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 ری سرنوشتش را بھ تحری از کجادانستینم.  شد رهی بھ خودکار درون دستش خباران

.  آورد ی بھ ارمغان نمشیندوه برا جز درد و ایزی گذشتھ چیادآوری. در آورد 
 سال ٦ذھنش را بھ .   دستش لغزاند ری زدی سفی صفحھ یباالجبار خودکار را رو

درست .                                                                                      بردشیپ
 عکسھا حال پرھام ندیبا د.  شد نی بدتربودی می روز زندگنی  بھتردی کھ بایروز

 باعث شد ھمھ دی کھ از ترس کشیغیج.  شدی کبود مشتریلحظھ بھ لحظھ ب. خراب شد 
 و اسم پرھام را بھ زدیباران بر سر و صورت خود م. با ترس وارد اتاق عقد بشوند 

 دنی با دمانیپ.  کردی تقال  می بھ سختژنی اکسی ذره ایاما پرھام برا.  آورد یزبان م
با حرص چند بار .  قلبش را ماساژ داد ی کنارش زانو زد و روعیحال برادرش سر

ھمھ با .  بھ اورژانس زنگ زد عی دوستش محمد سرنی بنیدر ا. کارش را ادامھ داد 
 نگرفت شروع بھ ی اجھی نتیوقت.  شده بودند رهی خمانی بھ رفتار پاسترس  وینگران

 یصدا.  گذشتی میلحظات بھ کند. ن شد  دھان بھ دھاقی از طریدادن نفس مصنوع
 کھ یباران در حال.  باران اضافھ شد ی مادر و خواھرش ھم بھ ضجھ ھایضجھ ھا

.  در پشت سر پونھ شد یدست سرد پرھام را در دست گرفتھ بود متوجھ افتادن شخص
 ی بیرنگ ب.  شده بود ھراسان بھ سمتش رفت نی ناز کھ نقش بر زمی بی بدنیبا د

 ادی صورت سردش گذاشت و با فریدستان لرزانش را رو.  شده بود واریچ دمانند گ
 آھستھ از دھانش خارج شد ینالھ ا.  باز شد ی کمی بی رمق بیچشمان ب.  زد شیصدا

 باران گرفت ی دستش را با زحمت روبرویوقت.  دی باران بگوبھ یزی داشت چیسع. 
 :  لب زدشدی مدهی کھ بھ زحمت شنییبا صدا

 
 ) رقصانیرمان ساقھ ھا(
 
 ! ی کارو کرده باشنی اشھیباران باورم نم -

 :  با نالھ گفتباران
 ............  ھمشنای ای بیب -

 باران بھ ھوا رفت غیج.  را تکان داد باعث ھراس  باران شد ی بی کھ اندام  بیلرزش
ال پرھام را جا  توانستھ بود حمانی پنی بنیدر ا.  شد دهی بھ سمت آندو کشھینگاه بق. 



 شده رهی پخش شده بود خنی زمی کھ روییھمکاران باران با تعجب بھ عکسھا.  اوردیب
 .   جمع نداردنی انی در بیی آبروگری ددانستی ھم ملباران در ھمان حا. بودند 

 کھ یدرست زمان.  منتقل شد مارستانی بھ بی بی پرھام بی آمبوالنس بھ جادنی رسبا
باران بدون توجھ بھ اطرافش ھمراه امبوالنس .  بھ اغما رفت ی بی بدیگروه امداد رس

 شی ذره ذره جانش از پاھاکردیحس م.  بھ لرز افتاده بود شیپاھا.  رفت مارستانیبھ ب
 .  شودیخارج م

 دنبال برانکارد ی ھمراه کادر پزشکمھی باران سراسمارستانی آمبوالنس بھ بدنی رسبا
 و در ھمھ شھی کھ ھمیکس.  خواستی اش را می بی بی و در دل از خدا سالمتدیدویم

از مادر کھ شانس .  شدی تنھا میبدون اون تنھا... حال مونس و ھمدمش بود او بود 
 ی انھی کھ با مادرش بھ خاطر ازدواج داشت مییھا یبھ خاطر بد اخالق.  بود اوردهین

 را در دلش یقی عمی نھیخراب شدن ازدواجش توسط سامان ھم ک. با ھم نداشتند یخوب
 .                                                                                             دواندشھیر

از .  فشردی قلب باران را بھ شدت مزدی پرستاران موج منی کھ در بی و ھراسھول
 چھ کار کند دیا بدانستینم.  ولو شد ژهی وی کنار اتاق مراقبت ھای صندلی رویناتوان

 .  شدی کس رھا می شھر تنھا و بنی ای پر در فضاھی مانند کردی چشم باز نمی بیاگھ ب. 
از .  چگونھ خوابش برد دی بود کھ نفھمختھی کرده بود و اشک رالی فکر و خانقدر
 ینگاھش بھ پرستار.  دی بھ تنش افتاد و از خواب پری لرزمارستانی سالن بیسرما

 کوفتھ و خستھ بھ یبا تن.  نشستھ بود وتری پشت کامپی پرستارجیتافتاد کھ پشت اس
 .  سمت پرستار رفت

  چطوره ؟مارمیحال ب...  خانم دیببخش -
  ؟رزنھیمنظورتون ھم پ -
 بھ ھوش اومد ؟... بلھ  -
 . نی دعا کندیبا... رفتھ تو اغما ... نھ  -

...  انداخت ی بھ سالن خالینگاھ.  اولش باز گشت ی سرخورده و نگران بھ جاباران
 ندیای داشت کھ بھ دنبالش بیتی پرھام و خانواده ش اھمیمگر برا!...  داشت ؟یچھ توقع

 ی اش را از مرد بھی و تکستادی زانوان خود بای رودی بای برھھ از زندگنی در ادیفھم. 
ھمان ...  ھم خود را باختھ بود ، بردارد ازی او ی زندگاز  کھ با اطالع کاملیوجود

 کھ ھمان اول ترک یوارید.  زده است ھی تکواری دنی بھ کدامدی اول کار فھمنیبھتر ھم
 . ستی کردن نھی تکی برای مطمئنیبردارد جا

 ی خبرچی اما ھدی باران سالھا طول کشیھر ساعت برا.  گذشتی پشت ھم مساعتھا
 .  بھتر شد نھ پرھام بھ سراغش آمدی بینھ ب... نشد 
 دکتر از اتاق نکھی کرد تا ای سپرمارستانی در بوهی و آب مکی کی روزرا با تکھ اسھ

 .   را بھ او دادشی خبر زندگنی و نحسترنی آمد و بدتررونی بژهی ویمراقبت ھا
 وقت فکر چی کشاند کھ ھیی داد و او را بھ جاریی را تغشی زندگری کھ کل مسیخبر

 .  بھ آنجا برسدکردینم



 سھ روز تمام.  خانھ شد ی و خستھ از روزگار راھدرمانده
دلش .  کردی قوا مدی فردا تجدی برادیبا.  بود دهی ماندن  تمام رمقش را کشمارستانی بدر
 .   را طلبکار بودزی چکی نی خودش ھمی و خداایاز دن...  خواستی آرامش میکم

 یھمانجا رو.  نداشت شتری حرکت بی برایجان.  خانھ کھ شد دم در زانو زد وارد
.  را کم داشت ی بی بی نفس ھای خانھ ھم ھوانیا.  در خود جمع شد نی مانند جننیزم

 شانھ ی را روینینبودش در خانھ غم سنگ.  نداشت ی مانند گذشتھ احساس خوبگرید
 .   ھوار کرده بودشیھا

د  رمق تر از آن بود کھ بھ خویب.  زنگ تلفن سکوت سرد خانھ را شکست یصدا
 کس چی ھگرید.  دی کشیقیچشمانش را بست و نفس عم. زحمت جواب دادن را بدھد 

در آن سھ .  ارزش نداشت ی کسیھمان طور کھ او برا.  مھم باشد شیرا نداشت تا برا
 بھ دی باشیبعد از انجام کارھا.   بھ مغزش ھجوم آورده بودیروز افکار گوناگون

 .  پرداختی مشدی کھ اھدافش در آنھا خالصھ مییکارھا
 !!!  نھ پرھاممانیھھھ پ...  بود مانی پیصدا ، صدا.  رفت ی تلفنی منشی روتلفن

 نھ تلفنات رو جواب شھی مداتی کھ نھ تو خونھ پی ھستی عقل کدوم گوری بیدختره  -
 گھی سرت دریخ...  ادی بھ آسمون نمنی زمی ھم از پرھام بپرسی حالھیاگھ ...  ؟یدیم

 .... بیب...  یزنش ھست
 یآھ. ُ سر خورد ی اقھیقی و بھ سمت شدی چشمانش چکی اشک از گوشھ ی اقطره

 .  شده بود خوابش بردرهی و ھمانطور کھ بھ چراغ قرمز چشمک زن تلفن خدیکش
******** 

بدون .  بود دهیسردرد امانش را بر.  شد داری بعد از ظھر بود کھ از خواب ب٥ ساعت
.  فردا بود ینگران برنامھ .  ھم داشت ی عواقبنی و کج ماندن سرش چندنیبالش خواب

 .  گرفتیتماس م) پدرشلیوک( با رادمھر دیبا
 دانستیم.  دل خوش کند او بود شی بھ کمک ھاتوانستی متی موقعنی کھ در ای کستنھا

 .  دھدی ھا بدون منت کارش را بھ نحو احسن انجام میبر عکس خود
 حال بھ دنبال یب.  دی خشک شده اش را شنی ترق ترق استخوانھای از کش و  قوسبعد

 را ی وارد اتاق شد گوشیوقت...  نبود آن را کجا گذاشتھ ادشیاصال .  گشتی مشیگوش
 رفتن بھ محضر بھ ی پرھام برانکھی آمد بعد از اادشی.  کرد دای پشی آرازی میرو

 .   ببرد را با خودی گوشوددنبالش آمده بود او فراموش کرده ب
 محکم یبعد از سھ بوق صدا.  رادمھر را گرفت ی را برداشت و شماره یگوش

 . دیرادمھر را شن
 !!ی ما کردادیباران خانوم چھ عجب  -
 تونمیم...  رو دوشتون بندازم ی زحمتھی خواستمی مدیببخش...  رادمھر یسالم آقا -

 .  کمک شما حساب کنمیرو
  افتاده ؟یاتفاق... چرا کھ نھ ... البتھ  -



 مارستانی بی امروز توی بیب)  و پردرد ادامھ داد دی کشیقینفس عم... ( متاسفانھ  -
 .... فوت شد

 ........  از منیچھ کار...  بود زی چقدر براتون عزدونمیم... آه ... متاسفم یلیخ -
خودم ..  دی بدبیو دفن رو برام ترت کفن یبرنامھ ...  بگم خوامی میبا عرض شرمندگ -

 خوامینم...  رنی جنازه شو بگری دو نفر باشن تا زدیباالخره با...  تونم یدست تنھا نم
 ای دننی رو تو ای کسی بی من و بنیدونیخودتون م....  کس دفن بشھ یمانند افراد ب

 . میندار
فقط جسارت نباشھ .  انی مراسم بی تا فردا برادمیبھ کارگرا ھم خبر م... چشم حتما  -

 ...  بگمیچھ جور... 
 ... نیراحت باش -
 ...  ھمسرتوننیببخش -
 .  نمونده جز خودمو خودممی کس تو زندگچی ھگھید...  شده ی متنفھیاون قض -
 !نی عقدکنون داشتشی چند روز پکردمیمن فکر م... متاسفم  -
 االن زنمی مورد بعدا حرف منیحاال در ا...  بھم خورد قھی دق١٥عقد کنون بعد از  -

  راحت باشھ ؟المیپس خ. ..حوصلھ ندارم 
شما ھم ... جنازه برم اونجا لی تحوی تا برانی رو بدمارستانیفقط آدرس ب... بلھ  -

 ی بی بی شناسنامھ یراست...  دی اونجا رو انجام بدی بھشت زھرا کارھادیزودتر بر
 .. دیاریرو ھم ھمراھتون ب

 ی بار باھاش خداحافظنی آخری براخوامیم...  مارستانی بامیخودم ھم ماما ... ممنون  -
 . کنم

 .  دنبالتونامی م٧فردا صبح ساعت ... پس  ...  یباشھ ھر جور راحت -
 .  زحمتتون رو جبران کنمنی بتونم ادوارمیام...  ممنون یلیخ -
 . شما خودت رو معذب نکن...  ست فھیوظ -

حولھ و لباس برداشت و وارد .  گذاشت شی آرازی می را روی گوشی از خداحافظبعد
 تنش سر یقطرات آب گرم رو.  ستادی آن اریبا باز کردن دوش آب گرم ز. حمام شد 

 بود کھ یانتقام از کسان...  آن نیاما مھمتر.  دادی انجام مدیھزاران کار با.  خوردیم
...  او ھم بد باشد خواستیم... شھ از دست بدھد ی ھمی ناز را برای بیباعث شدن ب

 او را با رفتار و کردارشان از او شی مدت آرامش و آسانی کھ در ایمانند تمام کسان
 بخندد و گرانی دی بھ بدبختتوانستی کھ مدی پر کشی اندهیافکارش بھ آ. سلب کردند 

 ور بود کھ زمان ھچنان در افکارش غوط... لذت انتقامش را با تار و پودش حس کند 
 نواختھ ی بھ خود آمد کھ زنگ واحدش بھ مدت طوالنیزمان. از دستش خارج شد 

 . شدیم
 
 
 



از حمام خارج شد و پشت در .  تن پوش را بھ تن کرد ی دوش را بست و حولھ عیسر
بدون . دیشنی صاحبخانھ را از پشت در مرزنھی و پمانی پیسرو صدا.  ستادیواحدش ا

 ی و پرھام روبرومانیپ.  در پشت در را نگاه کرد ی کند از چشمدی تولی صدانکھیا
 ی با ناراحترزنیپ.  کردندی سوال می بی بودند و در مورد او و بستادهی ارزنیپ

 :  را در ھم کرد و گفتشیاخمھا
 بھتون دی بای پس چھ جورنی خانوما دارنی با ای شما چھ  نسبتدونمیآقا من اصال نم-

...  بھ خود مستاجر دمی رو مدھای کلیھمھ ...  ندارم یدکی دیه من کلتاز... اعتماد کنم 
 . ایشما ھم برو ھر وقت خودشون برگشتن ب

 :  گرفتھ گفتیی با صداپرھام
  ؟نی نداری خبرچی سھ روز ازشون ھنی شما در ایعنی -
 ی چھ جوررزنیمنھ پ...  ی ازشون خبر نداری ھستلشی فامیگیآقا شما کھ م-
چون از سھ ... اما فکر نکنم خونھ برگشتھ باشھ .  ازشون خبر داشتھ باشم خواستمیم

 .  در تکون ندادهی رو از جلونشی ماششیروز پ
 :  در ھم رفتھ غرغر کنان گفتیی با اخمھامانیپ
اولش ...  نی نداری خبرچیسھ روزه از ھم ھ...  زن گرفتنت نی توأم با امی برگردایب -
 . ھگی بھ دو روزه دی وانھیا
 م کرده وونھی دی کافی مامان بھ اندازه ی چند روز حرفانیتو ا...  ی دھنتو ببندشھیم -

برو بھ کار ...  ییای گفت کھ با من بیک...  ی زخمم بپاشی نمک روخوادی نمیکیتو ... 
 .خودت برس

 کھ اول راه ولت ستمیمن مثل زنت ن... ذارمی حال و احوال تنھا نمنیمن تو رو با ا -
 .  کھ بار اومدیاونم با اون افتضاح... کنھ 

 . کنمی مداشی پگردمیمن خودم م... دھنتو ببند و برگرد خونھ  -
 .  و بھ سمت اتاقش رفتدی کشی آنھا آھی حرفھادنی از شنبعد
 بود او دهی کھ در آن سھ روز کشی و دردی با آن ھمھ گرفتاردیبا...  پرتوقع بودند چھ

 ھمان اورژانس قی از طرتونستنی نمیعنی...  دادی و از خودش خبر مزدیھا سر مبھ آن
 پرھام ی آنھا بود کھ گشتنش برایکی در نزدمارستانیمگھ چندتا ب...  کنند دایاو را پ

 .  سخت باشد
 .  دی پر از غم ، پوشی و با قلبدی کشرونی را بشی مشکیلباسھا

 
 

 را شیشال مشک.  رادمھر بھ دنبالش آمده است دی فھمی زنگ گوشی با صداصبح
 ھا ھی صدا در را بھ ھم زد تا ھمسایب.  سرش انداخت و از آپارتمان خارج شد یرو

 امی انی ای رفت و آمدھاری ھمھ درگدی اول عی در روز ھادانستیم.  نکند داریرا ب
 یبرا پدرش ی کارگران کارخانھ از  نفر١٠ شده ی حتکردیدر دل دعا م. ھستند 



 کس و کار دفن ی را مانند افراد بزشی عزی بیدوست نداشت ب...  ندیای بنیمراسم تدف
 .  کند

 ییصدا.  حرکت کرد نشی منتظرش بود بھ سمت ماشنی رادمھر کھ داخل ماشدنی دبا
 .  را از حرکت انداختشیاز پشت سر پاھا

 ؟ییباران تو کجا -
 پرھام یخوابی نا مرتب و چشمان گود افتاده از بی سمت عقب برگشت و چھرھبھ

 شد و کی نزدنی بھ او بدھد بھ ماشی جوابنکھیاما بدون ا. قرار گرفت دشی دیجلو
 .  سوار شد

 .  حرکت کنعیآقا رادمھر لطفا سر -
 :  گفتی سمت او خورد و با ناراحتی شھی زمان دست پرھام بھ شنی ھمدر
 . رمی نازتو بکشم تا جواب بگدینکنھ با... معلوم ھست چتھ ؟  -
 :  شد و جواب دادرهی داد و با اخم بھ صورتش خنیی را پاشھیش
 یپس ب...  می نداری نسبتچیمنو شما با ھم ھ...  ی ناز بکشدی گفتھ بایک...  رینخ-

 . نیزحمت مزاحم من نش
 :  رو بھ رادمھر کرد و گفتبعد

 .  زود حرکت کنکنمیخواھش م -
 بھ پرھام حرکت ی حرفش تکان داد و بعد از سالم کوتاھدیی بھ عالمت تای سررادمھر

 کھ ذھنش را ی و سوالاوردی از حرکت گذشتھ بود کھ رادمھر طاقت نیقیدقا. کرد 
 . مشغول کرده بود را بھ زبان آورد

نام ( ی دوستی امروز آقاکردمیفکر م...  نی اختھی شده کھ انقدر شماھا بھم ریچ -
 .  کننی متیو خانواده ش ھمراھ) ھام  پریخانوادگ

 :  لب زدشدی خفھ کننده می بھ بغضلی کھ تبددی شدی با ناراحتباران
 .  کس حساب باز کنمچی ھی رودی نباای دننیتو ا...  گفتم من تنھام شبیمن کھ  د -

 :  زد و گفتی لبخندرادمھر
 ؟ی من حساب باز کردی من و کمک ھایپس چطور رو -
بھ شما اعتماد دارم ... نیانواده ت از دوستان خوب و وفادار پدرم ھستچون شما و خ -

 از ندهی در آی برام بکشیدر ضمن ھر زحمت...  نیشما امتحانتون رو قبال پس داد... 
 ...... اون وقت...  وفتھیفقط منتظر کار کارخونھ راه ب...  امیخجالتت در م

 کھ بھ ساالر ھی ارادتی از روکنمی میمن ھر کار...  شرمنده م نکن گھید... بسھ  -
 .  حرفھا ناراحتم نکننیپس با ا... خان و خانواده ش دارم 

 دندی رسمارستانی بعد بھ بیقیدقا.  شد رهی خابانی کرد و در سکوت بھ خی تشکرباران
 . دی پرھام را شنی بودند کھ صدادهیھنوز پشت در سردخانھ نرس. 
 ...  صبر کن باران -

 . منتظر بود تا حرفش را بشنود.  شد رهی در ھم رفتھ با او خیی و با اخمھادستای اباران
  حال...  ؟یکنی رفتار مینجوریچرا ا... معلوم ھست چتھ ؟ -



   چطوره ؟ی بیب
 :  در ھم گفتی با ھمان اخمھاباران

 ی نداری سوالگھید...  رونی بارمشی تا برم بدهیراحت اونجا خواب...  ھیحالش عال -
 .  منتظرش بذارمخوامینم...  پر شده ی بی بی برم تموم وقتم برادیبا!!... 

 
 
 

پرھام .  رفت مارستانی بی پشت سر رادمھر بھ سمت سردخانھ یگری حرف دبدون
 کھ ی اتفاقدنیاز فھم.  دی باران را فھمی بد رفتارلی و دلکردی مشیدورادور ھمراھ

پس .  دادی خوش نشان نمی باران روکردی مھر چھ تالش.  افتاده بود متاثر شد شیبرا
 .   برسدانیسکوت کرد تا مراسم بھ پا

 
چقدر باران .  مراسم آمده بودند ی از کارگران کارخانھ برایلی تصور باران خبرعکس

 مراسم بدون ی درک کنیتوانی میتنھا کھ باش.  دی را دتی جمعیذوق زده شد وقت
 مراسم یاما رادمھر بھ تمام معنا برا.   چھ قدر عذاب آور و دردناک استنیمدعو

..  رهی داده بود تا رزو رستوران و غسفارش  کھیاز تاج گل. سنگ تمام گذاشتھ بود 
 خودش و ھمسرش ھم در مراسم یخانواده .  و بھ موقع انجام شده بود یھمھ عال

 یلیخ.  بھ او مانند روز اول با نفرت نبود دی نگاه مھشگرید. شرکت کرده بودند 
 در ھر گفتھ بود و در تمام مراحل مراسم ، ھمراه با مادر رادمتیخانومانھ بھ او تسل

 .  کنار باران بود
 اما درست دندی و پونھ و مادرش ھم بھ مراسم رسمانی کھ پرھام گرفتھ بود پی تماسبا

 کھ داشت بھ احترام یبا تمام ناراحت.  کھ ھمھ در حال رفتن بھ رستوران بودند یزمان
 .  ردی پذانی با آنھا خوب برخورد کرد تا مراسم آبرومند پایب یب
 
 

 :  کھ کنار رادمھر نشستھ بود گفتدیمھش.  کرد ادهی خانھ اش پی او را روبرورادمھر
 برو ی ما معذبیاگھ خونھ ...  ما ی خونھ می برایب...  یموندی امشب رو تنھا نمکاشیا -

 .  پدر رادمھریخونھ 
 خودش ی پدر رادمھر را ھم در کنار تعارف خانھ ی خانھ دیمھش پرا دانستی مباران

 : با تشکر دستش را باال برد و گفت. قرار داد 
 یبازم برا...  زحمتتون دادم یاز صبح حساب...  خودم راحت ترم یممنون تو خونھ  -

 . نی در کنی داخل منزل و خستگنییشما بفرما. تموم زحماتتون ممنونم 
 :  زد و گفتی لبخنددیمھش

 ما ی روی داشتی در کن ھر وقت کاری برو خستگیتو ھم خستھ ا...  زمیممنون عز -
 . حساب کن



 را در قفل چرخاند دی کلنکھیھم.  بھ سمت در آپارتمان رفت ی از تشکر و خداحافظبعد
 توجھ بھ او وارد خانھ یباران ب.  کھ دست پرھام بود کنار در پارک کرد مانی پنیماش
 کھ بھ دانستیاز حال باران م.  تا در بستھ نشود دیرھام با سرعت پشت سرش دوپ. شد 

نگاه پر از خشمش نشان از درون .  او باز کند یرو  در بھستی وجھ حاضر نچیھ
 .  دادیمتالطمش م

باران با .  باران وارد واحد خود شد پرھام ھم بدون تعارف پشت سرش وارد شد یوقت
پرھام .  در را رھا کرد و وارد اتاق شد کندیسرش حرکت م پرھام پشت نکھیعلم بھ ا

 یقیدقا.  کردی او نگاه می خاک گرفتھ ی بود و بھ خانھ ستادهی اییرایدر سالن پذ
 باال آورد و شی و دستش را روبروستادی اام پرھیروبرو. گذشت و باران برگشت 

 .  مشتش را باز کرد
 .   شدرهی کھ کف دستش بود با تعجب خی بھ شئپرھام

 کارھا ھم توسط ی ھیبق...  می ھم نداردنی بھ دیاجی احتگھی دنیفکر کنم با گرفتن ا -
اگھ  تنھام ...  بھ استراحت دارم اجی خستھ ھستم و احتیلیمن خ. ...  شھی انجام  ملمیوک

 . یکنی خوشحالم میلی خیبذار
تھ بود و منتظر بود  شد کھ بھ نوک دو انگشت گرفرهی باران خی با بھت بھ حلقھ پرھام

 :  گفتیبا ناراحت.  ردیتا او بگ
مگھ با ھر ...  ؟ی چیعنی نکاریا....  ؟یکنی چھ کار میباران معلوم ھست دار -

 نجایا...  یری بگمی تصمدی کھ بایستیفقط تو ن.  راھو رفت نی ادی بای و مشکلیناراحت
 .  دارمیمنم حق
 :  گفتھی و کناشی با نباران

...  ی ھمھ ببرشی زنت رو پی کھ مردونھ آبروی داشتنویشما حق ا...  دونمیبلھ م -
 چھ ی رودونمینم...  ی خودت کردی کھ منو شرمنده یستادیچنان مردونھ پشتم ا

 چند روز نی کھ تو اییبرو ھمون جا...  یکشی حقت رو بھ رخ من می داریاصل
برو ...  ستادمی اای دننیا ی کجادمیفھم  سھ روزنیھمونطور کھ من تو ا...  یمونده بود

 .  انقدر حالم خرابھ کھ حس حرف زدن ندارم... 
 تا استراحت رمیفقط بخاطر خودت م...  حرفاتو قبول دارم نکھی ایاما نھ برا...  رمیم -

 من تو رو گمی حسن ختام حرفام منویفقط ا...  دمی محی و برات توضامیبعدا م...  یکن
 .  اری در نای بچھ بازنیحلقھ تو ھم دستت کن و از ا...  ستمیطالق بده ن

در کھ بستھ شد چشمان .  را از باران گرفت و از خانھ خارج شد شی روی ناراحتبا
 .   شدیباران مانند اسمش باران

 
 

دلش تنگ .  مسجد جدا کرد و بھ سمت خانھ اش حرکت کرد ی را از گلدستھ ھانگاھش
ھاج .  را بستھ بود شی راه گلونی سنگیبغض.  گرفتیرا م ناز بود و بھانھ اش ی بیب

 انجام دی کھ بای کارنیآخر.  نداشت ی زندگی ادامھ ی برای ازهی انگچیھ. و واج بود 



 کھ در مسجد حضور داشتند یھمراه مردم.  داد انجام  فرزندکی را ھم بھ عنوان دادیم
 شھی کھ ھمی و نماز خوانمانی زن با ای براخواستینم.  نماز وحشت بخواند شیبرا

 .  کم بگذارذیزی چدادی را انجام مشی الھنیفرما
 زنگ یدستش رو.  دی خانوم مادر پرھام را دم در خانھ دی خانھ بود کھ مھرکینزد

 . کردی واحدش نگاه میبود و بھ چراغھا
 .   برگشت و لبخند زدی خانوم با مھربانیمھر.  سالم کرد ی شد و بھ آرامکینزد

 !  دخترم ؟ییکجا... ؟یخوب.  زمی عزسالم -
 .  عروس گلش بودشی پی ھفتھ نیتا ھم...  ستی عروسش نگری دیعنی دخترم نیا
 . ی بیبخاطر ب... مسجد بودم ... ممنون  -
 . انشاال غم آخرت باشھ...  زمی عزگمی متیتسل -

 .   ورودش باز گذاشتی و راه را براکردی کھ در را باز می حالدر
 .  بودیآخر -
 ؟یچ -
 باشم کھ ی منتظر روزدی باگھید.  نمی برام نمونده کھ داغش رو ببی کسگھید... غم  -

 . نوبت خودم بشھ
 .  حرفا رو نزننیا...  یھنوز جوون... خدا نکنھ دخترم  -

 نشستن تعارفش کرد و خود ی را برای مبل راحتی حالی خانھ شدند و باران با بوارد
 خانھ پر از گرد یھمھ جا.  آمد رونی ساز را بھ برق زد و بیاچ. وارد آشپزخانھ شد 

 .  و غبار بود
 .   چند کالم باھات حرف بزنم و رفع زحمت کنمھی خوامیم. دخترم نیبش -

 یحس..  تفاوت یآرام بود و ب.  نشست و بھ صورتش نگاه کرد شی روبروباران
 .  استداری دنی آخرنی اگفتیم
 . دمیگوش م -
 روزیاما از د...اما ...  ستی حرفام نی برای و زمان مناسبی نداری حال خوشدونمیم-

 ...   زودتر حرفامو بھت بگمامی ، گفتم بزدی کردنت بال بال مدای پیکھ پرھام برا
 زیباران نگاھش را بھ م.  ندی کرد تا بازخورد حرفش را در صورت باران ببیمکث

 :  لب زدیبدون آنکھ نگاھش کند بھ آرام. وسط سالن داده بود 
 . دمیگوش م...  نیراحت باش -
 دونمیم...  ی ھستییبایتو دختر خوب و ز...  چقدر دوستت دارم یدونیخودت م -

راستش ...  ھی پرھام من پسر مؤمن و معتقدیاما راستش رو بخوا...  ییایلی خیآرزو
 ....  بشھریقبت بخ عاکردمی براش دعا مشھیھم
 ... دی کشیآھ
 ی فکر کنخوامینم...  بشھ شی زندگی باعث تباھرهی کھ می راھنی اترسمیاما م -

...  بگم یچھ جور...  نی فرق داریلی با ھم خیکال از نظر فرھنگ... منظورم بھ توئھ 
 نامحرم نگاه نکرده ھیپرھام من تا بھ االن تو صورت ...  ناراحتت کنم خوامیبخدا نم



 م ھم مثل پسرم باشھ ندهیدوست داشتم عروس آ...  ره قضا ندای نماز و روزه ھی... 
 ...... برام سختھ....  ھم کفو پرھام باشھ ی نبود در حد متعارفنطوریاگھ ھم ا

 .  را باران خاتمھ دادمکثش
خودم ...  گفتم یست دویمن خودم ھم امروز بھ آقا...  ھی از بابت چتونی نگراندونمیم -

 ...  کنمی اشتباه اقدام منی درست کردن ایبرا
 :  داشت ادامھ دادیفی کھ لرزش خفی جا برخاست و با لحناز
 ...  ارمی براتون بتونمیچون من نم...  دی با خودتون ببردی رو بای امانتھیفقط  -

ا احترام حلقھ را ب.  خانوم برگشت یکنار مھر.  اتاق رفت و حلقھ رو برداشت بھ
 :  گذاشت و گفتزی می روشیروبرو

 ... نیفقط حاللم کن...  بخاطر من بھ مشکل خورد تونی اگھ زندگدیببخش -
 واقعا یدونیاما خودت م...  ی خوبیلیتو خ...  دخترم ی خوشبخت بشدوارمیام -

 تفاوتھا خستھ نی روز از اھیباالخره ...  ستیفرھنگ شما دوتا اصال با ھم جور ن
 ... یشدیم

 یاو را ب...  ھی منظور او از فرھنگ چدانستیم...  حرف  آتش بھ جانش افتاد نی ااز
 ھر چھ خواستیدلش م.  کردی میاحساس خفگ.  دانستیبندو بار و پسرش را مؤمن م

 .   بھ اتمام برسدداری دنیزودتر ا
 چی ھمی ھستگھی فرھنگ دھیھر چند در نظر شما ما کھ از ... ممنون از دعاتون  -

 کھ ی پسر شما ھم کسکنمیاما بازم من دعا م...  شھیدعامون در درگاه خدا مستجاب نم
 . بشھ و خوشبخت بشھبشی رو داشتھ باشھ نصاقتشیل
 .. یفکر کنم خودت بدون...  نداشتم نینھ دخترم من قصد توھ -
 ھستم کھ با پسر مؤمن ی بند و بار و المذھبی دختر بھی در نظر شما من دونمیبلھ م -

 خستھ یلی من خیشرمنده ول...  ندارم ی اعتراضچیمن ھ...  نداره ی تناسبچیشما ھ
  مارستانیسھ روزه تو ب...  برم استراحت کنم نی نداری اگھیاگھ امر د... ھستم 

 .   امروز رو داشتمی دلھره  ھمشبیاز د... استراحت نداشتم 
 باران یروبرو. خم شد و حلقھ را برداشت .  مبل برخاست ی خانوم از رویمھر

 :  و گفتستادیا
 .... خواستمینم...  شدم حالل کن تیاگھ باعث ناراحت -
 زحمت نکھیدر ضمن از ا...  نی کنیاز طرف من از پونھ خانوم ھم خداحافظ -

 بھ شما زحمت بدم خواستمیمن نم...  ممنونم یلی خنی  و تو مراسم شرکت کردنیدیکش
 ...   بھ من بگھ شما رو دعوت کرده بودنکھین بدون ااما پسرتو

حرف .  کرد یکنار در مکث.  خانوم ھم پشت سرش راه افتاد یمھر.  سمت در رفت بھ
 . دیفھمینگاھش را باران م

 
 
 



 یشناسینھ شما منو م...  گردهی بھ حال اول بر مزی زود ھمھ چیلی راحت خالتونیخ -
 .... نھ من شما رو

 .  خداحافظ دخترم -
 شی پیقی کھ دقایبغض.  نشست نی زمی خانوم پشت در سر خورد و روی رفتن مھربا

 زانی منی اما ازدی اشک برخواستی نمنکھیبا ا.  چنبره زده بود شکست شیدر گلو
 بتواند نکھیبدون ا.  بود دنیدلش از غصھ در حال ترک.  قابل تحمل بود ریحقارت غ

 چھ راحت دلھا یگاھ.  را شکست ھ ھق ھقش سکوت خانیداخودش را کنترل کند ص
 ادی وسعت غم آنقدر زیگاھ.  کنندی مھی و بھ اسم مصلحت خود را توجشکنندیرا م

 طلوع یخوابی شب کھ میخواھی کھ تحملش    آنقدر سخت است کھ ، از خدا مشودیم
 از خود دفاع یو چھ سخت است کھ نتوان.  کھ باران داشت یحال...  ینی را نبیگرید

 تا شودی کھ زده میی زخم ھایگاھ...  ی کردن نداشتھ باشھی گری برای انھ و شایکن
 یو چقدر بد کھ کس...  زخم از آن زخمھا بود نیا...  شودی ھمراه می عمر با آدمانیپا

 ... دیحال باران را نفھم
 

 کرده ی چھ گناھدانستینم.  ماند ه بود رهی خمانی پی صورت ماتم زده ی رونگاھش
 ...  خانواده برخورد کردهنیکھ  با ا

 .  نکنیبچگ...  نھ ای گمی می چیفھمیم -
 .  دی نداشتھ باشیشما ھم بھ من کار...  شما ندارم ی بھ کار زندگیمن کار -
 یدار...  یکنی باھاش لج میچرا دار...  یدی نفھمیزیانگار اصال از حرفام چ -

 . یکنیداغونش م
 :  را نشان داد و گفتی از جا بلند شد و در ورودیعصب

...  کرده بتی بار سوم غی دادگاه براادیبرو بھ داداش جونت بگو اگھ فردا ھم ن -
 و کار ادیپس بھتره خودش مردونھ ب...  رمی رو بگیابی حکم طالق غتونمیاونوقت م

 . رو تموم کنھ
 تو دونستمیم... رم جواب مثبت نده  کھ اومدم در خونتون گفتم تو بھ برادیباران روز -

 اگھ اونموقع بھ حرفم گوش خوامیحاال ازت عاجزانھ م...  ینشونی ماهیاونو بھ خاک س
 ..  تو دل خوش کردهھی بھ چدونمینم...  الاقل االن گوش کن و انقدر عذابش نده ینداد

م غرور دارم  خودی کس و کارم اما برایدرست ب...  آقا می شو با ھم برادهیپ...  یھ -
 ی خردم کنذارمینم... من دختر ساالر خان ھستم ...  بندازم ادتی رفتھ ، ادتیاگھ ... 
 مرد تو ھیمن ...  خورهی کھ بھ درد من نمھی برادر جنابعالنیبرعکس حرف تو ا... 

...  ای خونھ ننی ھم در اگھیخواھشا د...  دمی برادر تو ندوجود  کھ درخواستمی ممیزندگ
 ...  ستیحرفم من عوض بشو ن...  صاحبخونھ ھم در اومده ی تو صدایبا رفت و آمدا

 :  دست بھ سمت در اشاره کرد و گفتبا
 بھ دادگاه ومدنی شدن و نمیبا قا...  کھ زدم رو بھش بگو یی حرفانی ھمنییلطفا بفرما -
 . شھی درست نمیزیچ



 الیاز فکر و خ...  شھیرھام داره داغون م پیلعنت....  ی دنده اھی لجباز و یلیبخدا خ -
 ...  سرکار برهتونھی نمیحت...  شھی موونھیداره د
 :  قھقھھ زد و با تمسخر گفتباران

 کنج خونھ نشستم گھی شدم و دکاریبھش بگو منم ب.... دلم سوخت ...  بابا یا...  یجد -
تازه مثل ھم ...  کھ جرات سرکار رفتن ندارم ختھیچون انقدر نامرد تو اطرافم ر... 
 ...  اون کجایکاری من کجا و بیکاری بنیاما ا.. میشد

 . ی شدادهی پطونی ھم از خر شدنی با ددیشا...  مؤسسھ یریچرا نم -
 :  در خانھ را باز کرد و با حرص گفتباران

 .  کار دارمی برو کلایب...  خونمی منیاسیانگار تو گوش خر دارم  -
 :  و گفتستادیکنار باران ا. بھ سمت در حرکت کرد ی ناراحت و عصبمانیپ
 . ادیعزت ز...  بھت گفتم ی کنیبب...  یشی ممونیپش -
وارد اتاق شد و در .  دی و با حرص در را بھ ھم کوبدی کشی نفس راحتمانی رفتن پبا
سرد و .  شده بود ی گچی مجسمھ کیدرست مانند .  شد رهی بھ صورت خودش خنھیآ
 ی ھای اخم ھا و ناراحتیحت...  دی تپی کس نمچی ھی دلش براگرید...  احساس یب

بھ .  فکر کند ستندی مھم نشی کھ برایکسان  بھخواستینم.  مھم نبود شیپرھام ھم برا
 از ی اثرچی ھگرید.  نگاه کرد شدی گفتھ میی جادوشییبای زی کھ روزیچشمان درشت

 و رنگ و شی برازی چچی ھگرید.  دی در چشمانش ندلرزاندی را م کھ دلھایبرق نگاھ
چشمانش را .  چرخدی شده و دور خود مزانی در خال آوکردیحس م.  نداشت ییبو
 .  دی از تھ دل کشی و آھستب
 ...   کھ در نظرش داشت را انجام دھدیی از فردا کارھادیبا

 عکسھا مجوز نی رفتھ بود ، گفتھ بودند ای از سامان بھ کالنترتی شکای برایوقت
از ھمان موقع ...  ی ارائھ بدی و سند محکم ترلی دلدیبا...  باشھ تونھی نمتیشکا
 ی از خالص شدن از دست پرھام سراغ ھمان نامرددیبا.  کرد ی را قطعمشیتصم

 انتقامش را آرام آرام و در خواستیم.   کشانده بودی را بھ تباھشی کھ زندگرفتیم
 ھمان طور کھ سامان ، عمارت پدرش خواستیدلش م.  ردی چشمان خودش بگیجلو

 او توانستی کھ میتنھا راھ.  او را بھ آتش بکشد ی او ھم خانھ و زندگدیرا بھ آتش کش
 فضولش یمخصوصا کھ صاحبخانھ .  چشمانش باشد ی بود کھ جلونیرا دق دھد ا

 و ی کنیدا رفتھ بھتره خونھ را خال بھ رحمت خی بی گفتھ بود؛ حاال کھ بھروز گذشت
 نی بھتر از ای بھونھ اچیھ.  بھ دختر تنھا خونمو بدم تونمینم..  ی باشگھی دیبھ فکر جا

 ....  سامان و مادرشی زندگی آوار شدن روی کند برادای پتوانستینم
 

 کھ ی بزرگیدر مشک.  بھ در خانھ انداخت ینگاھ.  گذاشت نی زمی را روچمدانش
 قبل با تمام قدرت از یدفعھ .  نقش بستھ بود شی رویی بھ رنگ طالی درھمیطرح ھا

خدا .  شده بود ری خودش وارد دھان شی خودش با پانباری خانھ فرار کرده بود اما انیا



 چی ھگری ددیرسیاگر بھ خواستھ اش م.  داشت ر کھ در سیبھ دادش برسد با آن اھداف
 .  خواستی از خوا نمای دننی ای توزیچ

زنگ را .  بار با اعتماد بھ نفس کامل آمده بود نیا.  شد دهی بھ سمت زنگ کشدستش
 .  دی شنفونی را از آی دخترکیچند لحظھ بعد صدا. فشرد 

  ؟نی کار داریبلھ با ک -
 :  و گفتدی کشنی دوربی خودش را جلوباران

 .   کار دارمی جاللیبا آقا -
 . نییبفرما...  باران خانوم دییشما... ِا -

 محکم بھ سمت ییبا گامھا.  ساحل مخاطبش بود دی دخترک فھمی از تھ لھجھ باران
 را چند برگ سبز افتاده بود ، رد شد شی کھ رویاز کنار استخر. عمارت قدم برداشت 

 ی عمارت فرار کند و پسر سامان در حال آبتننی از اخواستی افتاد کھ می روزادی. 
سرش را بھ چپ و راست تکان داد تا .  بود گرفتھبود و مچ او را در حال فرار 

.  گذشتھ اعتماد بھ نفسش کم شود یادآوری با خواستینم. خاطرات گذشتھ را کنار بزند 
 ..  استگری باران دکی باران نیا..  مرده بود گزی ددیترسی کھ از سامان میآن باران

 عمارت نیپس مادرش در ھم.  دی سالن کھ شد مادرش را در کنار سامان دوارد
ھھھ مادرش بخاطر شک کردن بھ کار پدرش و وارد شدن پول . اطراق کرده بود 

 بود کھ سر منشأ ی کسیدرست درخانھ ... حاال ...  طالق گرفتھ بود شیحرام بھ زندگ
 پول و ثروت آقا سامانش از کجا انھمھ دانستی مادرش نمیعنی... تمام آن اتفاقات بود 

 !!!!!!!!آمده ؟
 متوجھ یمخصوصا وقت.  باران چشمان مادرش از تعجب تا انتھا باز شد دنی دبا

باران . شدی مدهی دیطانی شیاما برعکس مادرش در چشمان سامان برق. چمدان شد 
 :  بود ،گفتدهی کھ دیبدون توجھ بھ آن برق

 ...  کنمدای پی زندگی برایی شما باشم تا بتونم جاشی مدت پھیاومدم  -
 دخترش ی و قربان صدقھ دی با ذوق بھ سمتش رفت و او را در آغوش کشادرشم

 ی بکند بھ حرفھای ابراز احساساتای کند ی حرکتنیباران بدون آنکھ کوچکتر. رفت 
 .  شده بودرهی سامان خثی و بھ چشمان خبکردیمادرش گوش م

 . ی خوشحالم کردیلیخ...  یخوب کرد... قربونت برم مادر  -
 بی نصیخواستی می چنی بھتر از انی تباه کردموی زندگیوقت...  ی خوشحال باشدمیبا -

 .   و بھ دشمنش رو بندازه تا اجازه بده چند روز تو خونھ ش بمونھادیب.... دخترت بشھ 
 :  راستش را باال انداخت و گفتی ابروسامان

 ...  ستمی کھ من دشمنت نیدونیخودت م -
 دق دادن ی برایخواستیفقط م...  یستیشما دشمن من ن...  نیگیراست م... بلھ ...اوه  -

 بھم موی و زندگیاومد...  یکھ خدا رو شکر موفق شد...  یپدرم منو بھ عربا بفروش
... اما ...  نی خودتون سرگرم شدی و خوش و خرم کنار ھمسر دلبندتون بھ زندگیزد
 یآخرش اون.. ا مطمئن باش ام...  دمیکھ رس...  برسم جانی بھ ای کھ منتظر بوددونمیم



 زی چچی ھگھید...  منم کھ سوار اسب سرنوشتم نیا...  ندفعھیا...  یخوای کھ تو مشھینم
 یاگھ عاقل باش...   تنھام ی تنھاگھید...  ی رو ھم ازم گرفتی بیب...  باختن ندارم یبرا
 ... ی باختن نداره بترسی برایزی کھ چی از کسدیبا

 :  صورتش را با دستانش قاب گرفت و گفتی با ناراحتمادرش
 یچرا دوباره حرفھا...  یمگھ تو با اون پسره ازدواج نکرد...  دختر ھی حرفھا چنیا -

  ؟یاری مونیگذشتھ رو بھ م
 داغون می شما در ھمون مراسم باعث شد ھم زندگی حضور مھربانانھ نکھی ایبرا -

مطمئنم کھ آقا سامان از تمام ... ت بدم  رو از دسی بیاز ھمھ مھم تر ب... ھم ... بشھ 
 درستھ ؟... ماجراھا باخبرن 

 و دستش را دور کمرش حلقھ کرد ستادیا) مادر باران ( خنده کنان کنار فرشتھ سامان
 : و گفت

 با دیتو رو دوست داشت با... اگھ اون مرد ...  ؟رهیگی نشات می از چنھی ھمھ کنیا -
 !نکنھ جا زد ؟.... ومدی تو کنار می گذشتھ یھمھ 
 :  زد و گفتیشخندی نباران

 . شمی چشماتون دور می کدوم اتاق مال منھ از جلونیھر وقت بگ -
 میدی چند وقتھ ھمو ندیدونیم... من مادرتم ...  یزنی کھ مھی چھ حرفنیباران جون ا -

 یتارھا رفنی با ای کھ داری خودتنیا...  و کنارت باشم نمیمن آرزومھ کھ تو رو بب.... 
.......... 

 ...   حرفا رو بشنومنی اومدمیمن ن -
 :  بھ سامان کرد و گفترو

  تو کدوم اتاق برم ؟دی من بانی زودتر بگشھی میشما کھ صاحبخونھ ا -
 :  لبش نقش بست و گفتی مزورانھ روی لبخندسامان

 ... ھی ھم خالی کھ قبال توش بودیاتاق...  بردار ی کھ دوست داشتیھر اتاق -
 ... مگھ اون اتاق -
 . ی اون اتاق رو برداریتونیم...  ستی ننجاینھ پسرم ا -
 .   ندارهیاشکال...  دارمی رو برمشیاتاق کنار.... شدینھ اون اتاق پنجره ھاش باز نم -
 تخم چشم ما جا ی رویاالن کھ خودت برگشت...  ینھ ھر جور خودت دوست دار -

 . یدار
 :  و گفتدی خندشی در دل بھ حرفھاباران

 . نی و ببای کھ بارمی از تو من در بیچنان چشم -
 :  گفتی ظاھرش را حفظ کرد و با خونسرداما
 تنزل درجھ ای یی آقانیا) استغھیمنظور ھمان ص( ی مامان ھنوز زن ساعتیراست -
  ؟ی کرددایپ
 ... باران -
 



 
 

 .  تر کردقی لبخند او را عمزدی مادرش موج می کھ در صدایخشم
 ... یالھ...  ؟ی ھستی کھ قبال بودی مامان جون ھنوز ھمونھیچ -
 زن نکھیدر ضمن من و سامان بعد از ا...  یاری شورشو در می دارگھیباران د -

 . می شدیاولشو طالق داد عقد دائم
 :  و گفتدی پر تمسخر دستانش را بھ ھم کوبی با ھمان خنده باران

حاال ...  ی بھ در کندونی از می زن بدبخت قبلیخوب تونست...  زمی مامان عزنیآفر -
 ؟ی بدر شدونی نوبتھ توئھ کھ از میک
 !!!باران ؟ -

 :  با اخم بھ باران نگاه کرد و گفتسامان
...  یشناسیتو کھ دخترت رو بھتر از من م...  زیفرشتھ جون اعصاب خودتو بھم نر -

حاال کھ ازدواج خودش بھم خورده ...  رهیگینم نزنھ آروم شیاگھ ن...  مونھیمثل مار م
 ...  تو رو عذاب بدهخوادیم
  ؟رونی بمی برشھیسامان م -
 . برو آماده شو...  زمی عزشھیچرا نم -
 یچھ حس....  ؟دی اسم شوھر حونت سامانھ نھ سعیدیباالخره بعد از ده سال فھم -

 .  ازت پنھون کرده بودشوی اسم واقعی وقتیداشت
 :  با اخم گفتسامان

خط قرمز من فرشتھ ...  باش یزنی کھ میی مراقب حرفاینی احترام ببیخوایاگھ م -
 . ی با من طرفیاگھ اونو ناراحت کن... ست 
 .  انداخت و چمدانش را بھ دست گرفتنیی و سرش را پادی خندباران

 !خوبھ ؟.... اتش بس ...  یپس تا اطالع ثانو...  یاوک -
 . یکنی مشی آتش بس رو دائمنیا یاگھ عاقل باش -

چقدر دلش .  گام برداشت رفتی دوم می کھ بھ سمت طبقھ یی بھ سمت پلھ ھاباران
 ی فرو کند تا بھ زندگدی مرد پلنی در شکم ای بزرگی االن چاقونی ھمخواستیم
 شی مثل خودش تمام داشتھ ھادیبا...  ردی بود راحت بمفیاما ح.  خاتمھ دھد شیطانیش

 ماندی مدیبا...  خانھ کار داشت نی در ایلیخ ھنوز...  دیدی را مشیچارگی و بگرفتیرا م
 . دیدی را با چشم خود مزھای چیلیو خ

 
 ی اساسریی تحول و تغکیدلش .  گذشتی سامان می روز از آمدنش بھ خانھ سھ

 .  کردی شوک را وارد منی اولدیبا.  خواستیم
 و صافش را دهی اتو کشی مشکیموھا.  کرد ثانھی خبی شده اش نگاھشی صورت آرابھ

 لی شاد تبدیلبخندش بھ خنده ا.  زدیرژ قرمزش بدجور چراغ م.  ختی ریشانی پیرو



 دست گرفت و از اتاق ی و کفش قرمزش را روفیک.  دی کنار کشنھی آیاز جلو. شد 
 .  خارج شد

 کھ یھر قدم.  دی از تعجب باال پرشی او ابروھاپی تدنی ھمکف با دی در طبقھ مادرش
 آمد نتوانست نیی پلھ را پانی آخریوقت.  کردی با ھمان حالت نگاھش مداشتیاو برم

 . سکوت کند
 ؟یری کجا مپی تنیبا ا -

 :  و شال قرمزش انداخت و با حالت تمسخر گفتدی سفی بھ مانتوینگاھ
 با شما کھ... حوصلھ م سررفتھ ...  بگردم ی کمرمیدارم م!!...  چشھ ؟پمیمگھ ت -

 . با اجازه...  یآقاتون سرگرم
دستش را بھ عالمت خداحافظ تکان داد و از .  مستانھ کرد ی آخر خنده ای از جملھ بعد

 .  سالن خارج شد
بعد از پارک کردن  .  کرد دای پی پارکی گشتن توانست جایبا کم.  ستادی پارک اکنار
 انداخت و نی ماشی نھی در آی برداشت نگاھی کناری صندلی را از روفشی کنیماش

 .  بود را مرتب کردختھی ررونی کھ از شال بییبا دست موھا.  شد ادهیپ
 حاضر در تی جمعشتریب.  درون پارک کرد ی اجمالینگاھ.  زنان وارد پارک شد قدم

 انی و ساقی پارک ، محل دختران فرارنی بود ادهیشن.  دادندی ملیپارک را جوانان تشک
 مواد مخدر

 .  دی کنار گوشش شنی وز وزیصدا. بھ سمت داخل رفت  یکم.  است
  ؟یخوشگلھ تازه وارد -

  در سمت چپش حرکت رهی تی الغر و قد بلند با پوستیپسر.  سمت صدا برگشت بھ
 :  و گفتدی کشی صورت باران سوتدنیپسر با د.  کردیم
  پارک ؟نی تو ای افتادھویخوشگلھ تو از کجا ...  گھی تو دی ھستیعجب داف...  ولیا -

 :  کرد و گفتی اخمباران
 .  و بروریراھتو بگ...  یاشتباه گرفت -

 :  لبخند زنان گفتپسرک
 چقدر ؟...  گذشت ینی چننی ایی از ھلوشھیمگھ م... بھ جون مادرم اصال راه نداره  -

 بھ دستان پسر کرد کھ بھ عالمت شمردن پول انگشتانش را ی با تعجب نگاھباران
 . دیکشی ھم میرو

 . ی کھ اشتباه گرفتگمیم...  ستمیمن مواد فروش ن -
 کنھی خودشو انقدر تابلو نمی مواد فروشچیھ...  یستی مواد فروش ندونمیخوشگلھ م -

 . داریمنم خر... اصل اصل ...  یتو خوده جنس... 
 ی خالمکتی ننی اولدنیبا د.  دی را درھم کششی او شد اخم ھای کھ متوجھ حرفھاباران

 شرش را خواستی بھ پسرک می محلیبا ب.  را در بغل گرفت فشی آن نشست و کیرو
 . کم کند

 



 
 

 : پسرک کنارش نشست و گفت.  رفتی میکی رو بھ تارآسمان
  سر قرار ؟یاومد -

 :  با اخم نگاھش کرد و گفتباران
 . ستمی ننکارهیمن ا...  یبرو گمشو عوض...  ستیبھ تو مربوط ن -

 . دی رانش کوبی و با دست رودید خند بلنی با صداپسرک
 ی داری پاکی اما ادعای چھ کاره ازنھی داد می ت از ده فرسخافھیق... خوشم اومد  -

 رو ھم حساب تی پول خوشگلدی بادونمیم...  کنم تی راضتونمی م نگاه نکن مافھیبھ ق... 
 . ی کھ کفتر جلد خودم بشزمیریانقدر بھ پات م... کنم 
 خود کرده را دانستیخودش م.   خوردی بھ ھم مدیشنی کھ مییرفھا باران از ححال
 ی ھر شب کلنکھیمگر نھ ا...  افتاد ی  نمی اتفاقچی چرا ھدانستیفقط نم.  ستی نریتدب

 کھ دو تا پسر دوان دوان بھ کردی طور بھ اطراف نگاه منیھم.  ختیری منجایمأمور ا
 بھ دیدختر تا آنھا را د.  بود ستادهی ای کنار درختیدختر  بھ آنھادهیسمت آنھا آمدند نرس
 و باران با نگاھش آنھا زدی خودش حرف میپسرک ھمانطور برا. سرعت فرار کرد 

 دست ری اسی کنارمکتیدخترک از مقابل آنھا گذشت و در کنار ن.  کردی مبیرا تعق
 :  و گفتدیپسرک ھمزمان دست او را کش. پسرھا شد 

  ؟یکنی مریا سکج... با توأم یھ -
 ی بھ صورت دخترک زد و او را روی محکمیلی از پسرھا سیکی دی دی وقتباران

 برخاست و دستش را از دست شیاز جا.  نداشت دنی طاقت دگری پرت کرد دنیزم
 :  و غرغر کنان گفتدی کشرونیپسرک مزاحم ب

..  نجات بده ای برو اون دختر و از دست اون وحشیاگھ مرد...  وونھیولم کن د -
 . ی تخت نشون بدی روخوادی نمتویمرد

 . دی منتظر عکس العمل او باشد بھ سمت دخترک دونکھی ابدون
 پشت سرھم کھ بر صورتش نواختھ ی ھایلی صورت دخترک از سدی آنھا کھ رسبھ
 .   شده بودنی سرخ و خونشدیم

 را از پشت دیای بنیی صورت دخترک پای کھ باال رفتھ بود تا دوباره روی پسردست
 :  و گفتدیکش

 ...  دخترنی بھ جون ای افتادنجوری کھ ایاز جنگل فرار کرد..  ی وحشیھو -
 .  زدادیبا خشم بھ سمت او برگشت و فر.  حرکت ماند ی ھوا بی دستش روپسرک

 . برو گمشو تا نزدم لت و پارت نکردم... بھ تو چھ فضول خانوم -
 . یزنی حرف میبفھم با ک...   چاک دھنتو بکش می کریھ -

 :  گذاشت و لبخند زنان گفتنھی سی پسر مزاحم دستش را رودنی با دپسرک
 . کردی فضولیادی دختره زنی اما امی ھم ھستاسریچاکر داش  -
 :  بھ دخترک لت و پار شده انداخت و گفتی نگاھاسری



 قبل قول یمگھ سر...  ی شکار کردنوی کھ ای کردی دوباره چھ غلطمیمر... اوه اوه  -
  ؟ی نریرآبی زینداد

 پخش شده ششیتمام آرا.  و بد شکل شده بود اهی صورتش سادی زی ھی از گردخترک
 : ھق ھق کنان گفت. بود 

نتونستم بھ راه ...  سرتق بود ارویچھ کار کنم ...  نکردم ی بخدا کاراسریداش  -
 . ارمشیب
 :  کرد و با اشاره بھ پسرھا گفتی نچ نچاسری
 بھ سرو یببرش خونھ تا آب...  ستی کارا ننی ای جانجایا...  نیمعرکھ رو جمع کن -

 . صورت بزنھ
باران در عجب بود با .  دخترک ھمراه دو پسر راه افتاد ی بھت و نا باورانی مدر

 ! کھ خورده بود چرا با آنھا ھمراه شد ؟یآنھمھ کتک
 :  جوابش را داداسری کھ دینکش طول ادی زتعجبش

 ی کھ باشیدخترفرار...  وفتھی اتفاق مادی زنجای ازای چنیا...  یاری شاخ در بخوادینم -
 ............  بھایب... ولشون کن اون نسناسا رو ...  ی ھم سازگارناشیبا بدتر از ا

 مھی و داد جوانھا بھ ھوا رفت و حرف پسر مزاحم نغی سوت و جی راه صدای انتھااز
  و گفتدی شده کھ ھمھ در حال فرارند پسرک دستش را کشیتا خواست بفھمد چ. ماند 

: 
 . بدو...  بابا یتو چقدر ھالوئ...  یوفتی مریاالن گ...  ایب... ِد -

 .  زدادیفر.  دی کشرونی دستش را بھ زور از دست پسرک بباران
  ؟یبھ من چھ کار داربرو گمشو  -
 چھ فھمنی معی سری کھ داریپی تنیبا ا..  رندیگی می االن بھ جرم دختر فراروونھید -

 . یکاره ا
 ی بودند کھ صداریھنوز با ھم درگ.  ستادی جدا کرد واشی دست پسر را از بازوباران
 فرار باران با تعجب بھ.  پسرک را بھ فرار باز کرد و او را تنھا گذاشت ی پایمامور

 :  بلند کنار گوشش گفتی با نفس نفس ھای کھ صداکردیپسر نگاه م
 . ی انتظامیرویبدون مقاومت برو بھ سمت ون ن -

 :  با لبخند گفتباران
 چرا ؟ -

 :  با اخم گفتمامور
 ما چرا یدونی کھ نمیفکر کنم تازه کار...  شھی علتش معلوم ممیدی کھ رسگاهیبھ پا -
 ... میینجایا

 :  و محکم گفتی جدیلی کھ کنارش بود کرد و خی سربازروبھ
 .  کنیی خانومو تا ون راھنمانیسرباز ا-

 ی کامل با ھمراھتی گفت و باران خوشحال از گرفتن نقشھ اش با رضای چشمسرباز
 . سرباز بھ سمت ون رفت



 
 اسم پدر ؟... گفتم راستشو بگو  -
 . یسامان جالل -

 :  بھ ھمکارش کرد و گفتی کالفھ نگاھمامور
...  ادی دادن ما خوشش می خانوم از بازنیانگار ا...  شمی خانوم نمنی افیمن کھ حر -

 .  فقط برامون دردسر درست نکنھدوارمیام...  کھ گفتھ یزنگ بزن بھ شماره ا
 ی صدادنیبعد از چند بوق با شن.  نشستھ بود شماره را گرفت زی کھ پشت میمامور

 : مخاطب گفت
  ؟ی سامان جاللی آقادیببخش -
-........ 
(...)  رو با سرو وضع نامناسب در پارک یما دختر خانوم.  می مزاحمتون شددیببخش -

 نیایب(..)  ی سر تا کالنترھی نیلطفا زحمت بکش...  دختر شماست گنی ممی کردریدستگ
 . نی خانومو روشن کننی افیتکل

-....... 
 .  مزاحم وقتتون شدمدیببخش... شرمنده قربان !!!!....  یجد -

باران با .  مامور از مخاطب گذشت تماس قطع شد ی کھ بھ عذرخواھیقی از دقابعد
 :  گفتیتفاوتیب
 گفت اصال دختر نداره ؟ -

 :  با تعجب نگاھش کرد و گفتمامور
  ؟ی دختر نداره و مارو سرکار گذاشتشونی ایدونیپس خودت ھم م -
 .  گذاشتشی پای با آرامش دستانش را در ھم قفل کرد و روارانب
 زحمت  شمارشو ی بفھی حافظھ شون ضعشونیا...  جناب من دروغ نگفتم رینخ -

 .  تا خودم باھاشون حرف بزنمنیریبگ
 یاگھ شماره ...  بار کھ بھ حرفتون گوش کردم بسھ ھیھمون ... الزم نکرده خانوم  -

 . ی امشب رو مھمون ما باشدی بایدرست ند
 ی شما از کسستی نیاجی احتگھید... رمی تا باھاشون تماس بگنی خودمو بدیپس گوش -

 . نی کنیعذرخواھ
 کھ باران یمامور.  کردند ی مامور کھ از دست باران کالفھ شده بودند بھ ھم نگاھدو

 کھ تماس یقیبعد از دقا.  را بھ او بدھند ی با اشاره گفت گوشکردی مییرا بازجو
 :  گفتیبرقرار شد باران با لحن سرد و خشک

...  من دختر شمام کننی باور نمنایا(...) ...  ی کالنترنیایسالم  سامان خان ، لطفا ب -
...  ادی مامانم ھم بنی بگی محکم کاری برایراست.  خستھ شدم یلی خنیایلطفا زودتر ب

 .  باورشون بشھ من دختر شمامونیتا آقا
  ؟ی کردی چھ غلطباران -
 . دمی محیبعدا توض. گرفتن ی تو پارک بودم منو اشتباھیچیھ -



 . کردی سامان بود قند در دلش آب می کھ در صدایخشم
  ؟ی منو ببری آبرویخوایدختر م -
 . ایبا مامان ب... من منتظرم سامان خان  -
 
 

 زی سامان او را تا منینگاه خشمگ.  شد ییرای تمام وارد سالن پذی تفاوتی با بباران
 ی خونسرددنیبا د.  کرد ی شده بود ، ھمراھدهی صبحانھ چی کھ برایناھار خور

 .  باران بھ خشمش افزوده شد
 ...  ی خونھ احترام بذارنی انی بھ قواندی بای کنی خونھ زندگنی تو ایخوایاگھ م -

 :  گفتی با پوزخندباران
   ؟نھیمنظورت کدوم قوان -
 سالمو بخاطر تو از دست نی چندی آبروتونمیمن نم...  ی با من طرفی کنیزیآبرور -

 . بدم
 :  ، گفتکردی بھ آنھا نگاه می بھ مادرش کھ با ناراحتباران

...  برام بگو یتو کھ زنش...  میدونستی تا حاال آقا سامان آبرو ھم داشتھ  و ما نمیاز ک -
 !!!! نبود ؟یی آبرویب!!!!.... نبود؟ی شرفیبھ حراج گذاشتن دختر زنش ب

 : دی بود نالتی کھ در نگاھش ھم قابل رؤی بغضش را فرو داد و با غممادرش
 کارت نی از ھمھ خودت از اشتریبخدا ب...  نکن ی لج و لجبازکنمی خواھش مزمیعز -

 . ینیبیصدمھ م
 :  زدادی و فردی کوبزی می از فنجان قھوه اش را روختھی افسار گسی با خشمباران

 رو می خودم بود چھ کار بھ کارش داشتم کھ زندگی کھ من سرم گرم زندگیزماناون  -
من کھ داشتم ...  نامرده نی ھم در کار باشھ از طرف اییاگھ لج و لجباز... نابود کرد 
 االن کردی آبروم نمیاگھ ب...  نشوند اهی منو بھ خاک سشرفی بنی اما اگرفتمیسامون م
 روم گذاشتھ پس شی رو پی راھنیخودش چن...  شما زونیآو  خودم بودم نھیتو خونھ 

 .  تحمل کنھدیبا
 :  و گفتدی کوبشی روبروزی می کھ در دستش بود را روی با خشم روزنامھ اسامان

 یھای و کثافت کارامیمن عادت ندارم ب...  نکن بھ روشم خودم سربھ راھت کنم یکار -
 امی محالھ بیوفتی بری ھر جا کھ گگھی دیدفعھ ...  دختر سربھ ھوا رو جمع کنم ھی

 . سراغت
 :  و روبھ مادرش کرد و گفتدی خندباران

 ...  یکنی و بازم ازش دفاع مینیبی رو ازش میرتی غی ھمھ بنی اادیخوشم م -
 .  زدادی سامان کرد و با چشمانش زل زد بھ صورت سرخ از خشمش و فرروبھ

 ی آبروم کردیھمونطور کھ ب...  و نوش جون کن نیبش...  ی کھ خودت پختھی آشنیا -
 کھ اسم خودش رو ی زننی انمی ببخوامیم...  باش میمنتظر کار بعد...  کنمی آبروت میب



 شی مھر مادرنمی ببخوامیم...  نھیشی تو ساکت می در برابر نامردیمادر گذاشتھ تا بھ ک
 ... حرفھا در مورد مادرمن ھمش دروغھ نی اای وفتھی مانیبھ غل

 مرد تنھا نی کھ در برابر اسوختیاز درون م..  سرعت بھ سمت پلھ ھا گام برداشت بھ
 ی سختی انتقام تمام روزھادیبا...  بود دهی دشی برای بدیاما خوابھا...  کس است یو ب

 ی را با چشمھادنشی و زجر کشگرفتی کرده بود را کم کم از او ملیکھ بھ او تحم
 کردی مرابی او را از شراب ناب انتقام سدیدی او من کھ در چشمایخشم.  دیدیخودش م

 .  از دست بدھدخواستی لذت را نمنی و ابردیبا آزار او لذت م. 
 
 
 

در .  دیشنی جر و بحث مادرش را با سامان می صدارفتی کھ از پلھ ھا باال مھمانطور
زه راه عذاب دادنش تا.  دیدی عجز سامان را در برابر مادرش می وقتشدیدلش قند آب م

 :  لب گفتری لبش نقش بست و زی رویلبخند.  گرفتھ بود ادیرا 
 .  بکشمشی با ھم بھ آتتوی باش کھ خونھ و زندگیمنتظر روز -

 ی روری بھ تصوی مترکی یاز فاصلھ .  رفت شیبھ سمت بوم نقاش.  اتاقش شد وارد
 از یپرتره ا.  شدی ملی تا تابلو تکمکردی کار می کمشی موھای رودیبا.  شد رهیبوم خ

 بود دهی کشری در قلبش بود را بھ تصوشھی کھ ھمیدر چشمانش غم.  بود دهیخودش کش
 در دلش النھ ی چھره چھ دردنی صاحب ادیمفھی مدنشی کھ ھر کس با دیبھ طور. 

 . کرده بود
بھ .  دی کشونری او را از عالم خود بیدادی داد و بی بود کھ صدادهی اواخر کارش رسبھ

 چرا سامان از خانھ دانستینم. ساعت دوازده بود . ساعت کنار تختش  نگاه کرد 
 کی او را تحری کھ حس کنجکاویکم کم صداھا اوج گرفت بطور.  نرفتھ بود رونیب

 . کرد
از پشت در بھ صداھا .  گذاشت و بھ سمت در رفت ھی چھارپای لبھ ی را روقلمو

 .   رفترونی اراده در را باز کرد و بیب. صداھا مبھم و نامفھوم بود .گوش فرا داد 
 .  گوش سپردشدی نمدهی کھ دی مردی و نعره ھاستادی پلھ ھا ایباال

.. . کنم می شده رو وارد زندگدهی جوی اون لقمھ ستمی من حاضر نیھزار بار ھم بگ -
 .  بھ برادرت ھم بگونویا
 .  عموتمونیمن مد.  ی بکننکاروی بخاطر منم شده ادیتو با -
 من یدونیخودت م...  کنمی رو تحمل نمی ھرزه انینی چی احد و ناسچیمن بخاطر ھ -

 حساب اون ی دخترچی ھگمی میوقت...  یکنی توجھ مستمی نی دخترچی با ھیاھل زندگ
 . نی پھن کنگھی گاگول دھی ی دامتون رو برادیبر...  معلومھ گھی دیی رسوای ھیما

 نییآرام آرام از پلھ ھا پا.  لبش نشست ی رویشخندین.  جالب شده بود شی براموضوع
 .   کردخکوبی پلھ منی آخری پر از خشم سامان او را در روادی فریصدا. رفت 



 یستی نیچین پول من ھ بدویدونی خودت مکنمیاز ارث محرومت م.  یکنی مجایتو ب -
. 
 کھ ی زننی تا تمام اموالت رو بھ انمیشی اما منم ساکت نمی عمل کندتی بھ تھدیتونیم -

 .  برسھی خونھ نشوندنی ای مادرم تویجا
 !!! ؟یکنی میمثال چھ غلط -
 اونوقت دود شدن تموم ی کنی من کارھی کنم اما ھر وقت برعلدتی تھدخوامینم -

 ....  ینیبی خودت میاموالت رو با چشما
 . ی بکنیتونی نمی غلطچیتو ھ -
 . دی دیخواھ -

 قد بلند کھ یسامان و مرد.  بھ اطراف انداخت ینگاھ.  رفت نیی آخر را پای پلھ باران
 دندیکشی ھم شاخ و شانھ می و براستادهی ھم ای کھ روبرویپشتش بھ او بود را در حال

حتم داشت آن مرد ، پسر .  آمد ی آشنا مید تا حشی فر و بلند مرد برایموھا.  دی، د
 .   آخر پسر سامان ، او را مبھوت کرددیھدت. است )  اریماز(سامان 

 .  خونھ فرار بدمنی نکن تا زنت رو از ایکار -
 .......... چیتو ھ -
  زنت ی دارم کھ اگھ برانھی سنی انقدر راز تو ایدونیم...  نکن دی منو تھدی جاللیآقا -

 .  کنھی روز ھم تحملت نمھیفاش بشھ 
....  نمی نحست رو ببی روخوامی نمگھید... برو گمشو ... خفھ شو نمک نشناس  -

 ...   پروروندمی خودم مار منی تو آستدونستمینم...  یمونی الشخور منیدرست ع
 رو بھ عقب  و چشم در چشم شدنش با دنشی قھقھھ مرد ھمزمان شد با چرخیصدا

 چرخاند شی پدرش و دختر روبرونی شد و نگاھش را برهی باران خ بھرتیبا ح. باران 
 :  چمع کرد و گفتی چشمانش را کمیگوشھ . 
 رو کوبوندن کھ دخترش دوباره خشونی میمعلوم فرشتھ خانوم حساب... بھ بھ  -

 ...  خونھنیبرگشتھ تو ا
 :  کھ از خشم سرخ شده بود با حرص گفتی با صورتسامان

 . نمی رو ببختتی رخوامی نمگھید... رد کارت برو ... خفھ شو  -
 :  باران را نگاه کرد و با طعنھ گفتی با پوزخنداریماز

...  یذاری خونھ منی دوباره پا تو ای کھ داشتی با اون ھمھ ترس و دلھره ادونستمینم -
...  ؟ی خونھ برگشتنی بھ ایدی تو بھ چھ امکنھی خودش ھم رحم نمی نامرد بھ بچھ نیا

 ....  چکھیآب از دستش نم..  راحت التی خی دوختسھی مال و ثروتش کیاگھ برا
 . ی خونھ بشنی من وارد ای بدون اجازه ی حق ندارگھید...  اریبرو گمشو ماز -

 :   و گفتدی با خشم بھ سمتش چرخاریماز
 تسی من کھ پسرت ھستم جا نی خونھ جا ھست اما برانی ھا تو ابھی غریچطور برا -

 ... 



 ی ھر چی کھ ازت خواستم تن دادیزیاگھ بھ چ...  ی شددی چشم سفیلی خنکھی ایبرا -
 یلی از خی کنی اما اگھ لجبازکنمی برات فراھم مزادی مرغ تا جون آدمریاز ش..  یبخوا

 می مثل سابق باشیخوایاگھ م... االن ھم برو و فکرات رو بکن ...  یشی محروم مزایچ
 .  ی بھ حرفم گوش کندی، با

سرم ) یث...د( اما من ھنوز کاله دونمیشما رو نم...  باش الی خنیبھ ھم.... ھھھھ  -
 ...  نذاشتم
ھمانطور کھ .  کرد و عقب رفت ی خنده ااریاما ماز.  حملھ برد اری بھ سمت مازسامان

 :  دوستانھ گفتی رو بھ باران با لحنرفتی میبھ سمت در ورود
 
 
 
 تو رو دوباره ی چدونمینم.  مینی دوباره ھمو ببکردمیفکر نم...  خوشحال شدم دنتی داز

 . ی مجبور بھ فرار نشنباری ادوارمی کشونده اما اموالی ھنی ایبھ لونھ 
 .   آنھا بودی پر از خشم سامان بھ ھر دونگاه

 . ھر چھ زوتر شرتو کم کن -
 مانده بود رهیھمانطورکھ باران بھ رفتنش خ.  پوزخند زنان از در خارج شد اریماز

 . دی سامان را کنار گوشش شنیصدا
 اون قی از طریتونیفکر نکن م...  ی اون حساب نکنیبھتر رو... اون صاحب داره  -

 ...  اون پسره منھ و خون من تو رگاشھ...  یمنو بجزون
 : و با خشم گفت شد رهی با تعجب بھ سامان خباران

 کھ ارهیخدا اون روز رو ن...  پسرت تحفھ ست کھ بھش چشم داشتھ باشم یفکر کرد -
 . محتاج تو و پسرت بشم

 ...  اون ازمن ھم بدتره....  ی نکنخودی بیباالخره اول کار گفتم تا فکرا -
 .........  بھشی کھ دادیلقمھ ا... اون کھ مشخصھ  -
 .  ندارمگھی تو رو دی چرت و پرتایحوصلھ ... برو تو اتاقت  -

 : دی مادرش پرسدنی با ندباران
 مادرم کجاست ؟ -

 .  جوابش را دادیلی می با بگذشتی کھ از کنارش می در حالسامان
 . شگاهیرفتھ آرا -

 نی اتوانستی مشدی چھ خوب مدیشی خود اندشی پرفتی کھ می بھ راھرهی خباران
.  راه خاموش شود نیتا آتش دلش از ا. عمارت را با تمام متعلقاتش بھ آتش بکشد 

خارج شدن .  عمارت شد یوارد باغ روبرو.  رفت یبدون ھدف بھ سمت در ورود
 ی خانواده ھیاون ھم از داشتن "  دیشی و با خود انددی را داری قرمز رنگ مازنیماش

 "   نرمال محرومھ
 



سرش را بھ عقب چرخاند و نگاه مھربانش .  اش قرار گرفت  شانھی روی گرمدستان
 .....  اگردیشا.  نگاه ھا ھم تنگ شده بود نی ایدلش برا.  دیرا د

  ؟ی ھنوز بخوابیخوای نمیخانوم -
 مگھ ساعت چنده ؟...  امیچرا االن م -
 ...  ی بخوابادی صبح زذارهی غزل نمدونمیم...  شده ٣ساعت  -

 :  آن گفتدی سفی صفحھ دنی بود خم شد و با دشی کھ روبریدی دفترسفیرو
  ؟یسی بنویزی ھنوز چینتونست -

 :  را کھ نوشتھ بود ورق زد و گفتی صفحاتباران
 .  خستھ شدگھی رو نوشتم اما دستم دنایچرا ا -

 :  آن زد و گفتی روی بوسھ ای دست راستش را در دست گرفت و با مھرباناریماز
...  ولش کن یتونینم...  زمیپاشو عز...  کھ خستھ شده فی ظریتا انگشنیقربون ا -

 .   کنفی خانوم دکتر حرفاتو تعری برو برارمیگی میشتریبرات وقت ب
 بلند شد و بھ ی صندلیاز رو.  او انداخت ی بھ چشمان خستھ ی با غم نگاھباران

 اریسر ماز.  فرو رفت اری وار در آغوش مازکی اتوماتیدر حرکت.  دیسمتش چرخ
 :  گوشش گفتری وبصورت   زمزمھ  زدی کشیقینفس عم.  فرو رفت شی موھاانیم
 باعث شد اون عشق و یزیفقط اگھ من بدونم چھ چ...  می شد کھ از ھم دور شدیچ -

 .  کارستونکنمی می جا بکشھ ھر طور شده کارنیعالقھ کارش بھ ا
 ی چھ احساسدی کھ فھمیدرست مانند روز اول.  باران بعد از مدتھا بھ طپش افتاد قلب
سرش را .  ھمسرش مشت شد ی نھی سیانگشتانش رو.  دارد شی مرد روبرونیبھ ا

 .  پھن و سفت او فشردی نھی سی روشتریب
   ؟ی داری دوران گذشتھ س  از من چھ انتظاریدلت پ...  کھ یوقت -

 مانند گذشتھ توانستینم.  را بھ درد آورد اری آمد قلب مازرونی اش بنھی کھ از سیآھ
ھر چھ .  گرفتی او را می توھمات و ظن ھانی ای جلویی جاکی دیبا. سکوت کند 

 .  عکس گرفتھ بودی جھیخود را بھ آن راه زده بود نت
 و گرفتار ری بچھ اسھی وقت تو رو با چی کنم ھی مثل گذشتھ زندگخواستمیمن اگھ م -

 ی بود کھ ھمھ نی کردم بخاطر ای زندگنیمن اگھ تو رو وارد ا...  کردمیخودم نم
 چرا انقدر بھ فھممینم...  مرگ بود ی از تو برام بھ منزلھ یدور...  یوجودم شده بود

 .  بھ تو اعتماد داشتم و دارمشھیھم  کھ منیدر صورت...  یمن مشکوک
 :  زد و گفتی بوسھ اشی موھایرو

 چھ یدونینم...  دارم ازیبھت ن... بخدا منم مردم !...  ؟یدور ھمھ نی از ایخستھ نشد -
 تو رو بخاطر ی فکر نکننکھی بخاطر اارمیبھ روت نم...  کنمی رو  تحمل میفشار

بودن در کنارت و محروم بودن ازت داره ...  برام سخت شده گھی اما دخوامیرابطھ م
 ......  تحمل کنمدیا بیفقط بگو تا ک.  دهیعذابم م

 بھ حق او را ی و خواستھ ازی ننیمانده بود جواب ا.  شد ری از چشمانش سرازاشک
 .........  باشد کھی با مردتوانستینم. ھنوزم ھم بھ او شک داشت . چگونھ بدھد 



  ؟اریماز -
 . جونم -
 . یچیھ -
 ی زندگنیتو ا! ...  یدی ھمھ فاصلھ خاتمھ نمنی و بھ ایزنیچرا حرف دلت رو نم -

 کھ از من بدت ی لعنتاری بعد از اون وشدیباورم نم...  نھیبی مبیم داره آسدخترمون ھ
الاقل امشب زبون باز کن و حرف دلت رو ...  در انتظارمون باشھ ی عاقبتنیاومد چن

 . بزن
  ؟یگی بپرسم راستش رو میزی چھی -
 .  امشب تموم سوء تفاھمات برطرف بشھخوادیدلم م... مطمئن باش  -

 مواجش را در یموھا.  خود نشاند ی پای و او را رودی را بھ سمت تخت کشباران
 : دست گرفت و گفت

 قبولھ ؟...  میزنی امشب بھم منی ھمی داریھر حرف... منتظرم  -
.  مشترک غنج زد ی خواستھ نی بود دلش از ای فرصتنی منتظر چنشھی کھ ھمباران
 از توھماتش ی بود او را تا حد در وجودش رسوخ کردهاری کھ از وجود مازییگرما

 . کردیدور م
  ؟ی سال طالقم نداد٣ نیچرا تو ا -

 یمکثش نشان دھنده .  نگاه کرد شیبای سرش را باال گرفت و بھ چشمان زاریماز
 .   بود کھ در پس حرفش نھفتھ بودیفکر

 کارو نی وجودش رو رھا کنھ کھ من ای نفسش ، عمرش ، ھمھ تونھی میمگھ کس -
انقدر ...  خوامتی از قبل مشتری اما من بی منو دوست نداشتھ باشگھی تو ددیشا.. .بکنم 
 نی ای روز توھی نکھیباور کن فکر ا...  از قبل منو تشنھ کرده شتری ھا بی دورنیکھ ا
 ...  ھکنی م موونھی ، دی نباشیزندگ
 :  کھ پر از درد بود ادامھ دادیی و با صدادی کشیقی عمنفس

 از من یتو چرا انقدر دوست داشت...  تو راستش رو بگو پرسمی سوال مھیحاال من -
  ؟یجدا ش
 انی جملھ بکی را با لشی دلتوانستینم.  انداخت و سکوت کرد ری سرش را بھ زباران

 .  خارج شد او را مبھوت کرداری کھ از زبان مازی بعدیکند اما جملھ 
 ، یدیآھان پرھام رو د....اسمش ؟ بود یچ...  اون پسره ی از وقتکنمی فکر میگاھ -
 ی کھ پرونده یاما درست از  زمان...  کنم جای بی فکراخوامینم...  یدی از من برگھید

 .  دی انگار عشق تو ھم بھ من تھ کشدیپدرم بھ اتمام رس
فکر .  شد رهی بھ صورت سرخ و ناراحت او خرتی و با حدی خودش را عقب کشباران

 سکوت گرید.  از درخواست طالقش در ذھنش داشتھ باشد ی تصورنی کرد او چنینم
 . دی ندزیرا جا

 
 



 
تو ...  تو باعث شد نتونم تو رو قبول کنم ی گندکاردنید...  دی من عشقم تھ نکشرینخ -

 انتی کھ بھش خی کھ بتونھ مردیکنی می زندگیدار...) ھر( زنھ ھی با یفکر کرد
 !!! دهی رو مگھی دی عطر زنھای بو کھیمرد...  تختش قبول کنھ ی رو روکنھیم

باران لبش را با زبان تر کرد و با .  بھ او زل بزند رتی بود کھ با حاری نوبت مازحاال
 :  گفتکردی مینی اش سنگنھی سی کھ رویبغض

 ای دندمی عکستو با اون دی ؟ وقتی ھنوز ھم با اون دختره در تماسدونمی نمیفکر کرد -
  ی منو در کنارت داشتھ باششدیباورم نم..  شدمی موونھیداشتم د...  دیدور سرم چرخ

 شدیحالم بد م...  ی رو ھم تو آب نمک خوابونده باشی عوضیاونوقت اون دختره ... 
 تو ی دو روز قبلش عکسای وقتیزدی ات بھم حرف مھ از عشق و عالقیومدی میوقت

 ....... یکی و منو با  یاگھ تو بود...  دمیدیو ندا رو م
 شیاخم ھا.  او را ساکت کرد سی او گذاشت و با گفتن ھی لبھای دستش را رواریماز

 شی صدای کھ رویبا تالش.  زده بود رونی گردنش بیدر ھم رفتھ بود و از خشم رگھا
 : دیداشت تا باال نرود غر

در مورد کدوم عکس حرف ...  گفتھ من با اون دختره ھستم ییکدوم مادر بھ خطا -
اونم فقط و ...  با اون گروه قطع رابطھ کردم گھی دیمن کھ بعد از عروس...  ؟یزنیم

 ھمون اولش دی حرفھا رو چرا نبانیا...  ی داشتھ باشنانی تو بھم اطمنکھیفقط بخاطر ا
 ... دوونھی موش ممی داره تو زندگیطرت تا من بفھمم کدوم پست فیزدیم

 : ز کامل گفت را دور صورت باران قاب گرفت و با عجدستانش
 نی سال انھمھی بعد از ادیچرا با...  ی شدم کھ انقدر ازم دور شدبھی برات غریاز ک -

 از خودم سوال ی ارزش بودم کھ نخواستی من انقدر برات بیعنی...  یحرف رو بزن
  ؟یبپرس

 :  و گفتدی گونھ اش چکی اشک روی قطره ااری مازی درماندگدنی دبا
فکر کردم اگھ بھت بگم برات ...  شدم وونھی اون عکسھا ددنی کھ با دیبا ارزش بود -

 ی تا تو زن زندگیگفتی تو ھم مزدمیھمونطور کھ ھر وقت بھت طعنھ م... مھم نباشھ 
"  ی کھ مرد خونھ باشینیبی خونھ نمنی تو ایزن"  یگفتی مای...  نمی من ھم ھمینباش

 ...... ینیبیونھ ت نم گرم شده کھ منو زن خیا گھی دی مطمئن شدم سرت جاگھید
 او را بھ شی عنابی لبھادنی حرف را بھ او نداد و با بوسی ادامھ ی اجازه اریماز

 :  او را رھا  کرد و گفتیقیبعد از دقا. سکوت ، مجبور کرد 
...  روز انداخت نی از دست و تو اون زبون تلخت کھ ما رو بھ ایوا....  باران یوا -

 با کردمی غلط میزنی و مدام طعنھ میزنی بھم تھمت می تو چرا داردونستمیاگھ من م
 بھ شی با حرفات نیباور کن وقت... َ شک دامن بزنم نی بھ ادادمی کھ بھت مییجوابا

 ....   منم با حرفم تو رو بجزونمخواستمی کھ مشدمی می انقدر عصبیزدیروح و روانم م
 .   و دستش را نوازش وار دو طرف صورتش بھ حرکت در آورددی او را بوسدوباره



اما ...  می مشکل مقصرنیما ھر دو در ا...  قائلھ رو نی امی امشب تموم کننی ھمدیبا -
 ی کھ در پشت سرم توی احساست و اتفاقاتانی کھ منو از اول در جری مقصرشتریتو ب

  منو بھ تو داده ؟ی عکسایھ کساول از ھمھ بگو چ...  ی خونھ افتاده ، قرار ندادنیا
 .  پاکت پشت در بودھی درو باز کنم رفتمی می ، وقتزدنیدر خونھ رو م...  دونمینم -
 ؟یاون عکسھا رو دار -

 .   با سرجواب مثبت دادباران
 ........... وگرنھ... خدا کنھ اشتباه حدس زده باشم ...  ارشونیبرو ب -

 یکم.  لباسش رفت ی بلند شد و بھ طرف کشوشی پایباران از رو.  دی کشیقی عمنفس
 خراب شده بود شی کھ بھ مرور زمان لبھ ھایدرون کشو را جستجو کرد و با پاکت

 . بازگشت
 
 
 

 ی بھ چشمان باران نگاه کرد و با عجزرتیبا ح.  ماند رهی پاکت خی رواری مازنگاه
 : کھ دل باران را لرزاند گفت

  ؟دهی بھ دستت رسی عکسا کنیا -
 :  لب زدفشردی را مشی گلوشتری کھ ھر لحظھ بی با بغضباران

اما تو کنارم ...  مردمیداشتم از غصھ م...  سفر ی رفتمانمیھمون موقع کھ بعد از زا -
 . ینبود
 درون ی عکسادنیبا د.  تخت برخاست و پاکت را از دستش گرفت ی از رواریماز

 نی را از بادشی و فردی تخت کوبیبا خشم عکسا را رو. عکس آه از نھادش برخاست 
 :  دادرونی بھم فشرده اش بیدندانھا

 .  خوادی ممی از جون من و زندگی چری اون کفتار پدونمینم.... یلعنت -
 ادی د،ی دی حد عصباننی او را تا ایوقت.  کردی بھ عکس العملش نگاه مرتی با حباران

 .  افتاد)  دنی را دگری ھمدی کھ در اتاقش بھ طور اتفاقیزمان(  برخوردش نیاول
 !!!! ؟ستیمنظورت کھ بابات ن -

.  لحظھ باران حس کرد با مرگ فاصلھ ندارد کیدر .  متورم شده بود شیشانی پیرگھا
 از حد شی بینگران.  برداشت زیدستانش کھ بھ سمت قلبش رفت با دلھره بھ سمتش خ

 را در دستانش گرفت و رای صورت مازادیبا استرس ز.  گذاشت ری قلب او ھم تاثیرو
 :  زدادیفر
 ...  تو رو خدا نفس بکش...  چت شد ؟اریماز -

 قھیبھ سمت آشچزخانھ ھجوم برد و بھ دق.  از اتاق خارج شد عیسر.  شده بود ھول
 لبش گذاشت و با التماس خواھش کرد تا ی را رووانیل.  برگشت ی آبوانی با لدهینکش

.  دی کشیقی آب نفس عمی جرعھ ادنیبا نوش.  زدی نفس نفس ماریماز. از آن بنوشد 



 یمی شانھ اش گذاشت و با لحن مالیرا رو باران کنارش نشست و مھربانانھ دستش
 : گفت

 !!!  طور حالتو خراب کنھنی عکسا انی ادنی دکردمیچت شد ؟  فکر نم -
 تنگ یلی ھا خی مھرباننی ایدلش برا.  کردی بھ رفتار باران نگاه مرتی با حاریماز

 وقت شب خواستنش نیدر ا.  دیبلعیباعشق  تمام حرکاتش را با چشمانش م. شده بود 
 .......... را  با تمام وجود خواھان بود اگر خود باران ھم

 :  مطمئن شد دستانش را گرفت و گفتاری حال مازی از خوبی وقتباران
 غزل یاگھ پا...  نداشتھ باشم  نانی عکسا حق نداشتم بھت اطمنی ادنیبھ نظرت با د -

 ......  روی خفتنی لحظھ چنھی نبود ونیدر م
 ی موھاانیدستانش را م.  قطع کرد نی آتشی اراده کالمش را با بوسھ ای باریماز

 آنکھ یب.  خود مدھوش کرد ی عاشقانھ یدرھم و اشفتھ اش کرد و او را با نوازش ھا
 کنار نیری شیند و بعد از سھ سال تجربھ  توجھ کنند درون ھم حل شدگری دلیبھ مسا

 ... ھم بودن را تجربھ کردند
 
 

 کنار زی می ساعت رودنیبا د.  شد داری دخترکش از خواب بی خنده و شادیبا صدا.  
 را شبی ، دی و بدخوابیخوابی بعد از مدتھا بشدیباورش نم.  دی از جا پررتیتخت با ح

 بود چشمانش با خواب و جسمش با خوراک مدتھا.  باشد دهیبا آن ھمھ آرامش خواب
.  داشت ی خوبیلی در حال حاضر حس خماا.  شده بود گانھی بیدرست و حساب

 شده ، شھی از ھمفتری پوست تنش لطکردیحس م.  تخت برداشت ری را از زشیلباسھا
 اری شب گذشتھ و دستان گرم و مشتاق مازیادآوری و با دی تنش دست کشیبا لبخند رو

 .  دلش غنج رفت
 غزل و پدرش او را ھم بھ یسرو صدا.  و از اتاق خارج شد دی پوشعی را سرلباسش

 بھ ھوا رفتھ باشد ی کھ از شادیی صدانی چنشانیمدتھا بود در خانھ . شوق آورده بود 
 .   نشده بوددهیشن
 . دایگذرونی خوش منیپدر و دختر دار.. بھ بھ  -

 نیی کولش پاینفس زنان دخترش را از رو.  زدیوج م ماری در چشمان براق مازیشاد
 . گذاشت و لبخند زنان بھ سمتش آمد

برو دست و ...  یُمردم از گشنگ...  شد داری من باالخره بی خفتھ یبایز.. بھ بھ  -
 . می صبحونھ بخورمی خوشگلت باز شھ و بریصورتت رو آب بزن تا اون چشما

 :  گفترتی با حباران
  ؟ی ست تو ھنوز صبحونھ نخوردازدهیساعت  -

 :  گفتمتری مالی گونھ اش نشاند و با لحنی رومی مالی بوسھ ااریماز
بدو ...  بدون عروسم صبحونھ بخورم شدیمگھ م..  بود مونیامروز مثل روز عروس -

 . می کار داریلیکھ بعد از صبحونھ خ



 چھ کار ؟ -
 . یفھمیبھ موقعش م -

 یصدا.  کرد تی ھدای بھداشتسی را بھ سمت سرو را پشت کمرش گذاشت و اودستش
 . دی کشرونیدخترش او را از عالم خود ب

  ؟یکنی نمی با من بازگھی شده دداری بی حاال کھ مامانییبابا -
 
 
 

 کھ غزل را در آغوش ی در حالاری مازدنی با دسی آمدن باران از سرورونی از ببعد
 .  لبش نقش بستی بود لبخند رودهیکش

 حاتی توضدنیفقط منتظرشن.  دود شد و بھ ھوا رفت شی گذشتھ از شب پی اراحتتمام
 گوشش ری زاری مازگذاشتنی معی ھم از عشق مای کھ ھر دو برایقیاو بود کھ در دقا

" تو فقط بھم فرصت بده ...  کنمیفردا صبح تموم ابھامات رو برطرف م" خوانده بود
 نشستند و بعد از مدتھا در کنار ی خوررناھا زیپشت م.  ھمراھش شد ی حرفچیبدون ھ

 .  ھم صبحانھ خوردند
 . ی گولم نزده باششبی ددوارمیفقط ام... من سراپا گوشم ... حاال بگو ... خب  -

 :  و گفتدی را در ھم کششی ابروھای بھ شوخاریماز
 و خودت ھم ی تا لب مرگ منو رسوندشبی دنکھیدستت درد نکنھ بعد از ا -

 کنھ تی گلھ و شکاشتری بدی کھ بایاصال اون کس...  یزنی حرفو منیم ا بازیبرگردوند
 نی ایگفتی و میکردی بھم اعتماد مدی عکسا بھ دستت رسنیاگھ ھمون موقع کھ ا... منم 

 خونھ خوشحالھ ی چقدر از بودن من تومعصوم  طفلنی انیبب...  میدیکشیھمھ عذاب نم
 . میِ نفس بابا ھم ظلم کردنیما دوتا ،نھ تنھا بھ خودمون بلکھ بھ ا... 
 بھ ی اعتمادی و بینیواقعا با بد ب.  ماند رهی صورت خندان دخترش خی باران رونگاه
 سر ی ازهیسھ سال را بدون روح و انگ.  کشانده بود ی را بھ نابودشانی زندگاریماز

 ی سالھانی از بھترتونستی ، مکردی اگر درست رفتار م کھیسھ سال. کرده بود 
 .  عمرشان باشد

  ؟ی بگیخواستی میخب چ -
 چشم و ابرو بھ او فھماند ی و با اشاره دی صورت دخترش کشی روی دستاریماز
 یی دخترش از ھوش باالدانستیخودش م.  در حضور دخترش حرف بزند تواندینم

 کردی مزی را تمزی می کھ رویدر حال. برخوردار است پس بھ نظرش احترام گذاشت 
 نیی پااری ، سر مازدیچی میی ظرف شونی شده را در ماشفی کثلیو فنجان ھا و وساا

 :  گفتیآمد و کنار گوشش بھ آرام
 .  میزنیاومدم با ھم حرف م...  تا بخوابونمش رونی ببرمیمن غزل رو م -



 بلند کرد و با ی صندلی شدن حرفش بھ طرف دخترش رفت و او را از رو از تمامبعد
 رونی او را از آشپزخانھ بشدی لبش دور نمی لحظھ ھم از روکی کھ امروز یلبخند
 .  برد
 .  ستادندی ای و غزل حاضر و آماده کنار در وروداری بعد مازقھی دقچند

  ؟یخوای نمرونی از بیزی چزمیعز -
 :  گفتی کرد و با لبخندی آنھا نگاھی بھ ھر دوی با شادباران

 ... فقط... مواظبش باش ... نھ  -
 : دی مکث کرد و با خنده پرسیکم
  درست کنم ؟یناھار چ -

 :  از تھ دل کرد و پاسخ دادی خنده ااریماز
.  یرسی االن کھ ظھره بھ غذا درست کردن نمیخانوم... قربون اون حافظھ ت برم  -

 . تو فقط استراحت کن...  رمیگی غذا مرونی تموم شد از بمونی بازیوقت... 
 را گرفتھ بود ی کھ با دست در ورودیدر حال.  کرد دیی با سر حرفش را تاباران

 :  گوشش گفتری و زدیدخترش را بوس
 . ای نکنتی رو اذییبابا -

 ی گونھ عی پدرو مادرش بھ وجد آمده بود سرنی ھمھ آرامش مابنی ھم کھ از اغزل
 . آن بوسھ کردی ھم چاشنی و چشمدیمادرش را بوس

 .  خودمھشی دردت پیدوا..  یسی اون دفترچھ رو بنوگھی دخوادینم...  یراست -
باران ھم با خنده سرش را تکان داد و بعد از رفتن اندو .  دی قلبش کوبی دست رووبا

.  رفتی نمیدست و دلش بھ کار.  زد ییرای در سالن پذی ھدف دوریب. در را بست 
بھ سمت اتاق .  خودش را با کار خانھ سرگرم کند خواستینم.  بود یامروز روز خاص

 .  خواب رفت
 آلبوم نی ادنید.  دی کشرونی را بشیآلبوم عروس.  دی کشرونی تخت را بری زیکشو

 خواستیخودش ھم دلش م.  زنده کند شی خاطرات خوش آن روزھا را براتوانستیم
.  کردی مری ابرھا سی کھ روییبھ روزھا. ان روزھا باز گردد  شده با یبھ ھر نحو

 .   کردی را بارانشی زندگی آبمان شد و آسکی و تاررهی زود تیلی کھ خییابرھا
 
 پر ی صدای ھفت روز گاھنیدر ا.  گذشتھ بود اری دوباره اش با مازداری ھفتھ از دکی

خودش .  کردی نثار مخاطبش میی چھ ناسزاھای کھ پشت گوشدیشنیاز خشم سامان را م
 ی کسبشی و غربی مخاطبش جز پسر عجدیفھمی سامان می خوب از حرفھایلیخ
 .   باشدتواندی نمیگرید

 سامان با ییخدا.  گرفتی خنده اش مکردی عج وجغش فکر می و چھره پی گاه بھ تھر
.  تر از پسرش بود پی باوقارتر و خوش تیلی خکردی می را طیانسالی دوران منکھیا

 و پوست برنزه شده بستی بلند و فردارش را از پشت مییھنوز مانند سال گذشتھ موھا
 بود کھ پسران ھم مانند دختران اھل بیش عجیبرا.  دادی تر نشان مرهیاش او را ت



 و خشونت پرچمدار یتا آن زمان مردان را درزمخت. جور کارھا باشند نیسوالر و ا
با .  کردی شک مشتری بشانی بھ مردانگدیدی را کھ می پسران قرتنیاما ا...  دیدیم
 یک مشتری زندگی دخترچی با ھستی کھ بھ پدرش گفتھ حاضر ناری حرف مازیادآوری

اما سرش را تکان داد و .  در سرش بھ گردش در آمد ی ناجوریداشتھ باشد ، فکرھا
مثال گرگ " کھ یپسراصال چھ معنا داشت در مورد آن .  دی را در ھم کششیاخمھا

 ! ، فکر کند ؟کردیدر موردش صدق م" شودیزاده عاقبت گرگ م
 الھام شی باغ روبروی را از منظره دشی جدیتابلو.  فاصلھ گرفت ی بوم کماز
 کھ ی موجدنیبا د.  آب استخر دوست داشت ی را رودی نور خورشیتأللو.  گرفتیم

 ھی گرم مرداد را بھ ریپنجره را باز کرد و ھوا.  استخر بھ حرکت در آمده بود یرو
 . دی کششیھا
"  داده بودامی پشی بعد از مدتھا پرھام براشبید.  گذشتی حدود دوماه از طالقش مدر

 "  رو کجا پس بفرستمیدی کھ برام کشییتابلو
...  بجزاند شتریھام را ب سامان را بدھد تا پری آدرس خانھ زدی مبی درونش نھطانیش

فرھنگ .  نکرده بود ی احترامیھر چھ بود بھ او ب.  بھ آزارش نبود یاما دلش راض
 کھ حجاب را مالک عفت زن یاز مرد.  تا آسما فرق داشت نی با ھم زمشانیھا
 او با طرز یھمانطور کھ خانواده .  اشد داشتھ بتوانستی نمشتری بی توقعدانستیم

 در آن کردی می بودند و خود باران سعی ناراضی و رفتار او تا حددنیلباس پوش
 . اوردی آن خانواده در بھی شبشتریروزھا بھ خاطر پرھام خودش را ب

 بھ دی شادادی و ضعف نشان نمماندی تمام آن مشکالت اگر پرھام مردانھ کنارش مبا
 بدون پشتوانھ و  بودیاما او دختر.  دادی پاسخ مثبت مکردی می آشتشی کھ برایتالش
پرھام با تمام .  پشتش بھ او گرم باشد ی کھ در تمام مراحل زندگخواستی را میمرد
 باشد کھ ی سرشتش باز نتوانست آن کوه محکمیک بودن و پابی با تمام نجشیھایخوب

 ...  باران انتظار داشت
بھ .  شده بود نشست دهی کھ کنار استخر چیدی سفی صندلی رودی استخر کھ رسکنار

 را ی رنگ سرخخوردی کھ بھ صورتش می گرممینس.  شد رهی آب خفی ظریموج ھا
 در فضا ی خوش سر سبزی بوی ھوا گرم بود ولنکھیبا ا.  بود دهی پاششی گونھ ھایرو

 باغچھ ھا و درختان باغ ، توسط شدن ی آبپاشونی خوش را مدی بونیا. پخش شده بود 
 .   بوددری آقا حرشیباغبان پ
 ان ی رهی و باران خدیکشی منیی آسمانخراشھا خودش را پانی کم کم در بدیخورش

 رونی باز شدن در عمارت او را از عالم خود بیصدا.  شده بود لی بدی بیمنظره 
 .  کردی قرمز رنگ  آمدن پسر سامان را اعالم می پروشھ نیوارد شدن ماش.  دیکش
 ی کھ نشان دھنده دی شدی در ھمان مسافت کوتاه با سرعت وارد شد و با ترمزاریماز

 بھ ساختمان یباران با نگاھش  او را تا در ورود.  شد ادهی پنیخشم راننده بود از ماش
 وارد سالن شد  باران اری مازیوقت.  متوجھ حضوراو نشد اریبدرقھ کرد اما ماز

 یقی برخاست و نفس عمی صندلیاز رو. ند  راعقب  بھیشانی پی را   از روشیموھا



 ی از رونکھیھم.  بھ بدن خشک شده اش داد ی و دستانش را بازکرد و کش وقوسدیکش
.  بار متوجھ حضورش شد نیا.  با خشم از عمارت خارج شد اری بلند شد مازیصندل

ھ  و بدی کشی باران انداخت و پوفی بھ سرتاپای در ھم بود نگاھشیھمانطور کھ اخمھا
 .   رفتنشیطرف ماش

 سالم خشک و کی بھ خودش زحمت یحت.  شد ی او شاکی ادبانھ ی از رفتار بباران
 ی  قبلھ ندهی پروا  در آی بیخبر نداشت ھمان چشمان قھوه ا.   را ھم نداده بود یخال

 دو دشمن زاده را در کنار ھم نی چگونھ اریخبر نداشت دست تقد.  شودی مشیآرزوھا
 بدون آنکھ در آن کندی مباتری را زیکھ زندگ  خبر نداشتنھاستنیھم.  دھدیقرار م

 رد یالیخی فقط از کنار حوادث با بمی دقت کنشتری بافتدی ممانی کھ برایزمان بھ اتفاقات
 .  قائده مستثناء نبودنیباران ھم از ا.  میشویم

بھ .  سامان باز ھم بھ ھوا رفتھ بود ادی فریصدا.  وارد سالن شد ی تفاوتی با بباران
 . دندیشنی را مشی کھ در ساختمان بودند صدای کھ تمام افرادیطور

 ھفتھ کی ی شده برایحت... ....  کن شی راضیتو اگھ دلسوزش...  کنمی ش مچارهیب -
 .... ھم شده عقد کنن بعد نخواست طالقش بده

 سامان یصدا.  کندی مدای پی ربطاری خط قرار دارد بھ مازی ھر کس در آن سودیفھم
 .  مخاطبش قطع شده بود باز بھ ھوا رفتی حرفھادنی شنی برایکھ لحظھ ا

 ھی...  دست برداره ی کن از چموش بازی کارھی، خودت .تو کھ قلق پسرت دستتھ  -
   دارهی چھ جورنی خواستم ببزی چھیبار ازش 

 ! کنھی میلجباز
 
 
 

 کند بھ سمت راه پلھ  رفت ی درھم مادرش توجھ ناراحت وی بھ چھره نکھی ابدون
 .  مادرش او را از رفتن باز داشتیھنوز دو پلھ باال نرفتھ بود کھ  صدا

  ؟یریباران جان کجا م -
 :  راستش را با تعجب باال داد و با طعنھ گفتی ابروباران

 ... یدانگارھنوز حافظھ تو از دست ندا... نھ...  ی اسممو فراموش کردکردمیفکر م -
 
 
 

 .  نگاه نگرانش را بھ او دوختی با ناراحتمادرش
 یاز سوزوندن من کھ مادرتم چ...  ؟ی زدن دست بردارشی از نیخوایھنوز نم -

  ؟شھی مبتینص
 :  گفتی زد و با خونسردشخندی نباران



 بھ یگاھ...  سوزونمی منم شما رو منیھمونطور کھ تو و شوھر نامردت منو سوزوند -
 . کنمیمادر بودنت ھم شک م

 رفتار دنیفرشتھ با د.  منتظر پاسخ مادرش باشد راھش را ادامھ داد نکھی ابدون
 .  سردش اشک در چشمانش حلقھ زد

.  بھ دنبال دخترش بھ راه افتاد کردی مینی بھ شدت سنگشی شانھ ھای کھ روی غمبا
 .  د اتاق شد او واری کھ باران وارد اتاقش شد مادرش ھم در پیزمان

 ی رفت و مشغول جستجوششی آرازی می اعتنا بھ حضور او بھ سمت کشوی بباران
 .  لباس مورد نظرش شد

 کنمیاعتراف م...  ی از ھمھ ضربھ خوردشتری از بابات جدا شدم تو بی از وقتدونمیم -
 وقت دوست ندارم چیمن ھ...  کردم کھ تنھات گذاشتم اما گذشتھ ھا گذشتھ یخودخواھ

 ..... یتونی می باشیاالنم اومدم بگم اگھ تو راض... ی بکشیو ناراحتت
 ندی شد تا عکس العملش را بھ طور کامل ببرهی کرد و با دقت بھ صورت باران خیمکث

. 
 برات یی اگھ تنھایحت... ی کنی شھرستان زندگی من توی خونھ یبر... یتونیم -

 . امیسخت باشھ منم باھات م
 نیباران درممانده از ا. ھر دو درچشم ھم زل زده بودند .  برقرار شد نشانی بسکوت

 من کنارت باشم یخواستی تو اگھ مدیبگو. ..  دیھمھ لطف مادرش مانده بود چھ بگو
 خودش را از ی خدانی از اشتری تا بگفتیچھ م...  سراغم یومدی منیزودتر از ا

 کھ بر او ی بر ظلمگری دیایدن بودنش در رمادر بود و حکم ماد... خودش نرنجاند 
 . گفتی چھ مدیواقعا با...  کردی مینیروا داشتھ بود سنگ

 دی نالشدی  خارج مشی کھ بھ زور از گلویی دھانش را با زحمت قورت داد و با صداآب
: 
  شوھر نامردت رو ی چرا جلوی رو نداشتدنمیاگھ طاقت د...  مزاحمت بودم یلیخ -

 بھ یکار... من کھ خبر مرگم رفتھ بودم ...  ھوا نفرستھ ی رو رومی کھ زندگینگرفت
من ...  فروختی بود کھ منو داشت مشرفیھرچند اولش ھم اون ب... کارتون نداشتم 

...  ؟ی تحملم کنیدوماه نتونست!!!  شد یحاال چ...  فقدط آبرومو برداشتم و فرار کردم
...  منو دست بھ سر کنھ زایچ نی با اتونھیفکر کرده م... اما اون نامرد کور خونده

 ...   برهنییمحالھ بذارم آب خوش از گلوش پا
 گونھ اش را با کف دست پاک کرد و با بغض ی تمام اشک روی با درماندگفرشتھ

 : گفت
درستھ اول باورت نکردم اما بعدا کھ ...  ستی نیکنی کھ فکر منطوریباور کن ا -

سامان با عقد کردنم راه برگشتم ...  اما دمی کشی غصھ خوردم و ناراحتیلی خدمیفھم
اما قول ...  ارهی کھ فکرشو بکنم سرتو میی پام برسھ دادگاه ھر بالگھیم... رو بستھ 

 یستی رفتار ناشاچی مدت ھنی در ایخودت شاھد بود...   نداشتھ باشھیداده بھ تو کار
 ... اما...  کنھ تتی اذخوامینم.. .  میریما ھم مدام با ھم درگ... با تو نداشت 



 :  در دست گرفت و گفتی را با مھربانشی سمت باران رفت و بازوبھ
 ....  خوادیدلم نم...  ینی بببی دوباره آسخوامینم...  کنم ی برات مادرخوامیم -

 :  گفتی اش باران را کالفھ کرد و با ناراحتی در پی پیمکثھا
 کھ گفتنش ھم انقدر برات یشی متی اذی بشم شما دارتی من اذنکھی از اشتریانگار ب -

 گورمو دیبگو با...  ھمھ فشار نجات بده نیلپ کالم رو بگو و خودت رو از ا... سختھ 
 ی کردری من و شوھرت گنیبگو کھ ب...  شما و شوھرت تموم بشھ یگم کنم تا دعوا

 ... ی شدشی حاال کھ زن رسمی از دست بدیتونینم بگو مالو منال سامان خانو... 
 از یبا چشمان.  و پرت شدن صورتش بھ طرف راست او را شوکھ کرد یلی سیصدا

 پدر یب..  نابھنگام بھ لرز افتاد یلی سنی از اشیلبھا.  شد رهیحدقھ درآمده بھ مادرش خ
 ..  ی از خودت دفاع کنی کھ بتونی نداری قدرتچی انگار ھیکھ باش
 زده بود یلی کھ سی سمتی دستش را روختیری کھ خودش ھم اشک می در حالفرشتھ

 صورتش را کردی کھ از چشمانش فوران میگذاشت تا نوازشش کند اما باران با نفرت
 ادیبا پرخاش  بھ سمت در اتاق رفت و در را با سرعت تمام باز کرد و فر. دیعقب کش

 : زد
 .   ھم بشم محالھ برگردمییھرجا...  رمی می لعنتی خونھ نی فردا از انیھم...  رمیم -
فرشتھ ھم .  نشست نی زمی صورتش نشست بھ ھق ھق افتاد و روی دوم کھ رویلیس

 : دی باران گذاشت و نالی شانھ ھایدستانش را رو.  ختی اشک رشیپابھ پا
 
 
 
 پسر دمیاز پدرش شن...  نجای اادیپسرش از فردا م...  گمی خودت می راحتیبخدا برا -
 کھ تا وقت مرگ از خودم ادی سرت بیی خونھ بالنی تو اخوامینم...  ھی و دختربازاشیع

...  کنم سکی رتی زندگی روتونمینم...  از سامان جدا بشم تونمیبخدا نم... منتفر بشم 
 روز ھیاگھ ...  گمی میبفھم چ...  خوامی تو رو نمیاما بد...  بد ھم یلیخ... آره من بدم 

 خونھ نی ای توکنھی خودش رحم نمی کھ بھ بابای وحشیتو خونھ نباشمو اون پسره 
 تو نجای اادی بند و بار بی بیاون پسره ...  زمی بھ سرم بری چھ خاکارهی سرت بییبال
 و نجای اادیبار با دوستاش ب ھیاگھ ...  شناسمیمن تو رو م...  یشی متیاذ

ن از او...  شمی موونھی خونھ دنی پسر بھ انی باران دارم از اومدن ایوا................
 نفرت ھم تو نی پاسوز اخوامینم... از ھر دومون متنفره ...  داره نھیمنو و پدرش ک

 بر دستم  ازی کارچیبخدا ھ...  ی پدرش شدی نھی بار پاسوز نفرت و کھیتو ...  یبش
 ...  ادینم

 او ی کردن را فراموش کرد و بھ حرفھاھیگر.  کرد رتی مادرش حی از حرفھاباران
 ! تحمل کند ؟توانستی را می پسرنیوجود ھمچ. گوش کرد 



 ی خانواده زندگنی جا دور از اھی می و با ھم برری طالقت رو بگی نگران منیلیاگھ خ -
بھش ...  ی از من خدا رو قبول دارشتریتو کھ ب...  انقدر نترس کھی مرتنیاز ا... میکن
 .  دور شوطونی کن و از شھیتک

 را خاطر نشان کرد ی بھ باران موضوعرفتی کھ از ترس نشأت م آرام فرشتھیصدا
 کندی خرج مشی کھ سامان برای کھ بھ سامان دارد و محبتیمادرش با تمام عالقھ ا... 

 . ترسدیباز ھم از او م
 حتما بخاطر تو تونستمیباور کن اگھ م...  دخترم تونمینم...  شنوهیصداتو م...  سیھ -

...  تو دیاونم با تھد..  کرده یچیاما سامان پر و بالمو ق...  فتمری خونھ منیھم شده از ا
پس بھتره با ...  می از دستش فرار کنمی ممکنھ بتونریغ...  ھی چھ آدم با نفوذدمیتازه فھم
خودم برات ماھانھ ..  کن یتو برو شھرستان و اونجا زندگ...  می برشیپ مسالمت

 . فرستمی میخرج
 ستادهی در ای کھ در آستانھ ی در فرشتھ الل شد و با ترس بھ کسی باز شدن ناگھانبا

 .  شدرهیبود خ
 پچ نی تا حاال من نامحرم شدم کھ داریاز ک...  خونھ چھ خبره ؟نی ایمعلوم ھست تو -

  ؟ھیخبر...  نیکنیپچ م
 . نجای اادی بی زندگی براخوادی ماری کھ مازگفتمیداشتم بھ باران م...  امیاالن م... نھ  -

 . دی با اخم بھ باران نگاه کرد و غرسامان
از ...  برام نمونده ی کھ حوصلھ امی برایب...  نھی بھ دست ااریمگھ اجازه اومدن ماز -
 ...   لجبازی دختره نی طرفم اھی سرتق از ی طرف اون پسره ھی

 بھ عقب چرخاند و با ی سرش را کمدیکشی می فرشتھ را بھ آرامی کھ بازوی حالدر
 :  در ھم رفتھ بھ باران گفتیاخم

...  ی اطراف پسر من بچرخیحق ندار...  ی جارو جنجال تو خونھ راه بندازنمینب -
 از نکھیمگر ا... ی بری وحشی کھ دم پره اون پسره یستی نوونھیھر چند انقدر د

 . ی شده باشریجونت س
انش را درون باران دست.  برد رونی تمام شدن حرفش فرشتھ را با خود از اتاق ببا

 : دیدر دلش نال.  فرو کرد و سرش را بھ سمت سقف باال برد شیموھا
نھ ...  حال و روز کجا برم کھ در امان باشم نیبا ا... کجا برم ؟...  کار کنم ی چایخدا -

 ...  امی دارم کھ بتونم از پس خودم بر بی برام مونده نھ شغلیپس انداز
 چگونھ رفتیاگر از آن خانھ م...  در ذھنش روشن شد ی لحظھ جرقھ اکی در
 کردی کھ عجز و البھ میبھ ھمان سرعت.  ردی بگدی مرد پلنی انتقامش را از اتوانستیم

 ی کرد و در دلش با بدجنسزی شکار است چشمانش را ری کھ در پیریمانند ماده ش
 :  و گفتدیتمام خند

 رو از ی فرصت خوبنی چندیچرا با... ده اتفاقا راه عذاب دادنش رو خودش نشونم دا -
 ...  دست بدم



 را اجرا شی باز شده بود تا زودتر نقشھ ھاشی برایانگار راھ.  خنده زد ری اراده زیب
...  فرق داشت یلیخ... پسرش مانند او نبود ...  بود ری با دم شی بار بازنیفقط ا. کند 

 یلیخ
 
 
 

آه .  حواسش را پرت کرد ی از اتاق کناریی بود کھ صداشی کردن قلموزی حال تمدر
 آمد ی بدش مشتریاز ھر چھ کھ ب.  بود دهیمزاحم تازه وارد رس... از نھادش برخاست 

ھر ...  کاش الاقل پسر سامان از خودش بھتر بود ی اگفتیدر دلش م.  آمد یسرش م
 خاصش را دوست ی و نگاه ھازیچشمان ت  نکرده بود امایچند کھ در حق او بد

 .   کھ قبل از ظھر بھ او کرده بود او را معذب کرده بودیمخصوصا نگاھ. نداشت 
 ی نقاشیحوصلھ .  بوم انداخت ی ھی پای داد و با حرص قلمو را روی را تکانسرش

 وارد خانھ یاز وقت...  سروصدا داشتھ باشد تواندی نفر مگر چقدر مکی. ھم نداشت 
 ی کھ صدایاالن ھم در حال.  سرش گذاشتھ بود ینھ را رو نکره اش خایشده با صدا

 ضبط ی تلق و پلقش ھم کم از صدایا بود صدختھیضبطش اعصاب باران را بھم ر
 .  انگار در حال خراب کردن و از نو ساختن اتاقش بود. نداشت 

 ی اتاق بھ سمت گوشرونی بی حواسش را از سرو صداشی گوشامی آالرم پیصدا
 . از طرف پرھام بود امیپ. کشاند 

 کھ قبال ساکن ی تو خونھ ادمیامروز فھم...  بدم لتی کجا تحودی تابلو رو بانیا " -
 ." کردمیوگرنھ برات پست م...  یستی ، نیبود
.  را برگردان خنده اش گرفت یادگاری ی با سماجت تمام آن تابلوخواستی منکھی ااز
   ؟ستی دردش چھ بود  و قصدش از پس دادن آن تابلو چدانستینم

 شی پس دادن تابلو بی برادادی نشان مشیامھای اما پاندازدی گفتھ بود تابلو را دور بدوبار
 .  از حد سمج است

 ادی آن تابلو دنی با دخواستینم.  بھ برگرداندن آن تابلو نبود ی چرا راضدانستینم
 . و ناگوار بود تلخ شترشی کھ بوفتدی بیخاطرات

از کنار بوم بھ سمت در گام .  بھ در سرش را بھ سمت در چرخاند ی ضربھ ایصدا
 .   در را لمس نکرده بود کھ در بھ ضرب باز شدی رهیھنوز دستش دستگ. برداشت 

 ورود نیاز ا.  بود گره خورد ستادهی در ای کھ در آستانھ اری ماززی در نگاه تنگاھش
 دی بگویزی و تا لب باز کرد چدی را درھم کششی شد و اخم ھایبدون اجازه عصب

 کھ نگاھش یدر حال.  تمام وارد اتاق شد یی او را با دست کنار زد و با پررواریماز
 :  گفتدیچرخیدر اتاق م

 کردم تو رو یفکر م.  ی مقدم بگری بھ مھمون خونھ خیومدیچرا از ظھر تا حاال ن -
 ...  خواب برده

 :  گفت با حرصباران



 با شتری ببرهی رو اب مای و دنبرهی رو کھ خواب می اونینیبی می نگاه کنکلتیاگھ بھ ھ -
 ری بھ خاجی تا حاال صاحبخونھ ، مھمون شده کھ احتیدر ضمن از ک... داره تیتو سنخ

 نھ من کھ گفتی پدرجونت بھت مدی ھم در کار باشھ بای مقدمریاگر خ!!  ؟یمقدم دار
 . نھ م خونیخودم مھمون ا

 
...  سرو کلھ زدن با تو رو ندارم یمن حوصلھ ...  خوشگلھ مواظب زبونت باش یھ -

 اتراق ادیفقط بگم مھمون کھ نم.. کھ بخوام باھات سربھ سر بذارم یستی نیاصال عدد
 ...یزونیآو... از مھمون گذشتھ یعنی ی داراری اتاق رو در اختھی یپس وقت... کنھ 

 :  با خشم گفتباران
...  دیکی اون باباتھ کھ خون منو بابامو مثل زالو مزونیاوال مثل آدم حرف بزن  ، آو -

...  رونی ؟ برو بی حوصلھ نداریکنی کھ ادعا می سربھ من بزنیای گفتھ بیدوما  ک
 . ی اتاق بشنی بدون اجازه وارد ای حق ندارگھید
  ...  کھومدمیمن ن... ھوا ورت نداره ... چھ خبرتھ ...  یھ -

 :  گفتطنتی زد و با شی انداخت و پوزخندشی بھ تمام قدوباالی نگاھاریماز
 تو کارام ی و کلھ بکشی موش بشیحق ندار... فقط بھ حرفام گوش کن ... حاال بماند  -

اونوقتھ کھ فاتحھ ت ...  و تو دونمی من می منو بھ پدرم بکنی جاسوسیاگھ بخوا... 
 ...  ی دورو بر من بپلکیاز امروز حق ندار... خونده س 

 :  صورت او باال گرفت و گفتی با خشم دستش را روبروباران
 برام خط و نشون ی کھ اومدی ھستی کیفکر کرد... می شو با ھم برادهیپ...  یھ -
 برم ینیری خودشی برام مھمھ کھ برایلی نامردت خی اون بابایفکر کرد...  یکشیم

 رونیاز اتاقم برو ب...  تی عوضی نھ اون بابایھمنھ تو برام م...  تورو بکنم یجاسوس
 .  ی اتاق بشنی اارد وی ھم بدون اجازه حق ندارگھیو د
 :  شد و گفتقتری عمشخندشی ناریماز

 اتاق تو شد و نجای اھوی...  شد ؟یچ...  و من صاحبخونھ یتا حاال کھ مھمون بود -
 . یکنی مرونی خونھ شھ بی کھ تویصاحبخونھ رو از اتاق

 ادی را نشان داد و فررونیبا دست ب.  ال بود باز کرد می با خشم در اتاق را کھ نباران
 : زد
نھ من دوست دارم ...  ی اتاق بشنی بدون اجازه وارد ایحق ندار...  رونی بیھر -

 . رونیبرو ب....  ی دورو بر من باشیدورو بر تو بپلکم  نھ تو حق دار
بھ .  گوشش گذاشت یرا بست و دستش را رو چشمش کی اری مازدی کھ کشیغی جبا

 :  کرد و گفتیمکث. سمت دراتاق رفت 
 گھی اما بار دبخشمتی منباریا...  ی بنفش بکشغی دختربچھ ھا جنی عکردمیفکر نم -
 ...   سر منیاونم رو...  ی بکشغیج

 :  زدن نشان داد و با خشم گفتی را باال برد و چھار انگشتش را بھ حال تودھندستش
 . کنمیخودم ساکتت م -



 رفت در را بھ چھارچوب رونی بیوقت.  دیکوبی منی زمی را روشی حرص پاھابا
 . باران چشمانش را از ترس بست.  دیکوب

 
 
 
 ی ضربھ انکھی ھنوز از بھت خارج نشده بود کھ بدون اکردی بھت بھ در بستھ نگاه مبا

 داری در پدی در آستانھ اری مازیبھ در اصابت کند ،  دوباره در باز شد و قامت نکره 
 :  زد و گفتی باران چشمکیبھ صورت بھت زده . شد 

...  گرمی اجازه نمی وارد شدن بھ اتاقی وقت براچی خودم ھیدر ضمن من تو خونھ  -
 من دم از حق و ناحق نزن کھ بد ی ھم براگھید...  ی گلھ نکنیی فردا جایخواستم بدون

 . ینیبیم
.  فرستاد رونی اش را بنھی بار باران نفس حبس شده در سنی ا در را بست ودوباره

 : دیاز تھ دل نال.  و مواجش فرو برد اهی ی موھاانیانگشتانش را م
 ھم براش ی کمکیرویسامان کم بود ن...  شد داشی از کجا پگھی دوونھی دنی اایخدا -

 ؟ی منو داشتھ باشی ھوایخوای میپس ک...  یفرستاد
 
 

آلبوم را در کشو قرار .  دی کشرونی باز شدن درخانھ باران را از فکر گذشتھ بیصدا
 ی غزل کھ در آغوش پدرش خواب بود دلش برادنیبا د. داد و از اتاق خارج شد 

 :  گفتی ارامسی ھاریماز. بھ سمتش رفت . دخترکش ضعف رفت 
 . ش تختی نشده بذارمش روداری تختش رو کنار بزن تا بی رویبرو پتو -

بعد از خواباندن .  تخت کنار زد ی فورا وارد اتاق کودکش شد و پتو را از روباران
 .   ھم از اتاق خارج شدندیدخترشان ھر دو شانھ بھ شانھ 

  شد ؟ی چیری کھ قرار بود بگیپس ناھار -
  پاسخ دادچرخاندی را در دستش مچی کھ سوئی لباسش را باال زد و در حالنی استاریماز

: 
 آماده زوی تو مارمیتا من برم غذاھا رو ب..  ارمشینتونستم با غزل ب...  نھی ماشیتو -

 . کن
 بھ داخل ینگاھ.  دی چزی می را رووانی بشقاب و قاشق و لعی باران سراری رفتن مازبا
 گری ھم مانند دخچالشانیمدتھا بود .  نکرد دای پزی می روی برایزی انداخت ، چخچالی
 . شدی مدای در آن پی ضرورجتاجیفقط ما.  نبود خچالھای

 بھ صورتش ی نگاھنھیدر آ.  را بست و بھ سمت اتاق خوابشان رفت خچالی در
 دانستیم.  را بھ رنگ آتش در آورد شیلبھا. دستش بھ سمت رژقرمز رفت . انداخت 

 بھ گردنش زد و از یعطر.  رنگ را دوست دارد نی اگری ھم مانند مردان داریماز



 کھ در دست داشت وارد ی مصرفکباری ھم با ظروف اریماز.  اتاق خارج شد 
 .   لبش نقش بستی روقی عمی باران لبخنددنیبا د. آپارتمان شد 

 :  و گفتدی دست آزادش لپش را کشبا
 بعد از سھ سال در... بابا بھ فکر قلب منم باش ... محالھ محالھ ی خوشبختنھمھیمنو ا -

 ...  جنبھی و منم کھ بیبھشت رو برام باز کرد
 کوچکش بھ یبا مشت ھا.  حرفش شد باران را بھ خنده انداخت ی کھ چاشنی اخنده
 .  سفت و محکمش زدیبازو

 بزنم ی چرت حسابھی بعد از ناھار دی بخوابم بای نذاشتشبید...  نکن ادیروتو ز -
 . شمیوگرنھ سردرد م

 .  گونھ اش نشاندی کوتاه روی حلقھ زد و بوسھ اشیھا دستش را دور شانھ اریماز
 ھوشتی بنیھمچ.... خودم بلدم چھ جور بخوابونمت ... من قربون اون سرت بشم  -
 .  خوابت بردهی کی کھ نفھمکنمیم

 .  رفتزیبھ سمت م.  از او فاصلھ گرفت ی کمباران
 دی کھ بایی حرفاینکردفقط شما تا منو خواب ... خودم بلدم بخوابم ... الزم نکرده  -

 .  رو بزن کھ من طاقت صبر کردن ندارمیبزن
 شی بھ باران باری از حد مازشی ھا و توجھ ھات بی کھ با شوخی از خوردن ناھاربعد

 ی دستش را گرفت و در حالاریماز. رفتند ییرایاز اندازه مزه کرده بود ، بھ سالن پذ
 :  گفتکردی نوازش میکھ بھ نرم

اونم ...  می و رفتمی گروه شدھی مون بود کھ با بچھ ھا ھیاون عکسا مال سفر ترک -
 کھ با ھم ی در مدتیانیالبتھ خودت کھ در جر...  با تو آشنا بشم نکھیدوسال قبل از ا

 می با ھم عکس داشتی ھنوزم با ندا دوست بودم و کلمیکردی می پدرم زندگی خونھ یتو
...  کرده بودم ی پدرم بود کپی خونھ ی کھ تویوتریامپ کی عکسا رو تونیاما ا... 
 پاک ی و احساسم بھ تو رو شناختم اون عکسا رو بھ کلی شدمی کھ تو وارد زندگیزمان

...  سر پدرمھ ری ھست زی ھر چدونمیم...  نرفتم وتری سراغ اون کامپگھیکردم و د
 از ھمھ اونو شتریب  مای کھ بھم خوردن زندگیدونیم...  کنھ ی تالفنطوریخواستھ ا

 . کنھیخوشحال م
 :  من و من گفتی با کمباران

 ؟یدی مدت ندا رو ندنی تو اصال در ایعنی -
 با ھم تو پاساژ یگاھ...  یکنی اما نھ اونجور کھ تو فکر مدمشید...  گمیدروغ نم -
 باشھ اونم ساکن یھر چ...  دمشی کھ غزل رو برده بودم دی بارم تو پارکھی و راژهیت
 نبود و فقط بھ سالم ی عمددارھامونی کدوم از دچیاما بھ جون غزل ھ...  اطرافھ نیمھ

 نھی خوشحال بشھ ببدیشا...  پدرم دنی برم ددیحاال من با...ن یھم...  شدی ختم میکیو عل
 .  نقش بر آب شدهدهی کھ کشینقشھ ا
 :  وارد کرد و گفتی بھ دستش فشارباران



 ی براگھی راه دھینذار ...  خطرناکتره یپدرت از ھر دشمن...  شو الی خی باریماز -
 . زنھی کارا بھم منی ما رو داره با انیبذار دلخوش باشھ کھ ب...  کنھ دایآزار دادنمون پ

من اونو بھتر از تو ...  شھی دلخوش نمزای چنیاون با ا...  باران یتو چھ ساده ا -
 . شناسمیم
 
 
 

 :  با اخم گفتباران
 گلھ ی تا فردا جادمیدارم ھشدار م....  و تو دونمی سراغ پدرت من می اگھ براریماز -

 ضربھ بخورم ی اگھی و بھ صورت دگھی دی جاھی طاقت ندارم از گھیمن د... نباشھ 
  ؟شھی کھ روبروتھ باران چندسال پی باراننیا...  اریمن داغونم ماز... 
 :  کرد و با باال بردن دستانش گفتینی خشم باران عقب نشدنی از داریماز

 اما بھ کنمی ؟ باشھ بخاطر آرامش شما ھم شده سکوت میکنیچرا داغ م...  میمن تسل -
 و بدون ادی بشی پی مشکلگھی اگھ بار دی از من قبولش دارشتری کھ خودت بییاون خدا

 یمشکل نی چنھی و کناشی با نی ، بخوای کنانی رو بتی تا ناراحتی بپرسی سوالنکھیا
 در ی چھ دشمنیتو کھ بھتر از من خبر دار...  و تو مدونی من میرو دوباره درست کن

 ؟ کھ ی کھ چی رو نابود کردمونیاونوقت ساده لوحانھ زندگ...  نشستھ مونی زندگنیکم
 ی باالخره با خوبباشی با فراز و نشی بعد از اون ھمھ سختنباریا!!!  یاعتماد نداشت

 یکم... باش مونی زندگقبمرا...  ندارن ی داستانا آخر خوشیاما ھمھ ... تموم شد 
 .  داشتھ باشتیدرا

تو ھم مدام ...  ھی بھ چی چدمیخودم فھم...  یکنیچقدر مؤعظھ م...  چتھ ؟اری مازیھ -
اگھ ...  خودت بود ریتقص... اگھ اعتماد نداشتم ...  سالھا رو نکوب نیتو سرم ا

 . کردمی داشت انقدر زود شک نمیال عاد روتیزندگ
 مبل بلند شد و دستش را یاز رو.  کرد ی شد و نچرهی خاموش خونی بھ تلوزاریماز
 .  گرفتن دست باران دراز کردیبرا

 شد من مراقبش داریاگھ غزل ب...  می بخوابمی نمونده بریزی شدن غزل چداریتا ب -
 .  ھستم تو استراحت کن

 از جا برخاست تا بعد مدتھا در یست گرم او گذاشت با تشکر دستش را در دباران
 ی ، گذشتھ مانند صفحھ دای چرا جددانستیاما نم. ارامش روزش را بھ شب برساند 

 خواب و خوراکش را بھ ھم زده بود نیھم.  رفتی چشمانش رژه می جلونمای سشینما
 ی سر روی با راحتاری پر از محبت مازود بود ھمانطور کھ شب گذشتھ با وجدواریام. 

 .  ھم بگذاردیبالش گذاشتھ بود در آن زمان ھم راحت چشم رو
 

  روز بھ روز آزار دھنده  تراری و حضور مازگذشتی پشت ھم مروزھا
 



 
 
 ی و گستاخییاما پررو. تا با او ھمکالم نشود ماندی در اتاق خود مشتریباران ب. شدیم

 عذاب یانگار او ھم برا.  شدیدرش ھم م از پدر خودش شامل حال او و ماری غاریماز
 خانھ خراب کن خطاب یعلنا مادرش را موجود. دادن پا در آن خانھ گذاشتھ بود 

 .   آوردیدر م ی و اشک مادرش را بھ ھر نحوکردیم
 در یگاھ.  خوردی غصھ مشی کھ از مادرش داشت اما از ناراحتییھای تمام دلخوربا

 کھ در ی و بغضی چشمان اشکی اما وقتدانستی می عذابنیخلوتش مادرش را محق چن
 بعد از سھ ماه کھ از ورود پر نکھیتا ا.  سوزاندی دلش را مخوردی مادرش گره میگلو

 ...   بھ جان ھم افتادنداریباران و ماز   گذشتھ بود ھنگام صرف شامشیاز ماجرا
 ی غذاھا روتازه.  نشستھ بودند ی ناھار خورزی شب زمان شام ھر چھارنفر دور مآن
 :  درھم رو بھ پدرش کرد و گفتی با اخمھااریماز.  شده بود دهی چزیم
  نیای بھ نام زدن اون خونھ بی برادی نره فردا باادتونی یراست -

 . محضر
 :  با اخم گفتسامان

 منو نیھوا ورتون نداره کھ بخوا...  کنمی کھ بنام مادرت مھیزی چنی اخرنی ای ولامیم -
 . نیبدوش
 :  زد و رو بھ فرشتھ کرد و گفتی پوزخنداریماز

 من کھ تموم ثروت چارهیمادر ب...  کھ خونھ خرابکن ھستن یی کار کسادنیدوش -
اگھ مادرم نبود ...  دست مزدش ؟نھیحاال ا...  تو دست و بال شما ختی رو رشیپدر

 نیفکر نکن االن تو ا...  ی براش خط و نشون بکشی کھ بخوای نبودیچیشما ھم ھ
 ی رو ھاپولمونی زندگخوامی کھ منھی ازا...  رینھ خ...  شماست یخونھ ھستم از خوب

 .  آب روش بخورنوانمی لھینکنن و 
بھ سرعت نگاھش را بھ سمت مادرش .  پر از خشم و نفرت بود نی از آنھمھ توھباران

ش  سامان کنار گوش مادرنی بنیدر ھم.  ندی از مادرش ببی عکس العملدیچرخاند تا شا
تا بھ حال انقدر او را خوار و .  بود ی مادرش ھم جاری و اشکھاکردی میزمزمھ ا

...  جا برعکس بود نی پدرش داشت در ای روش کھ مادریسلطھ ا..  بود دهی ندفیضع
 !! بود ؟ی ، راضدیچرخی با نظر سامان مدی باشھی کھ ھمی زندگنیواقعا از ا
 .  تحمل کند او ھم مقابلھ بھ مثل کردنتوانست

 و نابودمون کرد دی ما چسبی کھ مثل زالو بھ زندگی کسنیانگار خبر ندار...  دایببخش -
 از یکیتازه خود شما ھم با بھم زدن روابط پدرو مادرم ...  بود یپدر جنابعال.. 

اموال  دنی کردن و باال کشی کھ اھل ھاپولیپس اون کس...  نی ھستیمقصران اصل
 کردن بود یاگھ مادر من اھل ھاپول...  یدست پروده ش پدرتھ و البتھ تو ھم...  ھیگرید

 لشی کھ شما تحویفی اراجی واسھ شوی و زندگدیکشی خودش دست نمیاز خونھ و زندگ
 ...  کردی ما رونابود نمی ھمھ نیداد



 :  سامان کرد و با تمسخر گفتروبھ
 نیبگ...  نداشت ی ارزشچی اموال شما در برابر اموال ما ھنیالاقل بھ شازده تون بگ -

 ...  نی از پشت  بھش خنجر زددنویکھ با کلک بھ پدرم چسب
 :  کرد و با خشم گفتاری رو بھ مازدوباره

 بھتره ھیی بابانی ھمچی داره و خودش ھم دست پرورده ی پدرنی کھ خودش چنیکس -
کھ زن مردم ...  میستی نی و عوضشرفی بالل شھ و حرف مفت نزنھ الاقل ما مثل شما

 ساقط ی و بچھ ھاش را از زندگمی اموالش رو غارت کنموی بکشرونیرو از چنگش ب
 یوگرنھ موندن تو...  پدرت ی نقشھ ھااز  ھمشیینجایدر آخر بگم اگھ ما ا...  میکن
 . خوادی پدرت کفاره می رودنی خونھ و دنیا

 .  دی کوبزی میرا رو و سامان با خشم دستش دی خنداریماز
 .. با ھر دوتونم...  نیخفھ ش -

 :  دستش را باال برد و خندکنان گفتاریماز
... البتھ حقتھ ھااااا ...  بابا یدی پرورش منتی آستی رو تویی مارھانی چنادیخوشم م -

 ی حرف بخوری وجبمی ننیحقتھ کھ از ا... ی زن طالق دادنی مادر منو بخاطر ایوقت
. 

 :  کرد و گفتاری رو بھ ماززی تمسخر آمی ھم خنده اباران
 . چارتی پدر بنی چھ کار کنھ ادی بای ھستی تو کھ افعمیخوبھ ما مار ھست -

 .  سامان چشمان باران و فرشتھ را از ترس ، بستی نعره ی صدادوباره
 سرتون خراب ی خونھ رو رونی حرف بزنگھی دی کلمھ کیاگھ ...  نیگفتم خفھ ش -
 ..  کنمیم
 برخاست و زیاز پشت م.  انداخت نی زمی کنار بشقابش را با ضرب رووانی دست لبا

 .  آشپزخانھ را بدون خوردن غذا ترک کرد
 .   کنان پشت سرش از آشپزخانھ خارج شدنی فنی ھم ففرشتھ

 .  سرش را بھ روبرو چرخانداری مازی کھ صداکردی باران مادرش را بدرقھ منگاه
... حال کردم ...  عذاب دادن بابام ی برای ھستی خوبی ھیپا..  نیآفر... خوشم اومد  -

...  ی دلت رو بزنی و حرفایسی پدرم وای روی کھ توی جنم داشتھ باشکردمیفکر نم
 . کردی مادرت چھ جور ھاج و واج ما رو نگاه میدید

 : دی شد و غررهی شد  و با نفرت بھ چشمانش خزیمخی نشی صندلی با خشم روباران
  از ی حق نداری باباتو عذاب بدیخوایاگھ م...  نکن لی خودت دخیمنو تو گندکار -

 ... ی کننی بھ مادرم توھگھی بار دھیاگھ ...  ی بذارھیمن و مادرم ما
 :  چشمان او گرفت و با خشم گفتی را روبروانگشتانش

 . ارمی انگشتان چشماتو در منیبا ھم -
 
 
 



 نشست ، باران با اری لب مازی رویشخندی نی پرخشمش ھنوز بھ او بود وقتنگاه
 بھ نگاه ی لبخندوانیبا شکستن بشقاب و ل.  بشقاب او رھا کرد ی را رووانشیحرص ل

 :  انداخت و گفتاریمبھوت ماز
 . ارمی چشمات میوگرنھ جھنم رو جلو. حد خودتو بدون  -

 کرده بود سرحال ی کھ باران را عصبنیاز ا.  دی کوتاه قاه قاه خندی بعد از مکثاریماز
 و ھمھ ختھی شام را بھ ھم رزی بود ، انگار نھ انگار مطانی شی پسر زاده نیا. آمده بود 

 .   کرده بودیافراد خانواده را متوار
 با اریماز.  آشپزخانھ کج کرد ی بلند شد و راھش را بھ سمت ورودزی از پشت مباران

 را بھ شی باران متوجھ حضورش شود بازوھانکھیقبل از ا. شتاب بھ سمتش رفت 
 و دی داد ، دور خود چرخشی بھ بازواری کھ مازیباران با چرخش.  دیعقب کش

 تمام صورتش را کنکاش کرد و زشیھ  با نگاهاریماز.  قرار گرفت سی آن ابلیروبرو
 :  گفتی کننده اریبا لحن تحق

 .   پررو رو بشکونمیمن خوب بلدم شاخ آدما...  من شاخ نشو ی برا خوشگلھنیبب -
 ویاما زور او کجا و زور آن د.  بکشد رونی را از دستش بشی تقال کرد تا بازوباران

 :  و گفتدی او کوبی نھی سیدر آخر با مشت رو... دو سر کجا 
 .   بھ من دست نزنیعوض -

 ی کامل از کم آوردن باران فشار روتی او نگاه کرد و با رضای بھ تقالاریماز
 :  کرد و گفتشتری را بشیبازو

...  اری کھ من مازوفتھی بادتی یدی ددتی تن سفی رو روشی فشار رو دادم تا کبودنیا -
 . ینیبی دمم نذار وگرنھ بد میپا رو... پسر سامانم 

 شی پایدر ھمان لحظھ دن.  دی کوبشی پاانی را باال برد و مشی با خشم زانوباران
 ی بشیزانو.  خم شد نیی را رھا کرد و بھ سمت پاشیفورا بازو.  شد اهیچشمانش س

 .  شدی مدهی شنشی در صدافی خفیلرزش. حس شده بود 
 . کشمتیم...  لجن یدختره  -

 از یاز طرف.  برپا بود ییدر دلش غوغا.  تعلل کند از آنجا دور شد نکھی بدون اباران
 کھ ی دردی وقتیاز طرف... کردی متیبود احساس رضا از دستش خالص شده نکھیا

 بھ او ی صدمھ اخواستیدلش نم.  شد مانی از کارش پشدی را شنزدی موج مشیدر صدا
 زورت بھ طرف مقابل یوقت...  نداشت ودش دفاع از خی برانی جز ایبزند اما راھ
 .  رسدی درست بھ نظر می راھتی ھم براینرسد نامرد

 روح کی انگار بھ کردی در خانھ رفت و آمد می ھفتھ طورکی از آن شب تا بعد
 .  آمد تا گربھ شاخش نزندی و مرفتیآھستھ م.  شده بودلیسرگردان تبد

 ......  ھفتھ بعدکی درست
 
 



 از یدی شدیباران با احساس سرما...  اول آذر ماه ی ھفتھ بعد درست ھفتھ کی درست
 اتاق یانگار فضا.  آورد رونی بشیو پتری سرش را از زیبھ سخت.  شد داریخواب ب

 .  در حال انجماد بود
 اتاق کامال گرم بود و ی ھوادیخوابی کھ میشب زمان.  خوردی بھم مشی سرما دندانھااز

 .   بوددهیبا لباس خواب نازکش خواب
 ی و درجستجودیجیپتو را دور خودش پ.  کند دای ھم پینی بزشی باعث آبری اعطسھ

باز ھم . سرده سرد بود . اول بھ سمت شوفاژ رفت .  اتاقش شد یعلت سرما
 .   کندجادی را ایی سرمانی شوفاژچنی خاموشتوانستینم
 ی نمادشیھرگز بھ .  برد ی بھ باز بودن پنجره پرتی پرده افتاد با حی کھ روی موجبا

بھ .  دی نرسییھر چھ فکر کرد عقلش بھ جا.  پنجره رفتھ باشد ی پاروزی دای شبیآمد د
 کردی مشتری اش را بینی بزشی آبرگری دی کھ عطسھ ایسمت کمدش رفت و در حال

 .   بدنش را لرزاندی تمام اعضافی خفیلرز. د ی و پوشدی کشرونی بی گرمیلباس ھا
 .  سوختی می شده بود و چشمانش از داغنی سنگسرش

 وانی لکیدلش .  کردی خود را آرام می با قرصدیبا.  از اتاق خارج شد ی حالی ببا
 .  خواستی گرم مریش

از تھ دل .  صورتش گرفتھ شد ی داغ روبروری شوانی بھ آشپزخانھ پا گذاشت لنکھیھم
 نی بھتر از اتی موقعنیاما  در ا...  خواستی می بھترزی کاش از خدا چیا. ذوق زد 

 را تعارفش وانی رفت کھ لی صاحب دستی چشمانش پیبعد از مکث.  شدی نمدای پریش
 یبھ آرام.  کرد دای پی تالقاری مازطنتی پر از شو نگاھش با چشمان براق... کرده بود 

 :  گفتی آرامی برد و با صداشیدستش را پ
 . یدیزحمت کش... ممنون  -
 .   بودفھیوظ...  کنمیخواھش م -

 را ری شوانی نشست و لی صندلی کھ در لحنش نھفتھ بود رویطنتی اعتنا از شی بباران
 ی روی کرد و عرق سردتی سراشیگرما کم کم بھ درون سلولھا.  دیبا ولع نوش

 کھ یبا درد.  نداشت یحال خوب.  دی کششیشانی پیباکف دست رو.  نشست شیشانیپ
از جا ...  خورده ی سختیسرما دی بود فھمدهیچی پشی کمر و پای ھاچھیدر ماھ

 آورد و با رونی بی قرصخچالیبعد از گشتن درون .  رفت خچالیبھ سمت . برخاست 
 .  دی نوشی آبوانیل
  کوچولو ؟یسرما خورد -
 .  حرفش بودی او را نگاه کرد و منتظر ادامھ یجی گبا
 ..  ی بمونبی نصی بفھی حدمید...  بود ی خوبیھوا -
 !!؟ی کار کردیتو چ... تو  -
اصال نگات نمردم فقط اومدم پنجره رو باز کردم تا ھوا ... ھل نشو ...  زمی عزیچیھ -

 . رونی بزنھی داره از دماغت می خوردیادیاما انگار ز...  یبخور



 دانستینم.  زبانش قفل شده بود تیاز عصبان.  گوش داد شی بھ حرفھارتی با حباران
 ... دیچھ بگو

 !!! ؟کنمیمن کھ شبا قفلش م...  اتاقم ی توی اومدیچھ جور... تو ... تو -
دستش .  بود دهیسردرد امانش را بر.  او را بھ خشم آورده بود اری مازی خنده یصدا

 .  وارد کردی و فشارکمدی کششیشانی پیرا رو
 . کنھیسرم درد م... خفھ شو  -
در رو باز  از داخل نتونھ ی کسی داره کھ وقتدی کلھی تمام اتاقا یدونستیم...  یچھ عال -

 .  منھبی جی توشبی از ددیاون کل..  بازش کرد شھیکنھ با اون م
 ... یثیتو چقدر خب...  یوا -
دوست ..  امشب من مھمون دارم یراست...  یشناسی کم کم منو می جان تازه داریا -

 برو ای...  ی منو ببری و آبروی جلوشون حاضر بشختتی ری اوضاع بنیندارم با ا
 ...  اتاق خودت بمونی توای...  اتاق مامانت یتو
 
 

 بھ ی آنکھ محلیب.  انداخت نیی سرش را پانی سنگی درمانده و با احساس شکستباران
 .  بدھد بھ سمت اتاقش رفتوانھی پسر دنیا

 او را دینبا.  کندی زدن انتخاب مشی نی ممکن برای راھھانی پسر از بدترنی ادیفھم
 .شدی بھ ضرر او تمام مین دشمنیا.  کردی مکیتحر
در آخر کھ باران .  زدی و ذوق مدی تمام از وامانده شدن دخترک خندطنتی با شاریماز

 .  را بھ گوشش رساندشی صداادیبا فر.  بود دهیبھ پلھ ھا رس
 کھ ییھر چند کھ تو بعد از اون بال..  ادتتی عامی می خوشگلھ اگھ تو جا افتادیھ -

 . ستمی احساس نی اما من مثل تو نامرد و بیدی ازمن نپرسی حالچی ھیسرم اورد
 :  با نفرت نگاھش کرد و گفتباران

 ادتتیع.  رنی برن بمدی باگھی دیاونوقت مردا..  تو بذارن ی اسم مرد کھ روفیح -
 .  جور من راحت ترمنیا...  نمی نحست رو ببختی رخوامینم... بخوره تو سرت 

 شی کھ در تمام استخوانھایبا درد. را داخل اتاق انداخت خودش .  ھا را باال رفت پلھ
 .   تخت افتادی رمق روی بود بدهیچیپ
 سی ابلنیبھ خودش اعتراف کرد کھ در برابر ا.  مھم نبود شی برایزی چچی ھگرید

 ری پذبی و آسفی ضعی از او دختری اجتماعی نداشتن مھارت ھادیفھم. باختھ است 
 .  ساختھ است

 کھ صورتش را فشی مادرش ھمراه با دستان لطمی مالی صدای حالی و تب و بنی بدر
 .  کردداری او را از خواب بکردینوازش م

 . زدی مادرش در گوشش زنگ ممی مالیصدا.  را باز کرد شیبای رمق چشمان زیب



 پنجره رو باز شبی دگھی پسره منیا...  ی سر خودت اوردییدختر گلم چھ بال -
 ی با خودت چھ کردنیبب.... نکاراسیاخھ دخترم االن وقت ا...  یرد سرماخویگذاشت
 . یسوزی تو تب میدار!!! 

دوباره چشمانش را بست و در دل ھر .  حال بود حس حرف زدن نداشت ی کھ بباران
 . ارکردیچھ ناسزا بلد بود نثار ماز

او کھ نشان داده بود برنده شده ، پس .  حد مارموز بودن نوبر بود نی تا اکردی نمفکر
 .  ھا چھ بودی بازی موذنیھدفش از ا

 :  کرد و گفتی نچمادرش
 ببرمت دکتر ی تا عصری بخورارمی بی و سرماخوردگنوفنیبرم برات قرص استام -

 . ستی حالت خوب نیچرا زودتر نگفت... 
 ناھار صدات کنم کھ یاومدم برا...  نیی پایومدی شده نی فکر کردم سرت گرم نقاشمن

 . ی شدضی توو مرگھیاون پسره م
 : دی با زحمت نالباران

 ... چشمام داغھ... بذار بخوابم ...  خوامیدکتر نم -
 ی را از رواھشی سیفرشتھ صورتش را نوازش کرد و موھا.  دی رمق دوباره خوابیب
  ادی زیاز تب و گرما.  کنار زد یشانیپ

فرشتھ .  گل انداختھ بود شیگونھ ھا.  نشستھ بود شیشانی پی درشت عرق رو ی ھادانھ
 .  کاشت و از اتاق خارج شدشیشانی پی روی بوسھ ایبا مھربان

 
 
 
 مسکن  ری تاثنکھیھم.  کند ضی از عرقش را تعوسی خی شب مجبور شد دوبار لباسھاتا

 حس بود اما متوجھ ی حال و بی بنکھیبا ا.  سوختی تنش در تب مشدیوتب برھا کم م
 ی محبتھانی ایچقدر برا.  شدی بار مادرش در اتاق مکیحضور ھر چند ساعت 

 دیبا.  بوددهی نگران خود ندنگونھی را اادرش سال بود مازدهی... مادرانھ اش دلتنگ بود 
...  کھ باعث شده بود بعد از سالھا حس کند او ھم مادر دارد کردی تشکر ماریاز ماز

 ی خودش را براشیچقدر دوست داشت مانند دوران کودک...  مھربان و دلسوز یمادر
 شینعمتھا  مادرنیا...  فیفقط ح...  بزرگ بود یبودن مادر نعمت. مادرش لوس کند 

آخ کھ ..  افتاد ینان فضاحت م انھا بھ چی زندگدیچرا با.. مدت دار  و کوتاه مدت بود 
 نسبت بھ االن ی بھتری زندگتونستیم...  رفت  ی و نمگرفتیاگر مادرش طالق نم

 . کردی نمجادی اشانی در زندگیریی تغگری اگرھا دنیافسوس کھ ا..داشتھ باشند 
 نازک دخترانھ یصدا...  دیشنی می را از اتاق کناریادی زی سروصدایحالی بنی عدر

 ی ھم کنار صدایگری مرد دیصدا.  دیخندی بلند میچقدر با صدا. بود  مخش ی رویا
از .  حساب شده بود شی کارھایانگار واقعا ھمھ .  شدی مدهی  ھم شنسیپسر ابل



 کھ چھ یوا.  ضبط بھ ھوا رفت یصدا  نمانده بود کھشیوانگی تا دیزیسروصدا چ
 !  اتاق داشتنزرگی طانی شنی بود کنار اتاق ایبتیمص

 ادیاما ز.  صدا شد دنی گوشش مانع رسی پتو کرد و با فشار دستش روری را زسرش
 .   نکردیفرق

 کھ ییدردھا. چشم درد و گلو درد ھم بھ آن اضافھ شده بود.  شده بود شتری بسردردش
.  شدی مشتریصداھا ھر لحظھ ب.  حوصلھ اش کرده بود ی بود کالفھ و بیھمراه کوفتگ

 وارد ی معطلی بخواستیدلش م.  تا او را آزار دھد کندیرا م کارھا نی تمام ادانستیم
اما از عاقبت کارش ... دوستانش ببرد شی را پسیآن ابل ی آبرویادیاتاقش شود و با فر

 او را خواستیم..  بود کھ صبح ھشدار داد ی کارنی او منتظر چندانستیم.  دیترسیم
 .   خود باز کندی را برایگری دی کند تا راه آزارھابی ترغیبھ لجباز

 سرش یدرخواب بود کھ حس کرد پتو از رو.  پتو ماند تا کم کم خوابش برد ری زآنقدر
فکر .  دیبا ترس از خواب پر.  پتو بھ صورتش خورد رونی خنک بیکنار رفت و ھوا

 .   سرش باشد او را منقلب کردی شب باالی ھامھی در نسی آن ابلنکھیا
 نور کم چراغ خواب کامال قابل ری کھ زاریز صورت مای بھت زده اش روچشمان

 .  بود ثابت ماندصیتشخ
 :  گفتیبا لحن مھربان و آرام.  بھ سمت صورتش دراز شد ی بھ آراماری مازدستان

 اون اتاق سراغم ییایھر لحظھ منتظر بودم ب..  انقدر حالت خراب باشھ کردمیفکر نم -
 .  نشد خوشحال شدمی خبریوقت... 

 : لبان خشکش را بھ زحمت باز کردو گفت.  سرش را بھ سمت مخالف چرخاند باران
 . خوشحال نباش ھنوز زنده ام...  ی تو عذاب دادن ماھریلیخ... ممنون  -

...  زد شکست اری کھ مازی بود با حرفدهیچی پشی و درد در گلویماری کھ از بیبغض
 و یحس سربار.  شد  تمامنی سنگشی از طرف او برای حسنیبھ زبان آوردن چن

 دی ارزی شدنھا مری تحقنیگرفتن انتقام بھ ا...  بودن را با تمام وجود حس کرد زانیآو
 ؟؟؟

 چھره اش را رفتی کھ در سرش رژه میانگار افکار.  ارزد ی نمدانستی ھم مخودش
 .  دی نگاه در چھره اش دکی با شدی را میحس سرخوردگ. تابلو کرده بود 

ھنوز ...  یاری کم بی زودنی بھ اکردمیفکر نم...  ی ھستی نارنجچھ نازک... اوه  -
 ...   ماجرا بودمیمنتظر باق

 :  گفتشدی مدهی کھ بھ زور شنی آرامیبا صدا.  دی حرفش پرانی مباران
دعا کن زود خوب شم تا ...  رمی جا منی حالم بھتر بشھ از انکھیھم...  یتو برد -

 . یزودتر خالص ش
 شی پلکھاانی از مخواستی کھ مصرانھ می قطره اشکخواستینم.  را بست چشمانش

 کنار اریماز.  ندی بود ، ببستادهی سرش ای مرد کھ فاتحانھ باالنی شود را اریسراز
 :  پتو بود بھ دست گرفتیتختش نشست و بدون اجازه دستش را کھ رو



 با نیتونی مادرت م و تو ودارمی ، دست از سرت برمی کار برام انجام بدھیاگھ  -
 .  باباممونمیاونوقت من م...  نی کنیآرامش زندگ

 . دی کشرونی دستان او بنی با انزجار دستش را از بباران
 خور نشدم کھ یھنوز انقدر بدبخت و تو سر...  ما بسوزه یالزم نکرده دلت برا -

 .  چون تو بشمیسی جھنم ھمدست ابلنی ای موندن تویبخوام برا
 :  گفتی با لحن آروماریماز

  ؟ی گفتیچ...  کھ از دست پدرم نجاتت دادم ی روزادتھی -
 .  نھ -
 .  بتونم براتون جبران کنمی روزھی انشاال ینگفت...  یچھ حافظھ ا...بھ  -
  ؟یخوای االن عوض کارت رو میعنی -
 .. یزی چنی ھمچھی -
  بکنم ؟دیچھ کار با -

 .  از کنار تخت فاصلھ گرفت و بھ سمت در رفتاریماز
 . ی الجون باشنجوریفعال دوست ندارم ا...  گمی بھت میھر وقت خوب شد -
 ......... تو چرا -

 : دی کنجکاو پرساریاما ماز.  دھدی می چھ جوابدانستیم...  را خورد حرفش
  ؟یمن چ -
 . یچیھ -
تو کھ انقدر بدبخت ...  ادیانقدر ھم مظلوم نشو بدم م...  ادی بدم ممھیمن از حرف ن -

   اتاقت مثلی اومدم توی وقتشبید!!  ینبود
 .  اتاقت موندگار بشمی نمونده بود تویزیچ...  ی بوددهی ھا خوابفرشتھ
 :  گفتی با ناراحتباران

 . کھ باھات خوب حرف بزنمااااااایستیادم ن... خفھ شو  -
 
 
 

 : فت و گدی خنداریماز
 ی بخواب کوچولوریتوھم بگ... گھیمن برم د.  پاره شی آتی ھمون دختره یحاال شد -

 . سرتق
 در ذھن باران بھ راه انداخت کھ تا دوساعت خواب بھ چشمان ی رفت اما آشوباریماز

  پسر چھ از جانشنیا.  امدیتبدارش ن
 !!! ؟خواستیم 
 
 
 



زه دو روز از خوب شدن حالش تا.  از آن شب دوباره از ھم فاصلھ گرفتند بعد
 .  مادرش وارد اتاق شد.  گذشتیم

چنان در افکار خود غرق شده بود کھ حضور مادرش را ھم .  دی را پشت پنجره داو
 .  حس نکرد

 :  گفتیمی کنارش قرار گرفت و با لحن مالآرام
  ؟کنھی متی داره تو رو اذیباران چ -

 .  رخ مادرش انداختمی بھ نی نگاھمی نی بھ آرامباران
 از ھمھ دلم شتریاما ب...  ستی کھ قابل شمردن و گفتن نادنیانقدر ز...  زای چیلیخ -

 روزھا خبر  نی و از امیاون زمون کھ  در کنار ھم خوش بود..  مھیتنگ دوران کودک
 . مینداشت

 .  فرستادرونی بی و نفسش را بھ آرامدی کشیآھ
 شھر دارن در کنار ھم نی ای ھمھ آدم تونی ؟ اشدی منطوری سرنوشت ما ادیچرا با -

 .  کنھیکسی و بی مثل من احساس بدبختی فکر نکنم کسکننی میزندگ
 ی و گرفتاری سختی زندگی خودش تویھر کس بھ اندازه ...  دخترم یکنیاشتباه م -

مقاوم . دیبا...  ستی نی بدبخت تر و گرفتارتر از اونا کسکننیھمھ ھم فکر م... داره 
اگر ...  ی رو بچشتی زندگیبی سراشنیری شی ھم مزه یی بعد از سرباالی تا بتونیباش

 . میبردیم نشمونی از آسای نبود لذتیسخت
 یومدی کنار متی زندگی و با سختی حرفھا رو خودت ھم باور داشتنی کاش امیا... آه  -

 . میدیرسی نمنجایو بھ ا
 گذشتھ مدام درجا یبا موندن تو.  بھ جلو نگاه کرد دیا بندهی آیبرا... گذشتھ ھا گذشتھ  -
 . یزنیم

 زرد و خشک شده بود ، دست ی کھ پر از برگھای از نگاه کردن بھ استخرباران
 :  گفتیحالی و با بستادیبرداشت و رو بھ مادرش ا

 .  اتاقنی ای توییای بشھیکم  م...  سراغ من ؟نی اومدی داشتیکار -
 شب یبرا...  نجای اانی سامان بیامشب قراره خانواده ...  رفتی مادمیداشت ... آھان  -

 ما با چھی بپنشونی بخوامینم... لطفا جنگ و جدل رو ھم بذار کنار ... خودتو اماده کن 
 ...  میھم مشکل دار

  حفظ ظاھر ؟یعنی -
 . یذاری کھ اسمشو میھر چ -
. رم چھ برسھ بھ خانواده ش  سامان رو ندایمن حوصلھ ...  من نباشم ستیبھتر ن -
کار شما ھم راحت تر ...  خونھ حضور دارم نی ای من توفھمھی نمی کسامی نرونیب
 . شھیم

 :  و گفتدی او کشی گونھ ی و دستش را رودی کشی آھفرشتھ



اونم داره با پسر و دختراش ...  یینجای برادرش گفتھ کھ تو ایسامان برا...  شھینم -
 بھ آرامش میتازه دار.  کردند تی اذی براادی سامان گزک دستش بخوامینم...  ادیم
 . میرسیم

 را از دست شی جنگدگی ھی داشت کال روحاری کھ با مازی آخری کھ از ماجراباران
َ لحظھ آرامش لھ لھ مکی داشتن یبرا. داده بود   نمانده بود شی برایدر واقع رمق..  زدیَ

 . رار گرفتھ بود قی خط افسردگیرو... تا مقاومت کند 
  ؟ستی نی امرگھید...  امی مادی در نیی صدانکھی ایبرا... باشھ  -
 . فقط مواظب خودت باش... نھ  -

 .   نداشتیاری اختچی ھی وقتگفتیچھ م.  فقط نگاھش کرد باران
 

 یخانواده ا.  دیدی بار بود کھ آنھا را منی اولی برادندی نشده مھمانان سر رسشب
دختر بزرگشان ساکت .  پسر ھمراھشان بود کیدودختر و ... پرسروصدا و پر شور

 حال خونگرم تر بود نیاما دختر کوچکتر شاد و سرحال ، در ع. و پرغرور بود 
 .  گرفتی نظر مری زرا ی نگاھش کنجکاو بود و ھر حرکتبیپسرشان عج.

ِ و کنجکاو برادر زی تیه ھا ،نگادنیبا د.  ھمان ابتدا باران دورتر از آنھا نشست از
.  نشستھ بودند ییرایھمھ داخل سالن پذ.  نداشت یسامان و ھمسرش ، احساس خوب

.  کردیسامان با حرص بھ راه پلھ ھا نگاه م.  آمدن نداشت الی جمع خبیانگار تنھا غا
 .   دنبال شازده پسرش رفتھدر آخر صبرش تمام شد و خودش ب

 یزمان.  کردی می بود و بازیھ کند سرش درون گوش انکھ بھ اطرافش توجی بباران
کھ پسر خانواده سمت راستش نشست ، خواھر کوچکترش ھم سمت چپ را اشغال 

 .  کرد
 انای خواھرم کنمی ھستم و اابیمن کام...  می آشنا بششتری  کھ با ھم بھیباعث خوشحال -

  ؟می رو داری با چھ کسییافتخار اشنا... 
 .  زد و کوتاه پاسخ دادی و خواھر و برادر چرخنی کوتاه بیلی نگاھش خباران

 . باران ھستم... خوشبختم  -
 .  و جذاببایز...  ادیچقدر اسمتون بھ چھره تون م -

 بھ یبرادر سامان با لبخند.  بھ روبرو نگاه کرد دشی و تمجفی اعتنا بھ تعری بباران
 کھ سامان یدرست مثل روز...  داشت ی نگاه حس بدنیباران از ا.  کردیآنھا نگاه م

 از سامان نکھیبا ا...  ھم بودند ھی دوبرادر چقدر شبنیا.  بود دهی بار دنی اولیرا برا
 قی را بھ باران تزریچشمانش حس گنگ.  سرزنده بود و بزرگتر بود اما سرحال

) ھما ( کھ شیمادرش کنار جار.  کند ری آن را چگونھ تعبدانستی کھ نمیحس.  کردیم
 .  کردندی نبودند اما با احترام با ھم برخورد میمی صمادیبا ھم ز. نام داشت نشست 

 کھ یھمزمان با او نگاه خواھرو برادر.   دی پلھ ھا شنی دونفر را روی پایصدا
 .  شددهیکنارش بودند بھ ھمان سمت کش

 . نجاستی کھ انیا... بر خر مگس معرکھ لعنت  -



.  از ھم ندارند ی دو پسرعمو دل خوشنی ادی فھمابی از زبان کام حرفنی ادنی شنبا
 پدرو پسر را در ی موضوع ربط داد البتھ اگر حرفھانی را بھ ااری تعلل مازشدیپس م

 . میری بگدهی را نادشی با دختر عمواریمورد ازدواج ماز
  ؟نیزن عمو شما چطور..  ؟ نیخوب... سالم عمو جون  -

.  کردند ی برخاستند و با او دست دادند و احوال پرسی صندلی از رونی حاضری ھمھ
 . دادی آنھا گوش می نشستھ بود و بھ رفتار و حرفھاالی خیفقط باران ب

 
 

 .   کنار باران لبخند زنان بھ سمتشان رفتابی کامدنی با داریماز
 زونی زبونت آویدی پسر ؟ باز دختر خوشگل دیچطور...  جون یسالم کام.. بھ  -

 . هشد
 دست دادن ی را کھ براابی بدون توجھ بھ باران کاماریماز.  نگاھش کرد ظی با غباران

 :  و گفتدی خندانھیموذ.  ستادی او ای بود کنار زد و خودش جاستادهیا
 تی ، اونوقت سردگذرهی بھت خوش میادی زنجایا... نیبرو کنار خواھرجونت بش -
 . کنھیم

از صورت سرخش مشخص بود کارد بھش .   با اخم کنار خواھرش نشستابیکام
 : دی بعد سرش را بھ سمت باران خم کرد و پرسقھیچند دق.  آمد ی خون در نمیزدیم
  ؟نی ھستیباران خانوم شما مشغول بھ چھ کار -

 دستان گرمش را اریھنوز لب باز نکرده ماز.  دی کشرونی بشی سرش را از گوشباران
 :  گفتابی بھ باران رو بھ کامی دستش گذاشت و با چشمکیرو

 . کنھی می بازشی داره با گوشینیبی نمیکور -
 : دی آداب پرسی کنترل شده و مبادیبا خشم.  شد ی کفرابیکام

 . من از باران خانوم سوال کردم... ؟یدی کھ بجاش جواب میمگھ تو باران ھست -
 ی بھتره برھگی دی تجسس در حال دخترایتو بجا...  جون ی نشد کامگھینھ د -

 ... ی سرت بذاریرتیغی کاله بی تا مجبور نباشی خواھرت تجسس کنیدرمورد کارھا
 با لبخند بھ اریماز.  ھجوم برد اری با خشم از جا بلند شد و بھ سمت مازابیکام

از جا بلند شد و با . ّباران ھم از جو بوجود آمده ھراسان شد .  شد رهیحرکاتش خ
 :  گفتاری رو بھ مازی ارامیصدا

 .ااااایشورش رو  در اورد -
 :  نگاھش کرد و گفتی برداشت با نگاه خاصابی چشم از کامی لحظھ ااریماز

 . یدی لزیپل...  فقط ساکت باش یکنی نمیاگھ ھمکار -
 آندو شده بود، دستش را ی کھ متوجھ حرفھاابیاما کام.  توجھ بھ آندو نشست ی بباران

 دستانش شی راه در مشت پرقدرت پسرعموی مھی ن برد کھ دراری مازی قھیبھ سمت 
 . را بھ اسارت دستان خود در آورد



 ی االن بابات مجبور نبود برایکردی خرج مرتی خواھرت غی جور برانیاگھ ا -
 نیپس خفھ شو و بش... خواھرت دست بھ دامن من و بابام بشھ یی رسوایماست مال

 . سرجات
 رو یکی اون وقت تو خوامی بچرخھ کھ من می خدا کنھ اوضاع بھ سمتاریماز -

 . شونمیسرجات م
 :  زدی پوزخنداریماز

 .  شاخ تو شاخ شدن بامنی برایجوجھ ا..  نھ ؟ای چرخھی بھ نفعت منیبچرخون بب -
 دست باران را دیدی سامان کھ از دور رفتار آندو را می بھ چشم غره ھانکھی ابدون

 بلند کرد و بھ چشمان متعجب او ی صندلیز رو رو بھ باال او را ادنیگرفت و با کش
 : نگاه کرد و گفت

 .  شھی مرمونیداره د...  میپاشو بر -
 :  بھت زده گفتباران

 کجا ؟ -
 :  کنارگوشش گفتاریماز

 .  کن تا بعدا برات بگممیاالن زمان جبرانھ پس ھمراھ -
باران با .  دی کششی او را بھ سمت پدر و عمواری ھنوز در شوک بود کھ مازباران
 آن نی مانده بود در بی بھ او اعتماد نداشت از طرفیاز طرف.  داشتی قدم بر میسست

 .  درست است کھ انجام دھدیجمع چھ کار
 منو باران جون از قبل دیعمو جون ببخش)  کرد شی بھ عموینگاھ.. (بابا جون  -

 . شھی مرمونی داره دمی بردیبا...  میبرنامھ داشت
 :  در کنترلش داشت گفتی کھ سعی گداختھ شده بود با خشمی مانند کوره سامان

 !! کجا ؟یبھ سالمت -
 . می برگردری شب ددیشا...  میبا دوستام قرار دار.. گردش  -

 :  گفتی رو بھ باران کرد و با لحن مھربانبعد
 ...  نشده برو آماده شوری تا دزمیعز -

 :  کرد و گفتشی عموروبھ
 وگرنھ زودتر کنسلش میبابا قبال نگفتھ بود امشب مھمون دار... و جون شرمنده عم -
 . کردمیم

 :  گفتی با لحن طلبکارشیعمو. ھم فشرد ی را روشی از حرص دندانھاسامان
فقط ...  نی خوش باشنییبفرما...  کنھی نمیشما کھ براتون فرق...  کنمیخواھش م -

 !!!  دعوت کردن ؟نجای چرا بابا جونت ما رو ادونمینم
 :  دستش را پشت کمر باران گذاشت و گفتاریماز

  ؟یری خودت مای کنم تی خودم تا اتاق ھمراھزمیعز -
 لذت تینھایاما از حرص خوردن سامان ب.  از درون مانند کوه آتشفشان شده بود باران

 .   ندادارنشانی در برابر مازی مقاومتشی باطنلی خالف منی ھمی برابردیم



 .  فعال با اجازه...  رمیھ خودم من -
 از برادرش او را بھ ی را گرفت و با عذر خواھاری دور شدن باران سامان دست مازبا

 :  و گفتدی کشیکنار
 ! یکنی و خراب مزی ھمھ چی داریلعنت... معلوم ھست چھ مرگتھ ؟ -
 ھم پس شما...  ی رو مالھ کشگرونی دی نھ خرابکارکنمی رو خراب میزیمن نھ چ -

 . نی ببندششی تا کمند خانومو بھ رنی باشگھی االغ دھیبھ فکر 
 . ایحی بیخفھ شو پسره  -
 ھی یاالن بھ ھر االغ...نھ من ...  تا خودشو لو نده داشتی  برادرزاده ت مدی رو باایح -

اما من نھ ...  دو ساعت وجود نحسش رو تحمل کنھ ی حاضره برای بدیونیلیچک ده م
 ... االغم نھ محتاج پول

 :  را کنترل کرد و گفتشی بھ شدت صداسامان
 تا منو ی کرددای پکیحاال شر...  باران خانومو بھ دلت بذارما نی نکن داغ ایکار -

  ؟یبچزون
 . دی کشرونی باران آندو را از حال خود بی لحظھ صدانی ھمدر
انقدر برام ارزش ...  راحت التی خمی نداری زدو بندچیمنو پسرت ھ...امان خان نھ س -

 ...   کھ بخاطر زجر دادنت پسرت رو تحمل کنمیندار
 :  کرد و گفتاری رو بھ مازبعد

 
 
 
...  ستی نیاجی رفتن احترونی بھ بگھید...  خان فکر کنم نقشھ تون گرفت اریماز -
 .  بھ شما ندارمی بدھچی ھگھید

 رونیبدون آنکھ بھ پشت سرش نگاه کند از باغ ب.  زد رونی بی از در خروجبالفاصلھ
 تا چند دی و رفتن برادر سامان بایبا بھم خوردن مھمان.  کردی فکر می کمدیبا. زد 

 زی شده بود کھ او را مترسک سرجالی حرصاریاز ماز.  شدی دور مطیساعت از آن مح
 ی خانواده ی کھ در چشمان اعضایخشم.  ندکرده بود تا عمو و پدرش را ادب ک

 یھرچند کھ با متلکھا.  آن ازدواج مھم است شانی چقدر برادادی نشان مدیدی مشیعمو
 ینگاه پر از نفرت کمند را رو.  مھم است شانی ازدواج برانی بود چرا ادهی فھماریماز

چھ فکر   اوی درباره کردی نمی فرقچی ھشی حس کرده بود اما برااریخودش و ماز
 گفتینگاھش م...  کرده بود تی مادرش او را اذی فقط نگاه درمانده و گرفتھ کننیم
 یھمھ .  نزده بود یاما او کھ حرف"  ی و آروم باشی حرف گوش کنیمگھ قول نداد"

 شتریآن ھم ب. کرده بود شی انجام داده بود او فقط صم بکم ھمراھاریکارھا را خود ماز
 . فضا ھر چھ زودتر دور شود  بود کھ از اننی ایبرا
 
 



 
 ....  پست چھاردھمی ادامھ

 مدت شناختھ بود نی کھ در ایچقدر مردان.  دیدوی طول کوچھ را می بلندی گامھابا
.  کرده بودند دی فرصت طلب را سفی ھر چی پدر و پسر رونیا. فرصت طلب بودند 

صدمھ بزنن تو را  بھ ھم نکھی ایبرا...  یدرد داشت مضحکھ دست دو آدم پست باش
 .  حساب کار خودش را بکندگرید  کنند تا نفرکی قرار دھند و بھ تو شلبلیس
 .   شدرهیبھ اطراف خ.  ستادی ، ادی کھ رسی اصلابانی خبھ

 .   وھم در دلش انداختادهی از عابران پابانی خی و خلوتی سرد زمستانیشبھا
 ارداه داغ یچشمانش ب.  سوار شود ی رفت تا تاکسابانی خی بھ سمت کناره ی آرامبھ

. مانند کوه آتشفشان شده بود .  داشت نھی سی کھ روی ھمھ دردنیدلش پر بود از ا. شد 
 یی جاخواستیدلش م...  ردی اندازه بگتوانستی حد خشمم را نمدیفھمیحال خودش را نم

 آن یدلش برا... خواستی میکرنگی و یدلش سادگ.  ندی را نبی بشری بنچیبرود کھ ھ
 ییچھ مردم با صفا.  کرده بود ، تنگ شده بود ی ناز سالھا زندگی بی کھ با بییروستا

 و ی بخاطر دلسوزشتری بکردندی ھم میاگر در کار ھم کنجکاو. در آن روستا بودند 
 .   بھ ھم بودشانیکینزد

نگاھش با نگاه پر .  دی بھ سمت چپ چرخیجی شد و با حال گدهی از پشت کششیبازو
 را در آن مکان ی برخوردنیتوقع چن. الل شده بود .  برخورد کرد اریاز خشم ماز

 مرد نی چشمان سرخ و خشمگدنیاما با د.  بھ صورتش خورد یسوز سرد. نداشت 
 .  حس کرد تمام بدنش گر گرفتھ استشیروبرو

 !!!اونم تنھا ؟...  وقت شب نی ایری میکدوم گور -
 :  زدادی و فردی کشرونی خشم دستش را از چنگ او ب باباران

  از جونم ؟نیخوای میچ... بھ تو چھ  -
 سوار شو تا حرف ایب...  ی شدیمگھ چھ کارت کردم وحش...  نزن خودیحرف ب -

 . میبزن
 : دینال.  شد ری کھ دچارش شده بود ، سرازی باران بخاطر ضعفاشک

 ندارم چرا یمن کھ بھ شما کار...  ولم کن ی کھ دوستش داریتو رو جون اون کس -
  خدااااایا...نیکنیشما منو بھ حال خودم رھا نم

 نیدر ماش.  برد نشی را بھ چنگ گرفت و او را بھ سمت ماششی با خشم بازواریماز
 فقط از زور کردی کھ باران نثارش مییرا باز کرد و در برابر تقالھا و ناسزاھا

 نشاند دو پسر نی باران را با زور دستش داخل ماشیتوق.  کردی استفاده مشیبازو
 .  شاخ شدندشی و براستادندیکنارش ا

 رو بھ زور ی تو محل ما دختریکنی وقت شب چطور جرات منی ای آقا پسر تویھ -
  ؟یسوار کن

 :  گفتی با لحن زشتدی صورت پسرک کوبی با کف دست تواریماز
 . برو گمشو تن لش... خفھ بابا  -



با .  نگاه کرد رغضبشی میباران با ترس بھ چھره .  شد نشیرنگ سوار ماش دبدون
 : دی زل زد بھ او و غروستھی بھ ھم پییاخمھا

 . کنمیکھ مردم فکر کنن دارم بلندت م...  ؟خواستی منویدلت ھم...  ھیچ -
 : باران با ترس گفت.  شد رهی خشی روبروری را روشن کرد و بھ مسنی خشم ماشبا
  وقت شب ؟نی ایبریمنو کجا م -
 . ی االن بریخواستی کھ خودت میھمون خراب شده ا -
 .. ییجا...من کھ ... من  -
 ... یخوردی منو می مردم کھ داشتیجلو!..  ؟ی گرفتی الل مونھیچ -
 
 
 

 : دی نگاھش کند غرنکھی بدون اباران
  ؟یخوای از جونم میچ -
  ؟ی شدی انقدر عصبیحاال تو از چ...  خونھ میگردی برممی دور بزنیکم... یچیھ -

 .  دادرونی با حرص نفسش را بباران
 .. زارمی با ھام رفتار بشھ بی مثل عروسک کوکنکھیاز ا -

 .بخدا منم آدمم...  نیکنی دست خودتون می چھی تو و پدرت چرا منو بازدونمینم
.  شد رهی بھ صورت خندانش خرتیبا ح.  باران را ازجا پراند ی بلندی با خنده اریماز
 :  بعد از اتمام خنده اش گفتاریماز

 ! ؟ی گفتھ تو آدمیک -
 : دی با خشم نگاھش کرد و غرباران

 ...  و بسنیفقط شما آدم -
انقدر ھم اخم ...  ی ما بر خوردونی می کھ اشتباھیشما فرشتھ ا...نھ خانوم خوشگلھ  -

 ی کجانیبب... روزگار یھ...  و ادیم بھ نظر ی وحششتری خوشگلت بیچشما... نکن 
 ! می باشدی باای دننیا
 ؟ی کھ دوسش ندارییای دنیمگھ کجا -
 رو بکنم تا شاد می الاقل تمام سعکنمی میسع... سازمیدوسش نداشتم اما باھاش م -

  ؟یتو چ... دلم نمونھ ی رویزی کنم تا حصرت چیزندگ
 ..  تموم شھمی تا زندگکشمیفقط نفس م... یچیمن ھ-
 چرا ؟ -
 . ی کن حوصلھ مو سربردادهی جا پھیمنو !!... یکنی بابا چقدر سوال میا -

ضبط را روشن .  انداخت کی کم ترافی را در بزرگراه ھانی در سکوت ماشاریماز
 .  باران شدالی خیکرد و ب

 



کھ  یی را تا جانیماش.  داخل باغ برد ی را بھ آرامنشی شب شده بود کھ ماشی مھین
 مکث بھ سمت باران یبعد از کم.  عمارت پارک کرد ی در ورودکی نزدتوانستیم

 شد شیدای دختر از کجا پنیا.  بود کھ دلش را لرزاند دهیچنان معصومانھ خواب.  دیچرخ
 .   شوددهی وسط کششی پال جنگ و جدنیقرار نبود او ھم در ا. 

 بدجور شی عذاب دادن پدرش و نقشھ بر آب کردن نقشھ ھای ناخواستھ براانگار
 گری کھ بر عکس دختران دیدختر.  احساس شده بود ی دختر خشک و بنی ازانیآو

 دورتر از آنھا ییای کھ انگار در دنیدختر.  کردی نمکلشی و ھپی با او تیاصال توجھ 
 .   رودی مو کندی سوک سوک مدی آی می و گاھکندی میزندگ

...  در  صورتش نداشت اال ی نقصچیھ.  صورتش بھ کاووش پرداخت یو رنگاھش
اگر بھ ...  روح ی عبوس و بیدختر.  مواقع مھمان صورتش بود شتری کھ بیاال اخم

 شی دفاعواری کھ دفیح.  شدی دوست دخترانش منی از بھتریکی شک ی بدادیاو راه م
 .  دادیاو را نم  شدن بھکی نزدیچنان محکم بود کھ غرورش اجازه 

 شود داری بدادیببعد از آن تکان احتمال م.  دی خود را عقب کشی کھ خورد کمی تکانبا
 .  نشدداریاما باز ھم ب

با لمس صورتش تنش .  دی صورتش کشفی پوست نرم و لطی دستش را روی آرامبع
در دلش .  دی عقب کشعیسر.  کردی را درون خود حس مبی عجیحرارت. داغ شد 

 : کردیر متکرا
 ستمی ندهیمن کھ دختر ند.  جورن ھیھمشون ... نداره ی فرقچی ھگھی دیاون با دخترا -
. 

 در شھی کھ ھمیبا نفرت... یافتنی بود دست نی او دختردیگوی دروغ مدانستی ماما
 .  شودکیچشمانش النھ کرده بود محال بود بتواند بھ او نزد

.  کرد تا وارد عمارت شوند شی صدایبھ آرام.  را بھ چپ و راست تکان داد سرش
 .   خورد و از ھم باز شدی تکانشیبعد از دوبار صدا کردن پلکھا

  ؟ی تختت بخوابی روی بریخوایخانوم خانوما نم -
 : دی پرسگرفتی کھ از خوابش نشأت میجی شد و با گرهی بھ اطرافش خرتی با حباران

  ؟کنمی چھ کار منجایمن ا -
...  خوابشون برده ی کی جنابعالدمی بود و نفھمی واال من کھ در حال رانندگدونمینم -

 . می تختمون بخوابی رومی تا برنیشی مادهیحاال پ
 : دی و خروشدی کوبشی بازوی رویبا مشت.  حرفش را بد برداشت و کرد باران

 . کشمتی دستام منی با ھمی بشکی بھ من نزدیبخدا بخوا... چھ غلطا  -
 :  کھ سرحال بود و از لحن باران خنده اش گرفتھ بود جواب داداریماز

سھ ...پاشو دختر خستھ شدم ... سراغ من ای دفن کنن بعد بی رو کھ کشتییبذار اونا -
 . تنم کوفتھ شد... میزنی شھر دور می تومیساعتھ دار

 .   شدادهی را باز کرد و پنی در ماشی حرفچی بدون ھباران



 اطرافش حاکم طی سرد در محیسکوت.  شد ییرایو بماند وارد پذ منتظر انکھی ابدون
ھنوز بھ پلھ .  روشن کرده بودند ی خانھ را با نور کمکی تاری فضاوارکوبھاید. بود 

 :  گفترگوششی و زدیچی را از پشت پشی بازوی بود کھ کسدهیھا نرس
  ھرزه ؟یدختره .. ی بودی وقت شب کدوم گورنیمعلومھ تا ا —

 بھ صورت سامان زد و با ھمان لحن جوابش را ی محکمیلی و سدی با خشم چرخباران
 :  داد

 . برو گمشو...  ی عوضیھرزه خودت -
 بھ صورتش باال رفت اما باران با چشمان بستھ ھر یلی سدنی کوبی سامان برادستان

 .  صورتش ننشستی رویچھ منتظر ماند دست
 . ا از ھم باز کند رشی پلکھای باعث شد بھ آراماری مازیصدا

 . کشمی مشی رو با خودت بھ آتتیاگھ دستت بھش بخوره  خونھ و زندگ -
طرز حرف زدنش .  شدند رهی بھ صورت سرخ از خشم او خرتی و سامان با حباران

از حرص چنان بھ .  انداخت نییچنان با صالبت بودکھ سامان دستش را مشت کرد و پا
 .دیدی را باران بھ وضوح مشی کھ لرزش لپ ھادیلرزیخود م

 
 

 .   با حرص رو بھ باران کرداریماز
  ؟یسادی وانجای اتاقت چرا ایبرو تو -

سامان با خشم مشتش .  تکان داد و با ترس از پلھ ھا باال رفت نیی رو بھ پای سرباران
 : دی و بر سر پسرش غردی کوبگرشیرا کف دست د

  ؟نی بودیه کدوم گور دخترنیتو و ا... معلوم ھست چھ مرگتھ ؟ -
  امر. خوش گذشت یلی خی حات خالمیھر جا بود -

  ؟نیدار
تو دختر ...  نداره یچی ھنیا...  نشھ زونتی دختره آونی حواست رو جمع کن ااریماز -

 مردم رو دست روش ی و جنس پس فرستاده یزنی گلت رو کنار می دستھ یعمو
 ! ؟ معلوم ھست چتھ ؟یذاریم

 : دی پرسخوردی در ھم گره مشتری کھ بیی با اخمھااریماز
 .  بشھزونمی بھ من نداشتھ کھ آوی دختر کارنی ؟اھیمنظورتون چ -
 دل تو جا باز ی کھ توکنھی میاو مخصوصا داره کار...  یھھھ پس تو خواب...ھھھ-

 .  جزو شگرداشھنایا. کنھ 
 :   جواب دادحوصلھی و بدی بلندش کشی درون موھای کالفھ دستاریماز

 ......  بخوابمرمی خستھ شدم میلیخ...  اوردمی سر در نیزیمن کھ چ -
 .  رو برات روشن کنمییزای چھی دیبا... صبر کن پسر  -

 از یوقت.  بھ اطراف انداخت ینگاھ.  پسرش را گرفت و داخل آشپزخانھ برد دست
 .  در اطرافش مطمئن شد لب باز کردینبود کس



 بعد کھ کشھی اول پسرا رو بھ طرف خود مشی خدادادییبای دختر با زنیا..  نیبب -
 دنبالش راه افتاد طرف ی تا طرف تشنھ بشھ وقتکنھی می کرد ازشون دوررشونیاس

 . درست مثل شوھر سابقش...  تلھ ی توندازهیرو م
 از سرما درون یحس کرد موج.  دی پراری مازی آخر رنگ از روی جملھ دنی شنبا

 یضربھ .  دختر سخت و لجوج مطلقھ باشد نیباورش سخت بود کھ ا. قلبش نفوذ کرد 
 .  زد کھ ھنوز از بھت  خارج نشده بودیآخر را سامان در زمان

 اش رو ھیاز پسره طالق گرفت و مھر.  راحت شد الشیتا بھ عقد پسره در اومد و خ -
 پسره یوقت...   گرفتھ بود کھ نگو ی حجابنی کھ با اون پسره بود ھمچیزمان. گرفت 

 ماه از عقدشون ھی.  قبول کرد عیسر...  کرد یدلباختھ ش شد و ازش خواستگار
 خونھ خراب کن قھاره ھی دختر نیا...  ما غنگذشتھ از پسره طالق گرفت و اومد سرا

 منھ و شیچند روز اومده بود پ...  دختر مونده نی بھت کار ایاون پسره ھنوز ھم تو...
 پسره رو چھ دونمینم...  رو بھش بده شی و امانتادی تا بخواستی آدرس مھیازش 
 با نمیا...  خودش اومده تا حق و حقوق دختره رو بدهی ترسونده کھ خودش با پایجور

 .  ت نکنھچارهیفقط حواست رو جمع کن ب... دهی تو نقشھ کشی اموال من برادنید
  نتی کابی کرد و دستش را روی کالفھ تر از قبل پوفاریماز
 .  دادھی گاه کرد و بھ ان تکھیتک
مخصوصا ...  با دوتا ناز و غمزه بند و آب بدم ستمی راحت من از اون پسرا نالتیخ -

 ...  کھ مطلقھ باشھ کھ اصال محالھ بخوام بھش فکر کنمیکھ دختر
 دونمی می ندار دستھ گلت رو قبولی عمویتو کھ دختر... گمی منویمنم ھم.. نیآفر -

پس حواست رو ... ی ست رو تحمل کنگھی دیکی ی کھ دست خورده ی دختریتونینم
مطمئن باش ...  رهی از ما انتقام بگخوادیاون م...  تو نبنده شیجمع کن خودشو بھ ر

پس خام اون ...  سرش داره ی نقشھ توھزار رهی ماانتقام بگی از ھر دونکھی ایبرا
 . ی اچارهی کھ بی خوشگلش نشی افھیق

 .  آشپزخانھ رفتی و بھ سمت خروجدی کشیقی نفس عماریماز
من بھ شما ...  رهی بگی بتونھ ازش سواری کھ کسستی نی پسراری راحت مازالتونیخ -

 با تونستی مدیحاال اگھ دختر بود شا...  چھ برسھ بھ دختر جماعت دمی نمیھم سوار
 تو شناسنامھ گھی دیکی داشتھ و اسم  برام پاپوش درست کنھ اما حاال کھ شوھریترفند

 . چیشما ھم کمتر بھ پرو پاش بپ...  بندازه  دردسریشھ محالھ بتونھ منو تو
 .  لب زمزمھ کردریز.  لبش نقش بست ی رویطانی ، سامان لبخند شاری رفتن مازبا
حاال ...  ی دختر من و برادرم رو حرص دادنی و با ای دختر عموتو بردیتو آبرو -

 . پدرسوختھ... رو بھ صبح برسون ی شب خوشیدی کھ شنییا حرفھابرو ب
 

 اری بھ حضور در جمع را داشت ، نھ مازیلینھ باران تما.  گذشتی ھم می در پروزھا
 ی وقتیگاھ.  گذراندی کردن میروزھا را با نقاش.  دیپلکیمانند گذشتھ دورو برش م

 اطراف یابانھای و در خشدی بفھمد از خانھ خارج می آنکھ کسی در خانھ نبود بیکس



 از سالن لمی فشی نمای ھامھی در نحوصلھی بو رفتی منمای بھ سیگاھ.  زدی میچرخ
 کردن را ھم از ی نقاشیدل و حوصلھ .  نداشت ی کارچی ھی زهیانگ.  زدی مرونیب

 او را گری دشی نقاشانیپا.  لذت بخش نبود شی براگری رنگھا دیباز. دست داده بود 
 ی باشنداشتھ  بھ فردایدی امچی ھیوقت. دلمرده و افسرده شده بود .  آورد یبھ وجد نم
 .  بودتوانی نمنیبھتر از ا

 چون ندازدی بی شھرداری بھ پرھام گفتھ بود تابلو را بھ سطل زبالھ امشی پنی آخردر
 .   نداردی ارزشی او ھم داشتن آن نقاشیبرا
 خیدستان .  بھ صورتش خورد ی پارک بود کھ سوز سردتمکی نی حال نشستن رودر

 .  دستانش را ھا کردانیم.  صورتش گذاشت یزده اش را رو
 .  کنار گوشش او را از جا پراندییصدا

  چقدر منتظرت بودم ؟یدونیم.. تا حاال ؟یکجا بود...  لی سھیبھ ستاره  -
 .  آوردادی او را بھ عی بھ او ، سری سرسری نشست و با نگاھمکتی نی روباران

 . یاشتباه گرفت... راھتو بکش برو  -
 :  کنارش نشست و گفتپسرک

 ھیاز اون شب تا بھ حال در بھ در دنبال .. اصال اشتباه نگرفتم ...  اوشینھ جون س -
  ؟ی شددی شد ناپدیچ...  گشتمی ازت مینشون

 .  با تو ندارم برو رد کار خودتیمن حرف -
 از ی دختر نگاھش را بھ سمت عده ای بلند گروھی خنده ی زمان صدانی ھمدر

 بلند ی پر از عشوه ایدخترک با صدا.  کرد تی بودند ھداشی کھ در چند مترییجوانھا
 : گفت

 بھ شیپ...  در بره رشی از زتونھینم...  می جون ھستی مھمون مازیبچھ ھا ھمگ -
 .  پاتوقیسو

 .  خود چرخاند نشست و او را بھ سمتشی بازوی پسرک رودست
 خورنی ھستن و بدرد تو نمپی اکھیاونا خودشون ...  دختر حواست رو بده بھ من یھ -

 ...   بر خوردپی بود کھ با اون اکاهی سمی نعی از بچھ ھایکیھمون دختره ... 
 شیپوست برنزه و آرا.  بود ی الغر و ترکھ ایلیخ.  دوباره بھ دختر نگاه کرد باران

 آشنا بی کھ پشتش بھ او بود عجی زمخت پسریصدا.  زدی چشم می تویلی خظشیغل
 .  زدیم
 خونھ مون ی توتونمیمن نم... از طرف خودت دعوتشون کن ...  ندا دور برندار یھ -

 . گفتم بودم کھ...  رمی بگیمھمون
  ؟ی نگرفتی مھمونھی چند وقتھ یدونیم...  ای کنس شدیلی خیماز -
 خوبھ ؟...  تو و خرجش با من  ی خونھ یاصال مھمون... دھنت رو ببند ندا  -

 .   فضا را پر کردانشی اطرافی و ھوراغی جیصدا
  ؟یینکنھ با اونا آشنا... باتو بودما ... یھ -

 :  و گفتدی سمت پسرک چرخرتی با حباران



 . برو بھ کار خودت برس...  تنھا باشم خوامیم... نھ  -
 با ھم آشنا ی تا کممی شاپ کنار پارک بری کافنی تا ھمایجون من ب...  ییکار من تو -

 . میبش
 .  برخاستمکتی نی ار روباران

 .  مثل خودتیکیبرو دنبال ...  بھ اعتماد بھ نفست باالست یلیخ... برو بابا  -
با خشم .  افتاد ری رو بھ جلو برداشت کھ دستش در مشت قدرتمند پسرک مزاحم گیگام

 . برگشت و او را نگاه کرد
 ...  مردک دستمو ول کن وگرنھیھ -

 :  گفتی تر کرد و با لحن اغوا گرکی خودش را بھ او نزدپسرک
 .  بودنت رو ھم دوست دارمیوحش...  خوشگلھ ؟یوگرنھ چ -

 ییصدا.  شد دهی رفت و دستش بھ عقب کشی لحظھ صورت پسرک رو بھ کبودکی در
 . دیچیاران پبس آشنا در گوش ب

 نی زد و خورد بیبھ آن.  ادی نشونت بدم تا حالت جا بی خوشگلھی تا ایب...  یجد -
 .   و پسرک مزاحم شروع شداریماز

 لباس پسرک را از ی و گاھدیکشی را ماری گاھش دست مازی با استرس و نگرانباران
 .  دیکشیپشت م
زد و خورد بھ مغلوب شدن .  کھ متوجھ دعوا شدند بھ کمکش آمدند اری مازدوستان

 .  دادحی و فراررا بر قرار ترجدیپسرک مزاحم انجام
 کنارش بود بر سرعت ی شلوغ بود و دخترک زشت ِترکھ ااری تا اطراف مازباران
 دای را پنشی ماشابانیکنار خ.  از آنھا دور شد توانستی کھ مییتا جا.  افزود شیگامھا
در دلش .  کجاست حرکت کرد دانستی کھ نمیی سوار شد و بھ سمت جاعیسر. کرد 
آن ھم با تمام دوستانش .  در آن پارک نداشت ا راری مازدنیانتظار د. برپا بود ییغوغا

 کھ باعث ییروین.  درونش بھ قل قل افتاده بود ییروین.  او رفتھ بود شی پشیآبرو... 
 ی چالھ ااهیانگار درون س.  داشت یحس بد.  کند ی از گذشتھ از او دورشتری بشدیم

 شی براراھھی و براه.   برود تا بھ نور برسدری از کدام مسدانستینم.  شده بود ریاس
 .   شده بودیکی

رگ گردنش کھ متورم شده بود .  بود دهی دی لحظھ ای را برااری مازنی خشمگنگاه
 کھ یاز خشم.  دیترسی پسر مانند پدرش منیاران از اب.  دادیشدت خشمش را نشان م

 .  باعث زجر و عذابش شود ھراس داشت
 .  خواستی کردن می راحت زندگی امن برایی جادلش
 !!! دلش بھ آشوب افتاده بود ؟چرا
 فرمان ی پارک کرد و سرش را روی اطراف گوشھ ایابانھای گردش در خی از کمبعد

 .  گذاشت
چرا ... دیدی او را در ان پارک مدینبا.  در مورد او فکر بد کند اری مازخواستی نمدلش

 زودتر از آنجا دور نشد ؟



 
 
 

 او ی بود اراده ستادهی کھ کنارش ایی در مورد دختری کنجکاودانستی ھم مخودش
 .  متزلزل کرده بود

.  بود دهی کھ مدتھا بود در دلش تھ کشییحس ھا.  بھ سراغش آمد ی مختلفی ھاحس
 سرد ی و ھوادی کشنیی را پاشھیش. راه نفسش بستھ شده بود .  کردیس گرما ماحسا

 .  دی کششی ھاھی را بھ ریزمستان
 .  و خدا را صدا کرددی دل نالدر
 . آخھ چرا من انقدر بدشانسم -
 داری بیدر دل خدا را شکر کرد کھ کس.  و منگ وارد ساختمان سوت و کور شد جیگ
 در سالن را بست و بھ سمت آشپزخانھ یبھ آرام.  آمدنش را متوجھ شود ری تا دستین

 .  نخورده بودیچی ھیاز ناراحت. گرسنھ و تشنھ بود . رفت 
 دستش نشست و او را بھ سمت راست ی روی برق رفت دستدی دستش رو کلنکھیھم
 . دیکش

  ولگرد ؟ی دختره ی بودیتا حاال کدوم گور -
 
 

 را شی بود و دستھاستادهی اشی روبرواریماز.  دی چرخونیبھ سمت تلوز.  ستادی اباران
 .  گره زده بودنھی سیرو

 . ھر جا بودم بھ خودم مربوطھ -
 بزند اما در یمنتظر بود دوباره حرف.  و راھش را ادامھ داد دی سمت مخالف چرخبھ

 در اتاق را ھنکیھم. وارد اتاق شد .  باال رفت کی بھ کی پلھ ھا را نی سنگیسکوت
 براق بود کھ ی کفشھایھنوز نگاھش رو.  مانع بستھ شدن در شد ی براقیبست کفشھا

 .  شداق وارد اتاریدر با ضرب باز شد و ماز
 .  اتاقمی توی و اومدنیی پای سرتو انداختی چنیع!!!... کجا ؟...  یھ -

 شی کھ در صدایدی صورتش تکان داد و با تھدی انگشت اشاره اش را روبرواریماز
 . دینھفتھ بود غر

 .  و تودونمی من میحرف مفت بزن... خفھ شو  -
 بود یری زنجی اوانھی پسر دنیا.  لحظھ خشکش زد کی دی کھ در چشمانش دی خشماز
 . گرفتی سرچشمھ می ھمھ خشم از چنیا. 
  ؟یخوای از جونم میچ -
 . جونتو -

 : دی پرسرتی ھمراه با حی با ترسباران
  ؟یچ -



 گرمش بھ صورت باران یھرم نفسھا.  ستادی اشی دو قدم برداشت و روبرواریماز
 قائلھ سر نی از اتی با درادی طرف شده و باینی نر خشمگری با شدیباران فھم.  خوردیم

 .  ببردرونیسالم ب
  ؟یکردی می چھ غلطی اون پارک لعنتیتو -

 کرد کی را با دست گرفت و او را بھ خود نزدشی بازوھااریماز.  سکوت کرد باران
 . دی کشی خفھ اادی فرشدی ھم فشرده می کھ از خشم روییبا دندانھا.
  ؟یکردی میاونجا چھ غلط...  یباتو ھستم لعنت -

 .  با ترس من من کنان لب زدباران
 . یھواخور... اومدم...  یچیھ -
  شده بود ؟زونتی بود کھ آویاون مردک ک...  ی ھوا خوریآره جون عمھ ت اومد -
 . دونمینم -
  بود ؟یگفتم اون ک...  یدونی کھ نمیغلط کرد -
 ... یبخدا رفتھ بودم ھوا خور...  شناسمشیباور کن نم -

 .  با خشم او را بھ عقب ھل داداریماز
 . شکنمی قلم پاتو می پاتو اونجا بذارگھی بار دھیاگھ  -

 .  کرددای جرأت پی با جدا شدن از او کمباران
  ؟یتو چھ کاره حسن... ؟ی کیاونوقت بھ اجازه  -

 . باران با ترس بھ جند قدم عقب رفت.  دوباره بھ سمتش ھجوم برد اریماز
 چھ آدم کنھی ندونھ فکر میھر ک... یکنی کھ منو بازخواست میاصال تو چھ کاره ا -

ت دخترت و خوبھ خودم تورو با دوس... شده ی کھ انقدر عصبی ھستیپاک و منزھ
 . دمی کھ دورت بودند اونجا دیاوباش و اراذل

  ؟ھی ناجوری چھ ادمای اون پارک جایفھمینم... من با تو فرق دارم  -
 کنمی می خونھ زندگھی ی کھ دارم باھات تویی از اون ناجورایکیپس تو ھم ... ھھھھ -

 از تو بدتر ھم مگھ ھست ؟... 
 .  شدرهیبھ چشمان براقش خ برد و کی با خشم صورتش را نزداریماز

  ؟یفھمی می از بدیتو چ -
 . نمیبی ھم نفھمم رفتار و کردارت ومیھر چ -
 . ی تر از منی عوضیلی باشھ تو کھ خنجوریا!!  نھیپس مالکت ا... آھان  -

 .  گذاشت و رو بھ عقب ھول داداری مازی نھی سی دستش را روباران
برو ...  ستمی ھم باشم مثل تو و دوستات ھرزه نیمن عوض...  یبرو گمشو لعنت -

 . رونیگمشو از اتاقم ب
...  یکشی داره جانماز آب میادیتو ھم ز... رفتن و نرفتنم بھ خودم مربوطھ ... ھھھ -

 . یدیبھ پاش برسھ خودتو خوب لو م
 .  برو گمشودمی نکشغیتا ج. شرفیخفھ شو کثافت و ب -
 



 
 

 .  دی و عقب کشدی کشیقی کوتاه نفس عمیازمکثبعد .  چشمانش را بست اریماز
 .  ھم ندارمیشوخ... خودتو مرده فرض کن ی اون پارک بری توگھی بار دھیاگھ  -
 از دیای برونیتا باران از بھت حرف اخرش ب.  چرخش بھ سمت در از او دور شد با

 .  اتاق خارج شده بود
 نیی حوصلھ شالش را پای ان نشست و بی لبھ یرو.  آھستھ بھ سمت تخت رفت باران

 . دیکش
  ؟ی ھستی کگھیتو د... یلعنت -

.  گشتی ماری کھ دور مازدیچرخی می دختری فکرش در آن چند ساعت روتمام
 ھا شده ییقای آفرھی شبشتری لوند و لوس کھ رنگ پوستش از شدت برنزه شدن بیدختر

 .  بود
 :  اراده لب زدیب
!!!  کنھی خودش ھم سوالر منی ھمیبرا.. رد پسندشھ  دخترا رو مونجوریپس ا -
  گفتی درونش مطانیش
 " دمیدی رنگ پوست خودش رو مشدی مکاشیا"

 تخت افتاد ی را از تن خارج کرد و روشیمانتو.  را تکان داد و از جا برخاست سرش
 بھ خرج رتی غشی برانکھیاز ا. دستانش را بھ پھلو باز کرد و بھ سقف نگاه کرد . 

 .  لبش نشستی رویداده بود لبخند
ُ مکش مرگ ما دورت باشن یاون دخترا!  ؟ی داشتھ باشرتی و غیپسر سامان باش -

  یو بھ من بگ
 دونستن ی  عوضای گردنت رو باور کنم ی زده رونی بی و رگھارتیغ!  ؟یعوض

 !!! منو
 :  و رو بھ خدا گفتدی کشیپوف

 اعجوبھ نی فکرم رو با چنیبیخدا جون قرار نشد بعد از پرھام بھ اون نج... گھینھ د -
 سی ابلنی بھ حال ایوا...  از آب در اومد ی چشیاون با تموم خوب...  ی مشغول کنیا

!! 
  ی کدی کرد تا نفھمی و بررسلی را تحلاری با خودش حرف زد و رفتار مازانقدر

 . چشمانش گرم خواب شد
 
 

 زی می با دست رویحسیبا رخوت و ب.  را باز کرد شی پلکھاشی زنگ گوشیصدا
 . گشتی میکنار تخت بھ دنبال گوش

  ؟زمی عزھیک -
 . کنمی نمداشیچرا پ..َاه ... دونمینم -



 خوابش  ی انداخت جاادشی چشمش بود تازه ی کھ جلوی و گوشاری مازی خنده یصدا
 .  را از دستش گرفتی کرد و گوشیتشکر.  عوض کرده بود اریرا با ماز

 :  لب گفتری زستھی نام شادنی دبا
 .. لمھیوک -

 .  و پاسخ داددی کشتوری مانی را رودستش
 . نییبلھ بفرما -
 ؟یخوب.سالم باران جون  -

 :  و خشک گفتی جدباران
  ؟نی داشتیامر..ممنون  -
 مزاحم شدم ؟ -
  ؟نیدیساعت رو د...  نی باشھ کھ االن تماس گرفتدی باینھ فقط فکر کنم کار مھم -

 .  شددهی مستانھ ازپشت خط شنی لبخندیصدا
 ؟یخواب کھ نبود...  میگفتم زنگ بزنم با ھم درددل کن...  قھر کرده رفتھ دیمھش -

 :  گفتی خشک و رسمیلیخ.  شد دهی در ھم کششی اخمھاباران
 فکر نیگرفتی با ھمسرتون تماس مدی من بایشرمنده شما بھ جا... اتفاقا خواب بودم  -

 . نی و اشتباه گرفتستیکنم حالتون خوب ن
 .... نھ اتفاقا -
 .  برمدی من باستھی شای اقادیببخش -

 : دی پرسی با کنجکاواریماز.  را قطع کرد ی گوشی معطلبدون
 !!! وقت شب ؟نی اگفتی میچ -
 .  منو گرفتھ بودی شماره ی بھ سرش زده بود و اشتباھیچیھ -
  ؟نھی کارخونھ ھملیھنوزم وک -
 .  اعتماد ندارمنی ای اندازه یبھ کس... اره  -
 محلیخروس ب...  ندارم کھی مرتنی بھ ای حس خوبچیاصال ھ... درست برعکس من  -
. 

 :  را دور کمر باران انداخت و گفتدستش
 . می کار کنیحاال چ....  کردااا خوابمونیب -

 .  کردیزی ری خنده باران
 . یتو کھ چشماتم باز نکرد... فرصت طلب  -
 .  شدنداریچشمام رو باز نکردم اما تموم حس ھام ب -
 . من خوابم...  نھ یوا -

 .  او را بھ خنده انداختی کمرش گذاشت و با تکانی را رودستش
 . پرهی بخدا خواب از سرم ماری نھ مازیوا -
 . کنمی خودم خوابت مایب... چھ بھتر  -

 .  گوشش زمزمھ کردری باران زیخنده ھا انی مدر



  زنش قھر کرده بھ تو زنگ زد ؟ی وقت شب چرا وقتنی اینگفت -
 ! ؟اریماز -
 راحت یلی مخاطبت خی سکوت شب صدای توی وقتستی من نریتقص... جونم  -

 . شھی مدهیشن
  ؟یبھ من شک دار -
 .  مشکوکمکھیاما بھ اون مرت...نھ  -
 مگھ چھ کار کرده ؟..چرا ؟ -
 .  دارمی مھمتری فھیفعال وظ...  گمیبعدا برات م -
 مھمتر؟ -
 ..........  بگمیی برات الالدیبا...  یبلھ خانوم -
 
 
 

 ی رویدست.  ھنوز خواب بود اریماز.  شد داری از خواب بی با کش و قوسصبح
 .  بھ سمت حمام رفت.  دی آشفتھ اش کشیموھا

 و بھ سمت تخت دیچی را درون حولھ پشیموھا.  آمد رونی بی اقھی دق١٠ از دوش بعد
 . خم شد
 .  نشانداری مازیشانی پی روی ابوسھ

 . ای و بری دوش بگنمی بچزویتا من م...  ای امروز قرار داشتاریپاشو ماز -
 درون یاول سرک. از اتاق خارج شد .  شد داری و منگ از خواب بجی گاری مازیوقت

 .  بودیدخترکش ھمچون فرشتھ ھا در خواب خوش.  دیاتاق غزل کش
روز .  را باز کرد خچالی ساز در یبا روشن کردن چا.  سمت آشپزخانھ رفت بھ

 رونیاول از ھمھ تخم مرغھا را ب.  کرده بود ی پراز خوراکخچالی اریگذشتھ ماز
 پدرو دختر عاشق نیا. کردی ممروی تخم مرغ ندی بااری غزل و مازیبرا. گذاشت 

 . خوردی میی ناشتایتخم مرغ برا  روزھاشتری بود کھ باریعادت ماز.  بودند مروین
 بزرگ دور کمر یدستان.  بود دهیچی آشپزخانھ پی در فضامروی تخم مرغ نیبو

 . دی کشیقی شانھ اش نشست و نفس عمی رواریسر ماز.  دیچی پکشیبار
 .. تخم مرغا رونی اایحاال اول تورو بخورم ... ییچھ بو...بھ بھ  -

 و دستش را دور دیباران نرم چرخ.  گونھ اش نشاند ی نرم روی بوسھ اھمزمان
 . گردنش حلقھ کرد

 .  سر بھ غزل بزنمھی برم زی پشت مینیتا تو بش -
 ی با من بخوردی خودت ھم بانی بشایب...غزل خواب بود ...  ی خانومی دربرخوادینم -
. 
 .  من تخم مرغ دوست ندارمیدونیخودت م.. ارینھ ماز -
 . خورمیپس منم تو رو م -



 .  از سرشانھ اش گرفتی گردن باران قرار گرفت و گاز کوچکی روسرش
 .  بازوانش وول خوردانی و در مدی کشی کوتاھغی جباران
 .  باز داشتطنتی ھر دو را از شی زنگ گوشیصدا

 .  برم کارخونھ حقوق کارگرا رو بدمدیاخره ماھھ با...  ھی کنمیبرم بب -
  گردن کلفت چھ کاره است ؟لیپس اون وک -
 ھی دیبا..  ی بذارلتی دست وکری تمام اموالت رو زدی وقت نباچیبھ قول بابام ھ -

 .  کارخونھ بذارمی از خودم تویی ، ردپاییجاھا
 :  اش زد و گفتینی با انگشت بھ نوک باریماز

 . زرنگ خانوم...  جواب بده کھ خودشو کشت تویو گوشبر -
 و تماس دی کشی پوفتوری مانی روستھی اسم شادنیبا د.  بھ سمت اتاق خواب رفت باران

 . را برقرار کرد
 ستیحالم اصال خوب ن.. وقت صبح تماس گرفتم نی ادیببخش...سالم باران جون  -
 . نمتی ببدیبا..
 ... ستھی شای اقانیگی میمعلوم ھست چ -
 ..باران جون -
من ...  نی صدا کنکمی منو بھ اسم کوچی چندبار تذکر دادم شما حق ندارستھی شایاقا -

 ..  ھستمایخانوم بزرگ ن
 .. فھممی نمتیمی ھمھ صمنی منظور شما رو از امن

 کھ یتنھا کس... دارم اجی بھت احتیلیخ... نمتی ببدیبا...  یشی چرا ناراحت مزمیعز -
 .ییمکم کنھ تو کتونھیم
 نی کنتیلطفا رعا...  میپسندی رو نمی کارریمن و ھمسرم روابط غ...  نیکنیاشتباه م -
. 
 من نی ایری طالق بگیخواستی کھ می باشھ زمانادتیاگھ ... باور کن حالم خرابھ  -

 .  بھ سنگ صبور دارماجیحاال من  ھم احت... بودم کھ سنگ صبورت بودم 
 . دادیسماجت رادمھر آزارش م.  کالفھ شده بود باران

 اون گاهیاما االن من در جا.. اون روزا از شما ممنونم ی محترم من برای آقانیبب -
 ............. ی کارطی   خارج از محتونمینم...  خودم خانواده دارم یبرا... ستمیزمان ن

تنش گر .  شد رهی خاری بھ صورت سرخ مازرتیبا ح. شد دهی از دستش کشیگوش
 .  تکرار شودشی چند سال پی کار دستش بدھد و ماجرااری مازرتی غدیترسیم. گرفت 

 
 
 
 ! ؟اری مازیکنیچھ کار م -

داشت بھ . گوشش گذاشت ی را روی اعتنا با او پشتش را بھ او کرد و گوشی باریماز
 . دادی حرف مخاطب گوش میادامھ 



 نقشھ ھی بقی زندگی براخوادی زرنگ تو برو کاله خودتو بچسب باد نبره نمی آقانیبب -
 .  کننھی آسمون برات گری ازت درآرم کھ مرغای نکن پدریکار...  یبکش

-............  
 رونی و از اون کارخونھ ھم بیکنیھر چھ زودتر حساب کتاب م...  گفتم نکھیھم -
 .  خودتھی خونت پانمتیاگھ دور و بر ھمسرم بب...  یزنیم

 .  کردیبا خشم بھ باران نگاھ. تخت پرت کرد ی را روی را قطع کرد و گوشتماس
 نیاسم ا...  رونی بکش بتی کارتو از گوشمی سنی امروز انیھم... صبحونھ بخورایب -
 . کشمشی درجا منمی رو ھر جا بباروی
 !! ؟اریماز -
پس تو ھم حواست رو ...  بشھ دهیگز سوراخ ھی دوبار از ذارهی ھم نمرهی بماریماز -

 . جمع کن و گزک دست دشمنمون نده
 ...... بدبخت کھ خودش با زنشنیا -

 تشی کھ بھ سمت آشپزخانھ ھدایدر حال.  برد رونی دستش را گرفت و از اتاق باریماز
 :  گفتکردیم
 از نی و ببایب...  از افراد پدرمھ یکی سوزهی کھ دلت براش می بدبختنیھم -

 . دهی کھ کرده بھ کجا رسیی ھاینیریخودش
 .   و بھ صورتش زل زدستادی راه اانی مرتی با حباران

 ! شھیباورم نم!!! ؟اری مازیگی میچ -
 یشناسی اطرافت رو خوب نمیھنوز گرگھا.. ی صاف و ساده ایلی خنکھی ایبرا -
  ؟ی از برادرت داری مدت خبرنی ایاصال تو..

 .  را برگرداندشیرو... بر آشفت باران
 .  حذف کردممی وقتھ اونو از زندگیلیمن خ...  از اون بشنومم ی حرفچی ھخوامینم -
 براش پھن کرده ی اقا دامنی ھمیوقت...  ی خبر داشتھ باشدمینبا...  گھی دنیھم...ھھھ -

االن اون قسمت از کارخونھ کھ ...  دهی غربت تاوان پس می ھم داره توچارهیکھ اون ب
  بدون وجود خودش ؟یکنی اداره میم برادرتھ رو چھ جوربھ نا

 . فرستھیتمام حساب و کتابھا رو براش م...  لشھی وکستھیشا -
 :  گفتنشاندی می ناھار خورزی کھ او را پشت می زد و در حالی پوزخنداریماز

 !!!  دختریچھ ساده ا -
  ؟دونمی کھ من نماری مازیدونی میتو چ -
 . گمیبھ موقعش م -
 .  باران گرفتی لبھای کره و مربا درست کرد و روبروی اقمھل
 یشی و کالفھ مشھی مداریاالن غزل ب...  گچ شده نیرنگت ع.. بخور نویاول ا -

 ! یشی می چقدر عصبشھی گشنھ ت می وقتیدونیخودت م...
 فکر شیاما در ھمان حال بھ حرفھا.  دی لقمھ را بھ دھان برد و جوی حرفچی ھی بباران

چھ ...  بھ او کمک کرده بود خائن باشد نھمھی کھ ای ، مردستھی شاشدیمگر م.. کردیم



 ی سال بود از او خبر٥ کھ یبرھان. کرده باشد ) برادرش( با برھان توانستی میکار
 .  کرده بودرونی را از دلش بی بود مھر خواھردهیاز او د  کھ قبالیبا رفتار...نداشت 

 دست سامان بود و از برادرش کمک ری کھ باران اسددگری برمی رفتار بھ زماننیا"
 کھ پدرش بھ حساب یی ، پولھارانی با ورودش بھ انکھیاما برادرش بخاطر ا.خواست 

 ی قدمچی ھشی انداخت و برانی باران را زمی را از دست ندھد ، روختھیاو ر
 )دی جدیجھت اطالع خواننده ھا" (برنداشت 

 ...مامان-
 زیاز پشت م.  کرد یبھ دختر خوابالودش نگاھ.  آمد رونی گذشتھ بی حال و ھوااز

 .  گونھ اش نشاندی روی و بوسھ ادیدر آغوشش کش.برخاست و بھ سمتش رفت 
 . ریصبحت بخ. جونم دخترم  -

 بلند شد و او را از اریماز.  او باز کرد ی با لبخند پدرش را نگاه کرد و بغل براغزل
 . بغل مادرش گرفت

  بابا جون ؟یخوب...  بھ دختر گلم سالم -
دست و .  برد رونی او را از آشپزخانھ باریماز.  با اشاره سر جواب مثبت داد غزل

 پدرانھ اش یباران مشتاقانھ رفتارھا.  برگشت زیصورتش را شست و دوباره پشت م
 بھ  کھ ھر دو بھ راه انداختھ بودند لبخند رایماچ و بوسھ ا. را بھ تماشا نشستھ بود 

 .  دادھیلبانش ھد
 ...دایترکونیخوب پدرو دختر با ھم الو م -
  ؟شھی متی حسودھیچ -

 دل زدی کھ در نگاھش موج میحسرت.  دی نرم دخترش کشی موھای روی و دستدیخند
 ی بر او کھ دستیوا... چھ کرده بود ؟زانشی و عزی زندگنیبا ا.باران را بھ درد آورد 

 .  بودختھی دشمن رابی آسی آب تویدست
 

 شتری رفتار و حرکاتش بی را رواریکنترل ماز.  بحثش شد اری از آن شب کھ با مازبعد
 کھ مادرش و سامان ی خشم ، زمانی روز از روکی کھ یبھ طور.  کردیحس م

 او رد شود یحق ندارد از سھ متر" دی خط و نشان کشاری مازیبرا..کنارشان بودند 
 ."  کشدیش موگرنھ ھم او ھم خودش را بھ آت.
. دلش بھ جوش و خروش افتاد .  افتاد شی گرفتن عمارت پدرادآتشی کھ کرد یدی تھدبا

 با آتش زدن ھمان خانھ خواستیدلش م.  شدی و در خود خاکستر مسوختیاز درون م
 .  زدی آتش درونش بری روی کھ درونش ساکن بود ، آبیا

پسر . خانھ در سکوت فرو رفتھ بود .  رفتھ بود ی روز مادرش با سامان بھ مھمانآن
 پروا بود دخترک الغر یانقدر ب.  رفتھ بود رونی ھم در با دوست دخترش بسیابل

 ندا ی شد کھ حرفھاشتری بیآتش خشم باران زمان.  آورد ی خانھ ھم می را تا تویمردن
 .  او را خرد کرداریو ماز

 .   تا او بسوزاند مخصوصا ندا را آورده بوداری مازدانستیم



 کھ ی بود و بھ آھنگدهی کاناپھ دراز کشیباران رو.  شد ییرای کھ ندا وارد سالن پذیوقت
 . کردی گوش مشدی پخش مونیاز تلوز

 . دی اعصابش کشی نازک ندا خنج رویصدا
  ؟ھی کگھی دنی جون ایماز...  یوا -

 ندا ینگاه پر از کنجکاو. کاناپھ نشست ی و رودی بھت زده از جا چری با نگاھباران
 .  روبرو شده بودیی انگار با موجود فضاکردی بھ او نگاه میطور.  دادیاو را آزار م

 تا من برم نجای ھمنیبش. نکن ری درگادیخودتو ز... زمی عزستی نی کس خاصنیا -
 . ارمی پولمو بفیک

دل باران بھ .  ندا شد بی حرفش کرد کھ نصی از راه دور ھم چاشنی و بوسھ اچشمک
بود و نبودش در خانھ .  مھم شده بود شی برااری مازی رفتارھایبھ تازگ. درد آمد 

 در مورد رتشی کرده بود و از غدی کھ او را تھدیاز زمان.  کردیفکرش را مشغول م
 یفقط تجربھ .  دادی دلش را قلقلک میست پوری زی بود حسدهی فھمییزھایخودش چ
 بود کھ او را بھ عقب یترس عامل. دیای حس کنار بنی با ای بھ راحتگذاشتیگذشتھ نم

 . کردی مبی ترغینینش
 .  او را برانداز کردی سرتا پاقی دقیندا با نگاھ. پلھ ھا را باال رفت اری مازیوقت

مثل روح ...  شھی حالت بد نمیدی ھمھ سفنیخودت از ا!!!....  یدی تو چقدر سفیوا -
 . یمونیم

 :  با اخم گفتباران
 !! باشم خوبھ ؟اسوختھیمثل شما س -
 خی نیتو معلومھ ع...  ھات بودن آدماست ی رنگ نشونھ نیا...  ی عقبای از دنیلیخ -
 ... ی احساسی بیلی خگھی درست شناختھ تو رو کھ ماریماز.  یمونیم
 ... ارهی می مردا بشھ ھرزگنی کھ خرج ایاحساس -
...  ھیافکارت عصر حجر...  یی تنھاشھی کھ ھمنھیھم...  ی ھم داریزبون تند..ھھھ  -

 .  عاشق برنزه ھاسی تورو تحمل کنھ وقتی رنگ و روتونھی چطور ماری مازدونمینم
 .  پشتش را بھ او کرد و پاسخش را دادباران

 جونت ی مازنیا...  کنمی مموی و من راحت دارم زندگادیخدا رو شکر کھ خوشش نم -
 .  مثل تویدخترا خودتو یھم ارزون

 :  گفتریدست بھ کمر زد و با تغ.  ستادی اشی روبروندا
  دھنتی توزنمی منیوگرنھ ھمچ...حرف دھنتو بفھم ...  ایزنی زر مفت میلیخ -

........... 
 .  بچھ ھا منتظرنمی برایب... ؟یتو چھ کار بھ اون دار... ندا بس کن  -
 لحظھ بھ او انداخت حس حسادت درونش نی در آخراری کھ مازی رفتن آن دو و نگاھبا

 . کردی ملی و بھ خاکستر تبدسوزاندیمانند مواد مذاب او را م.  دیجوش
 
 



 
 کرد نتوانست خود را آرام کند یھر کار.  و ندا گذشتھ بود اری ساعت از رفتن مازکی

 .  کردی می خانواده دورنی از اشھی ھمی و براگرفتی انتقامش را مدیبا. 
 و بھ خودش لعنت دی را در ھم کششیاخمھا.  دی کشرین بھ رفتن قلبش ت فکر کردبا

 . فرستاد
جز .  استراحت بھ اتاق تھ باغ رفتھ بودند ی خدمھ برایھمھ .  بھ سالن انداخت ینگاھ

 . دیشنی تلق و پلقش را از آشپزخانھ میساحل کھ صدا
 ی رویطانی شیلبخند.  را در دستش چرخاند نی ماشچیسوئ.  ساختمان خارج شد از

 .  را برداشتنی بنزیتری چھارلیدبھ . در صندوق عقب را باز کرد . لبش نقش بست 
 دانستیم.  غروب کرده بود دیتازه خورش.  غوطھ ور بود زی وھم انگی در سکوتباغ

 .   وارد ساختمان شدنی بنزیبا دبھ .  شودی نمشانیدای شب پی ھامھی خانھ تا نیاعضا
 .  بلند ساحل را صدا زدی صدابا
 . بلھ خانوم -
 .  دوستات تھ باغشیبرو پ...  رونی از ساختمان برو بعیسر -
 چرا خانوم ؟ -
 . فقط حرفمو گوش کن... نداشتھ باش یکار -

 .  کھ در دستش بود نگاه کردی مشکوک بھ دبھ اساحل
 ی بشونی بریخوایاگھ م...  رونی برو بیاگھ جونتو دوست دار... من ھشدار دادم -

 .  خونھیبمون تو
 :  با ترس آب دھانش را قورت داد و من من کنان گفتساحل

 . میشی مچارهی ھمھ مون بینجوریاما خانوم ا -
 . شھی نمتونیشما ھم طور... ُ شدم مردم چارهیمگھ من ب... بھ درک  -

. ساحل بھ سرعت از ساختمان خارج شد .  نگاھش کند راه پلھ را باال رفت نکھی ابدون
 بشی را از جشی باز قرار گرفت گوشی در فضانکھیھم.  دیلرزی مشیاز ترس زانوھا

 .  تماس گرفتی و با کسدی کشرونیب
 از یکیخط بار.  مادرش و سامان بود شروع کرد ی کھ برایی از اتاق انتھاباران

 دی و خودش رساریبھ اتاق  مھمان و بعدش اتاق ماز.  راه انداخت نیزم ی را رونیبنز
 نی تند بنزیبو.  دیپاچی درھا می ھم روی مقدارکردی تمام درھا کھ عبور میاز جلو. 

.  از تھ دل کرد یخنده ا.  را دوست داشت نیبنز ی بویاز کودک. در مشامش پر شد 
 . دی کشادیبلند فر یبا صدا.  دی ھا دور خودش چرخوانھیمانند د

 ندازمی بھ راه مکتی آنتی خونھ نی با ای قشنگی بازشی چھ آتنی و ببایسامان خان ب -
 .  عذابش بدهدمیخدا جون ھمونطور کھ من عذاب کش...ھوراااااااا ... 
 نیدر ح.  کارش را ادامھ داد عیسر.  ھدر رفت شی دستش کج شد و مقداری تودبھ
 شد کی نزدیبھ در ورود.  کردی باز منی از بنزی رفتن از راه پلھ ھمانطور راھنییپا
 ... با شوق بھ کل ساختمان نگاه کرد. 



 ...  برپا شھیشیچھ ات.. یآخ -
 آتش ی برایزیدنبال چ.  در گذاشت رونی را بی خالیدبھ .  قھقھھ زد ی بلندی صدابا

 کنار اجاق گاز یک را از کشوبھ آشپزخانھ رفت و فند. گشتی مینیزدن راه بنز
 رونیبا فشار دکمھ شعلھ را ب.  بھ فندک کرد یبا چشمان پر ستاره اش نگاھ. برداشت 

 . دیکش
 ھھھ...بومب ...  ھوا ی رورهیاالن ھمھ جا م...  جونم یا -

 . ی و سوختن رو تماشا کن سامان لعنتای بحاال
.  بھ سمت داخل ساختمان شیپشتش بھ باغ بود و رو.  شد کی نزدی در ورودبھ

 .  کردیدستانش را باال برد و با خانھ خداحافظ
 . من رفتم... ی بایبا -

با حالت .  اتاقش جا مانده بود ی بود تودهی چشی کھ چند روز پی افتاد چمدانادشی تازه
 نشی آورد و کنار ماشرونی را کشان کشان بنیچمدان سنگ.  بھ اتاقش رفت دنیدو
 ییرای سالن پذیفندک را بھ دست گرفت و بھ سمت در ورود.  گذاشت نی زمیرو

 . رفت
 وانھی و مانند ددیخند.  زد رونی سرکش از نوک فندک بی دکمھ را فشرد شعلھ انکھیھم

 .  شدرهیھا بھ شعلھ خ
.  شد دهی کند کھ دستش بھ سمت عقب کشکی نزدنی دوال شد تا شعلھ را بھ رد بنزیکم

 یصدا. دی از درد کشیغی اراده جی کھ بکردی حس مشی بازوی را رویچنان فشار
 نی خشمگیبا خشم بھ عقب برگشت و با دوچشم قھوه ا.آخش در گوش خودش اکو شد 

 . و ترسناک روبرو شد
  احمق ؟یکنی چھ کار میدار -
 . بھ تو چھ... ھھھ  -
 و یم بود ھوونھی دی کھ قبال داشتیبی معاریتو بھ غ... بده من اون فندکو ... خفھ شو  -

 .دونستمیمن نم
 . ستادی حال ساحل نفس زنان کنارشان انی ھمدر
 . آقانیدیبھ موقع رس... خدا روشکر  -

 .  ماده بھ سمتش ھجوم بردری مانند شباران
 ...  ی موذی دختره کشمتیم.. ؟ی تو خبرش کردیلعنت...  خائن یا -

باران .  باران داغون نشود ی دست و پنجھ ری باران را از ساحل جدا کرد تا زاریماز
 کردبھی منیی زدن ساحل باال و پای و دستانش را برادیچیپیکھ از خشم بھ خودش م

 فراخ و سفت ی نھی اتفاق رخ داد کھ از پشت بھ سنی شد چنان با شدت ادهیعقب کش
 .   اصابت کرداریماز

 ...  یلعنت... آخ  -
 . دی اش کوبنھی و با مشت بھ سدی چرخاریبھ سمت ماز.  پشت سرش را مالش داد یکم



 شودیگرگ زاده ھم گرگ م..  ی نقشھ ھامو خراب کردیھمھ ...  یبرو گمشو لعنت -
 یاما کور خوند... ی کنرونی خونھ بنی دستت اومد تا منو از ایحاال خوب بھونھ ا... 

 . رمی نمنجایمن تو و پدرت رو تا نکشم از ا..
.  اوردی آب بیوانی بود بھ ساحل اشاره کرد تا ل حال خراب او شدهی کھ متوجھ اریماز

 .  شدرهی داد و بھ چشمانش خیبعد از رفتن ساحل او را تکان محکم
 !! یکردی خودتو بدبخت می کارت داشتنی با ایلعنت -
 
 
 
 خونھ رو ی بفھمکردمیفکر م..  من سوخت کھ جلومو گرفت یتو ھم دلت برا...ھھھ  -
 .  بھ بابات ضرر زدمیشی زدم خوشحال مشیآت

 یبو.  ردیگی سرچشمھ می وار او از چوانھی حال خراب و رفتار ددی تازه فھماریماز
 تکان داد و او را با خود بھ یسر. تند الکل و چشمان خمارش طپش قلبش را باال برد 

 :  گفتی ساحل برگشت بھ آرامیوقت.  برد نشیسمت ماش
 .  شدهیتا پدرم نفھمھ چ. نی کنزی کل خونھ رو تممیگریتا ما برم -
  ؟می ببرنی از بی رو با چنی بنزیآخھ آقا بو -
 .. نی کارو بکننی انیتونیھر جور کھ م... دونمیمن چھ م -

 ھم باران را بھ خود کشان کشان اری گفت و بھ داخل ساختمان رفت و مازی چشمساحل
 دختر نیا.  دی نامرتبش کشی موھای توی و دستدی کشیاھ. انداخت نیبھ داخل ماش

 .   کشانده بودی چش بود کھ خودش را تا نابودوانھید
 .  شدنی و سوار ماشدی کشیقی عمنفس

 
 
 

 .... جدھمی ھپست
بعد از . چمدان را داخل برد .  شد ادهی پنی چمدان باران دوباره از ماشدنی با داریماز

 .   دوباره باز گشتقھیچند دق
 یایبا دقت تمام زوا.  را بست متوجھ شد باران بھ خواب رفتھ نی کھ در ماشیزمان

 :  لب زمزمھ کردریز. صورتش را کند و کاو کرد 
...  ؟ی دل ما مردا رو بسوزونیخوایم... چھ کار ؟یخوای رو مییبای ھمھ زنی ایلعنت -
 ھمھ نی افھیح...  کشونھی مشی ادمو  بھ آتی چشمات چھ جوریدیفھمی کاش خودت میا

 ........  کھیخوشگل
 درشت عرق یدانھ ھا.  شد رهی رنگش خی عنابی تمام گذاشت و بھ لبھامھی را نحرفش

 قلبش گذاشت و یدستش را رو.  دیشنی طپش قلبش را میصدا.  نشست شیشانی پیرو
 . دی کشیاھ



 . رهیگی داره خوابم موفتیاگھ غر زدنت تموم شد راه ب -
 بود دهی را شنشی حرفھانکھیاز ا.تا تھ باز نگاھش کرد  متعجب و ی با چشماناریماز

 . حرصش گرفتھ بود
  ؟یزنی می خودت رو بھ موش مردگنجوری اشھیتو ھم -
...  تمرکز کنم یمن فقط چشمام رو بستم تا کم...  من خوابم یتو فکر کرد... ھھھ  -

 . بخوابمخوامیاما نم...  ھم ی رووفتھیسرم داغ شده و داره چشمام م
 .   رفترونی از در باغ باطی را روشن کرد و با احتنی ماشاریماز

  ؟یخوابی چرا نمادیاگھ خوابت م -
 .  ندارمدنی مثل تو نشستم جرأت خوابی کنار پسریوقت -

 :  گفتدیخندی کھ می خنده زد و در حالری زاریماز
من چھ اخھ ... یکشی پاب منو وسط میاری کم بیخواینم...  یی پررویلی خشییخدا -

پس با ...  ی نداریتی جذابچی من ھیخدا رو شکر برا... برنج دارم ری شیکار بھ تو
 . چون بعدا کارت دارم... راحت بخواب  الیخ
 ...  یستی نیتو پسر قابل اعتماد..  و منم باور کردم یتو گفت..ھھھ  -
 چرا ؟ -
 پدرش مشخصھ ی خونھ ارهی دوست دختراشو ماشھی کھ انقدر عیپسر... چون  -
 . کنھی می کھ توش زندگی خونھ ایحت.. براش حرمت نداره یچیھ

دلش .  شده بود اری مستانھ اش باعث سرشوق آمدن مازی کشدار و خنده ھایصدا
 را دوست داشت حاال کھ مستانھ شیصدا.  بھ حرف بکشد شتری او را بخواستیم

 . کردی موروری خاص ھمراه شده بود کھ دلش را زی با عشوه ازدیحرف م
  کھ بد باشھدمی انجام نمی عادریپس کار غ...  میکنی می زندگمیخوب من و ندا ھم دار -
.. 
  ؟ییای حی بیلی خیدونستیم-
 . شدیندا گفتھ بود اما باورم نم -
 ھم زشت و نیھردوتون ع..  رو ببرن اسوختھی سیمرده شور تو و اون دختره  -

 ... نینکبت
از .  بھ صورتش نگاه کرد اریماز.  خنده زد کھ اشک در چشمانش حلقھ زد ری زچنان

.  و براق شده بود ی صورتشی کرده بود گونھ ھاجادی کھ الکل در بدنش ایحرارات
 بود کھ جرأت یری دختر مانند ماده شنی گونھ اش را ببوسد اما ای روخواستیدلش م

جلو برد و دستان گرم باران را در  را دستش  ارداهیب.  شدن بھ او را نداشت کینزد
 . دست گرفت

  ؟ی کھ انقدر شنگولی کرددای پی از کجا آب شنگولطونیش -
 .  کرداری بھ مازی و منگ نگاھجیگ.  زد ی لبخندباران

  ؟یستیمگھ جاشو بلد ن -
 ! ی تو جاشو بلد باشکردمیاما فکر نم..چرا  -



 ھمھ یجالبھ بابات جلو...  بود خچالشی یتو...  اتاق کار پدرت یرفتم تو.. ھھھ  -
 ھم از خدا و یادی و کنھی مست مشی انچنانیای خونھ و مھمونیحاج آقاست اما تو

 . کنھی نمغمبریپ
  ؟یحاال چقدر خورد -

سرش را بھ . امدی نادشیچقدر خورده بود ؟ ھر چھ فکر کرد . مکث کرد ی کمباران
 :  گفتی داد و با لحن کشدارھیپشت تک

 .  بزنمشی کنم اون خونھ رو آتدایجرات پ.  بره ادمی خوردم کھ غمھام یبھ اندازه ا -
 .   شدی انجام دھد عصبخواستی کھ می کاریادآوری با اریماز

  ؟ی بود کردی اون چھ کاروونھید -
 ھمونطور کھ بابا جونت عمارت پدرم خواستمیم...  کنم چارهی سامان رو بخواستمیم -

 نامرد یاما تو... نمی ببشی نابودخواستمیم...  بزنم شی خونھ شو آت زد منمشیرو ات
 . ینذاشت

 یدادیفقط آتو دست اون م...  یزدی بھ اون نمی ضررچی گرفتن اون خونھ ھشیبا آت -
 ممکن بود یحت...  کردی میحتما سرت تالف.. ھی انھیاون ک...تا تورو تحت فشار بذاره 

مثل مار ...  یشناسیتو اونو نم...  زدن اموالش تو رو زندان بندازه شیبھ خاطر آت
 . کنھی نمول  رو نزنھششیتا ن... مونھیم
 ھم گھید. شدمی زندان ازتحمل کردن تو و بابات راحت میالاقل تو... چھ بھتر  -

 . شدی ھم تموم می ترس لعنتنیا... دیرسیدستش بھم نم
 یذاریچرا منو بابامو کنار ھم م!! تو کمک کردم  ؟من کھ بھادیتو چرا ازمن بدت م -
 ؟

 علت دانستینم.. آمد ؟ی فکر بود چرا از او بدش منیدر ا.  چشمانش را بست باران
 . ختی ررونی بدی کھ بھ زبانش رسیزی باال انداخت و چیشانھ ا. آن نفرت چھ بود 

 چی الوات ھیبھ مردا..  ی الواتیلیدوما تو خ... اوال کھ گرگ زاده عاقبت گرگ شود  -
 شبا کھ با یبعض... ترسمی مشرفتی بی از تو اون بابانی ھمی براستی نیاعتبار

 ی کھ تویی از وجود توکنمیوحشت م...  خوابمی تا صبح نمیریگی میدوستات مھمون
حالم بد ... َاه ... ی زشتت رو بلند کردین موھایچرا تو انقدر ا... ی ھستیاتاق کنار

 ...... خوردهھیبذار ... یزنی چقدر حرف میوا...ی فرفری موھانی از اشھیم
 
 
 

 دهی کھ شنیی از حرفھااریماز.  کال خاموش شد نکھی آمد تا انیی پاشی آھستھ صداآھستھ
 یدر خواب.  بھ صورت باران انداخت ی نگاھمین.  لبش نشستھ بود ی رویبود لبخند

 ...  فرو رفتھ بودقیعم
 کجا دانستینم.  رفتی منیی را باال و پاابانھای خیکی یکی.  شده بود رهی روبرو خبھ

 دختر بھ نیا.  بود سرحال بود دهی زبانش حرف کشری از زی مستی تونکھیاز ا. برود 



 لبش گذاشت یدستش را رو. کردی ، بھ ظاھر او ھم توجھ متفاوتیظاھر خونسرد و ب
.  کردیشان داده بود را امتحان م خود باران نھ کی راھدیبا. و بھ فکر فرو رفت 

 بود دهی کھ او را در پارک دیاز آن روز.  سخت بود شی دختر برانیگذشتن از ا
 بخاطر دیترسیم.  آمدنش بھ خانھ او را نگران کرده بود رید. خونش بھ جوش امده بود 

افسونگر   با آن چشمانفی و ظرزنقشی ریدختر.  شود رونیبی گرگھا ری اسشییبایز
 .   بودنشیھزاران خطر در کم

 پارک ی رستوران باغی را روبرونیماش.  دی بھ خود آمد خود را در فرحزاد دیوقت
دلش نوازش آن .  شد رهیبا دل جمع بھ صورتش خ.  دیکرد و بھ سمت باران چرخ

 ملتھب ھم ی طعم آن لبھادنی بھ چشیحت!! دروغ چرا ... خواستی را مفیصورت لط
اما احترام .  او سخت بود از  گذشتنی دخترنیبودن در کنار ھمچ.  ردکیفکر م
 اما از تھ دل خواھانش دادیبا زبانش او را آزار  م. دختر قائل بود نی ای برایخاص
 ...   ابرھا بودیآنوقت رو..  دادی متی رضای بود بھ دوستیکاش دختر...بود 

 
  تخت نشستی رورتیبا ح. کرد  و منگ بھ اطرافش نگاه جیگ.  را باز کرد چشمانش

 . 
 !!!... کجا بود ؟نجایا
 !! آمد ؟ی نمادشی بھ یچی آمده بود کھ ھی مکاننی بھ چنیک

 دستش را یبھ آرام.  کندی سرش ھم درد می موھاکردیحس م.  داشت یبی عجسردرد
 نمانده بود از تعجب شاخ در یزیچ.  انداخت شی بھ پھلوینگاھ.  دی کششی موھایرو

خشم و .  دی کشی نفس راحتشی لباسھادنیبا د.  بھ خودش نگاه کرد عیسر.  اوردیب
 کھ فی رودست خورده ، حسی ابلنی از اکردیحس م.  وجودش را لرزاند تیعصبان

طاقت صبر .  اتاق نا آشنا در آورده بود نی چھ بھ روزش امده کھ سر از اآمدی نمادشی
 . دی کوباری مازی بھ بازویمشت. کردن نداشت 

  ؟یکنی چھ کار منجایا... ؟یمنو کجا آورد...  نمیپاشو بب -
 حرکتش بھ نیدر ب. دی زد و بھ جھت مخالف او خوابی با چشمان پر خواب غلتاریماز

 .  شدھوشیدو باره ب.  گفت یزی چیصورت نا مفھموم
 .  و بھ شدت تکانش داددیدستش را بھ سمت خودش کش.  شد کشی نزدباران

 .  و تودونمی من میاگھ بلند نش...  ی سرم آوردییچھ بال ... نمیپاشو بب -
با دستان .  زد مھی خشیباران با خشم بھ رو.  نشان نداد ی عکس العملچی ھاریماز

 ی چھ اتفاقنکھی و ندانستن ادیاز استرس شد.  کردی ماریکوچکش شروع بھ زدن ماز
انگار . کردیکمرش درد م.  بود دهی راه نفسش را برنی سنگی افتاده بود بغضشیبرا

 افتاد و اری تار بھ جان مازیبا چشمان.  شد ریاشکش سراز.مانند چوب خشک شده بود 
 .  زدادیفر
 منو وونیح!... بلند شو تا نکشتمت یِنامرد عوض... ؟ی سرم دادیی چھ بالشرفیب -

  ؟یکجا آورد



دستش را .  شد رهی بھ صورت اشک الودش خرتی چشمانش را باز کرد و با حاریماز
 بھ صورتش اصابت کردی کھ نوش جان میی صورتش سپر کرد تا ضربھ ھایجلو
 . نکند

 !!!  چت شدهنمی ببریآروم بگ... چھ خبرتھ باران ...  سیھ -
 اری بود کھ نثار مازیی و ناسزادادی فقط دستانش را حرکت مدیشنی گوشش نمباران

 حرکت محکم بھ کی دستان کوچکش را با  بارانی کالفھ از شلوغ بازاریماز.  کردیم
 .  در آورد واو را تکان دادشیاسارت خو

 نی عیچھ مرگتھ اول صبح... چھ خبرتھ ؟..  گمی می چنیساکت شو بب...  سیھ -
  بھ جونم ؟ی افتادایوحش
 :دی نالزدی ھمانطور کھ زار مباران

بعدش ھم ...  کشمتیبخدا م... ؟یبا من چھ کار کرد...  ی عوضی خودتیوحش -
 ... ینامرد تو از من سوءاستفاده کرد... کنمیخودمو خالص م

 نی ادی کردم کھ بایمن چھ غلط...  ؟ یگی کھ مھی چرت و پرتا چنیا... بسھ دختر  -
ُ عق و پق جنابعالشبیبده از د!!..  بشنومی وریھمھ در خودت ...  کردمی رو جمع میُ

ِتا خرتناق زھرمار  ! ی منو گرفتی قھی حاال ی کوفت  کردیِ
 : دی انداخت و نالنیی سرش را پازانیاشک ر.  خستھ شده بود ادی زی کھ از تقالباران

تو کھ ھر ... شرفیب...نامرد .. ؟یکردی از حال من سوءاستفاده مدیاونوقت تو ھم با -
  ؟ی دختر ھرزه دورتھ بھ من چھ کار داشتی بخوایچ
 کردمی مادرت پرتت می جلوبردمتی مشبی دنی ھمدی بایمن لعنت... خفھ شو باران -

 خواستمی کھ مفیح!... کرده تی تربی عجب گل دخترنھی اتاقت تا مادرت ببیتو
 !!!  دستمزدمنمیا...  کنم برات یآبرودار

 کنترلش را از شیِاز ترس ، از دست دادن آبرو. ختیری در سکوت اشک مباران
 .  دست داده بود

 .   بودی روز کرده بود از خود عصبانادهیز دنی روز قبل در نوشنکھی ااز
 ری زی خاصمتی گرفت و با مالنھی حال و روزش سرش را در سدنی با داریماز

 . گوشش زمزمھ کرد
 جمع انقدر التیخ... باور کن من بھ تو دست ھم نزدم ... ی اشتباه فکر کردیخانوم -

 شب ی ھامھیتا ن.  خراب بود یلی حالت خشبید...  ستمی نی ادم پستیکنیکھ تو فکر م
 تا ببرمت یشدی نمداری بکردمی میھر کار.  ، خوابت برده بود دمی چرخابونای خیتو

 ستی نی خوبی پدرم و مادرت صحنھ شی خونھ پرمت اگھ بغلت کنم ببدمید...خونھ 
 .  تا حالت کھ جا اومد برت گردونمنجایاوردمت ا

 از یچنان آرامش.  جادوداشت شیاصد.  دیچی باران پینی بری عطر تلخش زیبو
 کھ با دست یدر حال.  شد کھ ناخوداگاه اشکش قطع شد ی در وجودش جارشیحرفھا
 .  او برداشتی نھی سی سرش را از روکردی را پاک مشیاشکھا

 ! باور کنم ؟یعنی -



 ی از حال و روز خودت بفھمدی بایتو کھ خودت تجربھ دار...  ی باور نکندیچرا با -
 تو سوءاستفاده کردم ی من از مستی چون مست بودیکنیفکر م...  نکردم یکھ من کار

 ؟
 در توانستیاز خجالت نم.  تکان داد نیی با خجالت و شرم سرش را رو بھ پاباران

 نی ھمریفکرش درگ... او با تجربھ ست ؟کردیچرا او فکر م. نگاه کند اریچشمان ماز
.  دی خود را جلو کشیکم.  شد رهی بھ او خیک با حالت مشکواریسوال بود کھ ماز

 . را باال گرفت  باران گذاشت و سرشی چانھ ریدستش را ز
 و سشی خیمژه ھا.  سرخ شده بود ھی از گردشیصورت سف.  شد رهی خدرچشمانش
 : دی پرسی و نگرانیبا ناراحت.  و جذابتر شده بود باتری صد برابر زشیچشمان اشک

 ! بھ سرت زد ؟ی فکرنیمگھ چت شده بود کھ چن -
 
 
 

اما با .  انداخت ریچشمانش را بھ ز.  لب باز کند گذاشتیشرم نم.  سکوت کرد باران
.  گرفتی جوابش را مدیمنتظر بود و با.  مجبور بھ نگاه کردن شد اریفشار دست ماز

 .  دیباران با خجالت چانھ اش را از دست او رھا کرد و عقب کش
  ؟ی بھ من زدی تھمتنیمگھ چت شده کھ چن... با تو بودم  -
 . دیببخش...  یچیھ -

 ی را گرفت و بھ نرمشی بازوھای شده رو پر کرد و با دلخورجادی ای فاصلھ اریماز
 : تکان داد

 کھ اول صبح نوش جان کردم ی بدونم اون ھمھ فحشدیبا...  کنمی ولت نمیتا نگ -
  بود ؟یبخاطر چ

 :  زمزمھ کردیبھ ارام. انداخت نیی با شرم سرش را پاباران
 دمی دیوقت... سرم ھم درد گرفتھ بود . شدم کمرم درد گرفت داری از خواب بیوقت -

 . ی سرم داده باشیی بالدمیترس...  دمی ترسیدیکنارم خواب
 : دی من من کنان پرسدیبا ترد.  خورد کھی با حرف باران اریماز

 ؟یدختر... تو ... مگھ تو  -
 .  با تعجب سرش را باال گرفتباران

 !!!مگھ قرار بود نباشم ؟...  ؟ی چیعنی -
 ! ؟یمگھ نامزد نداشت... ؟یمگھ تو طالق نگرفت -
 ............. داشت ؟مگھ ھر کس نامزد کنھ دختری چھ ربطنیچطورمگھ ؟ ا!!! چرا  -

با .  کرده بود ی فکرنی او چنی چرا درباره اری مازدیتازه فھم... را گاز گرفت لبش
 . شرم گفت

 . دیببخش...  برگردم خونھ دیمن با -



 کی تا صبح کنار نکھیفکر ا.  تخت بلند شد و بھ سمت در اتاق رفت ی از روعیسر
 دیفھمیاگر مادرش م. از خجالت در حال آب شدن بود .  دادی باشد عذابش مدهیپسر خواب

 از اتاق بھ اطرافش نگاھش انداخت رونیب.  کردندی کھ نثارش نمیی سامان چھ حرفھاای
 دست کی کوچک و ی چھی کھ با دو تا قالییرایسالن پذ  آپارتمان دو خوابھ بود باکی. 

 ی بھداشتسیسرو.  کنار در اتاق آن را باز کرد ی دردنیبا د.  پر شده بود یمبل راحت
 تازه علت یزیا حس کردن چب.  وارد شد و در را پشت سرش بست عیسر. بود 

 . دی صورتش کوبیبا کف دست رو.  دیکمردردش را فھم
 حالم چھ نیحاال با ا...  پسره بردم نی اشی خودم رو پیچطور آبرو...  من ی وایا -

 .  برسادمی بھ فرایخدا... برم رونی بیجور
را  کارش تمام شد صورتش ی ھم گذاشت وقتی چندتا روعی سری کاغذی حولھ دنیباد

 ادهیاز ز.  قرمز شده بود شینینوک ب.  بھ صورتش انداخت ی نگاھنھیدر آ. شست 
 گشتی حال بھ خانھ برمنیبا ا.  شدی مدهی کمرنگ دی شب قبل دورچشمانش ھالھ ایرو
 .  کردی باال انداخت و نچی شانھ ااه کوتیبعد از مکث...  دادی می چھ جوابدیبا
 . بھ درک...  خورنی حرص مشتریفوقش مادرم و سامان ب... ھر چھ بادا باد  -

 .  نگاھش کردی با حالت پرسشاری صورت خندان مازدنیبا د.  آمد رونی بسی سرواز
  ؟یخندی میبھ چ... ؟ھیچ -

 :  برداشت و لبخند زنان گفتواری دی اش را از روھی تکاریماز
 . امی زنانھ بخرم و بزاتی برات تجھبرم... ؟یدیعلت کمردردت رو فھم -
 یی آبروگرید.  زد رونی از در آپارتمان باری مازدی بگویزی باران لب باز کرد چتا

 : دی وغردی سرش کوبیبا کف دست محکم رو.  نمانده بود ی باقشیبرا
 ھفت خط ی پسره نیا...  دونستمیانقدر ھالو بودم و نم... واقعا خاک بر سرمن  -

 !!!  بوددهیزودتر از من حال منو فھم
.  کند ی کھ بھ او زده بود عذرخواھی برگشت چگونھ از تھمتاری مازی بود وقتمانده
 در فکرش چھ دیفھمی کھ از نگاھش ھم میمرد...  لبش نقش بست ی رویلبخند

 اریاز توجھ خاص منیا.  بھ امور واقف باشد نگونھی باشد تا اقی دقدی بایلی خگذردیم
حس .  تمام وجودش را دربرگرفت نی خاص و دلنشییگرما.  کرد رورویدلش را ز

 : دیچشمانش را بست و نال.  در حال گر گرفتن است کردیم
 ...... کاش... ی بودگھی جور دھی کاش یا...  فیح -

 ی کترریبھ آشپزخانھ رفت تا ز.  را از خود دور کند خودی را تکان داد تا افکار بسرش
 .  را آماده کندی چااریرا روشن کند تا امدن ماز

 
 یاز رو.  بھ آپارتمانش برگردداری چھ فکر نتوانست از خجالت بماند تا مازھر

 .  آپارتمان خودش بودنی ادی فھمشدی ، مشدی مدهی ھا دواری دی کھ روییعکسھا
 .   سر انداخت و از آپارتمان خارج شدی سرعت شالش را روبھ



 ییبا گامھا.  تھران قرار دارد ی در کدام نقطھ دانستینم. راف انداخت  بھ اطینگاھ
  در حال گذر را با دست نگاه داشتی تاکسنیاول.  خودش را بھ سرکوچھ رساند عیسر

. 
 .  آقا دربست -
  خواھرم ؟یریکجا م -
-....  

 سامان ی ھم از خانھ یلی خدیبا نگاه کردن بھ تابلو ھا فھم.  را گفت و سوار شد آدرس
 .  سرھم کندی نبودنش چھ عذریفقط مانده بود برا.  ستیدور ن

 در عمارت نفسش را بھ دنیبا د.  نشده بود کھ کنار در عمارت توقف کرد قھیدق ١٠
 .  دادرونیزور ب

 . ارمی تا من برم براتون پول بنی صبر کنشھی آقا مدیببخش -
 . ا باش مھمون میاگھ ندار..  مونمیباشھ خواھرم منتظر م -
 . امیاالن م.. رو بردارم فمی رفتھ بود کادمی...ممنون  -

. ھنوز سردرد داشت .  زنگ فشرد یدستش را رو.  حالت دو بھ طرف در رفت بھ
 .  باز شدیکی تی را ماساژ داد تا در با صداشی ھاقھی شقی رویکم
 .  ظاھر شدشی روبرویساحل با نگران.  وارد سالن شد یوقت

 حالتون خوبھ ؟...سالم خانوم  -
 :  کرد و گفتی اخمباران

 ...  کھینیبیم -
در .  پول را برداشت و سراغ راننده رفت عیسر.  را گرفت و بھ اتاقش رفت راھش

 .  اما با سرعت از کنارش گذشتدی نگران و ترسان دی راه مادرش را با چشمانانیم
 .  مبل ولو شدنی اولی دوباره وارد سالن شد رویوقت

 :  زده اش را در دست گرفت و گفتخی دستان یبا نگران.  کنارش نشست مادرش
  ؟یچرا تنھا اومد...حالت بھتر شد ؟ -

اما مادرش . نشود عی دھد تا ضایمانده بود چھ پاسخ. با بھت بھ مادرش نگاه کرد باران
 .  او آسان کردیکار را برا

 یگفت تو... ت اما نذاشت  سراغامی بخواستمی خبر داد حالت بد شده ماری مازیوقت -
 کھ زمی عزی شدیچ...  باشھ شتی پی کسذارنی بھت سرم وصل کردن و نممارستانیب

  کجاست ؟اریاالن ماز... دی کشمارستانیکارت بھ ب
 .  داده بودلشانی را تحوی دروغنی چناریپس ماز... دی کشی راحتنفس

 ...  کرده بودمدای فقط افت قند پیچیھ -
 :  کرد و گفتی اش نگاھدهی بھ رنگ پرمادرش

  ؟یمثل اون قبلنا شد...آره ..حالت خرابھ ...نکنھ  -
 .  زدی پوزخندباران

 . ادینگران نباش کھ بھت نم...  ماھانھ ست انیھمون جر... اره مامان  -



 !! باران -
 ١٥ یوقت...  خوردی ھا االن بھ دردش نمی دلسوزنیا... از کنارش برخاست باران

 دانستی منکھیبا ا...سالھ بود مادرش او را با تمام مشکالت دخترانھ اش تنھا گذاشت 
 ، دیکشی از افت قند و فشار کارش بھ سرم می و گاھشودی مماری بیدر ماه چند روز 

 داشت اجی احتشیی از ھمھ بھ نوازشھا و راھنماشتریب او را رھا کرد و در آن سالھا کھ
 کھ پدرش متوجھ حال و روزش شود اما دیکشی خجالت مشھیمھ.  ھمدمش بود ییتنھا
 دخترانھ اش واقف ی بھ سرم پدرش بھ رازھااجشی با خراب شدن حالش و احتشھیھم
 .  شدیم
 شود اری رخ بھ رخ مازگری دخواستیدلش نم.  دی تخت دراز کشی اتاقش رفت و روبھ
 . اوردی کھ اتفاق افتاده بود محال بود حضورش را تاب بییبا ماجرا.
 
 شی غذایحت.  شدیباران از اتاق خود خارج نم.  ھفتھ از آن روز مزخرف گذشت کی

 مدام سوال رشیمادرش مشکوک بھ رفتار اخ.  کردی در اتاق صرف مییرا بھ تنھا
 و یا با نقاش رشیروزھا. کردی نمافتی دریری پاسخ دندان گچیاما ھ.  کردی مچشیپ

 از او ی ھم سراغاری بود مازجالب شیبرا.  گذراندی و وب ھا متھایگشتن در سا
 رونی بعد از بنکھیا.  رفتار آن روز او بود ی اوقات فکرش در پشتریب. نگرفتھ بود 

 از ی بھ عمارت برگشتھ بود چطور سراغی وقتایآمدن از آپارتمان او چھ کرده بود ؟ 
 رفتھ نروی از باغ بنی با ماشی بار وقتکی مدت فقط نیدر ا. بود بود و نبودش نگرفتھ 

 .  دوریآن ھم از فاصلھ .  بود دهیبود او را د
 رفتھ ادشی گری با او تماس نداشت دیانقدر کس.  او را از جا پراند ی زنگ گوشیصدا

 .  داردیبود گوش
 .  جواب دادعیسر. تعجب کرد ستھی نام شادنی دبا
 . ستھی شایبلھ آقا -
  شما ؟یخوب... سالم باران خانوم  -
  ؟نیشما خوب... ممنون  -
  ؟یدی رو شندیخبر جد.  سالم دارن خدمتتون یمرس -
 کدوم خبر ؟ -
 . ھمون خبر خوش رو -
 ی چنیخوش خبر باش...  دهی بھم نرسی خبر خوشچی ھری چند سال اخنیایراستش تو  -

 شده ؟
 . دی بلند رادمھر راشنی خنده یصدا

  ؟نی داریاالن کار... بگم ی حضوردی باخوادیخبر خوش مشتلوق م.. د نشد  -
 -:  درنگ پاسخ دادی چنان مشتاق خبر خوش بود کھ بباران

  ؟نییشما کجا...  کارمیب -



 بھ شام دیبا...  دنبالتون امیکجا ب...  دمی کھ خبر خوش رو شنامی مییمنم دارم از جا -
 . یدعوتم کن

 :  و گفتدی خندباران
 .  در خدمتمشھی مشتلوق حل می ھی شام قضھیاگھ با  -

باران از تھ دل دعا کرد کارخانھ را از .  دادی مشی رادمھر نشان از سرمستی قھقھھ
 .   بماندی باقشی پدرش براراثی منیالاقل ا. پلمپ در آورده باشد 

 .  در خدمتمگھی ساعتھ دمی من تا نیشما ادرس بد -
 . نیادرسش رو بلد...  ھستم یامان جالل سیمن خونھ  -
  ؟ییشما اونجا -

 .  کامال مشخص بودشی در لحن صداتعجبش
 ادرس بدم ؟... بلھ  -
 ... نی صبر کنیکم.. ارمی مرونیاالن خودکار ب...  یکنیلطف م -

 ١٠باران با ذوق و شوق وارد حمام شد و دوش .  کرد  ی از دادن ادرس خداحافظبعد
 دور خواستیدلش م.  با غم و غصھ شده بود گانھی بیانگار دختر.  گرفت ی اقھیدق

 .   نداشتی کند اما وقت کافیکوبیاتاق بچرخد و پا
 چشمانش انجام ی روییبای زیلی خشیآرا.  برد ششی از مدتھا دست بھ لوازم آرابعد
کھ  فیح.  شد رهی خاھشی سی بھ موھای کمنھیدر آ.  رنگش را زد یرژکالباس. داد 

 را فشیک. او را بھ خود آورد لشی زنگ موبایصدا. بود شیبختش ھم رنگ موھا
 .  دوش انداخت و از اتاق خارج شدیرو

 در مورد کارخانھ را ی خوبی خبرھادیتھ دلش نو.  شدی لبش پاک نمی از رولبخند
 . دادیم

با تعجب قد و .  پا درون سالن گذاشت با مادرش مواجھ شد یوقت.  رفت نیی پلھ ھا پااز
 .  را برانداز کردشیباال

   ؟یری کجا می داررونی بی ھفتھ از اتاقت اومدھی بعد از یبھ سالمت -
 . رونیب -
  ؟ی کھ کجا بریدی ھمھ بھ خودت رسنیا -

 آنھا منعش دنی بود کھ مادرش از پوشیی جزو لباساشی آبنی و شلوار جدی سفیمانتو
 .  بودی رنگبی ترکنیبرخالف مادرش خودش عاشق ا. کرده بود 

 .  خونھامیشام نم...  خوب ی جاھی -
  ؟یریکجا م -

 .  نازک کردی پشت چشمباران
 . یفعال با. ی خونھ نشی ای مجبور بھ تحمل وجود من توگھی بشھ و دی فرجدیشا -
 از دی شد و لب گزرهی بھ رفتنش خیفرشتھ با ناراحت.  عشوه از کنار مادرش گذشت با
 .  دخترشیی پروای ھمھ بنیا



 بلندش ی شاسنیرادمھر از ماش.  بھ اطراف انداخت ینگاھ.  عمارت را باز کرد در
 .  با لبخند بھ سمتش رفت.  آمد رونیب
 . یشیماشاال روز بھ روز خوشگل تر م... سالم باران جان ... بھ  -

 :  زد و گفتی لبخندباران
 ! ایشی تر میشما ھم روز بھ روز خودمون...  نو مبارک نیماش -

 . دی خندرادمھر
 . سیبفرما سوار شو خانوم رئ...  نباشن ی و انقدر رسمرنی بگادی ایکاش بعض -
 ؟ی کارخونھ رو پس گرفتستھی شایوا -

 .  شدقتری رادمھر عملبخند
 نییحاال بفرما...  نکنم یار و من کی بخوایزی شما چشھیمگھ م...بلھ خانوم خانوما  -

 .  کنمفی رو تعرزی براتون ھمھ چخوامی طاقت ندارم مگھیکھ د
 .  را بھ حرکت در اوردنی دو سوار شدند و رادمھر ماشھر
 
 
 
 نیباران خندان از ماش.  ستادی رادمھر دم در عمارت انی بود کھ ماشازدهی ساعت قایدق
 .  شدادهیرادمھر ھم بھ احترامش پ.  شد ادهیپ
 .  من در خدمتمی ھر وقت امر کنسیخب رئ -
 مدت دستگاه نی ایفکر کنم تو...  می سر بھ کارخونھ بزنھی می با ھم برای فردا بستھیشا -

 .  خاک خوردنیھا حساب
 یباور کن وقت..  یکنی خوشحالم میفقط اگھ شما منو رادمھر صدا کن... بھ چشم  -
 .  ھستمبھیر برات غکنمی حس میکنی صدام منجوریا

 شانھ اش ی از پشت سر دستش را روی باران لب باز کرد پاسخش را بدھد کستا
 :  گفتیگذاشت و با لحن خشک و جد

 . نی ھم باشنی از اشتریفکر نکنم ب -
 چشمانش چھارتا شد اری مازدی جدپی تدنی سرش را بھ پھلو چرخاند با ددی با تردباران

 دای پی مردانھ و جذابی کوتاه کرده بود و چھره اییبای زیلی را بھ طرز خشیموھا. 
.  لبش نقش بست ی روی اراده لبخندیب.  نبود ی اثرچی ھشیاز آن ھمھ ر. کرده بود 

 .  کردش فرامویحضور رادمھر را بھ کل
  ؟اری مازیواقعا خودت -

 :  گفتی با لحن مھرباناریماز
  ؟ھینظرت چ... خودمم ...  یآره خانوم -

 :  را دوباره نگاه کرد و گفتشی ذوق زده موھاباران
 . یباور کن تازه شکل آدم شد...  ھیعال -

 .  خنده زدری زی پقاریماز



 .  کارت دارمی تو کھ کلمی برایب...  کردنت فی تعرنیدستت درد نکنھ با ا -
 . بھ سمتش برگشت.  رادمھر افتاد ادی تازه بھ باران

 . فردا منتظرتون ھستم..  ستھی شای آقادیببخش -
 . امی تا من بنی چشم پس ساعت نھ آماده باشیبھ رو -

 :  رو بھ رادمھر گفتاریماز
 . شما زحمت نکش...  ارمشیخودم م -

 .   از دخالت او بھ ستوه آمدرادمھر
  ؟نیندازی کھ خودتون رو وسط مدیاصال شما چھ کاره ا -

 . و را گرفت ای قھی بھ سمتش ھجوم برد و ی عصباریماز
 .  من دور بر نداریپس جلو...  کترمی خانوم نزدنی باشم ازتو بھ ایھر ک -
 جز یی آشناچی باران ھدونمی کھ مییتا اونجا...  ی ترکی کھ از من نزدی باشیشما ک -

 ... نکنھ... مادرش نداره  
 .  دی کشادی از خشم فراریماز

  کنم ؟ی کھ بخوام خودمو برات معرفی باشیتو ک -
 .  کرداریروبھ ماز.  ستادی اانشانی مباران

 .  نکنیزی وقت شب آبرورنیتوروخدا ا -
 .  زد و باران را کنار زدیشخندی نرادمھر

  ثابت کنھ ؟خوادی رو می پسر سامان خان چنمیبذار بب -
 زد و خورد یبا چشم برھم زدن.  شد اری حرف باعث شعلھ ور شدن خشم مازنیھم

 . شروع شد
 
 
 بھ جان ھم افتاده ی دو مرد سر چنی ادانستینم.  ھر دو در رفت و آمد بود نی بگاھشن

  بھ ھم داشتند ؟یاصال چھ ربط. اند 
   ھم دوست دختراریرادمھر کھ زن داشت و ماز 

  بود؟ی و کتک ھا سر چادھای فرنی اپس
 .  بشوند کھ با ھم شاخ تو شاخستی کدام انقدر مھم نچی ھی وجود خودش ، برادانستیم
 دست او را گرفت و بھ سمت عمارت حرکت کرد اری مازنی زمی افتادن رادمھر روبا
 . دیبا خشم دستش را عقب کش.باران باتعجب بھ عقب برگشت .
 !!! ی رو داغون کردچارهیاون ب... ؟ی سرش اوردیی چھ بالنمیصبر کن بب -

 ری را گرفت و با خشم فراوان زشی بازواری از او فاصلھ نگرفتھ بود کھ مازھنوز
 . دیگوشش غر

 . ی خودت مقصرادی بشی پی ھر چی بشکیاگھ بھش نزد -
 .  بھ چشمانش زل زددهی ورقلمبی با چشمھاباران

  ؟چارهی بھ جون اون بیچھ مرگتھ افتاد!!... تو ؟یگی میچ -



 :  صورتش تکان داد و گفتی انگشت سبابھ اش را بھ حالت ھشدار جلواریماز
 . کشمشی منمی رو دورت ببکھی مرتنی اگھی بار دھیاگھ ... گفتم نکھیھم -

باران ھر چھ دست و پا زد و ناسزا گفت .  را بھ زور ھمراه خود بھ داخل برد باران
 .  نبودی حرفچیاصال گوشش بدھکار ھ. نداشت یری تاثچیھ

از خشمش . با اخم نگاھش کرد .  تخت رھا کرد ی او را رودی کھ بھ اتاقش رسیزمان
 . ترس در دل باران نشست

اگھ ھر ...  خودم ھستم یخوای مقیاگھ رف...  ی با خودم بپر لعنتیاگھ قراره ھرز بپر -
  ی بکنی بخوایغلط

 .  بھت برسھگھی نامرد دھی دست ذارمی ھم نمیریاما بم... ام ھیپا
 !!!او چھ گفت ؟.  شوکھ شد باران

 .  سرش انداختی را روشی تخت نشست و صدای سرعت روبا
  بود ؟ی ، چی کھ گفتی چرتنیمنظورت از ا...  بخدا ی اوونھید -
 یاریحاال طرف رو درست دم خونھ م...  یگردی مقی دنبال رفدونمی نمیفکر کرد -

 . کنمی قلم پاتو خورد می پاتو کج بذاریبخدا اگھ بخوا... ؟یکھ منو بچزون
 . دی اش کوبنھی سی برد و با مشت روورشی بھ سمتش باران

  ھیوحش...  یدی رو بھ گند کشمی شب زندگنی احمق بھتریتو...  بود لمی اون وکیروان -
 ی بشم و ھم پاقتی چھ برسھ رفکنمی ھم بھ تو نگاه ھم نمرمی من بمیریزنج

 . کھ بھ حرفت گوش کنم ؟ی ھستی کیفکر کرد...  باشم اتیکثافتکار
 ریمچ دستانش را اس.  کرد زیچشمانش را ر.  خورد کھی باران ی از حرفھااریماز

 . دی بھ ھم فشرده غرییبا دندانھا. کرد کیاو را بھ خود نزد. مشت خود کرد 
 یاگھ پاتو کج بذار...  دمیبھت ھشدار م.. یریمنھ زنج...  یمنھ وحش.. یمنھ روان -

 نثارم ی وری فحش و درخوادی و تا دلت منیحاال بش...  ی کھ حظ کندمی سرت مییبال
 ........... فقط...تو ... کن 

 خشم نی ادانستینم.  کرده بود ی روادهیز.  دیدیترس را در چشمانش م. کرد سکوت
 .   ازکجا رخ نموده بودختھیلجام گس

 کھ دیدر را چنان بھ ھم کوب.  زد رونی را بھ ضرب رھا کرد و با خشم از اتاق بدستش
 .  دیب در لرزچھارچو

 نیا... شد ؟دای غران از کجا پری شنیا.  بود را باور نداشت دهی کھ دی صحنھ اباران
 !!!خشم از خواستن نبود ، بود ؟

 فکر کند یگری بھ دختر دتوانستی کھ دوست دخترش را مدام در کنارش داشت میکس
 !!! ؟

پس چھ . قش باشد  کھ از او داشت محال بود عاشیی با دانستھ ھاکردی چھ فکر مھر
 دردش بود ؟

بدون در زدن . با حرص از اتاق خارج شد .  ببافد وی خودش سناری نداشت براطاقت
 .  بوددهی چنگ کششی تخت نشستھ بود و درون موھایرو. وارد اتاقش شد 



  تو ؟ی و اومدنیی پای سرتو انداختابویچتھ مثل  -
 .  سوال بپرسم و برمھیاومدم ...  گرفتم ادیاز تو  -

 شیشانی پی روییرگھا.  زدی می چشمانش بھ سرخیدیسف.  سرش را باال گرفت اریماز
 . متورم شده بود

 ی باشیرتی کھ غی بھ من نداری عالقھ اچی ھدونمیم... بود ؟ی رفتارت بخاطر چنیا -
ن  از جون میپس چ...  کھ سرت گرم باشھ ی ھم داری دوست دختر آنچناندونمیم... 

  ؟یکنی متمی کھ اذیخوایم
 . ستادی اشیو روبرو.  دی ھوا از جا پری باریماز

 ..........  کھیدونی اما نمیدونی رو مزیچطور ھمھ چ -
 :  گفتی آرامیبا صدا.  دی بھ سمت چپ چرخسرش

  ؟یشیدوست دخترم م -
 .  شدرهی با چشمان از حدقھ درآمده بھ چشمان مشتاقش خباران

 دور از ذھن ادمی چون تو ، زی پسرشرفی بیھر چند از اون بابا...  یی پررویلیخ -
 نی با ھمی کارام دخالت کنی توای ی دست بھ من بزنگھی بار دھیبخدا اگھ . ..  ستین

 .  الواتیپسره ...  ارمیانگشتام چشماتو در م
بھ .  دی در را کشی رهی انداخت و با حرص  دستگنیی چشمش پای را از جلوانگشتانش

 :  گفتی زد و با لحن آمرانھ ایعقب چرخ
 . ی ، عوضکشمتی می بشکی بھم نزدشتری متر بھیاگھ از  -
 
 
 
ھر .  شروع شد اری مازضیاما از ھمان شب رفتار ضد و نق.  رفت رونی اتاق باز

در ...  شدی ھم نمکشی نزدی ولداشتی لحظھ چشم از او برنمکی دیدیوقت باران را م
 حس حسادت را خواستی مییگو.  کرده بود شتریعوض رفت و آمد ندا را بھ آن خانھ ب

 .  زدیدر باران برانگ
   بود و خود را بھشی در سکوت شاھد تمام کارھاباران

 سوزاندی شده بود کھ او را از درون مداری درونش بیاما کم کم حس.  زده بود یالی خیب
 .  نابود کردشھی را کم کم از رشیھایر ساز تمام ظاھی ھی کھ پایحس...
 را سی دوست نداشت چشمش آن ابلیاز طرف.  شد ی عرض چھار ماه دچار دوگانگدر
 .  سوختی مدیدی و قھقھھ زدن می او را در حال خوشگذارنی وقتی از طرفندینب

 ی خوش کرده بود و جای کھ حالش را کمیزیتنھا چ.  اش خراب و داغان بود ھیروح
 .  کارخانھ  بودیی بود، باز گشایشکرش باق

 امر باعث شد کمتر در نیھم.  گذراندی از آن عمارت مرونی را بی روز چند ساعتدر
 تجربھ بودنش دستش ی ذھنش را سرگرم کار کند اما بخواستیدلش م. خود فرو برود 



 او محول  داشت تمام امور را بھستھی کھ بھ شایرا درکارخانھ بستھ بود و با اعتماد
 . کردی آنجا رفت و آمد مبھ یریادگی یخودش ھم برا. کرده بود 

 ی برایمدام در فکر بود ونقشھ ا.  کردی را از ھدفش دور ماری دور شدنھا مازنیا
  ھر. کشدی شدن بھ او را مکینزد

 کی کردی میھر کار.  شدی مشتری تب و تابش نسبت بھ باران بگذشتی کھ می روز
 سھی ندا در کنارش بود مدام او را با باران مقایوقت.  شدیلحظھ ھم فکرش آزاد نم

 یسرد.  تا آرامش دھد دادی آزار مشتری کھ کم کم وجود ندا او را بی  تا حدکردیم
  ش افکاریرفتارش با ندا ، ندا را متوجھ 

 .  ه بودکرد
 در دلش یدرد. ھ شد  کنار گذاشتشھی ھمی از چند بار دعواکردن ، ندا ھم برابعد

 دای شده بود و باران کم پشتری بشیقراریب. داشت کھ با ندا و امثال ندا درمان نداشت 
 و رفتی بھ اتاقش مدیرسی منکھیھم.  گشتی و شب باز مرفتی مرونی بیگاھ. شده بود 

 .  آمدی نمرونیب
 کدام چی اتفاق افتاد کھ در فکر ھیی ماجرانکھی تا اگذشتی طور منی ھمروزھا

 ............. دیگنجینم
 
 

.  بود دهیچی عطر غذا در خانھ پیبو.  را در چرخاند و وارد شد دی کلی با خستگاریماز
 .   عوض شده بودشی زندگیخوشحال بود دوباره رنگ و بو

 سال انی مستخدم مکی نداشت اما باالخره با حضور ی در آشپزی استعدادچی ھباران
 را در او ی خانھ حس زندگلیبرق زدن وسا. ت کرده بود  موافقکردی ھم میکھ آشپز

 .   انداختانیبھ جر
 .  انداختی را کنار جاکفشفشیک.  رو لب نشاند یلبخند

 . یخوش اومد.. زمیسالم عز -
 یموھا.  دیدی مشی روبروبای باران را آنگونھ آراستھ و زی شد وقتقتری عملبخندش

 رنگ شده یتا بھ حال او را با موھا.  داشت ی ھمخواندشی با پوست سفبیبلوندش عج
 تو گفتی را رنگ کند ، باران با خشم مشی موھاخواستیھر وقت از او م.  بود دهیند

 کھ او نو در نظرت ارمی در بی بھ رنگموھامو خوامینم... یھنوزم بھ فکر ندا ھست
 . زنده کنھ
 . دی را بھ دو طرف باز کرد و در اغوشش کشدستانش

 ی ت بودم داروونھیمن کھ د...  با قلب من یکنی کار می چیخوشگل خانوم دار -
 . اااااااااایکنی ترم موونھید

 عاشقانھ مھمان یدستش را پشت گردنش حلقھ کرد و او را بھ بوسھ ا.  دی خندباران
 . کرد

 . ینیبی باران سابق رو نمگھید... رو بکنم می کھ از دست دادیی جبران سالھاخوامیم -



 ... زکمیخدا از زبونت بشنوه عز -
  ؟یبابا پس من چ -

 آغوش ی او کھ دستانش را برادنیبا د.  غزل سر ھردو را بھ سمت او چرخاند یصدا
 .   لبان ھر دو مھمان کردیپدرش باز کرده بود خنده را رو

 :  گوشش گفتری او را رھا کرد و زاریماز
 . شھیپدر سوختھ داره حسود م -

 :  با خنده گفتباران
 . خانومی  قرتشھی من میداره ھوو -

 یاو را از رو.  کرد و روبھ غزل خم شد دیی با سر تکان دادن حرفش را تااریماز
 .  کاشتفشی لطی گونھ ھای رویبوسھ ا.  دی بلند کرد و در آغوش کشنیزم

  ؟زمی عزیعشق بابا چطوره ؟ خوب -
 .  صورتش گذاشتی با ناز دستانش را رودخترک

 .  نھ مامانویکردی اول منو بغل میاگھ منو دوست داشت -
  ؟یکنی میتو بھ مامان خودتم حسود...  پدرسوختھ یا -

 :  و گفتدی را ورچشی لبھادخترک
 .  ھمھ دوست دارمنی من تو رو  اییبابا... ؟ھی چیحسود -

 . دی خود خری پدر را برای انگشتش را بھ پدرش نشان داد و قربان صدقھ ده
 .  نشستھ بودندونی تلوزی ھر سھ روبرویقی از دقابعد
 :  شده بود گفترهی خشیی ھمانطور کھ بھ بخار چااریماز

  ؟ی مسافرت موافقھیباران با  -
 حاال کجا ؟...  یلیخ -
 درستھ ؟... یدی محی ترجییفکر کنم تو  اونجا رو بھ ھر جا... شمال  -

 :  زد و گفتی لبخندباران
 . درستھ -
 
 
 
 چشمان شاد تنگ شده نی ایدلش برا.  انداخت اری بھ صورت شاد مازی نگاھرانبا

.  مرد ھمھ کسش بود نیا.  زدی دلش غنج مد،یدی از تھ دلش را می خنده ھایوقت. بود 
.  بود چیبدون او ھ.  از او را نداشت یی و شک ھم توان جدادی با ھمان تردنی ھمیبرا

 عشق را خط بھ خط معنا شیبرا.  خود کرده بود آن  تمام ازی کھ او را با سمجیمرد
 . کرده بود

 ی در خلوت خود آرزوییچھ شبھا.  دیکوبی امان می قلبش بدنشی ھم با ھر بار دھنوز
 خواستینم.  را ببازد ھی قافدیترسیم.  دادیبرگشت بھ او را داشت و غرورش اجازه نم



 ی ھاینی مرد نشان داده بود با تمام بدبنیاما ا.  اراده جلوه کند ی و بریدر برابرش حق
 . ماندی او می دوست داشتنراو باز ھم ھمراه و ھمسف

 کھ اون سفرت بھ شمال ییھایباتمام بد... باران من ھنوزم کھ ھنوزه عاشق شمالم -
 ... داشت اما بھ نفع من تموم شد

 .  رفت و آخش را بھ ھوا بردشی از بازویشگونی نباران
  ؟ی اونوقت تازه عاشق اون روزی منو بردیآبرو...  ایخجالت نکش -
 بدجنس تر از تو رو چھ ی بدجنس با اون بابای توکردمی اگھ اون کارو نمشییخدا -

اگھ حرفھا و ... ھمون روز عاشق مادرت ھم شدم شییخدا... کردمی می راضیجور
 ... ی اون نبود تو االن مال من نبودیرفتارا
.   و محکم فشرد دی باران را در آغوش کشزدی آن روزھا میادآوری کھ از یباذوق
بوسھ .  دیشنی دستان بزرگ او مری قرچ قرچ استخوانش را زی کھ باران صدایطور

 .  شدرهی ھمسرش خیبای و با عشق بھ چشمان زدی چشی جانانھ از لبان عنابیا
 با یچھ کار کرد...  خوامی تو نمی رو بای دنگھی ددونمیاما م... ی شدامی دنی کدونمینم -

 سقف ھی ری زی حاضر بشک با دختردمیدیتو خواب نم...  ت شدم وونھیمن کھ انقدر د
 و خودتو ازم یقلبمو دزد...  یختی منو بھم ریاما تو تموم معادلھ ھا... کنم یزندگ

اگھ اون روزا دوباره برگرده ...  ی کردتمی چھ قدر تو اذن بارایوا...  ی کردغیدر
 ھی برمی و با خودم مدمتیدزدی می دادم دوست دخترم بششنھادیھمون بار اول کھ بھت پ

 .... ینی کس جز منو نبچی دور تا چشمت ھیجا
 :  مھربان گفتیبا لحن.  صورتش گذاشت ی دستش را روباران

منم از ... رقھ بندازه  تفنمونی بتونستی کس نمچی ھگھی دیکردی کار و منیکاش ا -
 . شدی ممیخواستی اونطور کھ ما مایکاش دن...  شدمی نمی روانانتتی خیغصھ 

 . درحال نوازش آنھا زمزمھ کرد.  دستان کوچکش را با عشق در دست گرفت اریماز
 نھی از اریغ...  میدیدی وقت ھمو نمچی کھ منو تو ھشدی بھ دل ما مایاگھ ھمھ کار دن -
 دست ری اسیدوست داشت... ؟ی بشدهی دزدشعوری بمانی توسط اون پیتو حاضر بود...؟

 روز عقدت بابام یدوست داشت...؟ی عرب برخی معاملھ با اون شی و تا پایبابام بش
 رو ای بدبختنی کدوم از اچیھ....ًمسلما  نھ ... بزنھ ؟ھم بتوی و با اون کارش زندگادیب

 خدا خودش میھمون بھتر کھ بذار...دم؟یدیو رو از کجا ماون وقت من ت... یخواستینم
 ... رهی باشھ قرار بگدی کھ باییتا ھرکس جا...  رو بھ صالح خودش بچرخونھ ایدن

 .   بھ ساعت کردی نگاھباران
 شام رو بکشم ؟ -
 .....  ھم بھت بدمگھی خبر دھی خوامیصبر کن م...نھ  -

 :  و ترس گفتدیبا ترد. باران را بھ شک انداخت ادشی زمکث
 !! افتاده ؟یاتفاق بد... شده ؟یزیچ -
 ...   بگمی چھ جوردونمینم...راستش  -



 گذاشت و با اری دست مازیدستان لرزان و سردش را رو.  باران آشوب شد دل
 : التماس گفت

 !! زنھیدلم شور م... تو رو خدا زودتر بگو  -
 .  زدی کرد و بوسھ اکیکش را بھ لبش نزد دستان کوچاریماز

اما ... کردم دایبرادرت رو پ... من بدون اجازه از تو ... راستش من ... نگران نباش  -
   قراره...  کارو بکنم نی ایمجبور شدم پنھون... ی بزنی ازش حرفیخواستیچون نم

.... 
 .  و از جا برخاستدی کشرونی با خشم دستش را از دست او بباران

 .  نشدهداریتا غزل ب...  می شام بخورمیبھتره بر -
 :  گفتی تقال دوباره دستش را گرفت و با ناراحتی با کماریماز

...  ی اگھی اما بھ نوع ددهی کشادی زیبرھان ھم مثل تو بدبخت...  باران کنمیخواھش م -
دلت ... گذشت کن ...  ی رو نداریاما تو جز اون کس..  نکرد ی درحقت برادردونمیم
 رابطھ رو نی ایخوایم...  شھی غزل ھم مییاون دا...  داشتھ باشھ لی غزل فامخوادینم

 .......... یتا ک
 . دی شده بود نالری اراده سرازی کھ بی و ھمراه با اشکدی اراده لرزی بغزل

 کھ بابا یلاون منو بھ پو... حساب نکن لیتو رو خدا اون نامرد ور فام... اریبسھ ماز -
 ی رفت سر سھم االرثش از کارخونھ چادتی...  گذاشتھ بود فروخت ششیبھ امانت پ
 ...  بھ اسم برھان ندارمیمن برادر...نھ ...کار کرد ؟

باور کن تقاص ...  دهی کشی سختیلی اونم خیفھمی می اونم بشنویباران اگھ حرفھا -
 ی از باباری وسط بھ غنیا... یکنی کھ فکر می بدتر از اونیلیخ... کارش رو پس داده 

 نی بنی ھمیبرا...  کرده بود زی اون کارخونھ دندون تی ھم براگھی دشرفی بھیمن 
 ... ینذار دشمن شاد بش...  باشھ ونشما رو بھم زدن کھ بھ نفع خودش

 .  کرد و با دقت نگاھش کردزی چشمانش را رباران
  ؟ی کردداشیتو از کجا پ... نبود رانیبرھان کھ ا -
 
 
 
 یبا کل... جنس ، لندن رفتم ؟دی خری براشی دوماه پادتھی...  کھ بود یھمون  کشور -

 حال و روزش رو یوقت...  کنم داشیپرس و جو و کمک گرفتن از سفارت تونستم پ
 ............ نی ھمیبرا...  دلم سوخت دمید

منتفر بود اما باز ھم  از برادرش نکھیبا ا.  دی دل سوختن او لرزنی دلش از اباران
 . دیای سرش بیی بالخواستینم.برادرش بود 

 راستش رو بگو االن اریماز... سرش اومده بود ؟ حالش چطوره ؟ییمگھ چھ بال -
  ؟رانھیا

 :  زد و گفتی لبخندزدی کھ در صدا و نگاھش موج می بھ آن حجم نگراناریماز



 ی کنی براش خواھردیبا...  بھ کمک داره اجیاما احت... زمیدر حال حاضر سالمھ عز -
  اون نھیمن وغزل رو دار...باز تو اوضاعت بھتره ... کسو نداره چیاونم مثل تو ھ... 
... 
 !!.  شدهیتو رو خدا کامل برام بگو چ-
 
 
 
 . کنمی مفیبذار بعد از شام تو تختخواب برات تعر -

.  اما ظاھرش را حفظ کرد کردی میتابی از برادرش بی خبری دلش در پنکھی با اباران
 . در سکوت ھمراه ھمسرش شام را خوردند

 
 ؟ی چھ کار کردی بھ من بگنکھی تو بدون انمیحاال بگو بب -

 .  اش گذاشتنھی سی و سرش را رودی لبخند زنان او را در آغوش کشاریماز
 تو ی کردم بخاطر خوشیاگھ ھر کار...  ی تو برام ھمھ کسیدونی  ، خودت مزمیعز -

 ... شھی خودت  نظرت عوض مینی اگھ برھان رو ببدونمیم...کردم 
 .  او بھ حرکت در آوردی نھی سی دستانش را روباران

 .  نظرم عوض شدی ھمونطور کھ تو گفتدیشا...برام بگو  -
 .  آوردی خود نمی بعد از سالھا دلتنگ برادرش بود اما بھ رودانستی ھم مخودش

 با یوقت.  شدیباورم نم... نداره ی لندن اوضاع خوبیرادرت تو کھ بدمی نفر شنھیاز  -
 کھ تو عکسش رو ی کھ روبرومھ برھانی مردشدی کردم باورم نمداشی پی دوندگیکل

 ی بدیلیبخاطر ورشکستھ شدن اوضاع خ.  شکستھ تر بود یلیخ... باشھ ینشونم داد
 ... .. داشت

 .  باران را کنجکاوتر کردسکوتش
  بود ؟یرچھ جو...مگھ  -
  ؟یشیبگم ناراحت نم -
 . کنمی میسع -
 دائم دادی نشون محالشیرنگ سرخ و چشمان ب. راستش معتاد بھ الکل شده بود  -

 ادی تمرکز کنھ تا خواھرش رو بھ تونستی کردم نمی خودمو بھش معرفیوقت... الخمره 
 یقول دادم وقت...  کنم برم کمپ ترک الکل شی مشقت راضیمجبور شدم با کل...  ارهیب

باورش ...  رانھی برگرده اتونھی و میریگیم  پر و بالش روریحالش خوب بشھ تو ز
 داشتھ ی با تو چھ رفتارادشھی ھنوز دمی اما فھمگفتی مادیپرت و پرال ز...  شدینم
 خواستیم...  شھی مرانی بھم خبر داد حالش خوب شده و  فردا شب وارد اروزید...

دروغ ... یمنم گفتم تو ھنوزم دوسش دار... نھ ؟ای رهیپذیمطمئن بشھ خواھرش اونو م
 !کھ نگفتم ؟



 او ی دلش برااریچھ بر سر تک برادرش آمده بود کھ ماز.  شد ری اشکش سرازباران
 قدر از ھم دور بودند کھ از نی بود کھ خواھر و برادر اییای چھ دننیا... سوختھ بود 

 . سرش را تکان داد.حال ھم خبر نداشتند 
 کھ از او حرف بھ دلم مونده کار دست دلم ی انھی کترسمی اما ماریدوسش دارم ماز -

 گھید... سالھا عوض شدم نی ای چقدر تواری مازیوا...  نتونم ببخشم ترسمیم...بده 
 .  شدمگانھی شدم کھ خودم ھم با خودم بوالی انقدر ھیعنی...  شناسمیخودم رو ھم نم

 .  زمزمھ کرد.  بلوندش را نوازش کرد ی موھااریماز
...  سر دل مھربونت اوردن یی بالنی چنانتیاطراف...  ی نشدوالیتو ھ... زمینھ عز -

...  چشمھ رو خشک کردن نیا...  زنھا سرچشمھ عشق و محبتن دوننیوگرنھ ھمھ م
 ادتھی...  یگفتی بھم منوی اادتھی...  ی بشدهیبخشنده باش تا بخش. .. ریخدا رو در نظر بگ

منم بھ حرفت گوش کردم و ...  ی حرفو بھم گفتنی کنم اون پدرم رو داغخواستمی میوقت
 زدمی صدمھ مھشیاما اگر من ..قانون خودش تقاص کاراشو پس گرفت ..  میراض

پس تو ھم دلت رو پاک کن از ... موندی تو بھ دلم می و آرزوشدمی قانون مریخودم اس
 ..ی تا آرامش داشتھ باشزمیببخش عز...  س نھی کیھر چ

 
 

  رقم زده بودشی اش را براندهی کھ آییبھ روزھا...  بھ گذشتھ برگشت شی برازمان
..... 

 
 
 

 را بدون اریھر عمل ماز. کردی می بھ شدت دوراری از ان ماجرا باران از مازبعد
 .  با شودی دوستالی خی بدی فکر کرد بااری کھ مازیبطور.  گذاشتیعکس العمل م

ھر چند کھ .  در کنار ھم کنار آمده بودند ی ماه گذشتھ بود و ھر کدام با زندگشش
خودش .  دادی نشان نمی واکنشچی اما ھشدی باعث آزارش ماری مازنی سنگینگاھھا

درمان " خود درد " دلش را گرفتھ است کھ جز بانی گری درمانی درد بدانستیم
 دل ببندد و دیترسیم... دلش داشت ر بزرگ دی پرھام ترسیاز ماجرا.  نداشت یگرید

 .  نقش بر آب شودشی شود اما دوباره کاخ ارزوھادواریام
 ....  رقم خوردشی براگری دی کھ سرنوشتیروز

مادرش .  نشستھ بود ونیتلوز یباران روبرو.  شد ییرای وارد پذی با خوشحالسامان
آخر خرداد بود و .  دانش آموزانش بود ی ورقھ حی در حال تصحی کمیھم با فاصلھ 

 لی تحوری تا بھ مدکردی نمرات دانش آموزانش را آماده مدیبا. امتحانات تمام شده بود 
 . دھد

 .  کنارش نشستی بعد از سالم و احوال پرسسامان
  تموم شد؟یتکارت بھ سالم.. زیخانوم عز -



 چطور ؟...  بایتقر -
 می بری آماده بشیتونی بدونم تا فردا مخواستمیم...  سفر رو گذاشتم ھیبا برادرم قرار  -
 ؟

 .  فکر کردی کمفرشتھ
 . می مدرسھ بدم بعد برلی اول ورقھ ھا رو ببرم تحودیفقط با...آره -

 . دی دستانش را بھ کوبسامان
 یسفارشش کن تو... بھ دخترت ھم بگو بدون دردسر اماده بشھ ..  زمیعز... ھیعال -

 . سفر دستھ گل آب نده
 .  پاسخش را داددیشنی را مشی کھ حرفھاباران

 . امیمن نم... ؟یبری دستھ گل آب بدم چرا منو میترسیاگھ م -
 . ستادی اشی مبل برخاست و روبروی از روسامان

 ی کنزونی آوششی و خودت رو بھ ری تنھا بمون خونھنی ایمحالھ بذارم با پسرم تو -
 .  ھاستنی بھتراری مازاقتیل...
 ...  نطنزهی انگار پسرتون تحفھ نیگی منیھمچ... ھھھ  -
 . شکستنیاگھ تحفھ نبود دخترا براش سرودست نم -
 پسر تو ی بدبخت باشھ برادیدختر چقدر با... مردم از خنده ...  نگو سامان خان یوا -

 .ششیا...سر و دست بشکنھ 
خشم تمام وجودش .  حرف باران آتش گرفت دنیبا شن. امد ی منیی از پلھ ھا پااریماز

 . داشتی دور بر مشتری او بکردیھر چھ مالحظھ اش را م. را فرا گرفت 
 شکننی من سرودست می کھ براییالاقل کسا... ی کھ خودتو قبول داری خانومیھ -

 کنارت باشھ ستی حاضر نی ادم عاقلچی کھ ھیتوچ... رنی و مانی روت میجلو
 ی و ازش جدا شدیدی کھ با ترفند مال و منالش رو باال کشینمونھ ش ھمون شوھر...

  ؟ومدهیبگم چرا ن....   سراغتومدهی بار نھیچرا ...کجاست اون مرد ... 
 از اون نگرفتم کھ مال و منالش یچیدر ضمن من ھ...  نداره یبھ تو ربط... خفھ شو  -

 .. ی عمارت لعنتنی ای چتر بشم توومدمییکھ اگھ گرفتھ بودم نم.. باشم دهیرو باال کش
 .  بھ سامان کردرو

 . کنمی دستام خفھ ت  منی با ھمی برام نقشھ بکشی اما بخدا اگر بخواامیمنم م -
 . دادی باز بھ بحث آنھا گوش می با دھانفرشتھ

  ؟ی شدنیتو چرا انقدر بدب.. ؟یچھ نقشھ ا...ران ؟ بایگی میچ -
 . ستادی اشی روبروظی با غباران

 از شوھر و پسر نمیا...  دمی ندیچی ھی پدرمو از دست دادم بھ جز بدیچون از وقت -
 ... یکنی و تو فقط نگاه مشورهی کھ منو مثل مرده شور میشوھر جنابعال

 .  خشم سالن را ترک کرد و بھ اتاقش رفتبا
...  شد زی خمی تخت نیرو.  ی اجازه اچیبدون ھ.  بعد در اتاق باز شد قھی دقده
 ! ستی کھ وارد شده ، کی محلی خروس بدانستیم



 !!! اتاق ؟ی توی اومدابویباز مثل  -
 .  گذاشتینی بی دستش را روی با دلخوراریماز

  ؟یتو چرا انقدر با من دشمن...  چتھ دختر سیھ -
 . یاز بس شرور...  خوادیعلت نم -
 .. ری رو بھ گوش بگحتی شرور بھ نصنیاز ا -

 .  شدرهی او خی با دقت بھ صورت جدباران
 من نی ھمیبرا...  حرفاشو بکوبھ خی سفر منی با اخوادیبابام م...  سفر نرو نیبھ ا -

 . دهی برات نقشھ کشدونمیم... تو ھم نرو ...  امیگفتم نم
 . دی تخت دراز کشی حوصلھ روی بباران

 ... کشمشی در کار باشھ میاگھ نقشھ ا...منم اتمام حجت کردم  -
 خی اون شی پاتونستی بار اول نمدیرسیاگھ م... ؟رسھی زورت بھش میکنیفکر م -

 ..  خونھ باز کنھنیعرب را بھ ا
 نیھر چھ بود از ا. بود شی برایاما حضور مادرش قوت قلب.  ترس بھ دلش افتاد باران

 .  مھمتر بودشیر براپس
 . تو برو با دوستات خوش باش... چھ کار کنم خوامی نداره من میبھ تو ربط -
 از یکی...  اصفھان می با من و دوستام برای شمال بی با اونا برنکھی ایباران بھ جا -

 و می شھر گردش کنی و چند روز تومی راحت برمیتونیبچھ ھا اونجا خونھ داره م
 .. میبرگرد

دستانش را بھ .  شده بود ی بزرگنیانگار بھ او توھ. دی را در ھم کششی اخمھانبارا
 : کمر زد و با حرص گفت

من ...  سوختھ ت برو ایاون مسافرت ھم با اون دوست دختر س...  رونیبرو گمشو ب -
 ... ستمی سفرھا  ننجوریاھل ا

 کرد اما گوش باران بدھکار ی پافشارگری چند بار داریماز.  دست در را نشان داد با
 . دی اتاق باران را ترک کرد و با حرص در اتاق را بھم کوبیبا دلخور. حرفش نبود 

 
 
 

منتظر مادرش وسامان بود .  بود ستادهی آماده ای روز بعد باران با ساک کوچکصبح
 . کھ از مدرسھ  برگردند

دوستام ...  گذرهی خوش میلی خییایباور کن  ب...  اصفھان رمیباران من ھم امروز م -
 . ستنی نی بدیبچھ ھا 

 . ستادی اشی با اخم روبروباران
 !!!... دوست دخترت...  ؟ی کنی معرفی منو بھ دوستات چیخوایم -



در ظاھر ..  ھی موذیلیارخیکام...فقط کنارم باش ...  کنمی می معرفی تو بخوایھر چ -
 یاما اگھ لب تر کن...من ظاھرم خشنھ ...  داره یدی اما ذات پلکنھیمحترمانھ رفتار م

 ... یخوای کھ تو مشمی میاون
 بدون ی زندگھی یخوایم...  آرامش داشتھ باشم خوامیفقط م...  خوامی نمیچیمن ھ -

 .  محالھیزی چنی خونھ چننی ایدغدغھ داشتھ باشم ، کھ متاسفانھ تو
 .  اعتماد کنیباران کم -

 . ش را تکان داد چشمان را بست و سرباران
 ...  مثل اونایکیتو ھم ... اعتماد کردم ضربھ خوردم یبھ ھر ک -

 !!!.. از درد دلش ؟دانستی دختر چھ منیا.  قلبش نشست ی رویغم
.  کندی رو مروی را زشی سفر زندگنی ادانستیم.  انداخت نیی سرش را پای ناراحتبا

 چی دختر لجباز بھ ھنیا اچر. توان از دست دادنش را نداشت .  دی کشریقلبش ت
  ؟شدی نممی مستقیصراط

 برده بود در حال نقشھ ی پدرش بھ احساسش ، نسبت بھ باران پی از وقتدانستیم
 حد حسابگر و اھل نی تا ایدرد داشت کھ پدر.  دور کردنشان است ی برادنیکش

 .   نفع نداشت محال بود اقدام کندشی برایتا کار... معاملھ داشت 
 .   رفترونیکالفھ از سالن ب.  دی کششی بھ موھایچنگ

 .  پوست صورتش حس کردی نسبتا گرم خرداد را رومینس
   رای کوتاھیریمس.  کرد بشی را درون جدستانش
استرس وجودش را مانند خوره .  بود تابیدلش ب.  گشتی و برمرفتی وار مپاندول

 ... خوردیم
 دنیبا د.  دی در حال داخل شدن بود چرخ کھینی باز شدن در باغ سرش بھ سمت ماشبا

 را بر ای دنخواستی و دلش مدیلرزیم.  را در برگرفت شی ھااختھی تمام  یپدرش خشم
 .  خراب کندشیسر مرد روبرو

 شدن ادهیفرشتھ در حال پ.  پدرش بھ سمتش گام برداشت ی روزمندانھی لبخند پدنی دبا
 . بود

 . بابا کارتون دارم -
 . سامان دستش را پشت کمرش گذاشت. بھ آن دو کرد ی پرسشی نگاھفرشتھ

 . گھی می چنمی تو برو آماده شو تا ببزمیعز -
 کھ بھ یی  بھم فشرده با صدای با دندانھااریماز.  بھ سمت ساختمان گام برداشت فرشتھ

 :  کنترلش کند غرش کنان گفتتوانستیزحمت م
  ؟یداریبابا چرا دست از سر من و باران بر نم -
ھنوز ...  کنمیمن دارم بھت لطف م...  خورهیاون بھ درد تو نم...پسر عاقل باش  -
 شھی چقدر حالت خراب مدنشی با دنمیبی نمیکنیفکر م...  یشی نابود می نشده داریچیھ

 ی بره سره زندگیوقت... ی اچارهی بیاگھ دلبستھ بش...  شھی بھش وابستھ میدار...
 ھوسھ یزنی کھ ازش دم می خواستننی ایفھمی منوقتاو...  یریگیخودش تو ھم آروم م



فکر ...  ی دلت خواست با اون دختر بکنی بخاطر فرشتھ بذارم ھر غلطتونمیمن نم... 
 ساالر بود و ھست بمی اون دختره رقیدونیچون خودت م... نھ ....نکن اون برام مھمھ 

 ی رو روایوفتھ دنین چپ باگھ فرشتھ با م...  بشھ ی فرشتھ عصبانخوامیفقط تم... 
 . کنمیسرت خراب م

 . فشردی می از حرص انگشتانش را مشت کرده بود و بھ سختاریماز
...  ی تا بھش برسی آدم رو بدبخت کردی فرشتھ خانوم کلنی کھ بخاطر ھمییتو -

پس اون عشق تو ھم ھوس بود کھ !!!...  ، ھوسھ ستی عشق ننی ایگی بھ من میدار
 .  بودتیاز خودخواھ..  ی رو نابود کردایلیبخاطرش خ

 .  را خاموش کردشی و صدادی گونھ اش کوبی روی محکمیلی ، سسامان
 اما ما راھمون جدا بود ی بھ دل گرفتنھی از طالق مادرت کدونمی ماریماز... خفھ شو  -

من سوختم تا بھش ...  ی کنسھی حس منو بھ فرشتھ با حس خودت مقایحق ندار... 
 ...  اما حس تو... دمیرس

بخدا اگھ باران ...  چھ مرگم شده دونمیمن خودم م...  نکن دای حس من اسم پیبابا برا -
  اری اون کامیرو برا

 بھ تویزندگ...  کنمی سر ھمتون خراب می عمارت رو رونی ایری بوتھ لقمھ بگیب
 .... کشمی مشیآت
 بر ضد من ی اگھ کارگمیاز االن م...  رجز بخون کلتی ھیپسر بھ اندازه ...ھھھ -

 شوھر دادنش ی بجای بر ضد من بکنیاگھ کار...  گمی می چنیدقت کن بب...  یبکن
 .  نکن جوجھدیپس منو تھد...  ذارمیداغش رو بھ دلت م

.  برپا بود ی آتشاریدرون ماز.  فرشتھ و باران ، حرف آندو را قطع کرد ی پایصدا
 کھ دیکوبی می کسی براتابی کھ بیامان از دل... بود انیمانند کوه آتشفشان در حال طغ

 و یقلبت را ببخش... نداشتھ باشد ی کھ دلداری از دلیوا...  نداشت یتی اھمچی ھشیبرا
 اریحال ماز...  ندارد ی کردن با مردن فرقیقلب زندگ بدون...  یری جاش نگیقلب

 رهی بھ ھمراه پدرش خ بھ رفتن بارانیبا دلخور.  کردیاحساس شکست م. بود نگونھیا
 . شد
 
 
 
 گونھ اش ی اجازه روی بی رفت اشکرونی از در بنی کھ ماشیزمان.  نزد ی حرفچیھ

 بستھ بود ی را عشقشی سرآمد بود دست و پای و سرکشانی کھ در طغیپسر...  دیچک
حال ... یشوی می لحظھ از درون خالکی در یگاھ...  بھ آن نداشت یدی امچیکھ ھ

فکرت ھمھ ...  کندی و چرا درد مکجا یدانی اما نمیدرد دار...  یفھمیخودت را نم
 و ھر چھ دی از تھ دل کشیادی فری اشک بعدختنیبا فرو ر.  ستی جا نچیجاست و ھ
 بھ خود یاز خشم مانند مار.  نثار کرد ای زبانش بود بھ روزگار و دنیناسزا رو

  در انخواستینم... با خشم تمام خدمھ را صدا زد . بھ داخل ساختمان رفت .  دیچیپیم



دستور .  کرد رونی ھمھ را از خانھ بیادیبا فر.  ندی کدام آنھا را ببچی چشمش  ھروز
 ... داد تا برگشتن صاحب خانھ حق برگشتن ندارند

 ........ دیای درد کنار بنی تا با اخواستی مییتنھا
 
 
 

 یمی جز نسیی صداچیھ.  بود دهی کشنی زمی چادر روشیکی سکوت و تار با تمامشب
 . دیرسی بھ گوش نمدیچیپی درختان باغ می شاخھ ھانیکھ ب
ھزاران باز .  دی کششی موھاانی میدست.  دی کوبزی می مشروبش را محکم روجام

 نثار کرد اری بھ پدرش و کامییھر بار ھم ناسزا.  تصور کرد اریباران را در کنار کام
 : دینال.  گرفتیاما دلش ارام نم. 
لعنت بھ من و ...  واقعا دوستت دارم یچھ کار کنم بفھم... ؟یدختر تو با دلم چھ کرد -
 .  کھ دارمی زندگنیا

 یگوش.  باران را گرفت یشماره .  را برداشت یگوش.  را دوباره پر کرد جامش
 نعره یادیفر.  کرد ی خالنیم زی بھ روی گوشدنیحرصش را با کوب. خاموش بود 

 یبھ گوشھ ا.  پدرش گذاشت کی و آنتیمی در گرامافون قدیمی قدیآھنگ.  دیمانند کش
 از ی اشکی و گاھدیخندی میگاھ.  ود فرو رفتھ بالیدر عالم خ.  شد رهیاز سالن خ

در .  ابدی کاھش یمانده بود چھ کند تا دردش کم.  ختیری منیی چشمش پایگوشھ 
 و دستش دی در خندی اندام باران در آستانھ دنیبا د.  شده بود  رهی کھ بھ روبرو خیحال

 .  را دراز کرد
 ...  عشق منایب...  یرحمی کھ بتیتو واقع...  می با ھم خوش باشالمونی تو خایب -

 ی آمد و با چشمانکشی نزدیباران کم.  کردی مانی و با فاصلھ بدهی را کشکلمات
 : متعجب گفت

 !! اصفھان ؟ی مگھ نرفتتو -
 نی کنارمن بشایب...  شدمی داغون متیداشتم از دور...  زمی عزرفتمی تو کجا میب -
 . حرف دارم برات... یلیخ..

 .  ھوا منتظر دست باران بودی رودستش
 :  نشست و گفتشی مبل روبروی روی با لبخندباران

 کھی چرا انقدر تارنجایا!... ؟ی خودت درست کردی براھی چھ حال و روزنیا -
 !!... ستی خونھ نیفکر کردم کس...؟

 .  ساحل را صدا زدی بلندی را بھ سمت آشپزخانھ چرخاند و با صداسرش
 .  کھ اشک بھ ھمراه داشت زمزمھ کردیی کرد و با خنده ھای سکسکھ ااریماز

 .  خونھ باشھنی ای تویچکی خوام ھی نمیتو نباش..ھھھ..... رونی بختمیھمشون رو ر -
.  بود دهی صورتش تابینور ماه از پنجره رو.  شد رهی با بھت بھ دھانش خباران

 .   برق را زددیکل. از جا برخاست .  زدی برق میکی تاریچشمانش تو



 ! ؟ی شدرهی خنی و بھ زمی کھ نشستیدی دی چیکیاز تار -
 یلی خالمی اما تو خی کھ نامرد روزگاریداریتو ب...  دارم المی خیتو رو الاقل تو -

 ....... مھربون و
 خورد ییتلو.  مبل بلند شود ی شد تا از روزی خمین.  شد رهی دقت بھ صورت باران خبا

 باران یروبرو.  دیکشی منی زمی را روشیپاھا. با دستان باز کنترلش را حفظ کرد 
 مست دانستیم. کردیحالش را درک م...  کردی نگاھش میباران با کنجکاو. ستادیا

 . ستی نارشی اعمالش در اختاست و
 .  بھ سمت صورتش آمداری مازدست

 یممکنھ آرزوم براورده شده باشھ و تو برگشتھ باش!!! .. ییای میچقدر بھ نظرم واقع -
 و من و انتخاب ی گذاشتھ باشی رو تو خماری لعنتاری اون کامشھیم!!!... من شیپ

 !!! یکرده باش
 کھ دل باران زدیچنان مظلومانھ حرف م.  باران گذاشت ی گونھ ی را رودستش

 حد نی پسر شرور و گستاخ تا انی اشدیباورش نم.  شد ریاشکش سراز. سوخت 
 .  با او حرف بزندالشی و خیعاشقش شده باشد کھ در حال مست

 . صورتش باعث شد چشمانش را ببنددی رواری دست مازنوازش
 ستادهی خودت االن روبروم اشدی میچ... یرسی بھ نظر می باران چقدر واقعیوا -

 ھی تو رو برام ھدنیبب...  کنھی دور مای مشروب ادمو از غم دنگنیراست م...  یبود
 ... اورده
 شده ریباران غافلگ.  دی بتواند تعادلش را حفظ کند باران را در اغوش کشنکھی ابدون
 ... دیای برونیب از آغوشش کردی میباران سع.  خوردند ییھر دو تلو. بود 

 . ولم کن...  حالت خرابھ یمست کرد...  ھستم یمن واقع...  اریولم کن ماز -
 یاما تو خوب...  سنگ دلھ ...  رحمھ یب...  بدجنسھ یباران واقع...  یگیدروغ م -

 . ستی حالم خراب نادمی زیدید...  بھ صورتت دست بزنم یگذاشت...  یدیخند...
 حرکاتش ی روی داشت و کنترلکلی کھ دو برابر خودش ھی مردنی مانده بود با اباران

 یزی شدنش چھوشی آنقدر خورده کھ تا بدی فھمزی می رودنیبا د. نداشت ، چھ کار کند 
 .  گذاشتشی بازوریدستش را ز.نمانده 

 میزنیصبح با ھم حرف م... ستیاالن حالت خوب ن...  تو اتاقت بخواب می برایب -
 . خوبھ...

 . دیخند.  کھ آزاد بود را در ھوا تکان داد یدست. مراھش راه افتاد  ھاریماز
 یزی چچیدل سنگش با ھ...  دادیباران اگھ بود محلم نم... یستی نی تو واقعگمی میدید -

 سنگ دل نجوری دختر و انی کھ اشیلعنت بھ بابام و اون شوھر عوض...  شھینرم نم
 ... کردن

 ...  یگی چرت و پرت مادیز...  ستی حالت خوش ناریماز -
 :  و گفتستادی اشی روبروخوردی کھ تاب می در حالاریماز



 تو مال من ای خواب و رؤی الاقل توخوامیم... بوست کنم یذاریم... باران خوب من  -
 .. یباش

 . دی با خشم دستش را کشباران
وگرنھ ... ادیبخواب تا حالت سرجاش ب.. اتاقت ی تومیبر... پررو نشو ... رینخ -

 . ارمی دوش آب سرد حالت رو جا بریمجبورم ببرمت حموم و ز
 !! حموم ؟ی تویایخودتم م...آخ جون  -

 :  و کالفھ گفتدی کشی پوفباران
 خودت درست ی رو برای حال و روزنی چندونستمیاگھ م... کنھی متیادی آقا زرینخ -

 . نجای اذاشتمی عمرا پامو میکرد
 
 
 

 را ی کلمھ اچی کھ باران ھکردی را زمزمھ می لب شعرریز.  سکوت کرد اریماز
 . دادی نمصیدرست تشخ

 . دی را کششی تخت خواباند و رویرو.  داخل اتاقش برد او
 را از شی پااری مازی در دست نزده بود کھ صدای رهی سمت در رفت ھنوز بھ دستگبھ

 . رفتن باز داشت
 ، مگھ نھ شمی پیومدی نمیدوسم نداشتاگھ ... ، مگھ نھ ؟یباران تو ھم منو دوست دار -
 !!! برات ؟رمیمی میدونیم...؟

 کھ ی مرد نی بھ اگفتیچھ م.  دیکشیبھ زحمت نفس م.  دیچی پشی درون گلوبغض
 حرفھا را بھ نی کدام از اچی ھخواستی صبح کھ از خواب برمدیشا... حالش بھ جا نبود 

 .  گرفت تا در را باز کندرهیدستش را بھ دستگ.  تکان داد یسر.  آورد یادنمی
...  رمیمی امشب متی از دوردونمیم...  حالم بده یلیخ.. ؟ی بمونشمی امشب پشھیم -

 .  با من باشھالتیالاقل خ
 . یبخواب تا زودتر سرحال بش... ھستم یواقع...ستمی نالیمن خ...  اری مازشھینم -

 کھ نفس کم دیکوبیقلبش چنان م.  دی کشیقیپشت در نفس عم.  رفت رونی اتاق باز
 دهی را فھماریتازه درد دل ماز...  طرفھ نبود کی بود احساسش دهیتازه فھم. اورده بود 

 .   شدری چشمش سرازیاشک از گوشھ . بود 
 در آن اری مازدنید.  راه توانش را گرفتھ بود یخستگ.  و بھ اتاقش رفت دی کشیآھ

.  شاد و خندان بود شتری بدیدی او را مست می وقتشھیھم. منتظره بود ری غشیحال برا
 و ای رونیکھ ب. بود دهی از حد نوششیمعلوم بود ب... خراب بود یلیامشب حالش خ

از صبح در حدود ده .  را از تن خارج کرد شینتوما. فرق بگذارد توانستی نمتیواقع
 لبخند دنیبا د.  بودند دهی رسالی بھ ویبعد از پنج ساعت رانندگ.  جاده بود یساعت تو

 حرف ی تازه معناشدی رد و بدل منشانی کھ بی خاصینگاھھا...  و پدرش اریکام
 شده بود تھ در نظر گرفشی برایبعد از ظھر کھ در اتاق.  بود دهی را فھماریماز



 نگاه پر دنیباران از د.  بدون اجازه وارد اتاقش شده بود اری کھ کامکردیاستراحت م
 رونی بالی از واری غفلت کامیاز ترس با کم.  بود چھ در سر دارد دهیماز ھوسش ، فھ
بودن در کنار .  کھ برخورد کرده بود بھ تھران بازگشتھ بود ینی ماشنیزده بود و با اول

الاقل در مدت .  مزخرف بود ی بھتر از بودن در کنار آن خانواده برابر صداریماز
 .   بوددهی از او ندی حرمتیب چی ھکردی می زندگاری کھ با مازیطوالن

 روز از اقامتشان بگذرد کی نگذاشتھ بود یحت.. بود دهی نقشھ کششی برادهی نرساریکام
.  دھدی او جواب مثبت می  بھ خواستگارداندی بود بھ باران گفتھ منیجالب ا.

 .  نداشتی اطالعچی ھتشی کھ از ماھییخواستگار
 در اری مازی دهیقامت خم.  باز شد ی افکارش غوطھ ور بود کھ در اتاق بھ آرامدر

 .  شدانی در نمایآستانھ 
 :  گفتی ارامیبا صدا. تخت نشست یرو

  ؟اری مازیخوای میچ -
 . بدون تو اون اتاق مثل زندونھ برام... آروم بشم خوامیم... تو رو  -

 :  گفتتی با عصبانباران
 .  اتاقتیبرو تو. گرفتھ تیشوخ. . اری مازشھینم -
 ی راحت باشھ تو توالمیفقط بذار خ.. شمی میبخدا پسر خوب... باران کنمیخواھش م -
 ..  کنمیالتماس م... ی باشاری کامشی پترسمی کنارم میستی نیوقت...  ی خونھ انیا

از خودش مطمئن بود کھ خطا .  التماسش مظلومانھ بود دل باران بھ رحم آمد چنان
 .   داشتدی تردتشی داشت و مظلوماری کھ مازی  با حالکندینم

 ./  تخت نشستی گوشھ اریماز
 
 
 
 ..  نکنمی کار بددمیقول م...  ی بدونم ھستخوامیفقط م...  خوابمی گوشھ منی ھمنیبب -

 .  لبش نقش بستی رویش لبخند از لحن کودکانھ اباران
اونوقت خونت گردن ...  کنمای خفھ ت می بشکیفقط اگھ بھم نزد...  خب یلیخ -

 . خودتھ
 . دی ھم افتاد و خوابی چشمانش روگفتی کھ چشم می در حالاریماز

 سمت ی ھمان گوشھ دی را شنقشی عمی نفسھای صدایوقت.  صبر کرد ی کمباران
 .... دی و خوابدیمخالفش دراز کش

 
 در از ی باز شدن پر صدای با صداکردی مدشی شدی کھ احساس گرمای در حالصبح

 بھ رتیبا ح.  بخورد ی خود تکانی نتوانست از جاشھیاما برعکس ھم.  دیجا پر
 مادرش در غی جی نشده بود چھ شده کھ صدایھنوز متوجھ . اطرافش نگاه کرد 

 . دیچیگوشش ب



 منو یخواستیم... پس حدس سامان درست بود ...ان ؟ باریچھ کار کرد...  من یخدا -
  ؟ی باختیچی رو سر ھتی احمق زندگیدختره ... ؟ی کنخی ی ھمھ سنگ روشیپ

 دنیبا د. با زحمت دستش را کنار زد .  افتاده بود شی پھلوی رواری مازنی سنگدست
 بھ رتیبا ح.  شد رهی بود خدهی کھ آفری در پشت سرش ھاج و واج بھ منظره ااریماز

ِمن من کنان گفت. مادرش نگاه کرد  ِ : 
 ... اون حالش خوب نبود...  مامان وفتادهی نی اتفاقچیبخدا ھ -

 :  سرش و گفتی زد توختیری کھ اشک می در حالمادرش
 ی باال و بگادی بکمتی مونده کھ شنیھم... مثل تو دارم یخاک بر سر من کھ دختر -
 ی بگھ تو چتونھی مری تصونی واضح تر از ایچ... ؟ آره...اشتباه شده ... ستی بچھ ننیا

  ؟یکار کرد
 .  با خشم از جا برخاستباران

 ی خبرچیبخدا ھ...  خطاکار باشھ ھی سرووضع تونھی منیا...  نیتو سرو وضع منو بب -
 ...  نبودهنمونیب

 زد ی فرشتھ لبخنددنی با داریماز.  کرد داری را از خواب باری مازشانیادھای فریصدا
 .  تخت نشستیرو.  دی کششی موھای تویو دست

 .. بد نبودااایزدی در مھیفرشتھ خانوم الاقل موقع وارد شدن  -
 .  چشمانش تا تھ باز شدفرشتھ

 .. سامان... نبوده ھاااااااااای خبرچی ھیگیبازم م -
 .  نگاه کرداری مانده بود چھ کار کند با خشم بھ مازباران
 . ستیاالن وقت مزه پروندن ن.. اری ببند مازدھنتو

 .  دی کششیشانی پی روی دستاریماز
 مزه ی گوش خراش جای سروصدانیمگھ ا...  کنھی سرم درد مھی چیمزه پرون -

 !! ؟زمی عزیحاال چرا تو ناراحت...  ذارهی ھم میپرون
 ی اقھیبھ دق.  رفتی مرونی و از اتاق بآوردی کشان نام سامان را بھ زبان مغی جفرشتھ

 .   بوداری مازدیخندی بود و مالیخی کھ بیتنھا کس.  برپا شد می عظیی کھ بلوادینکش
از طرف . نداشت ی اثرچی ، ھشی گناھی اثبات بی براختیری ھر چھ اشک مباران

. مادر بھ ولنگار بودن متھم شد و از طرف سامان بھ تور کردن پسرش متھم شده بود 
 موقعش یفرارش از شمال و برگشتن ب.  باران بر ضد او شده بود ی رفتارھایھمھ 
 فرشتھ یادھایاشکھا و فر.  گذاشتی نمیث بحچی ھی جااری شدنش در کنار مازداریب... 

سامان .  باشد دهی از مادرش شنی بلندیباور نداشت تا بھ حال صدا.  سابقھ بود یب
 .  آخر را فرشتھ صادر کرددر آخر حکم. مانده بود چھ کند . سردرگم شده بود 

تا ...  کشمی مشی بھ آتتوی پسرت دخترم رو عقد نکنھ زندگگھیسامان اگھ تا دو روز د -
 براش ی اندهی ننگ انی دامن دخترم نبوده و با ای رویی آبروی بنیبھ حال ننگ چن

 .. مونھینم



ن را حرف آخرش بارا. قبول نداشت .  کندی کھ اشتباه مخوردی چھ باران قسم مھر
 . شوکھ کرد

 بھ دی کنھ بازم بادیی اگھ دکتر حرف تو رو تایحت...  دکتر زنان شی پبرمتیاول م -
 مرد بخوابھ و دم از نجابت ھی شی نکردم ھر دفعھ پتیمن دختر ترب.. نیایعقد ھم در ب

 . بزنھ
 :  بعد از ساکت شدن فرشتھ و سامان لبخند زنان رو بھ پدرش گفتاریماز

 . وفتھی روز عقدمون عقب بخوامینم... انجام بدم ؟ی چھ کاردیبا -
 .  شدرهی باز بھ او خی با دھانباران

 .  ما نبودهنی بیچی مزخرفات بگو کھ ھنی ایبھ جا...  ؟اری مازیگی میچ -
 :  گفتی ارامیبا صدا.  ستادی کنارش ااریماز

 تویکھ بگناھ یزنی مشی بھ آب و اتی کھ دارگذرهی انقدر کنار من بھت سخت میعنی -
باور کن ... ؟تپھی ھم می ھردومون قلبمون برای قبول کنیخوایھنوزم نم... ؟یثابت کن

وگرنھ اگر زنده باشم دست از ...  راحت بشھ التی تا خکنمی خودمو نابود میاگھ نھ بگ
 .. دارمیسرت برنم

 دھانش قفل شد و سکوت ی لحظھ ایبرا.  پراز محبتش شده بود ی مسخ حرفھاباران
 او را بدون اری مازدانستیالاقل م...  خواستی چھ منیاز خدا بھتر از ا.  کرد اریاخت

.  خواھدی و شرط مدی کھ در شناسنامھ اش نوشتھ شده بود ، بدون قیدر نظر گرفتن نام
لجاجت از .  لبش نقش بست ی روی کم لبخندمک.  او مھم است یوجود خودش برا

 :  گفتیبھ آرام...  بست وجودش رخ بر
 !!!  ھمھ کارات نقشھ بودشبینکنھ د..راستش و بگو  -

 .  زدشی بھ روی سرداد و چشمکی قھقھھ ااریماز
 ..  عشقمی کھ تو  مال مننھیاصل ا...  تصور کن یھر جور دوست دار -
 
.  عقد نشستند ی سفره ی رفتند و پاشگاهی در عرض دو روز آزمای چشم برھم زدنبا

انگار .  شدی باز نمشی لحظھ اخمھاکیسامان .  و پرخاشگر شده بود یتھ عصبفرش
 .  ھرچھ رشتھ بود بھ دست آندو پنبھ شده بود

 چشم دوختھ ندهی بھ آدی بود از تھ دل خوشحال بود و باران با ترس و ترداری مازتنھا
 ترس یگری اما حس دیخواھی ھمان است کھ ماری مازگفتی در درونش میحس. بود 

 بر سرم ی بشھ و رھام کنھ چھ خاکری ماه ازمن سھیاگھ بعد از ." ختیریرا بھ جانش م
 کھ با عاقد ی بعد جواب بلھ ااریماز.  شدی مدهی در چشمانش دیترس و دو دل"  زمیبر

 .  گوشش زمزمھ کردریداد دستش را دردستش فشرد و ز
 راحت التیخ... بذارم حاضرم سرم رو گرو...  خوشبختت کنم دمیقول مردونھ م -

 .. ارهی کس اشکتو دربچی ھذارمینم.. ی نداری غمچی ھگھی دیتا منو دار...



چشمانش را بست و از خدا خواست .  داشت اجی حرفھا احتنی ادنی بھ شنیلی خباران
.  دی کشیقینفس عم.  قرار دھد شی را روبروی راه روشندنی کشی ھمھ سختنیبعد از ا

 .  دستش نشاندی روی دستش را باال برد و بوسھ ااریماز. را فشرد اریدست ماز
 خوشگلت رو ی چشمانی وقت اچی ھخوامینم...  بھ روت بخنده ایبخند تا دن.. جونم یا -

 ... کنمیبھت ثابت م. ... نمی ببنیغمگ
 .  را آرامتر کردشیصدا

...  دمی روح و روانم رو با تو بخشگھی دیدی قلبمو ازم دزدیوقت... ستمی بابام نیبھ بد -
 . قول قول... یخوای کھ تو مشمی میپس اون

 کالمش ی توی پسر چھ سحرنیا.  کھ از سرشوق بود نگاھش کرد ی با اشکباران
 دستش دلش را ھم یگرما.  کردی و آرامش منشستیداشت کھ کلمھ بھ کلمھ بھ جانش م

.  کردی دلش آب می خواھد بود ، قند توشی مرد زندگنی انکھیحس ا. گرم کرده بود 
 نی بنیدر ھم. پر کرده بود   وجودش رانانی آرامش اطمینوع. داشت یحس خوب

 از اتاق نکھی بعد از ای مھم نبود حتشی براگری پر از خشم مادرش و سامان دینگاھھا
 کھ در صورت مادرش مشھود ی بودند ناراحتستادهی آمدند و دم در محضر ارونیعقد ب

 دیبا.  شد و از آنھا جدا شدند نشی سوار ماشاری مھم نبود دست در دست مازشیراب
 .  گرفتندی مشترکشان می آغاز زندگیدونفره برا یجشن
 زد و ی لبخنداری بشاش مازی چھره دنیبا د.  شد اری لوکس مازنی کھ سوار ماشیزمان
 : دی کھ در ذھنش بود را دوباره پرسیسوال

 چیمادرم سابقھ نداشت ھ.. کارات نقشھ بود ؟ی اون شب ھمھ نمیراستش رو بگو بب -
  تو بود ؟ی وارد اتاق من بشھ نکنھ اونم نقشھ یصبح

  بھ پشت دستش زدیبوسھ ا.  شد رهیبھ چشمانش خ.  دستش را در دست گرفت اریماز
. 
 بھ دست آوردنت ی ھم الزم بود برای اگھی کھ ھر کار دخوامتیباور کن انقدر م -

 ی خودت گفتی ھستم اما وقتای اولش فکرکردم واقعا تو رؤی برگشتیوقت... دادمی مانجام
 فرار اری کھ تو ھم از دست بابام و کامدمیفھم..  ی خودت برگشتدمی فھمستی نایرؤ

 ارمی رو بھ دست بنانتی باشم تا ھم اطمشتی پشب  ھر طور شدهدمینقشھ کش.. یکرد
 امی پدرم پی اتاقت برای توی رفتی وقتنیم ھیبرا...ھم سر پدرمو بھ طاق بکوبم 

 اونا برگردن دونستمیم... دمی خوابشتی اتاقت و پیاومدم تو...  ی منشیفرستادم  تو پ
 شد یقا ھمونطوریدق...  کنن ی حال و روز ما رو بررسخوانی مکننی کھ می کارنیاول

 . خواستمیکھ من م
 . دی کوبشی رو بازوی مشتباران

 . ی نامردیلیخ -
 نقشھ ھی بابام برات ھر دفعھ نمی ببتونمیچون عاشقتم و نم..چون دوستت دارم !! چرا ؟ -
 !!! کشھیم



 دوست دارم و یدی کھ دیینامرد تو... شده یکی باور کن مدتھاست روز و شبم باران
 ِامیتا ق... ی شدالمیخی و بزنمی بال بال مدنتی دی برایدید... یکردی ممیخودتو ازم قا

 ی ھی بقی کھ مال من بشیاصل تو بود.. می کھ کردم راضی ھم باشھ من از کارامتیق
 .  من چرتھیحرفھا برا

 !!؟ی تا خودت بھ خواستھ ت برسیمنو بدنام کرد...اما اصول تو ناجوانمردانھ بود  -
 .  گونھ اش نشاندی کوتاه روی بھ اطراف انداخت بوسھ ای نگاھاریماز

 بابام موندمیاگھ ساکت م.. ارهی ھم میخودش خودخواھعشق با ...  کھ ھست نھیھم -
 یاریاونوقت ماز.. ذاشتی ممی عوضی دست اون پسرعمویسرماه نشده دستت رو تو

 .  و تورو از دست سامان نجات بدهادی کھ بموندی نمیباق
 چرا ؟ -
 یکی با توی تا عروسکشتمی خودمو مای... شدمی و خودم اعدام مکشتمی بابامو مایچون  -
 . نمی نبگھید

 .  دوباره چشمانش پر از اشک شددی کھشنی با حرفباران
 ی نکردی کارچی مدت ھنی ایچرا تو... ی حد دوستم داشتھ باشنی تا اشھیباورم نم -

 ؟یکھ بفھمم دوسم دار
 یکردی تو فقط اخم وتخم مکردمی میھر کار...  خانوم خوشگلھ یچون تو کور بود -

  ؟دمتیدی نمی وقتگفتمی بھت می چھ جور منیگرفتیازم فاصلھ م... 
 
 
 

 ... و ششستی بپست
 .  کرداری بھ مازیباران با تعجب نگاھ.  ختم شد ی شھررونی بی جاده ھاربھیمس

 . میشی از شھر دور ممیدار!!... ؟اری مازیریکجا م -
 :  و گفتدی خنداریماز

 داره ؟.. نداره یبی تنھا بودنمون عگھید...  میری نمی بدینترس جا -
  ؟یری کجا می داریزیاما بدون برنامھ ر...نھ  -
 چالوس تا با ھم امروز ی جاده رمیم...  من کردم تو غصھ نخور شویزیبرنامھ ر -

 . میریجشن بگ
 ... اری ماززنھیدلم شور م..  میومدی کاش نمیا -
 چرا ؟ -
اگھ تو کنارم ... دمی پدرت ترسی بلھ رو گفتم از نگاه خصمانھ یامروز وقت... دونمینم -

 . کردمی از اونجا فرار مینبود
 :  و گفتدی او را کشی با دوانگشتش گونھ اریماز



بابام جرأت نداره با ...  غم نداشتھ باش یتا منو دار...  اون دل ترسوت برم من یفدا -
 بھ سنگ رشی اما ترونی بامی زور زد کھ من از فکرت بیلیقبال خ...  وفتھیمن در ب

 . خورد
 : دی پرسدی با تردباران

 مثال چھ کار کرده ؟ -
  را باال انداختشی ابروی تاکی ییبای داد و بھ ژست زھی دستش را بھ پنجره تکاریماز

. 
ِامروز ، روز◌ من و توئھ ...  بھ اون و رفتارش نداشتھ باش یکار -  خودمونو عشقھ..ِ

... 
 گفتھ ؟ بھت ی بگو بابات چاریبرام مھمھ ماز -
 ... شناسمشیمثل کف دست م..من پسرشم ...  گفتھ بود چرت بود یھر چ -

 دیبا...  گفتھ اری پشت سرش بھ مازیزی چھ چثی مرد خبنی دلھره داشت کھ باز اباران
 . اصرارش ھم جواب داد. دیفھمیم
 بار ھیبابات ... بابات در مورد من چب گفتھ ؟ی بدون کم و کاست بگخوامی ماریماز -

 نباری بدونم اخوامیم..  خراب کرد موی پاکت عکس زندگھیروز عقدم اومد و با 
  چکار کنھ ؟خواستھیم
 ی تو با اون پسر رابطھ داشتگفتیم...  من اصال اثر نداشت یباور کن حرفھاش رو -

 پسر رو اورد گفت اسمش ھی نکھیتا ا...  ی و طالق گرفتی رو گرفتھیبعد عقد مھر... 
 و ی کردتیاون برام گفت چقدر برادرش رو اذ... انگار برادر نامزدت بوده .. . مانھیپ

انگار چند ...  گرفتھ ی برادرش افسردگی طالق گرفتیوقت  ازگفتیم...   یطالق گرفت
 ی دادھی کھ بھش ھدی نقاشی تابلو ھیاز ...  ی تو محلش ندادنھیبار ھم خواستھ تو رو بب

 اون یاالنم تو...  اری من بی گفتم اون تابلو رو برا تمومییمنم با پرو.  زدیحرف م
 بھ اون یای نقاشینگفتھ بود ناقال...  کھ اون شب برده بودمت گذاشتمش یخونھ ا
 . یکشی میخوشگل

 . دی کشرونی ، باران را از بھت باری مازی خنده
 !!!  تو اورد ؟شی رو پمانیواقعا بابات پ -

 : دی شال فرو برد و نالری را زشیموھا
 ... ؟خوادی از جون من می بابات چنیآخھ ا -
  ؟ی بکشی منم نقاشی برایحاضر.. رو ولش کن نایا -

 ی چنان ماھرانھ حواس باران را پرت کرد کھ باران ھم فراموش کرد بحث نقاشاریماز
 . دی رسانی حرف آندو ھم بھ پاستادی انی کھ ماشیوقت... از کجا شروع شده بود 

 . می ناھار درخدمت باشنیی  بفرمایدیل -
از ظاھرش مشخص بود .  انداخت ی بود نگاھشی کھ روبروی با باغ رستورانباران

 .   شدادهی پنی از ماشاریلبخند زد و ھمراه ماز. باشد ییبای و زکی شیجا



 را قفل کرد دست باران را نی در ماشنکھیھم.  رفتندی مرشانی بھ سمت مخالف مسدیبا
 .  کنندیگرفت تا عرض  جاده را ط

تو برو من ." نام پدرش بھ باران اشاره کرد دنیبا د.  زنگ خورد شی گوشھمزمان
 روز نی در اخواستینم.  بزند و باران متوجھ شود ی پدرش حرفدیترسیم" امیاالن م

 یو معذب است دست با بودن ادی دیباران وقت.  را ناخوش کند شی خوشیزی چچیھ
 برنداشتھ بود کھ شتریدو گام ب.  تکان داد و بھ سمت آن طرف جاده گام برداشت

 حرکت اری لحظھ مازکی از پارک خارج شد و بھ سمتش حرکت کرد و در ینیماش
با شتاب دو گام برداشت .  ھوا رھا کرد ی را روی را حس کرد و با شتاب گوشنیماش

 لباس ھم یضربان قلبش از رو.  دی و در آغوشش کشدی باران را پشت کشیو بازو
 بود دهینفھم. و منگ شده بود جیگ.  کردی بھ اطرافش نگاه مرتی با حارانب.  شدی مدهید

نفس .  بود دهی او را در وسط جاده در آغوش کشدهی با رنگش پراریچھ شده کھ ماز
 شھیدستان ھم . دستش گذاشت یدست رو.  او را بھ خود آورد اری مازینفس زدنھا

 .  زده بودخیگرمش 
  ؟یدی شد تو انقدر ترسیچ... حالت خوبھ ؟اریماز -

در حال .  بود دهی چشمانش دویدیخون در سف.  ھم فشرد ی چشمانش را رواریماز
 .  شدرهیبا دقت بھ باران خ. انفجار بود 

 . کردمی  من چھ کار مشدی متیاگھ طور -
 کھ باران کردی زمزمھ میزی لب چریز.  او را محکم در آغوشش فشرد دوباره

 . کشدی خط و نشان می کسیفقط متوجھ شد برا...  دیفھمیمنظورش را نم
  ؟یکشی خطو نشون می کیبرا...  ؟اری مازیگی میچ -
...  کنمیخونھ خرابش م...  ارهی بال رو بھ سرت بنی اخواستی کھ می اونیبرا -

 . کشمی مشی بھ آتشویزندگ
 .  آمدرونی از آغوشش بباران

 مینگران نباش من کھ طور...  دهیرنگت پر...  ستی حالت خوب ناری مازمی برگردایب -
 ... تو حالت بدتر از منھ... نشده 

 .  دستش را گرفت و بھ سمت عرض جاده رفتاریماز
 .. بذار از غصھ سکتھ کنھ...  می امروز رو خوش باشدیبا...  بھ ھدفش برسھ ذارمینم -
 ممکنھ کار اون باشھ ؟...منظورت پدرتھ ؟ -
 
 
 
 موقع بھ من زنگ بزنھ نی درست در ھمدیوگرنھ چرا با..مطمئنم کار خودشھ  -
 .. دادنیمشخصھ داشتن راپورتمون رو بھش م..

 .  باران وارد رستوران شدھمراه
 .  حساب کنمھی و باھاش تسومیتا برگرد...  یشی لحظھ ھم ازمن جدا نمکی -



بخدا پدرت مرد ...  بھ کارش نداشتھ باش ی کاری اگھ منو دوست داراریمازنھ  -
 ...  ارهی سر تو ھم بال بی حتترسمیم...  ھیخطرناک

 ..  جونمی کھ افتاده توی از خشمشمیدارم منفجر م..تونمینم -
 .  بذار قانون کارشو بکنھی کنشی تو کارنکھی ایبجا -

 .  مشکوک نگاھش کرداریماز
  بکنھ ؟تونھی میھ کارقانون چ -
 . صبر داشتھ باش...  کارا یلیخ -
 دمی ساال از دستش کشنی ای تویھر چ... کنمیمن صبر ندارم بخدا خودم خفھ ش م -

 ... بسھ
 .می خوش باشیخوای میگیمگھ نم.. شو الیخیحاال آروم باش و امروز رو ب -

 او را از نکھیفکر ا. دیکوبیقلبش بھ شدت م.  شد شیبای چشمان زی محو تماشااریماز
اما بھ خاطر آرامش او . صورتش گر گرفتھ بود .  کشاندیدست بدھد او را بھ جنون م

 پدرش خواستھ بھ او زھرچشم نشان دھد دانستیم.  کرد خودش را کنترل کند یسع
 خواھد مانی او را پشندی عقد بنشی سفره ی پااگھ  داده بودماتومیشب گذشتھ بھ او الت.

 .   باشدی جد پدرش جاننی او سخت بود کھ تا ایورش براکرد اما با
 
 

 شد کھ ی کھ سامان بھ جان باران  کرده بود باعث بستھ شدن پرونده ای سوءقصدھمان
 ...  آن بودی در پی آگاھیمدتھا اداره 

 کرد بخاطر ی در گرفتن انتقام مصمم است او را راضاری مازنکھی ادنی با فھمباران
 اثبات ی کھ برای پدرش نکند اما مدارکھی علی اقدامچی ھشانیبھم نخوردن زندگ

 اریتازه ماز...  برساند یعی پدرش الزم بود را بھ سروان رفیاختالس و رانت خوار
.  کمک کند وارد آن عمارت شده بود سی پلبھ نکھی مدت باران بخاطر انی کھ ادیفھم

 از یکی در آنجا ی مخفنیکار شنود گذاشتن داخل تلفن و اتاق  کارش و گذاشتن دورب
 ھم کامل شیھای و مھمانشی گزارش رفت و آمدھایحت.  بود کھ انجام داده بود یاھداف
 نھمھی کھ ای از شر پدرخواھدیباران از او خواست اگر واقعا م.  شدی گفتھ مسیبھ پل

 کوچک و بزرگ در پرونده اش است خالص شود در دادن ان مدارک بھ یخالف ھا
 کھ با یی دعوانی آخری بعد از ده روز فکر کردن و در پاریماز.  کمک کند سیپل

 یمدارک.  دی کشرونیپدرش بخاطر باران کرده بود مدارک را از گاوصندوق پدرش ب
 ..  افتادن سامان شدریکھ باعث گ

از پسر ... یاز خود... ضربھ خورد دیترسی مشھی کھ ھمی اھیت از ناح درسسامان
 با دست خود دادی راه نممشی را بھ حری ابھی محتاط بود و غراریاو کھ بس... خودش 

 .  خودش چاه کنده بودیبرا



اما .  سامان سکتھ کرد ی واقعی شدن زندگانی شدن سامان فرشتھ با عی از دادگاھبعد
ھمانطور کھ او دختر و . باران او را از خود راند یول...  بود ی باقایعمرش بھ دن

 .   از خود رانده بوددشیپسرش را بخاطر عقا
 گفتھ ھیباران با گر.  کند قبول نکرد ی کرد تا باران با مادرش آشتی سعاری مازھرچھ

 : بود
 بھ تونستی سامان نمکردی پدرم ازدواج نمبیاگر اون با رق... مسبب مرگ پدرم اونھ  -

 ...  ببخشمشتونمینم...  ما خنجر زد یاو از پشت بھ ھمھ ... ما ضربھ بزنھ 
 . حق بھ گردنت داره... باران اون مادرتھ  -
 ی تونستیدی از خالفھاش فھمیسامان ھم پدرت بود و حق بھ گردنت داشت اما وقت -

  از پدرم جدا شد ؟یلی مادرم با چھ دلیدونیم... یریآروم بگ
 .  سرش را بھ چپ و راست تکان داداریماز

 ) اختالس( باشھ کھ انجام داد یی بخاطر اون کارھادیشا... نھ  -
 :  ھق زدگرفتی را با دستمال مشینی کھ بیدر حال.  شد ری اشکش سرازباران

...  ما باز نشده بود ی زندگی پدرت توی داشت ھنوز پای عادیاون موقع پدرم زندگ -
 کھ پول حروم ی خونھ ای توتونھی نمگفتیم... رم نامشروعھ  پدی پوالگفتیمادرم م
بابام ...  از بابام جدا شد لی دلنیبا ھم..  شھیباورت م...  کنھ ی زندگادیتوش م

مدام جنگ و دعوا راه ...  آبرو نذاشت راش طالقش بده اما مادرم بخواستینم
 یی جدادنی رسجھیت ننی مادر بزرگام کھ با ھم خواھر بودن بھ انکھی تا انداختیم

 از بچھ ھا طاقتش رو ی مدت دورھی مادرم بعد از کردنیاونا فکر م... راھھ نیبھتر
 یندگ از زی کرد نھ دورتشی ما اذیاما مادرم نھ دور...  گردهی و برمکنھیطاق م
  ؟اری مازینیبیم...  پدرت شد ی غھیص.. سابقش 

 خانواده رو کی ی رازهی شکردی حساب مدهی خودش را فھمنکھی من با تموم امادر
 یاون بوده با فرستادن مدارک جعل..پدرت بھم گفت ..  و پوچ از ھم پاشوند چی ھیبرا
...  از دست دادن سامان سکتھ کرده یحاال ھم برا...  موش انداختھ شونی زندگیتو

 الی ھمون حال با خیپس بھتر کھ تو..  کرد نی کارچی افتاد ھی من ھر اتفاقیبرا
 . ھا بمونھشوھرش تن

 . دی با تاسف سرش را تکان داد و باران را در آغوش کشاریماز
 ی تو بگیباشھ ھر چ...  یکنی متیچرا خودتو انقدر اذ...  نکن خانومم ھیگر.. شیھ -

 ، باشھ یخوایحاال کھ نم...  ی مادرت خودت ھم آروم بشدنی با بخشخواستمیمن م...
 ... ی تو بگیھر چ

 .   ھم افتادیچشمان داغ از اشکش رو.  او را لمس کرده بود اری مازینوازشھا
 .  بخوابمخوامی ماریماز -
 
 
 



دستانش را دور کمرش حلقھ .  دی تخت خواباند و کنارش دراز کشی او را رواریماز
 .  گوشش زمزمھ کردریکرد و ز

  ؟یدونیم... یتو عشق من -
 . اوھوم -
دوست ندارم ...  نکن تیخودت رو اذپس بخاطر منم شده ...  یتو ھمھ کس من -

 . نمی ببی خوشگلت رو اشکیچشما
 خواب ی بعد مترجھ نشد کیقی فرو برد و دقااری مازی نھی سرش را درون سباران

 . چشمانش را ربود
 

دستانش را دور کمرش حلقھ .  دی تخت خواباند و کنارش دراز کشی او را رواریماز
 .  گوشش زمزمھ کردریکرد و ز

  ؟یدونیم... یشق منتو ع -
 . اوھوم -
دوست ندارم ...  نکن تیپس بخاطر منم شده خودت رو اذ...  یتو ھمھ کس من -

 . نمی ببی خوشگلت رو اشکیچشما
 خواب ی بعد متوجھ نشد کیقی فرو برد و دقااری مازی نھی سرش را درون سباران

 . چشمانش را ربود
 

دستان سردش .دلش آرام و قرار نداشت .  قفل شده بود ی اشھی شواری دی رونگاھش
 کھ مسافران یی و نگاھش را از جادیجویپوست لبش را م. را در ھم قفل کرده بود 

 . داشتی آمدند بر نمی مرونیب
انگار زمان و مکان کش آمده بود و قرار .  حد دلتنگ برادرش باشد نی تا اکردی نمفکر

 . ن شودنبود چشمش بھ جمال برادرش روش
دستان گرم .  ندی تا بھتر ببستادی اشی نوک انگشتان پای از مسافران روی ورود جمعبا

 .  کمرش نشستی رواریماز
 . ادی نکن االن میتابیب -

غزل از آنھمھ انتظار .  حرفش تکان داد دیی زد و سرش را بھ عالمت تای لبخندباران
 . گرفتیخستھ شده بود و بھانھ م

 .  سرش گرم بشھی اون سمت تا کمبرمی من غزل و میخانوم -
 .  کھ گفتھ بود نگاه کردیری بھ مسباران

 . ی ھستزیممنون کھ مراقب ھمھ چ...باشھ  -
 بھ یلی کھ خدی را دیجوان.  شده بود رهی ختی کھ بھ جمعیدر حال.  بود ی لبخندپاسخش

 دانستینم.. شده بود سردرگم.  شخص کجا نیاما برادر او کجا ا.برھان شباھت داشت 
 ی از پشت دست رویھمانطور کھ بھ آن مرد زل زده بود مرد... انھیدست بلند کند 

 . شانھ اش گذاشت



 دنیبا د.  کرد ی دست داد و خداحافظی سرش را رو بھ عقب چرخاند و با مردبرھان
 .   کھ پشت سرش بود باران شوکھ شدیمرد

 !!!و کجا و سفر بھ خارج کجا ؟ا.  سخت بود او ھمسفر برھان باشد باورش
مگر .  ناجور بکند ی او دوباره فکرھادنی با داری مازدیترسیم.  قرار شده بود ی بدلش
 او ھم فکر دانستی را خائن ماری خود مازالی در تمام آن مدت کھ او در خنکھینھ ا

 سپرده بود ی کھ بھ فراموشییماجرا... پرھام از او دلزده شده بود دنی باران با دکردیم
 ........ دیچرخی ماجرا ان می رواریو فکر ماز

 ی عالمتنی بود وایدر ماه ھشتم باردار.  سراغش آمده بود یدی روز کمردرد شدآن
 .   نبودیخوب

 کھ یمارستانی بھ بنی حال جنی و بررسنھی معایقرار شد برا.  دکترش تماس گرفت با
 خودش را ی با نگراناریماز. داده بود  خبراری بھ مازعیسر. دکترش در ان بود برود 

 اش را از ھی باران روحنکھی ای بود اما برادهیاو ھم ترس.  رسانده بود عی سریلیخ
 . گذاشتی و سربھ سر مردکی میدست ندھد مدام با او شوخ

 اریماز. آمدند رونی بمارستانی راحت از مطب دکتر در قسمت درمانگاه بالی با خیوقت
 :  و گفتدی شکمش دست کشیبا لبخند رو

 .  دردسراش جلوتر از خودش اومدهومدهی پدرسوختھ برم کھ ھنوز ننیقربون ا -
 قرار گرفتھ بود شی کھ روبروی صورت سھ نفری زمان جشمان باران رونی ھمدر

 . آب دھانش خشک شده بود. در حال حرکت بود 
 .  نداشتیحال چندان مساعد) مادرپرھام ( خانوم یمھر

 آنھا ھم ھمراه با شوک ی برای تالقنیا.  گرفتھ بودند مانی را پرھام و پشیازوھا بریز
 شوکھ شدن باران دنی خانوم با دی مھرنکھیتا ا.  نداشت تا حرکت کند ی توانچیھ. بود 

 .  پسرش بھ شکم خودش سکوت را شکستیو نگاه بھت زده 
  ؟یخوب... سالم دخترم  -

 شدی مدهی کھ بھ زور شنی آرامیباز کرد و با صدا را از ھم شی بھ زور لبھاباران
 .پاسخ داد

  شده ؟یزیخدا بد نده چ..ممنون ... سالم از ماست  -
 سھ ی ھفتھ ازیالی دی برادی از کار افتاده و باابتی ھام بخاطر دھیکل...  مادر ینیبد نب -

 ! ؟یخدا رو شکر انگار سروسامون گرفت... مارستانی بامیبار ب
 را نشان داد و اری لبش نشست و با دست مازی روی حرف لبخندنی ادنی با شنباران
 : گفت

 ... ارهی ھمسرم مازشونیا...بلھ  -
 باران ییبود آشنا. دهیبا شناخت او فھم.  در ھم رفتھ بود شی اخمھامانی پدنی با داریماز

با دست دادن  . گذاشت و سالم کرد شیاما بھ رسم ادب پا پ. خوردیبا آنھا از کجا آب م
 .  دی ، خودش را عقب کشمانیبھ پرھام کھ شوکھ شده بود و پ

 :  کرد و گفتاری بھ مازی نگاھی خانوم با دردمندیمھر



  ؟رمی وقت باران جون رو بگقھی دودقی پسرم برایدیاجازه م -
 .  نییبفرما... حاج خانوم کنمیخواھش م -

 .  حضور آنھا سرش را کنار گوش باران برددر
 . ی خستھ بشخوامینم... می بگوکھ زودتر بریاگھ خستھ شد -

 نداشت بھ سمت ی خانوم کھ حال خوشی گفت و چند قدم ھمراه مھری چشمباران
سرش را .  گذاشتھ شده بود نشست مارانی بی کھ برایی ھای صندلیراست رفت و رو

 . بھ سمت پسرانش چرخاند و اشاره کرد از آنھا دور شوند
 .  خانوم دستش را گرفتیمھر.  تنھا شدند نکھی از ابعد

  دخترم ؟یخوشبخت -
 .  نگاھش را بھ صورت او دوختباران

 .. بلھ حاج خانوم -
 
 
 
 خوامینم..  ی خوشبختی بگنانی طور با اطمنی ھمشھی ھمدوارمیام... خدا روشکر  -

حالم خوش...  نی ھم نبودی کنم اما تو و پرھام وصلھ ھی خودمو توجی گذشتھ یحرفھا
متاسفانھ ...اما پسر من ... ی و االن خوشبختی برگشتیتو بعد از اون ماجرا بھ زندگ

 من با تو حرف زدم از اون بھ بعد دی فھمی وقتخصوصام... ادینتونست با ماجرا کنار ب
چون واقعا ... دی ازم رنجدونمیم.. زدی کالم ھم حرف نمکی خونھ یتا مدتھا تو

 خواھش دارم ھیفقط ... ی از گذشتھ حرف بزنم االن تو زن شوھر داردی نبادیببخش......
دلت شکست کھ  دونمیم...  ی اگھ اون روز دلت از من شکست منو ببخشخوامیم... 

 خنده  ھی سھ چھار سال ھنوز نی ایباور کن تو...  حال و روز نشستھ نیبچھ م بھ ا
 دیمخصوصا کھ فھم... ان شد  دچار عذاب وجدی تو رفتیاز وقت...  لباش ننشستھ یرو

 ی تا بچھ م ھم روی مارو ببخشخوامیازت م...  داغون شد گھی دی رفتتی ناپدریخونھ 
...  سامون گرفتن پسرامو دارم ی آرزویمنم مثل ھر مادر...  ھنی رو ببیخوش زندگ

 . دعا کن اون ھم خوشبخت بشھ
.  شده بود بشیچون بھتر از پسر او نص.. از او نداشت ی انھی کچیھ.  ستادی اباران

 از اری نبودند اما ھر چھ بود مازسھی با ھم قابل مقای لحاظچی و پرھام از ھاری مازدیشا
 شیو مھمتر از ھمھ آنقدر عاشق بود کھ برا... فرھنگ کیبا .  خودش بود یطبقھ 

 نیا... یرتیب بود و غ از عاشق بودن متعصشتری باماما پرھ...ھمھ جوره بجنگند 
 .  نداشتانی در برابر دوستان و آشنایزی باران جز آبرویفاکتور برا

خدا روشکر انقدر شوھرم خوب ھست کھ نخوام پشت سر شما بد ...  خانوم یمھر -
 رونی بشی کھ از زندگمیستی ھم مناسب نی بودم ما برادهیمنم فھم... بگم و آه و نالھ کنم 

 یی اون جدانیاز طرف من بگ... رو تجربھ کنھ ی خوبیونم زندگ ادوارمیام... رفتم 



 نی ای تویحت... آرومم یلیمن درکنارش خ.  داشت ستم رسوند کھ واقعا دویمنو بھ کس
 .  برسھشیپس اونم راحت بھ زندگ...  پرھام نبودم ادی بار ھم بھ کیمدت 

 .  و ادامھ داددی شکمش کشی رویدست
 یحالم برا.. برم دی من بادیببخش... حال شما ھم ھر چھ زودتر خوب بشھ دوارمیام -

 . ستی مساعد نادیموندن ز
 بود را با پر چادرش گرفت و از جا دهی چشمش چکی کھ از گوشھ ی خانوم اشکیمھر

 . برخاست
 بچھ یدونیم... یراست... ی بذارنی بارت رو زمیانشاال بھ سالمت... خدا بھ ھمراھت  -

 ؟ ھیت چ
 :  زد و گفتی لبخندباران

 . دختر -
 . دعامون کن.. زمیمبارکت باشھ عز..خوش قدم باشھ  -

 رفت و اری بھ سمت مازندازدی بمانی بھ پرھام و پی نگاھنکھی بدون ای از خداحافظبعد
 .  خارج شدندمارستانی گره کرد و از بشیدستش را دور بازو

 شی خانوم را برای کھ بھ شدت کنجکاو شده بود از باران خواست حرف مھراریماز
 اریماز.  او نقل قول کرد ی را براشانیباران ھم بدون کم وکاست حرفھا.بازگو کند 

 . در آخر حرفش سرش را تکان داد
 من بی کرد تو نصی خانوم کھ با رفتارش کاری کھ مھری برم بھ دست بوسدیبا -

 ..یبش
 کھ او را از ھمسرش دور یاری ونی ادانستیاما نم.  نگاه کرد اریعشق بھ ماز با باران

 ی ماشی سر خوشبختیی سامان چھ بالی پنھانی و  نقشھ ھاداری دنی ایکرده بھ اضافھ 
 .  آورد
 شناخت و شھیبرھان او را از پشت ش. دیدی بعد از حدود سھ سال دوباره او را محاال

 آمد و بدون آنکھ سرش را بھ رونی ھمسفر برادرش بباران از فکر.دست تکان داد 
چقدر .  شد یاشک شوق از چشمانش جار.  شد رهیسمت او بچرخاند بھ برادرش خ

 و ی ھمھ سال دورنی ایدرد آمد برا دلش بھ.  و شکستھ شده بود ریبرادر جوانش پ
 و نی واالتری کھ گاھیی از ما ادمھایوا...  مروت ی بی ای دننی از ایوا...  ییوفایب

 ... میفروشی می پول کاغذی را بھ مشتمانی داشتھ ھانیبھتر
چنان .  دی آمدن برھان ، باران بھ سمتش پرواز کرد و او را در آغوش کشرونی ببا
 امن را گاهی پانی برادرش فرو برده بود انگار محکمتری نھی وار سرش را در سوانھید
چقدر .  پدر در دلش زنده شد ادی سرش یبا نشستن دست برادرش رو.  کرده بود دایپ

 نگاھش و ادی داشت و نبود بھ وضوح ازشیکھ ن ی مراحلیدر ھمھ .  بود ی خالشیجا
 کھ دوستش ی کسیھر لحظھ برا... است ری ناپذانی پایدلتنگ... افتاد یصالبتش م

 ...  توقفی بی رفتنھا و جا ماندنھانی از ایوا...  ی و بروی دل گرو بذاردی بایدار



  یبعد از سالم و احوالپرس.  وستی انھا ھمراه دخترش بھ جمع آنھا پدنی ھم با داریماز
دست داد و او را با .  پرھام بھ سمتش رفت افتنی کرد بعد از یبرھان بھ اطراف نگاھ

 از یبدون آنکھ بداند در برھھ ا. کند شی معرفاریخود ھمراه کرد تا بھ باران و ماز
  کرده بودی مرد زندگنی ھمتی چتر حماری گذاشتھ بود زنھاواھرش را تزمان کھ او خ

. 
 ادتی رو ی دوستزی پرودونمینم... کنم ی ھمسفرمو بھتون معرفخواستمیباران جون م -
 ..  پسر بزرگشونھشونیا... نھ ؟ای ادیم

 گذاشت نی زمی دخترش را رواریماز.  سالم کرد ی عادیلی تکان داد و خی سرباران
 . باران دست دخترش را گرفت و مردھا را تنھا گذاشت. و با او دست داد 

 .  کردند از فرودگاه خارج شدندی آنھا با ھم خداحافظنکھی از ابعد
 : برھان گفت.  کھ نشستند نی ماشیتو
 
 
 
..  چقدر بھ من لطف داشت یدونینم.. ؟ی نکردی خداحافظزیباران جرا با پسر پرو -

 .  اومد کھ اون تونست برام حلش کنھشی مشکل برام پی سرھی رانی اومدن بھ ایبرا
 : دی با تعجب پرسباران

  ؟ی کرددایاصال اونو از کجا پ.. ؟یچھ مشکل -
 خروج از کشور ی اجازه ی مشکالت مالی سرھیمن بخاطر ... بود ی اتفاقزیھمھ چ -

 تا منو دمیپرھامو اونجا د...ک کنن  سفارت رفتھ بودم تا اونا بھم کمیتو... رو نداشتم 
 سفارت مشکلم رو قی ھفتھ از طرکی گرفت و خودش در عرض لمی تحویشناخت کل

 . برطرف کرد
 : دی پرساریماز

  سفارت چھ کاره بود ؟یمگھ تو -
 . ھیزبانش ھم عال... سفارتھ دی از کارمندان جدیکی دمی اما شندونمینم -

 یدر صورت...  رفتھ بود رانیپس پرھام از ا.  نکرد ی توجھشی بھ حرفھاگری دباران
 لبانش ی روتی رضای از رویلبخند. در مورد او کرده بود یی چھ فکر ھااریکھ ماز
 . نشست

 
 

 برنج یی طالی خوشھ ھادنی کھ کشاورزان در حال چییزارھای شالانی ماری مازھمراه
 . زدیبود ند ، قدم م

.  از چھره اش شده بود یلبخند جزئ.  دیکشیم ی رقصان شالی ساقھ ھای را رودستش
 . دی کششی ھاھی را بھ داخل رزاری شالیبو.  وچشمانش را بست ستادیا



 ی برداشت وتا انتھای بلندیگامھا. انگار روحش تازه شد.  داشت ی مطبوعی بوچھ
 کھ در یبھ تک درخت.دیدوی و دنبالش مکردی اسمش را صدا ماریماز. دی دوزاریشال

دستش .  زدینفس نفس م. ستادی کنارش ااریماز.  داد ھی قرار داشت تکرشی مسیانتھا
 .  قلبش گذاشتیرا رو

 میای جونشھ بیی داشیگفتم حاال کھ غزل پ... خستھ شدم ...  ییدویمثل دختر بچھ ھا م -
 . ینفس برام نذاشت...  می با ھم حرف بزنرونیب

 .  اش گذاشت شانھیدستش را رو.  دی بھ صورت سرخش خندباران
 . ونمی بھت مدیلیمن خ...  اریازت ممنونم ماز-

 :  گفتی چشمانش را در کاسھ چرخاند و با لحن طنزاریماز
نکنھ .. ؟ی منونی شده کھ مدیحاال چ...  کرد فی بار از ما تعرھیچھ عجب خانوم  -

 . یخواب نما شد
من ...  کردم ھی کوه بھت تکھی مثل شھی نکرده باشم اما ھمفی تعرادی ازت زدیشا-

 دیرسی کھ بھم میبا ھر وزش باد و رنج..  ساقھ ھا بودم نی کھ پدرم مرد مثل ایزمان
 شمال و می کھ رفتیمخصوصا اون روز... کم آورده بودم گھید... شدمی خم معیسر

 بده تا بھ قول خودش از شر من راحت اری ھر طور شده منو بھ کامخواستیپدرت م
 دی شادونمینم...  ی اتاقم بمونی دوستت نداشتم محال بود بذارم اون شب تواگھ... بشھ 

 کھ یی با وجود دختراکردمیاما فکر نم... بود اما خودم  ھم خستھ شده بودم رمونیتقد
وجود .  کرد بم منقلی زدی کھ اون شب تو مستییحرفا... یدورتن بھ من نگاه ھم بکن

 دنی از دنی ھمیبرا.  کرد لی درخت تبدکی منو از اون ساقھ ھا بھ میتو در زندگ
 دونستمیاما نم... یموندم تا تو بھ سمتم برگرد.. زود وا ندادم انتتی خدنیعکسا و شن

چھ خوب شد کھ اون شب باھم حرف ... کنھیرفتار بد خودم داره تور رو از من دور م
 . ی رو برگردوندونمی زندگینیری کھ دوباره شون ممنیلیخ... میزد

 .  پھنش فشردی نھی سی سرش را رواریماز
ھم تو ھم من ...  فکر گذشتھ رو نکن گھید... خدا رو شکر کھ تموم شد اون روزا  -

 کس جز خودمون چیمطمئن باش ھ...  می باز کنشتری چشمامونو بدیبا... می کردیکوتاھ
 ... می گوش بددیا نبیی گواوهی چیپس بھ حرف ھ...  ستی ما نیدلسوز زندگ

 .  گذاشتاری دست مازیدستش را رو.  سرش را تکان داد باران
 .  مامانمدنی برم دخوامی ممی برگشتیوقت -

 . دی اش برداشت و عقب کشنھی سی سرش را از رورتی با حاریماز
 . ی شدیچطور راض!!  ؟یگی میجد -
 ببخشمش اما دیشا...  نھی و بذارم غزل رو ببدنشی برم دگھی تھ قلبم می حسھی دونمینم-

 مونی بھ زندگجانی با اومدن برھان انقدر شورو ھیوقت...  کنم ی باھاش زندگخوامینم
 آھش خوامینم...  ارمی دل مادرم رو بھ دست بی زندگنی ای بھ شکرانھ ادیاضافھ شده با

 ...  باشھمونیپشت زندگ
 .  عوض شدی بھ زندگدتی خوشحالم کھ انقدر دیلیخ -



ھر ...  کمھ مھی زندگی توییزھای چھ چدمیبا اومدن برھان تازه فھم... از تو دارم نویا -
 ... رمی بگدشونی ندتونمینم...  خانوادمن ی باشھ اونا از اعضایچ
 . خداروشکر -
 ............  من با مادرم رفت و آمد کنم پس چرای تو کھ انقدر دوست داراریماز -
 ی مستقلی خودش زندگیا مادر من اون ور آب براام...  ی بگیخوای می چدونمیم -

 س گھی مرد دھی مادرم در کنار نمی ببتونمی نمدمی کھ از بابام دییھایبا تمام بد...داره 
 .. ھی از حالش باخبرم کافی تلفننکھیھم...
 مدت بھ نی ایاز بس تو... کنھی االن غزل پوست از سر برھان مگھی دمیبرگرد -

 . یخودت وابستھ ش کرد
.  حرکت کردند الیھمگام با ھم بھ طرف و.  شانھ اش گذاشت ی دست رواریماز

ھر دو با عشق .  زده بود ی سرشان را رنگ نارنجی آسمان باالدیغروب خورش
 جاده کھ مطمئن شد ی انداخت از خلوتی بھ اطراف نگاھاریماز.  بھ ھم انداختند ینگاھ

 سرشان ی کھ باالیی و پرنده ھازاریشالآسمان و .  مھمان کرد یھمسرش را بھ بوسھ ا
 .   عاشقانھ بودندی بوسھ نی شاھد اکردندیپرواز م

 ...  عشق مبادی بی دلچی کھ ھباشد
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