیترس چنگ زدم به م با

 ده؟ یآرام،چرا رنگت پر  ی_خوب

 

 نگهش دارند!  ی بگ شهیم  ری_آرشاو 

 

 : دیپرس متعجب

 

 _چرا؟ 

 

 .گهیترسم،بگو د ی_چون م

 

 گفت:  طنت یو با ش دیخند
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 .شهی_نم

 

 .شمی م  ادهینگه داره من پ نیی دور که اومد پا نی_خواهشا بگو ا

فراهم شده باشه،حرصم   حشونی،انگار که اسباب تفر دندیخند  یهر دو م ری و آرشاو بهار
 .خندندیتفاوت نشستند م یاونا ب دمیترس یم یچ  ن یگرفته بود من ع

 .دمیکش یفیخف غی و فلک که تکون خورد،از ترس ج چرخ 

 

 نه؟  اینگهش دارند  یگی_م

 

 خنده گفت: با

 

 شنوند؟  یداد بزنم صدام رو م  نجای_به َنظرت از ا

 

 بگو؟  نیی _هر وقت رفت پا

 

همون اول که هنوز سوار نشده   دی،بایفکر و کله شق نباش یب نقدریا  ی_ُنچ،تا تو باش
 نه االن. یگفت ی م میبود
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 مکث کرد و دوباره گفت:  یکم

  یاگه زود رفته بود ادتهی رو  یافتاده بود یاون دوتا پسر عوض ریکه گ ی_اون روز بارون
همه و همه اش   نیی پا یکه از گذرگاه افتاد یاون روز   ایافتاد  یخونه ات اون اتفاق نم

 و کله شق بودنته.   یفکر یبه خاطر  ب

 

 وقت درس اخالق دادنه؟   ن،االنی ا  گهی م یخدا چ ای

 ! میما هم مثال عاشق شد  شنی عاشق م  ملت

 !افتمی دارم پس م نجاینه انگار که من ا انگار

 

 کامل شه؟ هتیتنب نیی جا پرتت کنم پا نیهمچطوره از  گمای_م

 

 افتادم.   یداشتم پس م گهیتصورش هم وحشتناک بود رسما د  یحت یوا 

واقعا از   گهی بر خالف انتظارم نگفت نگهش دارند،د ر یاما آرشاو  دیهم چرخ گهی دور د هی
 بود.  دهیبدنم به صفر رس یشده و دما  شتری دستش دلخور شده بودم لرزش بدنم ب

نمونده   یزیچ  گهی کردم د یچشمام جون گرفته بود،حس م یافتادنم از گذرگاه جلو  لحظه
 که نگهم داره!  ستین یدست نباریو ا افتمیتا ب

 

 آرام؟  ی_خوب

 

 بهش ندادم و فقط دعا کردم که زودتر تموم شه.  یجواب
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بهش ندادم رفته رفته صداش نگران شده بود و   یصدام زد،اما بازم جواب  گهیبار د چند
 .زدیپشت سر هم صدام م

 

 ؟ یزن ی_آرام با تو ام چرا حرف نم

 

 بزنم! یحرف  طی تو اون شرا تونستمینم خواستمم یاگه م یجواب ندادم حت بازم

 

لحظه  جسم لرزونم رو در درآغوش     کیدر   یتر شده بود و بعد از کم  کی نزد ری آرشاو
  دش یکه سفت و سخت به عقا   یری باور کنم آرشاو د یچشمام رو باز کردم،با رت یگرفت،با ح

 االن منو در آغوش گرفته؟!   بندهیپا

 کرد.  یهام رو پر م ه یر  رش ی نظ یعطر سرد و ب یبو  دمیکش  یکه م یهر نفس با

 اش سرم رو چسپوند به خودش!  گهی دست د هی با

 لب زد:  نگران

 

 نگه داره.  گمیاالن به مسئولش م ،یلرز یم یدار  د یمثل ب  یشد  خی کهی ت هی_آروم باش  

 

بود نه   جانیه  یاز رو نباریشده بود اما ا  شتریبدنم نه تنها قطع نشده بود بلکه ب لرزش 
 ترس! 

 ترسم دود شده بود رفته بود هوا!  دم،انگاریترس ینم گهیبود،اما د بیعج دیشا
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 ! کردیلحظه توقف م  نیآرزو کردم کاش زمان در هم یلحظه ا  یبرا 

 

  خی که یت هیکه به قول خودش    یمن  یقرارم شدت گرفته بود، برا  یقلب ب  یها تبش
 سوختم.   یداشتم م بیشده بودم تو حرارت آغوشش عج

  یدائم  زمزمه م ری عالم بود،آرشاو ینقطه  نیو امن تر نیکه برام گرما بخش تر  یآغوش
 با   یفرق چیزمزمه ها برام ه نیکرد که آروم باشم و ا

 ها نداشت. زمزمه نیتر  عاشقونه

 اومده کاش  نیی کردم چرخ و فلک پا یم  حس

 !ستادیا  یو همون جا م  شدیاصال کاش خراب م  ومدی ینم 

 داد زد:  ری آرشاو

 

 .  میشیم اده ی _آقا نگه دار،ما پ

 

 د... دیآقا با شهی_نم

 

بعد حس کردم چرخ فلک   یادامه نداد وکم  گهیکه د  دید  یچ ریدونم تو نگاه آرشاو  ینم
 .رونیبلند شده بود به خودم اومدم وتند از آغوشش رفتم ب هیاعتراض بق ی ستاده،صدای ا

 حرکت کردم.  یشهرباز  یو به طرف در خروج  رونیو بهار زدم ب ر یتوجه به آرشاو  یب

 زد، ی کرد که از دستش ناراحتم،پشت سرم راه افتاده بود و صدام م یفکر م ری آرشاو

 کردم. یدر اصل داشتم ازش فرار م اما
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 بهار،مثل بچه ها قهر کرده!   ین یبی،میترس  یحد م ن یدونستم تا ا  یبه خدا نم سای _آرام وا 

 

 بهار اومد:  یصدا 

 

 قهر نکن. سای آرام وا ی_آبج

 

بهار رو در آغوش گرفت و با   ر یشون نشستم آرشاو که اونجا بود سمت مخالف یمکتین رو
 بلند خودش رو بهم رسوند  یقدما 

. 

 تو دختر.  ،ی_چقدر تند 

 

 نشست. کنارم

 

 . نمی_ برگرد بب

 

 ! برنگشتم

 

 آرام خانم؟  یگرد  ی_ بر نم
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 نگرفت،کالفه گفت: یجواب یوقت

 

 ! یترس  یحد م نی_من که کف دستم رو بو نکرده بودم بدونم تا ا 

 

فاصله   دیشا  مکت،یرو کمتر و کمتر کرد دستش رو گذاشت پشت سرم رو ن نمونیب فاصله
 نبود.  شتریب  یچند سانت  نمونیب

 تو دهنم!   ومدی قلبم داشت م  یکیهمه نزد ن یا از 

 ! یبامن لعنت نکارویداشتم داد بزنم نکن ا دوست

 رو نداره!  یک یهمه نزد   نیدل وامونده طاقت ا  نیا

 زد کالفه بود:  یموج م یمونیلحِن صداش پش  تو

 

 .یشی دونستم بدتر م یزه،نمیر یکم که بگذره ترست م هیکردم  ی_فکر م

 

 شده بود  یزدم عصب  ینم یحرف  نکهیا از 

 

 ؟ ی شیم یراض  د ی_اگه بگم ببخش 
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کار بد   هیشده بود که بعد از انجام   ییخنده ام گرفته بود مثل بچه ها هویَبلَبشو   نیا  تو
 مادرشون.  شی گردند پ ینادم بر م

 

 بچه پرو!  ی_رو آب بخند 

 

که گفت بلند شد و با بهار رفت ،شالمو رو سرم مرتب کردم صاف نشستم و با چشم   نو یا
 ! دمشید  یگشتم،اما نم ری دنبال آرشاو

 

 کرده رفته ،نه بابا مگه بچه است.قهر   دمیچون بهش خند نکنه

به   ومدیبهار رو در آغوش گرفته بود و مشما به دست داشت م دمشیکه گذشت د یکم
 طرفم.

  یرو در آورد و بدون حرف ن یا  وهی از تو مشما آبم ن یبهار رو گذاشت زم دیکه رس کنارم
 هارو داد دست بهار.   یخوراک  هیشو گذاشت داخل و بق

 

 افتاده.  _بخور فکر کنم فشارت

 

 .دهی هم م یدستور چه

 

 رو از دستش گرفتم،  وهیآب م  یرلبیتشکر ز  با

 به ساعتش انداخت وگفت:  ینگاه ری آرشاو
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 بهاره. یوقت استراحت و دارو ها  میبر  دیکه با  نی_مثل ا 

 خواستم سکوت رو بشکنم. ی بهار رو که رسوند م م یراه برگشت همه مون ساکت بود تو

 

 ؟ ی _ با دکتر بهار حرف زد

 

 بهم انداخت و گفت :  ینگاه مین

 

  ش یماریوضع ب  گهیباورت نشه دکترش م دیامروز باهاش حرف زدم،شا نی _آره اتفاقا هم
 بهتر شده  یلیخ

 

 با  ذوق گفتم:  دمی رو شن ایخبر دن نیلحظه انگار بهتر  اون

 

 ؟ ی گیم  ی_جد

 

  دیام  خته،بهیر یدرمان یم یاواخر ترسش کال از ش  نیا  گهی ش مدکتر  شهی_آره بهترم م
  یم یرو کال گذاشته کنار و سع یریو گوشه گ یافسردگ  خورهیبهبود داروهاش رو مرتب م

 کنه. دایبچه ها ارتباط برقرار کنه و دوست پ ی هیکنه با بق

 

 زد:  یموج م نیبهم انداخت تو نگاهش تحس  یمکث کرد نگاه کوتاه یکم
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که   یِ و دلگرم  دیام یکه بهش زد ییبه خاطر حرفا  هیهمه به خاطر وجود تو نای_فکر کنم ا
 است.  ده یدکترش هم باهام  هم عق ستی فقط نظر من ن نیا  یبهش داد

 

حرفا چقدر خوشحال   نیا   دنیانجام ندادم اما از شن  یکه معتقد بودم کار خاص نی ا با
  دمیرس یم   جهینت کیبهار و درمانش  آخرش فقط به   یماریدرباره ب  قیتحق  یدم با کلبو

درمان خودشون رو زود   یکه تا دوره  نیا  هیو خود باور دی راه درمانش فقط و فقط  ام
 کنه،ی رو بدتر م شونیمار یفقط ب یماری ضعفشون تو روند ب ووار باشند ترس   دینبازند ام

 شون غلبه کنند.  یمار یباهاش به ب تونندیکه م دهیام  فقط

 

 جواب داد: یزنگ خورد،با سرخوش  ری آرشاو یبگم گوش یزی چ نکهیاز ا  قبل

 

 _جانم،خاتون قلبم. 

 

فکر که مخاطبش نجال باشه فرو   نیمنظورش نجالست؟با ا  گه؟نکنهی م وی قلبم؟! ک خاتون
 .ختمیر

 

 . امی دارم م گهی _چرا االن  د

..._ 

 اونجام خاتون. گهیساعت د  می_ن
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شخص پشت تلفن اسمش خاتونه آروم گرفتم،اما بدجور کنجکاو شده   دمی فهم یوقت
هم مثل من پدر و مادرش رو از دست   ریآرشاو  دونستمیکه م ییه،تاجا یبودم بدونم ک
 ه؟ یخاتون ک نیداده،پس ا 

 

 کنجکاوم که گفت:  دیاش که تموم شد،انگار فهم  مکالمه

 

 دوستش دارم.  یل یست،خیمادر ن هینباشه،اما برام کمتر از   میمادر واقع د ی_شا

 کهنه!  ینافذش غم نشست،غم  یکردم تو چشما  حس

ازگذشته  اش خبر نداشت    چکسی بدونم اما ه ریآرشاو  ی دوست داشتم از گذشته  یلیخ
 رفته بودند؟   ایچطور از دن ریکه پدر و مادر آرشاو  دونستینم یکس یحت

 

 * 

از عوض کردن لباسام و مسواک زدن رو تختم دراز  ومد،بعدی سته بودم و خوابم مخ یلیخ
 .دمیکش

  یکردم به آغوشش به نگران یفکر م  ری آرشاو ضیضد و نق  یبه سقف اتاق به رفتارا  رهیخ
 هاش به حساس شدنش نسبت به کاوه.

 که همون ابتدا بهم گفته بود.  هیهمه به خاطر حس برادر نایا یعنی

 !نهیفراتر از ا  یزی چ هیکردم  ینه حس م اما

 بهم داشته؟!   یحس ری آرشاو نکنه

 شه؟ یم ی عنیفکر کالفه رو تخت نشستم  ن یا از 
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 ؟ ینجال چ پس

  دهیوقت ناد چیمون رو ه یسال تفاوت سن   زدهی س  ستی امکان نداره  اون مثل من ن نه
که منو   یر یآرشاو  ی بوده باشه اما نه برا تی اهم  یمن ب  یبرا  ن یا دی ره،شا ی گینگرفته ونم

 هم به زبون آورده!  شهیوهم  نهیب یبچه  م هی

 با نجالست!  شی از همه مهم تر نامزد و

  ایبهم داشته باشه خوشحال باشم  یهم حس ری که آرشاو نیدونستم از فکر ا  ینم 
 هراس داشته باشم؟ 

با فکر به نجال   یو از طرف شدمیطرفه نباشه انگار خوشحال م کی حسم   نکهیفکر ا  از 
 نبود! یوجدانم راض

 بود! یبد  یلیخ حس

 

شرکت    یاز خواب بلند شدم،بعد از آماده شدنم راه میهشدار گوش  یزود با صدا صبح
 شدم.

 شدم،یبودم که تو شرکت حاظر م ی نفر نیاول بازهم

 د اوم ری نگذشته بود که آرشاو شتریب قهیدق چند

 شرکت خودشه به تو چه! اد؟خبیزود م نقدریکردم،چرا ا تعجب

 ! دادمیو خودمم جواب م دمی پرس یها از خودم سوال م وونهیام گرفته بود ،مثل د  خنده

 جوابم رو داد: ییبا خوش رو  دادم که  سالم

 

 ؟ ی ای زود م نقدریچرا ا یینجا یکه ا  یباش ینفر نیزدم تو اول یسالم،حدس م  کی_عل
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زود اومدم که کارم رو زودتر تموم کنم   نیامروز کالسم دارم ،به خاطر هم  ادهیز  _کارم 
 .یا یزودتر م خودتت هم دوروزه که

 

 و گفت:  دیخند

 !هیتو  دنی_آره  شوق د

 

 ؟ هیچه شوخ گهید نی حرفش مات و مبهوت نگاش کردم،ا نی ا با

 

 پاسخ!  یسوال ب یو کل   الی فکر و خ یرفت تو اتاقش من موندم و کل  ری آرشاو 

 هم اومدند ، نرگس هم اومد با خنده گفتم: هیکم بق کم

 _به سالم  عروس خانم.

 

 .زشینازک کرد و نشست پشت م یچشم پشت

 

 ؟ ی سالم،حاال کو تا عروس ک ی_ عل

 

 زنگ خورد:  زشی م یرو  تلفن
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 _بله آقا؟ 

..._ 

 بهشون.  گمی_باشه،م

 

 شدم. کنجکاو

 

 گفت؟  ی_چ

 

نگفت فقط گفت کاوه مهر آرا که   یخاص زیآرام خانم چ یها چقدر فضول شد  ی_تازگ
 بفرستم داخل. عی اومد سر

 

 که باهام  هم صحبت نشه؟  نهیبه خاطر ا  دونستم،نکنهیچقدر مهم شده من نم  کاوه

 دخترونه ات رو!  ی ها یفانتز نیآرام ،جمع کن ا  بسه

اولش نه به االن که با    یک کردنا شروع کرده بود به حرف زدن،نه به پشت چشم ناز  نرگس
 زد.  یحرف م  نیامیبا بن دشیخر نیکوچک  تر  یآب و تاب درباره 

چقدر به    یلحظه ا  ی گفت و من برا یم  ریلباس ز   دیموقع خر  نیامیبن یها  طنتیش از 
 حالش غبطه خوردم. 

 که گذشت نجال هم اومد: یکم

 

 _ سالم به نرگس خانم،و سالم به خواهر شوهر گرام. 
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 شوهر؟!منظورش منم؟  رخواه 

 

 : دمیجوابش رو داد،اما من با تعجب پرس نرگس

 

 _ خواهر شوهر؟ 

 

 نشست و با خنده گفت:  کنارم

 

خواهر شوهر   یشیصورت م ن یخواهره که در ا هی آرام برام مثل  گهیم   ریگه،آرشاو ی _آره د
 .من 

 

داد بزنم  ی ستم،جورین ریدونم چرا دوست داشتم داد بزنم و بگم من خواهر آرشاو  ینم
حرف رو زده که نجال حساس    نیا  د یهم برسه با خودم فکر کردم شا ر یکه صدام به آرشاو 

 نشه!

اونقدر   زمشی سالم عز  یرفت صدا  ریحرف زدن با نرگس به اتاق آرشاو   یبعد از کم نجال
 عاشق هم برسه!  ی لک زده بلند بود که به گوِش مِن ف

   نجا؟یا ادیهر روز ب  دی با آه،چرا 

 ؟ یکن یم یچه غلط نجایپس  هنوز ا  یاستعفا بد یخواستیتو مگه نم  اصال

حوصله شده بودم که جواب سالمش رو   یافکار بودم که کاوه هم اومد اونقدر ب نی هم تو
 هم ندادم. 
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 : دیبه نرگس پرس رو

 

 تو اتاقشه؟   ری_آرشاو 

 

 بود نرگس مجبور شد بگه:  رینجال تو اتاق آرشاو  چون 

 

 .گمی _بله،االن بهشون م

 

  یصندل نی تر  کی تمام اومد و رو نزد  ییرو برداشت تا بهش خبر بده کاوه هم با پرو تلفن
 به من نشست. 

 

 ! ؟ی _آروم خانم َپکر

 

 نطقش باز شد!  نیا  پووف،باز 

 چپ نگاش کردم و گفتم:  چپ

 

 _من آرامم،نه آروم. 
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 اد؟ یاسمت بهت م  یلی_گفته بودم خ

 

  الیخیب  گهی آره تکون دادم و خودم رو مشغول کارم نشون دادم تا د یبه نشونه   یسر
 فک بزنه!  نیاز ا  شتریشه و نخواد ب

 شد: یشد که نم ینم الیخ یب اما

 

 دوست دارم نگاهش به من باشه. زنم  یحرف م  یکیبا  یوقت ؟آخهینگام کن شهی_م

 

 

 !یحرف نزن یتون  یم  یکه کار دارم،ناراحت ینیب ی_نه م

 

  ری آرشاو ی پرو بود،حرفا  یاد یبشر ز  نیحجم رک بودنم تعجب کردم ،اما ا  نیاز ا  خودمم
 ! رمی گارد بگ ی نجوریکاوه ا  یباعث شده بود،که جلو

 

خواست    ینگفت فقط م یزی که چ چارهیرفتارم خجالت زده شدم،ب نی از ا  یلحظه ا  یبرا 
 باهات حرف بزنه! 

 نگفت!  یزیچ گهی که بد زدم تو برجکش که اخماش رفت توهم و د  ن یا  مثل

 داده به من؟  ری شند چرا گ زونشیآو هیاشاره کاف هیهمه دختر که فقط    نیا خب

 بود.هم پشت سرش   ر ی آرشاو  رونیاومد ب ر ی از اتاق آرشاو نجال
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 از لبخند  رو لبش نبود رو بهم آروم گفت:   یاثر گهید  نباریبلند شد ،ا کاوه

 

 _نه ،خوشم اومد ازت.

 

 ! ادیخوشت ن اهیصد سال س خوامیم ه،یآدم عجب

کردم چه برسه   یطرف نگاهم نم یشدم تو رو   یم  عی ضا ینجوریبودم ا  نیا  یجا  من
 نی صاف صاف ُذل بزنم تو صورتش و بگم خوشم اومده ازت،انگار واقعا پرو تر از ا

 حرفاست.

 ! دیحرف کاوه رو شن نکهیمن و کاوه در نوسان بود،مثل ا  نیب  ریآرشاو  یِ عصب نگاه

 بشنوه،به اون چه اصال؟!  خب

 خوره؟!  یبر م  شیبه رگ برادر ِهه

 گفت:   یعصب  که رفت تو اتاق رو به نرگس  کاوه

 بفرستش تو اتاق؟  عی_نرگس خانم،مگه نگفتم هر وقت اومد سر 

 

 نگاهش کرد و گفت: جی گ نرگس

 

 _خب نجال خانم تو اتاقتون بودن. 

 

 حرف رفت تو  اتاقش.   یو ب دیکش یق ینفس عم ری آرشاو
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 غر غر کنان گفت:  نرگس

 

مثبت هجده    یرفت تو اتاقش و با صحنه ها  یسره م هیکن،حاال خوب بود   یو خوب ای_ب
 ! شد؟یمواجه م

 

 با خنده جوابش رو داد:  نجال

 

اشتباه   ن یامیبا بن  یرو درست نشناخت ری معلومه هنوز آرشاو  یی_نه بابا چه صحنه ها
 !هی که تو فکر منحرف تو ییآغوش ساده مخالفه،چه برسه به اونا  هیبا   ش،یگرفت

  ادی آغوش گرمش  تو چرخ و فلک افتادم،از ذوق ز  ادی  هو یکنه  یم یدلم گفتم کار خوب  تو
 لبخند گنده کش اومد.  هیخود به خود لبام  به 

 

 وار نرگس به خودم اومدم:  طنتیش یصدا با

 

 ؟ ی_عاشق شد 

 

 تته پته گفتم:  با

 

 ؟ یچه کشک ؟ی...چه عشق ،چهیگیم ی... چی_چ
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 شمزه! خو یلیخ یلی کشک  خ هی_اووم 

 

 تلخ بوده!  یلی،واسه من که خ دمیدلم نال تو

 

 چشمک ادامه داد: هی با

 

 ه؟ ی؟خبری زنیلحظه لبخند ژکوند م هی، یلحظه گرفته ا  هیتو فکر، یری م دا ی_جد

 

 که نکنه شک کرده باشه؟  ن یاز ا دمینجال نقش بسته بود،ترس یشونیرو پ یکمرنگ اخم

 

 _ببند نرگس،کمتر چرت بگو! 

 

 گفتم.  یک  نیبب اد،حاالیامروز فردا گندش در م نی _باشه هم

 

 کردم بحث رو عوض کنم:  یسع

 

 .یبه نجال بگ داتی و خر روز یاز د  یخوا ی_نرگس نم

 

 : دیبا ذوق پرس نجال
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رو نشونم  داتیتک تک خر  دیبا نید یحلقه هم خر  روز،ی د نید یخر ای چ گهی_راست م
 . ایبد

 

  ینجال کم افهیکرد،حس کردم ق فیهم که از اون بدتر با آب و تاب شروع به تعر  نرگس
 :دمی گرفته شدآروم پرس

 

 شده نجال ؟  یزی_چ

 

 سکوت رو به نرگس گفت:  یو بعد از کم  دیکش یآه نجال

 

لحظات   نی تو شادتر یمن حت  یشاد باش یتونی _خوش به حالت نرگس،چقدر راحت م
از حد وابسته بودم   شیب نیبه نازن کنه،منیم ینیدلم سنگ  یرو  یزیچ  هی شهیهم میزندگ

هر روان   شیبود،همه کسم بود،پ قیخواهر نبود،مادر بود،دوست بود،رف هیفقط برام 
  هی  یتا برا کنم یو دارو مصرف کردم و م  قرصرفتم،هزار جور  دمیکه اسمش رو شن یشناس

و برادرش باهاش  می که نامادر یراحت بخوابم،کابوس کار الی شبم که شده با خ
 که راحتم بذاره.  ستی ن یکردن،شب

 

 از تنفر جمع شده بود:  صورتش
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شدند و هزار بار   ی_حکم اعدام هم براشون کم بود دوست داشتم و دارم دوباره زنده م
 ! مردندیبا زجر م

 

غمش باشه به  یه تسال ک یچون حرف  دی، شا می و نرگس هر رو دو سکوت کرده بود   من
 کرد.  ی ذهنمون خطور نم

 باشه! نی حد غمگ  نیکردم نجال تا ا  ینم فکر

داد،که تا چه حد شکننده است،دلم براش سوخت از جام   یچند که ظاهرش نشون م هر
 بلند شدم و کنارش نشستم  دستم رو گذاشتم رو شونه اش.

 

دند ،خدا عادله ،مطمئن باش  که اونا تقاص کارشون رو پس دا زم،بالخرهی _غصه نخور عز
 روحشون در عذابه.

 

 

 

دوستت بود واز پسر عموت که مثال نامزدت بود   نیکه بهتر ی_آرام ،تو فکر انتقام از کس
 که در حقت کردند.  یانتیخ  ستین ؟کمیستین

 ر؟ ی آرشاو ایبود  دهیمنو از نرگس فهم  یبه نرگس انداختم گذشته   ینگاه

  ینوام برا  یبود،قلب ب رمی گ بانیو هنوز گر  دمیکه تو اون روزا کش یعذاب یآور ادی با
 بار ماتم گرفت. نیهزارم
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 نجال. ستی از دست من ساخته ن ی_کار

 

تا آروم   ی ریخواست انتقام بگ یدلت نم ؟بازمیبود چ  ای مح طشیاگه شرا  یول دونمی_م
 ؟ یکنیفکر نم  نی ا ؟بهیبش

 

که به سرم آوردند  ییچند برابر  بدتر از بال  خواستیکه داغ بودم دلم م لی اون اوا د ی_شا
رو واگذار    زیکنم!همه چ یباورت نشه،کمتر بهشون فکر م دیاما حاال شا ارمیبه سرشون ب

  ایدن گنیکه م  یدیدند،شنیتقاص کارشون رو پس م یروز  هیکردم به خدا،من مطمئنم که 
 دار مکافاته! 

 

 _کاش منم مثل تو بودم آرام. 

 

کشه تا واقعا آرام به   یم  یآرام چه درد نکهیخواست که مثل من باشه،غافل از ا یم نجال
 نظر برسه! 

داشته ام سر وپا   یکه من به زور هم شده سع نهیمن و نجال ا   نیفرق ب ن یبزرگ تر دیشا
 بمونم ودم نزنم!

 زهرَترش نکنم. داشتم  یکه سع  یا  ندهیکه زهر بود و آ  یا گذشته

که از پا درش   دهیو به خاطراتش اجازه م  کنهیم ری نجال معلومه هنوز تو گذشته اش س اما
 ارندیب

 گفت :  یحرف بابا افتادم که م ادی
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و درشتش امروزمون    زی،واسه هر ر  میکن یکه ما فکرش رو م ستین یاونقدرام جد یزندگ
که خودمون   یگذشته،جور میبزنکه چشم بهم  ی زودگذر ی ای؟ دن یکه چ میرو جهنم کن
  شیتونه به زندگ ینم یطیشرا  چیتموم! آدم تو ه یشروع شد و ک یکه ک  میدون یهم نم

آدم نتونه به درد و غم  عادت   دیباشه،شا  دهبهش پشت کر یاگه زندگ  یپشت کنه،حت
هارو رقم بزنه در هر    نیاگه سخت تر  یحت یچون زندگ  ادیباهاش کنار ب تونهی کنه،اما م

 و ادامه داره.  انهیدر جر  یطیشرا

  شدی آغاز نم هیاگه آسون بود با گر  یزندگ یقول سهراب سپهر  به

،اما هستن   ره ی میبار م ه یکردن داره، و فقط    یبار فرصت زندگ هیفقط   یآدم گنیم
 کردن!  یبه زندگ  شنیو دوباره محکوم م رنیمیکه هزار بار م   ییآدما

 

 تا دم در بدرقه اش کرد.  ری نجال هم رفت موقع رفتِن کاوه ، آرشاو  یاز کم بعد

  هیزد و با   شیشونیبه پ یخداحافظ یدستش رو به نشونه   هیرو به من  کاوه
 رون، یگرم رفت ب یخداحافظ

 شناسه!  یکه مدت هاست منو م انگار

 درهم شده بود.  یحساب  ریآرشاو  یها آخم

 

 تو اتاقم!  ای_ب

 

 :دمیپرس آروم

 

 ا؟ _ چر 
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رفتار   لیشده بودم،دل  یاز دستش کفر گهی توجه به چرا گفتنم رفت تو اتاقش،واقعا د یب
هم   ریتو سرم تکرار شد، آرشاو  شبیسوال د   دم،دوبارهیفهم یرو نم ضش یضد و نق ی ها

 دوستم داره؟ 

  ،یگه،حرفینم یزیداره،پس چرا چ  اگه

 ؟ ی زی،چ یا   اشاره

آغوشش تو چرخ   ادیهاش؟  ینگران  لی ؟دل  هیحساس شدنش به کاوه چ  لی اگه نداره دل و
 باشه؟!  تونستیم یاون آغوش گرمش چ  ل یو فلک افتادم دل

به در زدم و رفتم داخل،مثل اکثر مواقع که رو   یشدم و به طرف اتاقش رفتم، تقه ا  بلند
وز  رخش معلوم بود که هن میاز ن  دمش،یاتاقش د  یا  شهیش واری نبود پشت د شی صندل

 اخم داره. 

 

 باهام؟  یداشت ی_کار

 

،خواستم سوالم رو تکرار کنم    رونیبگه،همچنان چشم دوخته بود به ب یزی چ نکهیا  بدون
 که آروم گفت: 

 

 . رسونمتی _کارِت که تموم شد صبر کن خودم م

 

 بود؟  نیکارش هم یعنی
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 دانشگاه باشم.   دی با گهی ساعت د هی _من کالس دارم،تا 

 

 ست:نش شی و پشت صندل رفت

 

 ؟ ی کالس دار ی_با ک

 

 . یدی_استاد سع

 طور که نگاهش رو پوشه ها بود گفت:  همون

 

 بار سرکالس اون استاد   هینداره ، بی_ع

 !شهینم یزیچ یچرونت حاظر نباش چشم

 

که چشم چرون بودنش رو خوب اومده بود اما تعجب کردم از   نیام گرفته بود با ا  خنده
 شدم و با تعجب گفتم:  ادیبه خنده کش ب خواست ی؟مانع لبام که م  دونستیکجا م

 

 چشم چرونه؟  دیدونی_شما از کجا م

 

 ست؟ ی_ن
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 نبود. نی_سوال من ا 

 

 دوخت بهم و با حرص گفت:  مینافدش رو مستق نگاه

 

دم در    دمشیاومدم دنبالت د  یوقت یامتحانت رو داده بود  نیکه آخر  ی_ روز 
 ذل زده بود بهت که... یبود، جور ستادهی دانشگاهتون ا

 

 و خودش رو مشغول کارش نشون  داد،  دیکش  ششی به ته ر ینداد ،کالفه دست ادامه

 :دمیابروم رو دادم باال و پرس  یتا هی حرفش رو بزنه   یادامه   خواستمیم اما

 

 ؟   یادامه اش رو نگفت ؟چرای_ که چ

 

 تحکم گفت: با

 

 ! رسونمتی که گفتم،منتظر بمون خودمم م نی_هم

 

 گفت:  یعصب  هویبار دوم که مخالفت کردم ، یبرا 
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کن ازش   ینگفتم سع ؟مگهینداشت  ی_چطور اون دفعه که کاوه خواست برسونتت مشکل
 ؟!  هیاش چ مانهیرفتار صم ن ی ا  لی؟دلیدور باش

 

از   شیب ت ی حساس نی حرفا رو نداشتم ا  نیهنگ کرده بودم انتظار ا نگاش کردم  متعجب
 حد! 

 گفت:  شیبا همون لحن عصب دینگاه متعجبم رو د یوقت

 

 از   شتریست،بین ی_بهت که گفتم ،اون آدم درست

که   ستین  یبار نیاول  نیتنش دوست دختر عوض کرده ،نه خودش نه پدرش ا  یلباسا 
کن تا حد ممکن   یو حقه اند،سع  یل کار شکنکنم،هنوز هم دنبا  یباهاشون شراکت م 

 آرام؟  یدی؟فهمی دوست ندارم باهاش هم کالم ش ی ،حتیازش دور باش

 

شده بودم   یعصب  تشیهمه توجه و حساس  نینقش بست،از ا میشونیرو پ یمیمال  اخم
که در   یبهش فکر کنم،به مرد  خواستمیکه نم یاز جانب کس  تیهمه توجه و حساس نی،ا

همه   نی، با ا  دمیکش یبابت م نیکه از ا  یممنوعه اعالم شده بود، کم نبود عذاب  رمیضم
  یلیدل چیه  نکهیشده بودم از ا   یعصب زدیم  دامنبدتر به حال خرابم  تش ی توجه و حساس

ذل زدم   میکنم ،مستق  دایپ ضشیضد و نق یهمه توجه ورفتار ها نیتونستم واسه ا  ینم
 نافذ و خوش رنگش:  یبه چشما 

 

 ؟ _چرا
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 بود و نگاهش به من بود. دهیاونم دست از کار کش گهی د حاال

 

 : دیپرس متعجب

 

 چرا؟  ی_چ

 

 

ضد و   ی همه توجهت رفتار ها ن ی ا  لیدل فهممیبه کاوه رو نم تتیهمه حساس نیا  لی _دل
  یمن  یمگه تو چکاره   ر؟اصالیآرشاو  هیچ نا یا  لیدادنات دل ری گ ضتینق

 ؟ یمیی ؟دا ی؟پدرمی؟برادرم

 

و کالفه بودنش   ی کرد،آشفتگ  یمنتظره ام و متعجب نگام م ری غ یخورده بود از حرفا جا
واسه سواالم نداشته باشه،اما من دست   یجواب چ یکردم،انگار که خودشم ه یرو حس م

 بردار نبودم و همچنان منتظر ذل زده بودم بهش.

 

که گذشت   یکم دیخوش حالتش کش یبه موها  یگرفت و کالفه دست نیی رو پا سرش
 بگه زود گفتم: ی زیچ نکهیسرش رو بلند کرد قبل از ا 

 

و   یبگم نه تو برادر من دیبا  یبرادر رو به کار ببر  یا  شهیکل  یهمون کلمه   یخوای_اگه م
 نه من خواهر تو. 
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و کالفه بودن قبلش    یکه رو لب هاش نشست،تعجب کردم نه به عصب یلبخند   دنید از 
 کرد و گفت: یُنچ زنه،ُنچی م و نه به االن که داره لبخند

 

 بگم!  نویخواستم ا ی_نم

 

 ؟ ی _ پس چ

 

جاش بلند شد،اومد و رو مبل دونفره  کنارم نشست،ضربان قلب نا آروم و عاشقم  از 
  دم،دوستیشن یکوبشش رو م یکه انگار خودمم صدا  یدوباره شدت گرفته بود جور

 ؟ یم رو ببرآبرو  یخوا ی! مگه میبدم،نکوب لعنت ستی داشتم بهش فرمان ا

 آغوشش رو کرد.  یبار هزارم هوا  یافتاد به بازوهاش و دلم برا  نگاهم

 ممنوعه ها رو نکنه. یهوا  گهی د ارم،تای درش ب خواستمیکه م   یوامونده ا دل

  دیسوالش ترد  دنیصورتم در نوسان بود،انگار واسه پرس یاعضا   نینگاه مرموزش ب 
 داشت،بالخره لب تر کرد و گفت: 

 

   ه؟ی_آرام تو...تو حست...ِحست به من چ
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  زدی م ادیبا هر ضربانش فر  ه؟قلبمیسوالش چ نیهدفش از ا  ای سوالش جا خوردم،خدا از 
  ادی  هویدوستت دارم، لبام از هم باز شدند تا ادا کنند حرف قلبم رو ) دوستت دارم( اما 

 ؟ یستیترنم ن ؟توی ستیزد تو ترنم ن ادیتو سرم فر  ی زینجال افتادم و چ

 رو گفتم: دیکه به ذهنم رس یازش فاصله گرفتم و جواب ناخودآگاه 

 

 .. یمون یدوست م هی_خب...خب برام مثل 

 

تلخ لبخند زد و   ری دونست،آرشاوی ترنم باشم نجال هم منو دوست خودش م خواستمینم  
 زمزمه کرد: 

 

 دوست؟  هی_فقط 

 

 راره باشه؟ ق  یا گهی د زی_اهوم مگه چ

 

 زده بودم!  دنیچه خوب خودم رو به نفهم 

 مکث لبخند زد و گفت: یفاصله گرفت و بعد از کم ازم

 

 ست؟ یطور ن  نی به نظرم بهتر از دوسته،ا قی_ رف
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گذاشته    شی به  نما ییبایکه چال گونه اش رو به ز  یلبخند زد طور د یگنگم رو که د  نگاه
 بود.

 

 تکون داد:  دیی تا  یبه نشونه   یسر

 

 ق؟ یرف ی_هست

 

لبام عوض   یبود،جاشو با لبخند رو  میشونیکه رو پ یمیاخم مال  قیرف  یکلمه   دنیشن با
 کرده بود،استرسم کم شده بود. 

  رونیرفتم ب یداشتم م یآره تکون دادم ،وقت یبه نشونه  یبپرسم سر یزی چ نکهیا  بدون
 گفت:

 

کارم که تموم شد   ینیشی م دهی گوش م قشیبه حرف رف قیرف هی  ستی که ن ی_رفاقت الک
 ! ییببرمت جا   خوامیم،میری باهم م

 

 _کجا؟ 

 

 رو داد باال و گفت:  ابروهاش

 

 .یفهمیم  میوقت رفت ق،هریرف طونهی_عجله کار ش
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 ر•°•°ی آرشاو

 

رو   ستمیآرام رو منتظر بذارم،س  نیاز ا  شتریخواست ب یتموم بود،اما دلم نم مهین کارم
که باعث شده   یاتاق به آرام انداختم،آرام  دختر ی نایاز تو دورب یخاموش کردم   نگاه

تلنگر   هیکاوه بهش شده بود   یکیرو تجربه کنم که هنوزم برام گنگه، نزد  یروزها حس نیا
 روزهام،  نیبردن به حس ا  یپ یبرا 

  یکه م  یناخوداگاه دستم رو مشت کردم مشت  که کاوه اومده بود افتادم یلحظه ا  ادی
شه   کی خواست به آرام نزد یم   نکهیآشغال ،از ا ی  کهیمرت  ادیخواست رو صورتش فرود ب

قرارداد و شراکته رو بزنم،مرد خوش   یهرچ دیکرده بود دوست داشتم ق  میبدجور عصب
به آرام   دادمیبمونه،اجازه نم یخوابش خال تخت  ذاشتیشبم نم ه ی یکه  برا  یگذرون
 شه؟  کی نزد

روش بذارم بدجور  یدونستم چه اسم یکه خودمم نم میدرون یحس ناشناخته   نیا 
 کرد.  یکالفه ام م

 بدونه! خواستیرو م تمیهمه توجه و حساس   نیا  لی افتادم که دل شی پ یلحظات ادی

  دهیکش یانگشتا  پر حسرتم رو دوباره دوختم بهش،کارش هنوز تموم نشده بود و نگاه
 در حرکت بود.  بوردی ک یاش رو صفحه  

 کرد،  یِحسم رو عشق تلق  نیاسم ا   شهیم یعنی  ایخدا

از دوست داشتن   شهیو وجودم رو به رعشه انداخت هم دی درون قلبم لرز  یزی چ انگار
دوست داشته بودم ازم گرفته   ادی رو که ز  یرحمانه هر آدم یب یچون زندگ  دمیترسی م ادیز 

 بود!
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  ادیز  یلیاونم نه کم خ خوام ی زد آره خاطرش رو م یکه داد م یقلبم رجوع کردم ،به قلب به
 فکرش رو کرد.  شهیکه م  یزی از چ شتریب

خواهر   هیقول دادم آرام برام مثل   ری که به ام یزندان افتادم همون روز  یتو  ی لحظه  ادی
 شم! برادر مواظب هیو مثل   مونهیم

 دل نه صد دل عاشقش شدم، هیگفتم  یگفتم؟م یم یچ

 گرفت.  دهیناد  شهیمون رو چطور م  یبه  کنار تفاوت سن نیا  حاال

 تا االن به من فکر نکرده؟  یعنیبچه است،   هیاون در مقابل من هنوز  

 کردم،یبه کنار نجال رو چکار م  نایا  یافکار خاطرم بدجور آشفته شده بودم ،همه   نی ا با

به صفحه اش که مدام روشن و   یبود بلند شد،نگاه زی که رو م  میزنگ گوش یصدا 
 انداختم .دکتر تابش، پدر نجال بود!    شدیخاموش م

 حرفا...  نیو ا  یزنگ زدنش، قرار مدار عروس لیدل دونستمیم

 ؟ ی در بر رشی از ز  یخوا یم  یبه چه بهونه ا ندفعهیا

 

 نداره. یا  ندهیکرد که با من آ یداشتم ؟کاش نجال قبول م  یبهونه ا چه

 موضوع باهاش حرف نزده بودم.   نیباطل،کم درباره ا الیخ یزه اما

  ره،چطوری گ یا  گهی د یرفت،االن که خودم دلم جا شیپ یجور نی ا  شدی نم گهید اما
 ادامه داد؟  نطوریشد،ا یم

بار،االن   کی هم   ونیبار،ش کی گفتن مرگ  میاز قد شه،اماینجال دل شکسته م دونستمیم
 از جانبم بارها و بارها بشکنه.  یمهر  یب دنیکه بعد ها با د  نهیدلش بشکنه بهتر از ا

 قطع شد.   یک دم،تماسیافکار بودم که نفهم نی تو ا  اونقدر
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  یمنامعلو   یبه نقطه  رهیبود و خ دهیآرام  دست از کار کش رون،یرو برداشتم و رفتم ب کُتم
که   یزیهست،همون چ یزیچ  هی دونستمیتو خودش بود م  ادیروز ها ز  نیتو فکر بود،ا 

 . زهیباعث شده بود بهم بر

صورتش تکون دادم و دوباره بلند تر   یصداش زدم،اما متوجه نشد،دستم رو جلو   آروم
 به خودش اومد.  نباریصداش زدم،ا

 

 م؟ یما خبر ندار  یخانم عاشق شد ی_ه

 

  یشده باشه برام وحشتناک بود،حس کردم کم یا   گهیآرام عاشق کس د نکهیتصور ا  یحت
 . دیرنگش پر

 

 ؟ ی گیم  نوی_نه چرا ا

 

 رو به حالت متفکرانه جمع کردم.  لبام

 

تو   رهیم  ادی که طرف ز  نکهیعاشق شدن ا ی از نشونه ها  یکی گندی،مگه نم دونمی_چه م
 نتظرتم. م    نیتو ماش الیخ یب نارویا  شه،حاالیمحو افق م   ادیفکر،ز 

 

ساکت تر بود انداختم،تو خودش بود   شهیکه از هم یبه آرام ینگاه مین یرانندگ نیح 
  نیشده،دوست نداشتم ا  یزیچ  هیواقعا   نکهیمثل ا  شه،نهیتر از هم ،گرفتهیحرف چیه یب

 . نمشیبب یجور
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 ره، یشد قلب من هم بگ یگرفته اش باعث م  صورت

 سرشناِس تهران پارک کردم.   ی از رستوران ها یکی   یرو جلو   نیماش

 

 . قیرف نیی _بپر پا

 

بود دور تا   ژهی و  یقسمت اون رستوران پشت  بومش بود که مخصوص مهمونا   نیبهتر
  یها شمع ها یالمپ  تو جا شمع یها و به جا  اهیگل و گ نیتر  بایدورش پر  بود از ز 

  دهیبخش بای و ز  ری چشمگ  ییگذاشته بودند که به اونجا فضا اسی  یبا بو  ییبلند طال
 ذوق گفت:  کرد،بایم اه به دور و برش نگ  ی بود،آرام با کنجکاو

 

 قشنگه؟  نجای_چقدر ا

 

 به صورت  کنجکاوش  زدم و گفتم:   یچشمک 

 

 است.  ژهی و   ی_ واسه مهمونا

 

  نیاصال ا  ای هست ؟   شیتو زندگ  یباهاش حرف بزنم،حداقل بفهمم کس خواستیم دلم
 نه؟  ا یطرفه است    کی دوونده   شهیکه تو وجودم  ر یحس

بهم داره اون وقت شده   یبفهمم اونم حس  هیخدا کنه که نباشه فقط کاف  دمیدلم نال تو
 .کنمیکار رو م ن ی به دست آوردنش ا یرو به هم بدوزم برا  نیآسمون و زم
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  یرو برداشتم و همون طور که نگاش م زی رو م یبود،منو  نیامیزنگ خورد،بن میگوش  
 کردم،جواب دادم: 

 

 _بله ؟ 

 

فردا همه   خوامیرم،میبگ ل ی پوشه ها رو تحو خونه ات  میی ای م می؟دار   ی_سالم خونه ا
 و خونه باشم. یعروس یکارام رو انجام بدم بتونم راحت تر دنبال کارا 

 

 د؟ یچند نفر م؟مگهیی ای _م

 

 _من و نرگس و نجال!

 

 _نجال؟ 

من    نیبود به خاطر هم ومدهیراننده اش ن  رونی_آره با نرگس قرار گذاشته بودند ب
 تو.  شیپ میی ا یسر ب هیگفتم قبلش   رسونمش،حاالیم

 

 با آرام تنها باشم،وحرف  بزنم باهاش.  خواستمیامشبو م هیمثال   خوبه

 

 و گفتم:  دمیکش یپوف
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 رستوراِن...  میبا آرام اومد  د یکارمون طول کش  ستمی_خونه ن

 

 _با آرام؟ 

 

 تعجب کرده بود،کالفه گفتم: انگار

 

 . ننیپوشه ها هم تو ماش ا،ی_آره ب

 

 .نمتیب ی_باشه،پس م

 

 رو قطع کردم و گفتم:  یگوش

 

 ! اندی شام، مزاحما تو راهند دارند م میاومد ییبار تنها  هی! مثال مای_ شانس ندار

 

 : دیتعجب پرس با

 

 _مزاحما؟ 
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 و نرگس و نجال.   نیامیگه،بنی _آره د

 

 لبخند کج زد و گفت: هی 

 

 _آدم به نامزدش...

 

 شد و ادامه داد:  قیصورتم دق تو

 

 ؟   گهی مزاحم! م گهیو قراره باهاش ازدواج کنه، که نمکه دوستش داره   ی_ به کس

 

 چشم هاش،آروم لب زدم:  یطور که ذل زده بودم به عسل همون

 

بهش نداره و فقط   یحس چی که ه یکه دوستش داره نه به کس یبه کس یگی_ خودتم م
باهاش    هیکنه نامزد یدوباره نزنه به سرش و خودکش نکهیاز سر ا یاز سر ترحم و دلسوز 

 قبول کرده. رو 

 

حرفام    دیحرف هارو ازم نداشت،اما آخرش که با نی کرد، انتظار ا یو مبهوت نگاهم م  مات
 .میبعد یواسه حرفا  شدی م یزدم  !پس چه بهتر مقدمه ا  یرو م

 

 ؟ ی_تو...تو..نج...نجال رو دوست دار
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 رو دوست دارم.  گه ینفر د هی_نه،من 

 

  یحرکاتش حس م  یرو تو  یجور نا آروم  هیشده بود، شترینگاش ب یتو  رت یو ح تعجب
 خشکش رو با زبون تر کرد:  یکردم،لبا 

 

 دونه؟ ی_خودش م

 

 ؟ ی_ک

 

 دوستت داره؟   ؟اونمی دونه تو دوستش دار ی،میکه دوستش دار ی_اون

 

 فروغش منتظر جواب بود. یب یچشما 

 

 .دیدونم،شا ی_نم

 

 ؟ ی دونی_نم

 ! دهیو بروز  نماحساساتش ر ادی دختر آرومه،ز  هی_نه چون 
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بود و با   نیی نبود،آروم نبود؟سرش پا یشگیکردم لرزش دستاش رو،آرام هم یم  حس
 کرد.  یم یباز  فشیک ی دسته 

 

 ش؟ یبشناس دی؟شایاسمش رو بپرس  یخوای_نم

 

 بلند شد.  هویبزنه  یحرف  نکهیا  بدون

 

 برم!  دی_من با

 

 _کجا؟ 

 

 استراحت کنم.  خوامیخونه ام،خسته ام م رمی _م

 

 رو گرفتم و گفتم:  فشیگفت و خواست بره که ک نو یا

 

 .برمتیخودم م میغذامون رو خورد نی_بش

 

 عجز داشت: صداش
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 نباشم بهتره.  نجایا  اد،منینجال م ر،االنی _بزار برم آرشاو

 

 شه؟ یم یمثال چ  یباش نجای_تو ا

 

 بکنه. یفکر بد  خوام ی نم دونم،فقطی_نم

 

 سر جات.  نیکنه،بشیم یچه فکر ستی_مهم ن

 

 حرص ادامه دادم : با

 

 جز خودت. ی_به فکر همه هست 

 

اول فقط خودشونن اون همه   ت ی اولو دندید  یکه آدماش فقط خودشون رو م  ییایدن تو
 جز خودش. دید یرو م

 

حرف نشست رو    یب دمشیکش شی که نگه داشته بودمش به طرف صندل  یفیهمون ک با
 . یصندل

 

 بود زدم رو اتصال:  نیامیزنگ خورد،بن  میگوش
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 بهم  یپوشه هارو بد  نیی پا یا ی رستوران پارک کردم،م یجلو  ری _سالم آرشاو

 

 خودت برو بردار.  ری رو بگ نیماش چی باال تو بالکن رستوران،سوئ نیای_نه!  ب

 

 باال. میی ایم  می_باشه پس دار 

 

  یومده بود،گفتم سه تا صندلکه واسه گرفتن سفارشا ا  یرو قطع کردم و به گارسون یگوش
 نبود.  گهی د زیم هیبه  یاز یبزرگ بود و ن بایتقر  زی اره،میهم ب گهید

 

 *** آرام

جدا از اون حالمم   نهیخواست نجال منو اونجا بب یبرم دلم نم ذاشتیم  ری آرشاو کاش
بدوزم با دسته   ری به آرشاو می داشتم مستق میکه حاال ب یو نگاه  شی خوش نبود،با تشو 

 .کردمیم  یباز  فمیک ی

که   یبفهمم و بدتر  قلب آشوبم رو آشوب تر کنه، قلب  یا   گهید زیچ نکه یداشتم از ا  میب 
 نداشت!  شیگنجا  گهید

  ی لحظه ا  یرو دوست داره،برا گهینفر د هیگفت که نجال رو دوست نداره و ریآرشاو  یوقت
 حس کردم روح از تنم جدا شد.

احساساتش رو بروز  ادیدختر آرومه،ز  هیحرفاش افتادم ) ادی ه،یش کمنظور  یعنی  ایخدا
 ( دهینم
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 منظورش منم؟!  یعنی

قدم   یو صدا   دمیزدند رو شن یبا هم حرف م ینرگس و نجال که با سر خوش یصدا 
 داخل. ومدندیهاشون که داشتند م

 سمت.   نیکرد به ا شونیی از گارسونا اومد داخل وراهنما  یکیاز اونا   قبل

 و پشت سرش نرگس و نجال  نیام یاز اون هم بن بعد

 تابلو جا خورد.  یلیخ دنمیبا د نجامیدونست منم ا  یانگار نم نجال

 داد.  یلبش رفته رفته کمرنگ شد و جاش رو به اخم کمرنگ یرو  لبخندِ 

 لبخند سالم داد و  کنارم نشست. تعحب کرده بود اما با   دنمیهم از د نرگس

و نرگس رو چطور دادم،نجال با    نیامیجواب سالم بن دمیبود که نفهم  ریذهنم درگ   اونقدر
  یخال  یِ رو تنها صندل یرلبی نشسته بود با سالم ز  شیشونیکه رو پ  یهمون اخم کمرنگ

 نشست.  ری من و آرشاو نیب

 وار گفت: هیکنا  یبا  لحن  دیفهم شدی بودنش رو به وضوح م یکه مصنوع یلبخند  با

 

 ؟ یی نجایتوام ا دونستمیجون نم _آرام 

 

 بگم گفت:  یز ی چ نکهیقبل از ا ری جوابش رو بدم که آرشاو یبودم چ مونده

 

 .ادیازش خواستم که ب د،منی_کارمون طول کش
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  ی کردم چشما یدرهم شده بود،حس م یاخماش حساب  ریحرف آرشاو   نیبا ا  نجال
 . زدندیدرباره کار حرف م ری و آرشاو  نیامی تره،بن رهیت شهیرنگش  از هم یخاکستر

  یم دیی تا  یکلمه از حرفاش رو بفهمم الک هی  یحت  نکهیاما بدون ا  زدیباهام حرف م  نرگس
 کردم.  

 

کلمه حرف زدن نشسته   هیدرهم بدون  ییفرد جمع نجال بود که با اخم ها نیتر  ساکت
 . کندیبود و  پوست لبش رو م

رو در آورد و به شخص پشت تلفن که   شیصبرش تموم شده باشه گوش گهی که د انگار
 دنبالش! ادی فکر کنم راننده اش باشه آدرس رستوران رو داد و ازش خواست که ب

جا خوش کرده بود نگاهش رو   شیشونیکه رو پ ی همون اخمرو که قطع کرد با  شیگوش
 ذل زده بود بهم. بی جور عج هیدوخت به من،رنگ نگاهش رو دوست نداشتم  

 

 :دی که متوجه تماسش شده بود پرس نرگس

 

 ؟ ی بر یخوا یم ی زود نی _ به ا

 

رو با تعلل ازم گرفت و در جواب به نرگس ،فقط به تکون دادن سر اکتفا کرد،   نگاهش
که سفارشا رو   ی وقت  قایددقی نپرس یزیچ گهیحرف بزنه د  خوادینم دی د یس هم وقتنرگ

 آوردند،راننده اش زنگ زد که دم در منتظره. 

 بلند شد. یسرسر یخدا حافظ هی با
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 ! یرفت یم ،بعد یخورد یحداقل غذات رو م   زمی _عز

 

 کردند. دیی هم حرف نرگس رو تا  نی امیو بن  ری آرشاو

 

 برم!  دی_ نه، بابا خونه تنهاست با

 

بلند شد  میگوش  امکیپ یصدا   یرفت ،بعد از کم یسرسر یگفت بعد از خداحافظ نو یا
 منتظرتم (  نیی پا ایمضمون )ب نی با ا  یامینجال بود پ

 

زدم چکارم داشته   یحدس م  یبود که تا حدود   نیبه خاطر ا  دینداشتم،شا یخوب حس
 باشه،بلند شدم:

 

 م رو بشورم. دستا  رمی _من م

 

 و صدام زد.  رونیهم پشت سرم اومد ب  رون،نرگسیو رفتم ب  ستادمی نا گهید و

 

 ؟ ی _تو چرا اومد 

 

 _نجال چکارت داشت؟ 
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 ؟  ی_ چ

 ! دمیرو د امکشی_خودت رو نزن به اون راه ،پ

 

 . زیتو برو سرم رمی م  نی،دارم واسه هم دونمی_ نم

 

 کرد و گفت :  ینچ ینچ

 .دیبزن ست یمحرمانه که قرار ن  یگه؟حرفا یم ی بدونم چ خوامی_م

 

 .رونیب میاست،پس باهم رفت دهیفا یدونستم اصرار ب  یم

 

 نشسته بود و قهوه سفارش داده بود. یزیم  یرستوران رو ن یی طبقه پا نجال

  مینشست یوقت   زینرگس پشت سرم پوزخند زد، فنجون قهوه اش رو گذاشت رو م دنید با
 لبش گفت:  یبا همون پوزخند رو 

 

 بخورمت؟  ی د ی،ترسی_چرا نرگس رو با خودت آورد

 

 کردم.    ینجال،بدون حرف فقط نگاش م ییهو یرفتار   ریی تغ نیاز ا   متعجب

 هم  متعجب گفت:  نرگس
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 خودم اومدم.  ام،من ی _آرام نگفت ب

 

رو از نرگس گرفت و دوباره نگاه سردش رو دوخت بهم،لرزش صداش به وضوح   نگاهش
 مشخص بود:

 

  ی که به خاطرش تا پا  یدیشن دم،حتما  ینکش یکم بدبخت ری به دست آوردن  آرشاو ی_برا 
وجه دوست  ندارم از دستش   چیکه به ه یبدون دیبا نمیهم رفتم، پس  ا یخود کش
 بدم! 

 

 : دیشده بود بهش توپ ینجال عصب یحرفا دنیمن نرگس که انگار از شن  یجا به

 

 به آرام داره؟  ی چه ربط نای_خب ا

 

 رو کنترل کنه گفت:  شیداشت بلند یلرزون که به زور سع  ییصدا اب

 

شب شام    هی  یاما تا حاال درست و حساب  میربط داره! چهار ساله نامزد میلی_ربط داره،خ
 . رونیب میومد ین

 به رستوران کرد و گفت:  یا   اشاره
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کورم   دیکنیتهران، فکر م  یرستوران ها نیاز بهتر  یکی  نجایبا آرام اومده ا  نی_اما بب
 به آرام رو.  شیکی نزد نهمهیا نمیبینم

 

از جا کنده بشه،خودم کم درد نداشتم که   خواستیحرفا م  نیا  دنیداغونم با شن قلب
 .شدینم یمیوقت قد  چیکه ه  یمرهم یب یدردا  یتازه رو  ینجال شده بود داغ یحرفا

 

 ! ستین ی چیه ری من و آرشاو نیداشتم داد بزنم،بسه نجال ب دوست

 نه! اما

به  یگفتم،حس  یکه سخت دلباخته بود،دروغ بود اگه م یاما من دونم،یرو نم ری آرشاو 
 !،ندارم یکن  یم یکه تو اونو نامزد خودت تلق یکس ر،بهی آرشاو

 دل وامونده،که بد وا داده!  نیبه من! لعنت به ا لعنت

 من جواب داد:  یهم نرگس بود که به جا وباز 

 

 . ستین یزی چ ری آرام و آرشاو نی نجال ،ب ی_توهم زد

 

 .شی وص ل یوک ی_بسه نرگس،مگه خودش زبون نداره که تو شد 

 

 بهم ادامه داد: ،خطابیانکار نشدن یخشم با

 

 .یشد  کی بهش نزد نمیدور بمون ،خوش ندارم بب ری _از آرشاو 
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 ادامه داد:  یبلند  یوار با صدا  دیتهد

  ستم،خودمیبه خدا،اما من مثل تو ن یکن یبد آدما رو واگذار م یکارا  یگفت  ادمهی _ 
 مثل اون دوستت ترنم!  یکینشو   رم،پسیگ یو انتقام م  شمیدست به کار م

 

که گفت   نو یکه متوجه شدند با تعجب نگامون کنند،ا یبلندش باعث شد،چند نفر یصدا 
  نکهیا سوخت،نهی م مبا دو دستام گرفتم،گلو صالیسرم رو با است رونی بلند شد و رفت ب

 سرما خورده باشم،نه!

 رو برام دشوار کرده بود.  دنیو بزرگ،نفس کش میبدخ یکه مثل توده ا  یبغض از 

 ؟   شهیتموم م یه،ک یگناهم چ  ایخدا

تر رو سرم آوار   یکار  یام،مشکالتیگذشته ام کنار ب ی هنوز نتونستم با درد و غما  یوقت  چرا
 کنه ؟  یطه متر قلبم رو احا  دیجد  ییوغصه ها شهیم

 عذاب بکشم،دردام کم نبود که درد عشق هم اضافه شد. دیبا  یک تا

 

 .ه یگر   ریزور خودم رو کنترل کرده بودم که همون جا نزنم ز  به

 کرد:  یآروم نوازشم م نرگس

 ...وینجال د  یدون یناراحت نباش،خودت که م نقدریدلم ،ا زی _عز

 

 نگو نرگس!  یزی_چ
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 . رونیکالفه نفسش رو داد ب نرگس

 

به غذا  نکهیا  م،بدونیکرد  ر ید  یلیجاش هم خ  نیهم ،تاینیبش نجایا  یخوا یم  ی_تا ک
 ...نیی پا نیی ایاالن ب ن،اگهیی پا میاومد  میمون دست بزن

 

 خونه. رمی_تو برو،من م

 

 بگم.  یچ ری و آرشاو ن یامیخونه،من به بن رمی م و یچ ی_چ

 

که مثل َبختک رو گلوم چنبره   یبحث کردن با نرگس رو نداشتم،با وجود بغض ی  حوصله
 کردم موندن هم سخت شده بود! یم یری زده بود ومن سرسختانه از انفجارش جلوگ

 

 : دیپرس یگرفته ا  یدرنگ و صدا  د،بایکه سکوتم رو د نرگس

 

 ؟ ی_دوستش دار

 

 چشمام از اشک. یاش شد پر شدن کاسه    جهیشدت گرفت و نت بغضم

 

 ! ی_پس درست حدس زدم دوستش دار
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 _کاش نداشتم نرگس،کاش...

 

و همه کس    زیتوجه به همه چ یو ب  زینتونستم تحمل کنم سرم رو گذاشتم رو م گهید
 . نداشت  یتمام ا یکه گو  ییها  یهق زدم به تموم بدبخت

 اونم گرفته بود:  یصدا  گه یاال د بده،ح میداشت دلدار یکرد و سع ینوازشم م نرگس

 

دست خودت   ،مگهیخودت رو سرزنش نکن گناه که نکرد  نقدری،ای _آروم باش خواهر
 .شهی که نم  ینجوریبه صورتت بزن، ا یآب هی   میبوده؟بلند شو بر 

 

به دست و صورتم زدم و با همون حال نزارم   ی رو گرفت و کمکم کرد بلند شم،آب بازوم
 باال. میرفت

 

 ابروش رو داد باال و گفت:  دنمون یبا د نیامیبن

 

 ! نینکرد  یر یی تغ چی_شما که ه

 

 :  دیبا تعجب پرس نرگس

 

 ؟ ی_چ
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 !شی واسه آرا   دیالبد نشست د،گفتمیمثال دستاتون رو بشور دی ساعته رفت هی_بابا  

 

 ؟ ییاونم تو دست شو  شی _آرا

 

 ...یکشه حت  یخانما همه کارشون طول م نی_بابا ا

 

 گرفت،گفت:  یکه از لحظه اومدنم نگاه نگرانش رو ازم نم ری آرشاو

 

 ! نی امی_بسه،بن

 

  نکهیدستاش رو داد باال و به نشونه ا میکرد،به حالت تسل یهم چپ چپ نگاش م نرگس
 نزد! یحرف گهیبنده،د  یدهنش رو م پیز 

 

به غذا    یلیم چی نخورده بودم اما ه یکه ناهار هم درست و حساب نی ا با
 کردم .  یم یبا غذام باز  یهم اگر بود کور شده بود و الک یینداشتم،اشتها 

 سفارش بدم ؟   گهید زیچ  هی ،یاگه دوست ندار  یخوری_ چرا نم

 

 نجال سرد گفتم:  یآوردن حرفا  ادیبه خودم اومدم، با به   ریآرشاو  یصدا با
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 . ستیگرسنه ام ن ادیواد،ز خی_نم

 

 نگفت  یزیچ  گهیسردم تعجب کرده بود،د  یکه انگار از لحن صدا ری آرشاو

 

  یرو دائم رو خودم حس م رینگاه آرشاو  ینی،سنگ دمیفهم یجمع  نم یاز حرفا  یچیه
 خواست.   یرفتم خونه، دلم خلوتم و سکوت خونه ام رو م یکردم،دوست داشتم زودتر م

بود  یتنها سهم من از  زندگ ایشده بودم  که گو  نی انتهام رو که بد باهاش عج  یب ییتنها
 . خواستیرو م

 

 

 

رو   ییال یو  یاومده  واسه من خونه   هیم،بنگاهیگشت یواسه خونه م  می_امروز  داشت
شده گذاشتن واسه   یها نجوم متیالن که قثبت بانکه ا   ای!گو یارد ی لیکرده م یمعرف

طرف   هیطرف باغ بزرگش   هیساختمونش    یسنگ یبود نما  ییال یفروش نگو چه و
بوده،عکس هاش هست   قهی سلخوش  یلیبوده معلومه خ یهر ک یعن ی شی صاحب قبل
 .میتو گوش

 

 . ری رو گرفت طرف آرشاو شی گوش و
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 گفت:  ن یامی حرف بن  دیی هم در تا نرگس

 

 بود. ی_آره،واقعا عال

 

 که االن ثبت بانک بود.  یخودمون ،خونه ا ی سمت خونه   دیذهنم پر کش ناخودآگاه 

 

 نم؟ یتونم بب ی_م

 

رو   یلرزونم گوش  یرو گرفت سمتم با دستا نیامیبن ید،گوشیرو د می که کنجکاو  ری آرشاو
 گرفتم خودش بود! 

که هرگز تکرار نشد!خنده   ینی ری که  گوشه گوشه اش پر بود از خاطرات ش یخونه   همون
 که تا ابد همون جا،جا مونده بود. یاز ته دل ی ها

 

چشم هام    ینبودنم جلو میتی  یباغ بزرگمون خاطرات گذشته ام،خاطرات روز ها  دنید با
دلم گرفت و   بیعج شه،امایدونستم آخرش فروخته م یکه م نیجون گرفته  بود،با ا 

 به اسم حسرت قلبم رو سخت مچاله کرد!  یزیچ

 و دوباره برگردم به اون روز ها؟   یری نصف عمرم رو بگ شدینم ایخدا

 

 :  دیپرس نرگس
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 شده آرام؟  یزی_چ

 لبخند زدم و روبه نرگس که منتظر بود گفتم:  ن،تلخ یامیرو دادم دست بن یگوش

 

 ما بود!   ی_خونه 

 

 "بود " یدن کلمه  از َحزن صدام موقع ادا کر   فهمهیچه م  یکس و

 : دمیتلخ ادامه م یو لبخند   زیَحزن انگ  یهمون صدا با

 

زرد و   یکه برگا  یرو نگم وقت زش یی تکه از بهشته پا هیانگار    نیدیرو ند ال ی_تازه پشت و
 زیی تا تموم شدن پا  زونشونی که برگ ر ییدن،درختا یپوش یرو م نیکف زم ینارنج

 گرفت. ی رو م الیبهار نارنج کل و  عطر یبو  شدیهمچنان ادامه داشت،بهار که م

 

 سه جفت چشم متاثر رو ندارم،  ینگاه ها  دم،تحملی ادامه نم  گهیکشم و د  یم آه

 که گفته بود،با نرگس رفتند. ییبعد از گرفتن،پوشه ها  نیامیبن

رو نداشتم تحمل حرارت نگاه   ریتنها شدن با آرشاو  رسوندند،تحملیمنم م  خواستیم دلم
 بند بند وجودمه!  دنیقادر به آتش کش  یکه به راحت ین یو سنگ ره یخ ی ها

 

 شو.  گه؟سوارید یهست  ی_ معطل چ

 

 دور بمون"  ری نجال تو سرم اکو شد"از آرشاو یصدا 
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منتظر بود سوار شم    نیماش  یبه صندل هیکه تک ی ری و رو به آرشاو  دمی کش یقیعم نفس
 گفتم:

 

 . رمی _نه ممنون،خودم م

 

 شده!  یحرف عصبان   نیا  دنیکه تا چه از شن دهینشون م نگاهش

 

 . لرزونهیو دورگه اش دلم رو م یجد  یصدا 

 

 ! یریبا منم م ،ینکن سوار شو با من اومد  ی؟لجباز یبر یبا ک یخوا ی وقت شب،م نی _ا

در  فمیرو از تو ک میگوش  یتوجه نشون دادم و واسه زنگ زدن به تاکس یرو ب خودم
 آوردم. 

 

 پاسخ دادم:  سرد

 

 .رمی _گفتم که خودم م

 

 رفتارم،ابروهاش رو داد باال. ریی تغ نیاز ا   متعجب
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 شده رفتارت. نی کرد که ا رییتغ  یساعت چ ن ی_توا

 

ن شدم از شانس گَندم  مشغول حرف زد   میگرفتم و با گوش شیبرزخ یرو از چشما  نگاهم
 نداشتند.  نیماش

 گفت:  یعصب

 

 گفت بهت؟   یزی_نجال چ

 

که داشت رد   یتوجه به صدا زدن هاش واسه تاکس یپا تند کردم و ب یخداحافظ هی با
کردم   الیرو روشن کرد خ  نشیماش  ریو رد شد،آرشاو   ستادیدست تکون دادم،اما نا  شدیم
 بره اما نرفت. خوادیم

 گفت:  یتر میو با لحن مال  نیی رو تا آخر داد پا شهیش دیکه رس کنارم

 ؟ یبر یبا ک یخوا ی وقت شب مثال م ن ی وقته ا  ریرو بزار کنار دختر،د ی_ لجباز 

 

بهش  نمی"خوش ندارم بب دیچی پ یگوشم م ی پر از خشم  نجال بود که تو یباز هم صدا  و
 "  یشد  کی نزد

 

 گرفت:  طنتیرنگ ش ری آرشاو یصدا 
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جنتلمن قهرمان   هی شهیم دا یدفعه چند تا پسر مزاحمت بشن،کم پ نیاگه ا یدونی_م
 مثل من که زود بپره  وسط و بشه فرشته نجاتت. 

 

وجودم رو    یکه مزاحمم شده بودند،ترس همه   یو دوتا پسر  یاون شب بارون یادآوری با
 احاطه کرد، 

بود و هم   ابونیلبش حواسش هم به خ  یلبخند گوشه  هیانداختم با   ری به آرشاو ینگاه
 . دیی پایمنو م

 رو که کامال نگه داشت سوار شدم  ن یاز ضرر،ماش جهنم

 

 ساکت باشم.   کرد،نتونستم یلبخند کج نگام م  هیبا  نی به در ماش  هیتک با

 

 به عرشه! ست،اعتمادی_اعتماد به نفس که ن

 :دیخند

 

 _چرا اون وقت؟ 

 

 لبخند کج گفتم:   هیخودش با  مثل

 

 ات! نج  ی_جنتلمن،قهرمان،فرشته 
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 مگه؟  نهیا  ری_ غ

 

 نبود!  نه

مرد بودنش بود که   نیکه آرامش رو ازم ربوده بود،هم یعشق لیشده بود دل نایهم  اصال
 باعث شده بود سخت دلباخته اش بشم!

 رو روشن کرد و راه افتاد.  نیماش دی رو که د سکوتم

 

 کن.  فی_خب تعر 

 

 و؟ ی_چ

 

 ؟ یختیبهم ر یجور  نیگفته بهت که ا  ینجال  چ نکهی_ا

 

 . یچی_ه

  ،بگوینبود  ختهیبهم ر ینجوریا  نیی پا یکه بر  نی که از دروغ متنفرم قبل از ا یدونی_م
 گفته بهت؟  یچ

 

کرده   دمیبه خاطر کار نکرده تهد نکهینجال،مخصوصا از ا  یکه دلم پر بود از حرفا  نی ا با
  ییجورا  هی  از حرفاش رو بگم یزی که شده چ تمی واسه شکا یبود،اما دوست نداشتم حت

 سوخت !  یدلم براش م
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منو هم سخت کرده بود،لب باز  یزندگ یدرپ یپ  یها   یسخت  نیبود گفتنش،اما ا سخت
 کردم و گفتم:

 

 . یشی_نجال دوستت داره قدرش رو بدون،مطمئنا  باهاش خوشبخت م

 

 بود! سخت

 جون کندن بود! مثل

 جون کندم وگفتم. اما

 

 که باشم خواستمیچون من ترنم نبودم،و نم گفتم

 

 حرفم،پوزخند زد: نی خورد از ا جا

 

 _پس حدسم درست بود. 

 

 ؟ ی چ ی_درباره  

 گفته بهت. ینجال چ نکهی_ا

 

 گفتم: دهیبر  دهیدوختم،بر ابونیرو ازش گرفتم و به خ نگاهم
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 .ستین یزی...چیمن و تو چ  نی_ب...به  نجال بفهمون که ب

 

 رو به هم فشرد،اونم انگار حالش بهتر از من نبود سرد ادا کرد:  لباش

 

 ست؟ ی_ن

 

 _هست؟ 

 

شده باشه   مونیبزنه اما انگار که پش یباز کرد تا حرف د،لبیبه گردنش کش یدست آشفته
 نزد. یحرف

 

 به خودش اومد،زد رو اتصال:  شیزنگ  گوش  یصدا با

 

 .ی_بگو عل

تر   دهیلحظه به لحظه رنگ پر  ری گفت؟اما آرشاو ی بود و چ یدونم پشت خطش ک ینم
 شد،هولزده گفت:  یم

 

 ؟ ی؟کیعل  یگیم  یدار ی_چ
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..._ 

 دستپاچه تر از قبل گفت:  

 

   مارستان؟یفقط بگوکدوم ب امی _االن م

 

 رو.  ری حال آرشاو ل ی دل دم یتازه فهم مارستانیب دنیشن با

 : دمی کرد کمربندم روبستم و  با ترس پرس  شتریسرعتش رو ب 

 

 ؟   ری شده،آرشاو ی_چ

 

 

 کرد.  شتری بود سرعتش رو ب دا یکه تو صورتش هو  یخراب و نگران ینداد و با حال  جواب

 

 رو دوباره تکرار کردم که نگران گفت:  سوالم

 

   مارستان؟ی_خاتون، حالش بد شده بردنش ب

  یشده بودم که حت یمن هم نگران زن  ری قراره،به خاطر آرشاو یاز چ هیقض دمیفهم تازه
 بودمش.  دهی بار هم ند کی
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 داره؟  یخاص یماری_ب

 

 جواب داد: یناراحت با

 

 داره؟  ی قلب یماری_آره ب

 

باشه،تحمل   فتادهیبراش ن یو تاسف نگاش کردم و تو دلم دعا کردم که اتفاق   یناراحت با
 رو نداشتم.  ری آرشاو  یناراحت

 

شد نتونستم اونجا صبر کنم پشت سرش راه    ادهیپارک کرد و زود پ مارستانیب یجلو
 افتادم.

 

راه افتاد و   عی کجاست سر  دیرو گفت و فهم  ماریمشخصات ب  یوقت ستادیا  رشیپذ  یجلو
 منم پشت سرش  

 مانع از ورودش شد:  پرستار

 

 .دیبر  نیتون ی_االن دکتر باالسرشه،دکتر که اومد م

 

 ها نشست،کنارش نشستم.  یدلاز صن  یکی یمشوش رو   یحال با
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 . افتهینم  ی_نگران نباش،انشااهلل که اتفاق بد

 

 من... افتهیبراش ب ی_اگه  اتفاق

 

 

 رو قطع کردم. حرفش

 

 واسش بهتره. یبد نزن دعا بخون س،نفوسی_ه

 

 تکون داد و گفت:  یسر

 

 . نجای_ببخش آرام،تو رو هم کشوندم ا 

 

 کنه. یخبر نم  گهی_اتفاقه د

 

طرف زود بلند شد و به   ن یا ومدی دارو داشت م ی  سهیکه با ک یمسن  بایمرد تقر دنید با
 طرفش رفت. 

 

 ؟ یزودتر بهم زنگ نزد  ؟چرا یشده عل ی_چ
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حرفا زنگ زدم ،اما جواب   ن یعروق و ا ه،انسدادیقلب یحمله    گهی_آقا، دکترش م
 . نیدادینم

 .دیکش یاز سر آشفتگ  ینفس

 

 صدا بوده حتما. ی_ب

 

 گفت: ری و رو به آرشاو رونید باوم یپرستار

 

 داخل.  دیبر  نیتونی دکتر گفتند،م ی_آقا 

 

 رفت تو، یمعطل ید،بیکه شن  نویا  ری آرشاو

شناسه   یرو م  ر یکه معلوم بود آشاو  هدم،دکتر یشنی باز بود حرفاش رو م مهیدر اتاق ن چون 
 گرفت:  یش یتو سالم دادن پ

 

 طرف.  نیا  دی_سالم جناب دکتر،بفرمائ

 

 اومد:   ریمضطرب آرشاو   یصدا 
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 افتاده؟  یاتفاق  سالم،چه

 

 

 

به قلب انجام نشه و حمله   یباعث شده خون رسان ن یعروق داشته،هم دی_انبساط شد 
  دیالزمه،با یپس سرخرگ کرونر ی با یبهش دست بده،خطر رفع شده، اما جراح یقلب

 زودتر عمل بشه. 

 

خراب    یو حال ی ،با درموندگدر نگاش کردم ی شه یاز پشت ش  ومدی ن ری از آرشاو ییصدا 
 نشسته بود و سرش رو با دستاش گرفته بود، یصندل  یرو

 هم نبود.  یکم زیهم داشت عمل قلب بازچ حق

 نه؟  ای  اره یبتونه طاقت ب ستین معلوم

 گذاشت و  گفت:  ری آرشاو یدستشو روشونه  دکتر

 

عمل رو متحمل   ادی م ای دوهفته بعد از استرال ی_نگران نباش ،از شانس خوبتون دکتر نادر
 چقدر حاذق و کار بلدن. دی انیخودتون که در جر  شونیبه ا  میکنیم

 

من پشت دراشاره کرد که برم   دنیبا د  ری آرشاو رون ی حرف رفت ب نی دکتر بعد از زدن ا 
 داخل.  

 آروم تر بشه.  کم هیبگم که  یچ  دونستمیتونم رفتم
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که زن   زدمیحدس م  ری آرشاو ی فا یبود،با تعر دهیتخت خواب  یرو یپنجاه ساله ا بای تقر زن
 باشه.  یمهربون

  میکرد ن  یدستش رو تو دستاش گرفت سع ری از هم باز کرد،آرشاو یهاشو به آروم  چشم
 مانع شد.  ریشه که آرشاو  زیخ

 

 .یاستراحت کن  د ی_ با

 

 بود. ده یرنگ پر  صورتش

 

 _پسرم؟  

 

 _جونم خاتونم.

 

 .دی کش ریآرشاو  یرو بلند کرد و نوازش وار رو موها دستش

گرفت وبه من دوخت رو صورتم   ری که تازه متوجه من باشه نگاهش رو از آرشاو انگار
که   دید  یدونم تو صورتم چ یصورتم در نوسان بود،نم  یاعضا  نیمکث کرد ،نگاهش ب 

 چشم هاش پر از اشک شد! 

به صورتم بود حالش انگار   می شد،نگاهش مستق ز یخ مین ریوجود ممانعت کردن آرشاو  با
 خوب نبود آروم زمزمه کرد: 
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 ؟   ای_در

 

 هم رنگ غم گرفته بود.  ری!منظورش منم نگاه آرشاو ا؟یدر

 

 . ستی ن ای_اسمش آرامه خاتون،در

 

تر رفتم و با لبخند کم  کی اه گرفته باشه نزداشتب گهی نفر د هی  یکه منو جا  زدمیم  حدس
 گفتم:  یجون

 

 _سالم،من آرامم... 

 

 مکث ادامه دادم :  یکم با

 

 . دیاریرو به دست ب تون یکه هر چه زود تر سالمت دوارم،ی_ام

 

 جمله ام رو کامل ادا نکرده بودم که دستم رو تو دستاش گرفت و با لبخند تکرار کرد: هنوز 

 

 ا؟ ی_دخترم در
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 یلیبود معلوم بود َتبش خ ادی ز  یلیدستاش خ یبگم گرما  یدونستم چ یبودم و نم جیگ
 .رهیاشتباه بگ  یگریباالست که باعث شده من رو با شخص د

 

 باالست. یل یتبش خ  ری_آرشاو 

 

 استراحت   د یرو صدا زد با یپرستار ری آرشاو

 قی رو بهش تزر  یهم پرستار بعد از دادن دارو ها آرام بخش نیکرد،به خاطر هم  یم
از   یخوب نبود گرفته و دمغ بود آشفتگ ر یحال آرشاو  رونیب میرفت دنشیکرد،بعد از خواب
داد که تا چه حد خسته   یسرخش نشون م  یچشما  یو از طرف دی بار یسر و روش م

 است.

 

کردند فکر کنم تا فردا خواب باشه، تو هم معلومه   قیکه بهشون تزر  ی_با آرام بخش
 .یاستراحت کن  ی بهتره بر یخسته ا 

 

 تو رو برسونم.   میمونم بر  یجا م نی_نه هم

 

 من بمونم؟  یخوا ی_م

 

 به عنوان نه تکون داد و گفت:  یسر
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 برسونمت. می_بر

 

  ده یمحکم و با اقتدار د شهی رو هم ری که آرشاو  یخودش جلوتر راه افتاد،منگفت و  نو یا
 آورد!  یدلم رو به درد م دیگرفته و نا ام ینجوریا  دنشیبودم،چقدر د 

 زه یبراش عز یلیزن خ نی بود خاطر ا معلوم

 شده حال و روزش!  نیا که

دونستم    ینم یاون حت  یدونست و من درباره   یرو م زیمن همه چ  یدرباره  ری آرشاو 
 خاتون 

 چکارشه؟    

نه،اما آخر سر نتونستم   ای هیسوالم وقت مناسب دنیپرس یدونستم برا  یبودم نم کنجکاو
 : دمیسوالم رو ازش پرس نیماش   رم،تویبگ دهیرو ناد میحس  کنجکاو

 

 تونم بپرسم چکارته؟  یست،م ی خاتون مادرت ن یگفت  ری_ آرشاو 

 

 گفت:  آروم

 

 .ستیاز مادر نبرام کمتر  ست،امای_مادرم ن

از قبل شده بود و سواالت   شتر یب میتنها جواب سوالم رو نگرفتم،بلکه حس کنجکاو نه
 مادر بود؟  ه یتو سرم شکل گرفته بود،خاتون چرا براش مثل   یتر دیجد

 .ستیخونه ن ریمس  نیا  دمیرو انداختم،خب که دقت کردم فهم شیپ  ابونیبه خ ینگاه
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 ؟ ی ریکجا م یدار ری_آرشاو 

 

 ؟ یجواب سواالت رو بشنو  یخوا ی_مگه نم

 

شد   نیبدونم ،ا ریآرشاو  یدوست داشتم درباره  ی لی؟ خ انهی دونستم مخالفت کنم  ینم
 واسه مخالفت کردن. دیکه زبونم نچرخ

که حکم فرما بود رو     یر،سکوتیزدم و نه آرشاو  ینه من حرف گهیبه اونجا د دنیتا رس 
 کست.ش یکالم م یو ب  کی تنها اهنگ کالس

 

بام تهران و تهران با تمام عضمت و   م ینشستم،اومده بود ریکنار آرشاو  مکتین یرو
 .د ی رس یبه نظر م کی چقدر کوچ شیبزرگ

نجات   زیوهم انگ   یکیدور کم سو اما شهر رو از تار  نی المپ ها ،هر چند که از ا ییِ روشنا
 داده بودند 

تو فکر   دونمیتو فکر بود نم  قا  یعم ،ینامعلوم یبه نقطه  ره ینشسته بود و خ  ری آرشاو
گرفته و   یجور نیکه باعث شده بود ا  یزیکه بودخوب نبود،همون چ  یهر چ  ؟امایچ

 ناراحت باشه. 

 

 ؟ یبگ  یزی چ یخوای_نم
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نگفت نگاهش رو به آسمون پرستاره دوخت و نفسش رو آه مانند رها کرد،بلند   یزیچ
 رفت!  نی شد و به طرف ماش

  میشده باشه و بخواد که برگرد  مونیدم که حتما  از اومدنمون پشفکر کر  نیتعجب به ا  با
، 

 رو بست. نی و در ماش رونیرو آورد ب  یزی خم شد و از تو داشبورد چ  یرو صندل نشست

نخ از  هی  مکتیدستش نگاه کردم دوباره نشست رو ن یتو  گارِ ی س یتعجب به بسته   با
به  یقی روشنش کرد ُپک عم رنگ ییلب هاش و با فندک طال نیرو گذاشت ماب گاریس
 هیاش حبس کرد و بعد دوباره آه مانند ر نهیزد و نفسش رو چند لحظه درون س گاریس

 کرد.  یهاش رو خال

 

 : دمی و پرس دینگاش کردم،باالخره زبونم چرخ یبا ناباور 

 

 ؟ یکشیم  گاریتو س  ری_آرشاو 

 

 لبش نشسته بود گفت:   یکه گوشه  یبا لبخند کمرنگ دویکش ش یشونیبه پ یدست

 

   اد؟ی_چطور؟بهم نم

 

 ختهیبا عطرش آم شهی خاص که هم یبود،پس اون بو گاریس ی گنگم هنوز رو نگاه
 بود؟! گاریس  یبود،بو
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 دکتر دارو ساز مملکت... ی،ناسالمت ادی_خب معلومه که نم 

 

 ام رو کامل نکرده بودم که گفت:  جمله

 

گفتند با  یسال،م یو اند  یس ن یا  یکشم کمش کردم،تنها خالف من ت یم  ی_ گاه
  ادیاز   یتون یسوزوندنش م ،بایدردها و مشکالتت رو فراموش کن   یتونیم دنشیکش
 قلبت رو.   یسوختن گوشه گوشه  یببر

 

 ؟ یببر  ادیاز   ی_تونست

 

 گفت:  ظشیزد،و بعد از رها کردن دود غل گاریبه س یدوباره ا   ُپک

 

 ! شهی وقت فراموش نم چی_نه،درد اگه درد باشه که ه

 

 ؟ ی کش ی_خب پس چرا هنوز م

 

رو که بود وهست با   ی زی به سرم که حرص هر چ زنهیوقت ها م یدونم،بعضی_نم
 . رمی هام بگ هیر گاراز یسوزندن نخ به نخ س
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 .کنهیرش درد ممعلوم بود س   شیشونیدستش رو گذاشت رو پ هی

 

 ؟   یاریبرام مسکن ب نیاز تو داشبورد ماش شهی_آرام،م

 

 . ارمی_باشه االن م 

 

 آبم هست. نی_ممنون ،پشت ماش 

 

هم داشت رو از تو   ییرفتم تنها مسکن موجود که دوز باال نیشدم و به طرف ماش بلند
 به طرفش رفتم.  یآب معدن یداشبورد در آوردم و بعداز برداشتن بطر 

 و هم   دیکش رونیقرص رو ازم گرفت و سه تاش رو از جلد ب یتشکر دوباره ا  با

 .دیبا آب بلع راه

 تعجب نگاش کردم. با

 نبود؟  یکاف شی کیداشت  یمسکن که دوز باال  نی ا یکن یتو قراره رانندگ  ری_ آرشاو 

 

 من نه؟   ی_برا 

 

 یدارو ها چه عوارض نیا  یدونیم  یبهتر از هرکس یدار یداروساز   ی_آخه تو که دکترا 
 دارند.



 باران  انهیتاز 

394 
 

 

 تب دارش.  یشونیجواب نداد و دوباره دستش رو گذاشت رو پ 

 شیشون یچند تار از موهاش که رو پ دیوز  یکه م   یماه بود و باد خنک و سرد بهمن
 کرد. یبود که داشت دود م یگارینخ س نی د،دومگرفته بو یافتاده رو به باز 

 

 ؟ یبگ  یزی چ یخوای_نم

 

درد   یکیبا   خواستیشده بود که بعد از مدت ها م یکس هیحالت نگاهش شب گهی د حاال
 و دل کنه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باران  انهیتاز 

395 
 

 

 

 

 

 

 

 ها دوست دارند بر گردند به دوران  یلی_خ

من از همون آغاز جز درد و    یپر از خاطرات خوبه اما زندگ شونیکودک شون،چونیکودک 
جز طعم گس و   شونیآور  ادیکه   هیمن پر از خاطرات تلخ ینداشت کودک یگرید زیغم  چ
 به ارمغان نداره!   یگری د زیاحساس درد در تک تک سلول هام چ  دیتشد

 سکوت دوباره ادامه داد:   یزد و بعد از کم گارشیبه س یپک

استخون    یتو سرما   ییگدا ی کاسه   هیمعتادم با   ینبود که بابا  شتریلم بسا  شی_پنج ش
که چه عرض اگه بگم  رون،خونهیکرد از خونه ب ی سوز زمستون تو برف و کوران پرتم م

نباشه  یبه قدر  ای  یبرگرد  یاگه دست خال   گفتی کرد و م یم  دمیتره ،تهد نیدخمه سنگ
با  ،ییکاسه گدا هیمن بودم و ترس و    ذارمیات نم  دهکنم زن هیکه بتونم موادم رو ته

 یراض  ختنیاشک ر  یکه بعد از کل  یمروت  یب یبه آدما  یالتماس و هزار منت کش
 بزارند کف دستم. یِچندر غاز   هی شدندیم

 پوزخند ادامه داد: هی با
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اشک تو چشماشون حلقه   یزود نند،یب یمبچه گدا   هیها هروقت   لم یف نیتو ا  ید ی_د
به   دنیکنند م  یم ی رو خال فشون یک یوتمام موجود  شندیم بیو فورا دست به ج زنهیم

  خرند؟ی گل هاش رو م یدو برابر همه  یمتیکودک گل فروش با ق ه ی  دنیبا د ا یبچهه؟
  تی ! دروغه محضه!واقع لمیف  گهیروشه د  لمه،اسمشیها همه اش ف ن ی خواستم بگم که ا

 ؟ یبپرسند ُمرد  اندیهم نم  یریاگه بم  ینه،حتیفراتر وهزاربرابر تلخ تر از ا هیز یچ هی

 

  نقدریروز هام ا نی و محکم ا یمرد قو   ریکه آرشاو  ن یحرفا برام سخت بود،ا   نیباور ا  چقدر
 کرده باشه!  ییگدا یروز   هیکه   نیباشه باور ا  دهیکش یسخت

 

 یب  یرو نسبت به بچه ها  شیهمه محبت و مهربون  نیدرک کنم ا تونستمیم  تازه
هم  یروز  هیبچه ها چون  ن ی به ا غشیدر یب ی کمک ها یابونیخ ی آواره   ای سرپرست 

بد سرپرست بوده اونقدر از    یبچه ها نی مثل هم  یکیدردشون بوده،چون خودش هم  
 بگم.  یدونستم چ ینم یحرفاش ُشک زده بودم،که حت

 

کردم پلک هاش   یزد،انگار داروها اثر کرده بود که حس م شیم آت رو ه گارسومیس
 شده. نیسنگ

به درد اومده بود سروپا گوش شده بودم تا بدونم سرگذشت   قیکه از حرفاش عم یدل با
 گرفته و خش دار ادامه داد: یرو که سخت دلداده اش بودم با همون صدا   یمرد

 

بر   یکه دست خال یبه حال روز  یوا یتازه اولش بودند ول یبدبخت نیا  ی_حاال همه  
  دمیو ام  یکابوس تلخ و شکنجه گر تنها دلخوش هیگشتم خونه شده بود برام   یم
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از همون روزها   ی کیوگرنه  گشتمیمادرپاک و معصومم بود،فقط به خاطر اون بود که بر م
داد تو   ید که اصال راهم نمبو ن یحالتش ا   نیبهتر  گشتم،حاالیتا ابد برنم گهید  رفتمیکه م

  یم خی شد و  یاشکامم خشک نم یصفر درجه حت یسرما  ریخونه و همون دم در ز 
  ییتر، با ضربه ها  یسنگ تر و قص یتو خونه وهر دفعه با دل دادیراهم م ای بست و 

  یکه م ودکورش کرده بود و فقط مواد ب ادیبه جونم،اعت  افتادیمحکم تر با کمربند م
اگه اون ضربه ها فقط تن من رو مورد اصابت قرار    دید یرو جز مواد نم زیچ چید،هیطلب
انداخت جلو و    یاما هربار مادرم بود که خودش رو م  ومدی  یاونقدر به درد نم  داد،دلمیم

کرد،حاال حتما   یو کبود م  اهی رو س فشیو لط دیکه توسط همسرش تن سف  ییضربه ها 
نبود قبل از معتاد   یجور نی اما نه پدر من ا  یدو سر ساخت وی د هیتو ذهنت از پدر من 

بال رو سرش آورده بود   نی ا  ادیهمسر بود که اعت  کی پدر و  کیآدم بود   هیبودنش 
  دیفهم یاز سرش و م دی پر یم  ادیاعت یوقتا که فقط کم یکورش کرده بود،بعض ینجوریوا 

  نشستیصبح م  کرد،تایم ه ینشست و زار زار گر یر مادرم و من آورده،مس  ییکه چه بال
تو بغلش و اونقدر   د یکشیبوسد،منو م یزخم هاشو م  یو جا ختیریمادرم اشک م  شیپ

ابد    یکاش برا  کردمیهر بار آرزو م بردی خوابم م یک  دمیفهم یکرد که اصال نم ینوازشم م
نو،مادرم   ز ا یروز از نو روز  شدیبمونه،اما هر وقت که دوباره خمار م  یباق  ینجوریپدرم هم

بود و   دهی،پدرم دو روز بود که مواد به دستش نرس شدیتر و الغر تر م فیروز به روز ضع
  زدفحشیکرد کتک م یها باهامون دعوا م وونهی د داد،مثلیجنون بود که بهش دست م

 برگشتم...  یدست خال دید یروز سوم وقت  کردیبارمون م ک یرک ی ها

  یآور ادیکرد و ادامه نداد انگار که ادامه دادن براش سخت باشه معلوم بود که از   سکوت 
چهارم رو هم   گاری نبودم س دنش یبه عذاب کش ی کشه راض  یاون خاطرات داره عذاب م

 زد!  شیآت

 

 اگه سختته ادامه نده.   ری_آرشاو 
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  یذره ا   یبرا  د یتا شا رونیب  زه یتو دلش هست رو بر   یهر چ  خواستیکه م یآدم مثل
محزون تر و مغموم تر از قبل    ییهم که شده آروم بشه هر چند که سخت باشه،با صدا 

 ادامه داد:

 

 وانهیطاقتش طاق شده باشه د  گهیکه د یبرگشتم مثل آدم یدست خال دی د ی_پدرم وقت
درم  اومد و خودش رو جلو  ما  شهیزد،مثل هم یوار افتاد به جونم و به قصد کشت م

  م،ی،التماس کرد میکرد هیگر  زدیشد و جنون وار فقط م ینم الیخ یانداخت،اما اون روز ب
 .زدیومد و فقط می  یاما دلش به رحم نم میزجه زد

 

  شیشونی درشت عرق رو پ یچپش که گذاشته بود رو پاش رو مشت کرد،دونه ها  دست
 نشسته بود،چشم هاش سرخ سرخ بود. 

رو پر کنم،دوست داشتم محکم در آغوش   نمون یکم ب یفاصله    نی داشتم ا دوست
منو عذاب   نقدریخودت رو عذاب نده،ا نقدریادامه نده ا  گهید گفتم،بسهیو م گرفتمشیم

 نده اما ...

 

کردم تو چشم هاش نم   یتر شده بود،حس م قینفس کم آورده بود و دم و بازدمش عم 
 اشک نشسته: 

 

بعد از   ارهی اون ضربه ها نتونست...نتونست طاقت ب ری_اون روز شوم مادرم...مادرم ...ز 
تنهام گذاشت جسم   شهی هم ی  شهی هم ی...برا شهی هم  یکه به سرش خورد برا  یضربه ا 

و از درد به   دادی آخر که داشت جون م یلحظه   یحت  نیرو زمجونش افتاده بود  یب
 ادی ها فر وونهی نرفت کنار تا مبادا ضربه به بدنم اصابت کنه،مثل د دیچیپ یخودش م

  هیو با گر زدم یکه چشم هاش رو باز کنه زجه م کردمیالتماسش م  زدمی م  غیو ج دمیکشیم
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  شهیهم ی معصومش رو برا ی نداشتم چشم ها  ده یکه تنهام نزاره،اما فا خواستم یازش م
چکار کرده،با   ودب ده یپست بسته بود،پدرم به خودش اومد تازه فهم یا یدن نیا  یبه رو

نبرده   یچکار کردم؟من چکار کردم؟هنوز به عمق فاجعه پ د،منیپرس  یبهت از خودش م
 بود،مادرم رو در آغوش گرفت آروم و با بغض صداش زد:

 

 نکن،چشمات رو باز کن! رو با من یشوخ نی _ا

 

منتظر    دواریمنم هنوز ام دی نشن یو دوباره حرفش رو تکرار کرد،اما باز هم جواب  دوباره
التماس صداش زد که چشماشو   د،باینشن یجواب ی بودم که چشماش رو باز کنه بابام وقت

 د ینشن یصداش زد اما بازم جواب ادی سر داد وبا فر  هیباز کنه و تنهامون نذاره گر

با    دمیلرز   یگوشه کز کرده بودم وبه شدت م هی! لشیکه خودش شده بود عزرائ سوساف
طاقت ندارم پس چرا مامان    گهی کابوس، د  نیخدا کنه زود تر تموم شه ا گفتمی خودم م

رو سرم و   دیکشی دست نوازش م کردیم دارمیکنه؟منتظر بودم مادرم ب ینم دارمیب
 :گفتیم

 

 .زمیخواب بود عز هی،همش   نجامی_نترس من ا 

 

  هیگر  یها یبه سر و صورتش و ها  دیکوب یمحکم م یوار شروع کرد به خودزن  دایش پدرم
 داد زد: ه،ی هق هق گر ونی بلند،شد و م هوی کردیم
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من    رمیبا عذاب بم دیبا  رم،منیبم دی _من کشتم!من زنمو،من همه کسم رو کشتم من با
جون مادرم رو  در   یب کردم،جسمیاش مفقط نگ  دهیترس رم یبا درد بم دیکثافت لجن با 

 صداش زدم:   رونیمنم رفتم ب رونیآغوش گرفت و رفت ب

 

 مامانم رو؟نبرش تو رو خدا.   یبری_کجا م

 

از کارتون هارو صاف کرد   جسد مادرم رو گذاشت روش همه   یکی وبا پا   رونیرفت ب 
 صورتش رو غرِق در بوسه کرد،بلند شد و به طرف من اومد.   یجا

خشک و ترک زده اش رو گذاشت رو   ی منو برد کنار مادرم،لب ها  د،ویرو کش دستم
 داد.  یم  یخداحافظ یکه بو  یو تلخ،بوسه ا  قید،عمیبوس قیعم م،ویشونیپ

 

 ؟ یدیتو خونه،فهم  یاینم ی دید  یکنار مادرت بمون،هرچ  ری_آرشاو 

  یکه ا  دمشی د یرفت تو خونه در خونه باز بود م عی گفته سر یبفهمم چ نکهیقبل از ا 
 ! دمید یکاش نم

 

 منتظر بودم که ادامه بده؟  روی از اشک،زل زده بودم به آرشاو سیخ یصورت با

 

 _چکار کرد با خودش؟ 
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باز  مهیبدونم نخ چندمه چشم هاش ن نکهیا زد بدون  یم شیبود که آت گاریباز هم س و
هوا   ایرو باز کرد  گو  راهنشی که خرده بود بد اثر کرده بود دکمه اول پ ییبود قرص ها

و پر درد شده بود نگران نگاهش کردم    قیکم باشه نفس هاش عم ژنی اکس  دنیبلع یبرا 
 ادامه داد:

 

زد و خودش...خودش  تی کرد رو خودش و بعد هم کبر یکرد ...خال ی_گالن نفت رو... خال 
 سوزوند. من یچشما   یرو زنده زنده جلو 

 

نگاه کردم   دهیمرد درد کش ن ی رایمات و مبهوت به آرشاو   دم،یاز تعجب کش  یبلند نیه
   ی چشما یجلو یپدر نکهیتصورش هم سخته ا   یدور از انتظاره حت گهی د نی ا  ایخدا

 چشم هاش مادرش...  یروز جلو  هیبزنه  وتو    شیپسرش خودش رو آت

 . ارهیچطور تونسته طاقت باش در عجبم که   دهیدل درد کش نیا  یبرا  رمیبم

 

گوش خراشش   ادیداد و فر  یچشمامه، صدا   یسوختن پدرم جلو ی_هنوز هم صحنه ها 
استخوون هاش هم پودر شده بود    ی،سوخت وحت شهی سرم پژواک م  یهنوز هم تو

و کبود بود،درست بود    اهیشالقش س یدرست بود معتاد بود درست بود بدنم از ضربه ها 
ها التماس   هیخونم بود به  همسا  د،همپدرم بو نایکه مادرم رو کشته بود،اما با تموم ا 

ت  پدرمم از پش یمعتاد ،که دستا   ی  هیمشت همسا  هیکردم که نجاتش بدنداما از  یم
که همت کردند و انجام دادند زنگ زدند   یکار ت ی رفت نها یم یبسته بودند،چه انتظار

بود  ندهاز خونه هم نمو یزیچ   یکه کار از کار گذشته بود و حت  یاونم وقت یبه آتش نشان
  یکی  یمحله که غسال بود،غسل داده شد و بعد هم تو ی از زنا یکیجسد مادرم توسط  

 به خاک سپرده شد  همون اطراف یاز قبرستون ها 

 نموند! یجسد هم باق  هی  یاز پدرم حت اما
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من بعد از مرگ    یحال روزا   یاهیاما بود، باالتر از س  ستین یرنگ یاه ی باالتر از س گنیم
و   یشده بودم اما برام مهم نبود،از گشنگ  ابونیکوچه و خ یپدر و مادرم بود  آواره 

اما باز هم مهم نبود،سرد بود و لباسم پاره و پوره و نازک   دمیچیپ یبه خودم م  یتشنگ
دلم   یاز درد تو  یحس شده بودم،حجم بزرگ یب  گهیانگار د   شتندا تی اما باز هم اهم

که ضربات   ییکردم مثل تموم روزها  یرو احساس نم گهید ی رخنه کرده بود و دردها
  کرد یدرد رو احساس م و کمتر  شدیحس وکرخت م  یکه تنم  ب شدیم  ادیز  یشالق به قدر

 .کردیم  شونحس شده بود و کمتر احساس یب گهیقلبمم از تکرار مداوم درد،د

 

کودک  کی که    ییها و مشقت ها  یسخت دنیاز شن  ومدی یو هق هقم بند نم هیگر
 من وحشتناکه !   یتصورش هم برا ی که حت ییها  یمتحمل شده بود سخت

که   یدل مرد  یتسال  یواژه ها هم عاجز بودند برا  یباز کردم تا حرف بزنم اما حت لب
وقت   یحرفش افتادم که گفت:)بعض  نیا  ادی روشن کرد، یا  گهی د گارینکرده بود س  یکودک
از    گاریهست،با سوزوندن نخ به نخ س ایرو که بوده   یزی به سرم که حرص هر چ زنهی ها م
 : دداادامه  نی ( حز رمی هام بگ هیر

 

 نینبود به دادش برسه از ب چکسیزمستون، ه د یشد یسرما  ریکودک گرسنه ز  کی _  
بودند امثال   ادی زنند،فقط من نبودم ز  یکه دم از انسان و انسان بودن م یمردم  نهمهیا

نفر   هیم،یکن یکه ما فکرش رو م هیز یتلخ تر از چ تی من و متاسفانه هنوز هستند واقع
دونه   ینم ای کنه،  یپاش رو مثل لباس تنش عوض م ریز  نی داره که هر روز ماش یاونقدر

 ده یجون م ینفر از گرسنگ هیهمون شهر   یبا پوالش چکار کنه اما تو 

که خودش گفته کمک به حلق   ییخدا   یخونه  دنیحج د رهینفر سال به سال م هی
بچه با لباس پاره و   هیر همون شه  یقبول،اما تو ارتشی عباداته ،ز    نیاز  واال تر  یجزئ

  یپدر دست خال هیهمون شهر  ی!تو دهیلرزه و جون م یم  دیسرما مثل ب ر یپوره داره ز 
  تیانسان ره،یگرسنشه که دوست داره بم یزن و بچه  ی برگشته خونه و اونقدر شرمنده 
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  یانسان دوستانه رو فقط تو   یها  دش،رفتارید شهی شده که فقط تو کتاب ها م یواژه  
نبود که   یآدم گرسنه ا  چیا،هیدن یجا چیه گهیبود که د  نی ا ریاگه غ  دید شهیها م لمیف

 دست و پنجه نرم کنه.  یبا فقر و ندار

 

 گفت:  دیاز اشکم رو د   سیصورت خ  یوقت

 

 ! ؟ی کنیم  هیگر  ی_ دار

 

 ... یسخت  نهمهیکردم که تو...که تو ا یفکرشم...فکرشم نم چوقتی...من...من هری_آرشاو 

بازش سرخ بود   مهیحرفم رو کامل کنم حالش خوب نبود وچشماش ننذاشت  هیگر
 با شکنجه نداشت. یبرام فرق دنش ید ینجوریونگاهش تب دار ا 

 

 کردم. فی برات تعر نکهینکن از ا مونمینکن پش هی_آروم باش گر 

 

از جا   خواستیحرفا م  نیا دن ینکنم،قلبم با شن ه یگر تونستمیبود چطور م یاد یز  انتظار
 کنده بشه.

گونه هام   ی دستش رو به طرف گونه هام برد وبا انگشت شست نوازش وار اشِک رو  آروم
 رو پاک کرد و آروم لب زد:

 

 . یکن هینکن ،دوست ندارم گر هی_گر
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 ! دیاز توجهش  لرز  قلبم

 

 اره؟ یرو چطور تونسته طاقت ب یهمه سخت نی ا  ایخدا

 

نتونستم همون   ستیبود تو حال خودش نکه خورده بود معلوم   یاون همه قرص با
 یفاصله ام رو باهاش کمتر کردم دستم رو گذاشتم رو دستش که در آن نمیبش  یجور

که ُحرم  نفس     کی تر شد اونقدر نزد کی داغش قفل کرد،نزد  یدستم رو تو حصار انگشتا 
و پرت شدم تو آغوش ملتهبش قلبم   دیدستم رو کش هوی  کردمیهاش رو هم حس م

دروغ چرا   کردیرو ازم سلب م یکه قدرت هر عکس العمل یطور شدی ز جا کنده مداشت ا
رو   رشینظ یو عطر تنش رو،عطر ب  دمینفس کش  قیآغوش عم نیداشتم به ا از یخودمم ن

 کرده بود  سیرو خ راهنشیاستشمام کردم اشکام پ

که   یداره همون حس یحس  هیهم نسبت به من  ری مطمئن بودم که آرشاو گهی د حاال
خوشحال   دیکه االن با دونستمیومن نم ره یمحکم در آغوشم بگ ینجور یسبب شده  ا 

 ناراحت؟ اروم  نجوا کرد: ایباشم 

 

   ؟یآرومم کن شهی_آرامم،م

 

 لب زدم:   دیلرز یم صدام

 

 _چکار کنم؟ 
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 ،فقط بزار تو آغوشت بمونم؟  یکار چی_ه 

 

عاشقشم   تی نها یکه ب یطه در آغوش مرد نق نی جا و در هم نیکاش زمان هم ااایخدا
  جی بدون شک ه گهیوقت د ،اون یگرفتیجا جونم رو م نی اصال کاش هم ا ی  شدیمتوقف م
 نداشتم.  یگله ا

و حال خرابم رو   دینفس کش قیموهام برد و عم  کیرو نزد  شینید،بیرو عقب کش شالم
تکون خوردم به    لمیچقدر گذشت که به خودم اومدم بر خالف م دونمیخراب تر کرد نم
 دستاش رو از هم باز کرد.   هویخودش اومد و 

 

 شد که...  یچ  دونمیخوام،نمی_آرام من...من معذرت م

 

خوش   یموها  یبلند شد دستاش رو طبق عادت البه ال یو با آشفتگ د یکش یکالفه ا پوف
 حالتش فرو کرد. 

 

 .می بر گهیتره دبه ستی _ من حالم خوب ن

 

  شیپ ی قیتا دقا نکهیشرم داشتم  نگاش کنم شرم ا  نیی سرم رو انداخته بودم پا  باخجالت
 تو آغوشش بودم، 

خوب نبود چشم هاش به شدت  ر یکنجکاو بودم از خاتون بدونم،اما حال آرشاو  یلیخ
 . دیبار یاز سر و روش م  یقرمز شده بود و خستگ
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 سوار شه زود گفتم:   نکهیگفتم و بلند شدم،قبل از ا   یا باشه

 

 من برونم.  ی،بهتره بزار سیتو حالت خوب ن  ری_آرشاو 

 

 و گفت:  دیخند

 

 ؟ یدار نامهیاصال گواه نمیبچه؟بب  یبرون  ی_مگه تو بلد 

 

 لبم نشسته بود آروم گفتم:  یکه گوشه  یوبا لبخند دمیکش یاه

 

حوصله   گهی که با فوت مامان و بابام نشد بعداشم دگرفتن،  نامهی_قرار بود برم واسه گواه
 شدم.  الیخ یاش رو نداشتم و کال ب

 

 یتونستم درک کنم غم ب یکه تو چشم هاش نشسته بود رو حاال راحت تر م ییغم آشنا 
 نبود؟  اسیکه با غم من قابل ق یغم یمی تیغم  یپدر و مادر

ت دست نوازش بر سر بهار و  چطور با مهر و عطوف شگاهیافتادم که تو آسا  یروز  ادی
 د یکش یامثالش م

 نبود! هیکه از جنس بق  یا  دهیمرد درد کش ی ای ر یپاک و ب نگاه

 

 حرفم گفتم:  یادامه    در
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 جمع دست فرمونم حرف نداره.  التی_اما خ

 

 گفت:  طنتیکرد و با ش ینچ ینچ

 

 _باور کن من هنوز جوونم و هزار تا آرزو دارم. 

 

 و گفتم:  دمیرو از دستش قاپ چیسوئ

 

 . یحالت برون ن یبذارم با ا  گه،محالهید نی_بش

 

  دایهو ری تو صورت آرشاو یو گرفتگ  یدوباره سکوت حکم فرما شده بود،ناراحت نیماش تو
ساکت و   ینجور یداده بود و چشماش رو بسته بود دوست نداشتم ا   هیبود سرش رو تک

رو خاموش کردم   شدیکه پخش م ینیکالم و غمگ ی دست بردم و اهنگ ب نمشیگرفته بب
تا    رمیرو به حرف بگ ریبشه و هم آرشاو  ضاخودم ار یکه هم حس کنجکاو  نی ا  یو برا

که معلوم بود حال حرف زدن نداره اما هر آنچه که بود  نیبا ا  دمینخوابه از خاتون پرس
 رو برام گفت.

خم شد و   یکم ر یپارک کردم آرشاو  ری آرشاو ییال یو  یدر بزرِگ  خونه   یرو جلو  نیماش
 دستش رو گذاشت  

 بوق.  رو
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ازش خواست که منو   ری ،آرشاو رونی نگهبان باشه ، زود اومد ب زدمی که  حدس م  یمرد
 برسونه

 

 نبود!  یمخالفت  چیه یگذشته بود،و جا  مهیاز ن شب

 *** 

  زیسرگذشت غم انگ ریبود فکرم درگ گانهیمن ب ی صبح بود و خواب با چشما  یکاینزد
 نکرده بود! یکه بچگ یر ی بود، آرشاو ری آرشاو

 گوشمه: یزد،هنوز تو  نی که تو ماش ییحرفا

 

  ینداره،گذشته ا یجالب زیچ چی بگم چرا که ه یوقت نخواستم از گذشته ام به کس چی_ه
 ! کنهیکه گوشه گوشه اش درد م

 

لحظه   ادیسخت دل من رو هم به درد آورد   نیحز   یگذشته   نی امشب برام گفت،و ا اما
بازو   ونی که م  یلحظه ا ادی رسوند!   یکه در آغوشش بودم ضربان قلبم رو به اوج م یا
که برام امن   یاسارت بود آغوش  نیو قشنگ تر  نی باتر یبودم و برام ز  ر ی محکمش اس ی ها
 پناهگاه بود. نی تر

کهنه   یغم ها یبه رو  دیجد  یخاتون که حالش زود خوب شه و نشه غم یکردم برا  دعا
 برام از خاتون گفت.  نیدلش تلنبار شده!تو ماش یکه تو  یا

افتاده بود خاتون    هوشیگوشه ب هی   یاز همون روز ها که از شدت سرما و  گرسنگ یکی  تو
  سوزهیکردند دلشون براش م داش یبوده و شوهرش آقا رضا پ یهربونالعاده  م که زن فوق

 دکتر،  برنشیو م
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  ری شدند خاتون که از زبون آرشاو یبچه دار نم یسال بود که ازدواج کرده  بودند ول  پنج
رو به عنوان   ری که آرشاو خوادیم یآن میتصم هی   شنوه،تویکه براش افتاده رو م یاتفاقات

مصمم بودن خاتون    یکرده،اما وقت یمخالفت م ی کم لی فرزند قبول کنه شوهرش رضا اوا 
 ! کنهیو قبول م  شکهیم فتدست از مخال نهیبیرو م

  یکارگر ساده بوده که به سخت ه ینه چندان خوبشون بوده   یمخالفت رضا وضع مال  لیدل
داشته و   یخاتون دل مهربوناما اونم مثل  ومدهی از پس خرج و مخارج خودشون بر م

 قبول کنند. یرو به فرزند ری که آرشاو  کنهیزود قبول م یلیخ

 

تاعالوه بر   کردهیبودندرضا سخت کار م یفوق العاده زن و مرد مهربون گفتیم  ری آرشاو
احساس کمبود نداشته باشه شده بود شبا خودشون    ادیهم ز  ریخودشون آشاو  یخرج

به خاطر   ر یگرسنه باشه،اون زمان  آرشاو  ریآرشاو  ذاشتندیاما نم  دند یخواب یگرسنه م
 یو افسرده بوده،خاتون هم دائم سع  ریگوشه گ شدتکه براش افتاده بود به  یاتفاقات

 شندی دختر م هیصاحب   گذرهیسه سال که م  رون یب اردشی حالت ب  نیکه از ا   کردهیم
 . ایدر زارندیاسمش رو م

خواهر   هی برام مثل   ایدر گفتیکم بشه م ری که محبتشون به آرشاو شهی باعث نم نیا  اما
خودم و سر   یدوستش داشته به خاطر کنجکاو  یلیبوده از حرفاش معلوم بود که خ

 :گفتیم  ری رو بفهمم آرشاو زیروندم تا همه چ یآروم م یلیدرآوردن از گذشته اش خ

روانم رو    یجور دیبر یمرغ رو جلوم سر م  هی مونی مرد همسا   دمیدیبچه بودم و م ی_وقت
بال بال زدن مرغ از جلو   یو لحظه   دمیخوابیکه تا مدت ها شب ها نم  ختیر یبهم م

خود  ی جا گهیچشم هام  د یرفت کنار حاال مردن پدر و مادرم جلو یچشم هام نم
  کی بدون داشتن  یدوران دبستانم رو حت هودم کب ری داشت اونقدر افسرده و گوشه گ

  یوقت شدیم کمینزد  یبه قصد دوست یواگه کس  زدمی حرف نم یدوست سر کردم! با کس
 .شدیم مونی پش دید یو رفتار سردم رو م یتوجه یب
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  خواستمی رضا خوب نبود نم  یقبول شدم اما چون وضع مال زهوشانیبعد از دبستان ت 
از رو دوش رضا کم کرده باشم   یدنبال کار بگردم تا حداقل بار خواستمیدرس بخونم ،م

گفت باشه    شمینم یراض دید ی مخالفت کرد و هم رضا، خاتون وقت دا  ی اما هم خاتون شد
 کن.  دایکار پاره وقت پ هیهم درس بخون هم 

  دهیفا ی گشتم اما ب  یکردم و روز ها بعد از مدرسه در به در دنبال کار پاره وقت م قبول 
ساعت زودتر   هی  دیدور بود با یلیاز خونمون خ زهوشانیت  یمدرسه  شدینم دایود،پب
آشنا شدم، با چند   ریتو ام ییتا به موقع برسم همون سال ها بود که با دا   رونیب رفتمیم

 ختهی ر ینفر بود و اونا سه نفر هیشده بود   ر یاط مدرسه درگینفر از بچه ها پشت ح
 دلم براش سوخت و کمکش کردم.   شزدن یم  خوردی بودند سرش و تا م

 خنده ادامه داد:  با

  کی بهم نزد کرد یم یبود که به زور سع یبهم  تنها کس دی_ اونم از اون روز مثل کنه چسپ
زود  نهی رفتار سردم رو بب یوقت  هیمثل بق  نمیا گفتم یشه و باهام دوست شه با خودم م

آورد تا به زورم که شده منو   یدر م یاما نشد اونقدر دلقک باز   شهیم مون یپش
 ذاشت، یوقت کم نم  چیبخندونه!تو عالم رفاقت ه

کار نباشه ،بود اما   نکهیخسته شدم نه ا دانکردمیزدم و کارپ یکه به هر در یاز مدت بعد
رو از دوش آقا رضا  ینه تنها بار نکهیاز ا  دمی کش یخجالت م خواستنمیتمام وقت م

کردم و تو    لیترک تحص یشده بودم رو دوشش پنهون یبرنداشته بودم بلکه خودم هم بار
به عنوان شاگرد مشغول به کار شدم به خاتون و آقا رضا گفته بودم که کارم   یکیمکان هی

 سرکار.   رمی شدنم از مدرسه م لیپاره وقته و بعد از تعط

رفت خونه مون  و همه    ریام ده یور،اما به سه روز نکشهم که ساده بودند و زود با  اونا
 رو به خاتون و آقا رضا گفت  زیچ

مدرسه   یبار تا تونست دعوام کرد بهم گفت اگه از فردا نر  نی اول یکرد و برا  دامیپ خاتون
بر گردم بدجور   ممیرو گرفته بودم قصد نداشتم از تصم ممی و تو!اما من تصم  دونمیمن م

  کی پوِل   یحت  نکهیا  دادیرو هم آقا رضا بهم م م یبیپول تو ج یوقت  خوردیبه غرورم بر م
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پوش کرده   دیماه بود و برف همه جارو سف یسرد د یرو هم  نداشتم هوا  یکتاب درس
  یتو  رفتمیبه غروب بود و من خسته و درمونده قدم زنان به طرف خونه م کی بود نزد
و چندتا درخت و  سرسره  و تاب درب و   مکتیبود که جز دوتا ن پارک هیمحلمون  
 نداشت.  ی ا  گهی د زیداغون چ

  ر یز  مکتیاونجا و رو ن رفتمیبودم م یو زمان شاک   نیگرفت و از زم یوقت دلم م هر
 نشستم  یدرخت م

 نشستم  مکتیروز هم رفتم اونجا و رو ن اون

نشستم،از پشت   یاونجا منتظرم بود وقت نمیاونجا،به خاطر هم  رمیکه م  دونستیم ری ام
رو گذاشته بود   زیهمه چ نکهیاونه، از ا  دمیو چشمام رو گرفت فهم  رونیدرخت اومد ب

  تونستمی کف دست خاتون وآقا رضا بدجور ازش ِشکار بودم دستاش رو باز کردم و تا م
  ادمی داد و فر ید کنارم وقتنشسته بو  یسرش داد زدم و دعواش کردم اونم با خونسرد 

خودش من رو از اون   الیشروع به چرت و پرت گفتن کرد تا با خ یتموم شد،با مسخرگ 
کرد و دوباره سرش داد زدم و ازش خواستم   م یاما بدتر عصب رونی حال و هوا بکشه ب
دستاش رو   م یتسلاومده بود دنبالش به حالت  اری پدرت شهر  دیبار یم د ی بره،چون برف شد

ادامه داد فردا تو   یو با لبخند حرص در آور  رمی اال و گفت باشه بابا نزن دارم مداد ب
 .یهان  نمت یب یمدرسه م

 

  زیاز همه چ  ریام قیاز طر  دونستمیشد و به طرفم اومد ،م ادهیکه سوار شد،پدرت پ ری ام
خاله زنک بود رو از پشت بسته بود،حرف تو   یاون موقع دست هر چ  ریخبر داره کال  ام
 موند  یدهنش نم

بودم،اولش فکر کردم پدرت از رو ترحم اومده تا باهام حرف بزنه  زاریاز ترحم ب شهیهم
بود بهم گفت مرد اونه که تو مشکالت زود جا نزنه،بلکه از  یاما نه ترحم نبوداز رو دلسوز 
تر از قبل بشه گفت اگه    یته تر و قوو هربار پخ  رهی بگ دیجد یتک تک مشکالتش درس
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  نایباش بذار پدر و مادرت بهت افتخار کنن بهش گفتم ا ترسخته تو سرسخت  یزندگ
 همش شعاره! 

درد پشت سرهم و   ی ضربه ها یوقت  کنه،امای دوبار تحمل م کنهیبار  تحمل م  هی آدم
  یکردم آه پرسوز  شده بود نگاه  کی که تار یبه آسمون دی،ناام زنهیباشه آخرش جا م یمتوال
 وگفتم:  دمیکش

 

 شنوه؟ یدونم چرا خدا صدام رو نم ی_نم

 

 رو گذاشت رو شونم و گفت:  دستش

 

 . کردمیچکار م نجایدوستت داره،وگرنه من االن ا  یلیحرف رو نزن پسر جون،خدا خ نی _ا

 

بکنه به غرورم َبر خورد   یبهم کمک مال خوادیاول فکر کردم م  یحرف رو که زد،لحظه   نیا
 و زود گفت:  دی،خند دیکه فهم رمیو خواستم گارد بگ

  یماه  خوامیرو درسته بدم دستت بلکه م یماه  ستی نباش پسر قرار ن الی_خوش خ
کارخونه   هی در آورد و داد دستم آدرس   بشیرو از تو ج یبدم بلند شد و کارت ادتی یریگ
 آدرس.  نیا  ایمعتبر و معروف بود بهم گفت فردا ب ی

 دستش رو گذاشت رو شونم و گفت:  رفت ی آخر که داشت م ی  لحظه

 

  یریگ یفقط غرور پدر و مادرت رو نشونه م  لتیاما با ترک تحص یخودت ندون د ی_شا
بچه اش واال تر و ارزشمندتر   شرفتیو پ  تیپدر و مادر مثل موفق ه یواسه   یزیچ چیه
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بهت افتخار کنن و هرجا که نشستند   یروز  هیکن و موفق شو که  شرفتیاونقدر پ  ستین
و گفت و    نویزنه ا یوقت زود جا نم  چیمرد ه  هیمنه زود جا نزن    یبچه  یِبگند فالن

 .لمیترک تحص میشدم از تصم مونیبود پش یگذار و کار  ریبرام تاث  یلیرفت،حرفاش خ

نبود   اری اگه پدرت شهر  دیشا ادد یکردن و موفق شدن بدجور قلقلکم م  شرفتیپ ی زهیانگ 
و سر همون    شدمیم  الیخینداشتم،ب  لی تحص یبرا  یا   زهیانگ چیمن همون موقع که ه

پا   هیدنده بودم و مرغم   ک یبه شدت لجباز و   شناختمیخودم رو م رفتمی م  میکار قبل
  یروز بعدش بعد از مدرسه به کارخونه  رفتمیم ش تا ته گرفتمیم یم یداشت، اگه تصم

 خوب بود. یلیکار پاره وقت داد که حقوقش هم خ هیپدرت رفتم،پدرت تو کارخونه بهم 

 

تونستم    یبابت که م ن یاز ا  نقدریبهتر شده بود ا  یلیوضعمون خ گرفتمیکه م یحقوق با
   کردمیکمک خرج آقا رضا باشم خوشحال که حد نداشت،احساس غرور م

 یاز خوب  دیوقت نبا   چیه گفتیم  شهیسر مزار مادرم ،مادرم هم رفتمی نبه ها مپنجش هر
شاکر   یدی د یفراموش کن اما اگه خوب یکرد یخوب ،اگهیاطرافت غافل ش  یآدم ها ی ها

برسم که  آقا   ییجبران کن همون جا سر مزار بهش قول دادم به جا  یباش و اگه تونست
درست نکنه  یترش هیواسه در و همسا  گهیدنباشه خاتون  یمجبور به کارگر  گهیرضا د
مون رو تو    ندهینکنه چون آ   فی ها تعر  لمیف یتو ییال یو  یبا آب و تاب از خونه ها  ایدر

اش به خاطر    خواستم،همهینم یچی خودم ه یبرا کردمیتصور م یخونه ا  نیهمچ
که داداش   ییا یبودند در نی من بهتر  ینبودند،اما برا  یقیبود که اگرچه حق یخانواده ا 

که اگه گرسنه هم بودند اما صبر   ییو خاتون و آقا رضا  به راه بود  شهیگفتناش هم
که حد نداشت   تو   ییاحترام گذاشتنا دندیکش  یبعد غذا رو م رفتمی من که م کردندیم
به خواسته و هدفم هزار بار افتادم و بلند شدم  کار پاره  دنی ره ناهموار رس نیا

حرف پدرت رو به خاطر   شدمی درس خوندن...هر وقت خسته م دیوشد یوقت،اضافه کار
 (زنهی وقت جا نم چیه ه یمرد    هیآوردم) یم
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  یزندگ خورندیرو م شیها حسرت زندگ یلیکه حاال خ ینزدم و شدم مرد خودساخته ا  جا
کرده بودم که نگو و   دایپ ل یندارند! اونقدر فک و فام کشیتار  یکه خبر از گذشته  

از مقاله هات   یکیمادرتم عکست رو تو   یمن پسر عمو  گفتیو م  ومدی م  یکینپرس،
 پدرتم...  یمن عمو   گفتیم   یکی... ختمت،اسمت رو که خوندم همون لحظه شنا دمید

 شدی جور م لیاز هر طرف فک و فام خالصه

  یروز  د؟اون ی کجا بود دادیشالق جون م یضربه ها   ر یکه مادرم ز  ینبود بگه اون روز  یکی
که زنده زنده داشت   ین؟روز ی کجا بود سوختی داشت م ادیاعت ش یکه پدرم تو آت

صفر درجه با لباس پاره و پوره با   یسرما  ریکه ز  یاون روز   ای  ن؟ی کجا بود سوختیم
که االن با افتخار دم از   ییتک شما ها  ن؟تکی شکم گرسنه رو به موت بودم کجا بود

 ازمون گرفت   یکدومتون تو اون روز ها سراغ  دیزنیبودن م لی فام

نه،اما   نمیخودم رو برتر بب نکهینه ا ستمیمردم ن  نیبه نظرم من از جنس ا  یدونیم
محو    ی؟جوری داشته باش از ی که خدا نکنه بهشون ن یمردم  نیا ستم،از یهمرنگشون ن

 که انگار از اولم نبودند!  شندیم

  رندی میم یو جور   رندی بم ستیهرگز قرار ن ای کنند که گو یم یزندگ یکه جور یمردم ن یا از 
 نکردند! یکه انگار هرگز زنده نبودند و زندگ

 

 رسوا همرنگ جماعت شو؟  ینشو  یخواه گنی که م یدیشن 

و رفتارت مثل اونا    دیعقا  ،اگه ینباش یکنیم یزندگ  نشونیکه ب یمردم  نیهمرنگ ا  اگه
 ! یکشیدرده که م ستینفس ن یکشیکه م ینباشه،هر نفس

  یچشمام گرم شد و به عالم ب یک دمیو حرفاش بود که نفهم  ری آرشاو شیاونقدر فکرم پ 
 به آغوش خواب رفتم. یخبر
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 * ** ری آرشاو

 

عطر تام فورد رو مچ دست و   وگلوم زدم ،ساعتم رو   ی شهیاز ش  یکم شهیهم مثل
  زیتوجه به م  یو ب رونیرو برداشتم واز اتاق رفتم ب فمیکتم ،ک دنی بستم و بعد از پوش

 . رونیصبحونه که توسط خدمت کار آماده شده بود زدم ب

 اومد کنارم.   عیکه در حال آب دادن به گل ها بود سر  یعل

 

 _آقا  برسونمتون؟ 

 

 تکون دادم و گفتم : یسر

 

 . رونیب اریرو ب نیلطف کن ماش  ست،فقطین یاز ی_ن

 

رو   مارستانیب ری رفت پشت فرمون نشستم و مس نیبه طرف ماش عی گفت و سر  یچشم
 گرفتم!  شیدر پ

 د. بو دهیحال خاتون  امونم رو بر  یِ نگران

 ی که شب گذشته حرف زدن درباره   نی ا با

حس سبک شدن بهم دست    ییجورا  هیبود اما   ختهیگذشته ام   با آرام بدجور ِبهمم ر 
 نبودم.  مونیو از  بابت حرف زدنم پش  دادیم



 باران  انهیتاز 

416 
 

تا حاال هزار   شبیاز کف دادم و درآغوش گرفتنمش از د اری که اخت یبه خاطر  لحظه ا  اما
 بار خودم رو سرزنش کرده بودم، 

 کارم ازم ناراحت شده باشه،مثل خوره افتاده بود به جونم.  نیکه ممکنه با ا نیا  فکر

بهم نداره و    یحس    دی...شادیهر حال من از احساسش به خودم خبر نداشتم،شا  به
 ! هیدوست هیحسش فقط در حد 

که بود  یهرچ شتراما یکردم و سرعتم رو بفکر مشتم رو دور فرمون محکم تر  نی ا با
 که از آغوشش گرفتم بشم.  یمنکر لذت و آرامش  تونستمینم

که  ی هر نفس شدی باعث م نی مونده بود و هم  نیعطرش تو ماش ی  حهیرا  هنوزم
 . کردیم وونهیدختر منو د ن یتر باشه ا قیعم دمیکشیم

 اشتباه گرفته بودش!  ای افتادم که خاتون با در شب ید ادی

 نداشت!  ایبه در یشباهت یبودم چون از نظر ظاهر متعجب

  دید شدیهر دوشون به وضوح م  یبود که تو چشما  یتی و معصوم یبه خاطر خالص  دیشا
  یو هم برا   ایدر یلب شروع به خوندن فاتحه کردم.هم برا   ریو ز  دمی کش یا،آهیدر  ادیبا 

 ادیکه ز  نی تهران با ا ادیب خواست یم  یدانشجو بود،وقت گهیشهر د  هیتو  ای آقا رضا در
کاش   یرضا مخالفت کرد و خودش با اتوبوس رفت که ا  آقااصرار کردم  برم دنبالش اما 

اتوبوسشون   ای نداشت،تو راه برگشت با در یبرگشتن گهیکه د یبره!رفتن ذاشتمیهرگز نم
 .میکنه ته دره و هر دوشون رو از دست داد  یسقوط م

روز از دست داده   هینبود شوهر و دخترش رو تو   یز یتو اون روزا داغون شد کم چ نخاتو 
 بود

سر    کردمیم  یکالم افتضاح بود اما به خاطر خاتون سع  هینداشت تو  یفیخودمم تعر  حال
که آرامش    کردمی بودم و فکر م دهیکه به خواسته هام  رس یوپا بمونم درست زمان

افکارم پوزخند بزنم،به   نیاتفاق تلخ باعث شد به ا  نیسهم من هم باشه وجود ا تونهیم
که به خاطر   نی امی روز برم شرکت،اما با تماس بن ونرفتم دوست نداشتم ا  مارستانیب
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حوصله به شرکت رفتم به محض ورودم به اتاق    یباشم  ب دیحتما با گفتیم  یموضوع
 هراسون اومد داخل. نیامیبن

 شده؟  ی_ چ

بهم بگه آخر سر چند برگه  رو    یدونست چجور یکرد انگار نم  یدست دست م نیامیبن 
وجودم رو گرفت  تن صدام رفته    یبه طرفم  گرفت با نگاه کردن به برگه ها خشم همه 

 بود باال:

 جرعت کرده؟  یکرده ک  یخبط نیهمچ ین؟کی امیبن ی_ ک

 بگه! یچ دونستیناراحت سکوت کرده بود انگار نم نیامیبن

 گفتم: یوعصب  دمیبه موهام کش یدست کالفه

  نجای ا  عی شرکت هم زنگ بزن بگو سر لی االن؟به وک نی _بگو همه تو اتاقم باشن هم
 باشه!

 

  ینجوم یها  متیق  نینامه ها انداختم ،اون دارو ها چطور با ا  تی به شکا یدوباره نگاه 
منو جعل کرده   یامضا  یتونست باشه؟ک یم یرفته بود  کار ک  رونی از انبار شرکت من ب

  یاسم بود که تو سرم م کی   ره،تنهای جرعت کرده بود اسم و رسمم رو نشونه بگ یبود؟ک
آوردم    یبارهم  کار اون باشه بدون شک دمار از روزگارش در م نی اگه ا د،قطعایچرخ
د بودم که سر تک تکشون دا ینگذشت که همه تو اتاقم جمع شدند  اونقدر عصب یزیچ

کردم   یرو برس ات یجزئ  یکرد،وقت یم  یاطالع یزدم اما هر کدومشون  با ترس اظهار ب 
عرصه بار   نیکه تو ا  یانباشه جر کاوه مهرآرا و پدرش تنها کس تونهینم  یکار کس دمیفهم

  یبزنند معلوم بود تو شرکت نفوذ نمیزم یها خواسته بودند با هزار حقه  و کارشکن
ها رو هم پاک کرده بود   نیدورب لمیف یآدم کارکشته که تا اتاقمم اومده بود،حت هیدارند،

 بودم که سر همه داد زدم: یاونقدر عصب
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اگه   رندیمشت آدم به درد نخور دور خودم جمع کردم که فقط بلدن حقوق مفت بگ   هی_
 اد.افت یاتفاق نم  نیحواستون جمع بود ا

 _آقا ما...

 ! رونیب دی_حرف نباشه فقط  بر

 

که  یشد تنها کسان یچشم به هم زدن اتاق خال کی بود در  دهیهم ترس نیامیبن یحت
 تر اومد و گفت:  کی نزد  نیامیشرکت بود،بن لی و وک نی امیبن رون ینرفتند ب

 

 ... میکنی م ت ی_ازشون شکا 

 

 رو قطع کردم: حرفش

 شده!  تی مون شکاکه از  میی _با کدوم مدرک،فعال ما

 

 شرکت گفت:  لی وک

به من   د یتون جعل شده بسپار که امضا  میراحت ثابت کن یلیخ میتونی م دی_نگران نباش
 . کنمیحلش م

 

راحت تونسته باشند تا انبار شرکتم نفوذ کرده باشند، دو روز از اون    نقدریا  شدینم  باورم
  خواستمی رو گرفته بودم م ممیتصم ادی ماجرا گذاشت اون روز قرار بود کاوه به شرکت ب

هست دو طرفه است اما   یاگه ضرر  دونستمیقرارداده ،م یهر چ ریبار بزنم ز  نی اول یبرا 
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وه  و پدرش رو نداشتم به محض ورودم   مثل کا   یصفت  طانیتحمل وجود آدم ش گهید
 بگم نرگس گفت: یزی چ  نکهیبود،قبل از ا ومده یآرام انداختم هنوز ن زی به م ینگاه

 

 تو راه باشه.  گهی _زنگ زدم بهش گفت خواب افتاده ،فکر کنم االن د

 

ساعت از اومدنم نگذشته بود که نجال اومد   میتکون دادم و به اتاقم رفتم، هنوز ن  یسر
رو سر  زبونا انداخته   نیو ا   دونستیکه علنا  من رو نامزد خودش م یچهار سال از روز 

 همه جا،جار زده بود گذشته بود.  بایبود و تقر 

نا موفقش با اصرار  ازم خواست که با نجال   یحرف پدرش افتادم که بعد از خودکش ادی
 دوباره برسه.  یازدواج کنم و نذارم کار به خودکش

جونش    کردیاما قبول نم ستی ن یراه حل درست ن یبار خواستم بهش بفهمونم که ا  هزار
داد کمکم کنه تا  شرکتم رو   شنهادیپ دیمخالفت هام رو د  یبه جون نجال بسته بود و وقت

 و مخالفت کردم  شدینم یرو نجات بدم اما باز هم دلم راض شدیمکه داشت ورشکست 

اصال خوب   طشیشرا  یداشت از لحاظ روان از ی روان پزشک حاذق ن هیبه  دایشد نجال
 دخترش رو هم از دست بده بهم گفت: ن یا  دی ترس یبه پدرش گفتم م نوینبود ،ا

دوباره   یقبول نکن اگه  ترسمیروان پزشک،اما م شی کنم بره پ شیراض  کنمیم  ی_باشه سع
که از صد تا روان پزشک و روان شناس بهتر   دونمی م شناسمت یبزنه م  یدست به خودکش

که خواسته   یزینجال کم نذاشتم هر چ یبرا  یچی من بعد از اون اتفاقات ه   یکنیعمل م
  تونهیدنده است نم کی لب تر کنه به شدت لجباز و  ه بود یگذاشتم،فقط کاف ارشیدر اخت

 یتونیقبول کن کم کم م  کنمیازت خواهش م ری ،آرشاویقبول کنه که تو دوستش ندار
 کار دست خودش بده. ترسم ی به خدا م دیخورد یکه به درد هم نم یمتقاعدش کن
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نجال دوباره بزنه به  نکهیاصرار کنه رو نداشتم،و تصور ا شمیپ ینجوریپدر ا هی  نکهیا  تحمل
 بود. رمیگ  بانیتا عمر داشتم عذاب وجدان گر  نا  یقی کنه برام سخت بود   یسرش و خودکش

  میخور  یکم کم بهش بفهمونم که به درد هم نم خواستمیکردم و به قول پدرش م قبول 
کردم سر حرف رو باز کنم   یم  یکه واقعا عاشقش باشه اما هربار سع  هیاون مرد قیال
به زور  دادیختم م یبحث طوالن هیرو به  زیخراب همه چ  یو با حال  شدیم وونهید

حالش بهتر بود اما   خوردیرو که مرتب م اشروان پزشک داروه شیبره پ میکرد  شیراض
پرخاش   میزدیم  یدور و اگه حرف ختیر  یداروهاش رو م  میشدیوار م   دیکه ام نیهم
 دارو ها ندارم. نیبه ا یاز یمن ن  ستمین یروان ستم،منین وونهیمن د  زدی و داد م کردیم

اما    خورمیخواستم بهش بفهمونم که من به دردش نم میمستق ریوغ  م یبار مستق ارهز
 کرد یقبول نم

بار که واقعا از دستش کالفه شده بودم،سرش داد زدم و گفتم دست از سرم برداره با   هی
 بعدشم رفت!  خت،ویگوشه کز کرد و اشک ر هیمظلومانه   دمیکه کش یداد

 ! یدوباره رفته بود سراغ خودکش وونهی د هیدختر

  شیپ یعال  یلیروند درمان خ گفت یبود،دکترش م  دهیخداروشکر پدرش به موقع رس که
حاصل   یکرد درمان زمان یکار  شهی چون مصرف دارو هاش رو قطع کرده نم رفت،امایم
اصال    کرد،چونینم ینجال همکار میکرد یم یکنه اما هرکار یخودش همکار ماریکه ب شهیم
 ! مارهیکه ب رفتیذپ ینم

 

به خاطر   یکم آورده بودم تا ک دادمیادامه م ینجوریا  دیبا یخسته شده بودم تا ک گهید
 کردم یم یزندگ گرانید

گرفتم دستم و   یم  ییگدا یکه کاسه   یی نکردم بودم،هنوز هم روزها  یکه اصال بچگ یمن
  ریقرون پول،تا بشه پول مواد بابام که تن و بدنم ز   هیبا هزار اشک و آه و منت، لنگ 

 و کبود نشه! اهیشالقش س
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 مادرم شالق نخوره!  تا

 یچ ی خودم ه یخودم  چون برا یجا برسم اما نه برا  نی که جون کندم تا به ا یمن
رنگ آرامش رو   نکهیرضا بود ا  و آقا  ایخاتون ،در ی همش به خاطر خوشحال  خواستمینم
و   مارستان ی ،خاتون هم که افتاده رو تخت ب  ییبود و نه آقا رضا ییای حاال نه در  نندامایبب

که به خاطرش    یینه و نجال ا ی  ارهیرو طاقت م یکه عمل به اون سخت  ستیاصال معلوم ن
باهاش راه اومدم تا بلکه بتونم کمکش کنم خسته   یخودم رو زدم و  از سر دل سوز  دیق

 شد؟ یم گرانیصرف د میزندگ یشده بودم واقعا تاک

 کردم؟ یم یدل خودم زندگ یبرا  دینبا

 زنه( ینم شه،جایوقت خسته نم  چیمرد ه  هیافتادم)  اریحرف پدر آرام، شهر  ادی 

که از    هیهر آدم عتیطب نیآدمه و ا  هی ی زیمرد قبل از هر چ  هیگفتم،یبود تا بهش م  کاش
  یجا بزنه و حت ارهیو کم ب ادیکه سرش آوار شده به ستوه ب یغصه ها و مشکالت یادیز 
 گرفته!  یرو که اسم زندگ یاجبار  نینخواد ادامه بده ا  گهید

نداشت   یش یآرا  چیه شهیدرهم اومد تو اتاق،تعجب کردم برخالف هم ییبا اخم ها نجال
بود به لب هاش وتا تونسته بود پر رنگش   دهیکه انگار با حرص مال یبه جز رژ بنفش رنگ

 کرده بود! 

  یوقت  رونیب مینشست،ازم خواست ناهار رو با هم بر  یوقت شی لب  ریاز سالم ز  بعد
 شد. یمخالفت کردم عصب 

 

   یدارهم وقت  ای!اما چطور واسه بعضیوقت ندار  یمخالف شهیهم  رسهی_به من که م
 ...زیهمه چ یهم حوصله،چطور واسه اون دختره ب

 

 اراده داد زدم :  یرو حس کردم ،ب تمیسرخ شدن از عصبان یآن در
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  ی،خاتون حالش خرابه  اون وقت تو اومد   ینجال خسته ام کرد  یگی م یچ ی_بفهم دار
 تمومش کن.   لهیتکم تمیرون؟ظرفیب میر ی که چرا ناهار نم یدعوا راه بنداز  نجایا

 

به دو کردن با نجال رو   یکی حوصله    گهیرون،دیحرفا بلند شدم و رفتم ب   نیاز زدن ا  بعد
 نداشتم 

 شهیکه هم یانداختم،اذان ظهر رو گفته بودند،به طرف اتاقک میبه ساعت مچ ینگاه
 رفتم.  خوندمینمازام رو اونجا م

 

 *** آرام

 

 _به سالم خانم خوش خواب. 

 

 شده بودم: داریب ریخوابم نبرد بود،د وقت  ری تا د شبید چون 

 

 _سالم از ماست،عروس خانم.

 

شد به در  دهیروشن کردم  تا کارمو شروع کنم نگاهم کش ستمُ ی نشستم وس زمی م پشت
به خودش   یروزا رو کم نیچقدر واسش ناراحت بودم کاش ا   ریبسته اتاق آرشاو 

   ومدیو نم دادیاستراحت م
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 نه!  اما

 یکم نجایحداقل ا کنهیکه بدتر آدم رو کالفه م  الی ار فکر و خهجوم هز یعنی ییتنها
  یخاتون رو شفا بده حت کنمیازت خواهش م  ای تو دلم دعا کردم خدا شه یحواسش پرت م

بره برام سخت بود آخه چطور طاقت   ایکه خاتون هم تنهاش بذاره  و از دن نیفکر ا 
 . اوردیم

 

 نه؟  گه،مگهید  یای _م

 

 :دم یپرس جیبه نرگس انداختم و گ ینگاه

 

 _کجا؟ 

 تکون داد و گفت : یبه خودش گرفت سر یمتاسف ی  افهی ق شیشونی آروم زد به پ نرگس

 زنم؟ ی فک م واریساعته من دارم واسه د هیآرام، ی_ از دست رفت

 اول بگو.  دم،از ی_خب نشن

 

 کرد، ینزد و همچنان متاسف نگام م یحرف

 و کالفه گفتم:  دم،یکش یپوف

 

 ؟ یگفت  یچ گهی_بنال د 
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باال،واسه تو برعکس   رهیدرک و شعورشون م شنیادب ملت عاشق م ی_واه واه چه ب
 نرفته.  زادی بوده انگارعاشق شدنت هم  به آدم

 

 عالم و آدم خبر دار شند  یخوا ی _آروم تر نرگس ،م

چقدر ادب و شعورت زده باال اصال من عاشق شعور و ادب   یتو عاشق شد دمی د واال
با  ینیکمال هم نش دیشا  یخط فقر البته قبلنا به کم بهتر بود  ریز  یعنیتو ام،   ینداشته 

 ! نهیامیبن

 

 اشاره کرد.  زمیسرفه کرد و با چشم و ابرو به کنار م  یمصنوع  نرگس

 

 م؟ بنداز  یگردن ک گهی رو د نیده؟ا ی_چته عقل هم از سرت پر 

 رو هم بنداز گردن من!  نی _تعارف نکن ا

 

 بود!  ستادهیا  زمیتعجب سر بلند کردم کنار م  ن،بایامی بن یصدا   دنیشن با

 

 بگم:  یچ دونستمیجمعش کنم، نم ی بودم چجور مونده

 

 نداشتم!  ی_ باور کن ... منظور 
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  کی نزد نکهیهم سرخوش از ا   نیامیبن دیخند یم زی ر زیشدنم ر عی از ضا  نرگس
بعد از رفتنش نرگس   یزده بود کانال شوخ شهی نگفت و مثل هم یزیشونه،چیعروس
 گفت:

 

لباس عروس تو هم    دیبرا خر  می بر  میخوا یم یعصر  گفتمی_خانم خوش حواس  داشتم م
 فقط مونده لباس عروس. هیاوک یباشه؟همه چ ایب

 

 رنگ گرفته ادامه داد : ییگونه ها با

 

 .مونهیقرار عروس  گهیهفته د هی_

 

 بود نگاهش کردم:  ده یبه مراد دلش رس  نکهیحال از ا   خوش

 

 مرغا؟   یقاط یقراره بر یجد  یجد یعنی_

 

 .دی که کمتر ازش سراغ داشتم،آروم خند یخجالت با

 

چند   شد،هریوقت نداشتم عروس م  چیخودم که ه یبود انگار خواهر واقع یخوب حس
 خواهر نداشت.  هیبا   ینرگس برام فرق
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 مگه نه؟   گهید  یای _م

 مزاحم نباشم بهتره.   دیتنها بر نیامی_ تو و بن

 نظرت رو بدونم. خوامیخواهشا ،م ارینه ن ایهم هست تو هم ب یشاد میستی_نه تنها ن

 

 نه بگم،قبول کردم.  ومدین دلم

 سرکار؟  امین گهیاز فردا د دی ،شای_راست

 ؟   ی_واا،واسه چ

سم رو بخونم قرار شد فکرام رو بکنم  کار نکنم و فعال فقط در  گهیازم خواست د ن یامی_بن
واسم   شهی سخت م  گهیبه نظر خودمم بهتره د ینجور یا  نمیبیم کنمی االن که فکرش رو م
 سرکار.  امیب نکهیو درسم برسم هم ا  یهم به خونه دار

بود که   نی به خاطر ا  دیقلبم رو احاطه کرد،شا  ییدلم گرفت حس تنها   هو یدونم چرا  ینم
کمتر   نکهیو ا   ستیمثل سابق ن  گهیروابط دوتا خواهرهم بعد از ازدواج د  یحت  دونستمیم

 ! دمید ینرگس رو م

 . رونی باز شد و نجال اومد ب ری در اتاق آرشاو هویفکرا بودم که  نی هم تو

 نجال حس کردم حاِل خرابم بدتر شد، دنید با

و به  دستش که صفحه اش ر یتو  یِ درهم نگاهم کرد  با تعجب به گوش ییاخم ها  با
رو  یبلند اومد طرفم و گوش ییبود با قدم ها ر یآرشاو  یطرف من گرفته نگاه کردم گوش
 مقابل چشمام گرفت و گفت: 

 

 ه؟ یچ نی _ا
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نگاه کردم   یگوش ینجال گرفتم و  به عکِس تو  یبرزخ یتعجب نگاهم رو از  چهره   با
 دم؟ یعکس رو ازم گرفته بود که من نفهم ن یچه موقع ا  ریشد آرشاو  شتریتعجبم ب

 

حواس  به   ینگاه من ب مینشسته بود  مکتیبود که تو بام تهران رو ن یاز موقع عکس
 به خاطر گرفتن عکس به طرف من خم شده بود.   یکه معلوم بود کم ر یبود و آرشاو  نیی پا

 کهی تا تمثل دو شی خاکستر یبهت به عکس نگاه کردم و بعد هم به نجال که چشم ها  با
 .شدیازش حاصل نم ییگرما  چیبودند و ه خی

 : دیپرس نرگس

 

 نجال؟  ی گیم  یرو دار ی_چ

 

 نرگس گرفت:  یرو جلو  یو گوش دیخند کی ستر یه نجال

 

 مگه نه؟    هیعکس قشنگ  نیتو هم بب ای_ب

 

 نگام کرد.  ینگاه کرد و بعد از اون سوال یگوش  یبا تعجب به عکس تو نرگس

 

 _آرام...

 حالش خو...   ری شه،آرشاویعکس مال دوشب پ نی _ا
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 نذاشت حرفم رو کامل ادا کنم:  

 

 دور بمون؟  ری گفتم بهت هان؟مگه نگفتم از آرشاو ی_من چ

 

   شد؟یچرا تموم نم  ا یخدا 

 نرگس:  یرو  گرفت جلو یو گوش د یخند  یعصب دوباره

 

باشه به  نیامیحواست به بن  ،تایدختره اعتماد نداشته باش نیتا به ا نیخوب بب نی_بب
 وق...

 

 گرفتم   شی ات یخواست بزنه،در آن یکه م یحرف از 

 کالمش رو قطع کرد:  یرشته  یاز من نرگس عصب  قبل

 

 ! یگیم یدار  یچ یفهمیم چیه  ؟ی بافیم هیچ فیاراج   نی_بسه نجال،ا 

 

 :  دیلرز  ی م  تی نجال از زور خشم و عصبان یصدا 

 

 من نفهمم؟  ی بگ یخوا یم یعنی_
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 عالوه بر خشم صداش رنگ التماس گرفته بود:  حاال

 

  ؟یفهمیبه روان پزشک ندارم،من خوبم،م یاز ی!من نستمین یمن روان  ستمین وونهی_من د 
 به دارو ندارم!  یاز یمن ن

 

 اشک شده بود نرگس که معلوم بود دلش به حال نجال سوخته زود گفت:   ِس یخ صورتش

 

 داشتم. ن ینگفتم منظور یزی_باشه آروم باش من که چ

 

 نرگس و آروم گفت:  زیرو گذاشت رو م یاشکاش رو پس زد گوش نجال

 

 رو بزار تو اتاقش.  شی_گوش

 

 ! رونیزد ب و

 

 رو با دو دستام گرفتم بغض کرده بودم  سرم

 : دیناباور پرس نرگس
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 ؟ یکنیچکار م  ی_آرام تو دار

 

 و با بهت به نرگس نگاه کردم:  یعصب

 

 کنم؟ یدارم چکار م یچ یعنی_

 

 که اون عکس...  نهی_منظورم ا

 بد، از جام بلند شدم و با بغض گفتم: یلیآورده بودم خ جوش

کردم خودم خبر ندارم ؟آره دوستش دارم   رهیکب ؟گناهیبگ یخوایم ی؟چ ی _اون عکس  چ
 دلم دست منه؟  اری مگه جرمه مگه اخت

 

 .رونیو رفتم ب ستادمی از سوالش لب باز کرد تا حرف بزنه،اما نا مونیپش نرگس

  یدلم هوا  هوی کردیمتعجب نگام م  دید یکه منو م یاشک بود،هر کس سی خ صورتم
اون رو    یبود و بو  ری افتادم که خاص متعلق به آرشاو یاتاقک ادی رو کرد  ری آغوش آرشاو

اال که خودش ممنوعه است  ح  خواستمیشده بودم به طرف اتاق رفتم م وونهی د دادیم
 کنم!  تشمامو عطرش رو اس  رمی جانمازش رو در آغوش بگ

از سجده بلند کرد چقدر    دم،سریرو د  ری باز بود خواستم برم داخل که آرشاو مهین درش
 برام آرام بخش باشه.  تونستی م دنشید

حس بودند سر خوردم و همون جا    یدادم پاهام ب هیتک  واریاراده رفتم داخل  به د یب
نشستم بعد از تموم شدن نمازش متوجهم شد و متعجب نگاهم کرد،نگاهش که به 
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گوشه و به طرفم    هیخورد نگران شد بدون تا زدن جانمازش گذاشتش  سمی صورت خ
 اومد.

 

 شده آرام؟  ی_چ

 

 .ونری زدم ب ری آرشاو یتوجه به صدا زدن ها  یبلند شدم ب عی خودم اومدم و سر به

به  یریکجا م   دیپرس یتوجه به نرگس که نگران م یب زی از رو م فمیاز برداشتن ک بعد
 رفتم  رونیب

 ! یوهم جسم  یاصال خوب نبود،هم روح حالم

 بود.  دهیامونم رو بر  جهیسرگ نهیی فشارم به شدت پا کردمیم  حس

  یب ای مسافر داشت  ای  دادمیکه دست تکون م یخلوت واسه هر تاکس  ابونی بود و خ ظهر
 بود   یشانس از من فرار یکال انگار واژه  شدیتوجه رد م

 .نیی اش رو داد پا شهیکنارم زد رو ترمز،ش ینیماش

 

 _َبه آروم خانم ،برسونمتون.

 

 

زود  مینینوک ب   کردم یم  هینگاهش رنگ تعجب گرفته بود،هر وقت گر دنمی بود با د کاوه
 شد،ی قرمز م
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به سمت مخالفش گام برداشتم حس کردم   یکردن تاکس  دایپ دیتوجه بهش به ام یب
  گرفتمیم   جهیواسم نمونده،که قدم از قدم بردارم طبق معمول که سرگ  یرمق چیه گهید

کاوه که پشت سرم   نیرفت دستم رو گذاشتم رو کاپوت ماش یم ی اهیچشمام هم س
 اومده بود 

 شد و به طرفم اومد:  ادهیپ  شه،زودیم  میزیچ هی من  دیکه فهم  کاوه

 

 شده آرام؟  یزی_چ

 ؟ ی ش یمیصم یخوا ی _ آرام؟چرا به زور م

 توجه گفت:  یب

 .رسونمتی نکن سوار شو من م یست،لجباز یمعلومه حالت خوب ن دهی_رنگت پر

 

گفت،حالم اصال خوب نبود احساس ضعف داشتم در جلو رو باز کرد و اشاره   یم راست
 نکردم و سوار شدم. یبه قول خودش لجباز  نداشتم و ستادنی ا  یکرد سوار شم نا

بودم و روهم رفته سه ساعت   داریدادم و چشمام رو بستم،چون تا صبح ب هیرو تک سرم
 آورد!  یهم بهم فشار م  یخوابیبودم ب دهینخواب شتریب

اسمم چشم باز کردم کاوه در سمتم رو باز   دنیبودم که با شن یداریخواب و ب یخلسه   تو
  ادهینگران ازم خواست پ یمهربون شده و کم  کردمیحس م بیکه عج یکرده بود وبا لحن

 به اطراف انداختم. یشم با تعجب نگاه 

 

 ببر خونه ام.  ؟منویواسه چ   مارستانی_ب
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 اومد که من اصال آدرس خونه رو بهش نگفته بودم.  ادمی  تازه

 

 .یدختر،رنگ به چهره ندار  یلجباز   نقدری_چرا ا 

 

 کنم! یرو سر اون خال  میدوست داشتم تمام حرص و عصبان  انگار

 

 خودم برم. ای منو  یرسونیبه تو داره؟م ی_به تو چه ؟چه دخل 

 

اوه از لحن صدام جا خورده  با تعجب نگامون کردند.ک شدندیکه داشتند رد م ینفر چند
 بود.

 

 .یکن یسر من خال  یخوا یم   ییعصبان گهی د یجا  هی_باشه،باشه،آروم باش معلومه از 

 گفت:   یخنده کوتاه با

 

 ؟ ی نکرد دایکوتاه تر از من پ واری_د

 

  ادهیکه پ ن ی ح نی شده بودم در هم وونهیرو برداشتم انگار واقعا مثل نجال د فمیک یعصب
 گفتم:   شدمیم
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 کنار.  _برو

 

 پسش زدم و رفتم فمینگام کرد،که با ک گنگ

که کاوه    افتمیبود ب کی بر نداشته بودم نزد شتری اونقدر ضعف داشتم که چند قدم ب اما
 نگهم داشت.

 

 _به من دست نزن! 

 

 .یعصب یو کم  یشده بود جد یجد  صداش

 

 .یافتیپس م یدار وونهی_د

 

ُسرم   هیاش شد   جهیو نت مارستانی نبود و آخر سر  موفق شد منو بکشونه تو ب یا  چاره
 گنده

کاوه   ی  رهیزودتر تموم شه نگاه خ یبودم رو تخت تا سرم لعنت دهیطور که دراز کش همون
 رو،رو خودم  شکار کردم.

 ن؟ ید ی_شما آدم ند

 

 : دیپرو خند پرو
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 ! دمی_خوشگل ند

 

 تو هم که گفت:   دمی هام رو کش اخم

 

 دختر؟  ادیازمن بدت م نقدری_تو چرا ا 

 

 اد؟ یخوشم ب دی_با

 

 دونم؟ یهات رو نم  یبدخلق نیا  لی _دل

 

 ! چارهیب گفتی م راست

از   ری آرشاو دونستمیکه م  نیکرده باشه باهاش چپ افتاده بودم البته ا یکار نکهیا  بدون
اخمام ازهم باز شده   دید  یمکث کرد و وقت  ی نبود کم ری تاث یب  ادی کاوه خوشش نم

 کرد و گفت: دایجرعت پ

 

 باهات دوست شم.  خوامی_من فقط م

 

 رفت سر اصل مطلب خنده ام گرفت و گفتم:  ییهو ی  نکهیا از 
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 ؟ ی د یرس جهینت نی _ِا جدا  چطور به ا 

که به تمسخر گرفته بودمش انتظار داشتم،بهش بر بخوره اما نه برعکس روش   ن یا از 
 نداشت،  یرنگ خوب چیکه ه یباز شد با نگاه شتریب

 ذل زده بهم و گفت:   یگ  رهیخ با

 

اشاره از طرف منه تا   هیدخترا فقط منتظر   ی هیمثل بق  نمیاولش گفتم ا ،ی_خب  خوشگل
و هر بار که سر حرف رو باز    یتوجه بود یبهم ب یلینه خ دمیشه اما د شقدمیخودش پ

  شتریمتفاوت بودنت باعث شد ب  نیهم یدادیو به زور جواب م  یتفاوت  یبا ب کردمیم
و با    یسوار ش  یبا کله نخواست  هیو تو مثل بق متازت خواستم برسون یجذبت بشم وقت

 امه داد(زد و با لبخند اد ی)چشمک یمنو از سرت باز کن  یخواستیم  یاوقات تلخ

 .  خواستمی که من م یگفتم خودشه،همون گهی_ د

 

 ه؟ ی_مثل بق

 

 اراده پوزخند زدم: یب

 

 ؟ ی_ مگه با چند نفر بود

 

کردن    یماستمال ینکته سنج باشم برا  نقدریا کرد یبگه،فکر نم یموند تو جوابم چ  هوی
 حرفش گفت: 
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 .گمی که م دم ی_ خب د

 

 ادامه داد:  یلحن مسخره ا  با

 

  نیاز ا  دمید ادی ز  انیتو دور اطراف گهی شم،دیپسر م ری_ماشااهلل سنم هم رفته باال دارم پ
 . زهایچ

 

 بشر:  نیبود ا  یکاه ریدر موردش راست گفته بود،چه آب ز  ری که آرشاو دم،حقایخند

 

 چند تا بودن.  یدونی_ امان از تجربه، حتما آمارش هم از دستت در رفته االن نم 

 

 : دیبار اونم خند نیا

 

چقدر خنده بهت   یدونستیم  یراست ستین یکنی هم که تو فکر م ینجوری_نه بابا ا 
  هیحس کردم گر رون یب یاز شرکت اومد  یوقت گهی د زی چ هی؟یشی تر م اد،خوشگلیم
 شده بود؟ یزی ،چیکرد

 

 پروتر شد!  دمیکم تو روش خند هی ایب
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داشت   بایکه تقر   یبه سرم یحالم بهتر شده اشاره ا   یکردم کم یرو ندادم،حس م جوابش
 کردم و گفتم: شدیتموم م

 . رمی برو من خودم م گهیبابت کمکت،تو د  ی_ مرس

 

 گفت:  ییلبخند دندون نما با

 

 ! رسونمتی_نه بابا هستم،م

 

 وقت؟  هی یباز نکن یموست یگفته باشم که رو من حساب دوست ی_راست

 

 ؟ یری گ یسخت م ی اد یز  گهی _بابا تو د

 

 بود  ری گ یگری د  یدلم جا گرفتم،فقطی سخت نم من

 باباشه:  دمیاش فهم کاوه زنگ خورد،از مکالمه  یگوش

 

 . رمی م گهی ساعت د ک ی افتاد نشد برم،تا   یاتفاق  هی_نه بابا 

 : دمیرفت به زور صداش رو شن یفاصله گرفت و به طرف در خروج ازم
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کار ماست    دهیتابلوئه فهم میشد یم  الیخیب دیبا ره ی درزش نم یال  زه،موی ت یلیخ ری_آرشاو 
 ... 

فقط به فکر کار   نایگفت،ا ی که م دمیرس ریگفت،بازم به حرف آرشاو   یچ دمینشن گهید
 .افتهیدر ب تونهی نم ریبا آرشاو  دیو منافع خودشون هستند خوبه کاوه فهم یشکن

 فکرا بودم که کاوه اومد تو اتاق. نی هم تو

 

 . شهیداره تموم م گهی_سرمت هم د 

 

  هیبود که اخم هاش رفت توهم با  یمخاطبش ک دونمیزنگ خورد،نم ش یگوش   دوباره
 ! رونیدوباره رفت ب دیببخش

 .ارهیزدم تا سرمم رو در ب شد،صدایرد م رو که داشت  یپرستار

 ادی کاوه ب نکهیقبل از ا خواستمیرون،مید رفتم بسرمم رو از دستم در آور   نکهیاز از ا بعد
بود و با اخم داشت با   سادهی فاصله از در وا  یو بعداشم خونه اما با کم رونیزود برم ب

 .زدیحرف م شیگوش

 :ومدی صداش واضح م گهی د حاال

 . ارمی دمار از روزگارت در م یبش یدور و بر من آفتاب  یاگه بخوا  ناز یآ نی_بب

..._ 

  هیبود تموم شد، یزیکن خودتو هرچ ،جمع یخواستینگو که خودت نم ی_تو گ*ه خورد 
 زنگ نزن بهم. نقدریکم غرور داشته باش ا

 به مکالمه اش نکنم،اما ناخودآگاه کنجکاو شده بودم:  ی خواستم توجه یم
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 ؟ یرو خر فرض کرد  ؟منی نبود بباف یا  گهی _حامله؟ِهه دروغ د

..._ 

 تر شد و آروم گفت: دی هاش شد اخم

 . ستین دیازت بع چی نباشه واال ه گهید ی کی  یاز کجا معلوم بچه   ی_تو غلط کرد 

بندوبار باشه واقعا   یحد ب ن ی کردم تا ا یفکر نم ارمیتعجب کم مونده بود شاخ در ب از 
با ظاهر    گنیکه م نهیداشت ا یالعاده غلط انداز ؟ظاهر فوق   دنیبود مانند د یک دنیشن
 ن آدما رو قضاوت کرد! باط شهینم

 تفاوت گفت:  یب

 

 ! یکنی_باشه بابا آروم باش،سقطش م

 

!حالم ازش بهم  زدیحرف م گناه،یب نیجن کی تفاوت داشت در مورد سقط   یراحت و ب چه
 خورد! 

 تنگ شده!  ری آرشاو یحس کردم چقدر دلم برا   هوی

 جنس نگاهش هم پاک بود و فرق داشت با کاوه و امثال کاوه ها.   یکه حت یری آرشاو

از  دیاونقدر غرق در مکالمه اش بود که نفهم رونیزدم ب  مارستانیتند کردم و از ب پا
 کنارش رد شدم 

 و رفتم خونه. ارم ی ب ریگ یبودو تونستم زود تاکس اری شانس باهام  ندفعهیا
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  ری تماس از دست رفته از نرگس و آرشاو یلبود،انداختم ک لنتیکه سا  میبه گوش ینگاه
  ریدوباره زنگ خورد آرشاو  میزنگ زده بود،همون لحظه گوش شتریب ری داشتم آرشاو 

توقعم رفته   ستی احساس ن یبودم اونم نسبت بهم ب دهیچرا حاال که فهم دونمیبود،نم
 .یزیچ ه ی، یحرف  هیبود باال 

به نجال بفهمونه که دوستش   ی جور هینبودم،اما عاشق بودم و دوست داشتم   خودخواه
 نداره 

اون لحظه فقط    رمی رو در نظر بگ ری آرشاو یبد روح طی حال بد خاتون و شرا   نکهیا  بدون
کنارش بودم   یهراس چیه یبد ب  طیشرا  نیکاش تو ا  نکهیبه ا  کردمیفکر م   زهای چ نیبه ا
 کرد؟ ینم یکار چیه ر ی اوتونستم آرومش کنم چرا آرش  یو م

 

 افکارم شد لحن تلخ و سردم:  ن یا  ی جهینت

 

 _ بله؟ 

 

 بود:  یعصبان صداش

   ؟ی دادیرو جواب نم تیتو دختر؟چرا گوش  یی_کجا

 

 گفتم :  سرد

 _خونه.

 



 باران  انهیتاز 

442 
 

 لحنم جا خورده:  یاز تلخ ری بود آرشاو معلوم

 

 _اومدم خونه ات اون همه زنگ زدم...

 

 _االن اومدم. 

 

 گفت:  کالفه

 

   ؟ یکرد ی م هیبگوچرا گر  ؟یزنیمگه ؟چرا درست حرف نم  ی_کجا بود 

 

 آروم گفت:  دمیجواب نم  دید  یوقت

 

 نمت؟ یبب تونمی _ م

 

داشت اما دلم از رفتار نجال    یناراحت یبه قدر کاف رم،یزبونم رو بگ یجلو  تونستمیم  کاش
 پر بود  یبدجور

 

 وقت نجال خانم ناراحت نشه. هی_نه،
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  یچ دمی که تازه فهم دینکش قهیدق کی رو قطع کردم ،به  یحرف گوش  نیبعد از زدن ا  و
رو هم سرش قطع کرده بودم،در دل سر خودم داد   یبود که گوش نیگفتم و بدتر از اون ا 

 ؟ ی بود که کرد  یچه کار نیداره ا  یناراحت یزدم احمق اون به قدر کاف

بود  نیتو رو دوست خودش دونست و باهات درد دل کرد و از غم هاش گفت ا  ری آرشاو
 جوابش؟ 

 زنگ نزد. گهیزد اما د ینگاه کردم کاش دوباره زنگ م می به گوش یناراحت با

 

دوباره زنگ   میگوش یچرا باهاش بد حرف زده بودم بعد از کم نکهیبودم از ا  مون یپش
چنگ زدم خوشحال  به صفحه اش نگاه کردم خودش بود    میگوشخورد با استرس به  

 : دیقبل گند نزنم به محض جواب دادنم پرس یدفعه مثل دفعه   نیکردم ا یسع

 

 ؟ ی _چرا قطع کرد

 

 . خوامی_معذرت م

 

گفته   یز ینجال چ ی کردیم هی گر  یشده چرا داشت  یبگو چ ،فقطی_نگفتم که معذرت بخوا 
 بهت؟ 

 

 حالم خوب نبود.  یکم هی_نه فقط  
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 گفت:   یدستور 

 

 .شنومی_حرف بزن م

 

 دلخور گفتم :  

 

 د یرو نجال د یکه از بام تهران گرفته بود  ی_عکس

 نخواد نامزدش... د ی،شا  دمیخب  بهش حق م یدونی،م 

 

 !  ستین یزی من و نجال چ نی_ب

 

 سکوت ادامه داد:  یاز کم بعد

 

چه   ارهیرو هم از پا در م لیف  خورهیخواب راحت م هیکه واسه   ییقرص ها  مارهی_اون ب
 برسه به اون! 

شده   یهر چه زودتر تمومش کنم هر طور خوامیوضع م  نیخسته شدم از ا  گهی د خودمم
 دکتر... شیوادارش کنم دوباره بره پ

 

 گرفت:  طنتی)لحنش رنگ ش
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 ره؟ یگ یا  گهی د یکه دلم جا  یدونی_م

 : دمیپرس یلرزون   یصدا با

 

 _کجا؟ 

 

 بود.  دهی دختر خنگ چون اگه خنگ نبود که تا االن فهم هی شی_پ

 

 .دی تپ یم  ادیز  جانیکه با ه یدستم رو گذاشتم رو قلبم ،قلب هی

 

 گه؟ ی_بگو د 

 

 تو !  ِش ی_ پ

 

من    یخدا  دیکوب یوار به قفسه ام م وانهیکه د  یحسم عاجزند،قلب  انیها از ب واژه
رو ابرام زبونم بند اومده بود و   کردمیحس م رهی من گ شیگفت،گفت که دلش پ

 بگم: دی با  یچ دونستمینم

 

 ؟ ی _الو آرام،هست
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 زدم وصادقانه گفتم: لبخند

 

 زده شدم.  جانی_هستم،فقط ه

 

 و گفت:   دیخند اونم

 

 _منتظرم؟ 

 

 ؟ ی _منتظر چ

 

 .یتو هم اعتراف کن  نکهی_ا

 

 _منم. 

 

 گفت:   طون،خوشحالیهمون لحن ش با

 

 ادامه اش رو هم بگو. ؟ی _منم چ
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 : دمینال

 

 . رینکن  آرشاو  تی_ اذ 

 

 عشقم رو بشنوم؟   یابراز عالقه   خوام ی َبده م ؟ی تی_چه اذ 

 

سکته   ادیز  جانیاز ه یگیقصد جونم رو کرده بود،آخه نامروت نم ریآرشاو  عشقم؟مسلما  
 کنه؟ یم

 

 درنگ گفتم: یب

 _منم دوستت دارم.

 

 نوبت من بود بپرسم: نباریومد،ای نم صداش

 

 ؟ یهست  ری_آرشاو 

 

 بار نوبت اون بود که بگه : نی مردونه اش اومد و ا   یخنده ها نیطن

 زده شدم.  جانی_هستم ،فقط ه
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 شده بود.  ختهی خنده هامون باهم آم یصدا  گهی د حاال

 

 م.وقت تو عمرم مثل االن آروم نبود   چ یآرام،ه یدونی_م

 

 لب زد:  ناراحت

 

 _فقط کاش خاتون حالش خوب شه.

 

 . شهی_خوب م

 *** 

  یحس  یخودم برا یبرا یو از طرف  سوختی نجال م یدلم برا  یداشتم از طرف یبیعج حس
خوشحال بودم  انگار بعد از مدت ها تازه  ستی طرفه ن  کیدونستم  یکه حاال م

  یا  ندهیآ ری که با آرشاو  رفتیپذ یکاش نجال م نمی رو هم بب یخوب زندگ یرو  تونستمیم
وضع    نیکرده بود،معلوم بود خودشم از ا  لدکتر رو قبو شینداره، خوشبختانه رفتن پ

 خسته شده. 

باشه  یهر دختر  یآرزو  تونستی که م ییفوق العاده خوب بود،از همون مردا  ری آرشاو
 ه! باش ای که نکنه همه اش خواب و رو گفتم یوقتا با خودم م یبعض

نبود  یگرفتم،و حال خوبم انکار کردن  یکه ازش م  یوجودش،آرامش ی کنارش،حس گرما 
 .گفتمی بودم و هزار بار بابت وجودش خدارو شکر م ری آرشاو ونیهارو مد نی ا  یهمه 
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 .کردم یکه با آراِم جانم خطاب کردن هاش  تا چه حد ذوق م دیفهمینم خودش

را چه کنم؟تو   یآرام جانم زندگ یتو ا  ی"بخوند یبمش برام م یبا صدا  یوقت دیفهم ینم
تمام   ایکرد،گو یرا چه کنم؟"تا چه حد حال دلم رو خوب م یشادمان ی من نباش شیکه پ
 .کردیم ری عالم رو به دلم سراز  یها  یخوش

 میسه م یبود تا تو خوشحال شمیبود،چقدر دوست داشتم که پ یی،نبود دا میناراحت تنها
 بود.

 حال خاتون هر چه زودتر خوب شه!  کردمیم دعا

 رو نداشتم.  ری آرشاو یناراحت تحمل

 طور واسه نجال. نی هم و

  یچون عروس میکرد یلباس پاساژ هارو متر م دی خر  یر،برا ینرگس بود و با آرشاو  یعروس
اش   قه ی  نیکوتاهه ا  نیداد،ایم  ریگ ر یآرشاو  کردمیکه انتخاب م یمختلط بود هر لباس 

 تو چشمه. یادی بازه ز  یادیز 

 

 .شهیمعلوم نم   ندازمیشال م رینده آرشاو  ری_گ

 

 خب. ادیتو چشمه،خوشم نم یاد ی ز  میگردی هنوز وقت هست م  زمی _عز

 

 سر کالفه گفتم،خودش برام انتخاب کنه. آخر
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نظرش رو جلب کرد و ازم خواست که   یرنگ یاسی  یمغازه ها لباس مجلساز   یکی ی تو
  ینقره ا یلباس سنگ ها   یتنم بود جلو تیبود ف یاش حرف نداشت عال قهی پرو کنم،سل

به   بایز  یلیرو خ کمیکمر بار   یکمرش نوار ساتن نقره ا  یکار شده بود و جا  یا  شهیو ش
 .دیکشیرخ م

 : د یتو اون لباس چشماش درخش دنمیبا د ریکالم معرکه بود ،آرشاو  کیدر  کال

 

 دختر.  یشد ی_عال

 

 .دونمی_خودم م

 

 ؟ یدونست یم نمی؟ا یچ  نوی،ا ییپرو  یلی_ خ

 

خواست    یزدم اونقدر قشنگ بود که دلم نم نهیآ  یجلو  یچرخ یو گفتم خودت  دمیخند 
 . ارمیدرش ب

 

 :  دیکش شیشونیبه پ یدست ری آرشاو

 

 تو چشمه. یادیز  نمیم،ایهنوز بگرد  سیآرام،بهتر ن گمای_م

 ادامه داد: یفیاخم ظر  با
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  نی ا یمن حق دار  یتو فقط جلو ار،یباش در ب اد،زودی بهت م یلیشدم خ مونی_اصال پش
 . یبش یقدر خوشگل و خوردن

 

 حرفش رنگ گرفت:   نیهام از ا  گونه

 

 بپوشم؟  یگون ی خوا یم  ؟ی_خب چ

 

 : دیخند مردونه

 . ادیهم بهت م یکه گون نهیا یاما بدبخت  ستایهم ن  ی،فکر بد_اووممم

 

نبود  فیکه قابل توص  یحس غرور بهم دست بده حس  شدیباهاش باعث م بودن
 عاشقش بودم و عاشقم بود 

دوست   ن یدوستم داشت،و چقدر خوب بود ا  تینها  یدوستش داشتم و ب تینها یب
 داشتن و دوست داشته شدن! 

 رفته بود   کای درمان به اصرار پدرش به آمر یبرا  نجال

 دارند.  ادیبودم دوست و آشنا اونجا ز  دهیفهم ریآرشاو  قیطر از 

 م یآماده بود با یم،تقر یبود شگاهینرگس تو آرا با

 شده بود. بای فوق العاده ز  نرگس

 

 ا؟ ی ببر نیام ینرگس،امشب قراره هوش از سر بن یخوشگل شد  یلی_خ
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 : دیخند یخوش با

 

 ؟ ی فکر کرد  ی_پس چ

 

 ؟ یشد یم دیسرخ و سف دی،االن نبا  ییا یح یب یلی_خ

 . یخوشگل شد  یلیتو هم خ ی راست میحرفا رو ندار  نی_نه بابا ما که ا

 

  یو صدا   یاخم مصنوع هیباهام خوب اتمام حجت کرده بود با   ریاز اومدنم آرشاو   قبل
 گفته بود:  یکلفت

 

  گهید زیچ   هی،یوگرنه با من طرف یبزک دوزک کرده باش ادیز  نمیساده باشه نب  شتی_آرا
 . یقر بد  ادیز  نمینب

 

خنده ام گرفته بود که حد    شیمصنوع یکه کلفت کرده بود و اخم ها  ییاز صدا  اونقدر
 م یقد  یکپ مرد ساالر ها   شدی کم داشت تا م  لینداشت،فقط  سب

دوستش   یلیکرد،خودمم خ ی م  فیاز لباسم خوشش اومده بود و ازش تعر  یلیخ نرگس
 بود.  نمیبهتر  ی  قهیداشتم چون سل

اونجارو گذاشته    بایو تقر  دیکشی ِکل م یبا خوشحال یاومده بود دنبال نرگس،شاد  نیامیبن
ناز    نیامیو دائم واسه بن نیی بود رو سرش نرگس شنِل لباس عروسش رو داده بود پا
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 نهیهم دل تو دلش نبود که هرچه زودتر،صورت عروسش رو بب چارهیب نیامیبن ومدیم
 . یتو خمار شهم بد گذاشته بود  طونینرگِس ش

 بودند. بردار از همون دم در کارشون رو شروع کرده لمیو ف عکاسا

اندازه ذوق و شوق داشت و واسه نرگس کم   یبود،اما ب  نی امیکه ازدواج دوم بن نی ا با
 نذاشته بود.

 بار ازدواجش از سر عشق بود  ن یمعلوم بود ا  خب

وبا اشاره    نیی رو داده بود پا شهیگوشه پارک کرده بود وش هی  دمیرو د  ریآرشاو  نیماش
 وبهم فهموند که برم سوار شم.

اومده بود دنبالم    نکهیمتوجهش نشده بود،از ا یشلوغ بود که فکر کنم جز من کس  اونقدر
 رفتم و سوار شدم. یسرسر  یخداحافظ هیخوش حال بودم،با  

 

 دنبالم. یکه اومد ی_سالم،مرس

 

 کردم. یاشو رو صورتم حس م   رهی نگاه خ ینیام سنگ  دهینشن یجواب

 

 بد شدم؟  یکنینگام م ینجوری_چرا ا 

 

 .یشد  یدختر،عال هی_بد چ

 

 پسر. یشد  پیخوشت یلی_تو هم خ
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 با خنده گفت:  

 

 پسر.  ریپ یبگ دی_با

 

 .یجوون می لیه؟خیپسر چ ری_پ

 

 وبا خنده گفت:  دیکش یآه

 

 کرد.  رمیروزگار پ گهیشدم د  ری_پ

 

 اعتراض گفتم: ن،بایبه بالشتک ماش هیتک

 

 کردن  ممنوع... دن،اخمیکش ،آه یآه بکش دیمن نبا  شیپ مای_نداشت

 

 ترادامه دادم:  آروم

 

 ندارم.  رو  تی _آخه من تحمل ناراحت
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 به روم لبخند زد: یمهربون با

 

 ...ی_مرس

 

 _جانم؟ 

 

 جونم. ،آرومیکه هست ی_مرس

 .یکنیلوسم م ی...دارری_آرشاو 

 

 اولشه. ،تازهید ی_حاال کجاشو د

 

عشق   نیبار چندم بود که خدارو بابت ا  یبرا  دونمیو نم  کردندیقند آب م لویک لویدلم ک تو
 گفتم، ی شکر م

   کردمیو من هم باهاش زمزمه م  خوندیم  خواننده

 

 .کشم ی که کنارت نفس م نی...همهیاز تمام جهان کاف نیآرامشم...هم ریتو درگ کنار

 *** 

 که گذشت کاوه هم اومد. یمهمونا همه اومده بودند کنار نرگس  بودم کم  بایتقر 
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 کنه؟ یچکار م  نجایا  نی_ِا ا 

 

 : دیبا تعجب پرس نرگس

 

 ؟ یگی رو م ی_ک

 

 مهر آرا.  گم،کاوهی_ بابا،کاوه رو م

 

خودش رو انداخته وسط   نمیشرکا رو دعوت کرده حتما ا  یهمه  ن یامی_اهان،خب بن
 .میزن یدرباره اش حرف م میدار فهمهین،متابلو نگاش نک نقدری،ا

 

  یرو شتریاش ب  رهیبگه اما نگاه خ کی و نرگس تبر  نی امیطرف تا به بن  نیا  ومدیم  داشت
 من معطوف بود

تفاوت از کنار کاوه رد شم،که جلوم   یب ر،خواستمیآرشاو  شیو خواستم برم پ ستادمینا
 . ستادی ا

 

 .ی_سالم آرام خانم فرار

 

بفهمه رفته بودم اشاره   نکهی بعد از تموم شدن سرمم،بدون ا  مارستانیکه تو ب یروز  به
  زد،یحرف م  نیچقدر راحت در مورد سقط جن نکهیمکالمه اش افتادم ا ادی کرده بود 
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هم روش حساس   ریدوست نداشتم باهاش هم کالم شم مخصوصا حاال که آرشاو 
 بود،کوتاه،جواب سالمش رو دادم. 

 

 صورتم در نوسان بود،آروم لب زد:  یاعضا  نیسرکشش ب  نگاه

 

 .ادیبهت م یلیخ ،لباستیشد  بای_چه ز 

 

بهش نداشتم   یحس خوب دادی راحت درباره ام نظر م نقدریا  نکهیاز ا ومد یخوشم نم اصال
 توجه  از کنارش رد شدم. یاخم کردم و ب

  زدیداشت باهاش حرف م بود مرده ستادهی از شرکا ا یکیانداختم کنار   ری به آرشاو ینگاه
  یمرده رو نم  یکدوم از حرفا   چیمطمئنم ه  کردیمن رو نگام م با اخم داشت   ر یاما آرشاو 

 .دیفهم

که برم و اونجا   خواستی بود کرد ازم م ای کیکه همون نزد یزیاشاره به م  نامحصوص
به مرده گفت و اومد و روبه روم   یزیهم چ رینشستم آرشاو  یرفتم و رو صندل نمیبش

 .نشست 

 

 بهت.  گفتی م  یچ کهیمرت نی _ا

 

 سالم داد.  ،فقطیچی_ه
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  فی زل زده بود بهت و ازت  تعر شی عوض یدلم گفتم آره جون خودت با اون چشما  تو
دروغ  یحس کرده،حاال تو ه   ری معلومه آرشاو دادیوقت تو بگو داشت سالم م  کرد،اونیم

 تا بره آوار شه رو سرش  کردیم   فیبگم  داشت ازم تعر  ،یچ بدم،خی بباف به خودم توپ

 داشتم! یریخود درگ کال

 

 _خب بعِدش؟ 

 

 و دلخور گفتم: ناراحت

 

 ؟ ی بهم اعتماد ندار ،مگهیکنیم نمیج  نیس  ی__چرا دار

 

 هاش رو باز کرد و مهربون گفت:  اخم

 

 نه. کهی_به تو اعتماد دارم اما به اون مرت

 

 بود رو مشت کرد. زیکه رو م دستش

 

   بارهیکه چشم چرون بودن از سر و روش م یاد،نگاهیازجنس نگاهش خوشم نم چی_ه
کنه تا خودم چشماش رو از    شینگاهش رو درو   یبهش بفهمونم که تو صاحب دار دیبا

 . اوردمیکاسه در ن
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 وگفتم:  دمیخند 

 

 . یواسش حرص بخور ی_ باشه جناب صاحب ،ارزشش رو نداره بخوا 

 که بهت دارم. هیدادنام از رو حس ریگ  نیا ی وقت،باور کن همه  هی  ی_ناراحت نش

 

 زدو گفت:  یچشمک

 

 . شهیکه عاشق حساس م یدونی_م

 

 قم. خودمم عاش دونم،چونی_آره م

 

 ؟ یعاشق ک یبگ  شهی _اون وقت م

 

 غول جذاب که از قضا االن جلوم نشسته.  هی_عاشق 

 

 

از  یو بعالوه نگاه بعض  رمیکاوه رو فاکتور بگ  یبود البته اگه نگاه ها  یخوب یلیخ جشنِ 
 .  روی دخترا به آرشاو
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  هیاما وجود    میگرفتیکه از  وجود هم آرامش م نیا  م،بایشاپ نشسته بود یتوکاف
محکم   شهیکه ظاهرا  مثل هم نی با ا ری آرشاو میآرامش لذت ببر نیاز ا ذاشتینم ییزا یچ

 رو   یزیو چ دیرس یبه نظر م یو قو

به خاطر عمِل خاتون آروم و قرار   دمیفهمیاما من از دلش خبر داشتم و م  دادینم بروز 
  یروز ها بدجور جا نیکه تو ا  ییخاتون بود و هم نبود دا من هم بابت یِ نداره ناراحت

 .شدی احساس م  شیخال

بد   یبه خاطر  پسر عمو  ییو دا  دمی رس خواستمیکه م  یبه آرامش ری من کنار آرشاو  نکهیا 
 .دادیزندون بدجور آزارم م یذاتم افتاده بود گوشه 

رو خوب بلده اما من   ه،کارشیکارکشته ا لیوک  گفتیگرفته بود م  لیبراش وک ری آرشاو
 نداره!  ید یبه حرفاش ام ادی که خودش هم ز   کردمیحس م

 

 دختر؟قهوه ات رو بخور سرد شد.   یکنیفکر م ی_به چ

  یحرف چ یچرا ه یکرد  یپس چرا قبال رو نم یدوستم داشت نهمهیکه ا ر،تویآرشاو  گم ی_م
 ؟ یزد ینم

 

 ؟ یکرد یفکر م نی به ا یداشت یعنی_

 

 کردم:  کی قهوه ام رو به لبم نزد   فنجون
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 گه؟ ی_ بگو د 

 

 ابروش رو داد باال و گفت:  یتا  هی

 

 

سوال منم هست حداقل من دو بار بدجور تابلو کرده بودم،بار اول تو چرخ و   نی _اتفاقا  ا
 ؟ یدوم هم تو بام اما تو چ  دمت،دفعهیدر آغوش کش یچطور  ستین ادتی فلک 

پروا داشت ازشون   یب ریبودم و آرشاو  دهیکه طعم آغوشش رو چش ی دو بار یآور ادی از 
 . دمیخجالت کش زدیحرف م

 

 ؟ ید ی_منم به وقتش بد تابلو کردم،به من چه که تو نفهم

 

 بارش رو مثال بزن.  هی نمی،ببی گی_آره تو راست م

 

 و گفتم: زی فنجون قهوه ام رو گذاشتم رو م 

 

  یکرد با خودت نگفت یخودش رو نامزد تو معرفکه با نجال آشنا شدم و اون   ی_مثال روز 
شبانه روز  هیحالش بد شد اونقدر بد که    ییهویدختر که حالش خوب بود چطور  نیا

خبره   نیا  دنیحتما عاشقه و از شن  یشد؟ نگفت ضی افتاد رو تخت خواب و جسما  هم مر
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که به چهره نمونده بود و هر روز   یبهت،لرزش صدام رنگ مکه تا مرز سکته رفته، طرز نگاه
   ه؟یپس چ ستیتابلو کردن ن  نایرفت،ا ی م  یروبه زرد شتریب

 و گفت:  دیخند

  یلیوقت ها خ ی،بعضیبود  یماهر یلیخ گریبازم شک داشتم!چون تو باز  نای_با تموم ا 
 ...یکرد یسرد رفتار م   یتفاوت وحت یب

 

 گفت:  هیکنا با

 

 اش از رو عشقه،گل من.همه   نایا  دمیفهم یم دی _از کجا با

 

سوال اولم   یکه از "گل من" خطاب کردن هاش به وجد اومده بودم باز هم رو   یحال در
 کردم.  یپافشار

 

 ؟ یزیچ  هی  یاشاره ا  هی یحرف  هی_خب حداقل 

 

 .ایشینم  الیخ ی_تو هم ب

 

 کنم گفت: یهمچنان مصمم و منتظر پاسخ  نگاش م دید  یوقت
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  هیو همش  یبهم نداشته باش ی حس چیکه ممکنه تو ه کردمیفکر م  نی _خب به ا
ساده    یدوست نیوهم یساده باشه که با حرف زدنم از دستم ناراحت ش  یاحساس دوست

 بره. نیهم از ب

صورت عشقم   ی چونه ام و نگاه عاشق و سرکشم،فقط رو ریدستم رو گذاشته بودم ز  
  ری س  دنشیر گفتن و شنروز ها از تکرا نیرو که ا ی،معطوف بود و لب زدم جمله ا 

 . شدمینم

 

 . ریدوستت دارم،آرشاو  یلی_خ

 

 

کردم داشتم   یلب براش دعا م  ری استرس داشتم و دائم ز  دیروز عمل خاتون رس باالخره
روز تنها بذارم  نیرو تو ا  ری نداشتم آرشاو مارستان،دوستیتا برم ب شدمیآماده م
 که دائم اظطراب داشت.  یری آرشاو

 اما از چشم من پنهون نبود که تا چه حد نگرانه! شدیمتوجه نم یکس دیشا

 بود: ریزنگ خورد،آرشاو  میگوش

 

 _جانم؟ 

 

 گفت:  آروم
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 ؟ ی ای ب شهی_م

 

 زود بود! یلیرفتن هنوز خ مارستانیساعتم نگاه کردم واسه ب به

 

 ؟ یمارستانیاالن،ب  یی_کجا

 

 نداشت:  حاِل حرف زدن ادی ز  انگار

 

 ؟ ی ا یب شهیم  نجامی_آره،از صبِح زوده که ا

 

 ! مارستانیبود آروم و قرار نداره که از صبح زود رفته ب معلوم

 

 رو نداشتم . دنشید یجور نیا  تاِب 

 

 . امی ام االن م زم،آمادهی_باشه عز 

 

 دنبالت. امیب یخوا ی_م

 

 گفتم: مهربون
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 خودم. امیم   ستین یاز ی_ نه،ن

 

 .رونیرو برداشتم و رفتم ب م یدست فی از مرتب کردن شالم ک بعد

بود عمل   ینخبه بود اما هر چ یدکترا  نی از بهتر یکیکه عملش به دست   نی ا با
و دادن   یشدن از تاکس ادهیبعد از پ  کردیمون کم نم یاز نگران یزیچ  نی بود وا یخطرناک 
 رفتم.  مارستانیبه ب هیکرا

خفقان آورش   یخون از فضا  ی الکل، از بو  یفر بودم،از بومتن مارستانی ب طیاز مح شهیهم
  یلیهم بابا و هم مامان خ رفتمیشدم،دکتر نم یمجبور نم  یلیتا خ شه یهم نمیهم یبرا 

 : گفتی م  کردن،بابایم قم یوقت ها تشو  یلیبخونم خ یدوست داشتن پزشک

 

 . یشیحتما قبول م یبخوا  ،اگهی_تو استعداش رو دار

 

 درباره اش حرف نزدند. ادیز  گهیدوست ندارم،د   دندیفهم یاما وقت 

ضرب گرفته بود   نینشسته بود و با پا رو زم یرنگ یآب یِ اتاق عمل رو صندل  یرجلو ی آرشاو
 . دیبار یاز سر و روش م یکالفگ

 زد:  یسالم دادم و کنارش نشستم لبخند محو   آروم

 

 .یکه اومد  ی_مرس
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 ام؟ ی ن شدی_مگه م

 که  دلگرمش کنه.  یوار کننده،حرف  دیام یمنتظر بود منتظر حرف  نگاهش

 

طاقت   هیمعلومه خاتون زِن قو  دمیتو فهم یها  فی که از تعر یبه خدا باشه،جور دتی_ام
 .ارهیم

 

 حبس شده اش رو آزاد کرد،نگاهش به رو به رو بود: نفس

همه اش نگران من بود که   خوادیم  یخواب طوالن ه یگفت دلم   یاواخر همه اش م نی _ا
پاش همه اش بهشت   هی زدیحرف م  ای از آقا رضا و در شتر یب رمیگی چرا سروسامون نم

 زهرا بود. 

 

 .یبهتر بود  روز یکه د زم،توی حرف نزن عز د ینا ام نقدری_ا  

 

 رنگ اتاق عمل گرفت و به من دوخت و آروم گفت:  دیرو از درِ سف  نگاهش

 

 .دمی_ خواب بد د

 ؟ ی _چه خواب

 دختر خوب. کنندینم فی بد رو که تعر یخواب ها _

 ؟ ی _صدقه داد
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بود بلند شد پشت سر دکتر   یبه عنوان آره تکون داد با اومدن دکتر که مرد مسن یسر
 : دیپرس ومدی م  رونیکه از اتاق عمل ب یچند پرستار جوون هم اومده بودند رو به پرستار

 

 . دیرو آماده کرد ماریآماده است ب زی _همه چ

 دکتر.  ی_بله آقا 

 دست داد  بعد از سالم دادن گفت: ری با آرشاو دکتر

مهمه   یلیبراش خ  مارشیکه جون ب یسرمد،به عنوان دکتر  یبه خدا باشه آقا دتونی_ام
 .کنمی بگم من همه تالشم رو م تونمیفقط م

 

 نگفت:  یزیسر تکون داد و چ ری آرشاو

 

 .دیتظر بمونتو اتاق من من دیبر  دیتون ی_م

 

 .مونمیجا منتظر م نی_نه ممنون،هم

 

و چند ضربه کوتاه زد و بعد هم به اتاق عمل    ریدستش رو گذاشت رو شونه آرشاو  دکتر
 ! شترهیهم ب ریاسترس من  از آرشاو  یبودم، حس کردم حت یآدِم استرس شهیرفت هم

 

 ؟ ی اومد یخورد  یزی چ یا  دهی رنگ پر نقدری_چرا ا 

 نگه گفتم:   یزیکه چ  نیبودم،اما به خاطر ا نخورده
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 _آره خوردم. 

 

 زد:  یجون یب لبخند

 

 . ی_آروم باش!تو که از منم بدتر

 

 : دیبلندش کش یشونیبه پ یدست

 

 آروم باش.  گمی من دارم بهت م  یکه تو منو آروم کن نی ا  ی_به جا

 

دستاش رو   ریساعت لج کرده بودند آرشاو  ی گذشت،انگار عقربه ها  یم یبه کند  قیدقا
گرفت من هم که بدتر از اون   یرنگ اتاق عمل  نم دیقالب کرده بود،چشم از در سف

 بود. ده ی دلشوره امونم و بر 

خسته از    یباالخره دکتر با صورت م،کهیچقدر گذشت و چقدر منتظر نشسته بود دونمینم
 اومد.  رونیاتاق عمل ب

  میتیدرست مثل روز  ستین  دههویکه دلشوره هام ب  کردمیم  داد،حسی گواه خبر بد م دلم
 بلند شد. عی سر ر یشدنم ،آرشاو

 

 دکتر؟  یشد آقا  ی_چ
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داشتم   دی خبر بد باشه اما من هنوز ام کی بود که حامل   یبود مثل آدم دیدکتر ناام نگاه
 . شرفتهیپ یکه بگه عمل به خوب 

 !شهینم میی خوایکه ما م یز ی اون چ  شهیهم اما

 و آروم و متأسف گفت: ری دستش رو گذاشت رو شونه آرشاو 

 تالشم رو کردم.  ی_من همه  

 

 گفت:  یگنگ بود عصب ریآرشاو  نگاه

 

 شد؟  یهمه تالشت چ نیا  ی  جهی؟نتیچ  یعنی نی _خب ا

 

 نبود.  ای_عمرش به دن

 

 .دیشد و چک یوار بود رنگ باخت و قطره اشک  دیکه هنوز ام یخبر نگاه نیا  دنیشن با

 .یبود،پاهاش انگار تحمل وزنش رو نداشتند  نشست رو صندل  ری به آرشاو نگاهم

 : دیبگم،دکتر پرس ی دونستم چ ینم

 

 _حالت خوبه؟ 
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اون    کرد،اماینم هیمرد من گر  ستی نگفت،اما به وضوح معلوم بود حالش خوب ن یزیچ
 بدتر بود!  یو زار هیو خسته از صدتا گر   نینگاه غمگ

 .کرد ی خودش رو آروم م یجور هی کرد،کاشیم  هیکاش گر   اصال

 اعتقاده شدم،دستش رو گرفتم:   یهر چ الیخ یرو نداشتم ب دنشید  ینجوریا  طاقت

 

 ...ری_آرشاو 

 

  ییچشما   نمیتونستم بب یَترش رو حاال راحت تر م ی! چشما یحرف  چیه یکرد،ب نگاهم
که معلوم    یری آوردند آرشاو یبودند و دل من روسخت به درد م  یاما ابر دندیارب یکه نم

 کرد ینم  هیبود داغونه اما گر 

متاسف ذل زدند بهش  یکه با نگاه  یهمه چشم  نیا  یسخت بود براش جلو  دمیشا
 . زهیاشک بر

 .کنه ینم هیمرد که گر کنند یتو سر پسر بچه ها فرو م یبچگ از 

هر وقت قلب   شهیذهنشون م یکه ملکه   شنوندیجمله رو از بزرگ ترها م نی ا  اونقدر
 کنه،پسی نم هیمرد که گر  گنی با خودشون م شهیم   یو چشماشون بارون  ادیشون به درد م

 .ستیحتما مرد ن  کنهیم  هیکه گر یاون

تو خودشون تموم درد هاشون رو تلنبار   زنیر یسوال نره، م  ری که مرد بودنشون ز  نیا  یبرا 
  یهاشون خال هیقلب هم که تموم شد،حرصشون رو سر ر  شی تو قلب شون ،گنجا کنندیم
 .کنندیم

 کشند.  یم گاریس   هیگر یکه درد هاشون روبه جا   ییپرشده از مرد ها ایدن و

 *** 
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 خوامت؟ یکنم که نم  تیحال یچه زبون ؟با ی دار ی_کاوه چرا دست از سرم بر نم

 

 

به دست آوردنم   یبرا  شتری زدم،بیواقعا راست گفته بود هر چه قدر من َپسش م  انگار
  ریواقعا کفرم رو در آورده بود دوست نداشتم درباره اش با آرشاو  گه ید   شدیم  صیحر 

 به خاطر مرگ خاتون ناراحت بود.  یحرف بزنم به قدر کاف

 گفت:  یرفت تو هم و عصب اخماش

 

 یبده؟من همه چ لمیشکل و شما ا ین؟پول؟ ی کم دارم خونه ؟ماش  ی_چرا،مگه من چ
 بزار برو. میاون وقت اگه نخواست  میمدت باهم باش  هیدارم،تو قبول کن  

 

رو گفتم   لش یرو دوست دارم حاال که دل گهینفر د هیواسه خودت؟من   یگیم  یدار ی_چ
 دست از سرم بردار خواهشا .

 

 زد: پوزخند

 

 . ستی هم حدسش  سخت ن هینفر ک هیکه اون  نی _حدسش سخت نبود ا
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  نیشاپ فقط به خاطر هم  ی رو قبول کردم و باهات اومدم کاف شنهادتیپ نکهین،ای_بب
و دست  از   ینش چمیپاپ نقدریرو دوست دارم و ا گهینفر د هیبهت بگم من  نکهیبود،ا
 . یرم بردارس

 

 سرمد؟آره؟  ری __آرشاو

 

 دست از سرم بردار.  یدیحاال که فهم ره ی _آره آرشاو

 

  یادی ز  ریآرشاو  دونستمیتر شده بود م یحاال که مطمئن شده  بود نگاهش عصب  انگار
 باخبر شه. دمیترسیم ومد یوجه ازش خوشش نم  چیکاوه که به ه ه،مخصوصایرتیغ

 

ما رو   یمن شو،دوست ندارم کس الیخ یا،بیدور بر من ن گهیکنم،دیازت خواهش م نی_بب
 سرجدت شر درست نکن!  نهیباهم بب

  

 نامزد داره،اما من...  ری_آرشاو 

 

 حرفش رو قطع کردم:  یعصب

 

 دونم؟  ینم ی کنیم  ،فکری_تو هم هزار تا دوست دختر رنگ و وارنگ دار
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 تر ادامه دادم: یعصب

 

بچه حرف   هیدر مورد سقط  یک داشت دمیحرفات رو شن  مارستانیب ی_اون روز تو 
 .   یزد یم

 

است به ِمن ِمن   هودهیانکار ب دونستیبودم و م دهیخودش رو باخت،حرفاش رو شن 
 بگه.  یدونست چ یافتاده بود و نم

 رون یزدم ب  فمینکردم و بعد از برداشتن ک صبر

  چمیپاپ  ن یتر از ا شینداشتم اگه بخواد ب یکه راه نیکَنه شده بود مثل ا  یاد یز  کاوه
 .دمی ترس  یهر چند که از واکنشش م زدمیحرف م  ریدر موردش با آرشاو  دیبشه با

حالش رو گرفته   ری نگام کرده بود و آرشاو رهیافتادم که تو مغازه پسره فقط خ  یروز  ادی
 داده بود.  شنهادی که رسما  پ نی بود ا

ه ام رو هم داشت،هنوز موندم شماره ام رو از کجا  شمار یبود که کاوه حت ن یا یبدبخت
 سر در آورد!   شدی بشر نم نی کار ا  چیکرده؟ از ه دایپ

 

ثبت کرده بودم رو برداشتم تا    ستمی که اطالعاتشون رو تو س ییشرکت رفتم پوشه ها به
 ببرم. ریبه اتاق آرشاو 

 بود و  دهیپوش یتو اتاقش،سروپا مشک رفتم

 : دیبود پرس ستمیاحت بود همون طور که نگاهش به سچهره اش هنوز درهم و نار  
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 ؟ ی _کجا رفته بود

 

کاوه بود   ر یبدم  اونقدر ذهنم درگ یدونستم جوابش رو چ یپاچه شده بودم و نم دست
 بهش بدم. یچه جواب  دیسوال رو پرس نی رفت اگه ا ادمیکه 

 رو گفتم: دیکه به ذهنم رس یجواب نیاول

 

 که راحت تر بتونم بخونمش رفته بودم  نیبه خاطر ا میبود تو گوش یدرس لی فا  هی_
 چاپش کنم. 

 که آورده ام تا چه حد مسخره است!  یلیدل  دونستمیم  خودمم

 نشسته بود.  شیشونیرو پ یبهم انداخت ،اخم کم رنگ یا ه یعاقل اندر سف نگاه

 

 _چابگر که تو شرکتم هست.

 

بودم کاش از اول راستش رو گفته بودم   خودم رو باخته بیبگم،عج ی دونستم چ ینم
 از دروغ به شدت متنفره.   ری آرشاو دونستمیم

 

 کجاست؟  یکه چاپش کرد ی_جزوه ا 
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رفتن هر چه قدرم مسخره   رونیمن واسه ب لِ ی کردم ،دل خی یسوالش در آن  دنیشن با
کردنش رو نداشتم دل نازک شده بودم واشک تو چشمام   نیج ن ی باشه،اما انتظار س

 حلقه بست: 

 

 ...تو به من..یکنیم ممیج  نیچرا س  ری_آرشاو 

 

 ،نادم گفت:  ستادیبلند شد و اومد کنارم ا  

 

چند وقته به خاطر خاتون    نیکه ا  یدونیم خوامی_باشه  ناراحت نباش من معذرت م
 . زمی عز ست،ببخشی خوش ن ادیحالم ز 

 

 و غم   یکردم از چشماش خستگ  نگاش

رو   یکه چه درد و غم دونستیبود فقط خدا م گار ی س یبا بو  ختهیو عطرش آم دیبار یم 
 . زدیمتحمل بود اما دم نم

   نمیوجود تموم اعتقاداتش به محرم و نامحرم بودن  دستم رو گرفت و مجبورم کرد بش با
 رو مبل! 

 

 دارم.تورو ن ی_ازم ناراحت نشو،باشه؟من تحمل ناراحت
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و خاطرات بد  ش یروح  یبعد از مرگ خاتون،به خاطر فرار از تموم فشار ها  ری آرشاو 
 آروم ترم. یتو که هست  گفتی م گذروندی اوقاتش رو با من م  شتریگذشته اش ب

حرارت دست مردونه اش تو پنجه هاش قفل شده بود   ری به دستم که ز  یچشم اشاره ا با
 منظورم رو، دی کردم فهم

 زد و گفت:  یبگم لبخند کم رنگ یزی چ نکهیاز ا  قبل

 

 _عقد دو تا عاشق رو خوِد خدا تو آسمونا بسته. 

 *** 

چشمام رو نبسته بودم که   دم،هنوز یخواب  رو خاموش کردم و رو تختم دراز کش چراغ
رو   میگوش  عیباشه سر  ری آرشاو دیفکر که شا نی بلند شد با ا  میاس ام اس گوش یصدا 

 برداشتم،اما نه کاوه بود!

ام اس   زدم،اس یراجب بهش حرف م ریحتما با آرشاو  دینداشتم با  ی که چاره ا  ن یا  مثل
 رو باز کردم. 

  یاگه باز هم قبول نکرد  زنمیرو م نمت،حرفامیبب  خوامیشرکت م یبر  نکهی)فردا قبل از ا 
 نشم( یدور و برت آفتاب گهید دمیقول م

 نرم؟  ای غلط؟برم   یدرسته چ یچ دونستمینم

 بگه؟  خواستیم یچ  یعنیبودم  کنجکاو

کارش   یرفت پ  یکردم م ینم  زد،قبولیحرفاش رو م  رفتمیهم نبود فوقش م ی بد فکر
رو   می حرف بزنم گوش ری هم نبود راجب بهش با آرشاو یاز یاز دستش ن  شدمیراحت م

 .دم یخودت خواب دیبه ام ایدوباره زدم به شارژ وبا گفتن خدا 

 نگاه کردم کاوه بود.  میگوش یبلند شدم،خواب آلود به صفحه   میزنگ گوش یبا صدا  صبح
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 _بله؟ 

 رفته؟  ادتی  ؟قرارمونی_ خواب بود 

 

 تخت انداختم،خواب رفته بودم،پتو رو کنار زدم و بلند شدم. یبه ساعت باال ینگاه

 

 . شمی_خواب موندم االن آماده م

 

 منتظرتم.   نیی من پا   ای_باشه زود ب

 

 از دستش راحت شم. شهیهم  یجمله قطع کرد، خدا کنه امروز برا  نیاز گفتن ا  بعد

 خم شد و در جلو رو باز گذاشت.  دنمیآماده شدم و رفتم با د  یسرسر

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه نهیَلجش در عقب رو باز کردم و پشت نشستم از تو آ  از 

 

 سالم.   کی_عل

 

 برم شرکت زود حرفات رو بزن.  دی وقت ندارم با  ادی_من ز 

 

 جا پارک کنم.  هی،صبر کن  شهی نم ری_د
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 نگه داشت.  یپارک یرو جلو   نیماش یاز کم بعد

نشستم اونم   یمکتین یشدم رو اده یدر رو برام باز کنه خودم پ نکهیقبل از ا شد، ادهیپ
 نشست:  مکتیطرف ن هیاومد و 

 

 _منتظرم؟ 

 

 رو متفکر به رو به رو دوخت و گفت:  نگاهش

 

رو   لشیدل ی االن تو زندونه حت  تیی که دا دونمیدونم،م یتو م ی رو درباره  ز ی_من همه چ
 .دونمیهم م

 

 کردم:  اخم

 

 _خب؟ 

 

 هر چه  زودتر از زندون آزاد شه؟   تیی دا ی_دوست دار

 

 ،خب معلومه که آره. ی_چه سوال مسخره ا 
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 ؟ یداد یاون کارو انجام م ؟یکه از زندون آزاد شه چ یکن یکار   یتونستی_اگه م

 

 انجام بدم؟   میی واسه دا تونمیم  یمن چه کار ؟مثالیگی م ی_درست حرف بزن بدونم چ

 

 . دمیسوال پرس  هی_من فقط 

 

 _خب معلومه که آره.

 

 بشنوه.  خواستی بود که م یزد انگار جوابم همون لبخند

 

 از زندون آزاد شه  تیی کنم که دا ی_و اگه من کار

 ؟ یچ

 

 زدم: پوزخند

 

زده تا   یبه هر در ثمیزندونه دوستش م یوقت ؟از ی انجام بد  یتونیم  ی_مثال تو چه کار
ببرن تو   شیاز پ یگرفته،اونا نتونستن کار لی م وکه ر یواسش بکنه،آرشاو  یبتونه کار

 ؟ یتونیم
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 من به   یدونینم زیچ چ ی_تو درباره من ه

هر   یتونیم   یمملکت با رشوه و پارت  نیپدرم هزار تا دوست و آشنا دارم،تو ا  ی واسطه
آزاد  تیی مدت دا   نیکه تو کم تر کنمیم  یبه خاطر تو من کار  ینفوذ داشته باش ییجا
 شه؟

 سکوت کردم گفت:  دید  یکرد و وقت مکث

اون کار   یبه اون نداشته باش   ید یام چیبگم که ه دیخوشه با ری اگه دلت به آرشاو نی_بب
پس   خوادینم  تونه،امای اگه بخواد م کنهینم یباز  یده،پارت یخودش هم لنگ باشه رشوه نم

 به اون نداشته باش.  ید یام

 

 ؟ ی خوا یم ی_از من چ

 

 ؟ ی _باهام ازدواج کن

 

 : دمیخند

 

 گه؟ ی _امر د

 

 گفتم: یشدم و جد  بلند
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 با تو ازدواج کنم.  ستم یهم حاظرن میبا خودت؟ُبکش یفکر کرد  ی _تو چ

 

 ...نی_بب

 

  الیخ ی،پس جوابم نِه ب یشی م  المیخ یجوابم نه بود ب زنمیحرفام رو م ین،گفتی _تو بب
 .نهیمنو با تو بب ر یدوست ندارم آرشاو  اینه اس بده نه زنگ بزن نه دنبالم ب گهیشو لطفا د 

 رو گرفت:  فمیکنه ک یریکه از رفتنم جلو گ نیشد و به خاطر ا بلند

 

 یدوست دار یکنینم غیدر یکار چیاز ه ینگفت رمگهینگ میزود تصم نقدری_صبر کن ا
 رو تو زندون بگذرونه. شی اوج جوون تیی دا

 

 .شهی آزاد م  گهی سه سال د  ست،ی ن  یحماقت  نیبه همچ یهم راض میی _خود دا

 

اون از شغلش   ستیهنوز بسته نشده جرمش هم کم ن تیی دا ی_دلت خوشه،پرونده 
قرونش پرداخت نشده سه سال    هی یکه حت یگرفته وام یارد ی لیسو استفاده کرده  وام م

 پنج سال نشه ،از کجا معلوم ده سال نشه کجا معلوم  نشه،از یکمتر 

 

شرکت    یتوسعه  یوام برا   ار،گرفتنیلعنتت کنه ماز  داد،خدایفکرش هم عذابم م یحت
رو هم   ییکرد و دا شیگوش بابام خوند که کم کم راض ری بود،اونقدر ز  اری ماز  شنهادیپ

 بود. لشی کرد که بر خالف م یمجبور به کار
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 افته؟ ینم  یاتفاق نی _همچ

 ! شهیآزاد م تیی مدت دا نی تو کم تر یآرام ،اگه قبول کن نیبب ینیخوش ب یلی_ خ

 

  دمیرو از دستش کش  فمی ک گهی نم یالک  دونستمیبودم  م دهیشن  ثمیاز م  ییزا یچ هی
 .رونیب

 

 . یباور کنم که عاشقم شد  یخوا یه؟میکارات واسه چ  نی _ا

 

  چکسیکه به تو دارم رو تا به حال به ه ینشه اسمش رو عشق گذاشت اما کشش د ی_شا
 نداشتم.

 

 بده گفت:  ریی که موضع خودش رو تغ نی ا  بدون

 

 فکر کن.  شنهادمی_به پ

 

آغوشش  یگرفته بشه چقدر دلم برا  یباعث شده بود حالم بدجور میی کردن به دا فکر
بودم از بس تو زندون از پشت   سر به سر گذاشتن  هاش خسته شده  ی تنگ بود برا

بود که از خانواده   یبرادر بود تنها کس کی نبود مثل  ییبودمش،فقط برام دا  دهید شهیش
 گفتم: حی حال صر نیبا ا  کردمی حس م شماممونده بود،جوشش اشک رو در چ یام باق
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 بود که گفتم.  یهمون  ست،جوابمیبه فکر کردن ن یاز ی_ن

 

 که گفت:  دم یو رفتم صداش رو شن نستادم یحرف وا   نیاز زدن ا  بعد

 

 فکر کن،دو سه روز بعد جواِب آخرت رو بگو.  شنهادمی_به پ

 

 داد زدم:  یعصب

 

 _جوابم رو گفتم،دست از سرم بردار.

 

 که اونجا بودند با تعجب نگام کردند. یکه زدم چند نفر یداد با

شه که چه  یآور ادیهم ب دیکنم،با یم یکم احساس خوشبخت ه یچرا آخه تا    ایخدا
 رو سرم آوار شده.  یمشکالت

درس خونده بود و با هزار زحمت مدرک گرفته   یخاطر شغلش کل ه؟بهیچ میی دا گناه
 جور زندون رو هم بکشه؟  دینبود که با  یبود،از دست دادن شغلش براش کاف

کرده بود تصور سه سال حبِس  هم برام سخت بود چه برسه که   سی صورتم رو خ  اشک
 شه. شتریبخواد ب

  زیکاوه وسوسه انگ شنهادیبدجور گرفته بود پ زدم،حالمی رو قدم م ادهی هدف تو پ یب
کردم،تحمل کوچک   یعوض نم ایرو با دن ری بود،اما من از خودم مطمئن بودم من آرشاو
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که بخوام ترکش کنم مخصوصا حاال که از  نیارو نداشتم چه برسه به   شی ناراحت نی تر
 تنهاتر شده بود! شهیهم

 شد؟ یم  یچ میی دا اما

 . ستیکار ن نیبه ا یهم راض  ریام ییخودم تشر زدم بس کن آرام  خوِد دا  به

 اون کارو با هامون کرد؟  اریچرا آخه ماز   ایخدا

چطور    کردیداداش رفتار م  هیباهاش مثل   شهی که هم ری ام ییمن به َدرک،اما دا  اصال
 شد. یوجدانش راض

که افتاده    رمیام ییطرف و دا   هیو ترنم به قلبم فرو کرده بودند دردش   اریکه ماز  یخنجر
 طرف. هیبود زندون  

ساده    یدوست هیما   یترنم اون کار رو باهم  کرده باشه دوست شهیکه هنوزه باورم نم هنوز 
 نبود.

من و ترنم جونمون واسه هم در   ستیاما اغراق ن  کنمیدارم اغراق م دیفکر کن دیشا
 با نرگس بود. میچند برابر دوست  رفتیم

از  یک یبار تو مدرسه  هی  ادمهی  دادم،یمحل نم چکسیمدرسه من به جز ترنم به ه تو
افتاده، ترنم   لی هامون پشت سرم حرف زده بود،بهم گفته بود،مغرورِ از دماغ ف یهمکالس
 بود   دهیرس یباهاش دعوا کرده بود که آخرش به کتک کار یجور

  ری کارش مد نیشده بود به خاطر ا  شی زی مشت زده بود به صورتش که باعث خونر با
 مدرسه مون مادرش رو خواسته بود.

 سخت نباشه؟   تونستی چطور م انتشیباور خ نایوجود ا با

 شرکت رو نداشتم.  ی حال و روزم اصال حوصله  نی ا با

 که جواب داد. دینرگس رو گرفتم،به چند بوق نکش  شماره
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من زنگ    ینو عروسم بازم منتظر ی؟ناسالمتیاز ما کرد   یادی _سالم آرام خانم،چه عجب 
 بزنم. 

 

 گرفته بود:  صدام

 

 ؟ ی_خونه ا 

 

 شده؟  ی زی _آره ، خونه ام،چرا صدات گرفته ؟چ

 

 . شتیپ امیسر ب هی  خوامی_نه، م

 

شرکت   یراست رهیاالن رفت شرکت منم تنهام، حوصله ام سر م نیامیا،بنیه ب_ باش
 ؟ یگفت ری آرشاو ؟بهیرینم

 

 _آره. 

 

 _باشه عشقم،منتظرتم.

 

رفته بودم کمکش   لشیوسا   دمانیشدم و آدرس رو گفتم،چون واسه چ یتاکس سوار
 . دونستمیآدرس خونه اش رو م



 باران  انهیتاز 

486 
 

 زنگ زد :  ری لحظه آرشاو  همون

 

 _سالم. 

 

 ؟ یکرد  ری د ؟چراییکجا  زم،ی_سالم عز 

 

 ام؟ یامروز ن  شهیم  ری_آرشاو 

 

 : دیپرس نگران

 

 _چرا؟ 

 

 نرگس.  یبرم خونه   خوامی_م

 

 شده  ی زی_چرا صدات گرفته است،چ

. 

از اون دسته آدما بود که   ری گرفت  ،آرشاو یمن از قلِب گرفته ام نشات م  یگرفته   یصدا 
 رو از چشمش پنهون کرد.  یزیچ  شدیسخت م یلیخ
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که معلوم بود   ن یبا ا شهیم می ز یچ هیبود   دهیفهم  ری نه اکتفا کردم،آرشاو کیبه گفتن   تنها
و منتظر   ذاشت یتحت فشارم نم نکهیا  ومدیاخالقش خوشم م ن ینگفت از ا یزینگرانه چ

 خودم حرف بزنم! موندیم

 

 دنبالت.  امیزنگ بزن خودم ب یا ینرگس ب یاز خونه  ی_ باشه،هر وقت خواست

 

  ختهیکاوه بدجور روانم رو بهم ر یقطع کردم،حرفا  یگفتم و بعد از خداحافظ  یا باشه
هنوز بسته نشده،جرمش هم    تیی دا ینشه،پرونده   شتریبود.)از کجا معلوم از سه سال ب

  یگرفته،وام یارد یلیاز شغلش سو استفاده کرده،واسه شرکت بابات وام م  ست،اونیکم ن
کجا معلوم  پنج سال نشه ،از  نشه،از یسال کمتر   سهقرونش پرداخت نشده    هی یکه حت

 کجا معلوم ده سال نشه.(

 رو گرفتم.  ثمیم یتکون دادم و شماره   یافکار آزار دهنده سر نیاز هجوم ا  ییرها  یبرا 

 

 ن؟ یخوب ثمی_سالم آقا م

 

 ؟  نی_سالم،ممنون شما خوب

 

 ون. سوال داشتم ازت  ه ی دی_ممنون ببخش

 

 .کهیمعلوم بود بوت  ومدیکه م ییسر و صدا ها  از 
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 شنوم؟ ی م دیی _بفرما

 

 بشه؟  شتر یاز سه سال ب میی _ممکنه حبس دا

دونست جوابم رو   یمن معلوم بود تعجب کرده مکث کرده بود انگار نم ییهو یسوال   از 
 بده. یچ

 

تو کارش    یلیسرمد گرفتن خ  یکه آقا  ید یجد لِ ی ست،وکیمعلوم ن یز ی_خب،هنوز که چ
 خبره است...

 

 رو قطع کردم: حرفش

 

 سه سال  شه؟  شتراز ینبود امکانش هست حبسش ب نی _جواب سوال من ا 

 

 هنوز بسته نشده،آره احتمالش هست.  ری ام یپرونده   ی_خب راستش رو بخوا 

 

 کردم  یخداحافظ یسست و لرزون  یصدا با

 اشه به کل از دست دادم. ب ی کاوه الک  یکه حرفا  نیرو واسه ا  دمیام

 

 من رو درآغوش گرفت. یبا خوشحال دنمیبا د  نرگس
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واست تنگ شده،امروز آفتاب از کدوم   یلیاما دلم خ  دمتیند  ستین شتریهفته ب هی_
 ؟  یسربهم  بزن  هی یطرف در اومده که تو افتخار داد 

 

 .نمیکردنت تموم شده،من بش هیاگه گال   زمی _عز

 

 از مبل ها نشستم. یک ی یرو   منینش تو

 

 هم روبه روم نشست:  نرگس

 

 شده؟ یکن چ فی_خب حاال تعر 

 

 شده؟ یچ ،ی_چ

 

 ؟ ی ناراحت باش یجور  نیکه باعث شده ا  یزی_همون چ

 

حرف بزنم   خواست یشده بودم از بس غصه هام  رو تو دلم چال کرده بودم،دلم م خسته
 بهتر از نرگس؟  ی و چه کس

 شد و به طرف آشپز خونه رفت.  بلند
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 .ی در بر رشینکن از ز  یچته؟سع یبگ دی اومدم با ارمیب رمی_قهوه آماده است م 

 

 گذاشت  کنارم نشست. زی م یرو متقابلم رو  ینیدو فنجون قهوه برگشت س با

 

 شده؟ ی_خب ، حرف بزن بگو چ

 

رو براش گفتم با   زیکردم،همه چ  فیناراحتم رو به نرگس دوختم و شروع به  تعر  نگاه
 تعجب نگام کرد: 

 

 ؟ ی گفت یبهت داد؟ خب تو چ یشنهادیپ ن ی_واقعا کاوه همچ

 ؟ یکرد یقبول م یمن بود   ی_خب معلومه گفتم نه؟ تو جا

 داشتم نرگس زود بگه معلومه که نه!  انتظار

 فکر گفت:  یمبر خالف انتظارم بعد از ک اما

 

 ! دونمی_خب نم

 چپ نگاش کردم: چپ
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که معلوم    میی دا گهی طرف د هی که عاشقشم و   هیطرف مرد هینگام نکن ،خب  ی_اون جور
 چند سال تو زندون آب خنک بخوره.  ستین

 

 کاوه فکر کنم؟  شنهادیبه پ یگی م یعنی_ 

 

  نمیبیم کنمیمثل تو جوابم نه بود حاال که فکرش رو م  دینزدم،شا  یحرف  نی_نه من همچ
  یاگه به کاوه جواب مثبت بد یول شهیآخرش که آزاد م تیی ،دایگرفت  یدرست میتصم
 .شهی م  رتیگ  بانیکه تا آخر عمر گر هی،اشتباهید یاز دست م شهی هم یبرا  رو ی آرشاو

 

  شهیتنگ شده نرگس،خسته شدم از بس  تو زندون از پشت ش میی واسه دا  یلی_دلم خ
 بشه من چکار کنم؟  شتر یَحبسش ب دمش،اگهید

 

 دستش رو گذاشت رو دستم:  نرگس

 

گرفته انشااهلل  که  لی براش وک ری آرشاو یگینم شه،مگهیحل نم یز ی که چ ید ی_با نا ام
 .شهی درست م زیهمه چ

 

 ؟ ی_اگه درست نشه چ 

 

 .یکنه تا حرفاش رو قبول کن ک یگفته که تورو تحر  ینجوریاوه ا ک دی _نفوس بد نزن ،شا
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 رو آه مانند رها کردم.  نفسم

 

 .گهی راست م دم یپرس ثمی_نه،از م

 

  هیباشه اما نه  ر یدرش آوردم فکر کردم آرشاو   فمیبلند شد از تو ک  میزنگ گوش یصدا 
 .ناشناس بود یشماره  

 

 ه؟ ی_ک

 

 ناشناسه.  دونمی_نم

 

 رو اتصال. زدم

 

 _الو. 

 گرفته و مردونه بود: یصدا  هیخطم  پشت

 

 _سالم،آرام خانم؟ 
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 . ومدیآشنا م صداش

 _بله خودم هستم شما؟ 

 

 _مهرانم برادر ترنم! 

 

 : دمیپرس دنمیاز درست شن نانیاطم یرو محکم تر گرفتم و برا  یگوش متعجب

 

 _برادر ترنم؟ 

 

 ...مارستانِ ی ب یا یب یتونی _آره،م

 

 گرفته اش قلبم رو به  ترس وا داشت زود گفتم:  یِ صدا  

 

 شده؟  یزی_چ

 

 .یفهمی م  ا،خودتیزود ب ندتیبب خوادی_ترنم م

 

به خون   ی روز  هیباشه که  یهمون مهران  نیناراحت بود که شک کردم   ا  یجور صداش
 ترنم تشنه بود! 
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که حاال صفحه    یرو قطع کرد و من مات و مبهوت به گوش یبگم گوش یزی چ نکهیاز ا  قبل
 شده بودم. رهیاش خاموش شده بود،خ

 ! مارستانیترنم! ب 

   ندم؟یبب خوادیترنم م مارستانه؟گفتیترنم ب یعن ی ای بودم،خد جیگ

 مارستان؟ یچرا  ب خب

 نداشتم.  یکدوم جواب چیتا سوال تو سرم شکل گرفته بود که واسه ه هزار

 

 گفت اصال؟   یم؟ چبود آرا ی_ک

 

 سوال نرگس به خودم اومدم.  با

 _مهران! 

 ؟  هی_مهران ک

 _برادر ترنم! 

 هم مثل من بهت زده شده بود با تعجب گفت:  نرگس

 شده؟  یگفت؟از ترنم خبر ی_برادر ترنم؟!...خب چ

 و مبهوت بودم،گفتم: جی که هنوز گ  یحال در

 

 .نِدتیبب خوادیم  مارستان،ترنمیب ای_گفت ب
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 ؟ یواسه چ   مارستانی_ب

 

 نرگس جواب دادم:  یدرپ یپ  یاز سوال ها  کالفه

 برم.  دینرگس،من با دونمی_نم

 

 رو برداشتم و زود بلند شد. فمیبنِد حرفم ک پشت

  اری ماز  یعن یخوردند ، یمغزم رو م  انهیجواِب شکل گرفته در ذهنم مثل مور  یب سواالت
 رانه؟ ی هم االن تو ا

 

دست تکون دادم و آدرس   یتاکس نیم  واسه اولکرد  یاز نرگس خداحافظ  یسرسر
 رو بهش گفتم. مارستانیب

 بود،استرس داشتم! دهی امونم رو بر  دلشوره

 ق؟ یو ازش بپرسم چرا نارف نمیبارم که شده ترنم رو بب هی یبرا  خواستیدلم م شهیهم

 ؟ ی کن انتیبهت اعتماد داشتم خ شتری که از چشمام ب یبه من یتونست چطور

 شد؟  یوجدانت راض  چطور

 اون همه خاطره اون همه خنده همه اش باد هوا بود؟ یعنی

 !یشده بودم از هر حس  یانگار حاال ته اما

 ! یهر سوال از 

 سوال خودش برام حرف بزنه!  کی  یحت دنِ یو بدون پرس نمشیبب خواستمیم  فقط
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م  بذار یخواست اسمش رو دلتنگ  یعنوان دلم نم چیکه به ه یداشتم،حس یبیعج حس
  هیبا تموم گال شیمعرفت ی که با وجود ب دونستمیاما با تموم انکار کردن ها ته دلم م

ِحس لجم    نیته دلم ،دلتنگش بودم و من از ا  نایا  یکه ازش داشتم با وجود همه   ییها
 گرفت.  یم

 نشسته بود معلوم بود منتظره.  یمکتیرو ن مارستانیب رونیب مهران

شدم متوجه شدم که صورتش هم   قیزود بلند شد و به طرفم اومد خوب که دق دنمید با
 مثل صداش َپکر و ناراحته! 

 افتاده باشه؟   یقلبم رو چنگ زد،نکنه واسه ترنم اتفاق ینگران

نبود واسش   یبود که دلم راض بیبود درست، اما  عج قیمعرفت بود درست،نارف یب 
 افتاده باشه!  یاتفاق

افتاده؟ فقط   یبودم واسه ترنم اتفاف دهیاد و در جواب سوالم که پرسسالمم رو د جوابم
 . نیای گفت دنبالم ب

 کرده؟  هیگر یعنی قرمز بود! چشماش

 زده بود!  خی که هوا چندان سرد نبود اما من از استرس دستام  نی ا با

 

  یو آروم با صدا  دیکش یسکوت آه یبهم انداخت،بعد از کم یو نگاه ستادی ا  یاتاق کنار
 گفت:  یاحتنار

 

 _برو داخل،ترنم منتظرته! 
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داخل اتاق رفتم،مادر و پدر ترنم با بنفشه زن مهران  دور تخت رو احاطه کرده بودند   به
 . زدمیحدس م  ه؟امایک دهیکه رو تخت خواب یاون نمیتونستم بب ینم

 ! ن یاندوه گ  تینها یبودند،صورت پدرشم ب ونی مادر ترنم و بنفشه گر یچشما 

  رونی من پدرش رفت ب دن یو بهت زده بودم که نتونستم سالم بدم ،با د   جیگ  اونقدر
 خت، یر یمادرش کنارش  بود و دستش رو گرفته بود و فقط اشک بود که م

ترنم باشه کنار چشمش کبود و   دهیتخت خواب ی که رو  یجون یجسم ب شدینم  باورم
 داشت! و خشک و ترک خورده،رنگ به چهره ن دیسف  یخون مرده شده بود، لبا 

  یحال و ب یجسم ب نیکارو باهاش کرده؟  باورش سخت بود که ا ن یا  یک یعنی  ایخدا
 ! شدیبلند خنده اش قطع نم یصدا   یروز  هیباشه  که  یجون همون دختر شاد و پر انرژ

 ترنمه؟  یبا ینزار صورت ز  یچهره  ن یا یعنی

 اشکاش رو پاک کرد به زور لبخند زد و روبه ترنم گفت:  مادرش 

 .ادی گفتم م یدیاز آرام !د نمیا _دخترم 

 

اسم من به زور چشم هاش رو از   دنیکه تا اون لحظه چشماش  رو بسته بود با شن ترنم
  تونستمیم  یکه به راحت ییمن تو اتاق چرخوند،چشما  دنید یقرار برا  یهم باز کرد و ب

 فروغه!  یبدم تا چه حد ب صیتشخ

بود که تابلو بود اگه  یانرژ یبشه که مادرش مانع شد،اونقدر ب زیخ می تو جاش ن خواست
 .نهیتونست بش ینم شدیمادرش هم مانع نم 

 و لب زدم: ستادمی ترنمه!کنار تختش ا  نیتر رفتم،تا باور کنم ا  کی نزد

 

 افتاده؟  ی _ترنم...چه اتفاق
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 اسمش توسط من لبخند زد!  دنیکرده بود اما با شن سیصورتش رو خ  اشک

 

 .  برمیرو با خودم به...گور م دنتی...دیکردم ...آروز  ی _َس...سالم..فکر م

 : دمیهام دست سردش رو گرفتم و نال یتموم دلخور با

 

 بال رو سرت آورده؟  نی ا یه؟کیچه وضع   نی_ترنم ا 

 

 ادامه داد: ده یبر  دهیو بر هیتوجه به سوالم با گر  یب

 

رو  قیرف  یکلمه   دی... نبا یکه...که حت اقتمیل ی...بیاونقدر ب  دونمیم  یکه...اومد  ی_مرس
دوستت داره آهت    یلیکه ...اسم رفاقت رو لکه دار کردم اما...خدا خ یارم،منیبه زبون ب

 بدجور...بدجور دامنم رو گرفت. 

 

 نکردم ترنم.  نتیوقت نفر چی،اما من ه  ی_بد کرد

 

 رهام نکرد.  ی_عذاب وجدان لحظه ا

 

 طاقت گفتم:  یب
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 حرف بزن!  ترنم شده ی_چ

 

براش سخت بود!به   دنینفس کش شد،انگاریم نیی باال و پا یاش به سخت نهیس ی  قفسه
 ! زدی حرف م  دهیبر  ده یزور و بر 

 دل نه صد دل عا...عاشقت شدم،  ک ی  گفتی_م

توجهه  ی...آرام دوستم...دوستم نداره ِبهم بگفتیم  زد یم  ی...عاشقونه م یاش...حرفا  همه
مقصرم َبد   رم،منمیتقص ی...بیمن ب گمی...نمگمی نم میشیمن و آرام...باهم خوشبخت نم

  نکهیاز خانواده ام به...به فکر تو بودم ا  شتری...ب م یرفت رانیاز ا   یرو خوردم ...وقت بشیفر
...قلبت  ؟چقدریشیاراحت مچه حد ن ؟تایکنیم هی گر   ه؟چقدریواکنشت چ یبفهم ی..وقت
!عذاب وجدان راحتم  کردیراحت رو ازم َسلب م دنی ...نفس کشنایشکنه؟فکر کردن به ا یم
...خودم رو  میهم م،عاشقی همو...دوست دار  اریکه ...من و ماز  نیبافکر به ا  ذاشتینم

 ! کردمی...قانع م

شکست   یهاش م  هیِهق ِهق گر یرو فقط صدا  ری کرد و اون سکوِت نفس گ سکوت 
 دستم رو محکم تر گرفت. 

 

 عاشق بود!  ترنم

 عذاب وجدان داشت!  ترنم

 بود! مونیپش ترنم

 نبوده!  الیخ یشاد و خوشحال و ب ترنم
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 لب زدم:  ناراحت

 

 ؟ ی _عاشقش بود 

 

 

 آخ...  یلی_احمق بودم،خ 

 

  دنشیکش  زد،دردیم  یقلبش!رنگ صورتش به کبود  یمشت شده اش رو گذاشت رو   دست
 آشکار بود! 

 : دیبودم اما قبل از من مادرش نگران  پرس نگران

 

 مادر؟  یشد ی_چ

 

 گفت: یبه داخل اتاق اومد و با تند  یپرستار

 

حال   دینیب  ینم د؟مگهیی نجایچرا هنوز ا  رون،پسیب د یساعت بر می_مگه قرار نبود بعد از ن
 .  رونی ب دیبر دیکن ت یرو،لطفا رعا  ماریب

 

 رو صورت ترنم به طرف در رفت. ژنیاز گذاشتن ماسک اکس بعد
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 ! رونی ب دی_خواهشا  بر

 

 ! فتهیب  ینکنه واسش اتفاق  ایاز جا کنده بشه،خدا   خواستیم قلبم

و ملتمسانه رو به  نیی رو داد پا ژنی دستم رو محکم تر نگه داشت ماسک اکس ترنم
 پرستار گفت: 

 

 _بزار...خواهرم بمونه،..باهاش حرف دارم.

 

 بهم انداخت:   ینگاه مردد پرستار

 

 _اما...

 

 ! زنمی...باشه که ...باهاش حرف میبار نی ...واسه آخر دیکنم شا ی_خواهش  ...م

 

 :د ینال هیبا گر مادرش 

 

 _نگو دخترم. 
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 حال گفت:  نی پرستار مردد بود با ا نگاه

 

 . رونی لطفا ب هید،بقیطولش ند ادی_ ز 

 

که   یُمَقطِعش و دست مشت شده ا  یها دنیترنم  و نفس کش  ی  دهی رنگ پر صورت
 ! ارهی رو داره تاب م یکه درد بد دادیقلبش گذاشته بود  نشون م  یرو

 

 انداختم،ضربان َقلبش نا منظم بود! توریمان ی به صفحه   ینگاه

داشت و من از   یبیکه رنگ عج  یصورتم در چرخش بود،نگاه یاعضا  نیترنم ب نگاه
 دم عاجز بو رشیتفس

 نگاه بود. نیاز ا  یجزئ ی،حسرت،دلتنگیشرمندگ

 

بد ...چوِب حماقتم رو خوردم،من همون چوِپ خدام که   یلیاما خ دونمی_َبد کردم...م
  هی...هی...دوستم نداشت تموِم...تموِم ِحسش  به من   اریص...صدا نداره ماز   گنیم

 زودگذر بود.  یخوش

 کنهیو سخت بود،انگار داره تقال م  قیصورتش رو قاب گرفته بود دم و بازدمش عم  اشک
 تا به زورم که شده نفس بکشه.

 رو گذاشتم گفتم:  ژنش یو ماسک اکس اوردمین تاب

 



 باران  انهیتاز 

503 
 

باهم حرف   نمیشی م رونیب ی اتاق اومد ن یحرف نزن هر وقت ازا گه ی_باشه ترنم،اما د 
 .میزنیم

بود با درد   دایخشک که پ ییسرفه کرد،سرفه ها نیی پا دیزحمت ماسک رو کش به
 : دیحال نال ن یهمراهه!با ا

 ...درکار نباشه.ی...بعَدندی_ِبذار ...حرف بزنم...شا

 

 گفتم:  تند

 

 هم بشه! دیشه،نباینم ت یز یتو چ نوی_نگو ا

 

تنم از ...ترس و   ی سمتم...موها  ومدی م  ی...وقتخوردیم  یدنی_هرشب تا...تا خرخره ...نوش
... آشغال نداشت   کی ...با یفرق چی بود...اما ه شد،شوهرمیم  خیوحشت س
  یهرشب...ُج...جلو  زدی...می...بود مخالفت کنم...تا حد مرگ ُک...کتکم میفقط...کاف

کُلفت رو داشتم اونجا،تک و     کی منم نقِش  نهآورد خو یجورواجور  م ی چشمم ...دخترا
  یتو ی...بچه ی...بچه میبند نبود تنها...تنها دلخوش ییجا چیغربت دستم به ه یتنها تو 

 ِش...شکمم بود!

 

 : دمیکه بدجور تو شوک حرفاش بودم با بهت پرس یدرحال

 

 _بچه؟ 

 تر بود،زمزمه کرد:  زیغم انگ هیکه به قول شاعر  از گر یلبخند زد،لبخند   تلخ
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 _آره. 

 

ها باهاش درد   وونهی ثِل دو روز...م زدم،شبیو دم نم کردمی_به عشق...بچه ام...تحمل م
 . ایاسمش بذارم تان  خواستمیدختر...باشه،م کردمیم بود حس م دی!تنها ام کردمیو دل م

 .دادی کرد انگار فکر کردن به اونچه که براش اتفاق افتاده بود،سخت عذابش م سکوت 

 

 شد.  ی _خب بچه ات چ

 

خورده بود،نصفه ... شتری ...بدتر و ب شهیاز هم  وونی ح اری_هشت ماهم بود که...ماز 
...سخ...سختم بود  تونستم ی نم خواستی م  نی ...اومده بود سراغم،ازم تمکیشب
 شه که..  کمی...َپِسش زدم ، ...نذاشتم نزد اد،َپِسشی ..سر بچه ام ب یی...بالدمیترسیم

. 

 کرد،صورتش از نفرت و انزجار جمع شده بود.  سکوت 

 

 چکار کرد باهات؟   ارِ یترنم،ماز  ی_که چ

 

دل سنگ   یکرد،که حت یم ه یشد به هق هق،ِچنان پر سوز گر لی صداش تبد یب ی  هیگر
 برسه به دل من ،صورتش از درد جمع شده بود!  شد،چهیهم براش آب م

 اومده بود؟  یشاد و پر انرژ شهیدختر هم نی به سر ا  یچ  ایخدا
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 میتصم  کی   یه بود گاهشد ر یسال ها پ یاندازه   ای شکسته شده بود،که گو یجور
آدم  یزندگ  ی شهیبه ر شهی ت یبد و کار یلیرو داره که خ نی و اشتباه قدرت ا  دهینسنج
 بزنه!

 شده بود ریسالها پ  یکه در اوج جوون یترنم

 ! دهیکش  یکه چقدر سخت  دونستیاشتباه بود فقط خدا م  میتصم ن یبارز ا ینمونه  

 پر سوزش رو نداشتم،  ی هیگر  یها  یها  طاقت

انداختم ضربان قلبش از قبل هم   توریبه مان ینگاه  د،هراسونیباز هم از درد آخ کش 
 ادامه داد: هیحال با گر  نی نامنظم تر بود،با ا

 

..خودم مهم زدیافتاد به جونم و ...تا حد مرگ...کتکم م وونیح  هیآشغال... ...مثل  اری_ماز 
 ...مینبودم،تنها نگران

نشه   شی زیهشت ماهه ام بود دستام رو ...گذاشته بودم ...رو ...شکمم...تا چ نوزادِ 
که ولم کنه...اما    کردمیالتماسش...التماسش م زدیبود واز عمد  ...به شکمم لگد م  دهیفهم
 نکرد. 

 

م زمان به سراغم  حس مختلف ه نیرحم باشه؟چند  یچطور تونسته بود اينقدر ب اری ماز 
 ! یترس،نگران تیاومده بود،بهت،عصبان

صفت  و بد ذات بوده   وون یحد پست و ح نیتا ا  امیبچگ یهم باز  اری که ماز  نیاز ا  بهت
از  یپناه کرده بود ترس و نگران یدختر ب هیکه با  یاز کار یدونستم،عصبان یو من نم

  یقلبش نرمال نبود نفس هاش تند و پ  شد،ضربانیحال ترنم که هر لحظه بدتر و بدتر م
از حرف زدن دست    شدامایم  نیی اش به زحمت باال و پا  نهیس یشده بود،قفسه  یدر پ
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که   یبد  یو نفرت و حال  یزاریدستم رو محکم گرفته بود با ب هیکه  ید،درحالیکش ینم
 داشت ادامه داد: 

 

تر شده بود،   یداشتم...ماِنعش شم ...جر یمن...که سع یست فطرت...از تقال ها پ اری_ماز 
 با چاقو...آخخخخ.

 

 قلبش!  یلرزونش رو دوباره گذاشت رو   دست

_با چاقو... ِش...شکمم رو پاره کرد،آخخخ...بچه ام رو کشت...آرام اون آشغال نوزاد 
  ایشت،انتقام منو نه!...انتقام تانرو ک  امی ....نوزاد هشت ماهه ام رو کشت آخخخ...آرام تان

  خواستمی...مرانی ا  امیشده فرار کنم ب ی...هر طورادیب ایمنتظر بودم...به دن  ریرو...ازش بگ
...من که خواهر نداشتم....تو واسم ی...التماست کنم که من رو ببخشفتمیبه پات ب
از   گفتمی ...هر روز از تو ...از تو بهش...میباش ایخاله مهربون ...واسه تان هی...یکن یخواهر

 ! امی...آخ تانرهیگی م شی آخخخخ...قلبم...قلبم داره آت گفتمی خاله آرام م

 

  وونی سوخت،اما سوزش گلوم کجا و سوزش قلبم کجا؟ صفت ح یگلوم م  هیشدت گر  از 
 بد سرشت کم بود ،آخه چطور تونسته بود؟   اریماز  یبرا 

 

االن دکترو    شهیحالت لحظه به لحظه داره بدتر م ینینبحرف نزن ،  گهی د زمی_بسه  عز 
 . زنمیصدا م

 :دیدستم رو کش  دوباره
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 ...بگو ...تا راحت بخوابم.یریگی رو...ازش م ای_نرووو آرام...بگو که انتقام...انتقاِم تان

 

 جونش رو گرفتم: یهر دو دستام دسِت ب با

 تو فقط خوب شو.  میری گی...باهم م رمی گی_آره م

 

 رمقش رو به طرف گونه ام آورد و نوازش کرد.  یلبخند زد،دست آزاد و ب آسوده 

 

بخوابم...حاللم کن   خوامیخسته ام م یلیرو،خ قی ...حالل کن مِن نارفی _حاللم کن خواهر
 که... راحت بخوابم. 

 _نگوو...

 ؟ یکنی... بگو که حاللم مبگو

 

 به نشونه آره تکون دادم. ی آروم کردنش سر  ینبودم اما برا  آروم

 چشم هاش آروم شد،  طوفان

دستم باز هم به صورتم   یرو از پشت بالشتش درآورد و گذاشت تو  یتا شده ا   ی برگه
 خمارش رو بست!  ی لبخند زد و آروم چشما

    قراری طاقت و ب یب قلبم

رو تار کرده   دمید مزاحمم رو که  یبود که اشکا  یبار نیچندم یبرا  دونمید،نمیکوب یم
 بودند رو  

 .با التماس صداش زدم: ااایخدا  زدم،آهیم َپس
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تنهام   گهی مامان و بابام تنهام گذاشتن تو د ،یآبج کنمی_ترنم چشمات رو نبند،خواهش م
 نذار!

 

 رفته لبخند هم از لب هاش پاک شد،اما چشماش رو باز نکرد،باز هم التماس کردم:  رفته

گفته من حاللت    یک ،اصالیاگه بر  کنمیرو باز کن،حاللت نم کنم،چشماتی_التماست م
 نذار.  ؟تنهامید یتا حاللت کنم فهم یفتیپام ب ،بهیسروپا بش دیبا  کنمیم

 

رها   د،دستسیلرز  یده،دستام مش نی سنگ کردمی که تو دستام بود،حس م خشی  دست
خط صاف رو نشون   ک یکه  تور یمان  یصفحه   یکر کننده   یتخت صدا  یشد و افتاد رو

 . نیبه قلبم چنگ انداخت،شالم افتاد رو زم انهی وحش  دادیم

زدم و دکتر و صدا زدم،مادر و پدرش و مهران  به طرفم   رون،دادیتوجه رفتم ب یب اما
 شده؟  یکه چ دیپرس  یمهجوم آوردند،هر کدوم جدا ازم  

 ! زدمیتوجه  دکتر رو صدا م یمن ب اما

از پرستارا   ی کیپرستار با عجله به اتاق رفتند و پشت سرش دکتر هم به اتاق رفت، چند
 شالم رو به دستم داد و مانع ورودمون شد.

 

 نشه. ش یزیکه ترنم چ کردمیرو سرم کردم در دل به خدا التماس م شالم

 ! کردندیم  هیپدر و برادرش هم گر  یو حت مادرش 

 بود!  دهی فا یب ده،اما ی که دکتر داره بهش ُشک م دمیپشت در د از 
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 خسته!  یلیخسته بود،خ ترنم

 !یدر پ یپ ی ها  یاز خسته گ خسته

 سرش آوار شده بود! یآرزوهاش رو  سقف

 ! یداریخواب بدون ب هی دیطلب یم  یخواب طوالن هی

 رحم باشه!  یب یایدن نیکه بدون چشم باز کردن به ا  یخواب

 نداشت!  یداریبه ب لیبود و م ده یآروم خواب  ایدن یحاال فارغ و آسوده از همهمه  و

رحمانه   یهشت ماهه اش  رو ب یا یتان  اریچون ماز  ییکه انسان نما یهمون شب دیشا
جون مونده بود که تنها فرقش با   یجسم ب هیکشته بود،ترنم هم مرده بود و فقط ازش 

 رفت!  نیبود که حاال همون فرق هم از ب دن یمرده متحرک بودن و نفس کش  کی

اما بدون    ارهی رو طاقت ب یبتونه بدون آب و غذا چند صباح  دیشا ی آدم گفتیم  مادرم
 لحظه هم  هزار بار با مرگ همراهه. کی   یحت  دیام

ظالمانه کشته بود  تو همون لحظات هزار بار طعم  اریکه ماز  ی دیترنم بود،ام دیام ایتان
 بود! دهیمرگ رو چش

 مرده بود و حاال فقط جسمش بود که به پرواز در اومده بود!  روحش 

  یفرا  هی حس هیطرف   هیطرف حس مادر شدن   هی ایدن یتموم حس ها  گفت ی م مادر
 !ایخوب دن یتموم حس ها

تموم   شهی زن تازه مادر م کی    ی! وقتنهیریش یکش یبچه ات م مانیکه سر زا  یدرد  یحت
 کودک درونش!  شهیم شی تموم زندگ اش،یدن

 بچه ها بود!  ی  وونهی د ادمهی  یمثل ترنم که از وقت یبرسه به زن چه

 ترنم رو نابود کرده بود!  ی ایدن اری ماز 
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 شبنم...   یبا یکن دختر ز  الال

 ...قیشقا  یزانو  یکن رو  الال

 ... ینینب یمهر  یتا رنگ ب بخواب

 ...قیکه تلخه حقا هیدار یب تو

 *** 

   یداغون بودم،از مراسم ها  یلحاظ روح از 

خاتون رو پشت سر   یکه پشت سر هم اتفاق افتاده بود،تازه  مراسم  عزادار یعزادار
خواهر بود رو از دست داده    کی برام مثل  یدوستم که زمان ن یترنم بهتر   میگذاشته بود
خبر فوت ترنم رو تو   یبود مادر ترنم  وقت ییسخت و طاقت فرسا  یروز ها بودم چه 

 بود.  یغش کرده بود، به خاطر  قلبش  بستر دیشن مارستانیب

انگار ترنم  کردندیکه با پچ پچ هزار حرف بار ترنم م یشده بود، مردم یعزادار چه
 داده بود!  حیدر انتظارشه که رفتن رو به موندن ترج یچ  دونستیم

  یقضاوت ها  ن یحرفا رو بشنوه ا  نیتا ا  ستیکردم که ن یبابت خداروشکر م نین از ا م  و
 رحمانه رو!  یب

به سرش اومده دهن به دهن بچرخه تا بشه درس  یهر چ دیگفت حقشه،با  یم یکی
 !نهیدخترا که بدونن عاقبت فرار کردن ا  ی ه یبق یواسه   یعبرت

 . ومدی  یبدتر سرش م دیخدا خوب گذاشته تو کاسه اش ،با   گفتیم  گهید یکی

شما با حرفاتون خنجر رو   ستین یاز یداغ دارند،ن ی خانواده به قدر کاف  ن ینبود بگه ا یکی
 . دیتا دسته تو قلبشون فرو کن

 بد کرده بود اما ده برابر بدترش رو تقاص پس داده بود! ترنم
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وقته   یل یمهربونه،مطمئنم ترنم رو خ یلیخ یلیمن خ یاما خدا  دونمیاونا رو نم  یخدا
 بود. لیفام نیترنم و ا تی حکا بخشهینم یبخشه شاه قل یالمثل شاه م  ده،ضربیبخش

 شدند! ینم الیخ یمردم ب نیبخشه،اما ا  یم خدا

 .دیشن یحرفا رو نم نیبود و ا  یبستر  مارستانیبود که مادرش تو ب خوب

 گرفت!  یم  شدمیناراحت م یلیدم،خیشنیکه حرف هاشون رو م هربار

حرف بزنم بنفشه مانع    خواستمینگم،هر بار که  م یزیتونستم دهنم رو ببندم و چ ینم
 ! شدیم

 نگم و گفتم:  یزیبار آخر نتونستم چ اما

داغون   یخانواده به قدر کاف نیهمه قضاوت کردن،ا   نیاز ا دیخسته نشد گهی _بسه د
که پشت سر   ییها  شد؟شمای مرده هم نم   الیخ ید،بیزخم نزن شتری ب گهیهستند،شما د
،اما   بهیو روتون کنند سروپاتون پر از ع ریکه اگه ز  ییشماها دی زنیخدا هم حرف م
دستتون و    دیر یگی م نیذرب  گرونی د یو خطاها  اه  بی،واسه ع دینییب  ینم دیخودتون کور 

  نیزد پی ت ینجوریها؟ا یخاله زنک باز  نیاز ا دیخودتون خسته نشد  نی شیم یقاض
زخم زبون   دیاومد   ای  د؟یبدون  کی که مثال خودتون رو با غم صاحب عزا شر  نجایا  د یاومد
 د؟ یبزن

حرفا تو سرشون همون   نیندارد،فرو کردن  ا  یا   دهیتا فردا هم حرف بزنم فا  دونستمیم
 رفت!  یبود که تو سنگ فرو نم یآهن خیم

  یاومد اون سمت و کل یمن عصب  یحرفا  دنیکه قسمت مردونه نشسته بود با شن مهران
 داد راه انداخت.  یداد و ب

کلمه بد بگه،با داد   ک ی  یحق نداره پشت سر خواهرم حت  یو پر خشم داد زد که کس بلند
عذر   رونی ب دیبر یخفه خون گرفته بودند آخرش هم  با جمله  یواقع ی مهران  به معنا

 خاله زنگ هارو خواست! اون   یهمه 
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کارش رو َبد   یذره ا   یکار مهران لبش رو گاز گرفته بود،اما من حت نیاز ا بنفشه
 ! دونستمینم

 بود!  نی آدما هم نجوریرفتار با امثال ا  نیبهتر

 ! رهی انتقام خوِن خواهر و خواهر زاده اش رو بگ اری قسم خورده بود،که از ماز  مهران

ها رو از   اری امثال ماز  شدی شدم،کاش م ینم ال یخیمن ب  خوردیاون هم قسم نم اگه
 ساقط کرد!   یهست

 ؟ یدار  یقربون صبرت،واقعا عجب صبر   ایخدا

 خدا دارد   ی"عجب صبر

 او بودم.  یمن جا   اگر

 لحظه اول ،  کی  همان

 وجدان ،   یاز مخلوق ب دمی دیاول ظلم را م که

 ،  یو زشت ییبا یرا با همه ز  جهان

 ." کردمیم رانهی دگر ،و ک ی  یرو به

 .ارهی چون ماز  یاز آدم شتر یکه مروتش ب وونیرحمت به ح صد

خواست بهش حمله کنه و   یکردن طعمه م دایگرسنه بعد از پ یوونیح  دمیمستند د  هیتو
 شد!  الشیخ یمتوجه شد بارداره، ب یشکارش کنه اما وقت 

 ! وونیبه شعور اون ح  بازم

حالش بد     کنه،اونقدریم  یپناه خال یرو سر ترنِم ب شیخوب که دق ودل اری شب ماز  اون
 ! رهیاز حال م یگوشه ا  هی بوده که همون جا  
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  رهیو ِکشون ِکشون بعد از برداشتن مدارکش  از خونه م  یآلود با هزار بدبخت خون  ترنم
گرفته   اری از ماز  یانتقام نکهیبا مردن بدون ا  هیکه اونجا موندنش مساو دونستی! مرونیب

 بشه!

 !رسونهی م  مارستانیاش بوده ترنم رو به ب هیکه همسا  یانسالیم زن

  گهی تلخ که د  تی واقع  نیو ترنم با ا   ارندیرِحِمش رو در ب شندیهم  مجبور م مارستان یب تو
 یچند روز   هی دیبا  خورهیم هیهم بخ  شه،شکمشی بچه دار بشه مواجه م ستیهرگز قرار ن

سراغ    رهیم   یوقت  سیگه،پلیرو م زیهمه چ سیبه پل مارستان یتو ب موندیم  مارستانیرو  ب
 !  کنهینم دای ازش پ  یاثر اری ماز 

  مارستانینزار از ب ینکنه دو روز َبعدش با حال  داشیوقت پ هیکه   اری ترنم از ترس ماز  
 ! رونیب زنهیم

 ! رانیا   ادیپرواز م نیو با اول  رهی گیم  طیفروش گردن بندش بل با

  رسهیخراب م یبدنش رو گرفته بود،با وضع یو عفونت همه  شندی هاش پاره م هیبخ
 ماجرا!  یو الباق رانی ا

ترنم اگرچه ظاهرش ََشر و   شدی هم چشمام خشک نم یلحظه ا   یفکر به ترنم حت با
 ساده و زود باور بود!   تینها ینبود،ب یچی بود اما بر خالف ظاهرش تو دلش ه  طونیش

 ساس و شکننده بود! ح یلیخالف ظاهرش  خ بر

بود که رفتن   دهیرو به چشم د  ییها  زی تو دلش گذشته بود؟چه چ یمدت چ  نیتو ا  نکهیا
 دونست؟ یداده بود رو فقط خدا م ح یرو به موندن ترج

 بود! یبارون شهیفکر به ترنم چشمام مثل هم از 

  یگاه هیروز ها برام حکم تک   ن یبود که درا ریطاقت آوردنم،سنگ صبورم آرشاو   لیدل تنها
بر آروم کردنم داشت   یودائم سع دیچرخ یمحکم و مقاوم رو داشت مثل پروانه دورم م

 ! ومدمی بدون شک اگه نبود  از پا در م
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 غصه دار بود! یکه خودش به قدر کاف یری آرشاو

 ! میبردیفرار از غصه هامون به هم پناه م ی هر دوتامون برا 

تو بام تهران که شده   میکرد یو آرامش رو از وجود هم طلب م   میدو تامون خسته بود هر
 م ینشسته بود  یمکتین یبود پاتوق هر شبمون رو 

 ! کردیبود که دود م گاری و اون س ختمیر یصدا اشک م  یب من

 

 _آرامم؟ 

 _جونم؟ 

 

 گونه هام رو پاک کرد!  یورد و آروم اشِک رو کتش در آ  بیرو از توج یدستمال

 

 طاقت اشکات رو ندارم؟  ؟منی نکن هیگر شهی_م

 

 مکث ادامه داد: یکم با

 

 ؟ینکن هی گر  گهی به خاطر منم که شده د شهی_م

 

بردم و   مینیرو از دستش گرفتم و به طرف ب دادیخوش عطرش رو م یکه بو یدستمال
 ! دمیی بو قیعم
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 کارم لبخند زد. نی ا با

 _شرط داره! 

 ؟ ی _چه شرط

 خاص گرفته بودش،رو از  ی که با ژست یگاریس

 و انداختمش دور!  رونیب دمیدو انگشتش کش نیماب 

 

 .ینکش گاریس  گهید  نکهی_ا

 .کشمیکم م  یلی_من که خ

 کم رو هم نکش. نی_هم

 

 : دیپسر بچه ها پرس مثل

 دارم.  از یوقت ها بهش ن یدونه؟آخه بعض هی  ی_حت

 

 . زمی ر یجلوت اشک م تری ل  تری وگرنه منم ل یرو خط بزن گاریدور س  دیبا گهی! دخودی_ب

 

 و گفت:  دیخند

 

به لطف تو   گهی که د کشمیوقتا م یفقط بعض نمی هم ستمی ن یگاریس  ادی_باشه، من که ز 
 قطره،باشه؟  کی   یممنوع حت  هیباشه گر ادتی بکشم،فقط  ستی قرار ن



 باران  انهیتاز 

516 
 

 زدم ولب زدم : لبخند

 

 _چشم.

 

 

 ازش نداشت.  یبود اما سر نخ  اریدنبال ماز  رانی ا ِس یپل

افتادم که ترنم تو لحظات آخر قبل از مرگش به دستم داده بود،تو اون کاغذ   یکاغذ  ادی
 نوشته بود.  قی رو دق اریآدرس ماز 

 !یدنیو فروش نوش دی د تو کار خرکه ازمون به تاراج برده  تو کانادا زده بو یا  هیبا سرما 

که دست خِط خوبش حاال کج و معوج   ده یلرز ینوشتن دستش م  نِ ی بود ترنم ح معلوم
 بود آخر کاغذ نوشته بود:

  تیقبل از مرگم  تونسته باشم باهات حرف بزنم و ازت حالل  دوارمیام  زمی "خواهرِ عز
رو برات شرح  زیخواسته باشم،اما اگه نتونستم به خانواده ام سپرده ام همه چ

کثافت   ار ی رو از ماز  ایانتقام خوِن تان  کنمیازت خواهش م  یکه منو ببخش دوارمیبدندام
با اون آشغال   نکهیخوشحالم از ا یلیآخر بگم که خ ربشه و د مالی خونش پا ر،نذاریبگ

 !یخوشبت بش یکیکه  ال اقل تو  مدوار یام ی،خواهر یازدواج نکرد 

 بودم.  ختهیاشک ر یخوندن خط به خطش کل با

 نبود . نیترنم ا حق

 کانادا هماهنگ کنند. سی با پل اریماز   یریدستگ یبرا  ران یا  سیبود پل قرار

بود که  یبار نی اول یرو براش گفته بودم،برا   زی رفته بودم و همه چ ییمالقات دا  به
 ! دمیدیرو به چشم م رمی ام ییاحساس عجز   دا 
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 ! ره یانتقام بگ اری از ماز  تونستی نبود و م ری کاش تو زندون اس یکه ا گفت ی اش م همه

بلند تر   شه یاز هم  ششیو چهار شونه ام چقدر الغر شده بود، مو و ته ر  پیخوشت ییدا
 بود!

 آورد،  یدلم رو به در م  دنشید  نجوریا  چقدر

 کاوه افتادم. یحرفا  ادی

کار    ،اونیبه اون نداشته باش   ید یام چیبگم که ه دیخوشه با ری اگه دلت به آرشاو نی_بب
پس   خوادی نم تونه،اما ی بخواد م کنه،اگهینم یباز  یده،پارت یخودش هم لنگ باشه رشوه نم

 به اون نداشته باش.  ید یام

به اون   ی د یخواد پس ام یاما نم   تونهی " اگه بخواد م  شدیسرم اکو م یصداش تو  دائم
 نداشته باش" 

 ؟ ی کنیفکر م ی_به چ

 . رمی ام  یی_به دا

به   هودهینبود که ب یآدم شناختمشینگفت! م یز یبه خودش گرفت،اما چ یمتاسف  نگاه
حرف   خواستیو تو اون حال بد دلم م  طی تو اون شرا ب یبده،اما عج یواه د یام یکس

رو   نی قی  نیباشه،مواجه شدن با سکوتش بهم ا یاگه واه  یبده،حت د یبزنه و بهم ام
کاوه که دائم تو سرم زنگ    یحرفا  ه،البتهانجام بد یکار ستیکه واقعا قرار ن  دادیم
 نبود! ریتاث یهم ب خوردندیم

 گفتم :   هوی دادیم یدلخور یسرد که بو  یلحن با

 

به   نیا  یانجام بد   یکار یخوا یواقعا نم یعنی،یدار  یدوست یهمه ادعا  نی تو ا  ری_آرشاو 
که از   یحالم رو ،تنها کس ینیب  ینم یدوستم دار  یگیمگه نم یعاشقم  یگیکنار مگه نم

باز  نشده افتاده گوشه زندون   ی بار هم به کالنتر هی پاش  یکه حت یخانواده ام مونده کس
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خدا خسته شدم از بس تو زندون رفتم مالقاتش،خسته شدم از   هآخه؟ب یکنینم یچرا کار
 ارم؟ یطاقت ب ینجوریا دی با  یک نمش،تایب یالغر تر م  شیپ یکه هر بار از دفعه  نیا

 یاز کم کرد،بعدیباال رفته از تعجب که از لحن سرد و تندم بود نگاهم م ییابرو ها با
 سکوت گفت: 

 

 کاراشم.   ریگیرو گرفتم،خودمم پ لی کو ن ی چکار کنم آرام؟براش بهتر  یگی_خب م

 

  ینم یکار چینگو که ه یهزار تا آشنا دار دونمی،م یهست یدونم تو آدم سر شناس ی_ نم
 ... یکه واسه پول حاظرند حت یی هستن کسا  دونمی م  یانجام بد  یتون

 

 رنگ تعجب داشت،حرفم رو قطع کرد با بهت گفت:  قایعم  نگاهش

 

که ازش متنفرم و   یبرم،کار ش یپ  یباز  یبا رشوه و پارت یگیم یعنی ؟  یگیم  یدار ی_چ
ببرم   شی پ قیطر نیکارام رو از ا  یلیخ تونستمی راحت م یلیخ نکهی سال ها با ا   نیتو ا 
 بار هم طرفش نرفتم رو انجام بدم.  هی یاماحت

 

  یپارت دن،دنبالیکارشون رشوه م نیتر  کی آدم که واسه کوچ نهمهیمگه؟ا   شهیم  ی_آره چ
 خوره؟ یبر م ییبه جا  گردندیم

 

بگم   نمی،ا شه یسنگ بند نم یمملکت سنگ رو  نی باشه تو ا  یگی که تو م یجور نی_اگه ا 
واسه   چارهیگناه نبوده اون از شغلش سو استفاده کرده هزارتا آدم بدبخت و ب یب ریکه ام
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و هزار   دربه در دنبال ضامن بگردند ایمجبورند  هزار بار ِبرند بانک   ی ونی لیگرفتن وام  م
راحت وام   یلیخ ری ام قی انصافه که از طر نی به جون بخرند،ا  رو گهیدنگ و فنگ د 

به  شدی اگه اون وام پرداخت م یره؟حتیواسه توسعه به کارخونه   تعلق بگ  یاردیلیم
رند  ندا ییو آشنا یپارت چیکه ه یانجام  داده،حق اون مردم عاد  یکار درست  ری نظرت ام

 اقدام کردم. یمن که قانون ست؟بعداشمین عی ضا

 

 نشه؟"  شتر یدوباره تو سرم تکرار شد،"از کجا معلوم از سه سال ب یلعنت  ی کاوه  یصدا 

برداشت   ن یبودم از تموم حرفاش فقط به ا  دهیرو انگار نشن ری آرشاو ی از حرفا چکدومیه
که  یزودتر آزاد شه،اون همه فشار ییانجام بده که دا   یخواد کار ی بودم که نم دهیرس

 غلط رو ازم گرفته بود!  یدرسته چ ی که چ نیسرم بود مجال فکر کردن به ا 

 نگم،صدام زد: یزیچ گهی دادم د حیترج ینا معلوم یبه نقطه  رهیگرفته و خ یحال با

 

 _آرام؟ 

 

گذاشته بودن   ر یبد تاثکاوه  یداشت حرفا  قتی قبول کنم اما حق خواستمیندادم،نم جواب
 روم! 

 

اما از   کنمی تالشم رو م  یما ازم دلخور نشو گفتم که من همه   یاالن ناراحت دونمی_آرام م
 راه درستش! 
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موقع حرف زدن به صورتم     یکه نفس ها  یاش رو باهام کمترو کمتر کرد،طور   فاصله
 ! خوردیم

 

 نره!  ادتی _قولت 

 

 گفتم: کردمیکه با سر  انگشت نم اشکم رو از چشمام پاک م  یدرحال 

 

 ؟ یواسم بخون   شهی_م

 

 رو لب هاش نشست:  یمهربون لبخند

 

 _چرا نشه؟ 

 

صداش   گفتیراست م نیامیدوست داشتم بن  یلیهم واسم خونده بود صداش رو خ قبال
 واقعا معرکه بود! 

نگاهش   ی نشست در حال یبرداشت ورو به روم رو سنگ بزرگ  نیرو از تو ماش تارشیگ 
 برام خوند:  شی آسمون یچشمام بود با صدا   خیم

 بمان  نهیی فصل بارش سنگ همچو آ در

 از عطر بهاران   سیجان دشت تشنه بنو بر

 انتظار فردا شب راه سحر کن  در
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 از نور از شب گذر کن یبا کوله بار 

 در خود نظر کن عاشقانه

 س را از تن رها شو در قف بشکن

 درِد دردمندان  را دوا شو  درمان 

 برون آر محو خدا شو  یخود َدم از 

 *** 

 چوپ خط جرم هاش کم نبود. میدادخواست حکم جلب داده بود اریماز  یبرا 

به جرم هاش   نمیشده ا  ر یخورده بوده و با چندتا مامور درگ ادیز  ا یگو  یری دستگ نِ یح
فرستاده   ران ی شده بود و  قرار بود به ا ری کانادا دستگ سیتوسط پل  روز یاضافه شده بود،د

 بشه.

 دمش، یدست بند به دست  د  یآگاه یتو اداره   بالخره

حس جمع   نی حس انزجار همه وجودم رو گرفت و صورتم خود به خود از ا  دنشید با
 لب هام نشست  یظاهر غلط اندازش پوزخند رو دنیشده بود از د 

 پنهون شده.  یفیظاهر غلط انداز چه باطن کث  نیپشت ا  دونست یخدا م فقط

تذکر   دی کشیکه اون رو دنبال خودش م یمورما  ساد،یشده وا   خیم   یبا نگاه دنمید با
حس نفرتم    شدینم دهید یمونیپش یذره ا  یکه تو نگاهش حت  نیداد که حرکت کنه از ا

 . شدیم  شتریبهش ب

 پاش تف انداختنم و تنها گفتم:  یسف جلو که باهاش هم کالم شم،با تا ومدیعارم م یحت

 

 تو.  ی رو  زادیاسم آدم ِف ی ح  یآشغال یلی_خ
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که رو لب داشت خواست   یحالت نگاش عوض شه با پوزخند  یذره ا  یحت  نکهیا  بدون
 چرا اخم هاش جمع شد. دونمیبگه که نگاهش پشت سرم متوقف شد ونم یزیچ

خودم ازش خواسته بودم    ستادی بود کنارم ا ریبه پشت سرم انداختم آرشاو  ینگاه مین
تو تک   یشده باشه حت فیخسته و ضع ادیز  یکه از فشار روح یروزها مثل آدم ن یا ادیب

  یگاهم رو م هیرم،تکی گر آرشاو  تیها دلم فقط حضور حما  قهیدق  یتک ساعت ها و حت 
 !دیطلب

تاسف بار سر تا پاش رو   یع شده بود و با نگاه اخم هاش جم  اریماز   دنی از د ری آرشاو
من    یمرد اسم  نامزدو رو  نیا  یکه روز  نهیاز ا  ر ینفرت آرشاو  دونستمیبرانداز کرد م

 داشت! 

  نکهیخوشحالم از ا یلیحرف ترنم افتادم"خ ادیفکر بدجور حالم گرفته بود  نیاز ا خودمم
 " یخوشبخت بش یکیکه الاقل تو   دوارمیام  یبا اون آشغال ازدواج نکرد 

 یکنارِ من اخم هاش جمع شده بود با پوزخند حرص درآور ریآرشاو  دنیکه با د  اری ماز 
 فقط گفت: 

 

 ! یاز قبل خوشگل تر شد  یلی_خ

 

هنوز   د یهام جمع شد شا  ن،اخمی رو داشتم اال ا ینگاش کردم انتظار هر حرف متعجب
 نبود!  یرفتار کردنش عاد یعاد   نیدونم اما ا یدر انتظارشه، نم یچ دونهینم

 برداشت. زیبه طرفش خ ریبگم آرشاو  یزی چ نکهیاز ا  قبل

 آشغال؟  یزد ی_چه زِر
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برسه خودم رو   اری دستش به ماز  نکهیو قبل از ا دمیمتورم شده بود،ترس رتشیغ  رگِ 
 انداختم جلو! 

حقش   خوردینبود چرا که اون آشغال هر چه قدر کتک م اریمن از کتک خوردن ماز   ترس
 دردسر ساز شه. ری آرشاو یبود،اما دوست نداشتم برا 

 . دیرو دنبال خودش کش اریبدون صبر ماز  نباریکه همراهش بود   تذکر داد و ا   یمأ مور 

 

 داِد گوش خراش مهران کل اونجا رو گرفت.  یصدا یآن در

 

 _کثافت  آشغاااااال. 

 

صورتش     ادیز  تیکه اونجا بودند با تعجب به مهران نگاه کردند،از عصبان ییا کس ی همه
 بود! دهیبه وضوح د  ش یشونیپ یزده  رونی ب یسرخ بود،رگا

و چنان    دیاش رو گرفت و محکم کش  قهیرسوند   اریبلند خودش رو به ماز  ییقدم ها  با
 دردم گرفت!  اری ماز   یتو صورتش خوابوند که من هم جا یمشت

 به هوا رفت.   اریماز   ادی فر یصدا 

به قصد کشت داشت   دمیدی که من م یمهران نی دلم خنک شد،اما ا یی جورا هیچرا؟ انکار
 . زدی رو کتک م اری ماز 

 کردند یم  یتونست از خودش دفاع کنه،ماموراهرکار یکه دستبند داشت نم اری ماز 
 جدا کنند!  اری مهران رو از ماز   تونستندینم
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 گفتم: ری به آرشاو دهیترس

 . کشتشیکن،داره م یکار هی کنمیخواهش م  ری_آرشاو 

که اونجا جمع شده بودند رو کنار زد مامورا مهران   یتیبه طرف مهران رفت جمع ری آرشاو
از    یکیرو به زور نگه داشتن و  زدیچشم هاش به موج م یَخشم تو  یرو که شراره ها 

رو بلند کرد و خواست   دیچیپ  یو از درد به خودش م  نیرو که افتاده بود رو زم اریاونا ماز 
 .با خودش ببره 

  دادیفحش م حمله ور شد  اریمهران به زور دستاش رو رها کرد و دوباره به طرف  ماز  که
 .زدیکتک م تونستمیو تا م

 مهران رو آورد پشت سرش و محکم نگه داشت.  یبه زور دستا  ری آرشاو

 نعره زد:  مهران

 

 نفس بکشه. دیهم نبا قهیدق ک ی   یپست .رو ُبکشم،حت نی ا  دی_ِولم کن،من با 

 

 رو از اونجا دور کنند.  اریوجود نحِس ماز  عی اشاره کرد که سر   یبه مامور ری آرشاو

 

 _آروم باش،واسه خودت دردسر درست نکن.

از مامورا   ی کیداشت دستاش رو جدا کنه  یداد و سع یفحش م اریبه ماز  ادیبا فر   مهران
 شبانه روز به  بازداشگاه افتاد. کی کارش  نی به دستاش دستبند زد مهران به خاطر ا

 *** 

 رو اعالم کنه! ییحکم نها یماه  گذشته بود و امروز  قرار بود قاض  کی
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 مجازات شه،مجازات نشه.  دیکه با یاون جور اری که ماز  نیداشتم،استرس ا  استرس

  اهیترنم هم حضور داشتند، هنوز س  یخانواده  می گرفت یاول جا فی رد یها  ی صندل  یرو 
 ها کهنه شه! یزود نینبود که به ا یزیبودند،داِغ ترنم چ دهیپوش

با چشماِن به خون نشسته منتظر   یشکسته برادر یبا کمر یداغدار،پدر یمادر نجایا
 . دیهمهمه ها خواب یپر صالبت قاض یِ قاتل جگرگوشه شون بودند،با صدا  ییِ حکم نها

 

 . دیاریب گاه ی_متهم رو به جا 

 

بهش انداختم  سر   یبرد،نگاه  گاهش یرو گرفته بود اون رو به جا  اریماز   ی که بازو یسرباز 
 تر شده!  ختهیربودمش  به هم  دهیکه د یبار ن یو وضعش از آخر 

 

  یهاش پ تی تازه به عمق جنا دمش،انگارید رونیب میومد یاز دادگاه م یبار وقت نیآخر
 صورتمه!   یبهت زده اش هنوز جلو ی برده بود،چشم ها

 نگاش کردم،رنگ به چهره نداشت!  دوباره

 ! اری ته خِط ماز   گهید نجایا

رسما   اریمرگ ترنم ثبت کرده بود،ماز   لی عفونت به قلب رو دل  دنیدکتر که رس یگواه با
 . شدیقاتل ترنم محسوب م

  یدرهم با دقت پرونده اش رو برس ییکه با ابروها   یدادگاه بود،قاض یجلسه   ی آخرا
 : دیمحکمش به گوش رس  یسر بلند کرد وصدا  کردیم
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 ثروت    دنیبه جرم باال کش یانی ک اری_متهم ماز 

  ریمثل درگ یگریوعوامل د   گرفته یتعلق م یانیکه به دخترش آرام ک ی انیک اری شهر یمتوف
ها بدتر باعث مرگ   نیا  یرشوه دادن و در آخراز همه   شنهادیشدن با مامور قانون و پ

 ...یاحیترنم ر

 بود   ینیانداخت جو سنگ اریبه ماز  یاجمال ینگاه

 بود!  دهیسکوت انگار ساعت ها طول کش هیچند ثان نیهم

 بود گفت:  اری که ناقوس مرگ ماز  یبلند  یصدا با

 .شودیاعدام محکوم م  یعنی_به اشد مجازات 

 دادگاه رو اعالم کرد.  انیپا  دویحرف چند بار چکشش روکوب  نیاز زدن ا  بعد

ه قراره  خشک شده بود انگار  باور نداشت ک یمات و مبهوت رو قاض   اریناباور ماز  نگاه
گونه اش راه گرفت،فکرش رو   یو تا رو  دیاز چشمش چک یاشک ی اعدام بشه ،قطره 

 بشه؟  نیاون همه ظلمش ا   ی  جهینت کردیم

 ترحم.  ی،حتیبودم از هر حس یبود،اما من ته زی ترحم برانگ 

که هرگز   یهشت ماهه ا  یچشم هام بود و بچه   یکه جلو  یترنم ی  دهی درد کش ی  چهره
رو لحظه به لحظه   ییکه درد و غِم تنها یکه افتاده بود زندون و من ییو دا   ومدین ایبه دن

که عامل همه   اریچون ماز  یموجود  یو ترحم برا  یبودم،مانع از دلسوز  دهیبه دوش کش
 .شدیها بود م نیا  ی

 : دمیبود و در دل نال اری همچنان رو ماز  نگاهم



 باران  انهیتاز 

527 
 

  ،کاشیزد یان تصوراتم رو راجب به خودت بهم نمزم  چیوقت ه  چی،کاش ه اری_ماز 
  یبچگ یهمون هم باز   یموندیم  یصاف و ساده باق  یمن همون پسر عمو  یبرا شهیهم

  یهام از ترس مامان بابا پشتت مخف  طنتیو ش  یموقع خراب کار شهیکه هم
 ...کاش... اری ماز   شدم،کاشیم

  نیتورو  ا  یچ کنمیعوض کرد؟اصالح م نقدریتو رو ا  یشد؟چ ینجوریشد که ا  یچ  اصال
 کرد؟  یقدر عوض

 کردن رو داشت؟  یهمه بد  نی ارزش ا  ایدن نیا

 و در آخر هم قتل!  یکرد  انتی ،خیو نمک دون شکست  یخورد نمک

که از   یو کشتن بچه ا  یبود که پناهش بش نیکه تنها توقعش ا  یپناه  یترنم ب کشتن
 خون خودت بود! 

  نیبده به تموم ا  ان ی طناب دار قراره پا کی زده شد و  نای تموم شد، سوت پا  گهید اما
 ها!  یبد

 دار مکافاته؟  ایدن  گفتی م شهیکه بابا هم ید ینشن مگه

 !شیگرفت  دهیو نشن یدینه با گوِش دل،شن ،امایدیهم شن دیشا  ای

 ! یدیلحظه به چشم د نیدر ا  ،امروز یگرفت دهینشن  روز ی که د یزیچ

 *** 

 ام  دهیداد خودم  با وحشت از خواب پر یصدا با

 چراغ خواب رو زدم.  دیهراسون کل و

  یچه خواب نیآخه ا  اایخدا  دمیلرز   یم دیعرق بود و مثل ب سیتن و بدنم خ ی همه 
 بود؟  
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تو خواب هم دست بردارم   یو حکم اعدامش بود که حت  اریماز   ریبس فکرم درگ از 
بهشون   ادیکه اعدامش نکند با فر  نیا  یبرا  اریطناب دار جلوشه و ماز   دمینبود،خواب د 
 . کرد یالتماس م

 یبغض هوی سوختم، یبود،داِغ داغ تو تب م دم،داغی از عرقم  کش سیخ  یشونیبه پ یدست
بود که  ام  هیر هق هِق گ   یروز ها تلنبار کرده بودم سر باز کرد و تنها صدا  نیکه تو ا 

 ! شکستی سکوت اونجا  رو م

 ؟ یشو  ریز خودت س ی"شده گاه

 " ؟ ی شو ریپ یبغض کن یبکش یآه شده

 

 * 

که دست و پا کرده بود با   یو هر چ نیخونه،ماش ار،یماز  یبانک یحساب ها  تموم
شده بود چقدر دلم  زیکه گرفته بودم فروخته شد و به حسابم وار یلی استفاده از وک

حتما    الیو   شه،اونیکه نم دونستمیم  رم،امایمون که رهن بانک بود رو بگ  الیو  خواستیم
 تا حاال فروخته شده بود.

بد سرپرست واگذار کنم  ایسرپرست   یمال رو  به کودکان ب نی از ا یخواستم بخش یم
کردند    یبابا کار م یکه تو کارخونه  ییکارگرها   دونستمیم عوض شد ممیاما بعد تصم

  دهیزحمت کش ی که بابا براش کل ییگرفتم کارخونه ا میتصم کارندیهاشون هنوز  ب یبعض
 نه! ای هست   یام کاف هیکار سرما  نیا  یبرا  دونستمیکنم اما نم یبود رو دوباره  راه انداز 

 ،  رمی بگ یمالقات حضور تونستم    ری مشورت کنم،با کمک آرشاو  ییبا دا  خواستمیم

 دستاش رو از هم باز کرد و با لبخند  اشاره کرد که به آغوشش برم. دنمیبا د  ییدا

دستاش رو محکم کرد و سرم رو به خودش فشرد   یتعلل به آغوشش پناه بردم حلقه   یب
 . دمیی ش  رو بوو عطر تنِ   دمیکش یقیآغوش بودم نفس عم  نیچقدر دلتنگ ا 
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سخته   یکه دوستش دار یشد،چقدر جدا بودِن بالجبار از کس ریاشکم سراز  ناخودآگاه 
سرم رو از   طنتیبا ش  مینیب ن یف نیف یصدا  دنی با شن ییکه تو آغوشش موندم دا  یکم

 خودش جدا کرد و گفت:

 

 به لباسم. یگند زد  تینی آب ب گه،بای _بسه د

 

 :دمیش کوببه بازو یرو پاک کردم،مشت اشکام 

 

 احساس،از خدات هم باشه. ی_ب

 

 .یشوری لباسم رو م یدار ت ینیاز خدام باشه که با آِب مقدِس ب دیبا  یگی _آره راست م

  

که گرفته بودم رو    ییها م یتصم نمیو اشاره کرد  بش  دیَچپ نگاش کردم که خند َچب
 کرد:  دیتائ نیبهش گفتم که با تحس

 

که نونشون آجر شده بود و هنوز   یا  چارهیب  یاون کارگرا  ینجوری ا  هیخوب یلی_فکر خ
  شند،امایواسه خودشون دست وپا کنن دوباره به کار گرفته م ینتونستن کار درست حساب

 ؟ ی کن داشونیپ یخوا یچطور م
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کارگرا به خاطر نگرفتن حقوقشون   یآخر همه   ی بابا حرف زدم،چون ماه ها لی _با وک
  یکه تو دستمونه کاف یا  هیدونم سرما یکرده بودند آمار اکثرشون رو داره فقط نم تی شکا

تا بعد ها که کارخونه جون    میر یکمتر بگ روین میی خوایم مینه؟االن که اول کار  ای هست 
 گرفت. 

زنه   ی نم یحرف  دمید یکرد،وقت  یحرف نگام  م  یلبش بود ب یکه گوشه  یبا لبخند  
 دستم رو جلو صورتش تکون دادم: 

 

 ؟ یگ ینم یزی چ  ه،چرای_نظرت چ

 

 اش آروم گفت:   رهیهمون نگاه خ با

 

 دختر؟  یبزرگ شد نقدریا  ی_تو ک

 

نگفتم سر زبونم بود که بگم مشکالت آدم رو بزرگ تر   یزی لبخند زدم و چ  تلخ
،اما   ییدا  هیلیخودش خ یا یکه از  پا درن نیهم دهیم ر ییتغ یرو به زندگ دتیکنه،دیم

دلش خونه چقدر دلم   یبه قدر کاف  زنهیکه م  یبر خالف لبخند دونستمیحرف نزدم م
 درد و دل داشت:  یهوا 

 

داره تاوان   اری که ماز  نیاز ا  دونمی،نمییکنم  دا  یم  یاحساس خستگ  یلیروزا خ نی _ا
 ...ایخوشحال باشم  دهیم
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 ؟ یچ ا ی_

دارند به زور   نمیب یبد بوده باشه،هر شب خواب م  نقدریا  اریماز  شهی... باورم نمدونمی_نم
 اش تو فکر ترنم و بِچه َشم. برنش،همهیبه طرف طناب دار م 

 

 رو تو دستاش گرفت گفت:  دستم

 

  ن یاز بهتر یکی  یدوران بچگ  اتهیبچگ  هیهمباز  ار ی دلم... ماز  زیعز هیع یهمه اش طب نای_ا
 دورانه

دوستت و به   نیپر رنگه،ترنم هم که بهتر  یلیدوران واسه تو خ نیهم تو ا   رایماز  نقش
 اتفاقات  واسه ات سخته.  نی قول خودت خواهرت بوده خب معلومه هضم ا

 ! دیحرفا دوباره آه کش  نیاز زدن ا  بعد

 نگاش کردم:  یناراحت با

 

 ؟ یکشیآه م نقدری_چرا ا 

 

و نم اشک رو تو چشم هاش حس   یجور کالفه گ هیپکر شده بود   قایاش عم  چهره
 دوخت:  نینگاهش رو ازم گرفت و به زم عی کردم،اما سر

 

 ؟ یی _دا
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 لب زد:  

 خسته شدم. یلیخودمم خ گهی د یروزا کنارت بودم،راستش رو بخوا  نی _کاش...کاش تو ا

 

 کاوه افتادم.  یحرفا  ادیصداش سوخت،دوباره   ت ی مظلوم  یبرا  دلم

 نشه ؟(  شتری)از کجا معلوم از سه سال ب

 

  ریات رو  بدجور درگ  ندهیکه آ  یبه گذشته،گذشته ا یبرگرد  خوادیدلت م یلیوقتا خ یبعض
  یبرگرد  یدوست دار ید یبد پس م یلیکار اشتباه رو خ هی  جهیوقت ها که نت  یکرده بعض

 وقتا حاِل االن من بود.  یبعض نیا  یکار اشتباه ش  هیمانع   ای،یو اون اشتباه رو اصالح کن

  اریبرگردم و ماز  شدیبود کاش م یمنف اری ماز  یبرگردم و جوابم به خواستگار شدیم  کاش
 کردم. یوقت باهم آشنا نم  چیو ترنم رو ه

اما   یچجور دونمینم رهیرو قبول کنه و وام بگ اریماز  شنهادیپ ییکه دا  ذاشتمیکاش نم  
بابا و   ذاشتمیگشتم و هرگز نم یبرم شدی و در آخر کاش م شدمیبود مانع م  یهرطور

 که به از دست دادنشون ختم شد!  یبرند،سفر ییمامان به اون سفر کذا

 کاش... یا

 موندند...   یم  یکاش باق ینداشت و تا ابد ا  یکه تموم  ییکاش ها یبودم و ا  من

 *** 

اومده بود   یکه برگشته و امشب هم شِب تولدش بود از وقت شدی م یهفته ا  هی نجال
مثل   ری رفتارش با آرشاو نکهی تحمل ا  نمشیخودم نخواسته بودم بب یعنیبودمش،  دهیند

 قبل باشه و هنوز اونو نامزد خودش بدونه رو نداشتم. 
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دوستانه دعوتم   یدوست نداشتم برم اما در کمال تعجب خودش  زنگ زد بود و با لحن  
از رفتاراش   گهی بود نجال بود د افتادهین نمونیب یاتفاف چیکه انگار ه یه بود جورکرد
 سر در آورد!  شدینم

 کرد؟  شدیدل و دماغ تولد رو نداشتم اما چه م اصال

  یقشنگ ی شال هارمون یرنگم رو کج گره زدم،رژ سرخ و رنگ مشک یساتن مشک  یروسر
 داشت 

 موهام زدم.  یدستام و البه ال ازش رو مچ یعطرم رو برداشتم و کم ی شهیش 

 دنبالم. ادی رو گرفتم ،قرار بود ب ریآرشاو  یرو از رو تخت برداشتم و شماره  میگوش

 

 .زمی_سالم عز 

 رو لب هام نشست. یکم رنگ لبخند

 

 ؟ ی ای م ی؟من  آماده ام ک  ی_سالم خوب

  

 ِمن ِمن کرد و گفت:  یکم 

 

سپردم    ومدن؟بهشونیو نرگس هنوز ن  نیامیدنبالت بن  امینتونم ب دی_ببخش آرام شا 
 دنبالت!  انیب

 

 .دمی نپرس یزیبدونم  اما چ که کنجکاو بودم ِچراش  رو  نی ا با
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 نداره.  یبیع زمی_باشه عز 

 

 .یخوشگل کرده باش  ادیز  نمینب ی_راست

 

رو لب هام نشست،به لباس   تیاز رضا  یزدم و لبخند یاتاق چرخ  یقد  ی نهیآ  یجلو
 تنم بود نگاه کردم: تی بلندم که ف یماکس

 .امیب یرسم پی ت ایکه با مانتو شلوار  ی_ تولده انتظار ندار 

 و گفت:  دیخند

 

 .ستی هم ن ی_فکر  بد 

 بلند شد. فونیزنگ آ  یکه صدا  زدمیرو تخت هنوز داشتم حرف م نشستم

 

 .نمتیبیزنگه،حتما  نرگسه فعال خداحافظ اونجا م ی_صدا

 

 رفتم،خود حالل زاده اش بود. فونیبه طرف آ  یاز خداحافظ بعد

 

 اشاره کرد که زوتر سوار شم  یبا تک بوق  نیامیبن 

 بهره بمونند! یب کیاالنه که تموم شه و از ک ی عجله داشتن  انگار مهمون یجور نامیا
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جلوش رو   ی  نهیم و نشستم هر دو جوابم رو دادن،نرگس آسالم داد عقب رو باز کردم  در
 گفت:  طونیزد و ش ی ،چشمک نیی داد پا

 

 ؟ ی _آماده ا 

 ؟ ی چ ی_آماده  

 .یکش سیوگ سی_گ

 

 :دینگاش کردم که خند جیگ

 

نجال رو    یسا یکه گ یداشته باش یشد، جون یکش سیو گ سیکه اگه گ یش د،آمادهی_با
من   یاز االن گفته باشم رو من حساب نکن ،فقطیاز خودت دفاع کن  یالاقل بتون ای یبکش
 شما...  یخانم متشخص رو  چه به دعواها  هی

 ادامه داد: ن یامیکه باز بود رو به بن یشیهمون ن با

 دو نفر به خاطرش دعوان.  ر،ی بکنه آرشاو یچه عشق گم ی_م

 در و تخته خوب با هم جور بودند!  شیی کرد خدا دیی و تا  دیهم پا به پاش خند نیامیبن

 

 ندون!  یکی نی امیرو با بن ری آرشاو  زمی_نرگس جون عز 

 .ستین ینجوریا  نیامیبن ری_نخ

 جونم. کرد ینم دیی باز تا شی _اگه نبود که با ن

 بهم رفت و زود گفت:  یچشم غره ا  نهیاز تو آ  نیام یبراق شد بن نیامی تو صورت بن نرگس
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  داستی،پ ادیجز تو به چشمم نم چکسی،هیی_نه گل نرگسم انتخاب اول و آخر من تو 
 .زنهیحرفا رو م نیداره ا  شهیم ش یحسود

که معلوم بود ذوق مرگ شده شروع کرد به ُقربون صدقه رفتن، ابراز احساساتشون   نرگس
 گل انداخته بود. 

 رو  نگه داشت:  نی ماش نی امی بن میدیرس یوقت

 

 .امیم کنمیرو پارک م  نیماش ،منمنیش ادهی_شما پ

 .ومدی عمارت هم م رونی کر کننده تا ب یقیموس  یصدا   میشد ادهیو پ  میگفت  یا باشه

 

آخرش نه به   یبه اون برخورد دفعه   ست،نهین بینجال عج نرگس به نظرت رفتار  گم ی_م
 کنه؟ یتولدش دعوتم م زنهی االن که خوش و خّرم زنگ م

 تعجب نکرده گفت: ادی که معلوم بود بر خالف من ز  نرگس

 . میزنیتو بعدا  با هم حرف م میبر گه،فعال ی _نجالست د

 

کرد،با چشم دنبال   ییراهنما  ی زی بود خدمت کار مارو به طرف م یشلوغ یمهمون با یتقر   
دکتر تابش)پدر نجال( نشسته بود و باهم   یروبه رو یزی م یرو  دمشیگشتم،د ری آرشاو
 اما صورت هر دوشون درهم بود.   یچ یدونم در باره   یزدند،نمیحرف م

گفت و   یزیلحظه( بلند کرد چ  هی) یمن انگشت اشاره اش رو به نشونه  دنید با
شد،هنوز من و نرگس رو   کینزد  زشونیپر از ناز به م یخواست بلند شه که نجال با لبخند

ش رو گذاشت رو دست  دست عیبود سر  یبود پدر نجال  که تو نگاهش شرمندگ دهیند
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به موهاش   یبهم انداخت دست یر نگاه مردد یگفت بهش که آرشاو  یچ  دونمینم  ری آرشاو
 و مستاصل نشست.  دیکش

و نشست و مشغول حرف زدن با    دیرو عقب کش ری کناره آرشاو یصندل  یبا لوند  نجال
 شد.  ری آرشاو

 و   ی زرشک یکه سنگا  یاون لباس زرشک  تو

 شده بود. بندهیو فر  بایز  یلید،خروش کار شده بو یا   نقره

 بود، ختهیبود کج رو صورتش ر زیدسته از موهاش که فر ر هی با،یاما ز  ظی غل شیآرا

 !خوردیقلبم فشرده شد،خون خونم رو م ری به آرشاو شی کینزد از 

  دیبا  یتاک  یباز  نیا  ای در چرخش بود خدا رینجال و آرشاو  نیسرکشم همچنان ب  نگاه
 زنه؟  یبا نجال حرف نم ری ادامه داشته باشه؟پس چرا آرشاو

 رو دوست داره؟  گهی نفر د هیکه  گهینم گه؟چرایرو بهش نم قت ی حق  چرا

  دادیبه حرفاش نداره فقط سر تکون م یکه معلوم بود توجه ریو آرشاو   زدی حرف م نجال
 :دیو پرس  زیرو،گذاشت رو م یدنی رنگارنگ نوش یوانا ی ل  ینیخدمت کار س

 ن؟ یالزم ندار یزی_ چ

 

 برداشت. زیآب پرتقال رو از رو م وانی با گفتن )نه ممنون(ل نرگس

 بخور. وهی _بابا حرص نخور آب م

 

کاراش رو   نینرگس؟...نجال دعوتم کرده که ا  یخونسرد باش یتونست ی م  یمن بود  ی_جا
 نم؟یبب
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 گفت:  یجد  رو گرفت و ز،دستمی رو گذاشت رو م وانشیل

  ری که آرشاو  یدرک کنم که االن تو دلت چه خبره اما باور کن اون تونمیآسونه،م گمی _آرام نم
کمکش به نجال  زنهیداد م  نویبابا تابلوئه که عاشقته نگاهش ا ییدوست داره فقط تو 

  یکم بهش م رکمی شرفته،آرشاو یدرمانش خوب پ ه یفقط دوستانه است،از سر حس دلسوز 
 فهمونه... 

 که نگاهم هنوز رو نجال بود تلخ گفتم:   یالح در

حتما  بره باهاش ازدواج کنه   گهیموقع  د  ؟اونیو نجال خوب نشد اون وقت چ  می_اومد 
 آره؟ 

  میبهتره االنم پاشو بر یلی نسبت به سابق خ افته،نجال یب ستیقرار ن یاتفاق نی _همچ
 م یبگ کی بهش تبر

 .میبلند ش  نکهی.قبل از ا

بلند شد  ع ی گفت و سر ریبه آرشاو  یزی که چشمش به من و نرگس افتاد،با لبخند چ نجال
 و به طرفمون اومد.

 

بود رو در آغوش   سادهیجلوتر از من وا  یکه رو لب داشت نرگس که کم یهمون لبخند  با
 کردند. یگرم باهم احوال پرس یلیگرفت و خ

که از اومدن نجال خوشحاله هر  بود  دایداد اما پ ی نشون نم ادی من ز   ی اگرچه جلو  نرگس
  یمصلحت  یبا لبخند  رونیباشه مثال با هم دوست بودند،از آغوش نرگس که اومد ب  یچ

 سالم دادم و دستم رو به طرفش گرفتم. 

 و مثل نرگس من رو هم در آغوش گرفت!  دیدستم رو کش امیبه خودم ب نکهیقبل از ا  اما
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 ود!_سالم آرام جون،چقدر دلم واستون تنگ شده ب 

تناقِض   ن ی ا  شیی هنگ کرده بودم،خدا یواقع یبه معنا  یشده بود اندازه نعلبک چشمام
 همه اش تظاهره؟  ناینبود؟نکنه ا بیرفتارش عج

 صورت هاج و واجم خنده اش گرفته بود. دنیبا د  نرگس

بدم که   صی تشخ تونمیم  ایآ نم یشدم که بب قیاومدم،تو صورتش دق رون یآغوش نجال ب از 
اگه   یرو خوند ول  یزیچ شدیصورت شاد و گلگون نم نی نه،اما از ا ای  هیرفتارش ظاهر

 !ه یخوب گر یواقعا تظاهر باشه الحق که باز 

 !یدرخشی مجلس و م یستاره    یآرام،کال  شد  ی_چه خوشگل شد 

 

 االن بامن بود؟  نیجااان؟ا 

 

 یز ی،چ یهمزاد  ای ش ؟نکنه خواهر دوقلو  یی زبونم بود که بپرسم تو واقعا نجال  سر
 ؟ ی هست

 نم؟ یبیمن توهم زدم تو رو نجال م  ای

به نرگس رفتم   یخودم اومدم چشم غره ا  د،بهیدهن بازم بلند خند دنیبا د نباریا  نرگس
 لبخند زدم و در جواب بهش گفتم:  یو زورک

 ..زمیعز  ی_لطف دار

 گفت:   یکوتاه یخنده   با

  رییتغ یهم کل  شی آرا یبا کم یخوشگل و لوند که هست گمی م ی_تعارف نبود واقعا، جد
 ؟ یبری دل م یو کل یکنیم
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 نتونستم تعجبم رو پنهون کنم: گهید  نباریا

 ؟ ی_ با من

 _َپ َن َپ با عمم بودم... 

 زد و ادامه داد: یچشمک

 . یرو گرفت ایلینگاه به دور و برت بنداز...چشم خ هی_

 :  دیده بود پرسکه تازه به َجمعمون ملحق ش ریبه آرشاو  رو

 ر؟ ی_مگه نه آرشاو 

به   یبا من و نرگس رو به نجال سر یکوتاه یبعد از سالم و احوال پرس ری آرشاو
 ( تکون داد.ی )چیمعنا

که چشم  نهیبینگاه به دور و برش بندازه م هیاز بس جذاب و خوشگله، گمی_آرام رو م
 رو گرفته،نمونه اش پارسا پسر همکار بابام... ایلیخ

  یکه پسر جوون زی شد  سمت م دهیاشاره کرد،نگاهم کش یزیبا چشم به م نامحصوص
 لبخند  هی  عیسر  کنمینگاش م  دیروش نشسته بود پسره تا د 

دور نموند نگاهم افتاد به دستاش که هر   ری داد که از چشم آرشاو لمیمکش مرگ ما تحو  
که انگار   یی که رگاش برجسته شده بودند،ُمشتا  یمشت کرده بود جور   دوتاش رو محکم
رو   یطانیلبخند ش  هیان، یپسره فرود ن ی غهیت شی رو صورت ش کردی داشت کنترلشون م

 حرص بخورم...  دیلبام نشست واال همه اش که من نبا

 : دادیطور داشت ادامه م  نیهم نجال

ساعته   هی  نمیشدم نگاهش رو دنبال کردم بب بشیغر  بیو عج رهیمتوجه نگاه خ زی _سر م
 بله چشمش آرام رو گرفته. دمیذل زده؟ که فهم نقدریا یبه چ
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فک   ره ی اخم کرده بود که گفتم االن م  ومد،چنانی خونش در نم یزد یرو کارد م ری آرشاو
 .ارهی م  نیی پسره رو  پا

 شند. کتینزد  کنندیجرئت نم یکه پسرا به راحت یدار یآرام چه جذبه ا شیی خدا ی_ول

 زود گفت: نهیجو سنگ دی نرگس که د  د،یبه دنبال حرفش خند و

 کجا موند؟   نیام یبن نمی_من برم بب

شد و   دهیسرخم کش  یبه چشمام بود به سمت لبا میکه مستق  ریرفت،نگاه آرشاو  و
  شیشونیکه رو پ   یظینگاهش رو ازم گرفت و با همون اخم غل هویتر شد   ظیاخماش غل

 اشاره کرد و گفت:  ینقش بسته بود به در خروج

 باهات حرف بزنم. خوامیم رون؟ی ب میبر شهی_م 

 

  نمیچشم دوختم به نجال که بب  عیسر 

رو،رو سرمون خراب   نجایا دی االن با  شناختمیکه من م ییاز نجال  ه؟ی العملش  چ عکس
 .کردیم

 در کمال تعجب گفت:  اام 

 ! دیحرف بزن دیتون  یهم م ارند،بعدایرو م  ک یک گهی ساعت د  میزم؟نی_کجا عز 

 

 سرد گفت:  یلیخ ری آرشاو 

 . کشهی_طول نم

 اشاره کردم.  زیرو م یبه نجال به کادو ها   م،رویاشاره کرد بر و

 .ادیخوشت ب دوارمیمن و نرگس ام  یها   هی_ هد
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  نینبود،با ا  هیبه هد یاز ین  هیلیخ یکه خودت اومده بود نی هم ید ی_چرا زحمت کش
 . یحال مرس

کنجکاو بودم    رونی( رفتم بکنمیگفتن )خواهش م  رون،بای صبر نکردو رفت ب گهی د ری آرشاو
 چکارم داره.  نمیبب

هم زده بود دختر   یپیداده بود و منتظرم بود چه ت هیتک یبه درخت یخواستن یژست با
بود و   یهم قهوه ا ،کراوتشیو شلوار مشک  دیسف راهن ی و پ اسپرت یکشش...کت قهوه ا 

 پشیانداخته بود دور گردنش،ت  کیش یلیداشت خ دیسف یکه رگه ها  یشال قهوه ا  هی
بود به طرفش رفتم... از دستش دلخور بودم فکر کردم نجال که   یهم مثل خودش عال 

 هنوز ادامه داشت... ای تمومه،اما گو ه یقض نیا  گهید ادیب

 اونجا گذاشته بودند نشست. یصندل یدرخت که به جا  یاز تنه ها  یکی  یرو

لب هام بود،بدون    خی نگاه خمارش م تنه ها روبه روش نشستم  نیاز هم   یکی یرو  منم
 لب زد:   رهینگاهش رو بگ  نکهیا

 

 دختر؟  ید ی_تو چرا به حرفم گوش نم

 

 بده.  ریگ  شمی خودم گفتم االنه که بخواد به آرا با

 تت ی حساس  نیا  یکنیفکر نم ؟یبد  ریگ شم یبه آرا  یخوا ی_کدوم حرفت؟حتما م 
 ؟ ی زد پی همه ت ن یخودت چرا ا ه،اصالیادیز 

به  یپره دست  یتوپم حساب دید  یبده،اما وقت ریتا بهم گ رونیب ده یبود منو کش تابلو
 و گفت:   دیموهاش کش

 بدم؟  ریگ شتیبه آرا خوامیگفته م ی_ک
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 .میو گل بشنو  می که گل بگ یصدام زد   ؟حتمای _پس چ

 رو لب هاش نشست:  یمحو  لبخند

 _آره کجاش بده؟ 

 وقت ناراحت نشه. هیاما نجال    ستی _از نظر من که بد ن

 گفت:  مهربون

 باشه؟   میزنینجال بعدا باهم حرف م ی_درباره  

 .میزنی _حتما حرف م

 _حسود من. 

 چپ نگاش کردم و گفتم:  چپ

 .رتیغ شهی م دیاون وقت به شما که رس یحسود   شهیم رسهی،به ما که م گهی _آره د

  خوادیم قای دق دونستمیصورتش بودم و نم  خِ ید،میبه طرفم کش یخنده خودش رو کم با
عطر تلخ و   یمردونه اش بودم بو شی و ته ر یچکار کنه چقدر من عاشق پوست گندم 

 .دمیکننده اش رو به مشام کش وونهید

لختم رو که رو صورتم افتاده بود رو   یاز موها  یرو به طرف صورتم آورد دسته ا  دستش
 .دی جلوتر کش  یرو کم میداد و روسر  میروسر  ری آروم ز 

چه  ن ی،ایتو چشم نباش  یادی بزن که ز  پیت  یجور هی_دختر خوب مگه بهت نگفتم  
 ؟ ید یکه پوش هیلباس

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 _مگه چشه؟ 

 ...دیبا  ،حتمایبزن ینداشت یا  گهیکم تنگه،رژ رنِگ د هی_خب 
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 بلند شدم و گفتم:  ومد یبدم هم نم  تشی همه توجه و حساس نیاز ا   نکهیا با

 حساس نشو.  ریآرشاو  الیخ ی_ب

ام   وونهید  خواستیمتر رسوند،رسما  م  یشد و فاصله اش رو باهام در حد چند سانت بلند
 آروم  زمزمه کرد:  یکنه با لحن خاص

 آرام جانم. شهیوار دوستش  داره حساس م وانهیکه د ی_آدم نسبت به کس 

 یحالم رو نم گهید   کردمیهم  حس م یروسر یاز رو  یرو حت   ینفس ها حرارت
آغوشش    یفاصله کم رو پر کنم،دلم حل شدن تو   نیداشتم که هم ید ی شد لی دم،میفهم
 .دی نفس کش قیتر کرد و عم کی رو نزد شی نیب خواستیرو م

 .کنهی عطرت رو دوست دارم آرومم م ی_بو 

از من نداشت    یشد انگار حال اونم دسِت کم دهی سرخم کش یدوباره سمت لبا  نگاهش
نشسته بود که عرق روش  شیشونیبه پ یبه خودش اومد و فاصله گرفت،دست  هوی
 و گفت: دید،خندیکش

 تا کار دست جفتمون ندادم.   می_بر

محبت   ن یرفتاراش رو دوست داشتم هم نیگفت و اشاره کرد که جلوتر برم،چقدر ا نو یا
 . دیارز   یم ایدن هیمن قد  یکه برا  کیبه ظاهر  کوچ یها و احترام گذاشتن ها 

 ؟ یزن یکه چرا با نجال حرف نم  یبهم بگ دیحتما با یبعد از مهمون ری_آرشاو 

 داخل.  میفعال بر گمی رو م لشی اما به موقعه اش...حاال دل  زمیعز  زنمی _حرف م

 که گفت:  افتمیراه ب خواستم

 تو چشمه. یادیکم کمرنگ تر کن ز  هی اون رژتم    ی_راست

 گفتم:  طنتیش با
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 _و اگه نکنم.

 .کنمی _اون وقت خودم م

 ؟ ی _چه جور

 ونت بدم؟ نش خوادیکلک دلت م ی_ا 

 منظورش رو گرفتم و تا بنا گوش سرخ شدم   تازه

  خکوبی منو سر جام م  ییروی قدم رفتم عقب،اما دوباره اومد جلوترن هیکه   کمینزد  اومد
تو دهنم صورتش   ادیب خواستیقلبم م کرد،یکرد و قدرت تکون خوردن رو ازم سلب م

 روآورد جلو تر،

 واقعا... نکنه

 : دیخند  هویکه  دید یتو صورتم چ دونمینم

 آرام. یمنحرف یلی_خ

 .دیلب هام کش   یرو یرو به نرم  یپشت بند حرفش دستمال و

که تو  سرم بود خنده ام گرفته بود،هجوم خون تو صورتم رو حس   یاز فکر خودمم
 : دیدستمال رو که عقب کش کردمیم

 .میشد،حاال بر  نی _ا

 . برهیلذت م دنمیلذت نگام کرد، معلوم بود از خجالت  کش با

 ،و در همون حال گفت:  میکه بر دیرو کش دستم

 بوسمت.  ی_خجالت نکش بالخره که به وقتش م

 حرص نگاش کردم: با

 . رییی_آرشااااو
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 رو هم دوست دارم. دنتی_جووونم،چکار کنم آخه خجالت کش

 _کوفت،حاال منم به وقتش دارم برات.

کمرنگ   ی به لب هام انداختم،رژم رو فقط کم یکه همراهم بود نگاه  یکیکوچ نهیآ  تو از 
 تر کرده بود. 

داخل،همون لحظه نگاِه نجال معطوف ما شد و رفته رفته  میو خنده رفت یشوخ با
 هم حسرت!  دیشا  ای که رو لبش بود پاک شد،حس کردم نگاهش رنگ غم گرفت  یلبخند

 دونستمیمرد که اسمش رو نم  هینشون نداد  یشقبل واکن  یبر خالف دفعه ها اما
 هم مجبور شد ازم جدا شه.  ری رو صدا زد آرشاو ری آرشاو

هم داشت به طرف   نیامیکه نرگس نشسته بود رفتم و کنارش نشستم بن یزیطرف م به
 .رفتیم  ری آرشاو

 به پهلوم زد وگفت: یخنده سلقمه ا با

 چرا کمرنگ شده نکنه...  ن،رژتی کنیچکار م  رونیساعته اون ب هی_کلک  

 گفتم: الیخیُقلپ ازش خوردم و ب هیرو برداشتم  ز یم  یرو یها یدنیاز نوش یکی 

 کنم؟ یسوال م  نیامیمن از خلوت تو و بن زم،مگهی _به تو چه عز

 .یگی م یجور نیهست که ا یخبر هی_اووووو...پس حتما 

  یکاوه که داشت با دکتر تابش سالم و احوال پرس دنیجوابش رو بدم اما با د خواستم
 با تعجب گفتم: کردیم

 کنه؟ ی چکار م  نجایا  نی _ا

 هم  انگار تعجب کرده بود:  نرگس

 حتما دعوتش کردند. ادیب  شهیدعوت که پا نم یواال،ب  دونمی_نم
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  یسالم تکون داد اما من ب یبه نشونه   یمن سر  دنیچرا همه جا هست آخه؟باد  نیا
 اهم رو ازش گرفتم. توجه  نگ

  یبیعج یجور  هیبله! دمینگاش کردم که د یچشم ریز  کردمینگاهش رو حس م ینیسنگ
آروم   قه یدق هینرگس که معلوم نبود کجا رفته و  یپا شد  و اومد جا  هویذل بود بهم. 

 نشست. رهیگینم

 گفتم: زود

 .نهیمنو با تو بب یلطفا  بلند شو برو دوست ندارم کس نجایا  ی_چرا اومد 

 توجه دستاش رو درهم قفل کرد و گفت: یب

 

 ؟ یفکر کرد  شنهادمی...به پزمیسالم عز   کی_عل

 

رو   زیپاشم برم همه چ گهیم  طونهینشده، ش الیخیهنوز ب نیهمه مدت گذشته،اما ا   نیا
که من ازش داشتم اگه  یبا شناخت یول  رهی حالش رو بگ ادیبگم  پاشه ب ری به آرشاو

 . کردندیجمع م نی با کاردک از رو  زم د یکاوه رو با   گفتمیم

و   شهی قلمبه م رتشیدوباره  اون رگ غ  نهیاگه کاوه رو کنارم بب دونستمیاالنم م نیهم
 .هیخدا بدونه واکنشش چ

نشسته    یزیحواسش بهم نبود سر م ری شد سمت آرشاو دهیکش عی فکر نگاهم سر نی ا با
 زد، یکه انگار دوستانه بود داشت با نجال حرف م   یبود و با حالت

 جواب گذاشته بودم.  یونجال بود و سوال کاوه رو ب   ری همچنان رو آرشاو نگاهم

 زد و گفت:  یبود که رد نگاهم رو گرفته بود پوزخند دهیانگار فهم  کاوه

 .نهیبیتورو نم حاال که نجال اومده اصال ؟ی بنی_م
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کردم خودم   یرو قبول کنم،سع  شنهادشیکنه پ کمی تحر  خواستیدونستم با حرفاش م یم
  دونمیداره اما نم  یموجه ل ی حتما دل گهیبه نجال نم یزی اگه چ ری رو قانع کنم که آرشاو

 کردم خونسرد باشم. ینه،سع  ای موفق شدم 

م بردار مجبورم نکن  بود که گفتم ،پس خواهشا دست از سر  ی_کاوه جواب من همون
 .یکه سالم بمون  ست ی ن ینیتضم گهیبگم اون وقت د  ری رو به آرشاو زیهمه چ

 همون پوزخند که رو لب داشت گفت: با

چهار سال با   ست؟اوناین یزیو نجال چ  ریآرشاو  نیب  یکنیآرام واقعا فکر م یساده ا  یلی_خ
نکرده ؟اونم   دایبه نجال پ یحس  چیه ری چهار سال آرشاو نیتو ا  یگ ی م یعنیهم بودن  

 چاکش نشون بده؟  نهیداره  خودش رو عاشق س یکه دائم سع  یینجال

 که حرفاش درست  باشه قلبم فشرده شد.  نیتصور ا  از 

  چکسیو احساسش فقط و فقط متعلق به منه،نه ه  ری نداره آرشاو قتی حق نی... انه
 داشتنش،عشقش، فقط و فقط سهم منه. ،دوستیا  گهید

چه حرف   نیآخه ا  یزد،لعنت یاهم روانه اش شد،هنوز داشت با نجال حرف منگ  دوباره
کاوه اومده نشسته   نی،نگام کن بب ینیب یچرا منو نم گهینداره...بسه د یکه تموم هیزدن

 ؟ ی حساس ش یخوا ی ؟نمی واکنش نشون بد  یخوایکنارم نم

کالفه   ریآرشاو  کردم یگفت که حس م یم یچ دونمیزد،نمینجال بود که حرف م گهی د حاال
 نداشتم.  یکدوم از حرفاش توجه چی اما به ه  زدی است کاوه داشت حرف م

 ؟ یگ ی رو بهش نم زیچرا آخه همه چ ری آرشاو

 بگو و خالصمون کن  یدوست دار یهرک جون

کاوه اخماش درهم  دنیو خواست به صورتم لبخند بزنه که با د لحظه نگام کرد   همون
 شد.

 رو آوردند و نجال صداش زد.  کی که همون موقع ک ادی خواست به طرفمون ب شد و بلند
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  یوقت دونستمیدم،میترسیاز واکنشش م  قتشیبلند شدم و از کاوه فاصله گرفتم حق  زود
نجال به طرف کاوه   یتوجه به صدا زدنا یب ستیجلو دارش ن زیچ  چیه  شهیم یرتیغ

 . رفت 

به کاوه    یچ دونمیمنقبض شده نم یو با فک زیمشت شده اش رو گذاشت رو م   دست
  ریبودند،چنان م ستادهی هم ا  یهر دو روبه رو  گهی گفت که همون لحظه بلند شد حاال د

 . دمیکه من جاش ترس کردیغضب کاوه رو نگاه م

درهمش داشت باهاش   یبهش و با همون اخم ها  دیاشاره اش رو با تحکم کوب  انگشت
 زد یف محر

 .ری گفت و با اخم پرو پرو ُذل زده بود به آرشاو ینم یزیچ  کاوه

 شنهادیحاال اگه از پ  دهیواکنش نشون م ینجوریخبر نداره و ا  شنهادشیاز پ نی ا  ایخدا
 شک خونش حالله!  کنه؟بدون یازدواجش خبر دار شه چکار م

 ه؟ یپس چ ستیاسمش دوست داشتن ن  نی...اگه ا ریبگ ل یتحو  ایب

  نی ا یر،حتی رو دوست دارم آرشاو زتینشست تو دلم،همه چ یبیچرا ذوق عج دونمینم
 رو.  تی خرک رتیغ

شده بودم،نرگس  که فکر کنم کال مشکل   وونهی رو لبام جا گرفت رسما  د یمحو  لبخند
 از پهلوم گرفت: یشگونیآدم رفتار کنه ن نیداشت ع

 ؟ یآدم ش یخوا ی_درد تو جونت نرگس،تو نم

 ...شن،سوما  یفرشته ها که آدم نم ،دوما  یخودت نوو ی _اوال  که ح

 رو خاروند:  سرش

ها   وونهیتو فکر و مثل د  یساعته رفت  هی هیرفت...اهان سوما  چ ادمیش؟ یبود سوم ی_چ
 .یزنی لبخند م
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 من؟  ی_ک

 _پس نه عمم. 

 

 .میجمع شده بود  ز یدور م یرو که روشن کردند همگ کی ک یرو  ی ها شمع

 .  خوندندیو بلند بلند با آهنگ م زدند،یهمه دست م  شدیشاد تولد داشت پخش م اهنگ

نگاه کرد معلوم   ریبه آرشاو  کردیمنتظر بودند که شمعا رو فوت کنه اما نجال تعلل م همه
نگاهش رو گرفت لبخند   یدیبا نا ام  سین یخبر د ید یبود منتظره که بره کنارش اما وقت

آرزو کنه  شعما رو فوت   خواستیاز دوستاش که ازش م  یکیتوجه به  یزد و ب یتصنع
 کرد.

شده بود رو برداشت و   نیی تز  یکه با ربان زرشک  ییبلند شد،چاقو  غی دست و ج یصدا  
 . دیرو بر کیک

از دوستاش  که مثل خودش   یتا بعض ری بود از بادکنا بگ دیو سف یکال تم تولد زرشک انگار
 .دیپاشنه بلند سف یبودند با کفشا  دهیپوش یزرشک

 برد.  ری گذاشت و به طرف آرشاو  یبود رو تو ظرف دهیکه بر یک یاز ک یا  کهیت نجال

 تعارف کنه؟  ری اول از همه به آرشاو   خواستیم یعنی

 برد  ریرو برداشت و به طرف دهان آرشاو  کی بابا؟ بر خالف تصورم با دست ک هیچ تعارف
 نکنم!  ادهیپ رو صورتش  کویک ن ینرم همخودت بهم صبر بده که  ایخدا

 

  شدیکه حاال  تعجب رو م  ییکه به خاطر  کاوه درهم بود و چشما  ییبا اخما  ری آرشاو
 . دیو صورت نجال چرخ  کیک نیازش خوند نگاهش ب
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صحنه هارو    نیمحو کن تا ا  نی من رو از زم  ایو نجال بود،خدا  ری نگاه ها سمت آرشاو همه
 !نمینب

مورد صبر ندارم کار دست   ن ینکن،من تو ا شی آزما  ینجوریقربونت برم صبر منو ا  آخه
 وقت نشم قاتل نجال!   هیدم،ی خودم م

کرد لبخند بزنه اما   یاخماش رو از هم باز کرد و سع کنندیهمه نگاش م  دید  یوقت  ری آرشاو
دستش  که دهانش رو باز کنه  ن یبهم انداخت و بدون ا  ینگاه میچندان هم موفق نبود ن

 رو از دست نجال گرفت.  کی ک یرو بلند کرد و با تشکر کوتاه

 نگفت.  یز یبا تعجب نگاش کردند، با خودم گفتم االنه که نجال اعتراض کنه اما چ همه

 براش. دهیخر یچ ریکنجکاو بودم بدونم آرشاو  یلیها بود،خ ه یباز کردن هد موقع

 خوشش اومد و تشکر کرد:   یلیبود که خ  یریدستبند زنج هیخودم   ی  هیهد

 . یا قهیخوش سل یلیاعتراف کنم که خ دی با زمی ممنون عز یلی_خ

 قابلت رو نداره.    ی_مرس

 رو گذاشته بود که آخر از همه باز کنه ری آرشاو هیهد

 ! ارهیم یی جدا گنی ام م دهیکه عطر باشه،شن ده،خداکنهیخر یتو دلم نبود بدونم چ دل

 حالم گند بود که دست به دامان خرافات شده بودم!   اونقدر

که دورش   یبرداشت،ربان قرمز ز یاز رو م یمتی شئ  ق هیشده رو مثل  چیکادو پ جعبه
جعبه  هیقرمز رنگ بود در جعبه رو باز کرد که تو اونم   یمخمل یجعبه   هیبسته رو باز کرد،

 با ذوق در آورد.  شر یرو همراه زنج یتر بود درش رو باز کرد و پالک ک یکوچ ی

 تو در تو بود.  کی اتش گرفتم ،شکل دو تا قلِب کوچ یشدم،و در آن قیپالک دق یرو

 !! دهیدوتا قلب به هم چسب قلب؟؟اونم
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 ؟ ی کارو کرد  ن یچرا ا ری رشاو

 

 خواستم نگاش کنم  ینم یاما اونقدر دلم پر بود که حت  کردمینگاهش رو حس م ینیسنگ

 .بود که زودتر برم خونه  نیا  خواستمیکه م یزیچ تنها

 ! هیگر ریهمونجا بزنم ز  دمیترسیشکسته بود و م دلم

 .گرفتیهم انگار تعجب کرده بود و چشم از پالک نم نجال

 

 نگه داشت:  ریاز دوستاش پالک رو از دستش گرفت و به طرف آرشاو  یکی

 .دیزحت، زحمت بستنش رو هم بکش یخان ب ری_آرشاو 

رو از دستش گرفت و ناچار به طرف نجال رفت اما نجال پالک  تعلل پالک  یبا کم ری آرشاو
 رو از دستش گرفت و با لبخند گفت: 

 . بندمی خودم م  ستین یاز یات اما ن  هیاز هد  ی_ مرس

هم از خدا خواسته پالک رو به دستش داد و همون لحظه نگاهش رو به سمت   ری آرشاو
 . میو نشست  میرفت یزی نگاهم رو ازش گرفتم ،با نرگس به طرف م یمن چرخوند با دلخور

 نرگس؟  میر یم ی_ک

 دستش رو گذاشت رو دستم:  نرگس

 . ستین یکنی که تو فکر م یاما باور کن اون جور یناراحت  دونمی_آرام م

 م؟ یر یم  یک یبپرس نیامیاز بن  شهی_م

 ؟ ی ا ی_با ما م 
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 . رمی گیم یتاکس  ی_اگه ناراحت

بخواد درباره نجال   دی،شایبر ر یبا آرشاو  یخوا ینم نکه یا  ه،منظورمیچه حرف نی ا وونهی_نه د
 باهات حرف بزنه.

 کنه.  هیاون پالک رو توج  تونهیهم که باشه نم یزی_نرگس هر چ

 شدم: بلند

صبر کنم تا نصف شب که آقا تازه   تونمینم خته،یکار سرم ر  ی،فردا کل رم یم  ی_من با تاکس
 رفتن کنه. الیخ

کن االن   ؟صبر ی کجا بر یخوا ی م  ییوقت شب تنها  ن یشبه،ا ازده ی _زده به سرت ساعت 
 .میر یم میکن یم یخداحافظ زنمیرو صدا م نیامیبن

 منتظر نشستم.   یوقت شب تنها برم خونه روصندل نیا  دم یترسی خودمم م گفتی م راست

  دایپ دادیکه دورش رو گرفته بودند  فقط سر تکون م  یچند نفر یدر جواب حرفا  ری آرشاو
  یحوصله است،نگاهم رو ازش گرفتم همون لحظه کاوه دوباره اومد و سر جا  یبود ب

 نرگس نشست. 

 _کاوه خواهشا برو جواب من...

رو بهم بگو   تیسه روز بعد جواب قطع شهینده آرام،چهار شنبه که م یجواب جی_االن ه
  گهیچند سال د ستیکه معلوم ن تیی دا ،بهیکن خوب فکر کن یسه روز سع  نیفقط تو ا
 آب خنک بخوره؟  دیبا  گهی چند سال د شه،تایآزاد م

  تیی مدت دا  نیکه تو کمتر  کنمیم  یکمک بابام کارجوابت مثبت باشه،بعد از عقد به  اگه
 آزاد شه. 
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جا ردخور  چیدم کلفت بازار بود که حرفش ه یا یاز حاج یکی شناختمیرو م پدرش
اونا که اسمش همه جا خوب در   کرد،از یتماس حل م هیسختو با  یاز کارا  یلینداشت،خ
سال به    شدیکه همه جا،جار زده م گهیهزار لقب د  دونمی مرسه ساز و نم ریّ رفته بود،خ
 حاج آقا.  نِ یحسحرف از ت  یحج وتو هر محفل  رفتی سال م

  مایتی فقرا و پناه  ری فق ریدست گ  کردیم یکه تا در توان داشت سع ری مثل آرشاو یکی 
 یو خرج رهی رو بر عهده بگ یسرطان یباشه،مدرسه بسازه،خرج دوا و درمان بچه ها 

جا خبر از   جیسر و صدا  که ه یو بده،اما  اونقدر بسرپرست ر یب  یخانواده  نیچند
و   شدی و صد جا جار زده م  کردیم ر یکار خ هی ه هم مثل پدر کاو یک ینبود و   نشیتحس

 هزار جا هم زبان زد عام و خاص بود.

 ه؟ یپس چ ستین ایاسمش ر   نیا

از عشقش   خوادیرو م گهید ی کیکنه،ی دخترو حامله م هیاز شاخ شمشاد همون پدر ، نمیا
 . دهیازداوج م شنهادی جدا کنه و بهش پ

 شمی م التیخ یباشه ب ی خوا یطور که خودت م نیباشه هم یاگه جوابت منف ی_ول
 که زورت کنم اما خوب فکر کن. تونمینم

  فیخواستم ک شدیکه از اونجا رد م یحرف بلند شد و رفت، ازخدمتکار  نیاز زدن ا  بعد
 ور شدگفت و د  یچشم  اره،کهیومانتوم رو ب

 بلند شم که همون لحظه نجال اومد و روبه روم نشست.  خواستم

افتادم که تو رستوران باهام دعوا کرده   یروز  ادی شده بود  بینگاهش چقدر عج حالت
 بود.

 االنم اومده واسه دعوا؟  نکنه

روشنش  دینگم با   یزیو چ  نمیدفعه  قرار نبود ساکت بش نی کارانه نگاش کردم،ا طلب
 . کردمیم



 باران  انهیتاز 

555 
 

 ه؟ ی بت به کاوه چ_جوا

 دونست؟ یاز کجا م  نیمنتظره اش متعجب نگاش کردم،ا  ری و غ ییهو یسوال   از 

 _کدوم جواب؟ 

کاوه داره باهات حرف   دمی د ،امایاومدم بهت بگم که  بمون د یبر دیی خوای_ نرگس گفت م
 ...دمیناخواسته حرفاش رو شن ایحاال خواسته   زنهیم

 _خب؟ 

 ه؟ ی_جوابت چ

 یبابت من نگران گهیخودم گفتم االن از خداشه که جوابم به کاوه مثبت باشه تا د با
 نداشته باشه. 

 گفتم: یفکر عصب نی ا با

نفر   هیاون  یدونیرو دوست دارم م گهی نفر د هیچرا ؟چون   یدونیم  ه،ی_جواب من منف
 ه؟یک

ه که سرم آوار  رو بهش بگم،با خودم گفتم االن زیهمه چ  خواستمیبودم به سم آخر و م زده
 چشه؟   نیا  ایذل زده بود بهم خدا بیحرف با همون نگاه عج یشه،اما ساکت و ب

 گفت:   ی بلند شم که همون لحظه دستم رو گرفت  اخم کرده بود و با لحن تند خواستم

ارزش   یعنی؟ی واسش انجام بد یکار یخوا یتو افتاده زندان،نم یبه خاطر خانواده  ری_ام
 رون؟ یب  ادیاز اون خراب شده ب  یخوای؟نمیکن ی نداره که به خاطرش از خودگذشتگ نو یا

 

فکر کردم که نکنه با کاوه هم دست باشن ،اما اگه واقعا با کاوه هم  نی لحظه به ا هی
 کرد؟ یتابلو م یجور نی ا  ومدی دست بود م
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 نبود دیبع یچی ه  شناختمیکه من م یینجال  نی از ا  واال

 از تو چشماش  خوند. شدی رو م یناراحتزدم به چشماش،عمق  ذل

 باشه؟  ری ام  یینگران دا دیچرا با  اما

 به تو داره؟  یمن چه دخل   یی_دا

 ِمن ِمن افتاد. هیسوالم شکه شد و  از 

 ...میباهم دوست بود  یزمان هیباشه  ی_خب...خب هرچ

 گرفته بود: هیگال  یرنگ و بو  لحنش

 نگاه بندازه.  هیکه به پشت سرش    نیکرد و ازمون جدا شد،بدون ا یمعرفت ی_ب

رو دلش گذاشت و رفت تا   ست،پا یمعرفت ن یمن ب   ری ام  یینگه داشتم تا نگم دا زبون
 داره.  قش یواسه رف  یعاشق ی که عاشقشه ،ادعا یکس نهینب

 که یدرک کنم عذاب  تونستمی تر عذاب نکشه حاال که خودم عاشق بودم م شی تا ب رفت
  دیسوخت اون درد براش کم نبود که حاال با  یمتحمل شده بود ،چقدر دلم براش م ییدا

 .دیکشیجور زندان رو هم م 

 ساده است.  ی دوست هیبه خاطر   ت ی نگران نیا  یعنی_

 آروم لب زد:  یگرفته ا   یصدا با

 ساده؟  ی_دوست

 ساده بوده؟  هیدوست هیفراتر از   یزی_چ

 نگاهش رو ازم گرفت:  عیخودش اومد و سر  به

 ؟ ی پرسی که م هیچه سوال نی _خب معلومه نه،ا 
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با   یاومدند و بعد از خداحافظ نی امیرو به دستم داد،نرگس و بن فمیکار مانتو و ک  خدمت
 . مینجال  اشاره کردند که بر

دستم رو گرفت و آروم   رونیپام رو از در بذارم ب نکهیتا دم در بدرقه مون کرد،قبل از ا نجال
 لتمس گفت: و م

  ریحق ام  نیفکر کن،ا  شنهادشیاما خواهشا  به پ یکنیراجب من م ی چه فکر دونمی_نم
 که االن ... ستین

 ساده باشه... یدوست هیهمه به خاطر  نا یکه ا  کنمی _باور نم

که صبر نکردم و   گشتیکه م  ینگفت انگار تو ذهنش دنبال جواب قانع کننده ا یزیچ
 . رونیرفتم ب

 . ارمیرو ب  نی تا من ماش دیسی جا وا نی_شما هم

 رفت. نشیگفت و به طرف ماش نویا  نیامیبن

 : دیپرس نرگس

 قدر پکر شده بود،بحثتون شد؟   نی_نجال چرا ا

 .ارمیاز رفتاراش سر در ب تونستمیفکر نجال بودم،نم  تو

 _نه؟ 

 _خب چرا...

 دونم چش بود. ینپرس نرگس نم یزی_چ

  گمینم یز یتا خودم نخوام چ  دونستینگفت ،م ی زیچ گهید  شیرقم کنجکاو  یعل نرگس
 می رو جلومون نگه داشت و اشاره کرد سوار ش نیماش  نیامیبن

 صدام زد.   ری عقب رو باز کردم و خواستم سوار شم که همون لحظه آرشاو در
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 _صبر کن آرام. 

به طرف در   یکم دیکه رس کمیرون،نزد ی رو راست کرد معلوم بود با عجله اومده ب نفسش
 شد که مجبور شدم عقب تر برم.  لیما 

 خصمانه است.  نیامینگاهش به بن کردمیبست،حس م درو

 .ادی _تو برو،آرام بامن م

زود  یز یچ نی تر کی حساس و زود رنج شده بودم اونقدرکه با کوچ  یلیبود که خ یمدت
و رو اعصابم خط   رفتی چشمام رژه م یدائم جلو  یاالنم اون  پالک لعنت  ختمیر یبهم م
 سرد گفتم :    کشدیم

 که تا نصف شب منتظر تو باشم.  تونمینم ختهیکار سرم ر  ی_فردا کل

 ضرب بست.  هیار شم،که دوباره درو با  دوباره درو باز کردم که سو و

 باهات حرف بزنم. خوامیم،میر یاالن م  ستیبه صبر کردن ن یاز ی_ن

 کرد:  ن یامیبن یرو روانه  ش ینگاه شاک  دوباره

 ؟ ی سادی چرا وا  گهی_برو د 

به   ینگاه میازش سر زده باشه،ن  ییبود که خطا یکس   هیهم انگار شب ن ی امیحالت نگاه بن 
 من انداخت و زود گفت:  

 _باشه پس  خداحافظ.

 راه افتاد.  یرو روشن کرد و با تک بوق نیماش 

 .سمی وا یو مجبورم کرد کنار  دیکش دستمو

 گفت؟ یم  ی_کاوه چ
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درباره   نکهی ا  یجا کنه،بهیزنه و خالصمون نم یبهم بگه چرا با نجال حرف نم نکهیا  یجا به
چرا؟مگه بهم اعتماد   کنه،اصالی م نمیج نی د کاوه سبده در مور حیتوض  یاون پالک لعنت ی

 نداره؟ 

 گفتم:  یبلند بایتقر  یباصدا

 ؟ ی بهم اعتماد ندار ؟مگهیکنیم نمیج  نیس  نقدری_چرا ا 

 خودم بلند جواب داد: مثل

 نه. یلعنت  ی_به تو اعتماد دارم،اما به اون کاوه 

  خوردیحرف زدن نفس هاش به صورتم م نیجنبه،ح یمون کم بود و قلب منم ب  فاصله
کم روهم پر کنم و خودم رو    یفاصله   نیکه دلخور بودم اما دوست داشتم هم  نی،با ا

  مینیداشتم که سرم رو تو بغلشفرو کنم،ب یدیشد  لیدرحصار امن بازوهاش حبس کنم م
 استشمام کنم.  روپروا عطرِ خوشش  یرو بچسبونم بهش و ب

 فکر حالم بدتر شد و ضربان قلبم تند تر... نی ا با

 فکر کردنت. نیگندت بزنن آرام با ا اه

نکنم چند قدم عقب رفتم و   ینره تو جلدم و افکارم رو عمل طونیش نکهیترس ا  از 
 رو درست  کردم. میروسر

 

 ؟ یساد یچرا وا  م،پسیری االن م ی_مگه نگفت

 ؟ ی_چرا ازم فاصله گرفت 

 

آغوشت رو کرده و من از   یجنبه ام هوا  یگفتم  چون دل ب یگفتم؟می م  یندادم چ جواب
 ننشونه،ازت فاصله گرفتم.  یکه حرفش رو به کرس نی ترس ا
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  تونستمیبار  آغوش گرمش رو تجربه کردم نم نیاول  یافتادم که تو بام تهران برا  یشب ادی
رو   ایدنبودانگار آرامش  ایخوب دن یتموم حس ها  یکه فرا  یمنکر حس خوبم بشم حس

 سرد  گفتم :  کنهیهنوز منتظر نگام م دمید یوقت کرده بودند قیبه قلبم تزر

 

  یبرم؟تو هم م  نیامیبا بن یچرا نذاشت خته،اصالیکار سرم ر  یم؟کل یبر یخوای_نم
 . یبمون نجایراحت تا نصف شب ا  یتونست

 

د جمع شد  وبازوم رو محکم گرفت که آخم بلند شد،متعجب نگاش کردم،بلن اخماش
 گفت:

 ؟ ی حرف نزن آرام،با من سرد حرف نزن لعنت  ینجوری_با من ا 

 

 تحکم تکرار کرد:  با

 

 _با من سرد حرف نزن.

 

  یترِس تو  دنیو رو چشمام متوقف شد،با د  دیچرخی که تو جز جز صورتم م نگاهش
  یدستش  رو از دور بازوم شل تر کرد و در همون حال با صدا یچشمام رفته رفته حلقه 

 گفت:  یآروم

 

 رو ندارم!  ت ی _من طاقت سرد
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 حرکت تو صورتش زوم بود. یبا تعجبم  ب  ختهیو منگ و آم جی گ نگاه

رو که از بازوم برداشت،بازوم شروع کرد به گز گز کردن  که باعث شد با دست   دستش
 هو؟ یبمالمش،ِچش شد  گمید

 :دیخوش حالتش فرو کرد ونگران پرس  ی موها ونی رو م دستش

 _درت اومد؟ 

 ه؟ یچه سوال  نی ا ارم،آخهی نه،دارم اداش رو در م پس

 گفت: ینگاهم رو ازش گرفتم با لحن درمونده ا  یرو ندادم و با دلخور جوابش

اما    ارمیبتونم  طاقت ب ویز یمن هر چ  یدونیبشه ، خودت که م ینجور یا  خواستم ی_نم
 بشه رو ندارم.  کتی نزد یاون کاوه لعنت  نکهیرو ندارم،طاقت ا تیطاقت سرد 

 کم شد:  میو لحن درمونده اش از دلخور  یمونیپش دنید با

 

 م؟ یبر  شهیست،می_مهم ن

 کبود نشده؟  نمیبب خوامیپوستت حساسه،م دونمینم؟میبب یزنیرو باال م نتی_آست

 ندمون؟ یب یم  ادی م یکی  ر،االنیآرشاو  ستین یاز ی_ن

 باشه؟ میر یم  کنمیم یخدا حافظ سا،االنیمنتظر وا   اطی تو ح ای_ب

 

 رون یکرد و اومد ب  یخداحافظ یا  قهیدق پنج

قفلش رو باز کرد در    چیگوشه پارک کرده بود  با سوئ هیرنگش رو که  یمشک  یام و یب
 بهش انداختم و سوار شدم درو بست و خودشم سوار شد. ینگاه میجلو رو برام باز کرد،ن
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 رو روشن کرد و راه افتاد.  نیداشت،ماش  یمونیهنوز رنگ پش  نگاهش

 گفت:  یلحن مغموم با

 ِچم  شد؟   هوی دونمیخوام،نم ی_معذرت م

که تو سرم شکل گرفته بود امونم رو   ییخورد،چرا ها ینجال مثل خوره مغزم رو م فکر
 بود.  دهیبر

   ؟یکنیتمومش نم ،چرایزن ینجال حرف نم _چرا با

   م؟یوضع راض  نیمن ازا یکنی_تو فکر م

 

 پارک کرد سرش روگذاشت رو فرمون:  یرو کنار ن یرو کم تر کرد و ماش سرعتش

 ؟ ی_چرا جوابم رو نداد 

 .گمی موضوع رو بهش م نی _کم کم ا

 حرص گفتم:  با

 ؟ ی گی_چرا االن نم

  دیو سف اه ی س سمونیاز ر گفتند ی بودم که م یا  دهیکرده بودم،من همون مار گز بغض
 . ترسهیم

  دمیترسی له شده بود م یبودم،و غرورم بدجور  دهیرو چش انتیبار طعم خ هیکه  یمن
تا آسمون فرق   نیزم اری با ماز  ریآرشاو  دونستم ی که م ن یبا ا ادیدوباره همون بال سرم ب

 خنه کرده بود دست خودم نبود. که تو دلم ر یداره اما ترس

 نیب یکنی آرام،واقعا فکر م یساده ا  یلینبود،)خ ری تاث یکاوه هم ب ینماند که حرفا ناگفته
چهار سال   نیتو ا  یگیم یعن یچهار سال باهم بودند  ست؟اوناین یز ی و نجال چ  ری آرشاو
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داره خودش رو عاشق   یکه دائم سع یینکرده؟اونم نجال دایبه نجال پ  یحس  چیه ری آرشاو
 چاکش نشون بده.(  نهیس

 بغض ادا کردم:  با

 ؟ ی تو نجال رو دوست دار  ری_آرشاو 

 رو با تعجب از رو فرمون بلند کرد:  سرش

 آرام؟  یگیم  یدار ی_چ

 م؟ ی کنیچرا عقد نم ؟اصالیگی رو بهش نم زیپس چرا همه چ  ی_اگه دوستش ندار 

 . کردینگام م رت یشده بود،و با ح شتریب تعجبش

مگه  م،امایری گ یکه آزاد شد جشن ازدواج رو هم م ری م،امیکنی_من که گفتم عقد م 
 واسه عقد هم باشه. میی دوست دارم دا  یکه گفت ی خودت نبود

 .گمی دارم م یچ دمیفهم یخودمم نم 

 : دمیپرس دیلرز   یکه از زور بغض م ییبا همون صدا 

 ؟ ینبود بخر یا  گهی د ی ه ی؟هدیبود  دهیبود خر ی_اون پالک چ

...اون  یشد یآروم م میزدی سر اصل مطلب حرف م  یرفتی _دختر خوب از همون اول م
 ! دمیپالک رو من نخر 

 ده؟ یخر یک  ؟پسی د ی_تو نخر

،به   دنیشرکت بودم،وقت نکرده بودم برم واسه کادو خر یکارا  ریروزم رو درگ ی_من همه  
بود   دهیام،اون پالک رو خر هوون ی عقل کُل سپرده بودم که اون د نیامیبه بن نمیخاطر هم

 کردن.  چیو داده بود واسه کادو پ

 !وونهی د نیامیبود...بن دهیخر نیامیاون پالک رو بن یعنی
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 بود. یو شاک  یعاص   یانجور  نیامیبودم که چرا نگاهش به بن دهیفهم حاال

 کردم. یاوقاتم رو تلخ نم هودهیبودم تا ب دهیکاش همون اول ازش پرس 

 رفع شد؟  تی ناراحت ید ی_حاال که فهم

 ؟ یگینم  زویچرا به نجال همه چ ی_نه،هنوز نگفت

 اما به وقتش! گم ی_م

 گفتم:   یشده بودم،تند و با بدخلق کالفه

 ؟ ی گی_چرا االن نم

 و گفت:   د یکش  شیشونیبه پ یساعت بود دست ه یسکوت که به نظرم اندازه   یاز کم بعد

  یرو چ ش ی ضیدکتر مر یدونی تره،م یبحران میکردیکه فکر م یزینجال از اون چ هیمار ی_ب
 داده؟  صیتشخ

 :دم یپرس یسردرگم با

 ؟ ی_چ

 .یدو قطب  تی_شخص

 ؟ یدو قطب  تی_شخص

  هیوقتام     یخوب و مهربون  بعض تی نها یوقت ها ب یحاده،بعض یل یخ تشی_آره وضع
اما   یباور نکن د یست،شاین با خودش هم مشخص  یحت فش یو افسرده که تکل یآدم عصب

برداره و بعداشم   غی ت  هیبخوره ممکنه  ی به توق یاونقدر حاده  که تق ش یماریب
که اومده بود   یشرفته همون روز اولیتا االنم درمانش خوب پ درمانه ،تحت یخودکش

بگم اما باباش با هزار خواهش   زویهمه چ خواستمیباهاش حرف بزنم،م خواستمیم
کمکش کنم ،دلم  خوامیدوست م هیمنصرفم کردبهتره کم کم بهش بفهمونم...به عنوان  
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رو بکنه،دکترش    شیزندگ یمعمول   یآدما  ی هیآرام ،اونم حق داره مثل بق سوزهی براش م
 . میشکه اش کنه رو بهش بگ  ای که ناراحت  یها خبر یزود   نیبه ا  دیکرده که نبا  دیک تا

که تو رستوران   یبحث ادیبود!  ن یکه تو رفتاراش داشت به خاطر هم ی بیتناقص عج پس
به تولدش  دعوتم    یکه انگار نه انگار  با خوش برخورد  شبیباهام کرده بود افتادم و د 

 . کرده بود 

رو داشتم که  یاز دل آشوبه ام کم نشد!حس آدم  یباز هم ذره ا نا یتموم ا  دنیفهم با
 باشه. دهیباره ته کش کی صبرش به 

 

 نباشه؟  دشیجد ی_از کجا معلوم باز 

من فرق   یتا آسمون با آرام منطق  نیکه زم یکیجلوم نشسته، گهیآرام د هی  کنمی_حس م
 داره.

زحمت چهار سال نقشه   دنینجال و پدرشه،د دیجد  ینقشه  نی _من مطمئنم که ا
 ! دشونیجد یدست به کار شدن واسه نقشه   رهیداره به باد م دنشونیکش

 

 .زنمی حرفا رو دارم م نی من ا شدیبود که انگار باورش نم  یجور ریآرشاو  نگاه

 

زود باش زنگ   یبهش بگ دی امشب با   نیاصال هم  فهممینگام نکن،من نم یجور نی _ا
 بهش بگو.  زویبزن همه چ

 آرام،حالت خوبه؟  یگیم  یدار ی_چ

 

 کالم افتضاح بود داد زدم:   کیخب نبود،در  نه،حالم
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 یکنیشم،تو درکم نم یم  یچه حال نمتیب ینجال م کی نزد یوقت یدون یتو نم  ری_آرشاو 
 .یبهش بگ دیبا  زویبار امشب همه چ کی هم   ونیبار ش کیگفتن مرگ   میاصال از قد 

 _آرام...

 !یبهش بگ دیبا  زویپس امشب همه چ یدوستم دار یگی قدر آرام آرام نکن،مگه نم نی _ا

  شهینم چمیپاپ  دهینم ری مثل قبل گ  ستی مثل قبل ن  گهید  گم،نجالیم یچ   نی_گوش کن بب
 ...هیدوست معمول هی هیشب شتریرفتارش با من ب

چرا   ه؟پسیگفتناش واسه چ زمیپس عز  یگی،اگه واقعا راست م  ری _منو خر نکن آرشاو 
 ...ای  یگیبهش م زویامشب همه چ  ای ؟یگ یبهش نم قتوی حق

 ؟ یچ ا ی_

 وجودم به رعشه افتاد:  یسوخت و همه    قای بگم عم خواستمیکه م  یزیقلبم از چ ته

 !یرو بزن دمیق  گهید ا ی_

 ! یحرکت ذل زده بود به صورتم،بدون گفتن کالم یو واج  وب  هاج

 ؟ ی بود که زد یچه حرف  نیبهت آرام آخه ا لعنت

 رو بزنه؟  دمیشد ،نکنه واقعا ق یخال قلبم

 خون.  یمنقبص شده بود و چشماش شده بود دو کاسه  فکش

 روشن کرد و دور زد!  نوینگاهش رو ازم گرفت،ماش هوی

که  یگرفتدوباره از حرف یلحظه به لحظه اوج م  روند،سرعتشی سرسام آور م  یبا سرعت  
 زدم به خودم لعنت فرستادم! تی تو عصبان

 م؟ یر ی_ُک...کجا م

 داد زد: که از خشم دو رگه شده بود یصدا با
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به نجال بگم؟باشه  زویهمه چ یدوست داشتنم رو ثابت کنم؟مگه نگفت ی_مگه نگفت
که سر اون دختر اومد مسببش   ییباشه هر بال ادتیبهش بگم،فقط   زو یکه همه چ میر یم
 . ییتو

  یانتظار داشت  ؟البدیکنه!پس چ یبخواد حرفم رو عمل ری کردم آرشاو  یفکرش رو هم نم 
  یبود که زدم. تازه داشتم حرفا یچه حرف نیآخه ا  طونیتو رو بزنه؟لعنت به ش دیق

 . کردمینجال رو هضم م یماری ب یدرباره  ری آرشاو

شک تا آخر عمرم با عذاب وجدان   یب گهیوقت د اره؟اونیسر خودش ن  ییبال ایخدا
 . شدیم  یسپر

 

 .  می،برگرد گم یدارم م یچ دونستمیمن اعصابم خراب بود،نم  ری_آرشاو 

 

 درشت عرق نشسته بود. ی دونه ها شیشونیو رو پ  دیکشیرو نداد،تند تند نفس م جوابم

 

  یکه گفتم، چنان سرم داد زد که به معنا یگوش نداد،بار آخر میچقدر گفتم برگرد  هر
 خفه خون گرفتم: یواقع

 

  کنمیکارو م  نیدوست داشتنم رو ثابت کنم دارم هم ینگو مگه نگفت  یزی_ساکت شو، چ
 نگو!  یزیو چ ر ی پس خفه خون بگ

 

  زد یسرم داد م  یجور نیبود  که ا  ریآرشاو  نی ناباورانه نگاش کردم،ا  ری گلو گ یبغض  با
 زد؟  یکه باهام از گل  نازک تر حرف نم یری ؟آرشاو 
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 بود.  ختهیبهم ر ینجوریبه خاطر حرف من ا  یعنیبرام سخت بود، باورش

 رو که نگه داشت صداش زدم:  نینزدم،ماش  یحرف گهینجال د  یبه خونه   دنیرس تا

 ...ری_آرشاو 

 شو. اده ینگو پ یزی_چ

و    زیکه م گفتیبود و داشت به خدمه ها م اطی همه رفته بودند،پدر نجال تو ح مهمونا 
 :دیمقدمه پرس   یب ریما به طرفمون اومده آرشاو   دنید رون،بایب  ارنیهارو  ب یصندل

 

 _نجال کجاست؟ 

 

 شده بود.   رشیدست گ ییزایچ  هیه من افتاد،انگار  نجال نگاهش ب پدر

 

 باهاش؟  یدار ی_کار

 

 مکث جواب داد:  یبا کم ری آرشاو

 

 بهش بگم  زویهمه چ  خوامی_آره م

. 

 پدرش رنگ التماس گرفته بود: یچشما 
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 .یکه از حال نجال باخبر م،خودت یما که با هم حرف زد  ری_آرشاو 

 

 گفت، پدر نجال به طرف من اومد و گفت: ینم یزی سکوت کرده بود و چ ری آرشاو

نجال االن تحت   دیتحمل کن گهیکم د  هی نیهمه صبر کرد   نیدخترم شما که ا نی_بب
خودم که با   یها یسر  ندانم کار اره،یسر خودش ب ییبال  ترسمیحساسه م یلیدرمانه خ
رو از دست   نمیرو از دست دادم نازنتنهاشون گذاشتم دختر بزرگ ترم  تهی عفر کهیاون زن
  ریآرشاو  د،از یکم  تحمل کن  هی  کنمیبدم خواهش م تنجال رو هم از دس  خوامیدادم،نم

 بهتر شده.  یلیبپرس نجال از قبل خ 

 

 کردم به زور لبخند بزنم: یسع

 

 .میبر  ای ب ری_باشه،آرشاو 

 

 تعجب نگامون کرد:  رون،بای لحظه نجال اومد ب  همون

 

 د؟ یشده که برگشت یزی_چ

 

 داد:  صیتشخ شدیهنوز خشم رو م  ری آرشاو یچشما  تو

 

 باهات حرف بزنم. خواستمی_م
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 مشه؟ یهنوزم سر تصم یعنیجا خوردم،  ر یحرف آرشاو  از 

حال ذل زده بود به   یگرفته و ب  میکه تازه با نرگس اومده بود   یبر خالف وقت نجال
 ره؟ یام ییحالش به خاطر دا   نیا یعنیشده بودم   جینه گتا حرف بز ری آرشاو

روح و   نی دختر با ا  نی وگرنه معلوم نبود ا  گرفتمیرو م  ریآرشاو  یجلو د یخودم اومدم،با  به
تا عمر داشتم   گهیاون وقت د  اره؟یسر خودش ب  ییروان  شکننده و حساسش چه بال 

 تر شدم و آروم گفتم:  کی نزد  ری خودم رو ببخشم به آرشاو تونستمینم

 

 ! گمیدارم م ینبود چ میخدا حال م،بهیبر کنمیخواهش م  ری_آرشاو 

   یحت  هیکه تا چه حد عصبان دادیزده اش نشون م رونیب یو رگا  فشردیرو هم م لباشو
 کرد.  ینگاهمم نم

 ...ری_آرشاو 

 :دی که از انتظار خسته شده بود پرس نجال

 .ری ظرم آرشاو_منت 

 نگه!  یزیکه چ کردیپدر نجال هم با نگاهش خواهش م 

 داد وگفت:  رونیب قیعم یبهش انداخت،نفسش رو با بازدم ینگاه

 واسه بعد.  ،بمونهی_معلومه خسته ا 

 گفت: دم،نجالیکش یاز سر آسودگ  ینفس

 

 _االن بگو. 
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 گفت:  یبا لحن قاطع 

 

 .میزنی حرف م ست،بعدا  ین یمهم  زی_چ

 

 ازش رو داشتم. یگرفت و به من دوخت،انتظار هر واکنش ری مشکوکش رو از آرشاو  نگاه

 

 ؟ ینرفته بود  نا یبا نرگس ا ؟مگهی_آرام تو چرا برگشت 

 

 زودتر از من گفت: ریبهش بدم که آرشاو  یبودم چه جواب مونده

 

 .رسونمی شرکت،گفتم بره استراحت کنه آرامو خودم م ادیب دیصبح زود با ن یامی_بن

 

 .دیچرخ یم   ری من و آرشاو نیمشکوک نجال ب   نگاه

  رونیب  رفتمی داشتم م یوقت رون یزودتر از من رفت ب ی سرسر یخداحافظ هیبا   ری آرشاو
 نجال دستم رو گرفت:

 

 بگه؟  خواستیم یچ  ری_آرشاو 

 . دونمی_نم
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 .یدونی_م

 از شانس ما،  نمیافتادما ا  یری خدا چه گ یا

 : دییبازوم رو رها کرد و پرس دمیجوابش رو نم دید  یوقت

 ه؟ ی _جوابت به کاوه چ

 به االنمون داشت؟  یکاوه چه ربط شنهادیزده نگاش کردم،پ بهت

 

 بود که گفتم. ی_جوابم همون

 

 گفت:  تلخ

 

مثل تو داره اون به خاطر پدر    یسنگ دل  یکه خواهر زاده  ری ام  ِف ی،حیخودخواه یلی_خ
 . گزهینم زندون  اما تو کِکتم  یها  لهیتو افتاده پشت م  یتو به خاطر پسر عمو

 اون حرفا بدتر شد :  دنیدلم خون بود و با شن یقدر کاف به

 

 به تو داره؟  یمن چه ربط ییدا  دمینفهم از؟هنوز ی ته پ ای یاز ی_به تو چه؟!سر پ

 

 کردم تو چشماش اشک جمع شده! حس

تا منو مثل خودش به روان پزشک و روان شناس و هزار کوفت و زهرمار   نیخدا ا  یا 
 !شهینم  الیخ ینکشونه ب
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 منتظرم بود  نیتو ماش  ری رون،آرشاویب رفتم

 بود،حق هم داشت.  دهیازم رنج بدجور

 ...زدی حرفو به من م  نیاون،اگه اون ا  یرو گذاشتم جا  خودم

 فکرش هم وحشتناک بود!  یحت  که یوا 

آوردم سوار شدم،هنوز درو کامل نبسته بود که گازش رو گرفت و    ی از دلش در م  دیبا
 خودم رو به تو سپردم ،  ایاز جا کنده شد کمربندم رو بستم،خدا  نیماش

 صلوات!   میبرس زنده

 

 ر؟ ی_آرشاو 

 

 نداد: جواب

 

 زم؟ ی _عز

 

 جواب نداد:  بازم

 

 _عشقم؟ 

 همچنان دلخور بود طاقت نگاه دلخورش  رو نداشتم.  نگاهش
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  یدیکردم تو بزرگ باش و ببخش،مگه نشن یبچگ خوام،اصالیمن معذرت م  ری_آرشاو 
مرگ خودم   گمی دارم م ینبود چ  میبخشش از بزرگان است به جون خودم حال گنیم

 .. ینفهم

 

 که زد از جا پروندم:  یداد   یخشم کنترل نشده ا  با

 

 ؟ ی دی،فهمیدیآخرت باشه که جون خودت رو قسم م  ی _ساکت شو دفعه 

 

تو دلم رخنه کرده بود و   یناراحت شدن شور و شعف خاص یداد زده بود اما به جا سرم
 شده بودم!   وونهی رو لب هام جا خوش کرده بود،حقا که د یلبخند محو 

 

 ..شمی ساکت نم مینبخش شم،تای_ساکت نم 

. 

 چشمک ادامه دادم:    هیبهم انداخت با  ینگاه مین

 

 رو ندارم. تی طاقت ناراحت یدونی_آخه  مرد من خودت که م

 

 هم باز شده.  از  یش کمحس کردم اخما  

 رم؟ ی_آرشاو 
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 اگه نتونم آرومت کنم. ستمیرو کمتر کرده بود، آرام ن سرعتش

 

 . ری و آرشاو ان،آرامیاسمامون چقدر به هم م یآرشا دقت کرد  ی_راست

 

 : دمیچپ نگام کردکه خند چپ

 

  نی سرمد ا ری رو بشکنم،خب جناب آرشاو  یاسم جنابعال دی رفته بود که نبا ادمی _اوه اوه 
  کنهیام م وونهی سکوتش د دونست ی سکوت کرده بود،م ؟بازمیکنیرو عفو م ری حق  یبنده 
 ام کنه. هیتنب خواستیم

 

 و گفتم:   دمیبرچ لب

 

 ؟ یچرا ناز نکن یناز کش دار گهی_بله د

 

 کلمه هم باهام حرف نزد:   کی یحت   میدی رس یوقت تا

 

 ر؟ ی_آرشاو 

 . مید یشو رس ادهی_پ
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ازش گرفتم درو باز  یاما نگاهم رو با ناراحت مید یرس نمیبی م ستمیبگم کور که ن خواستم
که باعث شد   دیشم  دستم رو گرفت و کش ادهی پ رونیکه پامو  گذاشتم ب نیکردم  هم

 . نیمحکم پرت شم تو ماش

 صورتم بود تو چشمام نگاه کرد و لب زد:  کی اش رو باهم کمتر کرد،صورتش نزد  فاصله

 

  یتو آروم جونم ست یَشم  قشنگ ن یشوخ ی،حتیآخرت باشه که اون حرفو زد  ی_دفعه 
 ...باشه.نزن شمی، آتپس عذاب جونم نشو 

 

 : گفتم  خوشحال

 

 م؟ یبخش ی_باشه...حاال م

 

 گرفته بودم.  یلبخندش انگار جون تازه ا   دنیاز رو شال نوازش کرد،با د  موهامو

 

 از عشقش دلخور بمونه؟  تونهی عاشق م هی_مگه  

 به خنده کش اومد:  لبام

 

 تونه؟ ی _معلومه که نم

 

 همون جا بمونم.  خواستمیخواست برم،م ینم دلم
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 . ی_برو بخواب که فردا خسته نباش

 

 فمیشم که ک  ادهیکردم و خواستم پ یخدا حافظ دیبار یم یهم خستگ  ری آرشاو یچهره   از 
 : دیرو کش

 

 _جونم؟ 

 

کرد،بعد   یجلو موهام رو پشت شال مخف  دیکه داشت  شالم رو کش یو جذبه ا  تی جد با
 از مرتب کردن شالم گفت: 

 . یبر یتونی _حاال م

 

بره   خواستیکه م هیهمسا  یاز مردا  یکی  دنیبا د ست،اماین یکه کس نجایبگم ا خواستم
نگاهش   شترینگفتم،چپ چپ نگامون کرد و رفت تو ساختمون ب  یزیتو ساختمون چ

شم که   ادهیمهمم نبود ، خواستم پ کنهیراجبم م یچه فکر ستیطرف من بود معلوم ن
 با حرص گفت:  ری آرشاو

 

 بره تو خونه اش بعد تو برو.  کهیمرد  ن ی_صبر کن ا
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 شم._چ

 

 که رو لباش نشسته بود مهربون جواب داد: یلبخند جذاب با

 

 بال.  ی_چشمت ب

 *** 

کردن کارخونه جدا درس و دانشگاه   ستیراست و ر  یبود،کارا  ختهیتا مشغله سرم ر هزار
بابا سامان   لی کارا رو سپرده بودم به وک شتر ینداشتم ب یجدا ،خودم که تجربه ا

 چیه  یبود ب یتیبهش اعتماد داشت مرد خوش برخورد و باشخص یلیخ ،بابایدرگاه
 کرد. یکمکم م یچشم داشت

   ستادهی تختش ا یدم،باالیبود که تو اون هفته شن یخبر نی بدتر ییمسموم شدن دا خبر
 اومده بود؟  میی بودم،چه به روز دا

ه دخترا آرزوش رو داشتند چه ب یهمه  یکه روز  یبود مرد  دهیالغر و رنگ پر  چقدر
 روزش اومده بود؟  

 شد  ریو اشکم سراز  دمی از سر درد کش یآه 

 از هم  باز کنه.   یسردش  رو تو دستام گرفتم که باعث شده پلکاش رو به آروم  دست

 

   ؟یاومد   ی؟کیی_آرام تو 

 !نهینکردم که اشکام رو نب نگاش
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 کردم.  دارتیاالن،ببخش که ب  نی_هم

 

 کرد به زور هم که شده لبخند بزنه. یسع

 

ها   وونهی تو رخت خوابم و مثل د ی زدیم رجهی قبلنا ش  سین ادتی_اوهو چه لفظ قلم، 
 ؟ ی کردیم  دارمیب

 

تو همون    نمونیر یش ی ؟گذشته یی بگم دا یدم،چ یاز سر حسرت کش  یآه اریاخت یب
 گذشته ها جا موند. 

 رو به طرف چونه ام برد سرم رو بلند کرد :  دستش

 

 آرام؟  نمتی_بب

 

 افتاد لبش رو گاز گرفت:   میاشک ی که به چشما   نگاهش

 

 ؟ یکنیم  هیگر یکشی_ِا ِا دختره گنده،خجالت نم

 

 ؟ ییی_دا
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 و کوفت،دلم خوشه بزرگ شده.  یی_دا

 

 شصت انگشت اشکام رو پاک کرد. با

 ؟ یکنی م هیه گر ک سی خوشگلت ن یچشما   ِف ینکن،ح هی_گر

 

 :دیخند

 

 بادمجون بم آفت نداره؟  گنیم  یدیساده اس، نشن  تیمسموم  هی_

 

 ؟ یآخه بهم نگفت س،چرایبارت ن ن یکه اول دونمی م  ییساده اس؟دا ت ی مسموم  هی نی _ا

 

  ی چرا به غذا ها دونمیکردم؟نمینگرانت م خودینبود که بخوام بگم،چرا ب یمهم  زی_چ
 عادت کنم؟  تونمیزندون نم

 

 نبود؟  ریام ییحق دا نیطاق شده بود،ا  زد،طاقتمیگلوم رو چنگ م یبد بغض

 

 ؟ یقدر الغر شد نی_چرا ا 
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کم شکم داشتم  خدارو شکر االن آب شده،از تو چه خبر؟   هی_خوبه که ،اون موقع ها 
 ؟ ی کنیم  ؟چکارایخوب

هم ازم   ریبهش بگم،البته آرشاو  دمیکشیخبر نداشت،خجالت م  ریِحسم به آرشاو  از 
صبر   گفتی زد م ینم یمالقات حرف ومدی نگم،خودش هم هر وقت م یزی خواسته بود چ

اون   یو من چقدر دلم برا   کنمیم یآزاد که  ،در حضور خودش از تو خواستگار میکنیم
گرفت و اونم   یگونه هام رنگ م خجالت  زد،از ی حرفو م    نیوقت ا  دهر یکشیلحظه پر م
 به دست انداختنم. کردی شروع م

 میتنها ناراحت   رهی م شی خوب پ زیدرس و دانشگاه و کارخونه ام،همه چ ری _منم درگ
 .یبود شمیپ ،کاشییتو

 فشرد.  یرو گرفت و به نرم دستم

تو کار االن   شد یمثل قبل خالصه م میمنم خوبم، اگه آزاد بودم که زندگ  ی_ تو خوب باش
 اد؟ یبدش م یک دن،واال یخوابخوبه، خوردن و 

 . شدیبه وضوح حس م شی که تلخ یا  دم،خندهیبغضم خند ونیم

 

 !  ییدا  ینبود  یخوب یوقت دروغ گو چی_ ه

 

  دیسف یتار ها ک نیکرد،ا یم ییدرونش خودنما  دیسف  ینگاهم افتاد به موهاش که تارها  
 شد؟ 

 

  لیبعد از تعط کردیبفهمم چرا اون روزا اون قدر خودش رو غرق کار م تونستمیم  حاال
همه از خودش کار   نی که چرا ا کردیاعتراض م شهیهم ک،مامانیبوت  رفتی شدن بانک م

 بار در جواب گفت:  هیکشه  یم
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 کنم.  الی که کمتر فکر و خ کنمی_خودم رو تو کار غرق م

 

اما حاال    میحرفش رو درک کن  نیا  میستکدوم نتون چیروز نه من و نه من مامان ه اون
 نداشت.   یبود بود که سر انجام یطرفه ا  کیعشق   ال یمنظورش از فکر و خ  دونستمیم

 زندون.  یها  لهیاز االنش که افتاده پشت م  نمیاز حال اون روز هاش و ا  نیا

 در زندان رد نشده بود،اما االن...  یبار هم از جلو  هی ی که حت ی ریام ییدا

کرده بود حرف زدم    تشیز ی که و ینبود،به واهلل که حقش نبود! با دکتر میی حق دا  نیا
 ت ی وضع گفتیم

تحت    یدکتر متخصص بره و به طور جد  شیهرچه زودتر پ دیمعده اش داغونه با  
 درمان باشه!  

 

شالم   دی وز  یکه م یمیمال  م یسبود ون دیع  کیزدم،نزد یرو قدم م ادهیتو پ ری درگ یفکر با
 . ومدیم  دیع یگرفته بود،همه جا بو  یرو به باز 

 ستم؟ یپس چرا من خوشحال ن د،اماید شدیرو م یآدما سر خوش  یهمه   یچهره   تو

طرف   هی، دادمیکاوه رو م ییجواب نها  دیبود که با یسه روز گذشته بود و امروز روز  
 ازش شکنجه گر روح و روانم بود. ییفکر جدا  یبود که حت  یری آرشاو

 طاقت تو زندان بودنش رو نداشتم.  گهیکه د بود رمی ام  ییطرف دا  هی و

 تو سرم اکو شد: صداش
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زندون   یدونم چرا به غذا ها  یخسته شدم....نم یلیخودمم خ گهید  ی)راستش رو بخوا 
 عادت کنم(  تونمینم

  ی تو زندون بر دیبا  یآرام خودخواه نباش،تا ک زد یم  ادیتو سرم فر  ییگرفت،صدا شیآت دلم
 ؟ ی کنیم غیپس چرا در یواسش انجام بد   یکار یتونی مالقاتش؟حاال که م

 ؟ یکه نثارت کرده چ یعشق خالص ؟ی چ ری پس آرشاو زدیم ادی فر یا   گهید یو صدا  

 شم ی م وونهیدارم د کردمیبا دو دستم گرفتم،حس م سرم

حال و روزم رو چطور   دونمی نم شدیکه از اونجا رد م ینشستم،زن ابونیجدول کنار خ رو
 :دی که پرس دید

 

 افتاده؟  ی ؟اتفاقی_خانم خوب

 شد:  قیحرف نگاش کردم،تو صورتم دق  یندادم و ب جواب

 

 خانم؟  ادیاز دستم بر م ی_کمک

 

 ؟ یرو آزاد کن میی دا یتونی _م

 

 ! کردیدرست فکر م دمیام؟شا  وونهید کرد یفکر م کرد،البدیبا تعجب نگام م  زن
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که روزگار   یی که با تموم غصه ها و دردا  ییدا یراهش رو گرفت و رفت،چهره  یاز کم بعد
  یرو که صدا  میرفت گوش ینم  رونیاز ذهنم ب زدیکرده بود بازهم لبخند م  لیبهش تحم

 صفحه اش انداختم یدر آوردم و نگاه  فمی از تو ک دیکشیزنگش رو اعصابم خط م

 یک  دمیو نفهم میگوش یجواب بدم ذل زده بودم به صفحه   نکه یود،بدون ا ب  کاوه
 خاموش شد. 

وقت   ینبود،  بعض زیتعلل جا   گهی که تو اون حالت نشسته بودم بلند شدم د یاز کم بعد
آرزوهامون رو چال   م،ویاز خودمون بگذر  دیبا م یکه دوستشون دار   ییها به خاطر کسا

 !میکن

به  گذشتمی از خودم م دیکه از خانواده ام  مونده تو زندونه!با یتنها کس نمیبب تونستمینم
  یب دیرو گرفته بودم،اما نبا مم یدوستش داشتم تصم شتریاز خودمم ب یحت یخاطر کس

 . زدمیگدار به آب م

 کرده بود.  سیاشک صورتم رو خ ی از جا کنده بشه،قطره ها  خواستیم قلبم

 ! سوزه ی خودت م  یکه دلت برا  یسخته اون لحظه ا چه

جا چالشون  کردم   نیکه هم  ییتموم آرزوها  یبرا  رمی آرشاو یخودم برا  یبرا  دلم
 کنه، هی خون گر خواستیم

 دست تکون دادم  شدیکه از اون جا رد م ییتاکس یبرا 

وبا سنگ سردشون درد و دل    ختمیر  یقبر مامان و بابا اشک م یتو بهشت زهرا باال  
 . کردمیم

د  شنهایکردم که با قبول کردن پ  یفکر نم نیبه ا  یانه؟حتی درسته  ممیتصم دونستمینم
 بودم. ییدا  یفقط و فقط به فکر آزاد  ادیب شیپ یکاوه قراره بعِدش چ 

 اونجا نبود.   چکسیشده بود و ه کی که زنگ خورد به خودم اومدم،هوا تار میگوش
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  زیو سوت وکور،وهم انگ کی دختر تک و تنها تو قبرستون تار هیوجودم رو گرفت،  ترس
 نبود؟ 

  یاسمش که هنوزهم فرشته  دنیبود،با د ر ی افتاد آرشاو میگوش  یبه صفحه   نگاهم
 ام شدت گرفت.  ه ینجات ثبت بود گر 

 نداشته باشمش؟  گهیقراره د یعنی...اااایخدا

ام     هیهق هق گر کردمیم یخاموش شد اما همون لحظه دوباره زنگ خورد هر کار میگوش
 . ومدیبند نم

  خواستمیرو صاف کردم نم خورد،صدامیزنگ م میبود که گوش یچند بار یبرا  دونمینم
 :دیبه گوش رس   راشیبم و گ یصدا نِ یکردم به محض جواب دادنم طن هیبفهمه گر

 .یاز نگران  ؟مردمی دیرو جواب نم تیتو آرام؟چرا گوش  یی_کجا

 نگرانش بغضم شدت گرفت.  یصدا   دنیشن با

 

 ؟ یی بزن...آرام کجا یحرف هی ،یگی نم یزی_چرا چ

 

 افتاد،خوف کردم. کی که به قبرستون تار  نگاهم

 : دیلرز   یترس بلند شدم،صدام از زور ترس م با

 .ترسمیدنبالم من م ایب  ری_قبرستونم،آرشاو 

 گفت:  یبلند  یصدا با

 ساعت؟  ن ی_قبرستون؟ا

 دنبالم.  ایب ترسمی _ من م
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 گفت:  زود

 

 ،نترس نگهبان اونجاست ،منم تو راهم.  امی االن م  نی_هم

 

 که قطع کنه زود گفتم: نی از ا  قبل

 

 .ترسمی _قطع نکن من م

 تا کمتر بترسم، زدی حرف م  د،باهامیکه رس یوقت تا

  دیکه گرفته بودم مثل ب یم یاز تصم  ایاز ترس بود    دونمیبودم،نم ستاده ی ا  نیماش کنار
 م، د یلرز یم

 برداشتم. نیرو از تو ماش یآب معدن یبطر

 

 ... یصبر کن از سوپر  یخوا ینم ه،اگهی_دهن

 

 از التهاب درونم کاسته بشه،  یکم دم،تایتوجه به حرفش آب رو سر کش یب

 کردم ینگاه مواخذه گرشو،رو خودم حس م ینیسنگ 

 کرد.  س یکه گرفته بودم،اشک صورتم رو خ یم یتصم یآور ادی با
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ام به   هی کرد که  گر  یفکر م د یاشکام منصرف شد،شا  دنیبزنه،که با د  یباز کرد تا حرف لب
 بود لشیدل هیفقط  نی ،اما نه!ا هیمی تیخاطر مرگ پدر و مادرمه،از درد 

نداشته   گهی قراره د یعنی  ایکه مشترک بود خدا  ی و غم گرفت،غم یرنگ دلسوز  نگاهش
 باشمش؟ 

به  یاز هر لحظه و هر ساعت شتر یخواست،بیآغوش گرمش رو م اوردم،دلمیتاب ن گهید
 . زدیم  ادیرو فر  از ین نیبدنم ا ی داشتم،تک تک سلول ها از یآغوشش ن

اعتقاد و خط قرمزه،خودم   یاز کف دادم و پا گذاشتم رو هر چ  اریشد که اخت یچ دونمینم
 کردم. هیصدا گر   یرو تو آغوشش انداختم و ب

  یآواز عالم بود برام ،بو  نیقلبش قشنگ تر   یتپش ها یرو قلبش گذاشتم،صدا  سرمو
 . دمی عطر تلخش روبه مشام کش

به   دونستیانگار ُشکه شده بود،به خودش اومد،انگار م  کردینم ی حرکت  چیه ری آرشاو
دستاش رو   یتعلل دستاش رو دورم حلقه کرد رفته رفته حلقه   یدارم که ب از یآغوشش ن
رو تو موهام فرو کرد نه تنها آروم نشدم،بلکه  شی نیرو کنار زد و ب کرد،شالمیمحکم تر م

 . زد  امن آغوشش بدتر به حال خرابم د 

 

  یدونی؟مینکن  هیقرار نبود گر  یآروم بش  دیآرومم،حرف بزن باهام شا ز ی_تو خودت فرو نر  
 ن طاقت اشکات رو ندارم.که م

 

 

  دمیکش ی اومدم، خجالت م رون یاز آغوشش ب یاشکام رو پاک کردم و بدون گفتن کالم  
 نگاش کنم.

 : دیپرس یمهربون با
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 ؟ ی _آروم شد

 

به عنوان آره  تکون دادم شالم رو   یکردم لبخند بزنم،سر ینبودم،آشوب بودم،اما سع آروم
گذاشته بود   شی که چال گونه هاش رو به نما  یرو باز کرد وبا لبخند   نی مرتب کرد درماش

 گفت:

 

 .  یمهمون من باش ی مشت یغذا  هی  می_سوار شو که قراره بر

 

از   جیاوقاتم تلخ که ه ی هی به ثان هیثان  میکه با هم هیشب نیفکر که  امشب آخر نی ا با
مهربون تر از  ری و آرشاو   میشام نشسته بود   ز یاون ور تر بود سر م یزیچ  هیم زهر ه
 .رونیب امیحال و هوا ب  نیاز ا   زد،تایحرف م  یاز هر در شهیهم

خوام ازت   یم یاز بس خوب  گفتم ی؟م  گفتمیم  یدم،چیحسرت نگاش کردم و آه کش با
 جدا شم

 تونستم! یبهش بزنم،نم یحرف چیه امشبخواستم ینم نه

و   شوندی پ چیکه بدون ه یسامان درگاه  لی بود زنگ خورد، اسم وک  زی م یکه رو  میگوش
 .کردیم  ییسامان ثبت کرده بودم رو صفحه خودنما ی پسوند

 جواب دادم که گفت:  ریآرشاو  نینگاه سنگ ریز 

 

و    تی ( کارت ملیهی)طرح توج سیاخذ جواز تاس ی؟برا  ی ومدی_سالم چرا امروز ن
 شناسنامه ات الزمه؟ 
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 حال جواب دادم. یب شدی دست راست بابا محسوب م ییجورا ه یموقع ها هم   اون

 

 . میزنیباهم حرف م امی_سالم،فردا م

 

 :دی حالم پرس  یگرفته و ب یصدا   دنیشن با

 

 ؟ ی شده؟خوب یزی_چ

 

که رو لبم  یصحبت کردن رو گذاشته بود کنار،با همون لبخند کمرنگ  یزود رسم چه
 نشسته بود جواب دادم: 

 

 .ست،خوبمین یزی_ممنون چ

 .نمتیب  یکه همن طور باشه،باشه پس خداحافظ فردا م دوارمی_ام

 . زیرو گذاشتم رو م میگوش یاز خداحافظ بعد

 : کردینگاهم م  یبا کنجکاو ری آرشاو

 بود؟  ی_ک

 . لی _وک

 ت داشت؟ _چکار
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 رو.  یزد، از االن شروع کن ناسازگار ادیفر  ییصدا 

 رو بردم باال:  صدام

 

  نی بهت جواب پس بدم؟متنفرم از ا یزی سر هر چ د ی،بایخسته ام کرد  ری_آرشاو 
 ؟ یکنیم   تمی اذ یدار یفهمی از َحدت،چرا نم شی ب یها تی حساس

 

حساس    یکه برا  یبود من دهیکارم به کجا رس نی ام هق زدم،بب  چارهی خوِد ب یدلم برا  تو
 زدم یسرش داد م ینجوریاالن  ا  دی لرز   یدلم م یشدن هاش هم حت 

 . کردیشکه نگاهم م ری آرشاو

حواس ها  به طرف   یبه اطرافم انداختم همه   یینگاه کردن بهش رو نداشتم، نگاه یرو
 .خوندیبرم( رو  م د ی)کجا با یبه دست داشت اهنگ روزبه بمان  تاری بود که  گ یمرد

 ! کردیم شتر یو سوزشش رو ب شدیم داد،نمکیبود که قلبم رو چاک م یخوندنش سوز  و

 ...ارهین ادمی خاطره ات تو رو   ایدن هیبرم   دی"کجا با 

 شب فکر تو منو راحت بذاره... ک ی برم که  د یبا کجا

 نداره... یبرام فرق یکرده ام با خودم که مرگ و زندگ چه

 ... ارهیطاقت ب  یحال بد کس  نیا ی مثل من تو محاله

 ...؟نمیام تو رو اونجا نب هیبرم که تو هر ثان د یبا کجا

 ...؟نمیتو نش یبرم که بازم تا ابد به پا  د یبا کجا

 ... نمیبب یی رو من تو تنها  ییبعد تو چه روزا  قراره

 ....نمیاز عشق تو هم کنهیم  یبرم چه فرق هر جا گهید
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که به  ییروم راه شیراه بذار پ هیرو زود پس زدم،خداااا کمکم کن  دیکه چک یاشک
  زدیداد م ی ناراحت ریکه به از خود گذشتن ختم نشه تو نگاه آرشاو  یختم نشه، راه ییجدا
من زود از  ای کرده  یرو  ادهی که ز  کردیفکر م نی داشت به ا دمیگفت شا ینم یزیاما چ

 کوره در رفتم؟ 

 رو نداشتم:  شی ناراحت طاقت

 

 من معذرت...   ری_آرشاو 

 

 جمله ام رو تموم کنم: نذاشت

  یکنم رو کس تتی اذ خوامیَحساسم،اما  باور کن نم  یادی من ز   دیشا هی حق با تو   الیخی_ ب
 .ستیدست خودم ن نی که دوستش دارم َحساسم و ا

 

 صورت حساب رو خواست   شدیکه رد م یونحرف از گارس  نیاز زدن ا  بعد

 . اوردی خودش نم یشده بود اما به رو ناراحت

 : دیپرس کردی م یکه رانندگ ینیدر حِ  نیماش تو

 

 ؟ یحرف بزن   یخوای_نم

 ؟ ی_از چ

 که ناراحتت کرده.  یزی_از اون چ
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 شلوغ بود جواب دادم:  دیکه به خاطر ع یابونیبه خ  رهیخ

 

پدر و   شه،نهی م لی خونواده ام تحو  یاز اعضا   کی  چیکه بدون ه ه یسال   نی_امثال اول
 ! میی مادرم و نه دا

 

باشه   ید یام  یکورسو  زنهیکه در جواب م یحرف د یگفتم،تا شا یشتری رو با تحکم ب ییدا
کننده که   دواریحرف ام هی دونمیشه،نمیآزاد م ریام   ییبازار،مثال بگه دا  ید ینا ام نیا  ی تو

 منصرفم کنه.  ممیاز تصم

جواب    ینیبود که به خودش گرفته بود،با لبخند حز یناراحت ی افهی تنها واکنشش ق اما
 داد:

 

 . یتو هست کنمی خاتون رو کنارم ندارم،اما خداروشکر  م  گهی_منم امسال د

 

 بود امسال سال از دست دادن ها...  یسال چه

 :  دمیپرس دیترد  ابون،بایخ دنید با

 

 بام؟  میری _م

 دارم برات. کیکوچ  زیسوپرا  هی_آره  

 



 باران  انهیتاز 

593 
 

 رون،یآوردمش ب میدست فی زنگ خورد از تو ک میلحظه گوش  همون

رو خاموش کردم و   میشد هول کرده گوش دهی کش میسمت گوش ری بود،نگاه آرشاو کاوه
 فم یاندختمش تو ک

 د؟ یاسم کاوه رو د  یعنی  ایدرهم شده بود،خدا  ری آرشاو یاخما 

 بود؟  دهینگفت،انگار  اسمش رو ند  یزیبزنه اما چ یبودم حرف منتظر

 ؟ یبود و چرا جواب نداد  یخودش رو گرفته تا نپرسه ک ی بود که جلو  معلوم

 *** 

دستم   یتو  نِ یتک نگ یحلقه   گانه،بهی من ب ی گذشته بود و خواب با چشما مهیاز ن شب
 افتادم.  ری آرشاوحرف  ادی نگاه کردم،و  زدیاتاق هم برق م یک ی تار یتو یکه حت

نگاه چپ ندازن بهت   یتا همه بدونند صاحب دار دمیخر نو یا  ست،امای ن یاصل  ی_حلقه 
 .ارم،ی که اون موقع خودم چشماشون رو در م

 حلقه رو برگردونم؟   نینتونستم حرف بزنم آخه؟االن چطور ا چرا

خوشگل   نی ماه پر نگ  هیامشبش!پالکش  ی  هیهد  نیگردن بندم رو لمس کردم،دوم پالک 
 هم بود. کی ستاره کوچ  هیبود که کنارش 

 :دیچیگوشم پ ی تو صداش

 من.  کی تار  یایدن ی تو  یماه پر نور هی_تو  

 برام خوند:  بایچه ز  

 ...یکه نباش یزمان ستی اندوه بزرگ یکاش  یبرکه   نی ا یو من ماه ی_تو ماه
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 تا درد... میدرده،اما درد دار یدردو از هر طرف بخون گنیم

 کنند یقلبت رسوخ م یاز دردا تا ذره ذره   یبعض 

  دونستمیشند،نمینم الیخ ی که انگار قصد جوِنت رو کردند و تا به هدف نرسند ب یجور
 از خود گذشتن ؟   ایبزارم،حماقت   یرو چ  ممی اسم تصم

 ختم نشه. یی که به جدا   یروم، راه ِش ی راه بذار پ هی اگه حماقته   ا یخدا 

  خوردیتو زندون آب خنک  م  ییدا ای  کردم یقبول م دیبا  ای نشونه، کی   یاز حت  غیاما در 
 . واریداشتم که سرم رو بکوبم به د یبیعج  لِ یم

 :دمی نشسته بود پرس زیکه پشت م  یمنش از 

 

 مهرآرا تو اتاقشه؟   ی_آقا 

 

ها   یمنش  نیا دونمینگام کنه،نم هزار  افاده به خودش  زحمت داد تا سر بلند کنه و با
که انگار ارِثش رو   کنهینگام م یجور هیر،ی آرشاو د یجد یاز منش ن؟اونینجور یچرا اکثرا ا 
 آبم روش.  هی  دمیباال کش

 _منظورتون حاج آقاست؟ 

 کاوه افتادم. ادی ،که  میخراب شده دار نی مهرا آرا  تو ا  یبپرسم مگه چند تا آقا خواستم

 

 _آره،حاج آقا. 

 

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت
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 . ستی_االن ساعت مالقات ن

 

 خبر داره.   شنهادشیشناسه،مطمئن بودم از پ ی کاوه منو م قیپدرش از طر دونستمیم

 

 اومده. یانی _بگو آرام ک

 

 رو راه ندم. ی_گفتن کس

 

  دهیخواب شیکاوه رو گرفتم،انگار رو گوش یها نشستم و شماره   یاز صندل  یکیرو  کالفه
 بود که همون لحظه جواب داد:

 

 _به آروِم خانم... 

 

 حرفش رو قطع کردم: 

 

 بزن بگو بهش.  نم،زنگیپدرت رو بب خوام ی_ تو شرکتم م

 

 چکار؟  یرفت ؟اونجای_چ
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 !از صحِت حرفات مطمئن شم   خوامیگدار به آب بزنم،م یب خوامی_نم

 

 :دمیپوزخندش روشن یصدا 

 

 بهش. زنمی االن زنگ م  ستی ن  یزنه،اما حرف یوقت رو هوا حرف نم  چی_کاوه ه

 

 ! فتهیخودش مغرورِ 

 

 _منتظرم.

 

 فورا  جواب داد. یزنگ خورد،منش زی م یتلفن رو  یاز کم بعد

 

 حاج آقا... دیی _بفرما

 

 ! کنهیهم م ییحاج آقا  چه

 

 . فرستمشونی_باشه االن م 
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  رون،یسالش باشه از اتاق اومد ب یس  ایو نه   ستیب خوردیکه بهش م یلحظه زن  همون
به دور و    ینگاه اجمال هی عطر ُتندش اونجا رو گرفت،  یکرده بود،بو  شی هزار قلم آرا

راحت شد   الشیخ یوقت ستی ن یمطمئن باشه کس  خواستیم  ایاطرافش انداخت گو 
 . رونیرفت ب

مثل   نمیبود؟ نکنه ا  یک   نیخواهر نداره پس ا گفتی دخترش بود؟کاوه که م یعنی
 پسرش...

 رو گذاشتم کنار ورفتم تو اتاق، یبرم داخل،کنجکاو  گفتیکه م یمنش  یصدا با

  یجا افتاده تر یشده بود و چهره   ریتفاوت که پ نیبه خودش بود،با ا  هیکاوه شب پدر
کاوه حرف زدم،هر   شنهادیدر مورد پ نمیداشت ،جواب سالمم رو داد و اشاره کرد که بش

 خودش خبر داره.   دونستمیچند که م

 

 لحظه صبر کن.   هی ؟پسیمطمئن ش  یخوا ی_م

 

 رو گرفت و منتظر موند:  یرو  برداشت شماره ا  شیگوش

 

 خوبن؟   ن،خانوادهی،خوبی_سالم از ماست حاج

 

 شد بره سر اصل مطلب:  یبلند باال بالخره راض یاحوال پرس هیاز  بعد

 

چندتا سوال ازتون   یاتیب ریام  یپرونده   یدرباره   خواستمیکه م نهی_غرض از مزاحمت ا 
 بپرسم. 
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  دهیشد اما از کجا فهم ز یگوشام ت زنهیحرف م  ییدا یپرونده  یداره با قاض دمی فهم یوقت
 فکر همه جاش رو کرده بودند  شنهادیقبل از پ نکهی؟مثل ا  هیپرونده ک  یبود  قاض

 رو قطع کرد منتظر چشم دوختم بهش:  یگوش نکهیاز ا بعد

 

  ه،امایآدم سر سخت قیتوف شهی که برگذار م هیدادگاه نیدوم نینشد نداره، ا  یکار چی_ه
  ی  مهیحکم جر  ندازه،باینم نیمنم زم  یکرد،رو  شی نه اون قدر سخت که با پول نشه کار

 ه؟ ی رو آزاد کنه،حاال نظرت چ تیی دا تونهیراحت م یلیخ ینقد

 

 د؟ ی کنیکارو م نی_چرا ا 

 

 :دید شدی چشماش تنفر رو م  یدستم افتاد پوزخند زد تو  یتو یکه به حلقه  نگاهش

 

 واست.  دهی_خوبه پس حلقه هم خر

 

 جواب سوال من نبود. نی _ا

 

 دستاش رو تو هم قالب کرد و گفت:   

 

 کمکمش کنم به عشقش برسه؟  دیپسرم عاشق شده نبا ی_بعد از عمر 



 باران  انهیتاز 

599 
 

از خودم بدم اومد از    کرد،یخالف حرفش رو ثابت م زدیکه تو چشماش سوسو م یتفر اما
 رو بشکنند،  ری غرور آرشاو خواستندیمن م   قیاز طر نکهیا

 . کردمیهمه احساس عجز م  نیا  نکهیخودم بدم اومد از ا از 

  نیآرام بلند شو برو،ا  زدیم ادی قسمتش فر هیشده بود، میعقلم به دو قسمت تقس انگار
که هنوزم رو   یی دا ادی با   گهی قسمت د  هیکارو با عشقت نکن،و  نینکن،ا ری کارو با آرشاو

  خواستیهمه فکر م  نیسرم از ا نهینه کار درست هم گفت یبود م مارستان یتخت ب
 منفجر بشه. 

رو کرده معلومه واقعا دوستت داره   فتیتعر یلیخ ،کاوه یای به نظر م ی_دختر خوب و عاقل 
 . یسر به راش کن یفکر کنم  بتون

 

 شدم و با   خورد،بلندیحرفا داشت بهم م  نیاز ا  حالم

 ک کردم.اونجا رو تر   دمیکه خودم به زور شن یخداحافظ

 که دوستش داشتم...  یدل بشکنم اونم دل کس خواستمیدل شکستن کفره،نم گنیم

انجام بدم    ییواسه دا  یکار تونستمیحاال که م کردی هم وجدانم قبول نم یاز طرف و
 باشم،  الیخیب

 

  یو زار هیآورد کارم فقط شده بود گر  یداشت منو از پا در م یدو راه نی ا  نیکردن ب ریگ
 بدجور تو جلدم فرو رفته بود. طونیش

دست به دست هم داده بودند تا من   زیکه شاخ و دم نداشت،انگار همه چ حماقت
 کاوه رو قبول کنم. شنهادیپ
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هم نبود زخم معده   ش یزور یاز لبخند ها  یخبر یحت گهیبود،که د  ضی اونقدر مر  ییدا
 رفت. یچشمام کنار نم   یجمع شده از دردش از جلو ی بود،چهره  دهیاش امونش رو بر 

  یرو  ختیرو ر  یآب پاک  نباریشد و ا  یحرف زدم عصب ییدا  یدرباره   ری با آرشاو  دوباره
 دستم: 

که بر خالف  یکار شهیباعث نم  نیدوستت دارم اما ا  میلی_ درسته،دوستت دارم خ
رو انجام   ست ی درست ن دونمی م  که یبرسه من کار نی وجدانمه انجام بدم آسمون به زم

 آرام.  باره باهام حرف نزن  نیخواهشا  در ا  گهی پس د دمینم

 نگاش کردم:  ید یغم و نا ام با

 

 حرف آخرته؟  نی _ا

 

 . شهیوقت دوتا نم  چی_حرف من ه

  میوقت اون تصم  چیو کاش من ه  یزد یحرف نم ت ی با قاطع یوقت اون جور  چیه کاش
با حرفاش مغزم رو شست   یبود جور  یالحق که کاوه هم آدم زرنگ گرفتمیاحمقانه رو نم

 نبود.  میحال  زیچ چیو شو  داده بود که ه

 فکر کنم و تونستمینم زیچ  چیکه به ه  اونقدر

مدت بود    هیشه  ییهو ی زیخواستم همه چ  یرو قبول کردم،نم شنهادشیجهل تمام ،پ با
  کردمیرو بهونه م یکار ایحرف  ن یترگذاشته بودم و کوچک   یسر ناسازگار  ری که با آرشاو

 از دستم کالفه بود.  یهم بدجور  چارهیب  ریواسه دعوا،آرشاو 
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کنه،تو  هی به حال مِن دل شکسته خون گر  خواستیآسمون هم م ا یبود گو  یبارون هوا
 بهش بگم، زو یقرار گذاشته بودم تا همه چ ریشاپ با آرشاو   یکاف

کرده   هی گذشت برام هزار بار سخت تر از جون کندن بود اونقدر گر  ی که م یلحظه ا  هر
 یسیو دائم خ  شدیاشکم خشک نم  یحال بازهم چشمه   نیبودم که حد نداشت،اما با ا 

 .کردمیگونه هام ِحس م  یلجوج رو، رو یقطره ها 

گرفتن سفارش اومده   یکه برا   یشخدمتیعرق کردم فشردم،پ یحلقه رو تو دستا  ی جعبه
 کرد، یاز اشکم نگاه م سیتعجب به صورت خبود با 

 یکرده بودم و با ب میقلب خودم رو به هزار تکه تقس ری قبل از شکستن غرور آرشاو من
 خودم گذشته بودم.  یهر چه تمام تر از رو  یرحم

تو   شدی رو م ینگران ستیدر انتظارش ن یخوب ی که حرفا  دونستیاومد،انگار م  ری آرشاو
 و نفهمه حال خرابم رو!  نهیصورتش خوند اشکام رو زود پاک کردم تا نب

گفتم،راه    یکه م یکردم.هر جمله ا  ف یکه از قبل آماده کرده بودم رو تو ذهنم رد  ییزا یچ 
 . کردیرو بدتر از قبل برام دشوار م دنینفس کش

 نکنم. هیخودم رو گرفته بودم که گر  یزور جلو به

  خواستمی که م شدیکرده بودم اونقدر شرمم م فیکه رد  ییلیاسرائ ینب  ی گفتن بهونه ها از 
 دهن باز کنه و منو ببلعه.  نیزم

،من   یکنیاز حدت محدودم م   شیب یها   تیکه با حساس یآدم متعصب هیبهش گفتم تو  
واالتر و   یاگه با تو بودن اسارته،پس چه اسارات دمی کنم و تو دلم نال یآزادانه زندگ خوامیم
 . نیتر از ا  بایز 

چشم همه کتکم بزنه و     یرو سرم خراب کنه،اصال بلند شه و جلو خواستیرو دلم م کافه
 روح نگام نکنه،  یسرد و ب  یجور نیحماقت رو نکن،اما ا  ن یبگه ا
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کارم   نمیب یم  کنمیبست،حاال که به اون روزا فکر م خی وجودم    ینگاهش همه  ی سرد از 
 حماقت نبود،

خودم گور خودم رو کنده بودم و نه تنها خودم   یاز حماقت هم گذشته بود،با دستا  بلکه
رو رقم   ی روز  نی همچ چکسیرو بلکه تمام آرزوهامو، توش چال کرده بودم،خدا واسه ه

د  تموم ش گهیرو واسم رقم زده با خودم گفتم د   ی زیچه چ ری بدونم تقد نکهینزنه،بدون ا 
 از دست دادم.  شهی هم یبرا  رو  میرو تموم  زندگ رمی آرشاو

که   یو نگاه ناباورش تازه به عمق گند   ریآرشاو  یبه خون نشسته   یچشما دنید با
از   یبردم من نه تنها از خودم بلکه  با پست یپ  یاسمشم گذاشته بودم از خود گذشتگ

 رو گرفت.  بانمیبدجور گر  یمونیهم گذشتم پش  ریآرشاو  یرو

 یلیکه خ یصد پله بدتر از اون،حس  ای بهم دست داد  و  یبه خأل و پوچ هیشب یحس
 کنم، فشیچطور توص  دونمی که نم یحس دادیبد آزارم م یلیخ

که برگردونده بودم   یبودم اما حلقه ا  مون یحال اون لحظه من بود،پش یاهیاز س  باالتر
 ذشته، که کار از کار گ زدیو داد م   کردیم یبهم دهن کج

مسخره بود؟باورش   یشوخ هی همه اش     گفتمیبهش؟م گفتمیم یچ  زدمیحرف م میریگ
 بود؟  ریامکان پذ 

 شد، یبدتر از االن م یلیکاوه است،که خ شنهادیبه خاطر پ گفتمی اگه م 

به فکرش هم   یکه حت یگفت آدم یحرفش افتادم که م  نیا  ادید،یبخشیاگه منو م عمرا 
 از عشقش  ییجدا

هم انجام بده،حاال کارش   یکه بخواد اقدام  نیبرسه به ا  د،چهیبخش دیکنه رو نبا  خطور
 آدم فردا روز واقعا ترکت نکنه؟  نیهست که ا   ینیهم داشته باشه چه تضم  یلیهر دل

 حلقه اش رو هم برگردونده بودم.   یحت  ییمن جدا از فکر جدا  حاال

 .شهی تر مرو بشنوه که مطمئنا  بد لمیبود منو ببخشه؟دل امکانش
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بود با عجز   دهیو حالت تهوع  امونم رو بر  سوختیام م خورد،معدهیاز خودم بهم م  حالم
مشت کرده بود که رگاش زده بود  یبود جور زیم  ینگاهش کردم  دستش رو که رو

 رو که حاال شده بود دو کاسه خون با بهت به حلقه دوخته بود،  رون،چشماشیب

هم بدتر بود شکستنش   یلی سرش بلند و نگام کرد،نگاه ناباورش از صد تا س یاز کم بعد
  کردمیو التماسش م گفتم یبهش م زو یکاش همه چ زدمیحرف م دم،کاشیرو به چشم د

نکن   داد،سکوتیکوتش عذابم ممنو ببخشه،اما نکردم انگار رو لب هام قفل زده بودند س
ترم،اما   یدوست انجام بده به واهلل  که من راض   یرکن،هر کا رمیکن،تحق ر،دعوامی آرشاو

 سکوت نکن 

 " م؟یسرانجام بد داشت  نی کجا ا میکه گر ما خرد داشت  زدانی"به 

 : دیکلمه پرس کی بود لب باز کرد و فقط  یلیکه هزار بار برام بدتر از س  ی از سکوت بعد

 

 ؟ _چرا

 

 بزنه ادیسرم فر   خواستیغرش آسمون از جا پروندم،انگار آسمون هم م یصدا  

خودم   خت،بهیقطره  اشک هم نر کی  یاما حت  دم،یشدن چشماش رو به وضوح  د َتر
 لعنت فرستادم...

 کردم که لعنت بر خودم باد. خودم

 

بود؟باور کنم که همه اش دروغ  یواسه چ تی عاشق یادعا   ی_چرا نامروت؟اون همه 
 بود؟ 
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  میخود واقع یو هر لحظه ا   شهیاز هم  شتریباور نکن من کنار تو ب  د،نهیکش ادیفر  قلبم
 بودم 

 که گفت،بند قلبم پاره شد: یلب باز کردم تا حرف بزنم اما با جمله    اوردمین طاقت

 

 تموم شد.  زیهمه چ گهی _تموم شد،د

 

 م کرد! رو تمو  دنشیکردم قلب منم تپ حس

 

هم که   یلیهر دل ،ی_تو نه تنها منو بلکه غرورم رو تمام باورم رو قلبم رو درهم شکست
 . ینبود لعنت نی ا  ختمیکه پات ر  یاون همه عشق یداشته باشه اما سزا 

 

بار بود که به خودم لعنت   نی چندم یبرا  دونمیبه غم نشسته اش نم  یچشما دنید با
از   خواستمیکه م یبود که قلبم از جا کنده شد،قلب بار نی چندم یبرا  دونم یفرستادم و نم

 .سته ی نبود پس همون بهتر که با دنیواسه تپ یلیدل چیه ی،وقت  ستهیحرکت با 

 مرد؟   ن یچه کردم با ا من

 ! دیدرخش یاالن چشماش م دمیکه سر مرگ خاتون اشکش رو ند یری آرشاو

 : قیمنقبض شده بود و نفس هاش تند و عم فکش

 

 .کنم یبخشمت و نه فراموشت م ی_نه م 
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توجه بلند شد و کُتش رو از  ی اشک شد،اما ب سی و صورتم خ اوردمیحرفش تاب ن نی ا با
رفت خسته   زد،اما ی تو صورتش داد م یبرداشت و رو شونه هاش انداخت ناراحت زیم  یرو

 ! شهیتر از هم

 مرد؟  نی ا من چه کردم با  ایخدا

و ترنم شدم صد پله  بدتر و    اریماز  انت یکه متوجه خ یاز لحظه ا یاون لحظه برام حت  
 سخت تر و طاقت فرسا تر بود.

چشمام ذل زد و با   کنم،تویکه قبل از رفتن بهم گفت هرگز  فراموش نکردم و نم یا جمله
 گفت :  ینیگی غم تی نها یلحِن ب

 

 . کندی دل م   کندی_اگه دل کندن آسون بود،فرهاد دل کوه رو نم

 

تا چه حد   دونمیروح رو از بدنم جدا کنه و من نم خواستیانگار م ش ی خال یو جا رفت
 موفق بود؟ 

 بخواد!  ح یکلمه توض  کی یحت   نکهیبدون ا  رفت

 نشسته بود، ری دلگ یعطرخوشش همچنان تو اون فضا  یبو  یول رفت

  یها  ی مصادف شد با ها  دمیفرستادن عطرش کش نهیبه س یکه برا  یقیعم نفس
 ستنم،یگر

 کافه،  یا  شهیبارون  به در ش یبرخورد قطره ها  ی رعد اومد و پشت بندش صدا  یصدا  

 ! گهیتلخ تر از زهر د ی خاطره  کی و   گهید یروز بارون هی

 برام به ارمغان نداشت  یخوب یخاطره   چیتر شد،چون ه ش یاز بارون ب نفرتم
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  انتیمتوجه خ  یروز بارون  هیپدر و مادرم رو از دست داده بودم،تو  یروز بارون هی ی تو
 از عشقم !  ییکه مصادف شد با جدا ییروز بارون نیو ترنم شدم و امروز ا   اری ماز 

طعم دهانم رو هم گس   یحت   شیآور  ادیتلخ بود که  یمشت خاطره    هیبود  یچ هر
 کرد یم

خفقان آور رو   یاون فضا  رون،تحمل یاز کافه زدم ب انیاطراف ی  رهیه به نگاه  ختوج یب
 نداشتم.

 کردند افتادم. انتیو ترنم بهم خ اری ماز  دم یکه فهم یروز  ادی

  رونیخراب از کافه زده بودم ب  یو مثل امروز  با حال  دیبار یروزم مثل امروز بارون م اون
اما حال  خراب اون موقعه ام کجا و حال خراب االنم کجا که صد پله بدتره،تموم خاطراتم  

 . شدیچشمام رد م  یاز جلو لمیف  هیمثل   ریبا آرشاو 

  ب،یکه  مزاحمم شده بودند نجاتم داده بود و به ترت یکه از دست دوتا پسر دارید نیاول
 ی بعد  یها دارید

  قایو دق کردم یحس م میو مرگ رو تو چند قدم  ن یی که از گذرگاه افتاده بودم پا یروز 
 نجاتم داده بود   ری که شاخه شکست  و آرشاو یلحظه ا 

 گذاشته بودم تو کاسه اش. ینجوریبودم  اما ا ونشی جونم رو مد یمن حت 

که واقعا   سمی رو چطور بنو یلیخ دونمیکه نم یخراب اونقدر یل یخراب بود، خ حالم
 خونده بشه. ییییلیخ

 نگاه کردم. یآسمون بارون به

 بهانه یترانه ب  ی"باز باران ب

 بر سقف قلبم  خوردیم

 نباشد  دیشا  باورت
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 قلب تنگم"  نیاست ا  خسته

 کرده بودند. سی بارون صورتم رو خ  یو قطره ها  اشکام 

 و قلبم فشرده تر.  شهیتو سرم تکرار م  حرفاش

  نمیزمن گرفت و بارها زمکه دوستشون داشتم رو ا ییبا من خوب تا نکرد آدما ی)زندگ
 زد...(

 نم یواسه دل پر درِدت، بهتر  رمی بم یاله

 همدرد باشم اما افسوس که همدرد نبودم  بلکه خودم درد شدم  یخواست

از تو   خورد یبار بود زنگ م  نیچندم یبرا  دونمی که نم مویشد،گوشیم   کی داشت تار هوا
بگه  یزیکه چ نیقبل از ا  در آوردم  کاوه بود،با دست لرزونم زدم رو اتصال و فمیک

 : دمیپرس

 

 شه؟ یآزاد م یک میی _دا

 

 : دیپرس متعجب

 

 خوبه؟چرا صدات گرفته است؟   ؟حالت یداد یرو جواب نم تی _چرا گوش

 

 داد زدم:  هیگر  با

نه؟حاال   ی شدم خوشحال رجدایاز آرشاو   ،چونیدی پست فطرت به هدفت رس ی _چون تو
 .ریرو با پدرت جشن بگ  یخوشحال نیبرو ا
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 گفت:  زود

 

 دنبالت؟   امیب ییاالن کجا  ؟بگویزنی _باشه آروم باش چرا داد م

 

 شه؟ ی آزاد م یک میی _الزم نکرده فقط بگو دا

 

 مکث جواب داد: یو با کم د یکش یکالفه ا پوف

 

 _بعد از عقد. 

 

 داد زدم:  یعصب

 

 تو؟  یگیم  یدار ی_چ

 

و قرارمون    شه؟قولیآزاد م تیی دا یبهم زد  ریآرشاو _آروم باش،مگه من گفتم هر وقت با 
 بود؟  نیا

 

 بردم با   یم یکه زده بودم پ یبه عمق گند شتریب گذشتیکه م یلحظه ا  هر
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 گفتم:  عجز

بفهمه من به خاطر تو دست رد بهش زدم به قدر  ریاالنم  اگه آرشاو   نیکاوه هم نی_بب
 ... شهی غرورش له م یکاف

 

 رو قطع کرد:  حرفم

 

 باهات ازدواج کنم؟  خوامیفقط به خاطر نقشمه که م یکنی_تو فکر م

 

 ؟ ی _پس چ

 

باهات   خوامیگفتم م کنم،اگهی خودم قمار نم یرو زندگ میوقت به خاطر دشمن چی_من ه
ازت خوشم اومده   دمتیکه د یکه از همون روز اول نهیازدواج کنم فقط و فقط به خاطر ا

 بود.

 

 آزاد شه؟ میی کجا معلوم بعد از عقد دا ،از یند بم ی_از کجا معلوم فر

 

زنگ زد  قی خودت به توف ی چشما یآب خوردنه،خوبه جلو هیکار واسه پدرم به راحت نی _ا
 رش؟ یز  میبزن میی چرا بخوا
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بود که   یواسه گفتن نداشته باشم،چرا داشتم اما چاه  یحرف  نکهیکرده بودم نه ا سکوت 
 نداشت  ریبودم که تدب یخودم کنده بودم من همون خود کرده ا یبا دستا

 گفت: دی رو که د سکوتم

 

  امی ؟میی کجا ؟بگوی اریب ریگ یتاکس  یخوا یبارون چطور م نیا  شه،توی م کی _هوا داره تار 
 دنبالت. 

 

 یبه زور م  نباریهم نبود اگه ا یییتاکس  چی د،هیبار یبود بارون م یکیروبه تار  اهو
رفته   لیتحل یهم نبود که بخواد نجاتم بده با صدا  یری کنند آرشاو نمی خواستند سوار ماش

 آدرس رو بهش گفتم و منتظر نشستم. یا

 ست ی درد مرگ ن نیتر   نی"غمگ

 یدلبستن به کسه که بدون 

 . یکرده باش ستشیاما با دست خودت ن هست 

 

 *** ری آرشاو

 بهانه  یترانه،ب ی"باز باران ب

 شبانه  یها  یکس یتمام ب با

 بر مرد تنها  خوردیم

 چکد بر فرش خانه یم

 چک چک غم   یصدا  دیآ یم باز 
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 ماتم... باز 

 افتاده  ییتنها  ی شه یبه پشت ش من

 فهممیدانم،نمینم

 باست؟ یز  یکسیب ی قطره ها  یکجا  

 " باست؟ یمرگ ما ز   یکجا

که پاتوق    ییاومده بودم بام،جا کردیموهام چکه م یبارون از البه ال یها   قطره
 تموم شده باشه، زیهمه چ  شهیبود،هنوزم باورم نم مونیشگیهم

بهش اعتماد داشتم و دوستش داشتم    شتریکه از چشمام ب یباور کنم  آرام، دختر چطور
 غرورم رو خرد کرده باشه؟ 

که داشت همه اش دروغ بود؟چطور باور کنم همه اش   یعشق یاون همه ادعا  پس
 بوده،اما نه! یمنتظر بودم بلند شه و بگه حرفاش همه شوخ

 تر بود  یجد شهینبود،بلکه از هم یشوخ

 چرا؟  اما

 ؟ ی کارو بامن کرد  نیا  ؟چرای لعنت  چرا

اون همه    یعشق بود،سزا  یاگه  روت تعصب  داشتم،اگه حساس بودم همه از رو  نم
 نگاه نکردم. یبود نامروت؟ به آسمون بارون  نی ا   ختمیکه خالصانه به پات ر یمحبت

 هام خم شد و نشستم:  زانو

  یبرسم؟همه  نجایهمه سگ دو زدم که به ا ن یه؟ا یچ یزندگ نیسهم من از ا  ای _خدا
بار لب به  کی  یخاتون،اما حت ا،یپدرو مادرم رو،آقا رضا در یازم گرفترو   میزندگ یآدما 
  هیشد  میتر نکردم هر بار گفتم مرحمتت رو شکر،خاتون که مرد تنها دلخوش تی شکا
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عاشقه،به خاطر اون تحمل کردم و دم نزدم،اما   خودم مثل   کردمیکه فکر م یدختر، دختر
 آدم اشتباه؟  هیعاشق بشم؟اونم عاشق   یحال االنمو؟ چرا گذاشت ینیبیم

 

 توش رقم خورده بود.  ییشده بود که فقط تنها نی سرنوشتم نفر   انگار

 " 

 مونه   یدل مثل شکستن استخون دنده م شکستن

از درون   یچه درد  یفهمیکه م یخودتروبه راه باشه اما فقط   زیهمه چ رونیاز ب  دیشا
 م؟ یکه درد داره اما همدرد نداره هم دار یمگه مظلوم تر از کس ده،یآزارت م

 " ؟ یقلبش رو پانسمان کنه چ یزخما  دیکه خودش با  یتر از کس مظلوم

 .دی بار یآروم تر از قبل م بارون 

 اش؟  رفته بود خونه یسمت آرام،تو اون بارون با ک دهیناخوداگاه فکرم کش  

که باهام    یچنگ زدم،چقدر احمقم که هنوز به فکرشم بعد از کار سمیخ یبه موها  کالفه
 هنوز بهش فکر کنم. تونستمیکرد چطور م

 

 

 ؟ یدوستش دار یاما بازم حس کن  ینفرو تماما  تو دلت حس کن هیحاال شده نفرت از  تا

 ؟ یاما نتون  یکن شهینفرو از قلبت ر هیعشق   یحاال شده بخوا  تا

تر به بن بست   شی و ب کردمی م یسع  شتریگذشت،بیم  شتریَبد! هر چه ب یلیه،خیَبد  حس
 ! کردمیخودم رو سرزنش م شتریو ب  خوردمیم

 شود... ی"احساس سوختن به تماشا نم
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 کشم."  یچه م یتا بدان  ریبگ آتش

 

 روندم یبه طرف شرکت م یاعجله چیه یو ب  آروم

 سخت!  یلیسخته،خ  ستنیز  زهیانگ یب 

بود که منم راسخ بودم به   بی و عج کردی بود فقط حالم رو بدتر م یکه پل  یآهنگ یصدا 
 گوش دانش.

 نمانده... یزی"آراِم جان از عشق ما چ

 تو جان مرا به لب رسانده... یدور

 ام... رانهی از غم تو و انیآش یب

 پر از تکرارم...  یهوا بغض نیا در

 

 . بردیجانم م نهیس رود،از یجانم م آرام

 ی و خاکستر شدم آخر نماند  آتش

 دهد یعذابم م ایدهد،دریعذابم م  باران

 .. ینماند آخر

 ..یماه تنها تر شدم آخر نماند  از 

 

   دنمیبا د ی حوصله سر تکون دادم و به طرف اتاقم رفتم منش یجواب سالم کارمندا ب در
 زود بلند شد:
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 _سالم آقا،امروز با...

 

 رو قطع کردم: حرفش

 

 باشم. شگاهیآزما  خوام ی دارم کنسل کن،امروز فقط م ی_هر قرار

 

 _اما آقا...

 با تحکم گفتم:   

 که گفتم رو بکن. ی_کار

 گفت و نشست ، یسابقه ام،چشم یاز رفتار تند و ب  متعجب

نتونسته بود   نی امیآرام،بعد از رفتنش چون بن زی شد سمت م دهینگاهم کش اریاخت یب
 شده بود  شتریب ی کنه کار منش دایرو پ ید یجد ست ی پیتا

 چندتا پوشه گذاشته شده بود نظرم رو جلب کرد.  ر یکه ز  یا   جزوه

 رون یب دمیپوشه ها کش ری رفتم و جزوه رو از ز  زیطرف م به

 اولش رو باز کردم.  یبود،صفحه  یداروئ یمیش ی  جزوه

 ،استاد مربوطه... یانیک آرام

  یو نکته بردار اداشت ی م،گوشه هاش پر بود از اول انداخت  یبه صفحه  ی هدف نگاه یب
مونده بود و فقط با خط خوشش نوشته   دیصفحه که سف نیی توجهم جلب شد به پا

 بمونند.  یها باق  زی چ یرفت! رفت تا بعض دیبود،گاه با 
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 لب دوباره تکرار کردم،  ریاش رو ز  نوشته

 بود؟  یجمله چ  نیبمونند،منظورش از ا  یباق زهای چ یتا بعض رفت

 . دمیرسیم جهی کمتر به نت کردمیفکر م  شتریچه ب هر

از کتاباش رو هم تو کشو جا    یکیو کشو رو باز کردم    زیم  یاش رو گذاشتم رو  جزوه
 گذاشته بود 

 شرکت!  ادیب نایواسه بردن ا   زدمیم  حدس

 به اتاقم رفتم،  تی اهم یب

 .زی کت نشستم پشت م بیاز ج  گاری س یرآوردن بسته  کردم و بعد از د زون یرو آو  کتم

 (ینکش گهیحرِف آرام افتادم)قول بده د   ادی 

لب هام بود روشن    نیکه ماب  یگاریبرداشتم و س زیرو از رو م ییحرص فندک طال  با
 کردم. 

انداختم،بعد از  زی م یرو  ی به پوشه ها ی رو، روشن کردم و در همون حال نگاه ستمیس
 تمرکز  یاز ذره ا   غیدر رفتم،امایم  شگاهیبه آزما دی تموم شدن کارم با

چندم بود که دورم   گاریدونم س  یزدم،نم شیرو آت ی بعد  گاری پوشه هارو بستم و س کالفه
 پر شده بود از دود! 

متوجه نشدم    ینگاه کردم اونقدر تو خودم بودم که حت زی م یرو  یسرد شده  یقهوه   به
 قهوه رو آورده بودند؟  نیا یک

رو   یگفته بودم کس یکه به در اتاق خورد نفسم رو کالفه رها کردم،خوبه به منش یتقه ا با
 راه نده! 

 بفرما گفتنم در باز شد و نجال اومد تو اتاق،  با
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 کم داشتم... نویهم  فقط

 شد. خته یدرهم آم  گاراتاقیس  یباهاش دوش گرفته بود،با بو  ای که گو یعطر تند  یبو

  یجواب سالمش رو دادم،ب کردمیخاموش م یگاری تو جا س گارویکه ته س نی ح نیهم در
  خته یدر هم آم یاز بو دمیزدم،نفس که کش شیرو آت یبعد گاریتوجه به نگاه متعجبش س

 حلقم سوخت و سرفه کردم. گاریعطر و س

 . داد رو پر آب کرد و به دستم  زیم  یرو وانِ یل   عی سر  نجال

 

 با عطرت؟  ی_دوش گرفت

 

 نگام کرد:  متعجب

 

 . زدمینم ،وگرنهیدونستم بوش رو دوست ندار ی_نم

 

 اشاره کرد :   گاریازش خوند به س شدیکه تعجب رو م یمبل و با لحن  یرو نشست

 

 دستت.  دم یوقته ند یلی،خیکردم بکش  ی_فکر نم

 

  کردمیکه نگاش م  نی متقابلم رو باز کردم و در همون ح  یتوجه به حرفش پوشه  یب
 . دمیپرس
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 ؟ یاومد   ی_واسه چ

 داشته باشه؟ یخاص لیدل دی_مگه اومدنم با 

 . شگاهیبرم آزما خوامی_کار دارم نجال،م

 

 نزد معلوم بود از رفتارم هم تعحب کرده و هم ناراحت شده  یحرف

خودم   یمهم باشه،خودم و خواسته ها   واسم هیبق یفقط ناراحت یمهم نبود برام،تا ک  اما
 مهم نبود؟ 

سکوت رو    یمردد بود بعد از کم  یواسه گفتن حرف کند،انگاریسکوت پوست لبش رو م در
 :دی گذاشت کنار و پرس

 

 ببره؟  شیپ ییتونسته راه به جا یگرفت ری که واسه ام ی لی_وک

 

و با   کندیرو منگام کنه پوست لبش  نکهینگاش کردم،بدون ا م یرو بستم و مستق پوشه
 ضرب گرفته.   نیپاش آروم رو زم

 

 گرفتم؟  لی وک یدونی_از کجا م

 ؟ ی جوابمو بد  شهی_بابا بهم گفت، حاال م

 _نه هنوز.

 

 وکالفه گفت:    یکردم،عصبیکنکاش گرانه نگاش م 



 باران  انهیتاز 

618 
 

 

 من از بابا بپرسم؟  یخوا ی م  یگرفتیبهتر م لی وک  هی ه؟خبیلیچه وک نی،ا یچ یعنی_

 

 موضوع واست مهم شده؟   نی_چرا ا 

 

  یکه جوابم رو چ کرد یفکر م نی منتظره ام جا خورد بود و انگار داشت به ا ری سوال غ از 
 بده.

  لی ،اصال خودت چرا واسش وک م یکه قبال  داشت ییبه خاطر دوست ،یدونی_خب خودت  م
   ن؟ یباهم دوست بود  یزمان هیکه   ستین نی واسه ا   ،مگهیگرفت

 

رو باهم   مونینوجون یروزها  شتریب ه،مایی از دوران راهنما ر یمن و ام  هی_دوست
  یسال گذشته همه بچه ها   ش،چهاری شناختیتو فقط چند سال بود که م م،امایگذروند
 ازش... یسراغ چکسی دوست بودن،اما ه ری با ام پی اون اک 

 

 حرفم رو قطع کرد: رانهیگ جبهه

 

به   رند،فقطی گ یازش نم یچرا اونا سراغ که سیمهم ن ه،براممیمنظورت چ  دونمی _من نم
تاوان اشتباهش رو   یجام به قدر کاف نی ناراحتم واسش،تا هم یدوست معمول هیعنوان 

 سابقه داره که شغلش رو هم از دست داده. هیاالنم اگه آزاد شه  نی پس داده،هم
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 بود؟!  یمعمول  هیدوست هیفقط واسه  یهمه ناراحت  نیا یعنی! ؟یمعمول دوست

 

 نه؟ یهمه اش هم  ی_مطمئن

 

 گفت:  یرفته بود تو هم و عصب اخماش

 .فهممی _معلومه که مطمئنم،اما منظورت رو  نم

 

 که زدم تا چه حد درسته؟   یحدس دونستمینم

 و گفتم:  دمیبه موهام کش  یدست

 

 ست؟ ین یمعمول ه یدوست هی_فراتر از 

 

 .چشماش اشک جمع شده بود بلند شد تو

 

سرد و خشک بود، چرا حسم    شهیبا من هم ریباشه رفتار ام ادتی ؟اگهی گیم  یدار ی_چ
 باشه؟  یمعمول  هیدوست هیفراتر از    دیبا

 

 . دمیسوال پرس  هی_باشه  آروم باش،من فقط 

 .یلیمسخره بود،خ   یلی_سوالت خ
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  دهی ند ینجوریوقت بود ا یلیمتعجب بودم از رفتارش  خ  رونیگفت و رفت ب نو یا
 بودمش، 

 امروزش... ک یبهتر شده بود،اما حالت هستر  یل یبرگشته بود نسبت به قبل خ ی وقت از 

 اومد تو اتاق،خوبه خواستم تنها باشم!   نیامینگذشت که بن یاد یز  زِ یچ 

 

دستم متعجب و نگران    یتو گاریخاموش شده و س یها   گاریته س دنیبا د نیامیبن
 : دیپرس

 

 ر؟ ی آرشاو یه،خوبیچه وضع نی _ا

 رو بگو؟  ن،کارتیامی_خوبم بن

 دستم اشاره کرد و دلخور گفت:  یتو  گارِ یس به

 خب نگو اما دروغ هم نگو بهم. یراستش رو بگ یخوا ینم ی_آره،مشخصه که چقدر خوب

 

 حوصله گفتم:  یب

 

 من و آرام بود تموم شد. نیکه ب یز ی_تموم شد،هر چ

 

  کی؟رو نزد  میبرس نجایبه ا کردیفکرش رو م  یشده بود،حق داشت ک شتریب تعجبش
 مبل نشست.  نی تر
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 ه؟ یچ لشی دل ؟خبیچ یعنی_

 

 جواب دادم:  ینامعلوم یبه نقطه   رهیخ

 

باشه که  یبا آدم خوادیدم،نمی م ری گ یاد یام ،ز   یرتیغ یادیمتعصبم،ز   یاد ی_گفت من ز 
 !  کنهیمحدودش م

 :دیپرس  یبلند  یصدا با

 

 چطور ممکنه؟  ؟آخهییی _چ

 

 .ن یامیبن ستین دیبع  چکسیاز ه زیچ چی که ه دمیحرف رس ن یواقعا به ا   گهی_د 

 

 شما بود...  نیکه ب  ی_آخه چطور تونست؟عشق

 

 بوده فقط از جانب من بوده .  ی_ما نه!هر حس

 بزنه بلند شدم: ی که حرف نی از ا  قبل

 

 باره باهام حرف نزن.  نیدر ا گهید شگاهی آزما رمی _من م
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 رون،یبزنه رفتم ب یفرصت کنه حرف نکهیاز ا  قبل

 .کردیم  دیباره فقط اعصابم رو تشد نیزدن درا  حرف

 

 *** آرام

 

بود عکسش رو نوازش وار لمس   ری نگاه کردم،عکس آرشاو میگوش ی نه یعکس پس زم به
 .  ستی ن کی به من نزد یزی تو چ یبه جز دور نجایلب زمزمه کردم ا  ری کردم و ز 

 

 

  مونمینگاه سرزنش گر پش نیدلم خون بود و ا  یقدر کاف  کرد،بهیبا سرزنش نگام م نرگس
 خواستم باهاش درد و دل کنم. نکهیاز ا  کردیم

 رو پاک کردم:  کرد،اشکامیمن هم به موضوع نگاه م  دیبهش اما کاش از د دادمیم حق

 

  مارستان یب افتاده بود رو تخت   تیی من اگه دا  ی_به حرف آسونه،اما خودت رو بذار جا
دکتر   هی شی پ دیاگه به خاطر  زحم معده اش حتما با شد یاگه روز به روز الغر تر م

نبود  من نه   ییدا  هیفقط واسه من   میی دا یتفاوت باش یب یتوستیم   رفتی متخصص م
  یحس کنم،وقت میتو زندگ  نارویوقت  نذاشت کمبود ا   چیخواهر دارم نه برادر اما  ه
که خودش داغدار بود اما پروانه وار دورم    نیدادم با ا مامان و بابام رو از دست

 . دیچرخیم
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  میفهمی نم  مینفر نباش هی ی به فکر  فرو رفته بود،واقعا به حرف آسونه اما تا جا نرگس
 . دهینقطه رس نیتا به ا    دهید  یو چ  دهیکش یچ

 

 میتصم  ییکردم،تنها ی نفر مشورت م هیبود اما حتما با  یاون موقع واکنشم چ  دونمی_نم
 .یحماقُت بکن  نیا  ذاشتمینم یگفتیاگه به من م گرفتم ینم

 حق داشت.  کردیباره هر چقدر سرزنشم م نیا در

 

 . یرو سرش آوار کرد  اشویبلکه دن یاونه،تو فقط قلبش رو نشکست یا یدن ی_قلب هر آدم

 

  شترینرگس هم نمک شده بود و ب یذاشت،حرفا ی راحتم نم ی لحظه ا  یوجدان برا  عذاب
 نبود که بخوام انکارکنم یزیچ  نی بد کرده بودم و ا سوزوندیقلبم رو م

 سرم رو با دو دستام گرفته بود.  مستأصل

 حال و اوضاعم ناراحت نگام کرد دستم رو گرفت:  دنیبا د  نرگس

 !بهش بگو  زو ینشده برو همه چ ری ،هنوز د نی_بب

 بگم نرگس ،محاله ببخشدم. ی_چ

کردم منو   تی بگو غلط کردم،شکر خوردم،مغزِ خر خورده بودم،خر  ؟بروی_اگه ببخشدت چ
 . کنمیم  نیببخش البته بالنسبت خر که دارم بهش توه

 

 چپ نگاش کردم: چپ
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 تا ببخشدت. یفتیمگه؟ الزم شد به دست و پاش م  گمینگام نکن،دروغ م ی_اون جور

 

 بود؟  ی کارت چ لی رسه دلپ ی_عقل کل،بعد نم

 

 .یگی رو م لت ی_خب تو هم دل

به  یکه حت  یمعتقده آدم  ریمحاله  ببخشدم،آرشاو   گهیرو بشنوه که د  لمیدل وونهی_د
کاوه   شنهادیبرسه بفهمه من به خاطر پ د،چهیبخش دیرو نبا  کنهیخطور م ییفکرش جدا

 ازش جدا شدم. 

خودت و   شیبعدها پ د،حداقلیوجود نداره،خب بالفرض که نبخش  یمحال  زیچ چی_ه
راه   چیچرا ه یاشتباهت رو جبران کن ی نکرد یکه چرا سع یستیوجدان خودت شرمنده ن

رو بکن  ونه،فکرشیدر م ی عمر زندگ هی  یپا  ست یکه ن ی،شوخینذاشت  یباق یبرگشت
  نی؟ا یکن  یسقف زندگ  هی ریز    ینداربهش  یحس  چیکه ه یبا کاوه با کس یخوا یچطور م

 نکن. تی کارو با زندگ

 

 بودم؟   مونیکه پش  نینبود،مگر نه ا  ریتاث  ینرگس ب یحرفا

بخشمت و نه فراموشت   ی امکانش بود منو ببخشه؟صداش تو سرم اکو شد)نه م اما
 ( کنمیم

 

  یگرفت لسوفانهیحاال واسه من ژست ف یآکبند یفکر کن  دیکه با  ییقدر فکر نکن،جا نی _ا
 که گفتم رو بکن.  ی؟کاریکه چ

 ...میی _اما دا
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 حرفمو قطع کرد:  یعصب

 

  ن یدوستت داره،به ا یلیمعلومه خ  یکنیم  فیتعر تیی که تو از دا ی!جور میی _زهرمارو دا
  شه،مطمئنینابود م یخودت قمار  کرد  یسر زندگ ش یاگه بفهمه واسه آزاد یفکر کرد 
  تیبا زندگ نکارویه،اما تو اتموم عمرش رو تو زندون بگذرون  دهیم  حیترج تیی باش دا
رو هم نابود   تیی کارت دا نی بلکه با ا  یشکنینم رو یاو آرام تو فقط دل آرش  یفهمیم ینکن
 .یکنیم

 

رو آه مانند رها   شد،نفسمینابود م دیفهم یم  ییبدون شک اگه دا گفتی راست م نرگس
هاش جون داده   هیکرده بودم تو تک تک ثان  یسپر  ریکه بدون آرشاو  یکردم چند روز 

وار به نرگس چشم    دیچم،امی بودم که من بدون اون ه دهیرس جهینت  نی بودم و حاال به ا
 دوختم:

 

 شه؟ یم یعنی...بخشه؟ی_به نظرت منو م

 

 گشتم،اما نه...اونم مطمئن نبود! یم  تیچشماش دنبال قاطع تو

 ازش باش... یمنتظر هر واکنش  ت،بخشدیصددرصد بگم آره م تونم یآرام نم نی_ بب

 رفت:  فونیبلند شد،نرگس بلند شد و به طرف آ فونیزنگ آ یصدا 

 

 باشه. نیامی_فکر کنم بن
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 رو زد:   دیبه صفحه اش انداخت و کل ینگاه

 

 _خودشه.

 

امکانش بود    یعنیبود  ریباال،فکرم درگ  ادیتا ب  ستادی ا  نیامیجا دم در منتظر بن همون
روز هم ازش جدا   کی  یبرا  یعمرا حت  دمیبخشیمنو ببخشه،اگه م  ری آرشاو
 . ازش استقبال کرد   ییکه اومد داخل نرگس با خوش رو نی امیشدم،بنینم

 

 .ی_سالم عشقم،خسته نباش

 

 م؟ یمهمون دار  زمی عز ی_مرس

 

ن،من برم  آفتاب از کدوم طرف در اومده که خواهرم قدم رنجه فرمود  سی_بله،معلوم ن
 . ارمی واست شربت ب

 

 اومده.  ی_ِا پس شاد

و اخماش رفت   ستادی تو جاش ا دنمیمحِض د  من،بهیحرف اومد به نش  نیاز زدن ا  بعد
بهش گفته   زویهمه چ ریسرد بود پس آرشاو   یلیخ شهیتوهم نگاهش بر خالف هم

 . میخاک  یکره   ن یا  یآدِم رو  نی بود که حس کردم بدتر یبود،نگاهش جور
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مکث   یسالم دادم،که بعد از کم  یآروم یصدا دم،بایکشیهم خجالت م  نیامیاز بن  یحت
 سرد جوابم رو داد و راهش رو کج کردو به طرف اتاقش رفت،  یلیخ

 رفتم ی م  دیبا گهی داشتم،اما حق نداشتم ناراحت شم بلند شدم د  یبد  حِس 

 شربت به دست اومد: نرگس

 

 کجا رفت؟  نیامی؟بنی _چرا بلند شد

 

 برم.  دی وقته با  ریرفت تو اتاق...د دی_منو که د

 

 گفت:  انهیدلجو 

 

 رفتارش ناراحت نباش.  زه،از ی عز یلیخ نی امیبن یبرا  ری که خاطر آرشاو یدون ی_م

 بهش.  دمی_حق م

 . یرفتی شام م ؟بعدِ یبر یخوای_کجا م

 برم. دیبا  گهیوقته،د  رید  زمی _نه عز

 شربت اشاره کرد:  ینیس به

 _حداقل شربتت رو بخور،بعد برو. 
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شربت خنک رو برداشتم وبعد از چند قلب خوردن    وانِ ی نگه ل یزیچ گهیکه د  نیخاطر ا  به
 .ی نیگذاشتمش تو س

 

 . زمی عز ی_مرس

 

 در قبل از رفتنم دستم رو گرفت:  دمِ 

 

 یلیو خ  یسر عمل شاد ی جاها کمکم کرد  یلی،خیخواهر هیآرام تو برام مثل  نی_بب
ازت سر بزنه،هنوزم   یحماقت  نیکردم  همچ ی وقت فکرش رو نم  چی،ه گهی د یجاها 
پس دست   ستیاستخاره ن  چیحاجت ه ریدر کار خ گنی که م یدیباور کنم...شن تونمینم

است    گهیحماقت د  هیبا کاوه  ،ازدواجحرف بزن  ری فردا برو و با آرشاو  نیدست نکن هم
  ری،ز یالغر شد  یلی؟خیبه خودت انداخت نهینگاه تو آ هینکن،  تیکارو با زندگ نی پس ا

 چشمات گود رفته. 

 زور لبخند زدم:  به

 

 االن استرس دارم. نی...برام دعا کن نرگس،از هم رمی_باشه فردا م

عاشق باشه،برو باهاش حرف بزن مطمئن   ریکه مثل آرشاو  دمیرو ند ی مرد  چی_تا حاال ه
 ببخشدت. د یاما شا ستمین

 

 _خدا کنه...
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 و گفتم:    دمیخند

 

 . ادیبودن بهت م یو منطق لسوفانهیف یژِستا  نی چقدر ا گم ی_م

 

 آخم بلندشد:  یاز بازوم گرفت که صدا   یزیر شگونین

  

 ؟ یر ی م یمنو ...با تاکس  یکم گرفت ز،دستِ ی_ کوووفت،کم مزه بر

 

 دم در منتظرمه. میشخص ی_پس نه!راننده  

 

 و گفت:  دیخند

 

 . یخرینم نی _تو که ماشااهلل وضعت خوبه،چرا ماش

 

شدن،فعال  یهمه اسنپ گرفتن و سوار تاکس  نی_تو فکرشم خودمم خسته شدم از ا 
 خداحافظ . 

 

 . کنمیم  تیموفق یدور دور،خداحافظ برو به سالمت ،برات آرزو  یببر  دی_منم با 
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  فتهیب یفردا قراره چه اتفاق کهنی ا  ذاشتیراحتم نم ی لحظه ا   یکه داشتم برا  یآشوبه ا  دل
 . شدمیاز جانبش م  یمنتظر هر واکنش دیبا  گفتینرگس راست م شدی از ذهنم پاک نم

که قرار بود برم شرکت،دلم آروم و قرار نداشت سر کالس درس نشسته بودم   یلحظه ا  تا
به   قایکه دق  کردمیفکر م نی حواسم به درس باشه،همه اش به ا  یکه ذره ا  نی بدون ا
 بگم!  یچ ری آرشاو

همه دانش جو ها تند تند    شیبعد از نوشتن فرموال نشست رو صندل یمی حک استاد
 کرد،ی م ری س گهی د یایدن هیتو   من  کردند،امایم  یبردار اداشتی

 که نرگس به پهلوم زد به خودم اومدم و بلند گفتم: یسلقمه ا  با

 

 _آخ چته نرگش ؟ 

 

 اشاره کر و آروم گفت:  کردیغضب نگام م ری چشم و ابرو به استاد که م با

 

 .زنهی _چند باره صدات م

دارن تئاتر  بود به طرِف من که آخر کالس نشسته بودم،انگار  دهی سرها چرخ  ی همه
 . ننیبیم

 

   ؟ی کن اداشتی ی خوا یست،نمیامروز اصال حواستون به درس ن یانی_خانم ک

 

 . سمینو یاالن م دی_ ببخش
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 حرف خودکارم رو برداشتم و خودم رو مشغول نشون دادم،   نیبعد از زدن ا  و

که   یبار هیکنم اما همون  لیترک تحص گهیم طونهی و دانشگاهم شده بود دردسر،ش درس
  یهفت پشتم بس بود،آخ که چقدر دلم برا  یحماقت کردم و به حرفش گوش دادم برا 

 تنگ بود، ری آرشاو

رفته بود خاموشش کنم  ادم یتو کالس و شد قوز باال قوز، دیچیپ لم یزنگ موبا  یصدا 
پرتم کنه از کالس   یبا اردنگ خواستیم ،انگاریدنیاستاد هم که شده بود د ی  افهیق
  انیپا یبود،حتما االن داشت به نمره   یریحساس و سخت گ یل ید خاستا رون،کال  یب

 ! کردیترمم فکر م

،فقط خدا   داست یکه نکوست از صبحش پ یسمت من،روز  دیکله ها چرخ یهمه    دوباره
 کنه. ری به خ شویباق

در آوردم،کاوه بود خدا بگم چکارت کنه االن چه    فمیاز تو ک مویگوش ع یسر   دیببخش هی با
 . فمیصدا کردن گذاشتم تو ک یوقت زنگ زدن بود؟ قطع کردم و بعد از ب

 

 گفت:  تیکالس بود و استاد با قاطع ی آخرا

 

 .رمیبگ زیی ازتون کو خوامیامسال م یجلسه   نیآخر شهیبعد که م  ی_جلسه  

 

 دانشجوها بلند شد.اعتراض  یجمله اش تموم نشده بود که صدا  هنوز 

 

 . هیکاف دیکه بهتون دادم بخون ی،تنها از رو جزوه ا  ارمی سخت نم دی_نترس
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  یب یمیکالس رو کنسل کنه اما استاد حک  دیکه به خاطر ع کردندیها هنوز اعتراض م بچه
 . رونی توجه رفت ب

 .زدیداشت غر م زیر هی  رون،نرگسیب مینرگس از کالس رفت با

 

  نیکنسل کردند ا   دیجلسه آخرو به خاطر ع دیاسات  ره،همهیبگ ز یی آورده کو ری وقت گ  نمی_ا
  میی دارو یم یجزوه ش ادمهیمگه من  ره،حاالیبگ زمیی کو خوادیبلکه م کنهی نه تنها کنسل نم
 گذاشتم... یرو کدوم گور

 

 .ستادمی خودم افتادم و تو جام ا یجزوه   ادی  هوی

 

 ؟ یسادیشد چرا وا  ی_چ

 

 .رهیاز کتابام تو شرکت آرشاو   یکی_جزوه ام و 

 

 حاال برو شرکت باهاش حرف بزن. نی_خوبه پس ،بهونه هم جور شد پس هم

 

 استرس لب زدم:  با

 

 _االن برم؟ 
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 جواب داد: کالفه

 

 بعِد مرگ سهراب برو. نی_نه بش

 

 دوباره زنگ خورد کاوه بود.  لمیموبا

ازم   یجواب بد یخوایم نم،اگهیاسمش رو بب خوامینم  یاون ور حت  ریرو بگ تی _اه گوش
 که نشنوم. ری فاصله بگ

 

 گفت: یدوباره زنگ خورد نرگس حرص فم،کهیکردم و انداختمش تو ک قطع

 

 .انهی  یکنیماس ماسکت رو خفه م نی_ ا 

 

 چقدر کم اعصاب شده بود دایجد نمیا

 ود زدم رو اتصال: رو قطع کنم،اما سامان ب م یکه کاوه باشه خواستم گوش  نیفکر ا با

 

کنه قراره امروز   یباهامون همکار خوادیکه بهت گفته بودم م یسعادت ؟ی ا یم ی_سالم،ک
 . یباش دیقرار داد با  ی...واسه امضا ادیب
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  ریبا آرشاو  یقبل از هرکار  دیرفت با ینم یکار چ یکه من داشتم دلم به ه یاسترس با
 . زدمیحرف م

 

 ؟ یخودت امضا کن شهی_نم

 

 .یخودت باش دیبا  شهی_نم

 

 .نمشیبیکارخونه است، بگو پس فردا م سی پس فردا روز تاس   امیب شهی_امروز نم

 

 گفت:  یمیلحن مال  با

 

   م،امای کن یپدرت رو دوباره راه انداز  یکارخونه  میتونست یدوندگ نهمه یبعد از ا  نی_بب
 . ادی ستت نمقلق کار د یتا کار نکن ،اما یتجربه ا یب دونمیم یندار یذوق  چیانگار ه

  یاز دغدغه ها  دونستیچه م کنم،امای م یداشت فکر کنه من از کار کردن شونه خال حق
 من. 

 

 تونستم  یتو نبود،نم  ی_ازت ممنونم اگه کمکا

 ...ومدمی حتما م تونستم یاگه م کنمینم یببرم،اما من از کار شونه خال ش یپ ییکار به جا 

 

 از قطع نرگس با خنده گفت:  بعد
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 بچه  ه یاالن تو   یعنیشه،ی آرام باورم نم ی_وا

 ره؟ یکه کارخونه داره و پولش از پارو باال م یدار هیما 

 

 خوره؟ یاز مشکالتت رو باز کنه به چه درد م یکینتونه گره   یکه حت  ی_پول

 

 

 

 و گفت:  دیکش یآه نرگس

 

از   یلیخ یگره   یزنیش حرف مراجب به ت یاهم یب ینجوریکه تو ا یپول نی_هم
که از  نهیبه خاطر ا  دی،شایاز وجودشون خبر ندار یکه تو حت کنهیرو باز م یمشکالت
بوده   تی اهم  یب یلیخ تیواست فراهم بوده نقش پول تو زندگ یخواست یهرچ یبچگ
 اما...

 نشست،کنارش نشستم: یمکتیدرهم و ناراحت رو ن یا  افهیرو خورد و با ق حرفش

 

 ؟ یناراحت یدوستم؟از چ ی_اما چ

 

 و ناراحت گفت:  دیآه کش دوباره
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مون شمال شهر نبوده و هم  م،خونهیشهر  نیی دختر پا هیکه   نیواسه ا یدونی_م
 .شمیم  ری تحق ن یامی بن یچقدر توسط خونواده   ستمیسطحشون ن

 

 مکث ادامه داد :  یاز کم بعد

 

بزرگ بود دستمون   یلیهم که گرفته بود خ یا ،خونهیعجله داشت واسه عروس ن یامی_بن
  یخونه   انی م ا یخونه شون   می ر یهربار که م نیسر هم  میبخر هیزیجه  میتنگ بود نتونست

  یمجبورم ساکت باشم و دم نزنم...ه  نیامیسرکوفتاشون رو تحمل کنم،به خاطر بن  دیما با 
و درسمم تموم نشده از   میازدواج کرد  ستیاه نچند م  وز خواهر از کجاش بگم برات هن 

هم باهاشون   نیامیکه بن نهیا  یارم،بدبختیزدن که بچه ب یاول قفل  یهمون روزا
  اریحاال خر ب تی سر خونه زندگ نی درست شو و بش  الی خیب گنیام م  گهیموافقه،دو روز د

 بار کن.  یباقال

 

  نی هامون عج یغم با زندگ ای خودش رو داشت،گو  یبود،هر کس بدبخت یبی روزگار عج چه
 شده بود. 

 

 بگم واقعا... یچ دونمی_نم

 

 رو قطع کرد و با خنده گفت:  حرفم
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  ییواسه من الال ایکن،بعد ب  ستی رو راست و ر یکه زد  ی...تو برو گند  قیرف الیخی_ ب
 بخون. 

 

 . کن ری خودت آرامش رو به قلب هامون سراز  ایصورتش لبخند زدم،خدا  به

 ؟ یچرا نشست گهی_برو د 

 

 باال بردم:  میبه حالت تسل دستامو 

 

 _باشه دوستم...برام دعا کن،استرس دارم بدجور.

 

 شد وکوله ام رو داد دستم و ُهلم داد: بلند

 

 خداحافظ.  کنم یم  تیموفق  ی... برات آرزوگهی_برو د 

 

تش رو  که تمام جالل وجبرو یبودم،شرکت ستادهی ا  ریشرکت آرشاو   یبعد جلو  یساعت
 بود دهیرسوندش زحمت کش نجایبه ا یبود که روزها و ساعت ها برا  یمرد  ونی مد

با   دونستمی اسمش رو نم یکه حت  ریآرشاو   یدستام از استرس عرق کرده بود،منش کف
  قا یدق دونمینازک کرد،و خودش رو مشغول کارش نشون داد،نم یپشت چشم  دنمید

 بود؟  ی مشکلش با من چ

 ! اد یکه از من خوشش نم رهی آرشاو  یاز عاشقا   یکی نمیا نکنه
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که انگار ارث   یرفته بود تو هم جور یفکرا اخمام حساب نینچسپ، با ا  یکرده دختر غلط
 :دمی آبم روش پرس هیو   دهی بابام رو باال کش

 

 تو اتاقشه؟   ری_آرشاو 

 

 کشه؟  ینفس م یچجور  دهیکه مال یکرم پودر نهمهیا  ریپوستش ز  موندم

 

 تر مجد تو اتاقشنونن._بله،اما دک

 

کرد   یشرکت کار م شگاهیکه  تو آزما یاز دکتر مجد ،سپهر جوون خوش مشرب  منظورش
 رو استخدام نکرده بودند!  ید یجد ستی پینگاه کردم،پس هنوز تا ستی پیتا زیبود، به م

استرس   کردم،اونقدریم یبزنم رو تو ذهنم حالج خواستمیکه م ییز،حرفای پشت م نشستم
گذارش   یروبه منش  رون،یاومد ب ری سپهر از اتاق آرشاو  یداشتم که حد نداشت بعد از کم

 رو خواست.  شگاهیکارِ امروز آزما

 

 گفت:  ی که انگار فقط با من مشکل داشت با لبخنِد ژکوند هیمنش

 

 خدمتتون. دمیدکتر االن م ی_چشم آقا 

 

 زد و گفت:  ین افتاد لبخند گرمدنبال گشتن شد،نگاه سپهر که به م  زشیم  یتو کشو  و



 باران  انهیتاز 

639 
 

 ؟ یی دای_سالم آرام خانم، ناپ 

 

 : دادیکردم لبخند بزنم،اما مگه استرس مجال م یسع

 

 کنم.  یکار نم نجایا  گهیکه د هیمدت  هی_سالم،

 

که   یبهش انداخت،و بعد از اون با همون لبخند ی رو به دستش داد نگاه ی برگه ا یمنش
 .رونیکرد و رفت ب   یرو لبش    بود خداحافظ

بردم،نفس   رهی رفتم،دست سردم رو به طرف دستگ ر یبا استرس به طرف اتاق آرشاو  
 بسم اهلل...درو باز  کردم و رفتم تو. هیو با    دمیکش یقیعم

گرفت   ستمی با تعلل نگاهش رو از رو س ریدم،آرشاو یسالمم رو خودم هم به زور شن  یصدا 
 چشم دوخت.  و به من

رو   تشی از جذاب یزیوجود چ  نیبزرگ و نامرتب بود اما با ا  شهیبر خالف هم ششیر ته
 کم نکرده بود،

تفاوت و   یزود رنگ نگاهش عوض شد، اونقدر ب یلیاول متعجب بود اما خ  نگاهش
  بهیغر ه یبود که حس کردم   یباشه،نگاهش جور ری خود آرشاو نیسرد  که شک کردم ا 

 ! ستادهی جلوش ا

رو مشغول کارش نشون داد و در همون حال   زدند،خودشیقلبم انگار رخت چنگ م تو
 :دی سرد پرس

 ؟ یاومد   ی_واسه چ
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 بسته  بودم آروم جواب دادم:  خی کالمش   یکه از سرما   یحال در

 

 _اومدم باهات حرف بزنم.

 

 نگام کنه گفت:  نکهیا  بدون

 

 مونده باشه.   یباق یمن و تو حرف  نی_فکر نکنم ب

 

بخوابونه تو   یلیس هی  یحت  ا یکنه  رونمیداد بزنه و ب نکهیرو داشتم،ا  یهر واکنش  انتظار
 تفاوتش رو نداشتم، یسرد و نگاه ب  تینها  یلحِن ب نی گوشم اما انتظار ا

 مبل:  نی تر  کی و نشستم رو نزد   اوردمین طاقت

 

کردم و   م،حماقتینبخشاگه   یبد کردم و حق دار دونمیمونم،میمن...من پش  ری_آرشاو 
 ... که بخوام انکارش کنم ستین یزیچ  نیا

 حرفام براش مهم نبود؟   یعنیتوجه به من مشغول کارش بود، یب 

 ! زدمیحرفامو م دی با اما

 

بهش گفتم،مثل جون کندن بود اما جون کندم و گفتم از   زویاما همه چ دیلرز   یم صدام
که حرف   یشد تموم مدت می تصم نی که باعِث ا  ر یام ییکاوه از حال و روز َبد دا  شنهادیپ
 دوخته بودم!  نینگاهم رو از شرم به زم زدمیم
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گفت معلوم   یگفت...م  یم شنهادشیبشه،کاوه دائما   از پ ینجوریخواستم ا ی_به خدا نم
  دونمی آزاد شه از کجا معلوم حبسش پنج سال نشه،ده سال نشه م یک تیی اد ستین

 .مونمیاشتباه کردم اما االن پش

 

که رو   یپر از خشمش روبه رو شم اما با همون اخم یکردم ،انتظار داشتم با چهره    نگاش
 و مشغول کارش بود،   ستمشیس  ینقش بسته،  چشم دوخته بود به صفحه  شیشونیپ

  ینجوریکنم اما ا  هیو زار زار گر  هیگر ریبزنم ز  خواستمیاز مونده بود،ماز تعجب ب دهنم
 نشم! هیتنب

 بود.  دهیکدوم از حرفام رو نشن جی ه انگار

 زدم:  صداش

 

 ر؟ ی_آرشاو 

 

 ! شنوه؟ینم یعنینشون نداد، یواکنش چیه

 

 بلند تر صداش زدم:  نباریا

 بگو.  ی زیچ هی  ری_آرشاو 

 تر شده بود گنگ نگام کرد،  ظی که حاال غل یاخم با

 رو در آورد.  مشیس  یب یها  یبرد سمت گوشاش و هندزفر دست
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کندم تا حرفامو بزنم  ی جون م نجایهمه مدت که داشتم ا نی ا  یعنیمن،   یخدا 
 تو گوشش بوده!   یهندزفر

 

 من اومدم باهات حرف بزنم،اون وقت تو...  ری_آرشاو 

 

 : دیسرم داد زد که چهار ستون بدنم لرز  یجور

 

 کنم.  سیراست و ر  یرو چجور یکه تو زد  یموندم گند  ستمین کاری_آره،ب

 

 : دمیپرس متعجب

 

 کردم من؟  ؟چکاری _چه گند

 

 ا؟ یپس بلند شو ب ینیبب یخوا ی_م

 

بود؟من چکار کرده بودم مگه ؟بهت زده   یچ رون،منظورشیاز من بلند شد و رفت ب  جلوتر
 .رونیپشت سرش رفتم ب 

  هیروشن کرد و رفت تو  ستموی کارم بود نشست،س زیم  شیپکه چند وقت  یزی م پشت
 گفت:  ل،بلندی فا

 ! یزد  یچه گند نی خودت بب ای_ب
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اون     یهم  با تعجب ذل زده بود به ما،دوست نداشتم جلو یرفتم جلو ،منش متعجب
رو باز کرد و گرفت   یکه باز کرده بود نگاه کردم پوشه ا  یلیسرم داد بزنه! به فا ینجوریا

 جلوم: 

 

بنداز    یثبت کرد   نی که درباره شرکت  کاسپ ینگاه به اطالعات هیبعد   نیخوب بب نوی_ا
 ن؟ ی کیبه نظرت 

  هینبود،مال   یکیکه ثبت کرده بودم رو خوندم با اطالعات داخل پوشه   ییها  نوشته
آخه حواسم   یثبت کرده بودم،لعنت  نیواسه شرکت کاسپ یبودند که اشتباه گهیشرکت د 
 کجا بوده؟ 

 گفت:   ی عصب دم،کهی به االن داشت؟سوالم رو پرس یچه ربط نیدو ماه گذشته بود ا اما

 

تا   ،هزارم یقرارداد بست یشرکت خارج  نیبا ا  روز ید  یکه ثبت کرد ی_طبق اطالعات غلط
قرار  شرکت    نیبه خاطر اشتباه تو با ا  گهیشرکت د   هی یبه جا  میرد کرد  نویمورد بهتر از  ا 

 به االن داره؟   یچه ربط یگی اون وقت م  میداد بست

 

بغضم رو به زور قورت   شیمنش یاونم جلو  زد یسرم داد م ینجوریبود که ا ریآرشاو  نیا 
 دادم و آروم گفتم: 

 

 _خب  فس ...فسخش کن. 
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 بارم باشه؟   ن یقرارداد که  االن دوم ریزدم ز  یحرفم ،ک  ری زدم ز  ی_من ک

 

 رو گرفت سمتم: پوشه

 

 گهی ساعت د  میو درستش رو ثبت کن تا ن ق یاطالعات دق نیحرفا بش نی ا  ی_به جا
 شده اش تو اتاقم باشه. نتیپر

 

خودم سوخت باورش   یدست لرزونم پوشه رو از دستش گرفتم و نشستم،دلم برا  با
 من باشه!  ری همون آرشاو  نیسخت بود که ا 

  یتر میبا لحن مال یبه منش  کرد،روی ت نگام مکه با پوزخند داش یچشمم خورد به منش 
 گفت:

 

 . ارندیقهوه واسم ب هی_پروانه بگو  

 

  نوی! الهیتکم  تمیظرف گهیبسه د ای زد؟خدایرو به اسم صدا م شیتا حاال منش ی!از کپروانه؟
عاشقت   گه یدوستت نداره،د گهی تموم شد آرام د  دمی گفت و رفت تو اتاقش،  تو دلم نال

 چطور سرت داد زد؟   ید ید ستین

ساعت    میکه ثبت کرده بودم رو پاک کردم تا درست کنم گفته بود ن یاشتباه اطالعات
نبود اگه دوباره   دیبع چیجنبوندم ه یدست م دیشده اش تو اتاقش باشه،با نتیپر  گهید
 .زد یو سرم داد م   ومدیم
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بودم اما   ری گسرم داد زده بود دل  شیمنش  یکه جلو نی که از رفتارش خصوصا ا نی ا با
دفعه گوش نداد معلومه   نیکنم باهاش حرف بزنم اگه ا  یدوباره سع دیباخودم گفتم با 

 ببخشدم.  خوادی وقت نم  چیه گهید

 که تموم شد رفتم تو اتاقش طبق عادت   کارم

 . رونیاتاقش ذل زده بود به ب  یا شهی ش واریقهوه به دست از د شی شگیهم

 

 ...ری_آرشاو 

 

 رو قطع کرد:  حرفم

 

 !یرو صدا بزن  میلیاسم فام  دمیم  حی_ترج

 کردم به خودم مسلط باشم.  یسع

 

 ...یبه حرفام گوش کن شهی_م

 

 نمونده... یحرف چی من و تو ه نیب گمی_قبال گفتم االنم م

 

 شدن قلبم رو حس کردم.  یکه گفت،متالش ییبعد ی جمله
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 من وجود نداره!  هیتو زندگ یآرام گهی_تموم شد د 

 

 بهش. ناباور ذل زده بودم  زم ی قطره اشک بر کی   یحت  نکهیا  بدون

تو صورت   یریی تغ نی کوچک تر ارن،بدونیچشمات ب نکهیگرفته باشه بدون ا قایعم دلت
 بود. هیاز گر  یدینوع جد  نمیا

 

جبران کنم اما تو   خواستمیبودم و م مونیباشه من خواستم باهات حرف بزنم،پش ادت ی_
 .ینذاشت

 

 اندوه زمزمه کردم:  با

 

 .شهی_خداحافظ واسه  هم

 

 به طرف در رفتم،صدام زد:  و

 _صبر کن! 

 

 اما برنگشتم. ستادمی ا

 

 ؟ یبر یخوایکه م ی_کارات رو کرد 
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 و متعجب گفتم:  برگشتم

 

 ؟ _کدوم کار 

 

 ؟ یکه واسش استخدام شد  ی_همون کار

 

 .کنمیکار نم نجا یا  گهیکه د  ؟منی _چه کار

 

 گفت:  تی جد با

 

 رو امضا کرده باشم. یاستعفا نامه ا   ادینم ادمی چرا من خبر ندارم؟   ؟پسی _استعفا داد 

 

 االن ازم استعفا نخواسته بود ، اما االن ... تا

برگه برداشتم و استعفام رو نوشتم و دوباره رفتم تو اتاقش برگه   هیرون،ی اتاقش رفتم ب از 
 .زشیرو گذاشتم رو م

 

 استعفا نامه. نمیا  ای_ب
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  یمتعجب من با خونسرد ی چشما ینگاه بهش انداخت و جلو  هیرو برداشت  استعفام
 . زیم  یپاره اش کرد و انداخت رو 

 

 . گهیقرار دادت تا دو ماه د   خی_تار 

 

درهم و َفک منقبض شده   ینگام کرد که حساب کار اومد دستم،اون اخما  یدم،جوریخند
 نداره،  یوجه شوخ چیکه به ه دادیم   نیاش نشون از ا 

 ام رو جمع کردم و گفتم:  خنده

 

 ؟   یگیم  یدار ی_چ

 

 .یسی وا  یاضافه کار د یحرفا برو سر کارت،اگه تموم نشه با نی ا  ی_به جا

 

 _و اگه نمونم؟ 

 

 گفت: یلحن  سرد  با

 

 . یبمون دی کارمند جد هیشدن   دایتا پ دی به موندنت ندارم،اما با  ی_منم عالقه ا 
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 د؟ ی_با

شده رو داشت نگاه   نتیپر  ینشست و همون طور که برگه ها  زش یو پشت م رفت
 جواب داد:  کردیم

 

 ی ای که هر وقت دلت خواست ب ستی_شهر هرت ن

  گهینفر د  هیشدن  دایتا پ دیکار دو نفرو انجام بده پس با  تونهیپروانه نم ،ی ا ین ینخواست
 .یبمون دیبا

 تو اتاق. دایهمون لحظه زنگ زد به پروانه و گفت ب و

 

 .یانیداره بده به خانم ک نتی و پر  پ یبه تا از یکه ن یها   لی_پروانه فا 

 

 : دیو اون پروانه ،پروانه اخماش رفت تو هم و زود پرس یانیمن شدم خانم ک  ِهه

 

 _مگه قراره کارش رو ادامه...

 

نگاش کرد که الل   یمونم،  جور ی چشم تو هم  که شده م یدلم گفتم اصال به کور تو
 گفت:  عانهیادامه نداد و مط  گهی گرفت و د ینمو

 

 _چشم آقا. 
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 .  رونی رفت ب و

 

  نیتموم شده بود،سامان اگه منو پشت ا  بایاز هفت  شب گذشته بود  و کارم تقر ساعت
 آورد،  یحتما از تعجب شاخ در م  دیدیم  زیم

 ...زیم ن یکارخونه بود و صاحبش پشت ا  سیروز تاس  گهیروز د هی

تا   خوردیبهش م شتریپروانهه هنوز نرفته بود،البته ِکرم ب نیکارکنا رفته بودند اما ا  ی همه
 پروانه! 

 زد و گفت:  یلبخند مهربون دنمی با د  رفتیم  ریرضا قهوه به دست داشت به اتاق آرشاو  آقا

 

 سر کارت؟  یبرگشت  یدخترم به سالمت ی_خسته نباش

 

 لبخند زدم:  متقابال

 

 کنند. دایپ نیگز یه جاک  ی_بله البته تا زمان

 

 کنند. دا ی_خدا کنه زودتر پ

 

 : دمیآروم گفته بود بهش توپ یلیپروانه که خ یلب ر یز  یجمله  نیا  دنیبا شن 
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 ؟ یگفت یزی_چ

 

 گفتم؟  ی_نه چ

و   ستادی آقا رضا ا یگفتم،بلند شد و جلو یک ن ی بب رم،حاالیگی م نوی حال ا یروز  هی من
 گفت:

 

 من ببرم.   نی_بد

 

تا حاال   یبود؟از ک یها چ  ینیری خود ش نیشده چشم  دوختم بهش،قصدش از ا مات
 بره؟ یقهوه م  سیواسه رئ یمنش

 

 . برمی_نه دختر جان خودم م

 

 توجه گفت:  یب

 

 .برم ی_کار دارم باهاش،قهوه اش رو هم م

 

خودم اونجا   ری قهوه رو برداشت و رفت تو اتاق آرشاو ینیمن س ی نگاه حرص یجلو  و
پروانه که اومد دلم   ی خنده  یبود،صدا  ریبودم و تموم هوش و حواسم تو اتاق آرشاو 

 گرفت.  شتریب
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صورتم   ی که جلو  یدست دنی د  د،بایخندیداشت م ینجوریبهش گفته بود که ا یچ یعنی
 به خودم اومدم،سپهر بود گنگ نگاش کردم که با لبخند گفت:  خوردیتکون م

 

 ؟ یزدم اما جواب نداد  ؟صدات یی _کجا

 حوصله جواب دادم: یب

 

 متوجه نشدم. دی_ببخش

 

 شد؟  یسرکار پس چ  ی اینم گهی د ی_تو که گفت

 

 حوصله گفتم:  یب

 

 شدم. مونی_پش

 

بدم    صی رو تشخ جنس نگاها تونستمی م یتا حدود  کردمیکار م  نجایکه ا یمدت  نیا
دوستانه    یو تا حدود   یمعمول شهینداره نگاه سپهر هم یمعلوم بود قصد و غرض خاص

بود که زود  یخون گرم دمش،آدمید یکم م ی لیبود خ شگاهیبود،چون کارش تو آزما
 . شدیم  یمیصم

 

 : دیپروانه انداخت و پرس زی به م ینگاه
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 پروانه کجا رفته کارش داشتم. نی ا  یدون ی_م

 

سوال تو   ن یا  زدند؟وجودی صدا م  یو پسوند شوند یپ چیهمه اسمش رو بدون ه  چرا
 بپرسم: یذهنم باعث شد ناخودآگاه سوال

 

 _پروانه؟ 

 

 پروانه وایش گهی _آره د

 . 

 

از  یز ی چ ریپروانه بود،اما به خاطر وجودش تو اتاق آرشاو  لشیدختره فام  نی ا پس
 نشد.  کم میناراحت

 

 .سهیکه تو اتاق رئ نهی_تو اتاقه آرشاو...منظورم ا

 

 ممنون. یلی_باشه خ

 

گفت    شدیشدم،م قیصورتش دق  رون،تویاومد ب ری لبخند به لب  از اتاق آرشاو  پروانه
  کردیبه هلو م لیبود لولو رو هم تبد  دهیکه مال یدآبیخوشگله البته اون همه سرخاب سف
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رو خاموش کنم ،اما پروانه انگار قصد رفتن   ستمی س خواستمیکارم تموم شده بودم و م
 نداشت 

 . رونیاز اتاقش اومد ب ری آرشاو

 

 ؟ ی_چرا هنوز نرفت

 

بلکه پروانه   ستمیمخاطبش من ن دمیبا لبخند سر بلند کردم و خواستم جواب بدم که د 
 !است 

 ناز لبخند زد و گفت:  با

 

گفته دو  دهی دنبالم  کارش طول کش ادیه داداشم زنگ زدم قراره بدوره ،ب  یلی_راهم خ
 .ادی ساعت بعد م

 

 

 به داداشش زنگ زده بود که من متوجه نشده بودم؟  یبود ، ک یموزمار عجب

 

 ؟ ینیتک و تنها تو شرکت بش ی خوا ی_دو ساعت م

 

 . ستی ن یچاره ا گهی_چکارکنم د 
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 تکون داد و خواست بره که یسر ری آرشاو

به من که اخمام تو هم بود رو به پروانه   ینگاه میشد و با ن مونیآخر پش یلحظه   
 گفت:

 

 . رسونمتیمن م  ایتنها نمون ب شهی م  یکل شرکت خال گه ی ساعت د  می_تا ن

 

  یروزا اد ی رون،ی به من بندازه رفت ب ینگاه نیکه کوچک تر نی حرف بدون ا نی زدن ا با
 ( رسونمت ی تنها نرو خودم م دیافتادم)آرام گه کارت طول کش  مونیی اول آشنا

 اون روزا بغض شد و رو گلوم چنبره زد،   یادآوری

 نتونستم آروم باشم و تلخ گفتم:  کردیرو جمع م  لش یداشت وسا  یبا خوش حال  پروانه

 

 ؟ ی د یکه به هدفت رس ی_خوشحال

 

 _جونم؟ 

 

 که من متوجه نشدم؟  یبه داداشت زنگ زد  ی_خودت رو نزن به اون راه،تو ک

 

 : ستادیرو گذاشت رو دوشش و روبه روم ا  فشیک
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 به تو داره؟  یباشه چه دخل  نیکه هدفم هم میری_گ

 

 کردم یبود که فکرش رو م یزیپروو تر از چ  نیا نه

 شدم و ذل زدم به چشماش و گفتم: بلند

 

 وگرنه...   ریفاصله بگ ری _از آرشاو 

 

 ؟ ی _وگرنه چ

 

 لبش بود گفت:  یکه گوشه   یلبخند حرص در آور با

 

  ؟دوستی ؟نامزدش ی،زنشیداد ینشون م تیحساس   نقدریکه ا  یری آرشاو  ی_تو چکاره 
 ؟ ی ،کدومیدخترش

 نثارش نکنم.   قشهی که ال یرو هم فشردم تا هر فحش لبامو

 

هم که قبال  بوده تو همون قبل جا مونده و با رفتار امروز  یزیچ  ،هریکارش چی_تو ه
 نیوار نباش و  واسه من تع  دیام خودیمعلومه که تموم شده است، پس ب  ری آرشاو
 نکن!  فیتکل

 

 رون،یبگم رفت ب ی زیکه چ نی از ا  قبل
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  گنیکه م ستین خودیشده  عذاب جونم ب نی نجال هنوز تموم نشده بود که ا  کابوس
 لنگه! یسنگه ماله پا   یهرچ

تموم   یعن یبرم خونه؟  ییبراش مهم نبود که تنها یعنینگاهم به من ننداخت  هی  یحت 
 زد؟ یکه دائم ازش دم م یشد اون عشق

 ! یخواست ،خودتیزد، خودت کرد  ادی تو سرم فر ییصدا 

  یعنی ؟یبودم چ مونیآره خودم کرده بودم،اما حاال که پش دیاشک شد و چک دیترک بغضم
 فرصت دوباره نبودم؟  هیمستحق 

 

راهرو با سپهر  روبه رو شدم،اشکام رو زود پس زدم اما   رون،تویرو برداشم و زدم ب فمیک
 شده بود.  رید

 : دیپرس متعجب

 

 شده؟  یزی_چ

 

بزنه رفتم  یا  گهیفرصت کنه حرف د  نکهینه تکون دادم و قبل از ا یبه نشونه   یسر
 رون یب

دست از سرم بر   نمینگاه کردم،سامان بود ا  خوردی که داشت زنگ م م یگوش یصفحه  به
 داشت!  ینم

 

 و صاف کردم و جواب دادم:  صدام
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 _بله... 

 

 ...یخوبم تو خوب ی سالم مرس  کی_عل

 

 شوخ طبع بود.  کردیم بابا کار شیکه پ  ییمثل وقتا  هنوزم

 

 شرکت؟  یای ب یخواینم ی_خانم فرار

 

 .دادیساعت هشت شب رو نشون م یساعتم نگاه کردم، عقربه ها  به

 

 ؟ ی_شرکت واسه چ

 نگاه بهش بنداز.  هیحداقل   ایکرده ب میقرار دادو تنظ ی_کاظم

 

 داشت!   یچه دل خوش نمیا

 

 ارم؟ یسر در م ی_اخه من چ
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فردا صبح زود  یامضا کن  دیاوراقم هست که با یسر هیدم، یم حیمن واست توض  ای_ب
 برم اداره.  خوامیم

 

 و گفتم:  دمیکش یپوف

 

 . امی_باشه االن م 

 

  ییتاکس چ ینبود ه اری که امروز کال شانس باهام  یی اما از اونجا  رمیبگ  یتاکس خواستمیم 
 زد. یپر نم

 

 سوار شه گفت:   نکهیرو باز کرد و قبل از ا نشیماش  رون،دریکه از شرکت اومده بود ب سپهر

 

 رسونمت. یآرام خانم من م  ای_ب

 

  ایو گفت ب  دیاز راه رس یهر ک یعنی ستین یکه فکر بد  یچ یعنی هم نبود، ی بد فکر
 دکتر مملکته!  یناسالمت ستی که ن یک ،هر یو سوار ش یفورا اعتماد کن دیبرسونمت تو با 

به   دیدارند،با یریشده بودم که خود درگ ییها وونه ی خودم خنده ام گرفته بود مثل د از 
 گرفت  تا تباه نشده بودم خودم رو نشون بدم.   ینوبت از دکترش  م هیگفتم  ینجال م

 بود گفتم:  سادهیسپهر که منتظر وا  روبه
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 .رمیم ی_نه ممنون با تاکس 

 

 لبخند گفت:  با

 

 . یسی وا نجایا دی با  یتا ک ستی معلوم ن  رسونمتی_تعارف رو بذار کنار،من م

 

  یروز اول اد یسوار شدم    یرو نداشتم و با تشکر کوتاه یصبر کردن واسه تاکس ی  حوصله
رفته بودم عقب نشسته بودم    ییبرسوندم ،در کمال پرو  خواستیم  ری افتادم که آرشاو

ا خنده  گفته بود   بعدش خودش در جلو رو برام باز کرد وب  یبهم نگفت اما دفعه  یزیچ
 .دیکش ی اون روزا پر م یدلم برا  ،چقدرست ین می شخص یکه راننده 

و آدرسو   رونی اون روزا اومدم ب  یاز حال و هوا خواستیسپهر که آدرس رو ازم م  یصدا با
 بهش گفتم.

نکنه که  ینپرسه و کنجکاو   یزیچ  کردمیبه صورت ناراحتم انداخت خدا خدا م ینگاه
 .دینپرس یزیخداروشکر چ

 خودم رو هم نداشتم. یلحظه حوصله  اون

َشم سپهر که نگاهش به شرکت بود با   ادهیکه پ نی شرکت قبل از ا  یجلو  نیتوقف ماش با
 :دی پرس یمتعجب یلحن

 

 ؟ یکنی _دو جا کار م
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 به شرکت انداختم و در همون حال گفتم: ینگاه

 

 هم شروع کنم. نجای ارم رو اک دی_هنوز نه اما از پس فردا با 

 

  ازمندم یاز بس ن کردی شده بود،خنده ام گرفت البد فکر م یسپهر پر از تاسف و ناراحت  نگاه
 دوجا کار کنم. خوامیم

 

 یپاسخ گذاشتم بزار هر چ یبودم اما نگاه پر از ترحمش رو ب زاری که از ترحم ب نی ا با
 دوست داره فکر کنه!

 

 ممنون آقا سپهر. یلی_خ

 

 رو قطع کرد:  حرفم

 

 _سپهر. 

 

 _بله؟  

 

 _سپهر صدام کن.
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 _لبخند زدم و گفتم: 

 

 ... سپهر.یعنیممنون آقا سپهر، یلی_خ

 

 .کنمی_خواهش م

 

چشمام   یبابا جلو  دنیشرکت د  ومدمی که م ییروزا ادیرفتم تو شرکت،  یاز خدا حافظ بعد
 جون گرفت،

 گوشه از قلبم  رو دردهام تلنبار شد. کی اون روزا حسرت شد و  ادی

 : دمیکه سامان بهم داده بود پرس یاوراق   یاز امضا  بعد

 

 _تموم شد. 

 

 رو به دستم داد: یا  برگه

 

 تمومه. گهید  هی_آخر

 

 گفتم: گرفتمیهمون حال که برگه رو از دستش م در
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 برم. خوامیه زنگ بزن بهش فردا مدار نیماش  شگاهی نما یدوستت که گفت اون  ی_راست

 

 مِد نظرته؟   ینی...فقط چه ماشمیری بگو باهم م ی بر ی خب،فردا هر وقت خواست یلی_خ

 

 و جواب خودش رو داد: دیخند

 

 بلند آره؟  ی_حتما شاس

 

 چپ نگاش کردم و گفتم:  چپ

 

 _نه.

 

 ؟ ی _پس چ

 رو گذاشتم رو دوشم:  فمیشدم و ک بلند

 

 جلب توجه کنه،فعال من برم. خوام ی نم دونم،فقطی_نم

 

 شد و گفت:  بلند
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 باهات حرف بزنم.  دیقرار داِد پس فردا هم با یدرباره   رسونمت ی _م

 

  ی،حتبود افتادم دهیپروانه سرم کش یجلو ریکه آرشاو   یو داد  نیقرارداد شرکت کاسپ ادی
 .دادی هم عذابم م ادشی

 *** 

 : دیپرس  یبا کنجکاو   نرگس

 

 شد؟  یچ  نمیکن بب فی _جون به لب شدم تعر

 

 هاش با بغض لب زدم: یبد رفتار ادی به

 

 _نشد.

 

 بوده؟  تیی به خاطر دا یگفت  ؟ یرو گفت لتی؟دلیکن...حرفات رو بهش گفت  فی _از اول تعر

و برهان آوردم بلکه درکم کنه،بهش   لی ساعت فک زدم و هزار تا دل ه ی_آره جون کندم و  
 جبران کنم...  خوامیحماقت کردم اما م دونمی م مونمیگفتم پش

 

 گفت؟چکار کرد؟  یچ  ری_خب آرشاو 
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 ؟ ی چی_ه

 

 : دیتعجب پرس با

 

 ؟ ی چ یعنی؟ی چی_ه

 

 منو نشنوه .   یآزار دهنده  یتو گوشش بوده که صدا  ی_آقا هندزفر 

 

 نگام کرد: یبا دلسوز  نرگس

 

 ده؟ یاز حرفات رو نشن چکدوم یه  ی_مطمئن

 

 گفتم:   نانیاطم با

 

 .دادینشون م یواکنش هیحتما   دیشنی _آره اون از کاوه و پدرش متنفره ،اگه م

 که غم عالم   توش نخفته بود گفتم : ییو با صدا  دمیکش یآه
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تر   هیهم انگار غرب بهیکه از صد تا غر  یکرد،جور ینگام م یچجور ینیبب ی _ نبود
باورت    ینیبود لحِن کالمش اونقدر سرد بود که اگه بب یاز هر حس  یبودم،نگاهش عار

 .شهینم

 

 نگام کرد:  یبا مهربون نرگس

 

 تو... هیعاد  نای_خب ا

 

 گفتم: یرو قطع کردم و با دلخور حرفش

 

 ...ستین نی _همه اش ا

 

 گفتم:  یبغض خفه کننده ا  با

 

سرم داد زد که چهار  یجور ش ی منش  ی ازک تر بهم نگفته بود جلوکه از گل ن  یری_آرشاو 
  یآرام گهیبازم خواستم باهاش حرف بزنم بهم گفت د  نایبا تموم ا ،اماد ی ستون بدنم  لرز 

 من وجود نداره!   یتو زندگ
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  یواقعا هم جا  کردیباز نگام م یکردم،و نرگس با دهن  فیاون روزو براش تعر   انیجر
اونقدر دلخور و ناراحت   ن،ی ِاال ا میکرده بود  ین یب شیرو پ یتعجب داشت هر واکنش

 بودم که حد نداشت،کم از دست پروانه حرص نخورده . 

 

 سرکار؟  یبر  یخوا یواقعا م یچکار کن یخوا ی_حاال م

 

سرکار... قطعا تا اون زمان من از دست   یا یب دیشه با  دایپ نیگزیکه جا ی_گفت تا زمان
 هاشو.    یمسخره باز  ینیبب یست یگذاشتم ن ابون یپروانهه  سر به ب نیا

 

داشته باشه... خودت رو   یرفتار  نی همچ  دمیحق م ری به آرشاو ییجورا هیمن  یدونی_م
بهتره از هم جدا   میخور یبگه آرام من و تو به درد هم نم  ادیب هوی  ریآرشاو  یبذار جا

قانع کننده باشه بعد از  لشیکه دل  نی قلبت رو غرورت رو بشکنه بدون ا و بذاره بره  میش
   ؟ی داشت یبزنه که اشتباه کرده تو رفتار بهتر رفباهات ح ومد ی مدتم م هی

 

 نداشتم. ینرگس،قطعا رفتار بهتر  یگی_تو راست م

 

جواب سالمم رو داد و رفت   یقبل اخم کرد و با سرد   یمثل دفعه  دنمیاومد با د   نیامیبن
 تو اتاق. 

 

کم از اون    ده،واالیم  لمیراه به راه اخم تحو هیشوهرت بگو!چ  نیبه ا یزی چ هی_نرگس 
 . کشمینم سشیرئ
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 با خنده گفت: نرگس

 

 _حقته. 

 : دمیود پرسب  دهیرنگ پر یصورتش که کم دنیجوابش رو بدم اما با د خواستم

 

 . یستیسرحال ن ادیامروز ز   کنمی_حالت خوبه،احساس م

 

 مبل و گفت:  ی رو دیکش دراز 

 

 دارم.  جهی سر گ ی کم هی_خوبم فقط  

 

دهنش برد حالش بد شد   کی که نزد نیبرداشت و هم لیآج یکم یخور ل یتو ظرف آج از 
 هجوم برد.  ییدستش رو گذاشت رو دهنش و به سمت دستشو 

مسموم شده باشه بلند شدم   نکهیچش شد،نگران از ا  یدفعه ا  هینگاش کردم، ینگران با
 رفتم و از پشت در صداش زدم:  نی امی به طرف اتاق بن

 

 ن؟ یامی_بن
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 _بله؟ 

 

 ...ای_نرگس حالش بد شده ب

 

 : دیو پرس رون یجمله ام تموم نشده بود که زود اومد ب هنوز 

 

 _کجاست؟ 

 

 نکنه مسموم شده باشه؟  ارهی باال ب خواستیفکر کنم م یی _دستشو

 

 رفت و از پشت در صداش زد:  ییبه طرف دستشو یدستپاچگ با

 

 حالت خوبه ؟   زمی_ عز 

 

 : رونیکرد اومد ب  یکه دست و صورتش رو با حوله خشک م  یدرحال نرگس

 

 شد.  یچ شای _خوبم،جواب آزما 

 

 .زنمی االن دوباره زنگ م زنگ بزن  گهیکم د هی   ومدهیگفت هنوز ن  دمی_از دوستم پرس
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 ...؟نکنهیشی آزما چه

 

 :دم یرفت تا به دوستش زنگ بزنع رو به نرگس پرس نیامیبن

 

 هو؟ یشد   ؟ِچتی شی_چه آزما 

 

 زد و گفت:  لبخند

 

 . گمیم_بذار مطمئن شم بهت 

 

و شروع کرد به قربون    دیاومد و نرگس رو در آغوش کش یبا خوشحال ن ی امیبن یاز کم بعد
 صدقه رفتن ،نرگس با خجالت گفت: 

 

 آرام زشته؟  ی_نکن جلو 

 

 _زشت خودشه.

 

 چش شد؟  نی،اگرد شده نگاش کردم  یچشما  با
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 : دیپرس نرگس

 

 شد هر چند که از رفتارت مشخصه. یچ شایجواب آزما  گهی_بگو د 

 

 .یعن ی،گل کاشتم  ی_مثبته عشقم،حامله ا

 

و   ینگاش کردم،تو نگاه نرگس نگران  یاز خجالت سرخ شد،با خوشحال  چارهیب نرگس
ظرف شکالت رو جلوم   یالوص  دیزا  یبا شاد نیامیخوند بن شندی رو همزمان م یخوشحال
 گرفت: 

 

 .ینین یکن خاله   نیر ی_ کامت رو ش

 

رو از ظرف  برداشتم، نه به اون اخم و تخم اولش نه به  یلبخند تشکر کردم و  شکالت با
 االنش.

 *** 

  خواستیداد دلم م ینم ی بهم مرخص  ریآرشاو  کردمیم یکارخونه هر کار سیتأس روز 
 سرمو بکوبم به طاق 

 : گفتی م یکالم بود با سرد  کی  حرفش

 

 _ کارت که تموم شد بعد برو! 



 باران  انهیتاز 

672 
 

 

به  یبرم،بماند که سامان چقدر زنگ  زده بود و سعادت ریساعت تاخ  هیشدم با  مجبور
  ییلویخوردم فکر کنم چند ک ری که از رفتار آرشاو یاخماش تو هم بود حرص  رمیخاطر تاخ

 وزن کم کردم، 

خانم خانم  دنمیرو شروع کرده بودند و با د  دشون یکه با شوق کارجد ییکارگرا  دنید
به   شتریداشت و ب یحس حال خوب شونیخوشحال  دن یافتاد،د یگفتناشون که از دهن نم

 .  کردیم  پندم یکار پا

و بعد از اون    ریشرکت آرشاو  رفتم یو استراحت واسم حروم شده بود،صبِح زود م یکاریب 
 کارخونه،

واسم مهم بود زنگ زده بود   ادی که ز  نیرفته بود خارج از کشور،حاال نه ا  یواسه کار  کاوه
 ! رهیم یکجا و واسه چ دمینپرس ی و بهم گفته بود،منم از خدا خواسته حت

که   نیبودم،نه ا  دهینکش ریهفته کم از دست آرشاو  کی  نی هفته گذشته بود و تو ا  کی
 کنه نه،  ی کار میبخواد مستق

 ! دادیتار سردش عذابم مها و رف  یتفاوت یب نیهم

واسه   یشرکت و  از هر فرصت  ومدیم   یآنچنان یها   پیو خصوصا پروانه که هر روز با ت 
 . کردیاستفاده م  ریشدن به آرشاو  کی نزد

زودتر برم   خواستم یتموم شده بود م  بایشده انداختم کارم تقر  نتیپر ی به برگه ها  ینگاه
 : دیخونه واسه امتحان فردا بخونم سپهر اومد داخل و پرس

 

 تو اتاقشه.  ری_آرشاو 
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 به پروانه کردم و گفتم: یلبخند اشاره ا  با

 

 نه من.  شوننیا  ی_منش

 

 به پروانه انداخت و صورتش رو به حالت چندش جمع کرد و آروم گفت:  ینگاه مین

 

 ه؟ یشکلاز تو بپرسم م  خوامیچندش...م  ی_دختره 

 

 خنده ام گرفت:   کرد یصحبت م ینطوریپروانه ا یکه درباره   ن یا از 

 

 _آره تو اتاقشه. 

 

انداخت،معلوم بود دلش واسم   دادمیبه من که  با عجله داشتم کارم رو انجام م ینگاه
 و اون پا کردن دلسوزانه گفت:   نیا  ی بعد از کم سوزهیم

اصال    ای؟ یدو جا کار کن یکنه تا مجبور نش شتریبگم حقوقت رو ب ر ی به آرشاو  یخوا ی_م
 ینجوریا  ؟حداقلیمن بش  اری دست  شگاهیآزما یا یچطوره بعد از تموم شدن کارت ب

 .یهمه اش تو رفت و آمد باش  یستیمجبور ن

 

درهم رو   ییدر اتاقش رو باز کرد و با اخما  ری بدم همون لحظه آرشاو یکه جواب نی از ا  قبل
 هر گفت:به سپ
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 تو اتاق؟  ی ای چرا نم  ؟ یواسه چ  یسادیوا  نجا یساعته ا  می_ن

 

 نظر داره. ریرو ز   نجایاتاقش ا  ینایپس آقا از تو دورب اوه

 

 گفت:  سپهر

 

 . امی _االن م

 

 : دیرو به من پرس و

 

 ه؟ یجوابت چ ی_نگفت

لبخند مکش    هیدرهم ذل زده بود به من از قصد  ییبا اخماکه  ریبه آرشاو  ینگاه مین
 مرگ ما زدم و روبه سپهر آروم گفتم:

 

 .نمیگزی جا هیفقط منتظر    نجایمن ا  ستین یاز یممنون ن یلی__خ

 

 شتره؟ یاونجا حقوقش ب یعنی_
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 _آره خب. 

 

 سوال... هیفقط  لتهی_هر جور م

 

 : دیانداخت وآروم پرس  ریبه آرشاو  ینگاه مین

 

 هست؟  یزیچ  ریشاو تو و آر نی_ب

 

،اما فقط   ست ین گهی بگم بود اما د م؟خواستمیتابلو بود نقدریا یعنیبود؟  دهیاز کجا فهم 
 نه بسنده کردم.  کی به گفتن 

 دوباره صداش زد: هیکه معلوم بود عصبان ری آرشاو

 

 من کار دارم.  ؟یا ی ب یخوا ی_سپهر نم

 

 زود گفت:  سپهر

 . امی _االن م

 

 که ته خنده داشت گفت:  یآروم تر یبعد رو به من با صدا  و
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االنه که خودمو   کنهینگام م  یچجور نیبنداز بب ری نگاه به آرشاو هی _آره منم باور کردم  
 کنم من برم تا ِخفتم نکرده.  سیخ

 

رفت تو هم و   شتریلبخنِد من اخماش ب دنی با د   ری گفت و رفت تو اتاق،آرشاو نویا  
 که سپهر  نیهم

سپهر شده بود اما   یمی هفته متوجه رفتار صم هی ن یتو اتاق درو با حرص بست،تو ا  رفت
 هر بار فقط اخم کرده بود اما االن... 

 کردن یتوجه نبود تو دلم قند آب م  یکه  واقعا ب ن یا از 

 گفت:   کنمینگاش م دید  ی وقت  کردینگام م یافتاد به پروانه که با حرص آشکار  نگاهم

 

 بزنند!  کی ت  دیها  با همه با   یبعض حنی _چه وق

 

که  نی ا  یآشکارا حرص خوردنش خوشحال شدم و برا  نیشدن از ا  یعصبان یجا به
 با لبخند گفتم: ارمیحرصش رو در ب  شتریب

 

 زم؟ یعز  یگی _خودت رو م

 

  شد،انگاری بزنه اما منصرف م ی ،چند بار لب باز کرد تا حرف گفتی هم که خودش رو م واقعا
 بگه. یچ دونستینم
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به من انداخت و زود رفت   یبه سمتش هجوم برد،نگاه  عیکه زنگ خورد سر  شیگوش
 رون یب

 مشکوک بود. یلیخ رفتارش 

 رفتم.  ری و به اتاق آرشاو دمیکش یا  ازهیخم یاز تموم شدن کارم ازخستگ بعد

کلمه حرف زد، منتظر موند خودم   کی  یمدت نه نگاهم کرد و نه حت ن یتو ا  شهیهم مثل
 حرف بزنم،

 .یجذاب بود و خواستن شهیرو مرتب کرده بود  مثل هم ششیکردم ته ر   نگاش

 حبس شده ام رو رها کردم و آروم گفتم: نفس

 

 برم؟  تونمی _کارم تموم شده م

 

 نگام کنه سرد جوابم رو داد:  نکهیا  بدون

 

 _نه.

 

 _اما فردا امتحان دارم...

 

 

تا   یکرد ی کارت رو م ینداختی هرهر و کرکر راه نم  هی_اگه امتحانت واست مهم بود با بق
 . یخونه ات و به درست برس یزودتر بر
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 بگو آقا از کجا ناراحته، پس

 . زشیم   یدر آورد و انداخت جلو  زشیم  یرو از تو کشو یا پوشه

 

  دیباشه وگرنه با زمیترجمه شده اش رو م  گهیت ددو ساع  ،تای_بردار دو ساعت وقت دار
 . ینیبش یاضافه کار

 

 عذاب دادنم انتخاب کرده بود ی رو برا یروش خوب

 

 _اما...

 _اما و اگر نداره.... 

 

 پوشه اشاره کرد: به

 

 . رونی _بردار و برو ب

 

 بغض لب زدم:  با

 

 ؟ یکنیرفتار م ی نجوری_چرا باهام ا
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پر از اشکم رفته رفته اخماش از   یچشما  دنیمکث سر بلند کرد و نگام کرد با د یکم با
به موهاش   یدست یچشماش داد با همون کالفگ یتو  یهم باز شد و جاشو به کالفگ

  مونیبزنه اما پش یخوند،خواست حرف شدیرو از تو چشماش م   یناراحت د،عمقیکش
برداشتم و رفتم   زشیوشه رو از رو مپ  بزنم یحرف گه ید نکهینگاهش رو ازم گرفت،بدون ا 

 . رونیب

 کنه؟  یرو سرم خال  تشینگهم داشته  که فقط حرص و عصبان نجایا

 !  ستین  یخوشحاله حرف ینجور یاگه ا شهیآروم م ینجوریاگه ا  باشه

،مشغول کارم شدم اونقدر خسته بودم که حد نداشت  هرجور دوست داره رفتار کنه بزار
 یلینداشتم خ یو شبش هم خواب درست و حساب  نجایچون صبح زود اومده بودم ا 

 .ومدی خوابم م

فقط منتظر   نمیرفت ا  ری تموم شده بود بلند شد و به اتاق آرشاو شیکه ساعت کار  پروانه
 رفت و فقط من موندم. ش یبهونه بود بره به اتاقش بعد از تموم شدن ساعت کار  هی

زد   گارشیبه س یقیهنوز نرفته بود کارم که تموم شد به اتاقش رفتم،پک عم ر یآرشاو  اما
 : دیکه نگاه نافذش رو دوخته بود به من پرس یودر حال

 _تموم شد؟  

 

  نیچندم نینگاهم رنگ غم گرفت،ا انداختم و  ی گاری تو جا س ی ها  گاری به ته س ینگاه
 کرد؟ یبود که دود م یگاریس

 سوالم رو از تو چشمام خوند که پوزخند زد.   انگار
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 تموم شد؟  دمیپرس ی_چرا ساکت

 

 گفتم: آروم

 

 _آره تمومه.

 

که  یکه حواسم جمع باشه دستم خورد به فنجون نی،بدون ا  زی م یرو گذاشتم رو  پوشه
آخه کم شانس تر از منم هست؟هول   یشکست لعنت یبد  یبود،افتاد و با صدا زیم  یرو

 کردم و زود گفتم:

 

 . کنمی،االن جمش م دی_ببخش

 

چرا   دونمیفنجون رو جمع کنم نم ی شکسته  یحرفم خم شدم تا تکه ها  نیدنبال ا  به
 .ستیاونقدر دستپاچه بود،هر آن منتظر بودم سرم داد بزنه که چرا حواست جمع ن

 خون اومد؟  یو ک  دیدستم بر   یک دمیحواسم پرت بود که نفهم  اونقدر

 شیدگ یبر  دنیزود بلند شد و دستم رو گرفت با د ری سوزشش آخم بلند شد،آرشاو از 
 گفت:

 

 با خودت!  یچکار کرد  نیبب  وونهید  ی_دختره 
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 گفت:  ی تر میبا لحن  مال   نباریبه دستم انداخت و ا  ینگاه دوباره

 

 سوزه؟ ی...م؟یفکر  یب نقدری_چرا ا 

 

برده بودم و ذل زده   ادیجواب بدم محو کاراش بودم،سوزش دستمو به کل از   نکهیا  بدون
 بودم بهش، 

دستم رو رها کرد و دوباره نشست   یبا کالفگ هو یکنم، یبدون حرف نگاش م دید  یوقت
 رو به طرفم گرفت.  یش و بدون حرف چند برگ دستمال کاغذ زی پشت م

 دستم. یدگیبر ی دستماال رو از دستش گرفتم و گذاشتم رو  یلب  ریتشکر ز  با

 

 برم؟  تونمی _م

 

 به نشونه آره تکون داد  یبزنه سر یحرف  نکهیا  بدون

 ردم. اونجا رو ترک ک  یلب ر یز  یخداحافظ هی با

 * 

که   دیام ن یو به ا   دمیتختم دراز کش یکم کنه،رو م یقهوه ام نتونست از خواب آلودگ یحت
حداقل بتونم چند تا سوالو جواب بدم مشغول خوندن جزوه ام شده ام اما اونقدر خسته  

 جزوه ام خوابم برد. یبودم که همونجا رو 

نبود  شتری پنج تا سوال ببه سواالت انداختم   یامتحان نشسته بودم نگاه  یسر جلسه  
 . کردیپنج تا سوال کل  کتابو خالصه م نی اما جواب هم
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   ییکسا  ی تونسته بودم جواب بدم  از بس سخت بود حت مهیدوتاشو اونم نصف ن فقط
 اعتراضشون  بلند شده بود.   یکه خونده بودن صدا

 به ساعتش انداخت و گفت:  یی بود،نگاه الیخ یب شهیمثل هم  یمیاستاد حک اما

 

 . دیار ی_وقت تمومه برگه هاتونو ب

به برگه ام   یداد،نگاهیبهشون بها م ادیکه ز  نیدوباره اعتراض کردن حاال نه ا دانشجوها
 بلند شم برم اگه قرار بود معجزه شه تا االن شده بود.  انداختم و با خودم گفتم بهتره 

تو کالسم نگاش نکنه اما از شانس   یتا وقت مکردیخدا خدا م زی ام رو گذاشتم رو م برگه
برگه ام با   دنیکردن با د  یگندم همون لحظه برگه ام رو برداشت و شروع کرد به وارس 

 تعجب گفت: 

 

 . نیبود یممتاز   یشما که دانش جو یانیچه وضعشه خانم ک نی _ا

 

  نگاه بچه هارو، رو خودم حس کردم خدا بگم چکارت کنه حاال ینی حرفش سنگ نی ا با
 که همه بفهمند؟  یزد یحتما جار م  دیبا

 

 گفتم: آروم

 

 نتونستم بخونم. دی_ببخش
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 . میدانشگاه و نسکافه سفارش داد یکافه  مینرگس رفت با

 : دمیذوق پرس با

 

 خوبه؟  ینی_ن

 

 و گفت:  دیخند

 

 شده. زی چه عز ومدهی_ن

 

 و گفتم: دمیرو کش لپش

 

 موقوف مامان خانم. ی_حسود 

 

  شدهیچ نمیکن بب فی اما مامانش هم خوبه،حاال تو تعر  ید یخوبه هر چند که نپرس ینی_ن
 !یدرس بخون یکه نتونست

 

 خواهر دست رو دلم نذار که خونه!  ی_ه
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 گفت:  یکردم که با خوشحال فیرو واسش تعر  ماجرا

 

هنوز   ریکه آرشاو  نهیا  یها نشون دهنده   تیحساس  نیرسونه،ا یم  زویچ  هیهمه اش  نای_ا
 .  هیدوستت داره فقط از دستت عصبان

 

 د؟ ی بخشیمنو م  ریآرشاو  یعنیام رو برداشتم و مزه مزه اش کردم، نسکافه

 

 بخشه؟ ی_به نظرت م

 

  یکم که گذشت آروم تر که شد باهاش حرف بزن،مردا رو بر خالف ما زنا وقت هی_صبر کن  
 . یبه حال خودشون بذار دیبا ن یعصبان

 

 رو برداشتم: فمیتکون دادم ،بلند شدم و ک دیی به نشونه تا یسر

 

 کردم. ر ید  یاالنم کل نیمن برم،تا هم  زمی_ عز 

 

 رون، یزدم ب یخداحافظ  هیو با  دمیاش رو بوس گونه

 رو دوست داشتم  دی وز  یکه م یخنک و بهار باد

که کارم رو شروع کنم  نینشستم و قبل از ا  زمی گرفتم و رفتم شرکت،پشت م دربست
 پروانه زنگ خورد،جواب داد: زی م یتلفن رو 
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 _بله آقا؟  

 

 به من انداخت و دوباره گفت:  ینگاه 

 

 _بله االن اومدن. 

..._ 

 .گمی_چشم بهشون م

 و گذاشت رو به من گفت:ر  یگوش  نیاز ا بعد

 

 _برو اتاق جلسه؟ 

 

 تعجب گفتم:  با

 

 ؟ ی_اتاق جلسه واسه چ

 

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 

 .گهیحرفا د  ن یفکر کنم واسه گذارش جلسه و ا دونمی_چه م
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که   ری آرشاو ی به در زدم و با صدا ی و به اتاق جلسه رفتم،تقه ا زی م یرو گذاشتم رو  فمیک
 تو رفتم تو اتاق.  ایب گفتیم

بود سالم دادم و   ری سپهر و آرشاو  نیب یخال ینشسته بود ، تنها جا  زی صدر م  ری آرشاو
 .نشستم 

 

 آروم گفت:  سپهر

 

 . یومدیبگذره بعد م گهی کم د  هی یذاشتی_م

 

 _امتحان داشتم. 

 _ِا چطور بود؟ 

 

 کلمه افتضاح.  هی_

 

 . یی_اهان پس از اون شاگرد تنبال

 

 .ستهیرئ نیسر ا  ری _نه همه اش ز 
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 :کردمیحس م  روی نگاه آرشاو ینیسنگ

 

 . می_اگه حرف زدنتون تموم شد به جلسه مون برس

 

  یزیزبون نگه داشتم و چ م،اما یزد یکه ما حرف نم  یکردیبگم اگه تو شروع م خواستم
 نگفتم  

 ! خوردیحرص م  یام به قدر کاف بچه

 گفت:  کنهی که معلوم بود داره خنده اش رو کنترل م سپهر

 

 .دی_اوه بله جناب بفرمائ

 

 

 

باهام بهتر شده بود البته هنوزم رو سپهر حساس بود اما کمتر   ری رفته رفتار آرشاو رفته
باهاش هم کالم نشم،سپهرم   اد ی کردم ز  یحساسه سع  دمید  یکرد،وقتی م یباهام بد رفتار

 گفته بود: بود با لبخند  دهیفهم

 

که   دونمیم  نقدریتون بهم بخوره،اما هم ونهی افتاده که باعث شده م یچه اتفاق  دونمی_نم
  دمیاز حساس شدناش فهم  نویه،ا یهنوزم دوستت داره فقط از دستت عصبان ری آرشاو
 .کنهیرو دوا نم یچون بعد ها حسرت خوردن درد دیباهم حرف بزن دیکن یسع
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  ینیدلت سنگ یو تو   شدیبلکه تا ابد غم م کردیرو دوا نم  یگفت،حسرت درد  یم راست
 .کردیم

 

فرستاده بود واسه   کردندیها روش کار م یکه به تازگ ییدارو  ی نفراطالعات مهم پروژه  هی
 بود هنوز مشخص نبود. ی نفر ک هیکه اون   نی ( اما ا نایشرکت  مهرآرا)شرکت کاوه ا 

  هیبفهمه اون جاسوس ک کردیم یبابت ناراحت بود و کالفه،هر بار که سع نیاز ا ری آرشاو
 به

 . خوردیبن بست م 

هر   ننیاز دست کاوه و پدرش بدجور شکار بودم چرا دست بردار نبودند،فقط دنبال ا  
 .زندی شده زهرشون رو بر یطور

،حس  بره که صداش زدم ریبه من انداخت و خواست به طرف اتاق آرشاو  ینگاه نیامیبن
 به من شک کرده نگاش کردم و گفتم: کردمیم

 

 .ستیاما باور کن کار من ن یبه من شک کرد  دونمی_م

 

 زد و گفت:  لبخند

 

 . یکنینم یکار نیتو همچ دونمیبهت شک کنم،م د ی_ نه چرا با
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 . یبهم شک دار کردمیکه حس م یکرد ینگام م ی_اما هر بار جور

 

 گرفت:  یرنگ شرمندگ نگاهش

 

کار   دیکه شا دی رس یفکر به ذهنم م نیوقتا ا  یانکار کنم آره  بعض خوامی_خب راستش نم
  زدم،منویافکارم رو پس م ن یمدت ازت داشتم زود ا نی که تو ا یتو باشه اما با شناخت

 ببخش آرام. 

 

 نکن. یفکر ن یهمچ گهی اما د  نداره  یبی_ع 

 

 :د یمکث پرس یکم با

 

 .ی_هنوز با کاوه در ارتباط

 

 گفتم: آروم

 

 رفته خارج از کشور.  یکار ی_برا 
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  یدوست واقع هیبرادره  هیبرام مثل  ری ...آرشاو؟ی چکار کن یخوا یآرام، م هی_برنامه ات چ
  ستیدرست ن نیا  نمتونیبیم ینجور یا  ستین یبرام دلم راض یمونیتو هم مثل خواهر م

 .دی شیم تی اذ  دی هر دوتون دار

 

 و گفتم:   دمیکش یآه

 

  هیفرصت نی کنم  باهاش حرف بزنم ا  یدوباره سع  خوامیوضع م  نی_خودمم خسته ام از ا
 به هر دومون بدم.  خوامیکه م

 

خوب باشه همون اندازه ام مغروره، اگه نبخشدت   تونهی همونقدر که م  ری آرشاو   یدونی_م
 ؟ یکنیکاوه ازدواج م ؟بایچ

 

 لبخند زدم:   تلخ

 لبخند زدم و گفتم:  تلخ

 . شهیآزاد م میی دا ینجوریاز همون اول گرفته بودم حداقل ا   که هیمی_ تصم

 ؟ ی باهاش حرف بزن ی خوایم ی_ک

 فردا؟  دیشا  دونمی_نم

 

 . ری درست بشه رفت تو اتاق آرشاو زیهمه چ دوارمیبا گفتن ام تکون داد و  یسر
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رو متحمل بودم،استرس   یادی به ساعتم انداختم خسته بودم،اون روز ها فشار ز  ینگاه
 منو    ریکه آرشاو  نیا

  یآورد سرم رو گذاشتم رو ی نه و تصور ازدواج با کاوه داشت از پا درم م ای بخشه  یم
 همونجا خوابم برد؟   یک دمیخسته بودم که نفهم ز،اونقدریم

چشمام باز شد،سر بلند کردم و نگاش   ری آرشاو یاچقدر گذشته بود که با صدا زدن دونمینم
مثل قبلنا نگاهش مهربونه به خودم اومدم و   کردمی کردم نه تنها اخم نداشت بلکه حس م

 زود گفتم:

 

 ... یک  دمیخسته بودم نفهم خوامی_معذرت م

 

 گفت:  آروم

 

 خونه ات. ی بر یتونی،میقرمزت معلومه خسته ا  یاز چشما  ستین  حیبه توض یاز ی_ن

 

 بره تو اتاقش صداش زدم:  نکهیاز ا  قبل

 

 ...ری_آرشاو 

 

 نگام که کرد آروم لب زدم:  
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 _ممنونم.

 

تکون داد و رفت نگاهم افتاد    یمکث سر یبا کم  کردینگفت و بدون حرف نگام م یزیچ
با   ری نکرده بود که آرشاو دارمیمطمئن بودم از قصد ب   کردیبه پروانه که با حرص نگام م

 به سنگ خورده بود.  رشیبهم بگه اما ت یزی چ هیبشه و  یعصبان دنمید

رفتم  لمی از برداشتن وسا کنه،بعدیترش م یبهش زدم که مطمئن  بودم عصب یپوزخند
 . رونیب

  ای بابتش ذوق داشتم و  یاگه قبل ترها بود کل  دیانداختم،شا   مینقره ا ۲۰۶به   ینگاه
 مدل بهتر و باالتر بود.  هیابم  انتخ  دیشا

 هم   یبذارم و از طرف یحاال که کارخونه تازه در حال جون گرفتنه خرج اضاف  خواستمینم 

هم   نامهی بود که گواه نیا یمدل باالتر جلب توجه کنم بدبخت  هی دی خواستم با خر ینم
 .کردمیاقدام م یبه زود دینداشتم و با

 راه افتادم.  نیشدم و بعد از روشن کردن ماش سوار

 

 

  یدگیکه به چهره داشتم  بازم رنگ پر یکمرنگ ش یانداختم،با وجود آرا   نهیبه آ یینگاه
حرف بزنم   ریهر طور شده با آرشاو   خواستمیبود که م یصورتم مشخص بود امروز روز 

از   شهیهم  یبرا  دمیبخش یواگه نم   زدمیگوش بده بازم حرفامو م خواستیاگه نم  یحت
 ! رفتمی م شیزندگ

 که انگار از همون اولم نبودم.  شیاز زندگ  رمی م  یجور ی ا شهیکل ی قول اون جمله   به
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باهاش حرف بزنم استرس داشتم و دل آشوبه امونم رو   خواستمیکه م یقبل یدفعه   مثل
 بود.  دهیبر

 ، به طرف شرکت راه افتادم. رونیرو برداشتم و رفتم ب چمیو سوئ فیک 

طبقه رو زد و    یوارد آسانسور بشم پروانه که داخل بود از قصد زود شماره   نکهیقبل از ا 
 رم یبگ یاساس نو یحال ا یروز  هیمجبور شدم  منتظر بمونم،چقدر دوست دارم 

دستش رو   یبا دستپاچگ   دی که منو د نیهم  زد،امایحرف م یباال داشت با گوش رفتم
 . رونی و رفت ب ش ی و گوشگذاشت ر

و رفتم  زی رو گذاشتم رو م فمیشده بود،ک شتریکه بهش داشتم ب یکارش شک نی ا با
 .رونیب

که  یطور   زدیحرف م شیآروم داشت با گوش  ی لیبود و خ ستادهی فاصله از در ا یکم به
 کردم که بشنوم.  زیتر شدم و گوشام رو ت  کی متوجه نشه نزد

 

به محض   نیگفت ستند،خودتون یاطالعات ن یهمه  نایکه ا  دونستم ی _خب من از کجا م
 به حساب.  دیزنی که فرستادم پولو م نیا

 

  زندیکه ازش حرف م ینگم،پس اون جاسوس یز یرو گذاشتم رو دهنم تا ناقافل چ دستم
 به کفشش هست.  یگیر ه یبودم   دهیبودمش فهم دهیکه د  یبود،از همون روز اول نیا

 .صداش رو ظبط کنم   خواستمیرو در آوردم و گذاشتم روضبط،م میگوش زود

 

 یعنی بردارم    سیتونستم اون اطالعات رو از اتاق  رئ یقبل با هزار بدبخت ی_دفعه 
 کنم اگه بفهمند کارم ساخته است.  سکی دوباره ر نیگیم
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 زود گفت:  یداد که با خوشحال شنهادی مبلغ باال پ  هی شی کنم پشت خط فکر

دارو رو   ن ی که ا شنیمطمئنم موفق م  کنمیتالشم رو م ی_باشه جناب  من دوباره همه  
 .دیبه اسم خودتون ثبت کن

 

و دستش رو    سادی در بودم زود وا یمن که جلو   دنیتو اتاق با د ادی که خواست ب پروانه
 گذاشت رو قلبش. 

 

 ؟ ی شیممثل جن ظاهر   هویچته  دمیترس یییی_وا

 

 زد و گفتم:  لبخند

 

 . دمیرو شن زم،حرفاتیعز  ی_هنوز مونده تا بترس

 

 اولش شکه نگام کرد اما زود به خودش اومد،پوزخند زد و گفت: 

 

 ؟ یثابت کن   یخوا یرو م ی_بدون مدرک چ

 

ضبط رو لمس کردم،با وحشت   ان ی رو گرفتم باال و پا میمتعجبش گوش  یچشما  یجلو
 گفت:  یی حال با پرو نی ثل گچ اما با انگام کرد صورتش شده بود م



 باران  انهیتاز 

695 
 

 

 ؟ ی بود سادهیگوش وا  ی_به چه حق

 

 .ی کشیخجالت نم ه یتو،رسما   کارت دزد   یدار یی_عجب رو

 

 افتاده بود:   شیتازه دوزار  انگار

 

 من... نی_بب

 

 کاره ام. چیبزن چون من ه ری به آرشاو یدار  ی_شرمنده، هر حرف

 

 زنگ خورد،نرگس بود جواب دادم که زود گفت:  میلحظه گوش  همون

 

 آرام؟  یی_کجا

 

 گفتم:  متعجب

 

 ؟ ی_اومدم شرکت واسه چ
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 بهتره.  ینش یآفتاب ر یمدت جلو آرشاو  ه ی_زود برو از اونجا، 

 

 آخه؟  یواسه چ  یگیم  یدار ی_چ

 

و    یکاوه ازش جدا شد شنهادیهنوز خبر نداره به خاطر پ  ری که آرشاو دونستهینم ن یامی_بن
  نیامیبره بن  خواستیم  یوقت   نجایکار داشت اومد ا   نیامیبن ،بایون حرفا رو بهش زدا

هم خودش و هم تو رو آزار نده بهش گفت تو به خاطر آزاد شدن    نقدریبهش گفت ا 
چشماش   ی نیبب رویحال آرشاو   یآرام نبود ی،وایازدواج کاوه رو قبول کرد  شنهادیپ تیی دا

  هی اد یم ، یبر ومدهیبود که حد نداشت بهتره تا ن یشده بود دو کاسه خون اونقدرعصبان
 . شهیواسه هر دو تون بد م گهی م یزیچ

 

 از زبون خودم بشنوه.   خواستمیباهاش حرف بزنم م خواستمیم ن،یام یاز دست بن  ی_وا

 

کم که  هی  ینجا برحرفا بهتره از او  نیا  یبه جا دونسته،حاالمینم نیامی_گفتم که بن
 . یزنیباهاش حرف م ین یشیکه کمتر شد م  تشیگذشت عصبان

 

 یعصبان  یبه قدر کاف ری رون،آرشاوی رو برداشتم و راه افتادم برم ب فمیک  یاز قطع گوش بعد
وجه  چ یکرد،به ه یم  شتریمن فقط خشمش رو ب  دنیو ناراحت بود مطمئن بودم د 

 به حرفام گوش بده،  شدیحاضر نم

که اونجا پارک شده بود و کاوه داشت   دمیکاوه رو د ن یماش  رونیکه پامو گذاشتم ب نیهم
 .شدیم ادهیپ
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 اومده بود؟  یمگه خارج نبود ک  نیا 

پا تند کردم   که  بهش بگم بره اما از شانس گَندم   ندشیبب نجایا  ری نداشتم آرشاو دوست
 شده،  اده یک کرد و پرو پار نشیماش ری همون لحظه آرشاو

 به خون نشسته و فک منقبض شده اش رو!   یچشما  دید شدیفاصله هم م نیهم از 

اش رو   قهی کاوه خشِم تو چشماش دو چندان شد و به سمتش هجوم برد، دنیبا د 
 : دیچفت شده اش غر یدندونا نیو از ب نیحرکت کوبوندش به ماش هیگرفت و با  

 

 ؟ یواسه چ  یاومد  نجای_کثافِت آشغال ا 

 

 گفت: ییاش باز کنه با پرو  قهی از  رویآرشاو  یدستا  کردیم یکه سع  یدر حال کاوه

 

 _اومدم دنبال آرام. 

 

دست مشت   دنیبا د نجام،امایکه من ا یدونستیبگم خبر مرگت تو از کجا م خواستم
 با ترس صداش زدم:  ادیرو صورت کاوه فرود ب خواستیکه م   ریآرشاو  یشده 

 

 نه.  ری_آرشاو 
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شرکتش واسه   یشدن با کاوه اونم جلو  ری با درگ دمیترسیکه نگران کاوه باشم نه،م نیا نه
معلوم بود بد برداشت کرده فکر کرد واسه کاوه    ری خودش بد بشه،اما آرشاو

 : دندیپرس یم  ری شرکت اومده بودند و از آرشاو ینگرانم،نگهبانا 

 

 افتاده؟  ی_آقا چه اتفاق

 

  یتوجه نگاه پر از خشمش رو از کاوه گرفت و به من چشم دوخت،نگاه یب ر یآرشاو  اما
 ! یاز تأسف و ناراحت کنم،پریوقت فراموش نم چیکه ه

 به عنوان تاسف برام تکون داد و رفت!  یسر  ریاش رو آزاد کرد،آرشاو  قهی زود   کاوه

 و دل منم از جا کند!  رفت

 ! شدینم نیاز ا  بهتر

رو سرش آوار شده باشه   دشیباشه  و تموم ام  دهی رسباره ته خط  کی که به  یآدم مثل
 .سوختی م بیعشقمون عج یبرا  ریآرشاو  یخودم برا ینظاره گر رفتنش بودم،دلم برا

آرامم   ستیسپردم ن شی جان جان بده تا باشدت آرام جان، جان به غم ها یکه گفت ی"ا 
 هنوز" 

 

رو تار کرده بود  دمیفروغم که د یب یو َتر شدن چشما  سوختیم   قا  ی که عم یقلب جز
  یرو پر نم شیخال یجا  یبودن چیکه ه  یمرد یخال  ی،مبهوت وناباور ذل زده بودم به جا 

 کرد 

فقط    شیکه مقصر اصل  یی.مرگ آرزوهابود به تماشا نشستِن مرگ آرزوها.. سخت
 و خودت!  یخودت
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ون  َقدرش بیکه رق یافتاد به کاوه که چشماش غرق لذت  بود،لذِت شکستن مرد  نگاهم
بود که باعث   ادی ز  شیآت نیقلبم شد و اونقدر سوز ا شیآت زمینگاه لذت بار ه نیبود و ا 

 داد بزنم: هیو همه کَس محکم بکوبم بهش و با گر زیشد به توجه به همه چ

 

 ...یا یگفت ب یفطرت ک ؟پستیعوض نجایا  ی_چرا اومد 

 

 :  دیچفت شده اش غر  ی دندونا نی،کاوه از ب کردندیبا تعجب نگامون م همه

 

بود تموم   ری من و آرشاو نیب  یهر چ یمگه نگفت بشه منم نه تو  یعصبان   دیکه با ی_اون
 هندستون کرد دوباره؟   ادی لت ینجا؟فیا  یشد؟پس چرا دوباره اومد 

 

 پوزخند ادامه داد: با

 _پس خوب شد که به موقع اومدم. 

 

 .ییلیخ یآشغال یلی_خ

 

 راه افتادم دستم رو گرفت و گفت:  نمیگفتم و به طرف ماش نو یا

 

 _صبر کن. 
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از   شتر یبر کنترل کردنش داشتم تا ب یکه به زور سع یو با صدا  دمیخشم دستم رو کش با
 عام و خاص نشم با خشم گفتم:   یمسخره   نیا

 

 . یبه من دست بزن ی_به من دست نزن حق ندار

 

رو هم از سرت   یهمه چ ری ز  یکه بزن نیو کن فکر ا تو سرت فر نویا ی _تو قراره زنم بش
 .ید یاز چشم خودت د ید ید یوگرنه هر چ رونیبنداز ب

 

هم طاقت اونجا موندن رو نداشتم،طاقت   ی لحظه ا یبرا  یطاقتم طاق شده بود ،حت  
   فیاوراج دنیشن

 حماقت بود.   نیکه  مسبب  ا یا   کاوه

 

 

که از خودم سراغ نداشتم به طرف خونه  یکه شدم با سرعت سرسام آور نیماش سوار
 روندم. 

 

 

 داره. یدر پ ینیحماقت تا مدت ها تاوان سنگ کی اشتباه   مِ یتصم کی وقتا  یبعض

  ییکه از خانواده ام مونده دا یتنها کس خواستمیبرام مهم نبود فقط م زی چ چیه گهید
  دِ یسال من تنها حسرت بود و بس،حسرت عام ید یاومده بود و ع دیزودتر آزاد شه،ع
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حرفش رو به   ییوقت دا ه یبود که نکنه  نیدغدغه ام ا نی که بزرگ تر یسال گذشته ا
 ! مالش  میبر  شی ک یبنشونه  و به جا یکرس

خنده هام اون روزا به قول    یسال گذشته،صدا   دِ یامسالم و ع دِ یع  نیها بود ب  تفاوت
به  ییدا  یکه از دست سربه سر گذاشتن ها  ییلحظه ها  رفت،یمامان تا سر کوچه هم م

 : گفتی م  ییو به دا کردیاخم م  یبردم  و اونم مصنوع یبابا پناه م

 

 خان.  ریام یکن تی دخترم رو اذ نمی_نب

 

 یرو در م حرصم  وونهی دونه خل و د هی ی کیلوس،  یهم با گفتن دختره    ییودا
 .دندیرس یآورد،چقدر غم ها دور بودند و دور به نظر م

 راهم غم هست به دل  گرانی"د

 غمناک است"   یغم ک،ی من ل غم

 قول موالنا:  ذاشت،بهیاالن فقط غم بود که  تنهام نم اما

 نکرد  ادی  یکس  چیکه مرا ه ید ی"د

 بر غم باد"  نی غم که هزار آفر جز

 .دمی به خودم اومدم و از خاطراِت خوش گذشته ام دست کش می زنگ گوش یصدا با

 حوصله جواب دادم:  یانداختم کاوه بود ب یگوش ی به صفحه   ینگاه

 

 _بله؟ 
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 ؟ ی چرا جواب نداد یکرد  نی رو س اممی_پ

 

که اصال حوصله اش رو   یزی خانواده اش،چ شی پ میخواسته بود که آماده شم و بر ازم
 نداشتم.

 

 . امی نم یی_من جا

 

 شهینم نویاما ا یا ی نم رونی ب میبر گمی،میومدی ن دیخر می...؟گفتم بریاز شروع کرد _ب
خانواده ام و   شی و ببرم پ رمی بعد از عقد دستت رو بگ یندار ،انتظاریپشت گوش بنداز 

 عروستون. نمیبگم ا

 

 .کنهیدرد م گه،سرمیروز د هی_ بذار واسه  

 

 گفت:   یرحم یبود اما با ب دهینبود سر درد امونم رو بر  بهونه

 

 آماده باش.  گهیساعت د میمسکن بخور تا ن هیبرو   کنهیدرد م  شه،سرتی_نم

 

 !ییبه خاطر دا  ،فقطییلب زمزمه کردم فقط به خاطر دا   ریگفت و قطع کرد،ز  نو یا
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راحت   ری بود که به واسطه اش ،آرشاو یپروانه رو داشتم،مدرک یظبط شده  یکاش صدا 
  دشونیتهد  تونستمیراحت م  قیطر   نیو من از ا  ارهیدمار از روزگارشون در ب تونستیم

اما از بخت بدم بعد از تماِس   ری آزاد نشه صدارو بفرستم واسه آرشاو  میی کنم که اگه دا
لتم استفاده کرد و  رو بردارم پروانه از غف فمیتا ک زی رو م شتمگذا مویکه گوش ینرگس موقع

 صدا رو حذف کرده بود.

نرگس   قیگفتم و از طر  نی امیبه بن زویبابت حرص خورده بودم،همه چ نیاز ا  چقدر
 بودم که اخراج شده.  دهیفهم

  نیجز ا  یبود که خودم انتخابش کرده بودم و چاره ا  ی بلند شدم که آماده شم  راه ناچارا  
 که تا انتهاش برم رو نداشتم.

  میراحت یو با صبر و حوصله به خودم برسم رو نداشتم ،لباسا  نمیکه بش نیو دماغ ا  دل
 عوض کردم. میو شال آب  یآب نیو شلوار ج  یا   روزهیبلند ف یبهار  یمانتو  هیرو با  

عطر تند کاوه حس   یکه شدم از بو نیبود ،سوار ماش یبرق لب صورت هی  شمیآرا تنها
 کردم مشامم سوخت 

  رهیتوجه لبخند زد و خواست دستم رو بگ یدادم، اما کاوه ب یسالمش رو به سرد  جواب
 گفتم: یکه با تند

 

 _به من دست نزن. 

 

 تعجب نگام کرد:  با

 

 ه؟ یکارات واسه چ  نی _ا
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 زدم: پوزخند

 

 ندادند؟  ادتیمحرم و نامحرم    ه،ی_تو که مثال خانوادت مذهب

 

 کرد و گفت:  اخم

دستت رو   یذار یبه خاطر  نامحرم بدونمه که نم یعنیحرفا؟   نیو ا یدختر امروز  هی_
   رم؟یبگ

 

 _آره. 

 

که هزار تا    یخودم پوزخند زد که مطمئن بودم  به خاطر طرز  فکرم بود کاوه  ا مثل
  احترام بزاره فقط مونده   دینوع افکار و عقا نیبه ا تونستی دوست دختر داشت چطور م

 ! ن؟یبودند که پسرشون شده بود ا یخانواده اش چطور مذهب بودم 

 .دندید یبودند که پسر خودشون رو نم هی شدن واسه گناه بق  یغرِق قاض اونقدر

 

برخورد خانواده   نکهینداشتم نه استرس ا یروم نگاه کردم،حس خاص ِش ی بزرگ پ یال یو به
 تفاوت تر بودم.  یب شهینگران باشم ،از هم نکهیو نه ا  هیاش باهام چجور

  شیو نابود  یکه به قول نرگس کمر به تباه ی ا  ندهیآ  یواسم مهم نبود،حت  زیچ جیه
 بسته بودم! 
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 وجب چه صد وجب،  ک یکه از سرگذشت چه  آب

  ییدا  ینجوریواسم مهم باشه حداقل ا  زایچ  نیچرا ا گهیرو نداشتم پس د  ری که آرشاو من
 .  شدیآزاد م ری ام

 .باز شد کاوه اشاره کرد که برم داخل  یک ی ت یکه با صدا  در

 : دیخدمت کارشون باشه به استقبالمون اومد و کاوه ازش پرس زدمیکه حدس م یزن

 

 _همه اومدن؟ 

 

 اومدن.  شی ساعت پ مین نی_بله همه اومدن عمه ها و خانواده شون هم هم

 

که با  اخم  ذل زده بودند به من     تشی پر جمع یخونواده   ونیتو خونه، از م میرفت باهم
 تفاوت بود. یتنها پدرش رو شناختم که نگاهش کامال ب

خود کاوه   یخشک یکردند و جواب سالمم رو به زور دادند و بعد از احوال پرس لطف
 نم،یتعارف کرد که بش

بود که انگار من پسرشون رو با هزار   یرو دوست نداشتم رنگ نگاهشون جور نگاهشون
 داده بودم که باهام ازدواج کنه.  بیحقه و کلک فر 

 کردن.  یشروع کرد به معرف دونستند،کاوهیاز قرارمون نم ی زیبود چ معلوم

 درهم بود اشاره کردو با لبخند گفت:   شتر یکه اخماش از همه ب یزن مسن به

 

 هستند.  فهیمادرم شر  ینیبیکه م شونی _ا
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 زور لبخند زدم و گفتم: به

 

 _خوشبختم. 

 

 )آره واقعا مگه خوشبخت تر از منم هست؟( 

خودم به زور لبخند زد و تنها به گفتن ممنون اکتفا کرد و در عوض با چشماش برام   مثل
 .دیکش یخط و نشون م

 : دمیدادم و پرس  امیاز شام به  کاوه  که مشغول حرف زدن با پسر عمه اش بود پ بعد

 

 م؟ یر یم ی_ک

 

 میبودم و پچ پچ  هاشون رو نداشتم، بعد از ن نشونیذره ب ریکه ز  یاون همه نگاه   تاب
 رو داد:  امم یساعت جواب پ

 

 . هیحاال چه عجله ا  میری _م

 

 رو از رو بسته بودند، راشون ی همه  شمش 

که داشتند در مورد من حرف    دمیکاوه رو شن یمادر و عمه   یِپچ ِپچ ها یصدا   ناخوداگاه
 زدند  یم
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همه دختر   ن یچادر بپوشه با وجود ا هیافتاده،نکرده  لی انگار از دماغ ف  شینیب ی_م
 . نیدست گذاشته رو ا   لی و خانواده دار و با اصل و نسب تو فام بینج

 

 واقعا خنده دار بود؟   یدختر چادر هیدرخشان کنار  یتصور کاوه با اون سابقه   

 

 . چه غلطا که نکرده  ستیه پدر و مادر باال سرش نبوده معلوم نک ی_دختر

 

 .رونیو به حرفاشون گوش بدم بلند شدم و رفتم ب نمی نتونستم بش گهید 

 

 یهوا هم نم  نیا  یهام فرستادم حت هیرو به ر یبهار یو هوا  دم ی کش یعمق نفِس 
 از حال بدم  رو کم کنه. یتونست ذره ا 

 

  میتی دخترک  هیچقدر راحت  زنند یبودن م ییکه دم از خدا ییا آسمون نگاه نکردم، آدم به
 کردند، یرو قضاوت م

که  پدر و مادرش رو از دست داده    یدختر ای  به؟ینانج ستین یکه چادر یدختر یعنی
 که دلش خواسته کرده؟  یهر غلط

 

 کاوه به خودم اومدم:  یصدا با

 رون؟ ی ب ی_چرا اومد 
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 گرفتم؟  یاز تو اجازه م  دیبا ی_اومدم هوا خور

 

 ؟ یزنی__باشه حاال چرا م

 

 !هیازدواجم باهات چ  لی_به خانوادت بگو  دل

 

 باهام ازدواج کنه؟  خوادیم شیی بگم ؟بگم به خاطر آزاد شدن دا ی_چ 

 

 مادر و عمه ات هر جور دوست دارند راجب بهم حرف بزنند.  نکهیبگو،بهتر از ا نوی_آره هم

 

 و گفت:  دیخند

 

 به حرف اون خاله زنکا توجه نکن. زمی عز الیخ ی_ب

 

 زد؟ یحرف م ینجوری تعجب نگاش کردم،در مورد مادرش ا با

 

بعد ها به همسرش   تونستیچطور م  ذارهیبه مادر خودش احترام نم یکه حت یآدم
 احترام بذاره.   
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 داخل؟  می_بر

 . امی_تو برو من م

 

 . ای_باشه زود ب

 

سالش   شی پنج ش خوردیکاوه که بهش م یسام برادر زاده   ری گفت و رفت داخل، ام نو یا
شد و آروم    مون یو خواست بره داخل که پش دیانگار ترس دنمی با د رونیباشه اومده بود ب

 : دیپرس

 

 ؟ یترس  ی_تو از خدا نم

 

 گفت: یمزه ا تعجب نگاش کردم که با لحن با  با

 

 .یمعلومه خدا نترس گهی _مادرم م

 

 سکوت دوباره گفت :  یاز کم بعد

 

تو   بردتیم  یخدا ترسناکه اگه ازش نترس  ن،یی بد  یآدما ترسندیکه از خدا نم یی_آدما 
 جهنم. 



 باران  انهیتاز 

710 
 

 

 .زد یخدا حرف م ی درباره   یجور نیبچه کرده بودند که ا ن یتو سر ا  ایچ نیبب

 رز و گفتم:  یکنار گال  رفتم

 

 . نجایا  ای_ب

فاصله از من   یاومد و با کم  دیبا همون ترد دی لبخندم رو د ینگام کرد وقت دیترد با
 ستاد، ی ا

 که   یاشاره کردم و درحال یو به گل سرخ  نشستم

 کردم گفتم:   یهاش رو نوازش م  گلبرگ

 

 ه؟ یگل ک ن ی_به نظرت حالق ا 

 

 _خدا؟ 

 

 ؟ترسناک باشه تونهی گل م نینظرت حالق ا  به باستیو ز   فیچقدر لط ینیب ی_آره،م

 

 . کردیشده داشت نگام م جیگ
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 د؟ ی از خدا ترس  دیبا گنی_خب پس چرا م

 

 زدم و گفتم: لبخند

 

  یترس یم ی بد ناراحتش کن یکه با کارا  یخوا ینم  یدوست دار یلینفرو خ هی ی_ تو وقت
  یم یدوستش دار  یلیچون خ نجورهیکه از دستت برنجه ،ترس از خدا هم هم ن یاز ا
 . یکار بد اونو از خودت برنجون هیبا انجام   یترس

 

 

 ذوق گفت:  با

 

 خدا منم دوست داره؟  یعنی_

 

 _معلومه که دوستت داره. 

 

 _چندتا؟ 

 

 .ادیز  یلی_خ
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 چندتا؟  یعنی ادیز  یلی_خ

 

 گفتم:   میرفت یکه به طرف خونه م یبچه دست بردار نبود،بلند شد و در حال نیا

 

 _به آسمون نگاه کن به ستاره ها...

 

 به آسمون انداخت  ینگاه

 

 ؟ یستاره هارو بشمار یتونی _م

 

 فکر گفت:  یاز کم بعد

 

 .ادندیز  یلی_نه خ

ستاره ها    نی از ا  شتریب یحت  ست ی قابِل شمارش ن اده ی_دوست داشتن خدا هم از بس ز 
 .دوستت داره 

 گفت: یبلند  یو رو به آسمون با صدا  دیدستاش رو به هم کوب ی ذوق و خوشحال با

 

 . دوستت دارم  یلی_خدا جون منم خ
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 ؟ یکنی_چرا به آسمون نگاه م

 

 ._خب خدا تو آسمونه اون باالها 

 

 و دستش رو گذاشتم رو قلبش: ستادمیلبخند رو به لبم آورده بود ا  نشیر یلحن ش 

 

 تو قلبت نه اون باالها.  نجاستی_خدا ا 

 

 دنش،یوقت بود نرفته بودم د  یلیبهار افتادم،چقدر دلم براش تنگ شده بود خ ادِ ی

 دنش یبرم د ییگرفتم فردا بعداز مالقات دا  میتصم

سام هم به زور خودش رو کنارم   ری نشستم،ام  هیقنگاه ب  ینیتوجه به سنگ یداخل ب میرفت
 نازک کرد و گفت: یکاوه پشت چشم یجا داد عمه  

 

 کم از خودت بگو.  هی_خب عروس خانم  

 زور لبخند زدم:  به

 

 د؟ یدون یبگم که نم ی_چ

 

 . میدونینم یخاص زی_واال ما که چ
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 و سه سالمه...  ستی_ب

 

 مکث ادامه دادم: یکم با

 

 .میی دارو ساز  یرشته   ی_پدر و مادرم رو تو تصادف از دست دادم،دانشجو 

 

سکوت کردم لبخند زد   دید ینگفتم کاوه وقت  یزیچ  گهیمنتظر بودند ادامه بدم اما د  همه
 گفت:  کردینگام م  میکه مستق یو حال

 

 شده.   سیتأس یکه به تازگ یپوشاک  ی_و صاحب کارخونه  

 

من و کاوه در چرخش    نیحرفش نگاِه همه رنگ تعجب گرفت و نگاه ناباورشون ب نی ا با
 بود.

 بود اون شب! یشب چه

بذارنم رو   حرِف کاوه  کم مونده بود  نی ا دنیرو نداشتند بعد از شن دنمی که چشم د یآدما 
 سر و حلوا حلوام کنند!

که  میکنیم  یزندگ ییا یکرد تو دن یآور ادیبهم  نی آفتاب رنگ عوض کرده بودند و ا  مثل
 ! زنهیو هر جا حرف اول رو م شهیهم اتی ماد
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که داشت به   یصورت لبخند زده بود در حال یکاوه که حاال بر خالف قبل به پهنا  ی عمه
 رو به من گفت: کردیاشاره م  یپسر جوون

 

تازه امسال مدرکش    هیحساب دار سانسیخونده،فوق ل یپسرم حسابدار دیحم  زمی _عز
 ؟ یدستش رو بند کن یتونیرو گرفته خواستم بگم م

 

و   فی تعر  نی هم داشت ا  یاز پسرش،مگه تموم  دیو تمج  فیکرده بود به تعر شروع
 د؟ یتمج

 

 : دنیدر آخر با شن و

 

 بخش استخدام شده.  ری _حساب دار توسط مد

 

 برداشت.  دیو تمج  فی و دست از تعر  دیخواب بادش

 *** 

بود وفاصله انداخته    دهیحصار کش یی من و دا ن یب یرحم یکه با ب  یا  شهیپشت ش از 
  دید شدیکه به  لب داشت م ی با وجود لبخند یکه حت  ییبود چشم دوختم به دا

 بودنش رو!  دهیتک یو و در اوج جوون  یخستگ

رو برداشتم و   یگوش دیطلب یدلم آغوش پر مهرش رو م  یمهر یب یروزها  نیتو ا  چقدر
 تنها پر بغض ادا کردم: 
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 ...یی_دا

 

 ؟ ی...سالِمت رو خورد یی_جوِن دا

 

 رو به زور قورت دادم.  بغضم

 

 معده ات بهتره؟   ی_سالم، خوب

 

 گرفته بود: یرنگ نگران نگاهش

 

 شده؟  یز ی ،چیستی_خوبم اما معلومه تو خوب ن 

  

 نه تکون دادم.  یبه معن یسر

 

 .سی ن یزی_خوبم چ

 .یالغر تر شد کنمیم چشمات گود افتاده حس   ری ز  س؟ین یزی_چ

 

 و گفتم:   دمیخند
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 روز افتادم.  ن یتو به ا  ی_ از دور

 

 مکث آروم لب زدم: یاز کم بعد

 

 _دلم تنگ شده واست.

 

 من که روبه روت نشستم. وونهی_د

 

 کم کنه.  می تونه از دل َتنگ یمالقات کوتاه نم نی _ا

 

 و فقط آروم گفت:  دیکش یآه 

 

 روزا.  نیا  گذرهی _ م

 

 لبخند زدم و ناغافل  گفتم:  

 

 . دونمیم یش یآزاد م ی_ به زود
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 : دیکرد و زود پرس تعجب

 

 ؟ یدونی م  یزی_چرا مگه چ

 کردن حرفم زود گفتم: یگفتم به خاطر ماستمال  یچ دمیفهم تازه

 

 .یشیآزاد م یبه دلم افتاده به زود ینجوری_نه،هم

 

 ؟ یخبر ندار ریاز آرشاو   ی...راستزمی_خدا از دلت بشنوه عز

 

اسم رو گوشه گوشه اش حک کرده بود و   ن یکه ا ی قرار شد،قلب یاسمش قلبم ب دنیشن از 
اسم رو طلب داشت  و   نیقرار صاحب ا  یباز هم آشوب و ب گذشتیهزارسال هم که م
 قلب بودم!  نیا  یمن چقدر شرمنده  

 

 ؟ ی_نه خبر ندارم واسه چ

 

 و گفت:  دیخند

 

 . ومدیمالقات،قبلنا زود به زود م  ومدهی وقته ن یلی معرفت خ ی_آخه ب
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  هیمعرفت یکه ته ب  یروبه روت نشسته،اون یمعرفت اصل یمعرفت،ب یزد نگو ب  ادیفر  قلبم
 و جفا کرد!   دیکه وفا د یرو به روت نشسته،اون

 

بعد از  شهیل کندن سخت بود اما مغموم تر از همکه د  نیمالقات که تموم شد با ا وقت
 اونجا رو ترک کردم،  یخداحافظ

 گرفتم. شیبهار راه موسسه رو در پ ادیکه شدم به  نیماش سوار

تونسته  نکهیذوق زده و خوشحال بودند از ا دشونیجد  یها یاسباب باز   دنی ها از د بچه
  کی بچه ها کوچ ی ای،چقدر دنداشتم  یخوشحالشون کنم حس خوب ریبودم به سبک آرشاو 
 دلشون رو به دست  آورد.  شدی بود و چه ساده م

 

خبر نداشت   دنشیکه چرا نرفته بودم د  نیاز ا  ،ناراحتیبهار پر از گله بود،پر از ناراحت نگاه
 از خودم هم فاصله گرفته بودم!   یمدت حت نیکه من تو ا 

  نینبود و ا  دهیزرد و رنگ پر دید شدیورتش طراوت رو هم مخالف قبل تر ها تو ص  بر
ها بود که هنوز سر و پا بودم و   یدلخوش نیموضوع چقدر خوشحالم کرده بود وجوِد هم

 ارم،یدورانم رو هرچند سخت اما تونسته بودم تاب ب یمهر یب

 که با قهر روشو ازم گرفته بود: یبهار یرو گرفتم جلو  یِتد  عروسک

 

 به خاطر تو اومدما. ،من ینگام کن یخوا یدم،نم یخر  یواست چ  نیبب ی_بهار خانم

مقلوبش   خواستیکه م یبه عروسک انداخت انگار داشت با خود و وسوسه ا  ینگاه مین
و دست برد سمت   ارهیسر نتونست طاقت ب  د،آخریجنگ یکنه تا عروسک رو برداره م

 . دیدر آغوشش کش اق یعروسک و با اشت



 باران  انهیتاز 

720 
 

 : دمیلبخند پرس با

 

 ؟ ی_آشت

 

 گفت:  یدلخور با

 

 شم؟ یپ یا یزود به زود م ینگفت دنم؟مگهید ی ومدی_چرا ن

 

 شده بود با بغض ادامه داد:   شتریب شیکه حاال عمق ناراحت یلحن با

 

 ؟ ی _تو هم مثل نگار بدقول

 

 _نگار؟ 

 

 .دنمید  ومدی بار هم ن هی یرفت حت  یاما از وقت  دنمید ادی_آره نگار دوستم،بهم گفت م

 : دمیپرس کردمیکه نوازشش م یرو گرفتم تو دستم و درحال دستش

 

 زم؟ ی _کجا رفته مگه عز
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 بغض ادا کرد:  با

 

 رفت!  دشیجد  ی_با مامان بابا 

 

 معصومش اشک نشسته بود: یچشما  تو

 

  یدوستام با مامان و بابا  شتریمنو دوست نداره؟چرا  ب چکسی آرام چرا ه ی_آبج
،چرا...چون   خوادیمنو نم  چکسیه خوام،امایرفتند،منم مامان و بابا م دشونیجد
  یشیخوب م گهیم  ری آرشاو ،عمو یشیکم کم خوب خوب م یدار گهی دکتر م ضم؟امایمر 

 کنه؟ ینم  تخابمان  ییمامان بابا  چیه  ض؟چرایمر   گنیپس چرا بهم م

درد و   ی ا ی،دنسوخت قا یکه معصومانه و با بغض ادا کرده بود عم ییحرفا  دنیاز شن دلم
 کودک رحم نکرده بود! ن ی به ا یرحم بود که حت یغصه چقدر ب

حرفا رو بشنوم و اشک تو چشمام   نیروزا اشکم دم مشکم بود سخت بود ا  نیکه ا  یمن
 حلقه نزنه. 

 

 یلیخ  یکه مثل کوه پشتته و آرزو  یدار ریعمو آرشاو  هی، ی_غصه نخور گلم تو منو دار
 هاست. 

 

 تو هم هست؟   ی_آرزو
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 نبود، شی ب یمحال یکه آرزو    فی حسرت تو دلم تلنبار بود،آرزوم بود اما ح چقدر

در  یبار  طنتیکرد و با لحِن ش یآره تکون دادم، نچ یبه نشونه  یزدم و تنها سر  لبخند
 که نگاهش معطوف پشت سرم بود گفت: یحال

 

 پشت منه. ری فقط مثل ش ری تو نباشه،چون عمو آرشاو ی_آروز 

 

 از کنارم رد شد،با تعجب برگشتم وبه پشت سرم نگاه کردم،   زیشد و با خ بلند

قرارم اونو طلب   یدل ب تی نها یکه ب یهمانا و گره خوردن نگاهم به نگاه مرد  برگشتنم
 داشت همانا. 

سابق رو نداشتند،سرد   یسبز که بر عکس گذشته گرما   یبا رگه ها  یتا چشم عسل دو
 کردم،ی ه فکرش رو مک  یز یبودند سرد تر از چ

که انگار   یتوجه به من جور  ید،بیطول نکش شتریهم ب  هیاز چند ثان دی به من شا نگاهش
 اصال اونجا وجود نداشتم  لبخند زد و مشغول حرف زدن با بهار شد. 

 جذابش کرده بود. تینها یکه ب یشرت سرمه ا  یو ت  یاسپرت زده بود،شلوار طوس پیت 

 ! یحال  خواستن نِ ی و در ع جذاب

رو داشت که طعم خوشش رو   یآغوش یِ دلم هوا  بید،عجیکوب یم    یقرار یبا ب قلبم
 تشنه کردنم.  شتریب  یبود برا  یآغوشش کاف ی هیبه ثان هیثان ادِ ی بود،و دهیچش

 ( ست ی زدم)خفه باش قلبم،اون سهم تو ن بیقلبم نه به

  هیول حرف زدن با بهار و بقبدتر از نگاهش داد و دوباره مشغ یسالمم رو با سرد  جواب
که تازه اومده بود تو اتاق و پشت   یینجال دنیاز د  شیتوجه یاز ب شتریبچه ها شد،ب ی

 بود!  دهیبود حالم گرفته شد چقدر به خودش رس ساده یوا   ری سر آرشاو
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رو نداشت با تعجب نگام کرد،به زور لبخند زد و بعد از سالم و   دنمی نجال که انتظار د  
 گفت:  یاحوال پرس

 

 . نجایا  یا یتو هم م دونستمی_نم

 

 برم.  خواستمیم گه یوقته اومدم د یل یبچه هارو دوست دارم،االنم خ دنی_د

بود و حذاب تر از  دهیبه خودش رس یکه کل ییاونجا موندن رو نداشتم،تحمل نجال  تحمل
 انداخت،  ینگاه هم بهم نم مین هی   یکه حت یری شده بود و آرشاو شهیهم

 انتقامه! نی بدتر  یتفاوت یب گندیراسته که م واقعا

 گفت:  یو با خوشحال  ری آرشاو یعروسکش رو گرفت جلو  بهار

 

 خوشگله مگه نه؟ یلیواسم،خ  دهیخر  یآرام چ یآبج نی_عمو بب

 

 به عروسک و صورت خوشحال بهار انداخت:  ینگاه ری آرشاو

 

 . زمیتو عز ی_نه به خوشگل

 

به   یلبخند زد نگاه دنمیبود با د یاونجا که زن مسن ری مد رزادهیبرم که خانم م خواستم
بودند انداخت و رو   دشونیجد یها  یبا اسباب باز  یسرگرم باز   یبچه ها که با خوشحال

 به من گفت:
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 _ازت ممنونم آرام جان...

 

 انداخت و ادامه داد:  ری به آرشاو ینگاه

بچه ها   نی دل ا  ییای و ر  ری تزو چیکه بدون ه ییآدما شهیم دایدور و زمونه کم پ نی _تو ا
 شاد کنند. ینجوریرو ا 

 

 گفتم: یلحن گرفته ا  با

 

 نکردم.  یکار خاص کنمی_خواهش م

 

 برم نجال صدام زد:  نکهیاز ا  قبل

 

  لیتحو  یو دم و دستگاه بهم زد  ؟کارخونهی شد دایپ ه،کمی_صبر کن حاال چه عجل
 . یریگینم

 

نگام   ر،هنوزمی شد سمت آرشاو  دهیقرارم  کش یسرکش و ب  دم،نگاهی به شالم کش یدست
 ! کردینم

 



 باران  انهیتاز 

725 
 

 غیدر نگاهش رو هم ازم  یکه حت  یری آرشاو دنیخفقان داشتم،تاب موندن و د  حس
 رو نداشتم.  کردیم

 

 ه؟ یچه حرف ن ی_نه ا

 

  ک ینزد  ری راحت به آرشاو  ینجوریا  یخب وقت خوند،آرهیکبکش خروس م یاد یهم ز  نجال
 بود چرا نخونه؟  

 دوست داشتم جوابش رو بدونم، یلیتو ذهنم نقش بود که خ  ی لحظه سوال  همون

 بود؟  ریواقعا عاشق آرشاو  نجال

 

 دمش؟ یوقته ند یلی؟خی _از نرگس خبر دار

 

 حوصله گفتم:  یب

 

 که حامله است؟   ی_آره،خبر دار

 

 . ایتو هم ب دنشیفردا برم د خوامیخوشحال شدم واسش م  یلی_آره خبر دارم،خ

 

 کار و مشغله... یکل یول  امیدوست دارم ب یلی_خ
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 زد و گفت:  یخنده حرفم رو قطع کرد چشمک با

 

 یواقعا که دارمگه نه؟  زاستیچ نجوریو ا یعروس  دیکلک منظورت از مشغله خر ی_ا 
 ؟ ی خبر بد  هی  ی، نکرد یکنی م یعروس

 

 بود؟  دهیاز کجا فهم نیتعجب نگاش کردم ا  با

 نگاه کردم.  ری دهنم رو قورت داد و به آرشاو  آب

رو    شیتا گوش رفتی م  بشیکه داشت به طرف ج  یخورد،دستیداشت زنگ م شیگوش
 من نشست.   یحرف نجال همون جا متوقف شد و نگاهش با مکث رو  نیبا ا ارهیدر ب

  ایو   یخشم و ناباور دمیشا ، یپر بود از گله و ناراحت  ای تو هم بود و نگاهش گو اخماش
 حرف نگفته که من از درکشون عاجز بودم!  یکل

بدم؟و   ی که منتظر ذل زده بود بهم رو چ ییجواب نجال دونستمیبود،نم یسخت  یتنگنا
 : دمیپرس یرفته ا  ل ی تحل یا صدا تنها ب

 

 ؟ یدونی_تو از کجا م

 

 حرفاش. د یتائ یعنیسوال  نی ا  دنی پرس و
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بهت  گم یم  کیتبر  شیشاپیده،پی که فکر کنم اونم از حاج مهرآرا فهم  دمی_از پدرم شن
 .یبش ختیخوش دوارمیام زمیعز

 

  ری به آرشاو اریاخت یب خوند،دوبارهیخروس م یاد ینبود که خانم امروز کبکش ز  خودیب پس
 نگاه کردم. 

 

 

انداخت    ریبه آرشاو  یبالفاصله نگاهش رو  ازم گرفت نجال نگاه زد یم  یبه قرمز صورتش
 و گفت: 

 

 ؟ یجواب بد  یخوا ی خودش رو کشت نم تی گوش  ری_آرشاو 

 

به نجال  ینگاه ریتماس قطع شد،آرشاو  ارهیرو در ب شیکه بخواد گوش نی از ا  قبل
 انداخت: 

 بهار خانم گل؟  نمیا یبا بهار آشنا ش  یخواستیمگه نم   زمی _عز

 

 ! زم؟یعز

افتادم که   ییروزا  ادی از جا کنده شه  خواستیخطاب کردن نجال قلبم م زمیعز دنیبا شن 
 ،شدم یدلم خطاب کردن هاش خوشحال م زِ یچطور از عز 
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خودت  یخودت خواست ی خودت رو جمع کن،خودت کرد گهیبسه د دمیخودم توپ به
به   دیبا یرو گرفت  میتصم  نیا ی ِبکش و دم نزن وقت ،حاالمیرو گرفت می تصم  نیکه ا یبود
 . یکرد ی هم فکر م  نجاشیا

 دستش رو به  طرف بهار گرفت:  نجال

 منم نجالم...    زمیخوشبختم عز تیی از آشنا ،یی_پس اون بهار خانم معروف شما

 کث گفت: م ی با کم و

 ! ری __نامزد آرشاو 

 

  ینجال خودش رو نامزدش معرف نکهیبدونم واکنشش از ا خواستمینگاه کردم م ری آرشاو به
 بود. ی تفاوت و عاد یب یلیاما چهره اش خ هیکرده بود چ

 قبول داشت؟  نوی هم ا  ریآرشاو  یعنی

 بخواد باهاش ازدواج کنه؟  نکنه

 کرد، ینجال به من نگاه م ی توجه به دست دراز شده  یچرا بهار اخم کرده بود و ب دونمینم

 . رونیکنم  از اونجا زدم ب یبخوام خداحافظ نکهیصبر نکردم و بدون ا گهید

   شودیم نطور یدلم که  ا  دانمی است فقط م  ریهم دلم گ دی شا دانمینم  ای "دلم گرفته است 
 من"   یغصه   شودیمتمام عالم   یغصه   چیخودم که ه  یغصه 

 *** 

 متفکرانه نگام کرد و گفت:  یکاظم

 

 خونه. یوگرنه دخل و خرجمون با هم نم  میِعده رو اخراج کن هیکه  نهی_تنها راهش هم 
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شرکت درست و   نیکارگرا توش نوشته بود انداختم،تا ا  یکه اسام یستی به ل ینگاه
 شده بودم.  ریقطعا پ ومدی و چم و خم کار دستم م گرفتی جون م یحساب

 رها کردم و گفتم:  زی م یدستمو رو رو  یخودکار تو  کالفه

 

و آرزو کارشون رو شروع کردند دوماه نشده اخراجشون   دیاون کارگرا با هزار ام شهی_نم
 بود؟انصافمون کجاست پس؟  نیکار پدرم ا  وهیکنم،ش

 

 نشست:  زمی مبل به م  نیتر کی خودم کالفه و سردرگم بود رو نزد  مثل

 

 م؟یچکار کن یگی_خوب م

 

 به سامان انداختم و گفتم:  یینگاه

 

 ؟ ی ندار ی_تو نظر

 

 مون همون قدر که تو قرار داد ذکر شده باشه.  ی د یتول دیبا  میما قرار داد دار  دونمی_نم

 

رفته  مشاور و حساب دار گ لی _نظر من کاهش حقوق کارگراست البته نه تنها کارگرا ،از وک
 استعفا بده.  تونهی هم اعتراض کرد م یهر کس رای تا مد 
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 گرانه گفتم: خی نگاه کردم و توب یبه کاظم میمستق   نباریرو از سامان گرفتم و ا  نگاهم

 

 میفتین ینجور یتا ا اریرو در ب  اتشیجزئ زی به ر زیبود لطفا ر  یبعد هم قرار داد  ی_دفعه 
 تو منجالب. 

 

 که مدام خاموش  و روشن  میگوش یبه صفحه   یینگاه

رفتنشون   رون،با ی برند ب تونندیاشاره کردم که م  یانداختم کاوه بود،به سامان و کاظم شدیم
 جواب دادم : 

 

 _بله؟ 

 

 ؟ یمن خوبم تو خوب  زمیسالم عز   کی_عل

 

 _بگو کاوه؟ 

 

 . ستین د یبع چیرفته البته از تو ه ادتی...نگو که قرارمون  یاقیغرِق اشت  نقدریکه ا ی_مرس

 

گذشت   یکه م  ینمونده بود،هر روز  شتریهفته ب  کی  یگذشته بود و تا روز عروس دوماه
لباس عروس و کارت دعوت و   دیواسه خر   میقرار بود امروز بر شدیم  شتریاسترس منم ب

 حرفا،  نجوریتاالر و ا
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 انداختم:  می به ساعت مچ ینگاه کردیم  یقراریکه ب یتوجه به قلب یب

 

 نرفته.  ادمی_نه 

 

 گفت: یبا خوشحال کاوه

 

 . زمیعز   کمیدم،نزدیمن رس  نیی پا یا ی_تا تو ب

 

 . امی_باشه االن م 

 

افتاد و   رمیصورتم بگ  یکه بخوام جلو نی در آوردم قبل از ا فمیرو از تو ک کمیکوچ ی نهیآ
 شکست! 

بگه  سین یکی اره،آخهی م یختبشکنه بدب نهیگفتند؟ آهان اگه آ   یم  یها چ  یمیقد
 لته،یکه بر خالف م یرو انجام بد  یکار یمجبور باش  نکهیشتر؟ا یب نی از ا یبدبخت

خشکم رو با زبون تر   یرو برداشتم،لبا  نهیاز آ  یخرافه ها خم شدم و تکه ا نیا  الیخ یب
بلند شدم بعد از   شدم؟یکاوه م یوعقد  یواقعا زِن رسم گهی د یهفته   کیتا   یعنیکردم، 

 .نیی رفتم پا فمیبرداشتن ک

 دم، یکاوه گشتم اما ند نیچشم دنبال ماش با

 افتادم، ری آرشاو  نیماش ادِ ی واسم چراغ زد توجهم رو جلب کرد    یام و   یب نیماش

 .یمشک  ری بود و مال آرشاو دیسف نی تفاوت که ا نی با ا 
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رو عوض کرده   نشیماش یک  نیشد و واسم دست تکون داد،تعجب کردم ا  ادهی پ کاوه
 بود؟ 

 و گفت:  دیکش نیبه ماش یدست یکه شدم با خوشحال کی نزد

 

 ؟ ی پسندی_چطوره م

 

 که اومده. ادیب  نیر یش یبه دهن بز دی_مبارکه،علف با

 

 راه افتاد: مینشست یبرام باز کردو وقت درو

 

  نویهم یمعلومه که نظرت مهمه قراره واسه عروس  یبه هرحال تو قراره زنم بش دیی _نفرما
 ؟ یبدم گل بزنند حاال جدا  دوست دار

 

 به نشونه آره تکون دادم: یکشش نده سر  شتریکه ب نیا  یبرا 

 

 .._خوبه.

 

 پوزخند زدم: ناخودآگاه 
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 . یو بپاش راه انداخت ز یپدرت بر ی_ خوب با پوال 

 

بهش برخورده به خودم تشر زدم آخه به تو   یرفت تو هم بود،معلوم بود حساب اخماش
 نخود آش.   یچه  دختر که شد 

 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه

 

 . کنمیرفته من تو اون شرکت کار م ادتی پدرت،که انگار   یپوال یگیم  یجور هی_

 

 .یرونی؟تو که همه اش ب  یکنی_کار م

 

اخماش رفت   شیپشت خط  دنیزنگ خورد با د   شیبخواد جواب بده گوش نکهیاز ا  قبل
زنگ  شی بود دست بردار نبود،دوباره گوش یتو هم و رد تماس داد،اما مخاطبش هرک

ثبت   یسی که به انگل ناز یآ ش،اسمیگوش  یشد رو صفحه  دهینگاهم کش اری اخت یخورد ب
خواست خاموش کنه،ناراحت شده   وقطع کرد  کردیم  ییکرده بود رو صفحه خودنما

 دم،درست بود که عاشقش نبودم اما  قرار بود همسرم بشه!بو

  

 زدم و گفتم:  پوزخند

 

 _منتظرش نذار جواب بده. 
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 به خودش گرفت:  یشرمنده ا  یچهره   هیک شیپشت خط دمیفهم دید  یوقت

 

  ادیمن دوست دختر ز  کنمی اعتراف م  ست،آرهین یکنی که تو فکر م ی _باور کن اون جور
  دونمیبهشون فکر هم نکردم اما نم یوقته با همه شون کات کردم حت  یلیداشتم اما خ

 . ستیول کنم ن  یکی ن یچرا ا

 

 گفتم: آروم

 

 .ست ی_مهم ن

 

 گفتم.  قتُ ی اما به جون خودم حق  یباور نکرد  دونمی_چرا مهمه که اخمات تو همه،م

 

 گفت: ینگفتم که جد  یزیچ

 

شدم    یواسه انتقام گرفتن حاظر نموقت   چی_آرام من واقعا دوستت دارم،اگه نداشتم ه
ازت خوشم اومد    دمتیبهش ندارم،از همون اول که د  یحس چیازدواج کنم که ه  یبا کس
  ارمیتا خودشون رو راحت در اخت هینگاهم کاف  مین هیکه   گهی د یتو با دخترا  دمیفهم

  تی سرد  د یبا یتا ک دونمیاما نم  خوامتیم  شتریاز قبل هم ب  یحت ،االنیبذارند  فرق دار
 رو تحمل کنم؟ 
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 .نداشتم که بگم یبهتره بگم حرف اینگفتم   یزیچ

 

 

 تلخ!  یلبخند زدم،لبخند  نهیآ  یدختر تو  به

  یوقت فکرش رو نم چیبود که به تن داشت،ه یکه َبختش برخالف رنگ لباس عروس  چرا
رو نداشته باشم واسه عروس   چکسیه نکهیعروس شم،ا بیغر ینجوریا  یروز  هیکردم  
  ادیبخونه، به  یریعاقبت بخ ینباشه واسم دعا یذوق و شوق داشته باشه،کسشدنم  

فاتحه  شهیو مثل هم دم یبودند آه کش دهیخروار ها خاک خواب   ریکه ز  یمادر و پدر
 خوندم.

 .ن یذاشتیزود تنهام نم نقدریا  ن،کاشی...بابا...کاش بود مامان

دارم   ییتنها نیبار ا  ریکه چطور ز  نینیب یو نم نی ستی زود بود واسه تنها گذاشتنم ن یلیخ
 ذره ذره آب شدنم رو  نینیب یو نم  نیستیشم،نیله م

 . ارنیو دارن از پا درم م که تو قلبم تلنبار شده  ییدردا  و

پا   یرنجویا  دیبودم،شا   ستادهی نا نجایمن ا  ینقطه از زندگ نیامروز تو ا دیشا  نی بود اگه
 ،شدم تو منجالب یغرق نم ینجوریا  دیراهه،شایتو ب ذاشتمینم

که    یری ام ییکه رو دوشم بود و  دا  یاز خودم رونده بودمش،شرکت ینجوریکه ا  یعشق
 اجبار! نی مجبور بودم تن بدم به ا شی آزاد یخورد و من برا  یتو زندون آب خنک م

دست   الیداخل به خودم اومدم و از فکرو خ ادیب خواست یدختر فروشنده که م یصدا با
 دم،یکش

 کنارش بود تونسته بودم راحت پروش کنم.  پشیز  چون 
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مختلط نبود لباس عروس   یتنم انداختم چون مهمون یبه لباس عروِس تو  یینگاه دوباره
 . خوردیتنم دکلته بود که شنل م ی تو

شده بود دور تا دورش   پف داشت و تور کار نیی تنگ بود و از کمر به پا یکمرش حساب 
 شده بود، یسنگ دوز 

دوست داشتم لباس عروسم مدل ساده   شهیکه ساده پسند بودم هم  یبود اما من قشنگ
و   کیساده بودن ش نیساده مثال پف دامنش کم تر باشه ودر ع یباشه نه ساده   یتر
 . تنم بود   یلباِس تو  نیموضوع هم ن یتر تی باشه اما االن کم  اهم بایز 

 لباس عروس باشه.   نیبود که ا لمیطبق م یروزا چ نیا  تو

 لبخند زد:  تی فروشنده موشکافانه براندازم کردم و با رضا زن

 

  یخوا ی،میخوشگل ترم شد  یبود اد،خوشگلی _ماشاهلل بزنم به تخته چقدر بهتون م
 نه؟ یبب ادینامزدت رو صدا بزنم  ب

 

 . ندمیبب خواستیکاوه اومد که م یبودم،صدا  گانهیواژه ب نی ! چقدر با انامزدم؟

 

 زد و گفت:  یچشمک

 

 ؟ یکن  رشیغافلگ تیروز عروس یخوایم  ایداخل   ادیهم داره، بگم ب  ی_چه عجله ا

 

 زدم و گفتم:  یتو اما لبخند زور یدار یبگم چه دل خجسته ا خواستم
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 لطف کن قبلش شنل لباس رو بده.  ست،فقطین یاز ی_نه ن

که مخصوص لباس عروس بود زنه کاوه رو صدا زد،کاوه    یشنل و کاله دنیاز پوش بعد
هم که شده  ازم    یا  هیثان  یبرا ینگاه مات شده اش رو حت اومد داخل  یهم بدون معطل

 : دمیزنه پرس ینم یحرف دمی د یگرفت وقت ینم

 

 _چطوره،خوبه؟ 

 

 . یشد  یعال ه؟محشره ی_خوب چ

 

 رو به زِن فروشنده زود گفتم:  نیاش معذب بودم به خاطر هم  رهینگاه خ ریز 

 

 . میخریم   نوی_باشه پس هم

 

 واسه انجام    میلباس عروس،رفت  دیاز خر بعد

 شب بود که بعد از خوردن شام تو رستوران منو رسوند خونه . ی آخرا با  یکارا،تقر  ی هیبق

 

به  یخنک بهار یاتاقم رو باز گذاشته بودم تا هوا   ی پنجره  نی خوب بود به خاطر هم هوا
 اد،ی اتاق ب
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  دهیفکرم کش دمیاز عوض کردن لباسام و خاموش کردن چراغ خواب رو تختم دراز کش بعد
  یهنوز  جلو  دیکه موضوع ازدواجم رو شن یدلخور و ناباورش  وقت ،نگاه ییشد سمت دا
 چشمامه.

اومد،بهش گفتم دوستش دارم و    یداده بودم بدم م لشیکه تحو ییخودم و از دروغا  از 
 عشق ازدواج کنم.  یقراره از رو 

بهش   یحس  چیکردم که ه فی تعر   یرو راحت کنم مدام از کاوه ا  الش یکه خ نیا  یبرا 
 نداشتم! 

پناه   میی مدت به آغوش دا  ن ی بار تو ا نیدوم یو برا   میر یبگ یمالقات حضور میتونست
م مونده بود،دوست داشتم ساعت ها همون جا بمونم اما  که برا یبردم،تنها آغوش امن 

 .شدیکه نم فیح

  ییو دوباره منو از دا  التشی حرف زد از خانوادش گفت از کار و تحص  ریام ییبا دا  کاوه
حس   یحس کرد حت   شدیرو به وضوح م ینگران ریام ییدا  یکرد،تو چشما  یخواستگار

 یفکر کن نم شتریب رمینگ  میکردم چشماش پر از اشک شد،بهم گفت عجوالنه تصم
رو   شیحکم آزاد میتصم نی ا  یدر  ازا  ووقته گرفتم    یلیرو خ ممیدونست که من تصم

 امضا کنم.  خواستمیم

بار بود که  نیاول  یکنه،برا قی که رفته بود مالقاتش سپرده بود در مورد کاوه تحق ثمیم به
 ! دمشیدیم  قراریتاب و ب  یب نقدریا

 ازدواج شد. نی به ا ی کاوه واسه خوشبخت کردن من آخر سر راض یو قوال یبدبخت یکل با

چشماش َتر شده تلخ لبخند زد و با لحن    کردمیکه حس م یآخرِ مالقات در حال یلحظه   
 گفت:  ینیبه شدت حز 
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  ییدونه خواهر زادم باشم و خودم  به تنها هی یدوست داشتم واسه جشن عروس  یلی_خ
بدجور با ما   گم یقسمت که م  نی ...استی قسمتم ن نمیرو بچرخونم اما انگار ا یکل عروس

 ! کنهیسر لج داره و خوب تا نم

 

 گفت: کردیکه موهام رو نوازش م یو در حال  دیرو بوس میشونیپ

 

روزا   نیتو ا تونمی ده تم که نمدلم... واقعا شرمن ز یعز  یخوشبخت ش  دوارمی_از ته دلم ام
الاقل اونا    ادیبانو بهش خبر بده مطمئنم با دختراش م سویکنارت باشم... زنگ بزن به گ

 .یتنها نباش نقدریباشن کنارت ا

 

 حرفا صداش بغض داره به زور خودم رو کنترل کرده   نیموقع زدن ا   کردمی م احساس

که به خودم داده بودم حقا که برازنده   یبیعروس غر ه،لقبیگر ریکه همون جا نزنم ز  بودم
 ام بود.

همه فکر    ن یهم که شده خالص َشم از ا یخبر ی چشمام رو بستم تا حداقل تو عالم ب  
 ! الیو خ

پناه بردن به   یست برا   یتنها خواسته ا ستین  از ین کی خواب  دانندی"دلتنگ ها بهتر م
 یه سوگ خاطراتش  م وار ب وانهیکه هر شب د کندیم یتنها زندگ یشب،در من زن

شکل    نیرحمانه تر  یعشق را در خودش به ب  شیشب ها  ی قهیکه هر دق یند،زنینش
  یهمان زن قو شودیو م زدیخ ی بر م ابو هر روزش را فاتحانه از خو کندیممکن خفه م

 " ؟ ی بودن تا ک یقو  روزش،اماید

 

 *** ری آرشاو
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پوشه ها رو بستم و رو بهش سرد و تلخ   ست،کالفهی دست بردار ن ن ی امیکه بن ن یا  مثل
 گفتم:

 

موضوع به کل برام بسته    ن یا  ی  ار،پروندهیاسمش رو هم جلوم ن  ین،حتیامی_بسه بن
و نخواهد بود،من فراموشش کردم تو    ستیمن ن  یتو زندگ یآرام نام چیه گهیشده،د

 لطفا هم فراموش کن!

 

 کالفه نشست رو مبل. نیامیبن

 

 یدونی باهات حرف بزنه،آره اشتباه کرده اما خودت که م خواستیبود،م  مونی _آرام پش
 بوده.  شیی فقط به خاطر دا

که  ی بودم افتادم ،دست مشت شده ا  دهیشرکت کاوه رو د یکه جلو  یلحظه ا  ادی
  نیا ادیداد زده بود نزنم و   یکه با نگران یو آرام  ادیرو صورت کاوه فرود ب خواستیم

 زد،پوزخند زدم:  شیتلحظه بدجور قلبم رو آ

 

که خالصانه به   یاون همه عشق یبودم؟سزا  شی زندگ یمن کجا  ش؟پسیی _به خاطر دا
  لی وک  ریبهم خنجر بزنه،بار ها بهش گفتم که واسه ام ینجوریبود که ا نیا  ختمیپاش ر

  یتا چه حد از کاوه و پدرش نفرت دارم کاوه ا  دونست یگرفتم و دنبال کاراشم،اون که م
بزنند،هزار بار دنبال   نمیخواستند زم  رنگیحقه و ن رکه با پدرش بارها و بارها با هزا

  دندیآرام به هدفشون رس قیچه راحت از طر  نیبودند،اون موقع نتونستند اما بب یکارشکن
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وجود بازم قبول    نیما با اا دونستهیازداوجش رو م شنهادیمطمئنم آرام  هدف کاوه از پ
 کرده. 

 

مدت قلبم گرفته و نا    نیتو ا شهیپاک کردم،مثل هم یرو با دستمال میشونیپ یرو  عرقِ 
نذاشته   یواسم باق  یگرید زیچ  یکه جز تلخ ییزندگ نی بودم از ا دهیبر  یآروم بود بدجور

 خواستن و نشدن!  نیا  دن،از ینرس ییو به جا دنیهمه دو   نیبودم،خسته بودم از ا

 

 گفتم:  دیبا تاک  کردمیمتقابلم رو باز م  ی که پوشه   یدرحال 

 

  یحت  گهی من اون دخترو تو َقلبم کُشتم و د گمیدرباره اش حرف نزن،دوباره م گهی_د
 اسمش رو بشنوم!  خوامینم

 

 اما... یدونی _هر طور خودت م

 

 فتم: شدم  و زود گ قیبگه ،روش دق یچجور دونستیکرد انگار نم مکث

 

 ؟ ی _اما چ

 

 زد وگفت:  لبخند
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 . یدرباره اش بشنو   یخواستی_خوبه نم

 

 نگاش کردم.  یعصب 

 

 .ختهیکار سرم ر  یکل ینیب ی_حرفتو بزن،نم

 

 .ست یتو راه ن یکه خبر خوب زدیداد م نی امیناراحت بن نگاه

 

 بعد...  ی هفته    ی_دوشنبه 

 

 نگام کرد. یمکث کرد و با نگران  دوباره

 

 گفتم:  یبلند بایتقر  یو کالفه با صدا یعصب

 

 ؟ ی زنیمثل آدم حرفت رو نم  ؟چرایهفته بعد چ  ی_دوشنبه 

 

 بدون مکث آروم گفت:  نباریو ا  دیبه موهاش کش یدست

 

 آرامه. هیهفته بعد عروس  ی_دوشنبه 
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آروم تر و   ،نایشتریزنه،اما دوباره با شدت ب ینم  گهیحس کردم قلبم د  یلحظه ا  یبرا 
 به قلبم چنگ زد.   شهیاز هم  تر  قراریب

که دستم رو دورش حلقه کرده بودم رو محکم فشردم اونقدر  ییفنجون چا اریاخت یب
زخم   یسوزش و جا یو خون اومد!حت  دیدستم بر  یشکست و ک یک   دمیمحکم که نفهم

 ،هم برام مهم نبود  یچا  یو داغ

 .کردمی حس م  قا  یسوزش قلبم بود که عم تنها

 به طرفم اومد.  عیسر   نیامیبن

 

 . ادیدستت داره خون م ی_چکار کرد 

ام کراواتم رو   گهی شده بود انداختم،با دست د ن ی به دستم که با خون سرخ رنگ ینگاه
 .دمی نفس کش قیست،عمی ن یکاف ژن یاکس دن یبلع یهوا برا  کردمیشل کردم حس م

 

 با توام... ری_آرشاو 

 

 .و گذاشت رو دستم   نرو ی ب دیچند برگ دستمال کش دمیجواب نم  دید  یوقت

 

 .ارمینگه دار تا برم باند ب ناروی_ا
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که مثل ناقوس مرگ تو سرم به   یتو بهت حرفش بودم،حرف رون،هنوز یگفت رفت ب نو یا
 آرامه(  یبعد عروس یهفته   ی)دوشنبه ومدیصدا در م

 باهاش ازدواج کنه؟   خواست یواقعا م یعن یزود؟  نقدریا  چرا

نبود   نیمگه به خاطر هم کنهیمعلومه که ازدواج م   دم،خبیخند میدلم به سواالت ذهن تو
بودم که هنوز  الی اما چقدر خوش خ  کنهیکه نجال گفته بود ازدواج م  نیکه ترکت کرد،با ا 

 حماقت رو نکنه. ن یشه و ا مونی بودم پش دوارمیام

 ها تموم شد! یخوش باور نیتموم ا گهی نبود اما د  شیب یخام  الی که خ فیح 

کردنم رو داشت   یکه از درون قصد متالش  یبر باد رفته ام و غم یاها یسوگ رو  به
  یتو گاریدادم و چشمام رو بستم و از س  هیتک میزدم، سرم رو به صندل  ش یرو آت یگاریس

 دستم کام گرفتم. 

  ادیز از رو هرگ  یکه بهم داد یدرس ،امایچه ساده عشق و باورم رو در هم شکست آرام
اعتماد کرد    دینبا  چکسیبه ه ستیقابل اعتماد ن یآدم چیه ایدن نی تو ا  نکهیبرم ا ینم
 .ی وار دوستش دار وانه ی که د یاون  یحت

 

  نو یغرقش کرد،من عاشقت هستم ا شهینم ایتو در یمرد که حت  نیا یی "اونقدر بزرگه تنها
 !" یرحم یب یلیکه خ دونمیم  زویچ هی یفهمینم

 

داشت   گاریس ن یانگشتام بود،قلب منم مثل ا  نیکه ماب یگاری دوختم به س چشم
 نداشت!  ییسوختن انتها  نی نداشت،و ا  یدود  چیتفاوت که ه نیبا ا  سوختیم

 سوختن!   نیو سوختن و خاکستر شدن و دوباره از سر گرفتن ا  دنیبود به تپ محکوم

 باند به دست اومد تو اتاق:  نیامیبن
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 .نمیبب ر ی _دستت رو باال بگ

 .رونی ب ست،بروین یاز ی_ن

 

 من دستم رو گرفت باال و مشغول بستن باند شد. ی توجه به بدخلق یب

 

 . یکنیم شی چیباند پ یدار ینجور ی_نشکسته که ا 

 

 _حرف نزن...

 

 غر غر گفت:  با

 

دنده و   کی ،هر دوتون   یشد ی حال  چه یدیخبر ازدواجش رو شن نمیب  یم ستمی_کور که ن
 ...نی ستین میمستق  یصراط چیباهاتون حرف زد به ه شه ینم د،اصالیلجباز 

 : دیادامه نداد،نگاه سپهر که به دستم افتاد پرس  گهیکه اومد تو اتاق د سپهر

 

 شده؟  یزی_چ

 

 حوصله جواب دادم: یب
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 رو بگو.  ه،کارتیجزئ یدگیبر  هی  ستین یزی_چ

 

 و گفت:  د یحرفم خند نی ا با

  دین،بایام یبن ی...چقدر تو کار بلد کنه؟یم یچیباند پ ینجوریرو داره ا  یجزئ یدگیبر  هی_
 شغل!  نیتو ا  یشیم  فیح ی،دار یشدیپرستار م

 

 : دیبا اخم بهش توپ نیامیبن

 

 . ایب ی_زر اضافه نزن خودت بلد

 

حوصله تر از قبل دوباره به   ی،ب رونیرو دادم ب ظشیزدم و دود غل گارمیبه س یقی عم پک
 سپهر گفتم: 

 

 _کارت رو بگو. 

 

که  ا یو تنها باشم گو   رونیرو نداشتم دوست داشتم زوتر برند ب چکس یه ی  حوصله
 شده بود!  ن یبا من عج ییتنها

  نیتر کی رو نزد رونیکه رفت ب  نیامیهست،بن می ز یچ هیبود   دهینگام کرد، فهم متعجب
 :دی مبل نشست و پرس
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 شده؟  یزی_چ

 

 به عنوان نه تکون دادم.  یسر

 

 هست... یزی چ هی_چرا 

 

 : دیکرد و پرس یمکث

 

 _مربوط به آرامه؟ 

 

 زل زده بود بهم و منتظر جوابم بود:  یجد شهیکردم بر خالف هم  نگاش

 

 ؟ ی_چ

 

 !گمی حالت رو م نی _ا

 

 نه تکون دادم.  یبه نشونه   یسر
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 به خاطر اونه...  دونمی_من که م

 

 ادامه داد:  یلحن دوستانه ا  با

 

اما   یاز دستش ناراحت  دمی فهم نقدریگذشته فقط هم نتونیب یچ  دونمیمن نم نی_بب
 هنوزم عاشقته! یهنوزم عاشقش دونمیم

 

 حرفش پوزخند زدم:   نیا به

 

 زنه!  ی تاخت نم یزی_عاشق عشقش رو با چ

 

  ریآرشاو  نیبب بود حرص خوردنش تابلو  شدیم کتیکه پروانه نزد  یی_ دوستت داره وقتا 
 ...یاگه واقعا عاشق ابهیکم یلیدور و زمونه عشق خ نیتو ا 

 

 ادامه نداد به گهید میزنگ گوش   یصدا با

 بود....  ر ی ام لی وک  یصفحه اش نگاه کردم، ثابت 

 

   آرام

 با ینمونده و تقر یتا روز عروس شتریروز ب دو
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  لی رو هم تازه تحو یعروس ی کارا هم انجام شده بود،کارت ها  یهمه  
به   شتری بود که همزمان داشتم هر چه قدر ب ییحس ها   م،ترس،دلشوره،اضطرابیگرفت

 ! شدیم  شتریِحس  هام ب نی ا  شدمیم  کی نزد یروز عروس

 رو به کاوه گفتم:  

 

 خسته ام کاوه منو برسون خونه.  یلی_خ

 

 با لبخند جواب داد:  کردیرو برام باز م نی که در ماش  یحال در

 

 مهمونت کنم.  یمشت یبستن هیحداقل بزار  ی_شام که قبول نکرد 

 

نگه   یفروش یبستن ینگفتم،جلو یزی چ گهیاست پس د دهیفا ینه آوردن ب دونستمیم
 : دیداشت و پرس

 

 ؟ یخوریم نجایهم  ایداخل   می_بر

 

 خوبه!  نجای_هم

 

 باشه؟  ی_ چجور
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 .کنهی_فرق نم

 

 

االن کجا   یعنی  ری شد سمت آرشاو دهیفکرم کش اری اخت یرون،بی که گفتم رفت ب نو یا
 ؟   کردیبود؟چکار م

حتما    گهیتا حاال بهش گفته بود مطمئنم االن د نی امیبود؟حتما بن دهیازدواجم رو شن خبر
 ازم متنفره.

هش  زدم ب بیفکر سخت فشرده شد،طاقت تنفرش رو نداشتم به خودم نه نیاز ا  قلبم
  ست،اما ی فکر کردن بهش  هم درست ن یحت یکن یازدواج م یدار گهیفکر نکن آرام تو د

 نبود، شیحال  زیچ جی که ه یامان از قلب

حلقه رو پس    یداشتم ،وقت ری که از آرشاو یعشق ادگاریتنها   دمیپالک  گردنم دست کش به
 پس بدم، ماه خوشگلش  رو لمس کردم و زمزمه کردم:  نم یا  ومدیدادم دلم ن

 . یکه نباش یزمان ستیبزرگ ،اندوهیکاش  یبرکه   نی ا یو من ماه ی_تو ماه

 

  دهیکه خر یکنه،پالک  زمیسوپرا   خواستیخودش م الیافتادم که کاوه به خ یلحظه ا  ادی
 یتند و عصبگردنبندم رو باز کنه  نیخواست قفل ا  یبندازه گردنم وقت خواستیبود رو م

 : دیواکنش نشون دادم و مانعش شدم کاوه هم که حالش گرفته شده بود با اخم پرس

 

 ؟ یار یدرش ب یخوا یواست مهمه که نم نقدریپالک ا  نی_چرا ا 

 

 که شکش بر طرف شه به دروغ گفتم: نیکرده بود،به خاطر ا  شک
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 مادرمه!   ادگاری_

 

رو   یرو گرفت جلوم ،بست یف یق یو بستن نیفکرا بودم که کاوه اومد تو ماش نی هم تو
 گرفتم و کوتاه تشکر کردم.

 

 لبخند زد و گفت:  کنمینگاش م دید یکردم،وقتی اشو رو صورتم حس م  رهی خ نگاه

 

خوشحالم از  یا  گهیجور د ه یفرق داره، شهیبا تو ام ِحسم با هم یوقت  زم یعز  یدونی_م
دوستت دارم روز به روز  یلیِحسم بهت متفاوت بود،من واقعا خ مت د یکه د یروز اول

تو هم    کنمیم  یکار کنمیرو باز م ختیاما خودم    یسرد  یلیخ شه،توی م شتریاحساسم ب
 ! یتو هم عاشقم ش ی دوستم داشته باش

 

رو پشت گوشم بذاره که به    رونیاز موهامو که از شال افتاده بود ب ی برد تا تکه ا  دست
 خودم اومدم و مانع شدم،شالم رو مرتب کردم. 

 

رو   ایاگه دن  یفراموش نکن حت نویمه،ا یی ازدواج من با تو فقط و فقط دا لی کاوه دل نی_بب
 خام نکن. الی بهت ندارم و نخواهم داشت پس لطفا  خ یمن حس  یزیهم به پام بر 

 

 نمونده بود.  یاقب یدی ترد  چیه یحرف زده بودم که جا  یجور
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  یرفته بود تو هم،حالش رو اساسا  گرفته بودم،حقش بود تا اون باشه فکر اضاف اخماش
 نکنه، 

 به ساعتم انداختم و گفتم: یکه به زور خورده بودم نگاه ییاز تموم شدن بستن بعد

 برم شرکت.  دیکن منو برسون خونه خسته ام صبح زود هم با ،لطفیبابت بستن  ی_مرس

 

 گفت و راه افتاد.   یا باشه

 

 نمت؟ یبب ی_فردا ک

 

 نگاش کردم.  کالفه

 

 هم مونده؟  یا  گهی_فردا چرا؟مگه کار د 

 

دوست دارم هر   یشیام زنم م گهیدو روز د یمونده باشه،نامزدم یکار  دی_مگه حتما با
 ه؟ یحرف  نمتیروز بب

 حوصله جواب دادم: یب

 

 . ختهیکار سرم ر  یفردا شرکت کل شهی_نم
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 سر کار،بابا دست بردار...  یبر یخوا  یه،می _دو روز بعد عروس

 گفت:  یزد و با لحن مهربون یبهم انداخت چشمک ینگاه

بعِد ازدواج خودت   یرو دوست نداشت دمانشیخونه مون رو نشونت بدم،چ خوامی_فردا م
 .یکنیخودت عوضش م ی  قهیبه سل

 

سر سوزن هم کنجکاو نبودم    ی اندازه   قتشی نگام کرد تا واکنشم رو بدونه،حق دوباره
 .هیبدونم خونه اش چه شکل

 ! خونمون

  کی  ری که قرار بود با کاوه ز  نیاز تصور ا   یلحظه ا یبودم،برا  بیواژه غر   نیبا ا چقدر
خودت بهم صبر   ایخدا  دمی در دل نال یشد،با زار شتریکنم آشوب قلبم ب یسقف زندگ

 نشسته بود.  یبده،خودت کمکم کن!کف دستام عرق سرد

 

 _بمونه واسه پس فردا. 

 

 کرد و گفت:   اخم

 

اون   نمیبب یشیمن م ،مالیشیزنم م گهیبهونه آوردنات ،دو روز د  نی _کالفه ام کرده ا
 ؟ یاریموقع چطور بهونه م 
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  یشم دوختم و بعد از کمرخ عبوسش چ میعرق کرده ام رو در هم قالب کردم،به ن یدستا 
 : دمی مکث آروم پرس

 

 ؟ ی_کاوه تو واقعا منو دوست دار

 

 تو گوش خر خوندم؟   نیاسیگفتم دوستت دارم    نهمهی_ا

 

 دوست دخترات...  ی هی_فکر کردم مثل بق 

 

 رو قطع کرد. حرفم

 

 نکن.  یخوا یباور کن م ی خواینگفتم دوستت دارم،م چکدومشونی_من به ه

 

 _چرا؟  

 

 چرا؟  ی_چ

 

 ؟ ی _چرا دوستم دار
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 مکث گفت:  یاز کم بعد

 

وقتا تو   ی که بعض یتی،معصومیکه تو با همه فرق  دار نهیبه خاطر ا  د ی_قبال  هم گفتم شا 
  دایپ شهیم   یروزا تو کم دختر  نیکه ا   یو نجابت ینه،پاکیشینگاهت م
 با تو ام حس غرور دارم.   یبودنت،وقت یافتنین ت،دستی کرد،خوشگل

 

که با دوست دختراش چشم   یا   زنه؟کاوهی دم از نجابت م یک نی!ببیموجه یال یدل چه
 بازارو کور کرده بود! 

 *** 

رو کارم    ی که ذره ا  نی رها کردم،تازه از شرکت اومده بودم،بدون ا زیرو م چمُ یو سوئ فیک 
 . ذاشتیاسترس  راحتم نم و  الیاومدم فکر و خ  یتمرکز  داشته باشم،خونه هم که م

  میپس فردا واقعا روز عروس یعنیدم،یکه لباسام رو عوض کنم رو مبل دراز کش نی ا  بدون
 بود؟ 

 گلوم شد. یشگیو بغض مهمون هم دمیاز سر حسرت کش یآه

 نقشه داشتم. یروز  نیهمچ  هیواسه   چقدر

و زار زار به  دی روزا تلنبار کرده بودم ترک نیکه تو ا  یبغض هویآشوب بود، یبدجور قلبم
 کردم. هیبخت بدم گر

 بود؟  نیسنگ  نقدریکرده بودم که تاوانش ا  یچه گناه  ایخدا

 ؟ ی جیداره با مرگ تدر  یچه فرق یکه دوستش ندار یکردن با کس یعمر زندگ هی

 بردم، یم یبه عمق حماقتم پ شتریو ب  شتریروز ب هر
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  نیرو دارم که بهش پناه ببرم،کم آوردم، خسته ام ز ا یخودت کمکم کن جز تو ک ایخدا
از سنگ بده که تحمل   یهمه ساختن و سوختن،طاقتم طاق شده الاقل بهم صبر بده،قلب

  کنم و دم نزنم.

بودم   یداریخواب و ب یخسته ام و کم آوردم ،تو خلسه  شتریب شهیاز هم   کردمیم  حس
 دم،یزنگ خونه رو شن یکه احساس کردم صدا

  ایکاوه است    ایحال شده بودم که به زور بلند شدم ،با خودم گفتم    یکرخت و ب  اونقدر
 نرگس. 

تا   فونیآ  یبود دستش رو گذاشته بود رو صفحه   ینگاه کردم هر ک  فونیآ  یصفحه  به
 رو برداشتم.  یحوصله گوش یه،بیک نمینب

 

 _بله؟ 

رو بذارم سر جاش   یو جواب نداد خواستم گوشبار دوم که صداش زدم   ینداد برا  جواب
 سر جام مبهوت موندم :  دمیکه شن  ییاما با صدا 

 

 باز کن!  زمی_منم عز 

نگاه   فونیآ  یرو صفحه  ییدا  یکه خواب نباشه،با بهت و تعجب به چهره   خداکنه
 کردم؟ یباور م دیکردم،با 

 

   ؟ ییدا یباز کن یخوا  ی_نم

 

 زده زده فقط لب زدم.  بهت



 باران  انهیتاز 

757 
 

 

 ؟ یی _ دا

 

 خنده گفت: با

 

 پام علف سبز شد. رِ یباز کن ز  یی_جوِن دا

 

   یالوصف  دیزا یبه خودم اومدم وبا خوشحال هوی

دادگاه   یچطور آزاد شده بود؟ک سادم،آخهیرو زدم و دم در منتظرش وا  دیکل  ی دکمه
 داشت که من خبر نداشتم؟ 

 کنه؟  زمیکاوه خواسته بود سوپرا  یعنی

 کارش خوشحالم کرده بود،  نی چقدر با ا  دونهینم

  لمیازدواج هر چقدر هم که به م  نیکردم،ا ی و ازش تشکر م زدم یسر فرصت زنگ م  دیبا
 تنها نبودم.   نقدریرو کنارم داشتم و ا  میی نبود اما خوشحال بودم که دا

 

به لب داشت دستاش رو از هم   یمهربونلبخند  ن،ی رو گذاشت زم فشیاومد باال ک ییدا
در آغوشش انداختم که اگه به   یخودم رو جور یمعطل  یباز کرد و به آغوشش اشاره کرد ب

 .میموقع تعادل خودش رو حفظ نکرده بود هر دومون افتاده بود

به  یچقدر تو اون برهه از زندگ  دونست یخوشحال بودم که حد نداشت،فقط خدا م اونقدر
 داشتم، از ی ن یشاد نیا
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  تمینشست و چه روزها که برادرانه حما  یدرد و دل هام م یروزها که خواهرانه به پا چه
 کرد،االنم که مامان و بابا نبودند همه کَسم بود.  یم

 اومدم،با ذوق نگاش کردم و تند گفتم:  رونیآغوشش  ب از 

 

 ؟ یقراره آزاد ش ی نگفت ؟چرای دادگاه دار ی_چرا بهم نگفت

 

 کنم عروس خانم. زتیپرا سو  خواستمی_م

 

 و با خنده گفت:   دیکش موینیگرانه نگام کرد،طبق عادت گذشته ب کنکاش

 

 شه؟ یفنچ کوچولوم پس فردا عروس م  یجد  یجد یعنی_

 د، یرو بوس میشونی خجالت گونه هام رنگ گرفت،سرم رو گرفت باال وبا مهر پ از 

 

 هستم.  شت یپ تی دلم خوشحالم که الاقل واسه عروس زیعز  یخوشبخت ش دوارمی_ام

 

تا به آشوب دلم   دمیدوباره ته قلبم آشوب شد،نگاهم رو ازش دزد ی جشن عروس ادی با
 نبره.   یپ

 فکر نکن"  یا  هیحالت ممکن شادم تو به آشوِب دلم ثان نی تر نی"من به غمگ

 جمع شد:  ینگام کرد،تو چشماش نگران مشکافانه
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 ؟ یناراحت  یزی،از چچشمات گود افتاده   ریز  کنمیم  ،حسیالغر تر شد   کنمی_  چرا حس م

  

 ؟ یدید نهیی الغر شدم ؟خودت رو تو آ یگی_به من م

 

 عوض کردن بحث گفتم:  یبرا 

 

 شد اصال؟  ی،چیکن چطور آزاد شد فی_ تعر 

 

 داد به مبل و دستش رو گذاشت رو سرش؟  هیتک سرشو

 

 باش عجول خانم.حاال عجله نداشته  گم ی_م

 

 بلند شدم گفتم:   

 

 ؟ ی چا  ای _قهوه 

 

 لبخند زد.  
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 . رمیدوش بگ هی دیاول با   یتازه دم تو خونه با آرامش،ول یچا  هی_دلم لک زده واسه  

 

رو در آوردم اون قدر خوشحال   میشد و طرف حموم رفت،به آشپز خونه رفتم گوش بلند
کارش تا چه حد   نیبا ا  دونستیهمون لحظه از  کاوه تشکر کنم،نم  خواستمیبودم که م

ازش   شدی شدم،بعدا  هم م الی خ یخوشحالم کرده بود،هر چه قدر بوق خورد جواب نداد ب
 تشکر کرد. 

 زرشک پلو درست کنم. خواستمیدر آوردم و گذاشتم بپزه،م خچالیبسته مرغ رو از   هی

 

 ، ی رو هم پر آب کردم واسه چا  یکتر

 

که داشت نم   یرو هم دم کردم،حوله به دست در حال یاز حموم اومد چا  ییدا  تا
 اومد تو آشپز خونه.  گرفت یموهاش رو م

 فت: و گ دیتعجب  نگام کرد،خند کردم،بایخورد م از یمن که داشتم پ دنید با

 

 م؟ یالزم نش ؟اورژانسی کنیم یباور کنم تو آشپز یعنی_

 

 

 کردم و گفتم:  اخم

 

 ! یوقت انگشتاتم باهاش نخور  هی_از خداتم باشه،دست پخت من حرف نداره،به پا 
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 .میکن ف یو تعر  مینی_اوه اعتماد به سقفو،بب

 

 .یکنی م فی و هم تعر  ینیب ی_هم م

 

 طور باشه. نی _خدا کنه هم

 

که رو   یی از بار تنها   کردمیحاال که  بود حس م رون،چقدر ی و گفت و با خنده رفت ب نویا 
  یکره    نی و تنها تو ا کسی نفر هست و ب هیدوشم بود کم شده بود،دلم تخت بود که 

 رها نشدم. یخاک 

 رون، ی و رفتم ب  ختمیخوشرنگ ر ییرو شستم و دو تا چا دستام

در همون حال   کردیم نیی ارو باال و پا تو دستش بود و داشت کانال ه  یو  یت کنترل
 گفت:

 

 _زنگ بزن به آقا نامزدت دعوتش کن واسه ناهار 

 . میدو کلوم مردونه اختالط کن میی خوایم

 

 گفتم: حوصله  یب

 

 حرفا.  نی خواهر زاده ام دستت امانته و ا یبگ یخوایم ،البدیبگ یخوا یم ی_چ
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با   خوام ی هر دو دست هم امانتن،دو کلوم م کنندی که باهم ازدواج م  یدو نفر زمی _نه عز
 آقا دامادمون اختالط کنم.  نیا

 

   یتابلو نکنم باشه ا ییکه جلو دا  نیخاطر ا نم؟به یروز کاوه رو نب  هیمن   شد ینم حاال
 رو درآوردم و شماره اش رو گرفتم. میگفتم و گوش

و   دادیبود،بوق اوُل نخورده جواب م دهیخواب شی روزا که انگار رو گوش ی  هینه به بق حاال
 ! دهینه به االن که جواب نم

 .دمیخواب آلودش رو شن یآخر صدا یخدا خواسته خواستم قطع کنم که لحظه  از 

 

 .زمی_سالم عز 

 

 دو ظهر بود!  کی به ساعتم نگاه کردم نزد متعجب

 

 ؟ ی _سالم خواب بود

 

 . یزنگ زد دمینشن زمی _آره ببخش عز

 

 گفتم:  یبلند ی و با صدا  متعجب

 



 باران  انهیتاز 

763 
 

 ؟ یخواب ی_ساعت دو ظهره!تو تا لنگ ظهر م

 

صبح  یقراره تو زنگ بزن دونستمیواسه اونه ،اگه م  دمیوقت خواب  رید  شبی_آره، د
 عشقم.   شدمیم داریالطلوع ب

 

 هم با تعجب نگام کرد:  ییدا

 

 که تا االن خوابه؟  هیچه داماد ن ی_چشمم روشن ا 

 

 : دیپرس کاوه

 اونجاست؟  ی_کس

 

 نشنوه گفتم: یی که دا  یجور آروم

 

 _کاوه واقعا ازت ممنونم.

 

 آلوده گفت:   خواب

 

 اما واسه... کنمی_خواهش م
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 رو قطع کردم و گفتم:  حرفش

 

 .ندتی خواد بب یم ری ام ییا،دا ی_واسه ناهار ب 

 

 و با بهت گفت:  تند

 

 ر؟ ی ام  یی؟دای_چ

 

 .یا یزدم بگم واسه ناهار ب ،زنگیهنوز خواب نکهیا  _مثل

 

 کردم قطع شده باتعجب صداش زدم: ومد،فکریاز پشت خط ن ییلحظه صدا  چند

 

 _کاوه؟! 

 . امیم  شمی_هستم،ال...االن آ...آماده م

 

 خداحافظ.  ،فعالم ی_باشه منتظر 
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که نگاهش به   یدرحال ییسرد نشده بود برداشتم،دا ادی رو که هنوز ز   میی کردم و چا قطع
 بود گفت:  یو  یت

 

 سرکار؟  ره ی_تا االن خوابه،مگه نم

 

که  یافتادم موقع ری آرشاو ادی شد،یم  دهیکه مدام به سمت ممنوعه ها کش یاز فکر  امان
خاص و   زشی همه چ ری ومد،آرشاوی منظم و سر وقت م شهیهم کردمیتو شرکتش کار م
به قلب نفهمم  نویکه هرگز سهم من نبود و من مونده بودم چطور ا  فیتک بود اما ح

 گه بهش فکر نکنه! ی د ره،کهیکنم که باورش شه،که بپذ یحال

 

 ؟ یی _آرام با تو ام کجا

 

 خودم اومدم.  به

 

تا   نی به خاطر هم دهیوقت خواب ری د شبیلحظه حواسم پرت شد...نه د  هی دی_ببخش
 وده االن خواب ب 

 

 . دمای_گفته باشم من دختر به تنبل جماعت نم

 کار از کار گذشته.   ی_حاال که داد
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 روزه!  هیروزم  هی کار از کار نگذشته  نم یگفته ؟همچ ی_ک

 

 : دیناقافل پرس هویبلند شم که  خواستم

 

 ؟ یپسره رو دوست دار  نی_آرام تو واقعا ا 

 

ذل زده بود به من انداختم،سخت بود برام تو چشماش نگاه   م یکه مستق ییبه دا  ینگاه
 و آروم گفتم: نیکنم و بهش دروغ بگم،نگاهم رو دوختم به زم

 

 کردم . ی_ اگه نداشتم که باهاش ازدواج نم

 

 مکث گفت:  یاز کم بعد

 

 ندارم... یمن حرف ی_اگه واقعا دوستش دار

 

 ادامه داد :  باخنده

 

 _از درس و مشقت چه خبر؟ 
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 مگه؟   یطرف ی_درس و مشق؟ با بچه دبستان

 

 حس کردم صورتش از درد جمع شد!  یلحظه ا  یبرا 

 

 . یواسه من بچه ا  یباش رمی _تو پ

 

 . یزنی_مثل آدم بزرگا حرف م

 

 ستم؟ ی _مگه ن

 

 .ی خودم پی جوون و خوشت هیی _نه تو دا

 

 رست چه خبر؟ از شرکت؟ از د ینگفت   ی_کم هندونه بار بذار،بحُث عوض کرد

 

توپ دارم واست که سرفرصت حرف   شنهادیپ  هی،شرکت هم  میلی_درسم که فعال تعط 
 سوخته به خوردتون ندم.  یبه غذام سر بزنم تا غذا  م،فعالیزنیم

 

  ییدا  دنی با د رونیآشپزخونه رفتم،غذام زرشک پلو بود بعد از دم گذاشتن برنج رفتم ب به
  یکه دستش رو گذاشته بود رو معده اش و صورتش از درد جمع شده بود و به کبود

 هول کرده رفتم کنارش و نگران گفتم: زد یم
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 دکتر؟  میکنه؟بریدرد م  ؟باز یی شده دا ی_چ

 زور لبخند زد و گفت:  به

 

 .شمیکشه االن خوب م ی م ریناقافل ت یجور نیا ییوقتا  هیه،یعی_نه طب

 

امروز  نی دکتر متخصص،اصال هم هی شیپ یسر وقت بر  دیشه،بایکه نم ینجوری_آخه ا
 م؟ یبعد ناهار بر 

 

 .میی شب شام دعوِت بچه ها م،آخهیر ی_فردا م

 

 :دمیکه  از ذهنم رد شد زود پرس یفکر با

 

 ا؟ یک یعنی_بچه ها  

 

 . شونیشناسیکه تو نم پی اک  یاز بچه ها   یسر  هی لم،و یوک ی ثم،ثابتیر،می_آرشاو 

 

 هول کرده زود گفتم: ری اسم آرشاو دنیشن با
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 ! امی _من نم

 

 تعجب نگام کرد:  با

 

 ام؟ ینم یچ یعنی_

رفتم با   فون یبلند شد، به طرف آ فونیزنگ آ ی که  بخوام جواب بدم صدا نی از ا  قبل
 رو زدم. دیکل یمعطل  یکاوه ب دنید

رو   ری آرشاو دنید یجور کنم واسه شب که نرم،رو  یفکر بودم چه بهونه ا نیا  تو
چه برسه  داشتیوا م  جانیاسمش هم قلبم رو به ه دنیکه شن یرینداشتم،آرشاو 

 .دنشید

که اون لحظه داشتم   یبودمش و حس بد  دهیکه با نجال د   یآخر یدفعه  ادی
 ! ومدی اون روز اون حس بد به سراغم م ادی افتادم،هنوزم با 

برخالف   کردمیکه اومد باال درو واسش باز کردم،سالم داد و اومد داخل،حس م  کاوه
 ! زدی دست پاچه م یست،کمی شاد و سرخوش ن شهیهم

 .یو کت سرمه ا  دیسف  راهنیره،پیت  یاسپرت زده بود،شلوار کتان آب پیت

 

 .ی_ سالم،خوش اومد 

 

 نجاست؟ یاالن ا تیی _ممنون،دا
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 گفتم؟  یچ  یهنوز؟من تو گوش ی_خواب

 

رو مبل لم  داده بود از حالت چهره اش حدس   ییدا  منی تو نش مینگفت،باهم رفت یزیچ
کاوه بلند شد ومردونه باهم دست دادن و بعد از   دنید کنه،بایزدم هنوز معده اش درد م

 معمول نشستن،  یِ سالم و احوال پرس

 که انگار به زور لبخند زده بود گفت:   کاوه

 

  مونی تو جشن عروس  نکهیخوشحالم از ا دمیرو شن  تیاقعا خوشحال شدم خبر آزاد _و 
 . یهست

 

استرس   کردمیواکنشم رو بدونه!چرا حس م خواستیلحظه به من نگاه کرد انگار م  همون
 داره؟ 

 ! شهیآزاد م یدونستیخودم گفتم آره جون خودت تو که از قبل م با

 ناهار به آشپزخونه رفتم  زی م دنی چ یشدم و برا  بلند

نه به حالت چهره   ایحدس بزنم طعم غذام خوبه    نکهیا  یم،برا یناهار نشسته بود زیم  سر
 بودند. یشدم،اما هر دوشون معمول قیهاشون دق

 

 _چطوره؟ 

 

 تکون داد و انگشت شستش رو به  یسر ییدا
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 نگاه کرد. نشون داد و به کاوه   کیال  ینشونه  

 

 ن؟ کاوه خا هی_نظر شما چ

 

 : دیپرس  یجیکه انگار اصال تو باغ نبود با گ  کاوه

 _بله؟ 

 

 امروز چشه؟   ستیخنده ام گرفت،معلوم ن شیجیگ ن یا از 

 

 ؟ ی پسند یم   گمی_دست پخت عروس خانم رو م

 

 گفت:  یبه صورتم زد و با لحن مهربون یلبخند   کاوه

 

 عمرمه!  یغذا  نیو خوشمزه تر  نیعروس خانم واسه من سنگم بپزه برام بهتر  نی _ا

 

خجالت فقط به بشقابم نگاه    کرد،بایبه هر دومون نگاه م یبخش تی با لبخند رضا  ییدا
 .. کردمیم

 

 با خنده گفت:  یسیاز نوشابه اش رو خورد و رو به کاوه بدون رودروا  یکم
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 خوابه؟ ی د گنده تا لنگ ظهر م...آخه مر؟ی _آرام که زنگ زد خواب بود

 

 کرد و گفت:  یسرفه ا   کاوه

 

 .وقت نتونستم بخوابم واسه اونه  ریتا د  شبی_نه آخه د

 

 ! یتا لنگ ظهر خواب شهیهم دونمی که م نه،من یجون عمه ات واسه هم آره

 

 بهم گفت:  یعصر بود که کاوه رفت، موقع خداحافظ  با  یتقر 

 

 . رونیب میدنبالتون بر  امی_واسه شب شام م

 

 دعوت دوستاشه. ری ام  یی_شب دا

 

 گفت:  د،زودیکردم رنگش پر  حس

 

 دنبالت.  میا ی_باشه تو امشب نرو م
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 _چرا؟ 

 

 .دی به موهاش کش یدست کالفه

 

 شب با تو باشم. خوامی_خب م

 

 تکون دادم و گفتم: ی،سرییبود واسه نرفتن با دا یخوب یهم نبود بهونه  ی بد فکر

 

 _باشه.

نگاه   لم یو مثال ف یو  یت ی بود و منم نشسته بودم جلو  دهیتو اتاقش خواب ر یام ییدا
 ! لمیبود ِاال ف ییهر جا  کردم،حواسمیم

بود و با فکر بهش استرس   میبعد از ازدواج!به پس فردا که روز عروس  میر،کاوه،زندگی آرشاو
االن  و قلبم از  دمیپوش یم ی رخت عروس دیکه با یی!پس فردا زدیبه قلبم چنگ م شتریب

 به خاطرش رخت عزا به تن کرده بود. 

 به ساعتش انداخت و گفت:  یشد،نگاه داریب ری ام ییهفت بود که دا ساعت

 

رو   نه،کاوهیبه خاطر ا  ادیسر خودتون م دینکن بت یگن غ یدم،نمی_اوه اوه چه قدر خواب
  گهیآماده شو کم کم د دم،پاشویبه چهار ساعته که خواب کی خودم نزد   خوابهیم ادیگفتم ز 

 . میبر  دیبا
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 . امی... من نم زهی _اوم چ

 

 _ِا اون وقت چرا؟ 

 

 . رونی_آخه قراره با کاوه برم ب

 

 باهامون.  ادیزنگ بزن اونم ب خودی_ب

  دنشید ی هم رو  یجور نیهست،هم  رمی که آرشاو ییجا  امی مونده پاشم با کاوه ب  نیهم
 رو نداشتم چه برسه با کاوه باشم.

 

 .میاونم چند تا از دوستاش دعوتش کردند گفت با هم بر  شه،آخهی_نم

 

 اخم کرد:  یی!دا یگیها چه راحت دروغ م یتو ننگت آرام،تازگ خاک 

 

عمر ور دل   هی  تونهی پس فردا عروس شهیشب هزار شب نم هیام،،ی_خب زنگ بزن بگو نم
 . نیهم

 

 ارم؟ ی ب یچه بهونه ا شه؟آخهینم  الیخ ینگاش کردم،چرا ب صالیاست با
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 . زود آماده شو  نیآماده شم تو هم نش رمی _م

 

نگاه   م یگوش یمنتظر جوابم بمونه رفت تو اتاقش.به صفحه  نکهی گفت و بدون ا نو یا
 بدم؟  یچ  نویا  زد،جوابیکردم کاوه داشت زنگ م

 

 دنبالت. امی _سالم آماده شو االن م

 

 باهام.  یا یب دیقبول نکرد گفت با  میی شه،دای_نم

 

 گفت: یعصبان  کاوه

 

 . یا یباهام م یباشه گفت یقبول نکرد؟تو که گفت یچ یعنی_

 گفتم:  تشیاز عصبان  متعجب

 

 . یشیم یشام عصبان هیچکار کنم گفت نرو،واسه  ،خبیکنیم  نی_چرا همچ

 

 .دمیکالفه اش رو شن ینفس ها  یصدا 

 

 . یا یبامن م گمیم  زنمیزنگ م تیی _خودم به دا
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 زود گفتم:  ییخاطر دروغم به دا به

 

 .هیکیحرفش   شهی_نه زنگ نزن اون هم

 

 کنم. شیراض کنمیم  یسع  زنمی_زنگ م

 

رو تخت بود همون لحظه زنگ  شی رفتم گوش  ییگفت و قطع کرد زود به اتاق دا  نو یا
 صدا کردم،  یرو ب شی برداشتمش و گوش عی خورد، سر

 با تعجب نگام کرد. کردیم  نیی که تو کمدش داشت لباساش رو باال پا ییدا

که هنوز تو دستم بود انداختم و   شیبه گوش  یها لبخند ژکوند زدم،نگاه وونهید  مثل
 گفتم:

 

 ! یدیخر  دیجد  ای  هیهمون قبل  نیا  یقشنگ  هی_چه گوش

 

 نگام کرد. هیعاقل اندر سف 

 

 ! دمیتو زندون خر   دهی_نه جد
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 بخره.  یگفت ثمی_خب گفتم قبل از آزاد شدنت به م

 

 زدن لباساش شد، دیدوباره مشغول د ییدا

تا   اهیس  ستی بمون تو ل اه،فعالیس  ستیفرصت استفاده کردم و کاوه رو فرستادم تو ل از 
 بعدا .

 :دی پرس ییرو گذاشتم رو تخت،دا  شیگوش

 

 ؟ ینیبب موی گوش ی_فقط اومد 

 

 ن آماده َشم؟ ...اومدم بپرسم اال زهی_نه،چ

 

و به   یسواله ؟خب آماده شو تا تو آماده ش  نمی بعِد مرگ سهراب آماده شو،ا نی_نه بش
 اونجا هشت شده. میبرس  مینخور کمیتراف

 

  یینا آروم بود،کاش دا یقلبم بدجور  ری گفتم و رفتم تو اتاقم،با فکر به آرشاو  یا باشه
  دیکه شده بود با ینبود امشب رو به هر نحو یباهاشون نرم.اما چاره ا کردیقبول م
 .کردمیتحمل م

  دهینگاه کردم،چقدر رنگ پر نه یآ  یموهام رو به صورت تل بافت زدم،به صورتم تو  یجلو
 شدم. یم  شیدست به دامان آرا  د یبودم،با
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رو   شمیو رژگونه آرا ملی، ر یاز کرم پودرم رو به صورتم زدم و بعد از اون با رژ صورت یکم
 کردم.   لیتکم

و شال    رهی ت یآب نیشلوار ج دم،ویروشن  پوش یآب یبهار یمانتو  ه یرو باز کردم، کمدم
 تا زدم،  یشلوارم رو هم کم  نیی همرنگش،پا  ریحر 

 .رونی رو برداشتم و حاظروآماده رفتم ب فمیک

وقت در حال    هیکه گفتم نکنه   ییطبق عادت گذشته بدون در زدن برم تو اتاق دا  خواستم
متعجب   یبه در اتاقش زدم،صدا  یشد که خانم وار تقه ا  نیلباس عوض کردن باشه،ا

 اومد. ییدا

 تو. ای_ب

 

 و گفت:   دیکه نگاهش  هنوز متعجب بود خند ییباز کردم و رفتم داخل،دا درو

 

بدم اما هر   ادتی کردم  یدر زدنو هزار بار سع هی ، یبزرگ شد یجد ی جد  نکهی_نه مثل ا
 داخل. یومد یم  ینداختیسرت رو م یچ نیدفه ع

 

 . دمیاون روزا خند  ادی به

 

 .یذاشتی_حرص خوردنت رو دوست داشتم،آخه کم سربه سرم نم

 

 .دمیبود چقدر دغدغه هامون کم بود،نشستم رو تختش و پرس ییروزا چه
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 . شنیآماده م ری دخترا د گنی هنوز م ؟واالی _هنوز آماده نشد 

 

الغر تر   یکه کم  نیبا عطرش دوش گرفت،با وجود ا  با یو تقر  دیاسپرتش رو پوش یآب کت
 نجال افتادم.  ادی بود  پیشده بود اما هنوزم خوشت

  چیو ظاهرش خوب بود و هم مهم تر از اون اخالق و رفتارش چرا ه  پی هم ت ر یام ییدا
   د؟یوقت عشقش رو ند 

 امشب نجال هم بود؟  یعنی

با  یعنی نگاه کردم مثل خودم انگار  آشفته حال بود،پس احتماال نجال هم بود   ییدا به
 ومد؟ یم  ری آرشاو

هم که اومد   ییدا نرویب تکون دادم و رفتم یافکار مزاحم سر نیاز هجوم ا  ییرها  یبرا 
 . میشد یراه

 

  یحرف نرگس افتادم که م ادی بود، کیش یلیکه خ رونشیبه رستوران انداختم ب ینگاه
  دیهم با  یمعمول یفنجون قهوه   هیجاها فقط پاتوق پولداراست و واسه   نجوریگفت  ا 

 .یبذار هیما  بیاز ج یکل

 

تاب شده بود   یتنگ و ب ریآرشاو  یدلم برا  یلیخ کنم ینا آروم بود،اعتراف م یبدجور قلبم
 خاطرات خوشمون. یبرا 

 دوباره تکرار شند!  ستیزمان قرار ن چی وقت، ه  چیه دونستمیکه م یخاطرات
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گذاشته بودند و هم   یو صندل ز یداشت که هم م یباز  یرستوران باغ بود و فضا  رونیب
 تخت.

 ن داد.دست تکو  ییکه نشسته بود واسه دا یاز تختا پسر یکی  یرو

 لبخند زد و گفت:  ییدا

 

 اونجا نشستند.  می_بر

 

هنوز   دم،ی رو ند چکدومشونیاما ه   شناختمیبودند که م ییو نجال جز کسا ثمیم  ری آرشاو 
 بودند.  ومدهین

 

 . مینشست یاز سالم و احوال پرس بعد

 

 گفت:   ییکه لبخند به لب داشت رو به دا یدرحال پسره 

 

  هی دنتیواسه د ادیز  یاز خوشحال دم،یرو شن تینگو چقدر خوشحال شدم خبر آزاد ری_ام
 . نیومد یکدومتون هم  که ن چیمنتظر نشستم ه نجایساعت زودتر اومدم ا

 

 ومدند؟ یچرا هنوز ن هیبق میکرد ری د یکم هی_آره ییدا

 

 جواب داد:  پسره 
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کم  یلی مدته خ  هیکه هم  ان،نجال ی اش تو راهن دارن م قهی _خواهرم و اون شوهر عت
 .  یاما نگفت ک ادیهم فقط گفت م ری آرشاو  ادی قراره ب  نایبا خواهرم ا داستیپ

از  ییحس کردم نگاه دا   دمیکش ینفس راحت ادی ب رینجال قرار نبود با ارشاو  نکهیا از 
 خوند، شدیرو از تو چشماش م یشد،ناراحت قراری اسم نجال ب دنیشن

 به هم بود،هر دومون  هیشب ییحاِل من و دا  چقدر

 که سهممون  نبودند. م یبود ییکسا عاشقِ 

 : دیپرس ییبه من انداخت،لبخند زد و رو به دا  ینگاه  زدیپسره که داشت حرف م همون

 

 م؟ یما خبر ندار ینامزد کرد  د،نکنهیکن یرو معرف شونیا  یخوای_نم

 

 : دیخند ییدا

 

  خورهیتره بهش م کی از من کوچ یسال  زدهیدهه که چه عرض کنم  دوازده س کی _نامزد؟
 نامزدم باشه؟خواهرزادمه،آرام. 

 

 به پسره کرد و رو به من گفت:  یا   اشاره

 

 _بهرام.
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 زدم وگفتم:  لبخند

 

 _خوشبختم. 

 کرد.  ی نگام م رهیخ رهیکه حاال لبخندش گشاد شده بود خ پسره 

 

 بانو.  نی_همچن

 

 انداخت: ییبه دا  ینگاه

 

 رزور کردم. زیداخل آخه اون جا م می_بهتره بر 

 

و بهرام مشغول حرف زدن باهم بودند اما من   یی م،دایکه رزرو کرده بود نشست یزی م رو
  یکه حت یرینمش،آرشاو یاومد بب  ری تمام هوش و حواسم به در بود تا هر وقت آرشاو

 بهش فکر نکنم. شدیکاش م  شدمیم  وونهی واسه عطرش هم دلتنگ بودم،داشتم د

 

 مگه نه آرام خانم؟ _بهرام 

 

من هر دوشون به    یجیمگه نه؟ اصال بحثشون چه بود؟از گ  یبه بهرام نگاه کردم،چ جیگ
 خنده افتادند.
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 حواسم نبود! دی_ببخش

 

 ؟ ی ا  دهیشن بی"هرگز وجود حاظر غا

 " ستی گرید ی جمع و دلم جا ان ی در م من

 دنشیداده بودم با د ماتومی که از قبل بهش اولت یبود،دل ریآرشاو  شیمن هم پ دل
االن به    نیکه از هم ییسخت تر کردن عروس یعنیشدن   ییهوا نی نشه،چون ا  ییهوا 

 !زدندیکه به خاطرش از االن تو قلبم رخت چنگ م ییخاطرش تو قلبم عزا بود،عروس

 

 _ باالخره اومدند.بهرام 

 

پسر   کیجاش نجال و دو دختر و   مش،بهد ینگاه کردم،اما ند یقرار به طرف در خروج یب
  یمانتو   هیبود، دهیچقدر به خودش رس ومدند،نجالیم  زیکه داشتن به طرف م دمیرو د
 . یو شلوار تنگ مشک یکوتاه و شال مشک یریش

  بایهم به چهره داشت،ز  ی کامل شی آرا بایبود تو صورتش و تقر  ختهیرو کج ر موهاش
 شده بود! 

  نیکه پشت ا دونستینگاه کردم،ظاهرش کامال خونسرد بود اما فقط خدا م ییدا به
 .شدی رو متحمل م یظاهر خونسرد چه عذاب

نجال با   م یبلند شد  یهر سه نفرمون واسه سالم و احوال پرس دندیرس  زیم  کی نزد یوقت
 نگاه کرد و سالم داد،  ییاول از همه به دا یلبخند گرم

  یبودمش!اما انگار کم دهیند ی نجوریوقت ا  چیاز چشماش خوند،ه شد یرو م یخوشحال
 گفت:   ییدستپاچه هم بود،آروم روبه دا
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اونقدر خوشحال شدم که حد نداشت،واقعا خوشحالم که    دمیرو شن تیخبر آزاد  ی_وقت
 .یآزاد شد

 

  که انگار تعجب کرده بود با لبخند فقط به گفتن ممنون اکتفا کرد و مشغول سالم و ییدا
 شد ه یبا بق یاحوال پرس

 نجال در آغوشم گرفت:  ام یبه خودم ب نکهیاز ا  قبل

 

 آزاد شد. تیی _چشم و دلت روشن آرام جون بالخره دا

 

 _ممنون. 

 

 اومدم.  رونیآغوشش ب از 

 

 ؟ ی شد دایکم پ یلی خبرا؟خ ؟چهی_خوب

 

 همه اش کار و مشغله است.  گهید ست ین ی_خوبم،خبر

  

 زد و گفت:  یچشمک
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 .یهم عروس   ی_از طرف

 

  یافتادم که تو موسسه جلو یروز  ادیحرفش ناخودآگاه اخمام رفت تو هم  نی ا با
 ه یبا بق یکوتاه یعروس خانم صدام کرده بود،بعد از سالم و احوال پرس ری آرشاو
 . مینشست

 

 با لبخند به من اشاره کرد.  ییدا

 

 آرام.  ،خواهرزادمهستینامزدم ن ای کنم پارتنر  ی_از االن معرف

 

 کردن دوستاش شد.  یبه من انداخت و با لبخند مشغول معرف ینگاه 

 

 همسرش.  نیکه کنارش نشسته نوش  یخانم نیو ا  نهیآقا پسر رام نی _خب ا

 

 _خوشبختم. 

 

 لبخند زدند.   متقابال
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 . نی__همچنن یرام

 داشته باشه. ی خوشگل یخواهر زاده   نیهمچ ریام کردم ی فکر نم  زم ی_ منم عز نینوش

 

  کردیشد،نگاهش بدجور معذبم م  قیتو صورتم دق  شتریحرف خواهرش،ب  نیبا ا  بهرام
 کاش 

  ینه دست و دلم به سمتش نم کردم،امایکه کاوه بهم داده بود رو دستم م  یحلقه ا 
رو پس داده بود،نگاه   ریآرشاو  یانداخت که چطور تو کافه حلقه  یم  یروز  ادیرفت،منو  

 رفت.  یچشمام کنار نم یهرگز از جلو  ریاو آرش ی اون  لحظه 

 نیاز نوش  شناسدشینشسته بود مکث کرد،معلوم بود نم نیکه کنار نوش یرو دختر ییدا
که به چهره داشت خوشگل بود دختره با لبخند   یش یبا آرا  دادیکم سن و سال تر نشون م

 گفت:

 

 .نیخواهر بهرام و نوش وشامی_ن

 

 بودمتون.   دهینشناختم آخه قبال ند  د ی_ ببخش ییدا

 

 جواب داد:   وشاین

 

شما    نکهیکوه منم اومده بودم اما مثل ا  نیجمعه که رفته بود  هی  نیبود  دهی_چرا د
 . ستی ن ادتونی
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هم   یا  گهید ز یچ نیو رام  نینوش یبمونه،اون روز به جز دعوا   ادشی  دمی _نبابهرام 
 مونه مگه؟   یم ادمونی

 

که همه اش باهاش   یازدواج کن  ینیبا رام یکرد ی فکرش رو م نیبود،نوش ی_چه روز نجال
 .شندیها دختر و پسر اول از هم متنفرند بعد عاشق هم م  یا  هیترک لمیف ؟مثلی دعوا دار

 

 و گفت:   دیخند نینوش

 

 آورد.  یکه حرصم رو در م کردیم یکار  هی_ازش متنفر نبودم اما همه اش  

 

 و گفت:   دیهم خند  نیرام

 

 آوردم؟  ی_من؟من حرصت  رو در م

 

 ادامه داد:  ییبه دا رو

 

 تر از منم بود؟  ریتو بگو مظلوم تر و سربه ز  ری_ام

سربه سرش   ادی تو ز  نی نداشت نوش یبه کس یکار چارهیب نیرام نی _نه واقعا،اییدا
 .یپاره بود  شی کال تو دانشگاه هم آت  یذاشتیم
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 و با خنده گفت: نی زد پشت رام بهرام

 

دارد   یو هو  یگفتند نترس از آن که ها  مینداشت؟واال راسته از قد  یبه کس یکار نی _ا
 که نگو.  هی مارمولک  هیبترس از آنکه سربه تو دارد 

 

 .چوندیهم که مثال بهش بر خورده بود گوش بهرام رو پ  نیرام

 

 ه؟ یمارمولک ک  یفهمی_من مارمولکم؟مثل مارمولک لهت کردم م

 

 به شوهرت بگو.   یزیچ  هی نی_آخ آخ گوشم،باشه غلط کردم ولم کن نوشبهرام 

 

 . کردیبا خنده نگاشون م نینوش

 

 مارمولک.  یگی_حقته به شوهر من م

سرخ شده بود همه    چارهیشد،بیکه گوشش رو آزاد کنه اما موفق نم زدیدست و پا م بهرام
 .میکرد ی با خنده نگاشون م

 

 هم. به جون  نیافتاد ومدهی باز؟ن هی_چ
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بود که لبخند به لب   ری د،آرشاویچرخ رایبم و گ یصدا   نیتابم به سمت صاحب ا  یب نگاه
حس کردم قلبم ضربان نداره نفسم     یلحظه ا  یکرد،برا یو بهرام رو نگاه م  نیداشت رام

 عطر خوشش حالم رو بدتر کرد!  ی حبس شده بود،بو 

 به تن داشت.  دیسف  راهنیاسپرت و پ  یبا کت قهوه ا  یقهوه ا شلوار

اون   یا  هینگاه چند ثان نیهم  د،امای هم طول نکش  هیاز چند ثان شتریبه من ب نگاهش
 بست.  لی نگاهش روحمم قند یقدر سرد بود که از سرما 

نگاهم   یجور  نیبازم  ا  یزنیبه جونم م  شینگاه سردت چطور آت نیبا ا  یدونستیاگه م 
   ؟ی کردیم

 قلب!  نی واسه کشتن ا  هینگاهت کاف ستیبه سالح ن یاز یمن ن عشقِ 

 سالم دادم،کوتاه جواب سالمم رو داد.  دمی که خودمم به زور شن یفیضع یصدا با

 واجبه،همه باهاش دست دادند.  شهیسالم اسم خداست،جواب سالم هم گفتیم

 رو در آغوش گرفت. ریمردونه آرشاو   ییدا اما

 

که از برادرم   یستین قیرف ونتم،یازت مد  ق،ممنونمیچطور ازت تشکر کنم رف دونمی_نمییدا
 .یاون ور تر   یزیچ هی

 

  کرد؟چرایتشکر م ری بود؟چرا از آرشاو ینگاه کردم،منظورش چ ییبهت و تعجب  به دا با
 چکار کرده بود؟ ری بود؟مگه آرشاو ونشی مد

واسشون نداشتم،فقط   یجواب چ یو ه   خوردیکه مثل خوره مغزم رو م ی بودم و سواالت من
 .گرفتمی م ییجوابم سواالتم رو از دا  شدی جور م تشیتر موقعدوست داشتم زود
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 و با لبخند گفت:  ییآروم چند بار زد پشت دا  ری آرشاو

 

 نکردم.  یکار خاص ستی به تشکر ن یاز ی_ن

 

حرف نشسته بودم فکرم    یمشغول حرف زدن باهم بودند اما من ساکت و ب همه
 چکار کرده بود؟  ر ی مگه آرشاو  ایمشغول بود،خدا یبدجور

 شده؟  یز یانگار نه انگار که چ د یخندیم  زدی حرف م  هیبود با بق یعاد  یلیخ ری آرشاو رفتار

صدم حال    کیبه  یعنی  مه؟ی که پس فردا عروس ست یاصال براش مهم ن  یعنیگرفت  دلم
 گفت ،نکنه واقعا فراموشم کرده؟   یم نویتفاوتش که هم یب ست؟رفتاری من دچار ن

 اوقاتم!  یکه سفارش داده بودم رو مزه مزه کردم،تلخ بود اما نه به تلخ ی ا  قهوه

 بهرام که منو مخاطب قرار داده بود به خودم اومدم. یصدا با

 

 آرام خانم؟  یکم حرف نقدریا  شهی_شما هم

 

 کردند، یکنجکاو به من نگاه م همه

 .کردینگاهم م رهیلبخند زده بود و خ  بهرام

بدونم هنوزم رو من حساسه،اما نگاهش کامال   خواستمیانداختم م  ریبه آرشاو  ینگاه مین
 تفاوت بود!  یب

همون بهتر که فراموشت کرده    تهیتو که پس فردا عروس الیخ یخودم تشر زدم آرام ب به
 باشه
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 قبل از من جواب داد: ییدا 

 

 که فکرش مشغول پس فرداست.  نه یبه خاطر ا د ی_شا

 

 :د یابروش رو داد باال و پرس  یتا  هی  بهرام

 

 _پس فردا چه خبره مگه؟ 

 مقدمه جواب داد: یب ییدا

 . نی،همه تون دعوت میدار ی_ عروس 

 

 گفتن کردند،  کی اول با تعجب نگام کردند اما بعد شروع به تبر  همه

نگاهم   یجور نیا  کرد،چرای م  و با بهت نگاهم ر،ناباور یشد سمت آرشاو  دهیکش نگاهم
 خبر نداره؟  کنه،مگهیم

 ه،یواسه چ دونستمیکه نم  یجور تاسف هیشده،  نی رفته حس کردم نگاهش غمگ رفته
 نگاهش رو ازم گرفت.  یبا ناراحت کنمینگاهش م دید  یوقت

 انگار بد خورده بود تو پرش!   بهرام

 

 ن؟ ی_ خب چرا زودتر نگفت  بهرام
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 رفته بود تو هم،  شتریب ریآرشاو  یبا تعجب نگاش کردند،اخما همه

  یماستمال  یداده برا  ی بود بد سوت دهیکه فهم کردند،بهرامیبا تعجب بهرام رو نگاه م همه
 کردن حرفش زود گفت : 

 

 بهتون آرام خانم. گمیم ک ی م،تبریگفت  یم کی بهش تبر نیگفت ی_خب همون اول م 

 

 _ممنون. 

 

   خوردیکه بهش م یمرد و  ثمیکه گذشت،م یکم

 چهل باشه هم اومدند.   یدوروبرا

 

که   ییاشاره کرد و با صدا  میشناخت یکه نم   یبه مرد ریآرشاو  یاز سالم و احوال پرس بعد
 حاال گرفته بود گفت:  بیعج

 

 . یثابت  ی_دوستم عل

 

 کرده بود ادامه داد:  یو باهاش گرم سالم و احوال  پرس شناختشیکه م ییدا

 

نبود   شونی ا  یو کمکا  ری کارکشته که اگه  لطف آرشاو لی وک  هی،یدادگستر کی   هیپا لی __وک
 . خوردمیآب خنک م دیکنه،فعال با  دایپ رییتغ  ینقد یبه جزا یمحال بود حکم قاض
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  ری که آرشاو یلیداره؟ به کمک وک قتی حق  نیا یعن ی  اینگاه کردم،خدا  ییشده به دا  مات
 آزاد شده بود؟  ییبود دا  گرفته

که به   یا  ر،کاوهیکه به خاطرش پشت و پا زده بودم به عشق آرشاو  یکاوه ا یعنی
 کاره بود؟  چی ه  زیخاطرش گند زده بودم به همه چ

 کاره بود؟  چیباهاش بود ه میکه پس فردا روز عروس یا   کاوه

 ااا ی تمام پسش زده بود؟خدا  یرحمیبود که من با ب یری اش لطف آرشاو همه

 نشستم.  میتحمل جسمم رو نداشت،رو صندل  پاهام 

 " ست یممکن ن یشرِح حال آدم ی"قسم به حقارت واژه و شکوه سکوت که گاه

 حسرت بود،  کردمیکه حس م ی زیچ نیشتر یناراحت،ب ای خوشحال باشم  دونستمینم

شده بود،آخ    شیث آزاد که خودش باع  یری دسِت رد زده بودم به آرشاو ییبه خاطر دا  من
 حماقت کرده بودم،آه خدا...   هودهیکه چه ب

 ؟من چه کرده بودم  

 :دی آروم پرس ییهم نشستند دا  هیبق

 

 ده؟ یآرام؟چرا رنگت پر  ی_خوب

 

 خوب باشم؟  تونستمیکه کرده بودم چطور م ینبودم،با حماقت خوب

 

 لب زدم:   آروم



 باران  انهیتاز 

794 
 

 

 . میزودتر بر شهی_خوبم،فقط م

 

که   دونستم ی تونستم لبخند بزنم،م یبه تظاهر هم نم یاونجا موندن رو نداشتم،حت  تحمل
 هست. میزیچ  هیفهمند   یهمه م

 

 . میهنوز که شام نخورد م؟ی_کجا بر 

_ 

 

زنگ خورد   میم،گوشیزودتر بر  کردمینگفتم حالم اون قدر گند بود که دعا دعا م یزیچ
 شدند، زنگ اهنگش اونقدر بلند بود که همه متوجه  یصدا 

خواسته کار از   یم  ست،البدی گرفتم از خشم چرا بهم نگفته که کار اون ن شیکاوه بود،ات 
 شد. شتر یب تمی فکر عصبان  نیبهم بگه،با ا  یکار بگذره بعد از عروس

 گفتم:  ییدا روبه

 

 . امی _االن م

 

 با خنده گفت:  ن یکردند،نوشینگام م طنت یگفتم و بلند شدم،همه با ش نو یا

 

 . گرهیتماس م اری رت  حض  گهی_بله د
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 داشتند، یکردند،چه دل خجسته ا یفکر م یو اونا به چ کردمی فکر م یبه چ من

 . رونینگاهش رفتم ب ین یسنگ ر یپوزخند به لب داشت،ز  ری آرشاو

 بود نشستم و زدم رو اتصال.  یاز تختا که خال یکی  یرو

 

 ن؟ یومدیهنوز ن یی ،کجا ی_سالم خوب

 

 ؟ ی_چرا بهم نگفت

 

از    ییکه حاال گو ییکردم قطع شده اما با صدا  ومد،فکریاز پشت خط ن ییلحظه صدا  چند
 :دی پرس ومدی ته چاه  م

 

   و؟ی_چ

 

 : دیلرز  یو خشم م یاوج گرفته بود و از زور ناراحت صدام

 

حتما   یحماقت کردم ،چرا نگفت  هودهیب نکهی؟ا ی کاره ا  چیتو ه میی که تو آزاد شدن دا نی _ا
 آره؟  یبگ یبعد از عروس یخواستیم
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 لرزه:  یاونم م یکردم صدا  حس

 

 از دستت بدم، من دوستت دارم...  خواستمی_آره و نگفتم چون نم

 

 زدم:  داد

 

 به...   خوامی_بس کن نم

 

  مینیش یدنبالت م امیآدرس بده م ییآرام ،اصال کجا کنمی_گوش کن به حرفام خواهش م
 .میزن یباهم حرف م

 

 گفتم:  یرو پاک و با لحن سرد  کردند،اشکام یکه اونجا بودند با تعجب نگام م ینفر چند

 

 .نمون،خداحافظینمونده ب یحرف  گهی_د

 

 : دینال

 

 _نه آرام،قطع نکن. 
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 مانتوم، بی کردم،همون لحظه دوباره زنگ خورد خاموشش کردم و گذاشتمش تو ج قطع

برم داخل،بلند شدم و   یجورن یقرمز شده،دوست نداشتم ا  هیچشمام از فرط گر دونستمیم
که کرده بودم به   یواسه حماقت  شهیاز هم  شتریکنار گال آروم شروع به قدم زدن کردم و ب 

 فرستادم. یخودم لعنت م

 به خودم اومدم. ییدا یچقدرگذشته بود که با صدا  دونمینم

 

  ا ی؟بیلفتش داد نقدریچرا ا  ؟اصالی رو چرا خاموش کرد  تینجا؟گوشیا  ی_آرام چرا اومد 
 . میشام سفارش بد میی خوایم

 

 قدم بر داشتم،  یتکون دادم وبه سمت ورود یسر

 زد:  صدام

 

 _آرام؟ 

 

 _بله؟ 

 

 گفته؟  یزیشده کاوه چ  یزی_چ

 

 _نه.

 تو چشمام اشک جمع شد،چونه ام رو گرفت و سرم  رو بلند کرد،کالفه گفت:  دوباره
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نگرانم   یبهم دار ؟بگویناراحت شد  نقدری_پس چرا تو چشمات اشک نشسته،چرا ا
 .یکنیم

 

 . گفتمیبهش م زوی همه چ دیآخرش با  دونستمیم

 

 نه،خونه. نجایاما ا گم ی_م

 

  یداخل و سر جا  میشادوش رفتنگفت اما نگاهش همچنان نگران بود،دو یزیچ گهید
 م، ینشست مونیقبل

رفت،هر قاشق رو به زور نوشابه   ینم نیی گلوم پا دم،از یفهم یاز طعم غذام نم یچیه
 .کردمیم یبا غذام باز  شتر یدادم،بیقورت م

نداشت،با چشم  یکه روبه روم نشسته بود نگاه کردم،انگار اونم حال خوش ری آرشاو به
عادت داره به گوجه اش    شهیهم دونستمیگشت به بشقابش نگاه کردم م یزیدنبال چ

به دستم   ینگاه  میبه طرفش گرفتم،ن ع ینمک بزنه،ناخودآگاه نمک دون رو برداشتم و سر 
 برداشت. بود رو ارشکه کن  یتوجه نمک دون یانداخت و ب

دستم رو بکشم بهرام نمک دون   نکهیاز ا  ؟قبلینکن عمیضا  یجور نی ا  یتونستی نم حاال
 رو ازم گرفت و به گوجه اش زد،با لبخند گفت: 

 

 ممنون.  یلی_خ
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کنار   یک دونمیکه نم وشاینتونستم به زور هم که شده لبخند بزنم،ن یرو ندادم حت جوابش
با حرص و   کرد،نجالی استفاده م  ییحرف زدن با دا  یبرا  ی نشسته بود از هر فرصت ییدا

  نقدریآدم ا نیداشت؟چرا ا  یینگاهش چه معن نی کرد،ا ینگاه م وشایدرهم به ن ییاخم ها 
واسش مهم   ری ام  ییتو سر داره؟اگه خود دا یچ  دیفهم شدیقابل درک بود؟چرا نم ریغ

 ؟ یچ یعن ی نینه؟ا کینگاه م وشا یبراش مهم بود؟چرا با اخم به ن شی نبود پس چرا آزاد

 

 به نجال فکر نکردم.    ادی ز  گهیبود که د  ری قدر فکرم درگ اون

 : دیپرس ییدا

 ؟ ی سفارش بد  گهید  ز یچ هی  یخوایم یندار  ،دوستیکنیم  ی_چرا با غذات باز 

 

 خوبه. نی_نه هم

 : دیپرس  ری روبه آرشاو  نیرام

 

 ؟ یعروس  میی ایب یک  ری_آرشاو 

 

 :دی پرس ج یگ ری آرشاو

 

 ؟ ی _عروس
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تو و نجال،اول که قرار بود درس نجال تموم شه االن که درسش   یعروس گهی_آره د ن یرام
 ن؟ یتموم  شده پس چرا معطل

 

  یآروم یضربه ها  ییتو گلوم و تند تند به سرفه افتادم،دا د یسوالش غذا پر  دنیشن با
  یوانیکرد،لینگام م یکه حاال با نگران ری صرفه کردن نگاهم افتاد به آرشاو نیح  زدیپشتم م
آب رو ازش گرفت و به دستم  وانی ل ییپر از آب کرد و به طرفم گرفت،دا عی رو سر

قرمز   ادیصورتم از صرفه ز   دونستمیاز آب رو خوردم م  عهداشتم چند جر یداد،حس خفگ
 شده 

نگاه کردم اونم   یینداشتم،به دا وی کی نی نه تحمل ا ایافتادم،خدا  نیسوال رام   ادی  دوباره
 داد.  صی تشخ شدیاز صورت گرفته اش م نو یبهتر از من نبود ا

 کم موقع رفتن شد و تعارفات واسه حساب کردن شروع شده بود  کم

مگه من   گفت ی م گهید یکی ن،یامشبو مهمون من بود   کنمیمن حساب م  گفتی م یکی
 دندید که نفهماونقدر سرگرم تعارف بودن  کنمیخودم حساب م یمردم بذارم تو حساب کن

 ؟ حساب کرد    یک ری آرشاو

  دیشا کردی نگاهمم نکرد،هر چه قدر هم که حفظ ظاهر م یحت  ریآرشاو  یخداحافظ موقع
دوباره   ییدا نیماش  خوندم،تویرو از چشماش م یاما من ناراحت  دندیفهم  ینم هیبق
 : دیپرس

 

 ؟ یشد یجور نی شد  که ا یچ  هو ی یبگ یخوای_نم

 

 گفتم: یگرفته ا   یصدا با
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 . گمیخونه م م یبرس سین یزی_چ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که  لباساش  رو عوض کرده بود کنارم نشست:  ییمبل نشستم،دا   یرو

 

 به کاوه است؟  ؟مربوطی پکر شد  نقدریشده که ا یچ نمی_بگو بب

 

بهش بگم،گفتنش نه تنها   یچطور دونستمیدم،نمیاسترس پنجه هام رو در هم کش با
رو ازش داشتم لبام رو با   یسخت بود و  انتظار هر واکنش  یلیبرام راحت نبود بلکه خ
 که از واکنشش داشتم شروع به شرح کردم، یاسترس یزبون تر کردم و با همون

 رو بهش گفتم.  ز یبود همه چ یبا هر جون کندن انیشروع تا نون پا   نیش از 
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  نیپشت و پا زده بودم به ا ینجوریکه عاشقم بود و عاشقش بودم و  ا  یریآرشاو  از 
 عشق،

با   دمیرس نجایبه ا  یکنه،وقت یازم خواستگار  ییکه قرار بود بعد از آزاد شدن دا یری آرشاو
 :  دیتعجب پرس

 

 نجال رو  دوست نداره؟  ری آرشاو یعنی، ی_پس نجال چ

 

شده   ینزنه و اصرار پدر نجال راض یدوباره دست به خودکش نکهیو ا   ی_نه از سر دلسوز 
 کنه تا نجال درمانش رو راحت تر ادامه بده.  یازش خواستگار یبود صور

 

 :د یپرس یجیناباور شده بود ،با گ نگاهش

 

 دوستت داره؟  ریبه نجال نداره؟ واقعا آرشاو  یحس  چیرهی آرشاو  یعنی_

 

 که بر خالف گذشته سرد  بود،با افسوس لب زدم: ینگاه امشبش افتادم،نگاه ادی

 

 نداره. گهی _داشت، د

 

 گنگ نگام کرد :   
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ماجراست؟پس فردا   یشد؟کاوه کجا  یپس چ  ن یعاشق هم بود یگی_ مگه نم
 ؟ ی کاوه رو دوست دار یمگه نگفت  ته،اصالیعروس

 

نشدم، سخت بود مثل جون کندن اما   دنشونیشده بود مانع بار یچشمام بارون آسمون
 جون کندم و گفتم 

نداشت که دست به  شد،باوری م شتریبه لحظه بهت و تعجب تو چشماش ب لحظه
 بزنم یحماقت  نیهمچ

 گفتن   داد،بدونیم  تشیسرخش خبر از حال خراب و عصبان یچشما 

 فقط آروم لب زد:  یاضافه ا  ی کلمه

 

 _چرا؟ 

 

 آرامش قبل از طوفان!  یعنیآروم  یچرا  نیدم،ا یحالت نگاهش ترس از 

 کردم:  فی رو تو ذهنم رد کلمات

 

 

جمع   یچهره    نمتیحالت خوب نبود؟طاقت نداشتم تو اون حال بب یبود  ضی _تو مر 
رفت،آروم و قرار نداشتم کاوه هم با حرفاش   یچشمام  کنار نم   یشده از دردت  از جلو

 کرد. یراغبم م شتریب
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 :دی که زد چهار ستون بدنم لرز  یداد از 

 

حد احمق  نیتا ا  یبگو چرا؟چطور تونست ،فقطیکن هیرو توج یکه زد  ی_نگفتم گند 
   ؟یباش

 

  یاحمقم ،آخه کدوم عاقل گفتیراست م کردم،ی م  هیبا هق هق گر نبار یو ا  دیترک بغضم
 ! ش؟یبه زندگ زنهی گند م ینجوریا

 وباره کنارم نشست. کالفه بلند شد و شروع به قدم زدن کرد،د ییدا

 

شدم تو با   یاگه آزاد نم یعنی،ی...چطور تونست؟ی چطور تونست ؟آخهی _ آرام تو چکار کرد 
 ؟ یکرد یازدواج م ره ی بگ یآشغال که از آب گل آلود خواسته ماه ی  کهیاون مرت

 

 داد زد: یعصب دوباره

 

 ؟ ی کردی_جواب منو بده باهاش ازدواج م

 صورتم کنار زد: ی با دستام صورتم رو پوشنده بودم ،دستام رو از جلو 

 

  یعمر زندگ هی یدونیم ه؟ی خاله باز  یکردن جواب منو بده؟آخه مگه زندگ هیگر   ی_به جا
  یدونستیم  دمیفهم یبعد از ازدواج  م ؟اگهیچ  یعنی یکه دوستش ندار یکردن با کس
 شدم؟ ی م یچه حال
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 . دمینال دلخور

 

 تو بود.  یردم به خاطر آزاد ک  ی_هر کار

 

گند   ینحوریبه خاطر من ا  کنمیاالنم که فکرش رو م نی بخوره تو سرم،هم یآزاد  نجوری_ا  
سر به تنم    خوامیدوستت داشت م ایر  یکه پاک و ب یری خودت و آرشاو یبه زندگ یزد

 یرو نم میتصم نیتو ا  یعمرم رو تو زندون بپوسم ول  ینباشه، من حاضر بودم همه  
بچه   هی  ی حت  ستیجو عقل تو کله ات ن هیاما نه   یباش فکر کردم بزرگ شد ،منویگرفت

 . فهمهیبد و خوب رو م نیهم فرق ب

 

 گذره؟   یروزا نم نیپس چرا ا  ا یسوزند،خدا   یبدجور قلبم رو م حرفاش

 .شهی بلند م نیسر ا   ریاز ز  شهیآت یالدنگو که هرچ  کهیمرت   کنمیم ش ی_حال

 

 منظورش کاوه است.  دونستم یرو درآورد،م  شیگوش

 

 ؟ ی _چرا بالکه تو بالکش کرد

 

که بپرسه چرا  از بالک درش آورد  شماره اش رو گرفت و   نی تکون دادم،بدون ا یسر
 رفت تو اتاقش، 
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داد  یهمه داد و ب نیا  رون،از ی ب ومدی م  یاز داخل اتاقش م یدادش حت یداد و ب یصدا 
 . دمیفقط حرف آخرش رو شن

 

که سهله آشغال   دنشید یاریاسمش رو به زبون ب یحت یحق ندار  گهیآرام د  ی_آرام ب
 فرصت طلب. 

 

 

رو   میشدم،گوشیآماده م دیشدم، واسه رفتن به شرکت با داریصبح با سردرد از خواب ب 
افتاد از   دمای خاموشش  یصفحه   دنی هاش بزنم اما با د ادداشتیبه  یبرداشتم  تا سر

که  نی ا  ادیبه پنجاه بار زنگ زده بود! با   کی که خاموشه،روشنش کردم کاوه نزد شبهید
نثارش کردم   یلب  به درک  رینبوده ز  لیدخ ییدا ی که تو آزاد داز عمد بهم نگفته بو  روز ید

 و بلند شدم. 

از   یکلمه هم  باهام حرف نزده بود،حت  کی  یبعد از تماسش با کاوه حت  شبیاز د ییدا
 . ومدی ن رونی اتاقش هم ب

 

حال و حوصله بودم،رفتم تو آشپز خونه بعد از خوردن    یداشتم و ب یدیدرد شد   سرد
مشغول آماده کردن صبحونه    ییکه حال و حوصله نداشتم به خاطر دا  نیبا ا  یمسکن

 نداشتم  یچندان  لی شدم،خودم که م

بعد از  ییز،دای نشستم پشت م یکردم، و بعد از دم کردن چا صبحونه رو آماده  زیم
گفتنم رو بده   ری جواب صبح بخ نکهیشستن دست و صورتش اومد تو آشپزخونه بدون ا

 که صداش زدم.  رونیبعد از خوردن قرص معده اش خواست بره ب
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 .  زمیر یم  ییاالن واست چا  نی_بش

 

 ز، یتعلل  نشست پشت م یکم با

بهش انداختم تنها غم بود که تو چهره اش   ینگاه مین ختم یری م  یکه واسش چا ینیح در
 خوند،  شدیم

 غم زده اش گفت:  یرو جلوش گذاشتم با صدا  یچا

 

 . سوزهیم  ری_دلم واسه آرشاو 

 

 آروم ادامه داد: زی منم سوخت،پاهام سست شد و نشستم پشت م قلب

 

هم نکرده،دوران بچه   یبچگ یدورانه واسه آدم اما اون حت  نی از بهتر  یکی  ی_دوران بچگ
،پدر معتادش   یتلخ و عذاب آور پر از مشقت و سخت یمشت خاطره    هیپره از  شیگ

صفر درجه    یزد تو سرما شیچشماش کشت و خودش رو زنده زنده آت   یمادرش رو جلو
ا هم نموندن واسش  شدن خانواده اش اما اون  ضابود خاتون و آقا ر  ابونیآواره کوچه و خ
 عاشق شد اما...

 ادامه نداد و نگاه خصمانه اش رو به من دوخت اشکام رو پاک کردم و تند گفتم:  گهید

 

 زنم که ببخشدم... یحماقت کردم، هر طور شده باهاش حرف م  دونمیمونم،می_پش

 



 باران  انهیتاز 

808 
 

 رو قطع کرد. حرفم

 

و رفتم   اوردمیباهم حرفمون شد،بعد از چند روز طاقت ن  یموضوع  هیبار سر   هی_
جواب داد؟گفت قهر واسه پچه هاست بزرگ که   یچ یدونیم یقهر  دمیسراغش پرس

 تونه ببخشه؟  یکه دل کنده م  ینظرت آدم ،بهیکنیدل م  یکن یقهر نم یبش

 

 دوستم نداشت؟  گهی د یعنیدل کنده بود  ریآرشاو  یعنیرون، یگفت و رفت ب نو یا

 نا آروم بودم  یو قرار نداشتم به طرز بد  آروم

که   یزیچ  خواستیهم که شده آرامش م یذره ا   یو دلم برا   کردمیم  یخسته گ احساس
 تو اون روزا نداشتم، 

  یبار که بالکش م زد،هرینشسته بودم کاوه پشت سر هم زنگ م ز یشرکت پشت م تو
 ومد داخل. در اتاق باز شد و کاوه ا  زدی زنگ م گهید ی شماره   هیکردم با 

 

 داخل؟  یا یم ینداز یاست که سرت رو م  لهیطو نجای_مگه ا

 

 .میباهم حرف بزن  دی_با

 

 . رونیبزنه که اشاره کردم بره ب یبود خواست حرف ستادهیکه کنار درا  یمنش

 

 : دمیبه کاوه توپ 
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بندازنت    یزنگ بزنم نگهبان ای  یری نمونده خودت  م یباق یحرف  گهی _مگه نگفتم د
 رون؟ یب

 سر و وضعش خوب نبود!  شهیخالف هم ،بر یرو راحت نشست

 

  یکارتا  می تاالر گرفت مونهیوسخدا من دوستت دارم ...فردا روز عر  ؟بهیکن یم  ینجوری_چرا ا 
 دعوت همه پخش شدند.

 

 نشه. داتیام پ گهی از دختره بود،برو د  بیبرو همه جا بگو ع ی_بگو بهم خورد تو که بلد

 

 کارو با من نکن.  نیا ی دوست دار یکارو جون هرک نی_نکن ا 

 چرا حس کردم دلم براش سوخت: دونمینم 

 

 بود تموم شد خدست از سرم بردار.  یهر چ  گهیکاوه،تموم شد د  رونی_ برو ب

 

تو با   یش یتموم شد؟تموم نشده تو زنم م زیهمه چ یبگ یتونیراحت م نقدری_چطور ا 
 . مونهی فردا عروس یکنیمن ازدواج م

 

رو از دستم گرفت و با ضرب   یرو برداشتم  به نگهبان زنگ بزنم،با خشم گوش یگوش
 :دی چفت شده اش غر   یدندونا  نیترسناک شده بود،از ب ز،چشماش یگذاشت رو م
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  نیحاال بب یش یتو مال من م یش ی تو زنم م شمینم الت یخ یدارم،بی_دست از سرت بر نم
 گفتم! یک

 

 .ومدیبر م یهر کار وونهید  نیدروغه از ا  دمی اگه بگم نترس  رونیت بگفت و رف  نو یا

 

 *** ری آرشاو

 

که شده بود همه   یآرام بود،دختر یروز عروس شه،امروز یداغون بود داغون تر از هم حالم
 کسم،  ی

شدن قلبم رو حس کردم    یمتالش  شهیگفت که پس فردا عروس ریتو رستوران ام   یوقت
 چقدر سخت تونستم ظاهرم رو حفظ کنم.

 ده؟ یازدواج م  نیداره تن به ا  ریام یبه خاطر آزاد  کردمیبود که فکر م یخام الیخ چه

واقعا اون آشغالو دوست داشت؟ تلخ جواب خودم رو دادم اگه دوستش نداشت   یعنی
 !کرد یباهاش ازدواج نم گهیکه د

 شرکت رو نداشتم. یبود جوابش رو ندادم حوصله  نیامیخورد بن یزنگ م میگوش 

 کافه.  ری دلگ یخاموش کردن و چشم دوختم به فضا یگاری رو تو جا س گارمیس

و سکوتش بود که    یخلوت نیخاطر هم  شه،بهیبه غروب بود و کافه خلوت تر از هم کی نزد
فنجون قهوه   با دو کردیکه اونجا کار م  یپسر خوش مشرب نیرو دوست داشتم، فرز  نجایا

 جلوم گفت:   ذاشتیکه فنجون قهوه رو م ینشست رو به روم،در حال
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بودمت،انگار از   ده یناراحت ند  ینجوریوقت ا  چ یه ر یآرشاو  شناسمت ی_سال هاست م
 یجور  نی دل منم گرفت ا ی آروم تر شد  دیبزن داداش شا ،حرفیناراحت تر  شهیهم
 .دمتید

 

 لب زدم:   نیروشن کردم و حز یا  گهید  گاریس

 

 !شهی _امروز روز عروس

 

 ؟ یک  ی؟عروسی _عروس

 

 که خودش درد باشه. نی که قرار بود همدرد باشه نه ا ی_دختر

 

 نگام کرد.  یبا ناباور 

 

 _آخه چطور تونست ازت بگذره؟ 

 

 راحت.  یلی_خ
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 لحظه بدون حرف نگام کرد و بعد گفت: چند

 

شهر  نیا  یدخترا  شتری رو نداشته، ب اقتتی ل  داداش،همون بهتر که رفت الیخی_ ب
تقاص دل شکسته ات   شهیم   مونیپش یروز  هی آرزوشونه که انتخاب تو باشند مطمئنم  

 . دهیرو پس  م

 

 پس بده؟   تقاص

که عشق  ن یبه تقاص پس دادنش نبود!مگر نه ا ی که بد کرده بود اما دلم راض  نی! با انه
 بود؟  نیهم

 شد یم  کیشده بود و هوا کم کم داشت  تار  غروب

 رو گذاشتم و بلند شدم،کتم رو انداختم رو دوشم. زیم  پول

 

 _کجا داداش؟ 

 _خونه ام.

 

 ایبابا دو روز دن کنه،یدارم واست مطمئنم حالت رو بهتر م شنهادیپ  هی ری آرشاو نی_بش
 ارزش غصه خوردن نداره که. 

 مِن خسته رو بهتر کنه؟ داشت که  حال  نویقدرت ا یزدم،چ پوزخند

 

 ؟ ی شنهادی_چه پ
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 تا بهت بگم.  نی_بش

 

 دوباره نشستم منتظر چشم دوختم بهش.  یحوصلگ یب با

 

تو هم   گهید  یشناسیو دار و دسته اش م  یدادن،سام بیترت یمهمون  هی_امشب بچه ها 
که هست گرفته تر   ینی،حالت از ا رهیفکرت هزار جا م ینیشیخونه تنها م  یریا،میب
 .شهیم

 

 ندارم.  یپارت ی_حوصله  

 

و غصه  ییبهتر از تنها   شه یساده است،حالت بهتر م یمهمون هیداداش   هیچ ی_پارت
 خوردنه.

 

که  نی فکر به ا کرد،یام  م وونهی د ییجشن ازدواج کذا نیفکر به ا   یگفت،حتی م راست
 آورد، یمنو از پا در م شدیآرام امشب رسما  زن کاوه م

 کردم. ی اگه تنها نبودم کمتر بهش فکر م  دیاش

 

 . امی _باشه م

 

 قدر زود قانع شم:  نیا  کرد یخوند انگار فکرش رو نم شدیم  نیفرز   یرو تو چشما  تعجب
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 .میر یم  زنمی_باشه االن با صاب کارم حرف م

 

 

 وسر و صدا انداختم:  یبه اون همه شلوغ ینگاه

 

 ن؟ یساده است فرز  یمهمون  هی نی _ا

 

 شد. کمینزد یجواب بده،سام نکهیاز ا  قبل

 

از کدوم ور در اومده   ؟آفتابیسرمد بزرگ باورم شه که اومد نجاست؟جنابیا  یک نی_ببب
 .یما رو زد  دیفکر کردم کال ق  ی ومدین ای ب میگفت نهمهیا

 

رو   ادیود ز ب  دهیجوابش رو بدم نشستم رو مبل انگار فهم نکهیا  ش،بدونیاز پر حرف کالفه
 . دیرس یصدا به صدا نم  گهیکه د یاهنگ باالتر رفت جور ی ستم،صدایبه راه ن

عده هم مشغول   هیو  دندیرقص  یعده از دختر و پسرا رفته بودند وسط و با هم م هی
 بودند.  یدنیو خوردن نوش   دنیکش ونیقل

و با   گرفتم یکام م گارمیتوجه بهش از س یاما ب زدیبلند باهام حرف م یبا صدا نیفرز 
 یفقط دنبال خوش گذران  یکه فارغ از هر غم  یتیحسرت چشم دوخته بودم به جمع

 بودند.
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 بدون غم سر کردن؟!  شدیم یعنی

اما غم ها مون بزرگ بود بزرگ تر که    میوجب بچه بود میدونم واسه ما که نشده، ن ینم
 .غم هامون هم بزرگ  تر شد  میشد

 ن؟ ی که تهش بشه ا یواسه زندگ دمیهمه جنگ  نیمن؟ا دادمیرو پس م یچ تقاص

روش گذاشته بود رفت و با   ی دنیو انواع نوش ونیکه قل یزیبلند شد و به طرف م نیفرز 
 برگشت.  یدنیو دو تا نوش  ونیقل هی

 

 . ادیحالت جا ب الس،بخور ی_شربت گ

 

دهانم  دم،طعم ینفس سر کش کی کم شدن التهاب درونم  یرو ازش گرفتم و برا وانیل
 تو دستم نگاه کردم.  وانیمثل زهر شد و معده ام سوخت،ناباور به ل

 

 ن؟ یبود فرز  یچه زهرمار نی _ا

 

 .گهی د السهی_گ

 

 . زنمی وقته لب نم ی لیخ یدونست یمگه نم وونهید ن ی_فرز 

 

 . کردیکالفه ام م  شتریب ستیکه تا چهل روز نمازم قبول ن نیا  ادی
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 .ینبود  یجور نی ا  مایر،قد ی آرشاو یر ی گی_چقدر سخت م

 

که با  هزار جون   یکه شرکت ینزده بودم درست از وقت یدنیوقت بود لب به نوش یلیخ
شدن کارمندا و   کاریواسش نبود فکر ب  ید یام چ یکندن بنا کرده بودم رو به زوال بود،ه

 . کردیام م وونهی و آجر شدن نونشون د  چارهیب یکارگرا 

و تنها خواسته ام   امین زایچ نجوریسراغ ا گهیموقع بود که دعا کردم و عهد بستم د  همون
  ری طوفان بستم رو حاال ناخواسته ز  یکه تو  یه عهدسرو پا شدن شرکتم بود،اما چه ساد

 پا گذاشته بودم! 

 . شدمیخارج م  میداشتم و کم کم از حالت عاد  جهیضعف و سرگ احساس

 _بهتره برم خونه.

 

  هیبا  دیکرد شا  یام م زد،وسوسهیبود بهم چشمک م زی که رو م  نیفرز  السیجام گ 
 رامم عروس شه!  بردم که امشب قراره آ یم ادی کال از   گهی د السیگ

 ! ستیآرام تو ن گهی ! دستیآرام تو ن گهید م،اون ی د یها به حرفم خند  وونهی د آرامم؟مثل

 . دمینفس سر کش کی رو برداشتم و دوباره  السیگ

 

 .گردتی م ی وقته لب نزد  یلینکن تو خ  یرو  اده یز  ری_آرشاو 

 

همه   نیآزاد شم از اسارت ا  خوام یفکر نکنم،م زیچ  چیخوام امشب به ه یم  ره،اصالی_بگ
 .الیفکر خ
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 .نذاشته بود یبرام باق یگر ی د زی و غم واندوه چ  ییکه جز تنها ییبودم از زندگ خسته

 

 " زم ی از تو لبر  یپوچ یمنم که با همه   یزندگ ی"آه ا

 . کردینگران نگام م  نیفرز 

 

  یخونه   ایب م،امشبیبر  ست،بهترهیحالت خوب ن ینخور گفت گهید ی ول ری _باشه آرشاو 
 من. 

 . شتری ام ب جهی و سرگ شدی خمار م شتریلحظه به لحظه ب چشمام

 

 خودم.  یخونه   رمی_نه م

 

از افتادنم زود  ی ریجلو گ یتار شد و برا دمیامونم نداد،د  جهیشدم اما ضعف و سرگ بلند
 نشستم. 

 

 حداقل بذار برسونمت.  می،بر یتنها بر ذارمیحالت نم  نی_با ا 

  یتکون دادم که بازوم رو گرفت و خواست کمکم کنه بلند شم،همون لحظه چند نفر یسر
 کمکم کنه. خواستیتوجه بهشون م یصداش زدن،ب شناختمیکه نم

 لب زدم:   آروم
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 مونم.   یمنتظر م  نجایا  ن ی_برو فرز 

 . امیچکارم  دارن االن م نمیمنه...بب ری حالت تقص نی ا  ری _ببخش آرشاو

 

  هیکه معطل  ییکردم،دخترایاز دخترا رو حس م ینگاه بعض ینیگفت و رفت،سنگ نو یا
دادم به مبل و چشمام رو بستم،لحظه به  هی شند،سرم رو تک زونتی اشاره بودند تا آو
 . کردیم شتر یذاشت و التهاب وجودم رو ب یم  شتریلحظه اثرش رو ب

  ی که با چشما یدستم چشمام رو باز کردم،دختر پوست یرو یدست  یحس گرما  با
 مشتاقش ذل زده بود بهم، 

 کوتاهش ست شده بود... یمجلس  راهنیسرخش با پ  یبه چهره داشت،لبا ی ظیغل شیآرا

 است،رژ قرمز زده؟بهش گفته بودم: شه یامشب آرام خوشگل تر از هم یعنی

فقط تو خلوتمون حق  اما   ،خودخواه یرتی،غیاسمم رو بذار دهات یدوست دار  ی)هر چ
از ته    یمال من باشه،دوست ندارم صدا  دیفقط با تتیو جذاب  ی،لوندیرژ قرمز بزن یدار

 بشنوه(  یا  بهیمرد غر  چی رو ه نتیدل خند

وجود   یب  یاحمق نباش،بهش فکر نکن اون امشب قراره زن اون کاوه   نقدریا  گهید بسه
  نیفکر عذابم چند نی خونده شد بود،با ا نشونیعقد ب یاالنم خطبه  ن ی تا هم دیبشه شا
 برابر شد. 

 که کنارم نشسته بود نگاه کردم،  خوشگل که نه اما جذاب و لوند بود گفت:  یدختر به

 مثل تو تنها نشسته؟  یمرد جذاب و جنتلمن  سین فی _ح

 

 عطرم رو استشمام کنه!   خواستیانگار م  دینفس کش قا  یعم

 ! بره یاره،بوش رو دوست دارم هوش از سرم مد یخوش  یعجب بو ،یزد  ی_اووم چه عطر
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 رو کامل از دست بده،  شیار یکه هوش یبود اونم خورده اما نه اونقدر معلوم

به لحظه فاصله اش رو   د،لحظهیبو کش قیحرفش چشماش رو بست و عم نیدنبال ا  به
که  ی آدم هیمرد بودم   ه یشد من  ینفس هاش تند تر م تمیر  کرد،ویباهام کمتر م

 ( ریآرشاو  ایزدم)به خودت ب بیداشت،به خودم نه زهیغر  عتا  یطب

  دمی کش رونی دستش ب ر یاز جانبم با خشونت دستم رو از ز  یسرکوب هر حس یبرا 
  نیفاصله گرفت،از ب یبود کم دهیچشماش رو از فرط تعجب  باز کرد،از حالت نگاهم ترس

 :دمیچفت شده ام غر  یدندونا

 

 . نینش نجای_برو ا 

 

  یهم که کوره   ،دستتیستی روبه راه ن ادیقرمزت معلومه ز  یچه خشن،از چشما _اوه 
 ؟ ی باال استراحت کن یاز اتاقا   یکی ی تو  یخوایبود م شیآت

 

 رفته بود؟  یکدوم  گور نیفرز   نی ا  ذاشت؟پسیدست از سرم نم چرا

 زد:  لب

 

کم   هی  یخسته ا یلیاز اتاقا معلومه خ  یکی یتو  کنمی م تیی ندارم،فقط راهنما تی _کار
 ؟ ی شیبهتر م یلیخ یاستراحت کن
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که  ی ا  لهیکه اون از مِن مرد بترسه من از ح  نیا  یبرعکس شده بود،به جا  زیچ همه
 . دمی ترسی گذاشته بود م  شیماهرانه به نما یلیخ

چشمام رو دور     نیفرز  دنید  یدوباره برا کردم،یحس م  شتریرو ب یدن یلحظه اثرنوش هر
 نبود؟  داشیتا دور سالن چرخوندم،اما پ

تونستم راحت راه برم،راه   ینم رفتم یخودم م دینثارش کردم و بلند شدم،با ییلب لعنت ریز 
 به تلو خوردن بود. هیشب شتریرفتنم ب

 شده بودم؟چشمام تار شد، دهیحال و روز کش ن یکه به ا یتو با من چه کرد آرام

سمج دست بردار نبود    یدور بازوم حلقه شده،دختره   یه برم،دستتونستم درست را ینم
 با ناز گفت: 

 

اتاقا استراحت کن بهتر که    نیاز ا  یکی  یتو  ایحالت؟ب   نیبا ا  یبر ی خوا یکجا م  زمی _عز
 بعد برو.  یشد

بودم که بخوام   یحوصله تر از اون ید،بیمنتظر جوابم بمونه دستم رو کش  نکهیا  بدون
 ! رونیانداختمش ب  یقش از اتاق ممخالفت کنم،حاال فو 

 نشد!  داشیرفت و پ کهیدارم،مرت  نمیفرز  یبرا 

 

نگاه اونم خمار بود،کنارم  کردی نگام م ی دادم،با لبخند و لوند هیرو به تاج تخت تک سرم
 نشست. 

 رو ازش گرفتم،انگار اون حالش از من بدتر بود. نگاهم

 

 اتاقم.  نیبگو من تو ا  نمیبه فرز  رونی _برو ب
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 شروع به نوازش دستم کرد. یمکث به آروم یو با کم  نرفت

 تر نگاهش کردم   قیمانع شد،دق  ییرو ی اما ن رونی با خشونت بندازمش از اتاق ب خواستم

 ! دمید یآرام بود که م ریاون دختر تصو  یبه جا  نباریا  اما

 بار پلک زدم آره خودش بود آرامم بود،آراِم جانم!  چند

 

 ! یکنیترکم نم دونستمی،میذاریم نمتنها دونستمی_م

 عشقم.  ذارمی_معلومه که تنهات نم

 تو آغوشم؟   یای ب شهی؟م یترکم نکن گهید  شهی_م

 

 

 رو تو آغوشم انداخت ونجوا کرد: خودش

 

  نیا  شدیم   یگفتم چ یبا خودم م دمتید  یها م  یاز مهمون  یکی یهر وقت تو   مای _قد
و پولدار اما    پی مرد خوشت هی شدم،یخواستنت م ی تشنه   شتریمرد سهم من بود؟هر بار ب

با احساس منو به  ینجوریا یروز  هیکردم   یفکرش رو نم یکرد   ینگاهمم نم یحت
 .یآغوشت دعوت کن

 

 ست؟ ی ن شیشگی هم یچرا بو  ،امادم یی بود رو بو دهیچسپ مینیموهاش که به ب عطر

 کرد.  یم د یعطر که فقط سر دردم رو تشد  نیا  ینه بو  خواستمیعطر تن خودش رو م من
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 _آرامم؟ 

 

 جدا شد.  ازم

 

 ه؟ یکدوم خر  گهی_آرام د 

 

 . کردیشدم ،با اخم نگام م قیصورتش دق  یاجزا ن؟تویا   گفتیم یچ

 کردم؟ یمن داشتم چکار م  ایخدا

 شدم !  یحرفش عصبان   ادی با

 .دمشیشرو گرفتم وبا خشم  به طرف خودم ک راهنشیپ ی  قهی

 

 تکرار کن. گهیبارد  هی ؟ی گفت ی_چ

 

 بود و با ترس ذل زده بود به من  دهیپر ش یخمار

 صورتش داد زدم:  تو

 

 رون؟ ی؟مگه نگفتم از اتاق گمشو ب  یشد  کی به من نزد ی_به چه حق
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بود که فکرش رو   یزی تر از چ ر ی کرد،پرتش کردم رو تخت حق یبا ترس و وحشت نگام  م 
 کردم یم

 .رونی شدم و رفتم ب بلند

رفتم   نیی از پله ها پا یکردم تعادلم رو حفظ کنم،به سخت یرفت اما سع یم  جیگ سرم
 زود به طرفم اومد.  دنمیبا د  نیفرز 

 

 گشتم. یداشتم دنبالت م  ریآرشاو  ی_کجا رفت

 

 نگاش کردم.  یبرزخ

 

 ساده ات؟   یبود مهمون نی _ا

  نیفرز  افتمیراه ب نکهیشدم قبل از ا  نمیماش  رون،سواریجوابش نموندم و رفتم ب منتظر
 اومد.

 

 حالت؟ بابا غلط کردم حداقل بذار من برسونمت.  نیبا ا  یبر یخوا یکجا م  ری_آرشاو 

 

شدم و   ادهیکوه بود پ کی بودم که بخوام مخالفت کنم،سرم اندازه  یحوصله تر از اون یب
 رو گذاشتم کف دستش. چیسوئ
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متعجب نگام   دنمیبا د  کردیوقت بود تو خونه ام کار م یلیکه خ یخدمتکار مسن چهریپر
 بود؟  دهید ینجوریداشت،مگه چند بار منو ا  کرد،حقیم

 :دیبه طرف اتاقم رفتم،نگران پرس  یسخت به

 

 _آقا حالتون خوبه؟ 

 

رو ندادم از پله ها باال رفتم وخودم رو به اتاقم رسوندم نگاهم افتاد به عکس   جوابش
 ذاشته بودم.تختم گ یآرام که باال 

که تو بام تهران گرفته بودم و همون روزا داده بودم چاپش کنن،عکس رو   یعکس 
 .تب دارم رو بهش چسپوندم  یبرداشتم و لبا

امشب که قرار بود اسما  و رسما   زِن کاوه  بشه به خودم اومدم و با خشم قاب رو    ادیبا  
 شکست. یبد  یصدا ن،بایپرت کردم رو زم

  نکارویبا من ا یبلند داد زدم چطور تونست یصدا   ؟بای بکن نکارویمن ا با  یتونست چطور
 ؟ یکن انتیبهم خ یتونست  ؟چطوریبکن

محکم که ترک برداشت،دوباره محکم تر زدم که شکست و    نه،اونقدریتو آ دمیمشت کوب با
 هاش که تو  دستم رفته بود دستم رو  خون آلود کرد.  زهیخرده ر 

  کردیفراموشش کنم؟در باز شد و نجال اومد تو اتاق،متعجب نگام م تونستمینم  ،چرایلعنت
 اومده بود؟   یک گهید  نیا

 

 ه؟ یچه وضع ن یر؟ای _حالت خوبه آرشاو
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 . رونیاز اتاقم ب  ؟برویا یگفته ب ی_ک

 

 با خودت؟  یکرد  اد؟چکاری_دستت داره خون م

 

 که داد زدم:  ره ی شد و خواست دستم رو بگ کمینزد

 

 . رونی_به من دست نزن،برو از اتاقم ب

 

 . زدی تو چشماش موج م یناباور

 

 ؟ ی کار کرد  یتو چ ری...آرشاوی زهر مار یبو  نی _ا

 

  زیکه رو م  یعطر ی شهیاعصابم رو بدتر کرد،ش  دناشیتو اتاقم و سوال پرس وجودش 
 تند عطر تو هوا پخش شد.  یو بو  ن،شکستی بود رو پرت کردم رو زم شیآرا

 

 . رونیاز اتاقم برو ب  یکه چ یاومد  نجایآرامه،تو هم برو تو جشنش ا ی عروس _آره ،امشب

 

 چشماش اشک جمع شده بود،با مکث گفت: تو
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 حالت بده؟  نیآرام؟پس واسه ا  ی_عروس

 

 . یآجر پز یشده بود کوره   سوختم،تنمیافتضاح بودم،داشتم تو تب م حالم

 

 .رونی نموند و زود رفت ب گهیخت،دی ر یاشک م آشکارا

شد چشمام رو بستم،حتما لباس   ن یرنگ یرو تخت،از خون  دستم روتخت دمیکش دراز 
 ! ومدی بهش م  یلیعروس   خ

 *** آرام

 یبیخونه رو نداشتم به طرز عج ری سربسته و دلگ یتراس نشسته بودم،تحمل فضا  تو
 قرار بودم   یامشب ب

گرفت،صفحه   یرو به باز  کردمی که داشتم مطالعه م یکتاب یصفحه ها   دی وز  یکه م یباد
حواسم رو پرت   یکم یجور  نی ا  دیکردم و دوباره مشغول مطالعه ام شدم،شا دایرو پ
 ! کردمیم

  نیبود ا یبه ده شب بود،ک کی بلند شد،به ساعتم نگاه کردم نزد  میزنگ گوش یصدا 
 موقع؟ 

 ؟یعنیسارافنم در آوردم،نجال بود تعجب کردم چکارم داشت   بی رو از تو ج میگوش

 رو اتصال:  زدم

 

 آرام؟  یی_کجا
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 کرده بود!  هیگرفته بود انگار گر  صداش

 

 ؟  ی _خونه ام واسه چ

 

 گفت:  ینیغمگ یصدا با

 

آرومش   یتونیبد،فکر کنم تبم داشته باشه ،خونشه، فقط تو م یلیحالش بده خ  ری_آرشاو 
 حافظ.  ؟خدایکن

 گفت و  قطع کرد!  نو یا

 دم؟ یشنیم یچ

 آرومش کنم؟  تونستمیبد بود؟ فقط من م رحالشیهزار راه رفت آرشاو  دلم

 .گفتمیم   ریام ییبه دا  دیبلند شدم،با ینگران با

 .بود  دهی معده اش قرص خورده بود و خواب ادیبه خاطر درد ز  یتو اتاقش،سر شب رفتم

  یچ دونستمیبار صداش زدم اما جواب نداد،غرق خواب بود،اونقدر نگران بودم که نم چند
 غلط؟   یدرسته چ

افتاده  یو محکمم به چه حال و روز  یمرد قو   ری صبر کنم،آرشاو  شتریتونستم ب ینم
  یکه به هر باد  سین ید یب ریمنه،همه اش به خاطر منه؟وگرنه آرشاو   ریبود؟مطمئنم تقص

 بلرزه.
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به  نگیاز تو پارک  نیبعد از در آوردن ماش رونی و با عجله عوض کردم و رفتم بر لباسام
 سمت خونه اش راه افتادم.

 

 

 : دمیخدمت کارش زود پرس چهری از خدمه ها درو برام باز کرد، از پر یکی

 

 تو اتاقشه؟   ری_آرشاو 

 

 جمع شده بود.   یچشماش نگران تو

 

 _آره اما امشب آقا اصال حالش خوب نبود.

 

 کردم،دل تو دلم نبود. یکیتوجه به صدا زدنش پله ها رو دوتا دوتا   یب

 زدم:  دم،صداشینشن ییبه در اتاقش زدم اما صدا یا  تقه

 

 ر؟ ی_آرشاو 

 

 کردم که در قفل نباشه دم،دعاینشن یجواب بازم

 لرزون داخل اتاقش رفتم.  ییقفل نبود،با قدم ها   دمیرو کش رهی دستگ
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  یمعصوم و ب  یبه پسر بچه ا   هیتو خواب شب اد،چقدری حس کردم نفسم باال نم  دنشید با
 دفاع شده بود،رنگ به چهره نداشت. 

اتاقش  شدم    یشکسته   نهیشد خون آلود بود ،متوجه آ  دهیبه سمت دستس کش نگاهم
 د؟ کارو با خودش کرده بو نیچرا آخه ا 

و   یقو  شهیکه هم  یرینمش،آرشاو یب یحال و روز م  نیکه تو ا  رهیآرشاو  نیا  شدینم  باورم
 بال رو سرش آورده بودم؟  نیمن ا  یعنیمحکم بود،

 و محکم بودن!  یخسته شده بود از قو  دیشا

  میو دم  نزن  میتو قلب تلنبار کن  دیوقت نبا  چیدرد رو ه گنیکه م نهیبه خاطر هم دیشا
 با درد و دل کردن،  هیبا گر  رونیب میز یبر  یجور هی

  نیا  گهید یضربه   هیو با  ادی قلب به ستوه م شهیاندوه کم کم تو قلبمون جمع م  یوقت
 .کنهیطوفان به پا م یجور

رو نداشتم،کنارش رو تخت    دنشید یجور نیکرده بود طاقت ا سی صورتم رو خ اشکام 
 لرزونم گرفتم.   یرو تو دستا  شینشستم و دست زخم

 ! سوختیبود،داشت تو تب م شی آت یکوره  دستش

 به درد اومد.  شتریب قلبم

 رو به زور پاره کردم،و زخم دستش رو بستم. رمیشال حر  نیی پا

 رو صدا زدم. چهر یو پر رون ی رفت تو هم اما چشماش رو باز نکرد، رفتم ب اخماش

 

 ؟   چهری _پر
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 .رونیتو آشپزخونه اومد ب از 

 

 _بله خانم؟ 

 

 باال لطفا.  ارشونی...ب اریآبم ب وان یل  هیز،یکاسه آب و دستمال تم هیبا   خوامی_مسکن م

 گفت و زود رفت تو آشپزخونه،دوباره رفتم باال و کنار تختش نشستم.  یچشم

حدسم درست    دم،آرهی تر بردم و دوباره بو کش  کیرو نزد  مینیده،بی م یبد  یکردم بو  حس
 بود!

 یلی خورده؟باورش سخت بود خ یدنیوشن کردم ینگاش کردم،آخه چطور باور م ناباور
 سخت. 

 که ازش خواسته بودم رو آورد تو اتاق.  ییزا یچ  چهریپر

 

 اد؟ یدکتر ب نیزن ی_خانم چرا زنگ نم 

 

 . م یزنیزنگ م  نیی پا ومدی _َتبش ن

 

  یبه آسمون چشمام اجازه   چهری از رفتِن پر  ش،بعدی شونینم دار رو گذاشتم رو پ دستمال
 دادم،  دنیبار

 تکون خورد،زمزمه کرد:  پلکاش
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 _آرام. 

 

 بود! نیر یاسمم از زبونش ش دنیاز مدت ها چقدر شن بعد

 

 _جانم؟ 

 رو باز کرد و نگاه خمارش رو به صورتم دوخت.  پلکاش

 

 بازم توهمه؟  ای ،ی_خودت

 

 رو از جلدش در آوردم. یچند بار توهم زده بود؟مسکن مگه

 باالست.  یلیتبت خ  یقرص رو بخور نیا  دیبا  ینیکن بش ی_سع

 

و    یکیهمه نزد نی گرفت از ا یهم از صورتم نم  یلحظه ا  یبازش رو برا  مهین یچشما 
 نگاه خمارش ضربان قلبم اوج گرفته بود.

حرکت نشسته بودم،قدرت هر    یرو آروم آورد باال و گونه ام رو نوازش کرد،مات و ب دستش
 ازم سلب شده بود.  یعکس العمل

 یتو دهنم،قلب ادیب خواستیکه پرت شدم تو آغوش تب دارش،قلبم م  دیدستم رو کش هوی
 رو نداشت.  جانیو ه  یکیهمه نزد نیکه تاِب ا 

منبع آرامش فاصله   ن ینه،از ا کردیتابم التماس م یقلب ب ر،امایزد فاصله بگ ادیفر   عقل
 .رینگ



 باران  انهیتاز 

832 
 

  چقدر دمینفس کش قیرو ازم سلب کرده بود،عم ین یعقب نش  یخوش عطرش اجازه  یبو
 عطر تنگ شده بود.  نی ا  یبو یدلم برا 

شده بود که   یآهنگ  نیضربان قلبش گوش نواز تر  یقلبش بود و صدا  یرو  سرم
تو   خواستیم ای عوضش کنم،حصارِ آغوشش رو تنگ تر کرد،گو زیچ  جیبا ه خواستمینم

 آغوشش حل شم. 

 .یذاریتنهام نم گهی_ بگو که د

 .ذارمیتنهات نم گهی_د

 جمله ام تموم نشده بود که منو کنارش خوابوند و  هنوز 

دستش رو فرو کرد   ی کرد ،خواستم ازش جداشم،که با خشم پنجه ها دنیشوع به بوس 
 زد. مهی تو موهام و روم خ

 . دیبوس یتر م   یوحش  نباریا  و

 

نداره ،ترس برم   یحال مساعد   ریآور شد که آرشاو  ادیبهم  دیچیپ مینیب ری ز  کهیبد  یبو
تو حال خودش   ری کنه به خودم اومده بودم آرشاو یشرو یبخواد پ نکهیا  داشت،ترس

اما من چه مرگم بود که مانع نشدم خواستم ازش جدا بشم اما آغوشش رو    ستین
 محکم تر کرد،صداش زدم. 

 

 ر؟ ی_آرشاو 
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نکردم ازش   یسع گهی نداد،سرم رو به خودش چسپوند و موهام رو نوازش کرد،د جواب
  دیکوب یمحکم  م  ادیز  جانیکه از ه یبودم و قلب دم،من یترس یجدا شم از واکنشش م

 زودتر بخوابه... کردمیدعا م

 

 . دهیخواب دمیآرومش فهم یکه گذشت از نفس ها  یکم

نرفته   نیی اومدم،هنوز کامل از تخت پا   رونینشه آروم از آغوشش ب داریکه ب نیخاطر ا  به
 صورتم کرد.  یبازشو روونه   مهین یبودم که دستم رو گرفت،چشما

 

 _کجا؟ 

 

 جواب دادم:  یلبخند محو  با

 

 برم.  ییجا ستی جام قرار ن نی_هم

 

رو از   یا   گهیگرفت  قرص مسکن د   یمکث دستم رو رها کرد،اما چشماش رو ازم نم با
 ابلش گرفتم.آب و قرص رو متق وانیلرزونم ل  یدستا  دم،بایکش  رونیجلدش ب

 

 . یبخور نویکن ا  ی_تبت باالست سع
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شد و بعد از خوردن قرص دوباره دراز   زیخ میبه حرفم گوش کرد،ن عانهیمط  نباریا
شدم اما دوباره دستم رو گرفت با  رفتم،بلندی م د ینبود با زیموندن جا گهید،دیکش
 نگاش کردم. صالیاست

 

 ندارم.  تی _بمون کار

 

خواب آلوده اش نگاه کردم، ترسم کمتر شده بود کنارش نشستم،نگاهش رو   یچشما  به
  یوجودم بود وقت  ینگاهش قادر به سوزوندن همه   گرفت،حرارتیلحظه هم ازم نم یبرا 
  یچشمام کنار نم یاز جلو  دنشیبوس یکم تو همون حالت نگاش کردم،لحظه    هی دیخواب

 فتم! ر یم دیا ب کرد،امایم یتاب یب  یرفت،قلبم بدجور

راحت تر شده بود   المیاومده بود، خ نیی چسپوندم تبش پا شیشونیانگشتام رو به پ 
  نیبرم اما پا گذاشتم رو دلم و رفتم تا هم خواستیشالمو رو سرم مرتب کردم،دلم نم

 مونده بودم.  ی ادیاالنم ز 

بودم؟ نه  ری آرشاو  شیگفتم پ یگفتم بهش؟م یم   ینباشه،چ داریب ری ام  ییکنه که دا خدا
 تونستم!  یقطعا نم

 . برهیهم بکنم خوابم نم یامشب هر کار دونستم ی نبود،رفتم تو اتاقم م داریب خوشبختانه

 .دمینگاه کردم به لبام دست کش نهیوجودم رو گرفته بود،به صورتم تو آ   یهمه  التهاب

و از  پا گذاشته بودم   ریشبه ز   کیرو   زدم یکه ازش دم م یهمه اعتقاد و خطر قرمز اون
که اون لحظه   یتونستم منکر لذت یمانع نشده بودم عذاب وجدان داشتم اما نم  نکهیا

 بود بشم. دهیپوستم دو  ریکه ز  یداشتم و حس خوب 
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 *** ری آرشاو

 

خورده بودم   و یافتادم که اون زهر مار  شبید ادیشدم،  داریاز خواب ب  ید یسر درد شد با
 نبود!  ادمی  شبیاز د یاد یز  زیکه باعثش شده بود لعنت فرستادم چ ینیبه خودم و فرز 

  ادیب دیمثل اومدن نجال و...و آرام! اما نه امکان نداره آرام چرا با یکمرنگ یاما صحنه ها  
 نجا؟ یا

 بود!  تی به واقع  هیشب  بیقلبم رو فشرد اما عج دم،حسرتیحتما خواب د  

  یکه کنار تخت رو عسل ی ب و دستمالآ یکه روم مرتب شده بود و کاسه  ییپتو به
 گذاشته شده بود نگاه کردم.

 بوده؟نجال؟   نجایا  یک شبید

هم که محال بود بدون اجازه   چهریکرده بودم،پر  رونشیبود که از اتاق ب ادمی  یاونقدر
 انجام بده.  یخودم کار

م بسته  که دور دست  یباال بردم، پارچه ا  میشونیکنار زدن موهام از رو پ یرو برا  دستم
بوده به   نجایا  یک شبیکه د ن یآوردن ا ادی به  یشده بود توجهم رو جلب کرد،دوباره برا 
 تختم نشسته بود! یکه باال  یاز آرام یکم رنگ یذهنم فشار آوردم،دوباره صحنه ها 

بردم،عطر    مینیب کی رو نزد ؟دستمی که چ نجایا ادی م کنهیرو ول م شی ممکنه،عروس ریغ
 به عطر آرام بود اما... هیپارچه چقدر شب  نیا

  دنید دم،بای پرس یم چهریاز پر د یرو تختم بلند شدم با  شم؟از یم  وونهی دارم د  یعنی  ایخدا
  یشد، سنجاق رو تو دستم گرفتم و ب شتریکه کنار بالشتم افتاده بود َشکم ب یسنجاق سر

 .رون یرفتم  ب یمعطل

 ؟ یی کجا چهری چهر؟پری _پر
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 .رونیاز تو آشپز خونه اومد ب  بالفاصله

 

 نگرانتون بودم؟  یلیکه اصال حالتون خوب نبود،خ  شبیبهتره؟د  ن؟حالتونیشد داری_آقا ب

 

 رو تو دستم فشردم و زود گفتم:  سنجاق

 

 بوده؟  نجایا یک شبی _خوبم فقط بگو د

 

  نیی داد زدنتون تا پا یصدا  ن یکرد رونش ینجال خانم اومد که ب شبی ...خوب دشب؟ی_د
 هم اومد...

 

 حوصله حرفش رو قطع کردم:  یب

 

 اومد؟   ی_بعد از اون ک

 

 _بعد از اون آرام خانم اومدن.

 

 نگاش کردم.  یبهت و ناباور با
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 که اومده بود آرام بود؟  یاون  ی_مطمئن

 

 ن؟ ی کرد ش یاسم معرف  نی خودتون به ا نجایاومده بود ا   یبار وقت نی _آره خب،اول

 

بودم و   نجا؟من یرو بهم زده بود؟چرا اومده بود ا شیعروس  یعنیچطور ممکن بود؟ آخه
 جواب که مثل خوره افتاده بود به جونم.  یسوال ب یکل

 

 . کنمیصبحونه رو  آماده م  زیاالن م ی _آقا حتما گرسنه ا

 

تاب و   یعطر تنش رو گرفته،قلبم ب   یبو راهنمیکردم پ یتوجه به اتاقم رفتم،حس م یب
در آغوش    دنش،لحظهیبوس یخواب نبوده،لحظه    شبید   یصحنه ها یعنیقرار بود، یب

 گرفتنش و نوازش موهاش...

  یتو گالر ن،از یی دوباره رفتم  پا  میو بعد از برداشتن گوش  دمیبه موهام کش یدست کالفه
 م. نشون داد چهری کردم و به پر دایعکس آرام رو پ میگوش

 

 ؟ یاشتباه نگرفت یا   گهیآرام بوده با کَس د یخوب نگاه کن،مطمئن چهری _پر

 به عکس انداخت و گفت:  یمکث نگاه یبعد از کم  دنمیهمه پرس نی ازا  متعجب

 دختر بود. نی _آره آقا هم
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خبر ازدواج آرام رو بده   خواست یم  ریفکر که ام نیبا ا  روز ینبود،د  ف یقابل توص ِحسم
 جواب تماسش رو نداده بودم! 

شده بود   یراض ری اون کاوه رو دوست نداره فقط به خاطر ام  یکردیاشتباه م یدی)د
که دور دستم بسته شده بودم و حاال   ی باهاش ازدواج کنه.دستم رو باال آوردم و پارچه ا

هنوزم برام سوال بود  دمیی بو  قیبردم و عم مینیب  کی از شالشه نزد یمطمئن بودم تکه ا 
 نجا؟ یچرا اومده بود ا شبید

از   شتریترس برم داشت،نکنه ب هویچشمام جون گرفت، ی جلو دنشیبوس  یلحظه    دوباره
 ؟ رفته باشم شیبوسه و در آغوش گرفتنش پ

به قصد نبوده   یدونیبود اما خودت که م رهی خوردنم گناه کب یدنی نوش دونمیم  ایخدا
 رو ندارم.  یرگبز نی تحمل گناه به ا

 و درآغوش    دنشیجز بوس یزی آوردم چ یچه قدر به ذهنم فشار م هر

 آوردم. یرو به خاطر نم گرفتنش

اون   یرو خواسته باش   یزی چ نیاما آرام که بود،اگه همچ ی)تو حال خودت نبود 
 بره!(  تونستهی در که قفل نبوده  راحت م شدیاون مانعت م ذاشت،ینم

نبود، هنوزم از  یشد،چاره ا شتریب  میرفته باشه ناراحت نیتصور که به خاطر ا نی ا با
 . زدمیبهش زنگ م دیدستش ناراحت بودم اما با

خواب آلودش  رو   یکه خورد صدا  یتو اتاقم و شماره اش رو گرفتم،بعد از چند  بوق رفتنم
 کرده بود،حتما انتظار نداشت بهش زنگ بزنم. دم،هولیشن

 

 ؟ یم خوب_َس...َسال 
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  دنیبود اما باز هم دلم واسه شن که در حقم کرده  یتونستم منکر بشم، با جود َبد ینم
 شد. یصداش تنگ م

 

 _سالم...

 

 و لب زدم:  دمیکش میشونیبه پ یرو تخت،  دست نشستم

 

 نجا؟ یا  یبود  ی_ اون موقع شب چرا اومد 

 

 رفته بود آروم گفت:  لیکه حاال تحل ییمنظورم رو بد برداشت کرده بود،با مکث و صدا 

 

 اومدم؟   شبیکه د ی_نارحت

 

 نبود.  نی _منظورم ا

 

و اومدم،االن حالت خوبه  ارم ینتونستم طاقت ب ست،منمی_نجال گفت حالت خوب ن
 ؟ یبهتر
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 افتاد؟  یم یتو حال خودم نبودم اگه اتفاف شبیمن د یاومد   یم د ی_نبا

 

 فتاد؟ین یاتفاق شبی...دی_به...به نظرت د

 

 دستم رو داخل موهام فرو بردم و کالفه نشستم رو تخت.  

 

 هم افتاد؟   یا  گهید  یو در آغوش گرفتنت اتفاق دنتی؟به جز بوس  ی_چه اتفاق

 

 گرفته بود. یخجالت زده اش رنگ دلخور یصدا 

 رو فراموش کنم.  شب ید تونمیوقت نم  چیکه ه  ست؟منی ن یاتفاِق خاص ن ی_به نظرت ا

 

 ؟ ی _جواب سوالم رو نداد

 

 تازه متوجه منظورم شده بود با شرم گفت:  ایکه گو  یکرده،بعد از کم سکوت 

 

 _نه.

 

 : دیراحت شده بود،پرس المیخ
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 باال بود. یلیتبت خ شبی_حالت بهتره؟د

 

 د؛یزود پرس  یمتعجب یقطع کنم با صدا  نکهیبه گفتن خوبم اکتفا کردم قبل از ا  تنها

 

 ؟ یخورده بود  یدنینوش  شبیتو د   ری_آرشاو 

 

 مکث جواب دادم:   ینفسم رو کالفه رها کردم وبا کم شبیفکر به د با

 

 ساده است... یدنینوش کردم ی_فکر م

 

 دستم رو داخل موهام فرو بردم: ی پنجه

 نبود!  ی_عمد 

 

 و زود گفت:  دیکش یراحت نفس

 . یاهلش نيست دونستمی_م

 

 ر بودم نتونستم. از دستش دلخو ی کل نکهیقطع کنم،اما با وجود ا  خواستم

 

 ر؟ ی_آرشاو 
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 ندادم که با بغض گفت:  یجواب

 

  یتو چشم خودم فرو رفت روز   شتریاشتباه ب نی اما باور کن دود ا  اشتباه کردم  دونمی_م
  دمیو فهم  یرفت ینبود که داغون نباشم، همون روز تو کافه وقت ینبود که آروم باشم،روز 
باهات   خواستم یکه اومدم شرکت م یشدم،اون روز  مونیپش یچ نی کار از کار گذشته ع

  قهیدق هی نبودم   مونیکه نتونستم،به نظرت اگه پش  یبود یانحرف بزنم اما اون قدر عصب
  دمیجز عذاب عا  یزیکه  گرفتنش چ  یمیاون تصم یکنی...فکر مموندم؟ی هم تو شرکت م

که از خانواده ام واسم   یتنها کس م،یی نبود، دا به خدا که رینکرد برام آسون بود؟نه آرشاو 
هم معلوم نبود حکم   یاز طرف شدیبود وضع معده اش روز به روز بدتر م ضی مونده مر

 حماقت کردم، اما...  دونمی کارم درست بود م گمیه،نمیچ یقاض

 

 لب زد:   آروم

 

 یلیاما خ  گذرهی گذره م یروزا نم گمی....نمگمی تو...بدون تو نم  م؟بدونیببخش شهی_ م
 سخت! 

 

حرفا دلت نرم نشه؟با اعترافش انگار  از حجم   نی و با ا یعاشق باش شدیم  گهیم
آخرش که با بغض   یجمله  نی و هم مونهیپش دونستمیم نکهیکم شده بود،از ا میدلخور

 سخت(  یل یاما خ گذرهیگذره،م یروزا نم گمیادا کرده بود)بدون تو نم

که   یترس، حس ترس حس ه یراحت ببخشمش،   شدیبود که مانع م ی حس  هیاما هنوزم  
 دست خودم نبود! 
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  یپا بذاره،مطمئنا  دفعه  ریدوباره اعتماد کنم و دوباره اعتمادم رو ز  نکه یاز ا  دمیترس یم
و    اهی س سمانی بودم که از ر یا  دهیخودم نبود من همون مار گز شدم،دستیبعد نابود م

 تا بتونم دوباره اعتماد کنم.  خواستیزمان م دیشا  دیترس  یم دیسف

 

 ؟ یبگ یزیچ  یخوا یر؟نمی_آرشاو 

 

 حسم کالفه بودم.  ن یا از 

  سیرو اعتمادم دست خودم ن ی دوباره اعتماد کنم و دوباره پا بذار نکهیآرام ،از ا  ترسمی _م
 . امیحسم کنار ب  نیزمان الزمه تا بتونم با ا دیشا

 

 زود گفت:  

 

  ستی،اما من قرار ن یها فراموش کن  یزود نیبه ا ینخوا  دمی بهت حق م_باشه، 
 .میو ببخش  یکه خودت خسته ش شمیم  چتیشم،اونقدر پاپ الت یخیب

 

  شدیراحت فراموش کرد؟م الی با خ زویهمه چ شدیم ای فکر کردم که آ  نیاز قطع به ا  بعد
حال و روز   نی ا  یدوا  تونستی م ؟زمانیو کدورت نه یک چیمثل قبل بشه بدون ه  زیهمه چ
 باشه؟ 

 ! دیفهم شدیکه جوابشون رو فقط با گذشت زمان م  ی بودم و سواالت من
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 *** آرام

 

 داند و بس یمرا همچو من ی"حال شب ها 

 که شب سوختگان چون گذرد؟"  یچه دان تو

 

شده بودم    داریکه صبح زود ب ن یشب گذشته بود و با ا  ازده ی به ساعتم انداختم،از  ینگاه 
صبح زود کالس داشتم و بعد از اون    دمیخواب یم   دیبود،اما  با گانهی خواب با چشمام ب

 شرکت.  رفتمیم  دیبا

که بابا زنده بود    ی هم سن و ساالم مثل گذشته ا ی  هیمثل بق خواستیدلم م چقدر
که   فی اما ح کردمیرو م می رو دوشم باشه راحت و آسوده زندگ یت یمسئول  نکهیبدون ا

 ! شی برفش ب شینبود،هر که بامش ب شیب یخام الیخ

  یبود مشغول بود م کی شر ثمیکه با م یکی آزاد شده بود تو بوت نکهیبعد از ا  ییدا
راه بندازه اما   ید یجد کی که سهم االرثش بود بوت ینیو زم نیخواست با فروش ماش

 . ستیجور ن یبا شغل مغازه دار ادی ز  دونستمیم

شرکت   نی باشه به خاطر هم  یهر چ ومدی یتو شرکت نم ادیب گفتمی چه قدر بهش م هر
 کنم. یم  شیبود که شغلش رو از دست داده بود،اما آخرش هر طور شده راض

 رفتم، رونیکتابم  رو بستم و از تراس ب 

شب  کی وگرنه من بودم و   دن،یآرام بخش وخواب ینبود جز خوردن قرصا  یا  چاره
 داد، یکه امونم نم  الیفکر و خ یو کل یطوالن

 . دمیبعد از خوردن  آرام بخش و خاموش کردن چراغ خواب رو تختم دراز  کش 
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داده بودند رفته بودند شمال،هر چه   بیبه زور و اصرار دوستاش که سفر شمال ترت ییدا
قبول نکرده    ریقدر اصرار کرد که باهاش برم نرفتم ،کار و دانشگاه رو بهونه کردم، آرشاو 

  یتو هوا   دنیبهتره بگم نفس کش ایسفر رو نداشتم   ی  بود باهاشون بره!حال و حوصله
 نبود برام سخت بود، ریکه آرشاو  یشهر

هم بود،به قول سهراب   ریکه آرشاو  کشمینفس م یدلم خوش بود تو شهر نجایحداقل ا 
   یسپهر

در  رد یگی اما نفسم م ستین ینشود حرف ایباورت گر بشود  ینکن ای  یکن ادی"تو مرا  
 " ستیتو ن یکه نفس ها  ییهوا 

بود  یچ   دونمیکه نم یکار ی هم برا  ری آرشاو ،ییروز بعد از  رفتن دا   هیاما از اقبال بدم   
 رو هم ازم گرفته بود.  یدلخوش نیو هم هیرفته بود ترک

 تاب و نا آروم بودم.  یب یبیجور عج هیو چشمام رو بستم،  دمیکش یآه

 " ست؟ی تو آرامم ن یرو ی"خبرت هست که ب 

از   ییصداها   هیبودم که احساس کردم  یداریچقدر گذشته بود تو خواب و ب  دونمینم
 .ادی م رونیب

نفر  هی  ستیتوهم ن دمیصدا واضح شد فهم   یفکر کردم که توهم زدم اما وقت اولش
آخر گذاشته بودم رو چشمام رو   ی که لحظه  یبند  کرد،چشمیرو باز م یداشت در ورود
 برگشته؟  ییدا  یعنیشدم   زیخ میکنار زدم و ن

پس چرا امروز که زنگ زدم   دمیخبر م میگفته بود دو روز بعد،گفته بود حرکت کن اما
 نگفته بود؟  یزیچ

که کامل بسته نشده بود  یدر یرفتم از ال  نیی رو از روم کنار زدم و از تخت پا ملحفه
  دنیرو گرفتم و خواستم درو کامل باز کنم اما با د  رهیانداختم دستگ  رونیبه ب ینگاه
 وجودم رو احاطه کرد!   یاتاق بود ترس و وحشت همه    رونیکه ب یکس
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 نه!  ایخدا

 نجا؟ یا  ادیوقت شب بخواد ب  نیآورده که ا  د یتوهم زدم و گرنه کاوه از کجا کل حتما

که تلو تلو   شی انداختم خودش بود خود لعنت رونی به ب یدر نگاه یترس دوباره از ال با
 خورده؟  یزهر مار نهومد،نکی خوران داشت به طرف اتاقم م

 خوره؟ یتلو تلو م ینجور یوگرنه چرا ا آره

بسته بود و قدرت هر عکس   خ یچکار کنم تموم وجودم   ا یشد خدا  شتریهزار برابر ب  ترسم
درو   دیداخل اتاق،با  ادی االن م  ایزدم به خودت ب  بیرو ازم گرفته بود به خودم نه یالعمل

درو  نیخورده که نتونه ا  یدرو قفل کنم،مطمئنا اونقدر دیقفل کنم آره خودشه با
 تو در نبود! دیکلبشکنه،اما از شانس گَندم 

که کجا گذاشتمش با هول و   دادیآخه کجا گذاشتمش؟ تو اون لحظه فکرم قد نم ایخدا
  ادیر کنم االنه که مچکا ا یرو هم گشتم اما نبود،کم مونده بود سکته کنم خدا یوال رو عسل
 تو اتاق. 

نکردم،چشمام رو   دایرو پ ییشدن نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم اما جا میقا  واسه
که پام رو گذاشتم تو   نیفکر کنم رفتم تو تراس،هم شتریب نکهیتراس ثابت موند،بدون ا

 .زدیم  کاوه که با خنده اسمم رو صدا یتراس در اتاق با ضرب باز شد و پشت بندش صدا 

 

 ؟ یخوا ی _عشقم،مهمون نم

 

پناه   یوار نشسته بودم ،اونقدر خودم رو درمونده  و ب   نیگوشه از تراس به حالت جن هی
  یدهنم  تا مبادا صدا  یکرد،دستام رو گرفتم جلو سیحس کردم که اشکام صورتم رو خ

که کرده بود افتادم وخدا رو   یدی و تهد  دمشی که د  یروز آخر ادیام تو اتاق بره،   هیگر
 کن.  ممن خودت کمک یصدا زدم،خدا 
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 تر از قبل گفت: یعصب  نباریا

 

 ؟ یکن یموشک باز  میقا   یخوایپس؟...م ییکجا

 

باشه، معلوم   دهینخورده که هوش و حواسش کامل پر  یصداش حدس زدم اونقدر از 
احتمالش    گردهی و مدونستم االن داره تو اتاق ر   یم اره یسرم ب   خوادیم  ییچه بال سین
که  میبه گوش یدرش رو کامل نبسته بودم،نگاه  نکهیتو تراس مخصوصا  ا  ادیبود ب ادیز 

 ؟ ی اما به ک  زدمی زنگ م دیانداختم،با  مبرداشته بود یآخر از رو عسل یلحظه  

زنگ بزنم تا بخواد  یزنگ بزنم به هر ک یک ستن،بهین نجایکه ا ریو آرشاو   ییخدااا... دا آه
زنگ بزنم؟صد و چند بود؟اونقدر استرس داشتم که   سیشده،به پل ری د  یبرسه که کل ادیب
 تونستم درست فکر کنم  ینم یحت

کاوه   یبودم اگه زنگ بزنم و کاوه صدام رو بشنوه که کالهم پس معرکه است صدا مردد
 : دیتر به گوش  رس  کی نزد  یلیخ نباریا

 

 .یینجا یکه ا  دونمیخانم کوچولو،م کنمیم دات یکه پ ینیب ی_م

 

گذاشتم تا قفلش رو باز   میاثر انگشت گوش  یرو گذاشتم کنار و انگشت لرزونمو رو دیترد 
 . شدیتونستم ثابت نگهش دارم قفلش باز نم ی و نم دیلرز   یکنم،اما چون م
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دارم   دونستمینم نیاثر انگشت تند تند رمزش رو وارد کردم و رفتم تو مخاطب الِ یخ یب
باشه االن   ادم ی  نکهیبود بدون ا  ری که اون لحظه تو ذهنم بود آرشاو  یتنها کس   کنمیچکار م
 ! ستیکشور هم ن نیتو ا  چی شهر که ه نیتو  ا 

شمارش رو   یبود انداختم و بدون معطل و ینجات س یبه اسمش که هنوز فرشته  ینگاه
که از زور   ییخواب آلوده اش  از پشت خط اومد،با صدا یگرفتم چند بوق که خورد صدا 

 لب زدم. دیلرز   یترس و بغض م

 

 ...ری_آرشاو 

 

 زود گفت:  ینگران با

 

 شده؟  یزیخوبه چ  ؟حالتی_آرام خوب

 

 تو  تراس.  اد یاالنه که ب  گفتمیحواسم به اتاق بود و با خودم م  ی همه

 

 _کاوه...

 جمله ام رو کامل ادا کنم. نتونستم

 

 زد: داد

 .یِد حرف بزن جون به لبم کرد  ؟ی _کاوه چ
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 گفتم:  هیگر  با

 

تو رو خدا کمکم کن  ریآورده،آرشاو  دیاز کجا کل دونمی_کاوه ...کاوه اومده تو اتاقم نم
 ...خوادیم  ییچه بال ستی حالش بده معلوم ن

 

  واریباز تراس با ضرب باز شد و محکم به د مهیجمله ام تموم نشده بود که در ن هنوز 
 خورد، 

  ادیداد و فر  ی کرد،صدا ینگام م یکه به طور ترسناک  یبا وحشت چشم دوختم به کاوه ا  
که   شد،کاوهی م دهیزد اون قدر بلند بود که از پشت خط شن یکه اسمم رو صدا م ری آرشاو

 : دیچفت شده اش غر  یدندونا  نیاخماش تو هم بود از ب

 

منو    دیکه به خاطرش ق یکثافت  ری هان؟به اون آشغال آره؟به  آرشاو یزنگ زده بود ی_به ک
   ؟ی زد

 

گفتم اما چون مخاطب  ینم یزیکرد از ترس چ یاگه هزار حرف بار خودم م  دیشا
 : ارمی بود نتونستم طاقت ب ریحرفاش آرشاو 

 

 نه اون.  ییتو  ار،آشغالی اسمش رو ن فتی_با دهن کث
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کندم   نیام رو گرفت و از زم قهی به سمتم اومد و   ز یخ هیتر شد  و با   یحرفم جر نی ا با
پاهام   گهی که د ییتراس ُهلم داد جلو،تا جا   ی وارهی منو چسپوند به د  امیو تا به خودم ب

 نبود. نیرو زم

که داشت افتاد   یو ارتفاع خوف ناک  نیی که به پا  ن،نگاهمیی نکنه بخواد بندازتم پا ایخدا
پرت  دادیهلم  م شتریکم  ب  هیکه اگه  ییهولم داد تا جا  شتریدم،بیکش غیبا ترس  ج

 ن یی پا شدمیم

 

 .نیی پا افتمی _کاوه تو رو خدا، االن م

 

رو نگه دارم از   مینتونستم گوش گهیود،دی هنوز هم از پشت خط م ری آرشاو  ادی فر یصدا  
قرار بود   یعنیبه گمونم هزار تکه شد،  نمیبب نکهیو بدون ا  نیی پا دستم رها شد و افتاد
 . تصورش هم وحشتناک بود  یباشه،حت  یگوش نیسرنوشت منم مثل ا 

 قهقهه اش گفت:  ونیم

منه   ی االن تو دستا  تیکه مرگ و زندگ یدونی التماس کن  م یجور نی_آره خوبه هم
 عشقم.

 

ولم کن   کنمیخواهش م یکنی چکار م یدار ستی ن تی حال  ستی_کاوه تو حالت خوب ن
 .میزنیباهم حرف م

 

 . کنمیدارم چکار م فهممیم شهیاز هم  شتریترم،ب اریهوش شه ی_نه اتفاقا  از هم
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سرنوشت وداع رو واسم   ینقطه از زندگ نیتو ا  دیدم،شا ید دهیفا ی التماس رو ب گهید
ام رو اونقدر محکم گرفته بود که   قهیاز دست من ساخته بود، یرقم زده بود پس چه کار

 داد زدم:    هیپشت گردنم به گز گز افتاده بود با گر 

 

 باش بنداز.  ؟زودیپس چرا معطل میبنداز   ی خوای_باشه اگه م

 

ام رو محکم به طرف    قهی یبزنه تو سکوت ذل زده بود بهم بعد از کم  یکه حرف نی ا  بدون
  یهیم ازش که نذاشت،با لبخند کرکه پرت شدم تو آغوشش،خواستم جدا ش  دیخودش کش

 گفت:

 

 . مز ی_زوده واسه مردنت عز

 

! اگه  دیدم،نبایبوس یم  دیجلو آورد،نه نبا دنمیحرفش لباش رو واسه بوس نیبند ا  پشت
شدن توسط   دهیزجرکشم کنه،بوس ینجوریبود که ا  نیمردم بهتر از ا یم  نیی پا کردیپرتم م
داره با ذره ذره مردن؟نه   یچه فرق  یتنفربلکه ازش م  یکه نه تنها دوستش ندار یآدم
 . ذاشتمینم

دادش بلند شد با   یصدا  ادشیبه شکمش ازم جدا شد و از درد ز  دمیزانو محکم کوب با
فرصت استفاده کردم و پا گذاشتم به  نیبود که از ا دهی دستاش  شکمش رو چسب
 زد:  ادی فرار،پشت سرم اومد فر

 

 . یدیاز چشم خودت د  یدید ی وگرنه هر چ سایوا   گمی بهت م سای _ وا
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  رونیخواستم از خونه برم ب یرون،میاتاقم رفتم ب دم،از یَدو  یفقط م ادشی توجه به فر یب
کردم باز    نشیی اما هر چقدر باال و پا دمیرو گرفتم و کش رهی دستگ دم یدر که رس کی نزد

 نشیی باال و پا  هیدونستم قفله اما با گر یکه م نیقفلش کرده بود با ا  ینشد، لعنت
 که باز شه! کردمیم  تماسشداشتم ال کردم،انگاریم

 

 .شهی خودت رو خسته نکن اون در جز به اذن من باز نم ی_ الک

 

که   میقدم کی   ومدیبه لحظه جلو تر مبه لب داشت با عجز نگاش کردم  لحظه  پوزخند
 داده بودم به در ُسر خوردم و نشستم. هیکه تک  یدر حال دیرس

 

 نداشته باش. میکار کنمی_کاوه خواهش م

 

 : دیرو چنگ زد و از جا کَندم،غر  بازوم

 

 .دمی آره،نشونت م یکنی_از دست من فرار م 

 

توجه به التماس هام  هلم داد رو تخت،کاش   یکشون منو به سمت اتاقم برد و ب  کشون
ننگ بود،اگه به مقصد شومش برسه خودم رو   نیاز ا  ن،بهتریی پا کرد یاز تراس پرتم م

 یزدم که مانعش شم اما زورم بهش نم یو پا م کشم،دستیآره خودم رو م کشمیم
 پاهاش پاهام رو چفت کرد.  با ودستش دو دستام رو محکم کرد   هیبا   دیرس
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 _ولم کن آشغال،ولم کن پست فطرت. 

 

ها   هینفر از همسا هی نکهیا  دیبه ام دمیکشیم غ یکه حنجره ام داشت ج یتموم قدرت با
 صدان!  قی عا  وارای د نکهیصدام رو بشنوه ،غافل از ا 

 است.  دهیفا  یتا صبح هم حنجره ام رو پاره کنم ب و

 

 بود. نیمال خودم از اولش هم هم یشی ساکت شو...تو مال من م گهی _بسه د

 

تاپ قرمز نازک    هیلباس خوابم  ری بند حرفش لباس خوابم رو به زور از تنم در آورد،ز  پشت
 کردم نذارم.  ی که سع ارهیتنم بود  خواست اونم در ب

  دمیلرز  یم   دیواسه مقاومت نمونده بود،مثل ب یجون  گهیافتاده بود به جونم،د انهی وحش
  یم  ،اگهیشنو  یصدام رو م ای هق زدم.)خدا  میبسته بود به بدبخت خی ،همه وجودم 

که   ستی ن یدرد،درد نیگناهه اما ا یخودکش گنی؟می رس یپس چرا به دادم نم یشنو
 تونم تحمل کنم(  ینم  گهین ننگ رو دیبشه تاب آورد و دم نزد به خودت قسم ا 

و لحظه   د یبوس یم   انهیتاپم وحش الیخ یه بکردم که کمکم کنه،کاو  یرو التماس م خدا
 یشروع کردم به دست و پا زدن،اما زورم بهش نم  شد،دوبارهیم  شتریبه لحظه عطشش ب 

درست   شدیم  یعصب شتریهر لحظه ب دم،کاوهیوجود از مقاومت دست نکش  نیبا ا  دیرس
داد   یاومد،صدا   رونیاز ب ی صدا ها  هیبود  وندهواسم نم  یدی ام چیه  گهیکه د  یلحظه ا 
  دیکوب یم  جانی بود،قلبم با ه ری آرشاو یبه صدا  ه یصدا چقدرشب  نیصدا....آره ا  نیزدن، ا 

نکنه توهم باشه همون لحظه   ای برگشته بود؟ خدا یعنی  هیکه رفته بود ترک ر یاما آرشاو 
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  یاومده بود و کم ودشصدا به خ  نیا  دنیاومد  کاوه با شن  رونیشکستن در از ب یصدا 
 اومد داخل.   ریازم فاصله گرفت همون لحظه در اتاق با شدت باز شد و آرشاو 

  یکس دنی وقت تو عمرم فکر نکنم از د چیرو بهم داده بودند،ه ایانگار دن ر یآرشاو  دنید با
خون صورتش کبود   یحد خوشحال شده شده باشم چشماش شده بود دو کاسه    نیتا ا 

بود به خاطر سر و وضع ناجور من انگار   سادهیاتاقم وا  رونیم ببود،نگهبان ساختمون ه
به طرف کاوه اومد لباسش رو چنگ زد و   زیبا خ ری! آرشاو انهی داخل  ادیمردد بود که ب

 ! نیپرتش کرد رو زم

 ....کنمیم تیآشغال حال  ی_ عوض

 

  زد یم ادی کاوه هم از درد فر زد،ویرگبار فحش گرفته بودش و تا حد مرگ کتکش م به
دست دست کردن رو کنار گذاشت و   گهید  زنهیداره به قصد مرگ کتکش م دینگهبان که د 
 اومد داخل.

 

 .رسند ی االن م سیزنگ زدم به پل شیکشی م ی_آقا نزنش دار

 

 ینگهبان جور دنیبا د ریدمش،آرشاو یچشم دنبال ملحفه گشتم که بندازم روم اما ند با
 کپ کرد.  چارهیسرش داد زد که مرد ب

 

 داخل؟  یا یگفت ب ی_ک
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زود   دمیلرز یم  دیکه مثل ب دنمیرو کاوه بلند شد،ملحفه رو برداشت و دورم انداخت با د از 
 گفت:

 

 .یبترس سین یاز ین نجام یمن ا  نیتموم شد،بب زمی_نترس عز 

 

باور کنم که واقعا تموم شد و کاوه به هدف شومش   تونستمیکردم نم   هیتر از قبل گر بلند
 ! دهینرس

نگهبان که کاوه رو   یبزنه،اما با صدا یمن کالفه تر از قبل لب باز کرد تا حرف  ی هیبا گر  
از اتاق داشت با  رونیکه ب یو نگهبان  ریتند برگشت کاوه از غفلت آرشاو  زدیصدا م
استفاده کرده بود و پا گذاشته بود به فرار،مونده بودم با اون حالش   زد یحرف م شیگوش
 خورده بود چطور جون داشت فرار کنه! ری اوکه از آرش ییو کتکا

بدجور  که کاوه نتونه فرار کنه کردمیخدا م رون،خدایرفت ب عی به دنبال کاوه سر ری آرشاو
 اتفاق... نی که دوباره ا نیازش،ترس ا  دمیترس یم

 فکرش هم وحشتناک بود!  یحت

 بستم، خی  ادی به سرم ب ییبود ممکن بود چه بال ده یتر رس ری د ریکه اگه آرشاو  نیفکر ا  از 

بود و پا گذاشته بود به فرار   دهی از سرش پر  یدنیکه خورده بود نوش ییبا کتکا یلعنت  کاوه
از هجوم    ییرها یدمم سوال بود!برا که چطور جون داشت فرار کنه واسه خو نیاما ا 

فشارم به  کردمیخواستم بهش فکر کنم،حس م ینم یافکارم سرم رو تکون دادم حت
 بود. یلیاز حال نرفته بودم خودش خ که تا حاال نیشدت  افت کرده و هم

 دنشی،با داومد تو اتاقم،حال و روز اونم انگار بهتر از من نبود   ریآرشاو  یاز کم بعد
 : دمیزود پرس دی لرز   یم هیکه از زور گر  یرفته ا  لیتحل  یو با صدا   دهیترس
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 نش؟ ی...گرفتشدی...چی_چ

 

اش پاره شده بود   قهی رو تاپم که قسمت  ری نگاه آرشاو نیی و افتاد پا  دیاز روم لغز ملحفه
تر و    کیسرخ شد،خواستم ملحفه رو بکشم باال که اومد نزد  ثابت بود و در آن واحد

کاوه وضع   یها  یباز  یبه گردنم نگاه کرد که مطمئنم با وحش نباری دستم رو گرفت و ا 
لحظه دست مشت شده اش رو    کی قبل  بلند شد و در  از بدتر  ینداشت با حال  یخوب

 د: اون دردم گرفت و عربده ز  یکه من به جا  واریبه د دیمحکم کوب

 

 .کشمشیم  کشمشی_م

 

 ام گفتم:   هیگر ونیم

 

 نکن. ری_آرشاو 

 

و  کتش    دیکش  یقیکرد آروم باشه نفس عم یهمچنان پر از خشم  بود،اما سع  نگاهش
 دیرو کش یرو در آورد و دور شونه هام انداخت و بعد از اون سراغ کمدم رفت و شال

،قبل از  که شالو رو سرم مرتب کرد نیلرزه،بعد از ا   یاونم م یکردم دستا  یحس م رون،یب
سرم و بلندم   ری دستش رو ز  هیپاهام و  ر یدستش رو گذاشت ز  هی  ام یبه خودم ب نکهیا

 کرد.

 

 م؟ یری م_کُجا...کجا 
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 من.   ی_خونه 

 

  یبپرسم رو نداشتم،سرم رو تو بغلش مخف یسوال  ایبخوام حرف بزنم   نکهیجون ا  گهید
 کردم و چشمام رو بستم. 

 

 

 

چشمام   خواستم یحال بودم  که نم یاما اونقدر ب  دیرس یپچ پچ وار به گوشم  م صداها
 . دمیرو شن ریآرشاو  یرو باز کنم،صدا 

 

 _آماده شد خبرم کن.

 

 از خدمت کارا بود: یکی که فکر کنم   یزن یپشت بندش صدا  و

 

 _چشم آقا. 

هنوز  خواستمیجون بودم که م یحال و ب یبسته شدن در،اونقدر ب  یاز اون صدا وبعد
کنارم   ای گو دیرس یتر به گوش م ک یواضح تر و نزد  یلیخ ری آرشاو ی صدا   نباریبخوابم ا 

 نشسته بود: 
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 ؟ ی چشمات رو باز کن  یخوای.نم_آرامم ..

 

رو به زور از هم باز کردم نور   د،پلکامیجور خطاب کردنم دلم لرز  نی با منه؟ از ا آرامم؟
 کرد چند بار مداوم پلک زدم تا چشمام به نور عادت کنه. تیلوستر چشمام رو اذ 

 زم؟ یعز  ی_خوب

 تا چه موفق بودم.  دونمیکردم لبخند بزنم اما نم یسع 

 _خوبم.

 شدنم به صورتم لبخند زد: داریاز ب  الخوشح

 

 د ی خواب بسه با گهید  اما، یاز حال رفت بای تقر  شبی_ساعت دو ظهره تنبل خانم،د
 . ی داروهات رو بخور

 

 _داروهام؟ 

 

 نگرانت شدم دکتر خبر کردم فشارت افتاده بود. شبی_د

 زود گفتم: ادیبه سرم ب شبی که کم مونده بود د   ییکاوه و بال  ادیبا  

 

 _کاوه...

 درهم شد ونذاشت جمله ام رو کامل کنم:  اخماش
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 راجب بهش حرف نزن. سی_ه

 

 : دمیتوجه پرس یب

 

 نه؟  گهید نش ی_گرفت

 

 و جواب داد: دیکش یپوف

 

شد  نشیبهش برسم سوار ماش نکهیکه خورده بود قبل از ا ی_سگ جون با اون همه کتک
 اون حالت تنها بذارم نگهبان رو فرستادم دنبالش. تونستم تو رو با   یو گازش رو گرفت نم 

 

 _گرفتش؟ 

 

 _نه گمش کرد،اما...

 

 حرفش رو قطع کردم:   دهیترس

 

 سراغم اگه دوباره ...  ادیاگه دوباره بخواد ب  ی_وا
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 : دیخشم غر با

 

آسمون هم به  یکه مرغا  ارم یبه سرش ب ییکه من مرده باشم،بال ن ی_غلط کرده، مگر ا
  یها آفتاب یزود  نیبه ا دونمی کنند، م داشیکردم پ جی کنند...چند نفرو بس هیحالش گر

 باهاش چکار کنم!  دونمیکنم ،م  یم داشیاما هر طور شده پ شه،ینم

 

 لب زدم:  یقرص شد و با لبخند کم جون دلم

 

 ه؟ یترک یبود ی_تو مگه نرفت

 

 مکث با لبخند جواب داد: یکرد آروم باشه،بعد از کم یم یسع

 

  یکه نشدم فرشته  یمثل جت خودمو رسوندم،الک ی_رفته بودم اما چون تو زنگ زد 
 نجات! 

 

 ؟ یرو بهونه کرد  هیترک یچونی که شمالو بپ نیواسه ا گه؟نکنهی_بگو د 

 

 کرده... ریذهنم رو درگ  یسوال  هی_نه،صبحش برگشته بودم فقط آرام  
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 : دیو کالفه پرس دیبه موهاش کش یدست

 

 آورده بود؟  دی_کاوه از کجا کل

 

افتادم که از شرکت برگشته بودم اون روز هر   یروز  ادی فکر کردن نداشت، ادیبه ز  یاز ین
زنگ بزنم،کاوه   ییگشتم نبود آخرش هم مجبور شدم به دا دمیچه قدر تو گلدون دنبال کل

 : ذارمیرو اون جا م دمیکل شهیبود که هم دهید

 

  دمیعادت داشتم کل شهیرو نداشتم هم فمیگشتن تو ک ادی _چون حوصله معطل شدن و ز 
 رو بزارم تو گلدوِن پشت در،مطمئنم از اونجا برداشته.

 

داشت صداش   یحال سع نی خوند،اما با ا  شدیرو از تو چشماش م ت یو عصبان یناراحت
 باال نره:  ادیز 

 

رو هم   دتیه،کلیبه خاطر بهم زدن ازدواج  از دستت عصبان هکی که اون مرت یدونستی_م
  یتو قدر ب  نی چرا ا ؟آخهیتنها بمون دیکه نبا  دیحال فکرت نرس  نیاما با ا یگم کرده بود 

ممکن بود چه   دمیرس یتر م  ر یاگه د  اینبودم   نجا یاگه من ا  یدونستیدختر؟م یفکر
 اد؟ یسرت ب ییبال
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واسه گفتن نداشتم حق با اون بود،حاال خوبه  ی داد زده بود،حرف بای آخرش رو تقر  جمله
اون موقع فکر کنم کار از داد زدن گذشته بود   گهی کرده بود د  دممیکاوه تهد دونستینم
 تکون داد و گفت: یکردم،مظلومانه نگاش کردم که سر   یکتک نوش جون م دیبا

 

 . میسافرنگام نکن، پاشو داروهات رو بخور که فردا م  ی_اون جور 

 

 : دمیپرس متعجب

 

   م؟ی_مسافر

 

 شمال.  میر ی_آره م

 

 _شمال؟ 

 

 کار دارم.  یجنابعال  یی_آره با دا

 

 ؟ ی _وا چه کار

 رو جلوم گرفت:  یآب به همراه قرص وانیل
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 بمونه، فعال داروهات رو بخور. گهی_اونش د

 

 کنجکاو شده بودم:  بدجور

 

 ؟ ی کار دارچ میی با دا   گهیبگو د ستیبه دارو ن یاز ی_خوبم ن

 

 ؟ یندار ؟ضعفیخوب ی_مطمئن

 

 دادم: هیو به تاج تخت تک  نشستم

 

 ؟ ی _نه کامال خوبم،جوابم رو نداد

 

به لب داشت بدون   یکه لبخند مرموز  یو درحال   یآب و قرص رو گذاشت رو عسل وانیل
 حرف نگام کرد.

 

 ؟ یکن  تیاذ ادی کنجاو شدم خوشت م گهی _ِا بگو د

 

  ادیب خواستیکه م یزن یاومد و پشت بندش صدا  در یجواب بده صدا  نکهیاز ا  قبل
 داخل.
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 تو.  ای _بری آرشاو

 به دست اومد تو اتاق. ینیکار س خدمت

 : دیرو ازش گرفت و پرس ینیس ری آرشاو

 

 نمونده؟  ی_همه رفتن؟کس

 

 _نه آقا همه رفتن. 

 

 .یبر یتونی _باشه تو هم م

 

بزرگ سوپ بود  یکاسه   ه یرو که داخلش   ین یس  ریرون،آرشاو یخدمت کار که رفت ب 
 .گذاشت جلوم 

 

 خودم بهت بدم؟  یخوا ی،میهمه اش رو بخور  دی_با

 

 ؟ یچکار دار ری با ام گهی تونم،بگو د ی_نه خودم م

 

 سوپ اشاره کرد  و با لبخند گفت: یکاسه   به
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 .  گمی_اول بخور بعد بهت م

 

 قاشق رو برداشتم و مشغول شدم. میکنجکاو   یخاطر ارضا به

 

 ؟ یخوری_تو نم

 

 نوش جونت.  رم یمن س  زمی _نه عز

 

قاشقم رو پر کردم و   نشینگاه سنگ ریگفتن هاش تنگ شده بود ز   زمیعز  ی قدر دلم برا چه
 کرد!  ی نگاه کردنش معذبم م نجوریکردم،ا کی به دهنم نزد

 

 خب. شمینگام نکن معذب م  ی جور نیا  ری _ارشاو

 

 . یهمه اش رو خورد  نمیخودم بب دیبخور حرف نباشه،با_معذب جان 

 

 ذل نزن بهم. ینجور ی_خب حداقل ا 

 

 ؟ ی کنیاون وقت تو ناز م  رن،ینگاه من غش و ضعف م میدخترا واسه ن ی_همه  
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 و بلند شد:  دینگاش کردم که خند یبرزخ

 

 .یاومدم همه اش رو خورده باش رونی ب رمی _م

 

رفتارش مثل قبل شده بود ذوق مرگ بودم،  نکهیاز ا  رون،چقدریگفت و رفت ب نو یا
که صدام رو   شبید نیاش هم  ،نمونهیهوام رو دار شهیقربونت خدا جون که هم

 .ر ی بابت آرشاو یمهربون جان ،مرس یکاوه به هدف شومش برسه مرس یو نذاشت یدیشن

 

ظرف    دنیکه اومد با د  ریباز شده بود، و تند تند تا ته سوپ رو در آوردم،آرشاو  اشتهام
 مهربون گفت:  یخال

 ارم؟ ی دوباره واست ب یخوا ی_م

 

 نگاهش با لبخند گفتم: محو

 

که   شدم یم د یکم کم داشتم نا ام گهیهات تنگ شده بود،د یمهربون نی _چقدر دلم واسه ا
 جناب بد اخالق. نمت،یبب ینجوریدوباره ا

 

 رفت و گفت:  یغره ا  چشم
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 سر.  رهیخ یآدم مهربون باشه، دختره   یذاری_مگه م

 

 _ بگم غلط کردم خوبه؟

 

 چه طرز حرف زدنه؟  نی دختر ا ی_ه

 گه؟ یچکار؟بگو د   یاما نگفت یکار دار  ری ام  ییبا دا یشمال،گفت میری م ی_گفت

 

 همون لبخند مرموز دوباره رو لباش جا خوش کرد:  

 

 کنم.  یکله َشقش رو ازش خواستگار  یخواهر زاده  خوامی_م

 

خدا   یگفت االن،گفت خواهر زاده اش؟وا یصدر باز مونده بود!چ یغار عل یاندازه   دهنم
 نبود غش کنم. دی اونقدر شوک زده بودم که بع گه؟یمنو م

 

 م؟ یی دا ی _خواهر زاده 

 

 :دیخند

 

 م؟ یی ایهم م  ه؟بهیخوب سی به نظرت کِ  تیی دا ی_آره خواهرزاده  
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 نکن؟  دارمیاگه خوابم لطفا ب ای اش کردم خدانگ  رهیخ

 

 دختر؟   ی_جواب منو نداد 

 

شده بودم!کم مونده بود بپرم بغلش و تند   وونهی دختر گفتنات،رسما د ن یا  یبه فدا  من
 و گفتم:  دمینبود،غش غش خند دیبع چیتند ماچش کنم واال ه

 

 تموم شد رفت آقا.  نیهم ن،مالیفقط واسه هم ساخته شد ه؟انگاری چ نیی ای _ به هم م

 

خودش بود افتاد چشماش   ییکه به پالک گردنم که اهدا  د،نگاهشیخودم بلند خند  مثل
 برق زد: 

 

 ! یوقته درش آورد یلیکردم خ ی_فکر م

 

 خوشگل پالکم رو لمس کردم و گفتم: ماه

 

حلقه ام کجاست دلم واسه اش تنگ   یروزم نتونستم از خودم جداش کنم،راست هی  ی_حت
 شده.

 

 رفت تو هم: اخماش
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 بندازمش دور! خواستمیم  رونیکه از کافه اومدم ب ی_همون روز 

 

 ش؟ ینگو که انداخت  ی_وا

 

 لبخند زد:   دوباره

 _نه مگه تونستم؟ 

 

 گفتم:   خوشحال

 

 خوشگلم؟  یحلقه   نی_کجاست ا

 

 رد و جواب داد:ک یُنچ ُنچ

 

 بدم بهت!   سیخانم کوچولو،االن قرار ن ی_کورخوند 

 

   ؟ی دی م ی_پس ک

 

 ...یبمونه راست گهی_اونش د
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 گذاشته  بود و برداشت و به طرفم گرفت:  یکه رو عسل  یا جعبه

 

نشد  گهی نه د ای  یدوست دار دونمیبرات نم دمی امروز خر  نویشکست،ا  تی قبل ی_گوش
 بپرسم ازت خطش هم فعاله. 

 

 مدل مثل مال خودش.   نیآخر یگوش هیرو از جعبه در آوردم  یگوش

 

 ذوق گفتم:  با

 . هیعال  زمیعز یمرس  ی_ وا

 

 _قابلت رو نداره. 

 

 صفحه اش عکس خودش رو گذاشته بود،لبخند زدم: عکس

 

 . نهی بب یکی  ن،اگهی_عکس صفحه اش رو بب

  

نگرانت   یکه حساب ری زنگ بزن به ام هی  ی،راستیزنم بشقراره  یتو به زود نهی_خب بب
 شده بود،زنگ زده بود به من. 
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 ؟ ی بهش گفت زویهمه چ  ی_وا

 

 و در جواب گفت:  دیبه موهاش کش یدست

 

  نیا  یبه من ،برا  یفقط گفتم کاوه اومده پشت در خونت،تو هم زنگ زد زوی_نه همه چ
 نگفتم.  یا  گهید  زیکه نگران نشه چ

 خمیکه باهاش نرفتم توب  نیبه خاطر ا  یرو گرفتم،باهاش حرف زدم کل ییدا  ی  شماره
 .نگرانم شده بود  یلی،معلوم بود خکرد 

  میبهار و بعد از اون رفت دنید  میرون،رفتیب میرفت  یدو نفر ریآرشاو  شنهادیاز اون به پ بعد
 د یخر

چه    دش،هریخر  یمواسم   ری موند آرشاو  یثابت م  هیاز چند ثان شتریب  یزیرو هر چ نگاهم
  یها  سهیکه دستامون پر شده بود از ک   ییجا شد،تاینم الیخیب سین یاز ی ن گفتمیقدرم م
مثل   یداشتم از وجودش،حس یرفت،حس خوب ی هر دومون کنار نم  یلبخند از لبا   دیخر

 بود!  یوقت بود ازم فرار  یلیکه خ یبود،آرامش ه وجودم رو پر کرد یآرامش که همه  

با تموم   م،امایرو رقم بزن یقشنگ  یلحظات ناب و خاطره ها   میتونستی کنار هم م بایز  چه
دست خودم نبود از بس پشت سر   کردمیرو ته قلبم حس م بیعج یترس و دلهره ا   نایا

 نداشته باشه!  یدوام  مونیخوشحال دمیترس یآورده بودم م یاریهم بدب

 کردم ترسم رو کنار بزنم و روز خوبم رو به خاطرش خراب نکنم. یسع
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 قدر ساکته؟   نیخونه ا نی_چرا ا 

 

 خدمه ها رو فرستادم..  سین ی_چون کس

. 

 گرفت:  طنتیزد و نگاهش رنگ ش یچشمک

 تنها. میی _فقط من و تو

 

 _فقط من و تو؟ 

 

 ...میی _آره فقط ما

 

 : دیابروش رو داد باال و پرس یتا  هی

 

 ؟ یترس ی_نم

 

 بترسم؟از تو؟  ی_از چ

 



 باران  انهیتاز 

873 
 

 طونه؟ یدو نفر نامحرم تنهان نفر سوم ش یوقت ید ی_آره مگه نشن

 

 و گفتم:   دمیخند

 

 حال بدت   ی_  تو تو 

 آقا؟  یترسونیم  یاز چ ،منوینداشت میکار هم

 

 صورتم در نوسان بود رو لب هام ثابت موند آروم لب زد: یاجزا  نی که ب نگاهش

 

 نداشتم؟  تی کار ی_مطمئن

بوسه اش که افتادم،التهاب همه وجودم رو گرفت مطمئنا  گونه هام رنگ گرفته  ادی
خودم   نباریکه ا کردیبود،نگاه خمارش که همچنان رو لب هام بود اراده ام رو سست م

 تکرار کنم.  قدم شم و دوباره اون بوسه رو شیپ

و   خوردیکه نفس هاش به صورتم م ییاش رو لحظه به لحظه کم تر کرد،تا جا   فاصله
تر آورد چشمام رو بستم و هرآن منتظر بوسه   کی رو نزد کرد،سرشیتر م  ش یالتهابم رو ب

 بود رو  حس کردم. طنتی با ش ختهیبوسه اش صداش که آم یاش بودم اما به جا 

 

 .میمعطل نش  ادی_چمدونت رو ببند که صبح ز 
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گفت و سرش رو آورد عقب،چشمام رو باز کردم و گنگ نگاش کردم از حالت نگاهم   نو یا
که به سمت در   یمنو دست انداخته  بلند شد و درحال  دمیخنده ،تازه فهم ریبلند زد ز 

 با خنده گفت:  رفتیم

 

 پس؟زود باش ؟  ی هست ی_معطل چ

 

 بود رو برداشتم و محکم و باحرص به سمتش پرت کردم.   که رو تخت  یبالشت

 عمه ات بخند. شیآره ؟برو به ر  ینداز ی_منو دست م

 

 رو تو هوا گرفت:  بالشت

 

 ندارند بانو.  شی _عمه ها که ر

 

 که داده بودم خنده ام گرفته بود.  یاز سوت خودمم

 

خار گرفته، جاده  ب نیماش ی ها  شهیمه آلود بود و ش  م،هوایشمال شد   یروز بعد راه صبح
و   دمیکش یا  ازهیو آهنگ دست به دست هم داده بودند، واسه ساختن حال خوبم،خم

 دادم و چشمام رو بستم.  هیتک یسرم رو به بالشتک صندل

 

 دختر.  ای _نخواب
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 که چشمام  رو باز کنم جواب دادم: نی ا  بدون

 

 .اااادی_خوابم م

 

اهنگ تا آخر    یصدا   هویشد که  یداشت کم کم گرم م دم،چشمامیکش ازهی و دوباره خم 
 شد. شتریهم ب نیرفت باال و سرعت ماش

 گفت:  طنتینگاه کردم،با ش ریو به آرشاو    دمیها از جا پر وونهید  مثل

 

 ندارم. یبخواب من حرف  ،یبخواب  یخوای_اگه م

 

 چپ نگاش کردم که خنده اش رو قورت داد و گفت:  چپ

 

 . رهیگ یمنم خوابم م  رهیام سر م  ،حوصلهی_خب دوست ندارم بخواب

 

 و گفتم:   دمیآهنگ رو کمتر کردم،چشمام رو مال ی بردم و صدا  دست

 

 ... یزی چ  هی ری آرشاو یخوابم،راست ی_باشه نم
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 _جونم؟ 

 

 ... دوننینجال هم شماله،اونجا همه شما دو تا رو نامزد م گم ی_م

 

 _خب ؟ 

 

 رفتن شدم و گفتم :  هیحاش الیخ یب

 واکنشش... فهمهیمسلما  م  یکن یخواستگار میی منو از دا ؟اگهی_با نجال حرف زد 

 

 گفت:   نانیاطم با

 

 که من فقط تو رو دوست دارم. دونهیم  کنه،اونی نم یکار چی_ه

 

 . دیاز نگاهم فهم  نوینشدم ا  قانع

 

  گهیبود که د دهیفهم  نویاواخر ا  ن یآرام حس من به نجال فقط ترحم بود نجال هم ا نی_بب
بهت زنگ زد؟به نظرت  نجال اگه هنوزم مثل    یکه حالم بد بود ک  یمثل قبل نبود شب
که امده بود    یآزاد شد نجال جز اون شب ری که ام یاز روز   قای بهت؟دق زد یسابق بود زنگ م

 ساده هم بهم زنگ نزده بود.  یل پرس احوا   هیواسه   یقبلش حت دنمید
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 ... ور ی ام  یینجال دا یگی م یعنی_

 

مطمئن شدم که    ری_آره قبلش مطمئن نبودم اما اون روز تو رستوران از طرز نگاهش به ام
 حرص خوردن نجال تابلو بود!  گرفتی گرم م نی با نوش ری ام یهست وقت  یزیچ هی

 حدس رو زده بودم اما بازم تعحب کردم.  نی که خودمم قبال ا نی ا با

 

  یاما اگه نجال حس  یباش دهیخودت هم فهم نوینجال رو دوست داره،فکر کنم ا ری ام  یی_دا
 بهش داشت پس چرا اومد سمت تو؟ 

 

عقب  رو نگاه    نهیشد نگاش کردم صورتش درهم بود و داشت از آ  ی که طوالن سکوتش
 ه مانع شد.ک  نمیبرگردم و عقب رو بب کرد،خواستمیم

 

 _برنگرد! 

 

 ترس لب زدم:  با

 

 دنبالمونه؟  ی_چرا؟ کس

 

 .رندی گیسبقت نم  رونمی هر چه قدر آروم م ننی_دوتا ماش
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نبود   یا  گهی د نیکه پشت سرمون بودن ماش ینیخلوت بود و به جز دو ماش جاده
 گفتم: دهیترس

 

 اومدن دنبال ما؟  یعنی_ 

  نیجلومون و ماش دیچیسبقت گرفت و پ نایاز ماش یکیشد، یچ م یبفهم نکهیاز ا  قبل
 که به طور کامل راهمون بسته شده بود،  یهم سمت چپ ترمز کرد جور یدوم

 رو متوقف کرد. نی ماش ری خاطر تصادف نکردنمون آرشاو به

 

 گفتم: دهیترس

 

 راهمون رو بستن. ری_آرشاااو 

 

 آروم کردنم گفت: یانداخت و برا   نایبه ماش یتعجب نگاه با

 

 .افتهینم ی_نترس آروم باش،اتفاق

 

که    یخلوته ؟دو تا مرد نقدریپس چرا جاده ا  ای بودن؟خدا یک گهید نایدم،ایلرز یترس م از 
به طرف   یو دوم   ری به طرف آرشاو یکی شده بودن به طرفمون اومدن   ادهی پ نشونیاز ماش

 . میکه درو باز کن شهیمن اومد و محکم زدن به ش

 و گفتم:  دمیکش  یفیخف غیمرده ج  یاسلحه  دنید با
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 اسلحه دارن!  ری_آرشاو 

 

  ربای کارشون آرشاو نی و با ا  شه،یبه ش دنیبگه که با اسلحه محکم کوب یزی چ خواست
لگد    مرده رو گرفت و به پشت چرخوندش ی   قهیلحظه     کیدر  رونیخشم رفت ب

 نی دادش بلند شد اسلحه اش که افتاد رو زم یبه ساق پاش زد که صدا  یمحکم
  ری هاشون رو به طرف آرشاو  حهشدن و اسل ادهیپ ن یزود از ماش گهیبرداشتش،چند نفر د 

 گرفتن. 

 

 .میکنی م کی_ولش کن وگرنه شل 

 

 اسلحه رو سر مرده نگه داشته بود، ری آرشاو

 زد و گفت:  یاز مردا لبخند بدجنس یکی 

 

 کنم.  کیشل ی_باشه خودت خواست

 

 زدم.  غیبا ترس ج 

 

 _نه.
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زد   یهیلبخند کر  دنمیبود با د ستادهی که کنارم ا   یشدم مرد ادهیباز کردم و پ نویماش در
دادم از درد بلند شه،منو به پشت   یکه باعث شد صدا  چوندیدستم رو گرفت و محکم پ

 و اسلحه رو سرم گذاشت.به خودش چسپوند  

 غینتونستم ج یبودم که حت دهیاونقدر ترس نباریتا حد ممکن باز شده بود و ا  چشمام
 بکشم،

 با خشم نعره زد:   ری آرشاو

 

 _ولش کن آشغاِل کثافت،بهش دست نزن.

 

 و گفت:  دیخند  مرده

 

 . یخوشگله بخون نی رو واسه ا یغزل خداحافظ دی_اسحه رو بنداز و گرنه با

 

 نداشته باش.  شی ولش کن کار یلعنت   ندازمی_باشه م

 

 . نیلحظه اسلحه رو گذاشت زم  همون

پره بلند شد و اسلحه   یشده بود و معلوم بود دلش حساب ریباهاش درگ ریکه آرشاو   یمرد
به پاش زد که باعث   یبا تموم قدرتش لگد محکم  ر،ویرو برداشت و گذاشت رو سر آرشاو 

 . افتهیاز درد صورتش جمع بشه و ب  ری شد آرشاو
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 . یحساب کن هی تسو یتونیکامران، بعدا هم م الیخی_ب

 

 توقف کرد و   نایکه تازه اومده بود پشت ماش ینیماش

 شد. دایتو دلم پ ید یام  یشدن، کور سو  ادهیکه دو تا مرد بودند پ ناشیسرنش

سلحه ها تعجب از صورتشون کنار رفت و جاشو به ترس  ا  دن یکه متعجب بودند با د مردا
 داد،

 که کنارم بود داد زد:  یمرد

 

 .کی نزد  نی ای ن نیسیجا وا  ن،همون ینشد ر ی_اگه از جونتون س

 

حال از   نیانداختن و با ا  میبود ری که تو دستشون اس ر یبه من و آرشاو  یدو مرد نگاه هر
 ترس جونشون تند سرشون رو به عنوان باشه تکون دادن.

  زدمی رو صدا م ری و آرشاو  زدمیم  غینا،جیاز ماش یکی  یو پرتم کرد تو  دیرو کش دستم
کردند و راه   یا  گهید  نیآخر نگاهش به من بود رو سوار ماش یرو  که تا لحظه  ری آرشاو
 افتادند. 

 .ی خوایاز جونمون م ی _ولم کن آشغال چ

 

 : دیپشت دست زد تو دهنم،و غر  با

 

 نزن.   غیج نقدریگه،ای _اه ساکت شو د



 باران  انهیتاز 

882 
 

 که جلو نشسته بود گفت:   یمرد  ومد،یپاره شده بود و خون م لبم

 

 گفت؟  یرفته کاوه چ ادتی_آروم باش احمق نزنش 

 

موجود تا چه حد    هیآخه  ایسر اون آشغال باشه ،خدا  ری ز  زیهمه چ  زدمی ! حدس مکاوه
 تونه کثافت باشه؟  یم

 

 کجاست؟   تی_گوش

 

 رو به سمت مانتوم برد که داد زدم:  دستش

 

 _بهم دست نزن. 

 

 مانتوم شد:  یبا یتوجه مشغول گشتن ج یب

 

 موند.  نیتو ماش فممی،ک  فمهیندارم تو ک ی_بهم دست نزن ،گوش

 

 گشتن شد. الی خ یندارم ب یمطمئن شد گوش  یوقت 
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نداشت   ی ا  گهید زیچ یموکت زوار در رفته و دوتا صندل  کی که جز  یبه اتاق ینگاه
با طناب محکم   یها نشونده بودنم و دستام رو پشت صندل  یاز صندل یکی  یانداختم،رو 

 نبود. ریاز آرشاو  یگذشته بود اما هنوز خبر یساعت میبسته بودند،ن

گذشت انگار به   یکه م یحظه ال  اره؟هریسرش ب  یینکنه کاوه بال ایتو دلم نبود خدا  دل
 قرن بود! کی گذشت 

هل دادن تو  محکم   رویدونم چه قدر گذشته بود که در اتاق باز شد و دو تا مرد آرشاو  ینم
خواست از جد کنده   یتابم م  یتو اون حال قلب ب  دنشیاتاق،چشماش بسته بود با د

چشمش کبود   ی شه، نامروتا دستاش رو با طناب بسته بودن و تا تونستن زدنش،باال
بسته ام مانع شد   یبه طرفش برم که دستا  خواستمخون اومده بود   شینیشده بود و  ب

 داد زدم:  هیبا گر 

 

 ؟    نی_چرا چشماش بسته است؟چکارش کرد 

 

 و گفت:   دیفکر کنم اسمش کامران بود خند  شده بود و ریباهاش درگ ریکه آرشاو   یمرد

 

 حرفاست.   نی_نترس نمرده سگ جون تر از ا

 

 داد زدم: دیلرز  یم  هیاز گر صدام

 حالشو.  ینیب ینم رو باز کن   ،دستامیآشغال یلی_خ
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 .رهیم ی_گفتم که نترس نم 

 

با   یو دستاش رو پشت صندل  یباز کرد،بلندش کرد و نشوندش رو صندل رو ی آرشاو یدستا 
 رون،یطناب بست و رفت ب

تو اون حالت دلم رو به درد   دنشیچقدر  د   رمیبم ی انداختم اله  ریبه آرشاو  ینگاه دوباره
 (؟ یخوا یاز جونمون م یآورد.)خدا ازت نگذره کاوه آخه چ یم

 : دمینال

 

 تو رو خدا چشمات رو باز کن؟  ری ر؟آرشاوی_آرشاو 

 

  هینبود،بعد از  یاز کس یساعت گذشته بود و خبر هیاد؟ یب شیپ یقراره چ  یعنی  ایخدا
هنوز تو   ری آرشاو یساعت در اتاق باز شد و کاوه لبخند به لب اومد تو اتاق،آثار کتکا 

 .دی خون به صورتم دو دنشیبا د  کردیم  ییصورتش خودنما

 

 _َبه سالم به عشق خودم.

 

 ؟  ی دار یدست از سرم بر نم ؟چرایخوا  یاز جونمون م  ی_چ

 و گفت:  دیخند
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 .یفهمیم   زمی_عجله نکن عز

 

 زد: داد

 

 تو اتاق.  نیا ی ب اوشی_کامران س

 

اشاره کرد   ری بود اومدند تو اتاق  کاوه به آرشاو اوش یکه اسمشون کامران و س یمرد  دو
 گفت:

 

 .اریب ی صندل  هی ایکن،س دارشی_کامران ب

 

 رون، ی دو اطاعت کردن و رفتن ب هر

 که تنها گناهش دوست داشتن من بود. یریآرشاو  یخودم برا  یالتماس افتادم نه برا  به

 

  یکار کنمی باشه منو نگه دار اما خواهش م یخوا ی _کاوه تو رو خدا ولمون کن،اصال اگه م
 نداشته باش.   ری به آرشاو

 

 زد و گفت:  لبخند
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 داره؟  یهمه اش به تو بستگ نهایداشته باشم  شی کار  نکهی_ا

 :دمیرو نفهم منظورش

 

 داره؟  یبه من بستگ  یچ یعن یه؟ی_منظورت چ

 

 عجله نکن. زمیعز یفهمی_م

 

  ری من و آرشاو یروبه رو  یو سطل آب اومدن تو اتاق،رو صندل ی تا مرد با صندل دو
 نشست. 

 

 کن. دارشیزود باش ب یهست  ی_کامران معطل چ

 

که آورده بود رو برداشت و   یو گفت و سطل آب یزد،چشم  یلبخند شرورانه ا کامران 
با شوک چشماش رو باز کرد،نگاهش   ری عملش آرشاو  نیا  ر،بایتو صورت  آرشاو  دیپاش

 گنگ بود

 خنده گفت:   ستاد،بایبلند شد و جلوش ا  کردی که با لذت نگاش م  کاوه

 

 هم مثل امروز روباه. یز رو هی یریروز ش هی استی نجوری خان ا ری_بله آرشاو 

 

 . دیدوباره خند و
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بسته اش   یکه تازه به خودش اومده بود خواست به طرفش حمله کنه که دستا  ری آرشاو
 مانع شد،

 صورت کاوه تف کرد و گفت:  تو

 

کارت   نیرذل،با ا  هیادی تف تو روت که لقب روباه هم واست ز   ره،امای ش شهیهم  ریش هی_
 ؟ یبه کجا برس  یخوایم

 

حمله ور شد و    ری که بدجور بهش برخورده بود صورتش رو پاک کرد و به طرف آرشاو  کاوه
 دردم گرفت داد زدم: شتریکه من ب د یبه صورتش کوب یمشت محکم

 

 _نزنش کاوه تو رو خدا نزنش،نزنش آشغال.

 

 از درد صورتش جمع شده بود پوزخند زد و گفت:  رکهی آرشاو

 

 دستام رو باز کن بعد مبارزه کن؟  ی_مرد 

 

  نکهینه ا یفقط بزن نکهیا ده یحال م  شتریبسته ات ب یمبارزه با دستا  ستم،ی_نه مرد ن
و طاقت   یچقدر جون دار نمیواسه کتک خوردن کنجکاوم بب  یآماده ا  یبخور
 بشم.   لتیکه قراره عزرائ یدونی؟می اریم
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 : دمینال  هیو با گر  دهیترس

 

 نداشته باش.  شی _کاوه تو روخدا کار 

 

 با خشم داد زد: ری آرشاو

 

 آرام،التماس نکن.  کهیمرت نی _التماس نکن به ا

 

 توجه گفتم:  یب

 

 نداشته باش.  شی_کاوه کار 

 

 گرفت و رو به من گفت:  ری کاوه اسلحه اش رو در آورد و به طرف آرشاو 

 

 .ا یاون دن یگلوله حرومش کنم و زرت کی دارم که   ید یشد لی عشقم م یدونی_م

 

 دستش بود،ضربان قلبم رفته بود رو هزار:  یتو  یزده نگاهم به اسلحه   وحشت

 



 باران  انهیتاز 

889 
 

 نه.  کنمی_کاوه خواهش م

 

به طرفم اومد و   عی با افتادنم کاوه سر نیافتادم رو زم یتکون خوردم که با صندل  اونقدر
 بلندم کرد.

 دردت اومد؟  ؟یتکون بخور  نقدریا  ی_مجبور

 

  یکم زیزد،چیکرده بود وحشت و اضطراب قلبم رو بدجور چنگ م سی صورتم رو خ  اشک
  نجایکه به جرم عاشق بودن ا   یبود مرد  امیدن یکه همه  ینبود ترس از دست دادن مرد 

 وجود بود،  یب ی کاوه  نیا  ری اس

 داد زد:  ریه طرف صورتم برد که اشکام رو پاک کنه،آرشاو دستش رو ب کاوه

 

 _بهش دست نزن آشغال.

 

 توجه اشکام رو پاک کرد:  یو ب دیخند  کاوه

 

واسه نفله   هیگلوله کاف هی؟ ی ری نره که االن تو چنگال من اس ادتی،ی زنیحرف م یاد ی_ز 
 کردنت بدبخت.

 

 : دمیالتماس داشت نال  یکه رنگ و بو یلحن با
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 نداشته باش. شیکار  کنمی_خواهش م

 

صورتم در نوسان بود که سبب    یاجزا نی اش ب  رهی شد،نگاه خ رهیحرف به صورتم خ  بدون
مکث   یبه خودش اومد و بعد از کم ریبلند شه،با داد آرشاو  ری داد آرشاو یشد دوباره صدا
 رو به من گفت: 

 

 _شرط داره! 

 

 واضح کردن حرفش ادامه داد:  یا نگاهش کردم که بر گنگ

 

 کنمی آزادش م یکه اگه قبولش کن یبه کارش نداشته باشم شرط داره،شرط یکار  نکهی_ا
 ... یاگه قبول نکن  یول

 

  کمینزد  ؟ی بود،چه شرط یمنظورش چ  ای کرد،منتظر چشم دوخته بودم بهش خدا مکث
وجب    کیکه فاصله اش با صورتم   یو خم شد جور یدستش رو گذاشت رو صندل هیشد،
 اشاره کرد وگفت:  ری ،نگاهش ترسناک شده بود به آرشاونبود  شتریب

 

 .ایاون دن فرستمشیم  یدیترد  چیبدون ه ی_و اگه قبول نکن

 

 کرد، یبه کاوه نگاه م یانداختم،صورتش کبود شده بود و برزخ ری به آرشاو ینگاه
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 لرزونم لب زدم:   یبا صدا یمعطل  بدون

 

 ؟ ی _چه شرط

 

دستاش رو به   ستادی هر دومون ا یبه لب داشت روبه رو  یفاصله گرفت،لبخند مرموز  ازم
 و با خنده گفت:   دیهم کوب

 

 قشنگش...  یبه جا مید ی_رس

 

من ثابت    یفقط رو  نباریا  دیچرخ یم  ری من و آرشاو  نیمکث کرد نگاهش که ب  دوباره
 موند. 

 

 !یم بشکه زن  نهیا  شی_شرط آزاد

 

تو سرم اکو شد و بهم  ن؟صداشی ا  گفتی م یچ ای و مبهوت ذل زدم به صورتش،خدا  مات
 .دمیفهموند که درست شن

 !(یکه زنم بش  نهیا  شی )شرط آزاد

که معلوم بود حالش به   ریرو باور کنم،آرشاو  دمیکه شن یز یچ خواستمیناباور بود،نم نگاهم
 : دیاتاق لرز   یوارا ی زد که فکر کنم د ادی فر یمراتب بدتر از منه جور
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چرا    گهیپس بزن د یکن  کی شل یخواستیصفت،مگه نم یآخه ب ی هست ی_معطل چ
 ؟ یزنینم

 

 

 داد زد:  کاوه

 

 __کامراااان....

 

 اشاره کرد.    ری که اومد داخل ،کاوه به آرشاو مرده

 

 رو اعصابه.  یادی _دهنش رو ببند،ز 

 

 اومد داخل، میضخ یپارچه  هینگذشت که با   یزی ،چ رونیگفت  و رفت ب یچشم

 که نگاهش  رنگ التماس گرفته بود رو به من گفت:  ری آرشاو 

 

 _خامش نشو آرام،نابودم نکن...

 

که تو دستش بود دهنش رو محکم بست،تا   یو با پارچه ا ستادیا  ری پشت آرشاو  کامران 
 . کردیآخر تقال م  یلحظه  
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 روبه من گفت:  کاوه

 

 ه؟ ی_خب نظرت چ

 

 گنگ ذل زده بودم بهش.   یبا نگاه یجواب چیبدون ه 

 

  ی خودت خطبه  تی با رضا یدی محضر بله م میر ی_سختش نکن هماهنگ کردم با عاقد، م
هم   یخوا یاما اگه نم شهیآزاد م  رمی ،آرشاویشی خونه رسما  و شرعا  زنم م یعقد رو م

 .ا یاون دن  رهی مرد م نی که ا نهیاش ا جه ی نت ستی ن یحرف

 

آدم؟به وهلل که از  یکاوه؟اسم خودت رو گذاشت یقدر پست باش  نی ا یتونی_چطور م
 .یهم بدتر وون یح

 

 توجه رفت سمت در و گفت:  یب

 

که   امیساعت بعد م هیحال   ن یاما با ا هیجوابت چ دونمیکه م رون،هرچند ی ب رمی _م
 . یجوابت رو بگ

 

 ؟ ی که نه تنها دوستت نداره بلکه ازت متنفره ازدواج کن یبا کس یخوای_چطور م
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 . ستیمهم ن  گهیاونش د یمال من ش  خوامیخوام،می _من فقط تو رو م

 

که قبول نکنم   کردینگاه کردم با نگاهش بهم التماس م ریبه آرشاو  رونیگفت و رفت ب نو یا
 ."خامش نشو آرام،نابودم نکن" شدیصداش تو سرم پژواک م

 

فکرش هم وحشتناکه اگه کابوسه هر چه   یحت ا ی بزارم کاوه....آه خدا  یعنینکنم؟ نابودش
که  ستمی ن یکن،اگه امتحانه تمومش کن به اسمت قسم من اونقدر قو دارمیزودتر ب
 لب زدم:  هی گر   ونی انداختم،م ری به آرشاو  یچقدر گذشته بود نگاه دونمیارم،نمیتاب ب بتونم

 

 ...ری_آرشاو 

 

 همچنان رنگ التماس داشت.   نگاهش

 

زورمونو   ی...ما همه  یریبذارم بم تونمیکه چه قدر دوستت دارم...منو ببخش نم یدونی_م
  هیرو بدم اما   امیدن ی...من حاظرم همه  ستیاگه نشد پس البد قسمت خرافه ن میزد

 تو نره.  یخار به پا

 

رفته   ،رفتهیو درموندگ  صالینشست،نگاهش پر بود از است شیشونیپ  یرو  یظیاخم غل  
اش به وضوح نشون   قهیکنار شق   یزده  رونیب  ینگاهش شعله ور شد رگا  ی خشم تو

  دمینگاهش رو ازم گرفت و با تکون خوردن بازوهاش فهم ه،ینکه تا چه حد عصبا دادیم
 بودند باز کنه. هکه باهاش دستاش رو بست یطناب خوادیکه م
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که  نی به طناب محکم دور دستاش انداختم،با ا یزحمت سرم رو چرخوندم و نگاه به
 تو قلبم سوسو زد.  د ی ام  یاما کورسو دینبود که نشه فهم یز یمحکم  بودنش چ

 

 باز شه؟  شهیم یعنی_

 

حال نزارش واسش مونده بود  با طناب   نی که با وجود ا یتوجه با تمام قدرت یب ری آرشاو
لب    ریبود که به صورت مداوم ز  یبار نیچندم یبرا دونمی رفت نم یدور دستاش کلنجار م

که کاوه   یساعت   کی از  یاد یز  زی و به خدا متوسل شده بودم  چ  خوندمی رو م یالکرس  تیآ
کم کم  گهیاز باز شدن طناب نبود و د یبود  اما هنوز خبر هبهم فرصت داده بود نموند

 بشه هنوز در تالش بود. دیکه نا ام نیبدون ا ریاما آرشاو  شدمیم  دیداشتم ناام

کاوه   یگرفتم و به در دوختم و با خودم گفتم )االنه که سر و کله   ر ی رو از آرشاو نگاهم
 شه(  دایپ

شده اما   د ینگاش کردم،دست از تالش برداشته بود فکر کردم اونم مثل من نا ام  دوباره
 چیه گهی که د یتر و سخت تر از قبل به تالشش ادامه داد،درست لحظه ا  یعصب  نباریا
 فتادن طناب ناباور نگاهش کردم.نمونده بود با ا یبرام باق ید یام

 

 باز شد؟!  یعنی_

 

که دهنش رو باهاش    یبعد از باز شدن طناب دست برد سمت پارچه کلفت  بالفاصله
  نیبسته بودند و بازش کرد بعد از اون به طرف من اومد و دستام رو باز کرد،با فکر به ا 

 .دیپر کش  میخوشحال  و االنه که کاوه سر برسه  رونی ب میبر میتون یکه در قفله و نم
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 اد؟ یاز دستمون بر م ی قفله چه کار اد،دریاالن کاوه م   ری_آرشاو 

 

به  یاما قفل بود،کالفه دست  دشیکش نیی رفت وآروم به طرف پا  رهی طرف دستگ به
 . دیموهاش کش

 

اون آشغال  به   ذارمینم کنمیم  دایپ یراه هیکنم، هر طور شده   یم  دایپ ی_به راه
   زیهمه چ یاون ب ذارمیاز دست دادن جونم باشه اما نم  متیاگه به ق یهدفش برسه،حت
 به هدفش برسه.

 

نگاهش رو دور تا دور اتاق   ریبه اتاق اومد،آرشاو  یکس ی شدن قدم ها کی نزد یصدا 
رفت و بعد از برداشتنش پشت در اتاق   یوقت تنگ بود با عجله به طرف صندل چرخوند 

 به من اشاره کرد.  ستادی ا

 

 .یخور یکنارم جم نم سا،از ی _پشت سرم وا

 

و اظطراب ضربان قلبم    جانی از شدت ه ستادمی حرفش گوش کردم و پشت سرش ا  به
 و کف دستام جا خوش کرده بود.   یشونیرو پ یاوج گرفته بود، عرق سرد

ه داشت به باز شد،کاوه اومد داخل، مات شد  یژ ی ق یبا صدا و در   د یتو قفل چرخ دیکل
  یبا صندل  ری برگرده اما قبل از برگشتنش آرشاو   عی خواست سر  کردینگاه م مون یخال یجا

 محکم زد تو سرش.
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شدن   کی نزد یاز درد بلند شد و پشت بندش صدا  ادشی فر یپرت شد کف اتاق،صدا  که
به طرفش حمله   ری اما آرشاو  ارهیدست برد که اسلحه اش رو در ب عیچند نفر به اتاق، سر 
نوچه   ادشیفر  ونیو م دیکش ادی کاوه دوباره فر  د یبه پهلوش کوب یور شد و لگد محکم 
 اش رو صدا زد. 

 

 _کامرااان...

 

تو در نبود نشد قفلش کنم  دی که کل ییبه طرف در رفتم و بستمش اما از اونجا عیسر 
 و گفتم:  سادمی پشت در وا 

 

 .انی ماالن   ریزود باش اسلحه اش رو بگ ری_آرشاو 

 

 داد زد:  ری آرشاو

 

 __اسلحه ات کجاست کثافت؟ 

 

وقت   ییجورا  هیتا مانع شه و    زد یشد،کاوه دست و پا م باشیتند مشغول گشتن ج و
  یصورتش کرد که از درد دوباره صدا   یحواله   یمشت محکم   یعصب ری کنه آرشاو یکش

 ،د یصورتش رو چسپ  یدادش بلند شد و دو دست

 . ارهیدر ب بشیراحت تر بتونه اسلحه اش رو از ج ری غفلتش باعث شد که آرشاو 
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محکم  باز کردند که باعث شد چند قدم   یکرده بود درو جور ریکه اج ییلحظه آدما  همون
 ،پناه گرفتم  ریپشت آرشاو  عی به طرف جلو پرت شم،سر

و بلندش کرد و    اش رو گرفت قه یاش   گهی اش رو سر کاوه نگه داشت و با دست د  اسلحه
 داد زد:

 

 . کی نزد  نی ایکنم ن یگلوله ها رو تو سرش خال   نیا  یتا همه   هیحرکت اشتباه کاف  هی_

 

  ری بود انداختند،آرشاو ریاس ری آرشاو یکه تو دستا   یبه کاوه ا  ینگاه د یدو مرد ،با ترد  هر
 :دی تر بود غر  کی از مردا که نزد  یکیرو به  

 

 . االی رو بده به من  تی_گوش

 

  یواقع ی که به معنا یاز کاوه ا  یکم د،دستید شد ینگاه هردو به وضوح م ی رو تو ترس
بود و بدجور خودش رو باخته بود نداشتند،خواستند پا بزارند به فرار که   یطبل تو خال

 بالفاصله  اسلحه رو به طرفشون گرفت:  ری آرشاو

 

 کردم. ک ی شل نی_جم بخور

 

 از اونا اشاره کرد و گفت:  یکی به  ریستادند،آرشاو ی ا  دهیترس
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 .کنمی م کی برو برگرد شل یب دی کن یچیسر پ هی_دور ببند زود باش...کاف

 

 .می ستاد ی و ا  میکه مرده درو بست به  خاطر فرار نکردنشون کنار در رفت  نیاز ا بعد

 

 رو بده زود باش.  تی_گوش

 

داد زد که منم تو جام تکون خوردم چه   یورج  ریآرشاو  نباریبود،ا دی مرد هنوز با تر  نگاه
 . دیبرسه به اونا که فکر کنم  چهار ستون بدنشون لرز 

 

 . االیبده   تویگفتم گوش یشنو ینم ی_کر

 

 .رونهی ب یدارم ول یعنیندارم... ی_گو...گوش

 ...کی کردم ، کیشل ی شمارم نداد  یسه م ،تا ی_احمق خودت

 

 کنه؟ کی شل خواستیواقعا م یعنینگاه کردم   ری به آرشاو دهیترس

 ! هیتا چه حد جد دیفهم شدیم یبود که به راحت  یجور نشیخشمگ نگاه

 

 _دو... 
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که رنگ به چهره   ی به سر کاوه فشرد،هنوز سه رو نگفته بود  کاوه ا شتریرو ب اسلحه
 نداره گفت:  یراه گهیبود د ده ینداشت و فهم

 

 . کنهیم  کی رو بده بهش ،االن شل تی_گوش

 

  ریداد آرشاو  ر یرو در آورد و به آرشاو  شی جز اطاعت نداره،تند گوش یچاره ا دیکه فهم مرده
 رو گرفت و در همون حال گفت:  یبا دست آزادش گوش 

 

 ! نیطرف یبا ک کنمی م تونی _حال

 

 رو داد دستم. یگوش

 

 . ری بگ گمیکه بهت م ی_شماره ا 

 

 که گفت رو گرفتم و دادم دستش. ی گفتم و تند تند ،شماره ا  یا باشه

 

 ...نی _الو حس

 

تو شرکت   یبار سه،چندیپل یتو اداره   دونستمیبود که م نیامیبن ی خاله   ن،پسریحس
 که ماجرا رو بهش گفت و آدرس رو داد قطع کرد.  ن یبودمش،بعد از ا دهید ری آرشاو
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بترسند    ینجوریباخته بودند،حق داشتند ا رنگ   یبدجور یاد یدو مرد و کاوه از ترس ز  
 نبود. یبه مرگ جرم کم دی و تهد  ییآدم ربا

  ستادهی متروکه ا   یخونه  نی از ا  رونیهم  ب یچند نفر  نکهیاحتمال ا  رونی ب میبر شدینم
 نکنند. کی دو نفر بترسند و شل ن ینبود که مثل ا ینیتضم چی بود و ه ادیباشند ز 

و    واریکاوه رو چسپونده بود به د  رینبود،آرشاو  سی از پل یساعت گذشت و هنوز خبر مین
 داده  بود همچنان اسلحه رو،رو سرش نگه داشته بود. هیتک واریخودش هم کنارش به د

بود زنگ  ری که تو دست آرشاو ییبودم پاهام خشک شده بود گوش ستاده یاز بس ا  
 شد... دهی کش یبه سمت گوش ری خورد،نگاه آرشاو

  کردمیبود،از لحظه اول حس م ستاده یاز مردا که سمت راستمون ا  ی کیافتاد به   نگاهم
 مشکوکه...  یادی ز  یکی  نیا

اسلحه داشته باشه  شیپشت بیکه نکنه تو ج دیدستش پشتش بود،به ذهنم رس هی
شد،وحشت   لی تبد نیقیَشکم به  دمیدستش رو آورد جلو و اسلحه رو تو دستش د یوقت

که  نی حواسش به مرده نبود،قبل از ا   ری تو دستش بود آرشاو یزده نگاهم به اسلحه 
نمونده بود که همون لحظه   ی زیگرفت،از ترس چ  ر یبگم اسلحه رو به  طرف آرشاو  یزیچ

 سکته کنم، انگشتش رو که گذاشت رو ماشه حس کردم روح از بدنم جدا شد.

 نه..  ایخدا

 زدم :  داد

 .ری _آرشااااااو

  یستادم،صدا یا  ری آرشاو یجلو  یآن میتصم کی شد که تو اون لحظه  با   یچ دونمینم
انداخت،و بعد از اون   نیاتاق طن  یگلوله مثل ناقوس مرگ تو فضا ک یگوش خراِش شل

 ...ری داد آرشاو یصدا 

 کردم بود نگاه  کردم،  نیکه لباسم رو رنگ یناباور به خون 
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که گذاشته    یدست سوختیو م   کشدیم  ریت ینجوریانگار قلبم رو شکافته بود که ا گلوله
 از خوِن سرخم شده بود،  نیام رنگ نهیبودم سمت چپ س 

 . کردمینگاه م میحد ممکن گشاد شده بود و به دست خون ن یتا آخر چشمام

جونم رو نداشت   یپاهام تحمل جسم ب  دیچرخ یتار شد و اتاق دور سرم م چشمام
 . دیکشیم  ری سوخت و ت یم  یدرون قلبم به طرز وحشتناک  یین،جایادم رو زمافت

که تا حد مرگ   ینگران مرد  یچشما  یجلو  یلحظه    نیقراره االن تو ا  یعنی  ایخدا
 ؟ یخداحافظ رم؟بدونیدوستش دارم بم

 فداکار؟  ایسوخت،عشق احمقه    شتریب قلبم

به من    ری آرشاو یگلوله به جا  نکهیشدم سپر... از ا نکهیزدم نه از سوزش قلبم  از ا  لبخند
 خورد! 

 دوتا  دمیتارم د  یکه با چشما  یصحنه ا   نیآخر 

به من دوخته بود و بعد از اون ِپلکام بسته   یبود که با بهت و نگران یسبز اشک  ی لهیت
 شد.

 

 *** ری آرشاو

 

 پر بود از بهت... نگاهم

رو سرم آوار شده   ایلحظه تموم دن  کی ضربان نداره، انگار تو  کردمیحس مکه   یقلب و
 بود،حالم قابل وصف نبود. 

 افتاده آرامه؟   ن یکه رو زم یهوشی جون و ب یکردم جسم ب یباور م دیبا
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 زد: ادی کرده بود رو گرفت و فر کی که شل یمرد  ی  قهی زودتر از من به خودش اومد، کاوه

 

 ؟ یار کرد ...چکااا ی_احمق چکار کرد

 

رو تار کرده بود رو پس زدم   دمی که د یمزاحم  یخودم اومدم و  نشستم کنار آرام، اشکا به
 صداش زدم که چشماش  رو باز کنه اما نکرد...

تلخ   عتیواق  نیواسم نمونده و ا  یجون چیه گهیحس کردم د  شیلباس خون  دنیبا د 
 تو سرم کوبوند. شتریگلوله خوردنش رو ب

 حس جنون... ه یچشمام رو گرفت،  یخون جلو  یآن در

بال رو سر آراِم من آورده   نی که ا یروزگار محو کنم اون یاز صفحه   زد ی م ادی که فر یحس
 که عاملش بود نعره زدم:  یساقط کنم اون یبود از هست

 

 ذارم یزنده ات نم کمشتی_م

 

حرکت   ه یستم افتاده بود رو برداشتم و توخوردن آرام از د ری ت یکه لحظه  ی اسلحه  ا  
و   نیگرفتم و کوبوندمش به زم ادم،ی رو که وحشت زده مات مونده بود از فر یمرد  ی  قهی

 آدم بکشم!  نمیزتر ی سر جون عز خواستمیاسلحه رو،رو سرش نگه داشتم،م

 نکنم، کی به التماس افتاده بود که شل مرده

 اومد:  ن یحس ادی فر یصدا 
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 ؟ یکنیچکار م یدار ری_آرشاو 

 

درنگ انگشتم رو گذاشتم رو ماشه و   یبه طرفم،ب دنشیدو  یپشت بندش صدا  و
 فشردمش! 

 ... د یچیاتاق پ  یگلوله تو فضا  کیَمرده  و شل ادی فر یصدا 

مطمئن   خواستیاز حدقه در اومده م  یبود که با چشما  یبه خون نشسته ام رو مرد  نگاه
سر اسلحه رو منحرف   نیحس رتری لحظه د  هیفقط اگه  ینشده لعنت شیز یشه واقعا چ

 نبود. ا یدن نیوجود منحوسش تو ا  گهی کرده بود االن د

بالفاصله   نی کنم که حس ک ی که تو وجودم شلعه ور بود خواستم دوباره شل یخشم با
 .اسلحه رو گرفت 

 

 ؟ یآدم بکش یخوا یم وونهید  یکنیچکار م ی_دار

 

 زدم:  ادی فر

 

 ؟ یبود  یکرد کدوم گور  کیآدم بکشم،اون موقع که به آرام شل خوام ی_ولم کن آره م

 

 ...رسهیمطمئن باش اون به سزاش م ا ی_باشه آروم باش،به خودت ب

 

 االن!  ن ینه،همیب یاالن سزاش رو م  نی_هم
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 آرام اشاره کرد:  به

 

 .. . مارستانیب مشیزودتر ببر دیره،بایدختره که داره ازش خون م نیاالن مهم تر ا  نی_بب

 

گرفت،   شی آت رفت،قلبمی ازش خون م  دایرفت که شد یحرفش نگاهم سمت آرام نی ا با
 یجونش رو در آغوش گرفتم با لحن یاسلحه رو رها کردم و به طرف آرام رفتم،جسم ب

 عاجزانه  التماس کردم: 

 

 ...دینبا  یبش تی زی چ دیتحمل کن،نبا اری _آرومم طاقت ب

 

 رو چک کنم،  دنشینفس کش دمیترس یم  یوحشت زده بودم که حت  اونقدر

صورتش رو که حاال مثل فرشته ها شده بود رو   ذاشتیکه نم یتر  یبه چشما  لعنت
 . نمیواضح بب

 

 دلم. زیعز اریطاقت ب رهیمیبدون تو م ری_آرشاو  

 

  زدن،آرامی کرده بود دستبند م  ری که اج ییکه داشتند به کاوه و آدما  ییتوجه به مامورا  یب 
که از پشت   نیرفتم،حس رونیرو که تو آغوش گرفته بودم بلند کردم و با عجله به طرف ب

 داد زد:  ومدی سرم م
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 ...بابا صبر کن زنگ زدم به اورژانس؟ ؟یری کجا م ی...دارری_ آرشاو 

 

  نیحس  ستادمی ا  نایاز ماش  یکی رون،کناریتوجه به حرفش از اون خراب شده زدم ب یب
 خودش رو بهم رسوند و زود گفت: 

 

 زنگ زدم به اورژانس!  گمیم  یشنو ی_نم

 زدم:  ادی فر

 

 زود باش. اریب نو یماش نیا  چی_سوئ

 

 با خشم و بلند تر از قبل داد زدم:  نباریدوباره حرفش رو تکرار کنه که ا  خواست

 

 که گفتم رو بکن.  یکار ی باش لعنت اره،زودیاورژانس برسه طاقت ب ی_از کجا معلوم تا وقت

 

 اداره...   یا یبا ما ب دیتو با  ری_آرشاو 

 

جون آرام تو آغوشم نبود دندوناش رو تو دهنش   یشک اگه اون لحظه جسم ب بدون
 گلوم سوخت:  ادمی خرد کرده بودم،از فر
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زودباش   کنمیاداره رو ،رو سرتون خراب م  ره،اونی داره ازش خون م ینیب ی_احمق نم
 ! اریب چویسوئ

 

 مرد اومد.  هیبا   یبدون حرف رفت و بعد از کم نباریا د،کهید یتو نگاهم چ مدونینم

 

 ...مارستانیرسوندتون ب یم دی_فر 

 

  یمعرف  دیکه فر  یرو از دست مرد  چیعقب،سوئ یآرام رو خوابوندم رو صندل اطیاحت با
توجه به صدا   یبخواد سوار شه نشستم پشت فرمون ب نکهیکرده بود گرفتم و قبل از ا 

از جا کنده شد،با   نیروشن کردم پام رو گذاشتم رو پدال و ماش نویماش نی حس  یزدنا
به صورت رنگ   نهیتا به جاده برسم مدام از آ  ردمک  یم  یرو ط یخاک  ر ی سرعت مس  نیآخر
 . بسته بود خی   همه وجودم ارهی طاقت ب کردمیو التماس م  کردمی آرام نگاه م دهیپر

به خاطرِ جون من به خواسته    خواستیکه م یتونستم حال آرام رو درک کنم وقت یم  حاال
  نیها بود،اون لحظه چقدر به خاطر ا  یبدبخت  نیتن بده که مسبب تموم ا یکاوه ا  ی

شده بودم اما حاال که ترِس از دست دانش تو جونم افتاده   یاز دستش عصبان  مشیتصم
حال اون لحظه ش رو   یبه خوب تونستمی م کشوندیم الوجودم رو به زو  یبود و ذره ذره  

 درک کنم.

نشه قلبم رو   میز یمن و ِسپرم شد تا من چ ی جلو  دیگلوله که پر  کیشل ی لحظه  ادی
 نگاش کردم. نهیسوخت دوباره از تو آ قا یهدف گرفت و قلبم عم
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  نی مرد و ا  یم  رتی ...کاش آرشاو؟یداغونم کن یخواستیجلوم چرا آخه آرام،م یدی_چرا  پر 
 بشه... تی زیچ د،اگهید یحالت رو نم

 

به   شتریبود رو ب  خی  شهیکه برخالف هم ییتصور حال داغونم داغون تر شد،دستا  ن یا از 
 کردم.  شتریفرمون فشردم و سرعتم رو ب

 

 

 

 

که با  برانکارد به اتاق  عمل برده شد تو دستام بود دکتر با   ی از  لحظه اسرد آرام   دستم
عجله پشت سرش وارد اتاق عمل شد پرستار مانع ورودم شد دکتر صداقت که داشت با  

 بهم انداخت و گفت:  یرفت نگاه یعجله به اتاق م

 

االن   نیتا هم دیدونیواسه آمبوالنس،م   نیبود که صبر نکرد  دیدکتر واقعا ازتون بع ی_آقا 
 چقدر ازش خون رفته؟ 

 

من نبود که حالم رو تو اون لحظه   یجوابم نموند و رفت داخل و درو بست،جا  منتظر
کردم واسه آمبوالنس   یتا بفهمه حالمو ،اگه صبر م ستیمن ن  یجا  چکسیدرک کنه ه

 ارم؟ ی تونستم طاقت ب یبود اونجا چطور م  ده یالبد االن تازه رس

و   دیلرز   یتودار بودم  دستام م شهیکه هم یاضطراب نگاهم به در اتاق عمل بود،من با
 .دینبود که نشه فهم یزیحالم چ یخراب
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 رو ندارم(  یکی   نیتحمل ا  گهیخودت قسم که د ر،بهیآرامو ازم نگ  ای)خدا 

 

 آشوب بودم و آروم قرار نداشتم، یبدجور

   یآب یدر کنار برم،رو صندل ی، مجبور شدم از جلوبره داخل اتاق عمل خواستیم  یپرستار
که   ینشه کم شیز یکردم که آرام چ  یلب دعا م ری سرد و ز  واریدادم به د هینشستم و تک
 ومدند،ی بلند به طرفم م ییکه با قدما دمیرو د نی امیو پشت سرش بن  ریگذشت ام 

زار و نگران به   یبا حال ر یخبر دار شده بودند،ام نی حس  قیسخت نبود که از طر حدسش
 طرفم اومد:

 

 افتاده؟ یواسش ن  یآرام خوبه؟بگو که اتفاق ری_آرشاو 

 

  دید یتونستم به حرفاش واکنش نشون بدم وقت ینم یحالم خراب بود که حت  یاونقدر
داد   حالم نگران تر از قبل نی ا  دنیبلند شدم،با د  دیرو گرفت و کش راهنمیپ دمیجواب نم

 زد:

 .گهی آرام خوبه؟ بگو د ؟بگوی _ِد جواب بده،چرا الل شد

 

 لب زدم :  نیرو از حصار دستاش آزاد کنم غمگ راهنمیکنم پ  یکه سع نی ا  بدون

 

 خورده، اتاق عمله؟  ری_ت
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رو   راهنمی پ یعصب هویبدون حرف نگاهم کرد بعد از هضم حرفم   یحرفم لحظه ا  نی ا با
 و داد زد:  دیام رو چسپ قهی ول کرد و به جاش 

 

 ؟ یلعنت یقرار بود مواظبش باش یجور نی _ا

 

به حرفش نشون بدم نگاهم رو ازش گرفتم و به در  یواکنش نی که کوچک تر نی ا  بدونِ 
 آرام بود و بس...   شیاتاق عمل دوختم فکرم تنها پ

اونم مثل نگرانه و    دونستمیم نشست مام رو رها کرد و کنار   قهی یتذکر پرستار با کالفگ با
که دوباره نخواد داد   نیآروم کردنش و ا  یبرا  نی امیبن ستی حالش دست خودش ن  نیا

 بزنه زود گفت: 

 

 ...شهیدرست نم یزی_آروم باش  مرد،با داد زدن که چ 

 نگاهش رو به من دوخت:  یبا نگران ری ام

 

 نبود که خوب نشه مگه نه؟  می_حالش اونقدر وخ 

 

  نی زد،اما با ا شیغرق خونش قلبم رو آت راهنیکه تنش رو شکافته بود و پ  یگلوله ا ادی
 وجود لب زدم: 
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 .شه ی_خوب م

 

 

  یو نجال سع کردیم  هینجال و نرگس هم اومده بودند،نرگس گر  گذشتی م یبه کند  قیدقا
 کرد آرومش کنه. یم

  یو هر بار که اظهار ب م یدیپرس  یحال آرام رو ازش م عی سر رون یب ومدی که م یپرستار هر
 .میشد  یکالفه م  شتریب میگفت منتظر خود دکتر بمون یکرد و م  یم  یاطالع

  یبود که با اضطراِب منتظر موندن  پشت در اتاق عمل رو تجربه م یبار نی دوم نیا
  دمیتموم ام شهیپ یبار حالم هزار باز بدتر از دفعه  نیتونستم انکار کنم که ا  یکردم،نم

خبر تلخ و ناگوار روبه رو نشم،نه  هیبا  شیپ یهم مثل دفعه   نباریبود که ا  نیا
 آوردم!  یبدون شک طاقت نم نباریخداا...ا

 : دمیبه طرفش هجوم بردم  و پرس عی بودم که سر  ینفر ن یاومدن دکتر اول با

 

 چطوره؟   ن؟حالشی شد،گلوله رو در آورد ی_چ

 

 همه دورش رو گرفتن و منتظر جواب دکتر بودند.  بالفاصله

 

 مکث گفت:  یبهم انداخت  بعد از کم ینگاه
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که  تونسته طاقت   نیهم می ار یدرش ب میقلب بود با هزار مکافات تونست  کی_گلوله نزد 
 بوده... ادیز  یلیخ  شی زی اماچون خونر  هیلیخودش خ ارهیب

 

 ادامه داد: ی از مکث کوتاه بعد

 

 _ رفته تو کما! 

 

برابر شده بود آروم   نیکه چند یکه به مراتب داغون تر شده بود و اضطراب یحال با
 : دمیپرس

 

 اد؟ یبهوش م ی...بگو...بگو کادی _بهوش م

 متاثر شد و گفت:   نگاهش

 

نه؟ ...اونش   ای  ادیکنم که بهوش م نیتضم تونمی ازش رفته من نم  یاد یز  یلی_خون خ
 دست خداست. گهید

 

  هیگر یصدا یبازوم رو گرفت و نشستم رو صندل نی امیانگار رو سرم آوار شده بود،بن ایدن
که به   ریخواست که آروم باشه،ام یازش م  نیامینرگس بلند تر از قبل شده بود و بن ی ها
 داده بود ُسر خورد و نشست نگاه ماتم زده اش پر بود از غم و اندوه! هیتک  وارید
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دکتر بود که مدام تو   یتنها صدا دمیشن یزد،نمیحرف م  باهاش نجال کنارش نشست و  
 خواست خداست(   گهی )اونش دشدیسرم پژواک م

 مونه... یزنده م یخدا، اگه تو بخوا  آره

  گهیبا خودم گفتم د یموندگار نبود،همه تنهام گذاشتن،بعِد هر رفتن م یکس تو زندگ چیه
که چرا،سخت ترش هم هست فقط   یاما هر بار نشونم داد شهی نم نیسخت تر از ا

 من ارداه کنم!  هیکاف

زنده   دیکه بدون ام یباشه،آدم تونهی م ی مرده چ  هیبار هم نمردم اما فرقم با  نیا  میریگ
 متحرک داره؟   یمرده   ه یبا   یاست چه فرق

چه حد درد  تا چه حد خسته ام و روحم تا  یدونیم  یقربونت برم تو که بهتر از هر کس آخه
 ...کنهیم

 کردم:  زمزمه

 آرامو بهم برگردون.  کنمی_التماست م

 پس زدنشون نکردم!  یبرا  یتالش  چیه نباریپر از اشک شد اما ا  چشمام

 

 *** 

به گردنم که به خاطر   یخسته ام رو به زور از هم باز کردم،دست  ی پلکا  ری ام  یصدا با
 و رخوت بدجور تو تنم نشسته بود.  یدم،خستگی خشک شده بود کش دنینشسته خواب

بود که تو اتاق دکتر صداقت به   ی ساعت میغروب بود و ن کی به ساعتم انداختم نزد  ینگاه
 حالت نشسته خوابم برده بود. 

 

 _پاشو برو خونه ات استراحت کن،دائم 
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 ؟ ی که چ یتلپ نجایا 

 

 : زدیونم داد متو صورت ا  یبود  انداختم،خستگ ستادهی که باال سرم ا  یریبه ام ینگاه

 

 ! یتو هم خسته ا  دونمیم نجامیمن ا  ری...برو امیری _خودت چرا نم

 

اما تو که   رمیسر تا خونه  م  هیمن بهتر از توام   اه،حداقلی روت س گهیم  گیبه د  گی_د
 ؟ ی حمومم چطور تا االن طاقت آورد  یرفتی که صبح به صبح م ییموندم تو   ،یینجایدائم ا

 

 :دیرو گرفت و کش  بازوم

 

 نشه.  هوشیگندت ب ی برو خودت رو بشور،آرام که بههوش اومد دوباره از بو  ای_ب

 

  یخودش رو داشت،اما من یشوخ طبع یتیتو هر موقع  شهینکرده بود،مثل هم رییتغ چیه
کامال   شی حال درون دونستمیداغونه م یروزا شاهد بودم  چجور نیکه تو تک تک ا 

 داره! که االن به لب  هیا  مهیمتضاد لبخند نصف و ن

 جواب دادم:  گرفتیکه از حال افتضاحم نشات م  یحوصلگ یب با

 

 رفتم   روز یگند ؟من که د ی_کدوم بو 

 ام،مطمئن باش حموم هم رفتم. خونه
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  میور تو راه بود ن  نیساعتشم فکر کنم از ا  میساعت نشد رفت و برگشتت ن هی_سرجمع  
 حموم؟   یبر یوقت کرد   یساعتشم از اون ور،اون وقت ک

 نشستم: میقبل یرها کردم و دوباره سر جا  ی و با کالفگنفسم ر 

 

کنم،هنوزم مثل قبل   یحس نم یریی منکه تغ ده،واالیم  رییزندون آدمو تغ  گنی_چرته م
 . یستیول کن ن  یننشون یتا حرفت رو به کرس ی دیم  چهیسه پ  ری گ یوقت

 

 ... یدیم  تی_تو هم که چقدر اهم

 

نگاهش رو راحت تر   یو حاال غِم تو  دیهم از صورتش پر کش مهیلبخند نصف و ن  همون
  یمونده  یکه آرام تک خواهرزاده اش، تنها عضو باق دونستمیداد،م صی تشخ شدیم

و    یمالقاتش تنها  ناراحت رفتم ی که تو زندون م  ییزه،روزا یخانوادش تا چه حد براش عز 
 نشست و آروم گفت:  می ار کن یآرام بود و بس،رو صندل شینگران

 

  نجایاستراحت کن ا زنه،برویتو صورتت داد م  ی،خستگ یدینخواب شبهیاز د  ری_برو آرشاو 
 کنه!  یکه فرار نم

 

هم چشمام از شدت   یبشه از طرف الی خیب ستی دونستم قرار ن یمخالفت نبود،م  یجا
به   شهیکه هم مارستان یب  طیو مح امیکه بتونم دوباره ب نیا  یسوخت و برا   یم یخوابیب

 از یبه استراحت ن ارمینظرم خفقان آور بود و اماحاال شده بود پاتوقم رو طاقت ب
داد بود  هیپشتش تک وار ی سرش رو به د حالیکه ب ری به ام یداشتم،بلند شدم نگاه

 انداختم و گفتم: 
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 .زنمیسر به آرام م   هیاما قبل رفتن    رمی م خونمی_باشه نمازم رو م

 

و هر   دونستیخورده بود مقصرم م ریام سپر من شده و تبود آر دهیاول که فهم  یروزا
  دونمی نم شدیو مانع م دادیواکنش نشون م  یعصب نمشیخواستم برم بب یوقت م
از حال خودش بدتر    دیحال بد و افتضاحم که شا  دنید ای نجال بود  ا ی  نیامی بن یحرفا

  ریکه آرام به خاطر من ت ن یاز تصور ا  ودممبود اما کمتر نبود، کم کم نرم شده بود،خ
 گرفت... یم  شیآت یخورده بود قلبم بدجور

 ربط  گفت:  یزد و در جواب حرفم ب یلبخند محو ری ام

 

 دوستت داره.  یلی_آرامم خ

 وگفتم:  دمیکش یآه

 

 م رو اون تخت...آرا ی _کاش جامون عوض بود،من به جا 

 

 رو قطع کرد:  حرفم

 

  نیخواست خدا ا  دی...شاد یشا یحرفو،اگه اون خواهر زادمه تو هم داداشم  نی_نزن ا 
 جز دعا؟ برو نمازت رو بخون تا قضا نشده... ای از دستمون بر م یبوده چه کار
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از از وضو گرفتن رفتم نمازخونه و مثل هر بار بعد  رون،بعدیتکون دادم و رفتم ب یسر
 آرام بود و بس... ینمازم تنها خواسته ام سالمت

 

 نکرده بود. یرییتغ  چیدو هفته گذشته بود و حال آرام ه 

قبل نبود!مثل   یکه به شفاف یبسته اش و صورت یچشما  دنیهربار سخت بود،د مثل
 !آروم لب زدم: دی رس یکه به استخون م یبه درد اومد،درد دنشید نجور یهربار قلبم از ا 

 

 آرومم؟  نم یخوشگلت رو دوباره بب یقراره چشما  ی ؟...ک  یچشمات رو باز کن ی خوایم ی_ک

 

 و زمزمه کردم: دمینم دارم  کش یبه چشما یدست

 

 ست؟ ی تو آرامم ن یرو ی_خبرت هست که ب 

 ست؟ ین اممیهمه ا   نی بارفراق ا طاقت

 باشد؟  تیچه حکا  یاز ذکر تو عضو  یخال

 .ست یبه غلط در همه اندامم ن ییمو   سر

 نبود  شیب یآن دانه خالم نظر لیم

 ست یشدن از دامم ن رونی ره ب دمیبد چون 

 بر آنم که مگر روز نخواهد بودن  شب

 . ستیطمع شامم ن نمیکه نب بامدادت
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سالم    دیبه قدم هام سرعت دادم ،کنارم که رس مارستانیب یتو راه رو نی امیبن دنید با
 : دیداد و پرس

 

 ؟ ی_خوب

 ؟ یاومد  یداشت  ی_ممنون کار

 

 تا برگه رو سمتم گرفت:  چند

 به امضا دارند. از یان واسه فرستادن داروها ن  هید یی _آره، تا

 

  ینگاشون م یسر سر رفتمی م مارستان یب یبه طرف خروج یهارو گرفتم و در حال برگه
 کردم. 

 

 ؟ ی ریم  ییا_ج

 

 ؟ ی خونه...خودکار دار رمی_آره م

 

 در آورد و داد دستم،بعد از امضا برگه هارو دادم دستش.  یخودکار  بشیتو ج از 
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 . میقرار داد مهم دار  هیشرکت؟فردا  یای ب یخوای_نم

 

 تونم. ی _نه،بخوامم نم

 

 کرده؟  یری_وضع آرام چطوره؟تغ

 

 رو باز کردم:  نی رو در آوردم و قفل ماش چمیسوئ

 

 ؟نرگس بهتره؟  ی_نه مثل قبله،تو خوب 

 جواب داد: یاش در هم شد و با ناراحت افهیق

 

ناراحته،همه اش تو   یلیمرخص شد اما خ  مارستانیکه خوبه،امروز از ب ی_از لحاظ جسم
 زنه. یکلمه هم حرف نم کی   یحت خوره ینم یزیخودشه چ

 گفتم:  ییدلجو  ی م،دستم رو گذاشتم رو شونه اش و براداد  هیتک نیماش به

 

باشه حق داره بچه اش رو از دست داده و بدتر از اون   یبگم...هر چ ی واقعا چ  دونمی_نم
 بچه دار شه. ستیقرار ن گهید
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سام رو دارم طعم   ری ... حداقل من امشدیآروم م یکم  دیزد شا  ی_آره،کاش حداقل حرف م
ذوق مادر شدن رو داشت اما   یلیواسه نرگسه، خ  میناراحت یهمه   دمی پدر شدن رو چش

 حاال...

 

 تا حالش بهتر شه.  خوادیحالت رو،نرگس هم زمان م  فهممیناراحت نباش چون م گمی_نم

 

واسه بچه ،آرام   یاز طرف خورهیطرف واسه آرام غصه م هیطور باشه،از  نی _خدا کنه هم
 .رونیب ن ی ای حال و روز م نی هم از ا   شه،شمایمطمئنا حال نرگس هم بهتر م  ادیش ببهو

 خونه ام شدم. یراه یکوتاه یتکون دادم و بعد از خداحافظ یسر

  

راسخ بودم به گوش دادنش،  بیاما عج کردیحال بدمو بدتر م شدی که پخش م یآهنگ
 . کردمیم یلب باهاش هم خون ریز 

 

 انکار من یض بتکرار من،بغ یماه ب  یااا 

 کااش   یاا یماند   یام م وانهی دل د با

 دستان من  یمن،گرم  انیپا  یعشق ب یاا 

 دلتنگ من بااش.  یاما کم  ی رویم

 تمام خواهشم ساحل آرامشم  یا  آاه

 کرد.  میطوفان  نیبب تی موها موج

 من   یشب ها یا  آه
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 من   یا یمن رو  ماه

 کرد  میچشمان تو بارون حسرت

 

 

 

 

 

 

به صفحه اش   یبلند شدم،نگاه میزنگ گوش یبودم که با صدا دهیدونم چقدر خواب ینم
چرا زنگ زد بود  ری بود، به ساعت بزرگ اتاق نگاه کردم ساعت ده بود،ام ری انداختم ام
  نیرو که ا   یکه مبادا خبربد  نی که بخوام ترس همه وجودم رو گرفته بود،ترس ا نی بدون ا

 رو بده.  کردیآشوبم م یواهمه داشتم و بدجور  زشروزها شده بود  کابوسم و ا

  یزدم رو اتصال،صدا  فتاده،ین یدادم که اتفاق  یوار  دیبه خودم ام شدی قطع م داشت
 مرتعشش به حال بدم دامن زد. 

 

 .مارستانیب ای...بای ب ری...آرشاو ری_آرشاو 

 

 :دمیدهنم رو قورت دادم و نگران پرس آب

 

 افتاده؟  یر؟اتفاقی شده ام ی_چ
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 .  هیگر  ریبود که انگار کم مونده بزنه ز  یجور صداش

 

   یحرف چکسی ه پرسمیم ی_آرام حالش بد شده،چند دکتر با عجله رفتن تو اتاقش،هر چ
 . ایب ری...آرشاوزنهینم

 

ممتد   ی الو گفتن ها  یاز دستم رها شد و افتاد صدا یبست،گوش خیتنم   یهمه  یآن در
 رو برداشتم و با گفتن:  یودم اومدم گوشخ ومد،بهیاز پشت خط م  ری ام

 

 .ام ی _االن م

وجودم به رعشه   یقرار شده بود و همه   یب یبلند شدم،قلبم بدجور  عی کردم و سر  قطع
 افتاده بود. 

واسه آرام افتاده    ینکنه اتفاق ایرون،خدا یلباسام رو عوض کردم و باعجله رفتم ب  یسرسر
 : کردمیلب دائم تکرار م ری ز  مارستانیبه ب  دنیباشه؟تا رس

 

 ...ری ... آرامو ازم نگری آرامو ازم نگ ای _خدا

 

رفتم اونقدر   مارستانیب یجون به طرف ورود یب یی با قدم ها ن،یبعد از پارک کردن ماش 
  مارستانیب یهرو را ی ها  یاز صندل  یکیبه اتاق آرام رو  دهیحالم افتضاح بود که نرس

روبه رو   کردیکه مطمئنا نابودم م یبرم و با خبر بد  دم یترس ینشستم،دست خودم نبود م
 شم.
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بر قانع   یو سع  زدندیکه پشت دکتر راه افتاده بودند و تند تند حرف م یزن و مرد  یصدا 
 با عتاب گفت: دم،دکتریکردن دکتره داشتند رو شن

 

کرد   د،قبولیحرف بزن  مارستانیب سیبا رئ دیست،بریبگم دست من ن ی_آقا با چه زبون
 .کنمیامشب عملش م ن یهم  ستی ن یحرف

 

 و التماس گفت:   هیبا گر زنه

به خدا  کنمی التماستون م  رهیم ی تو رو خدا،پسرم عمل نشه م کنمیدکتر خواهش م ی_آقا 
 ... میکنیسنگم شده پولش رو جور م  ریاز ز 

 

شه راهش رو گرفت و   جاد ی تو صورت دکتر ا یمتیمال   نیکه کوچک تر نی بدون ا 
  واریکنار د کردیم  هیکه بلند بلند گر یداشت زنش رو آروم کنه زنه در حال یرفت،مرده سع
 چمپاته زد. 

انگار همه توانم به   بمیکه جواب بدم گذاشتم تو ج ن یبود بدون ا ریزنگ خورد،ام  میگوش
 میتصم  کیبرام سخت بود،بلند شدم و در   نقدریرفته بود که بلند شدن ا لیباره تح کی
  رهینم یراه دور یکمک کن گفتیم  شهیکه خاتون هم نی سمت مرده رفتم،مگه نه ا یآن
 بار... نیا  دیشا

  یرو در آوردم و گرفتم سمت مرد  میبپرسم کارت اعتبار  یزیچ  ایبگم   یزیکه چ نی ا  بدون
 : ردکیکه حاال با تعجب نگام م

 

  ی نهی هز نیبا ا  یتونیهمراهش نوشته ،م یرو برگه    که،ی  ستی _رمزش دوازده  و ب
 .ی عمل پسرت رو بد 
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  یهر دو به راحت یرو تو چشما  یو ناباور یمتعجب بود اما بعد برق خوشحال   اولش
 : دیفهم شدیم

 _آقا..آقا شما.. 

 

قرار بود به طرف   یکه بدجور ب  یجون و قلب یب ییبگم،با قدما  یزیچ  گهیکه د نی ا  بدون
 اتاق آرام رفتم، 

پا تند کردم و به طرفش   رفتی راه م مارستانیب یکه با اضطراب تو راهرو  ری ام  دنی. با د
 رفتم.

 

 ...ری_آرشاو 

 

 ر؟ ی شده ام ی_چ

 

 جواب داد: کالفه

 

 با عجله رفتن تو اتاقش. ینجوریهست که ا یزیچ هی  گن،اماینم  یزی چ دونمی_نم

 

 ازش نداشت  گفتم:   یکه حال خودم دست کم نی ا با
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منتظر    نجایا  ایب شهیحل نم ی زیکه چ یبا خودخور ستین یزی_آروم باش،انشااهلل که چ
 .ادیتا دکترش ب  مینیبش

 

و    خوندمیلب دعا م  ریو قرار نداشتم،ز   م،آرومیمنتظر دکتر نشست یاتاق رو صندل  پشت
به طرفش  عی اومدن دکتر سر   فته،بایواسه آرام ن  یتا اتفاق کردمیم از ی هزار نذر و ن

 :دی زود پرس ری م،امیرفت

 

 افتاده؟  یدکتر اتفاق یشده آقا  ی_چ

 

 به هر دومون انداخت و جواب داد:  ینگاه دکتر

 

 شده بود اما االن... فیو ضربان قلبش ضع ن یی اومده بود پا ماری ب یاری_سطح هوش

 

 : دمیپرس یکرد که با نگران  مکث

 

 ؟ ی _ االن چ

 

 و گفت:  زد   یمحو  لبخند
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که ضربان   هیشکرش باق یاما جا نهیی پا شیاریرفع شده،سطح هوش  د،خطری_نگران نباش
 قلبش نرمال شده. 

 

کنارم   رمی ،امیگفت و رفت،نفس حبس شده م رو آسوده رها کردم و نشستم رو صندل نو یا
 نشست و آروم گفت:

 

 اونم تنهام بذاره...  دمیر،ترسی آرشاو دمیترس یلی_خ

 

 و جواب دادم: دمیبه صورتم کش یدست

 

 _منم...

 

 ادامه دادم:  کردیم  انیکه بغضم رو ع ییصدا با

 

بدون شک...بدون شک من نابود   ادی...اگه بهوش ن ادیبهوش ن اد،اگهی_خداکنه بهوش ب
 . ریام شمیم

 

 *** آرام

 

 



 باران  انهیتاز 

927 
 

 دوباره دلت را مرور کن   ینوبت در

 ممکن عبور کن   ی غم به هر بهانه  از 

 تمام راه تو مسدود شد   میریگ

 آسمان تازه ... کیبگرد و   

 جور کن  گرید یجاده    کی  و

 

از هم باز کردم،نور اتاق باعث شد چند بار پشت سر هم   یخسته ام رو به سخت یپلکا
و   دیسف   یوارای با د یو گنگ بود اتاق  جیپلک بزنم تا چشمام به نور عادت کنه،نگاهم گ

چکار   نجایکه بفهمم ا کردینم  یاری ،ذهنمیدم و دستگاه پزشک یسبز و کل   یپرده ها 
 .کنمیم

  یحال و ب  یکل تن و بدنم خشک شده بود و به شدت ب کرد،انگار یبه شدت درد م  سرم
 رمق بودم دوباره به ذهنم فشار آوردم 

چشمام رو   شیآور  ادی شد،و از  یخوردنم هرچند ناواضح تو ذهنم تداع ر یت یلحظه   
 بستم..

  دنیتو اتاق چشمام رو باز کردم با د   یبه ذهنم فشار آوردم،با اومدن پرستار دوباره
 گفت:   رت یبدون حرف نگام کرد وبعد با ح یبازم لحظه ا یچشما 

 

 ؟ یچشمات رو باز کرد  نم یبیدرست م ی_وا

 

 نگاش کردم:  گنگ
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 نجام؟ ی_مگه چند روزه ا

 

ازت رفته بود به   یادیز  یل یدختر خون خ ی_چند روز نه! دو هفته است شانس اورد
 .تو کما...من برم به دکتر خبر بدم  یرفته بود دیشد یزیخاطر خون ر 

 

 :دمی نگران پرس م یافتاده بود  ریکه توش گ یمهلکه ا  یآور ادی با

 

 خوبه؟  ری...آرشاو ری_آرشاو 

 

 نگام کرد: یسوالم برگشت و سوال نی با ا  رونیرفت ب یکه داشت م  پرستار

 

 ر؟ ی_آرشاو 

 

 همراه من بود؟  ینجا،کیآورد ا  ی_منو ک

 . شهیخوبه خبر بهوش اومدنت رو بشنوه بهترم م زمیز سرمد،آره ع  ی_آهان آقا

 

 راحت نفس حبس شده ام رو آزاد کردم. الی با خ دمیکه شن نو یا
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که   ییکه از درکش عاجز بودم و سرم پر بود از سوال ها  یداشتم،حس یبیحس عج هی
 بهشون فکر کنم!  خواستمینم

کوه کنده بودم که تا    هوشم،انگاریب نجایپرستار دو هفته است من ا  ی که به گفته   نی ا با
نگذشت که دوباره به خواب   یز ی جونم،پلکامو رو هم گذاشتم و چ یحال و ب   یحد ب  نیا

 رفتم.

سرم بود و داشت سرمم رو چک   یباال  یسال  انیکه چشمام رو باز کردم دکتر م  یدوم بار
 گفت: به صورتم زد و  یکرد،لبخند یم

 

 ...حالت خوبه؟ ؟ ی شد داری_دخترخوش خواب! بالخره ب

 

 و آروم جواب دادم:   دمیکه سرم بهش وصل نبود  چشمام رو مال یدست با

 

 . کنمیدارم،احساس ضعف م جهی_سر گ

 لبخند گفت:  با

 

  دنتید انیاشاره ان ب  هیمعطل   رونی... اون بیش یتموم شه بهتر م ه،سرمت یعیطب نای_ا
 دادن...  ینیر یش مارستانویبهوش اومدنت کل ب یاز خوشحال

 

 نگرانم شده بودند یرو لب هام نشست،حتما کل یلبخند محو شونیفکر خوشحال از 
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  صیفاصله هم تشخ نیاومد داخل،از هم  ییدر باز  شد و دا یکه رفت بعد از کم دکتر
 شم که زود گفت:  زیخ مینبود،خواستم ن یکار سخت شی اشک یچشما 

 

 _تکون نخور! 

 

 نگاش کردم که لبخند زد و گفت: متعجب

 

 اشک و آه ناله و دائم دست به دعا بردن!  شهیو روز ماهم م   شه،حالی م تی زی چ هی_باز 

 

 ن؟ ی ناراحت شد  یلی_خ

 

 !وونهید  هیچه سوال نی م،ایدیرقص یم  یبندر رونی اون ب ی_پس نه از خوش

سرش رو    دیوسب   قیرو عم می شونیشد و  پ کمینگفتم و با لبخند نگاش کردم،نزد  یزیچ
 لبخند به لب نداشت:  گهی که بلند کرد د

 

 تو هم مثل  مادرت... دمیآرام،ترس دمیترس یلی_خ

 

 خشکم رو از هم باز کردم حرفش رو قطع کردم و گفتم:  یلبا   یحال یب با
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دست از سرت بر   نمیقدت رو نب  میقد و ن  ی_نترس،من تا تورو زن ندم و بچه ها 
 . دارمینم

 

 خنده گفت: با

 

 ره؟ یخواست زن بگ ی_حاال ک

 

 .دمیهم من به زور زنت م ی_تو...نخوا 

 

 نجاست؟ یاالن ا  یعنیشد، ریمشغول آرشاو   فکرم

 رو خوند که با لبخند گفت:  می انگار سوال ذهن ییدنم؟داید ادیم یک

 

رو به موت بود که با   یخواب یو ب   یبگم که جناب عاشق از خستگ دی؟بای ری _تو فکر آرشاو
  هیزنگ بزنم بهش،االن   یشد  داریضرب و زور فرستادمش خونه اش،قرار شد هر وقت ب

 .ادیتا با کله پاشه ب هیزنِگ من کاف

  هی طنتیبا ش ییلفظ عاشق گونه هام رنگ گرفت، و لب هام به خنده کش اومد که دا از 
 ابروش رو داد باال و گفت:   یتا

 

غش  یعاشِق مجنون داشتم لبخند که چه عرض کنم از خوش هی_آره لبخند بزن،منم اگه 
 ؟ ی درش آورد  وونهید  یاز چنگ اون نجال  یچجور میخودمون ی...ولکردمیم
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 وونه؟ ی د  ی _نجال

 

 خنده جواب داد:  با

 

 .شهی_آره...البته االن داره کم کم عاقل م

 

متحمل شده   یکه تو زندگ یهمه سخت  نیداش دلم رو به وجد آورد،با اخفته در ص ذوق
 سزاوار ش بود.  یبود خوشبخت

 

 خبرم؟   یمن ب  هی_اوه خبر

 

 ...ی_نه بابا چه خبر 

 

 حرف رو عوض کرد:   بالفاصله

 

 ؟ ی_حالت خوبه االن ضعف ندار
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بود و   هد یکه امونم رو بر  یا  جهی زدم و با وجود سرگ یجون یصورت نگرانش لبخند ب به
 سوزش بدنم جواب دادم:

 

 _نه خوبم.

 

خفته اش چشماش رو باز  یبا یزنگ به عاشِق مجنونمون بزنم خبر بدم که ز  هی_من برم  
کرد   دیتاک    یلیخبر ندادم پوست از سرم کنده،دکترت هم  خ یشد داریکرده وگرنه بفهمه ب

 .رون یب کنهی پرتم م یبا اردنگ ادینمونم االنه که م  ادیکه ز 

 

 رون، یرفت ب میشونیپ دنیگفت و بعد از بوس نو یا

رفت،هنوزم تو شوک اون لحظه   یچشمام کنار نم  یخوردنم از جلو ریت ی  لحظه
سخت بود اما به قول پدرم به مو   یل یآخر خطه...خ گهی د کردمیکه  فکر م یبودم،لحظه ا 

 پاره نشد!  یول دیرس

 اومده بود، شیپ یچ  قای خوردنم دق ریکه بعد از ت نی بودم از کاوه بدونم ا کنجکاو

 ! خوردیمغزم رو م  یکه مثل خوره سلول ها   یالیپر بودم از هزار تا فکر خ سرم

 کرد رفته رفته چشمام گرم خواب شد. ق یکه پرستار به ِسُرمم تزر یآرام بخش با

 *** 

بود،لبخند   قرارشیب یبود نگاه کردم،قلبم بدجور ستادهی ا   میکه تو چند قدم   یری آرشاو به
رو   سش ی خ یبار چشما   نیاول  یشد و برا کمیرو لب هام جا خوش کرد نزد  یمحو 
 دم،نگاه ید
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پلک بزنه رو   نکهیصورتم در نوسان بود بدون ا  یاجزا  نیب یتاب یاغما گرش که با ب   
 چشمام ثابت موند،

 تاب بود،آروم صداش زدم: یتنگ  و ب راشیَبم و گ یصدا  دنی شن دلم واسه چقدر

 

 ر؟ ی_آرشاو 

 

 ر؟ ی عمرِ آرشاو ر؟ی_جوِن آرشاو 

 

 : دیو با حرارت بوس  قیلباش برد،عم کی گرمش  گرفت و نزد یتو دستا  دستمو

 

 وونمیترِس از دست دانت داشت د  میچقدر ترسوند یدونیدختر، نم ی_تو که منو کشت
 آرامم. کردیم

 

 گفتم: ی فیضع یزدم و با صدا  یجون یب لبخند

 

بگم که سخت در   دی با دارمیها دست از سرت بر م یزود نی به ا ی_اگه فکر کرد 
 دست از سرت بردارم. ستی قرارم ن شتمی ر خی ب ،منیاشتباه

 

 لب زد:  شهیمهر نگاهم کرد و با احساس تر از هم  با
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  گهیکه د  نیچشمات فکر ا  دن یصدات تنگ شده بود،واسه د  دنیقدر دلم واسه شن _چ
 مدت... نیا  دمیکش یچ یدونینم  کردیداغونم م نمی بازت رو نب یچشما 

 

 نشست:  شیشونیرو پ یکمرنگ اخم

 

 جلوم؟   یو نپر یاریدر ن یقهرمان باز  شدی_نم

 

 رو جمع کردم و گفتم: لبام

 

 ؟ یکنی_دعوام م

 تر از قبل گفت:  میرو از هم باز کرد و مال اخماش

 

 دلم.  زی _نه عز

 

 وار ادامه داد:  زمزمه

 

 .دمیبخش یافتاد هرگز خودم رو نم  یواست م  ی_اما اگه اتفاق
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که معلوم بود دلش  ری رون،آرشاویخواست بره ب ری اومد تو اتاق و از آرشاو  ی. پرستار
به من با مهر   زد،رویتو نگاهش داد م یتکون داد دلتنگ یناچار سر رونیبره ب خوادینم

 گفت:

 

 ...یو زود خوب ش یکن خوب استراحت کن ی_سع

 

 لبخند ادامه داد: با

 

  یم یو شرعا مال من بش ،رسما یهرچه زودتر زنم بش خوامیطاقت ندارم م گهی_من د 
 رو ندارم.  گهی اتفاق د هیتحمل   گهی د میخوام هرچه زودتر ازدواج کن

 

 لبخند گفتم: با

 افته... ینم یاتفاق گهی ااهلل که د_انش

 

 : دمیامونم نداد پرس یکنجکاو 

 

 افتاد؟   یخوردم چه اتفاق ری من ت نکهیبعد از ا ری_آرشاو 

 

 اون لحظه صورتش جمع شد و با مکث جواب داد:  یاور  ادی از 
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کرده بود رو   کیکه بهت شل ی بدون شک مرد د یرس یتر م  رید سی لحظه پل هی_ اگه  
 زندون بودم.  یها  لهیم  نجا،پشتیا   یو االنم به جا  ایفرستاده بودم اون دن

 

 گشاد شده از فرط تعجب نگاش کردم،که با لبخند گفت:  یچشما  با

 

ام به اون   گهی ندارم،د یشوخ  یبا کس زمی نکن من سر جون عز ی_چشمات رو اون جور
 .یو زود خوب ش  یخوب استراحت کنکن  یسع رونیب رمیروز و اتفاقاتش فکر نکن،من م

 

 رون، یگفت و رفت ب نو یا

 شد و با لبخند گفت:  کمینگاه کردم،پرستار نزد شیخال یبه لب به جا  لبخند

 بهتره؟   ارم،حالتیدر ب دی_سرمت تموم شده با

 

 . ادیبازم خوابم م دمیخواب نهمهیکه ا نیچرا با  ا   دونمی_اهوم اما نم

 

 . شهیم قیکه به سرمت تزر  هیی _به خاطر اثر داروها 

 

 رفتم تو کما؟  ی_من چجور

 

 . یکه زنده موند  یدختر،واقعا شانس آورد  یخون از دست داده بود  ی_کل
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که   ی( هر اتفاقشهیپاره نم یول  رسهیضرب المثل تو سرم پژواک شد)به مو م نی ا  دوباره
برگ هم از درخت  کی  یخدا نخواد حت جمله که تا نی به درک ا شتریافتاد ب  میتو زندگ

  یدیآخر تو اوج نا ام  یکه بارها تو لحظه  ییکرد،همون خدا کمیافته  نزد  ینم نیی پا
 بودم!  ونشی مد  تی نها یب هک ییدستم رو گرفته بود،خدا

خواستم به   یهنوزم استرس اون روز تو تنم نشسته بود، هر چه قدر م نایبا تموم ا  اما
زمان بتونه   دی کردم،شایبود تموم شد اما بازهم ترس رو حس م یخودم بقبولونم که هرچ
 . ارهی اون روز هارو از تنمون در ب یاسترس و غبار سخت 

 *** 

لبخند   دکریم یکه سع یخوشگل رو جلوم گرفت  و در حال  نیانگشتر تک نگ ی جعبه
 و گفتم:   دمیکرد،خندیرو کنترل کنه منتظر به صورتم نگاه م ضشیعر

 

 منتظرم؟  گهی حرف بزن د ،خبی_چرا ساکت

 

 چپ نگام کرد:  چپ

 

  هیطرف  رهیگیازدواج م یحلقه    پی جنتلمن و خوشت یآقا هی ی_منتظرم و کوفت،وقت
تخته اش   هیکه دختره   نی ا ه،مگهیمنظورش چ  هیتابلو گهید  ستیبه حرف ن یاز یدختر  ن

 کم باشه و نفهمه!

 

 که رو مبل تک نفره،رو به روم نشسته بود با خنده گفت:  ری آرشاو
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  دیبا  کنندیم یخواستگار  ینجوریا  ای دن یعقل کل آخه کجا ستیآدم بشو ن ن ی_نه ا
 اون حرف بزنه.  یجلوش منتظر باش یری که حلقه بگ نی نه ا یاری درخواستت رو به زبون ب

 

 بگم حاال.  یحرفم بزنم چ   دیسترس حلقه گرفتن جلوش کمه با_پووف،ا

 

 به عنوان تاسف تکون دادم و گفتم: یسر

 

  یلیبابا خ یبگ  یچ دیاالن با یکه بدون   یدیند کمی رمانت لم یف هیهمه سال تو   نیا  یعنی_
 . یدر خواست ازدواج بد دی جلوم حاال با یساده است فکر کن من نجالم حلقه رو گرفت

 

 تو نقشم.  رمی _باشه باشه هولم نکن االن م

 

  نی برخالف قبل بدون کوچک تر نباری،دوباره حلقه رو گرفت جلوم ا   دی کش یقیعم نفس
 گفت:   هوی ینگام کرد،و بعد از مکث کوتاه یجد  یلبخند

 

 ؟ یشی_زنم م

 

ام کرد،از جلوم  خنده چپ چپ نگ  ریبزنم ز  یباعث شد پق شینگاهش و لحن ِجد حالت
 بلند شد و کنارم نشست موهام رو که ساده پشت سرم بسته بودمو از رو شال گرفت: 
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 ؟ ی خندیم  ی_کووفت واسه چ

 

 کوسن مبل رو به طرفش پرت کرد:  دیخند یافتاد که اونم  م   رینگاهش به آرشاو  یوقت

خودم   آقا دوست دارم به روش ای سوسول باز  نیاز ا  ادیخب خوشم نم ،ی_رو آب بخند 
حلقه بنداز دستت    نمیکه ا یشی اگه م یشیکنم رک و راست بهش بگم زنم م یخواستگار

 صاحبتم منم اگه نه...  یاز االن به بعد صاحاب دار

 

 : دیپرس ر ی کرد که آرشاو مکث

 

 ؟ ی _اگه نه چ

 

 و گفت:  دیکش ی به خودش گرفت آه یناراحت ی  افهیق 

 

بگم  د یکه با  رهینه اگه پس نگ ا ی  رهی گیطالفروشه حلقه رو پس م نم ی_اگه نه که برم بب
 و پوچ از دست دادم.  چیپول زبون بسته ام رو سر ه

 

 ؟ یپس چرا مارو عالف خودت کرد  یکن یبه روش خودت خواستگار یخوا ی_تو که م

 

 بلند شد فنیزنگ آ  یبگه صدا  ی زیکه چ نی از ا  قبل
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 د شد:زودتر بلن ری بلند شم  که آرشاو خواستم

 

 :کنمیمن باز م  نی _تو بش

 

 رفت،  فنیگفت و به طرف آ نو یا

 : دیپرس ییدا

 

 ر؟ یآرشاو  هی_ک

 

 _حالل زاده است! 

 

 _نجال؟ 

 

 _آره خودشه! 

 

بود با عجله بلند شد و بعد از برداشتن حلقه  به   ده یپوش یمشک یرکاب هیکه فقط    ییدا
 طرف اتاقش رفت: 

 

 . ام یبپوشم ب یزیچ هی_من برم  
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 همه هول بودنش خنده ام گرفته بود، ن یا از 

بارونه،هر   رونیکه ب دمیشالش فهم یسیبود،نجال که اومد داخل از  خ یصبح هوا ابر از 
اومد غلبه  یبه سراغم م یبارون  یحس بد ومزخرفم که تو روزا  نیچه قدر خواستم به ا

که  یگرفت،بارونیدلم م دنشیبارون داشتم که وقت بار  یا یکنم موفق نبودم،انگار فوب
 برام به ارمغان نداشت!  یخاطرات خوب

 : دیو پرس  به دور و بر انداخت ینشست،نگاه یبعد از سالم و احوال پرس نجال

 

 س؟ ین یکس گه ید  دیی _فقط شما

 

 لبخند گفتم: با

 

 .ادی بگم تو اتاقشه االن م دیکه با رهی ام ی_اگه منظورت از کس 

 

 زده نگاهش رو ازم گرفت:  خجالت

 

 ؟ ی_ حالت خوبه؟ بهتر 

 

از   یبرم،کل ییجا ذارنی تو خونه،اما مگه م  دی_آره خوبم سه هفته گذشته دلم پوس
 کالسامم عقب افتادم.
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 مهربون نگام کردم و گفت:   ری آرشاو

 

 .رون یب برمتیکه بعِد عصر م زم،گفتمی غر نزن عز نقدری_ا

 

معذب بودم،دست خودم نبود    کردی خطابم م زمیبا مهر عز ینجورینجال ا یکه جلو  ن یا از 
گفته   ییو دا ری وکه آرشا  نیا  ه،بایواکنشش چ نمیشدم تا بب  قیناخودآگاه رو رفتار نجال دق

اما دست خودم نبود حساس بودم، با وجود   ستی مثل قبل ن  گهیبودند که نجال د
 !نهینگاهش غمگ  کردیحس م  ودکه اومده ب ی لبخندش از لحظه  

 

 :دمیپرس ریبه آرشاو  رو

 

 کجا؟  ی_آره اما نگفت

 

 . ینیب  یخودت م میری _م

 

نگفتم بلند شدم و به طرف آشپزخونه  یزیچ گهیبود،پس د  دهیفا یواسه گفتنش ب  اصرار
 رفتم،

به   ی،نگاهآشپز خونه رفتم و بازش کردم  یبعد از روشن کردن قهوه ساز به طرف پنجره   
  یگر خاطرات یتداع دنشیو با بار   دیبار یانداختم،بارون آروم و نم نم م سی خ ابونِ یخ
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  ریدلگ یکه به جا  یروز  ومدی م یعنیعذابم بشم،  عی با فکر بهشون ما  خواستمیبود که نم
و مثل هر بار    دمیکش یآه   کردم؟یآدما موقع بارون ذوق م ی هیشدن مثل قبل مثل بق

 روح پدر و مادرم کردم.   یبرا یلب شروع به خوندن فاتحه ا   ریز  دیبار  یکه بارون م

 تو آشپزخونه از کنار پنجره فاصله گرفتم و بستمش.  ییاومدن دا  با

 

 شد؟  یو نگاه تو هم بارون  دی_باز بارون بار 

 

 رو که تازه متوجهش شده بودم رو با سر انگشت پاک کردم:  یاشک نم

 

 . سین یزی_نه چ

 

 زد و گفت: مینیبه نوک ب یآروم ی ضربه

 

 . ارمی قهوه رو خودم م نی _آره معلومه،برو بش

 

تنها   یروز بارون کی نبود،اونم تو  یهم غم نشست کار دشوار یی تو نگاه دا که  نیا  حس
 کرده بود رو از دست داده بود، یکه براش پدر ی خواهرش و مرد

رو   زیچ چینشستم،ه کردیکه نگران نگاهم م ریو کنار آرشاو   رونیتکون دادم و رفتم ب یسر
وقتا حس   یدسِت دلم،گاهبود واسه رو شدِن   ی نگاهش کاف هیازش پنهون کرد   شدینم
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ازش   شد یرو نم زیچ چیکه ه نهیقلبم رو بب تونهیم  یکردم نگاه با نفوذش به راحت یم
 کرد. یمخف

 برام آرام بخش بود لب زد: شهیکه مثل هم ییکه فقط من بشنوم با صدا یطور آروم

 

خاطرات گذشته ات رو   هی که تلخ یخاطرات خوب رقم زد،خاطرات شه ی_تو بارون هم م
 بشوره ببره. 

 

 لبخند گفتم: با

 

  یبوده رو فراموش م یببرم...با هم هر چ ادی ها رو از  یتا تموم تلخ ه ی_تنها وجود تو کاف
 .م یکن یرو شروع م دی جد یزندگ هی میکن

 

 . دیبار  یعشق ازش م شهیکه مثل هم  یکرد،نگاه دیی نگاهش حرفم رو تا با

 

 : دینجال پرس 

 

 نداشت.  یف یحال و روزش تعر  دمشی د شیپ یهفته  هی  ؟بهتره؟منی _از نرگس خبر دار

 

 قلبم رو فشرد  یکه واسش افتاده بود ناراحت ینرگس و اتفاق  ادی با
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جفت به رحم  به   یبچه اش سقط شده بود و به خاطر چسبندگ ی ماه پنجم باردار تو
بود که  یخبر  نی بدتر نیو ا  ارند یخاطر نجات جونش  مجبور شده بودند رحمش رو در ب

  یکس ینرگس برا  یخبر بد و تلخ که برا  نیا  دنیبودم ،از شن دهیبعد از بهوش اومدنم شن
ذوق وشوق   ادی که  یبه درد اومد،مخصوصا وقت یلیکه مثل خواهر بوده برام دلم خ

حال بد و    دنیحال با د نیاما با ا  شدمیناراحت م شتریافتادم ب یم   نیامینرگس و بن
  یهم که شده تسال  یکم یبرا یبا حرفام حت کردمیم  ینرگس و آزرده بودنش سع یروح

 .غمش باشم 

 

 به نجال جواب دادم: رو

 

  هیبود نه به االن که  نجایاول که هر روز ا  ینه به روز ها دنمید  ومدهی هفته است ن هی_
داغون شده حقم   یواسش ناراحتم طفل یلی...خزنهیاما هر روز زنگ م  ومدهی هفته است ن
 . ستین یداره اتفاق کم

 

 با لبخند گفت:   زیرو م  ذاشتشونیکه م  یقهوه اومد و درحال ینیبا س ییدا

 

 .  چسبهیم یبارون یهوا  نی _ تو ا

نجال   یال نشست .حس کردم غم تو چشما نج ی حرف رو مبل روبه رو   نیاز زدن ا  بعد
 !ناگفته  یانگار پر بود از حسرت، از حرف ها  ییاش به دا  رهی شد نگاه خ شتریب

 

 : دیپرس ییدا
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 هاتون پکر شده؟  افهی که ق  نی زدیحرف م  یچ ی_ درباره  

 

 بود،جواب دادم:  ییهمچنان بدون حرف نگاه ماتم زده اش به دا  نجال

 

 نرگس.  ی_درباره  

 

 _اهان خدا بهش صبر بده. 

 

همه زن و  نیده،ا یکه به آخر نرس ایبهش گفتم دن نجایکه اومده بود ا ی_اهوم،بار آخر
 .ومدندیکه ن خی که بچه دار نشدند رفتند از پرورشگاه بچه آوردن  از مر  یشوهر

 که تازه حواسش رو به جمع داده بود با لبخند گفت:  نجال

 حرفا رو زدم. ن یهم بای تقر   دمشیکه د ی_اتفاقا منم بار آخر 

 

که داشتند با لبخند به   یکیکوچ یدر آورد،عکس زن و دختر بچه   فشی رو از تو ک شیگوش
 رو نشون داد.  کردندی نگاه م نیدورب

 

که  نی دورمونه،بعد از ا  یها  لی از فام یکی عکس رو به نرگس نشون دادم ،مونا  نی _ا
 چقدر نازه....  نشینیب یدختر بچه رو از پرورشگاه آورده،م  ن یکردند ا شد یدکترا نا ام
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 . نمشیبب کی از نزد تونمیجانم م  ی_ ا 

 

 _آره چرا که نه. 

 

 رو داد دستم،عکس رو زوم کردم.  یگوش

 

 ه؟ ی_چقدر نازه اسمش چ

 

 االن فکر کنم کالس اول باشه .   هیمیعکسش قد نیتا،ا ی_آرم

 

 رو دادم دستش. یگوش

 ه؟ یاالن تو چه حال  نمیزنگ بزنم به نرگس بب هیخوشگله  خداحفظش کنه... یلی_خ

 

افتاد که  ادمیاما نبود  ارمی رو در ب میکه گوش بم یحرف دست بردم تو ج نیدنبال ا  به
 گذاشتمش رو تخت.

 

 شدم: بلند

 

 . ارمیتو اتاقه برم ب می_گوش
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 به قهوه ها اشاره کرد وگفت:  ییدا

 

 .وقت  هی سرد نشه   ن ی_بردار

 

که جواب   ینرگس رو گرفتم و تا وقت یشماره   یری رو برداشتم و تصو میتو اتاق گوش رفتم
انداختم شالم رو برداشتم کاش   نهیبه خودم تو آ یش،نگاهی آرا زیبده گذاشتمش رو م 

 . شدمیراحت م ریآرشاو  یشال جلو نیاز شر ا  می کردیزودتر ازدواج م

 

که اومدم    نیلحظه از ا  هیکرد رو شل تر کردم   یم  تمی موهام رو که سفت بود و اذ کش
تنها   ریخواستم نجال و آرشاو  یاونجا بود اما نم  ییکه دا  نیشدم با ا مونی تو اتاق پش

 باشن.

 !دست خودم نبود  نیو ا  دادی آزارم م کنهیفکر م ریکه نجال هنوز هم به آرشاو  نیا  فکر

چطور با    کردیازدواج م ییبا دا دم،اگهیکش ی،پوف کردیهمه حساس بودنم کالفه ام م  نیا
قطع کردم و   رو برداشتم و قبل از جواب دادن نرگس یگوش ومدم،یکنار م تمی حساس  نیا

 . سادمیکه به در خورد وا  یچند تقه ا  یکه با صدا  رونیخواستم برم ب

 

 که پشت در بود گفتم:  یکس به

 

 تو. ای_ب
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 :ستاد یباز شد و نجال تو چارچوب در ا  در

 

 _اجازه هست؟ 

 

 . تو  ایب زمیراحت باش عز  هیچه حرف نی _ا

 

 بست و اومد داخل،رو تخت نشستم و به کنارم اشاره کردم. درو

 

 .نجایا  نیبش ای_ب

 

 ؟ ی _به نرگس زنگ زد 

 .زنگ بزنم  خواستمی_نه االن م

 

 نگاهم کرد و گفت:  نیغمگ

 

 کنم. ی_آره زنگ بزن با اونم خداحافظ

 

 :دمینگاهش کردم و متعجب پرس یسوال
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 ؟ ی _خداحافظ

 

 . گمی_آره زنگ بزن حاال م

 

 خواست بره؟  یبود کجا م یچ یتعجب نگاهش کردم منظورش از خدا حافظ با

 

نرگس   ی شماره  یریتصو  کنه،دوبارهیبزنه و منتظر نگام م یحرف ستیقرار ن  دمید  یوقت
 رو گرفتم 

رو گذاشتم   یشد گوش دایپ ی گوش ینرگس تو صفحه  ری که خورد تصو یاز چند بوق بعد
 . نهیکه هم من و هم نجال  رو راحت بب یرو عسل

 

 ؟ یخوب  یینجال تو هم اونجا زم،اِ ی_سالم عز 

 

 ؟   یبهتر یچطور زم،تویعز   ی_مرسنجال

 

 _خداروشکر منم خوبم.  نرگس

 

 لبخند گفتم: با
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 امروز!  یزن یم  ه؟شنگولی_خبر

 

 و گفت:  دیخند

 

 ... گمی_خبر که هست،حاال باشه به وقتش م

 

 گرفت. نی امیسام پسر بن  ریرو به طرف ام یگوش

 

 واسه خاله ها تکون بده.  یدست ه ی زمیسام عز   ری_ام

 

 رسام؟ ی ام یهم اونجاست خوب رسامی _ِا ام

 

 سام با خنده واسه مون دست تکون داد و با لحن بچه گونه اش گفت:  ری ام

 

 ن؟ یشما خوب ی_مرس

 

 . زمی_ممنون عز 
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 گفت:   تیبا رضا  ختهیآم یبا لحن نرگس

  یبچه ام سقط شد دو هفته رفت خونه  یفقط وقت نجاستیسام دو ماهه که ا  ری_ام
  نجایمادر و بزرگ و عمه هاش ا   شبید  نجاستیهفته است دوباره ا   هیمادربزرگش االن 

  نجایوابسته شده بهم منم که از خدامه ا  یل یکردند باهاشون نرفت خ  یبودن هر کار
 بمونه.

 

 :لبخند گفتم با

 

 به محبت بنده.  گهی_بچه است د 

 

 نجال انداختم و گفتم:  یبه صورت گرفته  ینگاه

 

 بود؟  یچ ،منظورتیزد ی حرف م  یخداحافظ ی_نجال درباره  

 

 : دیهم مثل من متعجب پرس نرگس

 

 ؟ ی بر ییجا  یخوا یم  ؟مگهی _خداحافظ

 

 _آره سوال منم هست.
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 گفت:  ینیحز  ی مکث با صدا یبه هر دومون انداخت و بعد از کم ینگاه

 برم.  رانی از ا شه یواسه هم خوام یه،م ی_راستش فردا صبح پرواز دارم به ترک

 

 : میو نرگس هم زمان باهم گفت  من

 

 ؟ یبر  شهی هم ؟واسهی_چ

 

 . نیدی _آره درست شننجال

 

 : دیپرس نرگس

 

 _آخه چرا؟ 

 

 جواب داد:  ناراحت

داد   شنهادیپ نجا،بابا یجور حس خفقان دارم ا   هیموندن رو ندارم ،   نجایتحمل ا گهی_د
 بزنه.  دیشرکت جد  هیاونجا   خوادیمنم قبول کردم م  میبر

 

تو اتاق بهشون گفته بود   ادیکه ب  نیبود ،حتما نجال قبل از ا  ریام ییدا   شیفکرم پ تموم
 بود؟  یاالن تو چه حال ی عنیبره، خوادیکه م
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 ؟ یکه چ یبر یخوا یم  بی_آخه اونجا تک و تنها تو کشور قرنرگس

 لبخند زد و گفت:  نجال

 

 اونجان. میپدر یها   لیدوست و فام ه؟اکثری_تنها چ

 

 ناراحت گفت: نرگس

 

 . شهیتنگ م یلی دلمون واست خ یرفت  یبگم کاش نم ی دونم چ ی_واال نم

 

 .دنت ید  امی سر م هی_حاال قبل رفتن نجال

 

گرفته بود   یخودآگاه رنگ گله گرو قطع کردم نگاهم  نا یبا نرگس گوش یاز خداحافظ بعد
  ریام ییبه دا  یحس چیه یعن یبود ؟  دهیند  ریام  ییهمه عشق رو تو نگاه دا  نیا یعنی،

 نداشت؟ 

 ! ستیطرفه ن  هی ییحس دا   میکردیکه فکر م می بود نیخوشب چقدر

 رو گذاشت رو دستم و آروم گفت:  دستش

 

 آرام؟  یبگ  یزی چ یخوای_نم
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 ؟ یبر یخوا یم  ه؟واقعایجد متیتصم یعنی_

 

 تکون داد.  دیی به نشونه تا یسر

 ._اهوم 

 

 :دمی که مطمئن شم،مردد پرس نیخاطر ا  به

 

که دوستش داشته  یکس  یبه خاطرش بمون ی که بخوا ستین نجایا  چکسیه یعنی_
 ؟ یباش

 

  زدیکه انگار با خودش حرف م  یجور ینامعلوم یبه نقطه  رهی رو ازم گرفت و خ نگاهش
 آروم گفت: 

 

 ! شهینم بتینص ی ا  گهید زیکنه ، به جز آزارچ یرو دوا نم یطرفه درد   هی_دوست داشتن  

 

 بود؟  ی طرفه چ  هینگاهش کردم،منظورش از دوست داشتن  گنگ

 زود گفت:  دینگاه متعجبم رو د یوقت
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که واسه   نینه به خدا ،راستش امروز عالوه بر ا  ری منظورم به آرشاو  یوقت فکر نکن  هی_
 با تو هم حرف بزنم. خواستمیاومده بودم م یداحافظخ

 

 سکوت ادامه داد: یگرفته بود بعد از کم یرنگ شرمندگ نگاهش

از  یاریبه روم نم یزیکه چ نیا  دونمی کردم م تت یاذ  یلی_منوببخش آرام،به وقتش خ
  رید یلیفقط و فقط حماقت بود و بس و من خ ر ی اما باور کن حس من به آرشاو تهیبزرگ
خودمون رو به زور تو   شهیکه نم دمیفهم رید یلیچشمام باز شد خ  رید  یلیدم،خیفهم نو یا

 . میش یمچاله م  میشیچون جا نم  میجا کن یقلب کس

 

 نپرسم: نتونستم

 

 ؟ یحماقت تن داد  نی_اگه حست فقط حماقت بود پس چرا به ا

 

 زد و گفت:  یتلخ لبخند

 

 ! یپرسیم  نویا  دونستمی_م

 

کنجکاو شده بودم اگه نجال   یکرد،معلوم بود حرف زدن واسه اش سخته،بدجور سکوت 
خودش حسش فقط حماقت بوده و بس پس   یرو دوست نداشت اگه به گفته   ری آرشاو
سکوت شروع    یباهاش ازدواج کنه،منتظر ذل زده بودم بهش که بعد از کم خواستیچرا م

 به حرف زدن کرد: 
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بود و شوخ طبع   پ یخوشت ادیازش خوشم م  کردمیاول دانشگاه حس م  ی_از روز ها
 از دخترا رو گرفته بود... یلیدرست  نقطه مقابِل مِن افسرده چشم خ

 

بدجور نبودنش   ومدیروز نم هی  داشت،اگهیو حرفاش جو کالس رو شاد نگه م  یشوخ 
 ...شدیحس م

 اون روزها رو لبش نشسته بود ادامه داد:  یادآوریکه از  یلبخند تلخ با

 

ماهرانه بلد بود چطور استاد رو    یلیو درس نخونده بود خ  میامتحان داشت یروز  هی_اگه  
و   د،حرفایفهم یخود استاد هم نم یکه حت یتا وقت کالس بگذره طور  رهی به حرف بگ

ه خنده وا  تو خودم بود رو ب  شهیکه هم یمن یو دانشجو ها حت دیهاش با اسات یشوخ
 گم؟ ی رو م یککه  ید یحتما تا االن فهم داشتیم

 

 تعجب و استفهام گفتم: با

 

 ر؟ ی ام  یی_دا

 

 ...ری_آره ،ام

 

 تو خاطرات اون روزها غرق شده ادامه داد: ای که گو یکرد و جور مکث
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بود با   پیهم جز اون اک  نیکوه،نوش رندیدارند که جمعه به جمعه م پی اک   هی دونستمی_م
برم کوه منم از خدا  پشونیداد با اک  شنهادیمدت پ هیدوست شدم بعد از  نینوش

کوه آشنا شدم رابطه ام   میرفته بود یهم وقت ریرو هوا زدم،با آرشاو  شنهادشو یخواسته پ
  یحس دیحس جد  هیاد،یخوشم م ری مدت حس کردم از ام هیباهاش دوستانه بود،بعد از 

بشم اما بلد   کیبهش نزد  خواستمیم  شدیم ترشیب گذشتی م شتریکه هرچه ب
بدتر گند    نکهیبشم از ترس ا  ک ی بهش نزد خواستمی!هربار که میچطور دونستمینبودم،نم

  ارالبته رفت  ذاشتیبهتره بگم استرس نم ای  شدمی منصرف م ادیبزنم و از من خوشش ن
حس    کردمی م یشوخ طبع بودنش مغرور هم بود هر کار نینبود در ع ری تاث یهم ب ری ام
باشم   ریافسرده و گوشه گ یبدجور شدیباعث م نی و هم   امیاصال به چشمش نم  کردمیم

  الیرو با خودش آورده بود،ناز  الیبار خواهرش ناز  نیاول  یبرا  نیکوه نوش می...رفته بود
با   ادیلوم بود بدش نمهم مع  ری ام  دادیو بهش نخ م  شدیم  کی نزد ری تابلو به ام یلیخ

ناراحت بودم،اون روز هوا   یلیبابت خ ن یاز ا  ذاشتندیو خنده سر به سر هم م یشوخ
رو جمع کرده بودند و  داشتند از کوه   لشونیغروب بود بچه ها وسا کی سرد و نزد

 یبودم بدجور نشستهکوه  ی که برن خونه هاشون  اما من همچنان  باال  نیی پا رفتندیم
  یحواسش به من باشه لحظه   یکه کس نی بدون ا نیی تو خودم بودم،همه رفته بودند پا

 و صدام زد...  دیکه هنوز نرفته بود منو د  ریآخر آرشاو 

 

 . شه یم  ک یهم داره تار   ؟هوای بر یخوا یشما نم  نیی _همه رفتند پا

 

و دو باره صدام زد به    کمیاومد نزد  دمیو خودم بودم که بار اول صداش رو نشنت  اونقدر
  دمیپام رو ند یخودم اومدم ازش تشکر کردم و بلند شدم اما از بس تو  خودم بودم جلو 

افتاد   ری به موقع بازوم رو گرفت همون لحظه نگاهم به ام ریکه آرشاو  افتم یبود ب کی و نزد 
  ادیکه از من خوشش نم نی گرفت حس ا  شتری دلم ب ردک یم  امونکه داشت با اخم نگ 

و گرفته بودنم  یمتوجه ناراحت ری آرشاو خورد،ی مغزم رو م یخوره شده بود و سلول ها 
 : دیو لحن دوستانه اش پرس ی شده بود با دلسوز 
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 ن؟ یحد ناراحت  نیافتاده که تا ا  یپرسم، اتفاق یم دی_ببخش

 

تلخم افتاده خبر   یکه تو گذشته  یو اتفاقات نینازن انات یاز جر  شی کم و ب دونستمیم
روزنامه   یهمه   تری ُمرد، علت مرگش سر ت نینازن  یداره،همه تو دانشگاه خبر داشتند وقت

چشمان خواهر کوچک ترش توسط بردار   یکه جلو یساله ا   زدهیها شده بود دختر س
 و تموم کرد !   اوردین اقتشد ط  یاش بهش دست دراز   ینامادر

نبود اما جز   مونیکه همکالس نی با وجود ا ریباشه،آرشاو  دهیپوش ینبود که از کس  یزیچ
 !دهیشن هی از بق ییزا ی چ هی دونستمیبود و م پیاک 

اما جواب   نهیب یاصال منو نم ره،کهی در جواب بهش بگم آره اتفاق دوستت ام خواستم
 دادم:

 

 . دیپرس یممنون که م  ستین یزی_چ

 

 مکث لبخند زد و گفت:  یاز کم گم،بعدیکه دارم دروغ م زدیداد م نگاهم

 

 یدونیکرد،م  دیبا  یهست زندگ  قیتا شقا  گنیکه م نیمحضه،ا   قتی اما حق هیا  شهی_ کل
نقشمون رو   میکن یباز  میکه ناچار میهست گراشی ماهم باز   مونهیم  لمیف هیمثل   یزندگ

 میکن   یباز  یبد چجور ای که خوب  نی خودمون نه بلکه کارگردانش انتخاب کرده اما ا
 دست خودمونه. 
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که   ری ام  دنی اما با د  امی به خودم ب یرو دوست داشتم، باعث شد تاحدود  حرفاش
  گهی د خواستمیتر از قبل شده بود دوباره همون آش و همون کاسه،نرفتم کوه م نیسرسنگ

بعد   یهفته   ی بشم اما هر چه قدر که با خودم کلنجار رفتم نشد و جمعه  ر یام الیخیب
  قیدر  جواب تا شقا ری آرشاو  جیکردن پ دایبعد از پ نستایدوباره حاظر شدم و رفتم ،تو ا

 کرد نوشتم:  دیبا  یهست زندگ

 

از دل پر درد گل    یکرد خبر دیبا  یهست زندگ قیآن روز که سهراب نوشت تا شقا  د ی_شا
 . ستی اجبار یزندگ اسیچه گل سوسن و    قیگونه نوشت چه شقا نی ا  دیاشت با ند اسی

 

 با خنده گفت:  دیمنو د   یروز وقت اون

 

 . نیدونستم اهل شعر ی_ نم

 

 قبول دارم تو خاطرم مونده.   ادیچون ز  نویاما ا ادی_نه ز 

 از جانب من.   شتریب تیمیصم   نیا  کردم،البتهیم   تی میوصم  یاحساس راحت  ریآرشاو  با

،با   گذرهی م  نیچه غمگ میچه خوشحال باش گفتیرو دوست داشتم م یبه زندگ دشید
مِن دلسرد، دلگرم کننده   ینداشت حرفاش برا  یخوش و خرم  یکه خودش گذشته  نیا

حسرت    یبابت بدجور ن یو از ا  ستمیباشم، نبودم ون یوقت نتونستم قو  چیبود...ه
هر بار که  ری ام اره،یپا در م از منو  یمشقت ن یکه کوچک تر  دمیرس  ییبه جا خورمیم

که ازمن خوشش   نیگرفت  حس ا   یافتاد با اخم نگاهش رو ازم م  ینگاهش به من م
 ... ومد یکم کم کوه هم نم گهید کرد ی م وونمید ادینم

 تر شده بودم . وسیقبل شکسته تر و ما  از 
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داد که برم   شنهادیست شده بود بهم پدو هیکه حاال  برام مثل  ری مدت آرشاو هیاز  بعد
  هیاز دوستاش که روان شناسه قبول نکردم اما کم کم متقادعد شدم،بعد از  یکی شیپ

 بودم ... دمیرو نسبت به خودم د ری مدت که رفتار دوستانه آرشاو

 که پوزخند به لب داشت آروم ادامه داد: یکرد و بعد از کم سکوت 

 

بهتره    ایفکر کردم   دمیرو نسبت به خودم د ریانه آرشاو مدت که رفتار دوست   هی_بعد از 
 ...ریبگم توهم زدم که آرشاو 

 

 :دمی کرد که پرس سکوت 

 

 ؟ یچ  ری_آرشاو 

 

 بگه،حدسم رو به زبون آوردم:  خوادیم ی حدس زدم چ  دمیسکوتش رو د   یوقت

 

 دوستت داره؟   ری آرشاو ی_فکر کرد 

 

دوست داشتنش گذاشته بودم،البته   ی رو به پا ر یبودم که محبت آرشاو  وونهی _اهوم،د
  ری دوستت داره اما آرشاو ری آرشاو  خوندینبود دائم تو سرم م ری تاث یهم ب  نینوش یحرفا
 بود...  ینجوریکمکم کنه باهمه ا  خواستیفقط م
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  هی نکهیفکر پر و بال بدم اما دروغ چرا خوشحال بودم از ا نی دوست نداشتم به ا لشیاوا
ها دنبالش   یلیکه چشم خ ینفرم هست که منو دوست داشته باشه  اونم کس

 گفت:  یرو از دست بدم دائم م ریآرشاو  دی که نبا  خوندیدائم تو سرم م نیبود،نوش

 .هینیفهَمدت تضم یم   شتری که از همه بهتر و ب  یبا مرد  ریتو فقط با آرشاو  ی_خوشبخت

 

 گفت:  یعصب با یتقر  یرو مشت کرد و با صدا  دستاش

 

  ری بهم گفت ام رهیبگ یگل آلود ماه بهم دروغ گفت خواسته از آب  زیهمه چ یب  نی_نوش
 رابطه داره . الی با خواهرش ناز 

 

 تعجب گفتم:  با

 

 بگه؟  ی زیچ نیهمچ دیبا خواهرش...آخه چرا با  ریام  ییدا ی_چ

 

از خداش بود که خواهرش به خواسته    نمیابود ، ریچشمش دنبال ام الی _خواهرش ناز 
به  یبدجور دمیشن نویا  یراحت باشه،وقت الشونی از جانب من خ ییجورا  هیاش برسه و 

مدت به اصرار پدرم    هیسرکالس ها هم حاظر نشدم بعد از  یتا مدت ها حت ختمیهم ر
ساکت سر جاش نشسته بود   رکهیام  شهیهم فدوباره رفتم دانشگاه اون روز بر خال

 خوشحال اومد کنارم  وگفت: دیمنو د   یوقت

 

 . نی_چه عجب خانم تابش بالخره سر کالس حاضر  شد 
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 جواب دادم:  یدستش ناراحت بودم با بدخلق از 

 

 به شما داره؟  یربط بودن من سر کالسا چه بی غا  ای _حاضر شدن 

 

 حال گفت:   نیاز جوابم متعجب شده بود معلوم بود ناراحت شده اما با ا 

 

 .یعقب نمون یبردار ینداشتم، خواستم جزوه ام رو بدم که ازش کپ یمنظور دی_ببخش

 

 به جزوه اش بندازم بلند شدم و سرد گفتم: ینگاه نکهیا  بدون

 

 . رمیگ یهست بخوام از اون م نی_نوش

 

نشستم،جمعه  گهید یجا  هیتوجه به نگاه بهت زده اش بلند شدم و  ی حرف ب  نیاز ا بعد
 سرد بود تابلو بود که از رفتارم متعحبه.  یلیخ ری کوه رفتارم با ام میرفت پیکه با اک 

 

 رابطه نداشته؟   الیبا ناز  ری دروغ گفته و ام ن ینوش یدی_ خب االن از کجا فهم
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هم اومده بودند با وجود کَنه  الیو ناز  نیکه نوش یدونیدم،میشمال فهم میرفت ی_وقت
  نیتفاوت بود شک کردم که نکنه نوش یب بهیغر  هیباهاش مثل  ری رفتار ام الی بودن ناز 

مگه   یگوشه بهش گفتم دروغ گفت هیرو گرفتم و بردمش  نیدروغ گفته باشه،دست نوش
خواهرش نره گفت   یآبرو  نکهیپرسم از ترس ا  یم   ری از خود ام رمینه؟قبول نکرد گفتم م

  الشونیبشم واز جانب من خ ری ام  الیخ یکه من ب نیآره دروغ  گفته فقط به خاطر ا 
 راحت باشه. 

خودش رو گذاشته بود مغزم   ریتاث  ریآرشاو  یاحمق درباره  نِ ینوش ی موقع ها حرفا  اون
خواستم بهش  ادیخوشم م ری از آرشاو کردمی رو خوب شست وشو داده بود ،حس م

اما هرچه    یکن کی نزد ری به آرشاو شتریکن خودت رو ب یسع گفتیم ن ی بشم نوش کی نزد
اما هر بار   کرد یام م  وونهی د نیو ا   شدیم  شتریعکس هم ب جهینت کردمی م یسع  شتریقدر ب
  ریو با آرشاو  اوردمیمدت طاقت ن  هیبعد از  شدمی راسخ م شتریشدن ب مونیپش یبه جا

  ری باهاش ازدواج کنم آرشاو خوامیرک بهش گفتم دوستش دارم و م یلیحرف زدم،خ
  یحتنارا ن ی کرد بدون کمتر یسع  یگفت، اما بعد از کم  ینم یزیاولش بهت زده بود و چ

خواد بفهمه هر   یکه نم یکس  یاما برا  کنمیکنه که دارم اشتباه م ی حال  وونهی به مِن د
از   شهیهم ی رو گرفت و برا  شی انتقال  ریاضافه است همون موقع ها بود که ام یحیتوض

دعوا کرده جواب تلفن   ری با آرشاو دمیدمش،فهمیهم ند پی تو اک  یاون دانشگاه رفت حت
  یلیخ ندشیاما حاظر نشده بب دنشی رفته د ری آرشاو دمیفهمداد  یرو نم  ریآرشاو  ی ها

 باشه . یا نهیحد ک نی تا ا ری کردم که ام یتعجب کردم فکرش رو هم نم

 

بود  ریکه عاشق آرشاو  یینجال دنیرفتم تا هر بار با د  گفتیافتادم که م  ییدا یحرفا  ادی
 عذاب نکشم.  شتریب

،خنده دار بود   کردندیفکر م یو نجال به چ ری رفته بود و آرشاو یبه خاطر چ ر یام ییدا
که اگه از همون اول   یبوده سوتفاهم ری ام یینجال ودا نیب یواقعا چه سوتفاهم بزرگ

 بودند.   دهینرس نجایاالن به ا  دیشا زدندیباهم حرف م
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 . دادمینجال گوش م ی بگم به حرفا  یزیکه چ نی ا  بدون

 بهم گفت:  ری_آرشاو 

برادرانه  ای بوده فقط دوستانه  یر چه  ای کردم  ینجال من هر کار  خورمی_من به دردت نم
 . یکن یکه تو فکرش رو م یزی بوده نه اون چ یاسمش رو بذار  یخوایم  یهرچ ای

  گهیکه د یقلب شکسته ام بود و غرور  یفقط و فقط صدا  دمیحرفاش رو نشن ی هی. بق
تا   یکه باعث شد حت یو جنون داشتم  حس یکردم مونده باشه ،حس پوچ  یحس نم

 برم!  شی هم پ یمرز خودکش

 

برداشتم و به   یرو از رو عسل یدستمال کاغذ  یاشک شده بود،جعبه   سیخ صورتش
 و اشکاش رو پاک کرد.   رونیب دیرو کش یبرگ یطرفش گرفتم با تشکر کوتاه

 

که  یمنو ببخش آرام به خاطر هر کار   ،یدونیماجرا رو خودت م ی ه یفکر کنم بق گهی_د
زدم و باعث شد برنجونمت اما باور کن دست خودم نبود به خاطر   که  یکردم و هر حرف

  گهیچون د یخوشحال باش د یبرم با  رانی از ا شهی ذهن نا آرومم بود، فردا قراره واسه هم
 ... ین یمنو بب  ستی قرار ن

 رو گذاشت رو دوشش. فشیحرف بلند شد و ک نیدنبال ا  به

 

 گفتم: زود

 

 باهات حرف بزنم.  خوام ینجال م  نی_کجا؟ بش
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روشنش کنم که اگه   خواستمیاز همون اول دوستش داشته م  ری ام ییبگم دا  خواستمیم
  ییبگم دا خواستمیم رهینجال عاشق آرشاو  کردهی بوده که فکر م نینزده به خاطر ا یحرف
 کنه!  یازش خواستگار  خوادیم ری ام

 

 یمزاحمت بشم،گفتن  نیز اا  شتریب خوامینم رونی ب میگفت قراره بر ریآرشاو  زمی _نه عز
 .  میبخشیهارو گفتم فقط بگو م

 

آره   شهیراحت م التیبه دل نگرفتم که قرار باشه ببخشمت اما اگه خ یا  نهی_من ازت ک
 حرف دارم باهات. نیاالنم بش  بخشمتیم

 

االنم   نی کنم تا هم  یباهاشون خدا حافظ خوام ی با چند تا از دوستام قرار دارم،م زمی _عز
 شده.  رید یکل

 

 : دیو گونه امو بوس  کمینزد  اومد

 

 .  ،خدانگهدارتیکه خوشبخت باش  دوارمی_از ته دل ام

گشتم اما   ییپشت سرش رفتم با چشم دنبال دا  رونیکه صبر کنه رفت ب نی ا  بدون
شده قبل از من اون از   یحس کردم چشماش بارون  ری ام  ییدا دنینبود نجال با ند داشیپ

 : دیپرس ری آرشاو

 

 ت؟ رف  ری_ام
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 جواب داد:  ری آرشاو

 

 .رون ی بگه رفت ب یزیکه چ  نی _آره بدون ا

 

 گفت: ری انداخت رو به آرشاو ر یبه من و آرشاو  ینینگاه غمگ نجال

 

 . نیباش دهیکه هردوتون از ته دل منو بخش دوارمی_خداحافظ...ام

رو صورتش خط انداخت بالفاصله نگاهش رو ازمون  گرفت و به طرف در   یاشک  قطره
 !  رونیو رفت ب  ستادی رفت دنبالش رفتم و صداش زدم،اما نا 

 به در بسته نگاه کردم :  کالفه

 

 . یرفتیمن زرم رو بزنم بعد م  یستاد ی می_پوووف خب وا 

 نشست رو مبل.  ری آرشاو

 

 ؟  یبگ یخواستیم ی_ چ

 

 نشستم وبا ذوق گفتم:  کنارش

 



 باران  انهیتاز 

969 
 

طرفه نبوده   هی ییحس دا یعنیرو دوست داشته  ر یام یی_نجال از همون اول دا
اگه از همون اول مثل آدم باهم حرف   وونهیَهمن مغرور و د   یهردوشون لنگه  شیی ،خدا
 ! دیرس ینم نجای کارشون به ا   زدندیم

 

 و گفت:   دیخند ری آرشاو

 

 راحت حرف دلشون رو بزنند.همه که جسارت من رو ندارند   زمی _عز

 

 چپ نگاش کردم و گفتم:  چپ

 

 . یتا حرف دلت رو بزن ینرفته چطور دقم داد  ادمی راحت بود  یلی_راحت؟آره خ

 

 ...یتا حرف رو زد  ینرفته چطور دقم داد  ادمی راحت بود  یلی_راحت ؟آره خ

 

 عزا گرفتم. ییدا ادی با

 کجا رفت آخه؟  یی_دا

 

 و جواب داد:  دی به موهاش کش ینشست  دست شیشونیرو پ یمیمال  اخم
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  گهیناراحت شد،م یلیبره خ رانیاز ا  شهیواسه هم خوادینجال گفت م یوقت  دونمی_نم
  نویا  رفتیداشت نم خوند،اگهینجال اگه دوستم داشت ،دوست داشتنم رو از تو چشمام م

 کردم باهاش حرف بزنم اما صبر نکرد. یسع   رونی گفت و زد ب

 رو گرفتم و در همون حال گفتم:  ییدا  یوردم و شماره  رو در آ میگوش

 

 !هیچه دوست داشتن  نی تکرار کنند،موندم ا  خوان ی_ اشتباِه گذشته شون رو دوباره م

 

 چه قدر بوق خورد جواب نداد.  هر

 

 بره با نجال حرف بزنه. دیمحاله مال تو رو جواب نده،با  رش یتو  بگ  ری_آرشاو 

 

تو حال خودش باشه آروم که شد باهاش حرف   یبهتره بذار ه،ی_االن ناراحت و عصبان
 ...زنمیم

 

 به ساعتش انداخت:  ینگاه

 

 .رونیب میر ی_زود باش آماده شو که م

 

رفتن   رونی ام رو واسه ب  هیشده بود ذوق اول باعث  نیو نجال بودو هم ییدا   ری درگ فکرم
 دل و دماغ نداشتم.  ادی ر بارون، ز طرف هم به خاط ه ینداشته باشم،و از 
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 اصال دل و دماغ ندارم.  م؟امروز یفردا بر  شهی_م

 

 زود  آماده شو ... شهی_نه نم

 

از   لشویو موبا  چی...بلند شد سوئیو خواستن  پیخوشت شهیکه آماده بود مثل هم خودش
 رو مبل برداشت. 

 

 .شهیم  داشیاش پهم نب ت یی ...نگران داینکن  ری روشن کنم،منتظرتم د نویماش  رمی _م

 

قرمزِ   یمانتو   هیحوصله بلند شدم و به اتاقم رفتم،لباسام رو با   یرون،بیو گفت رفت ب نو یا
بودم دوست   ریکه با آرشاو   ییو شال همرنگش عوض کردم،وقتا  یاب  نیبلند و شلوار ج

خط چشم بود و رژ قرمز،حاال اگه    شمیکنم،آرا  شیبه خودم برسم و آرا  شتریداشتم ب
 کنم،یداد رژم رو کمرنگ تر م ریگ  اریحضرت  

 . رونیرو برداشتم و رفتم ب فمیاز عطر زدن به خودم ک بعد

معطل نکردم و سوار   گهینم بارون همه جا رو پر کرده بود،د یو بو  دی بار یهنوز م بارون 
 لبخند زد و گفت:  دنمیبا د ریشدم،آرشاو 

 

 .دمی به جوابم رس دنتی اما با د   یکرد  ریچرا د  _خواستم بپرسم
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 ؟ یباش پیدخوشتیفقط تو با ی_پس چ

 

 روشن کرد و راه افتاد: نویماش

 

 _بر منکرش لعنت.

 

 :دمیکنجکاو پرس راشی رخ  گ میبه ن رهیخ 

 

 کجا؟   یبگ  یخوا ی_هنوز نم

 

 . یفهمی_نوچ صبر داشته باش خودت م

 

 . شدیکه داشت پخش م یحرف نشستم و زمزمه کردم آهنگ  یگفتم و ب  یا باشه

 

 

 خط و نشان   نیا  یمن نتوان ی"ب

 از عشق آرامش جان  زمیلبر  

 ی عجب حال خوش اردیباران ب 

  یباعثش ی ول یندان دیشا 
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 در دل من افتاده عشقت  

 شدم  ریگ نیزم 

 شدم   ر یدرگ ری سر تو با قسمت با تقد 

 ارم  قر  یتو من ب یب  میزندگ یبهونه   یا

 تو ام  میبا دل من جنگ نکن من که تسل 

 تو ام  ریتعب ینی بب یتو که هر خواب 

 به سرم   تی زد هوا 

 خبرم  یقرار و ب یب دل

 تو داره... یباز تمنا  

  یپنهان من ینا گفته  یتو همان قصه   

 ی تو موج خروشان من   یامن  ساحل

 به من  یکیتو که نزد 

 تو دلم  هیبیعج حال

 ...ارهیاگه بارون ب 

 

  

 گرفت:  دیآشنا نگاهم رنگ ترد  یمحله   دنیبا د 

 

 م؟ یر یکجا م می_دار
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 . میرس ینمونده االن م یزی_چ

 

رو   نی ماش  یشد،وقتیم  شتریتعجب و بغض تو گلوم ب  میشد یتر م کی قدر نزد هرچه
بود که تک تکشون   یخاطرات خوب یآشنا که گوشه گوشه اش تداع ییالی و  یخونه  یجلو

 نموند.  یباق  دیواسه ترد  یزیچ گه یتو قلبم ثبت شده بود نگه داشت د 

 

 نجا؟ یا  می_چرا اومد 

 

 .زمی عز یفهمی_االن م

 

که   یدی درو با دسته کل یشدم وقت ادهی پ یلب ری شد و درو واسم باز کرد،با تشکر ز  ادهیپ
 شد. شتریهمراهش بود باز کرد  تعجبم ب

 

 مگه فروخته نشده؟   نجای؟ایجا آورد از ک  نجارویا دی_کل

 

 _فروخته شده اونم به من.

 

 ؟ ییی _چ

 با بهت نگاهش کردم،لبخند زد و گفت:  
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 داخل.  می_بر

 

بود که من   دهیخر  یبود؟ک دهیخر  نجارویا  ری آرشاو یعنیتو چشمام حلقه بست،  اشک
 خبر نداشتم؟ 

   یادیز  ریی گرفت،تغی چشمام جون م یجلو می خاطرات بچگ داشتمیکه بر م یقدم هر
رو گرفته بود  درختا مثل حصار دور تا   الیبهار نارنج کل و  ینکرده بود مثل اون وقتا بو 

 بردند، یکاشته بود هوش از سر آدم م  نشونیی که پا  ییرو گرفته بودند و گال الی دور و

 :دیبود، پرس یکیرو به تار  هوا

 

 داخل. میبر یخوای_نم

 

م چنبره زده بود حرف زدن رو واسم دشوار کرده بود،به طرف خونه که رو گلو  یبغض
بود و   کی داخل تار  میرفت  نمیمشتاق بودم که داخل خونه رو هم بب  یلیکرد خ تمی هدا
   یو صدا  غیدست و ج  یبرق همانا و صدا  دیروشن کردن کل شد،یمعلوم نم یزیچ
 همانا!   ی بمب شاد دنیترک

که اونجا بود شروع به خوندن   ید از جا بپرم،خواننده ا اونقدر بلند بود که باعث ش  صدا
 کرد و همه باهاش هم صدا شدند.

 ی تی بهتر از تو که بهتر ی"ک

  ینیزم یرو یبا یتو ماه ز  

 یقلب من باش تا که بفهم تو
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   ینیشیچه دلبرانه به دل م  

 بود  یدنی بخش هاتیبد  یحت

 بود   یدنیتو چشمات بوس شرم

 شمیهمه حواست جامونده پ 

 شمینم یمن به کم از تو راض  

 من باش تا باورت شه   یجا  تو

 من   ای  یعشق تو هست ی وونهید 

 ینیچشم من باش تا که بب تو

 تو چه کرده با من  یکه چشما  

 امو یی کردم تنها بدرقه

 دعامو   دیشا دهیشن یکس 

 ماه تو   یرو  نیمنو ا  کجا

 بوسه خواه تو.  یکجا لپا  

 

 لبخند زد :   ر ینگاه کردم آرشاو  ری ه به آرشاوبهت زد 

 

 .زمی_تولدت مبارک عز

 به خونه کرد وگفت:  یا   اشاره
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 .ادی ات خوشت ب  هیاز هد  دوارمی_ام

 

 ...نجایا یعنی...نجای_ا

 

حرف    نجایا  یرستوران چطور با حسرت درباره   میکه رفته بود  یاون روز  ادتهی...نجای_آره ا 
 رو دلت بمونه. یزیحسرت چ  خوامیرم،نمیبگ نجارویگرفتم ا میروز تصم ،همونیزد یم

 

مالقات    گرویوقت هم زمان همد   چیهستند اونا ه  هیجفت در جهان خنده و گر نی" بهتر 
 شماست "  یزندگ یلحظه   نیرو مالقات کردند اون لحظه بهتر  گر یکد ی اگه   یول کندینم

  ییبا یکرده بود چه تضاد ز  سی که گونه ام رو خ یلبم نشسته بود و اشک  یکه رو  یلبخند
رو خودم داشته   یکه کنترل نیقابل وصف بود.بدون ا  ریغ ی شده بود،نشون گر ذوق و شاد

 باشم رفتم تو آغوشش،و با بغض لب زدم : 

 .یکنیفکرش رو هم نم یکه حت  یاونقدر ر یدوستت دارم آرشاو  یلی_خ

 

  ری شد و با خنده صدام زد،با اکراه از آغوش آرشاو کمیبگه نرگس نزد  یزی چ نکهیاز ا  قبل
   دینرگس بغلم کرد و گونه ام رو با مهر بوس رونی اومدم ب

 

 .یساله بش  ستیکه صد و ب ،انشااهللی_تولدت مبارک خواهر

 

 دلم.  زِ ی عز ی_مرس
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  هدیوقت بود ند یلیکرد،خیکه با لبخند معصومش  نگام م دمیسرش بهار رو د پشت
  نیقبل نبود و ا  یدگیرشد کرده بود و صورتش به رنگ پر یبودمش موهاش چند سانت

تنگ شده بود،از آغوش نرگس جدا شدم ،اشکام   یل یواسش خ  کرد،دلمی خوشحالم م یلیخ
 رو پس زدم و با لبخند گفتم:

 

 ... بهار جونم. نجاست یا  یک نی_بب

 

 رو در آغوش گرفتم. فشیظر  ی  کم،جثهیاومد نزد یخوشحال با

 

 آرام.  ی_تولدت مبارک آبج 

 خانم  کوچولو.  ی_مرس

 

 که به نرگس زد باعث تعجبم شد:  یحرف

 

 آرام رو االن بدم؟  ی آبج هی_مامان هد

 

 جواب داد: کردیبهار رو نوازش م یکه با لبخند موها  یو در حال  کی اومد نزد  نرگس

 

 .ستیکم انتظار واسش بد ن هی_
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بهار به نرگس   دم؟یشن کردم،درستیباز مونده به نرگس و بهار نگاه م یتعجب و دهن با
 گفت مامان؟ 

 

 : دمیپرس یسوال  

 

 _مامان؟ 

 

 و گفت:  دیخند

 

 بگه پس؟  ی_آدم به مامان خودش مامان نگه چ

 

 تو آغوشش.  دیبه طرفش رفت و پر عی سر ری آرشاو  دنیبا د بهار

 

 : دمیدوباره از نرگس پرس 

 

 _درست متوجه شدم تو بهار رو...

 

 گفت:  یزد و با خوشحال لبخند
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مراحل   میدار م،فعالیقبول کن  یبهار رو به فرزند میگرفت میتصم  نی امی_آره من و بن
راحت تر   یاونجاست کارمون تا حدود   ریّ که خ ری به لطف آرشاو  میدی رو انجام م شی ادار

 . نجایا  مشی ار یبول کردند که بق ی شده،االنم به سخت

 

  نیبود که امروز تو ا  یخبر خوشحال کننده ا  نیدوم  نیبغض کردم،ا   یاز خوشحال  دوباره
 بودم! دهیشن یروز بارون

 

و    نیتر فیکه ضع یکه اونجا بودن چرا بهار؟بهار یاون همه بچه ا   ونی _چرا بهار؟از م
 بود؟  نشونیمارتر یب

 

 مکث آروم لب زد:   یبه بهار انداخت و بعد از کم ینگاه

 

که بهار   دمی فهم نویا  دنشید م یکه باهم  رفت یتر بود ؟اون روز  دی_چون بهار از همه نا ام
که دوستش داشته باشند و بهش توجه و  یبچه ها به پدر و مادر  ی هیاز بق شتریب
 واده رو دارن اما بهار نه! داره!اون بچه ها همه شون شانس داشتن خان از یکنند ن یدگیرس

 

 چشمام اشک حلقه بست با لبخند گفتم: تو
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  ای نوزاد  هی یشما بود سرپرست  یبه جا  یا  گهیاگه کس د دیبگم نرگس،شا  یچ دونمی_نم
  نیبگم که ا نقدریکردند،همیمطمئن  باشند رو قبول م  شیکه از  سالمت  یبچه ا  هی

 .نهیقابل تحس یلیکارتون خ

 

 م اشک جمع شده بود:نرگس ه یچشما  تو

 

و    یاما تو قبول نکرد نمایس   میاون روز گفتم باهم بر   ادتهیتو هستم آرام،  ون ی مد  نوی_ا
بهار ،محبتت که   یبچه ها درباره  یاون روز تو درباره   ی پرورشگاه حرفا میر یم یگفت

....بهار  رمیرو بگ میتصم  نیباعث شد که من ا نایا  یهمه    شدیم  شونیچطور باعث شاد 
 آرام.  نمازت ممنو یلیخوبه ،خ یلیخ

 

 .یر ی رو بگ میتصم نینکردم همه از قلب بزرگ خودته که باعث شده ا  ی_من کار

 

 با خنده گفت:  ریرو به آرشاو  نیامیبن

 

 جا سروپا باهم حرف بزنند...  نیگرفتن تا آخر شب هم میتصم  نایکه ا نی_مثل ا 

 

 با لبخند گفت:  کنمینگاهش م دید  یوقت
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و هر سال ما رو هم دعوت    یسال عمر کن  ستی خدا که صد و ب دی_تولدت مبارک به ام 
 . یکن

 

 ممنون.  یلی_خ

 

 با خنده گفت:  ری آرشاو

 

 آرام؟  ای واسه خودت بود   رتیخ ی_دعا 

 

 داره؟  شی _واسه آرام بود تولد بدون ما که صفا نداره،نه خدا

 

 ازش تشکر کردم  یبا خوشحال 

به طرفش رفت بر   یکنند،بهار هم باخوشحال یسام بهار رو صدا زد که برن باهم باز  ری ام
 خوند.  شدیرو تو عمق چشماش م ی خالف قبل شاد

 

 رو به من گفت:  ری آرشاو

 

 بگند.  ک یبر که دوستات منتظرند بهت ت  می_بر

دانشگاه که حتم داشتم   یاز بچه ها  یو حامد و بعض  یبه جمع انداختم،شاد ینگاه
 توسط نرگس دعوت شدند بودند.
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تولدم  شروع    یکایمن تبر دنیبا د  کردندیم ییرا یننشسته بودند و از خودشون پذ  کاریب
باز جواب تک تکشون رو  یخوشحال بودم که با حوصله و رو  یشده بود،به قدر

  زدمیباهاش حرف م د یاد؟بایخواست واسه تولدم ب ینم یعنیافتادم  ییدا  ادیدادم،یم
 نشده بره باهاش حرف بزنه... ری که نجال هم دوستش داره تا د گفتم یبهش م

 آروم گفت:   ری آرشاو 

 

 اد؟ ین شهیمگه م   شهیم  داشی_نگران نباش االن پ

 

 نگاش کردم: متعجب

 

 ؟ یخونی نگاه حرفام رو م هی_تو چطور هر بار با  

 

 ابروش رو داد باال و گفت:  یتا  هی 

 

 . گهید مینی_ما ا 

 

 کرد.  یازت مخف شهیرو نم زیچ چی_ه

 

 زد و با ابرو به روبه روش اشاره کرد: لبخند
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 _حالل زاده است! 

 

  نی نگاش کردم، اشِک تو چشماش رو از هم یکه تازه اومده بود با خوشحال  ییدا دنید با
تو   د،اونمیچرخ ی خونه م یگوشه گوشه  نیداد نگاه دلتنگش ب صیتشخ  شدیفاصله هم م

  یاجازه ندادند بره تو خونه  چکدوم یخونه بزرگ شده بود نه مامان و نه بابا ه نیهم
لبخند زد و به طرفم اومد،دستم رو   کنمی نگاهش م دید  یکنه وقت یزندگ  ییخودش تنها 

 خنده داشت  گفت:  ی  هیکه ته ما  ی تو آغوشش،با صدا دیگرفت و منو کش

 

 _تولد مبارک فنچِ من.

 

  دایتو نگاهش هو یلبش ،ناراحت  یکردم و از آغوشش جدا شدم،با وجود لبخند رو  تشکر
 بود کنارم نشست. 

 ؟ ی دادیواب نمرو ج تیگوش هو؟چرای  یرفت ی_کجا گذاشت

 

 : دیبه موهاش کش یدست

 

 داشتم تنها باشم. از ی_ن

 

 باهات حرف بزنم،نجال...  دی_با
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 گفت:  یعصب

 

 . اری_اسمش رو ن

 

 _اما...

 

 دیفهم ی رفت،اگه داشت م  یوقت نم  چیبهم داشت ه ی_اما و اگر نداره،نجال اگه حس
 دوستش دارم.

 

 یبزن  ینشده باهاش حرف ری تا د دیفهمه،باینم ینجال نفهمه تا نگ دیبگم شا خواستم
چون ِحست متقابله نجال هم دوستت داره،اما امونم نداد از کنارم بلند شد و به طرف  

 رفت. زدندی نشسته بود و حتم داشتم درباره کار  حرف م نیام ی که کنار بن ری آرشاو

 چی ر دوشون کله شق و لجباز،ههمن،ه یرو کالفه رها کردم،حقا که برازنده   نفسم
 کدومشون صبر 

 من حرف بزنم.  نکرد

رو دوست داشتن اما از احساس   گهی د سوخت،همیهم دلم واسه هر دوشون م یطرف از 
 هم خبر نداشتن! 

و دوباره سر و صدا ها باال گرفته بود،بعد از اون نرگس    دیها رس هیبه باز کردن هد نوبت
 . دی رس یکه صدا به صدا نم یاهنگ رو تا آخر کرد جور یصدا 
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وقت از خاطرم  فراموش   چیکه ه یبود،شب یماندن ادیخوب و به  یلیخ شب
نه تنها  نباریاما ا   کردیم  رمیکه هربار با اومدنش دلگ ید،بارونی بار ینم نم م شد،بارونینم

 کرده بود. هیبهم هد  ریبود که آرشاو  ینبود بلکه سرشار از حس خوش ری دلم دلگ

مجلل رو داشت اما   یعروس هیقصد   ری ،آرشاو م یرو هم گذاشت یشب قرار عروس همون
مهمون که    یدعوت کردن کل یبه جا  ستین یفکر بد  دمیبعد ها که خوب فکر کردم د

  یکمک ای  ازمند،وین یآدما  ای ه یری به خ میبد جشن رو نینرسه،پول هم یچیتهش  به ه
  یجشن خودمون هیو به هم برسند،عوضش   رندیبگ  یبشه به چند تا زوج که بتونن عروس

 .میر یکه  فقط دوستامون  دعوت باشند  بگ

 نگاهم کرد و گفت:  نی با تحس ری آرشاو مم،ی از گفتن تصم بعد

 

 .یمیزندگ  ی انتخاب ها ن یاز بهتر  یکیکه تو  یثابت کرد   گهیبار د  هی_

 

   شونیکه به خاطر نداشتن پول ،عروس میها پول اون جشن  رو به چند تا زوج داد  بعد
 افتاد .  یعقب م

 

شده   داریخونه اونقدر خسته بودم  که حد نداشت،چون صبح زود ب می رفت یشب وقت اون
   ییدا  ادیو تختم  همون لباسام  خودم رو انداختم ر ومد،بایخوابم م یبودم بدجور
 رفت تو اتاقش و درم بست. م یبدون حرف  مستق میکه اومد  نیافتادم،هم

 ...زدمیهر طور شده باهاش حرف م دیبا

چطور به خواب   دمیخسته ام بسته شد و نفهم یفکرا بودم که کم کم پلکا  نی هم تو
 رفتم.
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اه کردم  ساعت  ،خواب آلود به ساعت اتاقم نگ  دمی از خواب پر میزنگ گوش یبا صدا  صبح
داد،نرگس   یداد ب ینجال افتادم که امروز صبح پرواز داشت ا  ادیداد،یهفت رو نشون م

 که  یحس بد داشتم،مثل وقت هیگه،ی ساعت د  هی یعنیگفت ساعت هشت  پروازشه  

افتادم،نه نه از  یخونده بودم صبحش رو خواب م یکه کل  نیامتحان  داشتم و با ا که
 اونم بدتر...

خواب    دی،آخه چرا با  هیگر  ری بودم کم مونده بود بزنم ز  یاز دست خودم عصبان بدجور
 رفتم؟ یم

 . زدمیحرف م ییبا دا دیجت پتو رو از روم کنار زدم با مثل

زد  یبود اگه زنگ نم ریکردم آرشاو  خورد،نگاشیافتادم که داشت زنگ م  میگوش ادی  تازه
 تادم. اف  یخواب م

 پاسخ مونده!  یب شیقبل یکه چند تا از تماسا  دادینشون م میگوش   یصفحه   یباال

  یبگه با ناراحت یزی چ نکهیزدم  رو اتصال،قبل از ا رفتمی م  ییکه به طرف اتاق دا  یحال در
 گفتم:

 

 حرف بزنم.  یینشد با دا شبیافتادم د  ر،خوابی_ آرشاو 

 

 .نیی پا  نیا یب کم،زودیمن نزد دونمی_خودم م

 

 خواب رفتم؟  یدونی_از کجا م
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 من خونسرد جواب داد: برخالف

 

  رمی ام  یهم که زدم جواب نداد ،زنگینفرستاد  ریشب بخ  شهی_از اونجا که بر خالف هم
 نشده. ری کن تا د دارشیخاموش بود،برو زود ب شیکه گوش

 

 کردم؟ یتورو نداشتم چکار م ری ممنونتم آرشاو  ایدن هی  ی_وا

 

 رفتم،غرق خواب بود،صداش زدم. ییدو به اتاق دا  با

 

  میبر  دی،با یباهاش حرف بزن دیبه نجال،با یزنگ بزن  دیشو با  داریزود باش ب یی_دا
 دنبالش تا نرفته...

 

 و خواب آلود نگام کرد.   جیرو باز کرد و گ چشماش

 

 ؟ ی د ید ؟خوابیاول صبح یگی م ی_چ

 

طرفه    هیاما خواب رفتم،ِحست به نجال   زدمیباهات حرف م  دیبا شب یه؟د ی_خواب چ
 نجال هم دوستت داره!  ستین

 

 تعجب نگام کرد:  با
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 ؟ ی گیم  یدار ی_چ

 

تو ازش خوشت   کردهی تو اتاقم خودش گفت،از همون اول عاشقت بوده اما فکر م روز ی_د
 .ادینم

 ؟ یکه دلخوشم کن  یگیم   یجور نیا  ی_دار

 

 ه؟ یچ_بابا به جون خودم،دروغم 

 

 :دیدرخش چشماش

 

 وقت بهم نگفت؟   چی_پس چرا ه

 

 !یوقت نگفت   چیکه تو ه یلی_به همون دل

 

 نجال رو گرفتم  یرو درآوردم و شماره   میگوش

 :ییدست دا  دادم

 

 بگو نره. یتا پروازش نمونده،بگو تو هم دوستش دار یزیباهاش حرف بزن،چ ای_ب
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بود،هرچه قدر بوق خورد جواب نداد دوباره گرفت اما   دایتو تک تک حرکاتش پ اضطراب
 بازهم جواب نداد.

 

 گفت:  یناراحت با

 

 . دهی_جواب نم

 

 . ینره حلقه رو هم بردار ادتی   یآماده شو،راست کهینزد ریدنبالش آرشاو  میری _م

 

 میبه دست و صورتم زدم و آماده شدم،بعد از آماده شدنمون باهم رفت یآب یسرسر
 فت: گ ییرون،دایب

 

  اوردمیدر م نگیرو از پارک نی اومده،وگرنه تا اون موقع که من  ماش  ری _خداروشکر آرشاو
 گذشته بود. یکل

 

 خواب افتادم اومده دنبالمون.   شبید ده یشرکت،اما فهم رهیساعت م ن یا  شهی_اهوم  هم

 

 بود. دهیخودمه،به تو بود که نجال پر  قی_رف
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 .شد ینم یجور نی ا  یدادی_اگه از اولش به حرفام گوش م

 

 که داد گفت: یبعد  از سالم هول هولک یی دا میکه شد سوار

 

 . دهیتا مرغ از قفس نپر  میپات رو بزار رو گاز ،زود بر  داداش

 

 و گفت:   دیخند ری آرشاو

 

 . میرسی_نترس م

 

بهم  نهیاز تو آ ینگاه میروند،نی حال ماهرانه م  نیروشن کرد  با سرعت ودر ع نو یماش 
 انداخت: 

 

 _از تو چه خبر خانم خوش خواب؟ 

 

به  یدست رو دلم نذار ،آخه چه وقت خواب رفتن بود...بازم ممنونم اگه تو نبود ی_وا
 بود.  دهینجال پر  ییقول دا

 

 ؟  ی نگفت یزیچرا چ نی توماش ینذاشتم حرف بزن ی_آخه دختر من تو مهمونییدا
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 یبزن یکن یآب و روغن قاط ارمیاسم نجال رو  ب دمیترس یکرد ی م یرانندگ ی_داشت
 .یناکارمون کن

 

 ؟  یکم تندتر بر  هی شهی داداشم م ری_آرشاو 

 

 : میبا تعجب گفت ری آرشاو منو

 

 تند تر؟  نی_از ا 

 

 رو خاروند و مثل بچه ها گفت:  شیشونیپ

 

 بشه. ر ید ترسمی _م

 

 .میرس ی _نترس به موقع م

 

 خطاب به من گفت:  ییدا

 

 گفت... یکن نجال اون روز تو اتاقت چ فی تعر می_تا برس
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  کی کردم،خداروشکر تو تراف فی نجال رو خالصه وار براش تعر یبه اونجا حرفا دنیرس تا
 :دی به ساعتش انداخت و نال یبا استرس  نگاه ییدا  م،ینموند

 

 . ره یداره م دونمیشده،م ری_د

 

 بشه!  ریواقعا د دمیترس یطرف  م هیطرف خنده ام گرفته مثل بچه ها شده بود از   هی از 

 

 نمونده.  یزیچ گهی د  میدی_رسری آرشاو

 

  دی دو شی شد و به طرف ورود اده یبا عجله پ ییرو نگه داشت،دا نی که ماش یاز کم بعد
 من وقت پروازش بود،نکنه رفته باشه؟   یبه ساعتم نگاه کردم خدا

 

 شدم . ادهیموند اما من پ  نیشتو ما ری آرشاو

 

 .کردندیداشتند پروازشون رو اعالم م دمیکه رس یقدمام سرعت دادم درست وقت به

بار  لی جهت تحو  ه،لطفای...به مقصد ترکیما یمحترم پرواز شماره...هواپ  نیمسافر 
 د،یبه...مراجعه کن

کنارش   ی وقت  گشتیبا چشم دنبال نجال م تیاون همه جمع ونیکه از م  دمیرو د  ییدا
 ناراحت گفت: دمیرس
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 پس کجاست؟  نمشیبی _چرا نم

 

 رفت، یکنار پدرش چمدون به دست داشت م  دمشیکنکاش کردن د یاز کم بعد

 دست نشونش دادم و زود گفتم:  با

 

 _اوناهاش،اونجاست.

 

 که اشاره کردم نگاه کردم.  یجا به

 

 _کجاست؟ 

 تنشه،چمدونش قرمزه. یآب ی_بابا مانتو 

 

 _آره خودشه. 

 

که به   دهی زد پدرش معلوم بود نشن ،صداشد یبه طرفش دو  عیحرف سر  نیدنبال ا  به
مکث برگشت،و نا مطمئن به طرف صدا   یو بعد از کم ستادی راهش ادامه داد اما نجال ا

 گرفت.  ی نگاهش رنگ تعجب و ناباور ری ام ییدا  دنینگاه کرد،با د

چشماش رو از   ده،درخششیبار پشت سر هم پلک زد تا مطمئن شه درست د  چند
 .فتهیب نی چمدونش رو رها کرد که باعث شد رو زم د،دستهید شدی فاصله هم م نیهم
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بودم و با لبخند نظاره گرشون بودم   ستادهی ا  شونیتر رفت ،تو چند قدم کی نزد  ییدا
 جعبه حلقه رو در آورد بازش کرد و به طرف نجال گرفت،و با ِمن ِمن گفت:  ییدا

 

 _با من...با من...

 

کرده بود لبخند زد،حلقه رو برداشت و دستش   سی که صورتش رو خ  ییاشکا   ونی م نجال
 گفت:   کردیکه مات و مبهوت نگاهش م ییکرد و با لبخند روبه دا

 

 ؟ یکنی_با من ازدواج م

 

 :کردی منتظر  و با لبخند نگاش م  کرد،نجالیبا تعجب نگاهش م یکالمبدون گفتن  ییدا

 

 ؟ یبگ  یزی چ یخوای_نم

 

 گفت: طنتیمکث با ش  یو بعد از کم د یخند دهیدرست شن دیفهم یوقت ییدا

 

 دارم... لیبا بزرگ ترم مشورت کنم راستش من قصد ادامه تحص دیبگم با یچ دونمی_نم
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 ی فیکه معلوم بود خنده اش گرفته،اخم ظر نجال

 زود بگه. یی چهره اش نشوند که باعث شده دا  به

 

 م؟ یبذار ی_حله،قرار ازدواجمون رو ک

 

 خنده کنارشون رفتم و گفتم:  با

 

 . نیخوشبخت بش  دوارمیام گمی م کی _به هر دوتون تبر

قدرشناسانه نگام کردم بغلم کرد و با  ییو خجالت تشکر کرد،دا  یبا خوشحال نجال
 گفت:   یخوشحال

 

 . ری_ممنونم ازت آرام، هم از تو و هم از آرشاو 

 

 کردم... ی_من که کار

 

 آغوشش جدا شدم: از 

 

 تنها نمونه. ادی از شما دوتا کله شق راحت شد،من برم آقامون ز   المی_خ
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منتظر   نی به ماش هیتک  ریرفتم،آرشاو  یبلند به طرف خروج  ییحرف با قدما   نیاز ا بعد
رو در آوردم و   میبود گوش یدوست داشتن یلیبود ژستش خ دهیبود،هنوز منو ند ستادهی ا

 . قشنگ افتاده بود یلی در همون حالت ازش عکس گرفتم خ

 

 : دیپرس  دمیکه رس کشینزد

 

 شد؟ ی_چ

 

 گفتم:  باخنده

 

 .شدی م د ی_همون که با

 مقدمه گفتم: یکرد،بینگام م یبود و با خوشحال دهیرو فهم زیلحن شادم همه چ از 

 

 دوستت دارم؟  یلیخ یدونستی_م

 

 عشق نگام کرد و گفت:  با

 

 ...شتری_من ب
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کرد، صورتم رو طرف   دن یسوز داشت،بارون آروم شروع به بار یبود و هوا کم زیی پا کی نزد
 . کردی م  سیبلکه نوازش وار  صورتم رو خ انهینه تاز  نباریآسمون گرفتم نم نم بارون ا 

اشک نشد بلکه  نباریاز دست داده بودمشون ا  یروز بارون کی که تو  یپدر و مادر ادی
 لب نثار روحشون کردم. ری شد که  ز  یفاتحه ا 

و با   ستادندیگوشه ا  هیپدر و مادرم  کردم اون لحظه  یخنده دار بود اما حس م دیشا
 داره!  تی که رنگ رضا یلبخند نظاره گرم هستند،لبخند 

  شهیافتادم )تو بارون هم م شدیدرونش خالصه م میکه زندگ  ی،مرد ریحرف آرشاو   ادی 
 خاطرات خوب رقم زد( 

که از جنس خداست   یحرفش  رو با تموم وجودم درک کردم،بارون  نیمن اون روز ا  و
 رحم باشه؟  یسخت و ب  تونهی چطور م

 صدام زد:   ریارشاو 

 

 ... یخوری سرمام  یشیم سیور دختر خ   نیا  ای_ب

 

تموم احساس که نسبت بهش در بند بند وجودم شکل گرفته بود نگاش کرد و با لبخند   با
 زمزمه وار گفتم: 

 

 .کندی م_باران مرا عاشق  

 مرا عاشق تر... زیی پا

   یزیی باران پا نیتو بگو ا  حاال
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 کند؟ یچه م بامن

 

   انیپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

http://www.romankade.com/
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