
                 
 

 

مائده نادریان|  باران بهاریرمان 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

1 

 

 مائده نادریان|  باران بهاریرمان 

 

 
 



                 
 

 

مائده نادریان|  باران بهاریرمان 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

2 

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 

 :مقدمه

 روزگار هميشه بر يك قرار نمى ماند+

 روز و شب دارد

 روشنى دارد

 تاريكى دارد

 كم دارد

 بيش دارد

 ...ديگر چيزى از زمستان باقى نمانده

 ....تمام ميشود بهار مى ايد

 فصل اول گردبادى عظيم

 !سالم،خسته نباشى اقايى+

 دانلود رمان سرنوشت دامون
 دانلود رمان َاژین

 دانلود رمان بقا مرگ دوباره 

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%8e%da%98%db%8c%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%82%d8%a7-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87/


                 
 

 

مائده نادریان|  باران بهاریرمان 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

3 

 

به سمتش رفتم و اروم بوسه اى رو پيشونيش نشوندم و تو همون حالت لب زدم 
 اخ مگه ميشه من تورو ببينم و خسته باشم خانمم...؟-

شد*هى اقاهه  صداى يه مزاحم مانع  ست حرف بزنه  شیدتاخوا لبخندی به روم پا
 ..مجرد اينجاستاااا رعايت كن لطفا

 .دارى گوش نكنمشكل  -خندم گرفت

رو به باران با لحن حرصىىىى گفت * باران يه چيزى به اين شىىىوهررر تحفت بگو 
 ...هاااا

 .باران مثل هميشه به كل كالمون ميخنديد

 حس ميكردم امروز ناز تر از هميشه ميخنده

 اخ من قربون اون خنده هات برم عشققققم

شت. تكيه دادم به ديوار و به اون دو تيله دریایی خيره  سال از 2شدم.چه زود گذ
يا مياد.ومن  با يك ماه ديگه ثمره عشىىىقمون به دن ازدواجمون می گذره...و تقري

 ...بيصبرانه منتظرش هستم.تا به اوج خوشبختی برسیم

 ..صداش منو به خودم اورد. عه!! مانيا كى رفت

 چرا اينجورى نگاه مى كنى؟؟+

 ..یرونبدون جواب به سوالش يهوويى گفتم_ مياى بريم ب

 خنديد+براى اين دوساعت داشتى فكر ميكردى؟؟

 حاال مياى؟؟ -

 .امممم....باشه.پس صبر كن برم حاضر شم+

 . سرى تكون دادم
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شتم بنابراين بطرى ابو  شپز خانه رفتم تا اب بخورم حال اينكه ليوان بردارم ندا به ا
ت رو برداشىىتم و خواسىىتم جرئه اى بنوشىىم كه با صىىداى جيي مانيا يكم اب ريخ

 ..لباسم

 ..اووف

 مگه ليوان تو اين خونه پيدا نميشه؟؟+

 .فضولوبردن جهنم گفت عه اینجا هم لوله کشی شده -چپ چپ نگاش كردم

 .مثل لبو قرمز شد خواست جوابى بهم بده كه صداى باران مانع شد+باراد بريم

 .به طرفش برگشتم_بريم عزیزم

 .از خونه زديم بيرون و سوار ماشين شديم

 طول راه باران ساكت بودتو 

 چيزى شده؟؟ -نيم نگاهى بهش انداختم 

 نه مگه قراره چيزى بشه؟؟+

 !خوب...نه ...ولى خيلى ساكتى-+

 خنديد+خب،به نظر من بریم پاساژ

 چی؟-

 میگم بریم خرید+

 باران خسته نشدی از خرید-

 همین که گفتم+

به مقصىىد  چپ چپ نگاش کردم...که نیشىىش و شىىل کرد..منم دیگه تا رسىىیدن
 حرفی نزدم

 .حس عجبى داشتم
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 !!نفس عميقى كشيدم تا اين حس مضخرف از ذهنم بره

 .وارد پاساژ شديم

به قسىىمت سىىيسىىمونى فروشىىيا رفتيم!خريدمون كه تموم شىىد داشىىتيم از پاسىىاژ 
 !ميومديم بيرون كه باران يهو گفت+ واى باراد

 چيشده؟؟ -

 !تو برو منم ميام+

 چرا؟؟-باتعجب لب زدم

 چى جا گذاشتم تو برو منم ميام دیگهيه +

 !سريع رفت و جاى هيچ اعتراضى رو برام نذاشت! اوووف! دختره لجباز

 وسيله ها رو تو ماشين گذاشتم به عقب برگشتم . ديدم باران داره مياد

 ..حواسش به من بود . تو دستش هم چيزى بود كه نتو نستم از اين فاصله ببينم

شد  شت هاى صداى بوق معتتدى باعث  سمت نگاه كنم. يهو تموووم وح به اون 
 عالم به قلبم سرازير شد شوكه فقط به صحنه مقابلم خيره بودم

 باااااااااران -يهو به خودم اومدم با صداى بلندى داد زدم 

سرعت بهش خورداینقدرسريع این اتفاق افتاد كه  شين با  شده بود و ما خيلى دير 
نداشتم پاهااام به زمين قفل شده بود.با صداى تو بهت بودم.قدرت انجام كارى رو 

سىىرو صىىدايى كه به وجود اومده بود به خودم اومدم به سىىرعت خودمو از الى 
جمعيت بهش رسوندم . قلبم با ديدنش نزد.. شوك بدى بود. همه جاى صورتشو 
خون پوشىىونده بود اثرى از اون چهره مهتابيش نبود سىىرشىىو رو پاهام گذاشىىتم با 

 صداش زدم.اخرا با ترس نااميدى فرياد مى زدم تمام توانم

 ...بااااران...عزيزم...باران...باراااان ....باز كن چشماتو عشققم.....بااااااااااران-
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يدادن داد  ند هر كدوم نظرى م به اون جمعيتى كه دورمون جمع شىىىده بود رو
 ...لعنتيااا ..... زنگ بزنين اورژانس زنم داره از دست ميره-كشيدم

 ...ىىىىىىىىىىىىىىارانىىىىىىىىىب -بار باتمام توانم اسمشو فرياد كشيدماين

ديوونه شده بودم . سرشو توبغلم گرفتم و التماسش مى كردم باز كنه اون چشماى 
 ....به رنگ دریاشوووو

سمتمون  شد...دونفر به  سرو كله ى امبوالنس پيدا شته بود كه  نميدونم چقدر گذ
 .ازم بگيرن. حالم خيلى بد بود اومدن و سعى داشتن بارانمو

سريع اونو رو  شد.انگار یکی جونمو گرفت...اوناهم  شل  ستام از دور بازو هاش  د
ضاحه اجازه دادن  سوار امبوالنسش كردن منم ديدن كه حالم افت شتن  برانكارد گذا
شد...فقط اينو ميدونم االن جلوى يه  شم بقيه اتفاقاتو يادم نمى ياد، چي شش با پي

سبز رن سر در  ست...كنار ديوار  شنده ا ستادم و منتظرم ...واين انتظار چقدر ك گ اي
 ..خوردم

اشىىكايى كه تمووووم اين مدت سىىعى در مهار كردنشىىون داشىىتم سىىرباز كردند 
 ....وروگونه هام سر خوردند.انگار تازه عمق فاجعه برام روشن شده بود

رم بووود..من بدون واسىىىم ....اينجا تو اين لحظه،تنها چيزى كه مهم نبووود  رو
شيم ازاون حالت  شت..بازنگ خوردن گو شى ندا شدم.. رور كه ارز باران تموم مي

 ...بهت زدگى بيرون اومدم

 بله؟؟-بى حوصله جواب دادم

صداى جيي مانیا به گوشم خورد+شما دوتا معلومه كدوم گورى هستين؟باران چرا 
 گوشيشو جواب نميده؟؟

 ...مانيا-ودصدام از زور بغض خشدار شده بوووو

 مكثى كرد واينبار با نگرانى پرسيد+چيشده؟باراد؟؟ اتفاقى افتاده؟؟
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لبمو گزيدم تا گريم نگيره. لحظه بدى بود. نميدونسىىتم چجورى قضىىيه رو به مانيا 
 ....مانيا..باااارانىىىىى-بگم

 واااى باراد...جون به لبم كردى بگو ديگه؟؟+

 ..بيمارستانيم-بهش گفتمدلموزدم به دريا تو يه تصميم انى سريع 

 جيغش بلند شد+اونجا چرا ؟؟ كدوم بيمارستان؟

 (.......)بيمارستان-با ته مونده هاى انرژيم لب زدم

صىىداى بووووق كه تو گوشىىم پیهیدفهميدم قطع كرده..نفس عميقى كشىىيدم...تا 
 ...التهاب درونم كم بشه اما....عملش خيلى طول كشيده بود واين منو نگران ميكرد

 صداى گريه و جيي كسى باعث شد سرمو باال بيارم *بارااااااان كجاست؟؟

 بلند شدم...بارمان اينبار با داد پرسيد+بااراد با توام ؟ باران كجاست؟ چيشده ؟؟

قات افتاده رو هضىىىم كنم فا نمى دونم  -خودمم هنوز گيج بودم نمى تونسىىىتم ات
 ...بارمان..هيهى نميدونم

ى نداره كه چيز ديگه اى نپرسيدن. با صداى در به سرعت انگار فهميدن حالم تعريف
شوره  شتم...يه دل به سمت دكتر رفتيم ....نمى تونستم لب باز كنم..حال عجيبى دا

 ....يا

 بارمان از دكتر پرسيد+حال خواهرم چطوره دكتر؟؟

شه اين قلبايى  شده بوديم تا اروم  شده بوديم و به دهنش خيره  شم  همهمون چ
 !!.....رى يكى در ميون ميزد*حال بهه خىىىىىىكه از بى قرا

 بهه به درك..حال زنم خوبه؟؟-عصبى وسط حرفش پريدم

 !!نگاه عميقى بهم انداخت...انگار ميخواست عمق حالمو از چشمام بخوووونه

با حرفى كه زد دنيا رو سرم اوار شد. سنگينى يه دنيا رو بدجور رو شونه هام حس 
 ...ميكردم
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 ....كارى از دستون بر مى اومد كرديم اما  متاسفم...ماهر *

مارو شىىوكه رها كرد ...هنگ حرفش بودم .. يعنى بارانم براى هميشىىه منووو تنها 
 ... گذاشت

 نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه؟؟؟؟؟؟

 نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه؟؟؟؟؟؟

 ... اين امكان نداره

شنيدم ...كل شد...و صداهاى اطرافمو گنگ مي سفم دكتر تو ذهنم اكووو مي مه متا
 !...حال بدمو بدتر ميكرد

 !....بيمارستان دور سرم ميهرخيد

ستم باور كنم بارانم  شتم....نمى تون تموم انرژيم تحليل رفته بود جونى تو بدنم ندا
 ....براى هميشه رفت...رفت و منو تو داغ نگاهش گذاشت

سياهى كام شد و قبل از  ل تنها چيزى كه يادمه جيي و فرياد بقيه كم كم ديدم تار 
 كه صدام ميزدند+ بااااااااااراد؟؟؟؟

 ....و بعد  رق شدن در سياهى مطلق

شدم. منم با باران تموم كردم..ولى  شه تموم  همونجا, همون لحظه من براى همي
محكوم بودم به نفس كشيدن... به ادامه دادن,... و چقدر سخت بود زندگى بدون 

كه فقط نفس باران...و  يه مرده متحرك....  گه من شىىىده بودم  بارت دي به ع
 ��!....میکشید.... همين

***** 

 باید نفس بکشم تویه هوای خودم باید که سر بذارم رو شونه های خودم

 باید که گریه کنم واسه عزای خودم شبونه گل ببرم خودم برای خودم

 س کشیدنتونشد نشد که بیام بازم به دیدنه تو نشد نفس بکشم نف
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 روزای تار منه شبای روشنه تو چقدر  ریبه شدی منم منم منه تو

شت میپرم  هنوز رویای تو دنباله منه هنوز زخمای تو رو باله منه هنوز از خواب خو
 هر شب

 ببین تقدیر بده بیخبرو ببین طوفانیه چشمای ترو ببین تو دوری و تنهاترم هر شب

 که سر بذارم رو شونه های خودم  باید نفس بکشم تویه هوای خودم باید

 باید که گریه کنم واسه عزای خودم شبونه گل ببرم خودم برای خودم

 انگار کسی فکر پریشونیه من نیست

 کسی تو شبه بارونی من نیست دیگه وقته پشیمونیه من نیست

 انگار تو قلبم  ِم دلخواه تو مونده

 مونده انگار هنوز قلبه من همراه تو مونده هنوز پشته سرم آه تو

 ببین تقدیر بده بیخبرو ببین طوفانیه چشمای ترو ببین تو دوری و تنهاترم هر شب

 باید نفس بکشم تویه هوای خودم باید که سر بذارم رو شونه های خودم

 باید که گریه کنم واسه عزای خودم شبونه گل ببرم خودم برای خودم

 نفس کشیدنتو نشد نشد که بیام بازم به دیدنه تو نشد نفس بکشم

 روزای تار منه شبای روشنه تو چقدر  ریبه شدی منم منم منه تو

 (نشد_ امین بانی )

** 

ارووم پلكام لغزيد. انگار چسبيده بودن بهم...تو يه اتاق سفيد رنگ بودم با كلی دم 
و دسىىتگاه كه بهم وصىىل بود. ميشىىد حدس زد كجام..ولى چرا و به چه دليلى ؟؟ 

 ..منو گيج مى كرد يادم نمى اومدو اين
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با وارد شدن كسى به اون سمت نگاه كردم يه مرد بود كه از روى لباساى سفيدش 
 ...مى شد حدس زد پرستاره

چشماى بازمو كه ديد لبخندى به روم پاشيد +بالخره بيدار شدى تو كه خانواده تو 
 !نصف عمر كردى مرد

 از حرفاش سردر نمى اوردم...گيج شده بودم...يعنى چى؟؟

 ...هر چى بيشتر فكر مى كردم سردرد بدی مى گرفتم

 چه اتفاقى افتاده؟ -گيج پرسيدم

تاق خارج  نگاهى بهم انداخت و بعد از عوض كردن سىىىرمم عقب گرد كرد و از ا
 ...شد

 ... بهت زده به اطرافم نگاه مى كردم

 ...ذهنم خالى بود

 .....درك نمى كردم اتفاقاتوووو

 .... مى اوردم كمتر به نتيجه مى رسيدمهر چى بيشتر به ذهنم فشار 

 ... چند نفر با عجله وارد شدن يكى از اونا كه معلوم بود دكتره به سمتم اومد

 با لبخند ازم پرسيد+چطورى جووون؟؟؟؟

ها بودم ....پس  ماجرا يدا نمى كردم چون هنوز گيج اين  جوابى براى سىىىوالش پ
 ...بودسكوت كردم ...كه اين بهترين جواب اون لحظه 

پس از معاينه ام رو به اون اقا و خانمى كه با نگرانى نگام مى كردند گفت+پسرتون 
موقتا حافظه شىىو از دسىىت داده! انگار در ناخود اگاه مغزش نمى خواد اتفاق پيش 

 !...اومده رو باور كنه ! ولى نگران نباشيد به مرور زمان حافظه شو بدست میاره

 .....دبعد ازاين حرفش اتاقو ترك كر 

 !!!!...با اين حرفاش گيج تر شدم....يعنى منىىىىىىى
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***** 

 ....پنج سال بعد

 امشب تمام گذشته ام را ورق زدم #

 پر از لحظه هاى سياه

 خاموشى سكوت اشك سوختن....چيزى نيافتم

 دلم به درد مى ايد وقتى سرنوشت را به نظاره مى نشينم

 نفرين به بودن وقتى با درد همراه است

 از قصه زندگيم نمى ترسم من

 تنها از خاطرات گذشته تغذيه كردن مى ترسم

 دلم هوس معراج روح را كرده است

دلم مى خواهد تمام بغض هايم را جمع كنم و با تمام وجود و تمام اشىىىك هايم 
 بگويم

. 

. 

. 

. 

 #ازت متنفرم سرنوشت

پنج سىىىاله نبودنت داره دا ونم ميكنه...باران كاش بودى وقتى دخترمون با اون 
ياد مى گرفت...مى دونم تو  تازه راه رفتن  يا  نه اش تورو صىىىدا ميزد  لحن بهگا
سنگينى رو به تنهايى به  سئوليت  ست مى كنم!م ستى...ح شه در كنارمون ه همي

ى خوام با اون به ديدنت عهده من گذاشىىتى! بارانا االن پنج سىىالش شىىده. امروز م
ضد و نقيض زيادى افتاد.ىكسال بعد از اون ماجراها  سال اتفاقات  بيام.تو اين پنج 
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به اصرار مامان بارانا رو ديدم. همونجا بود كه تموم گذشتم جلوى چشمام اومد و 
حافظه مو به دسىىىت اوردم.مانيا و بارمان هم دوسىىىال بعد رفتنت باهم ازدواج 

دختر شيرين دوساله به اسم تانيا شدند خوشحالم براشون كه كردند و صاحب يه 
شكست . همه درد نبودنت رو با  شدند پدرت به معناى واقعى كمرش  شبخت  خو
ستخوان حس كردند...كاش نمى رفتى باران...كاش...منم ....هه...جاى  پوست و ا

ست..م شدم..ولى ديگه از اون باراد قبل خبرى ني ست...منم نابود  نم با تعريفى ني
 ...تو تموم شدم

 باصداى شيرين بهگانه اش چشم از برگه هاى رو ميز برداشتموبه طرفش برگشتم

 بابايى؟؟+

 جانم؟؟-

لبخندى زد كه دندون هاى سفيدش معلوم شد+مگه قول ندادى بريم پيش مامانی 
 پس چيشد؟؟

ضر كنیم بره پيش  شگلمو حا شدم گفتم+خوب بريم دختر خو همونطور كه بلند مى 
 مانش. باشه؟؟ما

 !خنديد+باشه

شت زهرا كه  شديم. به به شين  سوار ما شدن از خونه زديم بيرون و ضر  بعد از حا
رسىىيديم اون بغض چند سىىاله به گلووم چنگ انداخت به هر زحمتى بود قورتش 

 . دادم

 !خدايا#

 ! خط و نشان دوزخت را برايم نكش

 جهنم تر از نبودنش جايى

 #....سراغ ندارم
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رو گرفتم باهم به جايى رفتيم كه عشىىقم اروم خوابيده وبى خبر بود دسىىت بارانا 
 !براى ديدن دوباره اون تيله هاى دریاییش جون ميدم

شستم   ٢٠٠انگار به پاهام وزنه  صل بود. يه نفس عميق كشيدم كنارش ن كيلويى و
 .بارانا هم كنارم نشست و بهم تكيه داد

سنگ برخورد كرد لرز خفيفى سردى  ستم كه به  شته هاى  د شد. نو تو تنم ايجاد 
روى سىىنگ مثل پتك روسىىرم فرود مى اومدند. و واقعيتى كه هنوز سىىعى در باور 
نكردنش داشىىتم رو بهم گوشىىزد مى كرد كه ديگه بارانى وجود ندارد. ديگه بارانى 
نيست...دیگه نیست كه  رق شی تو اون نگاه دریاییشىىىىىىىىش!!دیگه نیست که 

 !...یهه...! و چه قدر دردناک بود این واقعیتصدای خنده هاش تو گوشت بپ

 ساعت ها به اين مى انديشم كه چرا زنده ام هنوز؟-نجوا گونه زمزمه كردم

 مگه نگفته بودم بى تو ميميرم؟

 خدا يادش رفته است مرا بكشد؟

 يا تو قرار است برگردى؟

.. ولى نمى دونم چقدر اونجا نشىىسىىته بودم وبه اون دو تيله دریایی خيره بودم ..
 .وقتى به خودم اومدم هوا تاريك شده بود

 .بلند شو بريم دير شد-نگاهى به بارانا انداختم و لب زدم

باهم بلند شىىديم وفقط لحظه اخر قبل از اينكه سىىوار ماشىىين بشىىم صىىدايى ارام و 
 مخملین تو گوشم نواخته شد

 !!خوشبخت شو عشقم+

 ...لبخند تلخى رو لبم نشست

 .كردم و سوار شدمنفسمو با شدت فوت  

 ....و به سمت خونه حركت كردم
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 .تو راه گوشيم زنگ خورد. بارمان بود

 بله؟-

 كجايى؟+

 براى چى؟-

 امروز تولد باراناِاِا...كجابرديش؟؟+

 بايد جواب پس بدم دخترمو كجا مى برم؟-

 .مكث كرد+منظور من اين نبود!حاال ولش كن بياين خونه ما

 خونتون!باىخيلى خوب بارانا رو ميارم -

 !......نه صبر كن !خىىودتم بىیىى+

شيو هم انداختم رو  سو قطع كردم گو شو به خوردم بده. تما شتم حرفاى تكراري نذا
 !..داشبورد

 !پوووووف

به خونه بارمان كه رسىىىيدم زدم رو ترمز.واز داشىىىبورد كادوشىىىو دراوردم گرفتم 
 سمتش..چشماش از ذوق برق زد+براى منه؟

 ديگه ايم مگه امروز تولدشه؟؟كس -بلند خنديدم

با خوشىىحالى نگام كرد. سىىمتم خم شىىد و محكم گونه ام و بوسىىيد... با شىىيطنت 
 !گفت+ مرسى باااااااااراد جووووونم

 .برو ديگه پدر سوخته -از خودم جداش كردم وبا خنده گفتم 

 !خنديد و پياده شد تا رفت داخل به طرف خونه حركت كردم

وصىىله خودمو رو كاناپه پرت كردم سىىرمو به پشىىتى ان به خونه كه رسىىيدم بى ح
سم پر از خالی  تكيه دادم. نمى دونم چرا احساس خالى بودن مى كردم انگار احسا

 .....بود.... بارانا زيادى شبيه به باران بود.... واين براى من يعنى عذاب
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ما بهتر نشىىىد كه  تا از گرماى درونم كم بشىىىه...ا تا نفس عميق كشىىىيدم  چند 
چ....بدترم شىىدم! گرمم بود...خودمم حالمو درك نمى كردم....احسىىاس عجيبى هي

فاقى مى افتاد كه كل زندگيم دگر گون ميشىىىد! نمى  گار امشىىىب ات داشىىىتم! ان
 !دونم...حسابى گيج بودم

شون از  سمون ن صداى  رش ا شه!!  از خونه زدم بيرون تا كمى التهاب درونم كم ب
 ....بارانى شديد مى داد

كاپو بودند كه در جايى پناه بگيرند....اما من در اين شلو ى و هرج ومرج همه در ت
شم... قدم مى زدم تا گريم نگيره و  رورى  شهرقدم ميزدم...قدم ميزدم كه اروم ب
كه تو اين سالها ديوارى عظيم براى خودم در برابر ديگران ساخته بودم نشكنه ..... 

 .....ين سالهاقدم مى زدم مثل تمام شب زنده دارى هاى ا

بغضىىى به بزرگى درد ورنج نبودنش تو گلوم گير كرده بود.... خسىىته بودم از تمام 
نگ كرده بود كه ازم  به اين بزرگى رو ت بارانم كجاى اين شىىىهر  خدااا  هان....  ج

 گرفتيش؟؟ هان؟ چرا خدااااااا؟؟

 دلم برایت تنگ شده است #

 تنگ که می گویم

 نه مثل تنگی پیراهن

 ....دلتنگی من

 شبیه حال نهنگی است

 که بجای اقیانوس

 او را در تنگ ماهی انداخته اند

 ...دلم برایت تنگ شده است

 ... این یعنی ریه های من

 دم و بازدم
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 #...نفسهای تو را کم اورده اند

تو اون هياهوى شهر خاطره ها بهم هجوم اورده بودند..انگار بارونم دلش مثل من 
 !...می باریدگرفته بود!! که اینجوری 

 !اقای شهردار #

 ...بگویید انقدر عوض نکنند رنگ و روی این شهر لعنتی را

 ...این پیاده روهااا،میدان هااا...رنگ و روی دیوار هااا

 #....خاطراتم دارند ازبین می روند

 !بلند خنديد+تو يه ديووونه اى&

 !..اره ديوووونم ! ديوووونتم بارانم-خنديدم

 &.....چشمكى بهش زدم و

شدم..دلم خيلى  سرعت از خيابان رد  صداى بوق معتتدى به خودم اومدم وبه  با 
هواشو كرده بود... نمى دونم چند ساعتى بود كه مثل ديوونه ها خيابون هارو متر 
مى كردم...فقط وقتى به خودم اومدم كه گوشيم در حد منفجر شدن بود..حوصله 

م.سىىرم به طرز وحشىىتناكى تير جواب دادن نداشىىتم..پس گوشىىيمو خاموش كرد
ميكشيد...باران به شدت به سرو صورتم برخورد مى كرد....زمانو مكان و گم كرده 
بودم...نمى دونم چم بود...تو حال خودم بودم و داشىىىتم خاطره هامونو مرور مى 
كردم كه سىىرم تير وحشىىتناکی كشىىيد و تار شىىد ديدم و  رق شىىدم تو سىىياهى 

 .....مطلق

**** 

 از تو جدايم نكرده جدايى ام

 هواى تو يكدم رهايم نكرده

 هميشه اميد هست در هر جدايى
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 تو هستى اگر چه ندانم كجايى

 به دريا زديم

 تا كه دريا شوم من

 تو پنهان شدى

 تا كه پيدا شوم من

 دلم تاكه عاشق شدم بى كران شد

 كمى خاك بود اسمان

 اسمان شد

 فصل دوم

 شوری اشک

 " بىىىىهىىىىار "

خداى من! مگه داريم؟ مگه ميشىىىه؟ .... اخه كدوم ادم عاقلى از خونه بيرون واى 
ميره تو اين باروون كه من دوميشىىم...هان؟؟ ....نميشىىد يه امشىىب هوس بيرون 

 !رفتن به سرت نزنه اخه

 ....داشتم همونجور زير لب  ر مى زدم و به زمين و زمان فحش مى دادم

لب كرد...اول فكر   ياهى توجهمو ج يد تو كه سىىى طاى د كردم توهم زدم و خ
بارووونه...اما وقتى نزديك تر شىىدم متوجه فردى شىىدم كه انگار بيهوووش شىىده 

 !بود

 !!ترسيدم....از هيكلشم معلوم بود يه مرده

 اگه همش نقشه باشه چى؟

 اگه باليى سرم بياره؟
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با ترس تكونى  اب دهنمو قورت دادم و جرئتمو جمع كردم و نزديكش شىىىدم....
 ادم...هيچ عكس العملى نشون نداد....زير لب فقط صلوات مى فرستادمبهش د

 نمرده باشه بيفته گردنم.....شانس كه نداريم؟؟

 ....نبضشو گرفتم....ضعيف مى زد...خداروشكر نمرده

 ...ولى دا يه بيش از حدش از رو لباسم حس مى شد...واى

سريع به امبوالنس زنگ زدم تا بدبخت نمرده....يه ربع  بال خره مغزم فرمان داد و 
بعد رسىىيدند...فكركنم به خاطر خلوتى جاده هااا اينقدر سىىريع رسىىيدند واالاا.... 

 !!!وگرنه طرف ميميره تازه ميرسن

به بيمارسىىىتان كه رسىىىيديم به اتاقى منتقلش كردند و اجازه ندادند ديگه من برم 
 !داخل

....اى بابا...اخه به من  پووووف....شىىانس من دارم ....انگار امروز روز من نيسىىت
 ....چه دخالت مى كنم...واالاا

صى از جا پريدم ....نگاهى بهش انداختم  شخ صداى  با خودم درگير بووودم كه با 
 دكتر بود+ شما همراه بيمار هستيىد؟

 بله...چطوور؟؟؟-سريع گفتم

به خطر + پایین اورديم اگر دير مى اوردينش ممكن بود جونشىىىون  تبشىىىونو 
لى حاال جاى نگرانى نيست!و االن با داروهايى كه مصرف كردن...تا صبح بيفته...و

 ...خوابه

 ...و بعد از حرفش بدون اينكه بدونه من در چه حالم رفت....واااا

 ....االن من تاصبح بايد اينجا باشم....دلمم نيومد برم....چه كنيم ديگه....دلرحميم

 ...رفتم داخل اتاق...خوابيده بود

 !نارش نشستم...بهش خيره شدمرو صندلى ك
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ندش  هاى بل موهاى مشىىىكيش خيس بود و رو پيشىىىونىيش ريخته بود و م ه 
چشىىىماشىىىو قاب گرفته بود...بينى قلميش و لباى خوش فرمش يه چهره جذاب 

 ....مىىىىىىردونه ازش ساخته بود....حيف كه معلووم نيست چشماش چه رنگيه

چه جیگریه...خوب باشىىه...مبارک  سىىالش باشىىه... ٢٩-٢٨و بهش مى خورد تقريبا
 ..صاحبش...!!واالاا

سفيد خورديش كه) به توچه دوست -ندا جان+درويش كن چشماتو دختره چشم 
 (دالم فضول+اصن به من چه هر گ....ى مى خواى بخور من رفتم بااااى

 از دست اىن مياد پارازيت مى اندازه سوسك كه شد ميره...واالااا

 ....دم كه كم كم خوابم بردبه همين چيزا فكر مى كر 

 ....با صدا زدن هاى كسى از خواب نازم بيدار شدم...اى بااابااا

 خانم؟ خانم؟+

يدم  تا مغزم لود شىىىد...فهم يد  يه طول كشىىى ثان گيج بهش خيره شىىىدم.. چند 
كجام....واى خداى من....رنگ چشىىماش چه ناز بودااا...سىىبز سىىبز....من سىىبز 

 ..دوست...اووووف چى ميگم

 ...صداش دست از خود درگيریم برداشتمبا 

 ببخشيد خانم؟؟ميشه بگيد من اينجا چیكار مى كنم؟و شماكى هستيد؟؟؟+

 ....واى ماامانم اينااا صداش چقدر بم و جذابه

 ....چقدر هيز شدم من امروز....ای بابا

شده بودين منم - شدم بيهوش  شب تو كوچه اى كه من رد مي شما دي اوه...بله...
 !!!بيمارستاناوردمتون 

ستم لب  شدم از رفتارش...خوا شده بود به چشمام و پلكم نمى زد..متعجب  خيره 
 !باز كنم كه زير لب زمزه كرد+لعنتى چشماش
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 چيزى گفتين؟؟-

 !!گيج گفت+هااااا؟؟نه...نه...ممنون بابت كمكتون

شروع كرد به زنگيدن....واى...خدا  شيم  شو بدم كه گو ستم جواب لبخندى زدم خوا
شيمو به د سترس گو صور كنم!!! با ا ادم برس... از االن مى تونم قيافه احمدى رو ت

ست  شم پيهيد+دختره احمق معلووووم ه سارا توگو صداى جيي  جواب دادم كه 
 !!.....كدوم گووورى هستى هاااا؟؟؟ تو اخالق اين احمىىىىىى

واى سىىارا گوشىىم كر -پريدم وسىىط حرفش وگرنه تا صىىبح مى خواسىىت  ر بزنه
 ....باشه...باشه...تا نيم ساعت ديگه اونجام...باىشد..

سو قطع كردم...االن ميدونم ديگه داره هزار تا  شم تما بدون اينكه منتظر جوابش با
 ...فوشم ميده...اووووف...چرا دارم چرت و پرت مى گم

 ...سرمو اوردم باال و نگاش كردم.متعجب بهم خيره بود

شتم پس با هول و  ضيح ندا صله تو  من بايد برم كارى -والاا تند تند حرف زدمحو
 ..برام پيش اومده ...شما هم كه خدارو شكر حالتون بهتره...پس خدافظ

 وپاتند كردم سمت در ولى قبل از خارج شدنم زمزمه ى ارومشو شنيدم+خدافظ

 .....ونمى دونستم سرنوشت خيلى زود مارو دوباره سر راهم قرار مى ده

دم يه دربست گرفتم تا سريعتر برسم...با كلى تو ترافيك از بيمارستان كه خارج ش
 ....موندن يكساعت بعد رسيدم....واى احمدى كلمووو ميكنه

كرايه رو حسىىاب كردم و وارد رسىىتوران شىىدم...سىىارا با نگرانى به سىىمتم اومد و 
 ...جورى كه بقيه نشنون لب زد+برو تو اتاقش منتظره

سمت چند تا نفس عميق كشيدم تا به خودم  شم و با گام هاى محكم به  سلط ب م
دفترش رفتم و چند تق به در زدم با صىىىداى خشىىىك و جديش اجازه ى ورود رو 
پردم....كمكم كن...اروووم وارد  بهىىت سىىى صىىىىادر كرد...خىىداجونم خودمو 
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صداى جديش گفت+مى دونى بار چندمته  شتش به من بود....با همون  شدم....پ
 بهااااار؟؟؟؟

 ...حرفى نزدم اب دهنمو قورت دادم

انگار با اين سكوتم جريح ترش كردم كه به سمتم برگشت و عصبى داد زد+ از اولم 
 گفتم بهااار بى نظمى تو كار من نيست....بهت گفتم ياااانىىىىىىىىىىىىىىىىىىه؟؟؟

شد...انگار اين سكوتم بيشتر عصبيش مى كرد كه  از صداى بلندش چشمام بسته 
 د زد+بااااتوام حىىىىىىىىىىىىىىىىىىرف بىىىىىىىىزن؟؟اينبار با صداى بلندترى دا

 !....ديگه تكرار نميشىىىى-به سختى لب باز كردم

 !..پريد وسط حرفمو  ريد+اره تكرار نميشه!نبايد تكرار بشه

لبخندى از اين حرفش رو لبم نشست كه با حرف بعدیش رو لبم خشك شد+چون 
 !!!تو اخىىىىىىىىىىىىىىراجىىىىىىىىىىىىى

 !....اقاتروخىىىى-ناليدم

 !!!!!!بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىیىىىىىرون+

بغضمو خوردم واز اونجا زدم بيرون...سارا با ناراحتى نگام مى كرد...لبخندى تلخى 
كار  حاال من چي خارج شىىىدم....هنوز شىىىوكه بودم... بهش زدم و از رسىىىتوران 

 ....كنم...خيس شد گوونم....دوباره بغض ...دوباره گريه

 خداااااا هسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتىىىىىىىىىىى؟؟؟؟ اره؟؟؟؟

شتم تا هق هقمو خفه كنم ...بدون توجه به نگاه هايى كه  دستمو جلوى دهنم گذا
بهم بود زار زدم و لعنت فرستادم براى بخت شومم...خدايا من فقىىىىىىىىىىىىىىىط 

برام سىىىىىىىىىالمىىىىىىىىىه هاااا.زياد نيست اين همه درد....تحمل اين همه درد ٢٥
سىىىخته.....چرا باهام اينكارو مى كنى؟؟؟ من كم درد دارم ....يا منو بكش راحت 
شىىىم يا اين مشىىىكالت لعنتى و تموم كن.... گاهى دلم مى خواد دوباره يه بهه 

 ....باشم،زانوى زخمى راحت تر از قلب شكسته خوب مى شه



                 
 

 

مائده نادریان|  باران بهاریرمان 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

22 

 

 گاهى #

 دلت از سن و سالت مى گيرد

 مى خواهى كودك باشى

 به هر بهانه اىكودكى كه 

 .....به ا وش  مخوارى پناه ميبرد

 بزرگ كه باشى

 بايد بغض هاى زيادى را

 #بى صدا دفن كنى

با بدن درد خودمو به خونه رسوندم..... كم نيس كه كل راهو پياده اومدم.... اصال 
 ....نفهميدم چجورى خودمو به تخت رسوندم و تو دنياى خواب  رق شدم

****** 

اون ماجرا كذايى مى گذره و من حتى پامم از خونه بيرون نذاشىىىتم يه هفته از 
....مثل تمام اين روزا به اينده و سىىرنوشىىت نامعلووم فكر مى كردم كه صىىداى در 

 ...منو از افكار پريشانم بيرون كشيد

سريع يه شال انداختم سرم درو باز كردم...اقاى محمدى صاحبخانه بود...واى....با 
اون اخماى درهمش تو چارچوب در ايسىىىتاده بود كه از ترس  اون هيكل گندش و

چندقدم عقب رفتم... با عصبانيت داد زد+پوووولمو مى دى ؟؟ يا جلو پالستو جمع 
 مى كنى و از خونم گىىىىىىىىىم مى شى ميرى فىىىىىهىىىمىىىىىىىيدى؟؟؟؟

شتم....تا حاال اي شده بودم و پولى ندا سيده بودم...از كارمم اخراج  صبى تر نقدر ع
-نىىىديىىىده بىىىودمىىىش....بىىىه سىىىىىخىىىتىىىى لىىىب بىىىاز كىىىردم

 ....اقىىى...ایىىى...مىىى.محمدیىىى...لىىىطفى...اا...بىىىه..مىى...مىىه

با دادى كه زدبه معناى واقعى خفه شدم+خفىىىىىىىىىىه شىىىىىىو زنىىىىىىىيكه 
 !!!...اشىىىىىغال...يا تا اخر هفته پولمو ميدى يا ديگه تو خونم نبينمت
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شت خفه ام چو شتم..لب گزيدم....بغضى كه دا نم مى لرزيد قدرت انجام كاريو ندا
 ...مى كرد رو به هرزحمتى بود قورت دادم

 ....پوزخندى بهم زد و به طرف در رفت و درو محكم بهم كوبيد

دیگه زانوهام وزنمو تحمل نکردند و رو زمین اوار شىىدم و بغضىىم با صىىدای بدی 
 ....شکست

 ....خودم برای حالم زار می زدم برای

 ....که دا ىىىىىىىىىىىىون بود

 ...دیگه خسته شده بودم از این وضعیت...که بین زمینو اسمون معلق باشی

 ...که پشتت خالی باشه و احساس بی پناهی کنی

 !!..باید می رفتم دیدنش....دلم براش تنگ شده

تموم این سالها  به سختی از جام بلند شم و اماده شدم..یه دست لباس سیاه مثل
پوشىىىیدم...به یاد ندارم اخرین باری که زندگی کرده باشىىىم...من فقط نفس می 

 !!!!!کشیدم همین.... هىىىىىىىىىىىىىىىه

چند سالی هست که کنار اومدم با این قضیه که هروز با یه سری از ادمااا که شرمم 
 !!!...میاد بهشون بگم انسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان سرو کله بزنم

 !!!!!........با اینکه هروز بىىىىىىىىى

با داغ شدن گونه هام به خودم اومدم....پوزخندی رو لبم سبز شد....دختر تو ایینه 
 ...بهم دهن کجی می کرد

یه دختر رنگ پریده که موهای مشىىىکی فرش ژولیده پولیده از زیر شىىىالش بیرون 
شدت گریه قرمز و متورم بو سلیش از  شمای ع سخی ریخته بود و چ صد فر دند از 

 !!!...داد می زدند صاحبشون از زندگى سيره

 .....هىىىىىىىىىه
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 !!....این منم

نیشىىىخندی زدم و قبل از اینکه به افکارم جولون بدم به سىىىرعت از خونه خارج 
 !.....شدم

يه در بسىىىت گرفتم... درسىىىت روبه روى جايى كه تمام ارزوهامو نابود كرده بود 
هاى سست و بى جون حركت كردم لبهام خشك شده بود و پياده شدم.... با قدم 

به اين مكان نفرت انگيز عادت نكرده بودم....رو  به تلخى ميزد....هنوز  مزه دهنم 
صندلى به انتظارش نشستم ....تو اون دقايق تنها كارى كه مى تونستم انجام بدم 

كنم...اما نفسهاى تند و پى درپى كشيدن بود تا بغض خفه كننده وجودمو سركوب  
چندان هم موفق نبودم....!چند تق به شىىيشىىه خورد كه به خودم اومدم...خودش 

 ...بود چقدر ال رشده...الهى من بميرم

بغض خفه كننده ام بيشترو بيشتر ميشد...چشماى خاكستریش بی فروغ بودن و 
موهاى سفيدى كه البالى موهاش بود زيادى به چشم مى اومد...با دستش اشاره 

 ...گوشيو بردارم  كرد كه

 با برداشتنش صدای خشدارش تو گوشم پهید

 خوبی؟+

 ..بی اراده پوزخندی رو لبم نشست..که چشمایی خاکستریشو گرد  م پوشوند

 خدایا یا خیلی برگردون عقب #

 یا بزن بره جلو           

 #اینجای زندگی دلم خیلی گرفته

کشیدی....! یه چیزی بگو لعنتی..؟ دارم متاسفم بهار به خاطر من خیلی زجر   من +
 ....دیوونه میشم از این سکوتت

 !...دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و اشک هام گونه هامو داغ کردند

 ..سعید خسته شدم...امىىى...روز صىى...صاحىىى -نالیدم
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 ...هق هقم مانع ادامه از حرفم شد

شده شت  ستای م شدش و د سرخش،رگ گردن متورم  شمای  اش یعنی اوج  چ
 ...عصبانیت

 ...بهار منىىى...منىى+

 ...چنگی به موهاش زد و حرفشو نصفه ول کرد...کالفه بود

 ...سکوت سنگین بینمون و شکستم

شونو بگیرم بهت - ضایت سعید ...فقط بهت قول میدم تو این چند روز ر هیهی نگو 
 !...قول میدم عزیزم...تو خودتو نارحت نکن قربونت بشم

شخندی  شده بعد انتظار داری تو این چند نی سال ن زد+ چجوری اخه..تو این چند 
 روز معجزه بشه؟

اره...اره...سىىعید چرا نمی فهمی عاشىىقتم...بدون تو نمی تونم می  -عصىىبی  ریدم
 !...فهمی؟ حتی شده خودمو قربونی کنم نمی زارم اتفاقی برات بیفته

 ...شوکه بهم خیره شد

 رت چیىى...چیه؟با تته پته گفت+ منظو..منظو

نگىىاه خیرمو حوالىىه اش کردم...برای اخرین بىىار..و بىىدون گفتن حرفی بلنىىد 
سرعت خارج  شه میومد... ولی اعتنایی نکردم...و به  شی صدای زدناش به  شدم...

 ...شدم

صمیمی که میدونم تمام زندگیو ایندمو خراب  شدم...از ت شیمون ن صمیمم پ تا از ت
 ..میکنه

شید و رو گونه هام جاری تمام خاطره هامون جلو  شکم جو چشمام بود...چشمه ا
 ...شد

***** 
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 ♫♪●یه دنیا خاطره ات، تورو یادم نیىىىىاره؟… کجىا باید بىىىىرم

 ♫♪●که یک شب فکِر تو، منُو راحت بىىىذاره؟… کجىىا باید بىىىرم

 ♫♪●!چه کردم با خىىىودم، که مرگ و زندگی برام فرقی نىداره؟

 ♫♪●…این حاِل بد، کسی طاقت بیىىىارهمحاله مثِل من، توی 

 ♫♪●!که توو هر ثانیه ام، تو رو اونجا نبینىىىم؟… کجىىا باید برم

 ♫♪●!که بازم تا ابد، به پاِی تو نشینىىىم؟… کجىىا باید برم

 ♫♪●…قراره بعِد تو؛ چه روزایی رو من، توو تنهىىایی ببینىىىم

 قول بده همیشه باهم باشیم؟$

همون لبخندایی که دلم ضىىعف میرفت براش و کنار گوشىىم لب  لبخند جذابی زد از 
 ...زد+اگه اونسر دنیا هم باشی تا اخرش باهاتم

 $....لبخند شیرینی از این حرفش رو لبم نشسىىىى

 ♫♪●…چه فرقی می کنه؟ از عشِق تو همینىىم… دیگه هر جا بىىىرم

 ♫♪●!جوونیمُو سفر کىىىردم، که از تو دورشم، یک َدم

 ♫♪●…شبیه یک سفرنامه ام… جور می بینی، شبیه یک سفرنامه اممنو هر 

 ♫♪●یه دنیا خاطره ات، تورو یادم نیىىىاره؟… کجىا باید بىىىرم

 ....وایىىىىىىىىىىى $

سمتش  شتم  شار دادم و یهویی خیز بردا قه قه ای زد که از حرص دندونامو بهم ف
 که جیم شد

 کىىىىىىىىشىىىىىىىىىىىمىىىىىىىىىىت....روانىىىىىىىىىىىىی؟؟؟مىىىىىىىىىىىی  

 $........بلند خندید و حرصی ترم کىىىى

 ♫♪●که یک شب فکِر تو، منُو راحت بىذاره؟… کجىىا باید بىىىرم
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 ♫♪●!چه کردم با خىىىودم، که مرگ و زندگی برام فرقی نداره؟

 ♫♪●…رهمحاله مثِل من، توی این حاِل بد، کسی طاقت بیىىىا

 ♫♪●..…کجىىى ىىى ىىا بایىى ىىى ىىىد بىىىى ىىىى ىىىىرم… کجا باید بىىىرم

 (کجا باید برم_روزبه بمانی)

───┤ ♩♬♫♪♭ ├─── 

***** 

حرفای اونروز مسعود خان)پدر باران( تو گوشم اکو میشد و از تصمیمی که گرفتم 
 !...مصمم ترم میکرد

 !...اقا تروخدا یه رحمی بکنید خواهش میکنم-

نعره ای زد که پرده گوشم پاره شد+ خفىه شو التماسىىىىىىای تو دختىىىىرمو بهم 
 ...برنمی گردونه

 ...از جلو چشمام گمشو

تروخدا اقا....بگذرید ازش...  -به سىىکسىىه افتاده بودم...جلو پاش افتادم وزجه زدم
بىىه پىىاتون میىىافتم تىىا اخر عمرم کنیزیتونو میکنم...فقط ببخشىىىیىىد همىىه 

 .....خواهش میکنمکسمو..

 ...زار میزدم...خم شد و وادارم کرد بلند بشم

 ...چشمای اشکیمو تو نگاه سرد مشکیش قفل کردم

 !...تو خیلی شبیه همسرمی ...نمی دونم چىىىرا...!ولی میىىىى+

 ...سکوت کرد...با تعجب بهش خیره شدم

ازادی که باالخره خودش سىىکوت چند ثانیه ایی رو شىىکسىىت+ یه شىىر  واسىىه 
 ..شوهرت دارم

 ...وای خداجونم ممنون
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 !..هرچی باشه قبول -لبخند پت و پهنی رو لبم نشست...و به سرعت گفتم

پوزخندی زد+خیلی عجولی دختر جون ...شىىىاید من شىىىرطم این بود که میخوام 
 بکشمت تونشنیده قبول میکنی؟

 ..براش حاضرم جونمم بدم-سرمو تند تند تکون دادم

 ...رولبش اومد+ اوممم...خوبه...توباید بالبخند محوی 

سترس نگاش می کردم که باالخره لب باز کرد+ بادامادام  سکوتش عذابم میداد با ا
 ..ازدواج کنی

 چىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىی؟؟ -چشمام گرد شد

شه دختر جون...برای اونم مردن کمه...باید ذره ذره تاوان  + بدون مجازاتم که نمی
 ....جون دخترمو بده...اونم باید زجری که ماکشیدیم بکشه

 ...باصدای بوق ماشینی به خودم اومدم و به سرعت از خیابون رد شدم

 باید قبول میکردم تا عشقم زنده بمونه؟

چه قدر درد داشىىت..ولی من برای نجات جونش حاضىىرم هرکاری بکنم...این که 
 ...سهله

 ....ین رفت و امدا شنیدم چقدر عاشق زنشهمن شوهر باران و ندیدم ولی تو ا

 ...چیکار کنم خدا؟؟میدونم کارم با عواقب خوبی در پیش نخواهد بود

 ...کمکم کن نزار راهو اشتباهی برم

اگه اینکارو میکردم شىىىاید سىىىعید زنده می موند ولی براش از هزار بار مردن هم 
 ..بدتره

 ...و اونا همینو میخواستن که سعید زجر بکشه

 ...اهی که میرفتم هیچ برگشتی نداشتر 
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تاده بودم....هرکدوم و انتخاب میکردم نتیجه ای جز عذاب  بد دوراهی گیر اف تو 
 ...خودم نداشت

ید  یدونم سىىىع خاب میکردم اینجوری م بد و اتن بدتر ... بد و  ید بین  با پس 
 ...هست...وزیر سقف همین اسمون نفس میکشه...همین بودنش دلگرمم میکنه

 ...قی کشیدمنفس عمی

 ...و تویه تصمیم انی یه دربست گرفتم و جلوی خونشون پیاده شدم  

 ببین #

 ..سراغ مرا هیهکس نمی گیرد

 مگر اینکه

 نیمه شبی

 # صه ای،  می ، چیزی

 ...قدمام سست بود....دستام از شدت استرس میلرزید

 ....تموم تنم یخ کرده بود

 !....شدنم نداشتیه بغض بیخ گلوم چسبیده بود قصد شکسته 

تردیدمو کنار گذاشىىىتم و زنگ و زدم..در بعد از چند ثانیه بدون هیچ جوابی باز 
 ...شد

قدم گذاشتم جایی که زندگی و ایندمو عوض میکرد...نمی دونستم قراره چی پیش 
 ...بیاد

انگار یه دسىىت قدرتمندی منو به زور به این سىىمت میکشىىوند و من چاره ای جز 
 ...دربرابرش و نداشتمتسلیم شدن 

 با صدای زدن های کسی به دنیای حال برگشتم

 خانم؟ خانم؟+
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 ...به زنی که جلوم ایستاده بود نگاه کردم

 ...متعجب بهش خیره بودم

 !..بفرمایید...! اقا منتظرتون هستن+

 ...سری تکون دادم و باهاش همراه شدم...سرم گیج میرفت

  ..مدداخل که رفتیم صدای جر و بحث می او

هر لحظه که نزدیک تر میشىىدم صىىداها نزدیک و نزدیک تر میشىىد...و میتونسىىتم 
 ...بشنوم

صىىدای فریاد مسىىعود خان کل خونه رو بلرزه انداخت+ میخوای بگی رو حرف من 
 حرف میزنی؟

صدای مردی کالفه بار به گوشم رسید* نه مسعود خان ... ولی حرفی که میزنید رو 
 .....نمی تىىىى

 ....اون مرده انگار یه سطل اب یخ روم ریختند اونم از دیدنم شوکه بودبا دیدن 

 ... لحظات سختی بود...اصال باورم نمیشد اونو اینجا و تو این موقعیت ببینم

 ....هردومون خشک شده بهم خیره بودیم

باورکنم...همون مردی که اونروز کمکش کردم....وای هنوزم نمی  نمی تونسىىىتم 
 ....نمی تونم درکشون کنمتونم باور کنم...

 ...اینکا شوهر بارانه....همونی که سعید باهاش تصادف کرده

 ....انگار روز هارو گذاشته بودن رو دور تند

 ...اینقدر سریع همه اتفاقات افتاد که هنوزم نمی تونم هضمشون کنم

یه ماهی طول کشىىىید تا تونسىىىتم از سىىىعید  یابی طالق بگیرم...خیلی سىىىخت 
 ...بود...خیلی
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دل دیدنشو نداشتم ...خیلی پیغام میفرستاد برم دیدنش....اما نرفتم...دل دیدنشو 
 ...نداشتم

 ...میترسیدم تو تصمیم سست بشم با دیدنش

مسىىعود خان هم بعد از طالق رضىىایت داد...البته اقای اریان فر هم باید رضىىایت 
 ...میدادن

 ...خب بالخره باران زنش بود و یکی از ولی دم

ار ماهی از اون اتفاقات میگذره ...سىىىعید هم تقریبا یه چند ماه دیگه ازاد یه چه
 ...میشه

 ....االن هم من کنار مردی نشستم و به اجبار قراره بقیه عمرمو کنارش باشم

شون  لبام و  ضعفم و جلو ستم  شار دادم تا گریم نگیره....نمی خوا محکم رو هم ف
 ...نشون بدم

 ...یخوند به خودم اومدمبا صدای عاقد که برای سوم م

 سرکار خانم بهار فرهمند ایا بنده وکیلم شمارو به عقد دائم و همیشگی +

شمعدان و  جناب اقای باراد اریان فر با یک جلد کالم ا...مجید و یک جفت ایینه و 
   با مهریه

 معلومه در بیاورم؟

 ایا وکیلم؟؟؟

هر حسی بود...و لرزی در بدنم از تو ایینه نگامون بهم گره خورد...نگاهش خالی از 
 .ایجاد میکرد

 ... خدایا خودت بهم رحم کن...هرچی خودت بخوای

 ...رو چجوری تحمل کنم این نگه سرد و مغرور 
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ته  مام جون گرف خاطرهام جلو چشىىى مام  تاده بودم...و ت به لرزش اف بدنم  تموم 
 ...بودن

 ...انگر میخواستن بدبختیمو به یادم بیارن

 ...نده ای که هیچ اطالعی از اون نداشتممی ترسیدم ازای

 ..اینده برام پر از ابهام بود

 ...یه دلشوره که نمی دونستم منبعش از کجاست

با صىىدای عاقد که فکر میکنم برای چندمین بار صىىدام میزد دسىىت از فکر به اینده 
 برداشتم

 عروس خانم بنده وکیلم؟؟؟ +

اشىىتم و بدون اتالف وقت لب زدم تنم از همیشىىه سىىرد تر بود...تردید و کنار گذ
 ...بله -دردناک ترین بله ی عمرمو

 !....هه...فقط همین

یه قطره اشىىک از چشىىم چپم چکید که سىىریع پاکش کردم...تموم ارزوهایی که 
شدیم...نمی  سعید دیگه ما نمی شد...منو  شک پایین چکید و دود  شتیم با اون ا دا

 ..شىىىىدیم

 ...می توان گریه کردبرای بعضی از درد ها....نه  #

 .....نه می توان فریاد زد...برای بعضی از درد هاااا

 #....فقط می توان نگاه کرد و شکست

 فصل سوم

 تلخی شیرین
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بعد از انجام کارهای دفتری از محضىىر خارج شىىدیم... چه سىىاده به عقد کسىىی در 
حرف اومدم که هیهی ازش نمیدونم...هیهی..تو این مدت حتی یه کلمه هم باهم 

 ...نزده بودیم

 ..صدای سردش باعث شد از فکر بیرون بیام

 سوار شو+

بهش نگاهی انداختم...خونسىىرد نگام میکرد..دلم میخواسىىت بکشىىمش مردیکه 
 روانی...اه

نفسمو با شدت فوت کردم و بدون توجه بهش سوار ماشین شدم ....که اونم بعد 
 ...از کمی صحبت با مسعود خان سوار شد

حتی نمی دونستم کجا میره...مهم بود کجا میره وقتی هیچ حسی تو حرکت کرد...
ند؟؟ مهم  هااام مرده بود که تموم ارزو جا میره وقتی  وجودم نبود؟؟ مهم بود ک

 ...بود؟؟؟نه نبود

سرد  شه  شی سرمو به  ست... شک سکوت بینمون رو می صدای اهنگ  تو طول راه 
 ..ماشین تکیه دادم

 !....کنهشاید سرماش التهاب درونمو کمتر  

درد داشت کل وجودم...اونقدر که نمی تونستم توصیفش کنم....اهنگی که پخش 
سپری می کردم...خاطراتی که طناب دارم  شد حرف دلمو میزد... تو خاطراتم  می 

 ...شده بود از شدت بغض

 ...نمی دونم چه قدر تو فکر بودم که صداش منو به خودم اورد

 نمی خوای پیاده شی؟+

ف نگاه کردم...کی رسىىیدیم که من نفهمیدم؟ اجازه بیشىىتر فکر کردن گنگ به اطرا
 ...به خودم ندادم و سریع پیاده شدم

 !...حس کنجکاویمو نمی تونستم مهار کنم...وای عجب جایی
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 حیطش اینه داخلش چیه پس؟

سرتاسر حیا  که چه عرض کنم باغ رو درخت پوشونده بود و فضای دلهسبی رو 
 ...به وجود می اورد

 !اگه فضولیتون تموم شد تشریف بیارید داخل..؟+

اوه..اوه...از خجاال سىىرخ شىىدم...و بدون حرف اضىىافه ای به دنبالش وارد خونه 
 ..شدم

 !...که فىىىىىىىىىىکىىىىىىىىم افتاد رو زمین

 عجب جایی...! من موندم اینجا خونست یا قصر؟

ه رو تصور کنید دیگه دکوراسیون خونه ست سفید_نباتی بود...)خودتون و یه خون
 (من تو این چیزا متاسفانه لنگ میزنم...خخخخ..د.ن

 ...و زیبایی خاصی به خونه بخشیده بود

 !ببند یه وقت پشه نره توش..؟+

 ...یعنیااا..شیطونه میگه جفت پا برم تو صورتش دکوراسیونشو بیارم پایین

 !....بیشعور منو مسخره میکنه...کثافت کىىىى

 ...که نمی تونم چیزی بهت بگم ولی دارم برات صبر کن فقط  حیف...! حیف..!

 اتاق من کجاست؟؟ -بدون اینکه جوابشو بدم گفتم

 جفت ابروهاش پرید باالو با حالت مسخره ای گفت+ اتاقت؟؟

 توقع نداری که رو کاناپه بخوابم؟-دندون قروچه ای کردم و حرصی لب زدم 

 ..ارمچرا اتفاقا همین توقعو د -با بدجنسی گفت

 !.....عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوضىىىىىىىىىىىىىىىی

 ...از دستش میخواستم جیي بکشم ...لعنتی
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خوب بلد بود چجوری حرصىىمو دربیاره...! داشىىت بد بازیو شىىروع میکرد...پس 
 !...بهرخ تا بهرخیم بارادخان

....ولی چپ چپ نگاش کردم...به جرئت می تونم بگم چشىىماش داشىىت میخندید
 !...یه لبخند کوچیک هم نزد...ایش...خودشیفته مغرورحتی 

 باراد؟ *

به طرف صدا برگشتم..با تعجب به دختری که باراد و مخاطبش قرار داده بود نگاه 
 ...کردم

 ...چشمای خاکستریش بین انبوهی از م ه های سیاهش پنهان بود

 ..ریخته بودو موهای قهوه ای فر مانندش از زیر شالش به حالت زیبایی بیرون 

بینی عروسىىکی و لبای کوچیک خوشىىفرمش ازش یه دختر لوند و جذاب سىىاخته 
 ....بود

 !اخمی بهم کرد...این کی بود دیگه..؟

 ...بهش میخورد همسن من باشه

 ...نکنه زنشه...! نه بابا بهش نمی خوره اینقدر عوضی باشه

 اینو چرا اودی اینجا؟؟ *

گم اینا بیشعور تر میشن..! به اینا مالحظه اخمام رفت توهم...هی من هیهی نمی  
 ..هم نیومده

 !...ببخشید خانمااا ولی اینو به درخت میگن من اسم دارم بهار -با تندی گفتم 

 ....پوزخند مسخره ای زد + عه...نبابا..فکر کردم تابستونی

 دندونامو از حرص روهم ساییدم...خواستم جوابشو بدم که باراد پیش دستی کرد

 یا اینجا چیکار میکنی؟؟مان +

 هه!! که اینجا چیکار میکنم؟؟ می خواستی نباشم که بازنت خلوت کنی؟؟*
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 ......صورتم سرخ شد

 و باراد عصبی  رید+ خفه شوو...جوری حرف میزنی انگار نمی دونی قضیه چیه؟

باران  بار جیي زد* نه...نمی دونم چرا به  کردی ؟ نمی دونم چرا با   نامردیزنه این
 ....کردی؟ هه..! این بود عشىىىى   زن قاتلش ازدواج 

هق هقش احازه بیشىىىتر حرف زدنو بهش نداد و به سىىىرعت از خونه خارج شىىىد 
یا بودم...اخرشىىىم  ...هنوز تو بهت حرف های اون زنه چی بود اسىىىمش اها مان

  !نفهمیدم کی بود...؟

 ...اووووف...به من چه

 باراد از فکر های بیخود دست برداشتم با صدای عصبی

 ..بشین کارت دارم +

 ...رو مبل نشستم و بهش خیره شدم...عصبی و کالفه به نظر می اومد روبه روش 

نمی خوام مقدمه چینی کنم ...می رم سىىر اصىىل مطلب اینجا که باشىىی از این  +
 ...منحرف ها زیاد میشنوی...واینکه نه من به کار تو کار دارم نه تو به 

نا بدرفتاری می کنی اونوقت دیگه خودتو مرده فرض  بارا با  درضىىىمن اگه بببنم 
 کن...فهمیدی؟؟

سىىىکوت کرد..به کف پارکت ها خیره بودم و  رق فکرای جور واجور خودم...که 
 صداش نجاتم داد

 ...اتاقت باال اخرین در سمت چپه اهان...تا یادم نرفته  +

 زد بیرون....کجارفت؟؟ و از جلوی چشمای مبهوتم از خونه

تومزاحم اختالل با خودم نشىىىی  -یکی از تو وجودم جیي زد)+ به توچه فضىىىولی؟ 
شقم؟؟ شه؟ نداجون+ خخخ از کجا فهمیدی ع شب نمی سکوتت -روزت احیانا  +.....

 یعنی موافقی؟؟
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نه ازم -یعنی گم شىىىم؟؟ +....- ما مه محتر باشىىىه چون این ه خب.. هان  .....+ا
 (...بری که برنگردی -شم بای عزیزم..درخواست میکنی گم می

 ...اه...مزاحم...دست از خل بازی برداشتم رفتم طرف اتاقی که بهم گفت

شد  سشم محسوب می سری که ترا سرتا سفید _ قرمز بود...یه پنجره  ست اتاقش 
روبه روی در بود و پرده اش سىىفید بارگه های قرمز بود...و یه تخت دونفره بزرگ 

بالشتک های قرمز وسط اتاق قرار داشت و رو به روی اون میز با روتختی سفید و 
 ...تولت بود با یه در دیگه تو اتاق که فکر کنم سرویس بهداتیش میشد

اونقدر خسىىته بودم که خودمو رو تخت پرت کردم و چشىىمام گرم شىىد و خوابم 
 ...برد

**** 

 ...با حس اینکه یکی تو صورتمه با ترس بیدار شدم

 ...برق میزد...با تعجب نگاش کردمچشمای دریاییش 

 ....سرشو انداخته بود پایین و با دستای کوچولوش ور میرفت

 تو بارانایی؟؟ -خندم گرفت..با تردید لب زدم

 ...اروم جواب داد+ اهوم

 !...من بهارم عزیزم -دستمو سمتش گرفتم و مهربون لب زدم

شد و بهم  ضی  شو کمی تردید توصورتش معلوم بود...ولی انگار را دست داد دست
  فشردم

 ...بعد ول کردم

 ... انگار دودل بود واسه گفتن حرفی

 ...لبخندی به روش پاشیدم

 چیزی میخوای بگی عزیزم؟؟-
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 سرشو به تایید از حرفم تکون داد..+اوهوم

 راحت باش عزیزم..بگو چی میخوای بگی؟؟ -

 ....راسته شىىى...شىىما+

 من چی؟؟ -

 زن بابای من شدین؟ +

 چىىىىىىىی؟؟ -عجب بهش خیره شدممت

 ...بدبخت از ترس چشماش گرد شد

 از اینکه زن بابات شدم ناراحتی؟؟ -با صدای ارومتری ادامه دادم

نمی دونم...! اخه میترسىىم مثل نامادری سىىفید برفی و سىىیندرالاا بابایی رو گول  +
 !بزنی..؟

گ با خودش می کپ کرد...فکر کنم  هاره  نده...بی که خودش پقی زدم زیر خ ه این
 ...دیوونه هست

 (...بابات منو گول نزنه من  لط بکنم با اون  ول بیابونی کاری داشته باشم )

بیا یه قولی بهم -بغلش کردم و همونطور که تو ا وشم بودزیر گوشش زمزمه کردم
 دیگه بدیم بیا تا اخر اخرش باهم دوست باشیم باشه؟؟

 ...از بغلم اومد بیرون و تو چشمام خیره شد

شو جلو اورد و با لحن بهه گانش جواب  شت کوچیک شید و انگ لبخندی به روم پا
 داد

 قول؟ +

 ...قول...اخ -لبخندی زدم و متقابال انگشتمو تو انگشتش قفل کردم و لب زدم

 با تعجب گفت+ چیشد؟
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 بارانا تو گشنت نیست؟؟ -

 ...نه زیاد +

 !...درست کنم بخوریم اخه من از صبح هیهی نخوردم...بلند شو بریم یه چی-

 !..باشه +

ستن  شکی عوض کردم و با ب شلوار جذب م شکی و یه  سامو با یه تنیک قرمز_م لبا
 ..موهام از اتاق بیرون زدم

باز کردم ...و متفکر بهش چشىىىم  هالو  ته بود...دریخ نا زود تر از من رف بارا
 !....دوختم..حاال چی درست کنم؟؟ امىىىىىىىم...اهان یافتم

کارانی رو دراودم و بعد از اماده کردنشون برگشتم که تو بغل کسی فرو وسایل ما
 ...رفتم هینی از سر ترس کشیدم

 !...نترس....منم +

با چشىىمای از حدقه دراومده نگاش کردم ...وا این کجا بود؟؟ همهنان تو فکر این 
 ...بودم که این کی اومده ..که صداش منو به خودم اورد

 راحتی؟+

م...این برای چی منو بغل کرده؟ نه برای چی؟ سىىىریع از بغلش هنگ نگاش کرد
 اومدم بیرون

 !...فعال این شمایید که منو بغل کردید -و با اخم گفتم

 اخمی کرد+ کی خواست تورو بغل کنه؟

 !..لطفا مزاحم نشید -

و بدون توجه بهش مشىىغول پخت ماکارانی برای شىىام شىىدم ...خدایا چرا پیاز و 
؟ پدرم درومد اینقد اشک ریختم...پیاز های خورد شده رو ریختم اشک اور ساختی..

تو مایتابه و مشغول اشپزی شدم...بعد از اینکه طالیی شد سویا رو ریختم و از اون 
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صه  شپزیه؟( خال سرخ کردم)مگه کتاب ا سیب زمینی هارو  طرف تو مایتابه دیگه 
ا زدم و خودمم ماکارونی رو درسىىت کردم میزو حسىىابی چیدم...و بارانا رو صىىد

نشستم که بارنا بدو بدو اومد تو اشپز خونه روبه روم نشست..بشقابشو براش پر 
 کردم و برای خودمم ریختم خواستم بخورم که صدای باراد مانع شد

 احیانا اگه صدام میزدی چیزی ازت کم نمیشد که؟ +

 اگه کم میشد چی؟ تو جواب میدادی ایا؟؟ -با پرویی جواب دادم

 ...شد و از زیر دندون های بهم کلید شده اش  رید+ ادمت میکنمفکش قفل 

ضولی؟! زیر چشمی نگاش  شدم...ولی امان از ف شغول خوردن  بدون توجه بهش م
 ...کردم

 ...برای خودش  ذا کشیده بود و داشت میخورد...قیافش خیلی دیدنی شده بود

 !...مطمئنم باورش نمیشد اینو من پختم

 ...ز خوددرگیریم برداشتم* دستت مرسی بهار جووونمبا صدای بارانا دست ا

 ..ابروی باال پریده باراد نشونه حیرتش بود...خندم گرفت

 ..نوش جانت عزیزم -با مهربونی رو به بارانا لب زدم 

ستم و بارانا رو تو اتاقش خوابوندم...و به اتاقم رفتم و  ش شام ظرف ها رو  بعد از 
 ...شدن دم دمای صبح به خواب رفتم بعد از کلی این دنده و اون دنده

 ..با نور شدیدی که به چشمام خورد بیدار شدم

 ...نگاهم که به ساعت خورد مغزم سوت کشید

یه دوش  عد از  یاز داشىىىتم...ب یه حمام اب گرم ن به  یدم.. قدر خواب اوه..اوه...چه 
 !...دقیقه ای بیرون اومدم10
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محض اطالع من هیچ لباسىىی بعد از خشىىک کردن موهام به سىىراغ کمدم رفتم) 
سی نمی دونم لباس برام گرفته بود  ضروری باراد یا هرک سایل  نیاوده بودم فقط و

 (که البته بهم گفته بود چرا

ستم و از  سرم ب شیدم و موهام و باال شکی پو شلوار جذب م شکی با یه  یه تنیک م
  ..اتاق خارج شدم

 !...من بود بیرون اومد همزمان با خروجم بارادم از اتاقش که روبه روی اتاق

یه سالم زیر لبی گفتم خواستم از کنارش رد بشم که مچ دستمو گرفت و مانع رفتنم 
 شد

 کجا؟؟ +

 واسه اینکه کجا می خوام برم باید جواب پس بدم؟ -سوالی نگاش کردم 

 ...از درد جمع شد صورتم  اخماش رفت توهم و فشاری به دستم اورد که 

دی...درضىىىمن باید یاد بگیری که زبون درازی نکنی که بد اره..باید جواب پس ب +
 میینی فهمیدی؟

بىىىىىاشىىىىىىىىه..خىىىىىیىىىىىلىىىىىی  -بىىىىىا درد گىىىىىفىىىىىتىىىىىم
 .خىىوب...اخخخ..دستم...شکستى...شکستیش...ولشىىى..ولش کن عوضی

 !...پوزخندی زد و دستمو ول کرد و از کنارم گذشت

ىورد شدم....لعنتی...! حتی اگه یه روزی به اخر عمرم موند ى ى ى ى ى ى ى ه باشه من خ
 ...این عوضی رو میکشم

 ...مزه شوری که تو دهنم پیهید به خودم اومدم

 !!لعنتی معلوم نیست ازکی اینجا ایستادم و دارم حرص میخورم...هىىىىىىىىه

 !...وقتی رفتم پایین رفته بود..بهتر مردیکه گوالخ
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ستم جلوی ش ست کردم..ن و یه فیلم  TV صبحانه مو که خوردم کمی پف فیل در
 ترسناک گذاشتم.. رق فیلم بودم که یهو یکی با صدای بلندی گفت

 .....پىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخ +

جیي خفیفی کشیدم..و اماده فرار شدم که با دیدن بارانا که از خنده زمینو گاز میزد 
 ...حرصم گرفت

خیز برداشتم که فرار  جیي فرا بنفشی کشیدم و تو یه تصمیم  یر منظره به سمتش
 ...ور بر قرار ترجیح داد و جیم شد

 ...صدای جیي جیغامون تو کل خونه پیهیده بود

بهه شده بودم..واز این بهه شدنم نهایت لذت رو می بردم...اینکه برای چند دقیقه 
 ...هم شده دردامو فراموش کنم

 ...از نفس افتادم..ایستادم و رو زانو هام خم شدم

مگه اینکىىى..اینکه دستىىى....دستم بهت نرسىىى  -فس نفس میزدم گفتمدرحالیکه ن
 .....نرسه دختره پروو

 ...ریز ریز خندید که منو جریح تر کرد

ست در بره  شده بود نتون سمتش و چون  افلگیر  سب پریدم  تو یک موقعیت منا
 ..منم از فرصت استفاده کردم و قلقکش دادم

 خنده هاش توام با التماس بود

 ..بهىىىى...بهار جىىىى...جون...تروخىىىى...تروخدا بهىىىىار جىىىىىى..جون +

شدم...دست کشیدم از قلقلکش  بعد از چند دقیقه که خوب ادبش کردم...خسته 
 ....دادنش

 !...صبحانشو بهش دادم خودمم مشغول ناهار درست کردن شدم

 !..تلفن خونه زنگ خورد
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 بله؟ -

گوشىىىم پیهید+ به باراد جانم بگو امشىىىبو یادش صىىىدای پر از عشىىىوه ی زنی تو  
 نره...فهمیدی دخترجون؟؟

 شما؟؟ -گیج گفتم 

 !..خنده ای کرد+ سحرم...به باراد بگو خودش می فهمه

 !..و تلپ قطع کرد...وا چه بی فرهنگن مردم

 !..بیخیال موضوع شدم و به بقیه کارهام رسیدم

ساعتای  صدا زدم...بعد از خوردن بود که میزو چیدم و بار  3/30-3تقریبا  انا روهم 
ستن ظرف هاااا بارانا که به اتاقش رفت منم بعد از کمی جمع و جور  ش  ذامون و 

 ....کردن خونه به حیا  رفتم

 !....تا کمی هوا بخورم و اطراف و ببینم

 !...اخه اونروز اول که با و دیدم تا امروز که یه هفته ای میگذره پامو بیرون نذاشتم

 ...اغ یه جای دنجی داشت و تابی به درخت ها وصل بوداخرای ب

 ...جیغی از سر ذوق کشیدم و به طرفش دوییدم

شدن..محو زیبایی های  ستاره ها کم و بیش دیده می شده بود... هوا تقریبا تاریک 
 اطرافم بودم

با حس اینکه یکی کنارم نشست وحشت زده به طرفش برگشتم که با دیدن باراد 
 ...اخمام رفت توهم

 ...مار از پونه بدش میاد دم لونه اش سبز میشه -زمزمه کردم

 !شنیدماااا....؟ +

 !...منم گفتم بشنوی دیگه -با پرویی زل زدم تو چشماش 

 !..یه تای ابروش پرید باال و با خونسردی لب زد+ عه...که بشنوم...باش
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با کم داره مشىىىکوک نگاش کردم..بیخیال به روبه روش زل زده بود..وا..بیخیال با
 !..مرتیکه

 .بلند شدم برم که صداش باعث شد نگاهی بهش بندازم

سفانه با  ست ..که متا سگ ه پوزخندی رو لبش بود+ بهت نگفته بودم تو باغ یه 
 ... ریبه ها زیاد حال نمیکنه

 خب؟ چیکار کنم؟ -بی تفاوت گفتم

 چشماش برق زد..منظورش چی بود؟؟

طالعت رسىىىوندم و لب زد+ هیهی..فقط به ابا بی قیدی شىىىونه ای باال انداخت 
 !...همین

 ...و از جلوی چشمای مبهوتم دور شد

 گیج شده بودم...یعنی چی؟؟؟ وا..! 

 !...شونه ای باال انداختم... بیخیال بابا یه چی برای خودش بلغور کرده

شد...اب  سرم روح از تنم جدا  شت  صدایی از پ شته بودم که با  قدم از قدم برندا
 ...نداشتمو قورت دادم و برگشتنم همانا و سکته زدنم همانادهن 

دهنم خشىىىک شىىىده بود...تازه معنی حرف ها و نگاهاشىىىو می فهمیدم...مردیکه 
 !..روانی

 ..خجالتم نمی کشه واقعا با خودش چی فکر کرده

شمای قرمز  شم نگم بهتره...با چ سیاه که از من بلند تر بود ...هیکل سگ بزرگ  یه 
 ...ل زده بود..خشک شده بودم...قدرت انجام کاریو نداشتممشکیش بهم ز

 !....ای خدا لعنتت کنه باراد ..خدا بگم چیکارت کنه منو به این روز انداختی

همهنان زیر لب  ر میزدم و موقعیتمو یادم رفته بود ...با پارس بلندی که کرد از 
 ...ترس جیي بلندی کشیدم
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ن منتظر خورده شىىىدن بودم که حس چشىىىمامو محکم روهم فشىىىار دادم و هر ا
خیسی رو صورتم باعث شد چشمامو با ترس و لرز باز کنم...ولی با چیزی که دیدم 

  ...صورتم رفت توهم

 با چندش دست کشیدم رو صورتم...ایی حالم بهم خورد...حاال میگین چرا؟؟

 ایی.. برای اینکه سىىگه صىىورتمو لیس زده و حاال هم با اون هیکل گنده اش جلوم
 !نشسته و دمشو تند تند تکون میده..االن این خودشو برام لوس کرده.. ؟

 ...متعجب بهش خیره بودم که صدای باراد منو از افکارم جدا کرد

 !...جکی ، پسر بیا+

 ...سگه یا همون جکی خودشو به باراد رسوند

 !فكم همهنان باز بود...عايا كسى وجود نداره منو از اين گيجى دربياره..؟

 ... ايندفه رو شانس اوردى +

 گيج گفتم_ ها؟؟؟

نگ  قدر قشىىى نا ...چ مانم اي ما كه دلم يجورى شىىىد ...واى  نده اى كرد.. تك خ
 ...ميخنده....ناز بشى الهى...چرا دارم چرت و پرت میگم

 ...صداش منو از افكار ماليخوياییم بيرون كشيد

 ....جكى تو روبا يكى ديگه اشتباه گرفته +

 ران نه؟؟پوزخندى زدم_ با

 ...اخماش رفت توهم+ نه...يعنى اره...اه

 ...كالفه چنگى توموهاش زد و حرفشو نصفه ول كرد

سىىكوتى سىىنگين بينمون حاكم بود...انگار هيهكدوممون قصىىد شىىكسىىتنشىىو 
نداشىىتيم...اونو نمى دونم ولى من به سىىعيد فكر مى كردم...دلم براش تنگ شىىده 

 ...بود...خيلى وقت بود نديده بودمش
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 ...صداى بارانا اون سكوت و شكست و منو از فكر به گذشته باز داشت

 ...بابايى بابايى خاله سحر اومده *

 ....واى...چرا امروز تموم نميشه

 سحر؟؟؟ +

 ...اوهوم *

باراد زير لب يه چيزى گفت كه من فقط كلمه ى مزاحمشىىو شىىنيدم...ببين چيكار 
 ...چرا هنوز نديدمش ازش بيزارمميكنه بارادم بهش مى گه مزاحم...نمى دونم 

 ....افكارمو پس زدم و باهم وارد خونه شديم

 !...يه دختر با وضع اسفناكى رو مبل نشسته بود...واى خداى من

شلوار  شته بود...با  شو به نمايش گذا سفيدى بدن شيده بود و  يه تاب قرمز جيي پو
تشىىو ازادانه جذب مشىىكيش دارو ندارشىىو ريخته بود بيرون....موهاى شىىرابى لخ

صورتش  شر  ببندم به  سنگين ترم...حاظرم  شم نگم  ش اطرافش ريخته بود اراي
 ... دست بزنم دومتر بره تو....اينقدر كه به خودش ماليده

 اين االن اينجارو با جى....اشتباه گرفته؟؟

چشماى مشكيش زيادى درشت بود... و سگيش مى كرد...بينيشو معلوم بود عمل 
 !...تز كرده بود....اوووف چه دا ونيهكرده...لباشو پرو

لبخندى به باراد زد كه حالم بهم خورد ....با باراد سىىىالم و احوال پرسىىىى كه چه 
شد با  شوه خركى ميومد...باور كنين...انگارتازه متوجه من  شتر به ع عرض كنم بي

 لحن نه چندان دوستانه اى به باراد گفت* اين كيه؟؟

ش  ريدم._ خانم احترام خودتووو نگه دارين اينو اخمام توهم رفت و با لحن خود
 ..به درخت ميگن

 ...قرمز شد معلوم بود داره از حرص ميميره ...پوزخند زدم تا اونجاش بسوزه
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بدون اينكه ادم حسابشون كنم عقب گرد كردم هنوز چند تا پله رو باال نرفته بودم 
 ...كه صداى جيي سحر اومد*دختره*"پاپتى

..ديگه نايستادم تا حرف هاى مضخرفشو بشنوم به سمت اتاقم دستام مشت شد..
 ...پاتند كردم...خوب سوزونده بودمش دختره عوضى

ستام گرفتم....نمى دونم چقدر تو فكر بودم ...با  سرمو بين د ستم و  ش رو تخت ن
 ....صداى جيي و دادى كه از پایین مي اومد به خودم اومدم

بينم پایین چه خبره...با صداى شكسته شدن صداها گنگ بود...رفتم سمت در كه ب
 چيزى سرجام ميخكوب شدم...يعنى چه اتفاقى افتاده؟؟؟

 ...ترس به دلم چنگ انداخت....از باالى پله ها نگاهى به پایین انداختم

 ...فرياد باراد تو خونه انعكاس شد.+خفه شو سحر....گمشو از خونم بيرون

ميگم عاشىىقتم ميگم ميخوامت ....  سىىحر جيي زد* چرا خفه شىىم؟؟ هان.؟؟چون
 اره؟؟؟ من چى ندارم كه باران داشت هااا؟؟

 ...قيافه باراد و نمى ديدم اما سحر از خشم قرمز شده بود

سى از اين حرفا بزن كه  صبى خنديد+هه...منو نخندون دختر دايى...؟! با ك باراد ع
از جلوى ندونه چه گه خوريايى ميكنى....خواهشىىىا عشىىىقو به لجن نكش..فقط 

 ..چشماى من گمشو

 ...سحر پوزخند تلخى زد و مانتو و شالشو از رو مبل چنگ زد و از خونه خارج شد

شب واقعا نمى  سوخت...انگار ام ستاده بود...دلم براش  سط حال اي باراد كالفه و
خواست تموم بشه..نفس عميقى كشيدم و بدون هيچ سرو صدايى به سمت اتاقم 

 ...يى نياز داشترفتم....مطمئنم به تنها

سعى كردم بدون فكر به خواب برم...نمى دونم چقدر  شتم و  شت گذا سرمو رو بال
 .....موفق بودم ولى كم كم چشمام گرم شد وبه خواب عميقى فرو رفتم

***** 
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 !..يه سه ماهى از اون ماجراها مى گذره ...يه دوهفته ديگه عيده؟؟؟هه

چه بازى هايى كه باادم نمى كنه....حتى تو پارسال كجا بودم...االن كجام...روزگار 
 !...خوابم هم نمى ديدم تو همهين خونه اى زندگى كنم...هه

چقدر دلم براش تنگ شىىده....يعنى االن كجاسىىت؟؟؟ فهميده چرا طالق گرفتم؟؟ يا 
 ....حتى بهم فكر هم نمى كنه...شايد هم ازم متن

 ..مى كشم خيلى وقت است فراموش كرده ام كدامين را سخت تر  #

 #رنج را,انتظار را, ويا نفس را

 ..با دستى كه جلوم تكون خورد از عالم رويا بيرون اومدم

 ...گيج به باراد زل زدم+ كجايى؟؟ دوساعته دارم صدات مى كنم

يه نگاه به خودم انداختم كه شاخكام زد بيرون..تازه مغزم داشت لود ميشد... اين 
ميكنه...لعنتى ...فقط يه تاپ شىىىلوارك تنم بود..خدا االن تو اتاقم من چه  لطى 

مرگم بده ابرو حيثيتم رفت... يه جيي فوق بنفش كشىىيدم...كه گوشىىاى خودم كر 
 ...شد چه برسه به اون

 اخمى كرد+ چته؟؟

 ...مالفه روچنگ زدم... هم خجالت مى كشيدم هم عصبانى بود

 ....با جيي گفتم_ برو بيرون

م گرفت.. من دارم اينجا جلز ولز ميكنم اين عين خيالشم خونسرد نگام كرد...حرص
 ....نيست

حرفش بيشتر اتيشم زد+حاال انگار چه لعبتى هستى اينجورى رو ميگيری...توهمت 
خيلى باالسىىىتااا رو خودت كار كن....فقط اومدم بگم بارانا گير داده بريم خريد اگه 

 ....مياى حاضر شوبيا پایین

 ...ابم باشه رفتو بدون اينكه منتظر جو
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به خودم  يد  كه تو وجودم پيه تامو مشىىىىت كردم......دردى  از حرص دسىىى
اومدم....لعنتى .... ناخونام تو كف دسىىىتم فرو رفته بود...جاش خون مرده شىىىده 

 ...بود

 ...من اينو نكشم بهار نيستم

بيخيال حرص خوردن شىىدم و رفتم سىىمت كمدم..اونقدر لباس توش بود كه براى 
شتم كه پوشيدن يكي سرگيجه مى گرفتم....اهان يافتم....يه مانتنو جيگرى دا شون 

شال قرمز چروك و يه كفش  شكى دمپا و يه  شلوار م بلنديش تا رونم بود و با يه 
 ...مشكى اسپرتم تيپ امروزمو تكميل كرد

ستم كه چشماى خمارمو خمار تر مى كرد....رژ جيگرى  سرم محكم ب موهامو باالى 
 ...ايشم تكميل شدبا يه ريميل...ار 

نگاهى به خودم انداختم...پوزخندى رو لبم نشىسىت....چقدر عوض شىدم.....انگار 
 ...پولدار بون بهم ساخته

 ...با برداشتن كيفم از اتاق بيرون زدم

باراد ميرفتم  با، بارى بود كه  يه جورايى اولين  ماشىىىين منتظرم بودن.. اين  تو 
 ...فيك موندن به پاساژ رسيديمبيرون...سوار شدم....بعد از كلى تو ترا

شيك و از  اووووووو ......تاحاال همهين جاهايى نيوده بودم....وسايالش همشون 
 ....دم مارك بودن و بدون شك پولشم

بارانا يه شىىىور و شىىىوق خاصىىىى براى خريد كردن داشىىىت كه دلم ضىىىعف رفت 
 ...براش....بعد از كلى خريد كردن خانم بالخره رضايت دادن بريم

حاال تو عمرم اينقدر لباس نخريده بودم...حاال من هى ميگم نمى خوام باراد گير تا
داده كه نه و من فالن وببسىىىان...خسىىىته شىىىده بودم اينقدر كه بهم بى احترامى 
يد تحمل كنم....اين زندگى بود كه خودم انتخاب  با به هرحال  كرد....هه...ولى 

 ...هايى كه زيادى تو چشم بودنكردم...پس بايد كنار مى اومدم با اين تفاوت 

 ...داشتيم برمى گشتيم كه چشمم به يه لباس شب افتاد
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شده بود و دامنش از كمر  شگل بود....باالتنه اش همه با گيپور كار  واو....چقدر خو
صدفى بود.. و بين اون لباس هاى  شم تو مايه هاى  شد و رنگ به پایین كلوش مي

 ....ديگه مى درخشيد

 ..خوشگله+

صله  شتم كه با ديدن باراد ابروهام باال پريد تقريبا دواينچ فا سيده به عقب برگ تر
 چى؟؟؟-بود بينمون كمى از اين فاصله نزديك معذب شدم ..

 ...لباسى كه محوش شده بودى+

 ...گیج نگاش کردم که بدون اینکه بهم مهلت بده دستمو کشید رفتیم داخل بوتیک

 ... سالش باشه 25-24می خورد فروشنده اش یه پسر بود که بهش 

 .جوری بهم زل ده بود که حس کردم ل.خ.ت جلوش وایسادم ....هیز بدبخت

از این پسىىر جوجه تیغی هاا بود ...اوق...حالم بهم خورد از این موجودی که اسىىم 
 !...مرد و یدک میکشه

میشنااا...فشار این االن باراد و نمی بینه مثل وزغ بهم خیره شده ....چه ادمایی پیدا 
شد....جوری که لب به دندون گرفتم تا خفه کنم اخ  شتر  ستم بی ست باراد رو د د

 !......گیر کرده تو گلومو

 ...جدی گفت+ از این مدل تو ویترین برای خانمم بیارید

 ابروهام ناخوداگاه پرید باال.....خواهرمم نه...؟! خانممم؟؟؟

 به عنوان زنش قبول داره..؟؟ کی میره این همه راهو....این واقعا منو

نداجان+ خفه باووو، این برای اینکه پسىىره بهت زل زده بود اینجوری گفت حاال  )
ایش...همهین تحفه ای هم نیسىىت...ولی هنوزم نمی تونم  -خیاالت برت نداره....

 (باورکنم این برای من  یرتی بشه؟؟

 ..نداهم دید جوابی نداره خیلی اروم محو ترک کرد
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 !...ردن لباس از توهماتم دست برداشتم ...به اتاق پرو رفتم تنم کردمبا او

واو....خیلی بهم میومد انگار برای من سىىاختن ...هیکل ظریفم درونش خودنمایی 
 !...میکرد

 ....چه قدر خوشگل شدم....حاال چشم نکنم خودمو

دی انگار زیادی طول کشىىىید که چند تق به در خورد و بعد از اون صىىىدای بم و ج
 باراد به گوش رسید+ پوشیدی؟

 اره -

 سریع لباسمو عوض کردم و از اتاق پرو خارج شدم باراد با دیدنم اخمی کرد

 ...چرا عوض کردی ...منم می خواستم ببینم +

 ...مهم این بود که خودم خوشم بیاد -اخم کردم

 ...و بدون توجه به گره کور بین ابروهاش به سمت پیش خوان رفتم تا حساب کنم

 چقدر شد اقاا؟؟ -

 ..پسره با نیش باز گفت+ قابل شما رو نداره خانمی

ایىىىىىىىىىىىىىىىىی....حالم بهم خورد....ادمم اینقدر وقیح... دهن باز کردم چند تا 
 لیهار بارش کنم که صدای محکم و جدی باراد مانع شد+ الزم نکرده چقدر شد؟

رنگی پریده بدون هیچ حرف اضافه ای اینو اینقدر قاطع و عصبی گفت که پسره با 
 ....جواب داد....پولشو حساب کرد و از بوتیک بیرون اومدیم

چنان اخم کرده بود که انگار ارث باباشىىو خوردم....واال....انگار تقصىىیر من بود.. به 
 ....من چه پسره بیشعور بود

 !....گوسفند..بوزینه...میمون علىىىى

 ....شاتون تموم شد سوار شیدبا صداش ده متر پریدم+ اگه فح

 ...اب دهنمو قورت دادم... مثل بهه آدم بدون هیچ حرف اضافه ای سوار شدم
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 ....لعنتی...این چرا اینقدر گوشاش تیزه

تا رسیدن به خونه اخماش توهم بود...و چقدر حسودیم شد به بارانایی که بی خبر 
 ....از همه جا به خواب رفته بود

شی سنگینی تو ما سام اور درهم سکوت  سر ن برقرار بود و هراز گاهی با بوق های 
 ...میشکست...من تو فکر اینده ای مبهم بودم و باراد

به فکر فرو برده  چه فکری بود ولی هر چی بود اونو عمیق  باراد و نمی دونم تو 
 ...بود

بعد از رسىىىیدن به خونه هم، خودش بارانا رو به اتاقش برد بدون هیچ حرفی در 
سکوت دنباله دار سکوتی  ست این  شک ضی به  سنگین...انگار هیچ کدوممون را

نبودیم...منم بعد از تعویض لباسىىام رو تخت دراز کشىىیدم و به اتفاقات امروز فکر 
صبح با هزار بدبختی  کردم ....به باراد...به خودم...به زندگیمون و....که دم دمای 

 ...به خواب رفتم

**** 

شک میکنم  ماه از این که پا تو این ۳ شتم میگذره...بعضی اوقات  خونه زندگی گذا
 به اینکه حسم به سعید واقعا عشق بوده؟؟

 ...قبال جوابم یه بله محکم بود...ولی االن...نمی دونم

باراد اخالقای ضد و نقیض زیادی داره ...یه روز خوبه، یه روز شیطون میشه و روز 
 ....ش هم سرجنگ دارهبعد جرئت نداری بهش نگاه کنی...! انگار باخود

 ...ولی دیگه مثل اون اوایل ازش متنفر نیستم ...درواقع هیچ حسی بهش ندارم

 ...هیهی....یا شایدم

 ....با صدا زدن های کسی از خواب بیدار شدم...گیج بهش زل زدم

 هوم؟ -

 حرصی گفت+ نمی خوای بلند شی شب شداااا
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 ردی همینو بگی؟؟خب که چی؟ منو از خواب بیدار ک -بی تفاوت گفتم

 ... و خونسرد پتورو سرم انداختم و به ادامه خوابم پرداختم

که یهو با حس خیسی رو تن و بدنم مثل برق گرفته هااا نشستم و گیج به اطرافم 
زل زدم..با دیدن باراد که با خونسردی تمام با پارچ خالی تو دستش بهم نگاه یکرد 

 ...نه کشیددود از کم بلند شد و خشم تو چشمام زبا

 ...خیز برداشتم سمتش که طبق معمول فرار و برقرار ترجیح داد و جیم شد

 ...دعا کن گیرت نیارم -جیي کشیدم

 صدای خنده اش رو اعصابم بود و از طرف دیگه شاخ دراوردم ...باراد و خنده؟؟

 ...دو خط موازین که هیچ وقت بهم نمی رسن...واال

یهویی بود نتونستم خودمو کنترل کنم خوردم  تو همین گیرو دار یهو برگشت چون
 ...بهش...اونم تعادلش بهم خورد و باهم افتادیم زمین

 ...من روش بودم و صدای قلبشو به خوبی می شنیدم

شده بودم...قدرت انجام کاریو  ته دلم یه چیزی تکون خورد...یه زلزله یا....خشک 
 ..می کوبید...اروووم لعنتی نداشتم....قلبم بی امان خودشو به درو دیوار سینم

 چته؟ چرا اینقدر بی تابی؟

 ...تمام بدنم چشم شده بود خیره شده بود به جنگل چشماش

 ...دمای بدنش حتی رو لباس هم حس می کردم

 ...سرامون هر لحظه بهم نزدیک تر میشدن که

 ...صدای زنگ گوشیش هردومون و از جا پروند ..به سرعت بلند شدم

 ...ده بود و مطمئن بودم قرمزی بیش از حدش تو ذوق می زنهگونه هام داغ ش

اینقدر تو فکر کاری که می خواسىىىتم انجام بدم بودم که نفهمیدم باراد خیلی وقته 
 ...صحبتش تموم شده و بااخم نگام میکنه....اب دهنمو به سختی قورت دادم
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ستام بریم بیرون منتظر  شد نگاش کنم+ قراره با دو شم باعث ن صدا سریع حتی  تم 
 ...بیا

 ...دیگه موندنو جایز ندونستم به سرعت به اتاقم پناه بردم

هوووف....لعنتی...به خشىىکی شىىانس...من نمی تونم تو چشىىماش نگاه کنم حاال 
 هلک هلک پاشم باهاش برم بیرون؟

 .. دست از خودرگیریم برداشتم ..یکی از مانتو هامو بیرون کشیدم

 ...که حتی متوجه نشدم چی پوشیدماینقدر به اون لحظه فکر کردم  

ساله که  17-16دستام از عرق خیس خیس بود....شده بودم مثل دختر بهه های 
 ...اولین بار با یه پسر برخورد میکنن و دستپاچه میشن

اب دهنمو به سىىىختی قورت دادم و پس از نگاه اخر به خودم در ایینه به اجبار از 
 ...اتاق دل کندم

ر خونه چرخوندم و با ندیدنش نفس حبس شىىده در گلوم رو با نگاهم رو دورتا دو
 ...فشار بیرون فرستادم

ولی چه فایده حتما بیرون در پارکینگ منتظرمه و چه بخوام چه نخوام مجبورم 
 ....باهاش روبه رو بشم

 ...با این فکر تمام بدنم به لرزه افتاد

 ...رسوندم و دیدمش بیشتر از این موندنو جایز ندونستم و خودمو به پارکینگ

به جنسیس البالوییش تکیه داده بود و دست به سینه عمیق تو فکر بود و به زمین 
طه  یای خودش  و جا نیسىىىت و در دن ته بود ولی معلوم بود این چشىىىم دوخ
وره..وچقدر دلم میخواسىىىت به اونهکه او اینگونه عمیق فکر میکنه پی ببرم ولی 

 ....حیف که امکانش وجود نداشت

 بریم؟؟ -اجبار قدمی به سمتش برداشتم و لب زدمبه 
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تکون مختصىىىری که خورد و حس کردم...سىىىرمو انداختم پایین اما نگاه خیره و 
 ...سوزانشو میتونستم حس کنم وتاب این نگاه خارج از تحمل من بود

 ...طاقت نیاوردم و زیر چشمی نگاش کردم ...چشماش رگه هایی از قرمزی داشتند

نگاه خیرش ادامه داشىىت که باالخره به خودش اومد و همونطور که چند ثانیه ای 
سوار میشد با صدای ارومی که به زحمت شنیدم زمزمه کرد+ بشین بریم االن هم 

 ...خیلی دیر کردم

 ....منم بدون هیچ حرفی سوار شدم

 ...تو طول راه سکوت ماشین رو تنها صدای اهنگ میشکست

 ...دنباله دارو نداشتیم هیچ کدوممون قصد شکستن این سکوت

 یه حسی مانع ازت مستقیم تو چشماش نگاه کردن و حرف زدن باهاش میشد

شبیه به  سی  ..نمی دونم تا حاال نامردییه چیزی تو دلم تکون خورده بود ...یه ح
شتم ..و تجربه اش نکرده بودم...ولی هرچی که بود باعث ازارم  همهین حسی ندا

 ... وردمیشد و ذره ذره وجودمو می خ

 ...نمی دونم شاید هم کمی شرم یا

 نمی دانی،#

 ..چه دردی دارد

 .. وقتی

 ...حالم

 #...در واژه ها هم نمی گنجد

 .. با توقف ماشین از فکرای عذاب اورم دست کشیدم

 ...نگاه سرسری به اطراف انداختم حتی دل و دماغ اینکه ببینم کجاییم هم نداشتم

 ...شیکیهاما متوجه شدم که رستوران 
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بی اراده پوزخندی رو لبم نشىىىسىىىت ..حتی تو خوابم نمی دیدم یه روزی به این 
 ...رستوران شیک که مطمئنا گرون هم هست بیام

 ...با صداش نگاه گذرایی بهش انداختم+ همین جا بمون تا من ماشینو پارک کنم

 ...باشه زیر لبی گفتم و پیاده شدم

 ...ن شدیمچند مین بعد اومد باهم داخل رستورا

 به سمت گوشه ترین و دنج ترین میز که چند تا دختر پسر نشسته بودند و صدای

 ...قه قه هاشون کل محوطه رو پر کرده بود رفت

همشىىىون با دیدن باراد شىىىروع به احوال پرسىىىی کردن ..انگار نه انگار منم وجود 
 ....دارم

بود و چشىىىمای یکی از اون پسىىىرا که موهای لخت مشىىىکیش رو باال حالت داده 
درشىىتش و بینی و لب های خوشىىفرمش جذابش کرده بود....وبه جرئت میتونم 
بگم شىىىیطون تر از بقیه بود به باراد گفت* اوه..چه سىىىعادتی..! اقای اریان فر تو 
اسمونا دنبالت می گشتیم رو زمین پیدات کردیم...افتاب از کدوم طرف دراومده که 

 مع فکستنی ما تشریف فرما شدین؟قدم رو تخم چشم ما گذاشتین و تو ج

همه از خنده پخش شىىىده بودن بارادم معلوم بود خنده اش گرفته ...ولی سىىىعی 
 ...میکرد نخنده

 ایىىىىىىىىىىش...این تو جمع دوستاشم مغروره؟

 اخمی کرد + پىىىىىىرهان

 ...پرهان دستاشو به حالت تسلیم باال برد و لب زد* من شکر خوردم نزن منو

 ..سر..همیشه از اینا بخور خوبه براتافرین پ +

پرهان لب باز کرد تا اعتراض کنه که یه دختر که موهای فر مشکیش تضاد عجیبی 
شو رو در برگرفته  شکی شت...و م ه های بلندش تیله های م سفیدش دا ست  با پو

 ...بود
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 ..ثانیه هم طول نکشید 5خوشگل بود...انالیزش 

ی باراد و مخاطب قرار داد*بهار خانم پرید وسىىىط حرفش..نگاهش به من بود ول
 ایشونن؟

 ...با سوال دختره نگاه ها به سمتم برگشت و این موضوع معذبم میکرد

 اره +

 دختره که دید دارم گیج و ویج نگاشون می کنم خندید و بلند شد و به سمتم اومد

 (محض اطالع ما هنوز ایستاده بودیم )

سمتم گرفت و به ارامی لب زد+ شو به  ست سانم دخترخاله باراد و خواهر د من پری
 ...پرهان

 و با دستش به همون پسری که اول ورودمون با بارراد حرف زد بود اشاره کرد

 ...خوشبختم پریسان جان -لبخندی زدم

 ....دختر خوبی به نظر می اومد

و خودش مسئولیت معارفه رو به عهده گرفت به سمت دختری که )م ه های بلند 
مای میشی بزرگ ، پوست سفید ، لب و بینی متناسب با چهرش فری داشت و چش

 (اشاره کرد+ساره جان دوست بنده و همسر سام هستند،

شاره کردچشمای زیتونیش و چهره مردونش تنها توصیفی که  سر کناریش ا و به پ
 میتونم در قبال چهرش بگم،

 !!!...و دختىىى

 بادیدنش یخ کردم،

تقسىىیم میکردی من کدوم گوری بودم اخه اوف خداجون وقتی داشىىتی شىىانس 
شد به همه چیزاون از باراد اینم از  شیما گند زده  شاد با ستیم  .یعنی یه روزمیخوا

 !....سىى
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 .صدای جیي جیغوش نزاشت بیشتر از این به شانس گندم فکر کنم

 سالم،بهار جان خوبی؟+

 .خوبم عزیزم-لبمو برای خالی نبودن عریضه کش دادم و گفتم

 .سحر چشمم رو کس دیگه ای چرخید بعد از 

 یه پسر با چشمای قهوه ای روشن و موهای بور لخت و از این جوجه تیغی هاا،

 .از نگاهش خوشم نیومد.نگاهش دوستانه نبود

 .من سپهر هستم برادر سحر،خوشبختم از اشناییتون+

هىىىىىىىىىىىىه!پس بگو چرا اینقدر نهسبه.برادر اینه ,اوف خواهر و برادر عین همن 
 ! .نهسب و  یر قابل تحمل

 .ممنون-نگاهی به دستش انداختم بدون دست دادن بهش خیلی خشک گفتم

 !کنف شد

 !!!..به جهنم.زیاد بهش توجه نکردم. به من چه مردیکه عوضى

 !!چی پیش خودش فکر کرده واقعا

بعد از اشنایی باهاشون گارسون اومد و سفارش گرفت..بعد از خوردن شام تصمیم 
 !! رن شهربازیگرفتند ب

 .البته این پیشنهاد ساره و پریسان بود

 .و بقیه رو هم راضی کردند

 .ولی درکل خیلی خوش گذشت

سال بدون درنظر گرفتند چیزی از  اولین روزی بود که تو این چند ماه یا حتی چند 
 .ته دل خندیدم
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بدون اینکه فکر کنم با کسىىایی هسىىتم که دنیاشىىون با من زمین تا اسىىمون فرق 
 .میکنه

 .بدون اینکه به نگاه های  ضبناک سحر فکر کنم یا نگاه های هیز سپهر

 .فقط برای چند ساعت به ذهنم استراحت دادم

 .ساره و پریسان خیلی دخترای خونگرم و خوبی بودند

و یىه جورایی اخالقىامون مثىىل همىىه و شىىىىایىد این یکی از دالیىل راحتیمون 
 !!باشه.نمیدونم

 .سوار شده بودیم تقریبا همه وسایال رو

 !!!....به پیشنهاد پریسان قرار شد بریم فالوده بستنی بخوریم و

با ضىىربه ای که به پام خورد به خودم اومدم.با دیدن پریسىىان که با نیش باز نگام 
 ... میکنه خونم به جوش اومد

خه تو؟؟؟  جایی ا مد+ک به حرف او بارش کنم خودش  تا فحش  ند  مدم چ تا او
 .ت می کنمدوساعته دارم صدا

 .سوالی نگاش کردم که ادامه داد +نظرتو می خواستیم

 درمورده؟؟-گیج به همشون نگاه کردم

 .پرهان جواب داد+سفرشمال

 .متعجب به باراد زل زدم

 .نگاهش خنثی بود

 .منظورش چیه از این کارا

 .نمیدونم-

شما چرا گیج میزنید؟؟خیلی  شمال.  سته جمعی بریم  سان+ببینید من میگم د پری
 .خوش میگذره
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 .پرهان گفت*من موافقم،خیلی وقته دسته جمعی شمال نرفتیم

 سپهر:منم موافقم تو چی سحر؟؟

ست الاقل یه هوای تازه میخوریم هم  سابی الوده ا سحر+اره فکر خوبیه هواهم ح
 !!عید میریم مسافرت

 . تقریبا همه موافقت کرده بودن فقط منو باراد مونده بودیم

راد سىىوق دادم که دیدم اونم پرسىىشىىی نگاهم میکنه گفت نگاهم رو به سىىمت با
 +نظرت چیه؟؟؟

 .امىىىىىىىمم....خوب...من موافقم. اما تورو نمیدونم-

 .باراد رو به جمع گفت+منو بهارم هستیم

شو طلب داره!!  شماش قورتم میداد. انگارارثه بابا  شت با چ سحر دا نمیدونم چرا 
 ...واالاا

 پس قرار ما دوم عیدپریسان هم با خوشحالی گفت+

ستم قراره چه اتفاقی  شدیم.. نمیدون شین  سوار ما با همشون خداحافظی کردیم و 
 !!!بیوفته!! وگرنه هیچ وقت به این مسافرت لعنتی نمیرفتم

شب هم عیده. همه چی مرتبه. نگاه دوباره ای  دوروزی از اون موقع میگذره . و ام
 .نشستبه اینه انداختم. خوب بودم. لبخندی رولبم 

 ...بهار جون... بهار جون+

عا  باش واق باس عروسىىىکی زی نا دوختم. تواون ل بارا به  گاهمو از ایینه گرفتم و  ن
 !خوشگل شده بود

 جانم؟؟؟ -

 ..بابایی گفت صدات کنم االن عید میشه بهار جون +
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لبخندی زدم، دسىىتشىىو گرفتم و باهم به سىىالن اومدیم سىىفره هفت سىىین رو میز 
لکالمون برای چیدن سفره هفت سین باعث شد لبخندم عمیق چشمک میزد. یاد ک

 !تر بشه.لبخندی پر از حس نابه خوشبختی

شکیش که تو تنش نزدیکه جر  سته بود.تو اون پیرهن مردونه م ش باراد رو مبل ن
بخوره فوق العاده شىىىده بود. لبخندی بهمون زد.این روزا لبخنداشىىىم بی ریاخرج 

 .میکرد

دوختم و ثانیه شىىمار لحظه به لحظه نزدیک تر  TV بهرو مبل نشىىسىىتیم. نگاهمو 
میشدبه سالی که نمیدونستم قراره سرنوشتمو عوض کنه....چشمامو بستم و از ته 
دل ارزو کردم ارامشىىىی که سىىىالها ازم دور بود.واین ارامش چه رویای محالی به 

 !نظرمیرسید.ولی چه  افل بودم از سرنوشتی که برام رقم خورده بود

صدای سالی جدید میداد چشمامو باز کردم که در تیله های  با  توپ که خبر از ا از 
 ..سبزی قفل شد

 !تو نگاهش یه چیزی بود که نمیدونستم چیه درک نمیکردم.شایدم..نمیدونم

 با صدای بارانا نگاهمو ازش گرفتم،

 !عید تون مبارک بهار جون +

 عید توهم مبارک عزیزم-خندیدم ومحکم بغلش کردم 

 از من رفت تو بغل باراد ،بعد 

 .شب خوبی بود.یه جورایی مثل یه خانواده سه نفره خوشبخت

 !!...خوشبخت؟؟؟ هىىىىىىه

***** 

 ...بهار، پاشوخرس جان الىىىىىىىووو؟؟؟ زنده ای هنوز..! بهىىىىىىىىىىىىىىار +

با سرو صدای کسی به سختی یه الی چشممو باز کردم،با دیدن پریسان خواب از 
 ..ریدسرم پ
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 ! خوبه بیدار شدی،االن دیگه می خواستم به بقیه بگم بیان حلواتوبخورن +

نىىىىىه !! قربون دستت من یکی تا حلوای تورو نخورم از این دنیا جم نمی خورم -
 !..نگران نباش

ساعت  شیطنت تند تندانداختم باال،که نگاهم به  صی نگام کرد که ابروهامو با  حر
یدم که گوشای خودم کر شد چه برسه به پریسان که با خورد یه جیي فرابنفش کش
 ..چشمای گرد نگام می کرد

 چته؟؟ جنی شدی؟؟+

غاشىىىم  به جیي جی با خودمو پرت کردم تو حموم و  به حرفش تقری بدون توجه 
توجهی نکردم،تو یه ربع خودمو گربه شىىور کردم اومدم بیرون،پریسىىان با صىىورت 

 قرمز شده ازخشم بهم نگاه می کرد،

طعمه ببر گرسنه بهم دست داد، البته من نخواستم بهش دست بدم ولی چه  حس
 .کنم که، تا اومدم فرار کنم بهم رسید تا جاداشت منو لت و پار کرد

دختره بیشىىعورمنو اینجا دوسىىاعته مهل خودت کردی ،بابا بقیه بیرون منتظرن +
 !االغ

 !خیلی خوب بابا!!نزن دیگه،برم لباس بپوشم،ولم کن-

باس پوشىىىیدم و ارایش باالخ یه ل ره خانم رضىىىایت داد ولم کرد، منم عجله ای 
سامو جمع کرده بودم  شب لبا شکر دی صری هم کردم. د برو که رفتی. خدارو مخت

 وگرنه پریسان یه مو روسرم نمیذاشت

 .با پریسان رفتیم پایین

 !....جمعشون که جمعه گلشون کم بود که اومد.یوهىىىىىو

 !!اری نکردم واال بوخودا..اوا اینا چرا اینجوری نگام میکننانگار قتل کردم، من ک

 پرهان با تمسخر گفت+بهار خانم یکم زود تشریف اوردیداا؟؟

 !از خجالت اب شدم،، اگه جا داشت همونجا محو میشدم..واال..اوووف
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سبت خر( جفتک انداخت وسط+خانم خانما تا  شعور مثل خر )البته بالن سان بی پری
 !!....د و بعد حىىىىاالن خواب بودن

 ..با سقلمه ای که تو پهلوش زدم خفه شد

 !!خوب بریم،دیرشد-رو به جمع با لبخند مسخره ای لب زدم

 پریسان و پرهان با ما میومدند و سحر و سپهر هم با ساره و سام ،

 من و پریسان عقب نشستیم پرهانم جلو بارادم راننده بود،

 ..خوابمون برداینقدر فک زدیم که خسته شدیم و 

شین از خواب بیدار شدم که با دیدن محیط اطرافم خواب از  با تکون های شدید ما
 سرم پرید پریسان هم بیدار شده بود باهم پیاده شدیم ،

 اوفىىىىىىىىىىىىف!! خدا!! چی افریدی؟؟

یه پا قصر بود برای خودش، دور تادورش درختای سر به فلک کشیده احاطه کرده 
 با نمای سفید مثل نگین میدرخشید،بودندو خونه 

 بهار بیا دیگه چرا مثل مترسک سر جالیز اونجا ایستادی؟؟+

 .چشم  وره ای حواله ساره کردم که خندشو قورت داد

 رفتم سمتشون.درباره اتاقا باهم بحث میکردند

که پریسىىان یهو گفت+خوب معلومه دیگه،منو سىىحر باهم سىىاره و سىىام هم که 
م میرن تو اتاق باال و تو اتاق اخریه هم بهار و باراد، تموم..این باهمن پرهانو سپره

 !.دوساعت فکرکردن داره

 جاخوردم، این چی گفت؟؟؟

 .ذهنم قفل کرده بود،نمیدونستم باید چه عکس العملی نشون بدم

 .بارادم دست کمی از من نداشت
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ب پریسىىان بدون در نظر گرفتن صىىورت وارفتمون بلند شىىد رو به جمع گفت+خو
 .دیگه من خیلی خستم میرم بخوابم

 .همه از حرفش استقبال کردند،به اتاقاشون رفتند،فقط منو باراد مونده بودیم

اوف!حاال چکار کنم! یعنیا پریسىىىان بگم خدا چکارت کنه که منوتو همهین ههلی 
 !...انداختی! دختره نفهىىىى

 با صدای سرد و خشکش به خودم اومدم

 بشینی؟؟ قصد داری تا اخر اینجا+

 چشم  ره ای بهش رفتم که بی تفاوت شونه ای باال انداخت و رفت سمت پله ها،

 !منم که دیدم چاره ای ندارم به اجبار دنبالش رفتم

سىىمت اتاقی رفت که معلوم بود با بقیه اتاقها فرق میکنه،اخه همه اتاقها درشىىون 
 ...سفیدبود ولی این در به رنگ شکالتی بود

ىور بعد از اون وارد  ى ى ى ى ىعى ى ى ى ى ى ى شدم،ادبم که خداروشکر حالیش نمیشه،بیشى
 گىىىىىىاو

 ..بی خیالش شدم و مشغول انالیز اتاق شدم

نباتی بود. سىىمت چپ در میز توالت نباتی رنگ قرار -دکوراسىىیون اتاق سىىوسىىنی
 .داشت و تخت تقریبا نصف اتاقو اشغال کرده بود

 سوسنی-تخت یه کاناپه نباتییه تخت دونفره با روتختی سوسنی بود و مقابل 

 .مطمئنا سرویس بهداشتی بودوجود داشت یه در دیگه هم بود که 

انالیزم که تموم شدبه سمت ساکم رفتم ویه دست لباس راحتی برداشتم و توحموم 
 .عوض کردم تو این مدت باراد لباساشو عوض کرده بود و روتخت خوابیده بود

 .اینو از نفسای ارومش فهمیدم

 !!ىىىىىىىىىىىىف.حاال باید کنارش بخوابم .عمرااوفىى
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نیشخندی زدم. و بالشتم و برداشتم رو کاناپه دراز کشیدم. سخت بود.ولی با هزار 
 ....بدبختی باال خره خوابم برد

 !... لطی زدم..یه لحظه مغزم ارور داد!! االن باید می افتادم ولی

 ..تختمبه سختی الی چشمامو باز کردم که متوجه شدم رو 

 .سریع نشستم .وا من که رو کاناپه خوابیده بودم اینجا چکار میکنم

 !!!.....نکىىىىىىىىنه

 !!!.....باراد منو بغىىىىىىىى

 .وای از فکرشم صورتم سرخ میشد

 !!اوف

 .نفس عمیقی کشیدم سعی کردم بیخیال باشم

 !!.....دختره مقیدی نبودم. ولی بااینحال بازم اون شوهىىىى

 .و فکرمم نمی تونم به نسبتمون فکر کنماخ حتی ت

 .بیخیال ٍقضیه شدم و بعد از مرتب کردن سر و ضعم از اتاق بیرون زدم

 .به سمت بهه ها که که تو اشپزخونه بودند و صبحانه میخوردند رفتم

 .سالم جمعی بهشون دادم که نگاهشون به سمتم برگشت

 .روم نمیشد تو چشمای باراد نگاه کنم

 لی کنار ساره نشستم که از شانس گندم روبه روم سپهر نشسته بود،رفتم رو صند

 .و داشت بانگاهش قورتم میداد

 ..چشم  ره های مکرر منم افاقه ای نمیکرد

 .به سنگ پا قزوین گفته تو برو تعطیالت من جات هستم

 !ادم هم اینقدر وقیح
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 .و شستیمصبحانمون که تموم شد با کمک پریسان و ساره ظرف هارو جمع کردیم 

 .سحر خانم هم حتی به خودش زحمت نداد یه قاشق بیاره

 ...ایىىىىىىىىىىىىش!!!! دختره ی .....استغفرا

 .بعد اتمام شستن ظرف ها باهم به سالن برگشتیم

 !!تنها جای خالی کنار باراد بود که رو مبل دونفره نشسته بود. هىىىىىىىىىوف

 چته؟؟؟-حالت متعجبی لب زدم  رفتم کنارش نشستم یه جوری نگام میکرد.با

 .مثل خودم لب زد+هیهی

 .و نگاهشو معطوف بقیه کرد.منم بی خیالش شدم

 . حواسمو به جمع دوختم

 .پریسان با ذوق گفت+بریم پاساژ......شنیدم لباساش حرف نداره

شما خانما اینقدر  شدین  سته ن پرهان به حالت کالفه گفت *اه..بس کن دیگه!! خ
 ..میرین خرید

 .ساره*نه!! تو مشکلی داری نیا

طبق خواسىىىته پریسىىىان اول بریم خرید بعد بعد از کلی بحث باالخره قرار شىىىد 
 ..ناهارمون رو بیرون بخوریم

 ... اون روزم به کلکسیون بهترین روزام اضافه شد

 .بعد از ناهار ساره و پریسان شلوغ بازی دراوردن که شهر بازی برن

سیب زمینی کبابی بخوریم برای شب هم وقتی رفتیم خونه تص شد که  میم بر این 
 ! همین مردا لب ساحل اتیش کردن ودور اتیش جمع شدیم

 بهار ؟؟+

 جان؟؟-به سمتش برگشتم
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 کالفه گفت+میتونم یه سوال بپرسم ؟

 .تعجب کردم+اره بپرس

 ببخش که اینو میگم! اما امىىىىىم...زندگیت با باراد خوبه؟؟+

 .نمی دادمجا خوردم.احتمال اینو 

 ..اونم که قیافه منو دیدلبخند نصفه نیمه ای تحویلم داد

یل ازدواج کرده  + به چه دل باراد چرا و  یه این که  یل هیهکی قضىىى فام خه تو  ا
 .نمیدونه

 کدوم قضیه؟؟  -گیج پرسیدم

 !یه جوری نگام کرد که یعنی خر خودتی

اینو فقط من و  ولی به جاش جواب داد+ من میدونم چرا با باراد ازدواج کردی و
 !..پرهان وخانواده باران میدونیم

 واز کجا؟؟ -اب دهنمو قورت دادم 

نیشىىىخندی زد+ میدونی که باراد و پرهان مثل برادرن برای همین اون به پرهان 
گفته بود منم که فوضول میدونستم این ازدواج یهویی بویایی میده! اخه اونم باراد 

شق باران بود و هر وقت خاله  شد و چند روز که عا صبی می سم ازدواج میاورد ع ا
 !!...اونورا افتابی نمیشد براهمین منم فهمیدم که تو ز

 .حرفشو با صدای پرهان نصفه نیمه ول کرد

 ....ولی منم خوب میدونستم ادامه حرفشو

 !...صورتم گر گرفته بود..فکرشم نمی کردم که

 بارادنمی خوای یه افتخار بهمون بدی بزنی؟؟؟*

 !!!!جوری نگاش کرد که من گرخیدم +نىىىىىىىىىىىىىىهباراد 

 .. اینقدر قاطع و محکم حرف زد که جیک کسی درنیومد
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 !!!!.....ولی پرهان پرو تر از این حرفا بود*باراد به جانىىىىى

 !!پرید وسط حرفش عصبی و محکم  رید+گفتم نه! یعنی نه!!بس کن دیگه

 ...و بلند شد و از جمعمون فاصله گرفت

 !!!تو نمیدونی این نمیزنه گیر دادیاااا +

 .سام بود که اینو می گفت

نه ! اقای -پرهان کالفه خواسىىت بلند بشىىه بره دنبالش که سىىریع بدون فکر گفتم
 .پرهان من خودم میرم

لبخندش نشىىونه تایید حرفم بود. منم به سىىمت باراد رفتم که یکم دورتر ایسىىتاده 
ته بود و به سیاهی دریا خیره شده بود ولی بود و دستاش تو جیب شلوارش گذاش

از نگاهش معلوم بود اینجا نیسىىت،وحتی از صىىدای شىىن ها که زیر پام می لغزید 
هم متوجه حضورم نشد،نمیرخش زیر نور ماه جذاب شده بود حس کردم یه چیزی 

 .تو قلبم تکون خورد

 نمیدونم چی بود دوحس متضاد روبهم القا میکرد

 ىىىىىىىرسارامىىىىىىىش و تىى

ومن از این حسىىىىای گنىگ کىه این چنىد روز تو وجودم شىىىکىل گرفتىه بود 
 ..میترسیدم.خیلیم میترسیدم

 .افکارمو پس زدم وبه حرف اومدم

 خوبىىىىی؟؟؟-

تکون خورد انگار زیادی تو افکارش  رق شده بود ،به طرفم برگشت و مستقیم بهم 
 .ار پوشانده بودخیره شد ،جنگل وحشی چشماش رو پرده ای از گرد و  ب

 !لبخند محوی زد که انقد محو بودکه فکر کردم خطای دیده

 .اگه به حال من میگن خوب اره خوبم+
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 .دلم سوخت.برای صدای بمش که خشدار شده بود

 چرا یهو اینجوری شدی؟؟؟-

 !پوزخندی زد! در سکوت خیره شده بود به دریا

 .نمیدونم+

 .دیگه حرفی نزدم

لصىىه بودم که باصىىدای بهه ها که صىىدامون میکردند به نمیدونم چقدر تو اون خ
سته بودم برای همین بدون افکار  شتیم و هر کی به اتاقش رفت. خیلی خ ویال برگ

 .....ازار دهنده به خواب رفتم

سام از اتاق  شیدن لبا صر و پو شدم. بعد از یه دوش مخت صبح زودتر از همه بیدار 
 (خوابیده بودم باراد رو کاناپه بعىىىىلهزدم بیرون )البته محض اطالع من رو تخت 

تا بقیه بیان مشغول درست کردن صبحانه شدم درحین کار یه اهنگی هم زیر لب 
 .زمزمه می کردم عاشق ریتم و صدای خواننده اش بودم

 عشقت افتاده به قلبم-

 وای از دلم

 بستم دل به دلی که برده دلم

 تو که میخندی قلبم اروم میگیره

 !!!!!!......میشىىىىىناراحت 

 چیکار میکنی؟؟؟+

 . از ترس هینی کشیدم و لیوانی که دستم بود با صدای بدی شکست

 چت شد؟؟+

 .میمیری قبل از اومدنت اعالم وجود کنی-با این حرفش منفجر شدم
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 .یه تای ابروش پرید باال و با تمسخر نگاهی به سر تا پام انداخت.یه جوری شدم

 !!!!لعنىىىىىىىىتی

 .چه دوری هم گرفته دختره*" پاپتی+

عصبی نگاش کردم که پوزخند مسخره ای زد گفت+هىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم!!!چیه؟؟دروغ 
 میگم؟؟

 .جلوش ایستادم وتمام نفرتمو تو نگاهم ریختم و بهش خیره شدم

 .بغض داشتم ولی نزاشتم تو صدام تاثیری بزاره

 .رمهر چی که باشم از تویی که هر دقیقه تو بغل یکی خیلی بهت-

 !ازخشم قرمز شده بود،پوزخندی بهش زدم . که تاتهش بسوزه

 دستاشو مشت کرد و از

 !!!...زیر دندونای قفل شدش  رید+خفه شو دختره اشغىى

 .لذت بردم از این خشمش...!! از خشم زیاد داشت میلرزید

 .معلوم بود داره اتىش مى گيره

 !!!.....اوه....! ميىدونم حرف حق تلخه كه اينجورى تىىىىى-

 .یهو یه طرف صورتم سوخت

 چىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىی؟؟؟؟؟؟

 .منىىىو زد

 به چه حقى؟؟؟

 ولى.... پوزخندى زدم

دسىىتم رو صىىورتم گذاشىىتم خون گوشىىه لبم رو پاك كردم با انزجار و نفرت نگاش 
 كردم
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 به ثانيه نكشيد كه صداى قدقديش بلند شد

بدونى فهميدى؟دنيا همينجورى نمى گذره فكر نكن نمى دونم  اينو زدم تا حد تو+
شىىوهر بدبختت و ول كردى و با باراد ازدواج كردى فقط....!!مواظب خودت باش 

 !خانم كوچولو

سرد ترين لحن  شدم وبا  شپز خانه بره بيرون مانعش  ست از ا شخدى زد خوا ني
ست .ولى يه ن -ممكن لب زدم  صيحت از من به نه خودت نه حرفات برام مهم ني

تو! خودتو خسىىته نكن باراد به تو امثال تو تفم نميندازه چه برسىىه به.....!! هه...! 
 !!!!پس زحمت نكش مامان بزرگ

 تيكه اخرشو مثل خودش گفتم و كمى به عقب هلش دادم

 از خشم سرخ شده بود تو عمق نگاهش چيزى بود كه باعث ترسم ميشد

 !..... ولي

 شه ها رو جمع كردمبا رفتنش منم خرده شي

 يعني گند زد به صبحماااا

 اوففففف

 .خجالتم نميكشهال ولي حال كردم خوب حالشو گرفتم دختره بيشعور! وا

 .....با اومدن بقيه بى خيال اتفاقات افتاده شدم

 .و مشغول خوردن صبحانه شدم بعد از صبحانه با كمك پريسان ميزو جمع كرديم

 !...تو چشم عتيقه خانم بشماصال حوصله نداشتم دوباره چشم 

 همونجا رو صندلى هاى اشپز خانه نشستم و  رق شدم تو افكار خودم که

 .صداي پريسان نجاتم داد

 بهار بهار كجايى؟؟؟ +
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يه  ما زنا بريم بيرون  گيج نگاش كردم دوباره گفت + كجايى؟ ميگم قرار شىىىده 
 دوری بزنيم توهم مياى؟؟

 .دارم شما خودتون بريدنه حوصله ن -بي حوصله جواب دادم 

 .اخم كرد+ چى چيو نميام بلند شو ببينم

 .دستمو كشيد و وادارم كرد بلند بشم، حرصى نگاش كردم

 خو بگو بايدبياى ديگه سوال كردنت چيه اخه؟ -

 شيطون نگام كرد و ابروهاشو تندتند انداخت باال

 .خيلى خوب ولم كن برم حاضر شم-تسليم شدم حرصی لب زدم 

 ...ل و گشادی تحويلم داد با سر حرفمو تایید كرد و رفت طرف اتاقشلبخند گ

 !!اه لعنتی

 .خوب نمى خوام بيام قيافه نحص اونو ببينيم زوره مگه

 !ايش

 .با حرص پامو كوبيدم رو زمين رفتم تو اتاق تا حاضر بشم

 بي حوصله هرچی دم دستم بود پوشيدم وبا يه ارايش مختصر از اتاق زدم بیرون

 .هم حاضر بودندبقيه 

 .سوار ماشين شديم

 .من جلو نشستم پريسان راننده بود و ساره و سحر هم عقب نشستند

 بعد از كلى گشت و گذار تو شهر باالخره خانما رضايت دادند برگرديم خونه

 .هوا تاريك شده بود

هم حوصله نداشتم هم خسته بودم پس بدون شام و با همون لباسا رفتم رو تخت 
 .ردو خوابم ب
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 .با حس تشنگی زياد از خواب بيدار شدم اتاق كامل تاريك بود

 !معلوم بود نصفه شبه

 .بارادم رو كاناپه خواب بود

 !!اوووووف

 .هر كارى كردم نتونستم دوباره بخوابم

 .بلند شدم و بدون هيچ سرو صدايى از اتاق بيرون اومدم

 .و به سمت پله ها رفتم

بودم كسىىىی باقدرت هلم داد و صىىىدای جيغم  هنوز پله ى اولى رو پایین نرفته
 !.....همزمان شد با افتادنم از كلي پله و

 ناله ای كردم و خواستم چشمامو باز كنم اما انگار به پلك هام وزنه زده بودند

 صداى سام وشنيدم* به هوش اومد

 سرم تير می كشيد حس ميكردم هر لحظه ممكنه سرم منفجر بشه

 سرم شنيدمال صداي اشنا باراد رو با

 !فقط بلده در دسر درست كنه+

 .از اينكه تو اين وضعم بهم تيكه می انداخت دلم می خواست خفش كنم

 .به سختی الى پلك هامو باز كردم

 .اولين كسی كه ديدم باراد بود و بعد پريسان و پرهان و.......همه باال سرم بودند

 چيشده؟-باصداى خش گرفته اى گفتم

 ....مهمون خواب بوديم كه صدای جيغتو شنيديم وپريسان جواب داد+ ه

 .يكي منو هل داد -تازه همه چى يادم اومد 

 .بردم رو سرم گذاشتم باند پيهى شده بودال دستمو با
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 .وبه دستم سرم وصل بود

 باراد پوزخندى زد+ ضربه اى كه به سرت خورده مختم تكون داده ؟؟

 !!!سرمت تموم نشدهخواستم بلند بشم كه سام گفت+ بلند نشو تا 

 !ساره سريع گفت*سام دكتره

 .بي توجه به حرفشون سوزن سرمو از دستم كشيدم كه صداى همه در اومد

 .خون از دستم چكيد اما اعتنايى نكردم... درد وحشتناكی توی سرم بود

صدای بلندى تو  شت به سمت سحر رفتم و يقشو گرفتم و با  ولی برام اهميتى ندا
 !توئه... تو عوضى هلم دادىكار   -صورتش  ريدم

 با قیافه متعجبى لب زد + ديوونه شدى تو؟ چه هل دادنى؟

 كسی دستمو كشید برگشتم... باراد بود با اخم گفت+ داری چیكار ميكنى؟

من مطمئنم يكى منو هل داد ! كی تو اين خونه با من دشىىمنه جز اين؟؟ شىىك  -
 .ندارم كار خودشه

ضربه سرت خيلى شديد بوده دارى چرت و پرت با همون لحن سردش گفت+ انگار 
 !ميگى

 !بعد رو به بقيه ادامه داد+شما هم بريد بخوابيد اول صبحى گرفتار شديم

با من اينطورى حرف  ظه بود تو جمع  قدر بى مالح گاش كردم... ان با نفرت ن
 .میزد.انگار نه انگار دارم ميگم يكى هلم داده

 .سحر با پيروزى نگام ميكرد

 !كارت بى جواب نمى مونه  -لب زدمبا نفرت 

اخمى كرد و با بقيه از اتاق بيرون رفت,رو تخت نشستم و سرمو بين دستام گرفتم 
 ,كه حس كردم كسى كنارم نشست, برگشتم پريسان بود

 .بانگرانى نگام ميكرد
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 .سوالى نگاش كردم

انت لب زد+ از باراد ناراحت نشىىىو, ميدونى كه چقدر مغروره، ولى بهار خيلى نگر 
 !شده بود

 پوزخندى نسارش كردم

 دوباره خودش به حرف اومد + بهار تو مطمئنى كسى هلت داد؟

ستم جواب بدم براهمين بحث و عوض كردم  سرم خيلى درد ميكنه  -نمى خوا من 
 ميشه تنهام بزارى؟؟؟

به چيزى فكر نكن فقط بخواب  ما عزيزم ،  نده اى بهم زد + حت ند دلگرم كن لبخ
 باشه؟؟؟؟

 .كون دادم اونم بدون هيچ حرفى اتاقو ترك كردسرى ت

سته بودم كه بدون اهميت بهش بخواب  شد انقدر خ شمام گرم  زير پتو خزيدم چ
 .....رفتم. خوابى توام با ارامش

با حس نوازش كسى رو گونم بيدار شدم.تعجب كردم خواستم چشمامو باز كنم اما 
 صداش مانع شد+ دارى چه باليى سرم ميارى دختر؟؟؟

 گر گرفته بودم. خدا كنه نفهمه بيدارم. ولى از حرفش گيج شدم منظورش چيه؟؟؟

صداى  شت و  سنگينش از روم بردا ساعت ولى باال خره نگاهاى  نميدونم ثانيه يا 
 !قدماش كه ازم دور ميشد بهم فهماند كه داره ميره

 .اروم پلكامو باز كردم

شناخته اى تو وجودم ريشه زده بود كه نه ميشناختمش نه ميدونستم  يه حس نا
يدا  حالتم پ ند ميزد و من جوابى براى اين  نگ بود. قلبم هنوزم ت يه! خيلى گ چ
نميكردم و اين منو گيج وسىىىردرگم ميكرد.و اخالقاى ضىىىد ونقيض باراد كالفه ام 

تش به نتيجه درستى برسى و كرده بود! فهميده بودم نميتونى از روى حرفا و حركا
هاش  با گه نميشىىىد پيش بينيش كرد و اين براى منى كه قرار بود  بارت دب به ع
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شه  زندگى كنم و معلوم هم نبود چه موقع و چه وقت اين زندگى اجبارى تموم مي
 ...خيلى سخت بود و به عبارتى طاقت فرسا

شت و تقريبا جو بينمون خ سرد و گرفته دوروزى از اون ماجراى افتادنم ميگذ يلى 
 .است. ومن دوست ندارم بقیه به خاطر من مسافرتشون زهرمارشون بشه

بارادم از اون روز به بعد خيلى سىىرد باهام برخورد ميكنه. حتى سىىرد تر از روزاى 
 اشنائيمون! اين سرديش برام مهم نيست اما.... به خودم كه نميتونم

 .دروغ بگم از اين رفتارش دلخور ميشم

دا برگرديم تهران،خداروشىىكر چون ديگه واقعا خسىىته شىىده بودم از اين قراره فر 
مسافرتى كه هر روزش با يه اشوبى به پايان ميرسه،ديگه كشش يه ماجراى جديد 

 .رو ندارم اما انگار دنيا با خوش امد من پيش نميره

 .اخرين روزى كه اينجا بوديم قرار براين شد جنگل بريم

 .روسرم انداختم وبا برداشتن گوشيم از اتاق خارج شدمرژمو تمديد كردم و شالمو 

 ......... فقط سحر هنوز اماده نشده بود،اوففف! دختره ى

اوا ندا جون از اين ورا نبودى چند وقته؟؟؟+من كه مثل تو -ندا+بى ادب شىىديا؟؟؟)
 (!!!بيكار نيستم

 .تا خواستم چند تا درشت بارش كنم پريسان صدام كرد

 ىىىىىىىىىىىىىىىوم؟؟؟؟هىى-برگشتم سمتش

 بى ادب هوم چيه بگو جانم عزيزم؟؟؟؟+

 !!!!اوهوكى؟؟ يكم خودتو تحويل بگير خانم-

 چپکی نگام كرد+بيخيال حاال ميخواى تا صبح بحث كنى؟؟؟

 خوب حاالتوام، چيكارم دارى؟؟؟ -



                 
 

 

مائده نادریان|  باران بهاریرمان 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

77 

 

نيششو گشاد كرد و باذوق بهگانه اى گفت+امممم...! پايه يكم كرم ريزى هستى 
 ؟؟؟

 بهه شدى؟؟ -يدمخند

 !!اا... خوب حوصلم سر رفته+

 خيلى خوب.... چكار كنيم؟؟؟ -چشمامو تو حدقه گردوندم

 !!به روبه روش اشاره كرد. رد نگاهش دنبال كردم . تارسيدم به سحر

 ....چشمام برق زد

 ...اوه

 ...نقششو اروم برام گفت

 نيشخندى زدم و ابروهام پريد باال

 هستى؟؟؟+

 !چهار پايتم رفيق -كردمشيطون نگاش  

سانم  سحر گفت با ما مياد وپري شانس گندم  شديم و راه افتاديم واز  شين  سوار ما
 ..مجبور شد بره تو ماشين ساره اينا

 !!اووفف

بى خال عشوه هاى سحر شدم وتو راه به نقشمون فكركردم. يه اشى برات بپزم يه 
 !!ایین!ههوجب رو ن روش باشه حاال منو از پله ها پرت ميكنى پ

منو نشىىناختى هنوز!هركى با بهار درافتاد ورافتاد! بعله! من همهين ادمى هسىىتم 
 !هيهكارى و بى جواب نميزارم

با توقف ماشىىىين از فكر بيرون اومدم با كمك بقيه وسىىىايالرو از ماشىىىين بيرون 
 اورديم،اقايون هم براى جمع كردن چوب رفتن،

 .رين وقت براى اجراى نقشمون بودنگاهى به سحر انداختم تو گوشيش بود.بهت
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 !وقتشه -به پريسان كه كنارم نشسته بود اروم گفتم 

 .چشماش برق زد با سرش حرفمو تائيد كرد

 ساره مشكوك نگامون ميكرد

 منو بهار ميخوايم بريم يكم اين اطراف دور بزنيم شما هم ميايد؟؟+

 ساره+من ميام

 تو نمياى؟؟ -به سحر نگاهى انداختم 

 !گوشيش براداشت لب زد+نه من نميام،حوصله ندارم  نگاه از 

 .....تو  لط ميكنى نياى من براى هيچ وپوچ نقشه نكشيدم كه

 به سمتش رفتم و دستشو كشيدم.با تعجب بلند شد

 !پريسان بيشعور هم ريز ريز ميخنديد

اا سىىىحر جون بدون تو كه -بى توجه به چهره بهت زده اش با لحن مظلومى گفتم
 !هخوش نميگذر 

سىىىحر و كفن كنند چشىىىماش افتاد كف پاش..حق داره بنده خدا تا ديروز به زور 
 .....نگاش ميكردم حاال

 ..نميدونه چه نقشه شومى در انتظارشه

شدى بهار؟؟؟) من دقيقا بايد به چيه اين حسودى كنم -ندا+نچ...نچ....چه حسود 
 (....؟؟؟+ديگه دیگه

مياى  -ه اى تحويلش دادم بيخيال مضىىىخرفات ندا شىىىدم و يه لبخند مسىىىخر 
 ديگه؟؟؟؟

 ..حتى اجازه حرفى بهش ندادم و دستشو كشيدم اونم به اجبار دنبالمون اومد

 ..به من ميگن بهارنه برگ چغندر
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 .....يوهاهاهاها

 .....چه خبيث شدم من.... ولي حقشه

 يه يه ربعى بود كه راه ميرفتيم تقريبا دور شده بوديم

 ..گرفت منظورموچشمكى به پريسان زدم كه  

 اروم به ساره قضيه رو گفت كه اخمى كرد و با  ضب نگامون كرد

 تولوخدا-چشمامو مثل گربه شرك كردم با لحن ساره خر كنى گفتم

 .نفسشو با حرص بيرون داد+اوكى

سحر كمى از ما جلوتر بود به ساره اشاره كردم كه بدون هيچ حرفى بين درختا گم 
 شد

 ...از نقشمونچند لحظه صبر كردم و ا 

 بهه ها؟؟؟ ساره كو؟؟ -ترسيده دور خودم چرخيدم و جيي زدم

 هردوشون به طرفم برگشتند

 .يعنى چى؟؟االن كه اينجا بود +

 اينو پريسان گفت

 .نمى دونم بياين كمى اينجا رو بگرديم -

 .سرى تكون دادند

 .حاالنوبت من بود كه از صحنه خارج بشم

 .چشمك زدپريسان دور از چشم سحر بهم 

 .تو يه موقعيت مناسب كه حواسش نبود خودمو درون درختا پنهان كردم

 .من فقط ميتونستم صداى جيغاشون روبشنوم

 بهار،ساره كجائين؟؟؟+
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 !!صداى سحر بود كه با وحشت صدامون ميكرد..هه..مونده تا سنگ كوب كنى

 لبخند كجى رو لبم نشست

 نبايد اين كارو ميكرديم؟؟+

 چرا؟؟ -م به طرفش برگشت

 نميبينى چه قدر ترسيده؟؟؟+

 !به درك-پوزخندى زدم

 ساره بابهت نگام كرد

 .اما كم كم اون بهت اوليه جاشو به يه لبخند شيطنت اميز داد

 .تعجب كردم

 !خودش به حرف اومد+اهان،فهميدم

 چيو؟؟؟ -

 !بماند+

 نماند!يعنى چى؟؟-

 اينجائين؟؟خواست حرفى بزنه كه صداى پريسان مانع شد+بهه ها 

 !اره،بيا اينجا -

 .به سمتمون پاتند كرد.نيشش تا بناگوش باز بود كه باعث خندم شد

 !!!!....واى نميدونيد سحر چ شكلى شده بود!!رنگش مثل گچ سفيد شده بىىىى+

 .جيي سحر حرفشو نصفه كرد

 ساره، پريسان اگه اين يه شوخيه بدونين خيلى بى مزس،كجائين؟؟+

 .ا انداختمنگاهى به اون دوت
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 شما هم به همون چيزى كه من فكر ميكنم فكر ميكنيد؟؟-

 سرى تكون دادند،

 .كه نيشخند مرموزى رولبمون نشست

 .اروم به طرف جايى كه سحر بود رفتيم

 .دقيقا پشتش بوديم

 .با دستم به بهه ها اشاره كردم

 ...و شروع كردم به شمردن

 .جيي زديمكه رسيد همزمان باهم با صداى بلندى   ٣به 

چون لب سراشيبى ايستاده بود پاش ليز خورد و قبل از اينكه پرت بشه دست منم 
كشيد چون يهويى بود تعادلم بهم خورد و جيغم همزمان شد با پرت شدنمون تنها 
چيزى كه يادمه جيي هاى دخترا و برخورد سرم به يك چيز محكم و  رق شدنم تو 

 .....سياهى مطلق

شدم.بوى الكل كه بهم خورد بادرد وحشتناكى كه  تو وجودم پيهيد از خواب بيدار 
 .فهميدم بيمارستانم و اتفاقات مثل فيلم از جلوم رد شدند

 .... اون نقشه، ترسوندن سحر، جيغمون و در اخر

اخ...چى ميخواسىىتم چى شىىد..حتى تو اون موقعيتم دسىىت بردار نبود.دختره ى 
 !!عوضى

 ...الس داشتم اسمم شمسى بود وااتيش گرفته بودم اوفف من اگه شان

 .تو همين افكار دستو پا ميزدم كه در باز شد

 .نگاهمو معطوف در كردم كه قامت باراد رو در چار چوب در تشخيص دادم
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چشماش قرمز بود انگار چند روزه نخوابيده! ته ريش تو صورتش باعث حيرتم شد 
خيليم نامرتب وبه هم ريخته چون تا حاال نديده بودم باراد ته ريش بزاره به عالوه 

 .بود

 .صداى خشدارش بلند شد

 خوبى؟؟؟+

 مهمه مگه؟ -پوزخندى زدم 

 عميق نگام كرد +اره

 اگه بگم قلبم نلريزيد دروغ گفتم ولى چرا ؟؟

 ..سكوت سنگين بينمون رو شكست +ولى واقعا كار احمقانه اى كرديد

 .حرصم گرفت از اين حرفش

 ؟چيه نگران سحر جونتون شديد؟-

 تك خنده اى كرد با لحن شيطونى كه ازش بعيد بود گفت+حسودى ميكنى؟؟

 !همهين تحفه اى هم نيستياااا اقا باراد -اخمام رفت توهم 

 ..اخماش رفت توهم. وچپ چپ نگام کرد

 !!ااخ حال كردم اصال دلم خنك چيه يخمك شد،ايش!!! پسره ى پرو از خود راضى

 (جوابيم نداشتاااابدون اينكه جوابمو بده ) البته 

 !!هونطور كه به سمت در ميرفت زمزمه كرد +ميرم بپرسم كى مرخص ميشى

 !!بيرون كه رفت از خنده پخش شدم

فرداى اونروز مرخص شىىدم، قرار بود از همونجا برگرديم تهران،خيلى مونده بوديم 
تازه  و تقريبا از كار و زندگى انداخته بودمشون،بنده خداها سفر اونا هم خراب شد،

سىىحرخير نديده هم هيهيش نشىىد فقط كمى خراش برداشىىت حاال من يه هفته 
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شده واون فقط چند تا خراش  سيب به من وارد  بيهوش بودماااا، مثل اينكه همه ا
 ! كوچيك برداشته

 هى...بيخيال شانس خوشگلم شدم و حواسمو به جاده خيره كننده شمال دوختم

اشىىتم ، بارانا بود وقبل از اينكه قطع بشىىه با صىىداى زنگ گوشىىيم نگاه از جاده برد
 .جواب دادم

 جانم؟؟ -

 .بهار جون كى مياين؟من دلم برات تنگ شده+

اخ من قربونت برم عزيزكم، منم دلم برات تنگ شىىىده، تو راهيم نفسىىىم،زود زود -
 !!!....ميايم پيشت!باشىىى

 با صداى هق هقش حرفمو قطع كردم_ گريه چرا دختر خوب؟؟

 اا زود زود بيا پيشم؟؟قول داديا+

 باشه عشق خاله، كارى ندارى با من عزيزم ؟؟ -

 نه خاله جون،خدافظ+

 مواظب خودت باش خدافظ -

 تماسو قطع كردم

دوهفته بود كه نديده بودمش دلم ميخواسىىىت بال داشىىىتم تا بتونم پرواز كنم به 
 ...سمتش حيف كه

رفتم.... افل از خيلى خسىىته بودم پس سىىرمو به شىىيشىىه چسىىبوندم وبه خواب 
 ...سرنوشتى كه در انتظارمه

 .بهار، بهار خانم ....بلند شو رسيديم+

سكوت برقرار  شتم.براى چند لحظه  شمامو ندا تكونى خوردم ولى حال باز كردن چ
 شد منم داشتم دوباره بيهوش ميشدم كه يهو ديدم روهوام
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 !!وا يعنى چی

شيدم  سوس نفس عميقى ك شنايى نامح خودمو جمع كردم واز باحس بوى عطر ا
 .....خستگى زياد چشمام دوباره گرم شد وبه خواب رفتم

با پرت شدن يه چيز سنگين رو شكمم با وحشت از خواب پريدم،چشماى گردمو تو 
چشىىماى شىىيطونش دوختم وتازه به عمق ماجرا پى بردم و جيي بلندى كشىىيدم 

 .ببينم بارانا خودم ميكشمت دختره ورپريده!وايسا-وافتادم دنبالش 

فقط  -اونم با جيي جیي درميرفت. اينقدر دوییده بودم به نفس نفس افتاده بودم 
 !!!...من گيرت بيارم ميدونم با تو چكار كنم دختره پرو

سه متر كه جاى خود داره  صداى باراد  متر رفتم  ٢٢٥خودمو رومبل انداختم كه با 
شما  شتم )خله  زياد به چرت وپرتاش دقت باال به پرنده ها حال و احوال كردم برگ

 (نكنيد ن.د

 چرا انقدر سر وصداى مى كنيد؟؟؟+

بارانا هم سىىو اسىىتفاده گر )دختره نمک نشىىناس نگاه كناااا(رفت پشىىت باراد قائم 
 ..شد

 .بابا بهار جون ميخواد منو بزنه+

 چرا دروغ ميگى بهه؟؟-چشمام افتاد كف پام 

 .هم خندم گرفته بود هم داشتم حرص ميخوردم

 .زبونشو برام دراورد كه يه چشم  ره بهش رفتم

 .منو نگاه كن+

 اب دهن نداشتمو قورت دادم و سرمو اوردم باال

 با تاسف نگام ميكرد

 !!حرصم گرفت ..واسه عمت متاسف باش بيشعور گااااااو
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 از سنت خجالت بكش با يه بهه كل ميندازى؟؟؟+

نه كى  اى حرصىىىم گرفت .....اى حرصىىىم گرفت .. من جواب اينو ندم فكر ميك
 !هست..نه

 اوال من مثل شما فسيل نيستم ثانيا دوست دارم مشكل دارى؟؟ -

شيدم و فرارو  شت طرفم كه يه جيي فوق بنفش ك شد يهو خيز بردا شم قرمز  از خ
 ..برقرار ترجيح دادم و جيم شدم

 يه دور كامل حياطو دور زده بوديم ولم نميكرد حاال

 !!ارت ميكنمبهار جرئت دارى وايسا؟؟بيه+

 اقا ما اصال بى جرئت ول كن ديگه؟؟ -

 نه ديگه من بايد به شما فسيل بودنو نشون بدم خانم؟؟+

 من شكر خوردم!!دست از سر من بردار بابا!؟؟-ريز ريز خندیدم

 !نه ديگه نشد من با شما كار دارم.وایسا بهار+

 يه لحظه حواسم پرت شد و پام ليز خورد و

 !!!!!شىىىىىىىىىىىپىىىىىىىىىىىلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق

 افتادم تو استخر

 اوووف

حداقل عمق استخر زياد نبود . دست و پا زدم و خودمورو اب نگه داشتم ، موهاى 
شو  شم  ره رفتم و اينكارم خند صبى به باراد كه ميخنديد چ سمو كنار زدم و ع خي

 تشديد كرد

 اى بابا

 !!تقصير تواا ديگه زهر مار بيشعور همش -
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 خنده هاش رو مخم بود

 !!!...شیطونه میگه اونم بنىىىى

 لبخندی به شیطون وجودم زدم،،دمت گرم راهکار خوبی ارائه دادى

 حاالبه جاى اينكه بخندى كمك كن بيام باال-

مشىىكوك نگام كرد ولى چيزى نگفت دسىىتشىىو كه گرفتم كمى خودمو كشىىيدم باال 
صميم  يره منت شيدمش اونم چون انتظارش رو ولی تويه ت سمت خودم ك ظره به 

 ...نداشت پرت شد تواب

 ..از سروصورتش اب ميهكيد..خنده اى كردم كه عصبى نگام كرد

 !ى هر چی عوض داره گله نداره جناب

 عه! اینطوریه؟؟+

 !بىىىىىىىعلىىىه -

 نیشخندی زد+خوب خانم خانمااز من،فرار می کنی؟؟

 ....بودم انگار امروز از دنده شیطنت بلند شده بودتا حاال این روشو ندیده 

هىىىىىی خدااااا.....من اگه شانس داشتم اینجا نبودم که هىىىىىىىی....! زیر لب 
چند تا بد وبیراه نثار روح پرفتوح عمه جان کردم....! االن چه  لطی بود من کردم 

 ...اخه

ماش رو صىىىورتم دودو ميز  ند...چشىىى به طرف خودش برگردو حالتمون منو  د...
اينجورى بوداون دسىىتاشىىو دور كمرم حلقه كرده بودومن دسىىتام رو سىىينه هاى 
ستبرش بود وقلبش زير دستام بود و ميتونستم ضربان قلبشو حس كنم  ير عادى 
سينم مى كوبيد...لحظه ى حيرت  شو به درو ديوار  تند ميزد مثل قلب من كه خود

ى دونسىىىتم باید چيكار كنم... نگاه اورى بود.. هيهكدوممون حرف نمى زديم...نم
خيرش اذيتم نمى كرد ولى يه حسىىى عجيب بهم دسىىت داد که تا حاال تجربه اش 
شده بودم...هيچ حركتى نمى  سبزش  نكرده بودم...يه حس ناب...مسخ تيله هاى 
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تونسىىىتم انجام بدم...البته توان كارى هم نداشىىىتم...تمام انرژيمو اون تيله هاى 
 ...وحشيش گرفته بودن

 خوشبختی به ادعا نیست#

 به تظاهر نیست

 به گفتن نیست

 خوشبختی یه حسه

 #وقتی خوشبختی که اونو حس کنی

 ....نمى دونم چقدر تو حال خودمون بوديم كه

 ...بابا....بهار جون+

نمى دونم تىىا كى بين قلىىب و عقلم در جىىدال بود...قلبم مى گفىىت بهىىار اون 
شىىوهرته....ولى عقلم سىىاز مخالف مى زد..ولى بالخره قلبم پيروزشىىد....پيروز شىىد 
وارووم شدم....به اروومى بلند شدم تابه حمام برم...زيردوش، اب روى پوستم مى 

ه رو لىىغىىزيىىد...و ارومىىمىىم مىىى كىىرد...حىىاال چىىجىىورى بىىاهىىاش روبىى
ساعتى رو توحمام فكر كردم و فكركردم ...و  شم...اووووف....لعنتى....يه يكى دو ب
به نتيجه ى درسىىىتى نرسىىىيدم....ولى فراموش كردنش هم راحل خوبى به نظر 
مياد...پس همين روند رو در پيش مى گيرم....لباس كه پوشىىىيدم تازه نگاهم به 

مى دادند...اوه....سىىكوت و صىىبح رو نشىىون ٤سىىاعت افتاد.....و عقربه ها،سىىاعت
يدند....نمى دونم چرا ولى يهو دلم  تاريكى خونه نشىىىونه اين بود كه همه خواب
خواسىىت بارانا رو ببينم يه حسىىى بهم مى گفت اخرين باره...پس به خوبى ازش 
شدم....به  شونه اى باال انداختم و بيخيال اون حس عجيب  ريب  ستفاده كن... ا

شم...تو سمت اتاق بارانا رفتم و  درو به اروومى باز كردم تا مبادا مزاحم خوابش ب
شه پس از اتاقش  شد....تكونى خورد كه ترسيدم بيدار ب خواب مثل فرشته ها مى 
ستگيره در و لمس  سمت اتاقم كج كردم ولى قبل از اينكه د بيرون اومدم و راهمو 

ل پسر بهه هاى كنم...نمى دونم چيشد كه از اتاق باراد سر در اوردم...تو خواب مث
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تخس ميشد...لبخندى از اين فكر رو لبم نشست...ولى به ديقه نكشيد كه خنده رو 
لبم خشىىك شىىد...من دارم چيكار مى كنم...اوووف... انگار امروز عقلمو از دسىىت 
صد خوابيدن به طرف  شدم....و اينبار واقعا به ق سرعت از اتاقش خارج  دادم...به 

پشىىىتمه.... سىىىريع برگشىىىتم....ولى كسىىىى اتاقم رفتم..كه حس كردم كسىىىى 
ستى جلو  سه د شدم....ولى قبل ازاينكه پام به اتاق بر ضوع  نبود...واا..بيخيال مو
ستش فرار كنم....ولى زورم بهش  دهنمو گرفت و جيغمو خفه كرد...تقال كردم از د
نمى رسىىيد...اونم محكم منو گرفته بود....سىىعى كردم نفس نكشىىم و به تقال هام 

دم... ولى اخر به اجبار به دليل كمبود هوا نتونستم تحمل کنم نفس عميقى ادامه ب
كشىىيدم....و كم كم ديدم تارشىىد .....ولى قبل از اينكه كامل از هوش برم صىىدايى 

 .... اشنا تو گوشم پهيد+تو فقط مال منى بهارم....و بعد فقط سياهى بود وسياهى

 فصل چهارم

 ..افشای حقیقت

باز كردم....تمام بدنم کوفته بود...دوربرمو با گيجى نگاه  به سىىختى الى چشىىمامو
كردم...یک اتاق...با يك پنجره كه پرده كلفت بنفش داشىىىت و يك صىىىندلى روبه 

 روى جايى كه نشسته بودم...با ترس سيخ شدم رو صندلى...من كجام؟؟

اينجا كجاسىىت؟؟اومدم بلند شىىم كه دردى تو دسىىتم پهيد...نگاهم رفت سىىمت 
 ....دستايى كه با يك طناب كلفت زرد رنگ بسته شده بودن به صندلىدستام..

سىىىعى كردم يادم بياد اينجا چه اتفاقى افتاده....ومن اينجا چيكار مى كردم؟؟؟ 
چشمام رو بستم... ديدن بارانا تو خواب...هوس ديدن باراد...واون دست وصداى 

د بيارم...ترس سرازير اشنايى كه هر چى فكر مى كنم نمى تونم صاحبشون رو به يا
 ...شد تو دلم

 اهاااااى...اهاااى كسى اينجا نيست؟؟؟منو چرااورديد اينجا؟؟-داد زدم

سعى كردم دستامو باز كنم ولى خيلى خيلى محكم بسته شده بود...اشك توچشمام 
 جمع شد...االن ساعت چند بود؟؟چند وقته من اينجام؟؟
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سرم بي شتم...انگار اتفاقات خوبى واى خدا؟؟؟اينبار چه باليى قراره  شوره دا اد...دل
 ...در اينجا برام نمى افتاد...خدايا كمكم كن

يعنى االن باراد متوجه  يبتم شىىده؟؟يا اصىىال براش مهم نيسىىت؟؟ يكى از اعماق 
وجودم داد كشىىيد+معلومه كه براش مهم نيسىىت و خوشىىحالم هسىىت ازدسىىتت 

بودم درسىىته...خدايا كى  راحت شىىده...چقدر درد داشىىت اين حرفايى كه مطمئن
 ...تموم ميشه اين بازى؟؟خيلى خستم ....خيلى

چراااا جواب منو نمى -تموم درد و نىىاراحتيمو تو صىىىىدام ريختم و فريىىاد زدم
 ديد؟؟؟كى هستيد شماااا؟؟؟ ....اهاااااى....باشمام....چى از جونم مى خوايد؟؟

موضوع بر ترسم دامن داشتم از ترس سكته مى كردم...هيچ صدايى نيومد...واين 
 ...ميزد...دستام يخ زده بود...لرزش دستامو به خوبى حس مى كردم

يادام داده نشىىىىد...هيچ صىىىىدايى  مه جيي و فر به اينه هيهى...هيچ جوابى 
نشىىنيدم...دوباره شىىروع كردم به جيي و داد وگريه....هر چى به ذهنم مى رسىىيد 

....قلبم اومد تو دهنم....پشيمون مى گفتم...تا اينكه در با صداى وحشتناكى باز شد
 ...شدم از دادو فريادام...پشت به در بودم و نمى تونستم اون فرد و ببينم

ست ندارمو انجام  شو تا كارى كه دو شو....خفه  شيد+خفه  صبانيت فرياد ك با ع
 ....ندم

خودش بود... همونى كه منو دزديده بود... صىىداى همون مردبود... و عجيب بود 
 ....ينقدر برام اشنا باشه و تصوير مبهمى ازش تو ذهنم نقش بگيرهكه صداش ا

اب دهنمو به همراه بغضىىىم قورت دادم....ولى نتونسىىىتم براى جلو گيرى لرزش 
تو كى هسىىتى؟؟؟؟ براى چى منو اوردى اينجا؟؟ چى مى -صىىدام كارى انجام بدم

 خواى؟؟؟

ار سرم اوردم جلو با انزج صداى قدماش رو سراميك سكوت اتاق رو شكست...*"..
 ....كه با خشونت دو طرف سرمو گرفت كشيد

 ....دستتو بكش اشغال عوضى-داد زدم
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ستم  سرم بود و من نمى تون شت  شنگ پ ستم حس كنم... ق شو مى تون پوزخند
ستش رو موهام به حركت در  شست لرزيدم...د ستش كه رو موهام ن ببينمش...د

گرفت و كشيد كه از دردچشمامو   اورد...و دسته اى از موهامو از پشت تو مشتش
بسىىىتم و با تمام توانم جيي كشىىىيدم...گرمى نفسىىىهاش تو كل صىىىورتم پخش 
ميشىىد....ياد موقعيتم افتادم زود چشىىمامو باز كردم...و خيره شىىدم تو چشىىما و 

 ....صورتش....يه لحظه يادم رفت چطورى نفس مى كشن

 پوز خندى زد+اين از مجهول اول....شناختى بانو؟؟

امو ول كرد و صىىندلى رو نسىىبتا به جلو هل داد....صىىندلى با تكون هاى بدى موه
 ...ثابت شد...به چشمام اعتماد نداشتم ...نه اين يك كابوسه

شد..ولى بازم به خودم گفتم  سرازير  شكام  سه....ا سه.....و تو از  -يك كابو يه كابو
 ...خواب بيدار ميشى

كردم فشىىارم داره مياد پایین.....تا مرز ايسىىتاد جلوم....داشىىتم مى مردم.... حس  
 ...سكته داشتم مى رفتم

 چيه از ديدنم تعجب كردى سركار خانم فرهمند؟؟+

زبونم تو دهنم نمی چرخید....ذهنم خالى از هر كلمه اى بود...باورم نميشىىىد اونو 
اينجا و تو اين موقعيت ببينم....االن كه حس مى كنم مى ببينم هيچ حسى نسبت 

ندا نه بهم لبخند ميزد حتى براى بهش  گار اين مرد روبه روم كه وقيحا شىىىتم...ان
قلبمم  ريبه شده بود..يادمه قبال با لبخندش قند تو دلم اب ميشد ولى االن....فقط 
و فقط بى حسىىى بود و تمام....شىىايد ميشىىد گفت تنها يه خاطره دور از تلخ ترين 

 ....لحظات زندگيم... نمى دونم

 ....خواست صورتمو لمس كنه كه سريع سرمو كج كردمدستشو جلو اورد 

دستش رو هوا موند... انگارخشك شده بود و باورش نمى شد كه پسش بزنم...كم 
 ....كم به خودش اومد و پوزخندى به اين حر كتم زد

 !!عوض شدى+
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شدى؟؟؟هااان؟؟؟ -حاال من بودم كه پوزخند مى زدم ضى  شدم ياتو عو من عوض 
 جا؟؟چرا منو اوردى اين

 ...اخماشو توهم كشيد+اينو بعدا مى فهمى خانمى

ديگه قند تو دلم اب نشىىىد براى اين حرفش...ديگه ذوق نكردم براى اين خانمى 
 ....گفتناش...فقط حس نفرتم بود كه شعله مى كشيد...لبخندى بهم زدو رفت

يز نمى شناختمش...ديگه سعيد رو نمى شناختم...كالفه بودم از اين همه اتفاقات ر
و درشىىىتى كه برام مى افتاد....از اينكه هر چى جلو تر مى رفتم سىىىر بااليى بود و 
سىىىربااليى...ديگه نمى كشىىىيدم... جونى براى مقاومت در برابر اتفاقات تازه رو 
صبر مى كردم تا ببينم اينبار خدا چه  صبرنبود..باید  شتم...ولى چاره اى هم جز  ندا

سربلند بيرون امتحانى برام در نظر داره.... خدا شه كمكم كن تا  يا اينبارم مثل همي
یه جایی دووم  تا  بازى زود تر تموم ميشىىىد...چون هر کسىىىی  يام...كاش اين  ب
شمام گرم  شه... نمی دونم چقدر تو فکر بودم که کم کم چ میاره...و یهوو تموم می

 ....شد و به خواب رفتم

 اتفاقات خوب زندگيم #

 #؟به چى گير كردين كه نميفتين...

**** 

تو عمق خواب بودم که یهو کل بدنم يخ زد....با چشىىىماى گرد و قلمبه شىىىده به 
اطرافم نگاه كردم...كمى طول كشيد تا تونستم موقعيتم و بفهمم... كل بدنم خيس 
اب بود....وهمون اتاق ...و اين يعنى همه چى عين واقعيته....انگار كسىىى تو اتاق 

تقى كه به گوش مى رسىىيد وجود نفر دومى رو نبود ولى...چرا...چرا...صىىداى تق 
تایید مى كرد...تو قسمت تاريك اتاق دورم مى چرخيد...از ترس به سكسكه افتاده 

يدم نال نده ى انرژيم  ته مو با  حال  با اين تو كى -بودم...اوووف....لعنتى....ولى 
 هستى؟؟؟چى از جونم مى خواى لعنتى؟؟؟
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اوردم تا ببينم اون فرد مجهول رفته يانه صىىدا قطع شىىد...سىىرم پایین بود...باال 
كه.....مردم...شكستم....خرد شدم...وقتى با نفرت انگيز ترين فرد زندگيم روبه رو 
شىىدم....پوزخندش پراز تمسىىخر و حقارت بود...و حس شىىكسىىت رو بهم القا مى 

 كرد....صداى منزجر کننده اش گوشمو خراشید+ اوه،ببین کی اینجاست؟

 ...م ،یعنی چی؟ این دوتا چه ربطی میتونن بهم داشته باشنسر در نمی اورد

 عوضىىىىىىی،اشغىىىىىى.....! همه ی اینا کار تواا اره؟؟؟-با حرص  ریدم

خنده ای کرد+اوه...چه خشىىىن....بهت گفته بودم پا رو دم من نذار كه بد ميبينى 
 !....؟؟؟؟ولى تو چيكار كردى...هه

زندگيم خيره شىىدم و سىىكوت كشىىدار و معنى  با خشىىم و نفرت به منفور ترين ادم
شد..يهو  شم قرمز  صورتش از حرص و خ شم بدتر بود...كم كم  صد تا فح دارم از 
خيز برداشت سمتم و ناخوناى بلندشو تو پوست صورتم فرو كرد كه از درد جيغى 
كشيدم...و با خشم تو صورتم كه از درد توهم رفته بود  ريد+درد بكش لعنتى...تو 

 ...د سالمو به باد دادى،می فهمی؟؟ حقته اين دردزحمت چن

اشكام بى موقع ريختند...از ترس قفسه سينم با سرعت باال پایین ميشد..پوزخندى 
 !!....بهم زد+خيلى ضعيفی

 چىى..چیىى...از جونمى...مىى...مى...يخوایىى...؟؟؟-با درد ناليدم

 ...نزديك بود بيافتمنسبتا شديد به عقب هلم داد كه صندلى تكون بدى خورد و 

 !.خيلى كارهااا...كه بعدا مى فهمى خانم كوچولوى سعيد+

خشىىكم زد...واون بدون توجه به بهت و ناباورى من اتاقو ترك كرد...نميتونسىىتم 
ى...هه...ديگه نه االن سحرم ميدونه...لعنت بهت  ى حرفشو هضم كنم...اخه هيهكى

 ...یسعيد...لعنت به بخت شومم...لعنت به این زندگ

 من اون مداد سياهم كه دلش#

 #ميخواست گل سرخ بكشد



                 
 

 

مائده نادریان|  باران بهاریرمان 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

93 

 

چقدر يه ادم ميتونه عوضىىىى باشىىىه...حالم ازش بهم ميخوره...ولى يكى از اعماق 
 سال خاطره رو بيخيال شى؟؟14-13وجودم مى ناله+بهار ميتونى

اشكام بند نمى يومدند...حالم از اين ضعفم بهم میخورد....نه....نمى تونم....ولى از 
اين مطمئنم ديگه عاشىىقش نيسىىتم...يه حس ترس نسىىبت به اين گروگانگيرى 
داشىىىتم...انگار قرار بود يه اتفاق مهمى بيفته كه كل زندگيمو دچار تغير و تحول 
بكنه...نمى دونم شىىىايد اين دلشىىىوره اى كه مثل خوره تمام روح و روانمو مى 

گير افتادم...نمى خورد...حسىىىی ناشىىىى از ترس و دلهره اى باشىىىه كه در اينجا  
دونم...گيجم....نمى دونم قراره چى پيش بيىىاد...ولى...بىىه زودى مشىىىخص 
ميشىىىد...همه چى در يك حاله اى از ابهام فرو رفته تا زمانى كه حقيقت از کوچه 
بد پشىىىت ابر نمى  تا ا يد  یاد.خورشىىى هان كارى بيرون ب چه دروغ و پن پس کو

رو معلوم مى كنه...حقيقتى كه شايد مونه..بيرون مياد و با نورش حقيقتاى بزرگى 
 ...باورهات رو بهم بريزه و يا دنيات را بسازه

 #قاصدك خبر خوش ما خيلى وقته مرده#

دقيقا نمى دونسىىىتم چند روزه اينجام..شىىىايد دوروز...دوهفته و يا...تو اين اتاق 
تاريك وسىىرد كارم فقط و فقط گريه بود و بس...بيشىىتر  ذايى رو كه سىىعيد می 

يا نمى خوردم يا بيشىىتراز دولقمه نمى تونسىىتم لب بزنم...سىىعيد خيلى برام  اورد
حرف زد...خيلى ولى داليلش برام مهم نيست..االن هيهى ديگه مهم نيست...حتى 
سرم بيادم اهميت نمى دادم...ولى يه چى ته قلبم اذيتم مى  اينكه چه باليى قراره 

حقيقتو عوض نمى كرد..نه....!! كرد...نمى خواسىىىتم باورش كنم... ولى انكار من 
من نمى خواستم اينجورى بشه....نمى خواستم....ولى اين قلبم هيچ وقت در هيچ 
شرايطى به خواستن و نخواستن من اهميت نمى داد... و كار خودشو مى كرد...از 

 ...يكى بدش ميومد...از اون يكى نفرت داشت و مثل احمقا عاشق اون يكى ميشد

...سىىرمو رو پاهام گذاشىىتم و تو خودم فرو رفتم...مثل هروزى بغضىىمو قورت دادم
 .....كه اينجا مى گذشت...با درد،عذاب و دلتنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىگی

نمى خواسىىتم به خودم بقبولونم ولى هر چقدر هم سىىعى كنم نمى تونم به خودم 
نم كى دروغ بگم.....اره ....عاشقش شده بودم...عاشق مرد مغرور زندگيم....نمى دو
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شك رو  سى ا شى....!!! خي سبز وح ويا چجورى ؟؟؟ولى دلباختم به اون تيله هاى 
گونه هام حس ميكردم....اين روزها امار اشىىك هام از دسىىتم در رفته....وقتى به 
بالم بگرده دلم اتيش مى  ندارم برااش كه دن قدر ارزش  اين فكر مى كنم حتى اين

 ....مگيره....وخون گريه مى كنم براى دل بيهار 

صاف  شده اما هيچ  لطى نمى تونى بكنى....هيهى...ان درد يعنى دلت براش تنگ 
 ...نيست ادم بيشتر از سنش احساس خستگى تو فكرش باشه

شد  ستگى بهم قالب  نمى دونم چقدر به اينده نامعلوم و گنگم فكر كردم كه اخر خ
 ....و همونجا روى پاركت هاى سرد اتاق خوابم برد

 ...يان حرف هايمو باز در پا #

 پشت اين بغض بيدى نشسته است

 !!!كه خيال مى كرد با اين بادها نمى لرزد

 خدايااااا

 ...ازحست برايم بگو

 #ميبينيو ساكتى....؟؟؟

***** 

 عشقت داره به قلب من

 بد جورى ضربه ميزنه

 نفس نفس ميزنم و

 عشق تو قاتل منه

 دورى تو براى من

 باعث ايست قلبى

 برنمياماز پس تو 
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 نمى دونم چى به چیه

 دارم كالفه ميشوم

 از اين بودن و نبودنت

 اما دلم پر ميزنه

 واسه يه لحظه ديدنت

 اين همه بى قرارى ها

 عجيبه اما عاشقم

 دوست دارم

 بمون ديگه

 چندبار بايد اينو بگم

 خودت اگه چيزى نگى

 چشات كه  و ا مى كنن

 واسه اينكه تو لو نرى

 كنناين پا و اون پا مى  

 نزديك من ميشى

 ولى دوباره پا پس مى كشى

 ديوونه تر ميشم يهو

 وقتى بهم خيره ميشى

 (ایست قلبی_ مهدی مقدم و امید امیری )

***** 
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صو ببينم  شخ ستم اون  شدن موهام با جيي از خواب پريدم....نمى تون شيده  با ك
..واون چون دقيقا پشتم بود... جيي مى كشيدم و صدام رفته رفته اوج مى گرفت.

محكم تر مى كشيد.... صداى بم و  ريبه ى مردى به گوشم خورد+خواهش كن تا 
 ...ولت كنم؟؟؟زود باش

سرم  شار دادم وبا اين كار جيغمو خفه كردم ولى درد هنوزم تو  لبامو محكم بهم ف
 !!...نىىىىىى...نىىىىى...نىىىه-مى پهيد....به سختى گفتم

از قبل كشىىيد...لعنتى....دسىىتمو به عقب انگار خيلى عصىىبيش كردم كه محكم تر 
بردم و در اون حالت به لباسىىىش چنگ زدم...اما اون با بى رحمى تمام محكم تر 
شتر  شد..دردش جانكاه بود...اين مقاومتم بي شيده مي شه ك شيد...موهام از ري ك
شدت به جلو  سرمو با  شدم كه  شتم بيهوش مي صبیش مى كرد...ديگه از درد دا ع

صىىورت رو زمين فرود اومدم...ويه قطره اشىىكى كه از چشىىم چپم پرت كرد كه با 
سختى خودمو كمى جمع و جور كردم كه  شون ميداد...به  چكيد...تمام دردم رو ن

سالش 50-40تونستم اون مرد عوضى رو ببينم...نمى شناختمش....بهش مى خورد 
شونه عمر زيادش بود و  ستريش كه ن شكيش و موهاى خاك شمهاى م شه...چ با

 ...يه مرد پر جذبه و جدى ساخته بود ازش

 ...جارى شدن مايعى رو از پيشونيم حس مى كردم ولى اهميتى بهش ندادم

 !!!...صداى نحس و منفورش دوباره بلند شد+دختر سرتقى هستى مثل پدرت

 !!!...اولين شوك

تم  ف گ پتىىه  تتىىه  نم ايسىىىتىىاد...و بىىا تو بىىد خون  حركىىت  كم زد... -خشىىى
 ىى....تىى....چىى...چىىيه...يىىه...؟؟؟؟مىىى...مى...منظى...ظورت

پوزخندى بهم زد+اخى...!! كو چولو پدرت رو نمى شىىناسىىى؟؟؟البته حق ميدم بهت 
 !....كه نشناسيش....ولى نگران نباش به زودى خواهى فهميد

 !!!....دومين شوك.....!! و مهيب تر

 ....تو بدون توجه به من كه در بهت و ناباورى بودم از اتاق بيرون رف
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 ....نمى تونستم حرفاشو هضم كنم

 يعنى اون پدرمو ميشناخت...؟؟؟ چرا انقدر همه چى گيج كننده و مبهمه؟؟؟

فكرم خسىىىته بود...اينقدر اين چند وقت فكر كرده بودم كه ديگه حوصىىىله اتفاق 
جديد رو نداشىىتم...دلم ميخواسىىت به يه خوابى برم كه ديگه بيدار نشىىم...ديگه 

 !!....شمهيهوقت بيدار ن

 ....ولى افسوس كه بايد باشم ....بايد باشم و

***** 

 "دانىىىىىىای کىىىىىىل"

نگاهش را براى چندمين بار ازاينه ماشىىىين به عقب گرداند...هنوز بود....ماشىىىين 
سرعت  ستش دواند...و به  صبح دنبالش مى امد....نگرانى زير پو شكوكى كه از  م

ند  بدا گاه مرگ نزديك و ماشىىىين افزود...ولى بدون انكه  به پرت لحظه به لحظه 
 ...نزديك تر ميشد

سمج تر از اين حرفا بود و پابه پاى او پيش  شين  چند تا فرعى رو رد كرد اما ان ما
مى امد...تو کوچه ديگرى پهيد اما در كمال ناباورى كوچه بن بست بود و او چاره 

 !...اى جز تسليم شدن نداشت....زير لب زمزمه اى كرد+لعنتى

ضعيت بدى بود...گرداب تند انتقام او راهم به دام  ست بايد چكار كند...و نمى دان
 ...انداخته بود....گردابى كه از ان بى خبر بود و دليل ان راهم نمى دانست

شين قرار داد...نمى دانست انها كه هستند و از  سرش را بابى حالى روى فرمان ما
 ...تشويش او مى شداو چه مى خواهند...واىن باعث سردرگمى و 

چند تق به شيشه خورد واورا كه در افكارش  وطه ور بود بيرون كشاند...نگاه سرد 
نا كرد....نفس عميقى  نااشىىى به و  له ان مرد  ري حال مشىىىكيش را حوا و بى 
شت اما...ناگهان با جاى  سوس بر كلت كمرى خود گذا ستش را نامح شيد...ود ك

شىىد...يادش امد...ان را در خانه گذاشىىته  خالى ان مواجه شىىد...اه از نهادش بلند
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ظارش  كه بيرون در انت هايى از پس ان دو مرد هيكلى  به تن چاره اى نبود  بود...
 ....بودند بر نمى امد

سى هم از انجا رد نمى  شد...كوچه خلوت بود و ك شين پياده  با حالى خراب از ما
 !!....شد...بدبيارى پشت بدبيارى

 ...ان مردان بلند شد*راه بيفتصداى كلفت و زمخت يكى از 

و او را كمى به جلو هل داد... به اجبار سىىوار ماشىىينشىىان شىىد... چشىىم هايش را 
 ...بستند....اما نمى توانست ساكت بنشيند و فقط نزاره گر باشد

 دارين منوكجا مى برين؟؟شماها كى هستين؟؟؟از من چى مى خواين؟؟؟+

ما ا ته اوج مى گرفت.... ا ته رف ياد صىىىدايش رف به فر جه بودن  ن مردان بى تو
 ...هايش

شد..و معلوم  سكانس هم اجرا مى  ست...! اخرين  ست چه در انتظارش ا نمى دان
 ....نبود پايان اين فيلم چه است...خوب يا بد...؟؟ هيهى معلوم نبود...هيهى

سرد زندانى كردند....واو بى خبر بود از اتفاقاتى كه در بيرون  اورا دراتاقى تاريك و 
 ....از اين اتاق رقم مى خورد

شد...قدم هايى ارام اما محكم....سكوت  صداى قدم هايى در فضا ى اتاق انعكاس 
سخرى لب باز كرد*خوش  شد...با لحن پر از تم سته  شك حولناك اتاق با قهقه اى 
اومىىدى رفيق...خوب انگىىار بىىايىىد كم كم مهمونيمون رو شىىىروع كنيم فقط 

 ...قبلش...بايد

 ...در نصفه ماند حرفش با صداى

 ...و صداى كلفتى تواتاق پهيد|اوردمش قربان

 ..خيلى خوب بزارش همونجا*

 صداى دخترونه اى اشنايى را شنيد_ولم كن عوضى چيكارم دارى مرتيكه؟؟؟

 ديگر طاقتش تمام شد و داد زد+تو كى هستى؟؟؟ اينجا چه خبره؟؟
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 ..نحيف دخترك واردشدصداى قهقه دوباره طنين انداز شد ورعشه اى بر بدن 

سى اقاى مسعود تهرانى...!! * شنا اوه...تندنرو...مى فهمى ...و منو خيلى خوب مى 
 !!!....خيلى خيلى خوب

***** 

 " بىىىىىىىىىىىىىهىىىىار "

سى خوردم.... سو سعود خان اون فردى كه تكون نامح شم نمى كردم م حتى فكر 
ج شىىىدم؟؟اينا به هم چه ربطى ميتونن اون مرده منتظرش بود،باشىىىه....واقعا گي

داشته باشن؟؟؟وای خدا... سواالى مختلفى ذهنم رو مشغول كرده بود...اينكه من 
شم نمى  سم ست؟؟؟ اين مرد كيه كه حتى ا سعيد كجاى اين ماجرا چرا اينجام؟؟؟ 
دونم؟؟؟ مسىىعود خان اينجا چيكار ميكنه؟؟؟ و سىىحر چه نقشىىى تو اين قضىىايا 

 ...چى درمورد پدرم ميدونه؟؟؟و داره؟؟؟ و اين مرد

شد...با حواس پرتى چند  شت از اين افكار مختلف و درهم برهم منفجر مي سرم دا
 ...بار سرمو تكون دادم تا از شر اين سواال نجات پيدا كنم

نگاهم رو مسعود خان لغزيد چشماش بسته بود و داشت دست و پا ميزد طنابا رو 
نتيجه اى نداشىىت و اون مرد با تفريح نگاش از روى دسىىت و پاهاش باز كنه ولى 

 ...مى كرد...انگار از رنج مسعود خان لذت مى برد

عوضىىىى تو كى -ديگه نمى تونسىىىتم فقط تماشىىىاچى باشىىىم...با حرص  ريدم
 هستى؟؟؟چى مى خواى؟؟

 ....نیشخندی بهم زد*اوه! تند نرو می فهمی کوچولو

 ناباور مسعو خان مانع شد با عصبانیت خواستم حرفی بزنم که صدای بهت زده و

 فىىىى...رخىىى....؟؟؟+

 پوزخندی زد*چطوری رفیق؟

 .رفىىىیىىق؟؟؟؟ این کلمه مدام تو سرم تکرار میشد و پیش از پیش گیجم می کرد
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 ...سکوت کشدار مسعود خان يه جورايى تایید حرفش بود

باز همون مرده كه انگار اسمش فرخ بود به سمت مسعود خان رفت و چشمهاشو 
 ...كرد...مسعود خان كمى پلك زد و با حيرت و ناباورى به فرخ خيره شد

 فرخ....تو كجا بودى اين همه سال؟؟؟+

 ...پوز خندى زد*نگو نگرانم شدى كه خندم ميگيره رفيق

 ....رفيق و به حالت مسخره ى كشيده اى تلفظ كرد

 اخماش درهم شد و با  يظ  ريد+تو هيهى نمى دونى فرخ؟؟؟

صىىبى خنديد*هه...چى رو نمى دونم مسىىعود...اينكه نارفيقى كردى در حق فرخ ع
 ..منی كه رفيق بودم برات

 ...و مشتى حواله ى صورت مسعود خان كرد...چشم هام ناخود اگاه بسته شد

خاطر خودت + به  خدا قسىىىم فرخ  به  بد كردم... ولى  باشىىىه...حق دارى  بزن...
 بود...ولى چرا اين دختر و اوردى اينجا؟؟

 ...فرخ متفكر نگاهم كرد و با حيرت لب زد*مگه دخترت نيست مسعود

شدم...فرخ با نفرت و مسعود خان با تعجب  شدم....با بهت بهشون خيره  خشك 
 ...بهم خيره بودن

 نه...چرا فكر كردى اين دخترمه؟؟+

فرخ خودشو به گيجى زد...چون اسمم و ميدونست ولی...*مگه این باران دخترت 
 ..نيست

من بهارم و هيچ ربطى به مسعود خان -از اينكه مسعود خان حرفى بزنه گفتم قبل
 ...و زندگيشون ندارم... ولم كن برم

فرخ يه تاى ابروشو انداخت باال و لبخند كجى با خونسردى گفت* نچ.. اشتباه نكن 
 ...تو خيلى بيشتر از اونى كه فكرشو بكنى به مسعود ربط دارى
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سعود خان نگاه ك سوال ذهنمو به گيج به م ضع ديدم  ردم كه اونو هم تو همين و
 ...زبون اورد+چى ميگى فرخ؟؟ تو مشكلت منم بزار اين دختر بره

سخر لب زد* بره...نه ... هنوز كارم باهاش  سر داد با تم ستانه اى  فرخ قهقه ى م
 ...تموم نشده

 ..و نگاه سردشو به من دوخت.. بغض خفه كننده تو گلوم مانع حرف زدنم ميشد

مسىىىعود خان فرياد زد+ چه كارى لعنتى؟ تو مشىىىكلت منم به اين بهه چيكار 
 !...دارى؟؟بزار بره فرخ

 بيخيال اين حرفا...بهتر نيست بفهميم اصال چرا اينجاییم ؟؟هووم؟؟؟موافقين؟؟*

و نگاهش رو هردومون چرخيد و وقتى جوابى از جانب ما نشىىىنيد خودش ادامه 
سكوت  ستان داد*خوب از قديم گفتن  ست ...ولى قبلش بهتره از يه دا ضا عالمت ر

 يا شايدم يه زندگى شروع كنيم...موافقى اقاى تهرانى...؟؟

 مسعود خان با تعجب جوابشو داد+ منظورت چيه؟؟

 ...پوزخندى زد* منظورم و خوب فهميدى مسعود

گيج بهشىىون نگاه مى كردم از حرفاى فرخ چيزى متوجه نمى شىىدم... منظورش از 
 .... زندگى چى بود؟؟ واى خداداستان 

رو صىىندلى كه نزديكش بود نشىىسىىت و با يه لبخند محو همونطور كه نگاهش به 
مسىىىعود خان بود شىىىروع به گفتن حقايقى كرد... حقايقى كه نقطه هاى مبهم 
زندگيمو روشن مى كرد*منو مسعود اون روزا واسه در اوردن يه قرون خودمونو به 

سىىگ دو زديم تا تونسىىتيم يه شىىركت كوچيك قطعه  در و ديوار مى زديم . خيلى
سازى راه اندازى كنيم.ولى سرماه نشد كه فهميديم دخلمون با خرجمون نمى خونه 
. ما براى شىىىركت وام گرفته بوديم كارمون خوب پيش مى رفت اما اونقدرى نبود 

 ...كه هم پول كارمندا رو بديم هم قسطارو
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شر  ست بزارم تا  ست رو د ستم د شيدم نمى تون كتى رو كه براش اينقدر زحمت ك
مام زندگيمو عوض  روپلمپ كنن..پس كارى برخالف ميلم انجام دادم كارى كه ت

 ...كردو من

***** 

 "سال پيش30فلش بك به "

 1368تهران

 قهوه خانه ناصر خسرو

 " فىىىىىىىىىىرخ "

 !..نگاه پر ترديدشو نسار مرد سنگ دل روبه روش كرد

پيش رابراى بار هزارم در ذهنش مرور كرد همه ى راه و صىىحبت هاى چند لحظه 
شركتى كه خيلى  شت وگرنه  سته بود و او چاره اى جز قبول ان ندا ها به رويش ب

 ....برايش زحمت كشيده بودند ورشكست ميشدو تمام زحمات انها دود..پس

با صداى خشك و سرد ان مرد دست از جدال با خودش برداشت*چى شد ؟؟ قبول 
 مى كنى؟؟

 !...نفسشو با شدت بيرون فرستاد و بدون لحظه اى مكث لب زد+قبوله

 ...نيشخندى به چهره مصمم و جدى ان مرد زد

 ....و ا از شد راهى که طوالنی بود و بی انتها

***** 

 "بىىىىىىىىىىىهىىىىىىار"

سكوت كرد و نفس عميقى كشيد..خوب تا اينجا فهميدم فرخ و مسعود خان باهم 
شىىىريك بون و فرخ براى اينكه شىىىركتى كه با كلى زحمت سىىىر پاش كرده بوند 
ورشكست نشه وارد راه خالف شد...خوب تا اينجاش به من ربطى نداره و نخواهد 
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رى اين دوتا داشىىىت...ولى يه چى ذهنمو خيلى مشىىىغول كرده اينكه چرا و چطو
 رفيق دشمن خونى هم شدن؟؟ چی بینشون گذشته؟؟

سمى بهم  سم و ر سته بودم ا صداش دوباره افكارمو بهم ريخت+ تو كار قاچاق تون
شده بودم و اينو همه ى اطرافيانم فهميده  شم...عوض  سى ب بزنم و براى خودم ك

 ....بودند و مسعود

و كالفه مسىىىعود خان به اينجاى حرفش كه رسىىىيد پوزخندى به صىىىورت درهم 
 ...زد+خودت بگو مسعود ...بگو چجورى دوستى چندى و چند سالمون فروختى

 بگو به چه قیمتی هان؟؟ بگو دیگه لعنتی ؟؟ چرا الل شدی کثافت؟

 فریادش ترسی تو دلم نشاند

 کرده به دوستیشون؟ ولی این چطور امکان داره؟  نامردییعنی مسعود خان 

 ..رو میفهمم که یه دنیا سوال پشتشونه وای هر چی میگذره چیزهایی

 سوال هایی که هیچ جوابی براشون ندارم

 مسعود خان اخماش توهم بودو با کالفگی و سر درگمی نگاش میکرد

 ولی نگاه تیز و برنده فرخ جای هیچ اعتراضی رو بهش نمی داد

که باالخره سکوت تلخ و گزنده اتاق رو صدای بم و خشدار مسعود خان شکست و 
 اینبار حقایقی روشن شد که حتی کشنده تر و نابودکننده تر از قبلیاا بودند

من قصىىدم کمک بود کمک به تو که رفیق بودی برام ولی راهو اشىىتباه انتخاب  *
 ...کردم توبد دوراهی گیر افتاده بودم و چاره ای نداشتم جز انتخاب

 ..ولی انتخاب بین تو و دوستیمون... و من تو رو انتخاب کردم فرخ

سکوت کرد سکوتی که پر از فریاد بود فرخ با بی حسی تمام نگاش می کردتا ادامه 
 ...بده حرفای نگفته ای که درد داشت گفتنش بعد از اين همه سال

**** 
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 "سال پیش 30فلش بک به "

 1368تهران 

 " مىىىىسىىىعىىىىىود "

فرد مورد نظرش نگاهش برای چندمین بار همه جا را رصىىىد کرد و با پيدا نكردن 
نفسىىش را با شىىتاب بيرون فرسىىتاد...صىىداى كر كننده موسىىيقى اعصىىابش را بهم 

 ... ميريخت..جام نوشيدنى را به لبش نزديك كرد و جرعه اى از ان نوشيد

 ....دستى روى شانه اش نشست...به عقب برگشت كه با بهرام روبه روشد

 چرا تنهايى؟؟ اون رفيقت كجاست؟؟ +

 كه  يبش زده  نمى دونم فعال-

 لبخند مرموزى روی لب بهرام نشست +معلومه كه حسابى سرش شلو ه

 منظورت چيه؟ -گيج سرى تكون داد

شکش  شاره كرد...با نگاهش ان را دنبال كرد كه خ شاره به جايى ا بهرام با ايما و ا
زد..و انزجار تمام وجودش را فرا گرفت...لعنتی... کاش نمی امد... منظور بهرام بی 

ست و  همه شو با حرص ب چیز را فهمید... تمام دلو رودش امده بود توهم...چشما
 ....نگاهشو به یه جای دیگه دوخت...از نگاهش نفرت میبارید

 ..کاش قلم پاش میشکست با اصرار فرخ به این مهمانی نمی امد

ست که به یه همهین مهمانی نفرت انگیزی  شته ا شته اش را در خانه تنها گذا فر
 بیاید؟

 عنت بر تو مسعود...لعنت برتو و این را برای چندمین باردر طول مهمانی تکرارل

 ...می کرد

 چیشدی تو؟+

 خفه شو بهرام-از الی دندون های کلید شده اش  رید
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 ...بهرام که متوجه حال مسعود شده بود دیگر حرفی نزد و اورا تنها گذاشت

 ...بهرام جوابی بدهد بهتر....اصال در شرایطی نبود که به چرت و پرت های

 !!سرش سنگین شده بود....و بازم چشم گرداند...نه

به  نت  ته بود...اثری از فرخ نبود ....لع گار در زمین اب شىىىىده بودو فرو رف ان
همه....چه قدر فضىىای داخل تنگ و خفه به نظر می امد....اگر تا چند دقیقه دیگر 

 ...واهد امددر ان مکان نفرین شده میماند نمی دانست چه پیش خ

 ...پس با اخرین سرعتی که در توان داشت خودش را بیرون از ویال انداخت

 ...هوای ازاد شاید کمی ارامش می کرد...ان هم شاید

 ...نفس عمیقی کشید و نگاهش را دور تا دور حیا  که نه باغ بزرگ ویال گرداند

 ....دور میکردباد سردی که به سر و صورتش میخورد اورا از فضای داخل کمی 

گرچه شب بود اما با وجود چراغ هایی که در سرتاسر باغ قرار داشت روشن بود و 
 ...همه چی به خوبی دیده میشد

سمت انبوهی از درخت ها  سی به  شید و با ندیدن ک سرکی ک نگاهش به اطراف 
 ...رفت که درهم تنیده بودند و تاریک بودند...هیچ جنبده ای در ان دیده نمیشد

ى ىر....حوصله هیهکس را نداشت...شاید میتوانست در انجا کمی ارامش از بهت ى ىى
دسىىىت رفته خود را باز یابد....و به ان مهمانی برگردد و با پیدا کردن فرخ هرچه 

 ...سریع تر از اینجا بروند... اما االن تنها نیاز داشت تا کمی به خودش مسلط شود

 ...گ خیلی ضعیف میرسیددیگر خیلی از ویال دور شده بود صدای اهن

 ...درخت های درهم این قسمت فضای تاریکی رو به وجود اورده بودند

 ...با بیخیالی به اطراف نگاه میکرد که صدای قه قه هایی او را از جا پراند

صدا را دنبال  سیاهی...منبع  سیاهی بود و  با گنگی به همه جا نگاه کرد...اما فقط 
مرد را دید..پشت درخت تنومندی قایم شده بود کرد که از پشت هیکل های چند 
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شود و برگردد اما با دیدن  ست بیخیال  سی او را نمی دید ...با دیدن انها خوا و ک
 ...چهره اشنایی بین انها خشکش زد

 فىىىىىىىىىرخ؟؟؟

شان معلوم  شان و حرف زدن او اینجا بین این مردان  ریبه چه میکرد؟؟ خنده های
یشىىناسىىند.... و از کشىىیده و مقطع مقطع حرف زدنشىىون بود خیلی وقته هم رو م

 ...سخت نبود فهمیدن اینکه انها مست هستن

به چشىىىمهایش اعتماد نداشىىىت...امکان نداشىىىت ان مردی که در روبه رویش با 
بیخیالی جام نوشىىیدنی را میخورد و میخندد و در حرف هایشىىان شىىرکت میکند 

 ...رخ نمی توانىىىىىرفیق شفیق او فرخ باشد...امکان ندارد....ف

 صدای ذهنش با شنیدن صدای ان فرد خاموش شد

 حاال کی قراره برن؟+

مخاطبش فرد کناریش بود که چهره اش در ان تاریکی زیاد معلوم نبود اما صىىدای 
 خشک و کلفتی داشت* فردا شب به مرز میرسه

 گیج شده بود این حرف ها یعنی چه؟

 انجام بشه خوبه...میخوام کارا بدون هیچ نقصی +

 چشم فرخ خان همه چی طبق برنامه ریزی پیش میره*

فرخ سىىىری تکان داد با نیشىىىخند جواب ان مرد مجهول را داد + افرین داره ازت 
 ...خوشم میاد سهیل

 سهیل خنده ای کرد *باعث افتخاره فرخ خان

 اینها دیگر چیست؟ آه ...محض رضای خدا یکی برایش بگوید چه شده است؟

 اینگونه صحبت میکند؟رفیقش چرا 
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سامان دهد که با  شد تا به ذهن در هم برهمش  شید و کمی دور  نفس عمیقی ک
 ....حرفی که یکی از ان مردان زد، شد تیر خالص برای نابودی او

 فرخ خان مطمعنم حاال با وجود شما پلیسا حتی ردی هم ازمون پیدا نکنن*

معلومه من برای اینها جان و  صىىدای قه قه فرخ چه قدر ان موقع نفرت انگیز بود+
مالم و گذاشىىتم ...نباید هم پلیس متوجه بشىىه ..همه چی پیش بینی شىىده اسىىت 

 ...کسی به فردی که در یک شرکت تولید قطعه شریکه شک نمی کنه

 قه قه همه دوباره بلند شد

نفسىىش منقطع شىىده بود ..تیکه تیکه و سىىخت...انگار یکی راه نفسىىش را بسىىته 
 ...بود

شان که او را و ای ک شنید ادامه ی حرف اش خدا همان جا جانش را میگرفت و نمی
 به نابودی کشاند

البته فرخ خان ...کسی حتی فکرشم نمی کنه که اون شخص رییس باندی باشه  *
 ...که کابوس شباشونه

دیگر نشنید..هیچ چیز دیگر نشنید... مگر می توانست رفیقش قاچاقهی شده بودو 
 برادرش خالفکار شده بود و جان دادن کم بود ازاین همه خفتارام میگرفت؟ 

از اینکه چرا حواسش نبود به رفیقش مگرادعای رفاقت نداشت؟ پس چه شده بود 
که اینقدر  افل شىىده بود؟ خودش را لعنت کند درسىىت اسىىت؟ یا کم اسىىت برای 

 مجازات این گناه؟

و دا ون شد....رفت و کمرش وای بر او...دیگر ناایستاد رفت و دیووانه شد ..رفت 
 ...خم تر شد...رفت و تمام، جان داد

 ...به خانه که رسید هنوز گیج بود...گیج حرفایی که هنوز انکارشان میکرد

 ..اخ مگر میشد فرخ دوست او خالفکار شود؟ نه امکىىىىىى
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یکی از وجودش فریاد کشىىىید +مگر نشىىىنیدی ؟ صىىىدای خودش بود خودش بود 
 ..مسعود

 ...دردناک بود حقیقتی که مثل روز روشن بود چه سخت و

 مسعود حالت خوبه؟ +

 نگاه خالی از احساسش را در چشمان عسلی فرشته اش قفل کرد

 اره خوبم -و تنها لب زد

 ...فرشته گنگ نگاهش کرد...درک این حال مسعود برایش سخت بود

در بود برای خودش هم سىىخت بود...اینکه از رفیقش از کسىىی که برایش مثل برا
رودسىىىت خورده اسىىىت...دروغ و دروغ و دروغ....حالش از این همه کثیفی بهم 

 ..میخورد

شت به او خنجر زده  ستش که از پ ستش بر نمی امد ...چگونه به دو اما کاری از د
کمک کند؟ اصىىال کمک کند؟ ایا درسىىت اسىىت کمک به این رفیق؟ نباشىىد هم مهم 

 گر دلخور میشود با یکبار خطا؟نیست چون اون برادرشه ادمم از برادرش م

 ....نه نمی شود به خدا که نمی شود

پس چکار کند؟ وای خدا که خیلی گیج است...خیلی...کاش انقدر قدرت داشت که 
 ...فرخ را ازاین منجالبی که برای خودش درست کرده نجات دهد

 ...وای بر او که هیچ کاری از دستش بر نمی امد

 ....برای رفیقش بکند...هرکاری باید ....اره باید هر کاری

 ...مگر میشود فرخ در خطر باشد او ارام بگیرد؟ نه امکان نداشت همهین چیزی

تنها راهش همینه و ای کاش کمی فقط کمی بیشىىىتر فکر میکرد...کاش انشىىىب 
میخوابید و کمی که ارام تر شىىد تصىىمیم میگرفت....وای که االن برای پشىىیمانی 
خیلی دیر اسىىىىت...خیلی...حىىداقىىل زنىىدگی چنىىد نفر بىىا این تصىىىمیم عوض 
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ه را نمیشد...سرنوشتی که به تصمیم انشب مسعود بستگی داشت و او اخرین را
 ...انتخاب کرد برای خالصی رفیقش از بند خالف....اری بدترین تصمیم

**** 

 " بىىىىىىىهىىىىىىار "

سکوت و سکوت و بازم سىىىىىىىىىىىکوت.....خیلی وقته از حرف های مسعود خان 
 ....میگذره و اونا سکوت کردن....سکوتی که پر از حرفه

میگرفت....نمی دونم...من  شىىاید هرکس جای مسىىعود خان بود اون تصىىمیم رو
 ...هیچ نظری در مورد اینکه چرا مسعود خان تصمیم گرفت رفیقشو لو بده ندارم

...ولی متاسىىفم...مسىىعود خان االن خیلی چون نمی تونم خودمو جاشىىون بزارم 
 ...پشیمونه از تصمیمش...خیلی

شه...ولی خدا رحم کنه به ما.... چون فرخ دیگه مغزم نمیکشه ...نمی دونم چی می
 ....هیچ رحمی نداره....هیچ رحمی

با این همه حرف هنوزم دلیل اصىىلی بودنم اینجا رو نمی دونم...وکاش هیچ وقت 
 ...کنجکاوی نمی کردم برای فهمیدن راز هایی که زندگیمو نابود میکنه

خارج از تحمل و  قایی که  فا خدا که نمی دونم...گیجم...گیج ات به  نمی دونم... 
 ....اراده منه

 ...سکوت فریاد میزد....چه تناقص عجیبی

 ..سکوت تلخ به وجود امده رو فرخ شکست+ این حرفات چیزی رو عوض نمی کنه

 ...باید بهم میگفتی...باید مسعود

 ....مسعود خان فقط نگاهش کرد همین

فرخ پوزخندی زد* هرچی..تو زندگی منو دا ون کردی مسىىىعود..اون تصىىىمیمت 
 ....لعنتی شیوای منو ازم گرفت
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مسىىعودخان با این حرفش حیرت زده نگاهش کرد+ چی؟ شىىیوا چه اتفاقی براش 
 افتاده؟

فرخ خنده ی عصىىبی کرد* هیهی فقط انگار یادت رفته شىىیوای من قلبش مریض 
 ...بود و استرس سم بود براش

منىىىىىى....ىىىن...متاسفم فرخ من فقط میخواستم نجاتت بدم..به جون خودت که  +
 ...دی برام...نمی خواستم به خدا منعین برادر بو

 ...کالفه نفسشو فوت کرد و دیگه نتونست ادامه بده

دلم برای هردوشىىون میسىىوخت... اونا فقط میخواسىىتن نامردی نکنن بهم دیگه و 
ولی نتیجه عکس درومده بود...اینکه هردوشىىىون تاوان دادن...تاوان تصىىىمیمی 

 ..عجوالنه

س سکوت نگاهش میکرد... سعود این فرخ فقط در سه م کوتی که انگار داد میزد ب
 ....حرفات شیوای منو بهم بر نمی گردونه

 ...فرخ با لحن عصبی  رید+ زندگیمو دا ون کردی...زندگیتو دا ون کردم مسعود

مسعود خان+ یعىىىىى...عىىىىىنىىىىی.....یىىىى....چىىىىى....چىىىىى......ی؟ تو 
 چیىىىىىىکار کردی؟

 ..ی نگاش کرد اون لبخند تبدیل به خنده وبعد به قهقه ختم شدفرخ با لبخند عمیق

سعود...باید تاوان جوون  * شی از گلوت پایین نرفت م خیلی کارها...توهم اب خو
مرگ شىىدن شىىیوامو پس میدادی...اولین ضىىربه رو زمانی بهت زدم که تو خیال 

شی نه.. شی و ناراحت با شه پدر ب شبختی بودی...مگه می . من خودت تو اوج خو
 ...بهتو ازت گرفتم مسعود پاره تنتو

 ..و قه قه ای زد... ولی من خشکم زده بود....مسعود خان هم مات شده بود

 ....انگار باورش براش سخت بود که اینجوری از رفیقش بخوره
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فرخ با یه پوزخند عمیق ادامه داد* اره مسىىعود...کار من بود اونروز حتی فکرشىىم 
 ینقدر کم باشه...یادته؟نمیکردی عمر خوشبختیت ا

به بدترین شىىیوه ممکن انتقام گرفتی فرخ ... تو با من مشىىکل داشىىتی لعنتی با  +
 خوانوادم چیکار داشتی دیگه؟

سالمه  30زندگی در برابر زندگی....اونروز برام خیلی خوب بود...بدبختیت ارزوی  *
ماهی میشد ازاد مسعود...همون لحظه که منو فروختی تموم شدی برام....یه چند 

سته بودم تخفیف بگیرم برای خودم...وقتی  شده بودم با هزار جور پارتی بازی تون
بهم خبر دادن داری پدر میشىىی بهترین فرصىىت دونسىىتم برای انتقام برای اینکه 
تاوان مرگ شىىىیوامو بدی .. اما من هیچ وقت خوشىىىحال نبودم از بدبختیت ... 

شیدی ...من نامرد  سوخ ازاینکه زجر میک سعود اما نفرت به تمام وجودم ر نبودم م
 ....کرده بود... من اونروز

**** 

 "سال پیش 26فلش بک به "

 1372تهران 

 "فىىىىىىىىىىىرخ"

دوباره نگاهش کرد دوباره و دوباره... انگار نمی خواسىىىت باور کند ...ولی لبخند 
 ...نفرت....پر ازعمیق رو لباش عکس حالش بود...حالی که پر از درد بود...پر از 

نفس عمیقی کشىىىید...خوشىىىحال بود؟؟؟ اره.... اما یکی از اعماق وجودش فریاد 
 کشید

 مطمعنی؟ +

 ....نه مطمعن نبود....اما ....لعنت به این اما

حالش خوب نبود...باید امروز بهتر میشد اما انگار بدتر شده بود...بادیدن نوزاد تازه 
 ...وجودش چنگ میکشید به دنیا امده رفیقش انگار یکی به
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 ...صدای گریه ای او را از افکارش بیرون کشاند

 ...نگاهش را به ان موجود کوچک دوخت...صدایش ازار دهنده بود

 سمیرا سمیرا -با عصبانیت فریاد زد

صدای  شده بود که  سش دویید...باز چه  سمت اتاق ریی سمیرا با هل و عجله به 
 ...دیگر این خانه رنگ ارامش ندارد رییسش بلند شده بود...چند سالی هست

 ...چند تق به در زده شد و او فقط به یک بیا اکتفا کرد

 جانم اقا ؟ امری دارین؟ +

 خفه اش کن -بی حوصله به ان موجود کوچک اشاره ای کرد 

 ..چشمان مشکی سمیرا گرد شد

ای  ولی سىىریع خود را جمع کرد و با بغل گرفتن ان موجود ضىىریف و زیبا با اجازه
 ...لب زد و به سرعت از اتاق خارج شد

کالفه سىىرش را بین دسىىتانش گرفت...دیگر صىىدای ان موجود اعصىىاب خورد کن 
نمی امد...بهتر ...سىىرش واقعا درد گرفته بود از ان حجم از صىىدا ...نیم وجب بهه 
چه صدایی دارد...به سمت کشویه میزش رفت و قرصی از ان بیرون اورد..قرصی 

 ...شده همدم روز و شبش که چند ساله

بدون اب قورتش داد...و بی حوصله خود را روی تخت پرت کرد و سعی کرد بدون 
افکار ازار دهنده به خواب رود...و طولی نکشىىىید با کمک ان قرص ها به خواب 

 ...عمیقی فرو رفت

**** 

 همین که گفتم -

 ...ولىىىىی اقى+

 فی به جز چشم میگیاز کی تاحاال حر  -با عصبانیت وسط حرفش پرید
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شهود بود به اجبار لب  صدایش م ضی که در  سمیرا با نارحتی نگاهش کرد و با بغ
 زد

 ...چشىىىىىم اقا +

خوبه ... حاال برو اون بهه رو بیار هم خودت حاضر  -لبخند محوی رو لبش نشست
 شو سریع باش

کلیشىىه ای سىىمیرا همونطور که به سىىمت اتاقش پا تند میکرد زیر لب تنها جمله  
 ... چشم اقا را به زبان اورد

چگونه این اقای بی رحم دلش می اید این طفل معصىىىوم را از خوانواده اش جدا 
 کند؟؟؟

به راستی که ارباب بداخالقش بی رحم بود...اما او چه میدانست در دل این ارباب 
 ...بیرحمش چه میگذرد

ید..لپ های صورتیش چشم های عسلی درشتش را به او دوخته بود....قلبش لرز
از خنده گل افتاده بودند...اخر چگونىىىىىىىىى.....نفس عمیقی کشید...و قبل از اینکه 

 ...صدای ریسش دربیاید به سرعت از اتاق خارج شد

 ....دیر کرده بود اما بیخیال شد و به همراه ان زن سوار ماشینش شد

حال این دخترک نمی خیابان ها خلوت بود... انگار این خیابان ها هم دلشىىىان به 
 ...سوخت...وای بر دل کوچکش که از این به بعد در تنهایی دست و پا میزد

 ...حس های مختلفی در او موج میزد...اما نفرت پررنگ ترین حس در او بود

 ..نفىىىىىىىىىىىىرت

صوم بود...حیف که باید  شمانش چه قدر مع نگاهش را به ان دخترک دوخت...چ
 ...میداد...و این بی عدالتی محض بود..اما تقاص کار پدرش را پس

 به مکان مورد نظرش که رسید ماشین را پارک کرد و به عقب برگشت

 برو اینجا منتظرتم -و با لحن محکمی گفت
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دوباره بغض کرده بود...اخ چگونه برای بهه ای که تنها یک هفته میشىىىناخت 
 ...اینگونه بغض میکرد

 برو بسه دیگه سمیرا -بی حوصله لب زد

 ...سمیرا اشک هایش را پاک کرد وبدون هیچ حرفی از ماشین پیاده شد

 ...فقط با نگاهش او را دنبال کرد.. که چگونه گل نشکفته رفیقش پر پر میشد

 ...شب بود و این یک امتیاز محسوب میشد برای دیده نشدن

شت درحالی که نفس  سرعت برگ شت و به  شیرخوار گاه گذا سمیرا بهه را جلوی 
 فس میزد ...سوار ماشین شد...اشک های روی صورت ان زن را چه تعبیر کند؟ن

 تمام شد اقا+

لبخند تلخ رو صىىورتش چه میگفت؟ مگر نباید خوشىىحال میشىىد؟ مگر نباید تمام 
 ...میشد انتقامش ؟ ولی هنوزم ارام نبود... هنوزم سینه اش از درد تیر میکشید

خواست که جدا کند پاره تنه رفیقش را چرا؟ مگر همین را نمی خواست؟ مگر نمی 
 ...تا ارام شود؟ پس دیگر چه مرگش بود؟ آه

 ...نفسش را با شتاب بیرون فرستاد...ماشین را روشن کرد و از انجا دور شد

رفت و ندید چگونه با زندگی یک نوزاد بازی کرد...ندید چگونه سىىىرنوشىىىتش را 
گی دخترکی که از فر  گریه و عوض کرد...ندید و رفت ...رفت و پشت کرد به زند 

تنهایی پشت درختی پناه میبرد ...رفت و زندگی که خراب کرد را ندید...کاش برای 
شده  شروع نمی کرد...کاش...و این کاش ها چه قدر دیر  این انتقام از بیگناه ترین 

 ...بود

شیمانی...اما چگونه می خواهد جواب دهد؟ جواب زندگی که  شده بود برای پ دیر 
 گناه خراب کرده است؟بی  

**** 

 " بىىىىىىىىىىهىىىىىىار "
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خشىىک شىىدن مصىىداق اون لحظه من بود...اینکه به معنای واقعی خشىىک شىىده 
 ...بودم

شتر  سبت به فرخ پیدا کردم...نمی دونم چرا...ولی حس میکردم بی نفرت عمیقی ن
 ...از اونی که دلم براش بسوزه ازش نفرت داشتم

کردم...هیهی رو صىىورتش معلوم نبود..انگار اونم با حال مسىىعود خانو درک نمی  
 ...این حرفای رفیقش زده شده بود از برادری که نابرادر بود براش

 ...نمی دونم...چه قدر کلمه های این روزای من پرشده از نمی دونم

چون واقعا هم نمی دونم...هیهی...خب این درگیری ها چه ربطی میتونه به من 
 داشته باشه؟

 ارام اما  مگین مسعود خان باعث شد دلم از  صه بگیره+ االن کجاست؟صدای 

 فرخ با تمسخر پوزخندی زد* کی؟

 ... می دونست..اما داشت بازی میکرد

 !..مسعودخان نفس کالفه ای کشید + دخترم

حس کردم با این حرف دردی عظیمی،و که کشیده بود...نمی دونم چه مرگم شده 
داشتم...حسی که نمی دونم چی بود...اما دلشوره عجیبی بود اما حس خیلی بدی 
 ..تمام وجدمو پر کرده بود

 ...انگار یه اتفاقی می افتاد که خارج از تحملم بود

 ..خداجون هستی دیگه؟ نزار حس کنم تنهام

 اینکه دخترت...فرخ خنده ای کرد* خب! خب! رسیدیم به حرف مورد عالقه من

 ترالن کجاست؟ اصال زنده هست؟

 ...و قه قه ای زد

 ...اب دهن نداشتمو قورت دادم
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 ..فهمیدن اینکه آستانه صبر مسعود خان تموم شده بود سخت نبود

 باخشم و نفرت فریاد کشید+ کجاست لعنتی؟ دخترم کجاست؟ ترالنم کجاست؟

 ..اخرای حرفش صداش تحلیل میرفت کم کم بغضی مینشست ته صداش

ساله  ۲۶اما شاید حق داره برای دختری که  وای خدای من...مسعود خان و گریه؟
 ..ندیدش

 ...فرخ نیشخندی زد تا خواست جواب مسعود خان و بده تلفنش زنگ خورد

 نگاهش برای چند ثانیه رو گوشی مکث کرد و جواب داد+ بگو

 نگا کنا چه دستوری هم میده به طرف

*.... 

کرد...صىىىورتش   با هر کلمه حرفی که اون طرف بهش میزد رنگ نگاهش تغیر می
 ...به قرمزی میزد

و یهو منفجر شىىد+ پس شىىما اشىىغاال اونجا چیکار میکردین؟ هان؟ چرا گند میزنید 
 شما؟

*.... 

 خفه شو سهراب ...حرف مفت تحویل من نده +

*..... 

نفسىىىشىىىو کالفه فوت کرد و با حرص گفت+ گندی که زدین..کاریش نمیشىىىه 
 ....کرد....بیاریدش اینجا

*.... 

 ... درهم کشید+ اره ... حساب شما رو هم بعدا میرسماخماشو 

 ...و با خشم گوشیو به دیوار کوبید که همه دلو رودش ریخت بیرون
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 .....چشمام گردشد

 یعنی چی؟ چیشده که فرخ اینقدر عصبی شد؟

 ...شونه ای باال انداختم ....به منهه

 ...عاشقت باشهنگاه کالفه و خشمگینش رو به من دوخت* فکر نمی کردم اینقدر 

گیج سىىری تکون دادم..منظورش چیه؟ قبل از اینکه سىىوالمو به زبون بیارم در باز 
شد و اونی شد که نباید میشد..کاش کور میشدم و نمی دیدم...کاش کر میشدم و 

 ...نمیشنیدم...یا اصال کاش میمردم و این روز رو نمی دیدم

شده بود... شم منقبض  ضالت بدنم از درد و خ شک تمام ع سوخت از ا شمام می چ
 ...هایی که بی امان میریختند

 ...زبونم قفل شده بود..و کلمه ای نمی تونستم به زبان بیارم

 ...یاشایدم مرده بودم و تظاهر به زنده بودن میکردم

 ...خون تو بدنم خشک شده بود

سرد کف اتاق به خودم اومدم ...جیي  باصدای برخوردش به پارکت های سخت و 
 ...یه جیي هیستریک و ادامه دارکشیدم...

 ..تحمل دیدنش تو اون وضع خارج از تحملم بود..به خدا که خارج از تحملم بود

اونقدر اون عوضىىیا زده بودنش که تمام صىىورتش خونی بود ...لباسىىش پاره و جر 
خورده بود...بدن زخمیش به خوبی دیده میشد...میشه خداجون چشمامو ببندم و 

 ه یه کابوس باشه؟وقتی باز میکنم هم

نه؟؟؟.چرا اخه...دارم جون میدم زیر این اوار از بدبختیات... دارم شىىىک میکنم به 
 ...بزرگیت

 !!!بىىىىىىىىسىىىىىىىىىىىىىه *

 ...فرخ بود که با خشم این و رو به من فریاد میکشید
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این فریادش یه سىیلی محکم به صىورتم بود که از جیي زدن دسىت بردارم و فقط 
 ...تو اتاق بپیهههق هقم 

ناله های ضعیفشو میشنیدم...نامردا اونقدر زده بونش که نای حرکتم نداشت...من 
 ... بمیرم براش...بهار بمیره برات

تند دوییدم سمتش که یکی از بادیگارداش خواست جلومو بگیره اما فرخ اشاره ای 
 ...بهش زد کاری بهم نداشته باشه

ا که لرزش خفیفی پیدا کرده بودن صىىورت دسىىتام بسىىته بود اما با همون دسىىت
 باراد ...باراد...خوبی؟ تروخدا جواب بده؟ -بیجونشو قاب کردم وبا گریه هق زدم

 چند بار دیگه هم صداش زدم که چشماشو به زور باز کرد و نگاه گنگی بهم انداخت

 ...خوبی؟ باراد تروخدا یه چیزی بگو -

 ... بودن و صداش هم ضعیفلباش اروم تکون خوردن...ترک ترک و خشک 

فش بىىه گوشىىىم  ی ع لبىىاش کردم کىىه صىىىىدای ضىىى نزدیىىک  سىىىرمو اروم 
 خورد+بىىى..هىىى...هىىى...ار؟

 وسط گریه هام خندیدم ...چندروز بود صداشو نشنیده بودم؟

 جان؟ جان بهار؟ خوبی عزیزم؟ چیشدی تو؟ -

 به سىىىختی بلند شىىىد...حتی نزاشىىىت کمکش کنم...مرد مغرور من...ارامش بود
 وجودش؟

 ....اره..به خدا که بودنش ارامش داشت...این چه حسی بود که بهش داشتم

نمی دونم...به سىىتون پشىىت سىىرش تکیه داد.چشىىماش به زور باز نگه داشىىته 
 ....بود...گریم بند نمی یومد...خدا لعنتشون کنه

 صدای ارومش به گوشم رسید+ خىىىو...خىىى..وبیىىی؟
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خواستم جوابشو بدم صدای بی حوصله فرخ به گوشم سرمو تند تند تکون دادم تا 
 ...سید* بسه دیگه..حوصلمو سر بردیدر 

 ...باراد گنگ نگاش میکرد

 فرخ با پوخندی عمیق نگاهش کرد*به...اقا باراد..خوبین؟

 باراد فکش قفل شد و باحرص  رید+ تو کی هستی؟

یجان انگیزی مهم نیست من کیم ....خوب شد اومدی اخه داستانمون به جای ه *
 ..رسیده بود

و رو به مسىىىعود خان به حالت متفکری لب زد* کجا بودیم؟ اها...گفتی ترالنت 
 کجاست؟

 ...باراد گیج شده بود...اینو از اخمای درهمش و کالفگیش میشد حدس زد

 ..خوب حق داره

 مسعودخان+ اره....ترالنم کجاست عوضی؟

 ....وهین نداشتیمافرخ به حالت مسخره ای خندید* اخ اخ مسعود ت

 کجاست؟ +

 ...همین جا *

 ...مسعود خان ناباور نگاهش کرد

 گیج بودم... یعنی سحر دختر مسعود خانه؟

 ...اخه همون موقع در باز شد و سحر و سعید وارد شدن

 ..مسعود خان نگاهش به دورتا دور اتاق چرخید

 زمزمه کرد+ منظورت چیه فرخ؟
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ترالنم کجاسىىىت؟ منم گفتم همین جا...تو این  فرخ قه قه ای زد* مگه نگفتی بگو
 ..اتاق...تو خوانوادت...وای مسعود دارم به عقلت شک میکنم

خشىىک شىىدم...مات شىىدم...جون دادم یا مردم...نمی دونم...اون لحظه فقط گیج 
شت از پا  بودم همین....گیج حرفایی که در باورم نمی گنجید...گیج اتفاقایی که دا

سی که درم می اورد... مرد شاید برا یک لحظه اش بود...من اون لحظات هر نف ن 
 ...می کشیدم با درد همراه بود..دردی که به تیر کشیدن قلبم ختم میشد

هنوزم باورم نمیشه وقتی به اون روزا فکر میکنم میبینم چه قدر جون سخت بودم 
 .... که نمردم...و شاید هم نباید

 ...شایدم مرده بودم

 ...وی بلندی به پایین پرت شدمحس کردم یهو از ر 

 ...حقىىىىىىىقیت....چه قدر وحشتناک بود

 ...نگاه مات مسعود خان روم سنگینی میکرد ...اما نای سر بلند کردن نداشتم

 ...انگار تمام انرژیم تحلیل رفته بود

 ....بغض راه نفسمو بسته بود...به سختی نفس میکشیدم

سنگین تر از بدن رنجور و  سنگینی این این حقیقت  ضعیف من بود...من چجوری 
 ....حقیقت رو تحمل کنم

 ....ای خدا...یعنی تو تمام این سالهایی که من حسرت پدر و مادر و داشتم

 ....تمام این سالهایی که حسرت ا وشی مادرانه و تکیه گاهی پدرانه داشتم

ار حسىىرت نگاهی خواهرانه.... حسىىرت حمایت های برادرانه..حسىىرت اینکه یه ب
فقط یه بار بگم مامان فقط یه بار بگم بابا.... میتونستم داشته باشم و نبودن..همه 

 ....ی اینا همه ی این حسرت ها سهمشون فقط یه بغض بود....همین

 ...معنی حسرت رو تو هیچ کا ذی نمیشه نوشت #
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 ...روی هیچ صفحه سفیدی نمیشه تایپ کرد

 ...با هیچ زبونی نمیشه توضیح داد

 #خالصه میشود در بغضی که بی صدا قورت میدهیحسرت 

 چرا؟؟ مگه من چه گناهی داشتم؟

 چىىىىىىىىىىىىىىىىرا مىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا؟

شن...مادری  شم....یه خانواده ای که نگرانم با شته با ستم یه خانواده دا منم میتون
شه....خواهری که همدم و پدرانه نازم و بککه مهربونی برام خرج کنه و پدری که 

 ....رازدار زندگیم باشه...و برادری که  یرت،  یرت خرج کنه برام

 ...چرا همه اینا فقط یه حسرته...حسرتی که سالها هم بگذره هنوزم هست

 ...سالها بگذره بازم جای خالی این حسرت ها پر نمیشه

شته باشم...می تونستم همه ی درد اونجاست که من همه ی اینها رو میتونستم دا
شت منو  سرنو صمیم....یه انتقام...کل  شون رو...اما یه ت اینها رو تجربه کنم ...هم

 ..عوض کرد

سىىرنوشىىتی که پر بود از تنهایی....تنهایی هایی که سىىهم من از اون روزا بود...گناه 
که  تای جالدم بودم...روزایی  ناه تو دسىىى هه بی گ یه ب که  من چی بود...جز این

 .... دیگه باشه... یه جور دیگه میتونست یه جور 

سرم  شوم....این کلمه ای بود که او لحظه تو ذهنم میپیهید... شوم...بخت  بخت 
 ...گیج میرفت...انگار دنیا دور سرم میهرخید

 دختىىىىىىىر که باشی #

 ...میدونی اولین عشق زندگیت پدرته

 دختر که باشی میدونی محکم ترین پناهگاه دنیا

 ....آ وش گرم پدرته
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 دختر که باشی میدونی مردانه ترین دستی

 که میتونی تو دستت بگیری و

 دیگه از هیهی نترسی

 ....دستای گرم و مهربون پدرته

 حال اگر دختر باشی و

 #تنها سهمت از پدرت یک اسم باشد چه؟

 ..سکوت در اتاق فریاد میزد...و بیهارگی منو یادم می انداخت

ضم این حرف نه تنها برای من بلکه برای بقیه هیهکس هیهی نمی گفت...انگار  ه
 ....هم سخت بوده

 زمزمه ارام اما پر بغضی قلبمو مهاله کرد+ تىىىىرالن؟ ترالنم؟

 ....نگاه اشکیمو در نگاه مشکیش قفل کردم

 ...انگار زمان ایستاد.... من بودم و اشکایی که بی وقفه از چشمام بیرون میریخت

ب مردی کىىه پىىدرم  بودم و  نگىىه.... من  گ نقىىدر  ی چرا ا لمىىه  ک ین  ود... ا
 .....پىىىىىىىىىىىىىىىىدر

 ....من بودم و اشک و اه

 ...اشکایی که همدم این سالهای من بودن

 ترالن؟ +

 ....زمزمه اش چنگ کشید به وجودم

 من؟؟؟

 ....چرا اینقدر هوا گرمه... اکسی ن کم بود
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م کلمه ای که برای من اما لب های ترک خوردمو تکون دادم و لب زدم... لب زد
 حسرت

 ...بىىىىىىى...بىىىىابىىىىا -بود....

و تىىىىىىمىىىىىىىىىىىىىام .... به خدا که جون دادم... چه قدر حسرت پشتش 
 ...سال ۲۶بود.. حسرتی به اندازه 

 .....حىىىىىىىىىىىىىىسىىىىىىىىىىىىىىىىرت

 ...ازه متوجه من شدهخندید وسط گریه...و فقط با نگاهش رصدم میکرد...انگار ت

انگار تازه منو میبینه....اشک تصوریشو تار کرده بود....لعنت به این اشک های بی 
 .....موقع...نریزین لعنتی هااااا

میخوام به اندازه تمام این سىىالها ببینمش...به اندازه تمام اونروزایی که بهه ها از 
 ...پدراشون حرف میزدن و سهم من فقط یه بغض بود

 ىىىىان بابا؟جى +

 ...اشکا مو با دست پس زدم....مردن کم بود برای اون لحظه

 ...انگار فقط ما تو اون اتاق بودیم....بقیه رو فراموش کرده بودم

با نگاهمون با هم حرف میزدیم....نگاهی که سىىىالها بود از هم دریغشىىىون کرده 
 ...بودن

 ....هام بودحسرت و حسرت و حسرت.....این پررنگ ترین حس اون لحظه 

 به خاطر تو هم شده همیشه ابی می مانم #

 به خاطر توهم شده تمام روز هایم بعد از این مهربان تر خواهم شد

 دلم میخواهد زودتر دستهایت را بگیرم

 زودتر روی دستهایم تکانت دهم بخوابی

 زودتر برایت با زبان کودکانه قصه بگویم
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 بهانه بگیری و من کالفه شوم

 بریزی

 بپاشی

 ومن حرص هایم را سر بیخیالی خالی کنم

 #پس چرا سهم من تنها حسرت در ا وش کشیدن توست دخترم

 با نگاهمون باهم حرف میزدیم که با صدای کالفه فرخ نگاه گرفتم وبه زمین دوختم

 ...خب بسه دیگه...مسعود دخترتو خوب نگاه کن *

 ..عت بود یا ترس ولیجرعت نگاه کردن به باراد و نداشتم...نمی دونم جر 

با کشىیده شىدن یقه لباسىم از جا کنده شىدم...و سىفتی و سىردی جسىمی که به 
سریع اتفاق افتاد که نتونستم هیچ واکنشی نشون  پیشونیم برخورد کرد ...اینقدر 

 ...بدم

 ....چشمام از ترس گشاد شده بود و قفسه سینه ام تند تند باال پایین میشد

شاند* ببین ....دخترت ترالنو خوب ببین چون قرار صدای فریاد فرخ ترس تو  دلم ن
 ....نیست دیگه ببینیش .....اینم اخره داستان....ولی

ست داده  ساس خفه گی بهم د شتر...اح شو دو گردنم بی ستا شار د مکثی کرد و ف
 ...بود

 ....مسعو...لعنتی نمی تو نم بهش بگم بابا ....سالهاست با این کلمه بیگانه ام

ن با وحشىىىت نگامون میکرد...با ترس گفت+ بسىىىه فرخ....تمومش مسىىىعود خا
کن...تو انتقىىامتو گرفتی....منم کم زجر نکشىىىیىىدم...ترالنو ول کن...ولش کن 

 .....فرخ...هربالیی میخوای سر من بیار ولی دخترمو ول کن

 ....حرفاش یه حس گنگی در من ایجاد میکرد..حس حمایت های پدرانه
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...هنوز تموم نشىىده..من فقط با دزدیدن ترالن بهت ضىىربه فرخ خنده ای کرد* نه.
 ...نزدم

 ....باران ....کار من بود...من دستور قتلشو دادم

 نفس تو سینم حبس شد....نىىىىىىىىىىىىىىه.؟؟؟

 ....خدایا این یکی دیگه نه.؟

 ...خسته شدم.....به خدا خسته شدم....نگاهم رو سعید چرخید

نفرت تو چشمام موج میزد...فقط چشماشو بست تا  نگاهش درمونده بود....فقط
 ....نگاهمو نبینه

 ...ولی من مردن بزرگترین ارزوم بود

 بىىىىاران؟ فرخ تو دیگه چه جونوری هستی؟ عوضی؟+

داد میزد و سعی میکرد بلند شه و حمله کنه سمت فرخ اما بسته بودن دستاش به 
صندلی دیگه نتوست تحمل کنه و رو صندلی مانع این میشد....از تکون های شدید 

 ...زمین افتاد و من فقط جیي کشیدم

 بىىىىىىىىابىىىىىىىا -

 هه...هنوز منو نشناختی مسعود...باید تاوان میدادی..باید *

 لعنتی ...انتقام میخواستی بگیری خودم بودم دیگه چیکار به دخترام داشتی؟ +

 ......منم دخترات و فرشته اتفرخ پوزخندی زد* تو هم شیوای منو ازم گرفتی..

 ...این نهایت بی عدالتی +

سعود....تو هم به جای حرف دخترتو نگاه کن...چون باید  * ست م اینجا دادگاه نی
باشىىىی و درد نبودنشىىىو حس کنی...اینکه به خاطر خودت بهه هات و زنت و از 

 دست

 ...دادی...این بزرگترین تقاصه
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 ....و ضامن و کشید

 ...بستم...تمام شد...زندگی که یه روز خوش نداشتمچشمامو 

 اما قبل از اینکه تموم بشه همه چی صدای فریاد کسی جون دوباره ای بهم داد

 ....منو بکش....لعنتی اونو ولش کن +

 ...چشمامو باز کردم...که محو چشماش شدم...تو این مدت خیلی ساکت بود

 ... م تکیه گاه خوبی بودبه سختی رو پاهاش ایستاده بود...اما هنوز 

سر...ولی من کاری  شقی پ شد* خیلی عا صدای قه قه نفرت انگیز فرخ بلند  دوباره 
 ..به تو ندارم

هار ول کن خواهش میکنم....هر بالی  التماس تو چشىىىماش و چی تعبیر کنم؟+ ب
 ...دلت خواست سر من بیار ...اما بهار و بزار بره

 و چی به من میرسه؟؟ *

 ...ی حرص بست+ هرچی که بخوایچشماشو از رو

من فقط ترالن و میخوام....همین...وتوهم زیىىادی حرف میزنی...خیلی خوب  *
 ...عشقتو ثابت کردی...بهتره خفه شی

و ماشه رو کشید...صدای شلیک گلوله تو اتاق پیهید و پیهید و پیهید ....سرم به 
 ...دوران افتاده بود

د....باراد از درد ناله ای کرد و روی زمین به من نه...به مرد من شىىىلیک کرده بو
 ...افتاد ..انگار جون من بود که رو زمین میافتاد...قلبم یه تیکه یخ شده بود

به  تای فرخ و پس زدم  ما دسىىى قدرت و ازکجا اوردم ا نمی دونم اون لحظه اون 
 ....سرعت به طرفش رفتم

 ..بارادباراد.... -تیر به پهلوش خورده بود... با گریه صداش زدم

 نگاه بی حالش و بهم دوخت+ جانم؟
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تا از هق هقم بیشىىىتر شىىىد ...دسىىىتمو جلوی خون گرفتم و محکم فشىىىار دادم 
خونریزیش جلو گیری کنم...دسىىتاشىىو اورد باال و رو صىىورتم گذاشىىت...سىىرمو به 
ما چون صىىىداش اروم بود نمی  دسىىىتش تکیه دادم...لب هاش تکون میخورد ا

 ...شنیدم

 که صدای ارومش به گوشم رسید+ بىىىىهار؟سرمو جلو بردم  

 جانم؟ -

 ...مىىىىن....د...دىىوو +

 ....و دستاش از رو صورتم سر خورد و چشمای نیمه بازش بسته شد

 ....خشک شده بودم.....یا شایدم مرده بودم...نمی دونم

 -انگار مغزم تازه بهم فرمان داد...جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىیي بلندی کشیدم
 ...ىارادبىىىىىىىىىىىىى

صدای بلند گلوله و سوزش عمیقی که رو قفسه سینه ام حس کردم.....دستمو رو 
اون قسىىىمت کشىىىیدم و جلو چشىىىمام اوردم ...خون بود....خندیدم...بلند بلند 

 .......تموم شد

صىىدای بلند مسىىعود خان که اسىىمم و صىىدا میزد هم باعث ناراحتیم نشىىد...من 
 ....خوشحال بودم چون پیش عشقم میرفتم

 ........تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرلىىىىىىىىىىىىىىىىا نىىىىىىىىىىىىىى +

 ...زندگی بدون باراد و نمی خوام...حتی اگه اون

 ...نفسام سخت میرفت و میومد

ستم  شده بود...نمی تون سنگین  سرم  شه...  ستم ...بالخره داره تموم می  میدون
 ....افتادم...هنوز رو لبم ردی از خنده بودخودمو نگه دارم...و تو بغل باراد 

 ....و نفسم رفت و دیگه برنگشت
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 ...و من تو بغل عشقم به خواب ابدی فرو رفتم

 نکند فکر کنی #

 ....در دل من یاد تو نیست

 "دلم -گوش کن "نبض

 #...زمزمه اش با تو یکیست

***** 

 الال کن دختر زیبای شبنم}

 الال کن روی زانوی شقایق

 تا رنگ بی مهری نبینیبخواب 

 تو بیداریه که تلخ حقایق

 تو مثل التماس من میمونی

 که یک شب رو شونه هاش چکیدم

 سرم گرم نوازش های اون بود

 که خوابم برد و کوچش را ندیدم

 حاال من موندم و یک کنج خلوت

 که از سقفش  ریبی چکه کرده

 تالطم های امواج جدایی

 زده کاشونمو صد تکه کرده

 میخواست پس از اون خواب شیریندلم 

 دیگه چشمام به دنیا وا نمیشد
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 میون قلب متروکم نشونی

 دیگه از خاطره پیدا نمی شد

 صدام  مگینه از بس گریه کردم

 ازم هیچ اسمو هیچ اوازه ای نیست

 نمی پرسه کسی هی در چه حالی

 خبر از اشنای تازه ای نیست

 به پروانه صفتهااا گفته بودم

 میله خاموشی من نیستکه شمعم 

 پرنده روی درختم اشیون کن

 {حاال وقت فراموشی من نیست

 فصل پنجم

 رویای شیرین

 ...صدای امواج روح و جانش را ارام میکرد.... نزدیک شد، نزدیک و نزدیک تر

پاهای برهنه و ظریفش بر روی شىىن های گرم و سىىوزان سىىاحل میلغزید وحس 
فتاده بود.... تالطم درونش را با لبخندی خوب زندگی درونش به جوش و خروش ا

 ....که تلخیش تو ذوق میزد به رخ کشید

دریا طوفانی بود... همانند دل دخترک .... باد گیسوان مشکیش را همانند بهه ای 
 ....بازیگوش به بازی گرفته بود

 ..سردی اب تاعمق استخوانش نفوذ کرد و لبخند شد بر لبانش

 ...انداخت و شاهد بازی اب با پاهنش شد ان نگاه عسلیش را به زیر 
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شید درحال جمع کردن رخت  سپرد خور ست ها  سوزانش را به دور د نگاه گرم و 
 ....زرد و نارنجیش بر روی دریا بود

سپرد....انقدر در ان  شای  روب بود که زمان و مکان را به فراموشی  انقدر محو تما
شد و زمانی م سه فرو رفته بود که متوجه او ن شد که خل شنا  توجه ان  ریبه ی ا

با ان وسىىىعت از دلتنگی....بغض مثل خنجر  جان داد... جان دادنش حتمی بود 
شت دردم جان میداد و  شت... که اگر برمیگ شت ندا شید.... توان برگ شو خرا گلو

 ...تمام

 ...اعتراف میکنم #

 ...محتاج نوازش دست هایت هستم

 ...باور کن که

 #...ریجی استدلتنگی تو برای من مرگ تد

 بهار؟؟ +

از کی عاشق اسمش شد؟؟؟ یادش امد زمانی که صدای بم و محمکی اسمش را به 
 ...زبان میاورد... عاشق اسمش که هیچ عاشق میشد بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

 ...این کی بود که اینگونه او را ویران میکرد و از نو میساخت

 #اونی که صداش میکنهقشنگیه اسم هرکسی بستگی داره به  #

ى... نه صاحب دارد همانی که حتی  ى نمی خواست برگردد ولی مگر این دل بیصاح
شنیدن صدایش کل وجودش را میلرزاند ... ایا زلزله میدانست این مرد از او بیشتر 
قدرت لرزاندنش را دارد؟ یا در خیالش قدرتمند ترین بود؟ وای که از نظر او شىىىاه 

... همین که او گفت.. با او بحث درت جهان را بدسىىت داشىىتقلبش تنها و تنها ق
نکنید مردش .... آه ... نه ... خیلی وقتسىىت دیگر مرد او نیسىىت و او چگونه کنار 
اید با این موضىىىوع... فقط خدایش بهش صىىىبر دهد همین و بس.... اما چگونه 

 ...حالی کند به قلبی که تنها شاهش را صدا میزد...وبیقرارش بود
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 ....شت و ارام ارام سرش را بلند کرد... و تىىىىىىىىىىىىمىىىىىىامبرگ

بارادش که  به خداکه اگر همان لحظه جان میداد گله ای نداشىىىت... به جان 
...او نداشت... به خدا که نداشت...مگر می شود بارادش را ببیند و گله داشته باشد

بعدش فکر نمی کرد انقدر  همین را میخواسىىت که فقط یکبار دیگر او را ببیند و به
شت که به این قسمت ها فکر هم نمی کرد...و چه خوب  شوق دیدن بارادش را دا

 ...که فکر نمی کرد

صاحب  شده بود تنها ارزویش بود ..و ای کاش  سبزی که بهش دوخته  تیله های 
 ...ان چشمها فقط کمی با او مهربان تر بود ...فقط کمی

بود چشىىمانش... آه... که چشىىمانش چه چیزی هنوزم همون قدر محکم و مقتدر 
 درونش داشت که اورا اینگونه مست خود میکرد؟

 #مرد من تو باشی مگر می شود ارزویی در من بماند؟ #

 سکوت سنگین به وجود امده در فضا را صدای بم باراد شکاند

 چرا؟+

ست به خودش امد...اخمی پیشانیش را رد انداخت ... و با خونسردی که نمی دان
 شما اینجا چیکار میکنید؟ -در ان لحظه از کجا اورده است گفت

نگاهش را می دزدید...به هر کجا نگاه میکرد اال مرد روبه رویش که دلتنگی فشرده 
شىىدن در بازوانش دیوانه اش میکرد...اما...چه کند با این اما که میان او و مردش 

 ....قرار گرفته....وای که جوان تر از درک ان بود

 صدای درهم و کالفه ی باراد به گوشش رسید +اومدم دنبال زنم

 ...زنىىىىىىىش؟؟ لعنت به این قلبی که با این کلمه تپش گرفت

 ...ولی نه....نباید...لعنت به این نباید هااااا.....لعنت

 ...اخم رو پیشونیش رو  لیظ تر کرد
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نه از قلبی که  و سىىرد تر ازقبل جواب داد سىىردی که از روی  رورش برمیخواسىىت
زنت؟ بیخشىىىید اقا اشىىىتباه  –دیوانه ان مرد بود وبا هرجمله اش ریتم میگرفت...

 .. زنتون و پیدا کنین ۳ردیف  ۱۲اومدین میتونین برین بهشت زهرا قطعه 

بعد از گفتن این کلمات که بی اختیار از زبانش جاری میشىىدن بدون نگاه کردن به 
 ... ی نگاهش میکرد از کنارش گذشتچشمان سبز  مگینی که با حالت خاص

که اگر دیر تر میرفت دردم عنان از کف میداد و او این را نمی خواسىىىت...حتی به 
سم باراد  شده بازم به ا سته های ریز  شک قیمت ریزریز کردن قلبش که با ان تیکه 
میتپید و چه قدر خیره بود این قلب لعنتی کاش میتوانسىىت قلبش را از سىىینه در 

 ...اش اینقدر جرئت داشت خودش تمام کند این زندگی رااورد...ک

 هنوز قدم از قدم برنداشته بود که بازویش اسیر دستان مردانه مردش شد

سید...وای که او چرا نمی  شش ر صدای ویران کننده اش دوباره و دوباره به گو و 
 رفت

 ...دیگر توان مقابله نداشت...به خدا که با اینکار جان دادنش حتمی ست

دسىىتای داغ باراد سىىردی دسىىتانش را خنثی میکرد و چه قدر لذت بخش بود این 
تضىىاد.. و او چگونه تاب اورد این دلتنگی را...بی قرار این مرد بود حاال باید جوری 
ست که  ست...به خدا که در دنیا تنها این مرد ا رفتار میکرد که انگار برایش مهم نی

گی اش را تشدید میکرد...چگونه انقدر برایش مهم است و بس....بوی عطرش دلتن
 بی تاب است درحالی که حتی یکبار هم هم ا وشی با مردش را تجربه نکرده است

 ...به وهلل که این یک جنون است و بس

 عىىىىىشىىىق #

 نوع شدیدی از الرژیست

 ادم به شنیدن یک اسم

 به بوییدن یک عطر
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 ...حساسیت پیدا میکند

 به گوشش که میرسد

 مش که میخوردبه مشا

 قلبش تیر میکشد

 و چیزی از گونه هایش

 #سرمیخورد

 چرا با من اینکارو میکنی؟+

گاه گیرا و نفس گیر دوخت گاه سىىىردرگمش را در ان ن که رفتم که تو -ن من؟؟ من
 عذاب نکشی؟ تو بگو چرا اومدی؟

 تو حتی فرصت ندادی حرف بزنم+

 خوام ببینمت مگه زوره؟ولم کن...نمی  -تکونی به خودش داد و با حرص گفت

 ..به خدا که نیست ...او ارزویش همین است ...اما چه کند با این امای لعنتی

 ..باراد با بهت نگاهش کرد...اشک نیشتر زد به چشمانش ...باید میرفت

 ...وگرنه اشک هایش رسوایش میکردن

مات بود دسىىتش را با کمی تقال از زیر دسىىتان باراد که انگار با این حرف او هنوز 
نجات داد..کاش کمی بیشىىتر میماند..و نفسىىهایش را برای روزهای دیگر بدون او 
سی را درون ان ذخیره کرد؟ یا  سهای ک ضبطی وجود دارد که نف ذخیره میکرد..ایا 

 ..او دیگر دیووانه شده بود

دیگر نایستاد ..دویید و دویید تا دور شود از مردی که دلیل زندگیش بود..ولی باید 
میشىىد...از کسىىی که نفسىىش بند نفسىىهایش بود...این باید ها چه قدر درد دور 

 ...داشتن برای دل رنجور او
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به خانه که رسید دیگر زانوانش طاقت نیاوردن و خورد زمین...زانویش درد گرفت 
 ...و زخمی که کمی به خون ا شته بود اما ان در برابر درد قلبش هیچ بود

ردش نشىىکسىىت...چه خوب که تحمل بغضىىش شىىکسىىت و چه خوب که جلوی م
 ..کرد

و چه کسی فهمید  یر از خودش و خدای خودش که چگونه جان داد...چگونه مرد 
سوگواری هم برایش نگرفت...کسی حتی برای مردنش ناراحت هم  و کسی حتی 
ست چه قدر  شب و روزش گریه بود وبس...نمی دان شد ..جز خودش که  ذای  ن

ریه میکرد اما سىىردی در تنش رسىىوخ کرد و او بی در خود فرو رفته بود و خون گ
 ...جان و ضعف کرده از حال رفت

 اشک هایم که سرازیر میشوند #

 دیدی نمی یابد که قندیل می بندد

 #عجیب سرد است هوای نبودنت

**** 

 ...تو با قلب ویرانه من چه کردی

 ...ببین عشق دیوانه من چه کردی

 ...در ابریشم عادت اسوده بودم

 ...با حاله پروانه من چه کردیتو 

 ...ننوشیده از جام چشم تومستم

 ...خماراست میخانه من چه کردی

 ....مگر الیق تکیه دادن نبودم

 ...تو با حسرت شانه من چه کردی

 ...مرا خسته کردی و خود خسته رفتی



                 
 

 

مائده نادریان|  باران بهاریرمان 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

135 

 

 ....سفر کرده با خانه من چه کردی

 ...جهان من از گریه ات خیس باران

 ...نه من چه کردیتو باسقف کاشا

 ...تو با قلب ویرانه من چه کردی

 ...ببین عشق دیوانه من چه کردی

 (چه كردى_ امين بانى )

**** 

 (تىىىىىىىىىىرلىىىىىىىىىىان")بىىهىار"

ىخم  ى ى ى ى ى تمام بدنم درد میکرد...به سختی تکونی به بدن دردناکم دادم...که اخ
 ..بلندشد

 جانم عزیزم؟خوبی؟صدای ارومی به گوشم رسید+ جان؟ 

شون دادن دردی که دارم...انگار کلی انرژی  سخت نفس کشیدن کافی بود برای ن
 ...مصرف کردم...و بدنم تمام انرژیش یهو ته کشیده

 ...چشمامو باز کردم که با یه جفت چشم مشکی نگران رو به رو شدم

 چشمای بازمو که دید لبخندی به روم پاشید+ خوبی قربونت بشم؟

 ...ابىىى...بىب -ه سختی تکون دادم لبمو ب

 صدام اروم بود برای همین گوششو نزدیک لبم اورد و من دوباره خواستمو گفتم

که سریع رفت و با یه پارچ اب برگشت...با کمکش تونستم به بالشت تکیه بدم و 
 ...کمی بشینم...ولیوان ابی به دستم داد

 من خوبم-ندم و با کالفگی لب زدمنگاه نگرانش کالفم میکرد...لیوانو بهش برگردو
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سرشو با تاسف تکون داد و با حرص گفت+ یه چند ساعت تنهات گذاشتماااا...باید 
 ...تن نیمه جونتو تو حیا  پیدا کنم

با یاد اوری اتفاقات سىىریع رو تخت نشىىسىىتم که کمرم تیر خفیفی کشىىید بدون 
 باراد اینجا بود -اهمیت رو بهش لب زدم

 نشونه ندونستنش از این موضوع بودچشمای گرد شدش 

 با بهت گفت+ چی؟؟ باراد؟؟ اینجا رو از کجا پیدا کرده؟ چی میخواست؟

شدم دیگه....چرا من نمی تونم اروم  سته  ضعف...لعنتی خ دوباره بغض...دوباره 
 زندگی کنم؟

 ... خدایا اگه اضافه ام تو دنیات خب جونمو بگیر راحتم کن

 ...نمیدونم یعنی نذاشتم که بگه -و با بغض لب زدمسرمو به دوطرف تکون دادم 

 ..بیشتر حرصش گرفت...چون میدید زجر کشیدنمو ...میدید و مجبور بود دم نزنه

 .. مجبور بود خودشو به ندیدن بزنه...و این اجبار چه قدر سخت بود براش

 واقعا که...بغض نکن اینجوری +

 ...با این حرفش بغضم شکست و روگونه هام جاری شد

 ...هق هقم سکوت اتاقو میشکست....و اون تنها با نگرانی نگام میکرد

بدون هیچ حرفی منو تو ا وشىىش کشىىید..زمزمه های ارومش که سىىعی در اروم 
 ..کردنم داشت باعث شد کمی فقط کمی اروم تر بشم

 ...اخه من چی بهت بگم دختر +

 هیهی-

 ...اخمی بهم کرد

 ..پاک کردم...ولی اون هنوزم با اخم نگام میکرداز بغلش اومدم بیرون و اشکامو 
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 ..سعی کردم بخندم اما نتیجه اش یه خنده کج و کوله شد

 اونجوری نگام نکن دیگه داداشی -

 سرشو با تاسف تکون داد...+ هردوتون لجبازید

 ...خندمو جمع کردم

 ...میشه بری سرم درد میکنه میخوام بخوابم-

شو کالفه فوت کرد ...به اج س شه.. من بیرونم چیزی نف سری تکون داد.. + با بار 
 خواستی صدام کن

 فقط سرمو تکون دادم

 ...اونم بدون هیچ حرف دیگه ای اتاقو ترک کرد

 ....لبمو گزیدم و به امروز فکر کردم... به لحظه ای که دیدمش

نمی دونم چه قدر بهش فکر کردم... و دلتنگ تر شىىىدم که با رویاهام به خواب 
 ...رفتم عمیقی فرو

 دلم کم دارد تورا #

 مثل کم داشتن هوا برای نفس کشیدن

 مثل تنها بودن در یک روز بارانی

  می در قلبم سنگینی می کند

 به سنگینی  روب های جمعه

 به حجم دل تنگ وامانده ام برای تو

 این چشم ها هنوز و همیشه به راه توست

 چشم انتظاری نیز زیباست

 وقتی که برای تو باشد
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 #...تویی که ناب ترین حس زیبای منی

**** 

 نه -

 با حرص نگام کرد...+ نه و نگمه...چرا؟

 چون نمی خوام ببینمش -بغضمو قورت دادم وسعی کردم محکم باشم

ابروهاش پرید باال و به حالت تمسىىخر لب زد+ صىىحیح سىىت..صىىحیح سىىت..بعد 
 میتونم بپرسم پس چته؟

 نه -اخمی رو پیشونیم نشست..

شم دادزد+ زهر مار و نه، درد ونه، مرگ و نه، از با این  سبوند و با خ حرفم امپر چ
 صبح هر چی میگم میگه نه...قرص نه خوردی؟

از این حرفاش خندم گرفت..ولی بادیدن خنده من یهو خیز برداشت سمتم که جیي 
 کشیدم رفتم پشت مبل

 بیشعور من دارم حرص میخورم بعد تو میخندی +

 ه به خدا داداش..من فقط میگم نمی خوام ادامه بدمن -خندمو جمع کردم

چپ چپ نگام کرد+ خب ..باشىىىه..قبول..یه دلیل قانع کننده بیار من دیگه هیهی 
 ...نمیگم

 ...نفس عمیقی کشیدم..بی هیچ حرفی به یه نقطه خیره شدم

ید قورتش  با ها  ها و تن به گلوم هجوم اورد...و من تن کم کم بغض همیشىىىگی 
 ..میدادم

 ..الن با توامتر  +

 ...نگاهش کردم....منتظر نگام میکرد..اخه من چجوری بگم من میخوام اما

 ..چجوری بگم دارم زیر اوار تنهایی جون میدم
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 ...چجوری اخه

سختته میتونی بری..خب توام زندگی داری چند ماه  - دلیلمو قبال بهت گفتم..اگه 
 ..گرفتار من شدی..میدونم داداش

 که به ...وه خوری افتادمچنان اخمی بهم کرد  

 ..یه بار دیگه همهین حرفی بزن...چنان بزنمت که با دیوار یکی بشی+

 خب پس چی میگی؟ -

اخه دیووانه مگه من به فکر خودمم..به خدا که نیستم ترالن... نگرانتم ابجی..تو  +
شه بدون هیچ  سابی نداری..گفتی طالق گفتم با این چند ماه حال و روز درست ح

 ولی با این وضعیتت داری زجرم میدی..اشکات دیوونه ام میکنن ترالنسوالی 

اشىىکامو پاک کردم..و مثل همیشىىه به ا وش گرم برادرانش فرو رفتم..برادری که 
 ...یکساله از وجودش باخبرم

 ...هیىىىىىس... اروم باش +

 داداش -

 جان داداش؟ +

 دلم براش تنگ شده -

 ..و هق هقم بیشتر شد

 پس چته؟ +

 ..نمیشه -

 چرا؟ تو دوسش داری..اونم تورو پس چه مرگته؟ +

 باران -سرمو بلند کردم با اون چشمای اشکیم فقط لب زدم

 بهت زده زمزمه کرد+ باران؟ چه ربطی به اون داره؟
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 ...سرمو تند تند تکون دادم..نمی فهمید..هیهکس منو درک نمی کرد

 ...تروخدا داداش تو درکم کن -

 دردت چیه؟ من قول میدم کمکت کنم..باشه؟اخمی کرد+ بگو 

 ..سرمو به تایید حرفش تکون دادم

اما سىىخت بود...گفتن حرفایی که چند ماهه تو دلم نگهشىىون داشىىتم...سىىخته از 
 ...چیزهایی حرف بزنم که درد داره برای خودم

 ترالن؟ +

یلم و رو مبل نشستم اونم کنارم نشست..بی حرف بهم نگاه میکرد...منتظر بود...دل
 ...برای این چند ماه که به خودم عذاب دادم بهش بگم...اما چجوری

 ..سخت بود به زبون اوردنش

 اما بالخره دلمو زدم به دریا حرفای نگفته این چند ماهمو به زبون اوردم

 یادته؟ بعد از اون اتفاق چیشد؟ -

 کردنش  اروم سری تکون داد...میدونست منظورم چیه اما نیاز بود دوباره بازگو

 ..تعریف کن -

 ولی من اونو هزار بار برات تعریف کردم +

 دوباره بگو داداش خواهش میکنم -

 اروم سری تکون داد

چند روزی بود که هم تو و هم بابا  یبتون زده بود...باراد به هر دری زده بود  +
 ازتکه یه ردی ازت پیدا کنه...منم نگران بابا بودم..میدونی که اون روزا چه قدر 

.. 
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حرفشىىو اینبار یه جور دیگه ادامه داد+ یه چند روزی گذشىىته بود که یهو باراد بهم 
شما رو  سم فرخ کیانپور  شون کردن..انگار یه فردی به ا سا پیدا زنگ زد که اره پلی
 گروگان گرفته... خیلی خوشحال شدم..اما تعجبم کردم..اخه چرا تورو بایدبدزدن؟

 راد میگره احساس بت من بهش دست میدهانگار همون روز که ادرس و با

 به اینجای حرفش که رسید باهم خندیدیم

 خیلی خوب توام -

 اوه چه دفاع هم میکنه خانم +

چشم  وره ای بهش رفتم که خندشو جمع کرد و ادامه داد+ اره دیگه..این اق باراد 
می میفهمه که این مرده قاچاقهی و پلیسىا هم خیلی وقته دنبالشىن برای همین ن

شون کنن.برای همین این اقا خودش میره  ستگیر ستن بی گدار به اب بزن و د تون
به این ادرس و دیگه بقیشىىىو خودت بهتر میدونی...پلیسىىىا هم چند سىىىاعت بعد 
سن منم  ستور حمله میدن و وقتی به اونجا میر میفهمن اقا باراد چکار کرده...که د

 ..باهاشون بودم

 شما رو خونی و بیهوش پیدا کردیم بابا رو نتوستیم پیدا کنیم اما

 نیشش و باز کرد+ و چه صحنه رمانتیکی بود

 لطفا ببند داداشم -با حرص مشتی حواله بازوش کردم

خب باید واقعیت و بگم دیگه...هیهی دیگه کسىىی تو اون انباری نبود..شىىما رو  +
نشده  ..باراد زیاد چیزیشبه بیمارستان اوردیم...منکه نمی دونستم تو کی هستی

بود فقط یه چند روز تو بیمارستان موند بعد مرخص شد اما شما...یه سه ماهی رو 
 .... کم کم رفتی توکما ...باباهم که میدونی چند روز بعد از اون موضوع

 ..دیگه ادامه نداد..با ناراحتی نگاهم کرد..بمیرم براش

 خب؟ +

 همون موقع هم بهت گفتم بارمان...من نمی تونم -
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 شده نگام کرد+ زهر مار و نمی تونم... خب چرا؟حرصی 

 باران خواهرمه -لبمو گزیدم و سرمو انداختم پایین

 اخماشو میتونستم حس کنم+ چه ربطی داره؟

 من نمی تونم وارد زندگی خواهرم بشم -

 ...سرمو اروم اوردم باال و نگاهش کردم

 پوکر نگام میکرد+ احمقی دیگه چیکارت کنیم

رواقع چیزی هم نداشىىتم بگم...چون اون نمیدونسىىت من واقعا هیهی نگفتم.. د
 ...چرا اینکارو میکنم

 6من چی بگم به تو ؟ هان؟ دختر خنگ باران دیگه نیسىىىت..خواهر جان باران  +
 ....ساله که دیگه نیست

 میدونم..اما وقتی بارانا رو میبینم انگار یکی به قلبم چنگ میکشه -بغض کردم

 میخوای چیکار کنی؟ +

 طالق-

 چپ چپ نگام کرد+ خب اگه میخواست بده تا االن داده بود دیگه

 من نمیدونم...باید راضیش کنی -سرمو تند تکون دادم

 ..چنگی تو موهاش کشید و کالفه پوفی کرد+ باشه

 ....لبخند محوی رو لبم نشست

 ...که از هزار بار گریه بد تر بود

 ...شکستصدای زنگ گوشیش سکوت به وجود اومده رو 

 نگاهی به شماره انداخت و با کمی مکث جواب داد+ جانم؟

*..... 
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 ..ابروهاش پرید باال+ چی؟ تو لط کردی

*.... 

 .....اخماش رفت توهم...+ مانیا تو نبایىىىى

 ..ساکت شد...صدای جیي جیي های مانیا رو میشنیدم اما صداش واضح نبود

 ....دهاوووف...باز چیشده بود این اینجوری قاطی کر 

 ...بارمان با کالفگی جواب داد+نه..مانیا یکم فقط یکم درکم کن همین

 چنگی تو موهاش زد و باحرص ادامه داد+ فعال نمی تونم ...خدافظ

 ...و گوشیو قطع کرد

 چیزی شده؟ -با تردید گفتم

گیج نگام کرد+ هان؟؟ نه....نه....چیزی نشده...من یه کاری دارم تا فردا برمیگردم 
 فعال

 باش مواظب خودت باش...خدافظ-سری تکون دادم

 ...لبخندی زد و با برداشتن کتش از ویال بیرون زد

 ...ماهه به منه بی پناه پناه داده8نگاهم دور تا دور خونه گشت...خونه ای که 

خونه....بعد از اون اتفاقا تونستن فرخ ودارودستشو دستگیر کنن سعید وسحرهم 
م اعدام...چون جرمشىىون خیلی سىىنگین بود...من دسىىتگیر شىىدن و دوماه بعد ه

سی که بهش  سعید فکر میکنم به احسا اونموقع هااا تو کما بودم...ولی االن که به 
سی  شته بودم...میبینم نه...من از همون اولم هیچ ح شق گذا شو ع سم شتم و ا دا
بهش نداشتم..شاید فقط یه وابستگی ..یا از سر بی پناهی...نمی دونم...هرچی که 

 ..بود عشق نبود

 ...من معنی عشقو یه جای دیگه فهمیدم....یه عشق ممنوعه
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کسی که شرعا و قانونا شوهرمه ولی من هیچ حقی نسبت بهش ندارم...من هیچ 
 ...جایی تو زندگیش ندارم....هیهی....و چه قدر درد داره این واقعیت هااا

 ...میرفتم...می رفتم تا اونقدر زیاد که قلبم تیر میکشید...اینکه باید از زندگیش

تا....تا اون اسىىىیب نبینه...تا اون زندگی ارومش به خاطر منه سىىىیاه بخت خراب 
 ..نشه

 ....تا

 ....صدای اهلل الکىىىىىبر تو خونه طنین انداز شد و منو به خودم اورد

نفس عمیقی کشىىىیدم و مثل تمام این چند ماه وضىىىو گرفتم..تا کمی با خودش 
 ....بشم..اروم بشه این قلب لعنتی خلوت کنم و اروووم

سىىجاده رو پهن کردم...چادر سىىفید م رو سىىرم انداختم و با بغضىىی که به گلوم 
 ....چسبیده بود نیت کردم و نماز خوندم.....نماز و با هق هق خوندم...از ته دل

انگار فقط باید بغلم میکرد تا ارووم بشم....حسش می کردم....از رگ گردن نزدیک 
 .تر

 ....خودم به خودم نزدیک تراز 

اون روز تا صىىبح فقط با خودش راز و نیاز کردم...کمک خواسىىتم...خودش نشىىون 
بده راه درست و بهم...خودش زندگیمو نجات بده..دیگه توان نداشتم...توان خوب 

 ...موندن...توان زندگی بدون باراد....به خدا که نداشتم

تر شىىىده بودم...از دلتنگی تا خر خره پر تو این چند ماه به اندازه چند سىىىال پیر 
 ...بودم

 ....پر بودم از درد....فقط خودش می تونست منو از این برزخ لعنتی نجات بده

از این اتیشىىی که تموم وجودمو میسىىوزوند....میسىىوزوند و رحم نداشىىت...رحم 
نداشت از اینکه سر من چی میاد..کاش کسی بود که دست نوازش بکشه رو سرم 

مم کنه...با بودنش با حضورش ارووم شم...کاش بودی مامان....این حسرت و اروو
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هایی کمرنگ  جا یه  ندارن....تموم نمیشىىىن فقط  های لعنتی هیچ وقت تمومی 
میشىىن و همون جایی که فکر میکنی خوشىىحالی خر خرتو میجوعن....و اینا تا اخر 

شون فقط همینه.. شیتو خراب کنن..انگار وظیف ستن تا خو ستن و ه .دوباره و ه
دوباره این تکرار میشه...هر روز انگار یه روز دیگه است اما برای من همون ..همون 
دیروزیه است..فقط با یه تفاوت امروز یه روز بیشتر دلتنگش هستم...یه روز بیشتر 

 ....جون میدم و دوباره زنده میشم

 ...... و

 به خدا که زندگی بی تو #

 !از من بر نمی اید

 دوست داشتنت قدم بزنمجز انکه با 

 جای خالیت رابغل کنم

 #.... و نبودنت را بغض

**** 

 عشق

 چشم بسته دل و بهت دادم

 با پای خودم به دامت افتادم

 دیگه چی میخوای از جون یه ادم

 عشق

 تو این قهر و اشتی های یه ریزی

 بهم میزنی هی مگه مریضی

 با این همه باز چه عزیزی

 عشق
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 بوسه ای وسط پیشونی

 یه زخمی که تا همیشه میمونی

 به جون خودت درد بی درمونی

 عشق

 یه  م قشنگ پر طرفداری

 حیف تو فقط که مردم ازاری

 میای و میری چه بیکاری

 اهای عالیجناب عشق

 فرشته عذاب عشق

 حریف تو نمیشه

 این قلب بی صاحاب عشق

 منو دیوونه میخوای

 تو اینجوری خوشی عشق

 ولی بازم دمت گرم

 میکشی عشق چه زیبا

 عشق

 با توام کولی هرجایی

 اول میکشونی کنج تنهایی

 بعد خودت واسم میخونی الالیی

 عشق
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 با یه اهنگ تو یه گشت شبونه

 گاهی با یه عطر زنونه

 پیدات میشه با هر بهونه

 اهای عالیجناب عشق

 فرشته عذاب عشق

 حریف تو نمیشه

 این قلب بی صاحاب عشق

 منو دیوونه میخوای

 اینجوری خوشی عشقتو 

 ولی بازم دمت گرم

 چه زیبا میکشی عىىىىىىىىىشىىىىىىىىىق

 E1 Band_عالیجناب

**** 

 ....سرم از این حجم صدا فجیع درد میکرد...ولی چاره دیگه ای هم نداشتم

 ...باید تحمل میکردم تموم این خفت هارو

شکی  سترس می لرزید...قطره ا از چشم چپم سرمو بین دستام گرفت ...دستام از ا
چکید که تموم دلشکستگی هامو نشون میداد...هنوز نیومده بود...اولین باری نبود 

 ...که نمیومد...ولی بارمان گفته بود راضی شده...چه قدر درد داشت این حرفش

 .....اینکه حتی بودن اسمش تو شناسنامم دلگرمم میکرد...اما اینبار انگار تمىىىى

 ومدمبا صدای بارمان به خودم ا

 ترالن اومد+
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 ...سریع به سمتی که نگاه میکرد نگاه کردم

 ....قلبم لرزید...سرو وضعش مثل همیشه بود...جذاب و دوست داشتنی

 ...لعنت به این قلبم که اینجوری برای این مرد بیتابه

 ...تموم سعیمو کرده بودم که اشکی نریزم ...ولی مگه میشد

 ...جبار ازش گرفتم و به دستام دوختمسمت دیگه ی سالن نشست..نگاهمو به ا

 ...خیس خیس بودن از استرس

 حالم خیلی بد بود+حالت خوبه؟

 ..با نگرانی نگام میکرد لبخند کم جونی رو لبم نشست..خوبه که هست

 ...خوبم -و به دروغ لب زدم

 ...ولی رنگ پریدت اینو نشون نمیده +

 ...خوبم داداش نگران نباش -

 داد....ولی قبل از اینکه حرفی بزنه اسممون و خوندنسرشو با تاسف تکون 

 ترالن کیانی، باراد اریان فر تشریف بیارید *

 با ترس به بارمان نگاه کردم که لبخند مهربونی به روم زد + اروم باش ابجی برو

 توهم بیا -لب گزیدم 

 نمیشه خودتون باید برید برو +

 ...تلگاهم رفتمسری تکون دادم و با گام های ارووم به سمت ق

 ...به اتاقی که قرار چوبه دارم بشه

 ..سرباز درو برام باز کرد قدم کسی که پشتم میومد و میشنیدم

صندلی قرار  40،50یه مرد حدودای سته بود جلوش چند تا  ش شت میزی ن ساله پ
 ...داشت
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ستکانی  شو از اون برگه های رومیز گرفت و از زیر عینک ته ا سالم اروومم نگاه با 
 ..رگش بهم دوختبز 

 ...اشاره ای به صندلی ها زد*بفرمایید بشینید

 ...با کمی تألل رو صندلی نشستم

 ...بارادم با دوصندلی فاصله از من نشست

 ...با شیفتگی نگاهی به نیم رخش کردم..اشک دوباره مهمون ناخونده چشمام شد

 ..لعنت به این زندگی

 ...م دوختمنگاهمو به سختی ازش گرفتم...به مرد وبه رو

شو  شت عینک سکوت گذ نگاهش بین منو باراد در گردش بود..بعد از دقایقی که در
 دراورد و با لحن خشکی گفت*خب؟ دلیلتون برای طالق؟

شکم کرد+ من نمی خوام از زنم طالق  سرد باراد خ صدای  قبل از اینکه حرفی بزنم 
 ...بگیرم

 ما قرا گذاشتیم -اخمی کردم با  یض  ریدم

 بهم زد + من با کسی قراری نذاشتمپوزخندی 

 با حرص نگاش کردم که بیتفاوت نگاهشو گرفت ...که حرصم بیشتر گرفت

 حاج اقا من نمی تونم با شوهرم ادامه بدم -رو به اون مرده با لحن عصبی گفتم

 دلیلتون؟ *

 ..من ..خب -+

برگه هارو چیه بگو دیگه؟ تو یه دلیل قانع کننده بیار مرد نیسىىىتم اگه پای اون  +
 ..امضا نکنم

 ...اخم کرده بود
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 دلیل از این بیشتر من هیچ عالقه ای بهت ندارم -

 ...مات شد تو نگاهم..اونقدر حرفمو سرد گفتم که خودم از سردیش یخ کردم

شه من هیهکاری نمی تونم  * ضی نبا شوهرتون را خانم محترم با این دالیل وقتی 
 بکنم

 لعنت به این اشکای بی موقع

 اینقدر نفرت انگیزم +

با بغض نگاش کردم..نه عشىىقم مگه بهتر از توام هسىىت...مگه کسىىی هسىىت که 
 ...اینجوری دلم بلرزه براش

من نمی تونم باراد میفهمی ...این  -ولی با تموم این حرفا زبونم یه چیز دیگه گفت
 ...ادمازدواج از اولشم اشتباه بود..و من به خاطر یه ادم عوضی تن به این اشتباه د

 ..واسم مهم نیست +

ضر  ست دارم وبه هیچ قیمتی هم حا ضی ادامه داد+ حاج اقا من زنمو دو رو به قا
 ..نیستم از دستش بدم

 ...خشک شدن مصداق من بود

 ....اولین بار بود که اینقدر صریح به دوست داشتنم اعتراف میکرد

 ...قلبم داشت از جاش کنده میشد

طع و جدی گفت* دادگاه بعدی برای سه و با لحن قاقاضی چند ثانیه نگامون کرد 
 ماه دیگه انداختم ...شما خیلی جوون هستین حیفه که زندگیتون خراب بشه

با مهربونی نگام کرد * و شىىما دخترم این موهارو من تو اسىىیاب سىىفید نکردم و 
اونقد تجربه دارم که میگم...نمی دونم چرا میگی همسىىىرتو دوسىىىت نداری ولی 

 ... ه چیز دیگه میگن...حاال هم بریدچشمات ی

 فقط اقای قاضی +
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 بله؟*

 من میخوام زنم این مدت برگرده خونه اش +

 ...چىىىىىی؟؟ نه حاج اقا من-

شما در این  سری تکون داد* حتما .. قاضی پرید وسط حرفم و در تایید حرف باراد 
 مدت باید پیش هم زندگی کنین..به سالمت

 ...شدم...لعنتی بهت زده به نیشخندش خیره

 با حرص از اتاق اومدم بیرون که بارمان سریع اومد جلوم

 چیشد؟ +

 هیهی با گیجی نگام کرد+ یعنی چی؟ -

 یعنی بهار باید برگرده خونش *

 ....تو خواب ببینی اقا باراد...مىىى -با عصبانیت برگشتم سمتش

 تو بیداری میبینم عزیزم +

 ...حرصم گرفت....نیشخندی زد

 بریم-ازش گرفتم و با عصیانیت به بارمان گفتم نگاهمو

 سری تکون داد

و با هم از اون دادگاه لعنتی زدیم بیرون...سرم تیر میکشید..لعنتی امروز باید تموم 
 ....میشد ...حاال من تا سه ماه دیىىى

 نمی خوای بگی چی شد؟+

 مگه نگفتی راضی شده؟-اخم کردم

 . تعجب کرد+اره

 دادگاه چی بود؟پس این حرفاش تو -
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 چی گفته مگه؟ +

 ... میگه-

نفسىىم گرفت..و نتونسىىتم ادامه بدم...انگار تازه از خواب بیدار شىىده بودم...اون 
 جلوی همه اعتراف کرد عاشق منه؟

 ...باورم نمیشه

 طالق نمیده -بغض دوباره مهمون ناخونده لحظه هام شد..صدام پر بود از حسرت..

 چرا؟+

شت..برای منی که  فقط نگاش کردم...بلند به زبون اوردن حرفاش برای من درد دا
دلم بیتابشىىىه درد داشىىىت....ومن هیهکاری ازم برنمیومد...هیهکاری برای اروم 

 کردن این قلب بی قرار

 کجا میری؟-بحث و عوض کردم

 خونه ما-نیم نگاهی بهم انداخت

 نه ...همینجا پیاده میشم-اخم درهم کشیدم

 ی؟ همینم مونده وسط این شهر ولت کنمعصبانی نگام کرد+دیگه چ

 تو میدونی چرا نمیام -

 حرف نباشه همین که گفتم+

خواسىىتم اعتراض کنم که صىىدی ظبط و زیاد کرد و این یعنی خفه شىىو ی خیلی 
 ...خیلی محترمانه

ستم...اونقدر تو این  ش صندلیم ن صاف رو  صیمو حواله اش کردم و  فقط نگاه حر
 ...ستم حرفش دوتا نمیشهمدت شناخته بودمش که میدون

 ...فردا تو اسرع وقت باید بلیط بگیرم برگردم رامسر

 ...ولی
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 ...نمی دونم چه قدر تو فکر بودم که با توقف ماشین به خودم اومدم

 ....نگاه سردرگمی به اطراف انداختم

 ... ماشین و تو پارکینگ پارک کرده بود

 پیاده شو دیگه+

 ...ماشین پیاده شدمنفس کالفه ای کشیدم و از 

 ...سوار اسانسور شدیم و بارمان دکمه پنج و لمس کرد

 ترالن؟ +

 بله؟-

 نگاه عمیقی بهم انداخت+ هرچی بشه من تا اخرش پشتتم..باشه؟

 ممنون داداش-لبخند ضعیفی رو لبم نشست

 ...لبخندی زد

 ...با رسیدن به طبقه پنجم از اسانسور بیرون اومدیم

 ...و باز کرد و بارمان با کلید در 

طبقه بود..و تو همه طبقات دوتا ۵فقط یه بار اینجا اومده بودم...یه سىىىاختمون 
 ...واحد قرار داشت به جز طبقه اخر که فقط یه واحد وجود داشت

 ..با سر اشاره کرد برم تو

شدی  شدم...خونه دوبلکس بود. وقتی وارد می شتم و وارد خونه  تردید و کنار گذا
منتهی میشد به راه پله ها در سمت چپ ودر سمت راست هم به یه راهرو بود که 

یه اشىىپزخونه و پذیرایی میخورد خونه بزرگ بود..ومن خیلی وقته دیگه یاد گرفتم 
با این زرق و برق زندگی پولدارا به وجد نیام... خیلی وقته که زندگیم گره خورده 

 ..بهشون

 ومدی؟صدای مانیا از طبقه باال اومد*بارمان ؟ عزیزم ا
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 ...بارمان نگاهی بهم انداخت و با به لبخند کج و کوله گفت+برو بشین االن میام

 ...سری تکون دادم و به سمت پذیرایی رفتم

 ...و اونم از دیدم خارج شد

 ...رو مبل نشستم و از شدت گرما شالو مانتو مو دراوردم

شىىده بود...به و ازسىىر بی حوصىىلگی به در و دیوار زل زدم...چقدر دلم براش تنگ 
 خودم كه نمى تونستم دروغ بگم...ديووونه اش بودم و اين هيچ وقت تغير

نمى كرد... و من ميدونم دنياى بدون باراد چه قدر سىىىرد و حشىىىتناكه اما مجبور 
بودم و اين اجبار داشت ذره ذره جونم و مى گرفت... و من از درون يه ادم زخمى 

به و دا ون بودم...ونمى دونسىىىتم چى قرار  ياد..ولى خودمو سىىىپردم  ه پيش ب
خودت...كمكم كن...من تمام عمرم هيچ وقت به خواسته هام نرسيدم يه جورايى 
عادت كردم به خواسىىتن و نشىىدن به دوسىىت داشىىتن و عقب كشىىيدن..من براى 
همين به دنيا اومدم... براى اينكه به ادما نشون بدم زندگى ارزش جنگيدن نداره.. 

نگ بر  گه اين ج ما ا قت فرق ا باشىىىه اون و يت  ندگ ته ز اى بزرگ ترى خواسىىى
ميكنه...خيلى هم فرق ميكنه.. اما من اهل جنگيدن نيسىىىتم ...من اهل جنگيدن 
براى خواسىىىته هام نيسىىىتم... و اين به اين معنا نيسىىىت كه نخوام فقط اونقدر 
توسىىرى خوردم كه ترس از شىىكسىىت و نخواسىىتن منو تبديل به يه ادم محتا  

يد بشىىه اينبار براى خواسىىته ام با یه دنيا بجنگم... اما من لياقت كرده...ولى شىىا
عشىىىق باراد و ندارم.. من نمى خوام به خواهرى كه نديدم ...اما حس خواهرانه 
اش در وجودم شعله مى كشه خيانت كنم...نمي خوام...واين نخواستن عين عذابه 

من چجورى براى منى كه جونم بسىىتس به جون كسىىى كه عشىىق خواهرم بوده.. 
ميتونم اين اسىىىم و تا اخر زندگيم به دوش بكشىىىم... چجورى مي تونم...من نمى 

 ...خوام زندگيمو با اينا شروع كنم

نمى خوام هركس بهم نگاه مى كنه بگه ديدين شىىوهرش كه خواهرشىىو كشىىت 
خودشىىىم افتاده تو زندگى خواهرش.. نمى خوام كسىىىى درموردم اينجورى حرف 

عاشىىىقم باشىىىه بازم يه جاهاىى وقتى نگام ميكنه ياد اون  بزنه.. باراد هر چقدر 
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نامردى مي افته كه قبال اسىىم شىىوهرمو يدك ميكشىىید اينكه چجورى بارانش و از 
دست داد تو اوج جوونى .. اينكه كلى ارزو يهو از هم بپاشه خيلى حس بديه اينكه 
تمىىام ارزوهىىا و اميىىدت بىىه اينىىده تو يىىه روز يكى بيىىاد و خرابشىىىون كنىىه 
شتناك و زجر اوره .... با اين همه من انتخاب ديگه اى  شتناكه...خيلى هم وح وح
نداشىىتم....من فقط يه ادم اشىىتباهى تو يه زندگى اشىىتباهى بودم و بزرگ ترين 
اشتباهم دلبستن به سراب بود...ولى چرا اين اشتباه رو دوست دارم...اشتباهى كه 

....اين تنها جمله اى كه مى تونه شىىايد منجر به نابوديم بشىىه... اما دوسىىش دارم
 ...تمام حسمو نشون بده...يه جمله ساده ولى پر از معنا...دوسش دارم...همين

تورا ميان نداشىىته هايم دوسىىت دارم...در ميان همهمه و شىىلو ى ها...البه الى  #
بغض هايى كه ادم هاى دور و برم گاها به خوردم ميدهند...كنار تمامه تنهايى 

 #ورا دوست دارمهايم..من ت

**** 

 " بىىىىىاراد "

سختی کاش کمی این  نگاهش را تا اخر بدرقه راهش کرد...بعد از این همه درد و 
چرخه لعنتی با دل اوهم راه می امد...ماشىىىین که در پیچ و خم خیابان گم شىىىد 

 ...نگاهش را گرفت

بود و هیچ نمی دانست چه باید بکند..ولی این را می دانست بهارش تا ابد مال او 
 ..چیز این را تغیر نمی داد..یعنی او نمی گذاشت تغیری بکند

دیگر بس بود سىىختی و درد و هر چی سىىگ دو زدن و نرسىىیدن...این یکی باید 
 ...میشد بهار بهارش بود و هیهکس قدرت انکارش را نداشت...هیهکس

 ...نفس عمیق کشید و سوار ماشین شد

ش هجوم اورد...دلتنگی که هیچ وقت تمام به خانه که رسىىىید دوباره دلتنگی به
نمی شىىد فقط بعضىىی جاها کمرنگ تر میشىىد همین...اینکه امروز بعد از مدت ها 
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تونسىىىت بهارش را ببیند خوب بود اما حتی اگر سىىىاعت ها هم به اون تیله های 
 ....عسلیش نگاه کنه هم این دلتنگی وامانده تمام نمی شود که نمی شود

 .دوباره پناه اورد به تنها عکسی که از بهارش داشت...عکسیبه اتاق که رسید...

 ..که تو تمام این چند ماه همدم تنهایی هایش شده بود

 به تخت تکیه داد و تمام این چند ماه از جلوی چشمهایش گذشت

شو خیلی وقته داده به  تمام دربدری هاش وقتی خبری از بهار نبود وقتی فهمید دل
شدن دنیاش..واون چه یه دختر تخس و  سلی  لجباز..خیلی وقته اون تیله های ع

قدر دیر فهمید چه قدر دیر بود وقتی که بهارش بین مرگ و زندگی دست و پا میزد 
 ...و اون هیهکاری جز منتظر بودن نمی تونست بکنه

و این انتظار چه لحظات سىىختی رو به یادش می اوردند ترس از دسىىت دادن بهار 
 ..دوم شکست...وقتی همه ی امیدا نا امید شده بودناونو برای بار 

سىىال دوباره پناه برده بود 6تواون روزها کارش فقط شىىده بود دعا کردن ...بعد از 
سرش و تو اوج  شنیده بود و هم شو...ن صدای زجه ها شنیده بود  به خدایی که ن
د جوونی از دست داده بود...نشنیده بود و دخترش هیچ وقت مادرشو ندید..نشنی

و اونو به حال خودش گذاشىىت اما خدا هیشىىه و همه جا باهاش بود هیچ وقت 
شد..این  شته بود...هیچ وقت...اینو وقتی فهمید که بهار وارد زندگیش  تنهاش نذا
فهیدنه طول کشید ولی بالخره فهمید.. وقتی بهار چشماشو باز کرد..فهمید نه هنوز 

اون امتحانایی که باید قبولیشىىو هم خدا هسىىت خدا باهاشىىه ..شىىاید اینم یکی از 
 .... میگرفت...این چرخه لعنتی اگه درست پیش میرفت بهار

نمیدونسىىت....این اتفاقات چه ربطی بهم دارن...ولی اینو مطمئن بود...اون دختر 
چشىىم عسىىلی مال اون بود..حتی اگه خودشىىو به اب و اتیش هم میزد نمیزاشىت 

 ...هیهی اونو تغیر بده

ست میداد نهسال د6بعد از   وباره حس میکرد داره زندگی میکنه...اگه بهارو از د
..! 
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 ....حتی فکرشم اونو به مرز جنون میرساند

 ...عشق

 ...خیلی وقت بود که با این کلمه بیگانه بود

 ...فکر نمی کرد کسی رو بتونه اونقدر دوست داشته حتی بیشتر از

 ...از بارانبیشتر از ....اره باید اعتراف میکرد حتی بیشتر 

سىىىیگاری از کشىىىوی میزش برداشىىىت و با فندک طالییش که یادگاری باران بود 
 روشن کرد و پک محمکی به سیگارش زد و دودش بیرون فرستاد

 ...انگار که با اون سیگار خاطراتش با باران اتیش میگرفتند و میسوختند

 ...باید تموم میشد

بود رو از گوشىىیش پلی کرد و از اهنگی که تمام این چند ماه شىىاهد سىىوختنش 
 ...پشت پنجره نگاهش رو به اسمان ابی دوخت

 .... و دوباره اون بود اون اهنگ و سیگاری که دود میشد

* 

───┤ ♩♬♫♪♭ ├─── 

 ♫♪●…اینجا؛ یکی هست

 ♫♪●!خوابت رو می بینه… که هر ثانیه

 توو چشِم تقویم

 ♫♪●با نبِض ساعت، منتظر می شینه

 ♫♪●…سکوته همیشه اون که؛  رقِ 

 ♫♪●دستتُو می خونه

 ♫♪●…درِد لحظه رو؛ کسی می فهمه
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 ♫♪●.…که منتظر می مونه

 ♫♪●…از وقتی تو رفتی

 ♫♪●شب حالمُو پرسید

 ♫♪●…شاید اگه تو برگردی؛ بشه

 ♫♪●!از چیزی؛ نترسید

 ♫♪●…بشه؛ قدِر این ثانیه ها روُ 

 ♫♪●کناِر تو فهمید

 ♫♪●…شاید اگه تو برگردی؛ بشه

 ♫♪●نترسیداز چیزی 

 ♫♪●…بشه؛ قدِر این ثانیه ها روُ 

 ♫♪●کناِر تو فهمید

 ♫♪●…بعِد تو؛ برام لحِن جاده ها

 ♫♪●!صادقانه تر بود

 ♫♪●…هر مسافری؛ که از راه رسید

 ♫♪●…از تو بی خبر بود

 ♫♪●…من ساعتا رُو؛ بیدار نکردم

 ♫♪●!خوابتو ببینن

 ♫♪●…این لحظه ها رُو؛ روشن گذاشتم

 ♫♪●تا منتظر بشینن

 ♫♪●…از وقتی تو رفتی
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 ♫♪●شب حالمُو پرسید

 ♫♪●…شاید اگه تو برگردی؛ بشه

 ♫♪●!از چیزی؛ نترسید

 ♫♪●…بشه؛ قدِر این ثانیه ها روُ 

 ♫♪●کناِر تو فهمید

 ♫♪●…شاید اگه تو برگردی؛ بشه

 ♫♪●از چیزی نترسید

 ♫♪●…بشه؛ قدِر این ثانیه ها روُ 

 ♫♪●کناِر تو فهمید

 (امین بانی -ثانیه ها)

───┤ ♩♬♫♪♭ ├─ 

 ....دوهفته بعد

 ..خودکاری برداشت و ادرس و نوشت

 برگه رو سمت فروشنده گرفت و لب زد+ به موقع میرسه دیگه؟

به  11فروشىىىنده سىىىری تکون داد *بله اقا...همونطور که گفتین امروزسىىىاعت 
 دستشون میرسه

د و با لبخندی زد..و بعد از حسىىىاب انها از انجا بیرون امد ...نفس عمیقی کشىىىی
 ...لبخندی که تقریبا برای خودش هم عجیب بود سوار ماشین شد

 ..قبل از روشن کردن ماشین زیر لب زمزمه کرد+اینم از این

 ...و به سمت شركت حركت كرد

**** 
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 ....بىىىىىىهار

 ...صدای زنگ دوباره شد ناقوس مرگم

 ...فتمبیحوصله بالشت و پس زدم و از رو مبل بلند شدم و به سمت ایفون ر 

 ...گیج به تصویر رو ایفون خیره شدم

 ...درواقع چیزی جز

با دوباره بلند شدن زنگ چشمای گرد شده امو جمع کردم...دلم میخواست بشینم 
 ...کف خونه جیي بکشم

 .....دوباره شروع شده بود

 ....با حرص درو باز کردم

 ...محسوب میشدومنتظر ماندم تا بیاد باال...کسی خونه نبود و این یه مزیت 

 ...پیک بود

 ...تا اینجاش درست ولی بسته ای که اورده بود یعنی بدبختی شروع شده

 ...اخر من از دستش خودمو میکشم...شما شاهد باشین

 باصدای پسره دست از کشتنش تو ذهنم برداشتم

 ...خانم اینجارو امضا کنید +

مار وبه دفتری که جلوم گرفته بود اشىىىاره کرد...چشىىىمامو توحد قه گردوندم ا
 ...امضاهام برای پیک ها از دستم در رفته

 ... سریع و بدون تمرکز امضا زدم و به اون

 ...به اون درخت نفرت انگیز خیره شدم

از پسره خواستم اونو تا خونه بیاره...بعد از رفتنش ...همین جور مات و مبهوت به 
 ...تاد نمی شناختمدرخت خیره شدم..من نصف این گل و گیاه هایی که می فرس
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خونه مثل جنگل امازون شده بود....هرچی درخت و گل و بوته توگل فروشیا بوده 
 ...جمع کرده فرستاده برای من

با امروز امارش از دسىىتم دررفته ولی گوشىىه به گوشىىه ی خونه پر از دارو درخت 
 بود....اخه من چی به این بگم...درخت اخه؟؟؟

میجوییدم ..و توخونه راه میرفتم و به باراد بد بیراه با حالت عصىىبی پوسىىت لبمو 
 ....میگفتم

 ...دستی تو موهام کشیدم

 ...لبمو گزیدم

 ...نه...اینجوری نمیشه

گوشی موبایلمو بعد از کلی گشتن بین اون گلها بالخره زیر گلدان پیدا کردم تقریبا 
 ....خاکی خاکی بود

ش صورتم ک ستی تو  شدت فوت کردم...د سمو با  صبی تند تند نف یدم و با حالت ع
 ...شمارشو گرفتم

 ...بعد از چند بوق اقا بالخره ر بت کردن گوشی رو برداشتن

 جانم؟ +

زهر مار....مرگ..باراد فقط دعا کنم  -با این حرفش مثل اتشىىفشىىان منفجر شىىدم
 ..ستم بهت نرسهد

 صدای خنده اش رو مخم رژه میرفت+ چرا عزیزم؟ از گلها خوشت نیومد؟

 میخوای گىىىى

 من باتو چیکار کنم؟؟؟ نمی فهمی حرفامو؟ -پریدم وسط حرفش و عصبی  ریدم

 ...خیلی ریلکس جواب داد+ نه

 ....از عصبانیت نفس نفس میزدم
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 ...من....من -

 ...هیهی درقبال این ادم نداشتم...اخه من چی بگم به این موجود

 چرا دست از سرم برنمی داری؟ -

 یتونه بدون قلبش زندگی کنه؟عزیزم؟ ادم مگه م +

 ...پاهام شل شد و سر خوردم رو زمین

 ...حرفش هزارتا معنا داشت..مات شده بودم...صدای نفساشو میشینیدم

 ...اشک دوباره و دوباره رو گونم سر خورد

 ...چونم از بغض میلرزید..دستمو محکم رو لبم گذاشتم تا صدای هق هقمو نشنوه

 ...دادمو فقط به صدی نفساش گوش 

 من با قلبم چیکار کنم؟

 ....تمام بدنم میلرزید

 ....قلبم زجه میزدتو هم بگو بهش...تو هم بگو نمی تونی بدون اون.. بگوووو

 ..ولى به جاش زبونم يه چيز ديگه گفت_ مهم نيسىىى

 پريد وسط حرفم+هيهى نگوو...بهار بايد ببينمت

 من نمى خوام _

 ....ميبينىاالن جلوى درم يا مياى يا بد +

چشمام گرد شدن...اينجا بود؟؟؟ به سرعت پريدم جلوى پنجره.. پرده رو كمى كنار 
زدم...جلوى خونه به ماشىىينش تكيه داده بود و اخماشىىم توهم بود...اينجا چيكار 
ميكرد....؟؟اب دهن نداشىىتمو قورت دادم..مى دونسىىتم هركارى بخواد مى كنه.. 

تو  -يقى كشىىىيدم و به خودم ياداورى كردم...بايد مى رفتم..گيج بودم...نفس عم
 ...ميتونى افرين دختر



                 
 

 

مائده نادریان|  باران بهاریرمان 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

163 

 

سىىىريع هر چى دم دسىىىتم بود پوشىىىيدم...از پله ها پنج طبقه رو تند تند اومدم 
 ..پایین...حوصله ايستادن براى اسانسور رو نداشتم

صداى  شنيدن  ستادم تا نفسم جا بياد....و درو باز كردم...با  چند ثانيه پشت در اي
 ..شو بلند كرددر سر 

چشماش يه حالت خاصى بود..يه چيزى تو چشماش بود كه منو ميترسوند..چيزى 
 ...كه من خيلى وقته تو وجودم حسش كردم.. عشق

 سوار شو+

 من هيجا نميام....كارى دارى همينجا بگو -به خودم اومدم و اخم كردم

 ....با چند قدم بلند خودشو بهم رسوند

 نمياى؟؟+

 زدم _ نهتو چشماش زل 

 ...سرى تكون داد+ اوكى خودت خواستى

و قبل از اینکه متوجه حرفش بشم بازوم اسیر دستاش شد و با خشونت تقریبا هلم 
شد وقفل مرکزی و  شین  سوار ما شین...و قبل از اینکه مغزم فرمان بده  داد تو ما

 ..زد

 ..بهت و تعجبم کم کم جاشونو به خشم دادن

 ...ممحکم به در زدم و جیي کشید

 ...باز کن این در لعنتی رو -

 ....بدون توجه به جلز ولز کردن من ماشین و روشن کرد و حرکت کرد

 هوی با توام کجا میری؟ -

 نگاه تند و تیزی بهم انداخت که الل شدم

 خفه شو +
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 ...و صدای ظبط و زیاد کرد این یعنی جرئت داری حرف بزن..حرصی نگاش کردم

 بهه ادم میشستم تا ببینم کدوم گوری قراره بریم چاره ای نداشتم باید مثل

 ...هوووووووووف

 ...نگاهمو ازش گرفتم به بیرون دوختم

 ....اما دلتنگی المصب و چیکارکنم؟ دلم پر میزد برای دیدنش

 ...به سختی جلوی خودمو گرفتم و قالب اخموی خودمو حفظ کردم

ساعتی بود که تو راه بودیم....و من واقعا اید شتم که کجا میریم...و یه دو ه ای ندا
 ...اصال هم نمی خواستم ازش بپرسم

شه یا نه  سکوت بینمون و میشکست...نمی دونم خیلی رویایی می صدای خواننده 
 ....اما حسی بهم میگفت این اهنگو برای تو گذاشته

** 

 در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه

 عاشقانهگل عشقم را چیدی دانه به دانه چه 

 آرام آرام آتش به دلم زدی بنشین که خوش آمدی رویاِی من

 این تو این جانه من شوقه چشمانه من عاشقها میکشی زیبای من

 در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه

 گل عشقم را چیدی دانه به دانه چه عاشقانه

سیده رو نمایان کردی و شقه ما ر صله ع ستش را  مثله تو دنیا ندیده ف شهر د یک 
 بریده

ستون ها میکنم من چون که  ستی بی ستی هر چه میبینمم تو ه کفرمو دینم تو ه
 شیرینم تو هستی
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 در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه

 گل عشقم را چیدی دانه به دانه چه عاشقانه

من تو را راحت نیاوردم به دسىىت ای جان بعد ُعمری بر دلت مهرم نشىىسىىت ای 
 جان

 جز تو در قلبم نگر عشقی ندارم نه ,  م شود پیدا مگر من میگذارم؟ نه

 آرام آرام آتش به دلم زدی بنشین که خوش آمدی رویاِی من

 این تو این جانه من شوقه چشمانه من عاشقها میکشی زیبای من

 (رضا بهرام -گل عشق )

** 

 ... با گرم شدن یهویی دستم گر گرفتم...خیره شدم به دستامون

 ...دستش داغ داغ بود برخالف دست های من که یه تیکه یخ بودن

حالتی تو صىىىورتش معلوم نبود... اخم هنوز رو  گاه کردم..هیچ  جب بهش ن متع
 صورتش رد انداخته بود .... اینکارشو چی تعبیر کنم؟

 ..به نمیرخش خیره شدم...چه قدر شیفته ی این مرد بودم

 دارم؟ نرماله اگه بگم زورگوییاشم دوست

 نرماله بگم اخماش جون میدن بهم؟

 نرماله بگم دلم تنگ شده بود براش؟

 نرماله بگم صداش قشنگ ترین اهنگ زندگیمه؟

له بگم من دلم برای خوده خوده اش برای وجودش تنگ شىىىده؟؟؟ تنگ که  نرما
شسته و  شده..حتی وقتی کنارم ن سونیااا نه دلم با کلی درد تنگ  میگم نه به این ا

 من نگاهش میکنم ، حسش میکنم... ولی این دل لعنتی بازم بهونه اشو میگره 
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 عشق جانم #

 من اخم کردن تورا

 ی نمی کنمبه خندیدن با کسی عوض

 من نداشته هایت را

 با داشتن های کسی عوض نمی کنم

 من یک تار مویت که هیچ

 # حتی خاطرات روزهای خوبمان را با دنیا عوض نمی کنم

 با صداش فهمیدم خیلی وقته بهش خیره شدم

 پسند شدم عزیزم؟ +

اب دهنمو قورت دادم و با حرص رو گرفتم...سىىعی کردم دسىىتمو از زیر دسىىتش 
 ...که محکم تر گرفتبکشم  

 ...اخمی تحولش دادم

 ...بی توجه به من رانندگی میکرد

تصىىمیم گرفتم تا رسىىیدن به مقصىىد حرفی نزنم اینجوری بیشىىتر خودمو کوچیک 
 ....میکنم

هوفی کشىىیدم و با اخم به پنجره کنارم خیره شىىدم....ترافیک بود و یه جورایی ما 
صی اطراف نبود ...فقط برج های سر به نیم مایل نیم مایل می رفتیم جلو...چیز خا

 ....فلک کشیده و خیابان ها شلو ی که پر از هرج و مرج بود

 .. بعد از کلی تو ترافیک موندن باالخره ترافیک خلوت تر شد

 نمی دونم چه قدر تو فکر بودم که صدای باراد منو از افکارم بیرون کشید

 بهار پیاده نمیشی؟ +
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 کردم...برای چی اومدیم فرودگاه؟گیج به اطرافم نگاه  

 برای چی اومدی اینجا؟ -

 خندید که دلم ضعف رفت براش+ مردم برای اینکه برن مسافرت با چی میرن؟

 مسافرت؟ -اخمم  لیظ تر شد

 ...سری تکون داد و اشاره کرد پیاده بشم

 ...از صندوق عقب چمدون تقریبا بزرگی بیرون اورد و در ماشینو قفل کرد

 به جلو اشاره کرد + برو با دستش

 چی میگی تو؟ باراد داری چی کار میکنی؟ -

 ..ابروباال انداخت+ هیهی عزیزم..فقط میخوام دونفری بریم مسافرت

 شوخیت گرفته؟ -ناباور خندیدم 

نیشىىىخندی زد+ نه عشىىىقم ..جدی جدیم..بالخره بعد از این همه دردسىىىر به یه 
 ...استراحت نیاز داریم دیگه

 زد..گفت عشقم؟خشکم 

از فرصت استفاده کرد و دستمو کشید ..قدرت مخالفت نداشتم...باراد عوض شده 
 ...بود خیلی راحت ابراز عالقه میکرد...نمی دونم

 ..مغزم تازه فرمان داد و دستمو کشیدم که باعث شد بایسته

 برگشت سمتم+ چیشد؟

 ..منو مسخره کردی؟ من با تو هیچ جا نمیام ولم کن -

 کردم دسىىتمو بکشىىم..اما محکم تر دسىىتمو کشىىید که تقریبا پرت شىىدم تو و تقال
 ..بغلش

 ...تمام مغزم اتصالی کرد...اگه جاش بود اتیش هم میگرفتم
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قدرت حرکت نداشتم...دستش رو کمرم نشست و صدای ارومش تو گوشم طنین 
 انداخت + هیس..اروم باش عزیزم...چرا یه فرصت دوباره به خودمون نمیدی؟

 ..باران -لیدم نا

 ...صداش هنوز اروم بود و ارامش تزریق میکرد به وجودم

 باران فقط یه خاطره است...االن تو فقط برام مهمی ..بهار؟ +

 چشمای اشک الودمو تو چشمای قوی مصممش قفل کردم

 جانم؟ -بی اراده زمرمه کردم

یه فرصىىىت برای دوباره زندگی کردن...می تونی  بهمون لبخند جذابی زد+ فقط 
 بدی؟

 ...تو نگاهش هزارتا حرف نگفته داشت...حرفایی که درواقع حرف دل منم بود

 چرا این فرصت و از خودمون بگیرم؟ فقط حرف مردم؟

من دلمو زیر خروار خروار خاک دفن کنم یکیشىىىون میاد تشىىىیع جنازه یکیشىىىون 
کنم..بارادمو ناراحت میشه برام؟ نه...یه نه بلند و محکم...پس چرا من خودمو فدا  

 فدا کنم؟

من بلد نیستم بجنگم...اما میشه یه فرصت داد...میشه فرصت برای دوباره باهم 
بودنمون داد....فرصىىتی که شىىاید اولین و اخرینش باشىىه...چطوری میتونم وقتی 

 ...این چشما بهم خیره شدن اراده امو قوی نگه دارم

 ...میدونم فقط تاریکی محضهمن قوی نیستم...من زندگی بدون باراد تجربه کردم 

 ..پس چرا دستی دستی خودمو به قعر چاه بندازم...چرا خودم زندگیمو خراب کنم

 ..انگار بعد از مدتها قلبم بیدار شده بود...مغزم هنوز فریاد میزد نه این اشتباهه
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ولی قلبم با سىىىماجت اونو به عقب میروند و با خشىىىوندی میگفت..اره بهار این 
یشه بهترین گزینه است حتی اگه بدترین تصمیم باشه...حتی اگه درسته عشق هم

 ...سخت ترین راه باشه...تو میتونی

 ...اشکام چکید ..که باعث شد اخم کنه...دستشو باال اورد و اشکامو پاک کرد

سم...میرم ..جوری که  شه..فهمیدم جوابمو ..فهمیدم گریه نکن نف زیر لب گفت+با
 ..ط گریه نکنانگار از اولش نبودم تو فق

شتباه درش بیارم بدون  صورتمو پر کرده بودن برای اینکه از ا شکام بی مهابا تمام  ا
شم بود ..نه  اینکه به موقعیتمون فکر کنم اینکه کجاییم مگه مهم بود وقتی باراد پی
به خدا که نبود تنها فقط خودش مهم بود..گور بابای مردمی که بخوان انگ بزارن 

 ...هرم بود..و هیچ چیز اینو عوض نمی کردرومون ...باراد شو

*** 

 ..که باالخره بعد از این همه مدت دوباره زندگی روی خوششو بهم نشون داد

 ..!.انگار لبخند خدا رو میدیدم

 ...لبخندی رو لباش بود، که به یه دنیا می ارزید

 حق نداری بدون من جایی بری..فهمیدی؟ -لب زدم

ته  نده از  یه خ یدیم.. ند به موقعیتمون پی خ تازه  پاک کرد.. کامو  دل...اشىىى
 بردم..اوووف

شلوغ بود که کسی به ما توجهی نکنه اما چن نفری که  خداروشکر محوطه اونقدر 
 ..نزدیک بودن متوجه شده بودن بهمون پوزخند میزدن..وای...سرخ شدم

 ..کنار گوشم پچ زد+ اخ من قربون اون خجالتت برم که دیر میاد سرا ت

گه...خنده اش که تموم چپ چپ  گاش کردم منو بگو فکر میکردم چی مخواد ب ن
 .. شد

 ..با نگاه به ساعت جفت ابروهاش پرید باال+ وای بهار دیر شد بجمب
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 ..و سریع دستمو کشید ...و من اینبار با خواست خودم همراهش قدم برداشتم

 ....مو ما دست در دست هم به شهری که شاهد عاشقانه هامونه قدم گذاشتی

 ...بدون هیچ نگرانی

من اولین بار بود که سوار هواپیما میشدم...و استرس داشتم..بعد از انجام کارهای 
 ...امنیتی سوار هواپیما شدیم

 ....رو صندلی ها که نشستیم نفس مو حبس کردم از شدت ترس

 .....صدای گرمش کنار گوشم بهم انرژی داد+ اروم باش عزیزم

ی تام از ترس میلرز د..هیهی نگفتم..درواقع حس میکردم خون تو رگام یخ دسىىى
 ..بسته

 ...و قدرت تکلمم و ازم گرفته...حاال ربطش و نمی دونم

 اروم منو به خودش تکیه داد..حس امنیت تمام وجودمو پر کرد..ا وشش مسکنه؟

 فدات بشم من #

 ارامش جان

 شونه هات تنها جاییه که میتونم

 با جون و دل بهش تکیه کنم

 #احساس امنیت کنمو 

 ...لبخندی زدم و خودمو بیشتر بهش فشردم

صه تعریف کنم  شت و اروم زمزمه کرد+ می خوای برات یه ق سرم گذا شو رو  چون
 که اخرشو نمی دونم؟

 ...تعریف کن -لبخندی رو لبم نشست 

 ...دوست دارم +
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 ...تمام وجودم لرزید...جوری که حتی متوجه اوج گرفتن هواپیما هم نشدم

شدید می تپید که انگار درتمام  شم...قلبم اونقدر  حتی حس کردم نفس هم نمی ک
 ..فضای هواپیما پخش میشد

لعنتی...من عادت نداشتىىى..نه بهتره بگم این قلب بی جنبه ام تحمل این جمله به 
 ....ظاهر ساده رو نداشت

بار من اشکامو پس زدم نمی تونستم تو چشماش نگاه کنم هم خجالت هم.... و این
 ...دوست دارم -حرفهای نگفته وجودم و به زبون اوردم 

 ...نفساش تند شدن...انگار انتظار نداشت من این جمله دوحرفی رو به زبون بیارم

 ..قبل از اینکه حرفی بزنه ...هواپیما تکون بدی خورد

که از ترس جیي خفیفی کشىىیدم و خودمو بیشىىتر به باراد نزدیک کردم...تقریبا تو 
 ...ش بودم...اما...از ترس چشممو محکم رو هم فشار می دادمحلق

باراد سىىعی داشىىت ارومم کنه+ بهار ..هیهی نیسىىت عزیزم...فقط یه چاله هوایی 
 ...بود همین

تکون ها شدید تر شده بودن....صدای سرو صدا از هر طرف میومد انگار اوناهم به 
 ...چیز  یر عادی شک کرده بودن

 ....ورم محکم تر شدحلقه دستای باراد د

اشىىکام تمام پیرهنشىىو خیس کرده بود...اگه یه چی میشىىد .؟ خداجون یعنی عمر 
 خوشبختی من همین قدره؟ من نباید خوشحال باشم؟ چرامن؟

 هیس..بهار اروم باش تموم میشه....بهم اعتماد کن +

 ...می ترسم باراد ..اگه یه چیزی بشىىىى -باهق هق گفتم

 ...ی نمیشه ....اروم باشپرید وسط حرفم+ هیه

 ...صداش پر از نگرانی بود...اما برای من اینجوری میگفت که ارومم کنه
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 ..خدایا کمکمون کن

 ...تکونا کم کم کمتر شد ....و همه چی دوباره به حالت عادی برگشت

 ..نفس حبس شدمو فوت کردم...زهر ترک شدم

 من دیگه سوار هواپیما نمیشم -باهق هق گفتم

 ...عزیزم ....اروم باش...تموم شدباشه  +

 ..اشکامو پاک کرد...+ چه سفری شد

 ...هنوز که شروع نشده -

 یه قولی بهم میدی؟ +

 چه قولی؟ -دستی رو صورتم کشید 

 ..پافشاری کرد+ تو قول بده

 باشه قول میدم -

 ..دیگه هیچ وقت گریه نکن....گریه هات اتیشم میزنن+

 ...بود چجوری کیش و ماتم کنه فقط نگاهش کردم...این مرد بلد

تارسىىیدن به کیش) همون موقع فهمیدم قراره کجا بریم( من سىىرمو به شىىونه اش 
 ...تکیه دادم و اروم و بدون هیچ د د ه ای خوابیدم

 ..با صدای باراد از خواب بیدار شدم+ بهارجان..عزیزم رسیدیم

 ..نگاه گیجی به اطراف انداختم تقریبا همه پیاده شده بودن

 ..باهم از هواپیمای کوفتی خارج شدیم

 ..باراد یه دربست گرفت و ما جلوی یه هتل خیلی خیلی لوکس پیاده شدیم

له  باراد وارد اون هت نده بود...خودمو جمع و جور کردم و همراه  باز مو دهنم 
 ...شدیم
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 (خودتون یه هتل لوکس تو کیشو تصور کنید ..با عرض پوزش )

 ...کرده بود..ما فقط مدارکمون و دادیمباراد از قبل اتاق رزرو  

 ....با گرفتن کلید اتاق به سمت اسانسور ها حرکت کردیم

 ..456اتاقمون تو طبقه چهارم بود...اتاق 

 ....بعد از کمی گشتن اتاقمون و پیدا کردیم...باراد درو باز کرد و اشاره زد برم تو

 ...اب دهنمو قورت دادم وارد اتاق شدم

 ...ی االن منو باراد باید تو یه اتاق بخوابیم؟ البته که من از خدامهوای خدا ..یعن

 ....اما

 متر پریدم باال+ بهار چیزی شده؟3نفسمو کالفه فوت کردم...با صدای باراد تقریبا 

 نه چطور؟ -سرمو تند تکون دادم

 ابرو باال انداخت+ پس چرا وسط اتاق خشکت زده؟

 ..هان؟ هیهی ..همینجوری -

 ..نگام میکرد...انگار میخواست ذهنمو بخونهبا دقت 

 ..سریع نگاه از چشمای تیزش گرفتم..نمی خواستم درو م و بفهمه

 روبه روم ایستاد و وادارم کرد بهش نگاه کنم

 اخم کرده بود اگه بگم جذاب تر شده دیوونگیه؟

 بهار؟ +

 جانم؟ -

 تو از من میترسی؟ +

 نه ، نه -سریع گفتم
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 ..کمی به سمتم خم کردپوزخندی زد..سرشو  

 ..تو راجب من چی فکری کردی بهار؟ فکر کردی اونقدر اشغالم که بىىىى +

 .. کالفه چنگی به موهاش زد ...نگاه عصبیشو ازم گرفت

 ..بغض داشت خفم میکرد..خراب کرده بودم...نباید اونجوری رفتار میکردم

 ..بهاره ( رفتار کردممثل دختر بهه های دبیرستانی ) با عرض پوزش این ذهنیت 

 ...پشت به پنجره ای که تو اتاق بود ایستاده بود...لعنت به من

 ...لبامو بهم فشار دادم...به سمتش قدم برداشتم و از پشت بغلش کردم

 ...باراد تو اشتباه فکر میکنی-خودمو بهش چسبوندم با درد نالیدم

 ...دستاش رو دستم حس کردم ..سکوتش عذابم میداد

 ..رفته بودگریم گ

 با هر حرفی که میزدم اشکام بیشتر میریخت

باهام دعوا کن... اصىىال حرصىىمو دربیار..تازه اجازه داری بعضىىی وقتا اشىىکمو  -
دربیىىاری...فقط بعىىدش...بعىىدش زود بغلم کن...هیهوقىىت حق نىىداری تنهىىام 

 بزاری...هیهوقت..فهمیدی؟

 ... به سمتم برگشت بدون هیچ حرفی منو کشید تو بغلش

 ...نگی به پیرهنش کشیدم ..و بیشتر تو ا وشش فرو رفتمچ

 زیر گوشم پچ زد+ باشه ...باشه عشقم..اروم باش..من اشتباه کردم

 نه من اشتباه کردم بخشید -از تو بغلش اومدم بیرون..سرمو تند تکون دادم

سوخت چه برسه به  اینقدر این جمله رو مظلومانه گفتم که دل خودم برای خودم 
 ..باراد

 ..که سهمم شد یه بوسه رو پیشونی...پر از حس ناب خوشبختی
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 زمزمه اش زندگی داد بهم+ عشقم میدونستی؟

 چی رو؟ -

 ..ارومم میکنه بودنت.. ارومم میکنه دیدنت; ارومم میکنه صدات+

 ..ارومم میکنه خنده هات...ارامش من درکنار توعه..ارامش من خواستن توعه

 یلی قشنگهزندگی خ -خندیدم از ته دلم 

 اما به شرطی که تو باشی

 تو باشی تا شاد باشم

 ...تو باشی تا همیشه بخندم... زندگی با وجود تو خوبه

 ...این مهربونیات...خنده هات ...عصبانی شدنات

 ...همه رو با جون دل قبول میکنم

 ...زندگی رو با تو دوست دارم فقط تو

 ...و دوباره این اتاق شاهد عاشقانه های مابود

عشىىىق...تا ابد وجود داره..فقط باید ادم درسىىىتشىىىو پیدا کنی...ادمش ..اون ادم 
شاید  سخته.. شه هااااا...نه ... سخت نبا شبختی...نه اینکه  شد خو درسته که پیدا 
بیشىىىترم سىىىخت باشىىىه...یه جاهایی حتی باید از خودتم برای خوشىىىبختی اون 

 ..بگذری...قربانی شدن

زندگی ما باران بود..من همیشىىىه مدیون خواهرم عشىىىق قربانی میخواد...قربانی 
 ...هستم...همیشه و همیشه...و قولی که بهش داده بودم هیچ وقت یادم نمیره

 ...قولی که تا اخرین نفسم سر عهدش ایستادم...اینکه باراناشو خوب بزرگ کنم

 ...خوشبختش کنم...و باراد من تمام زندگیمو پای عشقمون ریختم
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نیسىىتم...هیچ وقت..و شىىاید اگه دوباره به عقب برگردیم  و هیچ وقت پشىىیمون
همون تصىىمیم هارو بگیرم....من تمام سىىعمیو میکنم که بارانا رو با عشىىق بزرگ 

 ...کنم

شق  شه..نه..بهش یاد میدم عا سی ب شق هرک شق و بهش یاد بدم..نه اینکه عا و ع
 ...ادم درستش بشه

 ...از عشقاون شب بهترین خاطره زندگیمون شد...یه شب پر 

و من اون شب یه زندگی جدید و شروع کردم...یه زندگی که شاید لحظات بد هم 
 ...داشتیم اما لحظات خوبش خیلی بیشتر بودن

 ..اخر شب فقط صدای نفسهامون بود که تو اتاق می پیهید

 ...سرم رو سینه ستبرش بود..و به صدای قلبش گوش میکردم..اروم میزد

 ...دگی منه...دستشو تو موهام حرکت میداداین صدا بهترین اهنگ زن

 صداش دوباره قلبمو به تپش انداخت+ همه میگن عشق یعنی دوست داشتن

 ...اما من میگم عشق یعنی یکی مثل تو داشتن

 ...تو چشمای سبزش  رق شدم

 ...ارامش تو تک تک سلوالم رسوخ کرده بود

 ...بیا یه قولی بهم بدیم -

 چه قولی؟ +

سختی- صداقت تو رابطمون از  تو  م و  شیم ، هیهوقت  شته با ها هوای همو دا
 بین نره و الویت اول زندگی هم باشیم قبوله؟

 لبخندی زد+ قبوله

 مرسی که هستی-

 ....منو بیشتر به خودش فشرد وزمزمه ای کرد+ عاشقتم
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 .....لبخند عمیقم یعنی اوج خوشبختی

 ....سىىىىىىىىىىىال بىىىىىىىعىىىىىىىد 13

زدم و  رق شىىىدم در گذشىىىته ای که ایندمو دگرگون کرد.. اینده ای که  لبخندی
 خوشحالم.... خوشحالم از اینکه تو اون لحظات اون تصمیم ها رو گرفتم

شق و  شار از ع سر سازن...زندگی پر از ارامش و  صمیم هایی که االن زندگیمو می ت
م ... خوشبختم محبت.... من تو یه کالم خوشبختم..... خوشبختم که بارادم و دار 

سرم بردیا رو دارم...  که دختری به مهربونی و زیبایی بارانا دارم... خوشبختم که پ
خوشبختم خدا...من بیشتر زندگیم تو حسرت گذشت.. حسرت داشتن خانواده... 
حسرت داشتن یه زندگی ... حسرت داشتن خیلی چیزهااا... اما االن تو این نقطه 

... االن من خوشىىىبختم و این ارامشىىىی که تو من هیچ حسىىىرتی ندارم... هیهی
زندگیمه مدیون خدایی هم که تو هیچ شىىرایطی تنهام نذاشىىت... اینکه ایمان دارم 
به خودش به اینکه همیشىىه و همه جا حواسىىش بهم بوده حتی زمانایی که من از 
روی  فلت فراموشىىش کرده بودم اون بازم هوامو داشىىت و مواظبم بود.. من این 

اینکه االن به نهایت خوشبختی رسیدم مدیون اون باالییم ... و همیشه و زندگیمو 
همیشىىه این لطف و محبتی که در حقم کرده رو شىىکر میکنم در درگاهش خواهان 
تداوم این خوشىىبختیم اینکه خودش مواظب زندگیم باشىىه ... مواظب خانوادم... 

 ... خانواده ای که به داشتنش می بالم

 ! ىدگىىىىىیزیبایی زنىىىىىىى #

 درانهه بدست میاوریم نیست

 زیبىىىایی زنىىىىدگی

 به راهیست که رفته ایم

 ما در هیچ سرزمینی

 زندگی نمىىىىی کنىىىیم

 منىىىىىىزل حىىىقىىىیقی ما
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 قلب کسانیست که

 #دوسىىىىىىىتشان داریم

 صدای بمش مثل همیشه قلبم رو به تپش انداخت

 به چی فکر میکردی خانمم؟+

 به سمتش کج کردم_ به گذشته سرمو کمی

 خنده ای کرد+ عزیزم مگه قرار نبود فراموش کنیم؟

چرا ولی باراد اتفاقاتی که در گذشته افتاده زندگی منو تشکیل میدن  -لبخندی زدم
 ...من نمی تونم فراموششون کنم اونا جزوی از زندگی من هستن

باید خودتو درگیرشىىىون کنی تو فقط میتونی از  لبخندی زد+ میدونم عزیزم ولی ن
 ...گذشته تجربه کسب کنی نه اینکه زندگی و حالتو درگیرشون کنی

....مثل هیهی نگفتم درواقع فقط با نگاهم تایید کردم اینکه حرفاشىىىو قبول دارم
... اینکه اگر دوباره تو اون همیشىىه...عشىىقمون مثل قبل بود بی نهایت و اتشىىین

 ....بارادو انتخاب میکنم..بدون هیچ تردیدیموقعیت ها قرار بگیرم مطمئنم بازم 

 #عىىىىشىىىىىىق یعنی دوست داشتن یه ادم معمولی به صورت خىىىىىىىىىاص #

گاه  ما ن به  باز زل زده بود  با نیش  به بردیا که  ... نفسىىىمو کالفه دادم بیرون و 
شد از تو حرکاتش فهمید ،کالفه چنگی تو موها ش کردم... بارادم کالفه بود اینو می

زد وباحرص گفت+ چند دفعه باید بهت بگم قبل از اینکه بیای تو اتاق اول در بزن 
 ؟

بردیا باهمون نیش باز جواب داد* صد دفعه...... و قهقه ای به این حرف بی مزش 
 زد

 ...چشم  ره ای بهش رفتم که خندشو سریع جمع کرد

 واقعا که چه افتخارم میکنه به کارش -
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 ن شما هنوز تو اتاقیناخه مامان مهمونا امد*

باحرص زیر لب  ر  ر میکردم بارادم میخندید حرصىىی ترم میکرد اخرسىىر یه جیي 
 ..کشیدم که اونم خفه شد بله به این میگن جذبه

شون خوش امد  سبی که پیدا کردم با باراد رفتیم پیش مهمونا و به بعد از ارامش ن
 ... گفتیم

 مامان مامان رسیدن *

ه از خوشىىىحالی جیي میزد تند تند میگفت ... همه به تکاپو اینو بردیا درحالی ک
شتم  سترس دا شدیم خیلی ا افتادن یکی برقو خاموش کرد و بقیه هم جایی پنهان 
... دست گرمی اروم دستمو فشرد....اروم شدم و لبخندی پر محبتی نسارش کردم 

 ...که با یه چشمک جوابمو داد... خندم گرفت...دیوونه دوست داشتنی من

 #فشار ارام دستانت را دوست دارم وقتی مردانگیت را به رخم میکشی#

همه در سىىکوت منتظر فرشىىته اسىىمونیمون که امروز زمینی شىىد بودیم که صىىدای 
 ...چرخیدن کلید تو در نفسمو حبس کرد... وصدای پر از نازش گوشمو نوازش داد

 ...ساله شده تمام تارو پودم 13صدایی که 

 ...داری حوصلمو سر میبریااااوای تانیا دیگه  +

 ...اه... خوردی سرمو برو تو بهت میگم فضول خانم*

 ....فضول عمتىىى +

 نتونست حرفشو تموم کنه چون همه باهم یکصدا خوندیم

± happy birthday barana 

شوکه شده بود...دستشو با بهت رو صورتش گذاشته بود به ما که با خنده یکصدا 
 ...میخوندیم نگاه میکرداهنگ تولدت مبارک 
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بردیا از این فرصىىت اسىىتفاده کرد و برف شىىادی و تو صىىورت بارانا خالی کرد و 
 ...جیغش و دراورد...همه خندیدن

شو پاک کرد و بردیا  صورت ستش اون برفای رو  بارانا چپ چپ نگاهش کرد و باد
 ...هم مثل موش سرشو پایین انداخت...خندم گرفت..دیوونه هااا

سمت ما بارانا نگ شکر کرد و اخر به  شو تو جمعیت گردوند و با لبخند از همه ت اه
 اومد

 ...با لبخند عمیقی نگاهش میکردم...به اینکه چه قدر زود بزرگ شددختر کوچولوم

به اینکه چه قد اون روزا زود گذشت...ولی خوشحال بودم از اینکه تونستم به قولی 
 به اینکه مواظب دخترش باشم و بودم که به خواهرم باران داده بودم عمل کنم...

... 

 باران میبینی دخترتو چه قدر بزرگ و خانم شده؟؟

با خنده و شىىىیطنت خودشىىىو از گردن باراد اویزون کرد و بارادم با لبخند عمیقی 
 ...دستشو دور دخترکش حلقه و زیر گوشش ارووم نجواکرد

بغلش بیرون اومد و بوسىىه ای رو موهاش زد و بارانا وقتی از پدرش سىىیر شىىد از 
اینبار من مورد لطفش واقع شدم...و محکم بغلم کرد و با خنده و خوشحالی زمزمه 

 کرد

 ...مرسی مامانم...واقعا قافلگیر شدم ...فکرشم نمیکردم*

 قابل دختر کوچولومو نداره-خنده ای کردم 

زه ای سریع از بغلم بیرون امد ولی هنوزم دستش دور گردنم حلقه بود و با اخم بام
سىىىالگیمه تو هنوز بهم میگی دختر  18جوابمو داد+ واقعا که مامانی ...امروز تولد 

 کوچولو؟

 ..تو صد سالتم بشه برای من همون بارانا کوچولو دوست داشتنی خودمی عزیزکم-

 ...با لبخند عمیقی نگاهم کرد و ازم فاصله گرفت
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شو میشنیدم تانیا دست دخترکم و کشید و همونجور که به طرف اتاقا م صدا یبرد 
 ...که توبیخش میکرد +اگه دل و قلوتون تموم شد گمشو بیا لباسىىى

 ....دیگه خیلی ازمون دور شده بودن و نتونستم ادامه ی حرفشو بشنوم

 ..بردیا تند دویید رفت ضبط و روشن کرد جوونا هم که االف ریختن وسط

سف یکی همین بردیا همهین قر میداد انگار دختره ...ریزر سرمو با تا یز خندیدم و 
تکون دادم...از باراد که با جمعی از مردا حرف میزد جدا شىىىدم به سىىىمت خانمها 
رفتم..دوستای نازنینم...دوستایی که شاید دیر باهاشون اشناشدم اما می ارزید به 

 ...تمام اون دوستایی که تو شرایط بد زندگیم تنهام گذاشتن

 چه چل چرا ه چشات؟+

 ا شیطنت گفتاینو ساره ب

 تولد بهترینمه بعد ناراحت باشم؟-خندیدم

عث  با که  یداری گفتن  ند و اووووووه کشىىى بدل کرد باهم ردو  گاهی  مه ن ه
 ...خندیدنمون شد

باهم از هر دری حرف میزدیم و میخندیدیم که با یهو ساکت شدن مجلس فهمیدن 
 ...اینکه بارانا اومده سخت نبود

شکم  سمت نگاه کردم که خ شده بود...تو اون لباس مثل به اون  زد...چه قدر زیبا 
شو ببینم..این تنها  شبختی شده بود...خدایا بهم اونقدری عمر بده که خو شته ها فر
ارزومه...به سختی ازش چشم گرفتم...ارام و خانمانه قدم برمیداشت...ناز و زیبایی 

 ..که تو حرکاتش  یر ارادی بود

 ....پرنسس من

 ...باهاش بارانای عزیزم و توصیف کنم تنها کلمه ای که میتونم

 ...ناخوداگاه نگاهمو به باراد دوختم...اونم مات شد بود...یه جورایی کیش ومات
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تو نگاهش چیزی بود که بغض کهنه ای رو گلوم حس کردم که به سىىىختی قورت 
 ..دادم من حق نداشتم حسادت کنم اونم به کی به خواهرم نه

ه حالت اولیش برگشىىىت....و بارانا به اصىىىرار وقتی همه از بهت درومدن جو ب
دوسىىتاش رفت وسىىط و به حالت ماهرانه ای شىىروع به رقص کرد دخترا دورش 
میگشىىىتند و گه گاه دسىىىت میزدند و میرقصىىىیدن....با لبخند خیره به رقصىىىش 

 ....بودم....دخترکم ...خوشحالیش همیشه خوشحالیم بوده و هست

ساعتی این رقص و پایکوبی ا شاره باراد فهمیدم نوبتی یه چند  شت که با ا دامه دا
 ....هم که باشه نوبت کیکه

سفارش  شپزخونه امد و با کمک هم کیک سه طبقه ای که  پریسان هم همرام به ا
داده بودیم و به سىىمت جایگاهی که برای بارانا تزئین کرده بودیم بردیم همه هم 

 ....یکصدا باهم اهنگ تولدت مبارک میخوندن

کیک و دید خندش گرفت....البته همه همین وضىىعو داشىىتن اخه من به   بارانا تا
 ...باراد چی بگم با این کیک انتخاب کردنش

 کیک صورتی پرنسسی بود و روش با خط زیبایی نوشته شده بود

 یه اذر ماهی +

 باید اونقدر شیطون

 ودیونه باشه

 :که دائم اینو بهش بگن

 وای بس کن

 دیونم کردی

 !..یکمی عاقل شو

 دیوونه من تولدت مبارک
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رو کیک گذاشىىتم و روشىىنش کردم و همون لحظه اهنگ تولدت  8و1شىىمع های 
 مبارک پخش شد و بقیه با لبخند همراهیش کردن

 زیبایی تو مثل قرص ماهی

 دور از تو باشه رنگ سیاهی

 تولد تولدت مبارک

 بخندی تا همیشه الهی

 تویی اون تک گل پاییز

 میون یه باغ زیبا

 مشب خالق اینتویی ا

 خنده های رولب ما

 مثل ماه اسمونی تو

 پر از عشق و امیدی

 تو یه هدیه از خدایی

 که به دست ما رسیدی

 گل من زاده مهر

 با یه دنیا مهربونی

 تو هوای ماه ابان

 پر از عطر جووونی

 تو طلوع یک امیدی

 اگه هستی اهل اذر

 فصل پاییز چه قشنگ
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 با تو از همیشه بهتر

 که هستی  اهل هر ماهی

 تولدت مبارک

 تو میون گل نشستی

 تولدت مبارک

 شب تولدت شد

 از ستاره لبریز

 اسمونو پر کرد

 رنگین کمون پاییز

 همه جمع شدیم امشب

 فقط به خاطر تو

 عزیز تر از تو امشب

 کسی تو بین ما نیست

 میگم برگای پاییز

 برقصن عاشقونه

 برای این نگاهت

 که شاد و مهربونه

 فوت کنبیا شمع ها رو 

 تا صد سال زنده باشی

 الهی که همیشه خوش و پاینده باشی
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 چه عزیزی تو برامون

 تولدت مبارک

 ای که زاده خزونی

 تولدت مبارک

 تو چه خوبو مهربونی

 تولدت مبارک

 ..تولدت مبارک_سهراب بهراد

 !من دختر اذریم#

 ...فرزند سوم پاییز

 !!حال و احوالم پاییزیست

 ...ساعتی افتابی

 ...ابری ساعتی

 ...گاهی طوفانی

 #!....ولی همیشه سبز

 .....بارانا فقط بالبخند بهمون نگاه میکرد با پایان اهنگ

ىه....بارانا شوکه نگاشون  ى ى ى ى ى ى تا خواست شمع ها رو فوت کنه همه یهو گفتن ن
+عزیزم اول ارزو کرد..همه از این حرکتش زدن زیر خنده..که پرهان به حرف امد

 ..کن

سیدم جوری که اینا بارانا ن سید...واال منم بودم میتر شید ...عزیزم تر فس عمیقی ک
 ...یهو شىىىىىىىیهه کشیدن فیل هم بود میترسید....واال

 بارانا لبخندشو عمیق تر کرد و نگاهشو بین منو پدرش چرخوند
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 بابا مامان لطفا+

 و دستاشو باز کرد و با خنده نگامون کرد

پاشىىیدم و به سىىمتش رفتم و دسىىتمو دور کمرش حلقه لبخند پر مهری به روش 
 ...کردم و *"..بارادم به سمت چپش رفت و با بوسیدن موهاش تو بغلش گرفت

 سالگیشو فوت کنه18بارانا یکم نگامون کرد و قبل از اینکه شمع 

 زمزمه کرد+ ارزوی بهترین روزااا

و 
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمىىىىىىىىىىىىىى

 ىام

───┤ ♩♬♫♪♭ ├─── 

 ♫♪●…مرِغ آمین؛ درد آلودیست، که آواره بمانده

 ♫♪●…مرِغ آمیىىىن

 ♫♪●…رفته تا آن سوِی این بیداد خانه

 ♫♪●بازگشته ر بتش دیگر ز رنجوری، نه سوی آب و دانه

 ♫♪●نوبِت روِز گشایش را، در پی چاره بمانده

 ♫♪●…آمیىىىىنمرِغ … مرِغ آمیىىن

 ♫♪●…مرِغ آمیىىىن… مرِغ آمیىىن

 ♫♪●جور دیده مردمان را، میدهد پیوندشان درهم

 ♫♪●می کند از یأس ُخسران باِر آنان کم

 ♫♪●…مىرِغ آمیىىن

 ♫♪●مینهىد نزدیک با هم، آرزوهای نهان را
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 ♫♪●…مىىىرِغ آمیىىىىن

 (مرغ امین_ امین بانی )

───┤ ♩♬♫♪♭ ├─── 

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 یک رمان مرجع رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که 
شوند می توانید  شر  ساخته و منت شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل  رمان ها و 

 بگیرید.به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس 

 

 پیشنهاد می شود
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