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با صداي کمک راننده که اعالم میکرد تا نیم ساعت دیگه به تهران میرسیم سراز شیشه اتوبوس بر داشتمو از 

 . به بقیه مسافر ها که در تکاپوِ جمع و جور کردن وسایلشون بودن نگاه کردم,منظره بیرون دل کندم 

از زیپ جولوش  کمویایینه کوچ,خم شدم کولمو که به دیواره اتوبوس تکیه داده بودم رو از زیر پام برداشتم 

به  کیدراوردم به چهره زرد وزارم لبخند زدم که بیشتر به یه پوزخند شبیه بود نمیدونم چقدر تو اون ایینه کوچ

ترمینال تهران میداد دل ازش نکندم  بهخودم زل زدم که با صداي کمک راننده هم که خبر از رسیدن ما 

نشونه اي از باران چند ماه پیش پیدا کنم این باران خسته به وسعت  کیهمچنان مسر بودم که تو اون ایینه کوچ

 .سال زندگی برام غریبه بود 23

م چقدر رو دوشم جا به جا کردم کیف لپ تاپمو تو دست چپم گرفتم اروم از پله هاي اتوبوس پایین اومد کولمو

هوا خفه بود البته جاي تعجب نداشت براي منی که بچه شمال بودمو تو اون اتمسفر نفس کشیدم این هوا واقعا 

وحشتناك بود داشتم به این فکر میکردم وقتی اخباراعالم میکرد به دلیل الودگی هوا مدارس تهران تعطیل 

 .میباشد چقدر هوا میتونست الوده باشه

ببخشید اقا اون چمدون قهوه اي  -میاورد گفتم رونیچمدون هارو از دریچه زیر ماشیین ببه کمک راننده که  رو

 رو بیرون میارین

 اون اخریه -

 نه این بزرگه -

 ممنون -

بلند چمدون رو تو دست راستم گرفتم پشت خودم کشیدم تا جایی که سعی داشتم چمدون بزرگی  ي دسته

شه می دونستم از االن به بعد باید خیلی قناعت کنم شاید حاال برداشتم تا همه وسایل و لباسام توش جا ب

خودم غرق بودم سالنه  افکارهمون طور که تو ......حاالها پولی دستم نباشه براي خرید لباسو چیز هاي دیگه

 .سالنه به سمت اولین ماشینی که تو راس دیدم بود قدم بر میداشتم

 ...خیابون...ببخشد اقا خوابگاه  -

 صندوق عقب ذارمیدخترم چمدونتم م بشین -

 ممنون -
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دقیقه راننده هم سوار شدو ماشین به ارومی به  2عقبو باز کردم تقریبا خودمو روي صندلی پرت کردم بعد از  در

حرکت دراومد ومن حریصانه به این شهر غریب که پناهگاهم شده بود نگاه میکردم نمیدونم شاید دنبال یه 

 .چهره اشنا میگشتم

مرد راننده که خطاب به  يبودم که باصدا رهیخ یبه نقطه نامعلوم,تو افکار خودم غرقو  ریچند ماه اخ نیا طبق

 ؟ییدخترم دانشجو:من گفت

بله اکتفا کردم اما مثل  هیلب به  ریبود چشم دوختم ز دمید طهیمرد که تو ح مرخیگرفتمو به ن رونیاز ب نگاه

 دست بردار نبود نکهیا

 ؟یخون یم يچه رشته ا -

 یمیش یمهندس -

 پدر مادرت نگهت داره يخدا برا نیافر

 .....ندارن میاز قبول يخبر یفکرکردم که پدر مادرم حت نیجمله به ا نیدر مقابل ا ومن

 

بهش برسم سوار  عتریپا تند کردم تا سر دمیکم دور تر د هیبابا رو  نیاومدم ماش رونیاز جلسه کنکور ب جانیه با

 :دیپرس شیشگیشدم بابا با لبخند هم

 دخترم ،چطور بود؟ یخسته نباش -

در خونه پارك  يجلو دیبا ییالبالو 206 میجواب قبول يفردا یرو شل کن سهیسر ک ی،بهتر حاج عل یعالـ -

 باشه گفته باشم

 خدا دیبه ام -

 دیکشیم رونیانتهام ب یراننده بود که منو از افکار ب يهم صدا باز

 میدیدخترم رس -

نام خوابگاه روش نوشته شده بود نگاه کردم از  یبنر اب هیکه با  يقهوه ا يساختمان روبه روم با سنگ نما به

ساختمان بود رفتم زنگو فشار دادم بعد از  یکه تو ضلع شرق یکرم رنگ يِشدم به سمت در ورود ادهیپ نیماش

 .باز شد کیت يدر با صدا هیچند ثان

که به  یکیکوچ زیپشت م يچادر یبود که در انتها خانوم یسالن نسبتا بزرگ خوردیکه به چشم م يزیچ نیاول

 .از راه پله قرار داشت نشسته بود یفاصله کم
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بودم  ستادهیبه خودم اومدم که جلوش ا یوقت داشتمیبه سمتش قدم بر م کردمیم زیانال طویطور که مح همون

 .وبه من چشم دوخته بود

 بارانِ موحد هستمسالم  -

 :اومد وبالبخند گفت رونیب شیجمله رو باهول گفتم که زن از حالت تدافع نیا نقدریا

 دخترم نیبش.هستم مسئول خوابگاه يریام -

 اشاره کرد زیگوشه چپ م یصندل وبه

 ياومد ریشروع شده با تاخ شیدخترم کالسا ازدو هفته پ -

 اومده بود شیبرام پ یمشکل دونمیبله م -

کرده بود و  یکه بابام منو تو خونه زندان گفتمیم یخب چ دیرسیبود که تو اون لحظه به ذهنم م یتنها دروغ نیا

 دو هفته رو به فکر راه فرار بودم نیمن تمام ا

 میکنیرو قبول نم یتیمسئول چیه نجایدر ضمن ما ا ،یموفق باش.4طبقه سوم واحد .واحدت  دیکل نمیا -

 بله متوجه ام ممنون -

 .گرفتم به سمت اسانسور حرکت کردم سوار شدم دویشدم کل مخ

ثبت نام دانشگاه و رزرو  يکه بهم داشت کارا يادیدخترعموم بودم به خاطر شباهت ز الیل ونیرو مد نایا همه

 .داده خواهرش بوده يکه عروسشو فرار یکس شدیکه فرهاد متوجه م يبر روز يخوابگاه رو انجام داده بود وا

 کردمیبه در واحدها نگاه م ارمیب رونیچمدونم رو ب کردمیم یهمونطور که سع ستادیا یفیبا لرزش خف اسانسور

 .دیبازش کردم همه سرا به سمتم چرخ یچند ضربه به در زدم و به ارام دمیراه رو د هیواحد چهارو انتها

خودشونو جمع و جور کردن و  عیکه با ورودم سر زدنشیم کنمیم ،فکریکیبودن سرِ  ختهینگاه اول چند نفر ر تو

 .با تعجب بهم زل زدن، خندم گرفته بود

 دتونیجد یسالم باران هستم هم اتاق -

 به خودش اومد هیهم داشت زودتر از بق يکه قد بلند یسبزه و بانمک دخترِ

 دامیمنم ش يسالم کاکو خوش اومد -

سمت  زهیم زهیگالره ست و دختر رکمپوت گوشت  نیکه نسبتا چاق بود اشاره کرد ا شیدختر سمت چپ به

 هم نرگسه زهیخاله ر نیراستش رو نشون داد، ا

 هفت جدو ابادته زهیخاله ر -نرگس
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 کمپوت گوشتم عمته  -گالره

 :با خنده گفت دایش

 یبارب شونمیشما رستم دستان ا طلبمیپوزش م -

 :گفت دادیکه باهام دست م ینیداشت با لبخند جلو اومد در ح یبورو صورت گندم يکه موها يا گهید دختر

 تو ایب يستادیدر ا يان چرا جلو وونهیول کن د نارویهستم ،ا یلیسالم ل -

 با مزه ان یلینگو خ يوا -

چقدر بامزه ان،البته  یشیمتوجه م يسکوت بود قهیدق کی ازمندیعاجزانه ن یامتحان داشت ی،وقتیلیآره خ  -

 شهیم داشونیپ گهیدوساعت د یکیتا  دوتاشون امروز کالس داشتن ستیگروهشون کامل ن

 ننه جون یگیپشت سر ما م یچ -دایش

 یروح عمتو شاد کن يدوست دار یلیخ نکهیمثل ا دایتمومش کن ش -یلیل

 :روبه من ادامه داد و

 یکن یاستراحت هیجابه جا کن تا  لتویتو وسا ایب يخسته ا یلیمعلومه خ -

پنجره رو انتخاب  ریز يجا به جا کردم،تخت فلز لمویچمدونمو باز و وسا دایبا بچه ها به کمک ش ییاز اشنا بعد

 ...کردم

دوش  ریز.به حمام رفتم یدست بلوز شلوار اب هیدوش اب گرم داشتم بعد از برداشتن  هیبه  ازیخسته بودم ن یلیخ

توش نداشتم فکر نکنم و از خدا خواستم کمکم کنه که با  يریتاث چیکه ه ياب با خودم عهد بستم به گذشته ا

 .محکم رو به جلو گام بر دارم يقدم ها

 ...تا از عکس العمل فرهاد و بابا، با خبر بشم گرفتمیتماس م)دختر عموم(الیبا ل دیبا

 

 دیامروز کالس داشتم با دادینشون م6سرم برداشتم ،ساعت  يشدمو از باال داریاز خواب ب میاالرم گوش يصدا با

 .دانشگاه رفتمیم

دختر (الیکه با ل يبار نیاز اخر کردمیومن چقدر احساس ارامش م گذشتیماه از حضورم تو خوابگاه م کی

بابام در به در دنبالمه به همه شک داره مثل  کردیم فی،تعر گذشتیم يحرف زده بودم دو هفته ا) عموم

به تهران اومده  لیادامه تحص يمن برا دیخطور نکرده که شا البته هنوز به ذهنش مونهیاتشفشان م

همه دوستام برده خونه تک تکشون رفته با دادو هوار  شینداشتمو پ يِابرو گفتیم الیکه ل يباشم،اونطور
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هفته قبلِ  کیظلمه عروس  یلیخب حق داره خ مونهیم شیمنو بگن،فرهاد هم مثل اسفند رو ات يخواسته جا

منو  یجاشون تمام پاکدامن یاونا با تعصب ب چهیکه به من شده ه یدر مقابل ظلم نایفرار کنه اما همه ا یعروس

 .سوال بردن ریز

 ده ها از من گفتن یرات نم يکالس ندار يمگه با محمد گهید ،پاشویکنیفکر م نقدریا یشیتو خسته نم -دایش

  ریصبح بخ -

درست  يچه صبحونه ا دایمامان ش نیبب ایکن صورتتو بشور ب شیج دختر گلم،پاشو دخترم برو ریصبح بخ -دایش

 کرده

 :گفتم  ینازك کردم با لحن لوس صدامو

 یبافیموهامم م یمامان -

 بهش بگو برات ببافه يکارا مردونه ست،هر وقت شوهر کرد نینه گلم ا -

 دهیادامه م رهیکه به سمتش م ینیدر ح شهیبلند م لشیموبا يصدا

 شهیمنتظرمونه زود باش االن غر زدنش شروع م نییدخترم بابا حامدتم پا ایب -

که اصال  کردیاقاوار رفتار م نقدریا دادینشون م يا دهیبودم،پسر خوب وفهم دهیرو د دایحامد نامزد ش يبار چند

نگاه  دایش يهایبه مشنگ باز يعالقه ا هیاز چشماش خوند با  شدیاما عشقو م خوردیدلقک نم دایش نیبه ا

 .شدیم شیکه ادم حسود کردیم

 رمیگرفتم روزنامه بگ میبعد از صبحونه حامد مارو تا دانشگاه رسوند تا غروب کالس داشتم بعدم تصم خالصه

 شدیاالن دانشجو بودم مشکل خونه نداشتم پس فردا که درسم تموم م کردمیپس انداز م دیدنبال کار باشم با

 المیمقدار خ هی شدیم ونیلیم 12حدود  هالونک اجاره کنم،البته با فروش طالهام ک هیبود  یدستم م یپول دیبا

 یدستو گردنش خال یزشته دختر حاج عل گفتیمامان م ندازمیطال نم زدمیچقدر غر م ریبخ ادشیراحت بود 

 .ممنونشم باشم دیباشه االن با

 ...اومدم ادهیمترو تا خونه پ ستگاهیا از

 یسالم به همگ -

 ؟يکرد رید نقدریسالم چرا ا -دایش

 يرفته بودم نامزد باز-

 دلمو خوش کنم يعرضه ها هم ندار نیاخه از ا -
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 بمونه شیسالم جون نرگس نگو تو خمار -نرگس

 زهیتو خفه خاله ر -دایش

 صدا نکن يجوریمنو ا گمیم شهینم تیعمته نردبون حال زهیخاله ر -نرگس

 رفته بودم دنبال کار دیتمومش کن يوااا -

 ینداختیمارو به جون هم نم یگفتیاز اول م یمرض داشت -دایش

 از من گفتن... یمونیشه توش م نیدرسات سنگ...یکار واسه چ -دایش

 ...کمک خرج خونوادم باشم براشون سخته خوامیم -

 گفتمیخوب دروغ م نقدریا یک از

 پس شانست گفته -دایش

 چطور؟ -

با اخالق  نیشرکت، دربه در دنبالِ منش ادینم گهید نکهیبارداره مثل ا شونیمنش گفتیحامد م روزید -دایش

 تونن استخدام کنن یروهم نم یپسرعموش هر کس

 ِپسرعموش؟ -

 یلیحامد خ هیبهش سالم کنم اما ادم خوب ترسمیم یمن حت هیجد نقدریپسرعموشه،ا سشی،رئ گهیاررره د -دایش

حامد از اون کله گنده  يعمو یدونیداره از جنَم خودشه اخه م یباباش نبوده هر چ طهیبل ریز گهیقبولش داره م

 هاست دو سه تا کارخونه داره

 شم؟ یمنش -

برو خدارو ...همه ادعا نیجوجه مهندس ترم اول ارشدو ا هیدر نظر گرفتن، استیر زینه قربونت،برات م -دایش

 شکر کن

 مطمئنه طشیشو تا بعد خدا بزرگه،حداقل مح مدت مشغول هیحاال  گهیدرست م دایش -نرگس

 هست؟ یحاال شرکت چ...باشه -

 ...پخش دارو -دایش

 رمیدوش بگ رمیپس خبرشو بهم بده،من م -

که در انتظارم بود فکر  ییاومد و من به فرداها یاب با شتاب به سرو صورت و تنِ خستم فرود م قطرات

 .کردمیم
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 میشده نقطه افول زندگ نینداشتم اون شرکت نفر یشرکت گذاشتم اصال خاطره خوب هیکه پا تو  يبار نیازاول

 میاثبات پاکدامن يبرا یقانون یپزشک هیکه با قدم گذاشتن تو يا رونهیو.کرد رونهیو امویدن دیبا سع مییبود اشنا

معرفت نداشت که  نقدریکه ا یشد،عاشق اواربه سرم  دونستیچاکم م نهیکه خودشو عاشقِ س ییبه پدروپسرعمو

 .باورم کنه

 ...که خوامیمدرك م...خوامیعروسمو ببرم خونم مدرك م نکهیا يوگفت،من برا ستادیپدرم ا هیرو تو

که من قسم بخورم پامو اونجا بذارم خودمو گُمو  یقانون هیهم از ترس ابروش منو کشون کشون ببره پزشک بابا

مامان خونه رو  يالتماسا يوصدا ادیدست بابا رو صورتم فرود بدوران  نیا هیکه باز هم به رسم اشنا کنمیگور م

 ...پر کنه

 میاون تو،سفره انداخت یکنیکار م یچ...شاایباران ا يمرد -دایش

 اومدم...اومدم  -

 باران؟ ياماده شد -دایش

 استرس دارم دایش ياره، وا -

پنج شنبه ها که کال  ستین یکالساتم گفتم مشکل يبابا،به حامد سپردم هواتو داشته باشه،روزا الیخ یب -دایش

 ...شرکت برس بعداز ظهرم به کالسات يِها هم تا ظهر به کارا کشنبهی لهیشرکت تعط

 جبران کنم يچه جور دونمی،نم دایواقعا ممنونم ش  -

 نشه رتیبرو د کنم،حاالینگران نباش نقدا با هم حساب م -دایش

 

*** 

که البته با ظاهر ارومم کامال در تضاد بود  دیکوبیم نمیوار به س وانهیردم قلبم دساختمون رو به روم نگاه ک به

 اوردم رونیب فمیاز ک مویگوش

 در شرکتم يسالم اقا حامد من جلو -

 طبقه سوم دیاریب فیسالم باران خانوم تشر -

در  يبا صدا کنمیدرو اروم باز م گمیم... بسم ا رلبیز} شرکت پخش دارو سبحان{ کنمیتابلو کنار در نگاه م به

 گردهیبه سمتم بر م ستادهیحامد که وسط سالن ا

 دیخوش اومد -
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 که نکردم ریممنون د -

 دیاریب فیاصال تشر -

در دو طرفش قرار داره به سالن  يمتعدد يکه اتاق ها يبلند هیبعد از گذشتن از راه رو شمیحامد هم قدم م با

گوشه راست سالن  زیکه پشت م یورودمون خانوم م،بایرسیشده بود م نیزاید ییبایکه به شکل ز ینسبتا بزرگ

 ستهیا ینشسته بود م

 تنهاست ،شهابیسالم خانوم رستم -

 سالم بله منتظرتونن -

 ممنون -

 کنهیدست به من اشاره م وبا

 دمونیخانوم موحد همکار جد -

 :دهیبه من ادامه م رو

 روهم به عهده گرفتن شونیا فیمترجم شرکت که در نبود خانومِ راد لطف کردن وظا یخانوم رستم -

حامد به سمت در  ییراهنما کنم،بایم یاظهار خوشبخت میدیکه باهام دست م ینیح کنمیبه سمتش بلند م دستمو

 .میشیوارد م دییبفرما دنیبا شن زنهیحامد چند ضربه به در م دارمیوسط سالن قدم بر م يسرمه ا

 ياز بناها ییو تابلوها دهیپوش يسرمه ا يواریبا کاغذ د وارایبود تمام د ییبایکلمه اتاق ز یواقع يمعنا به

ساله با کت وشلوار مارك که با ژست 30 یچرم ودر اخرجوان زیمعروف جهان روشون نصب شده بود،ست مبل وم

 .تربود افهیجوون ترو صد البته خوش ق کردمیکه فکر م يزیداده بود،از اون چ هیتک شیبه صندل یخاص

 نیانداختمو سالم کردم گرمم شده بود و ا ریسرمو به ز یشدم با شرمندگ تمیکه حامد داد متوجه موقع یباسالم

 یسع شدمیدختر بچه ها م هیشب شتریو ب نداختینبود چون پشت بندش لپام گل م يندیاصال احساس خوشا

مبل جا  نیاول يحامد رو یینماروبهرو شدم با راه زشیکردمو با نگاه تکردم به خودم مسلط بشم سرمو بلند 

 .گرفتم

 خدمتت عرض کرده بودم فشونویشهاب جان خانم موحد هستن تعر  -حامد

 منم باهاشون اشنا شم يبله حامد جان اگه اجازه بد -

 اوه چه بد اخالق اوه

 شنومیخب خانم م -
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 هم تو خوابگاه ساکنم نجایهستم ا ی،شهرستانیمیش هیندسبله باران موحد هستم ترم اول ارشد مه -

داشته  ییاشنا اتمیاز اخالق يسر هیبهتره با  دپسیمن باش یشخص یخانم شما قراره منش دینیخوبه،بب -

البته  دیباش میان تا خوامیاز شما هم م زنهیخودمو دارم زمان برام حرف اولو م يکار نیپلیسید د،منیباش

 ...باهوش

 کامال متوجه ام -

 کنمیهم با حامد هماهنگ م یمال لیخوبه،در مورد مسا -

 دیاریب فیحله،باران خانم شما فردا صبح تشر یپس همه چ -حامد

 نبود زشیپشت م یرستم میاومد رونیواز اتاق ب میگفتن ممنون بلند شد با

 دیرخویبا شهاب به مشکل بر نم دیباش قیباران خانم اگه تو کارتون دق -حامد

 دیشینم مونیاعتمادتون پش کنم،ازیم مویحتما،سع -

 روزیبدم بر عکس د یاتو دست ِ کس یروز اول خواستمینم دمیِ در شرکت رس يربع به هشت بود که جلو کی

تا  ،حسابداريیگانیاز با کردمیبه سر در همه اتاقا نگاه م گذشتمیکه از راهرو م نطوریشلوغ بود هم يسالن ورود

 ...اتاق کنفرانس و

 .جلو اومد باهام دست داد ییبا خوش رو روزیبود مثل د یکه رو به رو شدم رستم ییاشنا نیاول با

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 سالم ممنون -

دفتر  نی،ایافتیروزمرت بگم تا خودت کم کم جا ب يشرح حال از کارا هیمن  ای،بيزود اومد يخوب کرد -

نگران نباش زمان بگذره ...نطوریقردادا هم هم یگانیالبته با...جلساتم با تو ِ ینه،هماهنگایروزانه دکتر ک يقرارا

 ...ِراهرو ِ ياومد اتاق من انتها شیپ تبرا یترجمه دارم اگر بازم سوال یمن امروز کل زمیاد،عزیدستت م

 نیلطف کرد یلیخ -

امروز به  ينوشته شده بود تمام قرارا قیدق زینبود همه چ یکار سخت گذشت،بنظرمیم یاز رفتن رستم قهیدق ده

 ...3انضمامه جلسه ساعت 

داخل  انیبعد،ک هیاومد سرمو به سمت در چرخوندم چند ثان یم رونیکه از ب یمحکم يقدم ها يصدا با

 ستادمیچارچوب قرارگرفت،به احترامش ا

 ریسالم صبح بخ -
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 ریسالم خانوم صبح شما هم بخ -

بترسم  نقدریا شمیتونستم نفس بکشم اگه قرار بود هر دفعه که باهاش رو به رو م وارد اتاقش شد تازه یوقت

 ...رهیاعتراف بگ خواستیانگار م کردینگام م يموند طور ینم یبرام باق یجون گهید

گذشت منم خودمو با کارام  یم یساعت میبود،از ورود مهمانش ن یشرکت اصفهان ندهیقراره مالقاتش نما نیاول

و من منتظر بهش  ستاد،یا زمیاومد مقابل ِ م رونیب یبا اخم پررنگ انیسرگرم کرده بودم که در اتاق باز شدو ک

 چشم دوختم

 نشده ییرایبپرسم چرا از مهمان من پذ تونمیخانم موحد م -

 نیشما به من نگفت یول دیببخش -

 مونیکنم،خانم منو از استخدامتون پش ياداوریبه شما  دیاز هر مهمان با ییرایپذ يمن برا دییفرمایشما م یعنی-

 دینکن

 شهیتکرار نم گهید دیببخش -

 دوارمیام -

 ...اعصاب مهمــان دارن یتماس گرفتم به عرض رسوندم جناب دکتر ب میبا مش رح انیاز رفتن ک بعد

 ...دونستمیم دیتو دامنم گذاشت،خب من از کجا با یچه نون دایش نیرو خدا بب تو

 هیصحبت کنه  ينطوریا یحاج عل دونهی یکیجرات نداشت با  ینشستم دست خودم نبود کس زمیاخم پشت م با

 .دست و پامو گم کنم شدیباعث م کردیبهم نگاه م يجور

کردم مقنعه ام رو  ياداوریشرکت بود با تمام بخشا تماس گرفتموساعت جلسه رو  يبا کارمندا 3ساعت  جلسه

 ردم چند ضربه به در زدم وارد شدممرتب ک

 کنم ياداوریساعته جلسه رو  خواستمیم دیببخش -

 بله ممنون -

با شما از  یبدون هماهنگ ستیخودم فکر کردم درست ن شیبگم من پ دیدرضمن در مورد مسئله صبح با -

 کنم منتظر دستور شما بودم ییرایمهمانتون پذ

 .گفتم واز اتاق خارج شدم يا اجازه ااجازه جواب دادن بهش بدم ب نکهیا وبدون

 با من صحبت کنه  تونهیدوست داره نم يهر جور...طرفه یبدونه با ک دیبا مردمیم زدمیاگه حرف نم... اوف
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اجازه ندم  یبه کس گهیاز اون خونه فرار کردم با خودم عهد بستم د ینشستم ،وقت زمیکامل پشت م تیرضا با

سکوت کردم  کباریاز دست دادنه کارم باشه، متیبه ق یباشه حت خوادیکنه حاال اون فرد هرکس م رمیتحق

 ...ذارمینم گهیتاوانشو با از دست دادنه ابروم پس دادم د

 خانم معلومه حواستون کجاست؟ -

 ...رونیاومد ب یک نیا

 ن؟یگفت يزیچ دیببخش -

 دیعرض کردم شما هم تو جلسه حضور داشته باش -

 بله -

 تا پنجه،برسم خوابگاه نمازم قضاست ينماز بخونمـا،ساعت کار خواستمیرو چه به جلسه،تازه م یبابا منش يا

ها  یصندل فیرد نیاخر يرمق از جام بلند شدم به سمت سالن کنفرانس راه افتادم اصال حوصله نداشتم رو یب

ن ِکنفرانس به سالن مد شباهت داشت به صورت از سال شتریسالن نسبتاپرشد،البته ب قهیجا گرفتم بعد از چند دق

 .کنارم نشست یزدن اطراف بودم که دختر جوون دیدر حال د ینا محسوس

 دمیتا حاال شما رو تو شرکت ند دیسالم ببخش -

 !فوضـول چه

 هستم انیدکتر ک یمه،منشیروز ِکار نیسالم بله، امروز اول -

 مشغولم یگانیهستم قسمت با نیخوشوقتم مارال ام -

 موحد ن،بارانیهمچن -

 ییبایچه اسم ز -

حوصله  ستیحاالها ول کُن ن راست،حاالیسرمو به سمت سن برگردوندم معلوم بود از اون گ عیزدموسر يلبخند

پلکاش  انایاح شیهمه ارا نیبدونم با ا خواستمیاومده بود م شیبرام پ یسوال هیرو واقعا نداشتم البته  یکی نیا

 .هکن ینم ینیسنگ

کامال مسلط  میاز حق نگذر یول دیاعصاب به اتمام رس یجناب دکتر ب یگذشت تا سخنران یساعت کی خالصه

 .بود

که ذکر بعد از نمازمو  يخوندم،همونطورینمازمو م دیاز همه سالنو به سمت نمازخونه ترك کردم اول با زودتر

 .گشتیم يریزل زده بود دنبال چ زمیبه سمت اتاقم راه افتادم،جناب دکترطبقِ ِمعمول با اخم به م گفتمیم
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 کمکتون کنم؟ تونمیم -

 خانم؟ دییمعلومه کجا چیه -

 نمازخونه بودم دیببخش -

رو که تو گمرك مونده  ییداروها ستیل د،لطفایبا من هماهنگ کن دیبا دیکنیاتاقتونو ترك م یخانم شما وقت -

 ...به من دیبد

 یادب ش دیجناب دکتر،با شهینم ينجوریا نه

 بله چند لحظه -

شدنش  زی،مماس شدنه ساعدم با فنجون قهوه همانا سرر ارمیب رونیب میتقو يِاز ال ستویتا ل کنمیبلند م دستمو

 کت جناب دکتر همانا يرو

 ...جناب دکتر یهنوز بارانو نشناخت...شدیم دیشد انچه با و

 

با  يدرکمال نا باور یول شمیمنتظر عکس العملش م دوزمیبه چهرش چشم م کنمیاروم سرمو بلند م یلیخ

حداقل  ایصداشو باال ببره  دیطبق شناختم االن با ادیاصال با محاسباتم جور در نم نیو ا شمیلبخندش رو به رو م

 .شروع کنم شمویبااخم بهم نگاه کنه تا من پرده دوم نما

تو رو ادب  میکنیم گهیکار د هیما  ،حاالیمنو ادب کن یخواستیمثال م...گهیازقصد نبوده د یگب يخوایاالن م -

 يدیم لیفردا اول وقت بهم تحو يشوریخونه م يبریکت م نیم،ایکنیم

 ...گهیم یچ نیا

قدم  رم،چندیگیازش م کنمیاحمقا دستمو بلند م نیمنم ع رهیگیمقابلم م ارهیم رونیکمال ارامش کتو از تنش ب با

 گردهیدوباره به سمتم بر م رهیبه سمت اتاقش م

 یاشتباهو تکرار نکن نیا گهیکن د یدر ضمن سع -

تکون بدم،با بسته شدنه در اتاقش تازه به  دنیفهم ینرم سرمو به معن یلیخ شهیکه تو صداشه باعث م یتحکم

 شمیم ياز دست خودم کفر امیخودم م

 !دارم برات جنـاب دکتر -

 باران خانم؟شده  يزیچ -

 شد؟ داشیاز کجا پ نیا يواا
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 سالم اقا حامد،نه چطور؟ -

 کنه؟یکار م یکت شهاب تو دست شما چ -

 ! خـدا يا

 ...زهیچ -

 ...کن باران فکر

خواستم اجاره بِدن خودم  شونیشد از ا زیسر ر انیراستش دستم خورد فنجون قهوه رو کت دکتر ک...اهان -

 کنم زشیتم

 ...من لطفا دیه،بدیچه کار نیاخه ا -

 !خـدا...کردما يریگ عجب

 خودم خواستم کنمیخواهش م -

بودم وقت نکردم بهتون سر  رونیخوب بود،من از صبح ب تونیروز اول کار یراست...دیدونیهر جور صالح م -

 بزنم

 ...اوف

 شما هستم ونهیبله مد -

 شهاب هست؟...خانوم هیچه حرف نیا -

 دییبله بفرما -

 به سمتشون برگشتم انیحامدو ک يکه با صدا کردمیجمع وجور م لمویبود،داشتم کم کم وسا5 کینزد ساعت

 باران خانوم دیخسته نباش -

 نطوریممنون شما هم هم -

 ادیم شیپ گهیاتفاقه د...کنمیم زشیخودم تم ستمیبه زحمت ن یخانوم موحد راض -

 کنهیکه رو دستم انداختم اشاره م یبا ابرو به کت و

 دیحق با شهابه شما زحمت نکش -

 ...يزیخونشو بر یتونیبعدم م...اروم ...باش باران اروم

 کنم زشیخودم تم دمیم حیترج -

 کنمیاتاقو ترك م عیسر گمیم ياجازه ا با
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 ...بکنم یفکر اساس هی دیبا...شهینم ينجوریا

 

 سالم خانوم کارمند -نرگس

 سالم  -

 ؟يچرا پنچر -یلیل

 ...خسته ام بابا -

 تو دستت؟ هیکت ک -دایش

 انیک -

 کنه؟یدست ِ تو چه کار م -دایش

 جواب بدم دیجلو در با نیهم ایتو  امیب نیذاریم يواا -

 داره یخطر گاز گرفتگ دیریبچه ها فاصله بگ -دایش

 ست وونهیمرده د نیتو ِ،ا ریتقص کشمیم یاعصاب ندارما،اصال هر چ دایخفه ش -

 ؟یگیرو م یک -دایش

 یبه چ...ببر خونه برام بشورش گهیداده م خت،کتویخورد فنجون قهوه رو کتش ر ان،دستمیجناب دکتــر ک -

 !شماهــا نیخندیم

 ؟یزنیباشه بابا حاال چرا داد م -دایش

 رمیمن از فردا نم -

 یکه چ -دایش

 گردمینداره دنبال کار م یکه چ -

خاص  طیشرا ییدوما تو دانشجو شهینم دایکار پ ایراحت نیکه به هم ه،اوالیاسون نیبه هم یکنیفکر م -دایش

 ...مطمئن باشه چهارما طشمیسوما مسافتش تا خوابگاه دور نباشه مح يخودتو دار

پسره رو  نیا یرم،ولیم شمیمنِ ِ گردن شکسته فردا پا م...اوال دوما یشو،ه الیخ یب گهیمن غلط کردم شما د -

 کنمیادب م

 هوا سرده رونیداغ کردم ب ریبرات ش ایب يخورحرص ب خوادیحاال نم -یلیل

 بخوره ییهوا هیبزار دستو صورتمو بشورم،از صبح مقنعه رو سرمه موهام  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا EMERTAT  –باران  ينفس ها يصدا

wWw.98iA.Com ١٧ 

 خواستیشمارتو م يبهش گفتم امروز کالس ندار گشتیدنبالت م يپسره مهدو نیباران ا یراست -دایش

 ...که ينداد -

 ادیبه نظر م یخوب گه،پسرید تهیهمکالس دادمیم دیمگه نبا -دایش

 يدیپرس یاز من م دیتو نبا یعنی دایش يوا -

 ... رو ایلوس باز نیجمع کن ا -دایش

 يفکر یبدم،واقعا ب یدوست ندارم شمارمو به کس گمی،من م هیچ يلوس باز -

 شده یتو سرت،حاال مگه چ يندازیچرا صداتو م -

 دیتمومش کن -یلیل

اروم  یپاشم تا کم یچند مشت اب به صورتم م زنمیبه هم مدرو محکم  رمیم ییبه سمت دستشو تیاعصبان با

 ...کشوند یاهیس نیشماره شروع شدو منو به ا هیهم با دادن  دیبا سع مییشم،اشنا

 ...تیباران گوش -

 ه؟یک -

 الیل -

 اومدم -

 !کشمینم گهید ـایخدا

دکمه اتصالو  یدل نگرون ایدن هیبا  رمیگیرو از دستش م یبه ِدست منتظرمه،گوش ینرگس گوش رونیب امیم اروم

 )دختر عموم(المیل ونهیرو هم مد یگوش نیهم زنمیم

 اول اون حرف بزنه شمیم منتظر

 باران -

 سالم -

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 ال؟یشده ل يزیممنون چ -

 بشه زنگ زدم حالتو بپرسم یخواستیم یچ زمینه عز -

 افتاده یمامانم اتفاق يتو رو خدا راستش بگو برا -

 نه باران جان -
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 کنمیخواهش م الیل -

 که نشده فقط فرهاد با بابات بحثش شده یخاص زهیچ...خب -

 بحث؟ -

 ...حرفا نیاز ا ویفرار کرد يچه طور نتونستن چند روز از تو مراقبت کنن چه جور گهیفرهاد م گهیاره د -

 گفت؟یم یبابام چ -

حاال هم خودت مسئول فرار باران  یتو بهش شک داشت یقانون هیپزشک مشیعمو هم گفت اصراره تو بود ببر -

 ؟جاتیتو خوب الیخ یاصال ب...منم رفته هیابرو ستیکه فرار کرده دختر منم هست فقط نامزد تو ن یکس یهست

 خوبه؟

 اره خداشکر -

اومده  رونیاز اتاق ب یمن ک امیکنم تازه به خودم م یتماسو قطع م یزنم وقت یحرف م الیبا ل يا قهیچند دق هی

 ... کردمیوسط راهرو چه کار م... بودم

 

 شهیم یک خورهیکنه داره روحمو م دامیفرهاد پ نکهیندارم استرس ا یحرف زدم حالِ خوب الیکه با ل شیهفته پ از

 .نفس راحت بکشم هیکابوس تموم شه منم  نیا

نشده بودم اما افت  گرنیدچار م گهیکه به تهران اومده بودم د یشدم از وقت داریصبح هم با سر درد ب امروز

کرده بود چشمامم به  میشکمم هم عاص ریشده بود درد ز یدرد لعنت نیام باعث ا انهیاستروژن خونم قبل از ماه

خارج از شرکت جلسه داشت  نکهیمثل ا مبود دهیند انویشباهت داشت خدا شکر از صبح ک شتریدو کاسه خون ب

به خوب شدن  تیسرم نَرَم رضا ریدرد منو تا درمانگاه نکشه تا ز نیا تمدونسیکه از خودم داشتم م یبا شناخت

 . دهینم

 موشکافانشو نداشتم يحوصله نگاها نمینب انویک کردمیخدا م خدا

 سالم خانم موحد -

 ...شمیاخه من شرمندت م... يمنو دوست دار نقدریچرا ا ایخدا

 دیسالم دکتر،خسته نباش -

 اتاقم دیاریفرستاده شده رو ب رازیکه به ش يریاخ کسالی ییاقالم دارو ستیممنون خانم،لطفا ل -

 بله -
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 شهیباعث م میناگهان جهیگ شم،سریبلند م یصندل ياز رو یمنم به اروم دارهیبه سمت اتاقش قدم برم انیک

 ...کنه يریبند کنم تا از سقوطم جلوگ زیدستمو به لبه م

 ..در ضمن  -

 نهیبیتو چهرم م یچ دونمینم کنمیکنه نگاه م ياداوریرو  يگرید زهیتا چ دهیچپش چرخ يپا يکه رو انیک به

 ادیبه سمتم م عیکه سر

 خانوم؟ ستیحالتون خوب ن -

 بود یان جهیسرگ هیممنون خوبم  -

 درمانگاه میباشه ،بهتره بر نییفشارتونم پا دیبا کنمیم ده،احساسینشون نم نویچهرتون ا یول -

 شمیاب قند بخورم خوب م هینه نه، -

 بگم میبه مش رح نیاجازه بد -

 شهیکه باعث م گمیم یفیاخ خف هی کنهیطاقتم م یدرد ب گهیره،دیگیم مویمش رح یداخل دارهیرو بر م یگوش

 رو سر جاش بذاره یگوش

 درمانگاه میریم دیبلند ش -

 ..اخه -

 .ادامه ندم گهید شهیکه باعث م دازهیبهم م يا گهید یبه مراتب وحشتناك تر از هر زمان ینگاه

 شدمیم نشیبرام نمونده بود وگرنه عمرا سوار ماش یبود واقعا جون دهیبه مغز واستخوانم رس درد

بود حتما با جوشونده هاش حالمو  شمیبکشم،کاش مامان پ غیلبمو به دندون گرفته بودم که مبادا ج ادیدرد ز از

 کردیبهتر م

 یکن هیگر یتونیم ياگه بخوا -

 بله؟ -

 یاروم ش کنهیکمک م یکن هیگر يریلبتو دندون بگ نکهیا يبه جا گمیم -

 رمیاگه از درد بم یحت...صد سال....تو يجلو

 کنمینم هیمن گر رینخ -

 یلیهر جور ما -

 نیزنیلبخند م یبپرسم به چ تونمیم -
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عکسشو انجام  یگیبهش م يمثل تو ِ هر کار ،اونميندازیخواهر زادم م ادیمنو  يبامزه ا ات،واقعایبه غد باز -

 سالشه 4 ناید,دهیم

 ستیِ شما اصال درست ن اسیق نیسالمه ا 23من  دیببخش -

 حق با شماست خوامیمعذرت م -

 ... گهیم طونهیش...کنهیم سهیساله مقا4بچه  هیبا  منو

 میدیرس نیش ادهیپ نیخواینم -

 هان؟ -

 میدیساله،عرض کردم رس23هان نه بله خانم  -

 دهیلب ادامه م ریز رهیم رونیب نیجور که از ماش همون

 شدم دواریام نایبه د -

 ندم یسوت نقدریمنو بکشه که ا خدا

 ندازمیدادو هوار راه نم کنمیم یخانوم یلیچم،خیپیمار به خودم م نیتا نوبتم بشه منم ع گذرهیم يا قهیدق ده

 کردما يریعجب گ...داخل اتاقه دکتر ادینکنه با من بخدا  يوا...

 جا منتظرتونم نینوبت شماست من هم  -

 دییشما بفرما دیزحمت نکش گهید -

 منتظرتونم...داخل دیبر -

 اعصاب یب

 .شدیم قیکه داخل سرمم تزر یالبته مسکن زدمیسرم م دیبود با نییدرست بود فشارم پا انیک حدث

 دمیداده بودو د هیتک واریکنار در نشسته و سرشو به د یصندل يکه رو انویاومدم ک رونیاتاق دکتر که ب از

کنارش  ییبایقدم اولو به سمتش برداشتم که دختر نسبتا ز.خسته بود یلیخ کنمیچشماشو رو هم بسته بود فکر م

 ...جشماشو باز کنه انیگفت که باعث شد ک ينشست وجمله ا

بلند شد با چند قدم مقابلم قرار  عیبه سمتم برگشت و متوجه من شد سر انیکنه که  ایبرم جلو  کردمیدل م دل

 گرفت

 ؟يبهتر -

 يتا حدود -
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 نسخه رو بده من -

 سرم بزنم دیبا دیببر فیشما تشر رمیگیممنون خودم م -

 گهیو با تحکم خاص ِخودش م کشهیم رونیدستم ب ونیرو از م نسخه

 امیتا ب نجایا نیبش -

سرمو  کنمیخودم احساس م يرو رو ینگاه ینیسنگ شمیم رهیخ انیبه دور شدن ک نمیشیم یصندل يرو

 شمیمواجه م باستیکه مربوط به همون دختر نسبتا ز یبا دو تا چشم عسل چرخونمیم

 خدا شانس بده -

 ...با منه...گفت یچ نیا

 د؟یبا من -

 ؟يدار دیمتود جد ؟يتور کرد يهلو رو چه جور نیا -

 هلو؟ -

 پهیوش تاقا خ نیا -

 ـانیاهان ک -

 هم داره يگریچه اسم ج -

 چشمشو گرفته يبدجور انیک نکهیا مثل

 ن؟ینامزد -

 داد تیاومدو رفت تا بابام رضا نقدریا کردیعاشقمه پدرم قبول نم انیراستش ک میاره،تازه نامزد کرد...اوم -

 بذار خوب بسوزه سوزهیکه داره م حاال

 دست راستت رو سرَم -

 حاال چه کارست؟ -

 دکتر داروساز -

 باش پر نزنه ه،مواظبیمعلوم بود ادم حساب -

 نگران نباش کَفتر جلد خودمه -

 از ما گفتن -

 افته یخانومم از دهنش نم رهیگیصد بار تماس م يروز ارهیلحظه بدون من طاقت نم کی انیک -
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 خانومم سرمتو گرفتم -

 !ـایه؟خدایسکته چ عالئم

 دمیراستم چرخ يپا ياروم رو یلیحبس شده بود خ نمیتو س نفسم

 راهروا هیانتها قاتیخانومم تزر -

دختر  هی نیع دادمیم صیپر از خنده شو تشخ يکه باهاش چشم تو چشم بشم اما صدا کردمیسرمو بلند نم یحت

 .متوجه عکس العمله اون دختره هم نشدم یدنبالش راه افتادم حت ریبچه خطاکار سر به ز

 سرمو دستم داد کیپالست قاتیتزر يدر ورود مقابل

 رهیادم دوست داره گازت بگ ندازهیلپات گل م یکشیخجالت م یوقت -

 !خداا ای

 دمیشدم اما پشت سرم صداشو شن قاتیسرعت نور وارد اتاق تزر به

 منتظرتم رونیخانوم کَفتر باز ب یراست -

چشماش  يزودتر از جلو یگم فقط دوست داشتم هرچب یچ دیبا دونستمیواقعا نم کردینم میمغزم همراه اصال

کرم از خوده درخت بود با  گفتمیم یکنم خب چ نییسرُم بودم تازه تونستم حرفشو باال وپا ریز یمحو شم وقت

 .دمیشنیم یجواب نیهمچ هی دیکه زدم با ییحرفا

نشون بدم خالصه پرستار  یچه عکس العمل دمید ـانویک رونیرفتم ب یوقت کردمیساعت بود داشتم فکر م مین

 ونیبودم که همه دردامو فراموش کرده بودم م دهیخجالت کش نقدریاومد سوزن سرمو از دستم خارج کرد،ا

 .به سمتم اومد ممحک يداده بود با قدم ها هیتک واریچارچوب در که قرار گرفتم متوجم شد به د

 ؟يبهتر -

که  یاروم يصدا کردبایبرخورد م نمیکه چونم به قفسه س يانداختم طور نییکه امکان داشت پا ییتا جا سرمو

 گفتم يبله ا دهیخودمم شک داشتم شن

ساله به 23خودمو دارم ،خانوم  یتیکردنت بود من روش ترب هیتنب ياون جمله فقط برا یفکر نکن ادیبهتر ز -

 نیندادن دروغ نگ ادیشما 

 ...بهتره يریبم يباران بر یعنی

خالدونم بسوزه پس مثل  یبگه تا ف يا گهید زهیچ ارمینه ب دمیترسیشم اما م نشیدوست نداشتم سوار ماش واقعا

 .خوب در جلورو باز کردمو نشستم يدخترا
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نگاه هم بهش  مین هی یگرفته بودم حت شهیکه سوار شده بودم سرمو به سمت ش یدرد گرفته بود از وقت گردنم

 انداختم ینم

 مانتوم بلند شد  بیاز تو ج لمیموبا يشد؟ صدا ادهیبهش کردم ،چرا پ يز گوشه چشم نظرا ستادیکه ا نیماش

 سالم -

 ؟يدیباران ساعتو د ییمعلوم هست کجا چیه -

 گمیاومدم برات م دایتو راهم ش -

 يبا یاک -

 خداحافظ غرب زده -

 یفیممنون ضع رمیگیاروم از دستش م یلیخ شهیصورتم ظاهر م يجلو کیبا ک وانیل هی کنمیکه قطع م تماسو

 کنمیرو زمزمه م

 که اب زرشکه شمیمتوجه م کنمیمزه مزه م وانویدرون ل عیکه ما یکم

  گمیم ينسبتا بلند ينکنه متوجه شده باشه ناگهان با صدا... نکنه...دیمن اب زرشک خر يچرا برا نیا

 کردیدارم سرم درد م گرنیمن م -

 ...کنهیپر م نویخندش اتاقک ماش يصدا هیبعد از چند ثان یول کنهیمتعجب نگام م اول

 ...زدم دختر خوب یمگه من حرف -

 

 سالم  -

 ؟ییسالم معلومه کجا -

 بود رفته بودم درمانگاه ،بچه ها کجان  نییفشارم پا -

 ؟ ياالن بهتر نانیام اتاقه نگار ا هیحمومه ؛بق یلیل -

 هان اره -

 یستیشده باران،تو باغ ن یباز چ -

 خودم نذاشتم يابرو برا ـدا،امروزیش -

 يکار کرد یمگه چ -

 کنم فیبرات تعر نیبش -
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 خندش ساکت شدم کیکردم که با شل فیتعر دایش يبرا زویکمو کاست همه چ یب

 يخندیمن اعصابم خورده تو م گه،یخفه د -

 یکنیسرگرمشم م گهیخوبه د --

 ستین یکنیکه فکر م يزیبدم به خدا اون چ حیفرهاد اجازه بده برات توض -(

مدت باهات سرگرم  هی...نکن باران جوابمو بده هیگر...هــان... يبد حیتوض يخوایرو م یچ... حیتوض - فرهاد

 ...)رونیانداختت ب شیاشغال از زندگ کهیت هیشد بعد مثل 

 کس ـچیه... یفهمیم انیاشغال نه ک دینه اون سع ستمیکس ن چیه یسرگرم لهیمن وس -

 يلرزیم يباش قربونت برم دار ه،ارومیک دی،سعیکشیم ادیاروم باران چرا فر -

 خدا يا...خودمم میباعث دربه در...خودم کردم...حقمه هایبد بخت نیهمه ا...حقمه -

تو  زنیریچه خبره م کننیاالن بچه ها فکر م نیبش ایب يشد ينجوریا هویاروم باش فدات شم تو چرا -

 باران جان ایب...اتاق

گناه  دایش..شم داریروزا بدون ترس ب خوامیم...شبا بدون ترس بخوابم  خوامیم...دایکنم ش یزندگ خوامیمن م -

 ...جواب پس بدم دیچون دخترم با...هیمن چ

 نکن قربونت برم هیگر...زمیاروم عز...یترسونیمنو م ياروم باش باران جان دار -

 

*** 

 دکتر  میبر يخوای،ميبه رو نداراب قندو بخور رنگ  نیا ایب -

 مسکن بهم بده هینه فقط  -

 باران -

 ه؟یچ -

 یچیه...یچیه -

 دایبپرس ش -

 بگو يالبته اگه دوست دار...هیک دیخب سع -

 خانوادم ابروم میگرفت زندگ زمویکه همه چ يزیهمه چ یب هی -

 ...که يلرزیم يبازم دار...یبگ خوادیغلط کردم نم -
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 ...وقت چیگذشتمو فراموش کنم ه دیوقت نبا چیمن ه -

 باشه حاال چشماتو ببند...باشه -

 

*** 

 باران - نرگس

 ِا ساکت -دایش

 بره شرکت خوادیچرا مگه نم -نرگس

 گفتیم ونیتا صبح تب داشت هذ شبیبذار بخوابه د ستیولش کن حالش خوب ن -دایش

 چشمامو باز کردم رو تختم نشستم اروم

 يشد داریب -دایش

 برم شرکت دیاره با -

 ستیبخواب حالت خوب ن خوادینم -دایش

 شمیبهترم م رمیدوش بگ هیخوبم  -

 باران يلجباز نقدریچرا ا یتا صبح تب داشت شبید -

 حرفام نیپوست کلفت تر از ا شهینم میزینگران نباش چ -

 دمیلب ادامه م ریز رمیم ییکه به سمت دستشو همونطور

 ریتحق نویاز اون همه توه... ستین يزیکه چ نایتو اتاق دربسته جون سالم به در بردم ا یهفته گرسنگ کی از

 ستین يزیکه چ نایجون سالم به در بردم ا یاز اَنگ دست خوردگ... ستین يزیکه چ نایجون سالم به در بردم ا

... 

 

فکر  ریچند ماه اخ نیا هیم اتفاقابه تما...هیمغزم خال کردمیبرم احساس م ادهیداشتم تمام راهو تا شرکت پ میتصم

 ییناروا يبه تمام تهمتا...فرهاد  يبه حرفا... فرستادن  یبابا عل يکه برا ییبه عکسا... دیباسع مییکردم به اشنا

از فرارم به ...میدخترانگ يدفاع از تمام داشته ها يبرا ینتاز قدم گذاشتنم تو اون ساختمون لع... که بهم زدن

که زن عمو  یینایاز توه... که زدم که به خدا دروغه ییاز تمام زجه ها... میهفته قبل از عروس هیاونم  الیکمک ل

 ناز قبول ازدواج فرهاد با م...خوندیمنو با لقب عروسم م شهیکه هم ییمظلومم کرد زن عمو شهیبه مامانِ هم
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که  يفرهاد...خوندیعاشقونه م يتو گوشم زمزمه ها یکه از نوجوون يفرهاد...خانواده موحد يابرو دنیخر يبرا

 ... شدیاز جانب من پس زده م شهیکه هم يفرهاد...زهیرو به پام بر ایدن خواستیم

از جام  یرمق یو حامد وارد شدن با ب انیخاموش زل زده بودم که ک توریوارد شرکت شدم به مان ریربع تاخ هی با

 بلند شدم

 سالم -

 سالم -

 نگرانتون بود یلیخ داین؟شیسالم باران خانم بهتر شد -حامد

 ممنون بله بهترم -

 یاستراحت کن يبر یتونیم یستیاگه خوب ن -

 ممنون -

 

*** 

 

قسمت از خاطراتم  هیشده بودم انگار از  ریو من دوباره گوشه گ گذشتیم میحمله عصب نیاز اخر يهفته ا دو

تمام  دایخاك خورده بود ش ين گوشه اشد یکه با اومدن به تهران ودچار روز مرگ یشده بود قسمت يپرده بردار

تو نگاش پر از  گرفتینم یاما جواب زدیهم م يبر عوض کردن حالو هوام داشت به هر در یدوهفته رو سع نیا

 .براشون نداشتم یجواب چیکه من ه ییسوال بود سوال ها

 کردمیم یسع دادینم بهم يندیاصال احساس خوشا نیو ا شدمیمفرد خونده م انیکه از طرف ک يدو هفته ا تمام

منظورمو  دونستمیم دیکه ازش سراغ داشتم بع ینیب زیکنم ،با ت یکالمشو خنث ییبا لحن خشکم رنگ اشنا

 چیه يهنوز هم در مسائل کار تهالب دادینشون نم یمن واکنش یهمه تلخ نینگرفته باشه اما اصال در مقابل ا

 .کردمیخودمو جمع وجور م عیکه سر شدمیرو به رو م یبا چنان اخم یاشتباه نیتر کینداشت با کوچ ینرمش

جلسشون تموم  نکهیشرکت گدشته بود اما مثل ا يساعتم از وقت کار کیجلسه مهم داشت  هی انیک امروز

 ...زدیم رشویدلم پر پر قدم زدن ز خوردیاتاقم م شهیاعصابم خورد بود بارون به ش داینبود شد یشدن
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خروج  کنم،بایم يخروج مهموناش لحظه شمار يوبرا شمیم ریجاگ زمیپشت م عیسر انیدر اتاق ک يصدا با

 دیبعد از هر جلسه من با دونمیم کنمیرو دوشم جا به جا م فمویک پوشمیپالتومو م پرمیاز جام م عینفر سر نیاخر

 کنمیاروم بازش م زنمیچند ضربه به در م رمیم انیکنم به سمت اتاق ک یگانیتمام قراردادارو با

 برم تونمیدکتر،م ياقا دیخسته نباش -

خوردن گوشه  نیچ کنه،متوجهیبهم م نیینگاه از باال به پا هی کنهیبلند م زشیم يرو ياز برگه ها سرشو

 شمیچشمش م

 يبر دیوبا يعجله دار یبگ يخوایخب االن م -

 بازم یاما خودمو نم کنهیم وونمیواقعا د خونهیدستمو م کنمیم يهر کار نکهیا از

 بمونم دیدار یاما اگه شما کاره مهم...دیببخش -

 کار دارم یلیاتفاقا خ -

 کنهیمثل مته اعصاب نداشتمو سوراخ م لبخندش

 بره؟یزمان م یلیخ -

 یفکس کن دیکنم فردا اول وقت با ستیشرکتو ل يکسر يداروها دیبا دونمینم -

 چند لحظه -

مشغول  ندازمیم رونیهم از پنجره به ب ینگاه مظلوم هی کنمیبا حرص پالتومو از تنم خارج م امیم رونیاتاق ب از

بارون بند  نمیبیم یوقت کنمینگاه م رونیذوق به ب یبا کل شهیتموم م یساعت کیبعد از  شم،خالصهیکارم م

 مجداکن انیتو اون لحظه دوست داشتم سر از تن ک شمیم یاومده روان

 کنهیو پولشو شرکت تقبل م رمیاژانس بگ دنیدستور م اقا

 

*** 

 ..کنم که یخودمو سر بچه ها خال تونمینرسه اما م انیزورم به ک دیشا کنمیدرو باز م ندازمیم دیکل تیاعصبان با

 یسالم کن دیبا یشیم ییندادن وارد جا ادیبه تو  -دایش

 اعصاب ندارما -

 ياعصاب دار یتو ک- -دایش

 شده باران یچ گهید -گالره
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 نایبه ا يدیتو چرا عالمت م...به شما جواب پس بدم شدن اقا باالسر دیمگه من با -

 عالمتم کجا بود -دایش

 ياومد ینرگس چشمو ابرو م يبرا یداشت ياره ارواح عمت تو نبود -

 يخسته ا یاز صبح شرکت نیبش ایباشه باران ب -یلیل

 گالره يزل زد یبه چ -

 من ؟ - گالره

دادو قال  گهید نکهیا یمنو بزن تا اروم ش ایب...باران جان  ایب...بچه ها کنمیم یمن جان فشان نیاجازه بد -دایش

 نداره

 کارو بکنما نیبه خاطر رفاقتمون حاضرم ا...یمن بزنم تو اروم ش يخوایباران جان م -گالره

 وزن دستت بهم بخوره من مردم لویک120تو با مثبت ...خفه بابا -دایش

 دایپ ییدوستا نیهمچ هی کنمیواقعا خدارو شکر م گذرهیم ریبچه ها به خ هیبق دایش يشبم با مسخره باز اون

 ...کردم

 

 یخسته نباش -

 ممنون تو هم -

 کالس چه طور بود؟ -

 بردمیکالسو تو اغما به سر م مونه،کلِیم ازپامید نیمرده ع دایش يوا -

 درسشو پاس کنه تونهینم یچه خبره هر کس یشیاخر ترم متوجه م -

 وحدخانم م -

 ...ستیادامس،ول کن ن يباز مهدو گردمیتعجب به عقب برم با

 ن؟یداشت يبله امر -

 ...وقتتونو تونمیداشتم چند لحظه م یصحبت هی دیببخش -

دنبال خودم  رمیگیرو م دایدست ش گمویم یمیما عجله دار دیببخش هی عیحرفشو تموم کنه سر دمینم اجازه

  شمیازش دور م کشمیم

 يشد یجن هویدستم شکست،تو چرا  -
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 حوصلشو ندارم -

 رسهیبه نظر م یپسر خوب -

 نَنَش نگهش داره يخدا برا -

 گفتم يلوس نشو جد -

 دایتمومش کن ش -

 بهت بگم يزیچ هیتازه ...بوفه گرسنمه میبر يریحاال کجا م -

 شده؟ یچ -

 باهاشون برم خوامیبرن کوه منم م خوانیحامدو شهاب جمعه صبح که فردا باشه م تشیراست -

 داره یبه من چه ربط یبه سالمت -

 يایتو هم م -

 برو بابا -

 ينامرد یلیخ... نشونیاونا دو تا پسرن من تنهام ب... گهید ایباران ب -

 تو هم نرو -

 برم کوه يبا حامـد خوامیم شهینم -

 هیانگار خونه خال...ذوق داره نقدریببند کوه رفتنم ا شتوین -

 يایحاال م...منحرف -

 شهیم یچ نمیبب -

 

 ؟يباران اماده شد -

 بخوابم یصبح جمعه هم نذاشت هیلعنت بهت  -

 فتدیغر نزن راه ب -

 مایدیمثال ما خواب دیتر گمش عیسر شهیم -گالره

 ...شهیاب م اتیحرص نخور چرب -دایش

 خفه شـو -گالره

 ...کشمیسور مبه سمت اسان رمیگیم دایاز دعوا دست ش يریجلوگ يبرا
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 ياریصداشو در م يسر صبح مرض دار -

 شهیبامزه م خورهیاخه حرص م -

 ...جنست خرابه -

 باران خوبم؟ یراست...بر منکرش لعنت -

 یاره بابا خوب...خوبم یگیبودن تازه م نهییا يساعت جلو کیبعد از  -

 ...يکم دار زیچ هیفقط ...یکنیمقنعه سرت م شهیهم هیچ... ادیشال بهت م يتو هم خوب شد -

 ...گردهیم يزیدنبال چ کنمیفکر م کنهیتا کمر تو کولش خم م سرشو

 ایب...کردم دایاهان پ -

 کنمینم شیمن ارا -

 رژ ساده ست هیکجا بود  شیارا -

 ...الیخ یب -

 یمونیم تیمثل م گهیلوس نشو د...اه -

 ...رمیگیرژ از دستش م یحرفاست با درموندگ نیاما سرتق تر از ا ادیکوتاه ب دیشا ندازمینگاه مظلوم بهش م هی

 ادیحامد در م ياالن صدا میبدو بر...يچه خوب شد نیبب -

 ...میریبه سمتش م زنهیکه برامون چراغ م مینیبیم ابونیحامدو اون سمت خ نِیماش میشیدر خوابگاه خارج م از

نگاه عاشقانه حامد که از  ،متوجهشهیرمیهم پشت حامد جاگ دایو ش انیپشت ک ،منیاز سالمو احوال پرس بعد

 انیکه با حرف ک گردونمیبر م رونیبا لبخند سرمو به سمت ب شمیم کنهیشکار م دارویصورت ش نهییا يِتو

 شهیلبخندم پر رنگ تر م

 ...من ناراحتم یشما معذب میش ادهیداداش نگه دار ما پ گمیم -

 ؟یگفت يزیچ -

 ... نگاه به جاده بنداز هی يفقط اگه وقت کرد...شما به کارت برس ...نه نه -

 

هم داشت اما  يفوق العاده ا يبود هوا ییبایِز يجا میکه به سمت باال حرکت کرده بود شدیم یساعت مین

د حلقه حام هیدور بازو دایش يدستا میشده بود ادهیپ نیکه از ماش ياعصابِ من به شدت خورد بود از لحظه ا

بار  نیاول میهم قدم شده بودم هر دو ساکت بود انیکردن و من به اجبار با ک یشده بود وجلوتر از ما حرکت م
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در کل معلوم بود  دیکشیبه رخ م شتریتو پرش رو ب کلیسبک لباس ه نی،با ا دمشیدیبود که با لباس اسپرت م

 يداشت پوست برنزه با چشم ابرو وموها یصورت مردونه و جذاب میکار کرده البته از حق نگذر کلشیرو ه

بلندش پخش  یشونینکرده بود و با هر وزش باد رو پ کسشیف الرو به با شهیکه بر عکس هم یمجعد مشک

از کنارمون  یبود،حسرت نگاه دخترا وقت یابروش که نشون دهنده شکستگ يباال کیکوچ هیو رد ِبخ شدیم

 سهیتا همه ماستاشونو ک گرفتمیبراشون م يگوریف هی شدیر دفعه قبل برام درس عبرت نماگ میدیرو م گذشتنیم

 ...حوصلشو داشتم نه جراتش رو هکه ن فیکنن ح

 هفت ساله بودم افتادم یوقت -

 هان -

 خونه پدربزرگم افتادم  وونیهفت سالم بود از ا یوقت گمیساله،م23هان نه بله خانوم  -

 رو لمس کردها هیراستش رو بخ بادست

 ...دیتابلو نگاش کردم که پسره فهم نقدریا...سراغ داره یمن کس یادم به کُدن یعنی

 ال استارم زل زدم  یانداختمو به کتان نییخجالت سرمو پا با

 ...گمیقُلمو م...میشدیبند نم ییجا ي،لحظه ا نیمنو شاه میبود طونیش یلیخ -

 شدم رهیتعجب سرمو بلند کردم بهش خ با

 ن؟یشما برادر دو قلو دار -

 سالش بود فوت کرد23 یتصادف وقت يتو شیهشت ساله پ...داشتم  -

 واقعا متاسفم -

من لحظه مرگش کنارش ... میبهم وابسته بود یلیخ یول...میبه هم نداشت یشباهت چیه میما ناهمسان بود -

 ...نبودم اما حسش کردم

 لمس نکردم کیبه حال مرگو از نزدمن تا ..بگم  یدونم چ ینم...دردناکه یلیخ -

 ...نیبعد از مرگ شاه ندازهیخودم م ادیچشمات منو  -

 ...پوش مرگ خودم هستم اهیمن س...من خودمو از دست دادم ... رو از دست دادم يزیاره منم عز... چشمام

که داره روحتو  يزیدل بکن از هر چ...یروز سردو بارون هی یروز گرمو افتاب هی ه،یبهار ياخالقت مثل هوا -

 ...خورهیم
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قشنگ  نیا دیشا..از اخالق گَندم به دلم نشسته بود انیک فیتعر...خواستیم هیگر دایدلم شد یچرا ول دونمینم

 ...بود فیتوص نیتر

 ...جدا شدم انیخوردن صبحانه انتخاب کرده بودن از ک يرو برا ییو حامد که جا دایش يباصدا

 ؟یکنینگاه م ينجوریچرا ا -

 يمنو چرا دنبال خودت کشوند یبا حامد جونت باش یخواستیتو که م...چرا مرگ -

 میکردیم کاریخب اون موقعه شهابو چ -

 ..به قران يرو دار یلیخ -

 ...فتیممنون از تعر -

 چشمم گمشو تا لَتو پارت نکردم ياز جلو -

 

واقعا  کردن،یجلوتر از ما حرکت م دایحامدو ش میاز جمع کردن بساط صبحونه راهمونو به سمت باال ادامه داد بعد

 خسته شده بودم

 خسته شدم یلیمن خ مینیمقدار بش هی شهیم -

 البته -

 ...ازم جا گرفت  یدر فاصله کم انمیپرتگاه بود نشستم ک کیکه نزد یتخته سنگ يرو

 ؟یکنیبا درسات چه م -

 ...واقعا سخته -

 خودشو داره هیهر رشته سخت -

 ..البته -

 یبعد از اتمام درست کجا مشغول به کار ش يدوست دار -

 دوست دارم یلیخ سویراستش من تدر -

 داشتم قبول نکردم سیتدر شنهادیپ -  - -از دانشگاه ...واقعا -

 چرا؟ -

 ...هم وقتشو نداشتم هم عالقشو -

 مارو متوجه خودش کرد ییکه صدا میصحبت بود گرم
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 انیدکتر ک...یچه سعادت... به به -

 ...زنندش نظرمو جلب کرد شیروبه رو شدم، تو نگاه اول قد بلند و ارا یسمت صدا که برگشتم با دختر جوون به

 و خوش پوش افهیهنوز خوش ق...ينکرد رییتغ شیساله پ 5نسبت به  -

 يقابل تحمل تر شد ریغ يکرد رییاما تو تغ -

 چقدر خواهان داره یدونیقابل تحمل م ریبه اصطالح تو غ نیا -

 ...همشون یارزون -

 یمنو نداشت اقتهیتو از اول ل -

 نداره يبا معده من سازگار گرانیپس مونده د -

داشته باشه از مردم عامه چه  يطرز فکر نیمملکت همچ نیدکتر ا...یبر نداشت دتیافکار پوس نیدست از ا -

 ...کنهینم شرفتیوقت پ چیه رانیا نهیهم يبرا...داشت شهیم یتوقع

 ..مینکن شرفتیوقت پ چیهمون بهتر که ما ه شرفتهینماد پ یرتیغ یاگه ب  -

 دمیاز جا پر انیک يکه با صدا کردمیبحث نه چندان دوستانه گوش م نیبا دهن باز به ا من

 باران میبر -

 ...منو به اسم خوند انیبود که متوجه نشدم ک نشونیمکالمه ب ریذهنم درگ نقدریا

 ...خوب بود که نییه،پایچرا انقدر اعصبان نیا -

 دونمینم -

 باال نیدیرس رید نقدریشما چرا ا -

 مینشست کمیمن خسته شده بودم  -

 نیزنیمشکوك م -

 آ ا بازکجا؟...یمارپل بش خوادیشما نم -

 ...اقامون کارم داره...عشقم شِیپ رمیم -

 زود خاله شم ترسمیاوصاف م نیبا ا یکن یمن واقعا نگرانتم بهتر زود عروس -

 ...خفه شو -

 کار کنم؟ یمن چ- -

 شهاب شیبرو پ  -
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 ...شه کیبهش نزد ترسهیادم م هیعصب نقدریا...صد سال  -

 گردونمیبر م انیرومو به سمت ک دایبا دور شدن ش فرستهیبرام م ییبوس هوا هی رهیگیکه ازم فاصله م همونطور

 شهیشده کامل م رهیخم به رو به روش خبا ا ستادهیکه دستاشو پشتش حلقه کرده روبه اسمون لبه پرتگاه ا

 ...کنهیفکر م میدید شیپ قهیکه چند دق يحتما به اون دختر کنهینم ریس ایدن نیتو ا دیفهم

کارشو  نیا لینگاه منتظر بهش انداختم تا دل هیگرفت  دموید يجلو یبودم که پسر جوون انیک یابیحال ارز در

 ...بده حیتوض

 ...خانوم خوشکله ییتنها -

 ....بهش کردم نیینگاه از باال به پا هی

 اقا دیمزاحم نش -

مو از کولم دراوردم mp3 نیرو ازش گرفتم به سمت مخالفش حرکت کردم در همون ح تیاعصبان با

ازش دور  یچند قدم...مانتو گذاشتم  بیکردم داخل ج یداخل گوشم گذاشتمو و شعر مورد عالقمو پِل شویهندزفر

 ... دیکش رونیاز گوشم ب ویزفرهند ینشده بودم که دست

 ...همه وقاحت نیا.مضحکش انداختم که با حرفش سرخ شدم هیافینگاه به ق هینگاه به دستش  هیاخم  با

بر  يزیهر چ یاشغال نیهمچ هیاز ..دمیواقعا ترس...  دمیدو انینثار روح پر فتوحش کردمو به سمت ک یعوض هی

 ...اومد یم

 کجا جوجو-

به  میاز سقوط احتمال يریجلوگ يخورد برا چیکردم که تو لحظه اخر پام پ شتریشدم سرعتمو ب انیک کینزد

 هی دموینشدم با خجالت دستمو عقب کش نیکه مطمئن شدم پخش زم نیبعد ازا...چنگ انداختم انیک رهنیپ

 ...گفتم يمظلومانه ا دیببخش

 ...حواست کجاست دختر خوب -

 

 چهیتو تنم بود ماه روزید هیکندم، هنوز خستگ نمیپهلو اون پهلو شدن دل از تخت نازن نیا یبعد از کل صبح

 ...رفتمیاردك راه م هیپاهامم گرفته بود رسما شب
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از سرما به صورتم  یگرم در شرکتو باز کردم که موج يهوا دیبه ام دمیاه وناله به شرکت رس یبعد از کل خالصه

متوجه نشده  یبوده کس لیم موتورخونه دچار اشکال شده چون شرکت تعطبعد از پرس و جو متوجه شد...خورد

 ...کارن ریاالنم منتظرتعم

تو هم فقل کردمو سرمو روش گذاشتم  زیم يِنبود دستمو رو انیاز ک ينشستم هنوز خبر زمیپشت م یحال یب با

شدم قبل از باز کردن چشمام عطر تلخ  اریرو دوشم هوش يزیچ ینیبا احساس سنگ...خوابم برد  یک دونمینم

 شناختمش،همونیبود خوب م انیشک مال ک ینگاه به کت رو دوشم انداختم ب هیمو پر کرد  ینیب يمردونه ا

 .بود که به اجبار براش شسته بودم یکت

ا ساعت از ج دنید داد،باینگاه به ساعت انداختم ده وربع نشون م هیشده بود  دم،خشکیبه گردنم کش یدست

 يکرد وبا صدا زسقوطیم يبرخورد کره از رو نیبرخورد کرد ،که با ا زیرو م يا شهیش نیدستم به کره زم دم،یپر

 .شکست يبد

 شده؟ یچ -

 کردم یبود نگاه ستادهیکه تو چارچوب در ا انیک به

 هان -

 ادیبگو ب میتو دست نزن به مش رح...هان گفتنو از سرت بندازم واقعا هنر کردم نیمن اگه ا...هان نه بله -

 ؟ییباران کجا...جمش کنه

 بله...ها -

 ... يکرد یدر حق من کوتاه ستمین یازت راض ایخدا...شمیمن ادم نم چرا

 

*** 

 امیمن نم دایش -

 شرکت دانشگاه یه ينشدخسته ... یراه انداخت امینم امیم یه..میباران به جنون کشوند يوا -

 ...که هیچه جور مهمون دونمیاما نم امیدوست دارم ب -

 حاال خوبه همه همکاراتن...ساده هیمهمون هی...باشه دیبا یچ -

 ...یخوبه توهم هست...میبرخورد نداشت ادیالهام منو هم دعوت کنه اخه ما با هم ز کردمیراستش فکر نم... اره -

 ه؟یمرگت چ گهید -
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 م؟یکارکن یخوابگاه رو چ -

 بشن ریگیپ دونمیم دیبه خوابگاه البته بع میدیادرس وشماره تلفنم م...خونه عمم میریم یبعد از مهمون -

 لباس بخرم دیبا -

 ...لباس بکنم يبرا يفکر هی دیمنم با...میریفردا باهم م -

 

 يباران اماده ا-

 ستین ادیز شمیبه نظرت ارا...اره -

 داشته باشه ادیکه حاال کمو ز گهید شهیچشمو رژلب ارا خط هیباران  -

 کنمینم شیوقت ارا چیاخه من ه -

 یشیم ینگاه کن چه خوردن گهید يخر -

 ...میتو اتاق میاومد یاز وقت ستیدرست ن دایش گمیم...زیه يپسرا نیع ادیجور حرف نزن بدم م نیا -

بهشم سپردم اگه از خوابگاه زنگ زدن حواسش ...میشیاماده م میدار میدعوت یمهمون دونهینه بابا عمه م -

 ...باشه

 یکنینم یچرا باهاش زندگ... رسهیبه نظر م یزن خوب -

 تازشم من تو خوابگاه راحتم...سربارش باشم خوامینم کنمیاصرار داره من قبول نم یلیخودشم خ -

 رسهیم یحامد ک  -

 تو راهه البته با شهاب -

 ؟يخندیحاال چرا م -

 افتم یاون پسره تو کوه م ادیاد،ی یاسم شهاب م یاران وقتب يوا -

 گفتم االنه که دعوا بشه...گرفت قشوی دیپر یک دمیاصال نفهم کردمیمن داشتم سکته م -

 من فقط نگران شلوارش بودم..بود دهیسگ ترس نیپسره ع خودیب -

 شلوارش؟ -

 ...افتهیهر لحظه امکان داشت شلوارش ب دادیگرفته بود تکون م قشویکه شهاب  ياره اون طور -

 دایش يمسخره ا -

 يتو دقت نکرد...زانوهاش بود کیبه خدا اخه خشتکش نزد -
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 ...بودم که دهیترس نقدریمن ا -

 

 منتظرتونه نییاقا حامد پا نیعمه،حاضر شد دایش -

 عمه میاومد -

 

تنم بود،قدمو بلندتر نشون  تیقرمزم کامال ف یبه خودم انداختم کت وشلوار مشک ینگاه کل هی ستادمیا نهیا جلو

با  ممیغنچه ا يتربه نظر برسه لبا دهیرنگم کش یعسل هیمحکم باالبسته بودم تا چشما موییخرما يِداد،موهایم

 .اومدیبه چشم م شتریب يا گهیرژقرمز از هر زمان د

 ...باران زهیچ گمیم -

 ...بگو  -

 یسرت نکن يروسر شهیم -

 نه -

 اس دهیاخه چرا لباست که پوش -

 ادایبهت م یلیخ یاب -

 يمثال بحثو عوض کرد -

تو دست راستم گرفتم به  کمویکوچ فیک دمیسرم کردم پالتومو پوش مویکوتاه مشک يتوجه بهش روسر یب

 ...سمت در حرکت کردم

 ... دایعجله کن ش میکن ریزشته د - 

 

 ...کنمیچه کار م نجایمن ا اخه

خجالت ...بخوره تو سرشون...یچیحاال لباس ه... دمیپوش یلباس نم ينطوریا یبابا عل يمن جلو... اوف

 اوف...گرویراه همد یراه وب کشنینم

صد بار سرخو  دمیدیم لمیف هی...منه تیحکا قایاالن دق شهیچشم وگوشش باز م دیبد نبر يبچه رو جا گنیم

 ...تو شرکت با هم چشم تو چشم بشن شهیفردا روشون م نایا...نِیان ال زیکه همه چ نجایا شدمیم دیسف

 ...کجا سرش گرمه ستیمعلوم ن دهیورپر دایش
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سرخ داخل جام ها زل زدم خب من تا به حال  عیچشمام ظاهر شد سرمو اروم بلند کردم به ما يکه جلو ینیس با

 ...نبود یار سختخوش رنگ داخل جام ها شراب باشه ک عی،ما نکهیبودم اما حدس ا دهیمشروب ند

شد تا  دهیرو برداشت نگام همراه دست کش یاز کنار گوشم جلو اومد و جام یافکار خودم غرق بودم که دست تو

 ...دور زد کنارم جا گرفت یصندل...دیبود رس ستادهیسرم ا يکه باال انیبه ک

 ؟يچرا اومد یمعذب نقدریا یوقت -

 ساده ست هیمهمون هیمن گفت  دا،بهیبه اصرار ش -

 ؟یمونیاالن پش -

 جمعا ساخته نشدم نجوریا يخب من برا...خب  -

 ياز نگاهارو به خودت جلب کرد یلیخ یدون یم -

 من؟ -

 ...برهنه شون مهین ياز پارتنر ها شتریب یحت یبراشون جالب...يدیچسب تویروسر یکه دو دست ییاره تو -

 ...اومدم یکاش نم...بهم دست داد ياحساس بد انیک يحرفا با

 رسونمتیاماده شو م -

 ..شهینم -

 ...اضافه کردم عیاز پر رنگتر شدنه اخمش سر يریجلوگ يبرا

 ...هم که دایش...دایخونه عمه ش میبرم خوابگاه،قرار بود بر تونمیوقته نم ریاالن د -

 ...ادیاز نگاهاشون خوشم نم...یباش نجایدوست ندارم ا... میزنیم يدور هیاماده شو  -

از  خواستمیحوصله پردازش نداشتم فقط م...دهیِجد یتیروش ترب دمیشا...دهیجد يریحالگ...بود  یچ منظورش

 ...مکان دور شم نیا

کرده  یهوس بستن دایهوا واقعا سرد بود منم شد...دمینفس راحت کش هی میاومد رونیاز ساختمون ب یوقت

 ...دیچسبیم شتریتو زمستون ب یبستن ییخدا...بودم

 میبخور ییغذا هی ییجا میبر میشام که نخورد -

 ...یاونم شکالت...خوامیم یخب من بستن... میبخور یبستن گفتمیبود اگه م زشت

 نشدم انیخوردن بودم که متوجه سوال ک یبستن شنهادیکردن پ نیحال سبک سنگ در

 م؟یبه نظرت کجا بر -
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 ...یبستن -

 اسم رستورانه؟ -

 ...هان -

 اسم رستورانه؟ یبستن گمیم...هان نه بله باران خانوم -

 ...بگم یحاال چ...خدا يا

 اره -

 اگه غذاش خوبه ،ادرسشو بگو -

 ستمیاخه من تهران خوب بلد ن دونمینم -

 ...من یرستوران انتخاب میریپس م -

 ...انهیک شیصلاگه چشمام کج شد مسبب ا...شهیاگه دروغ بگم چشام کج م گفتیبچه بودم مامان م یوقت

 

 

کدوم قصد حرف زدن  چیانگار ه...میچشم دوخته بود رونیهر دو ساکت به ب شدیم يا قهیو پنج دق چهل

که رنگ  یزمان یحت خواستیم انویگرم ک يدلم صدا...سکوتو دوست نداشتم نیچرا اما ا دونمینم...مینداشت

 ...گرفت یشماتت م

 م؟یریکجا م -

 لواسون -

 لواسون؟ -

 میخوریشام اونجا م... شناسمیرو م یخوب ياره جا -

 ...نگران شه دایممکنه ش...شهیم رید -

 یستیاصال تا حاال متوجه شده ن -

 گرفتیحتما باهام تماس م شدیکردم اگه متوجه م مینگاه به گوش هی

 انداختم یشما رو هم از مهمون دیببخش...نه -

 ...خودمم حوصله نداشتم...ستیمهم ن -
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اشکال  هیفقط ...شدیم یخدا تومن یبود البته پول غذاشم حتم يوارد شدم رستورانه معرکه ا انیک به شونه شونه

 ...پاشنه ده سانتم واقعا راه رفتن روش عذاب اور بود يبا کفشا... بزرگ به اسم سنگ فرش داشت

 يتمام حواسمو جمعِ راه رفتنم بود اصال دوست نداشتم سوژه ...امکان سقوط داشتم داشتمیکه بر م یقدم هر

که کردم سرمو با غرور باال گرفتم که  یخوشحال از فتح میشد کیرستوران نزد يبه ورود یوقت...خنده بشم

 ...بشم لیمتما انیبخورم به سمت ک يبود تا سکندر یلحظه غفلت کاف کیهمون 

کمکم کرد صاف  انیک...تماس ناخواسته تمام بدنم گُر گرفت نیاز ا...دمید انیدمو تو بغل کخو هیازثان يکسر تو

 ...ستمیبا

 نشد؟ تیزیباران؟چ یخوب -

 ...در جوابش فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم...انداختم  نییگوسفند سرمو پا نیع

 

 ...بود نییو من همچنان سرم پا میشد ریمقابل هم جاگ يدو نفره ا زهیم پشت

 باران -

مرد چه کار  هیشب ابنجا اونم با  10من ساعت ...شدیدر مقابل باران گفتنش با اخمم رو به رو نم یک از

 ...کردمیم

 باران خانوم با شمام -

 بله -

 يتو که باز لبو شد -

 ...به دندون گرفتم نموییانداختمو لب پا نییپا شتریب سرمو

 یظیناگهان ساکت شد با اخم غل...خنده نسبتا بلندش سرمو متعجب بلند کردم بهش چشم دوختم يصدا با

 :گفت

 ...به صورتت بزن التهاب گونه هات کم شد بر گردد یاب ییبرو دستشو -

 اشاره کرد یدست به سمت با

 باران عتریسر -

 ...ود افتادکه حاال پر پسر ب مونیکنار زیسوال از جام بلند شدم که نگام به م با
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قسمت سالن پشت  نیکنم گوشه تر داشیچشم چرخوندم تا پ دمیند زمونیپشت م انویوارد سالن شدم ک یوقت

 ...دیشده شو د دهیدر هم کش يابروها شدیفاصله هم م نیاز ا...نشسته بود يا گهیدو نفره د زیم

 ؟يخوریم یچ -

 سر زده؟ ییاز من خطا -

 نه -

 ه؟یچ ياخما برا نیپس ا -

 ...دیکش يبلند پـوف

 یشیسرخ م يتو در مقابل هر مسئله ا -

 با من من جواب دادم...گونه هام بود یاخماش به خاطر سرخ...بود  یچه سوال گهید نیا

 ستیخب دست من که ن...خب -

 ستیکم شدنش ن يبرا یاصال راه -

 ...وضوع عوض کنمم خواستمیم...پسر هیاونم با ...مورد حرف بزنم نیدوست نداشتم در ا اصال

 ...و حامد هنوز دایش نیدقت کرد... ستین یمهم زهیچ -

 ...دیوسط حرفم پر یاجازه نداد جملمو تموم کنم با لحن عصب یحت

البته شما دخترا از جلب ...کردنینگات م ياون اشغاال در حضور من چه جور يمتوجه شد...ستین یمهم زهیچ -

 ...هیکه اونا هم به  ستیبد ن...ادیتوجه خوشتون م

 ...شناخته بود ينجوریواقعا منو ا...خون تو رگام منجمد شده بود  انیک يحرفا با

 ...بهش دوختم مویاشک هیچشما...دیلرزیتمام بدنم م تیاز اعصبان... ستادمیا مقابلش

 انیشب خوش دکتر ک...خودم متاسفم يبگم برا تونمیفقط م نیشناخت ينجوریاگر منو ا -

برام گرون  یلیخ انیک هیحرفا...اومد یگونه هام فرود م يِرو یقطره اشک داشتمیکه به سمت در برم یدمهرق با

 ...تموم شده بود

 ...دیرسیسوزش قلبم نم يِبه صورتم خورد اما به پا یسوزناک يدر که خارج شدم سرما از

 دختر سایوا... باران...باران  -

از بس قدمامو با حرص بر  خوردمینم يسکندر گهیبود که د نجایجالب ا... دادم یتوجه بهش به راهم ادامه م یب

 ... داشتمیم
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 ...سد کرد راهمو

 بودم یمن اون لحظه عصبان خوامیمعذرت م -

 شهیپاك نم دیببخش هیبا  زایچ یلیخ -

 یبوسه چ هیبا  -

 ...فشنگ سرمو اوردم باال نیع

 خدا ای

 از کنارش گذشتم...ه از خنده رو پاش بند نبودشده بود ک يچه جور افمیق دونمینم

 صورتم گرفت يجلو ستیا یدستشو به معن ستادیمقابلم ا دوباره

 يخودیمنم حرف ب...تتهیشخص يبرا فیتوص نیاسمت بهتر...پاك ومعصوم شناختم يدختر قو هیمن تو رو  -

 ...زدم

 ...شورهیکه دل ادما رو م هیبارون...رهیگیبه دل نم نهیک یکه من شناختم از کس یباران -

 ...ستاین يکس معذرت نخواستم کم افتخار چیدر ضمن من تا حاال از ه -

 ادم چقدر پرو بود نیا

 ...گونه هات کم بود دماغتم قرمز شده -

 ... پوشوند موینیلب و ب يرو دیپالتومو باال کش قهیرو به سمت صورتم بلند شد  دستاش

 شدم بانو دهیحاال بخش -

 ...کردیکارا رو م نیا چرا

 

شدم با استفهام  نشیبودم که متوجه نگاه سنگ ذمیدر حال خوردن جوجه لذ انیتوجه به ک یگرسنم بود ب یلیخ

 ...سرمو باال اوردم

 شده؟ يزیچ -

 نه -

 ...باال انداختم مشغول غذام شدم يا شونه

 يخوریبا ناز و ادا غذا نم گهید يمثل دخترا -

 ارمیسردر نم يزیدخترانه چ يوه هانازو عش نیمن کال از ا -
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 لبش نظرمو جلب کرد ریز زمزمه

 ...گهید ینیعشوه و ناز ا یب -

 ن؟یگفت يزیچ -

 میبر ياگه غذاتو خورد...نه نه  -

 خوشمزه بود یلیبله ممنون خ -

 نوش جان -

 

چشمم که به سنگ فرشا افتاد دوباره عزا ... میغذا از رستوران خارج شد ینجوم نهیاز پرداخت هز بعد

 ...بهش کردم یمشت شد نگاه سوال انیک يپالتوم تو دستا نیاست یوقت...گرفتم

 ...کنهیم يریاما احداقل از افتادنت جلوگ ستیکامل ن تیامن -

 کردم و با شهاب هم قدم شدم نمیبه است ینگاه

 ...کنم اما دسر بعدش با من حساب نیپول شامو که نذاشت...ممنون از شام امشب -

 ....حفظ کالس خوب بود ياما برا...پول غذا رو هم بدم خواستمیانگار چه قدر پول داشتم م حاال

 ؟یقراره مارو مهمون کن یقبول چ -

 یبستن -

 سرما حالت خوبه دختر نیتو ا یبستن -

 باچه؟...کردم یخوب من هوس بستن -

 انداختم ریبا خجالت سرمو به ز...بود من گفتم  یچ باچه

 باران -

 بله -

 باران خانوم -

 بله -

 یباران -

 اخم نگاهمو به سمت چشاش سوق دادم یبا چاشن -

 نگام کن شهیحاال شد هم -
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 سیل یو به اصرار من بستن میزده بود هیتک نیبه کاپوت ماش يزیینم نم بارونِ پا ریز انیبعد منو ک یساعت

 ...میدزیم

 ...به دست واقعا خنده دار شده بود یبا اون کت شلوار مارکش،بستن انیک

 سرتق يخندیم یبه چ -

 به شما -

 کنمایاخراجت م...خنده ینم سشیندادن ادم به رئ ادیبه تو  -

 ..کنهیهفته فرار م هیبا اخالقه شما سرِه  ادیب یهر کس -

 دارمیخودم نگه م شیخوب پس تو رو تا اخر پ -

 ...بمونم یباق یتا اخر منش خونمیهمه درس م نیمن دارم ا رینخ -

 ...دمیاز دستت نم یبا هر لقب...به سمتش کار ندارم -

 ...بود یحرفاش چ توعمق

 

 ...به استراحت داشتم ازیخسته بودم ن...تماس گرفتم دایش با

 يچه عجب جواب داد -

 ییالو باران کجا -

 ؟يایم یمن خسته ام ک دایش.... انیبا دکتر ک رونمیب -

 مییایما حاال حاالها نم...کننیم يبچه ها دارن پوکر باز هیمهمونا رفتن جمع خود...باران جان برو خونه عمه -

 کشمیخجالت م -

 رمیگیمن با عمه تماس م... برو -

 

 بود یممنون شب خوب -

 منم يبرا -

 ...سوزهیگلوم م کردمیاحساس م...کردم یدر پ یسرفه پ چند

 ...بارونه ریخوردنه ز یعوارض بستن -
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 بازم ممنون...ستین یخاص زهیچ -

 .شدم  ادهیباز کردمو پ نویدر ماش اروم

 

داشتم تو ...جون نداشتم از جام بلند شم...عرق بود سیشدم تمام تنم خ دارمیاز شب بود که ب یچه ساعت دونمینم

 ...سوختمیتب م

 مضمون دادم نیبه ا یاس دایبرداشتم به ش مویگوش

 ...خودتو برسون رمیمیدارم م دایش ییکجا -

 ... بلند شد میگوش يصدا دینکش هیثان به

 ؟يشد یالو باران چ -

 ـانیک

 ستیحالم خوب ن... الــو -

 امیدارم م...لعنت به من که به حرف تو گوش دادم...باران امیدارم م -

 ...سند کرده بودم انیکاکتوس به ک يبه جا یباهاسو اشت...انداختم میبه گوش یکه قطع کردم نگاه تماسو

 ...کرده بودم ویاسمشو کاکتوس س دایبا ش يلجباز سر

 

نسبت به سرما  شهیهم...مزاحمش شده بودم یمتوجه حال خرابم شه به اندازه کاف دایدوست نداشتم عمه ش اصال

 ....بارون ریاونم ز یشکالت یاما وسوسه بستن...حساس بودم

خروجم از ساختمون مصادف شد با توقف ...اومدم نییاز پله ها پا واریکمک د دم،بایلباس پوش یهزار بدبخت به

 ...دیپباده شد به سمتم دو نیاز ماش عیسر...انیک نیماش

 باران يشد یچ -

 رمیمیدارم م -

 ...به سمتم بلند شد دستاش

 بذار کمکت کنم-

 تونمیخودم م -

 ...با من نداشته باشه یتماس چیکه ه یورم حلقه کرد البته به صورتدستشو از پشت د دیکش یپووف
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سرما ...شدمیبسته هم متوجه سرعت سرسام اورش م هیداده بودم از پشت چشما هیتک نیماش یبه صندل سرمو

 ...بشه شتریباعث شده بود لرزشم ب

 بده یلیباران حالت خ -

 ...بود یکس یبد بود اما حال بدم از ب حالم

 ...چقدر گفتم نخور...يدختر بچه ها لجباز نیع....لعنت به من که گوش به حرف تو دادم -

 ...شد يسپر انیلب ک ریز يراه با غرغرا تمام

 

 ؟يشد يابنجور یاز ک...تبتم نسبتا باالست...نهییفشارت پا دخترم

 ...بارون کرده بودن ریز یخانم هوس بستن...دکتر يخوب بود اقا -

 ؟یچه زمان -

 شیسه چهار ساعت پ -

شده بودم که با حرف دکتر لبخند رو لبام  رهیخ کردیم انیکه تک تک جمالتو با حرص ب انیلبحند به ک با

 ...دیماس

 پره  یلیشوهرت دلش خ -

 !شوهــر؟ یچ

 ...لبخندشو جمع کرد نگاشو به سمت دکتر سوق داد  عینگاه کردم با نگاه من سر انیبه ک برگشتم

 

سرمو دوتا امپول تُپل  قیبعد از تزر کردمیاحساس م...کرده بودن زیسرم تجو نمییه خاطر فشار پامعمول ب طبق

 ...کرده بود  دایبدنم کاهش پ يحالم بهتر شده دما

 ...بلند شدمو رو تخت نشستم یحال یبا ب...سوزنو از دستم خارج کرد...سرم اومد يباال پرستار

 ...بره جیشوهرتو صدا کنم ممکنه سرت گ نیبش -

 بابا يا...شـوهـرم

 ...توینه خودم م - -

 ...وارد شد انیک هیبعد از چند ثان...رفت  رونینذاشت حرفمو تموم کنم از در ب اصال
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 يبهتر -

 بله شما رو هم به زحمت انداختم -

 دمیحرف خم شد کفشمو تو دستش گرفت به سمت پام اورد با خجالت پامو عقب کش بدون

 پوشمینه من خودم م... يوا -

 گرفت به سمت کفش اورد یمچ پامو به نرم گشیدست د با

 يرنگ به رو ندار....بپوش دختر خوب -

 ینم نشستویبه دلم م بیکه عج یمهربون نیا...مهربونو رو هینگاه ها نیا خواستمینم...نگاه هارو نیا خواستمینم

 ...خواستم

 

 

با عجله بلند  داد،ینشون م12:30ساعت که دنیاومد چشم باز کردم،با د یکه از اشپزخونه م ییبا سرو صدا صبح

 رفت دوباره رو تخت ولو شدم جیکه داشتم سرم گ یشدم که به خاطر ضعف

 يچرا بلند شد -

 کنه داریاتاق نبود صبح منو ب نیتو ا یکس -

 يریگفت باهاش تماس بگ یراست... یاستراحت کن یزنگ زد گفت خونه بمون انیخود ک -

 ...تماس گرفتم انیناهار سبک با ک هیشستن صورتمو خوردن  بعد

 سالم -

 دییسالم بفرما -

 انیبارانم دکتر ک -

 ؟؟؟يبهتر...دختر یکنیکار م یبا خودت چ نیبب...شده ينجوریصدات چرا ا...باران -

 بهترم یلیبله خ -

 ریبا من تماس بگ یداشت ياستراحت کن هر وقت کار -

 باشه -

 ختهیتمام کارام بهم ر یستیز نامرو هی -

 دیببخش -
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 برو استراحت کن کنمیسفارش نم گهیخب د...یگفتم تا زود خوب ش....یکن ینگفتم که معذرت خواه -

 چشم خداحافظ -

 .عقب افتادمو سبک کردم يروز تو خوابگاه بودم کارا تمام

 

 

 یبا کل...کردن داشتم  پیبه خوش ت یبیعج لیشدم حالم کامال خوب شده بود،م داریب شهیزودتر از هم صبح

 ینیاز خوابگاه دور نشده بودم که متوجه ماش يچند متر هی...زدم رونیاز خوابگاه ب 7:30.... دمیوسواس لباس پوش

 ...کنار پام ترمز کرد...تعجب کردم انیک نیماش دنیبا د....پشت سرم شدم

 خانوم میدر خدمت باش -

 سالم-

 یشیبرده سوار نمسالم دختر خوب چرا ماتت  -

 شدم ریجلو جاگ یدور زدم رو صندل نویماش

 دیکنیم کاریچ نجایشما ا -

 دمیشما رو د یکه اتفاق شدمیرد م نجایبگم از ا دیاالم با -

 باور کنم دیمنم با -

 ...لتهیهر جور م -

 در هر صورت ممنون -

 يصبحونه خورد -

 خوردم ییزایچ هیاره  -

 ...شم ادهینگه داشت اشاره کرد پ یکیکوچ یجگرک يحرف جلو یب

 

 اومده بودم تهران جگر نخورده بودم يواقعا ممنون از اون موقعه ا -

 يبهت ساخته چون دوباره لبو شد نکهیمثل ا...نوش جان -

 ....گونه هام یداده بود به سرخ يریچه گ...بابا  يا

 گرم بود یلیداخل خ...از گرما سرخ شدم  -
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 براش کرد يفکر هی دیبا شهینم ينجوریا -

 ن؟یمسئله حساس نیرو ا نقدریچرا ا -

از حموم اب گرم  یوقت یشیدختر بچه ها م نیع...به نگاه کردنت داره یبیعج لیادم م یشیسرخ م یچون وقت -

 ...نیریتو دل برو ش انیم

 ... یخجالت بکش ينطوریجوابتو بده ا یسوال بپرس یضیمر

 

 

اما بازم نتونسته بودم به کارا  دمیچرخیاز صبح دور خودم م...روز نبودم تمام کارا به هم گره خورده بود هی فقط

 ....سرو سامون بدم

 دیببخش -

 ...انداختم یبود نگاه ستادهیکه رو به روم ا یسرمو بلند کردمو به زن یکالفک با

 ....دیرسیاشنا به نطر م چقدر

 دییبفرما -

 نمیبب انویدکتر ک خواستمیم -

 ن؟یداشت یوقت قبل... خانمِ؟  -

 نه...فرجاد سویگ -

 ...رنیپذ یرو نم یکس یمتاسفم بدون وقت قبل - -

 ادیروش شد ب يکه شهاب بهش کرد چه طور ینیبعد از اون همه توه.... میدیکه تو کوه د یهمون... خودشه...اره

 ...نجایا

 ...نیشما بهشون اطالع بد -

 چند لحظه -

 

 کردمیم یسع ینداشتم هر چ يندیتو اتاق شهاب بود ومن اصال احساس خوشا سویکه گ شدیم یساعت مین

هم اطالع  میبه مش رح یحت...همه حواسم به پشت اون در بود...شد یکنم نم يا گهید زیذهنمو متمرکز به چ
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 یکوفت نم يزیچ هاون دختر یباال ول رفتیصداش م شدیم یاعصبان تشیندادم که شهاب مهمون داره،نها

 ... بهش داشتم يمنطق حس بد یکامال ب... کرد

 سالم باران خانم -

 نیسالم اقا حامد خوب -

 ممنون شهاب تنهاست؟ -

 ...نوکرتم خدا...رسوند بیکه خدا تورو از غ اخ

 فرجاد مهمونشون هستن سویبه اسم گ یخانم...نه  -

 ن؟ینجا؟مطمئنیا... سویگ -

 شونیشناسیشما م...کردن یمعرف ينجوریخودشونو ا -

روابط ...رفت رانیاز ا شونیبعد از به هم خوردن نامزد... دختر عمه منو شهاب و البته نامزد سابق شهاب -

 ...میازشون نداشت يخبر گهیشد د رهیما هم ت یخوانوادگ

 ...ختیبه هم ر نقدریمنو ا یمینسبت قد نیچرا ا...معلق بودم.... نامزد

هر ...داره یاصال به من چه ربط...طول بکشه قهیدق 45داشته باشه که  تونستیم یرفنامزد سابق چه ح نیا

 ...باشه خوادیم یکس

 ...دادم انویتماس گرفتمو خبر مهمان دکتر ک میبا مش رح بالفاصله

 

 

نگام به سمت در  انیبلند ک يبودم که با صدا میاز خروج حامد نگذشته بود ومن منتظر مش رح يا قهیدق چند

چند بار تا ...دیرسیبه گوش م انیک يصدا شتریالبته ب گرفتیبحثشون باال م گذشتیم یهر چ...شد دهیکش

 ...به من نداره یربط چیدر رفتم اما خودمو قانع کردم که بحثشون ه یکینزد

... افتاد یبه راه م ثایبشن اونم با نامزد سابقش، از فردا حرف و حد انیدرست نبود کارمندا متوجه بحث ک اصال

 ...موندم میخاطر از اتاق خارج شدم و تو راهرو منتظر مش رح نیبه هم

 

 من نیبد -

 نه دخترم زحمت نکش -
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 ستین یزحمت -

 ممنون دخترم -

 

جلو بردم ،که در باشدت باز  رهیرو به دست راستم دادم دست چپمو به سمت دستگ ینیس دمیدر که رس يجلو به

 ...از کنارم رد شد یمحکم ياز اتاق خارج شد و با تنه  سویشد و گ

خورد شده  يپوشونده شده بود و تکه ها يقهوه ا يبه خودم اومدم که تمام مانتو کرم رنگم با لکه ها یوقت

 ...بود دادم ستادهیکه تو چار چوب در ا انیبه سمت ک نینگامو از زم...فنجونا تو راهرو پخش شده بود

 

 ...که فیاما ح....بزنم  خورهیرو تا م یکیواقعا دوست داشتم تو اون لحظه ....زدن پیت از عاقبت نمیا

 ...خوند که با ارامش جلو اومد یاز تو چشمام چ انیک دونمینم

 ...نشده یخاص زهیچ -

 ...بود رمیمن فقط نگاه خ جواب

 ...گمیباران م -

  کشمیم غیج نیحرف بزن گهیکلمه د هیاگه  -

 میتاپ مشک يرفتم مانتومو دراوردم پالتومو رو ییوارد اتاق شدم پالتومو برداشتم به سمت دستشو تیاعصبان با

 ...دمیخارج شدم درو محکم بهم کوب ییاز دستشو..دمیپوش

 مانتوِ هی يفقط برا تتیاعصبان -

 نیکن تیترب نیمنو خوب بلد...نینداد ادیشما به نامزدتون ادب  نکهیاز ا تنینه اعصبان -

 زده؟هــان؟ يزر نیهمچ یک...امزد؟ن -

رو کم کرد مقابلم  نمونیفاصله ب انمیک...دمیچسب ییاز ترس چند قدم عقب رفتمو به در دستشو انیک ادیفر با

 ...دستاشو دو طرف شونه هام رو در گذاشت و رو صورتم خم شد...ستادیا

 زده؟ یحرف مفت نیهمچ یبا توام ک -
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به خون  ينگامو از چشما تونستمینم یبودم که حت دهیترس نقدریا...دمینیشیضربان قلبمو به وضوح م يصدا

 نیاز ب...کردمیم یمن احساس خفگ یول...شدیگرمش رو صورتم پخش م ينفس ها...رمیبگ انینشسته ک

 ..دیدندوناش غر

مرد  هیرو به رخ  يزیباشه هر چ ادتی شهیهم نمیا...به من نداره یربط چیه ر زه ه هیاون عوض -

 ؟يدیفهم...ینکش

تو لحظه اخر ...کنمیشده و دارم سقوط م یبله کامال از دهانم خارج نشده بود که احساس کردم پشتم خال هنوز

 ...حلقه شد کمیدور کمر بار انمیک يچنگ انداختم و دستها انویک قهی نیاز برخوردم به زم يریجلو گ يبرا

 یدونستم چ یکرده بودم نم ریگ یتیتو بد موقع... ...باال بکشه منو ادویبه خودش ب انیطول کشد تا ک ینفس چند

 ...به پرواز دراومدم زمیکردم به سمت م دایاز مخمصه نجات پ يدکتر صفو يبگم که با صدا دیبا

 

 سالم دکتر -

 سالم -

 رمیچند لحظه وقتتو بگ تونمیم -

 دییبفرما...البته -

 

 یبدونه هماهنگ يبعد از اتمام ساعت کار شهیروبه رو نشدم بر عکس هم انیبا ک گهید يساعت کار انیپا تا

 دمیدونم شا یبودم نم ریهم به خاطر لحن تندش دلگ دمیکشیهم ازش خجالت م...باهاش از شرکت خارج شدم 

 ینم... صحنه جلو چشمام بود ونهمش ا... امیب رونیتونستم از فکرش ب ینم کردمیم ياما هر کار...قهر بودم

 ...به همراه داشت یبود برام حس خوب انیک هیکه تو چشما ینم چرا اما اون ترسدو

اول ...شدم انیک نیتا خوابگاه فاصله داشتم که متوجه ماش يصد متر...رفتم ادهیمترو تا خوابگاهو پ ستگاهیا از

باز  يرد شدم صدااز کنار در جلو که ...دنیگرفتم خودمو بزنم به در ند میبعد تصم یخواستم به سمتش برم ول

 ...دیبه گوشم رس انیک يوپشت بندش صدا نیشدنه در ماش

 باران -

 ...دمیبه خودم گرفتم به سمتش چرخ يمتعجب و کامال سرد افهیق

 انیافتاده دکتر ک یاتفاق -
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 ؟يشام خورد -

 شام خوردم نیبپرس نیهمه راهو اومد نیشما ا -

 داره یاره،مشکل -

 بود شیمعذرت خواه يپرو جا بچه

 ...گهید یمعذرت خواه ییبه جورا -

 سوارشو سرتق-

 دمتونیمن که هنوز نبخش -

 نازتم بکشم دیاالن با -

 ندارم يمن که اصرار -

 ...باران  نیبش -

قانع باشم پس با لبخند دندون  نشمیوبه هم کنمیم يرو ادهیدارم ز گهیبود که د نیلحن نشون دهنده ا نیا خب

 ...کامال معلوم بود حرصشو دراوردم...شدم ریجلو جاگ یصندل از کنارش گذشتم رو یینما

 

شماره  دنیپالتوم درش اوردم با د بیبلند شد از ج میگوش يدوخته بودم که صدا رونیب يکایبه بوت چشم

دماغشو سوزونده بودم که  يجور شیدفعه پ گرفتیباهام تماس م ياخمام تو هم رفت به هر بهانه ا يمهدو

 ...دحرفا بو نیپرو تر از ا نکهیاما مثل ا...نمشیب یدورو برم نم گهید کردمیفکر م

 

 يدیچرا جواب نم -

 نداره  یکار مهم -

 ته؟یهمکالس -

 اره -

 پسره؟ -

 اره...خب -

 يد یاونوقت چرا جواب نم -

 داره منم حوصله ندارم یسوال درس -
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 بپرسه از اهلش شویدرس يبذارمن روشنش کنم سواال يجواب ند ستیخب درست ن -

 ...زنهیتماسو م يدکمه برقرار کشهیم رونیرو از دستم ب یتوجه به نه من گوش یب

 

 دییبفرما -

- ... 

 نیدرست تماس گرفت...کنمیخواهش م -

- ... 

 در خدمتم نیدار يدستشون بنده امر -

- ... 

 نامزدشون هستم -

- ... 

 خداحافظ... کنمیخواهش م -

 

 یچرا خودشو نامزدم معرف...وقاحتو به حد اعالش رسونده بود گهید...دادمیگوش م انیدهن باز به مکالمه ک با

 ...رو بهش گفتم يبا لحن تند...کرده بود

 

 نیحرفو زد نیچرا ا -

 برات مهم بود -

 اما حرف شما درست نبود...من نداره يبرا یارزش چیه يشخص مهدو -

 ...نشه دایرات خواستگار پب گهیاز فردا د ینگران...يگردیتو دانشگاه دنبال شوهر م -

 میخصوص یوجود نداره تو زندگ یلیدل نیمن سیشما فقط رئ...شمیم ادهیپ نینگهدار....نیحیشما واقعا وق -

 ...نینگه دار...هیخبر نیدوست برخورد کردم فکر کرد هیمقصر منم که با شما مثل  دمینه ،شا...نیدخالت کن

 ... ستیارزش ن یبرات ب یکنیاونقدر که ادعا م نکهیمثل ا -

 ...نیگفتم نگهدار -

 صداتو باال نبر باران -
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 هیبعد با  نیکنیم نیکه دوست دار يهر رفتار...از االن  نمیاون از برخورد ظهر ا...باران نه خانوم موحد -

 ...نیاریرو هم م هیسروته قض دیببخش

 

 ...دمیدرو محکم به هم کوب دمویپر رونیکامال متوقف بشه ب نکهیکرد قبل از ا تیهدا ابونیگوشه خ نویماش

اجازه ندم تو  یفرار کرده بودم تا به کس...رهیبگ میاجازه ندم برام تصم یاز اون خونه فرار کرده بودم تا به کس من

 ...دخالت کنه میزندگ

 ریکه د رمیبا بچه ها تماس بگ خواستمیم یرفتم اصال تو حال خودم نبودم وقت ادهیشکم گرسنه تا خوابگاه پ با

 نیلعنت به خودم فرستادم بابت ا هی...جا گذاشتم انیک نیتو ماش موینگران نباشن متوجه شدم گوش رسمیم

 ...ذاشتمیعمرا پا تو اون شرکت م گهید...یحواس پرت

 به سمتم اومد شونئیبا پر دایوارد اتاق شدم ش یوقت

 ؟يکجا بود -

 شده ؟ يزیچ...رونیب -

 ...یشهاب جا گذاشت نیتو ماش تویگوش -

 اره -

 ...شهاب االن تما -

 ...کار کرد یچ یدون یپسره پرو م...بشنوم  يزیچ خوامیاصال نم الیخ یب -

 ...ریزبون به دهن بگ قهیدق هی ستینه باران موضوع شهاب ن -

 شده؟ یچ -

خوابگان  يبچه ها نکهیا يشهابم به هوا خورهیبار زنگ م نیچند تیگوش یشیم ادهیتو پ نکهیراستش مثل ا -

 ..دهیاومدنت نگرانت شدن جواب م ریبه خاطر د

 خب-

 ...بوده الیدختر عموت ل-

 ...داشت يقلبم سوزش بد...حس شده بود یتمام بدنم ب...کردمیم یخفگ احساس

 

 کردن دامیحتما پ يواا... يواا -
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 باران؟ یگیم یچ...کرد  داتیپ یک -

 میگوش -

 ...ندازمیم سیم مدیدست شهابه گفت تو راهم رس -

 بهش گفت یچ الیل -

 بهت برسونه عتریرو سر یفقط خواست گوش... یچیه -

 ...دایچاره شدم ش یب -

 ؟یگیم یشم چ یمن متوجه نم -

 

 گرفتم باران جهی،سر گ يراه نر نقدریا شهیم -

 رسهیچرا نم -

کَسو  م،هریزنیسگ لرز م ابونیتو خ میساعت دار کی میشدیباال منتظرش م شدیحاال نم...کهیگفت که تراف -

 کنهیبارمون م زیچ هی شهیهم رد م یناکس

 اومد...اومد  -

 ...کردمیضربانه قلبمو احساس نم... دمیدو نیسمت ماش به

برام مهم  يزیچ چیبحث غروب برام مهم نبود اصال ه گهید...شد ادهیپ نیبه دست از ماش یگوش شهاب

 ...فتاده فقط زنگ زدم حالتو بپرسم  وین یاتفاق چیکه بهم بگه ه...نومرو بش الیل يِخواستم صدا یفقط م...نبود

 شد زونیگرفتم که با حرف شهاب دستام کنارم او الیبا عجله شماره ل...دمیرو از دستش قاپ یگوش

 ...زنگمیداشتم م تیگفت خودم موقع یکرد زنگ نزن دیتاک -

منت رو گونه هام فرود  یرو اشکام که ب یکنترل چیه...نشستم ابونیرو جدول کنار خ... توان وزنمو نداشت پاهام

 دمیشا زدینم گهیقلبم د...قلبم...کردمیلرزش پلک راستمو احساس م... زدیهام نبض م قیشق...نداشتم اومدیم

 ..کردمیاما من تپششو احساس نم زدیم فیضع

 شده باران؟ یاخه چ -

 بلند شد میگوش يچرخوندم دهن باز کردم که صدا دایبه سمت ش سرمو

 ...کوبونهیم نمیکه چه طور خودشو به قفسه س دمیشنیم...دمیشنیضربان قلبمو به وضوح م دمیشنیم حاال

 ...حرف بزنه الیمنتظر موندم اول ل يطبق قانونه نانوشته ا بر
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 الو باران -

 الیل -

 زیعز...باران  -

 حرف بزن الیل یجون چ زیعز -

 ایب...باران ایب...زنهیاسم تو رو صدا م مارستانه،فقطیب ستیحالش خوب ن زیعز... ایباران ب -

 ...کردمیمامان مدرسه بود تمام روزمو با اون پر م یوقت....جون  زیعز...زمنیعز...دمیشنینم گهید

 

 ...امیباهات حموم نم گهید يشوریاخه چقدر منو م...قرمز شدم زیبسه عز -(

 ...عروسک یشیم زیبه جاش تم -

 

 يموشک باز میقا ایب زیعز -

 من که پا ندارم مادر -

 رهیخوب من حوصلم سر م -

 گل و پوچ ینشستن يباز هی -

 زیباشه عز -

 

 کشهیشدم مامان منو م 16 مویاضیامتحان ر زیعز يوا -

 اصال بهش نشون نده...سرت يفدا... خود یب -

 امضا کنه دیبا...زیشه عز ینم -

 دمیبده من از مدرسه اومد بهش نشون م -

 زیعز یگل یلیخ -

 

 زیعز.. زیعز -

 یافت یندو م...جانم عروسک -

 موهامو برام بباف زیعز -
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 زدنیامروز مامانو بابا داشتن تو اتاق در مورد من حرف م زیعز -

 خب -

 کرده يپسرش خواستگار يخانم منو برا حهیفکر کنم مل -

 ...القیدم پسره د یمن دختر بهش نم...اه اه -

 عاشقتم زیعز يوا -

 شهینم دایاَرزه پ یکه سرش به تنش ب يپسر هیتو اون دانشگاه  نمیبب خوامیم یعنی...تو هم اخه -

 من فقط به فکر درسمم..ریعز -

 ندارم اقتیبگو ل..خوبه...خوبه  -

 

 یکن یتو که حرفشونو باور نم زیعز -

 چشمات بشم ،بارام من از برگ گل پاکتره ينه فدا -

 کننیپس چرا مامانو بابا حرفمو باور نم -

 ) شهیدرست م زیهمه چ...اروم باش عروسک  -

 

غلط  گمیم رمیم...رینگ زمویتو عز یافتم ول یبه پاشون م گردمیبر م...به خدا رمیمیمن م...ریجونمو نگ زیعز ایخدا

 ...خوب شه زمیفاطمه زهرا حال عزخانم  ای...خوب شه زیفقط عز...کردم

 

 ...از حال رفتم دایرفت تو بغل ش یاهیبود چشمام س ادمیکه  يزیچ نیاخر

 

راست تختم  يکه گوشه  دایسرمو به سمت ش...برام گنگ بود زیچشمامو باز کردم تو نگاه اول همه چ یوقت

همه ...رو سرم اوار شد ایصورتش انگار دن يرو يبا اشکا...نشسته بود چرخوندم يرنگو رو رفته ا یصندل يرو

 جرقه از ذهنم گذشت نیع زیچ

 برم دیمن با -

 ادیبذار دکترت ب يریم -
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 ..برم دیمنتظرمه ،با زیعز... یستیتو متوجه ن -

 ...فقط اروم باش...فدات شم يریم.. يریم -

ز شد شهاب تو چار چوب ظاهر به سمت در حرکت کردم ، در با دایتوجه به ش یب دمیکش رونیاز دستم ب سوزنو

 شد به سمتش هجوم بردم

 منتظرمه زیعز...تو رو خدا منو ببر -

 کنمیباشه باران جان اروم باش االن پرستارو صدا م -

 ...دمیتو دستام مشت کردم با التماس نال قشویدوختم به چشماش  چشم

 مینه االن بر -

 يکار کرد یبا دستت چ -

 فقط منو ببر ستیمهم ن -

 ...گرفت به سمت تخت کشوند بازوم

 میر یجا نم جیه يگوش به حرفم ند م،یریتا پرستار دستتو پانسمان کنه بعد م ینیشیم نجایا -

خواست  دایبا کمکش رو تخت نشستم از ش...دادیرو نم یگونه اعترض چیه يکه جا زدیحرف م یتیچنان جد با

 پام زانو زد يجلو دایپرستارو صدا کنه با خروج ش

 ..نارویا يزیکار کنم که تو نر یچ یمن لعنت...اشکا رو نیا زینر... یکنیکار م یچ يبا خودت دار -

بلند  عیدر سر يدستاشو بلند کرد صورتمو قاب گرفت با انگشت شصت اشکامو پاك کرد که با صدا یدو دل با

 ...با پرستار وارد اتاق شد دایش...شد

 

 یچشمامو باز کنم حت تونستمینم ادیبود از درد ز دهیاَمونمو بر گرنیم م،دردیتو راه بود شدیم یدو ساعت هی

ترسونده بودش  یکنم برگرده تهران،دکتر به اندازه کاف یاه و ناله کنم چون شهاب منتظر بود حرکت تونستمینم

 ...شد صمیبه ترخ یراض هامیتاب یب رشم اما شهاب به خاط يبستر دیحتما با ستیخوب ن میکه اوضاع جسم

 یدر عقبو بازکرد به سخت قهیشد بعد از چند دق ادهیپ... شدم ستادنشیا تیدر نها نیکم شدنه سرعت ماش متوجه

 ...نشستم

 يرو بخور رنگ به روندار وهیاب م کویک نیا ایب -

 ندارم لیم...خورم ینم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا EMERTAT  –باران  ينفس ها يصدا

wWw.98iA.Com ٦٠ 

 ..توش نباشه یحرف...شهیتموم م نایا -

 ...زدم کیبه ک کیگاز کوچ به

 يدرد دار یلیخ -

 یلینه خ -

 ...به خون نشستت معلومه ياز چشما -

 ...دمیاز جا پر میگوش يکردم که با صدا ومیو اب م کیانداختم خودمو مشغول ک ریبه ز سرمو

به بله و نه  الیهم مراقبم بود در جواب ل یچشم ریز رفتیتو هم م شتریاخماش ب زدیحرف م الیلحظه که با ل هر

 ...اددیدلم گواه بد م کرد،یبسنده م

 گفت یچ -

 مییکجا نهیبب خواستیم یچیه -

 الیبا ل خوامیم... اصال...اصال...راستش به من بگو من طاقتشو دارم...شده شیطور زیاره عز...یگیدروغ م يدار -

 حرف بزنم

 ...یکن ينجوریتو با خودت ا ستین یراض امرزمیاون خدا ب...اروم باش باران جان -

 ....امرزیب خدا

انگار چشمه اشکم خشک شده بود فقط ماتو مبهوت به شهاب زل زده بودم گنگ بودم  ختمیریاشک نم گهید

که به صورتم  يا دهیبا کش...دادمینگام پاسخ م یرگیحرف زدن رو با خ يشهاب برا يبه التماسا... بودم یته

 ... کرد دنینواخته شد چشمه اشکم شروع به جوش

 شهاب -

 جان شهاب -

 رفت زمیعز -

 دارم مانیا نیمن به ا...کنارته شهیهم -

 کشتم زویمن عز -

 نه خانومم -

 دق دادم زویمن با فرارم هز...چرا من کشتم -

 کدوم فرار...ارمیباران من سر در نم یگیم یچ  -
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 بد بختم یلیمن خ -

 ... کرد تیهدا نشیشهاب بود که سرمو به سمت س يدستا و

 

به ساعت  یپهن شهاب بلند کردم نگاه نهیاومد اروم سرمو از س یهق هقم م يفقط صدا ختمیریاشک نم گهید

 ...شهاب بود،پس چرا متوجه نشدم نهیس يساعت سرم رو کیمن  یعنی...انداختم  نیماش

 بارانم ياروم شد -

 حرف بزنم الیبا ل خوامیم -

ستام به شکل تماس کنار گوشم نگه داشت د يبعد از برقرار دیکش رونیشلوارش ب بیاز ج مویحرف گوش یب

 ..دیچرخیدستاو چشمام م نینگاه شهاب ب دیلرزیم یوحشتناک

 اقا شهاب -

 الیل -

 ؟ییباران جان تو -

 زیعز -

 ایباران ن این...رفت  شهیهم يبرا...رفت باران  زیعز -

 نمیبب زویخوام عز یم -

 یفهمیذارن م یزندت نم ننتیاگه بب دوننیم زیتو رو مسئول مرگ عز نیهمه اعصبان نایا... باران این -

 نمیبب زویعز خوامیمن م یول -

 بده اقا شهاب یگوش -

از سر درد ...کردمیدنبال م شویعصب يقدم ها یاشک يشدومن با چشما ادهیپ نیبه دست از ماش یگوش شهاب

نان بود اما همچ یخم کردم معدم خال نییباز کردم سرمو به سمت پا نویحالت تهوه بهم دست داده در ماش ادیز

 میشونیپ يرو رو گشیدست د رمدستشو پشت کم هیشهاب با دوو خودشو بهم رسوند کنارم زانو زد  زدمیعق م

 هیتند به صندوق عقب رفت با  يبا قدم ها... نمیحال بودم کمکم کرد بش یب...کردیقرار داد واروم نوازشم م

چند مشت اب رو ...دهانم قرار داد تا بتونم دهنمو بشورم  يجلو ختیچندبار تو دستش اب ر...اب برگشت  يبطر

 هیقطرات اب رو...واقعا چشماش سرخ بود ای کردمیمن احساس م دونمینم.... وصورتمو شست ختیصورتم ر

پرت کرد  رونیرو با حرص به ب یرو از پشت سرم برداشت جعبه خال يجعبه دستمال کاغذ..خوردنیم زیصورتم ل
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کرد با گوشه بلوز  تیهدا نییدکمه اخرش رو باز کرد سرمو به سمت پا دیکش رونیش ببلوزشو از شلوار..

 ... کتشو روم انداخت دمیعقب دراز کش یبا کمکش اروم رو صندل...خشک کرد  ومردونش صورتم

بهت مسکن  گمیم میدیرس ياریکوچولو طاقت ب هی... دمید یپزشک تیراه فور نیب يکن چشماتو ببند یسع -

 ...بزنن

 دوباره نشستم دمیباال کش خودمو

 ؟يبرگرد يخوایراه؟ مگه م نهیب -

 اره -

 منتظرمه زیعز...فهمهیکس منو نم چیخدا چرا ه يا... برم رشت دیمن با -

 گفته الیتهران ل میگردیبرم -

 دمینال يرسوندم با حالت زار قشی دستموبه

 ...دمیسم مبه روح داداشت ق...تو رو خدا منو ببر  -

 پام زانو زد يدوباره جلو...موهاش فرستاد هیچند بار دستشو ال... دیکش یباز کرد پوف قشیاز  دستامو

 مفهومه باران...چشم یمن گفتم بگ یهر چ نکهیبه شرط ا -

 دمیقول م..باشه باشه  -

 

باعث  ستادنیدور ا نیا...مادرمو نشنوم  يها هیگر يصدا شدیباعث نم ستادنیدور ا نیبودم اما ا ستادهیا دور

 ..نمیپدرمو نب يلرزش شونه ها شدینم

با کمک شهاب اروم بلند شدم ...قرار داده بودند شیابد گاهیتو جا زویمراسم تموم شده بود عز شدیم یساعت مین

 هیگر يصدا میشدیتر م کیبه قبر نزد یتو تنم نبود هر چ یکرد جون میهمراه زیکتفمو گرفت تا مزار عز ریز

که  ییبودن گذاشتم مثل زمانا دهیکش قبر يکه رو یچادر مشک يکنار قبر نشستم سرمو رو...شدیهام بلند تر م

 ...کردمیباهاش دردو دل م ذاشتمویم زیعز يپا يسرمو رو

 زیسالم عز -

دلم ...ذاره نفس بکشم یگلومو گرفته نم يزیچ هی زیعز....پاشو نگام کن ....اومده عروسکت یک نیپاشو بب -

 ...تو رو خدا پاشو زیپاشو عز...هاتو کرده  ییالال يهوا

 برمتیم یکن یتاب یب يبخوا...باش باران يقو -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا EMERTAT  –باران  ينفس ها يصدا

wWw.98iA.Com ٦٣ 

 به سمتش چرخوندم با پشت دستم اشکامو از گونه هام پاك کردم سرمو

قلبم درد ...نفس بکشم تونم ینم...کنهیداره خفم م يزیچ هی... رمیدوست دارم بم...خسته شدم ...دلم گرفته -

 هیخدا نامرد هیِاگه امتحانِ به خداوند... دهیچرا خدا داره اعذابم م...من بد نبودم به خدا بد نبودم ..من ... کنهیم

تونم  ینم گهیدم نزدم اما د ستادمویا زیهمه چ يِپا...رهیگیجور سخت امتحان م نیبه من درس نداد که ا یکس

... 

 

 .شم به خودم اومدم ادهیباز کرد تا کمکم کنه پ نیشهاب در ماش یگذروندم وقت يخبر یب رو تو یرشت تا انزل از

 ؟ مییما کجا-

 الیو یانزل -

  چرا؟ یانزل -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 میگرفتیرشت هتل م ستیشناسنامه هم همراهمون ن... میسر کن ییجا دیشب و با-

رو روشن  نهیداشت شوم یسردو نمناك بود شهاب سع الیکرد و ینم یزندگ نجایا یکس یبود چند وقت معلوم

 .زود خواب به چشمام اومد یلیجمع کردم خ نمینشستم پامو تو س نهیکاناپه کنار شوم يکنه رو

 

 ایدر يصدا...روم انداخته شده بود ییبودم پتو دهیهمون کاناپه خواب يشدم رو دارمیموج ب يصبح با صدا -

نشستم  ایبه در کینزد ینیتخته سنگ يزدم رو رونیب الیاز و دمیچیو دورم پبود بلند شدم پتو ر زیوسوسه انگ

 ...شدم رهیخ شیوبه تالطم صبحگاه

 ...سرمو به سمت رد چرخوندم نیماش يصدا با

 ...شد به سمتم اومد ادهیپارك کرد پ نویماش شهاب

 یگفتیم ونیتا صبح هذ یستیذره به فکر خودت ن هیچرا  ینشست رونیب يسرد نیبه ا يهوا...يشد داریب -

 ... داخل صبحونه گرفتم  ایب...حالت اصال خوب نبود

 بلند شدم پشت سرش حرکت کردم عانهیمط
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 کردم تتونیاذ یلیخ دیببخش -

 نیاز ا يریدوش بگ هیتا ...پاشو پاشو دختر خوب برات لباس گرفتم...دوباره جمع بسته شدم تون؟چراییاذ -

 کنهیمنو نگاه م ستادهیوا گهیپاشو د....کنمیمنم صبحونه رو اماده م يایدر ب یکسل

 

قدمام سرشو بلند  يدستاش گرفته بودبا صدا نینشسته بود سرشو ب زیاومدم شهاب پشت م نییاز پله ها پا اروم

 ...دیرسیداد کالفه به نظر م لمیتحو یجون یکرد لبخند ب

 ؟يبهتر -

 ممنون -

 ادیبهت م -

انداختم ممنون  ریبود اشاره کرد سرمو به ز دهیکه همراه با شلواربرام خر یسوخته پشم يقهوه ا کیابرو به تون با

 ...خوردم اصال اشتها نداشتم يبه اصرارشهاب چند لقمه ا...رو زمزمه کردم یفیضع

 بمونم نجایا زیتا هفتم عز شهیم -

 میمونیاره م -

 دنیاتاق نم ییدختر تنها جا هیبمونم اخه به  نجایمن با اجازه شما ا...نیکار دار یشرکت کل نینه نه شما بر -

 ...به امون خدا بذارم کریدرو پ یب الیو نیدختر تنهارو تو ا هی...ستین یتوش حرف میمونیبا هم م -

 ...اخه شرکت -

 حامد هست -

 ...مزاحم شما شدم یبه اندازه کاف -

 ...کرد یبه هم گره زد اخم جذاب نهیداد دستاشو رو س هیتک یصندل به

 یتموم کن يخواینم -

 رو؟ یچ -

 ...يکردیم هیتو بغلش گر روزیهستم که د یمن همون...شما شما کردنو نیا -

از خجالت بود  یکه ناش مویشونیاوردم عرقه پ نییپا شتریسرمو ب ارهیرو به روم ب يزیچ نیهمچ هی کردمینم فکر

 ...پاك کردم نمیبا سر است

 ...تو حال خودم نبودم روزیمن د...م م من -
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 ...دونمیمن حد خودمو م یخواستم بدون یش دینگفتم سرخو سف نویا -

 

 

 ...يزیریاشک م ایبه در یباران باز چشم دوخت -

 ؟ياومد یسالم ک -

 ...شهیپاشو ناهار گرفتم سرد م...نیکردیم ریشما تو هپروت س یوقت...سالم  -

 ...حرکت کردم الیکندم به سمت و میبلند کردم دل از تخته سنگ دوست داشتنزانوهام  ياز رو سرمو

چقدر برام قابل ... برام به جا اورده بود دوختم یکه رسم مردونگ ياشپز خونه نشستم چشم به مرد زیم پشت

 شدیم میزخم مرهم قلب... دادیبا حرفاش روحمو نوازش م... دوست کنارم بود هیروز مثل 7 نیتمام ا...احترام بود 

روز  7 نیتمام ا... دادیهام م یکس یدل به دل ب روزا... نشستیم ونامیهذ يِشبا پا...اشکام بود  يبرا يشونه ا...

 ...ستمین حیسوال ومن چقدر ممنونش بودم که مجبور به توض هیاز  غیبودنم از خانوادم بود،اما در ينظاره گر فرار

 ...تهران میگردیفردا صبح بر م يدار گشویباران اگه اماد -

 باشه -

 هوم؟...میبمون نجاستیاگه دلت ا -

 مینه بر...نه -

 ...نگام کن...ه؟یچ يِبغض برا نیپس ا -

 دونم ینم -

من تو ... رهیگیدستتو م ادیم یهر جا صداش کن...کنارته  شهیهم...رهیخاطرشو ازت بگ ادویتونه  یکس نم چیه -

به  یکن یزندگ دیبا...هیکاف گهید يکرد يو عزادار یختیهفت روز اشک ر...اختمحرفا شن نیتر از ا يرو قو

 ...یکن یزندگ ادشی

 یچفدر خوبه که هست -

 ...داد لمیتحو یگرم لبخند

 ...کرد خیغذا ...پاشودختر خوب...ناهار ایصورتت بزن ب هی یاب هیپاشو برو  -
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اغراق  یب...انداختم ذمیبه مرغ ترش لذ یبرداشتم نگاه کویدر د...کرده بود یشمال هیغذا هی يِصبح دلم هوا از

 يبچه ها برا شتریفرجه قبل امتحانا بود ب...خوردمیتنها م دیکه با فیح...ساختمونو بر داشته بود يعطرش همه 

هم عالوه بر مخالفت  دایش یحت...نبود هیقض نیاز ا یبه شهراشون رفته بودن اتاقه ما هم مستثن یرفع دل تنگ

به غذام انداختم کامال معلوم  يدوباره ا ینگاه...رفته بود رازیبه ش روزید شییدختر دا يحامد به بهانه نامزد يها

 ...بود جا افتاده

 یخب چه اشکال...درست کردم ادیمنم که ز...دوست داره یلیخ یشمال يغذا گفتیشهاب م میبود یانزل یوقت

همه جوره کنارم  زیبعد از مرگ عز...کردمیلطفشو جبران م يایبه کوچولو از در دیشا...بردمیداشت براش م

 ...کردیم یبا بودنش همه نبودن هامو خنث...بود

 

ندارم  دنویپوش یحق مشک گهیبود که د دهیبرام خر دیبا هزار تهد زیکه شهاب بعد از چهلم عز ینفت یاب شال

با اصرار  روزیبه ابروهام که د یدست.. .دمیکش یخط چشم نازک...زدم  یمیمال یرژ صورت...سرم انداختم  يرو

 نمیبا مانتو نسبتا کوتام که ا میسرمه ا نیبه خودم انداختم ج ینگاه... دمینازك تر و کوتاه کرده بودم کش دایش

ساك غذارو تو دستم گرفتم از ساختمون ...دمیکش یقینفس عم...اومد یبهم م یلیبود خ دایبا ش ینیاز هم نش

 ...خارج شدم

 

نه ،غذا  ای...سالم براتون غذا اوردم...گفتمیم یچ...شدم مونیزنگ جلو بردم اما باز پش کیبار دستمو تا نزد صد

اومد شما هم دوست  ادمیدرست کردم  یشمال يغذا ای...ارمیشما ب يشما افتادم گفتم برا ادیدرست کردم 

داشت من  یخب مگه چه اشکال...کارا نیه به امنو چ...کردم یعجب غلط...احمقانه ...احمقانه بود...اوف ....نیدار

 ... کنمیمگه گناه دارم م...لطفشو جبران کنم خواستمیفقط م

و پشت بندش شهاب خارج  یتا زنگو بزنم که ناگهان در باز شد اول دختر جوون رفتمیبا خودم کلنجار م داشتم

 ...دادم یعقب رفتم سالم یناخوداگاه قدم... شد

 ...افتاده یاتفاق...یکنیچه کار م نجایباران ا... سالم -

 ...بگم یحاال چ...منو مرگ بده خدا

 ...راستش....خب...من ..م..م -
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کنارم قرار گرفت ...مهمون صورتش شد  یلبخند جذاب...مخصوص به خودش بهم انداخت  يازاون نگاها یکی

 دستشو به سمت دختر جوون جلو برد

 ...الم منو برسونبه خاله واقا بهزاد س...تا جلسه بعد -

 ...اینره قولشو بهم داد ادتیخونه عماد  یشهاب مهمون یراست...ممنون -

 ...کنمیگفتم فکر م...من قول ندادم  -

 شهاب -

 برو نگار -

  يبا...برمیمن که اخر تو رو با خودم م -

 ...بخوره تو سرش یخداحافظ...نگاه به من ننداخت هی یحت...جلف نقدریدخترم ا ـشیا

 ...دیور شدن نگـار خانوم،شهاب به سمتم چرخد با

 ...ما بکنن ادیباعث شده باران خانوم  یچ...به شما میخب برس -

 راستشو گفتم ایزدم به در دلو

 دییبفرما...گهیمن د يدوست دار يدرست کردم قبال گفته بود یشمال يراستش غذا -

سرمو اروم باال ... دمیازش ند یمنتظر بودم حرکت یهر چ...انداختم نییسرمو پا...غذا رو جلوش گرفتم ساك

 ...اوردم

دست ...هل شده بودم...داشت یکشش خاص هیچشماش ...دیلرز يزیچ هیته دلم ...رو به رو شدم بشینگاه عج با

گونه هامو احساس  یاز همه بدتر سرخ...نگاه گرمش فرار کنم ریدوست داشتم از ز...وپامم گم کرده بودم

 ...کردمیم

 ن؟یریگ یرا نمچ -

لقمه کنم  هیتو رو هم با شام امشب  ترسمیگرسنمه م یلیکه خ ییدوست داشتم دعوتت کنم داخل،اما از اونجا-

 ...بمون تا اماده شم... میخوریازاد م يپس غذا رو تو هوا

تو شهاب ...يبشنو یچ يانتظار دار يبراش شام اورد یساعت هشت شب برداشت گهیبله د...پررو پسره

 ...يچقدر خر...یشناسینم

 ...يندار اجیاحت يزیخانوم خوشمزه چ یراست -

 ...شو دادم ییجواب پررو يلحن تند با
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 بکش لویخودت زحمت وسا...اوردمین يزیمن چ...چرا -

 ...ستادیا یحالت سالم نظام به

 اطاعت بانو -

 ...رهیمن رو هم از رو مب یچیه شهیروش کم نم.... اوف

 

 

 میبر -

 نیپس ماش -

تو که به عاقل ...دهیهوا ازدست م نیدختر خوشمزه رو تو ا هیادم عاقل قدم زدن با ...ام وونهیمگه د...نیماش -

 هوم؟...يبودنم شک ندار

مانتومو گرفت دنبال  نهیگوشه است ییاما با کمال پررو...ادینشوندم تا حساب کار دستش ب میشونیرو پ یاخم

 ...خودش کشوند

 ...گرسنمه یلیکه خ میبر...نو کار از اخم گذشته با -

 ينجوریا -

 ...کردم شیبه تک بلوز اب يابرو اشاره ا با

 ...به خودش کرد ینگاه ستادیا

 مشکلش کجاست -

 يخوریسرما م...هوا سرده -

 ...داد لمیاز اون لبخند خوشکالشو تحو یکی

 ...گرمه زیامشب همه چ...گرممه  -

 ...به لبام کرد ینگاه

 ...بگذرونه ریخدا امشبو به خ... باال انداختم جلوتر ازش راه افتادم يشونه ا...خودمو جمو جور کردم  عیسر

 

 دیبه شکمش کش یشهاب دست...میهم نشسته بود يسرد پارك رو به رو مکتین ي رو

 کنمیم دایاضافه وزن پ لویماه ده ک کیدستپختت سر  نیبا ا -
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 برات غذا درست کنم هشیمگه قراره هم... بار بود هی نیهم

مونده  یباق هیمحدود گال نیکنار دستش خم شد از ب کینگام کرد بعد به سمت باغچه کوچ رهیخ يا هیثان چند

از  شویگوش...گرد شده من گوشه راسته سرم داخل موهام فرو کرد يودر مقابل چشما دیچ یرنگ یگل نارنج

 مقابل صورتم گرفت دیکش رونیشلوارش ب بیج

تر  نیریصورتتو ش شمیالبته ارا...ادیبهت م یلیمدل ابرو خ نیا...اووم...نمیبب ستایوا...کم داره يزیچ هی...نه  -

 ..لباتم که...خوشمزه تر تهیکرده و ال

از گونه هام حرارت بلند  کردمیاحساس م...دستامم تو هم گره کرده بودم...بود دهیچسب نمیبه فقسه س چونم

 ...شهیم

 باران -

 رو به روشدم شید کردم با فلش گوشکه بلن سرمو

 خواستمیکه م یشد همون -

 ...رهیشعـور اون حرفا رو زده بود تا من از خجالت سرخ بشم تا اقا عکس دلخواهشو بگ یب

 

 ...هم تو فکر یساکت بود حساب شدیم یساعت مین

 شده؟ يزیچ -

 هوم؟ -

 شده؟ يزیچ گمیم -

 نه -

 ؟يپس چرا تو فکر -

 نه ؟ یگیافتاد به من م یباران اگه اتفاق -

 شمیاتفاق؟ متوجه نم -

 ...کنارتم  شهیفقط بدون من هم یچیه -

 بدهکارم حیتوض هیمن  -

دردو  یبا کس یاما اگه خواست...کردم واسه دله خودم بوده يهر کار... یستیبه من بدهکار ن یحیتوض چیتو ه -

 ...بدون من هستم یدل کن
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فرار کردم که همه  ییمن از کسا...مو شکوندن که عاشقانه دوستشون داشتمدل ییکسا...با من بد کرد یزندگ -

 یکه ب کردمیثابت م موندمویم دیفرار با يبه جا دیشا...من راهو اشتباه رفتم دیدونم شا ینم...بودن امیدن

 هیوقت به خودم جرات  چینبود من ه ياگر فرهاد...به همه تهمت هاشون زدم دییبا فرارم مهر تا...گناهم

 ...فرارم شد یمحرك اصل ناشیفرهاد با توه...دادم یرو نم يکار نیهمچ

 فرهاد -

 يپا دینبود من با الیاگه ل... کرد اون بود که کمکم کرد فرار کنم يبرام خواهر الیل...الیبرادر ل...پسر عموم  -

که  ییزایمثل تمام چ ارهیمنو به دست ب خواستیاون فقط م...وفت عاشقم نبود چیفرهاد ه...نشستمیسفره عقد م

 ...شدمیموقت رام فرهاد ن چیاما من ه...تو مشتش بود کردیاراده م

 ییها یدوست داشتم حرف بزنم از سخت...سبک شده بودم ...سر باز کرده بود  نیدمل چرک هیهام مثل  عقده

 ینم یسوال چیه...دادیم صبورانه به حرفام گوش...شنونده بود نیشهاب بهتر...بگم تا اروم شم...بگم دمیکه کش

اما حس خوب بودنش بهم جرات حرف ...به خون نشستش با ظاهر ارومش کامال تنافض داشت هیچشما... دیپرس

 ...دادیزدن م

 ...وقت بد نبودم اما همه باهام بد کردن چیمن ه -

 ...صورتم گرفت يجلو یدستمال

 ...پاك کن اشکاتو -

 ممنون -

 ...باورم کن...بهم اعتماد کن...بِسپر به من زویهمه چ...يزیاشکارو بر نیا دینبا گهیمن هستم د یتا وقت -

 ...کشمیواقعا خجالت م...باعث دردسر شدم یمن به اندازه کاف -

 یجبران کن یتونیم یمعذب نقدریاگه ا -

 يچه جور -

 و...یبرام غذا درست کن کباری يهفته ا -

 ؟یو چ -

 یکن میدوستم همراه یجمعه شب تو مهمون -

 ...اخه -

 ...دسر خوشمزه مهمونت کنم هیحاال هم پاشو تا ...که گقتم ینیهم...اخه اما نداره -
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 ...شل شد  شمیدسرن دنیشن با

 یبستن -

 نه -

 اخه چرا؟ -

 يخوریسرما م  -

 باچه؟...سرما نخورم  دمیقول م -

 ش چشم دوختممنتظر به...بچه ها جم کردم نیلبامم ع...به سمت شونه چپم خم کردم  سرمو

 شهیم یچ نمیپاشو حاال بب...دور از جونه خر -

 

 شیهم با گوش ياز شهاب نشد چند بار يمنتظر موندم خبر یمضاعف رفتم شرکت اما هرچ يبا انرژ صبح

حداقل صبح باهام  ای... گفتیبهم م شبید ادیب خواستینگران شده بودم اگه نم...تماس گرفتم اما جواب نداد 

اتاق  یراه اوردمیاخرم طاقت ن...دیجوشیسکه م رویقلبم مثل س...براش اقتاده باشه ینکنه اتفاق...گرفتیتماس م

 ...چند تقه به در زدم وارد شدم...حامد شدم

 سالم -

 ...جوابم سالممو داد یبا لبخند مشکوک حامد

 ...امروز جلسه داشتن...دنیجواب نم رمیگیهم تماس م یهرچ ومدنین انیدکتر ک دیببخش -

 ...بردمش خونه شیساعت پ مین... درمونگاه بود -

 درمونگاه -

 بوده کار دستش داده رونیرو تو سرما ب یچند ساعت... از راه به درش کرده یکی شبید نکهیاره مثل ا -

دار حامد کامال معلوم بود خبر  یمعن ياز نگاها...شهابِ ادم فروش....دمیپر رونیاز اتاق ب عیگفتم سر یممنون بله

بهش  شبید...بده تونهیجواب تلفنمم نم یحت ای...ومدهیبده شرکت ن نقدریحالش ا یعنی...میباهم بود شبیداره د

حامد چرا تنهاش ...هست ششیپ یحاال کس...بازهاز بس تخسو لج...نداد ،گوشيخوریگفتم لباست کمه سرما م

 ...گذاشت

مغرور  نقدریا دونستمیم...همه حواسم معطوف شهاب بود...زدم  رونیاز شرکت ب يرساعت زودتر از ساعت کا دو

 ...فکر کنم ینگران نیا لیدوست نداشتم به دل یول...نگرانش بودم...ضهینگه مر یهست که به کس
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هم  يبه دوش مختصر...لباسمو عوض کنم سوپو بار گذاشتم نکهیقبل از ا...ساکت بود بیعج خوابگاه

تمام مدت ...خونه شهاب شدم یراه ختمیر يداخل ظرف در بسته ا...مطمئن شدم جا افتاده نکهید از ابع...گرفتم

 یتاب یب نیا دونستمیخودم م ماا... شهابو جبران کنم يها یخوب خوامیبه خودم بقبولنم که فقط م کردمیم یسع

 ...از ذهنم پسش بزنم کردمیم یکه سع يزیچ...بود يمهلک تر زیها عوارض چ

 

 ...زنگو فشار داد يشتریبا ارامش ب شبیبر خالف د...انداختم کشیبه ساختمون ش ینگاه

 دهیور پر یکنیکارم یجا چ نیا -

 سمیرئ ادتیاومدم ع -

 یبش سیرئ یبود ب کینزد -

 ...خدا نکنه -

 ...باال ایب -

در  يباز دهیکردم ند یسع...و مدرن بود کیش رونیداخل ساختمونم مثل ب...باز شد یفیخف يبا صدا در

 ...لم داده يو یبود رو کاناپه مقابل ت دهیپوش یشهاب گرمکن شلوار طوس...ارمین

 سیسالم رئ -

 ...تو سرتق ایب -

 خدا بد نده پشه لگدتون زده -

 ...دهیخوردنت کار دستمون م یبستن نیاخر ا -

 گفتم لباست نازکه شبیمن نذار د ریتقص یالک -

 سالم -

 ...مواجه شدم ییبایز تینها یبا خانوم پنجاه ساله ب...ترس به سمت صدا برگشتم به

 دخترم يخوش اومد -

 کنم یزحمت تونستم زبونم بچرخونم سالم به

 ...زمیعز نیبش -

 ...شد ریمبل خودمو پرت کردم خودشم مقابلم جاگ نیاول يرو

 ...ییشما کنهیم فیکه شهاب من ازش تعر یخانوم یخب پس لپ گل -
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 ...دادم لشیتحو يلبخند احمقانه ا...دادمیم یچه جواب دیبا االن

 ...شمیاز خجالت دارم اب م کردمیاحساس م...درون گر گرفته بودم از

خودش  شیاالن مادرش پ...داره اخه یپسره به تو چه ربط نیا یسرماخوردگ...دادنت دهیا نیباران با ا يریبم

. سـوپ...سوپ درست کرده سشیرئ يپاشده برا کارهیِ...هیزونیعجب دختره او گهیم یحتمن....کنهیفکر م یچ

 ...ازش نزدم یحرف يخوب شد...سوپ يوا...

 يتو ساکت دار یباران چ -

 یکنیمنو شرمنده محبتت م نقدریچرا ا....خـ ـدا يا

 ستین یخاص زهیچ -

 شهیبلند م یخوب هیبوها ستین یخاص زهیاز اون به اصطالح چ -

 ...ـگ اخنـی یدپرسـ ـ ایباران که  يریبم

 ...ارمیمقدار براتون ب هیگفتم  نیخودم سوپ درست کردم بعد متوجه شدم شما سرماخورد يمن برا...خب  -

 دمیرس شهیم يا قهیده دق هیبا من تماس گرفت منم  شیساعت پ میدخترم راستش شهاب ن يدیزحمت کش -

 براش سوپ اماده درست کنم خواستمیتازه م

 خوب شده باشم دوارمیام -

 طور نیحتما هم -

 ...از بند بند وجودم گذشت یخنک میانداختم که با حرف شهاب نس ریبه نشانه تشکر زدم سرمو به ز يلبخند

 بانو باران من همتا نداره میمن که بهت گفته بودم مر -

 ...من باران

 .شدم رهیبهش خ یظیصورتمو به سمت شهاب چرخوندم با اخم غل...گرم کردن سوپ يجون برا میخروج مر بعد

 هیچ هیبرا تیخوردن هیاخما نیحاال ا -

 ...ياما کور خود...بشم هشیتنب الیخ یتا من خجالت بکشم ب زدیحرف م یمدل نیشعـور از قصد ا یب

 یچرا نگفت -

 نگفتم ویچ -

 یستیکه تنها ن -

 ...بانو االن مامانو  گهید یگفتیخب م یکارم داشت ییتنها -
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 ...مخش یبرداشتم پرت کردم به سمتش که صاف خورد او کله ب مویشدم که کوسن مبل کنار یاعصبان نقدریا

بردم  ورشیاز جام بلند شدم به سمتش  عیجون برسه سر میبه گوش مر نکهیاه ونالش بلند شد از ترس ا يصدا

 ...دهنش گذاشتم يجفت دستامو جلو

 ...شده شهاب جان يزیچ -

 مینگاه هم به خودم که ن هی کردیبه ما نگاه م یحیبود با لبخند مل ستادهیجون که وسط سالن ا مینگاه به مر به

 يکه صدا...ستادمیصاف ا دمیفنر از جا پر نیع...دهنش بود انداختم يشهاب و جفت دستام رو نهیس يِتنم رو

 ...زدمیم يبه کبود ادیاز خجالت ز مگذشته بود فکر کن یکارم از سرخ گهید...خنده شهاب سالن پر کرد

 ...جون به سمتم اومد دستام تو دستاش گرفت دنبال خودش کشوند میمر

 نکن دخترمو تیاذ نقدریا -

 عروسکمو يبریکجا م... ضمیمن مر....ااا مامان  -

 ...ینکن تشیاذ نقدریا یش هیتا تنب برمیم تویلپ گل -

 گهینس نباش دبد ج -

 ...دادمیجون گوش م میمر زهیخنده ر يمن به صدا و

 یلیخ انمیخانم ک... ستی،خب زشت ن میمر گفتمیم یچ...  کردمیجون م میجون مر میمر نقدریچرا ا حاال

 ...گهیجون خوبه د میهمون مر... هیطوالن

 دخترم نیبش -

 انیخانم ک...جو میمر نیگفت يزیچ -

 ...جون راحتم میراحت باش منم با مر -

 ...شهاب يزن ماه بود خوش به حاله بابا نیفراموش کرده بودم از بس که ا گهیخجالتمو د میصحبت بود گرم

 ـا ضمـیمثال من مر...سوپ من  نیشد ا یبابا پس چ يا -

 ...عروسکش تنگ شده يدخترم دلش برا میبر........میغر نزن اومد -

 ....هـا شهیم شونیزیچ هیمادرو پسر  نیا

نگاه هم به شهاب ننداختم  مین هی یشدم حت ریجاگ يمبل دو نفر يجون وارد سالن شدم کنارش رو میمر همراه

 ...خودمو سرگرم کردم یربع هی...بچه پرو برام ابرو نذاشته بود...

 ...جون برگشتم میاز جام بلند شدم به سمت مر اروم
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 ...مرخص شم نیاگه اجازه بد...زود خوب شن انمیدکتر ک... شاایمزاحم شدم ا دیببخش -

 روبه من گفت رفتیاف اف بلند شد همون طور که به سمتش م يجون تا خواست دهن باز کنه صدا میمر

 یما هست شهیشام پ...دخترم نیبش -

 ...شد دیچشمام نا پد يجلو واز

 ...کردم يبا انگشتر تو دستم باز...خودمو رو مبل پرت کردم یتینارضا با

 بانو يقهر -

 جواب داشت؟ انتظار

 رمیکنم تا مورد بخشش شما قرار بگ يچه کار دیخب بنده با -

با سرو صدا وارد شد به سمت شهاب رفت خودشو روش پرت  یبلند کردم تا جوابشو بدم که دختر جوون سرمو

 ....کردمیگشاد شده به صحنه روبه روم نگاه م يو من با چشما...از لپش گرفت يکرد ماچ ابدار

 سالم عجقم -

 يخوریبرو کنار سرما م...سالم -

 یخوب..اجال نداره -

 چرا خاموشه؟ تیتا االن؟گوش يکجا بود...بهترم  -

 شارژ تموم کرد.. .ــرونیب یبا ال -

 يدیفهم...تو دسترس باش يریهر جا م کنهیبا اون خراب شده فرق م نجایا -

 ...گذاشت یشد احترام نظام بلند

 بله قربان -

تا حاال  یشهاب من؟؟؟از ک...کردیشهاب من م يهم برا يچه دلبر...داشتم خال خال موهاشو بکنم  دوست

توجه  گهید یدلم گرفت انگار دوست نداشتم شهاب جز من به کس يجد يجد یول...شهابو سند زده بودم

 ذاشتمیم دینبا...ردمجون به من داشت خودمو جم ک میکه مر يصامت سر جام نشسته بودم که با اشاره ا...کنه

 ...بشن میمتوجه دلخور

 يسوگل مامان، متوجه باران جان شد -

 سالم...متوجه نشدم...دیببخش يواا -
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 ...دمیکش رونیدستمو از دستش ب عیدادم سر یجون یب سالم

 کنهیصدات م یداداش حق داره لپ گل -

 ....داداش

 ...جاشو گرفت یظیاخم غل یلپ گل ياداوریزدم که با  یضیلبخند عر ناخوداگاه

 رفع زحمت کنم نیخوشوقتم اگه اجازه بد تونییاز اشنا -

 کجـا؟ من که تازه اومدم -

 نجامیوقته ا یلیممنون خ -

 ما بمون دخترم شیشامو پ -

 خانم با من قهرن...مونه مامان جان  ینم -

 ...دیبهم کوب جانیدستاشو با ه سوگل

 چند روز دست من باشه  نتیکنه،ماش یما بمونه با تو هم اشت شیکنم شامو پ شیاگه من راض ؟خبيجد -

 یکنیچه م مینیبب -

کردن با  یالبته هنوز به اشت... کرد که بمونم میراض يدونم چه جور یاصال نم...دختره  نیداره ا یزبون چه

... کردمینم یاما اصال بهش توجه... کردمیشهاب و رو خودم احساس م نهینگاه سنگ...ندادم تیشهاب رضا

جونم در حال اماده  میمر... میودسرگرم حرف زدن ب میدو نفره اشپزخونه نشسته بود يناهار خور زیپشت م...

سه ... برگشته بود رانیکه به ا شدیم يسوگل چند هفته ا...کردیتو بحث ما شرکت م یکردن شام هر از گاه

که از قضا اونم  یرانیمن متوجه شدم با پسر ا که يبه سوئد رفته بود واونطور سانسیدوره ل يبرا شیسال پ

از  یکیاخر هفته که خونه  یداشت تو مهمون میشده وتصم شنابه سوئد رفته بود ا لیادامه تحص يبرا

 ...شهاب دعوت شده بود لهیکه من از قبل به وس یمهمون...کنه شیدوستانشون بود به شهاب معرف

خب  یول...دونه ها  یبودم از ترس شهاب نگفتم البته مامان م دیسع امروزم با..استرس دارم  یلیباران خ يوا -

 حساسه یلیشهاب خ

 يچه اسم منفور... دیسع

 مگه شهاب خبر نداره -
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اما ... یکنینکردم رابطتتو باهاش محدود م دشییکه من تا یاما گقته تا موقع...بهش گفتم  ییزایچ هیچرا  -

 ستین یالبته تهران...که برگشته شهیم یزودتر از من درسشو تموم کرد چند ماه دیاصرار داره راستش سع دیسع

 ...ردهک سیشرکت تو تهران تاس هیاز دوستاش  یکیتازه به کمک ... هیشمال

 يمگه بهش اعتماد ندار... هیچ يبرا تیحاال نگران -

 ستین ینیب شیوقت قابل پ چیاما شهاب ه... دتشیمامانم د...چرا -

 کنم شیهمراه یشهاب ازم خواسته تو مهمون شیراست....شهیدرست م زیهمه چ... شاایخدا ا توکل به -

 گهید يایم...یگیراست م -

 دونمینم -

 باشه؟...راحتره المیمن خ یقبول داره تو هم باش یلیشهاب تو رو خ... کنمیخواهش م -

 ...ارمینه ب شهیمگه م یکنیکه تو به ادم نگاه م ياونطور... اخه -

 ...مینسبت به شما دار یارادت خاص یما خانوادگ یعنی...من عاشقتم باران  يوا -

 ...خنده مون بلند شد هینثارش کردم که صدا یبه بازوش زدم بد جنس یمشت

 ...جون که از حال اومد غذا رو به ما سپردو از اشپزخونه خارج شد  میمر یگوش هیصدا

 باران خانوم گذرهیخوش م -

در حال  یدونم از ک یبه هم قفل کرده بود و نم نهیو دستاشو رو س هیتک واریشهاب که به د يبرا یچشم پشت

 ...زدن ما بود، نازك کردم دید

- ااکه  يکار کرد یشهاب چ نمیبب سایاصال وا...ببخشش گهیاقا داداش مارو د نینکن ا تیاذ نقدریباران ا....ا

 ...شهیچشم وگوشم باز م نیبه من نگ 18 يالبته اگه باال...باران باهات قهر کرده

 ...ارمیماهشو ببوسم تا از دلش در ب هیزدم حاضرم رو یاد اما اگه حرف ینم ادمیراستش خودمم  -

 ادبا  یب... نیخواهر برادر لنگه هم -

 ...از اشپزخونه خارج شدم عیسر

 

 حیو نرفتنم به خوابگاهو توج یعرفخاله نداشتم م يجون با خوابگاه تماس گرفته بود خودشو به جا میمر صبح

 ...کرده بود
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همراه  روزیکه د متمیو گرون ق کیش راهنیبه پ یدست...اتاق شهاب به خودم انداختم  يقد نهیدوباره تو ا ینگاه

شدنم  دیهاش باعث سرخ و سف یبا لودگ راهنیپ نیچقدر سر ا...دمیبودم کش دهیخودش خر قهیسوگل و به سل

ته دلم غنج  یداشتم در صورت نشبر ساکت کرد یسع یاعتراض ي،شده بود و من به ظاهر با گفتن سوگل ها

 ...دادیکه بهم نسبت م یاز صفات رفتیم

 کنمیاالنم که بهش فکر م...بر علت شده بود دیبودم مز دهید شبیهم که د یخواب...نداشتم  یحس خوب اصال

ومن تمام مدت  شدمیم دهیکش نیفرهاد مشت شده بود و رو زم يموهام تو دستا...افتاد یتمام بدنم به لرزه م

 ...نرم شدیکاش م....کردمیشهابو صدا م زدمویزجه م

 باران ياماده ا -

 ...جذابو تو دل برو شده بود انداختم  تینها یکه ب یبه شهاب تو اون کت شلوار مشک نهیاز ا ینگاه

 هیخبر...اقا نیکرد پیخوش ت -

 شد سرشو خم کرد زمزمه وار تو گوشم گفت کیابروش باال انداخت از پشت بهم نزد يتا هی

 کرد پیخوش ت دیبا ییبایز يپر نیهمچ هیخب در مقابل  -

 عیلو نرم سر نکهیا يلذت ناب شده بودم برا هیخوندنم از جانب شهاب غرق  يهم از پر شیکیکه هم از نزد من

 ازش فاصله گرفتم

 ...سوگلم منتظرمونه...ها شهیم رمونید... میبر -

 ...بانو دییبفرما-

 

 ... انداختم کردیمنو برنداز م یبهش که با حالت خاص يشدم نگاه منتظر ادهیپ نیکمک شهاب از ماش با

 ..گهید میخب بر -

- ... 

-  ااگهید میبر يندازیشهاب چرا ابرو باال م...ا ... 

 ...ينجوریا -

 ندازمیبه خودمو خودش م ینگاه

 ؟ يپس چه جور -

 ارهیجلو م بازوشو
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 بانو يدیافتخار نم -

 ...ندازمیم نییطبق معمول سرمو پا شمیمتوجه منظورش م نکهیبعد از ا ندازمیبهش م ینگاه یجیگ با

 یکنیم غیدر نمیبانو هم -

تو افکار خودم شناور ...خاص يزمانا ایبوده  یاتفاق ایمنو شهاب بوده  نیکه ب یکیزیتا حاال هر برخورد ف خب

 ...رهیگیازم فاصله م الیخ یبا گفتن ب نهیبیدست دست کردنمو م یبودم که شهاب وقت

 ...کنمیدستمو دور بازوش حلقه م کنمیپر م نمونویچند قدم بلند فاصله ب با

 یستیمجبور ن -

 شهاب...دونمیم -

 جانم -

 ...ایریاسترس داشت سخت نگ یلیسوگل خ -

 ...بانو ریشما هم به ما سخت نگ...باشه -

 منظور؟ -

 ...یابیکال گفتم مارو هم در -

 ...بزن میمستق يدار یحرف رمیگ یرو نم يزیچ میمستف ریمن غ -

 ...به وقتش -

 

سوگل همراه  قهیبعد از چند دق...کرد ییمارو به داخل راهنما ییدوست شهاب با خوش رو میوارد شد یوقت

 شدیم دیمنم تشد یاحساس خفگ داشتنیکه به سمت ما بر م یهر قدم... شد کیبلند قامت به ما نزد یجوون

احساس ...نشون بدم  دیبا یلدونستم چه عکس العم ینم...دادیمغزم فرمان نم... کردمیاحساس معلق بودن م...

 کردیکه با بهت بهم نگاه م دیچشمم به سع هیچشمم به سوگل با اون لبخند قشنگش بود  هی...کردمیم یوزن یب

 ...شهاب چنگ انداختم  يبه بازو...

 یخوب..باران -

 بودم؟...خوب

 شده؟ یداداش چ... يشد یباران جان چ -

 ...اریاب قند ب هیسوگل ...خانومم يشد یچ...باران جان نگام کن...االن خوب بود دونمینم -
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بود که به لبام مهر  ظیالتماس نگاهش غل نقدریا...بودشده  رهیبا التماس به من خ دمیسع...بودم  دیسع خیم من

 ...سکوت زده بود

فقط اصوات ...از دهانم خارج کنم  يتونستم کلمه ا ینم کردمیم یسع یهر چ...تکلممو از دست داده بودم قدرت

 اب قندو به کردیم یسوگل سع...اطرافم نداشتم طیرو مح یتسلط چیه...دیرسیبود که به گوش م ینا مفهوم

شهاب ...دیدیبه اشک نشسته رو م یله ابیچشمام فقط او دو تا ت....کردمیخوردم بده اما من از خوردنش امتناع م

اما من ...لب باز کنم خواستیبازوهامو تو دستاش مشت کرده بود و با عجز م...بود دهیترس یبه طرز وحشتناک

کرد که  یرو بهش القا م یدونم چه حس ینگاهم نم یگنگ...دمیکشیفقط نگاه گنگمو سخاوتمندانه به رخش م

 ...منو رو دستاش بلند کرد

 مارستانیب برمشیم -

 داداش امیمنم م -

 کنمیبهت شد خبرت م يازیاگه ن... خوادینم -

 من نگرانشم باهام در تماس باش -

 باشه -

 

به تن  ییانگار گرما...انداز شد نیقلبش تو گوشم طن هیاشنا يصدا یوقت... پهنش قرار گرفت نهیسرم رو س یوقت

 ...گهیوهزاران انگار د... تک رنگ نبود گهینبود د کیتار گهید ایانگار دن...شد  قیسرما زدم تزر

قدماشو کند و ...حالتم شد رییشهاب که متوجه تغ...فرو بردم دستمو کنار سرم مشت کردم نشیتو س شتریب سرمو

 داشت گفت نیریش بیعج یکه لرزش ییبا صدا...ستادیا تیدر نها

 بارانم -

- ... 

 رهیال مصب اروم بگ نینگام کن تا حداقل ا -

 ...به سمتش چرخوندم سرمو

 نمیبب دویسع خوامیم -

 د؟یسع -

 سوال بپرسم چرا من هیازش فقط  خوامیاره م -
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 ... یچرا تو چ -

که بهش  تمهیاز خر گفتیم هیهان...چون دوسش نداشتم ...کرده بودم یمگه من چه گناه...داد يچرا منو باز -

منم ...کردن زیهمه بچه ها براش دندون ت ینیبینم يندار اقتیتو ل یخوب نیپسر به ا گفتیم...عالقه ندارم 

رو از  يا کهیت نیهمچ هی فهیح گفتیم...هیاونم به اصرار هان...شاپ  یکاف میما فقط دو بار رفت...قبول کردم 

عکسا رو ... دیاما بابا فهم...فهمه  ینم یحاج عل گفتیم هیاما هان...ادیخوشش نم یمن گفتم بابا عل... دست بدم

 یحت...کس حرفمو باور نکرد جیاما ه...زدم  ادیفر...قسم خوردم ...کردم  هیمن گر... دیمنو سع هیعکسا...دید

حت عروسشو ببره را الیبا خ خوادیم گفتیم... یقانون یفرهاد تو گوش بابا خوند منو ببرن پزشک...فرهاد 

 ...بابا از ترس ابروش قبول کرد...خوادیم نیتضم گفتیم...خونه

 ...سردمو به گونه داغش چسبوندم يدستا

اگه ...يریم ویذاریتو هم منو م...يدوسم ندار گهیتوهم د... يخوایتو هم ازم مدرك م... یکنیتو هم باورم نم -

 ...شمیمن دوباره تنها م يتو هم بر

 ...اروم تو گوشم زمزمه کرد يبغض دار ییبه خودش فشرد با صدا شتریمنو ب شهاب

چشمانو ببند من ...تو فقط اروم باش...رمیگیاشکارو م نیانتقام تک تک ا...کنارتم شهیمن هم...اروم باش بارانم -

 ...فکر نکن زیچ چیبه ه...کنارتم

 

 نمیریمانع از ادامه خواب ش کردمیحساس مکه پشت پلکام ا ينور يها غهیداشتم اما ت دنیبه خواب یبیعج لیم

باز شده در  يفرو کردم که صدا دادیرو م ییاشنا يعطر مردونه  يسرمو تو بالش که بو تیبا اعصبان...شدیم

 ...دیگوشم رس

 ظهره کیپاشو بارانم نزد -

 ...اوردم بند انگشته اشارمو نشونش دادم  رونیپتو ب ریاز ز دستمو

 کوجولو هی -

  یکنیضعف م ينخورد يزیچ شبید پاشو از -

 ...برق گرفته ها تو جام نشستم  نیع شبید ياداوری با

 میمفصل حرف بزن دیپاشو با -
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که خوب به خاطر  يزیاورد تنها چ یبه ذهنم هجوم م شبیمبهم از د ریتصاو يفقط به سر کردمیفکر م یهرچ

 ....به شهاب گفتم تا راحت تر جمعو جورش کنم یاومد چ ینم ادمی...بود دیسع يداشتم چشما

 خوامیازت جواب م -

 ...من...خب...من  -

نذار فکر ... يبد حیبدون کم و کاست برام توض زویهمه چ يداستان پرداز يخانم کوچولو بهتره به جا نیبب -

 ...یکنیم نیبه شعورم توه يکنم دار

باز هم  دیرسیترسناك تر به نظر م شهیو از هم دادیتکون مپاشو  یکه مقابلم نشسته بود کامال عصب یشهاب نیا

از ...نابود کرده بود ندمویکه حال و ا يدوست نداشتم از گذشته حرف بزنم گذشته ا...لب باز کنم شدیباعث نم

 ...داشت یجز شرمندگ يزیچ...از خانوادم گفتمیم دیبا یچ

 ...گفتن ندارم يبرا يزیمن چ -

حرف بزنمو  دمیترسیم... دمیترسیحقش بود که بدونه اما من م یاز هر کس شتریمحض بود شهاب ب یخواه خود

 ... از دستش بدم

 ...نکن باران  يبا من باز -

 ...دهنده بود اما من قصد کوتاه اومدن نداشتم ش،هشداریعصب يها نفس

 نداره جوابتو بدم یلیدل -

 ...خوام بشنوم باران یم لیدل یب لیبا دل -

 ....یکنیم مییبازجو ینشست نجایکه ا یمن هست یتو ک -

صد بار تماس گرفته خواسته باهات  شبیتر باشه که از د یدنیشن دیسع يحرفا کنمیفکر م...حرف نزن...باشه -

 ...حرف بزنه

 ...نداره یکابوس تموم نیچرا ا...خدا

 ؟يبشنو يخوایم یچ -

 مویهر دفعه پر پر زدن همه زندگ... یشیم یتو هر دفعه دچار حمالت عصب شهیباعث م یبشنوم چ خوامیم -

 ...ادیاز دستم بر ن يکار چیه نمویبب

 ...گرفت تگرشیحما يلرزونمو تو دستا يکه رو مبل تک نفره وسط سالن نشسته بودم زانو زد دستا مقابلم

 ...بذار باشم...باورم کن...بارانم باهام حرف بزن  -
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از ...از ابراز عالقش...شیکار شنهادیاز پ...دیبا سع دارمید نیاز اول...ختمیگفتمو اشک ر...گفتم زیاز همه چ... گفتم

 بیاز غ...يشباهت داشت تا تجار یبه واحد مسکون شتریکه ب یاز شرکت مشکوک...دعوت شدنم به شرکتش

که من به اسم  يخونه ا...خونه هیتو  دیعکس منو سع... دیکه به دست بابا رس ییاز عکسا...شیشدن ناگهان

 دایپ يبابا برا جهینت یاز گشتن ب...صحت حرفام به بابا دادم يکه برا یاز ادرس...شرکت پا توش گذاشته بودم

 ...از پا گذاشتنم تو اون ساختمونه منفور...فرهاد ياریاز اتش ب... یکردن اون شرکت کوفت

شد و هجومش به سمت در  دهیکوب واریشهاب به د لهیکه به وس بود زیگلدون رو م یقانون یاوردن پزشک با

 ...شدن در دهیکوب يودر اخر صدا...ناموسو یکشم ب یم...کشمشیهمراه با تکرار جمله م

 ...استمیبودم که مقابلش ب یلمس تر از اون ومن

 

 

دو ساعت  نین تمام او م...گذشتیاز رفتن شهاب م یدو ساعت...شدیکرده بودم که چشمام باز نم هیگر نقدریا

که نشون دهنده  ینا مرتب پیشهاب با چهره خسته ت...بلند شدم  دیچرخش کل يبا صدا...چشم به در دوخته بودم

 ...شدنش بود ،وارد شد ریدر گ

 با چشمات بارانم يکار کرد یچ -

 ؟يکجا رفته بود -

به تو  یبستگ زیاما همه چ....هم داره یدنیشن هیزایچ...باهات حرف بزنه خوادیکه پشت درِ م یباران کس -

 ...داخل ادیب دمیاجازه نم یاگه دوست نداشته باش...داره

 من...م...م -

 ...ياما بهتر که حرفاشو بشنو...بهت برسونه یبیتونه اس ینم یتا من هستم کس...نجامیمن ا...نگام کن  -

 ...باشه -

به شهاب  شتریبا ورودش نا خوداگاه ب...اجازه ورود داد دیعو به س...از پشت دستشو دورم حلقه کرد ستادیا کنارم

اسمم از دهان  دنیکه با شن...کردمیم يرو سرم بود باز شبیبود با گوشه شالم که از د نییسرم پا...دمیچسب

 قهی یپارگ...چشمش ریز يکبود...گرد شده به زخم گوشه لبش يو با چشما...سرمو بلند کردم دیسع

 ...چشم دوختم...بلوزش

 ...بدم حیبرات توض دیباران من با -
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 ... دیغر شهاب

 ...ياریاسمشو به دهنت ن دمیم حیترج...خانوم موحد ...موحد -

 ...دادیشهاب کنارم بهم حس قدرت م وجود

 ...يهم دار یحیواقعا توض...حیتوض -

فرهادو  يمن فقط چشم بسته حرفا...دونستم یبه خدا من نم....شرمنده ام اما استیدن ایتا دن...من مقصرم -

 ...کمک کنم میمیبه دوست قد خواستمیمن فقط م...قبول کردم 

 ...یشناسیتو فرهادو از کجا م...فرهاد؟ تو -

رفتم ...خوبه شیدونستم فرهاد وضع مال یم...کنم سیتاس یشرکت خصوص خواستمیاز سوئد برگشتم م یوقت

ازم خواست ...دیمدت حرف تو رو وسط کش هیبعد از ...بهم کمک کرد...شراکت دادم شنهادیسراغش بهش پ

ازم ... یکنیم تمادزود به همه اع ياماهنوز بچه ا يبهت عالقه داره تو هم دوسش دار گفتیم...کمکش کنم

به ...کنه کیکنم تا اون بتونه خودشو بهت نزد يریکم کم ازت کناره گ...بعد ...شم بعد  کیخواست بهت نزد

من ... من اصال از ماجرا عکسا خبر نداشتم...من ...کنه يکار نیهمچ هیخواد  یم یدونستم اون عوض یخدا نم

شد تا تو رو به  کیبه دوستتم نزد یفرهاد حت...بکشونم یالبدونستم جرا اصرار داره تو رو به اون شرکت ق ینم

اگه ...کرد اگه  دمیاما فرهاد تهد...بگم  زویهمه چ امیخواستم ب دمیماجرا رو فهم یمن وقت...سمت من سوق بده

 ...سوگلو از دست بدم کنهیم يحرف بزنم کار

 ...پست باشه نقدریتونست ا ینم...با من بکنه يکار نیهمچ هیتونست  یفرهاد نم...بودم مات

 يدور سوگلم برا...نمتیخوام اطراف خانوادم بب ینم گهید يزیچ هیفقط  دمیما هم شن يخب حرفاتو زد -

 ...خط بکش  شهیهم

 ...اما -

دم برخورد  یچون بهت قول نم ینش کیمن رو داشته هام حساسم بهتر بهشون نزد...وجود نداره ییاما -

 ...باهات داشته باشم یمنطق

 ...خارج شد شهاب به سمتم برگشت دیسع یوقت

 ...حرف بزن بارانم -

 ...شهاب -

 ...جانم -
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 ...دمیفهم ینم تویوقت واقع چیکاش ه...کارو کرد نیچرا با من ا...دمیدیفرهادو به چشم برادر م شهیمن هم -

 ...رو قلبم گذاشتم دستمو

 ...سوزهیم نجایا -

 ...سرمو تو اغوشش گرفت...دستم زد يرو یشد بوسه کوتاه خم

 ...مظلوم نباش نقدریا...کن نفس شهاب هیگر...کن هیگر -

 

 ...بودم مارستانیشک تو ب یبه کل اتاق انداختم ب یاهباز کردم نگ چشمامو

نشسته بود  یصندل يسرمو به سمتش چرخوندم شهاب کنارم رو کردمیدستم احساس م يرو رو ینفس يگرما

اما نفس  دمید یتخت بود گذاشته بود چهرشو نم يارنجش که رو يدستمو تو دستاش گرفته بود سرشو رو

 ...بود که خوابه نیمنظمش نشون دهنده ا يها

به ...انگار خدا تمام نداشته هامو تو وجود شهاب خالصه کرده بود...دیبار یمهابا م یاشک بود که ب دنشید با

به  یطوالن ینگاه...خورد اروم سرش بلند کرد یتکون...دستش زدم يرو يزیخودم جرات دادم،خم شدم بوسه ر

 ...چشمام انداخت

 ...بارانم يشد داریب -

 ...بارانم گفتناشو کرده بود يدلم هوا قهیچتد دق نیا تو چقدر

 ...تختم نشست رو صورتم خم شد  يشد رو بلند

 ...رو فدات شم نایا زینر...کار کنم یاشکا چ نیاخه من با ا -

 ...بلند شد اشکامو پاك کرد تگرشیحما يدستا

 ...مگه ياخه دختر تو چه قدر اشک دار -

 ...ل من باشهما شهینگاه مهربون هم نیا کاش

 ...دلم تنگه صداته یحرف بزن يخوا ینم -

اوج گرفتن ...خوش خوشانم بود شدیگرمش رو صورتم پخش م ينفسا یوقت...رو دوست داشتم یکینزد نیا

 ...شدیاز گونه هام حرارت بلند م...کردمیضربانه قلبمو احساس م

 ....رمیاز لپات بگ یگاز حساب هیعذاب وجدان  یمن ب شهیم یک...اخ...اخ...اخ  -

 ...بهش زل بزنم یینگاهمو ندزدم با پروو شدیکه باعث م يزیچ...دادیته دلمو قلقلک م يزیچ هی
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 ...خودم خبر ندارم میبانو نکنه رفتن یکنیخطرناك نگاه م -

 ..لحظه از فکر نبودنش همه وجودم پر از ترس شد هی

 ...خدا نکنه -

 ...يکردیمنگرانم  یکم کم داشت...خوب خدا شکر -

 ...کنهیسرم درد م -

 ...خواستیم دناشویدلم ناز خر...اما خب دوس داشتم خودمو لوس کنم  کرد،یم درد

 ...نشوند میشونیرو پ ایرو هی یبه سبک بوسه

 ...با دکترت صحبت کنم رمیم -

 

بهش داشت به مالقاتم  يرینظ یبزرگ که شهاب شباهت ب انیجون به همراه ک میغروب مر يدما دم

گونه چپم نشوندو منو دست  يرو يمادرانه ا يجون بوسه ا میموندن در اخرم مر شمیپ یساعت مین...اومدن

سوگل  شیاما من همه فکرم پ...نه شهاب زدمیم دیاز سع یقانون نا نوشته نه من حرف هیطبق ...شهاب سپرد

 ...بود

 ...سوگل خوبه -

 اره -

 خونه هست -

 ...داشت فکر کنه ازین...تنها باشه خواستیم...خالم شیرستادمش مشهد پف...نه  -

 بگم دیبا یدونم چ یمن نم -

 ...سوگل خودش مسئوله اشتباهشه...به تو نداره یموضوع ربط نیا -

 ...به دوستش کمک کنم خواستیاون فقط م...اونقدر مقصر نبود  دیسع دیشا کنمیحاال که فکر م -

 ...یبهش فکر نکن گهیمورد حرف بزنم تو هم بهتر د نیا ندارم در يعالقه ا -

 

که باهاش حرف زده  روزیکه شهاب به مشهد رفته بود و من از د يهفته ا کی...هفته عذاب اور گذشته بود  کی

که تمام هفته  یسوگل...نبود ینداشت کار سخت یسوگل حال روزِ خوب نکهیحدس ا...ازش نداشتم يبودم خبر

فراموش  شهیهم يبرا دویسع تا کردیم یدل خودشو راض دیکردن شهاب داشت حاال با یبر راض یگذشته رو سع



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا EMERTAT  –باران  ينفس ها يصدا

wWw.98iA.Com ٨٧ 

 یراحت نیکه به هم ياوار...رو سرش اوار شده بود یخودش ساخته بود در ان يبرا دیکه در کنار سع ییایدن...کنه

 ...کمر راست کنه رشیتونست از ز یها نم

و صادقانه به خودم ...رو گم کرده يزیرو داشتم که عز یحس کس...انداختم  میبه صفحه گوش يدوباره ا نگاه

امروز ... از دستش ناراحت بودم یاما در کمال خودخواه... ستیجز شهاب ن یکس زیاون فرد عز کردمیاعتراف م

حاال ...نکن الیفکرو خ...زود برم خوابگاه ...باهام تماس نگرفته بود بهم سفارش نکرده بود مواظب خودم باشم

 ...منتش شده بودم یب يمعتاد محبتا بیعح کنمیکه فکر م

 ...گرفتمیداشت من باهاش تماس م یچه اشکال رهیامروز نتونست باهام تماس بگ خب

 ...الو -

 ...خسته مال شهاب من بود يصدا نیا

 ...سالم -

 سالم بارانم -

 ...شهاب -

 ...جانم -

 شده؟ یچ -

- ... 

 ...یکنیم هیشهاب گر -

- ... 

 ...تو رو خدا حرف بزن ...شده  یشهاب چ -

 یصورتش رنگ گچ بود نفس نم...نشد داریصداش کردم ب یهر چ...خارج شهر میکنم بر دارشیصبح رفتم ب -

 ...باران يوا...دیکش یسوگلم نفس نم...دیکش

 ...سوگل چش شده...اروم باش شهاب  -

 ...براش دعا کن...هوشهیب...معدشو شست وشو دادن -

 ...جون خبر داره میمر -

 استرس براش سمه... مارهیمامان قلبش ب....نگقتم  ینه به کس -

 ...مشهد امیم رمیگیم طیمن فردا صبح بل... شهیدونم خوب م یمن م... شهیخوب م -
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 ...خواد  ینم -

 ...ارهیطاقت نم نجایدلم ا...امیم -

 

 يهمش لبخندا...نداشتم شدنیکه از کنارم رد م ینیعابر رهیهم به نگاه خ یتوجه ختمیریابر بهار اشک م مثل

قرمزم سوال  يچشما دنیحتما بجه ها با د...به در خوابگاه انداختم ینگاه...گرفتیچشمام جون م يسوگل جلو

 ...کردنیم چمیپ

 ...باران خانوم -

 ...نفرتم رو تو چشمام جمع کردم بهش زل زدم تمام

 ...خوام باهات حرف بزنم یم -

دلت اومد ... یروز انداخت نیمن بس نبودم که حاال سوگل به ا...یلعنت یبگ يخوایم یچ گهید...لبهجا... حرف -

 ...ياریسر اون دختر ب ییبال نیهمچ

 ...شده مگه یسوگل چ -

 ...مهمه -

 ...يتو رو خدا حرف بزن جون به لبم کرد -

 ...کرده یخودکش یبه خاطر تو عوض...مارستانیرو تخت ب...هوشه یب -

 رو مچاله شد ادهیگفتو گوشه پ ییاوا

مرد  هی ياشک ها دنیکردم د یوقت فکر نم چیه....بود شیصدا یب هینشون دهنده گر شیشانه ها لرزش

حاال که فکر ...نفرت...جز نفرت بهش نداشتم یباشه که حس ینام دیاگه اون مرد سع یحت... سخت باشه نقدریا

 ....تا نفرت کردیحس ترحم رو در من زنده م شتریب دیسع کنمیم

 یتو رو به شهاب معرف يفکربود که چه جور نیتمام هفته گذشته رو به ا...سوگل قلبا بهت عالقه داشت -

 ...يدلشو شکوند...يباهاش بد تا کرد...کنه

 مارستانهیکدوم ب...خدا يوا...بشه شیزیمنه اگه چ یسوگل همه زندگ -

 ستیتهران ن -

 ...پس -

 ...رفته تا راحت تر فراموشت کنه -
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 کجاست -

 تونم بگم ینم -

به خدا بد  ستمیباران من بد ن...یافتم که منو ببخش یبه پات م....رمیم یسوگل م یمن ب....باران کنمیم خواهش

من تو رو به چشم ناموس دوستم ...يدید يزیچ ی،حرف یکه باهات داشتم از من نگاه يتو چند برخورد... ستمین

من احمق چشم بسته حرفاشو قبول ....يارداده بود که تو هم دوسش د نانیفرهاد به من اطم...کردمینگاه م

 ...به دوستم کمک کنم خواستمیفقط م...نداشتم شیطانیش ياز نقشه ها يمن خبر...کردم

 ...شده دهیروز کش نیمن به ا یکه زندک يخب کمک کرد...جالبه...کمک -

 ...یقسم بخورم که باورم کن یبه ک...نگو ينجوریبزن تو گوشم اما ا ایب -

قلبمو شست و شو  یرگیانگار هر قظره از اشکش ت...داشتن حرفاش بود تیبر واقع یاشکش گواه سیخ صورت

 ...دادیم

 ...رمیمن فردا با پرواز م...سوگل مشهده -

 ...امیمنم م -

 ...داره یزندت نم نتتیاکه بب...هست یاز دستت شاک یکاف شهاب به اندازه...نه نه -

 ...بدم حیبراش توض دیبا...نمییسوگلو ب خوامیمن فقط م... ستیمهم ن -

 يبرا...یگقتیاز گذشته بهش م يزیچ يشدیاگر با من رو به رو نم...رهید حیتوض يمقدار برا هی یکنیفکر نم -

 ...سخت  یلیخ...خورده سخته يباز نکهیدختره باور ا هی

 ...قمیرف نیتر یمیاونم از صم...خوردم يمن خودم باز...ندادم  يرو باز یمن کس -

 ...زتهیقلبم سبک تر م کردمیاحساس م...بود نمیبر اتش ک یاب دیسع يحرفا

 ...به خودش سپرده بودم زویهمه چ...مشهد جور کنه طیدو تا بل دیشد فردا اول وقت سع نیبر ا قرار

 

 الو شهاب -

 جانم -

 یسالم خوب -

 اره ممنون -

 سوگل خوبه -
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 ...باال بوده شیدوز مصرف گفتیم...خدا بهمون رحم کرد...دکترش بودم شیاالن پ...اره خدا شکر  -

 مارستانه؟یشهاب سوگل کدوم ب....خب خدا شکر -

 ...دنبالت امیخودم م يدیرس -

 ..من االن فرودگاه مشهدم -

 يارد طیغروب بل یمگه نگفت ؟یچ -

 صبح پرواز داشتم...خواستم نگرانت کنم ینه راستش نم -

 دنبالت امیبمون م -

 خواد تو فقط ادرسو بگو ینم -

 ...مارستانیب...از دست تو باران -

 ...باشه خداحافظ -

 ...مراقب خودت باش -

 

 ...دمیچرخ دیسمت سع به

 االن حالش بهتره...خدا بهش رحم کرد گهیم -

 دمیشن یرو نم يزیچ نیهمچ هی مردمیکاش م -

 یکن یشهابو راض دیالبته قبلش با...ياریار دلش در ب دیبا....يدار شیدر پ یراه سخت -

 يدیباران تو منو بخش -

 ...کردم سشیخ يبه چشما ینگاه

 ...دونمیواقعا نم...دونم  ینم -

 

 دیبا..کردیخون به پا م دیسع دنیقطعا شهاب با د...میانداخت ینگاه مارستانیب يبه ورود میشد ادهیپ نیماش از

 ...کردمیم يساز نهیقبلش زم

 گمیمناسب بود بهتون م عتیمن با شهاب صحبت کنم موق نیاجازه بد...نیایشما داخل ن -

 ...موافقت تکون داد یبه معن سرشو
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 یسبز رنگ مکتین يمجنون رو دیدرخت ب ریشهابو ز...چشم چرخوندم...شدم مارستانیمحوطه ب وارد

گذاشته  مکتین يدستاشو از دو طرف رو...چشماشو بسته بود...داده بود هیسرشو از پشت به تنه درخت تک...دمید

اما ...بود شینشانه خستگ...چند روزش  شیته ر...ظاهر نا مرتبش...پخش بود شیشونیمجعدش رو پ يموها....بود

اروم ...شدم کیاهسته بهش نزد يبا قدم ها...تر شده بود یخواستن يا گهیشهاب خسته از هر زمان د نیا

 ...شدم رهیخ مرخشیبه ن...سرمو نرم رو بازوش گذاشتم...شدم  ریکنارش جا گ

 ...بارانم ياومد -

 ...رو بازوش فرود اومد دیچک یاشک قطره

 ...تو مغزم خفه شن يحرف بزنم بارانم بذار صداها -

 دلم برات تنگ شده بود -

 ...حق شهاب بود يا گهیاز هر زمان د شتریب ییایح یب نیاما ا...شده بودم  ایح یب چقدر

 ... گرم گوشه لبش پررنگ تر شد لبخند

 

 شهاب  -

 ...جانم  -

 نمیبرم سوگل بب خوامیم -

 ...دهیتازه خواب...خوابه  -

 ... دویسع يحرفا دیبا...کرد  یسوگل واقعا بچگ -

 ...دادم خفه شم حیسرش بلند کرد با خشم بهم زل زد که ترج يطور

 یبزن یاز اون عوض یحرف خوامینم گهیخوب گوش بده باران د -

 ...اومدم دیبا سع دیفهمیاگه م...سخت تر بود کردمیکه فکر م يزیاز اون چ...اوووف

 يدیفهم -

 دمیفهم..اره...اره...اهان...هان -

 دنیبا د دمشیکش رونیم بمانتو بیاز ج...بلند شد  میگوش يرو شونم گذاشت چشماشو بست که صدا سرشو

 ...رد تماس زدم دیشماره سع

 بود یک -
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 دایش -

 يچرا جواب نداد -

 ...میاخه قهر -

 ...بلند شد میگوش يصدا دوباره

 ...گهیتونم جواب بدم د ینم یعنی زنمیرد م یپسره احمق وقت...اه

 هارو بذار کنار يلوس باز نیجواب بده ا -

 ...رو کم کردم تا شهاب متوجه مکالممون نشه یگوش يصدا اول

 دایالو ش -

 شد یچ...باران  دمیسع -

 خسته ست.. ستیحالش خوب ن...شهابم  شیاره پ...زمیدونم عز یم -

 ...ارهیطاقت نم گهیبکن من دلم د شیکار هیباران  -

 ...رمیگیمن دوباره باهات تماس م...زمیباشه عز -

 ...کار دستمون نداده وونهیپسره د نیتا ا گردمیم يکار هی دیبا

 

 ...کردیم ینیرو قلبم سنگ يزیچ هیحرف زدم انگار سبک شدم قبال  دیکه با سع یشهاب از وقت گمیم -

 ...خوام اسمشو بشنوم یگفتم نم -

 ...خوب میزنیحرف م میدار -

 ...دیدندوناش غر يچونمو تو دستش مشت کرد از ال یان تو

 ...نکن باران ياصل حرفتو بزن با من باز -

 ...تو یگیم یچ... يچه باز -

 به چونم اورد يشتریب فشار

 ...شنومیم -

 ...ادیدردم م...شهاب يا -

 ...شنومیگفتم م -
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 شدیکه تو صورتم پخش م قشیعم ياز نفس ها...بودم دهیبه خون نشستش ترس ياز چشما...بودم دهیترس

 ...بودم دهیترس

 کشمشیم...درسته نجاستیاون ا -

 ...رفت مارستانیب یبلند به سمت خروج يضرب چونمو ول کرد با قدم ها به

 ...خودم اومدم دنبالش روانه شدم به

 يخورد به پاها دیکه تو صورت سع یمشت نیبا اول... دیتو دستاش گرفت به سمت خودش کش دویسع قهی شهاب

 ...شهابو گرفتم يبازو...دادم به سمتشون رفتم یحسم تکون یب

 ... شیکشت...تو رو خدا شهاب  -

 ...احترامتو نگه دارم کنمینم نیبرو کنار باران تضم -

 ...دمیتوجه به حرفش دوباره بازوشو کش یب

رو نداشتم  یعکس العمل نیچون توقع همچ...بکشه منو به عقب هل داد رونیدستشو از دستام ب نکهیا يبرا

من ...از شهاب جدا کردن یبا صورت خون دویکم کم مردم جمع شدن سع...مخورد نیعقب عقب رفتم محکم زم

 نکهیشد بدون ا مارستانیمحکنم از کنارم گذشت وارد ب يشهاب با قدم ها...نشسته بودم نیهمچنان رو زم

و زخماش یاب شهیرو نشسته بود با ش ادهیکه گوشه پ دیبا پشت دستم اشکامو پاك کردم به سع...بهم بندازه ینگاه

 ...شدم کینزد شستیم

 ..شه هیبخ دیبا -

 ...تو هم به خاطر من ...ستین یخاص زیچ -

 ...ستیمهم ن -

 ...مهم نبود گهید رفتیگیم دهیمنو ناد ينطوریا تیکه تو اعصبان یکس...مهم نبود  گهید

 ...ننیداخل زخمتو بب میبر -

 ...ذاره یزندم نم نهیاگه شهاب دوباره منو بب یکنیم یشوخ -

 ...نداره یاون ربط به

 ...به چشمام انداخت ینگاه

 ...بود ازش دلخور نباش یاعصبان...ریروش بود ازش به دل نگ يادیباران فشار ز -

 ....دیبلندشو سع...ستیگفتم مهم ن -
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 ...شده بود داریتو وجودم ب یسرکش حس

 

 ياخر با گفتن خواهشا از من براقبول نکرد در  مارستانیب میکردم بر يهر کار...کمک کردم بلند شه دیسع به

 ...استفاده نکن دهنمو بست  یتالف

نگه  یکیهتل ش يجلو نویماش قهیدق10بعد از ...ببره يزیمارو به هتل تم میاز راننده خواست میشد نیماش سوار

 هی...میاتاقامون شد یاستراحت راه يهم بودن هر کدوم برا يبعد از گرفتم دو اتاق مجزا که رو به رو...داشت

 یب...انداختم  ینگاه...بلند شد  میگوش يمشغول خشک کردن موهام بودم که صدا...گرفتم يدوش مختصر

تماس که قطع ...هم وجود داره یاومده باران ادشیساعت تازه  کیاقا بعد از ...توجه بهش مشغول کارم شدم

با حس لرزش دستم نگاهمو به ....بود یاعصبان یلیحتما خ...کال از شهاب سیم23چک کردم  مویگوش...شد

 ...کردم کیزدم به گوشم نزد لودکمه اتصا دیبا ترد...سوق دادم یسمت گوش

 ؟يد یچرا جواب نم -

 ...به مراتب وحشتناك تر بود ادیفر نیداشتم اما ا شویمن توقع اعصبان خب

 ؟ییباران کجا -

 ...دادم یبود تکون دهیخودم جرات دادم زبونم که به سقف دهانم چسب به

 مهمه؟ -

 ؟ییکجا گمیم...دمیم حیتوض دمتید یمهم بودنو وقت -

 ...هتل  -

 ...جوابمو نده یکدوم هتل؟ تلگراف -

 جام خوبه انیدکتر ک دینگران نباش -

 ...مشهدو بگردم ينکن تمام هتل ها يکار.... ییکجا گمیم... نکن باران وونهیمنو د -

 ...دیشک پرس با

 ...یتسیکه ن یبا اون عوض -

 ...دادم سکوت کنم حیاما ترج... بگم چرا اتفاقا خواستمیم

 ....جوابمو بده باران -

- ... 
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 ...تو دونمینکنم چون اونوقت من م داتیباران دعا کن پ -

اما ...بود تگریحما شهیهمون طور که اون هم...سخت کنارش باشم  طیتو شرا خواستمیگرفته بود من م حرصم

 تمیبرخورد خارج از ظرف نینداشتم اما ا یبعد اون حرکتش درسته که توقع معذرت خواه...کردیم دیحاال منو تهد

 ...بود

شما  يلطف و کمکا خواستمیم نکهیا نجامیمن ا نکهیا لیدل...شمیدکتر من متوجه برخورد شما نم ياقا دیببن -

با  ینسبت چیاومده شما ه شیپ یسو تفاهم نکهیاومده کنارتون باشم اما مثل ا شیاتفاق پ نیرو جبران کنم وتو ا

 ...نیمنو مواخذه کن نیو حق ندار دیمن ندار

 ...دیرسیبلندش به گوش م ينفس ها يتند رفته بودم که فقط صدا یلیخ نکهیا مثل

 خداحافظ... یلیباشه هرجور ما...حرف اخرته -

که گفته بودم  یاما با مزخرفات...دمکریارومش م دیشهاب تحت فشار بود من با...خراب کرده بودم  زویچ همه

 ...اگه واقعا ...کردم شیاعصبان شتریب

اصال تا حاال بهت گفته ...یمعذرت خواه ادیم ینیریچاکته االن با گل و ش نهیعاشق س يفکر کرد...یواقعا چ اگه

کس  یدختر ب هی...هم داره  يخب دلسوز...بود يدلسوز يتمام کارش از رو...تو هوا برت داشته...دوست داره

 ....زهیواقعا ترحم برانگ...کار

 ...انتهام که تا مرز جنون منو جلو برده بود یصبح من بودم افکار ب تا

 ...گرفتمیاروم م یاونجا کم دیحرم شدم شا یاذان صبح وضو گرفتم راه يصدا با

 

 

اما ...اش تنگ شده بوددلم بر...ازش نداشتم يخبر چیکه ه يدو روز... گذشتیتماس شهاب م نیروز از اخر دو

 یحس عذاب وجدان اجازه نم...کردمیم يریکناره گ دمیاز سع...رمیداد باهاش تماس بگ یاجازه نم میغرور لعنت

 رفتیهر روز م دمیسع...کنمیم انتیدارم به شهاب خ کردمیباهاش هم کالم شم همش احساس م ادیداد ز

 گشتیاما هر شب شکست خورده تر از روز قبل برم...کنه با سوگل حرف بزنه  دایپ یتیتا موقع مارستانیب

چند بار خواستم به ....کرد دایشد پ یجا نم چیکه اونجا بود ه یارامش...گذروندمیمنم تمام روزمو تو حرم م...هتل

بچه ها  نیره لوس عپس...رفتمیم دیاما امروز با...کرد ینم ياریبرم اما پاهام  مارستانیسوگل به ب دنیبهونه د

 ...گفتم يزیچ هیحاال من ....قهر کرده بود
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طبق معمول از گونه ...دیکوبیم نمیقفسه س وارهیقلبم با شدت به د...شدم مارستانیگفتم وارد ساختمون ب... ا بسم

 ياگه باهام برخورد بد...رهینگ لمیاگه تحو...کردمینثار خودم م یبا هر قدم فحش...شدیهام حرارت بلند م

 ....کنه ریخدا بخ...اووف...اگه...اگه...کنه

نگاه ازش گرفتم  عیاما سر... زدیدلم پرپرشو م...بود ستادهیشهاب کنار پنجره ا....به در زدم اروم وارد شدم يا تقه

 ...به سمت سوگل رفتم

 زمیسالم عز -

 سالم باران جان -

 ...ناراحت شدم که حضور شهابو فراموش کردم نقدریا...بود که من شناخته بودم يصدا مال دختر پر انرژ نیا

 ...شدم ریکنار تختش جاگ یرو صندل... نشوندم دشیگونه رنگ پر يرو يبقلش کردم بوسه ا...سمتش رفتم به

 یخوب -

 ...دختر يهمه راهو اومد نیتو چرا ا...اره بهترم  -

از اون حالو هوا خارج شم صدامو  نکهیا يبود که باعث شد اشک تو چشام جمع شه برا ادیز نقدریصداش ا غم

 ...کلفت کردم

 ...ادتشیع امیخونه باشه اونوقت ما ن ضیرو تخت مر مونیده ابج یمرام ما اجازه نم -

 ...شد انیاز لبخند رو لباش نما یطرح

 ...وونهید -

 ...مییشوما کیما کوچ -

 ....خندش که بلند شد قلبه منم اروم گرفت يصدا

 ...يریگینم لیداداش مارو تحو خانوم خانوما اقا -

 ...دادم یلب ریدادن جهت نگام سالم ز رییتغ بدون

 ...عسلم خورد شهیش هیبا  شونویا شهیکه نم نیپس قهر...اوه ... اوه -

به ما نگاه  یظیداده بود با اخم غل هیبه پنجره تک نهیبه شهاب انداختم که دست به س ینگاه یچشم ریز

 ....کردیم
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االن نوبت اون  گهید...قدم اولو برداشته بودم یعنیاومدم  نجایتا ا یخب من وقت...بزنه یحرف خواستینم یعنی

ذوق  نهیاالن تو رو بب يفکر کرد...باران یعقل یب یلیخ...کردم کیفقط خودمو کوچ...اومدم یکاش نم...بود

 ...داره ادیدکتر خوش پوش که خاطر خواه هم ز ياقا نیا...شهیمرگ م

 ...وارد شد یخانم نسبتا مسن...شد دهیدر نگاه هر سه مون به سمتش کش يصدا با

 ...دادم یاحترامش بلند شدم سالم اروم به

 دوستته سوگل جان؟...راحت باش نیسالم دخترم بش -

 ...نامزدشه ییجورا هی یعنینه خاله جان دوست شهابه  -

 ...داد یبه من چه نسبت...گفت یچ نیا

 ...سوگل زل زدم  گشاد شده به يچشما با

 میبود بهیاما ما غر.. نیش ریکنار هم پ...اثشاا...شدیم ریداشت د گهید....خبر یمبارك باشه خاله جان چه ب -

 ...خاله

هنوز دهن باز نکرده بودم که با حرف شهاب خفه ...دیکشیم کیبار يکار به جاها موندمیساکت م نجوریهم اگه

 ...شدم

 ...میکن شیعلن یمراسم رسم هیتو  خواستمیم...تر کیما نزداز ش یخاله ک هیحرفا چ نیا -

 عشیدوست داشتم همونجا ضا...داشت يگرفت حاال ادعا نامزد یازم نم يبچه ها قهر کرده بود خبر نیروزع دو

 ...که دور از ادب بود فیح..کنم

 ... نشوندم  میشونیرو پ یاخم

 ...تا سوگل جانم استراحت کنن شمیمرخص م گهیمن د دیببخش -

 کجا خاله جان -

 ...خسته ام یلیراستش خ...هتل  گردمیبا اجازتون برم -

 ...یندونست قیخونه من ال یعنی...هتل يهتل؟ اره شهاب تو نامزدتو برد -

 ...هیحرفا چ نینه خاله ا -

 ياریم یکنیجمع م لشویساهتل و يبر یم يریگیاالن دست نامزدتو م نیبشنوم هم يزیخوام چ ینم گهید -

 ...میخوریخدا سوگلمم مرخص کردن شام امشبو کنار هم م دیبه ام...خونه

 ...هتل راحترم... شمینه من مزاحم نم -
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 ...دخترم هیاسمت چ -

 ...باران -

 ...که میتعارف ندار...خالت يباران جان منم جا -

 ...راستش...شهیاخه نم -

 ...خاله جون باران با شهاب قهره نکهیراستش ا -

 ...من نیتو زم دادینامرد توپ همش پاس م سوگل

 ...اریخاله صورت مثل ماه خانومتو ببوس از دلش در ب ایب...شهاب جان  ایاره؟ ب -

 ...ها شهیم زشونیچ هیبابا همه امروز  يا...رو ببوسه یک... کار کنه یچ

 ...چرخه یچرا زبونم نم...من چرا ساکتم...منو ببوسه خوادیم يجد يجد...بودم ستادهیاحمقا ا مثل

به  یبوسه کوتاه...صورتش برد کینزد...دستمو تو دستاش گرفت ....ستادیا یقدم کیتو ...از پنجره گرفت شویتک

 ...پشت دستم نشوند

 ... نواختیرو م ییاشنا يانگار قلبم ملود...سبک بودم...کردمیم یوزن یب احساس

 ...شدم بانو دهیبخش -

 ...االن انتظار جواب داشت خب

 ...دیبه کاراتون برس دیحاال هم بر...ببخشش دخترم -

انگار ...کردیبا انگشته شستش پشت دستمو نوازش م...به سمت در حرکت کرد منم دنبال خودش کشوند شهاب

 ...سوزهیکه م دونستیم

تعجب  يفقط برام جا...بود رونیم مدت نگام به بتما...دمیکشیازش خجالت م...زد نه من یهتل نه اون حرف تا

 ... دونستیداشت ادرس هتلو از کجا م

که به زور به گوش  ییبا صدا...دمیخجالت به سمتش چرخ ایدن ایبا دن...متوقف کرد نویهتل که ماش مقابل

 ...دیرسیم

 ...یدونستیادرس هتل از کجا م -

 ...خبر باشم یب نمیتر زیمن از عز شهیمگه م -

 ...چونم گذاشت صورتمو باال اورد ریز دستشو

 ...اما تو...یبودم در واقعه از تو هم توقع داشتم درکم کن یاعصبان...روم بود يادیفشار ز -
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 ...منم اومده بودم که باشم -

 .. یاما تنهام گذاشت -

 ...خب تو -

 بود باران؟...اون حرفا حقم بود کردمیفکر م نیدو روز به ا نیتمام ا -

 ...بود  ییچه حرفا گهید گهیباران خب راست م یش لال

که باران من ...سپردم یکه دلمو دست خوب کس...که درست شناختمت ياما امروز با اومدنت بهم ثابت کرد -

 ...رو بشکونه یتونه دل کس ینم...تونه بد باشه ینم

 ؟يپس چرا اخم کرده بود -

 ...هنوز مونده هتیالبته تنب...يشدیادب م دیش بابعد....مارستانیب يایخب اولش توقع نداشتم ب -

هم  یاخم...شدم نهیدست به س...در نظر گرفته بود هیپس بگو اقا برام تنب...شهینم الیخ یب ایراحت نیبه هم گفتم

 ...رو صورتم کاشتم

 ؟یهیمثال چه تنب -

 ...ادامه داد یحق به جانب افهیازم فاصله گرفت با ق...خم شد گونه راستمو گاز گرفت هیاز ثان يکسر تو

حاال هم اگه دوست ...با گذشت باشم نقدریا شهیدم هم یاما بهت قول نم دمتیبخش ندفعهیا...هتیتنب نمیا -

االن که ...دم یبهت نم یقول چیچون ه يقرار بدم بهتره هر جه زودتر بر تیاون سمته گونتم مورد عنا يندار

 ...رهینظ یبه نظرم ب دمیمزشو چش

 ...شناور بودم...سبک بودم....نبودم ایدن نیتو ا انگار

 ...دستمو بلند کردم رو گونم گذاشتم  ياراد ریغ کامال

 ...ابروش انداخت باال  يتا هی

 ...کننده نبود من در خدمتم یراض هیتنب نیخب اگه ا -

گونم بردارم تا خود هتل  يدستمو از رو نکهیبدون ا رونیب دمیبرق گرفته ها پر نیع...دیکه به مغزم رس خون

 ...خودم رو تخت انداختم به سقف زل زدم...دمیدو

 تاریخوش گ يدلم نوا...شم سیبارون خ ریدوست داشتم ز...خواستیدلم بارون م....داشتم یبیحس عج چه

 نواختیرو م یخاص تمیقلبم با ر...گرمم بود دمیسردم بود شا...شدیم نیعج ایدر يبا صدا یوقت خواستیم
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فکر  ضیضد ونق يحسا نیساعت ها به تمام ا نمیدوست داشتم بش...گوشمو پر کرده بود ایموج در يداص...

 ...که همه وجودمو در بر گرفته بود یخواستن نیبه ا...کنم

رو تخت نشستم با  دمیشماره شهاب از جام پر دنیبا د...دمیکش یقیچشمامو بستم نفس عم میگوش بالرزش

 ...داشت یبیحال عج هیدلم ...باز کردم لرزون اس ام اس شو يدستا

 ...نیکن ییفرما فیتشر نییخوا یخانم خوشمزه منتظرما نم -

 ...دادیباشه به نامزدش لقب خوشمزه م یشهاب تنها کس دیشا...زدم یضیچسبوندم لبخند عر نمیرو به س یگوش

نکنه ...عالقه بود يشهاب از رو يداشتم؟ کارا شیتو زندگ یمن نامزد شهاب بودم؟ واقعا چه حکم نامزد؟

فقط حس  دمیشا...کردیم کسرهیکارتو  یانزل الیکاره بود تو و نیخفه شو باران اگه ا...ازم سو استفاده کنه حوادیم

 دیبا...زنهینم یچرا حرف... ادیخب پس چرا جلو نم...گونتو يبه خاطر حس دلسوز...دارم نسبت بهم يدلسوز

بهش نشون  دیبا... زد یجلو گذاشت حرف یقدم هی دمیشا...ادیساب کار دستش بتا ح...تا کنم  نیباهاش سنگ

 گهیم یصربان تند چ نیاما پس ا...در اوردم يخودم شل باز...رهیگونمو گاز بگ دهیم یچه معن...هیبدم باران ک

 ...گهیم یشدن چ دیسرخ سف نیا...

 ...انتهام خارج کرد یبود که منو از افکار ب میلرزش گوش بازم

که اگه ازش سر  رمیقانون در نظر بگ يسر هیبرات  دیبا... شهینم يطور نیاصال ا...باران خانوم منتظرما  -

 ...ینباش نییپا گهید قهیدق 5االنم اگه تا ...کنم هتیبه روش خودم تنب یکن یچیپ

 ...دادمیجوابشو م دیبا شدیپرو م يادیداشت ز گهید

 ؟یکنیکار م یچ -

 ...دمیبهت نشون م یعمل شهینم يتئور...من مرد عملم -

 ...هم براش سند کردم ینوشتم شکلک اعصبان یادب یب

مظلوم واقع  شهیکال ما مردا هم...تونم بکنم ینم یغلط چیعمال ثابت کنم که ه خواستمیخانوم منحرف من م -

 ...شمیم

 ...اداتیمخصوصا تو با اون فر -

 ...يفرض نکرد ینیمز بیمنو س انایتو که اح -

 یستین مونیپش نکهیمنظورت ا -

 رمیگیم شیات ياومد یبا اون عوض کنمیهنوزم فکر م -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا EMERTAT  –باران  ينفس ها يصدا

wWw.98iA.Com ١٠١ 

 ...هتل اتاق داره نیتو ا دیدونست سع ینم یعنی

 ....شدا رید...نییپا نیاریب فیتشر ياس باز يبه جا شهیخانوم م -

 ...کار کنه تا حالو هوام عوض شه یدونست چ یفراموش کرده بود م خجالتمو

 کیبهش نزد ریسر به ز...نشسته بود یرو مبل کرم رنگ یداخل الب...کردمیخون تو صورتم احساس م گردش

اما با خودم که  کردیم یحداقل بهش کم محل ای کردمیبارش م زیچ هیاون کار  يبود که برا نیدرستش ا...شدم

 ...با لذت ناب بود راهکاراش برام هم...بودم هاشیباز ونهوید نیا وونهینداشتم من د یسیرو در وا

 ...گرفت  کمویکوچ یحرف ساك دست یب...ستادیحضورم شد بلند شد ا متوجه

 ...کوچولو میبر -

 یبا اخم وحشت ناک...لب زمزمه کرد ریز يزیشهاب چ...میچشم تو چشم شد دیکه با سع میخارج نشده بود هنوز

 ...کردمیومن نگاه ملتمس شو رو خودم احساس م...از کنارش گذشت

 ...کردمیباهاش صحبت م دیکه شهاب خوش اخالق بود با امروز

 ...شهاب -

 ...جانم -

 ...کنم یخواهش هیازت  شهیم -

 ...نه -

 ...چرا خب  -

 میپس بهتره اوقاتمون تلخ نکن گذرهیتو مغزت م یدونم چ یبچه من م -

 ...بده  خیبهش فرصت بده بذار برات توض کنمیشهاب خواهش م -

 گفتم نه -

 چقدر پژمرده شده يدید...يدیسوگل د...بذار از خودش دفاع کنه ينبود ينطوریشهاب تو که ا -

 ...مارستانیاون باعث که االن سوگل رو تخت ب -

مسئله دست  نیبه خاطر همچ نیبار اورد فیشما سوگل ضع...ستیکس جز خودش مقصر ن چیاشتباه نکن ه -

 ...بکنم يکار نیکه سرم اومد به ذهنم خطور نکرد به همچ ییهمه بال نیمن با ا...خود زد  یبه اون کار ب

 ...باران يخوایم یحاال از من چ -

 ....واقعا عاشق سوگله دیسع...دمیچند روزه بال بال زدنشو د نیمن ا...يفقط به حرفاش گوش بد خوامیم -
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 ...شهـاب...ادیب بگم

 ...دونم ینم -

 ...باچه اینکن يشهاب باهاش تند...گمیپس بهش م خب

 ...برو سرتق -

 

خارج  هیشهاب از اون حالت منقبض اول زدنیبود که باهم حرف م یساعت کی رفتیداشت حوصلم سر م گهید

و کرده بودم االن نوبت کارم گهیشکر داشت من د يجا نشمیاما خب هم...شده بود اما هنوز نگاش دوستانه نبود

 ...کردیم شیبود که راض دیسع

دست ...شدم کنار شهاب قرار گرفتم  کیبهشون نزد...صحبت هاشون بود انیشدنشون نشونون دهنده پا بلند

 ..گفت دیشهاب دور شونم حلقه شد و رو به سع

 ...یباران هست ونیفرصتو مد نیا -

 ...کنمیکرد برام جبران م يخواهر -

 ...امادش کنم دیبا یبا سوگل حرف بزن ارمیم شیپ یتیموقع کهیتا چند روز د -

 ...ممنون -

ازشهاب خواستم  مارستانیتو راه ب...دیبعد از جداشدن از سع...رفتیم شیداشت خوب پ زیخداشکر همه چ خب

... ببخشه دویو سع ادینگاه کنه راحتتر کنار ب هیمن به قض دیاگه از د دیاجازه بده من با سوگل حرف بزنم شا

 ...دارم شیدر پ یدونستم کار سخت یحرف قبول کرد ومن م یشهابم ب

سرد شهاب  يشده بود از برخوردا فیخوب بود اما ضع شیحال عموم میکمک خاله سوگلو لباس پوشوند با

 ناستیسمش مخاله شهاب که تازه متوجه شدم ا...حقم داشت ...دهیکامال معلوم بود هنوز دلخوره و سوگلو نبخش

مهربون ...بود  يزن فوق العاده ا دهامام رضا ش هیو تو بمباران شوهرو بچشو از دست داده و از اون به بعد همسا

 ...نشستیبود و به دل م یمحبتش دل... یو دوست داشتن

 

استرحت به اتاقش رفته بود و خاله هم  يشهاب برا...داده بود بیکه خاله ترت يخوردن شام خوشمزه ا بعد

مناسب  تویمنم موقع...اصرار کردم اجازه بده کمکش کنم نذاشت که نذاشت یمشغول شستن ظرفا بود که هر چ

 ...تا با سوگل حرف بزنم دمید
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 سوگل جان يندار اجیاحت يزیچ -

 نه ممنون -

 میحرف بزن يحوصله دار -

 شده يزیچ...البته -

 ...دیراستش سع...نه -

 ...درباره اش بشنوم يزیخوام چ ینم -

 ...باهات حرف بزنه خوادیم... االن چند روزه مشهده دیسع...اجازه بده حرفمو تموم کنم -

 ...ارزش نداره ینه خودش نه حرفش برام سر سوزن...ندارم یحرف چیمن باهاش ه -

 هیفرصت  دیاما شما نبا...اشتباه کرد، درست دیسع...يسر خودت اورد ییبال نیهمچ هیارزش داره که ...داره -

 یکینقطه تار چیه...به گذشته فکر کردم یلیمن خ...به حرفاش گوش بده...نیریعاشقانه رو از خودتون بگ یزندگ

منو به چشم معشوقه ...وقت ازار دهنده نبود چینگاهش ه...بهم ابراز عالقه نکرد میبه صورت مستق دیسع...دمیند

حاال ....کرد ینم فیتعر میظاهر ییبایوقت از ز چیه...دختر خوبو داشتم هیبراش حکم  شهیهم...کرد ینگاه نم

االنم داره تقاص ...کمک دوستش باشه يجوابگو خواستیاون فقط م...بود یتمام کاراش مصنوع کنمیفکر م

بهش زمان بده تا خودشو بهت اما ...ستین یکه کارش اشتباه بوده شک نیالبته در ا....دهیاعتماد کور کورانشو م

 ...شیکن ببخش یکن اما سع هشیتنب...بهش فرصت دفاع بده...ثابت کنه

 ...کنهیم کشیت کهیبرسه ت دیاگه دستش به سع...ده  یشم شهاب اجازه نم یباران اگر من راض -

 ...يپس خبر ندار -

 رو؟ یچ -

 ...هم بهش داده یحساب یگوش مال هی دهیرس دیکه دست شهاب به سع -

 االن حالش چطوره؟...یگیم يجد -

 هیکرد که  شیراض دمیسع...شهاب قبول کرد باهاش حرف بزنه دنیرو د گهیامروز که دوباره همد...خوبه -

 ...فرصت بهش بده تا باهات حرف بزنه

 ...دمبهش ب گهیفرصت د هی یگیکردم فراموشش کنم حاال بهم م یچند روز سع نیشدم تمام ا جیمن گ -
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با بلند شدن ...خم شدم بدن لرزونشو تو اغوش گرفتم...کرد دنیتموم شدن جملش چشماش شروع به بار با

شهاب ...درو اروم باز کردم...شدم یازسوگل جدا شدم به سمت اتاق راه کردیشهاب که اسمم تکرار م يصدا

 ...بود دهیتخت طاق باز خواب يرو

 ...اریمسکن ب هیباران جان برام  -

 ...که يسر شب خورد -

 ...شهیسرم داره منفجر م -

 ...کنارش رو تخت نشستم دستمو اروم تو موهاش سر دادم...کوچولو باز گذاشتم هیاتاق شدم درو  وارد

 ...یکنیم تیخودت اذ نقدریچرا ا -

 ....خدا يواا...دمشیتو اون حال و روز د یوقت یدون یسوگل همه کس من شد نم نیبعد از شاه -

 ...گذشت ریخداشکر به خ -

 ...حرف بزنه دیکه اجازه دادم با سع یدونم کار درست ینم -

 ...ستین يپسربد دیسع...رهیبگ میکنارش باش اما بذار خودش تصم...شهاب بذار خودش مشکلشو حل کنه -

 ...برام بخون...تا حاال بهت گفتم صدات ارامش بخشه...یخوبه که هست -

 یاز ک...کردمیم يبا موهاش باز... دمیکشیهاش م قهیدستمو اروم رو شق...کردمیمزمه ملب ز ریاز فروغ ز يشعر

 ...دهیمنظمش متوجه شدم خواب ينفس ها يبا صدا...بود زشدهیبرام عز نقدریموجود ا نیا

 

محبت ... میمشهدو ترك کرده بود یدلتنگ یبرگشته بود وما با کل يبه روال عاد زیهمه چ شدیم يهفته ا کی

و  رسوندمیمن از خوابگاه به شرکت م يتر شده بود هر روز صبح بدون توجه به مخالفت ها قیب هم عمشها

خداشکر سوگل ... گرفتمیقرار م هابچه  يومن هر روز مورد اماج متلک ها....هم به خوابگاه  يبعد از ساعت کار

به قول  کردیباهاش بر خورد م نیبود البته هنوز سر وسنگ دهیبخش دویصحبت کرده بود و سع دیهم با سع

 ......کنار اومده بود هیمن با قض یونیپادرم یشهابم با کل شدیم هیتنب دیخودش با

بودن بهتر بود  کاریحوصله شرکتو نداشتم اما از ب...مادرمو کرده بود يدلم هوا بیروز تولدم بود وعج امروز

اس  هیفقط  کیتبر هیاز  غیابگاه خارج شدم اما درصبح همراه بچه ها از خو کردمیخود نم یب الیحداقل فکرو خ

بودم به  ریاز اونم دلگ لیدل یکه برادرش در حقم کرد ب يداشتم که بعد متوجه شدنه نامرد الیام اس از طرف ل

باهاش سالم  يشدم با انرژ نیسوار ماش یوقت...دلم به شهاب خوش بود ...سرد جوابشو دادم یلیخاطر خ نیهم
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تا خود ...دلمو صابون زدم  يخود یب دمیفهم دیهمه بادم خواب... یسرحال هیخبر دنِیکردم که با شن یواحوالپرس

 یباهام تماس گرفت کار مهم دایش 5تو شرکت مثل برج زهر مار بودم که ساعت ....دمنز یحرف گهیشرکت د

 ...مجبور شدم قبول کنم میباطن لیرغم م یداره اماده باشم عل

 ... سالم -

 ...یهمه عجله داشت نیبود که ا یکار واجبت چ..م سال -

 ...عشقم  ياریبگم نه نم زیچ هی -

 حوصله ندارم دایحرف بزن ش -

 ...يحوصله دار یتو ک -

 ...یزنیحرف م -

 ییراستش من تنها...منم دعوت کرده .. امروز سالگرد ازدواج دخترعمه حامد یباران.... ریپاچه نگ...باشه باشه -

 ...تازه شهابم هست... ایبرم تو هم باهام ب کشمیخجالت م

 ... یش الیخ یبهتره ب کنهیسرمم درد م...اصال ...امیمن کجا پاشم ب -

 ...خواهش...خواهش...خواهش  -

 ..يدیفهم....امینم...سرم  دایش يوا -

 ...یمرغ بخواب نیع 8خوابگاه ساعت  يبر يخوایاالن م...گهید ایب...یبد جنس یلیخ -

 ...نداره یبه تو ربط -

 ...رمیپس منم نم -

 ...خب نرو -

 ...نبود..از نشستنو غصه خوردن که بهتر بود  رفتمیاگه م شدیم یبه صورت درهمش انداختم خب چ ینگاه

 ...امیم یکن هیخواد گر یحاال نم -

 ....عاشــقتم -

 ...يباشه بابا خفه شدم گردنمو شکوند -

هم،  یحیمل شیکردن ابروم ارا زیاز تم شگربعدیارا...برد  شگاهیراه خودش به اراغرغر منو هم هم یبا کل خالصه

خوب شده بودم واقعا ماهرانه ...دمیتا وسط رونم داشت پوش يکه کت بلند ینفت یرو صورتم نشوند کت وشلوار اب
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سوار  دایهمراه ش...زدم  تیرضا ياز رو يخندلب...زد یحال اصال تو ذوق نم نیرو چشمام کار کرده بود در ع

 .... میحامد شد نیماش

 ...برگشتم دایمتوقف شد به سمت ش یکیش تینها یرستوران ب يجلو نیماش

 ...نجاستیا -

 ...اره -

 ...خدا شانس بده -

 ... بله خب -

ر لب ب ییبایبه شهاب که لبخند ز تیگرد شده به بچه ها در نها يبا چشما...وارد شدم  دایدوش حامد و ش دوشا

سوگل ....زدم یبشه پلک نم زیرو گونه هام سرر نکهیاشک چشمامو پر کرده بود واز ترس ا... داشت نگاه کردم

 شیهمراه یگفتن ازم جداشد ومن مثل ادم کوک کیصورتم تبر دنیزودتر از همه به سمتم اومد بعد از بوس

 ...کردینگاه م بهم یخاص یبودم که با محبت یمشک يو تمام مدت مات اون چشما کردمیم

 ...تولدت مبارك بارانم -

 

 ...ما يگرم شهاب بود نگاه بچه ها هم رو دست ها يلحظه ورودم دستم تو دستا از

 تینفس ها يصدا هیبایبا جمله ز یهشت ضلع یشکالت کیخنده با اشاره شهاب ک یشوخ یو کل کیاز تبر بعد

 ...قرار گر فت زیمبارك بارانم رو م

 ...شده از محبتش دوختم ظیلبالب از تشکرمو به نگاه غل يچشما

 ...يدوست دار یدونستم شکالت یم -

 ...ریوقت ازم نگ چیچشما رو ه نیا ایخدا

 ...تشکر کنم دیبا يچه جور دونمیمن نم...من  -

 ...شمعاتو فوت کن ایحاال ب....میرسینگران نباش به اونجا هم م -

بلند  يبا سر گهیاز خدا خواستم سال د....مال من باشه شهیهم ينگاه برا نیبستم از ته دل خواستم ا چشمامو

 ...کنار خانواده ام باشم

شهاب  يدستا...بستم رو گونه هام فرود اومد يپلکا يکه از سر شب تو چشمام جا خوش کرده بود از ال یاشک

 ...تو گوشم زمزمه وار خوند...گوشم اورد کیسرشو نزد...بار دور کمرم حلقه شد نیا
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 ....داشته باشم یکیسهم کوچ هیامکان داره منم تو ارزوهات  -

 ....نبود  يزیدونست همه وجودمو به نامش سند زده بود ارزو که چ ینم

سرمو بلند کردم بهشون نگاه ...دست و سوت بچه ها بلند شد ياز فوت من و خاموش شدن شمع ها صدا بعد

 ...دیدزدیبود که نگاشو از سر خجالت از منو شهاب م دیهمه خوشحال بودن فقط سعکردم 

تونستم با جمالت  یبودن ومن نم دهیخر یبا ارزش يها هیهمه برام هد...ها برام سنگ تموم گذاشته بودن بچه

 نکهیتا ا...ازش نشد  يکادو هم خبر نیشهاب بودم که با باز کردن اخر هیمنتظر هد...محبتشون باشم يجوابگو

 ...سوگل حرف دلمو به زبون اورد

 ...تو کجاست شهاب هیپس هد -

 ... هیمال من خصوص -

 ...ها در انتظارم نیدونستم بهتر یبچه ها بلند شد و من م يهو يحرف شهاب صدا با

هم به دونستن  يعالقه ا... دونستم مقصدمون کجاست ینم میاز بچه ها جدا شده بود شدیم يا قیدق40

 ...خواستیم گهید زیسوپرا هیدلم ....شتمندا

 ...یساکت -

 ...بگم یچ -

 ...صداتو دوست دارم... دونم حرف بزن ینم -

همه فراموش  کردمیبودم فکر م یشاک یراستش از صبح کل....بود که داشتم يشب تولد نیامشب بهتر -

 ...تو برجکم يخوب زد نیتو هم که صبح تو ماش...کردن

 ...جلو اورد گونمو نوازش کرد دستشو

 ...فراموش کنه نشویزتریادم تولد عز شهیمگه م -

به احساس خاموشم  دادیکه به خوردم م یمنت یب يشهاب با محبت ها...زدم به وسعت وحود پر ارزشش يلبخند

 ...بود دهیدوباره بخش یجون

 ...میریکجا م یپرس ینم -

 ... نه -

 ....بخوام بدزدمت دیدختر شا -

 ...میشانسا ندار نیما از ا -
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 ...پر کرد نویماش کیخنده بلندش اتاقک کوچ يصدا

 ....نشیوجود نازن يباز هم خداشکر کردم برا ومن

 ...رهیتا دل منم اروم بگ ارهیکاش به زبون ب ياما ا...عالقشو باور دارم ...دارم  مانیبه عشقش ا ایخدا

 ...دادم هیتک شهیسرمو به ش چشماموبستم

 

 ...رو گونه هام چشمام باز کردم یاحساس نوازش با

 ...عروسک يشد داریب -

 ...مییکجا -

 ...یشیشو متوجه م ادهیپ -

نگاه از اسمون  ایدر يبا صدا...دمیمگه چند ساعت خواب...شهیهوا گرگ وم...ندازمیبه اسمون م ینگاه

 ....یدوست داشتن وونهید هی...شهاب يا وونهیتو د...دوزم یم ایچشم به در...رمیگیم

بخزم تو  خوادیدلم م....کنهینگام م رهیخ رهیداده خ هیتک نیبه کاپوت ماش نهیدست به س...گردمیعقب بر م به

تمام احساسمو تو نگاه قدر ...حد نیشدم اما نه در ا ایح یدرست ب....اما خب...اغوشش صورتشو غرق بوسه کنم

 ...کنمیجمع م يشناسانه ا

با ژست خاص خودش جعبه مخمل ...ستهیا یم میقدم کیتو ...شهیم کیبهم نزد رهیگیم نیشو از ماش هیتک

جعبه رو  کنمیلرزونمو بلند م يدستا یحرف چیه یب...رهیگیمقابل چشمام م کنمیرو از کتش خارج م یرنگ یاسی

و زوزه باد به گوش  ایدر موج يفقط صدا...میزن ینم یکدوم حرف چیه يطبق قانون نا نوشته ا...رمیگیازش م

کار شده  نیروش نگ فیرد هیکه  دشیرو همراه با پالك کل يدیگردنبند طال سف...کنمیجعبه رو باز م....رسهیم

 ... رمیده نگاه ازش بگ یاجاه نم زشیدرخشش وسوسه انگ...کنمیخارج م

تا  برهیاشو به پشت سرم مدست دهیدور گردنم قرار م....کنهیگردنبندو از دستم خارج م...کنهیکمتر م فاصلمونو

ضربانه ....گرمم شه شهیباعث م نیهم...تو اغوششم ییجورا هیاز بدنش باهام تماس نداره اما  ییجا....ببندتش 

 ...چهیپ یتو همون حالت صداش تو گوشم م...رهیقلبم اوج بگ

 ....يدیکش ششیشدن به ات دیکه با هر بار سرخ وسف... تییمنطقه فرمانروا....قلبم دیشاه کل نیا -

 ....نشون بدم یبزنم با عکس العمل یهستم که حرف یتر از اون جیومن گ...کشهیمنو تو اغوش م تنگ
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به زمان  ازیاما تو ن....خواستم -چند بارم  یکه مال خودم ش...ارمیبا خودم عهد بستم به دستت ب الیو نیتو هم -

 ...یداشت

- ... 

 ....خانوم کوچولو یبگ يخوا ینم يزیچ -

- ... 

اما کم کم با ... يبود یفقط برام منش...گهید يمثل دخترا يبود یکیبهت نداشتم تو هم  یحس چیه لیاوا -

اما غم ...یو بامزه رو داشت نیریدختر کوچولوِ ش هیبرام حکم  ییجورا هی...جذبت شدم هاتیو خنگ باز طنتایش

به سمت خودت  شتریمنو ب....زیو توقتا تند یگاه فیوقتا نرم و لط یکه گاه تینگاهت اخالق بهار

گونه  یلحظه سرخ هیرو با  ایدن...دنگ به نامت زده بودم شیبه خودم اومده بودم که قلبمو ش یوقت...يکشوند

 ...کنم یهات عوض نم

 ...فشاره یمنو به خودم م شتریبا حس حضورم ب...گنمیمن در جواب دستامو اروم دور کمرش حلقه م و

 ...من یخوامت،خواستنیم -

 

 ....ارمیکفشمو در م رمیم ایبه سمت در.... کشمیم رونیاز اغوشش ب خودمو

پالکو تو دستم مشت  ارمیدستمو باال م....شهیکاسته م میاب به پام از التهاب درون يبرخورد خنکا با

م که کرد هیگر یک...کشمیم سمیبه گونه خ یدست...دونم چه مرگم شده  ینم.... کشمیم یقینفس عم...کنمیم

 ...خودم متوجه نشدم

 

 يحرف ها از جانب شهاب برام پر از حسا نیا دنیشن....رو از رو قلبم برداشتن  ینیوزنه سنگ کردمیم احساس

 ...به حرفاش گوش بدم  نمیدوست داشتم ساعت ها بش...خوب بود

 ...شهاب -

 ...جانم -

 ...بگم دیبا یدونم چ یمن نم -

 ...رو فدات شم نایا زینر...کنارت باشم يدیفرصت بهم م نیبگو ا...نفس یکنیبگو قبولم م -

 ...شدیم ریتلنگر اشکام سراز نیبودم با کوچکتر يطور نیهم شهیهم...دیکش سمیخ يبه گونه ها یدست
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داد در  یبهم نم ينگات ،حرفات حس بد... ياستثنا بود هیبودم اما تو  يبعد از اون اتفاق از همه مردا فرار -

 يکنم اما هر بار تو کار يهموم باران سابق البته چند بار خواستم ازت دور شدمیم شدم،یم ونطیمقابل تو ش

 نیا دنیاما االن با شن...شدمیم دهیکش متتناخوداگاه به س...رفتیم نیاز ب گرفتمیکه م يکه جبهه ا يکردیم

 ...جمیحرفا گ

 کردمیم يریشلوغو نداشتم از دخترا کناره گ يجمعا یتند شده بود حوصله مهمون یلیاخالقم خ یتیبعد از گ -

 یبار نم ریازدواجو بزنم اما من ز دیق شهیهم يبرا دیترسیاصرار داشت ازدواج کنم م یلیبود خ دهیمامان ترس

اما با ورودت به شرکت همه محاسباتم بهم ...شد  المیخ یب شهینم فمیحر دیکه د رون،مامانیرفتم از خونه زدم ب

 بیخودمم عج يحس برا نیا.... کردمیسر م نمیبب زیصبح بشه تو رو پشت اون م نکهیا دیمهر شب به ا ختیر

شد تا  چیقدر پا پ نیشده بود ا راتمییحس تجربه نکرده بودم مامان متوجه تغ نیا یتیوقت نسبت به گ چیبود ه

 ....شده بود  عاشقت دهیاز تو براش گفتم،ند

 ...گرمش فشرد يدستامو تو دستا ستادیبه روم ا رو

 شهیهم يبرا یعنی.... با خودم کنار اومدم یعنی زنمیحرفا رو م نیا نجام،اگهیسالمه اگه ا 32باران من  -

 خوامیم...دارشمیتو ب يهر روز صبح با نوازشا خوامیم...تو بخوام ينفس ها يهر شب با صدا خوامیم... خوامتیم

من ...خونه رو پر کنه يپزیم کتیکوچ يکه تو با دستا ییغذا هیبو... نمیتو رو تو خونه بب شمیوارد خونه م یوقت

 ... یکن قیکه تو به وجودم تزر یارامش خوامیفقط ارامش م

 ...خواستن چقدره نیا -

 ...ریعاشقانه رو ازم نگ یزندگ هیفرصت ...هست که خوشبختت کنم نقدریا -

 ...نسبت بهم بازم مثل سابقه شدید یکنیبشه فکر م هیقض نیمن فرار کردم اگه مادرت متوجه ا -

 ...خبر داره زیمامان از همه چ -

 ؟ یچ -

محکم  نقدریکه ا کنمیمن بهت افتخار م...یکه خجالت زده باش ينکرد یتو اشتباه...نفس یکنیچرا تعجب م -

 ...یبار زور نرفت ریز يستادیا

 ...م،فرهادیمابا هم ازدواج کن دهیوقت اجازه نم چیشهاب بابام ه -

 ...یدنیباهاش دارم د یحساب هیتصف...ارین زویهمه چ یسم اون با -

 ؟یچ یعنی -
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 ...خانوم خونه خودم یشیم گهیماه د هیکمتر از ....فکر نکن نفس ناشیتو به ا -

 ...هیمنظورت چ یترسونیمنو م يدار -

 ...شهیمتوجه اشتباهش م گهیماه د هیبابات کمتر از ...بسپر به من  زویکار نداشته باش همه چ ناشیگفتم به ا -

 ...شهاب یدونیم يزیتو چ -

 ... یقدم بزن ایب -

 ...دستاش کرد ریدستمو دوباره اس...برهنم انداخت خم شد کفشاشو در اورد يبه پاها ینگاه

 ...راحت کنم الشویخ رمیسوگل کشت خودشو از بس تماس گرفت ،باهاش تماس بگ -

 ...بابته -

 ....جواب مثبت شما -

 ...ه هنوز جواب ندادممن ک -

 ...یستیمتوجه ن یخانومم گرم يداد -

 

 دهیند شدیم يدو روز...واقعا شرکت در نبود شهاب کسل کننده بود  شدیتموم م يساعت کار گهیساعت د کی

به اصفهان رفته بود البته به  يجلسه کار يصبح بود برا روزید میکه باهام حرف زده بود يبار نیبودمش اخر

با عجله باهام حرف زد  نقدریا روزیاما د خواستیدلم براش تنگ شده بود دلم صداشو م... زدیمقدار مشکوك م

با  نقدریکنه اما شهاب ا یمقدار بهم بر خورد توقع داشتم اونم ابراز دلتنگ هیکه متوجه شدم سرش شلوغه البته 

منم تماس زود قطع کردم به کاراش  دهیاصال به حرفام گوش نم کردیمکه احساس  دادیاسترس جوابمو م

 ...برسه

 میکنار ساحل گرفته بود شیگرگ و م يکه تو هوا ییبار هزارم به عکس ها ياوردم برا رونیب فمیاز ک مویگوش

 ...نگاه کردم

بود تا به  يدیطلوع خورش نیباتریز...کردمیزبونم احساس م ریلحظه لحظشو ز نیریبعد از دو هفته مزه ش هنوز

 ....بودم دهیبود که تا به اون لحظه شن یجمالت نیقشنگ تر...بودم دهیاون لحظه د

 ....ساعتو با فکر شهاب گذرونده بودم کیانداختم تمام  میبه ساعت مچ يدوباره ا نگاه
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گالره شروع شده بود  گرفتم که طبق معمول از اضافه وزن دایبامزه گالره وش ينگاه از دعوا میگوش يصدا با

 ...ختم شده بود دایسوخته بودن ش اهیبه س

دوست ... برداشتم وارد اتاق شدم میگوش...باعث باال رفتن ضربان قلبم شد میگوش یال س يشهاب رو ریتصو

 ...بمش گوشمو نوازش کنه يرون،صدایب ياهویداشتم به دور از ه

 سالم -

 سالم خانومم -

 ...گرفته بود تیرنگ واقع شتریتر شد انگار بعد از اعترافش،خانومم گفتناش ب قیلبخند رو لبام عم طرح

 ...دیخسته نباش...یخوب -

 ...که هالکتم نییپا ایزود ب...ممنون بانو  -

 ییکجا ن؟مگهییپا -

 ...نجایاومدم ا میخانوممو کرده بود از فرودگاه مستق يدلم هوا...خوابگاه  يجلو -

 ....شده بود زیبرام عز نقدریا یاز ک...رو تجربه کرده بودم یحس نیهمچ هی یک

 دختر ییکجا -

 هان -

 ...زودتر جیخانوم گ...از دست تو ...هان نه بله  -

 ...امیباشه االن م...باشه  -

 ...گشتمیدنبال مانتو شالم م دمیچرخیدور خودم م...رونیقطع کردم خودمو از اتاق پرت کردم ب تماس

 نبارا يشد یجن -

 دایشالم کجاست ش -

 ...ناهاشیا -

 ....ستادمیا نهیجلو ا...از دست چنگ زدم شالو

 ...کاریچ يخوایشال م -

 ...منتظرمه نییشهاب پا -

 ...مگه برگشته -

 ...نجایاز فرودگاه اومده ا...اره -
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 ....تندها  ششیات -

 ....خفه بابا،بچم عاشقه -

 ... دمیشنیرو م دایش يخنده ها يدر خارج شدم اما صدا از

 

همونطور که تو دلم قربون صدقش ...داده بود چشماشو بسته بود  هیتک شهینشسته بود سرشو به ش نیماش داخل

 ...چشماشو باز کرد...درو اروم باز کرد سوار شدم...شدم کینزد نیبه ماش رفتمیم

 ...یخونه استراحت کن یچرا نرفت... يخسته ا -

 ...کردمیلقمه چپت م هیدلم برات تنگ شده بود که  نقدریا وگرنه یستیکه محرمم ن فیح -

 ...عادت نکرده بودم طنتاشیهنوز به ش...انداختم  نییخجالت سرمو پا از

 ...خودتو اماده کن خانومم ستیالبته دور ن -

 ..ختیتو دلم ر يزیچ هیضرب سرمو بلند کردم  به

  یکنینگام م يچرا اونجور -

 یزنیحرف م نانیبا اطم نقدریکه ا یدون یم يزیاره شهاب تو چ...یکنیرو از من پنهون م يزیچ يتودار -

تو رو نشونه گرفته بود منم دست گذاشتم رو  هیابرو...دهیتقاص پس م...اخر فرهاده ينفس ها گهید -

 ...نمونده شییتا افتادن طبل رسوا يزیچ...ابروش

 ...یترسونیمنو م يدار -

 ...بهم زمان بده...یتو پاک کنمیمن به همه ثابت م...چرا نفسم -

 ؟يچه جور -

بندازم اما متاسفانه  رشیکنه تا گ یمنتظر بودم اشتباه...دینظر دارم البته به کمک سع ریمن چند ماه فرهادو ز -

همه  يفرهاد برا تیاول ماه دیاثبات تو با يبرا....دم به تله بده یحرفا بود که به راحت نیباهوش تر از ا

 یبه جا نم ییاما از خودش رد پا کنهیم رهمه کا یصفت پسر حاج دنیفرهاد با به دوش کش... شدیمشخص م

 ..که خالصه مچشو گرفتم روزیتا د...ذاره

 ..يتو مگه اصفهان نبود -

 ...رشت بودم دیچند روز به همراه سع نینه خانومم من ا -

 ...شدم جیمن گ -
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به صورت مشترك  يبا فرهاد اشنا شدم قرار شد تو پروژه ا دیسع لهیمن به وس...نفس دمیم حیبرات توض -

 گهیتا چند هفته د يتو کار مویوقت سرما چیبود ومن ه يصحنه ساز نایاما همه ا...میکن يگذار هیسرما

سته تو به دو یحت...بشهنفر مهمون تخت خوا هیخبرشو داشتم که هر شب  یاز طرف...نذاشتم شهیورشکسته م

 ارهیفرهادو از پا در ب عیسر يکردم که با لوند یبهش معرف یرو به عنوان منش یپس کس...هم رحم نکرد هیهان

اون شرکتم نفس ...به دستم رسوند لمویف روزید...رهیبگ یبول خوب یپسر حاج ییرسوا لمیدر مفابل ف تیدر نها

که در مقابل پدرت از  یبت نکهیبعد از ا...در اومدن فرهاد نمونده تا به زانو يادیز زیچ...کشهیاخرشو م يها

 ...کنمیخودش ساخته رو شکستم تو رو با پدرت رو به رو م

رو بگو،درسته  هیهان يوا....کنهیعمو سکته م چارهیب...باشه  یوونیح نیکردم فرهاد همچ یوقت فکر نم چیه

 ...نبودم شییابرو یبه ب یوقت راض چیباهام بد کرد اما من ه

 نفس یکنیفکر م یبه چ -

به خاطر عمو  ایدونم به خاطر انتقامم از فرهاد خوشحال باشم  ینم...زنهیصدا تو مغزم حرف م هیانگار  -

 ...پست باشه تونهیادم تا چه اندازه م هی...باورش برام سخته...ناراحت

 ...باران يلرزیم يدار -

 قیبا برخورد دستاش حس ارامش تو رگهام تزر....کنهیم ،پشت دستمو نوازش يریگیتو دستاش م دستامو

 ...شهیم

 نگام کن خانومم -

 ...شمیم رهیچند روزه هست خ یخواب یسرخش که نشون دهنده ب يبه چشما کنمیبلند م سرمو

 ...نمیبب یچشماتو اشک خوامیوقت نم چیه گهید...حاال شد -

 ...شد که خودم متوجه نشدم سیصورتم خ یک

 ...بهم اعتماد کن...کنارتم  شهیمن هم... تاوان کارشو پس بده دیفرهاد با....کارا مال توست  نیتمام ا -

 ...من فقط تو رو دارم شهاب -

اما ...کنم ریخواستم تو رو درگ یمن تا االن نم...شهیتموم م زیهمه چ یتحمل کن کهیچند روز د هیفدات شم  -

 ...بانو يریگیاخرو م میما تصمباشه ش یهر چ یتو هم تو روند باش دمیبهتر د

 ....بسپر به من زویحاال هم برو استراحت کن همه چ -

 ...شده زهیر هیدلم براش ...منو ببخشه یبابا عل یکنیتو فکر م -
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 ...داشته باشه دلش براش تنگ نشه یعروسک نیهمچ هیادم  شهیمگه م...حتما -

 

 

منتظر تماس شهاب بودم از صبح منوهمراه سوگل تو هتل گذاشته ...بودم دهیتمام پوست لبمو جو ادیاسترس ز از

البته من ازش خواسته بودم مراعات ...به حجره بابا رفته بود تا باهاش در حضور عمو صحبت کنه دیبود و با سع

فکر  ه،یوونیفرهاد چه ح شدیهمه ثابت م بهزود  یلیکه جمع کرده بود خ یبا مدارک...عمو رو بکنه ضیقلب مر

از دانشگاه و خوابگاه نامه  شهیتموم م یبه خوب زیداده بود همه چ مانیشهاب بهم ا... ارهیکنم عمو طاقت ب ینم

خودش و اغوش گرمش  طنتایمدت دست از پا خطا نکردم البته اگه از ش نیگرفته بود تا به بابا ثابت کنه من تو ا

بده  حیتوض يجور نیبابا ا يقرار بود برا... ارهیب ونیبه م از عالقمون یخواست االن حرف ینم...میگرفتیفاکتور م

واونجا اصل ماجرا رو  شمیکه خواهر شوهرش باشه رو به رو م دیکه من کارمند شرکتش بودم و تو شرکت با سع

تا فرهادو  ارنیبه دست م یکشدنشون از جانب من مدار دهیو بخش دیجبران اشتباه سع يفهمم اونا هم برا یم

 ...... به همه ثابت کنن تویو واقع رنیرسوا کنن، انتقام منو بگ

 

 یبابا چه عکس العمل یعنی دهینگاه کردم مگه چقدر حرف بود که سه ساعت طول کش میبار هزارم به گوش يبرا

 ....دهینشون م

 ...يلبتو خون اورد یکنیکار م یبا خودت چ يدار -

 ...رو سرانگشتام حس کردمخونو  یگرم دمیبه لبم کش یدست

 ..رو بهش گفتم رفتمیم ییطور که به سمت دستشو همون

 کنمیسوگل دارم سکته م يوا -

صورتت رنگ گچ ...کنهیدرست م زویاون خودش همه چ یخود نکن یب الینکرد فکرو خ دیشهاب تاک... خودیب -

 ...زنهیگردن منو م نهیبب ينجوریشهاب تو رو ا...شده

 ییخارج شدنم از دستشو....با اب شستم چند مشت ابم به صورتم زدم حق با سوگل بود رنگ به رو نداشتم لبمو

 ....میگوش يمصادف شد با بلند شدن صدا

 شد یالو شهاب چ -

 یچیاروم خانومم ه -
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 تو رو خدا حرف بزن -

براش  زویهمه چ دمیعمدارکو بهش نشون دادم س یپدرت گفتم اول جبهه گرفت اما وقت يبرا زویهمه چ -

 ...کرده يکار نیهمچ هیکه با دختر خودش  فرستادیبه خودش لعنت م ختیریداد اشک م حیتوض

 ...ختیر یوقت اشک نم چیفشرده شد بابا ه قلبم

 یپدرتو داشته باش دنید یامادگ میهتل گهیساعت د میاالنم زنگ زدم بگم ما تا ن -

 یدونم چ یبر داشت نم یسوگل گوش دیرسیشهاب به گوش مالو الو گفتن  ياز دستم سرخورد صدا یگوش

 ...گفت قطع کرد به سمتم اومدم سرمو تو اغوشش گرفت

 تموم شد یهمه چ گهیباش باران د اروم

 ...بابام تنگ شده يدلم برا -

 ...سوگلم بغض دار بود يصدا

 ...شهیرفع م تیدلتنگ شینیبیم گهید قیتا چند دق -

 ...میدیدر هر دو از جا پر يبا صدا... گفت  ینم یچیکه ه کردیحالمو درك م انگار

 ....شهیاز چشمام حرارت بلند م کردمیاحساس م...شروع شده بود  گرنمیم درد

 

 یاما وقت... کنم يریجلوگ میگرفتم تا از سقوط احتمال واریدستمو به د...به سمت در رفت اروم بازش کرد سوگل

 ...نشستم نیرو زم اوردمیطاقت ن گهید دمیکه قامت بابا رو تو چار چوب در د

 ...چند ماه چقدر شکسته شده بود نیشده بود تو ا ریمن بود چقدر پ یمرد بابا عل نیا

سرمو تو  نه،بعدیبیمطمئن شه درست م خواستیتو چشمام زل زد انگار م يا هیبا دو خودش بهم رسوند ثان بابا

 دادیبابا هم نشون م يهق هقم کل اتاقو برداشته بود لرزش شونه ها يدست خودم نبود صدا...اغوش گرفت 

ترو محکم تر از اغوشه پدرش  ندختر ام هی يبرا ایتو دن یاغوش چیه...از من نداره یحاله اونم دسته کم

 ... فقسو تحمل کرده بودم نیاز ا يچند ماه دور يمن چه جور...ستین

 بابا  -

 ازت دلخورم بارانم...جان بابا -

 حق داشت؟ نداشت؟..فرو کردم نشیتو س شتریب سرمو

 ...میکنیمنو مادرت دق م ینگفت...بود يچه کار نیا...دختر  يکرد رمیپ -
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 نیدید یاصال انگار منو نم نیبدم شما نذاشت حیمن خواستم توض -

تو گوشم خوند تا به دخترم به جگر  نقدریا...دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم ....ال اله...اون...بارانم يحق دار -

 ...دادم يدختر خودمو فرار...اعتماد شم یگوشم ب

 ...نشوند  میشونیرو پ یجداکرد بوسه اروم نشیاز س منو

 ...حاللم کن دخترم -

 ...به دستش زدم  يشدم بوسه ا خم

 ...حرفو نزن بابا نیا -

 ...بلند کرد نیزد دستمو گرفت از زم یمهربون لبخند

 ...حرف باهات دارم یخونه که کل میبر...مادرت منتظرته  -

 ..شد کیقدم بهمون نزد کی دیسع

شبا خواب ندارم ... به خدا رمیگیم شیدارم ات...درسته ندونسته بود اما باز مقصرم ...اتفاقام نیمن باعث همه ا -

 بده دونم فحش ینم...بزن یبزن تو گوشم حرف ایب یاصال حاج...نمیبیهمش کابوس م

 ...به شونش زد یدست بابا

به بعد حواستو جمع  نیاز ا... و هزارتا خطا یجوون...دمتیبخش يبارانمو بهم برگردوند یوقت...اروم باش مرد  -

 ... تیکن دل بده به کار وزندگ

 ...میکردم با بابا به سمت خونه حرکت کرد یباشهاب خدافظ ریبرداشتم سر به ز کمویکوچ ساك

 

 

نکن  تیمامان خودتو اذ گمیبهش م یشرمندم کرده هر چ چرخهیبرگشتم مامان مثل پروانه دورم م یوفت از

بهش  میکرد که مجبور شد هیگر نقدریا یروز اول...یبرگشت شهیباورم نم گهیده همش م یده که نم یگوش نم

 ...میسرم بزن

 باران -

 بله مامان -

 انیم نایا ییاالن دا زمیعز ياماده شد -

 مامانبله  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا EMERTAT  –باران  ينفس ها يصدا

wWw.98iA.Com ١١٨ 

 یزندگ هیکه تو ترک مییدا شیاستراحت پ يدر نبود من به همه گفته بودن من بعد اتمام درسم برا نکهیا مثل

 یم دنمید يبرگشتم برا هیمن از ترک کردنیهم هماهنگ کرده بودن االنم همه فکر م ییرفتم با دا کنهیم

 ...میریسوغات بگ نبه عنوا ییزایچ هیبازار تا  میبا مامان رفته بود شمیدو روز پ...اومدن

 ...شدم میفاصله گرفتم که متوجه گوش نهیرو سرم مرتب کردم از ا شالمو

 سالم -

 ...گذرهیبهت خوش م یلیخ نکهیمثل ا -

 ...کردیقظع م شدیم یخال یوفت تیدر نها زدیغر م یکل زدیدو هفته کارش بود زنگ م نیگرفته بود تمام ا خندم

 ...بد بگذره دیمگه با -

 یرفت يدو هفته هست ول کرد...يتو مگه درس و دانشگاه ندار...خودم کردم که لعنت بر خودم باد -

 ...ذاره یکار کنم مامان نم یخب چ -

 ...تهران يایفردا م یشیپا م باران

 ....از گوشم فاصله دادم یدر گوش يصدا با

 ...بله -

 ...اجازه هست -

 دییبفرما -

 ...معرفت یخانم ب ریبخ دنیسالم رس -

 سالم ممنون -

 ...گفتم شخصا خدمت برسم يعمه چند بار صدات کرد متوجه نشد -

 ...زدمیداشتم با تلفن حرف م دیببخش -

 ...همه منتظرن -

 ... امیاالن م -

 ...کردم کیرو دوباره به گوشم نزد یگوش نایخارج شدن س با

 الو -

 بود  یک -

 ...مییپسر دا -
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 ...مگه ییتو گجا -

 اتاقم  تو  -

 ...کنهیکار م یاون لندهور تو اتاق تو چ -

 ...اومده بود بهم بگه نایمامان صدام کرد متوجه نشدم س...زشته شهاب -

 ...امیوگرنه من م يگردیباران فردا برم -

 ...الو الو -

 ....چرا قطع کرد وونهید

 يقرار خواستگار رهیبگ جون گقته بود با مامان تماس میبا من به مر یبدون هماهنگ وونهیخر د کله

 یزد نگاه يمامان لبخند يخرفا دنیبابا بعد از شن...با پدرش صحبت کنم  دیمامانم در جواب گفته بود با...بذاره

 زیاز همه چ کردیاحساس م...بچسپه نهیباعث شد سرم به س اوردیبا گفتن پس طاقت ن تیبه من انداخت در نها

 ...خبر داره

بچه پروو کار خودشو کرده بود حاال ...داد یجواب نم گرفتمیتماس م یه بود هر چظهر که مامان بهم گفت از

 نیبه ا یاعصابشو خورد کنم اس ام اس نکهیا يبرا...االن زوده خوامیداد بهش گفته بودم زمان م یجوابمو نم

بعد از  میبهتر باشه بمون دیبه زمان دارم شا ازیسالم من با مامان صحبت کردم به نظرم زوده ن"مضمون که 

 میگوش يکه صدا دینکش قهیبه دق...فرستادم"...جون بگه میقرار به مر م،مامانیروش فکر کن ياتمام درسم جد

داد جواب بدم بعد  یبس که توپش پر بود اجازه نم...رو لبم نشست و دکمه اتصالو زدم یثیلبخند خب...بلند شد 

نفس  دیخندمو شن يصدا یوقت...رمیخنده هامو بگ ينتونستم جلو گهید...ساکت شد دنیخط و نشون کش یکل

 ....با گفتن دعا کن دستم بهت نرسه قظع کرد دیکش یراحت

 

بپوشم چون بهم  یاقا دستور داده بودن اب...انداختم چادرمو رو سرم مرتب کردم مینفت یبه کت و شلوار اب ینگاه

 ...ادیم

 یبا بابا هم سع...هیموضوع جد ندفعهیحس مادرانش بهش خبر داده بود ا...دیگنج یتو پوست خودش نم مامان

 هیهمش خودمو پنهان کنم  شدیباعث م يحس شرم دخترانه ا هیدونم  ینم...چشم تو چشم نشم  کردمیم

 ...دمیکشیازش خجالت م ییجورا
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با گفتن  انمیک ياقا...مهربون و خون گرم برخورد کرد شهیجون مثل هم میمر... دیرس يشب خواستگار خالصه

 يبا لحن بامزه ا کردمیم یبا سوگل روبوس یوقت... قند تو دلم اب بشه لویک لویعروس خانوم باعث شد ک یخوب

 تو گوشم گفت

 میعروسمونو بدزد ياومد

 ...کاسته بشه کردیکه داشت خفم م یبزنم تا از استرس يباعث شد لبخند که

صورتم قرار گرفت که عطرش تمام مشاممو پرکرد نگامو از  يجلو یاب ياز رزا یسرمو بلند کردم دسته گل یوقت

 ...شدم رهیرو به روم گرفتم به لبخند شهاب خ هیبایز تینها یدسته گل ب

کنه  رییتغ نقدریا میکردم در عرض چند ماه زندگ یوقت فکر نم چیبه فرار گرفتم ه میتصم شیچند ماه پ یوقت

صورت  نیا ونیرو مد نایوهمه ا نمیباور نداشتم دوباره خانوادمو بب کردمیبا اشک و استرس خونه رو ترك م یوقت

 ... خندون بودم

 ....خود دار باش کمی زم،امایشدم عز یدونم خواستن یم...دامادو که يخانم خورد -

 دمیکه د دهیشازده رو شن یسخنران یکس نمیبرگشتم تا بب هیبه سمت بق عیخوردم سر یحرف شهاب تکون با

 ...جونه میهمه حواسشون به مر

 ...وارد سالن شدم نایدسته گلو از دستش گرفتم پشت سره مامان ا يچشم غره ا با

حال منم قابل گفتن ...هستن وخوششون اومده یستاره بارون مامان معلوم بود راض يبابا چشما يلبخندا از

 ...تونستم پنهانش کنم ینم کردمیم یسع یرو صورتم جا خوش کرده بود که هر چ ياحمقا لبخند نیع...نبود

 

 شهـاب -

 جانم -

 ...میکار دار یتهران کل انیدارن م نایمامان ا...مثال امروز سالگرد ازدواجمونه  گهیپاشو د...جانمو کوفت -

 ...ماچ کن هیبابا رو  ایاول ب -

 ونش نشوندم رو گ يبه سمتش رفتم بوسه ا دمیکش یپـوف

 ...گهیپاشو د...خوب شد -

 ...رمیازت بگ يگاز هیمن  ایحاال ب...یکنیاشکال نداره امشب جبران م...بهتره یچیجون دار نبود اما خب از ه -
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وارد  دیکه از جا پر...گرفتیتمام بدنم کبود بود از بس منو گاز م... حوالش کنم  یبردم تا مشت ورشیسمتش  به

 ...گرفت يبمش روحمو به باز هیصدا...حموم شد درو بست

 ...ازدواجمون مبارك خوشمزه من سالگرد

 

 

 

  93خرداد   : یینها انیپا

  93 شهریور: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member266401.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member53156.html : طراح جلد

  /http://www.forum.98ia.com    :ناظر 
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