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 داریوقت با بهار ب ریتا د شبید...بود نیچشمام هنوز سنگ...شدم داریاز خواب ب میآالرم گوش يبا صدا صبح

 ...میبود

 ...رفتم ییاومدم و به سمت دستشو نییاز تخت پا یحال یب با

 .میراه افتاد مارستانیمختصر، به همراه بهار به سمت ب ياز صرف صبحانه ا بعد

من و بهار، عمه ام، فارغ .کرده بود دایبرامون کار پ س،یتازه تأس یِخصوص مارستانیب هیپسر خاله ام، تو  سروش،

. میشد یمشغول به کار م مارستان،یب شگاهیتو بخش آزما دیو با میبود یشگاهیعلوم آزما يرشته  لیالتحص

 ياما در حال حاضر تو. م استخدام بشهیکه من و بهار هست یمارستانیب يخواست فرنود هم تو یدلم م یلیخ

 .که سروش مشغول بود، پرستار بود یمارستانیب

 :گفتم یناراحت با

 ...کار کنه مارستانیب نیشد با ما تو ا یم یشد، کاش فرنود راض فیح یلیبهار خ _

 بشه؟ یور دل تو که چ ادیرو ول کنه، ب یخوب نیو درآمد به ا تیباران، فرنود موقع الیخیب _

اما من ...بود يادیمن ز يخواسته  دیشا...داشت یخوب تیموقع مارستانیفرنود تو اون ب...گفت یدرست م اربه

 ...فکر بودم که کنار فرنود باشم نیهمش تو ا

 مویکردم ناراحت یسع میدیبه خونه که رس. میو تا ظهر به خونه برگشت مینداشت يادیکار ز مارستانیاول تو ب روز

 . نشه يزین متوجه چنشون ندم، تا ماما

 !خواست بدونه به خاطر فرنود دمقم ینم دلم

 يدوره  يمن و فرنود تو...ازدواج داده شنهادیحد مطلع بود، که بهم پ نیمن و فرنود در ا هیاز قض مامانم

 ...میبا هم آشنا شد مارستانیتو ب يکارورز

 ...میهم عالقه مند شدو به  میبود دهیاز هم رس یهفت ماه به شناخت کم نیتو ا باًیوتقر

 ...میاز هم پنهون نداشت يراز چیاز عالقه مون به هم خبر داشت و درست مث خواهرم بود و ه بهار

 يبه گفته ...کنه یازدواج م دایسالش بوده با مامان ش کیو  ستیب یبهادرم تک پسرِ خانواده بوده که وقت بابا

و هفت سال داشته، بهار  یشده، هر چند که فقط س دیر شدن ناامکه بعد از سال ها از دوباره باردا یب یمامانم، ب

و بابا بزرگم به قصد  یب یروز ب کیسه ماهه باردار بوده،  ومامانم، من  اد،یم ایبهار به دن یوقت...شه یو باردار م

 یم بابا و مامان نگه شیکنن و بهار و پ یدوست بابابزرگم، به شمال سفر م يجنازه  عیشرکت در مراسم تش

از ...شهیکنن و همون تصادف باعث مرگشون م یبوده، تصادف م یبارون داًیاما متأسفانه، تو راه که هوا شد...دارن
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من و اون  نیب یفرق چیدونه و بابا، مامان هم ه یروز به بعد، بهار، بابا و مامان رو مث پدر و مادر خودش م ناو

 ...ستنیقائل ن

 !سالم کردم یحال یبا ب. رنود پشت خط بودف. به خودم اومدم لمیزنگ موبا با

 :فرنود

 حاله؟ یشده صدات ب یچ. زمیسالم عز _

و بغضم و قورت  دمیکش یقینفس عم...اتاق و که رو به تراس بود و باز کردم يِقد يپنجره ...بغض کردم_

 :دادم

 ...يبداستخدامتو انجام  يشد کارا یکاش م! ناراحتم میستین مارستانیب هیکه تو  نیاز ا _

 باشه؟ یکیمهمه که محل کارمون  یلیخ_

 !بود یلحن کالمش عصب دینظر رس به

 ...خب ینه، ول _

 که دوست داشتم هر لحظه رو کنارش باشم؟ نیا...گفتم یم یچ بهش

 ؟...واسه چند ساعت سخته یحت شیکه طاقت دور نیکم دارم؟ ا يزیچ هیکه اگه ازم دور باشه انگار  نیا

 :نسبت به قبل گفت یشد، با لحن آروم یسکوتم طوالن یوقت

 !به ضررمه مارستانیاومدن به اون ب...مشغول به کارم مارستانیب نیتو ا زم،یباران، عز _

 :حرفش گفتم دییزد واسه تأ یکه تو صدام موج م یبا ناراحت لم،یم برخالف

 .دونم یم _

 !؟یهست یخانم خانما، شما نگران چ نمیبب _

 .یچیه _

 !!قتو بدزدن؟عش یترس یم _

 !!!فرنــــــــــود _

 یو منو وادار م...بود نینگاه قابل تحس کیتو  یهر کس يبرا باش،یز یِشیم يجذاب فرنود، با چشما ي چهره

 ...کردن که ازشون چشم برندارم

حواسم به کار  گهیباشه اصال د یکیاگه محل کارمون ! یفرنودتو درك کن دیبا زمیعز! جان دلـــــــــم؟ _

 ! ستین
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 !یش یکنم، بعد شما مقصر م یم قیتزر چارهیب ماریبه ب یآمپول اشتباه هی

 :کردم  یکوتاه يخنده ! گفت یحرفارو با لحن شوخ نیا

 !زیخب، زبون نر یلیخ _

 .مینیرو بب گهیهر روز هم د دمیقول م _

 ...دمنکر یمخالفت هیقض نیبا ا نیتر از ا شیکه دلخور بودم اما نشون ندادم و ب نیا با

 :گفت طنتیبهار وارد اتاق شد و با ش.رو قطع کردم یصحبت کردن گوش یاز کل بعد

 !کردن؟ یعاشق و معشوق داشتن با هم درد ودل م! به به _

 .بزار کنار ویشوخ. بهار حوصله ندارم _

 !بخند گلم! بله برونِ گهیبابا چند ماه د يا...! واه چه لوس _

 :دمیتعجب پرس با

 بله برون؟ _

 !!!عروس آقا فرنود! یعروس بش يخوا یم! گهیبــــــله د _

 !خندم گرفت...رو تخت ولو کردم خودمو

 :خندمو شکار کرد و به سمتم اومد بهار

 !کنه یم ینگاش کن چه ذوق _

 :آورد یرو در م رزنایپ يکه ادا یحال ودر

 ! استغفراهللا...میقد يدخترم دخترا! کن اءیح کمی! پاشو ننه _

 !جون بهار قلقلک نده...ولم کن...کردم یم کاریچاه مگه  _

مطالعه نشست و همون لبخند  زِیم یِصندل يکه مامان وارد اتاق شد و رو میزد یهم م يتو سر و کله  میداشت

 :لبش گفت يرو

 !سرِ حالن یلیمن خ يبه به، انگار دخترا _

 .خواد بگه یم یمامان چ نمیبب میموند و منتظر میو بهار مث دو تا خانم متشخص خودمونو جمع و جور کرد من

فرداشب با شهنام و عمو  ن،یریخاله ش ":زنگ زد گفت دایخاله و! بسه نیوپاش کرد ختیهر چه قدر ر. نیپاش _

 ! جا بمونن نیمدت ا هیقراره ! رانیگردن ا یبهرام برم

 :تعجب گفتم با
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 ؟يجد _

 ...دهیخر مارستانویکار دادن، شهنام هم نصف سهام ب دشنهایبه شهنام پ یخصوص مارستانیب هیانگار تو ...آره _

 !شاهرخ دعوتشون کردم ییو دا دایواسه جمعه شب به همراه آقا جون و خاله و منم

 :کرد یکه اتاق رو ترك م یدر حال و

 !دسته گل باشه هی نیع دیخونه با! مینظافتو شروع کن دیاز امروز با _

دخالت تو  نیو هم چن ییرایداد، از نظافت گرفته تا پذ یم ریگ یه همه چآقا جون ب نکهیمامان از هول ا چارهیب

 :داد یآروم و قرار نداشت و مدام به بابا تذکر م ه،یبق یِشخص يکارا

 ؟...!ییاتو شو يبهادر، لباسارو داد! بخر زیبهادر، گل واسه رو م! نره ادتی ینیریو ش وهیبهادر م _

از بس ! همه استرس بابا، فقط مامان بود نیو نا گفته نماند که علت ا. نداشتبابا کم تر از مامان استرس  چارهیب

 ! کرد یکه بابا رو هول م

برعلت شده بود که به  دینظام بود و شغلش مز يباز نشسته . بود یقیمنظم ودق یلیآقا جون شخص خ اصوالً

آقا جون  م،ینکور شرکت کنک میخواست یکه من و بهار م شیچهار سال پ. کنه یدگیرس قیدق لیمسا يهمه 

بگه  شهیآدم روش م! هیمندآبرو  يرشته  د،یقبول بش یپزشک ياز شاخه ها یکیتو  دیبا ":داده بود که ریگ

 طشیعالقه داشتم پزشک بشم اما شرا یلیمن خودم خ! خوبه یو دندان پزشک يبه نظرم دارو ساز! ام کارهیچ

 ...فراهم نبود

 :ودورد زبونش ب شهیجمله هم نیا و

 ...کنم یم شیبا افتخار به همه معرف! پسرم پزشک ن،ینگاه به سروش بنداز هی _

 یقاطعانه و محکم م یلیخ م،یداد یاگه نظر م یحت! هم جرعت نداشت رو حرف آقا جون حرف بزنه یکس

 :گفت

 ...یبهتره رو حرف بزرگترت حرف نزن...! دونم یاما من بهترشو م! نظرت محترمه _

شو گذروند ومتخصص مغز و اعصاب بود،  یپزشک التیهم که خارج از کشور تحص نیریخاله ش پسرِ شهنام،

 یپزشک ياز رشته ها یکیبه قبول شدن تو  بیتر کنه و مارو ترغ شیشو ب چیسه پ رِیشد که آقاجون گ یلیدل

 نیو از ا م،یداشترو ن یپزشک ياما از اون جا که من و بهار مث سروش و شهنام مخ قبول شدن تو رشته ها! کنه

 یلیآقا جون هم خ! میقبول شد یشگاهیعلوم آزما يتو رشته  م،یکه پشت کنکور بمون میآدما نبود پیر یت

که از همون ابتدا  یتنها کس! نییای یمن جفتتون خانم دکتر به حساب م يگفت برا یبهمون خرده نگرفت و م
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بود، به کمک زن  ياز اون جا که دختر زبون دراز! شاهرخ بود ییدخترِ دا ن،یرو حرف آقا جون پا گذاشت، نگ

حاال هم ! مورد عالقش قبول بشه يبره و تو رشته  یکار به هنرستان فن ينرگس تونست از همون ابتدا  ییدا

باالخره . کنم یم نیرو تحس نیالبته من کار نگ...مشغول کار بود یغاتیشرکت تبل هیتو  التشیبعد از اتمام تحص

 :گفت یم ییو زن دا ییدا يتا مدت ها آقا جون جلو...کرد یم لیمورد عالقه اش تحص يتو رشته  دیبا

 ...کار داشته نیواسه ا یمحکم يپشتوانه  هی نیدونم نگ یمن که م _

 :گفت یکرد و م ینرگس اشاره م ییزن دا وبه

 !ستیمن ن ينوه  گهید نینگ _

 یکار معموالً موفق م نیو تو ا...آقا جون و خر کنه که بال نسبت ختیر یقدر زبون م نیهم ا نیچند که نگ هر

 !شد

****** 

مون هم تو  یدانشگاه يدو تا از دوستا ،يسحر و شاد. میشد مارستانیب یِصبح به همراه بهار راه فردا

 . استخدام شده بودن مارستانیب

از  يسر هیاون روز تا ظهر ...بود يمغرور یِدخترِ از خود راض!  میکردیکه اصالً باهاش حال نم ارایک نیچن هم

 ...میرو انجام داد شگاهیآزما يکارها

 ...میفرمون نشستم و به همراه بهار به سمت خونه راه افتاد پشت

 :بهار

 ه؟ینظرش چ ؟يصحبت کرد مارستانیباران، با فرنود راجع به ب _

خودشون  مارستانیتو ب شد سروش یم یحاال چ...به نفعشه شتریب مارستانیاما گفت موندن تو اون ب. آره _

 اومد؟ یم نیآسمون به زم...کرد یم دایبرامون کار پ

 !ییماشاهللا چه قدر خوش اشتها _

 :بهار، گفتم یِتوجه به شوخ بدون

 .از شانس گند منه _

 :دیخند بهار

 !یاز بس نحث! بدن زدهیبه شما لقب باران س دیبا _

 :دمیخند
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 !وردمآ یکه پشت فرمونم وگرنه حالتو جا م فیح _

خورده استراحت  هیمن و بهار هم . کرد یجور مراسما به مامان کمک م نیخانم معموالً تو ا ایثر. خونه میدیرس

 ...میو بعد هم اتاقا رو مرتب کرد میکرد

 . راه رفتن هم نداشت ينا گهیمامان د چارهیب

 !!مداد هیشام مختصر سر هم کردم و به خورد بق هیرو دم کرد و من هم  ییچا بهار

*** 

 ریحاال من گ!! باران پاشو مادر، ساعت دوازده! شدم داریمامان از خواب ب يجمعه ساعت ده بود که با صدا صبح

 :نکهیداده بودم به ا

_ جلو يبر یدو ساعت عقربه هارو م شهیهم! مـــــامـــــــــــان ساعت ده! 

 !رسن یم شه مهمونا یشب م يچشم رو هم بزار میوقت ندار. باران پاشو _

 یشد و م یم کیزمستون بود و هوا زود تار لیاز اون جا که اوا! بخوابم نیتر از ا شیشد ب ینم. نبود يا چاره

 .ادی یداره، زودتر م نیریکه از اومدن خاله ش یآقاجون به خاطر ذوق و شوق میدونست

وقت  ریکه د نیواسته، به خاطر او از مامان و خاله خ دنیدم صبح رس نایا نیریکه خاله ش دمیاز مامان شن صبح

 . میو آماده شد میرو مرتب کرد یتا ساعت چهار عصر همه چ...به استقبالشون میرسن نر یم

پشت سرم  یمتوسط پسیفرمو با کل يمو ها دم،یپوش غیج يچهار خونه با رنگ ها کیبا تون یزغال نیج هی من

 . سونه ام رها کردم يبستم و رو

قشنگ تر به چشم  يجور نیگذاشتم بمونه، ا ملیپرمو بدون ر يموژه ها. دمیشمو، سرمه ک یعسل يچشما

 .ادیم

تر  شیموند و ب یآقا جون دور نم دینه چندان ما از د شیهر چند که آرا...دمیرو لبام کش یخوش رنگ یِصورت رژ

 !زد یبه جونش غر م یکرد، کل یم شیشو آرا یمشک يچشمو ابرو نیوقتا که نگ

 ينه خبر...انداختم اطیبه ح یرفتم و نگاه يقد يبه سمت پنجره . دیدر به گوشم رس يکردم صدا احساس

 .نبود

 . دنیرس یبه نظر م باینم نم بارون چه قدر ز نیبا ا اطیتنومند تو ح يدرختا. دیبار ینم نم م بارون

 .رو کامالً پوشونده بودن اطیبودن، کف ح زییاز پا يادگاریکه  یزرد رنگ يها برگ
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خش خش برگ ها رو به گوشم  يصدا...برگ ها قدم بزنم يبارون و رو رِیخواست برم ز یدلم م چقدر

 ...دمیپاك کش يهوا نیتو ا قینفس عم هیپنجره رو باز کردم و ! اما االن وقتش نبود...بسپرم

 يخاکستر نیبه همراه ج ،یمشک ییِنو  مویلباس ک هی. برگشتم بهار بود. باز شدن در، پنجره رو بستم يصدا با

 . دیرس یخوشگل به نظر م یلیخ یمشک يبود و با صورت سبزه و چشم و ابرو دهیدم پا پوش

 دهیبه خودشون رس یمامان و بابا هم ماشاهللا کل! نییپا میگردنم زدم و به همراه بهار رفت ریعطر به موچ و ز کمی

 ...!بودن

 :رو به من و بهار گفت بابا

 ...بابا جون دیه نباشخست! خوشگل من يبه به دخترا _

 :فاز مثبت حرف بابا بودم که مامان گفت تو

 !ست؟یکم و کسر ن زیرو م يزیچ نینگاه بنداز بب هیباران مادر  _

من و بهار ...دیبه گوشمون رس فونیزنگ آ يصدا هوی!! بود دهیرو پرس يسؤال تکرار نیعصر تا حاال ده دفعه ا از

 !میکرد افتیاسترس از مامان در یکل

 ...بهادر زود باش در و باز کن _

 :بهار

 !باران مردم از استرس يوا _

 :وگفتم دمیخند

 !ترسوِ بزدل! تیانگار اومدن خاستگار. آقا جون خودمونه، استرس نداره نیهم! چته! واه _

 :به پهلوم زد يسقلمه ا بهار

 !گفتم يزیچ هیحاال من ! خوبه تو اَم _

به اطراف  یقیاول از همه نگاه دق! وارد شد یا ابهت خاصاز همه آقا جون به کمک عصاش، ب اول

 دایبعد هم با خاله و...میکرد یسمتش و باهاش روبوس میهمه رفت! رو لبش نشست يمند تیلبخند رضا...انداخت

 یکوتاه یِحوالپرسسالم و ا...بود دهیبه خودش رس یهم کل نینگ. میکرد یاحوالپرس دیو سوش و عمو وح

دلم ! تو بغلش فشارم داد یوارد شد وکل نیریباالخره خاله ش.گرفت یگرم نم یلیمن و بهار خمعموال با ...کرد

 یبعد از خاله با عمو بهرام روبوس...چاق شده بود کمی. میبود دهیشد همو ند یم یپنج سال...براش تنگ شده بود

آقا شهنام وارد  ن،یریشخاله  يدونه  هی یکیو باالخره ...دشده بو دیاش سف قهیکنار شق يموها...میکرد
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ماما ن و بابا ! گند بزنن اخالقتو، چته پس؟. به همه دست داد و کنار سروش نشست یخشک و رسم باًیتقر...شد

 نیهمچ! رفته خارج یحاال هفت هشت سال...افتاده لیانگار از دماغ ف ؟یرفت یپس به ک ،يدار یمهربون نیبه ا

 !پاك خودشو باخته...هم نرفته یاصخ يجا

 !باران حواست کجاست؟ صدبار صدات زدم _

 :طور که تو فکر بودم گفتم همون

 !شهنام چلغوزم نیتو فکر ا! بـــــــــــــــله_

 !فکر کنم اصالً به من سالمم نکرد. رهیگ یچلغوز، چه قدرم خودشو م يپسره ! ایگ یراست م _

پوست روشن با چشم . باشه افهیو بدق پیکه بد ت نیچلغوز نه ا میگفت یحاال ما م! میدیخند زیر زیبا هم ر ییدوتا

و عمو بهرام  نیریاز خاله ش یبیاش ترک افهیو ق پیکالً ت...داشت يا دهیورز کلیسبز جذاب و قد بلند و ه يها

با ...به عمو بهرام کلشیبود و قد و ه فتهر نیریرنگ چشماش، پوست روشن، صورت گردش به خاله ش. بود

 ییچا يپر از فنجونا یِنیس هیمامان . شهنام برداشتم و به آشپزخونه رفتم پیو کاوِ ت مامان دست از کند يصدا

 !دیو نوبت به شهنام رس...راه افتادم و به همه تعارف کردم منیدستم داد و به سمت نش

 :رو گرفتم جلوش و گفتم ییچا ینیس

 !ییچا دییبفرما _

 یم طونهیش. انگار زبون نداره! گرفت ینیس يستشو جلوبرداره د ونیزیصفحه تلو يکه نگاهشو از رو نیا بدون

 !کنم یرو، رو سرش خال ییگه فنجون چا

 :دیاز دهنم پر هوی

 !؟يزبون ندار _

بود  یچه حرف نیلحظه کپ کردم ا هی! آقا جون بدتر بود يبهم رفت که از چشم غره ها يچشم غره ا نیهمچ

 ...زدم

 :گفت شیشونیپ يهمون اخم رو با

 .خورم ینم! همه يبه جا ،يدار شما زبون _

 :رو سمت سروش گرفتم ینیبراش نازك کردم و س یچشم پشت

 !بردار که کمرم شکست زمیسروش عز _

 ...دستت دردنکنه. يخدانکنه خواهر _
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 یخارج نیکرده مث ا الیخ! هه! داد لمیپوزخند تحو هیمن و سروش رد و بدل شد، شهنام  نیحرف ها که ب نیا

هفت . مث دادش نداشتم دوستش دارم! دلمه زِیبابا، سروش عز!ـــــــــــزمیگم عز یرسم مب یبه هرک ام،ی

! زنه یاما بهار و بهار خانم صدا م. هزن یصدا م يمن و خواهر شهیهم. زهیخوب و عز یلیسال ازم بزرگتره اما خ

چهل ساله صدا  ي؟ من و مث زنا...ستیچرا با من مث تو راحت ن ":گهیخوره، م یحرص م یبهار هم ه

منه، سروش اون  يکرد چون در اصل عمه  یفکر م. هم با سروش راحت نبود یلیهم خ نیواسه هم "...زنهیم

سروش بهت احترام  ا،یگم بهار جان کوتاه ب یم یحاال من ه. رو مث من به عنوان دختر خاله اش قبول نداره

 !ره یره که نم یزاره، تو گوشش نم یم

کمک مون  زیم دنیسروش هم تو چ.میدیرو چ زیم دایبهار به کمک مامان و خاله ومن و . دیشام رس یوقت

کنار بهار و سروش  یصندل يمن رو. دعوت کرد يمامان همه رو به اتاق غذا خور...گله یلیقربونش برم خ.کرد

 يباالتک نفره  یِصندل يآقا جون هم طبق معمول رو...ما نشستن يوشهنام هم رو به رو نیریخاله ش. نشستم

رو  وانیبوذ ل نیعادتم ا یکالً از بچگ. رو از نوشابه پر کردم وانیل. به خوردن شام میهمه شروع کرد! نشست زیم

 یلیخ!! داد اما کو گوش شنوا یبهم تذکر م شهیمامان هم! ذاشتمیکردم و کنار بشقابم م یآب م ایپر نوشابه 

 !میلبخند زد ییدوتا! رو رفتمرغ ف کهیت هیتو  مانچنگال من و سروش، هم ز یاتفاق

 :دم گوشم گفت سروش

 !نداره، برش دار بیع ،یخودم يچون خواهر _

 !تو برش دار ،يکمک کرد زیم دنیچون تو چ _

نوشابه  وانِیمرغ رو بردارم، دستم خورد به ل ي کهیکه خواستم ت نیهم...میکرد یپاره م کهیتعارف ت میداشت یه

اخه مگه ...زهیر یو به هم م زیاالن م! خدا به دادم برس يا!!!شهنام يپا يرو ختیو ر زیم يوپخش شد رو

 ...دختر يکور

 :بلند شد یصندل ياز رو یهول هولک شهنام

_ ا ا گهیبود د یچ نیا...! ا! 

معلومه . شد فیشلوارش کث...خاك بر سرت باران يوا. میشد زیخ مین یو سروش و مامان از رو صندل من

 ...!دهیاز لندن خر احتماالً...جنسش خوبه

 !دستمال لطفاً ن؟یکن یمنو نگاه م نیچرا بِر و بِر دار نیبگ شهیباران خانم م _

 :جون گفت آقا
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 باران دخترم حواست کجاست؟ _

 ...جا نیجا آقا جون هم چیه _

 :رو به دست شهنام داد روبه من گفت يدستمال کاغذ يکه بسته  یدر حال مامان

 ؟يگونه رو ترك نکردعادت بچه  نیتو هنوز ا _

 ...به سمت اتاق رفت و

 :از بس هول شدم گفتم...دیتو دهنم ماس حرف

 !تا بشورم نیاریشلوارتو نو در ب _

کرد، رو به من  یبود و شلوارشو با دستمال پاك م ستادهیهمونطور که ا! االشهنام دنیحرفم همه خند نیا با

 :زد و گفت یلبخند مصنوع

 ...دمیخند...هه هه _

 :که از رفتار شهنام دلخور بود با تحکم گفت نیریش هخال

 !شهنــــــــــــــام _

رو شلوارش  ختهینوشابه ر کمیشده؟  یحاال مگه چ.ادب، چه قدر هم خود خواهه یب يپسره ! بسته شد شمین

 :شلوار گرم کن به دست شهنام داد هیاومد و رونیمامان از اتاق ب! اصالً حقته...گهید

 .شامت سرد شد. ود برو تو اتاق بپوشخاله جان ز _

 نیبعد از شام از ا! به خوردن شام میخالصه همه شروع کرد...گفت وبه سمت اتاق رفت يخاله ا یمرس شهنام

راحت رو کاناپه کنار سروش  الیزاره، همراه بهار باخ یم ییظرف شو نیکه مامان ظرفا رو تو ماش

د هم طبق معمول یبابا و عمو وح...سرگرم صحبت بودن هیبق. شهنام هم کنار سروش نشسته بود.مینشست

پوست  وهیداشتم م. شدن رهیخ ونیزیتلو يبه صفحه  جانیبودن و با ه واناتیبرنامه مستند ح يسرگرم تماشا

 :کندم که مامان اومد کنارمو آروم گفت یم

ساعات پر . و روشن کنم نیماش شلوار هیشه به خاطر  ینم...تو اتاقه! باران مادر، پاشو شلوار شهنام و بشور _

 !مصرفه

حاال برم ...داره به عمرم جورابمو هم نشستم یآخه به من چه ربط! رو درآورد یبابا برق يباز مامان ادا! بابا يا

 !شیا...شلوار آقا رو بشورم

 ...پاشو! باران، مادر خوابت گرفت؟ _
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مامان شده بود، رو به من اشاره کرد، که  يحرفاشهنام که انگار متوجه ! ستیمامان ما ولکن ن نیانگار ا رینخ

 !ستمین تیخارج يمن که مث دوست دخترا...شعور فکر کرده نو کرشم یب! زودتر پاشو

 .لطفاً با آب سرد و صابون بشور _

وارد . باال مینسبت به حرفش نشون بدم دست بهار و گرفتم و رفت یکه عکس العمل نیبدون ا! شهنام بود يصدا

بهش صابون زدم و شروع کردم به غر  کمیتشت و پر آب سرد کردم و شلوارو فرو کردم تو اب، ...میحموم شد

 :زدن

 نیکه قبالً ا نیا...کنم يکار نیاگه سروش بود، محال بود بزاره همچ! کشه یپر رو خجالت نم يپسره  _

 ...نبود يطور

 :دیخند بهار

 یفکر شو کن، همون جا شلوارشو در م! تا بشورم نیاریبشلوار تونو در یبا حال بود، گفت یلیباران، خ يوا _

 ...آورد

 :دمیخند

 !!!گرفته ادیازشون  ییزایچ هیرفته اون ور آب، حتماً  یباالخره چند سال... نبود دیاصالً ازش بع_

 ...دیلرز یکردم فکم ازسرما داشت م زونیو رو بند آو شلوار

 :بهار

 .شه یخشک نم شلوار حاال حاال ها نیسرما، ا نیتو ا _

 !بود بشورمش که شستمش نیام ا فهیمن وظ! خشک نشه اهیخوام صدسال س یم. به من چه _

 !!یدون یتو خوب م فهیوظ ادیخوشم م _

 :کف دستم زدم تو سر بهار با

 !برو گم شو _

 :ناراحت به سمتم اومد يبا چهره ا نیریکه خاله ش نییپا میبهار رفت با

 .شستم یخودم م...يداد یبه حرف مامانت گوش م دینبا ؟یچرا شلوار و شست زمیعز _

 .دونم خشک بشه یم دیهوا بع يِانداختم رو بند، اما به خاطر سرد. هیچه حرف نیا. نه خاله جان _

 .خوام یبابت بر خورد شهنام ازت معذرت م...دست گلت درد نکنه. نداره خاله يرادیا

 ...مینیبش میبر. نید تونو ناراحت نکنشما خو!!! خاله جون من اصالً به دل نگرفتم _
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پسرِ !! میشهنام رو هم تحمل کرد يو البته اخما میدیو سروش خند دیعمو وح يبه حرف ها یآخر شب کل تا

 !انگار افسرده ست چارهیب

 

 :شهنام

 . ادنراه افت الیآقا جون به همراه بابا و مامان جلوتر از من به سمت و...بون پارك کردم هیسا ریرو ز نیماش

 ...پالتوم فرو کردم قهیسرمو تو ...داشتم یشن ها قدم بر م يسرد رو ياون هوا يسالنه تو سالنه

لبم  يرو يلبخند محو! یمشک يو پالتو دیشلوار گرم کن سف ،یبوت مشک...نگاه به خودم انداختم هی

 ! واسه ما درست کرد یپیدختر، امشب چه ت نیا...نشست

 :دمیمامان رو شن يبه سمت پله ها رفتم که شدا. نبود یکس. سالن شدم وارد

 .یاستراحت کن يآقا جون بهتره بر _

خواستم برگردم سمت آشپز ...نگران شدم، نکنه حال آقا جون بد شده. دیاز تو آشپز خونه به گوشم رس صداش

 :دیسرحال آقا جون به گوشم رس يخونه که صدا

 !فعال سر شب ما جووناست _

 :ادامه داد کرد و یکوتاه ي خنده

 ...همه مدت اومده نیبعد ا نیریش! درست کن یرونیا لیاص يخاتون فردا از اون دلمه ها _

 .حتماً آقا _

صداش واضح تر از ...آقا جون مانع حرکتم شد يبار صدا نیکردم که ا یپله ها رو ط یکی یکی. راحت شد المیخ

 :دیقبل به گوشم رس يدفعه 

 ن؟یریش _

 بله آقا جون؟ _

 ؟...یکن یرو از من پنهون م يزینام چشه؟ نکنه چشه _

شب . یشما هم بهتره استراحت کن...برم باال گهیمن د...خورده خسته است هی. ستین يزیچ! نه آقا جون _

 .ریبخ

به حال و روزم  یو کم داشتم که آقا جون بفهمه چ نیهم. درو بستم. کردم و وارد اتاق شدم یها رو ط پله

 ...اومده
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بارون نم نم  يقطره ها. اتاق رفتم، پرده رو کنار زدم يبه سمت پنجره . تخت انداختم يدرآوردم و رو مو پالتو

 ...خورد یم شهیرو ش

 . برگشتم، مامان بود. باز شدن در به گوشم خورد يکه صدا دم،یرس یکم داشتم به آرامش م کم

 :رگشتم سمت پنجره که مامان گفتذ ب.بهم نگاه کرد یعصب...دونستم اومدنش به اتاق به چه خاطرِ یم

 .خوام باهات حرف بزنم یم نیبش _

موکت کف اتاق  فیظر يدادم و نگاهمو به نقش ها هیآرنجمو به زانوم تک. تخت نشستم يگشتم و رو بر

 ...دوختم

 :داد یکه دستا شو تو هوا تکون م یدر حال...کردم ینگاهشو رو خودم حس م یِنیسنگ

بچه  ؟يد یاز خودت نشون م ییچه رفتار ها نیآخه ا! يو دو سالته، بزرگ شد یس گهیشهنام تو د نیبب _

 ...زشته به خدا ؟يشد

ماشاهللا واسه خودت . من و بابات رو حفظ کن يآبرو مییجا نیا یحداقل تا وقت. آبرو دارم نایخاله ا شیپ من

 ...يشد یکس

چشم و رو  یب يبه خاطر اون دختره  ،يعمر دار تا ستیقرارن. یتو لندن افتاده رو فراموش کن یهر اتفاق بهتره

 ...يریغم بغل بگ يزانو

 :گفتم کالفه

 .خوام بخوابم یم! تمومش کن _

 .رفتارت باشم نیخوام شاهد ا ینم گهید. ها رو گفتم یشهنام گفتن _

 .از اتاق خارج شد و

 ...بد برخورد کردمدونستم چرا امشب با باران  یخودم هم نم...دستامو تو موهام فرو کردم کالفه

 يو خودمو رو. بلند شدم و لباسام و عوض کردم. خواست به گذشته برگردم یدلم نم...خاطر شباهتش به به

 ...تخت ولو کردم

 

 :باران

 ...خوشحال بودم یلیبابت خ نیاز ا. قرار بود ناهار رو با فرنود باشم. میمشغول بود شگاهیروز تا ظهر تو آزما اون

 !خوبه یلیخ مینیب یرو م گهیکه هم د نیهم ست،ین یکیدادم، حاال که محل کارمون  یم يخودم دلدار به
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 :رو به بهار گفتم. میاومد رونیب شگاهیآزما از

 بهار، سر و وضعم خوبه؟ _

 !رو مالقات کنن؟ گهیخوان هم د یو مجنون م یلیباز ل! چه خبره؟ _

 سر و وضعم چطوره؟ خوبه؟! شد رمیاه بهار د _

 !یخوشگل شهیتو هم. زمیعزخوبه  _

 ...دیلُپ مو کش و

 ...بگو...به مامان بگو یراست _

 ...فکر کردم کمی

 !بگو با سحر قرار داشته _

 !ست؟ین يا گهیامر د! چشم، خانم خانما _

 !يبا يبا...زمینه عز _

کنار  یرو صندل مارستانیب اطیح يتو. آورد و دست شو برام تکون داد و رفت رونیب نگیرو از پارک نیماش بهار

 . شمشاد ها نشستم

 ریربع د کیبه ساعتم نگاه کردم، . نم نم بارون هم بهش اضافه شد...سرد شده بود یلیبهمن بود و هوا خ لیاوا

 ...کرده بود

 یناراحتم م یلیکارش خ نیکرد و ا یم ریوقتا د شتریمون گذشته بود ب ییهفت، هشت ماه که از آشنا نیا تو

 ... جواب نداد...گرفتمباهاش تماس . کرد

 :حرص گفتم با

 ...من و تو سرما کاشته...کجاست ستیمعلوم ن! بابا يا_

. زنگ خورد میکه گوش...راه افتادم مارستانیب یبلند شدم و به سمت خرو ج. ومدیمنتظر موندم اما ن یساعت مین

 :جواب دادم یعصب! فرنود بود

 ؟ییمعلوم هست کجا _

 !یببخش خانم _

 :تمتر گف یعصب

 .یبه من نگو خانم _
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 !دیخند

 !مینیب یهم و م گهیروز د هیاومده  شیبرام پ يکار هی. زمیناراحت نشو عز! خب یلیخ _

 .و سوار شدم...تکون دادم و گفتم در بست یرو به طرف تاکس دستم

رو کارت  یتون یم دیببخش هیبا  يفکر کرد. يسرما معطل کرد نیمنو تو ا...يکرد یخب زودتر خبرم م _

 ؟یجبران کن

 :گفت يزیآم طنتیلحن ش با

 جبران کنم؟ يدوست دار یپس با چ _

 ؟يندار يکار. لوس نشو! خوبه حاال _

 :گفت یهولک هول

 ...خداحافظ! بوس، بوس. جبران کنم دمیقول م! ایناراحت نش! یبارون _

 :لب اداشو در آوردم ریو ز...فیرو قطع کردم و پرتش دادم تو ک یگوش یعصب

 ...بوس بوس...جبران کنم دمیمقول _

نکرد کارشو تکرار  یوقت سع چیاما ه اد،ی یبدم م یدونست که از بدقول یفرنود م...پکر شدم یلیروز خ اون

 ...نکنه

بهش  یدرس حساب هی دیبا. پر رو شده بود گهیبه نظرم د. کردم ینم یوقت بد قول چیفرنود، من ه برخالف

 ...دادمیم

خواست  یکه گذشت، هر بار که ازم م يهفته ا کی نیتو ا. اون روز ازم معذرت خواستبارها به خاطر  فرنود

 . آوردم یبهونه م یمن کل م،ینیرو بب گهیهم د

 ! بشه هیدادم تنب حیبراش تنگ شده بود، اما ترج یلیخ یلیکه دلم خ نیا با

 . میدیرس رتریساعت د مین، نشدنمو داریب ریبخاطر د. میرفت یم مارستانیبود که به ب يروز نیهشتم امروز

 ...میکرد یبا هم سالم و احوالپرس...اومدن رونیکه آماده و حاضر از اتاق ب میدیرو د يو شاد سحر

به بخش اضافه شده و امروز  دیکه دو تا دکتر جد نیا...بهمون دادن مارستانیتا خبر دسته اول راجع به ب چند

 ...کنن یبرگزار م مارستانیب يپزشک ها و کارمند ها يمعارفه برا يجلسه 

 يسرمه ا ي قهیو  نیبادگمه، سر آست دیفرم مخصوص مون رو که رو پوش سف یونیو  میبهار وارد اتاق شد با

 :روبه بهار گفتم. میو از اتاق خارج شد میدیبود رو پوش ،يسرمه ا يرنگ، به همراه مقنعه وشلوار پارچه ا
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 !الً صفا ندارهبدون فرنود اص مارستانیب نیشد، ا فیح _

 !شه ها یپسره پر رو م! به الالش نزار یل یقدر ل نیا _

 !کنم یش م هیاتفاقاً دارم تنب _

 !سر کارت گذاشت، نه؟! حالت گرفته شد یاون روز حساب م،یخودمون _

 :به طرفش تکون دادم دیانگشت مو به حالت تهد! بهار خندم گرفت يحرفا به

 !یگ یم يزیچ نیآخرات باشه همچ يدفعه ! نداره منو سرکار بزاره فرنود جرعت شو! کشمت یبهار م _

 !معذرت!!! گهید الیخیب زم،یباشه عز _

 !حاال شد! نیآفر _

 :که بهار گفت میبه سمت آسانسور بر میرو از رو بهار گرفتم و خواست نگام

 !سمت ما؟ ادیداره م ستیشهنام ن نیباران، ا _

 :تر که شد کیکردم، نزد زیچشمامو ر کمیرفته بود بزنم،  ادمیمو  نکیو ع بود فیضع کمیاون جا که چشمام  از

_ مارستان؟یشده آوردتش ب ضینکنه خاله مر! که خودشه نیا! ا 

که بهش  هیمارستانیجا همون ب نیحتما ا! فهیحد ضع نینگو که چشمات تا ا ؟ینیب یرو پوش تنشو نم _

 ...کار دادان شنهادیپ

 :رو به شهنام گفت یون معطلکه شد، بهار بد کینزد

جا مشغول به کار  نیا نینگفته بود!! جا کجا؟ نیخاله خوبه؟ شما کجا، ا ن؟یخوب هست! سالم آقا شهنام _

 !ن؟یهست

 :گفت یجواب گذاشت و با همون لحن خشک و رسم یبهار و ب يسؤال ها يهمه  شهنام

 .کنه یم تیکفا دیبگ یوغدکتر فر. دیصدا نزن کیلطفاً تو محل کارم منو به اسم کوچ _

مگه من ! اه خب به من چه آخه! به من نگاه کرد يرو بست و با دل خور ششین! شد عیضا يبهار بد جور! يوا

 !گفتم سالم کن؟

 :شهنام

 .مارستانِیب يمعارفه مربوط به پزشک ها و کارمند ها يجلسه . اتاق صد و هشت دیخب بهتره بر _

 !از کنار مون رد شد و
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 :راه افتاد و گفت یبعص بهار

 یم طونهیش. احمق جواب سالمم رو هم نداد! يدار يشعور یب يپسر خاله  یـــــــلیبهت برنخورها، خ باران،

 ...گه

 :از خنده دست رو دلم گرفتم و خم شدم، گفت دیمن رو که د بهار

خاك بر ! باران پاشو...هکن یم عیاالن تو رو هم ضا...باران خودتو جمع کن!!! يحرفم خنده داشت؟ وا يکجا _

 ! سرم

 ن؟یکن یم کاریجا چ نیا نیشه بگ یم! خانم موحد _

 !ستادمیسر جام ا خیشهنام خندم بند اومد و مث برق گرفته ها س يصدا دنیشن با

 :گفت يجد

 !یکه از خنده کف سالن ولو ش نینه ا. نیمعارفه باش يتو جلسه  دیشما اآلن با _

بد تر از  یحت...شدم عیبدجور ضا. خودمو جمع و جور کردم! بشه داشیپ هویدم کر یفکر نم. جا خوردم راستش

 !! بهار

 ...دم اتاق میدیو رس میشهنام راه افتاد پشت

مختلف هم  يبخش ها يتر کارمند ها وپزشک ها شیب. بود یدرحال سخران مارستان،یب سیرئ ،يمشهود يآقا

 . اون جا بودن

 . و مسئول بخش حضور داشتن شگاهیآزما سیرئ یمیو خانم رح يدکتر مراد نیچن هم

 !میگوش سپرد يمشهود يآقا يوبه صحبت ها مینشست يبهار کنار سحر و شاد منو

به دکتر  يشده، به علت در خواست هم کار سیتأس یو به تازگ یِخصوص مارستانیب نیکه، ا نیبا توجه به ا _

 . کنن يداریخر رو مارستانیبودن نصف سهام ب لیما شونیا م،یداد یفروغ

هم  مارستانیب سیرئ شونیشده، و ا میتقس یمن و دکتر فروغ نیب مارستانیبگم، سهام ب دیدر حال حاضر با و

 ...! شن یمحسوب م

 ...ادیسن ب ياز شهنام در خواست کرد رو و

وا  خشیخورده  هی شیپ قهیکه نسبت به چند دق یدر حال...کرد میرو تنظ کروفنیو م ستادیا زیپشت م شهنام

 :شده بود گفت
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 مارستانیب نیمن، در ا يِگذار هیعلت سرما... کنم یخدمت تمام پزشکان و همکاران محترم، سالم عرض م _

و ...دکتر افشار ،یانیدکتر مجد، دکتر ک انیآقا ،یکادر مجرب پزشک نیو هم چن يمشهود يبه خاطر حضور آقا

کامل و  يمجموعه  کی میتا بتون میدست به دست هم بد وارم همه دیام. بوده يو دکتر مراد احیخانم دکتر س

که در  یهمکاران محترم يمسائل رو برا يسر کیالزم به ذکر، من . میایبه حساب ب مارانیمورد اعتماد ب

با حضور به . برام مهمه یلیبودن خ میکنم که، نظم و انظباط و آن تا يآور ادیدارن،  تیمختلف فعال يبخش ها

. شد میدر رأس کار خواه يشتریرفت ب شیمطمعناً باعث پ مارستان،یببا پرسنل  يو همکار موقع در محل کار

 ...محترم يهم کارا ياز همه  نیمن گذاشتن و هم چن اریوقت رو در اخت نیکه ا يممنون از دکتر مشهود

 :زد گفت یم کف یحال یکه د اشت با ب یبهار در حال...شهنام همه شروع به کف زدن کردن ياتمام حرف ها با

 !!جنتلمنه یلیالحق که پسر خاله ات خ _

جنتلمن  يآقا نیا!!! هــــا شهیشنوه ناراحت م یشهنام م! قدر پسر خاله ات پسر خاله ات نکن نیا بهار ا _

 !شما هم هست يپسر خاله 

 :دیخند بهار

 !براش مهمه میلیکه خ سین _

 :و گفت دیما بود، خند يکه انگار گوشش به حرفا يشاد

 ؟؟!پسر خاله تونه یدکتر فروغ ن؟یگ یم يجد! نسادمیفال گوش وا گهیبار د نیباور کن ا _

 !است بهیغر ییجورا هیما هم  ياما تازه از لندن برگشته، برا. زمیآره عز _

 ن؟یراجع بهش نگفته بود يزیپس چطور تا امروز چ _

 !دارن فیتشر مارستانیب سیرئ نشویکه ا میدیفهم شیساعت پ مین نیجان ما هم، هم يواهللا شاد _

 !!در هر صورت خوش به حالتون _

 

 :بهار

 ...هیریخوش به حالتون؟ همش حال گ ویچ یچ _

 ...رو صدا زد يشاد یمیکردن خانم رح یاتاق و ترك م یکی یکیلحظه که همه  نیهم در

بود،  یانیبت با دکتر کبه شهنام که مشغول صح ینگاه مین. میو از اتاق خارج شد میو بهار هم بلند شد من

 :به سرم زد يفکر هی. انداختم
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 !هم بد نشد یلیبهار، اما خ _

 بد نشد؟ یچ _

 !مارستانهیب نیکه شهنام تو ا _

 خب؟ _

جا مشغول به  نیتونه ا یفرنود هم که پرستاره و م. جاست نیا سیخب شهنام رئ! ؟ياریدر م يا چرا خل باز _

 .کار بشه

 آقا شهنام داره؟ استیبه ر یخب چه ربط _

فرنود هم . میبا شهنام صحبت کن میتون یم مارستان،یب نیواسه استخدام فرنود تو ا!!! ؟ يبهار خنگ شد يوا _

 ...کار داره يسال سابقه  کی

 !میاخراجــــ مارستانیحرف، جفتمون از ب نیمطمعنم با ا! ؟يندار يا گهیباران جان، امر د _

 م؟یخالف کن میخوا یمگه م _

به شما چه  یفرنود نام يهست؟ اگه شهنام بپرسه استخدام آقا یپسره ک نیا یبگ يخوا یاصالً م نم،یبب _

 ؟يبد يدار یداره چه جواب یربط

 !مونه یخانوادگ ياز دوستا میگ یمثالً م! میگ یبهش م م،یکن یسرِهم م يزیچ هیخب  _

 !بـــــــــــاران _

 !ـــــه؟یچ! بابا يا _

 ؟یان برسه، بعد دستمون رو بشه چاگه به گوش مام _

 !قدر خاله زنک باشه نیکنم ا یفکر نم...نداره يکار زایچ نیشهنام که به ا _

پس ...تو هم مخالفت کرده شنهادیبا پ! و خوشنود یراض مارستانِیکه تو اون ب نیفرنود از ا یتو که گفت نمیبب _

 ه؟یاصرارت به خاطر چ

 .مکن یم یمن باالخره فرنود و راض _

 !!جا نخوره هوی چارهیبزار، بعد اقدام کن، که ب ونیموضوع رو باهاش در م نیخب حداقل ا _

 :که تو فکر بودم گفتم من

 م؟یباهاش صحبت کن میحاال بر نیهم هینظرت چ _
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 با فرنود؟ _

 !نه با شهنام _

 !شد یاکصبح از دستمون ش یکاف يبه اندازه . شو الیخیامروز رو ب! قربونت برم باران جون _

 :دمیخند

 یقدر ازش م نیا ست،یجناب دکتر متشخص پسر خاله مونه، لو لو که ن نیا! ؟يچته، پس افتاد! خب یلیخ _

 !یترس

 :نازك کرد یبا لبخند، پشت چشم بهار

 ! رهیگ یاون از سروش که خودشو واسم م! داشته باشم ییجور پسر خاله ها نیخدا نکنه من ا _

 :اداشو درآورد و

 !هم از شهنام که مشکل اعصاب و روان داره نیا! خانم، بهار خانمبهار  _

 ...میبزار ونیدر خواستمو نو با شهنام در م يکه چطور میختیو نقشه ر میشب با بهار حرف زد تا

 . باهامون موافقت نکنه میداد یچون در هر صورت احتمال م! میدینرس يها جینت چیدر آخر به ه اما

خوشحال شد و  یمامانم کل سه،یچه رئ مین میکه ما هست یمارستانیکه شهنام تو ب مین گفتبه ماما یروز وقت اون

 :گفت یبا ذوق م

 !!!جفتتون رو داره يکه من هم سفارشتو نو بکنم، شهنام، حتماً هوا نیبدون ا_

به  يزیچ مارستانیکه از برخورد صبح، تو ب میداد حیترج یول! میدیغش غش خند ییحرف مامان، دوتا نیا با

 ! نشه دینا ام زشیعز يتا از خواهر زاده . میمامان نگ

 نیماش.میدیرس مارستانیبود که به ب قهیدق یساعت هفت و س. میشد داریقبل ب يروز صبح، زود تر از روزا اون

 :پارك کردم نگ،یرو، تو پارک

 !دنیاقا شهنام هم که انگار تازه رس! به به _

 :گفت يزیا لحن طنز آمبهار ب. شد ادهیپ نیاز ماش شهنام

 !شود یشروع م تیمأمور! دا دا دا دام _

 :شدم و گفتم ادهیشهنام پارك کردم و به همراه بهار پ نیرو کنار ماش نیماش...دمیخند

 !ریصبح بخ! سالم دکتر _

 :کنه يرییکه لحن خشک کالمش تغ نیبدون ا. رو زد نیماش موتیر
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 .ریصبح بخ. سالم _

. میکه در آسانسور بسته بشه با هم وارد شد نیدست بهار و گرفتم و قبل از ا عیسر. افتادبه طرف آسانسور راه  و

بود و دست  نییشهنام سرش پا! میزد ینفس نفس م م،یکرده بود یکوتاه رو ط ریمس نیکه ا نیجفتمون از ا

 یخاص با ژست!!! بعد شستمش وروش  ختمیکه اون شب نوشابه ر يهمون شلوار. شلوارش بیراستش تو ج

اصالً انگار نه . زد یآروم همراه با آهنگ انتظار با پاش ضرب م یلیشو با دست چپش گرفته بود و خ یچرم فیک

 :مقدمه سکوت رو شکستم یب! میانگار ما هم تو آسانسور بود

 ن؟؟یدکتر خوب _

 :گفت شیگ شهیلحن هم با

 .ممنون _

 . به طرف اتاقش راه افتاد شهنام. رونیب میلحظه در آسانسور باز شد و رفت نیهم در

دستمو به طرف خودش  یبهار عصب! میطبقه دوم بود میکه طبقه هم کف باش نیا يبه خودم اومدم به جا یوقت

 .میو وارد آسانسور شد دیکش

 نجایبود و نبود ما ا يدید! يکرد یبهش سالم م دیاصالً نبا ؟يکرد کیچرا خودت و کوچ یشه بگ یباران م _

به جون خودم . شد یراحت از کنارمون رد م یلیخ يکرد یبندم اگه بهش سالم نم یه؟ شرط مندار یبراش فرق

 ...مشکل داره نیا

 :گفتم میشد یکه از آسانسور خارج م یکردم و در حال دییهم حرف بهار رو با سر تأ من

وز باهاش حرف امر. ستیاما رفتارش برام مهم ن! ارهی یاداها در نم نیآدم عاقل که از ا ،یگ یدرست م _

 .زنمیم

 ؟يباهاش دهن به دهن بزار يخوا یچرا م! به خدا يا وونهیباران تو د _

 !نداره يامتحانش ضرر _

 !به جون باران همش ضرره _

 !مینوشِ جان کن ییچا میو رفت میبرد شیرو پ شگاهیآزما يسرس از کارا هیظهر  يکاینزد تا

 !قت دکترسرو میبر دیتو بخور که با ییچا يبهار، زود _

 !يدیقتل شو کش يخانم شجاع، انگار نقشه  _

 ...میزن یمحکم حرف م یلیخ...ينه، جد _
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 :وسط حرفم دیپر بهار

 .زنمیم ینه حرف امیمن نه م. باران الیخیب م؟یزن یحرف م ؟یچ

 :کردم زونیلب و لوچ مو آو _

 !رم ینم ییجا چیمن بدون تو ه یدون یتو که م زمیعز _

 :گفتم...شد رهیبا چشم غره بهم خ یبه حالت شوخ بهار

 .میزن یمث آدم باهاش حرف م میر یمن، م زِیعز _

 !شه یزاد سرش م ینه که، زبون آدم _

 !مشکل خودشه گهیاون د _

 .خودت يعواقبش پا ياما همه . امیباشه م _

 .میپاشو بر! باشـــــــــه _

 :بهار گفت م،یشد یکه از اتاق خارج م یحال در

 ؟یگذاشت ونیبا فرنود در مرو  هیقض _

 !نه _

و شهنام با استخدامش موافقت  میاومد ؟یبا شهنام حرف بزن يخوا یم یبه خاطر چ یشه بگ یپس م! باران _

 ؟يدیم یکرد و فرنود مخالفت کرد، بعد جواب شهنام رو چ

مجبور  گهیاون وقت د. خوام فرنود رو تو عمل انجام شده قرار بدم یم. نکن بهار یقدر تو دل من و خال نیا _

 .ادیب شهیم

 ...آقا فرنود از کارش _

 :وسط حرفش دمیپر

 !یِدونم، خوشنود و راض یم _

 :ادامه دادم...دیخند بهار

 .تالشمو بکنم که بعدها دچار عذاب وجدان نشم يخوام همه  یم...ستمیاما من ن _

خودت  ایخدا...زده بود خیستم از استرس د يانگشتا! کردم ترسمو بروز ندم یاما سع...دمیترس یخودمم م ییخدا

 ...نکنه نمیج نیکمک کن س
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 :اپ تاپ بردارم، گفتم يکه نگامو از صفحه  نیبدون ا. به در خورد ينشسته بودم که تقه ا زیم پشت

 .دییبفرما _

 .دیبه گوشم رس يدخترونه ا فیظر يباز شدن در و بعد هم صدا يصدا

 .نیخسته نباش. یسالم دکتر فروغ _

 .بودمش دهیمعارفه د يتو جلسه  روزیآره، د...دیرس یچهره اش آشنا به نظر م...از صفحه لپ تاپ گرفتم گامون

 امرتون؟. سالم _

 :لبخند رو لبش گفت با

 !ستم؟یمزاحم که ن _

 تونم کمکتون کنم؟ یم _

 .کنم یکار م شگاهیتو بخش اورژانس آزما. ییعطا ارایک. مارستانمیب يمن از کارمندا _

 اومده؟ شیپ یخب؟؟ مشکل _

 ...مشکل که نه! نه، نه_

 .برد یداشت حوصلمو سر م گهید

 ه؟یچ نیجا حضور دار نیکه ا نیا لیدل نیبگ شهیپس م _

 :لبش گفت يبا همون لبخند رو...انگار مظطرب بود...دهنش رو قورت داد اب

 !نم؟یاجازه هست بش _

 .دییبفرما _

 اجیمث شما احت يبه پزشک ماهر مارستانیب نیا! خوشحالم یلیخ ارستانمیب نیراستش من از وجود شما تو ا _

کارمند ها، همش  یپزشک ها، پرستار ها و حت يهمه  نیب مارستانیب يتو...دمیشن ادیهاتون ز تیاز موفق...داره

 !صحبت از شماست

نسبت به اون  تفاوت یب. ومنتظر صحبت کردن از طرف من شد دیکش قینفس عم هیراحت شد  لشیکه خ انگار

 :گفتم دیو تمج فیهمه تعر

 .ممنون _

 :با منٌ ومن گفت...جواب کوتاهم جا خورد از
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_ داشته باشم؟...شمارتونو تونمیم...تونم یم...جناب دکتر...زهیچ...ا 

 :تو چشماش نگاه کردم  يجد. بود نیهم دشیو تمج فینسبت به تعر میتفاوت یب لیدل... آخرش رو خوندم تا

 !رینخ _

 :گفت یبا دست پاچگ...از خودش مطمئن بود یلیانگار خ. از قبل جا خورد شتریکه بهش دادم ب یمنف یجواب زا

 ...من...اگه ناراحتتون کردم نیببخش...ب _

 :بالفاصله گفتم. بده حیتوض نیتر از ا شیندادم ب اجازه

 .من ناراحت نشدم _

با استرس کف دستاشو بهم ...حواسم بهش بود یچشم ریاما ز...مشغول شدم مارایاز ب ستیچند تا ل یبه بررس و

 !انگار که هنوز حرفاش تموم نشده بود...دیمال

 تونم باهاتون راحت تر صحبت کنم؟ یم ن،یش یدکتر، اگه ناراحت نم...ا...خب _

آدما جور  نیا...بودم یرو با لحن صحبت کردنم به وجود آورده بودم راض ینیکه جو سنگ نیاز ا.نگاه کردم بهش

 .شناختم یرو خوب م

 راجع به؟ _

 !راجع به خودمون _

 !شم؟ یخومون؟ متوجه نم _

 !خوبم متوجه شدم. شدم  متوجه

 :پا، و اون پا، کرد و با الخره گفت نیا کمی

راستش، من به شما عالقه ...راستش.دیریرو بپذ میعذر خواه. زنمیپروا حرف م یدکتر، اگه ب نیببخش...ب _

 !دارم

 :تفاوت بهش چشم دوختم  یهمون طور ب. از حرفش تعجب نکردم. و لبم نشستر يپوزخند

 !ن؟؟یبه من عالقه مند نیدیوچهار ساعت فهم ستیشما، کمتر از ب یعنی _

 :گفت.راحت شده بود لشیکه حرف دلش رو زد خ نیانگار از ا. لحن کالمش با استرس نبود گهیبار د نیا

. نینزار میحرف ها رو به حساب گستاخ نیا! شهیتون م فتهیش نهیب یم یراستش وقار و ابهت شما رو هر ک _

 ...که دیباش لیمتقابالً ما دیبزارم، شا ونیحس رو با شما درم نیدادم ا حیمن ترج

 :گفتم یعصب
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 .خانم رونیب دییبفرما _

 :و گفت دیمن رنگ از روش پر تیعصبان از

_ نداشتم یاماحتر یقصد ب.خوام یمعذرت م...جناب دکتر، من...ا... 

 :بهش چشم دوختم یعصب يچهره ا با

 .تر عیسر. رونیب دییراجع بهتون نگرفتم، بفرما يا گهید میتصم تمیتا به خاطر عصبان _

از .نگاشو ازم گرفت...بودم یتر از اون، من بودم که عصب شیاما ب. شد از نگاش خوند یرو م تیو عصبان ترس

 ...بود یک گهید نیا...دادم رونیب ینفسمو عصب. رو ترك کرد بلند شد و بدون حرف، اتاق یصندل يرو

 

 :باران

 يبا چهره ا ارایدر اتاقش باز شد و ک هویکه  م،یو به سمت اتاق شهنام راه افتاد میبهار از آسانسور خارج شد با

 . اومد رونیاز اتاق ب ،یدرهم و عصب

 ! دمیچیدرد به خودم پبه من زد، که از  یمحکم يکه از کنارمون رد شد، تنه  نیهم

 :شونه ام گذاشتمو برگشتم سمتش و گفتم يرو دستمو

 !؟يمگه کور _

 :بهار گفت. تند به راهش ادامه داد يبده با قدم ها یکه جواب نیا بدون

 ؟یباران خوب _

 :دمیشونه ام کش ينوازشگرانه دستمو رو _

 .میبر. نشد میزیآره چ _

 کرد؟ یم کاریجا چ نیا ارایبنظرت ک _

 تو شروع شد؟ يِباز کارآگاه باز _

 !سینداره بره تو اتاق رئ یلیدل...خب کنجکاو شدم! بابا يا _

 ...هم مث ما باهاش کار داشته ارایاحتماالً ک _

 !!حسابشو گذاشته کف دستش یهم، اساس سیرئ يطور که معلومه اقا نیبود؟ ا یقدر عصب نیخب چرا ا _

 !کنه تیمنو اذ زنه که یحرف ها رو م نیدونستم ا یم

 !دونم یچه م_
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 يدیرو ند ارایک! پره ها یبه همه م دمیکه من د یشهنام نیا! گهیوقت د هیباران، جانِ بهار بزار واسه  _

 !اومد؟ رونیاز اتاقش ب يچطور

 !ره...دا...ن یبه ما، ربط ارایموضوع ک. قدر منو نگران نکن نیبهار ا _

 :به ما انداخت و گفت ینگاه میشهنام ن. میوارد اتاق شد .به در زدم يو تقه ا دمیکش یقیعم نفس

 ن؟یداشت يکار _

 :گفتم. مینشست یصندل يرو

 !داشتم خدمتتون یعرض هیجناب دکتر  _

 :گفت بالفاصله

 .بگو _

 ! تره بهیبرام غر بهیغر یانگار از هرچ! خدا دلم خوشِ پسر خالمه يا

کرد، خدا رو شکر  یبهم نگاه نم میکه مستق نیاز ا. دستش دوخت يجلو يازم گرفت و به برگه  نگاهشو

 ...کردم

 . نیاز دوستامون موافقط کن یکیخواستم، با استخدام  یم _

 بود يدانشجوِ ممتاز. میبود يمعتبر با هم، هم دوره ا ياز دانشگاه ها یکی تو

 . هپرستار یدولت يها مارستانیاز ب یکیاالن هم تو .ترم زودتر از من درسش تموم شد کی

 .مشغول به کارن مارستانیاون ب يصدر هم تو دکتر

رو  اطیپس جانب احت. صدا بزنم کیرو به اسم کوچ یکس دیکار نبا طیدونستم تو مح یم. منظورم سروش بود(

 !) کردم تیرعا

 .کنن یم يدکتر صدر هم باهاتون همکار ن،یشما موافقت کن اگه

 ...نگفت يزیگذشت اما چ يا هیچند ثان! زیم يرو نگاهش به کاغذ هینگاهش به لپ تاپ و  هی شهنام

 !دیبار یاز سرو روش م ینگران...نگاه به بهار انداختم هی. سکوت رو تحمل کنم ن،یاز ا شترینتونستم ب گهید

 گه؟ید نیکن یجناب دکتر با درخواستم موافقت م _

 :نگاهشو از رو کاغذ برداشت شهنام

 .ستدستور بود تا درخوا هیشب شتریب نیا _
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به خاطر . محترمانه بهش گفتم یلیمن که در خواستمو خ! ستیانگار حال و روزش اصالً رو به راه ن نیا! خدا يا

 :که بهونه دستش ندم گفتم نیا

 .درخواست بود کهیفقط  نیا! هیچه حرف نیجناب دکتر، ا _

 :توصورتم زل زد لکسیر یلیخ

 .دیبر دیتون یم. کنم یخب، من با درخواستتون موافقت نم _

 :ختنیرو سرم ر خیپارچ آب  هیحرفش انگار  نیا با

 ...!اما دکتر _

دوستتون  نیحاال ا. جذب شدن ازیمورد ن يها روین يهمه . پر شده مارستانیب تیظرف. اما نداره خانم موحد _

 هست؟ یک

 :نام گفتمبا اظطراب به بهار نگاه کردم و رو به شه! از دست رفتم دوباره برگشت دیسؤال ام نیا با

 !!!ياریفرنود  _

 :پوزخند زد شهنام

قدر  نیخوشبحالش که دوست دخترش ا! يعجب دوست پسر! بهتره حرفم رو اصالح کنم...یدوست عجب

 !هواشو داره

 :انداخت ابرو هاشو باال داد یو همون طور که به برگه ها نگاه م! بلغور کرد يحرفارو با لحن جد نیا

 !نه خوشم اومد _

 :نتونستم حرف نزنم نیتر از ا شیب. شدم یعصب گهید

 ...وگرنه ،یبهتره مواظب حرف زدنت باش ؟يدوز یو م يبر یواسه خودت م! آقا شهنام میشو با هم بر ادهیپ _

 :اخماش تو هم گره خورده بود. نگاهشو بهم دوخت یعصب

مزاحم  نیتر از ا شیه ببهتر! نه شهنام میتو دهنم؟؟ در ضمن تو محل کار، من فروغ یزن یم ؟یوگرنه چ _

 !رونیب دییبفرما. نینش

 ...آوردم یکم م دینبا...دمیدوست نداشتم با خودش فکر کنه ازش ترس _

 !خورم یجا جم نم نیاز ا نیاما تا، با در خواستم موافقت نکن _

 :پوزخند زد یعصب

 مارستان؟یب نیتو ا ادیکه دوست پسرت ب نیدرخواست؟؟ ا...هه_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٣٠ 

 .ما کالً ذهنتون منحرفهش! دکـــتر يآقا _

 .بهونه هارو فوت آبم نیمن ا _

 .نیخبر ندار یچیاز ه یوقت ن،یصحبت کن ينجوریبامن ا نیشما حق ندار _

 . بود نییبهار دستاشو تو هم قفل کرده بود و سرش پا چارهیب

 که خودشو با لپ تاپ مشغول کرد، یشهنام در حال...جا خورده یاز برخورد شهنام حساب بود

 :که به من نگاه کنه گفت نیا ونبد

دوست پسر شما تو  يهم برا يداره و جا روین یکاف يما به اندازه  مارستانیب. سرکارتون دییخانم موحد بفرما _

 .وجود نداره مارستانیب نیا

 :بلند شدم یصندل ياز رو یعصب

 !مث تو دارم يواسه خودم متأسفم که پسر خاله ا _

 :چنان داد زد یلحن عصب با

 ...رونیبرو ب _

 ...رونیرفته ب یک دمیاصالً نفهم. دمیبرگشتم، اما بهار و ند! دیچهار ستون بدنم لرز که

 شیحال یچیه...یشعورِ نفهمِ روان یب! ومحکم در و بستم رونیچشم به هم زدن از اتاق اومدم ب کی به

 ...کنه یمرد گنده، با من کل کل م...ستین

 :به سمتم اومد مهیسراس. دمیو وسط سالن د بهار

 شد؟ یباران چ _

 :گفتم یعصب

 ؟یپرس یچرا م...يدیخودت که د _

 :داشتم بهار هم پشت سرم راه افتاد وگفت یتند قدم بر م تند

 .اخراجمون کنه ستین دیاصالً بع. تو گوشت نرفت م،یچه قدر بهت گفتم نر _

 ...هیکرده ک الیخ. مالم یمگه شهر هرته؟؟ پوزه شو به خاك م _

 ...کرده، دور برداشته یچند سال اون ور آب زندگ...نزاکت یب

 ..خودم با سروش حرف بزنم گهیم طونهیکنم؟ ش کاریخدا، حاال چ يا

 .بزارم ونیفرنود و هم باهاش درم ي هیقض
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که مدام  هیبهونه خوب گهیفهمه د یرو م هیاستخدام شد، شهنام هم که قض نجایو فرنود ا میباران اومد _

 .کنه رتیتحق

 داره؟ یمن به شهنام چه ربط یِخصوص ياصالً مسئله  _

 !به درك...رو بفهمه هیقض بزار

 :لباسمو عوض کردم. میاتاق رست شد وارد

 . نمیفرنود و بب رمیبهار من دارم م _

 :دادم دستش و ادامه دادم چویسوئ

 .یگ یبه مامان نم یچیبحث من و شهنام ه يباشه درباره  ادتی. خودت برو _

چه عجب زود .دمید نیپشت ماش ابونیفرنود و اون سمت خ. خارج شدم مارستانیکردم و از ب یهار خداحافظب از

 ! آورد فیتشر

 :رو باز کردم و نشستم نیماش در

 .سالم _

 .یخسته نباش. زمیسالم عز _

 :گفتم یعصب...و راه انداخت نیماش

 .هم خسته ام یلیاتفاقاً خ _

 :دیخند فرنود

 !سر قرار اومدم شهیزودتر از هم بار نیمن که ا _

 .ستیبه خاطر تو ن _

 ؟یشده خانم یپس چ _

 ...شدم ریتحق یلیامروز خ _

 :شدو گفت يلحنش جد فرنود

 شده باران؟ یچ _

 ..احمق باهام برخورد کرد هیهمه کاره است، امروز مث  مارستانیب نیدلم خوشِ پسر خاله ام تو ا _
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پا  یکم مونده بود با ت... میما، باهاش حرف بزن مارستانیستخدام تو به بکه در مورد ا ششیپ میبهار رفت با

 ...کنه رونمونیب

 :داد گفت یشو تو هوا تکون م گهیدستش رو فرمون بود دست د هیکه  یشد و در حال یعصب فرنود

 نگفتم؟. میباران من بهت گفته بودم از محل کارم راض _

 :فتمگ یبا لحن آروم...جا خوردم تشیعصبان از

 .یچرا گفت _

 ...يکارو انجام بد نیکه بدون اطالع من ا نینه ا...يکرد یبا من صحبت م دیتو با _

 !هیهم باق مشیکردم حاال آقا، دو قورت ون کیهمه خودمو کوچ نیمن و بگو به خاطر فرنود ا...شدم یعصب

 ...شد به نفع تو تموم شد یهر چ. نشده يزیخب حاال که چ یلیخ _

 !رو ببر نهیبه يمحل کارت استفاده هم از  شما

 :پارك کرد ابونیو کنار خ نیماش

 ؟؟یگ یم يدار یکدوم استفاده؟ چ _

 ...کارها رو به خاطر فرنود انجام دادم نیا يمن همه . رو چرخوندم ادهیصورتمو به سمت پ...نداشتم بدم یجواب

 ! از فرنود ناراحت بودم تا شهنام شتریب حاال

 :روم شد و گفتلحن کالمش آ فرنود

. میخوا یکه ما همو م نِیمهم ا...باشه یکیمحل کارمون  ستیگم، مهم ن یچند باره دارم بهت م زمیبارام، عز_

 .میبخور يزیچ هی میشو بر ادهیحاال پ

 .ستیگرسنه ام ن _

 .به من نگاه کن...باران _

 :چونه ام گرفت و صورتمو به سمت خودش چرخوند رِیز دستشو

 !من ناراحته بارونِ نمینب _

 ...رنگش قفل شد یشیم يبازم چشمام تو چشما...من يخدا

 ..نا خودآگاه لبخند رو لبم نشست...چشما رو دوستداشتم نیا من

 :آورد و گفت نییفرنود دستشو پا.

 م؟یبخور يزیچ هی میبر! خوره یداره روده بزرگه رو م کهیروده کوچ _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٣٣ 

 ...میشد ادهیپ نیتکون دادم و از ماش سرمو

 بیبا س یسیرو به روم نشست و دو تا اسپا زیخودش هم پشت م. عقب و نشستم دیرو برا کش یصندل فرنود

به  میتر وقتا که ناهار و با هم بود شیب. من و فرنود بود يمورد عالقه  يغذا. میسرخ شده سفارش داد ینیزم

 ...اشتکالً غذاهاش حرف ند...میداد یسفارش م یسیو اسپا میومدیرستوران م نیهم

 :که فرنود گفت...کم از دلستر مو خوردم هی

 .از آلمان برگرده گهیماهه د هیبابام قراره  _

 ...تو گلوم و به سرفه افتادم دیپر یدنینوش هوی

 :دیخند فرنود

 !!یبش زیحد سوپرا نیکردم تا ا یفکر نم ؟یخوب! شد؟ یچ _

 !گرفت خندم

 .تو گلوم دیپر یدنینوش هوی! نه _

 !بگم؟ زمویسوپرا يدامه خب حاال ا _

 !آره بگو _

 !يریزن بگ دیداده بود که با ریپ شبیمامان د _

 :آورد، ادامه داد یکه اداشو در م یدر حال و

 ...!خانمه...هیدختر خووب ما،یدخترِ خاله س_

 :گفتم یاخم مصنوع با

 !ه؟یخب نظر خودت چ _

 :شد و گفت ياش جد افهیق فرنود

 !!نظر من که مثبته _

 !!ــــــــودفرن _

 :سر داد يبلند ي خنده

 ؟!جانم _

 ...بهمون جلب شد انیفرنود توجه چند نفر از اطراف يخنده  با

 :لبم گرفتم ياشارمو جلو انگشت
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 !ــــسیه _

 ...میکن یم یرسم ویبابا که برگشت همه چ _

 هیقض نینسبت به ا یباحساس خو. فرنود به سمت خونه راه افتادم يها يدل دار یاز خوردن ناهار با کل بعد

 . نداشتم

 ...استخدامش شانس شو امتحان نکرد يبارم برا هی یحت

 ...ارمیمن که سر در نم...قانع کننده نبود لشینظرم دل به

 یم شیخواستم پ یکه من م ياونجور یهمه چ گهیماه د هیکه تا  نیاز ا...فکر نکنم زایچ نیبهتره به ا پس

 ...خوشحال بودم یلیرفت خ

 !کهیبله برون نزد گهیل بهار دقو به

 !ستادیسرم ا ياوردم که مامان اومد باال یداشتم کفشامو در م يپا در يجلو. خونه دمیرس

 .سالم مامان _

 !یسالم خسته نباش _

 ...ندازهیم کهیداره ت ییجورایکردم مامان  احساس

 !دیخند یداشت م چشماش

 .هنگفت يزیپشت سرِ مامان بود و اشاره کردکه چ بهار

 .به خودم گرفتم و از کنار مامان رد شدم زونیآو ي افهیق

 :رفتم یکردم و به سمت اتاق م یپالتومو باز م يدگمه ها کهیحال در

 ...!میخورد رونیبا سحر ناها رو ب...خسته ام یلیخ يوا _

 ! رو بدم به اتاق پناه آوردم يبعد يکه به مامان فرصت سؤال ها نیبدون ا و

 . برخورد شهنام افتادم ادیباز . وارد اتاق شد هم پشت سرم بهار

 :با حرص رو تخت پرت کردم فمویک

 ...یروان...روان پزشک داره هیبه  ازین! با من حرف زد؟ افسرده يجور نیا دیواقعاً خجالت نکش _

 :که رو لبش بود، گفت يخند شیبا ن بهار

 !شه یجذاب تر م نیشه همچ یم یعصب یباران، شهنام وقت یول _

 ...بخوره تو سرش تشیجذاب _
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 :رو تخت نشست بهار

 ن؟یخب با آقا فرنود کجاها رفت _

 ...میناهار و با هم بود _

 :ذوق زده گفتم! رو لبم نشست یحرف لبخند پت وپهن نیدنبال ا به

 !!بهار _

 :گفت يبا لحن مسخره ا بهارم

 !بـــلــه _

 !بشه یرسم یهمه چ گهیماه د هیراره تا ق. گردهیاز آلمان بر م گهیماه د هیفرنود  يبابا _

خوشگلت چه  یِعسل يبا اون چشما! یش یعروس م يدار گهید..رهیم شیخوب پ یانشاءهللا که همه چ _

 !یهم بش یعروس

 :کردم گفتم یرو از بهار پنهون نم یچیبه فکر رفتم از اون جا که ه کمی

 !مشکوکم يزیچ هیاما بهار به  _

 :دیپرس ينگاه پرسش گر با

 ؟یبه چ _

 !ما؟ مارستانیب ادیشه ب ینم یچرا فرنود راض _

. بزار به کارش برسه...رو به حال خودش بزار چارهیب نیا! ياریدر م يکارآگاه باز يتو دار گهیحاال د! بابا يا _

 ... نداره یجا و اون جا، فرق نیا...کارش عادت کرده طیاون به مح

 :دیمامان به گوشمون رس يلحظه صدا نیهم در

 ...سروش اومده نییپا دییایبهار جان، باران جان ب _

 :به هم زدم دستامو

 !آخ جون _

 :با چشم غره بهم نگاه کرد یبه شوخ بهار

 !رو ایلوس باز نیجمع کن ا! یکن یچه قدر ذوق م! انگار شوهرت اومده! ه؟یچ _

 :براش نازك کردم که گفت یچشم پشت
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 ...رهیگیخودشو م نیهمچ...ادیمن اصالً از سروش خوشم نم _

 :اداشو درآورد بعد

 !بهار خانم، بهار خانم _

 :دور گردنش حلقه کردم دستمو

 .ستین یگ یکه م یجور آدم نیسروش ا زم،یعز! يبهار _

 !هست _

 !ــستین _

 !هست _

 ! ومدیمامان و سروش از تو آشپزخونه م يصدا...نییپا میو از پله ها رفت میبهار در حال کل کل بود با

 :دمیندخ

 !باز مامان تو آشپزخونه کنگره گذاشته _

 ...میو با هم وارد آشپزخونه شد دیحرف خند نیبا ا بهارم

 ؟یخوب یسالم داداش _

 ...خودم برم يِسالم قربونِ خواهر _

 :دستشو به طرف بهار دراز کرد. میکرد یبا هم رو بوس و

 بهار خانم؟ نیخوب هست _

 :جواب داد يبا لحن سرد بهار

 !منون آقا سروشم _

 ...!قصداً گفت آقاسروش! خودمو گرفتم که نخندم يبه زور جلو. کنار مامان ونشست

 :سروش

 !گذره؟یخوش م مارستانیخب، باران جان، ب _

 ! نه اصالً _

 چرا؟؟ _

 ...عصا قورت داده ست یلیخ.میشهنام انگار نه انگار که ما دختر خاله هاش نیا بابا،
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 :اداشو درآوردم و

 !!دیخانم موحد درست راه بر د؟یخند یخانم موحد چرا م د؟یکن یم کاریجا چ نیم موحد اخان _

 ...!به خنده افتادن هیبق

 خودم؟ شیپ ییایب يخوایم ،یحاال که معترض _

 سروش؟ یگ یم يگفتم جد یبا خوشحال _

 !معلومه _

 ...شد رهیبهم خ یفیبا اخم ظر بهار

 ...میشهنام ما محل کارمو نو دوستدار جدا از وجود! مونه ینه بهار تنها م _

 :گفت کندیپوست م وهیداشت م کهیدر حال مامان

 ...حرف نزن ينجوریباران راجع به پسر خاله ات ا _

 !گفتم یمگه چ...ا، مامان _

 :سروش

بنظرم محل کار آروم و ..يدر هر صورت کارتو درست انجام بد نهیمهم ا...یباش مارستانیکدوم ب ستیمهم ن _

 .نِیهم یخصوص مارستانیب تیمز...يدار یبخو

 :مامان

 ...آره سروش جان حق با توِ _

 .انیخاله من مطمعنم باران و بهار خانم از پسش خوب برم _

 :بلند شد یاز رو صندل و

 .برم گهیمن د. با اجازتون خاله _

 ه؟یچه عجله ا...خاله يموند یخاال م _

 ...نمارستایسر برم ب هی دیبا...ممنون خاله _

 . برگشتم مامان و بهار تو اشپزخونه نبودن یوقت,...رفتم و بدرقه اش کردم يپا در يسروش تا جلو با

از شبکه  یکیآهنگ مورد عالقه ام تو . کاناپه لم دادم يرفتم و کنترل و دستم گرفتم و رو ونیزیسمت تلو به

 ...شد یماهواره، پخش م يها
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 ...کندم یوست مپ وهیکردم و م یآهنگ و زمزمه م رلبیز

دو تا کجا رفتن؟ بلند شدم و به سمت اتاق راه افتادم، که مامان از  نیپس ا...ا...طور گذشت نیهم يا قهیدق چند

 ...نییپله ها اومد پا

 ن؟یخور یم یشام چ _

 ...فکر کردم کمی

 !تنـــده یاز اونا که حساب. ؟ مخلوط تند درست کن...شام _

 :رفت یشپز خونه مهمون طور که به سمت آ مامان

 !يریگ یم شیآت يروز هیباالخره  ،يخور یقدر فلفل م نیدختر ا _

_ خدانکنه مامان! ا! 

 :و گفت دیبلند خند يتو آشپزخونه با صدا مامان

 !منظورم زبونت بود _

 :مشکوك نگاهش کردم و گفتم. لبخند رو لبش بود...بود دهیرو تخت دراز کش. تو اتاق بهار رفتم

 ؟!شده؟ ها یزد؟ زود بگو چ بتونیتو و مامان کجا غ یراست! ؟یزن یکوك ممش ه؟یچ _

 !شد لیبهار به قهقه تبد لبخند

 !یپرس یچه قدر سؤال م _

 ...دو...کی...شمرمیتا سه م _

 :که شماره سه رو بشمرم بهار گفت نیاز ا قبل

 !کرده يسروش ازم خاستگار _

 :با بهت و خنده گفتم _

 !جون باران؟؟ یگیم ي؟ جد!!!یچـــــ _

 :که لبخند رو لبش بود و انگار که واقعاً تو بهت بود یبلند شد و رو تخت کنارم نشست در حال بهار

 ...!هنوز خودمم باورم نشده! شه؟نه؟ یباورت نم _

 :کردم و گفتم طنتیش

 ...که با ورت نشده حاال

 ...دیخند یده، غش غش ماوم رونیاز حدقه ب يبهار با چشما!!! خوابوندم توگوشش یلیس هی و
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زد تو  یلیس هینکرد و  يخنده دارش بود که اونم نامرد ي افهیحواسم به ق...چه قدر خنده دار شده بود افشیق

 ...!! صورتم

آروم شده بود  کمیبهار که ...میدیتخت دراز کش يجون رو یب م،یکه جفتمون از خنده روده بر شده بود یحال در

 :گفت

 !!؟؟یزن یشــــعور چرا م یب _

 !!یهست یتیکار و کردم که باورت بشه تو چه موقع نیا _

 :به خودم اومدم و نشستم هوی و

 ! تر از من دوست داره شیوگرنه تو رو ب! زاره یگفتم سروش بهت احترام م يدیگفتم، د يدید! بهار يوا _

 !شه یهنوزم باورم نم! بهار ياوااا...!!سر داشته و به من نگفته ریتا حاال تو رو ز یدونم از ک ینم ناقال،

 !!؟...دوباره بزنم تو صورتت يخوا یم _

 .نییایماشاءاهللا چه قدر هم به هم م...یلیخوشحالم خ یلیخ!! نه الزم نکرده _

 ...دیرس یسبزه، جذاب به نظر م یخوش فرم و پوست يلبا ده،یکش یدماغ ،یمشک ییهم با چشم و ابرو سروش

 !!خدا جونم شکـــرت يوا _

 ...فکرامو بکنم دیمن با!ریزبون به دهن بگ قهیدق هیباران  _

 :زدم تو سرش بالشو

 ؟!!یاما نگو که دو دل! جلوتو نگرفته یکس...خب فکراتو بکن _

 :موهاشو از رو صورتش کنار زد بهار

 !ادیجواب بدم که حال آقا سروش جا ب ریناز کنم د کمی خوامیم نهیمنظورم ا _

 !گناه داره...انیار تا آخر هفته بحداقل بز. نه، بهار _

 !یگه چه قدر هول یاالن مامان م...! میگم که راض یکنم م یخب فردا با مامان صحبت م _

 :گفتم يلحن جد با

 !یهول یلیواقعاً خ _

 :کارمو جبران کرد و محکم با بالش زد تو سرم بهار

 ؟!!یهول یلیخ یگیبعد م ،یکش یزبونِ من حرف م ریاز ز _
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داره  يحد هیناز کردنم ...گهید هیادا اصوال چ نیا نیهمو دوستدار یوقت ،یشوخ یب! خب یلیخ _

 !ــــــــزمیعز

 !!میدیخند یو کل میهم زد يتو سر و کله ...میبا بهار راجع به سروش حرف زد یشب کل تا

 ...!میبرون بهار باش منتظر بله دیبله برون من با يانگار که به جا...بابت خوشحال بودم نیاز ا یلیمن خ ییخدا

 ...واسه جمعه شب هماهنگ کرد دایو مامان با خاله و میهمون روز با مامان صحبت کرد يفردا

 ..نامزد باشن یشد که بهار و سروش مدت قرار

 ... رهیصورت بگ یو بعد هم عقد و عروس میبرگزار کن شونیبه مناسبت نامزد یشب هم جشن خودمون جمعه

 ...میکن دیخر يکه عصر واسه شب نامزد میذاشتبا بهار قرار گ امروز

 نگیکه شهنام هم وارد پارک م،یراه افتاد نگیبه سمت پارک...دیطول کش شگاهیتا عصر کارمون تو آزما حدوداً

 .شد

 ...روشن نشد نیهرچه قدر استارت زدم ماش... ستادیبهار کنار ا. شدم نیتوجه به شهنام سوار ماش یب

 ؟؟یروشن نش دیشهنام با ياَد، جلو...گند مناز شانس  نمیا...اَه _

 شه؟ یشد؟ روشن نم یباران چ _

 !!بلند گفت يحرفو بهار با صدا نیا

 :شدم و آروم رو به بهار گفتم ادهیپ نیماش از

 ...میبزن نویماش دیق دینه، امروز با _

 :شهنام مانع رفتنمون شد يجد يکه صدا...فتهیبه بهار اشاره کردم راه ب و

 ...نیباش مارستانیب يجلو گهید قهیدو، سه دق نیاگه خواست. منتطرم رونیب. رسونمتون یم يریمس هیتا من  _

 !خارج شد نگیاز پارک نیبا ماش و

 !!خنده ریز میزد یو پق مینگاه کرد هیبهم  میو بهار همونطور که نظاره گرِ رفتن شهنام بود من

 :فتمو گ میخارج شد نگیو از پارک میهم راه افتاد با

دکتر عصا قورت  نیامروز خراب شه، که حاال با ا دیبا نیماش نیاز شانس گند من ا! خدا، وضع ما رو نگاه يا _

 !م؟یداده به مقصد برس

 !میدونم با وجود شهنام به مقصد برس یم دیالبته بع _

 !رونیبندازتمون ب نیکنه و از ماش یوسط راه قاط ستین دیبع
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 :خنده گفت ونیم و

 ...اران فکر کن وسط بزرگراه نگهداره و بگهب يوا _

 :درآورد یاداشو همونطور خشک و رسم و

 !!!يتو رو خدا سر به سرش نزار!نیش ادهیپ...خانم موحد نیش ادهیپ _

ولو  نیخواستم کف زم یشهنام رو درآورد، م يکه ادا یبخصوص وقت! میدیخند یبهار غش غش م يحرفا با

 ! شم

 ! میکنن مست کرد یکردن البد فکر م یبودن بهمون نگاه م ارستانمیب اطینفر که تو ح چند

 ! گرفت و رفت نویگاز ماش هویکه  میشهنام رفت نیو به سمت ماش میخارج شد مارستانیب اطیحال خنده از ح در

 !میحرکت شهنام از خنده روده بر شد نیا با

 :با خنده گفت بهار

 !نداره یتعادل روان نیباران به خدا ا _

کردم  یشد و با پشت انگشت اشاره ام پاك م یم ریچشمم سراز ياز خنده، ازگوشه  یکه قطره اشک یحال در

 :گفتم

 ...میریم یبا تاکس الیخیب! برسونه يریمس هیقرار بود ما رو تا ! شـــــعوره یب یلیخ ییخدا

 !سوژه واسه خنده ست نیبنظرم شهنام بهتر _

 ؟!چرا که نه _

به گوشمون  ابونیاز اون سمت خ يبوق ممتد يصدا میریبگ یکه تاکس میستادیا ابونیکه کنار خ نیهم

 !شهنام بود م،ینگاه کرد...دیرس

 :نییآورد پا نویماش ي شهیشهنام ش...میرفت ابونیبه اون سمت خ ادهیپل عابر پ از

 .نیاگه خنده هاتون تموم شده، سوار ش _

 !با اخم نگاهشو ازم گرفت و

 ...من گفتم ما رو برسونمگه  ؟یکن یاخم م چرا

 .میتو راه بود یساعت مین..و شهنام راه افتاد نیتو ماش مینشست

 ! دهیکارا ازش بع نیشهنام هم که ا میشده بود رهیخ ابونیمن و بهار به خ...میسه مون سکوت کرده بود هر

 ...بود خوابم ببره کیحوصله ام سر رفت، نزد...دلمون وا شه یزاشت یآهنگ م هی حداقل
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 .جا نگهدار نیهم _

 :و رو به شهنام گفتم میشد ادهیمنو بهار پ.نگه داشت ابونیکنار خ نویماش شهنام

 .نیزحمت افتاد. ممنون _

 . شدم ادهیبا حرص دندونامو رو هم فشار دادم و پ...دمینشن یکردم اما جواب زیگو شامو ت خوب

 :بهم بکوبم، شهنام گفت نویکه خواستم در ماش نیهم...کردم یم یخال يجور هیحرصمو  دیبا

 ...آروم ببند نویدر ماش _

 خواستیکه دلم م يمحکم بستم البته اون طور نویتوجه به حرفش در ماش یب...خونهیذهن آدمو هم م شعوریب

 . نشد

چشم به هم زدن  هیشد و پاشو رو پدال گاز گذاشت و تو  یکه به حرفش گوش ندادم عصب نیاز ا دیرس بنظر

 !ازمون دور شد

 :گفت بهار

 !شده يعاد گهید الیخیب _

 .میرو رفت ادهیو به سمت پ میدیخند زیر زیر ییتا دو

که ...مینظاره کرد نیتریو از پشت و کیچند تا بوت...زدن یشب پر زرق و برق از دور بهمون چشمک م يلباسا

با بهار وارد .ادو قرمزکار شده بود، افت یمشک يها نیکه روش نگ یرنگ یمشک يدکلته  رهنیچشمم به پ

که  خورد،یلباس م يهم رو هکت قرمز کوتا هی. زانوم بود يقد لباس تا رو...لباسو پرو کردم.میشد کیبوت

حالت .انتخاب کرد یرنگ یوسواس به خرج دادن، کت و دامن صدف یبهار بعد از کل...کرد یو دو برابر م شییبایز

بعد از ...داد ینشون م باتریز یلیانوش بود، اندامشو خز يدامن که اندازه اش تا رو يجذب کت و مدل خمره ا

 .میو به سمت خونه راه افتاد میدر بست گرفت یتاکس د،یخر

 ...میبود نایمنو بهار، بابا و مامان منتظر خاله ا...دیشب جمعه فرا رس باالخره

 ..دنیهرام، رسو شهنام و عمو ب نیریرفت که آقا جون به همراه خاله ش یم یکیرو به تار بایتقر هوا

 :به سمت بهار اومد..شد یلحظه لبخند از لباش دور نم کی..خوشحاله یلیبود آقا جون خ دایپ

 دخترم؟ یخوب.عروس خانم! به به _

 :خجالت زده جواب داد بهار

 ..خوبم..ممنون آقا جون _
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 ..کنه یانتخاب و م نیدونستم سروش بهتر یم _

 :با دست اشاره کرد بهار

 .نیشما لطف دار..نینیدبشییاآقا جون بفرم _

 ..يریکبیا...منم بدتر از اون برخورد کردم..سرد برخورد کرد یلیشهنام با من خ...میکرد یهم احوالپرس نایخاله ا با

 ینکنه اتفاق..نگران شدم..تو نگاش بود یغم هی..سر حال نبود یلیاما انگار خ..گفت کیبه بهار تبر یکل خاله

 ..افتاده

 ..برطرف شد میو خنده بودن نگران یو بهرام که با، بابا در حال شوخعم دنیبا د اما

 ...!وونهید..کرد یم نییخورد و مدادم شبکه ها رو باال پا یتکون نم ونیزیتلو يهم مث بچه ها از پا شهنام

 ..به جمعمون اضافه شدن دیو سروش و عمو وح دایبه همراه خاله و نایشاهرخ ا ییساعت بعد هم دا مین

کرده  جادیرو ا یرز قرمز تضاد قشنگ يخوش دوخت به تن داشت که با رنگ گلها یِکت و شلوار مشک سروش

 ..بود

 ..بهار تشکر کرد..گل رو به سمت بهار گرفت دسته

 ..بهار رفت و تو بغلش فشردش يقربون صدقه  یکل دایو خاله

 :دیکش شیسروش پاقا جون بحث بهار و  م،یکرد یکه با همه سالم و احوالپرس نیاز ا بعد

 ..میمنتظر نزار نیاز ا شتریدو تا جوونو ب نیبهتره ا..سر اصل مطلب میبر دیباش لیخب اگه ما _

 :رو به بابا ادامه داد بعد

 ...خونده بشه نشونیچند ماه ب يبرا تیمحرم ي غهیص ن،یندار یبا اجازه آقا بهادر اگه مخالفت _

 ..با هم آشنا بشن شتریبمدت که نامزدن بتونن  نیانشاءهللا تو ا که

 :بابا

 ..نیشما بگ یهر چ..ما هم دست شماست يآقا جون اجازه  _

 ..میبعد ما هم در خدمت..به تفاهم برسن..گوشه حرفاشونو با هم بزنن هیپس بهتره بهار و سروش برن  _

 ...!پرست اگه بفهمه بهش گفتم آفتاب يوا! رنگ عوض کرد یبهار مث آفتاب پرست، از خجالت، کل چارهیب

 ..ساعت به جمعمون اضافه شدن میکه بهار و سروش بعد از ن میمشغول صحبت بود همه

 :دیجون رو به سروش پرس آقا

 !م؟یکن نیریآقا سروش دهنمونو ش _
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 :که رو لب داشت ییبایبا لبخند ز سروش

 !نییبفرما.. بله آقا جون _

برداشتم  زیم يرو از رو ینیرینم بلند شدم و ظرف شم..تعارف کرد هیرو به بق ییچا ینیمامان س..میکف زد همه

 ..و تعارف کردم

رو  ینیریظرف ش. کرد یحسم اشتباه نم..ناراحته يزیحتما از چ..اشک تو چشماش جمع شده بود نیریش خاله

 :خاله گرفتم يجلو

 ..خاله نییبفرما _

 .خودت یانشاهللا عروس زمیممنون عز _

 ن؟یرس یشده؟ ناراحت به نظر م يخاله طور _

 ..انشاهللا خوشبخت شن. اشک شوقِ نیا. نه خاله _

 :رو جلوش گرفتم از قصد صداش زدم ینیریظرف ش. دمیهم تعارف کردم و به شهنام رس هیبق به

 !دییبفرما! دکتر _

 :رهیبگ ونیزیتلو ينگاهشو از صفحه  نکهیا بدون

 .ندارم لیم _

 . نیکن نیرینتو نو شده ستیبد ن! پسر خالتونه يفکر کنم مراسم نامزد _

 ..یدست شیپرت کرد تو پ بایرو تقر ینیریبه ظرف انداخت و ش ینگاه میبگه ن يزیکه چ نیا بدون

حرکتش به سمت سروش و  الیخ یب! ریخود در گ! مطمئن شدم گهیست، حاال د وونهیقبال شک داشتم د اگه

 ..بهار رفتم

 ..سروش و بهار خوند يهه براپنج ما ي غهیآقا جون ص...ینیریو ش ییاز صرف چا بعد

 ..به دست بهار انداخت ينامزد يبه عنوان حلقه  دیانگشتر طال سف کیهم  دایو خاله

 !نداره ییبدون ساز و آواز صفا يمراسم نامزد..بلند شدم و دستگاه پخش رو روشن کردم..میکف زد همه

 :کارم شد نیمانع ا ظیرو خاموش کنم که شهنام با غ ونیزیتلو خواستم

 .کنم ینگاه م لمیدارم ف ؟یکن یم کاریچ _

 ؟..!هیک گهید نیا

 .نیومدیروضه که ن ن،یآورد فیتشر يجناب دکتر مراسم نامزد دیببخش _
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همه هاج و واج به شهنام نگاه ..شده بود ونیزیتلو يصفحه  خیتوجه به حرفم همچنان م یشهنام ب اما

 :دیبه شهنام توپ تیخاله با عصبان..قبل باشههمون شهنامِ چند سال  نیا شدیباورشون نم..کردنیم

 ..گهیبس کن د ؟يشهنام بچه شد _

عمو بهرام بهش اشاره ..دنبالش راه افتاد نیریخاله ش..خارج شد منیانداخت و از نش زیم يکنترل رو رو شهنام

کردم که  playآهنگ رو  عیسر..آقا جون هم بدجور رفته بود تو فکر..بود يبد یلیجو خ..کرد که تنهاش بزاره

با بهار و سروش  يا قهیچند دق! دادم رییغفضا رو ت يو با آهنگ شاد قر تو کمر..رونیب انیجو ب نیاز ا هیبق

رفتم تو اشپز خونه آب ..بعد از رقص گرمم شد..به جمعمون اضافه شدن نیو نگ دایآخرا هم خاله و نیا..دمیرقص

 ..پشت سرم وارد آشپز خونه شد نیبخورم که نگ

 !که مث بچه ها قهر کرد؟ یگفت یران به شهنام چبا _

 :آوردم رونیب خچالیپارچ آب و از ..رونیتعجب چشمام از حدقه زد ب از

 ..به من نداره یربط..دمقه رانیبرگشته ا یدونن از وقت یکالً همه م..دارم کاریمن به شهنام چ زمیعز!! من؟ _

 :خند رو لبش گفت شین با

 !م؟یخبر یما ب هست و نتونیب يزینکنه چ _

 ..رهیاز رو نم گمینم یچیه یشدم هر چ یداشتم کالفه م گهید

 ..به من نداره یشهنام ربط یبد اخالق..بس کن توروخدا ؟یگیم يدار یچ نینگ _

 ..نیمارستانیب هیگفتم حاال که تو ..یش یچرا ناراحت م _

 :اجازه ندادم حرفش تموم شه بهش

 ..نکن یباف الیواسه خودت خ خودیب _

 ..شه ها یم شیزیچ هی نمینگ نیا..هیبق شیپ میپارچ آب و دادم دستش و رفت و

؟ چه ..باشه نمونیهم ب يزیاخالق گندش چ نیبعد با ا..مرد گنده ده سال ازم بزرگتره..منو چه به شهنام آخه

 ...!شود

 رهنشیبارون رو پ يطره هااثر ق.. بود ستادهیبارون ا ریانگار ز..شد منیگپ و گفتگو شهنام وارد نش یاز کم بعد

 :گفت نیریرو به خاله ش..بود

 ..باشم مارستانیب دیفردا صبح زود با..میمامان پاشو بر _
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و به همراه آقا جون و عمو ..که به شهنام توجه کنه بلند شد و رفت تو اتاق و لباسشو عوض کرد نیبدون ا خاله

 ..بهرام رفتن

سروش و بهارم مث دو تا کفتر عاشق کنار هم ..عد مهمونمون بودنساعت ب کیشاهرخ هم تا  ییو دا دایو خاله

 ! کردن ینشسته بودن و صحبت م

 ..نشستم ییو زندا دایکه مزاحمشون نشم کنار خاله و نیا يبرا منم

 ..دمیزبونش کش ریحرف از ز یبعد از رفتن مهمونا کل اونشب

 شیرو پ يه بعد از اتمام درسش بحث خاستگارخواست یوقته که به بهار عالقه داشته و م یلیکه سروش خ نیا

که نکنه واسه بهار خاستگار ..دهیپرس یکه همش از مامان احوالشو م نیا..به درسش نخوره يبکشه که لطمه ا

 ! انگار تحفه است..و از دستش بده ادیب

 ! شد بمیمشت و لگد از طرف بهار نص یحرف، کل نیا با

 ..دنیگل نو شکفته به هم رس دو تا نیخوشحال شدم که ا یلیخ خالصه

 ...میداد که به خواب رفت یشب رو نشون م مهیساعت دو ن يها عقربه

 

 :شهنام

 ..به مامان انداختم ینگاه مین. شدم ادهیپ نیماش از

 ..داشت یشن ها قدم برم يرو عیسر يبا قدم ها..هیبود عصب دایپ..بود شیشونیرو پ یظیغل اخم

 ..کرد یم ین رو همراهآروم آقا جو يبا قدم ها بابا

 ..دادم هیتک نیماش به

 ..دونستم مامان منتظره که باز سؤال جوابم کنه یم..رو نداشتم يتکرار يبحثا ي حوصله

 ..که با باران داشتم دست خودم نبود ییکدوم از برخوردا چیه

 ..گردوند یبرم میزندگ يروزا نیمنو به بهتر یدو جفت چشم عسل اون

 ..طرات برام دردآور بودخا نیا يادآوری اما

 ...حاال..کرده بود انتیکه قبال بهش خ یکس..یبه خاطر ک..کارو با من کرد نیا یمتیبه چه ق آخه

 ..من درست نشناختمش دیشا..میبا هم داشت یخوب يکه روزا ما

 ..اشتباه از من بود دیشا
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 ..براش کم نزاشتم یچیمن ه اما

 ..شدم خامش

 ..دمدستامو مشت کر..بودم یعصبان

 ..شه یفکرا گذشته جبران نم نیبا ا گهید بسه

 ..زیهمه چ یب..لعنت بهت..کار، دروغگو انتیخ..همن نیهمه ع..دمیبر گهید

 ..بلند شد موتشیر يصدا..زدم نیماش کیمحکم به الست يبر گشتم با پام ضربه  یعصب

 ..ببر صداتو..رو زدم موتیر یعصب

 ..شد یم نییام باال پا نهیخشم قفسه س از

 ..را افتادم الیو به سمت و دمیکش یقینفس عم..تو همون حالت موندم قهیدق چند

 ..از پله ها باال رفتم نیچاورچ نیپاورچ..سالن شدم چراغا خاموش بود وارد

 ..راه رو روشن بود ياز چراغا یکی..خواستم مامان متوجه اومدنم بشه ینم

 ..خشک شد رهیرو دستگ دستم! دمیمامانو شن ياتاق و باز کردم که صدا در

 .باهات حرف بزنم خوامیشهنام م _

 :برگشتم یعصب

 باز دوباره شروع شد؟..مامان بس کن _

 :دیاخماشو تو هم کش..اومد رونیاز اتاق ب بابا

 ؟یزن یشده؟ چرا داد م یچ _

 ..نیتنهام بزار کنمیاستراحت کنم خواهش م خوامیم _

 :گفت يبا لحن قاطعانه ا مامان

 .االن باهات حرف بزنم نیهم دیبا _

 :گفتم یعصب

 ..نیتو رو خدا بس کن..يمشت حرف تکرار هی..آخه یچه حرف... حرف، حرف _

 جا چه خبره؟ نیا _

 ...آقا جون بود يصدا..دادم رونیب یعصب نفسمو

 :بود گفت دهیچیتق تق عصاش تو راه رو پ يکه صدا یحال در
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 ؟؟یراه انداخت دادیچرا دادو ب یشهنام نصف شب _

 ..دارم بهشون بدم یدستاشو تو هم قالب کرد و هرسه منتظر بهم چشم دوخته بودن که چه جواب مامان

 ..کردم مکث

 ..برم استراحت کنم دیآقا جون من با یچیه _

 رو سرت؟ یصداتو انداخت یچیواسه ه _

 ..ندادم یجواب..بود یعصب لحنش

 شهنام تو چت شده؟ _

 ..به حال خودم باشم نیبزار کنمیخواهش م..ندارم يدرد چیآقا جون من ه _

 .که فرصت حرف زدن بهشون بدم وارد اتاق شدم و در و بستم نیبدون ا و

 :دمیآقا جونو شن يصدا..دادم هیبه در تک سرمو

 پسره چش شده؟ نیا نیریش _

 ..ستین يزیچ نیاستراحت کن نیآقا جون بر _

 ..نمیبرو کنار بب..که نشد جواب ستین يزیچ _

 ..به در زد يا تقه.

 ..کارت دارم رونیب ایشهنام ب _

 :من مامان جواب داد يجا به

 ..کنه یناراحتتون م گهیم يزیچ هی هیشهنام عصب..دمیم حیتوض ویهمه چ امیتو اتاق م نیآقا جون شما برگرد _

 گرفته جواب سر باال بده؟ ادیتا حاال  یپسر از ک نیا _

 ..دمیم حیتوض..قتونتو اتا میکنم اقا جون بر یخواهش م _

 ..با همون لباسا رو تخت ولو شدم..دمیام کش قهیدستمو رو شق یعصب

 

 :باران

 .ساعت هشت بود..کنار تخت نگاه کردم یعسل يبه ساعت رو..شدم داریمث جن زده ها از خواب ب صبح

 ..میآماده شد يا قهیده دق..کردم داریبلند شدم و بهار و ب يزود

 ..میدیرس مارستانیب هیربع به نه بود که ب هیساعت ..دمیپوش یدونم چ ینم اصال
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 دهیبرعکس پوش..نگاه به مقنعه ام افتاد..میدیفرم مونو پوش یونی..میبه سمت اتاق رست رفت عیسر يقدم ها با

 :گفتم یبا ناراحت..بودمش

 ..خدا من که آالرم ساعت رو روشن کرده بودم يا..دمیبهار مقنعه مو برعکس پوش يوا _

 .شد رید..ود باش عوضش کنز _

 ..اخماش تو هم گره خورده بود شهیمث هم..دمیمقنعه مو درارم که شهنامو تو چهار چوب در د خواستم

 !رفت ادمونیسالم کردن هم  یحت..میبهش نگاه کرد مویستادیبهار همونطور ا منو

 ..برام مهمه یلیبودن خ میگفته بودم آن تا _

 :من ادامه داد روبه

 نگفتم؟ ایگفتم  _

 ..بود ستادهیکنه، رو به روم ا یکه بچه شو به خاطر اشتباهش سرزنش م يپدر  مث

 :گفتم..باختم یخودمو م دیاما نبا دمیازش ترس شیخاطر لحن جد به

 ..نیخودتون که تو مراسم حضور داشت..میوقت مهمون داشت ریتا د شبید _

 :به بهار گفت رو

 ..نیه کارتون برسب نیبر..خانم موحد شما عذرت موجهه _

 !اتاق و ترك کرد یگفت و بدون معطل يبهار با جازه ا. تا بهار رد شه ستادیکنار ا و

وقت تو اون مراسم بودم اما به  ریتا د شبیمن هم د..اومدنتون وجود نداره رید يبرا یلیو شما خانم موحد، دل _

 .دمیموقع رس

 ..قدم به طرفم برداشت چند

 !ومده؟یخاطر آقا سروش خواب به چشمت نتا صبح به  شبینکنه د _

 !به خاطر سروش؟..گه یداره م یچ نیا _

 ن؟یگ یم نیدار یچ _

 .قتویحق _

 :شدم یم یداشتم عصب گهید

 ..جناب دکتر دینیبب _

 :لباش گذاشت ياشاره شو رو انگشت
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 !ــــسیه _

 ..شده وونهیانگار د..کنه یم کاریداره چ نیخدا ا يا..شد کیبهم نزد و

 ..نبود يخبر شیاز لحن عصب..انگار تو فکر بود..بود بهم زل زد ستادهیکه روبه روم ا نطورهمو

 یم انتیخ يتو دار..اما اون بهار و انتخاب کرد یتو به سروش عالقه داشت..یکن یم انتیبه بهار خ يتو دار _

 ..یکن

 !از دست رفتکه پسرت  نیریخاله ش ییکجا..زدیحرف م ییجنا يها لمیتو ف گرایباز نیا مث

 ..نکرد یاما اون توجه..واریبه د دمیتر شدو من چند قدم به عقب برداشتم که چسب کیبهم نزد بازم

 ..بودم دهیترس ازش

 ..نهیوضع بب نیما رو تو ا یکیبودم  نگران

 ..کردن یدرموردم فکر م یچ

 :انگشت اشارمو به طرفش گرفتم..شدمیعصب

 ..و تو دونم یجلو، من م ییایب گهیقدم د هی _

 ..نکرد و اومد جلو یتوجه

 ..ایجلو ن گمیم _

 .به صورتش زدم یمحکم یِلیببره س نیقدم فاصله رو از ب هیکه خواست  نیهم..کر شده بود انگار

 :چونه ام گرفت و فشار داد يبرد دستشو رو نیقدم فاصله رو هم از ب هیبهم نگاه کرد و اون  یعصب شهنام

 ؟يدز یلیبه من س یبه چه جرعت _

 .. يعاشقم بود يروز هی تو

 ..یداشت دوستم

 ..کرد انتیبهم خ چرا

 ..یتنهام گذاشت چرا

 ..برات کم گذاشتم یمگه چ آخه

 ..گفت یم ينسبتاً بلند يحرف ها رو با صدا نیا ي همه

 :دستشو پس زدم یعصب..شد یفکم داشت خورد م گهید

 .یگت اشتباه گرفترنگارن يمنو با دوست دخترا..جناب دکتر یاشتباه گرفت _
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 ..مات و مبهوت بهم زل زد شهنام

 .با اجازه _

 ..اتاق خارج شدم از

 ..يریزنج ي وونهید هی..يا وونهیاالن مطمئن شدم که د گهید

 :دیمتوجه نشن پرس هیبق کهیطور..به سمتم اومد دیبهار تا منو د..شدم شگاهیآزما وارد

 بهت گفت؟ یشد؟ شهنام چ یچ _

نگو شازده پاك ..چه قدر پکر بود شبیخاله د دمید..نداره یاصال تعادل روان نیبابا ا..دم نداره که شاخ و وونهید _

 .لهیمخش تعط

 ..يبه سروش عالقه دار..یکن یم انتیبه بهار خ يدار گهیشعور به من م یب

 ..زدم تو صورتش یلیس هی..گذرهیداره از حد م دمیکه د نیهم

 :دیبا تعجب پرس بهار

 ؟يزد یلیبهش س! ؟یچــــــ _

گفت من عاشقت بودم چرا تنهام  یم..اشتباه گرفته بود گهید یکیفکر کنم اصال منو با . حقش بود. آره _

 ..یگذاشت

 :فکم گذاشتم يرو دستمو

 ..فکمو شکوند وونهید _

 :زد رونیاز تعجب چشماش از حدقه ب بهار

 !نکنه با مشت زده تو دهنت؟ _

 :گرفت خندم

 ..نه بابا _

 :شدم رهینقطه خ هیفکر و به  تو رفتم

 ..گفتم یک نیبب..داره یمشکل هی نیبهار به جون خودم ا یول _

 ..لجه نقدریچرا با تو ا دونمینم! آخر میزده به س ينجوریداره که ا یمشکل هیمطمئنم  ییجورا هیمنم  _

 ..از شانس گند منه _

 ..میکرده بود یشونه خال رکاریاز ز امروز یکاف يبه اندازه .. میدر آورد ياز کار آگاه باز دست
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*** 

 ..بهار و سروش با هم قرارداشتن عصر

 !گذره ها یخوش م..میبا هم باش ایباران تو هم ب _

 یم گهید قهید تا چند دق.فرن..نیخوش باش نیبر..با هم تنها باشن دیدو تا نوگل شگفته با نیا.. زمینه عز _

 ..رسه

 ..سونبر ینام يسالم به اقا.. خب یلیخ _

 !نخود هیبگو دلم براش شده قد ..نیشما هم به دکتر صدر سالم منو برسون _

 :دیخند بهار

 ..خداحافظ..زمیحتما عز _

 ..منتظرم بود مارستانیب يبعد از رفتن بهار، فرنود جلو قهیدق ده

 ..یمشک يواسه اون چشما..که چه قدر دلم براش تنگ شده بود آخ

 یغم هام فراموشم م..دادیحس خوب بهم دست م یکردن به چشماش کل دونست که با نگاه یخدا م فقط

 ..رفت یم نیاز ب مینگران..شد

 .سالم کردم یسرحال يبا صدا. باز کردم و نشستم نیماش در

 ..یخسته نباش. زمیسالم عز _

 ..برات دارم زیسوپرا هی..یشما هم خسته نباش...ممنون _

 :گفت یو بعد از مکث کوتاهگرانه نگاهش کردم تو چشمام زل زد  پرسش

 ..دلم برات تنگ شده بود یلیخ _

 ..رونیبا لبخند رو مو برگردونم و از ترس و تعجب جفت چشمام از حدقه زد ب..شدم ینگاهش داشتم آب م ریز

 ..بلند گفتم و سرمو خم کردم یِهـــــ هی

 :دیمتعجب پرس فرنود

 شد؟ یچ _

 ..زود باش برو..شهنام..پسر خاله ام _

 بود؟ مایکه تو ماکس نیهم _

 ..خب برو يسادیچرا وا..آره _
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 .باال حرکت کرد اریسرتو ب _

احساس ..بگه راه افتاد يزیکه چ نیفرنود بدون ا..شد یم لینقطه تبد هیکم کم داشت به  نشیکه ماش دمید

 .. کردم ناراحته

 ..شد یبد م یلیوگرنه خ د،ید یما رو با هم م دینبا یدون یم _

 :ه به رو به رو چشم دوخته بودک همونطور

 ..یکن مینداره خودتو قا یلیدل..فهمن یاز اول تا آخر م _

 ...رهیآتو ازم بگ هیاگه ! با من لجه ییجورایآخه شهنام  _

 :گفت تیعصبان با

 ..داره یبه اون چه ربط..کرده خودیب _

ازدواج مونم به هم  ره،یآبروم م نکهیجدا از ا..میآقا جونم بفهمه ما قبل ازدواج با هم رابطه داشت هیکاف _

 ..خورهیم

 ؟یدزد طرف هیمگه با  ره؟یآبروت م _

 ..نیهمچ یمن ک..یزنیحرف م ينجوریفرنود چرا ا _

 ..خب ادامه نده یلیخ _

 ..يمث عجل معلق جلوم سبز شد..لعنت بهت شهنام..چش شد نیبابا ا يا

 ..تو سکوت گذشت قهیدق چند

  ؟یناراحت يزیفرنود از چ _

 .نه _

 ..یگ ینم يزیخب چرا چ _

 :که بحث و عوض کنم ادامه دادم نیواسه ا بعد

 !!بود؟ یچ زتیسوپرا! فرنـــــود _

 ..الیخیب _

_ جون باران اخماتو وا کن..گهینکن د تیاذ...ا.. 

 ..دیخند یچشماش م..بهم انداخت ینگاه مین
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 !!زاستیاز اون سوپرا زتیمعلومه سوپرا _

 ..کرد تیبه طرف چپ هدا نویزد و ماش راهنما

 ..!يچشماتو ببند دیبا میدیرس یوقت..گم ینم یچیفعال ه _

 !االن چشمامو ببندم؟ نیاز هم يخوایم _

 :دیخند

 ..!ستین يازینه تا اون حد ن _

 ..دیچیپ نیماش يخواننده تو فضا يصدا..و روشن کرد نیضبط ماش فرنود

 یمن قدم بزن، حاال که با من با

 یحاال که سهم م م،یکه بغض حاال

 لرزه دست و پام یمن قدم بزن،م با

 امیتو کجا ب یتو کجا برم، ب یب

  نیکنار من بش ر،یمنو بگ دست

 ..بود تو دستش گرفت فیفرنود، دستمو که رو ک دیترانه که رس ينجایا به

 ..داشتم یدستش حال خوب يگرما از

 ..به دستش دادم یفیخف فشار

 نیعاشقت توام، حال منو بب من

 پرم یدلهره نگو، از خستگ از

 شمرمینمو، روزا رو م یشیتو م یب

 ..دستمون تو دست هم بود رونیب میرفتیبا هم م یوقت شهیهم..گرفت ینبود که دستمو م يبار نیاول نیا

 ..دونمیچراشو خودمم نم..داشت یتازگ کمیحس  نیحاال ا اما

 ..کرد یالپ تولوپ مقلم تا..دستش انگار تمام تنم گر گرفته بود يگرما از

 ..مقاومت نکردم..اما فرنود محکم تر دستمو گرفت..بکشم رونیدستمو از دستش ب خواستم

 قرارا یدلگرم و ب امیم يبر هرجا

 نزار گهیمن سفر نرو، تنهام د یب

 هنوز عطر تو با منه یبا من تو
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 ..زنه یداره به ما لبخند م فردا

 ..نگه داشته نویفرنود ماش یک دمید بودم که نفهمدست فرنو يآهنگ و گرما نیقدر محو ا نیا

 :دمیکش رونیدستمو از تو دستش ب..جور خاص بهم چشم دوخته بود هیفرنود ..خودم اومدم به

 م؟یدیرس _

 ..زمیآره عز _

 :بشم که فرنود مانعم شد ادهیپ خواستم

 .!.يره بر یتونیبا چشم بسته که نم..کنم یدر و برات باز م امیخودم م نیبش _

 ..شد یم کیهوا کم کم داشت تار..شد ادهیفرنود پ..زدم لبخند

 .برگشت سمتم..زد نویماش موتیشدم ر ادهیدرو برام باز کرد و پ فرنود

 !؟يخب آماده ا _

 !آره _

 !چشماتو ببند و دستتو بده بمن _

 ..حرف دنبالش را افتادم یمنم ب..فرنود راه افتاد..کار و کردم نیهم

 ..میبسته شد يفضا هید احساس کردم وارد بع قهیدو دق یکی

 فرنود، چشمامو باز کنم؟ _

 !یکن یتا من نگفتم چشماتو باز نم! فعال نه _

 ..سادیا و

 م؟یدیرس _

 ؟!يعجله دار نقدریچرا ا زمینه عز _

 ..میشد يکتریکوچ يفضا هیدستمو گرفت و باز احساس کردم وارد  فرنود

 .. میتو آسانسور مدیفهم يملود يصدا دنیبار با شن نیا

 ...هنوز تو دست فرنود بود دستم

 ..فرنود بزار چشمامو باز کنم _

 ..يحوصله نبود یقدر ب نیباران تو که ا _

 :گفت یلحن خاص وبا
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 !ــــــزمیصبر داشته باش عز _

 ..میاز آسانسور خارج شد قهیدق کیاز  بعد

 !!يبریحوصلمو سر م يدار گهید _

 :دیبلند خند يبا صدا فرنود

 ! میدیحوصله کن رس _

 ..دیها به گوشم رس دیبه هم خوردن کل يصدا

 ؟يبر یمنو کجا م يدار _

 :دیبلند خند يبازم با صدا فرنود

 !!شهیم یدنید افتیچه قدر ق یش یبهم مشکوك م یباران وقت _

 !؟يآورد ریفرنود وقت گ _

 ..تو ایباشه ب _

 ..دیرس بسته شدن در به گوشم يو صدا میبا هم وارد شد و

 !یچشماتو باز کن یتون یحاال م _

 یآپارتمان يبه اطراف خونه  ینگاه..دمیکش رونیدستمو از دست فرنود ب..چشمامو باز کردم یمعطل بدون

 ..انداختم

 کجاست؟ نجایا _

 ..معاملش کردم شیچند روز پ..ما دو تاست يخونه  نجایا _

 :دمیتعجب پرس با

 ما؟ يخونه  _

 !من و تو يخونه ..زمیآره عز _

 .و به فرنود نگاه کردم..لبم نشست يرو يکش دار لبخند

 :لبخند اومد سمتم با

 ..شهیم یرسم یهمه چ گهیمنکه گفتم تا چند وقت د _

 :گرفت دستمو
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و برد سمت آشپزخونه، که سمت چپ قرار  دیو دستمو کش..خوبه مینجوریاما ا..ستیبزرگ ن یلیخ منینش _

 ..داشت

 !ه؟ینظرت چ _

 ..هیعال _

 !؟یهنوز تو شُک _

 ...!باشه یخوب نیبه ا يزیکردم سوپرا یفکر نم..اوهوم _

 :گفت يبا لحن خاص و کش دار و

 ..!دااارم برااات زیبازم سوپرا _

 ..منو کشوند سمت اتاق خواب و

 ..!اتاق خوابمون نمیا! نییبفرما _

 ..اتاق رفتم که سمت چپ بود يدستمو از دستش جدا کردم و به سمت پنجره ..میهم وارد اتاق شد با

 ..دمید یتر از حد معمول م کیرو کوچ نایاون فاصله آدما و ماش از

 ینگام م طونیدر بود و ش ي رهیبرگشتم فرنود درستش رو دستگ. دیبسته شدن در اتاق به گوشم رس يصدا

 ..! کرد

 :برگشتم رو به پنجره..امروز چش شده دونمینم..رفتار کنم يکردم عاد یسع

 ...شهیقشنگ ترم م مینیها رو بچ لهیاگه وس _

که مقنعه سرم بود اما از حرارت  نیبا ا..بود ستادهیپشت سرم ا..گوشم احساس کردم ریهرم نفساشو ز هوی

 ..نفساش گوشم داغ شد

 ..شهیکه دارم خونه مون قشنگ م ییبایبا وجود خانم ز گمیاما من م _

 ..حلقه کرد رو شونه ام گذاشت و دستاشو دور کمرم سرشو

 ..حرکت و از فرنود نداشتم نیاصال انتظار ا..وصل کرده بودن یبهم شوك برق انگار

 .حس کنار پهلوم بودن یب دستام

 :گفتم یاروم يبا صدا..همه شوك رو نداشتم نیبار تحمل ا نیاول ياما برا..از تماسش بهم بدم اومد گمینم

 فرنود؟ _

 !جانم _
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 ..لبام گذاشت يرو یفیظر يکرد و بوسه  کیکرد، لباشو به لبام نزد کشیتحر شتریانگار که لحن کالمم ب و

 ..بودم دهیزده شدم هم ترس جانیهم ح..دمیشن یتاالپ تولوپ قلبمو م يصدا

 ...نجایا

 ...یخال يخونه  نیا تو

 ...تنها

 ...و فرنود من

 :ردم از خودم جداش کنمک یم یکه سع یرو دستاش که دور کمرم حلقه شده بود گذاشتم و در حال دستمو

 ..میبهتره بر..کنم یفرنود خواهش م _

 ..ستادمیروش ا روبه

 ..چشمام زل زد تو

 ..انداختم نییپا سرمو

 ..نمیناراحتت کردم؟ نگام کن بب ؟یشده بارون یچ _

 ..بلند کردم سرمو

 ..فرنود ما هنوز _

 ..میکن یازدواج م گهیاما تا چند وقت د..زمیدونم عز یم _

 ..گونه ام گذاشت يرو يو بوسه ا دیکه بهم فرصت حرف زدن بده منو تو اغوشش کش نیا از قبل

 ..زنگ خورد شیخواستم اعتراض کنم، گوش نکهیهم

 :آورد گفت یم رونیپالتوش ب بیاز ج شویکه گوش یموند و بعد در حال یباق میشونیلباش رو پ هیثان چند

 !بر خر مگس معرکه لعنت _

 ..به خر مگس معرکه رحمت فرستاد دیعه بادف نیا: دلم گفتم تو

_ مامانمه..ا! 

 !ام گرفت خنده

 ..رسونم یچشم زود خودمو م..امیباشه دارم م..جانم..سالم مامان _

 :دیخند طونیرو قطع کرد و ش یگوش

 ..گفت مهمونا اومد.. مامان بود _
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 ..!تو دلم گفتم خدارو شکر..زدم لبخند

 :اومد رونیمامان از آشپزخونه ب..دمیشش عصر بود که به خونه رس ساعت

 پس بهار کو؟..یخسته نباش..سالم _

 ..ومدهیبهار هنوز ن دمیفهم

 !با جناب دکتر در حال گردشن! نومزد داره گهیبهار د..سالم مامان _

 :خودمو لوس کردم بعد

 !برن یمنو با خودشون نم گهید _

 :دیخند مامان

 ؟ياومد ریتو چرا د _

 ..!شد رید نیواسه هم..داشت دیخورده خر هی..رونیب میبا سحر رفت _

 !!جون خودت آره

 ..شام حاضره..رسه یباباتم االن م..برو لباستو عوض کن..خب یلیخ _

 .مامان که تو آشپزخونه مشغول ساالد درست کردن بود شیبرگشتم پ.عوض کردم لباسامو

 ..نشستم یرو به رو مامان رو صندل..کاهو برداشتم و تو دهنم گذاشتم کمی

 شده؟ يپکر بود؟ طور نیریچرا خاله ش شبیمامان، د یراست _

 :گفت..ها رو تخته بود اریدر حال خورد کردن خ مامان

 ..دیبغضش ترک چارهیب..شده یامروز صبح بهش زنگ زدم گفتم چ _

 ..خوره یبهم م یاما همه چ..دختره نامزد کنه هیقرار بوده شهنام با  شیچند ماه پ ":گفت

 ..کرده یمدت قرص اعصاب مصرف م هی..کرده انتیخبر به شهنام خ یار خدا ب يدختره  انگار

 ..گذرهیم هیقض نیساله که از ا کیبه  کینزد بایتقر..روزش اصال خوب نبوده حالو

 "..نداشته یبه خاله گفتم انگار با بهار و باران هم رفتار خوب..نکرده یچندان رییشهنام تغ اما

 :تراض کردم و گفتمحرف مامان اع ونیم

_ شه یخب خاله ناراحت م ؟یمامان چرا گفت..ا.. 

 ..برخورد کرده یمدت باهاشون رسم نیگفتم تو ا..!نگفتم یخاص زیچ..زمینه عز _
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تو  هیشب..چند دفعه که با دختره، اسمش انگار طنازه، مالقات داشته..است هیقض نیهم گفت به خاطر هم خاله

 ..بوده

 !دتونو؟خو ای نیگیمنو م _

 :شد رهیخند بهم خ شیبا ن مامانم

 ..خاطره نیشهنام هم به هم يها یبارانِ، بد اخالق هیگفت چون طناز شب.. گهیآره د..!گمیتو رو م _

 ..داده یگفت شهنام جونشم واسه طناز م یخاله م..یرانیبوده مامانش ا یانگار باباش خارج دختره

 ..دونه و بس یا مکرده خد انتیحاال چطور شده که بهش خ اما

 :سوخت دلم

 ..گناه داره چارهیب..یآخ _

 ..تو فکره ای ونیزیزنه به تلو یزل م ای نهیش یگوشه م هیبچه ام انگار اصال حس نداره ..زمیآره عز _

 ..رونیب ادیحال و هوا ب نیکرد از ا يکار هیشد  یم کاش

 ..جلو پاش بزاره یحل راه هیبتونه  دیبا آقا بزرگ صحبت کرده، شا شبیگفت د یم خاله

 ..گذاشتم ونیشهنام رو با بهار در م هیآخر شب قض..میرو به همراه بهار، سروش و بابا خورد شام

 ..به خودش گرفته بود رو تخت نشست و به حرفام گوش داد ینیغمگ ي افهیکه ق همونطور

 ..د برات مهم نباشهز خودمیاگه حرف ب یحت..گناه داره به خدا..سربه سرش نزار گهید ایباران ب _

 یمامان م "... يکرد انتیچرا بهم خ ":چرا اون روز بهم گفت دمیحاال فهم..ندارم شیکار گهینه بابا د _

 "..من بوده هیدختره شب ":گفت

 :گفت يجد بهار

 ..خب باران به شهنام حق بده ازت متنفر باشه _

 ..!خنده ریزد ز و

 :گرفت خندم

 ..بخواب ریبگ گهید..دلش بخوادهم  یلیخ..! خوشمزه! هه هه _

 :بالشو پرت کردم طرفش و

 ..ریشب بخ یگ یپرت و پال م يدار _

 ..میآقا جون دعوت بود يالیجمعه شب همه و..گذشت یبهار و سروش م يهفته از نامزد کی
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 ..دوشم انداختم يرنگمو هم رو یمشک يپانچو دمیپوش یرنگ یو جوراب مشک یل سارافن

مامان به گوشم  يکه صدا..به خودم انداختم نهینگاه تو ا هی..دمیمو هم پوش ریس یآبو بوت  فیشال، ک ست

 :دیرس

 ...شد ریباران د _

 ..اومدم مامان _

 ...آقا جون يالیو انیب دیصبح اومد دنبال بهار و قرار شد عصر به همراه خاله و عمو وح سروش

و داخل  نیآقا مظفر در و باز کرد و ماش میدیرس یتوق..میساعت تو راه بود مین..آقا جون شمال شهر بود يالیو

 ..بون پارك کرد هیسا ریرو ز نیو بابا ماش میبرد الیو اطیح

 ..بون پارك شده بود هیسا ریشاهرخ و سروش ز ییدا نیماش.. بودن دهیزود تر از ما رس هیبق انگار

 ..ها پوشونده شده بود زهیاز سنگ ر اطیرو در بر گرفته بود و کف ح ي شتریوسعت ب الیو اطیح

 ..بوتم تخت بود وگرنه تا االن کله ملق شده بودم يو شکر پاشنه ها خدار

 ..بون شمشاد و درخت کاشته شده بود هیسا يبود و جلو اطیبون سمت راست ح هیسا

ظفر و آقا جون با آقا م الیاز و يتنومند در برگرفته بود که معموال نگهدار يرو هم درختا الیچپ وپشت و سمت

 ..و همسرش خاتون بود

 ..میکرد یبا همه سالم و احوالپرس..جمعشون جمع بود میسالن شد وارد

 ..اتاق رو باز کردم و وارد شدم نیکردم و در اول یسمت راست سالن رو ط يپله ها! ماچ و موچ به راه بود بازار

 یعسل يام به قاب عکس رونگ..تخت بود يتوالت درست رو به رو زیم..پنجره بود يجلو ينفره ا کی تخت

 ..کنار تخت افتاد

 ..حلقه کرده بود نیریخاله ش يشهنام و خاله بود که شهنام با لبخند دستشو دور شونه  عکس

 ..رونیپانچو و شالم و درآوردم و از اتاق رفتم ب! جا اتاق شهنامِ نیا پس

 يزیآم طنتیلبخند ش..زدن یم که کنار هم نشسته بودن و حرف دمیپله ها به بهار و سروش ود يباال از

 :نشست رو لبم رفتم کنارشون و گفتم

 شیدیچسب یدو دست! ما شو يعمه  نیا الیخیداداش ب! شما دو تا از صبح تا حاال حرفاتون تموم نشده؟ _

 !یستیولکنشم ن

 :رو به سروش ادامه دادم! دنیخندیبه حرفام م زیر زیو بهار ر سروش
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 ..!یکن یبه ما اعتنا نم هگید! در ضمن من باهات قهرم _

 :بلند شد و با دست اشاره کرد بهار

 ..شما میتقد یآقا سروش دودست! باران جان دییبفرما _

 ..نشست و منم سرگرم صحبت با سروش شدم دایرفت کنار خاله و بهار

 ..مداد یمنم با حوصله به همه سؤاالش جواب م..دیازم سؤال پرس مارستانیب طیو مح شگاهیاز آزما یکل

 ..میمنو بهار کنار هم نشست..دعوت کرد يساعت گذشت که خاتون همه رو به اتاق غذا خور مین

 :سرشو خم کرد کنار گوشم بهار

 !که باز خشم اژدها فوران کنه..يباران مواظب باش کار دستمون ند _

 ن..رو لبم نشست یلبخند پت و پهن..دمیفهم منظورشو

 ..سگرمه هاش تو هم بود..شسته بود، افتادما ن يبه شهنام که رو به رو  گاهم

 ..توجه بهش مشغول خوردن شام شدم یرومو برگردوندم ب عیبهم انداخت، سر ینگاه مین

 ..میو سروش بود دیعمو وح يبامزه  يسرگرم حرفا..میاز شام همه تو سالن جمع شد بعد

 ..بود نیریخاله ش توجهمو جلب کرد، پکر بودن دیعمو وح يها یتر از شوخ شیکه ب يزیچ اما

 ..شده بود ونیزیتلو خیچونه اشو م ریبه شهنام انداختم، دستشو زده بود ز ینگاه مین

 ..بهش وارد شده يبد يهر چه قدر بداخالق باشه اما ضربه ..گناه داره..به حالش سوخت دلم

کنم از بهار بپرسم به  که فرصت نیقبل از ا..خنده ریزدن ز یفکرا بودم که همه پق نیتو هم..بهش حق داد دیبا

 ..دنیخند یچ

 :گففت ییرسا يجون با صدا آقا

 ونیرو باهاتون در م يمسئله ا کیکه  نیجا جمع شد نیخاطر همه ا نیامشب به ا..نیچند لحظه اجازه بد _

 ..بزارم

 ..هم وسط حرفم نپره یو کس نیهمتون خوب به حرفام گوش کن خواهشا

 ..بزاره ونیخواد در م یرو م یوضوع مهمحتما م..بود يجد یلیآقا جون خ لحن

انداخته  نییرفت سرش پا یدستش ور م يکه با انگشتا یدرحال نیریخاله ش..شده بودن رهیبه اقا جون خ همه

 ..بود 

 ..رسه یبه نظر م یعصب یلیخ..نداره یحال خوش رانیاومده ا یچند وقته متوجه شدم شهنام از وقت _
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 ..بود، گرفت و پرسشگرانه نگاهشو به آقا جون دوخت نییحاال ولومش پاکه  ونیزینگاهشو از تلو شهنام

که تو گذشتت بوده از ذهنت پاك  يبهتره هر خاطره و اتفاق بد ران،یا یشهنام جان پسرم، حاال که برگشت _

 ..یکن

 ..يبریم نیهم خودتو هم مادرتو از ب يحال و روزت دار نیبا ا تو

 ..اك کردبا پشت دست اشکاشو پ نیریش خاله

 يدیجد يحال و هوا هیخوام  یم نیهم يبرا. نمیرو بب نیریتونم خورد شدن تو و ش ینم نیتر از ا شیمن ب _

 ..يبد تیبه زندگ

 !یانتخاب کن تیزندگ کیشون رو به عنوان شر یکی نیباران و نگ نیب نکهیا... نکهیا

 ..همه متعجب به آقا جون چشم دوخته بودن..رونیاز حدقه زد ب چشمام

که خواستم اعتراض کنم شهنام متعجب  نیهم..گه یداره م یآقا جون چ..اوردم یتعجب داشتم شاخ در م از

 :دیپرس

 ازدواج کنم؟ نهیآقا جون منظورتون ا _

 ..واضح گفتم یلیخ! معلومه که منظورم ازدواجِ _

 :گفت یعصب شهنام

 ..اما آقا جون _

 :جون حرفشو قطع کرد آقا

 ..که گفتم نیماما و اگرنداره ه _

 ..رو لبش بود یفیلبخند ظر هی..ناراحت باشه هیقض نیاز ا دیرس یبه نظر نم. نگاه انداختم هی نینگ به

اعصابش بهم  کمیپا افتاده  شیبه خاطر مشکالت پ..هیکه شهنام پسر خوب نیدونیبهادر، شاهرخ شما خوب م _

 ..ختهیر

 ..نیباشو شهنام و هم قبول داشته  نیبه من اعتماد کن پس

 يزیو چ دیکش یقیشاهرخ هم دستاشو تو هم قالب کرد نفس عم ییدا..دوخت زیحرف نگاهشو به م یب بابا

 ..نگفت

کردم آروم  یکاناپه بلند شدم و سع ياز رو..نگم يزینتونستم چ گهید..گه ینم يزیچ یچرا کس...هیچ هیقض

 :باشم
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 نیبهتره از طرف من ا..ستمین هیقض نیبه ا یاصال راضمن ..نیریاما آقا جون بهتره نظر ما رو هم در نظر بگ _

 ..نینیرو تموم شده بب هیقض

 :مانع رفتنم شد یعصب يو خواستم به سمت پله ها برم که آقا بزرگ با صدا برگشتم

 .نیخوام پس بهتره به حرفم گوش کن ینم يزیو صالح شما چ ریمن جز خ. نیباران بش _

 :بودم گفتم ستادهیکه ا همونطور

 ..بزرگ شدم گهیمن د..رهیبگ میبرام تصم یکس زارمیمورد نم نیمن تو ا _

 ..دمیم صیو خوب و از هم تششخ بد

 ..رمیبگ میخودم تصم نیکنم بزار یم خواهش

 ..پس رو حرفم حرف نزن. نینیب یکه شماها نم نمیب یرو م ییزایچ هیمن ...اما..باران نظرت قابل احترامه _

 یعصب يکردن اال شهنام که با چهره ا یه بر و بر داشتن به منو آقا جون نگاه مهم..گفت ینم يزیکس چ چیه

 !زل زده بود نیریبه خاله ش

 .درخواستتونو قبول کنم نیتونم ا یاما من نم..آقا جون نیببخش _

 ..نمیب یکار نم نیتو ا یضرورت چیه

 ..کار ندارم نیبه ا يا عالقه

 ..نیبحث و تمومش کن نیا بهتره

 ..بشنوم يزیمورد چ نیخوام در ا ینم گهید

 :دمیاقا جون رو شن يصدا..به سمت پله ها راه افتادم و

 ...باران _

 ...نیریمانند مامان و خاله ش غیج يبعد هم صدا و

 ...همه به سمت آقا جون هجوم بردن..آقا جون دستشو رو قلبش گرفته بود..برگشتم

 ..همون جا رو پله ها خشکم زد..بودم دهیترس یلیخ

گذشت که آقا  يا هیچند ثان..آورد و تو دهنش گذاشت رونیشلوارش ب بیقرص آقا جون و از ج یقوط سروش

 ..جون حالش بهتر شد

قلبم داشت از جا کنده ..ادینفسم در نم کردمیاحساس م..پله ها نشستم يرمق رو یب..راحت شد المونیخ همه

 ..شد یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٦٥ 

 :دمیمامان و شن يصدا

 ..میبر دیوقته با رید. نیشباران، بهار آماده  _

بهار پشت سرم وارد ..آهسته به سمت اتاق رفتم يرمق بلند شدم و با قدمم ها ینرده گرفتم و ب يرو دستمو

 ..اتاق شد

 ..و کالفه بودم یعصب

 میبرامون تصم گهید یکیکه  میکن ینم یتو عهد قجر زندگ..زنه یداره حالمو بهم م گهیآقا جون د يرفتارا _

 .امیحاله کوتاه بم..رهیبگ

 :نگران گفت يبا چهره ا بهار

 .مامان منتظره..میزود آماده شو بر..ینزن یاوضاع حرف نیبهتره تو ا..آروم باش کمیباران تو رو به خدا  _

 ..بودن ستادهیو بابا کنار در سالن منتظر ا مامان

 ...م کنارش نشسته بودنشهنام و سروش ه..نشسته بود یصندل يشد که رو دهیبه سمت آقا جون کش نگام

 :اومد سمتم و آروم کنار گوشم گفت نینگ

 ..خواست به خاطر حرفات از دست بره یآقا جون م چارهیب

 :خند گفت شین وبا

 ترش نکن از کجا معلوم شهنام تو رو انتخاب کنه؟؟ نقدیا _

 ..نیش ریهم پ يبه پا _

 ...میراه افتاد ناین ابه همراه بهار دنبال ماما..کردم یخداحافظ هیاز بق يسرسر

 ..بود یمامان عصب..و راه انداخت نیماش بابا

 .يصحبت کرد ينجوریکه با آقا جون ا ينکرد یباران اصال کار درست _

 ..کنن یده نفر آدم اونجا نشسته، برّ و بر دارن آقا جون و نگاه م ده؟ینفر تون به من حق نم هیمامان چرا  _

 ..کنه یم لیتحم گرانیکه آقا جون نظر خودشو به د هیخود خواه یلیخ نینگفت؟ ا یچیه یک چیه چرا

 ..بسه گهید..میبوده انجام داد شونیبه نظر ا یاالن هر چ تا

 :نسبت به قبل گفت یآروم يبا صدا مامان

 یرو دستمون چه جواب فتهیاگه سکته کنه ب چارهیمرد ب ریپ..آقا جون قلبش ناراحته یدون یتو که م زمیعز _

 م؟یبد هیه بقب میدار
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 !است؟ وونهیکه د نهیاز ا ریغ..ندارم يپسره عالقه ا نیمن اصال به ا _

 :بار با تحکم گفت نیا مامان

 ..بس کن گهیباران د _

 ..لحظه همراه بابا زنگ خورد نیهم در

 .میایباشه االن م..باشه مارستان؟یکدوم ب ؟یچ..شده؟ یچ...سروش.....سالم _

 ..رو قطع کرد یگوش

 ...میبه بابا چشم دوخت ینگران با همه

 :گفت یبا نگران مامان

 شده؟ آقا جون حالش بد شده؟ یبهادر چ _

 :کرد تیراهنما زد و فرمون رو به سمت چپ هدا بابا

 ..انگار سکته کرده دمیسروش فهم ياز حرفا _

 :گفت يمانند غیج يبا صدا مامان

 ؟يکرد ارکیچ يدیبه سرمون شد؟ د یچه خاک يدیباران د..يواااا _

 ...خودت به دادمون برس ایخدا

 ..عجله کن..تند تر برو بهادر

 ..ادیسر آقا بزرگم ب ییبال اگه

 ..رو خدا بهادر زود باش تو

 :بابا رو به مامان گفتم يبه جا..کرد یبا حرفاش داشت بابا رو هول م مامان

 ..بابا هول شد..نیخورده آروم باش هیمامان  _

 :گفت تیبا عصبان مامان

 ..صداتو بشنوم خوامیباران نم _

 ..نگفتم يزیچ گهید..کرد یباهام برخورد م يجور نیبود که ا يبار نیاول..مامانم جا خوردم تیعصبان از

 ...نگرانم کرده بود یلیخ...از اون طرف سکته کردنش..آقا جون شنهادیطرف پ نیاز ا..خدا يا

 

 شهنام
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 هیقض نیراجع به ا گهیروز د هی..ستیاالن حالتون خوب نشما ..نییایکنم کوتاه ب یآقا جون خواهش م _

 ..میکن یصحبت م

 ..یموضوع فکر کن نیراجع به ا دیامشب با..تو نگران حال من نباش _

 ..خوام یفردا پس فردا ازت جواب م من

رو  یکی تیوضع نیبعد تو ا..خودمو هم ندارم يحوصله ..هیچطور نینیب یآقا جون شما که حال و روز من و م _

 کنم؟ میهم وارد زندگ

 .ندارم یاصال شوخ هیقض نیمن با ا..یحرفا بهتره رو حرفم خوب فکر کن نیا يبه جا _

 :کرد مراعات حال اقا جون رو بکنم یکه مامان بهم اشاره م یدر حال..شدم یعصب

 شونو انتخاب کنم؟ یکی نیباران و نگ نیکه ب نیفکر کنم اقا جون؟ ا یبه چ _

 ست؟یدار ن ن؟خندهیشدن اونا فکر کرد یاضشما به ر اصال

 ..شنیم یتو انتخاب کن اونا هم راض..از خدا شونم هست..نداشته باش يتو به اونا کار _

 ..دیکنم آقا جون منو درك کن یخواهش م _

 ..انتخاب کنم میزندگ کیرو به عنوان شر یکیکه  ستمین یتیتو موقع من

 ..ستین یکارتون اصال منطق نیا

 :با آرامش چشماشو رو هم گذاشت جون آقا

 .یش یخالص م االتیفکر و خ نیاز شر ا ،یازدواج کن. یِمنطق..شهنام جان یِمنطق _

 :زد یکه تو صدام موج م یتیعصبان با

 ..نیکلمه رو به کار نبر نیآقا جون تو رو خدا ا _

 :پوز خند زدم و

 !ازدواج..هه _

 :به مامان گفتم رو یعصب..بهم اشاره کرد که آروم باشم مامان

 نم؟؟یبب دیبا ویاصال من نخوام ازدواج کنم ک _

 :بلند گفت يشد و با صدا یجون عصب آقا

خانواده حرف  نیاما ادب و احترام تو ا ،يجا نبود نیدرسته چند سال ا..یشهنام، بهتره مواظب حرف زدنت باش _

 ..زنهیاول رو م
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سرمو بلند ..شاهرخ یینه بابا، نه دا..گه ینم يزیکس چ چیچرا ه..دستم و تو موهام فرو کردم.و خم کردم سرم

 ..نزنم یحرف گهیکرد که د یبا نگاهش بهم التماس م..دیرس ینگران به نظر م..نگاهم به مامان افتاد..کردم

 :که از خشم دو رگه شده بود گفتم ییصدا با

 هیقض نیراجع به ا گهیلطفا د..تمسیکار ن نیبه ا یراض گمیهمه م ياما من جلو..آقا جون احترامتون واجب _

 .نیبحث نکن

 :که آقا جون گفت..کاناپه بلند شدم که به سمت اتاق برم يرو از

 ..یرو حرف من حرف بزن يتو حق ندار _

 :برگشتم

 ن؟یکن لیتحم گرانینظرتون رو به د نیخوایم یتا ک..آقا جون گهیبسه د _

 ..شد رهیو مبهوت بهم خ مات

 :گفت ریبا تغ بابا

 ..راه ننداز دادیدادو ب نقدریشهنام ا _

 :به بابا با دست اشاره کردم رو

 ..ستمیمن ن _

 :با ناله گفت مامان

 !شهنام بســــــه _

 ..شد دیرنگ صورتش مث گچ سف..دیچیپ یدستشو رو قلبش گرفت و از درد به خودش م..به آقا جون افتاد نگام

 ..دیمانند مامان به گوشم رس غیج يو بعد هم صدا..به طرفش رفت مهیسراس سروش

 ..میراه افتاد مارستانیپشت فرمون نشست و همه به سمت ب ییدا

 :گفتم ییبه دا رو

 ..نیفقط عجله کن ییدا _

 .کنارم افتاده بود نیعقب ماش یحال رو صندل یجون ب آقا

اعصاب واموندمو  يتونم جلو یچرا نم ایخدا..شونه ام بود يرمق رو یدور شونه اش حلقه کردم سرش ب دستمو

لعنت بهت طناز که ..مدت واسه من غصه نخورد نیکم تو ا..مامان چارهی؟؟ب...ادیسر آقا جون ب ییاگه بال..رمیبگ

 ..یلعنت..یگذاشت تیموقع نیمنو تو ا
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 ..زنگ تلفن سروش به طرفش برگشتم يصدا با

 هقیدق 5چشم تا ......چشم...........بله حالشون بد شده..الو سالم دکتر _

 .......میرس یم گهید

 ....قرار گرفت ژهیو يآقا جون تحت مراقبت ها مارستانیبه ب دنیمحض رس به

 ....میهمراه سروش به اتاق دکتر رفت به

 :رو به دکتر گفت سروش

 پدر بزرگم در چه حاله؟ تیدکتر وضع _

 :نشسته بود زیهمونطور که پشت م دکتر

که  ییدارو ها نیا..مونه یبراش مث سم م یترس و ناراحتکه اس دهیرس يپدربزرگ شما به حد تیوضع _

 شیب دیبا..وارد نشه شونیکنن که استرس به ا يریجلو گ یقلب يتونن از سکته  یم یکردم فقط تا وقت زیتجو

 .....نیمراقبشون باش نایتر از ا

 ...میاومد رونیسفارش از طرف دکتر، به همراه سروش از اتاق ب یاز کل بعد

 :گفتم به سروش رو

 ..ندارم یاصال اعصاب آروم..مقصر منم..خوام یمعذرت م _

 :به پشتم زد یدست سروش

 ..گذشت ریخدا رو شکر که به خ..شدم یم یتو بودم عصب ياگه منم جا دیشا _

 

 باران

 ..نشسته بودن یصندل يهمه تو سالن انتظار رو. میدیرس مارستانیب به

 ..میبا عجله به سمت خاله رفت..زد یمضطرب طول سالن رو قدم م دایو خاله

 :یپرس یبا نگران مامان

 آقا جون کجاست؟ _

 .سروش و شهنام هم رفتن با دکترش صحبت کنن..ست ژهیو يتحت مراقبت ها..وی یس یس _

 کجان؟ نایکجاست؟ شاهرخ ا نیریپس ش _

 :در هم جواب داد يبا همون چهره  دایو خاله
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 ..که تنها نباشه ششیو نرگس رفتن پ نیشاهرخ و نگ..وصل کردن براش سرم..شد هوشیب نیریبنده خدا ش _

 ..شد ینم نیبد تر از ا..خدا يوا

 :نشست یصندل يرو یحال یبا ب مامان

 شد که دوباره حال آقا جون بد شد؟ یاصال چ _

 :نشست یصندل يکنار مامان رو دایو خاله

بهرام بهش ..باهاش صحبت کرد نیریچه قدر شهر ..شهنام با آقا جون بحثش شد..نیکه شما رفت نیبعد از ا _

 ..آروم نشد..تذکر داد

 ..از حال رفت دید تیهم که آقا جون رو تو اون وضع نیریش

 کدوم اتاقه؟ يتو نیریش _

 ..کرد ییاون جا بود راهنما نیریکه خاله ش یمارو به اتاق دایو خاله

 ..اومد رونیباز اتاق  ییو زندا نیشاهرخ به همراه نگ ییلحظه دا نیهم در

 :شاهرخ گفت ییرو به دا مامان

 حالش خوبه؟ _

 :گفت یشگیشاهرخ با همون لحن آروم هم ییدا

 ..نگران نباش..بهتره ،یآره آبج _

 ..شاهرخ سرگرم صحبت کردن شدن ییو دا مامان

 :نرگس گفت ییوارد اتاق بشم که زندا خواستم

 !آقا جون گناه داره چارهیب ن؟یبود تو و شهنام کرد يچه کار نیباران امشب ا _

 :بالفاصله گفت نیرو بدم نگ ییکه خواستم جواب زندا نیهم

 يکه سکته کرد و افتاده گوشه  نیکرد يحاال شما کار..آقا جون دلش به حال شما ها سوخته چارهیب _

 ..مارستانیب

 ..میکه ما خبر ندار..قدر نگران حال آقا جونن نیدو تا ا نیتا حاال ا یک از

 ..سوزونه یداره واسه اقا جون دل م نیاز خداشه زن شهنام بشه واسه هم لکمارمو

 ..اشک تو چشماش جمع شد..خاله چشماشو باز کرد..اعتنا به حرفشون وارد اتاق شدم یب

 ..دستشو تو دستم فشردم. ستادمیتخت ا کنار
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 ..مینگرانتون شد یلیخ ؟يخاله جون بهتر _

 ..اشکاشو پاك کرد با دستمال مچاله شده تو دستش خاله

 ..نکن خاله هیگر _

 تو سرم؟ زمیبر یبشه، چه خاک شیاگه آقا جون طور..من به جهنم _

 ..نیتو رو خدا نگران نباش..شهیانشاهللا آقا جونم خوب م _

 :به حالت التماس دستامو گرفت خاله

 ..یکن یفکر م شنهادشیبه پحداقل بگو که ..به آقا جون برسه یبیآس نیتر از ا شیباران، تو رو خدا نزار ب _

 :گفتم یدرموندگ با

 ..دهیدر واقع دستور م..ده ینم شنهادیآقا جون پ..اما خاله _

 ..کارو بکن نیبه خاطر من ا..فتهیم ابیکه آبا از آس یحداقل تا وقت..اما اون هم نگرانِ..زمیعز دونمیم _

 ..ينجات بد تیوضع نیشهنام رو از ا یتو بتون دیشا

 ..رهیاز دستم مداره  شهنام

 ...کنه یکدومتون رو انتخاب م نیتو و نگ نیدونم شهنام ب ینم من

 .یقول بده به خاطر حال آقا جون مخالفت نکن ،ياگه انتخاب شهنام تو بود اما

 ..کارو انجام بده نیدم ا یخاطر من که پسرمو دارم از دست م به

 ..ازدواج نداره نیبا ا یانگار مخالفت اون..گذاشتم ونیدر م نیحرفا رو هم با نگ نیا يهمه  من

 ..به شهنام داره که کدومتون رو انتخاب کنه یبازم بستگ اما

 خاله؟ يدیم قول

 ..دیرس یو گردش، چه قدر االن شکسته به نظر م دیخاله با اون صورت سف چارهیب

 ..نرسه یبیآس یکه به کس رمیبگ یمیکنم تصم یم یچشم سع _

 ..درصد هم مطمئن نبودم کی یکه زدم حت یاز حرف خودمم

 ..استراحت کن کمی..خاله جان آروم باش _

 ..نمونده بود یازش باق يزیچ گهید..به سرم انداختم ینگاه

 ..میاومد رونیاز اتاق ب...که مامان و بهار، خاله رو مالقات کردن نیاز ا بعد

 ..ومدنیکه به سمت اتاق م دمیو شهنام و د سروش
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 باران

 :گفتم دایبه خاله ش رو

 خاله حال مامانم چطوره؟ سرمش تموم نشد؟ _

 ..ششیپ يبر یتون یم..از سرمش نمونده يزیچ گهید زمیچرا عز _

 ..اتاق شدم وارد

 ..برام زنده شد شیتلخ چند ماه پ يمامان رو تخت، دوباره خاطره  دنید با

 ..شد يبستر مارستانیبه خاطر من، تو ب مامان

 :دمیگونه شو بوس..مسمتش رفتمو دستشو فشرد به

 ؟يمامان بهتر _

 :تخت نشست و اشکاشو پس زد رو

 آقا جون حالش خوبه؟..زمیآره عز _

 :رو تخت نشستم کنارش

 ..نگران نباش..زمیخوبه عز _

 ..اش بلند شد هیهق گر هق

 ؟یکن یم هیقربونت برم چرا گر _

 ..دور شونه اش حلقه کردم و تو بغلم فشردمش دستامو

 ..نکن جون شهنام هیمامان جان گر....!....مامان؟ _

 :به اشک نشسته گفت يشونه ام برداشت و با چشما ياز رو سرشو

 .بشه نیشهنام تو رو خدا نزار حال آقا جون بدتر از ا _

 :دمیکش یقیعم نفس

 ..یشما بگ یهر چ..باشه مامان _

اون که ..واسه تو هم بهتره ينطوریا..به حرف اقا جون گوش کن. مادر یمن دیتو تنها ام..قربونت برم..شهنام _

 ..خواد یبد تو رو نم

 ..دمیقول م..چشم مامان _
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 :دمیکش سشیخ يگونه ها يرو یدست

 ..نیآروم باش گهیبهتره د..سرمتون تموم شده _

 

 باران

 ..میرفت وی یس یکه سرم خاله تموم شد، همه به سمت س نیاز ا بعد

 ..بره احتماال تا فردا به بخش منتقل بشه يکه اگه رو به بهبود نیا و..حال آقا جون رو مساعد اعالم کرد دکتر

 ..نبرد ییآقا جون راه به جا دنیخاله و مامان هم واسه د اصرار

 ...........گفتم و رفتم تو اتاق ریبه همه شب بخ میدیخونه که رس به

 ..کنم یرو عملکا نیکه بخوام ا نیاقا جون هم سخت بود چه برسه به ا شنهادیکردن به پ فکر

 ..موضوع رو هضم کنم نیکردم نتونستم ا يکار هر

 یکنم عذابم م یزندگ گهید یکه بخوام با کس نیفکر ا یحت..من فرنود رو دوست دارم..کردم یم دیبا کاریچ

 ..داد

 ..آقا جون فکر هم کنم شنهادیمحاله بتونم به پ..اصال حرفشم نزن.....نه

 .........حالش نیآقا جون با ا اما

 تونم باهاش مخالفت کنم؟ یم يچطور

 ..فتهیبار قلبش از کار م نیا مطمئنا

 ..خدا نکنه....اَه

 ...مورد نظرش باشه ي نهیگز نینگ دیشا....قدر نگرانم نیچرا من ا اصال

 ..داره لیازدواج تما نیبه ا نیکه نگ گمیم..زنمیفردا خودم با شهنام حرف م نیهم

 ..نیرو خط بکش یکیمن  دور

 ..ادیزنم که حساب کار دستش ب یمحکم حرفمو م یلیخ

 ؟....بدم یجواب فرنود و چ....خدا يا

 ....بدونه امشب چه خبر بوده اگه

 ..خدا کنه کار به اون جا نرسه..داد یآزارم م فکرشم
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 :شهنام

 .....داد کنار آقا جون بمونه حیبابا ترج..و رو تخت خوابوندم و ازش خواستم استراحت کنه مامان

 ..سراغم ومدیکردم غم عالم م یمامان که نگاه م يبه چشما..بغض گلومو گرفته بود...اتاق شدم وارد

 ...من بسوزه يها يندونم کار يبه پا دیکرده که با یاون چه گناه مگه

 تخت يبا همون لباسا رو.....کنم یآقا جون رو عمل شنهادیپ دیبا..نمیخورد شدنش رو بب نیتر از ا شیتونم ب ینم

 ..دمیدراز کش

 ..چشمم مجسم شد يباران جلو..و چشمامو بستم دمیکش یقیعم نفس

 .....باران با يشباهت چشما...عالقه مند بشم یکه داشتم محال بود بتونم به کس یروح تیوضع نیبا ا من

 ..مرده...من مرده يبرا گهیطناز د...ستیاصال مهم ن اما

 ....هم وجود داره نینگ هیقض نیا يتو...کنم یر مدونستم چرا دارم به باران فک یهم نم خودم

 ....جور واجور اومد و رفت يسرم فکرا يتو یکاف يامشب به اندازه ..فکرا رو پس زدم نیا تمام

 ...رو ندارم یکی نیوقت فکر کردن به ا گهید

 

 باران

 ..هاشون بودن لباس ضیبچه ها در حال تعو..میبه سمت اتاق رست رفت میدیرس مارستانیبه ب یوقت صبح

 :بستم رو به بهار گفتم یرو پوشم رو م يکه دگمه ها یحال در

 .خوام برم با شهنام حرف بزنم یاالن م نیبهار من هم _

 :دیتعجب پرس با

 ؟یراجع به چ _

 .بهتره اون و انتخاب کنه..بهش عالقه داره نیکه نگ گمیم...که آقا جون داده يراجع به دستور _

 :گفتم...شده بود رهیخ بهم یبا نگران بهار

 ..امیکنار ب هیقض نیتونم با ا یمن اصال نم _

 ..که هست بد تر نشه ینیکن اوضاع از ا یسع..اما آروم باش..باشه برو _

 ..حرفش تکون دادم و اتاق و ترك کردم دییتأ يبه نشانه  سرمو

 ..فکر کردم کمی..آسانسور شدم وارد
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 .....بهش بگم یچ...از کجا شروع کنم خب

 ..بهتره دنیچ ي،کبرياز صغر..سر اصل مطلب رمیم میمستق..کنم ینیمقدمه چ ستین الزم

 ..و به سمت اتاق شهنام را افتادم دمیکش قینفس عم هی..اومدم رونیآسانسور ب از

 ...به در زدم و در و باز کردم يا تقه

 ..بود يکتاب قطور يدر حال مطالعه . نشسته بود زیپشت م یصندل يرو شهنام

 :که به من نگاه کنه گفت نیا بدون

 ؟یداشت يکار _

 :سمت راست اتاق نشستم یِچرم یصندل يرو . و بستم در

 ...باهاتون صحبت کنم شبید ي هیخوام راجع به قض یم _

 ...کنم ینم ینیچ مقدمه

 ....نیرو انتخاب کن یکی نیمن و نگ نیطور که آقا جون گفت، ب همون

تا حاال  دیخودتون هم شا..بهتون عالقه داره ییجورا هی..داره لیازدواج تما نیبه ا نیجا تا بگم که نگ نیا اومدم

 ..نیباش دهیفهم

 زایچ یلیبه شما داره خ نیکه نگ يباالخره با عالقه ا..به نفع جفتتونه نیرو انتخاب کن نیمطمئنا اگه نگ پس

 ...شه یعوض م

و  نیبه نگ دوارمیپس ام..بهتون ندارم يعالقه ا..ستمیازدواج ن نیبه ا یدرصد هم راض کی یمن حت راستش

 ..نیعالقه اش فکر کن

 ....شهنام نگاهش به کتاب جلو دستش بود..حرفا رو زدم نیکه ا يا قهیچند دق يتو

 ...گمیم یکرد که من چ یتوجه نم یحت...شدم یعصب

و با لحن ..تو هم قالب کرد هنیس يدست هاشو رو..داد هیتک یبه صندل...آروم نگاهشو از رو کتاب برداشت یلیخ

 :گفت یآروم

 ؟ .....رو انتخاب کنم نیو اگه من نخوام نگ _

 ..گه یداره م یچ نیا

 :کلمه ها رو ادا کردم یعصب

 ...عالقه مهمه یواسه شروع زندگ..ندارم يهمون طور که گفتم،من بهت عالقه ا _
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 :دیحرفم پر ونیهمون لحن آروم م با

 .خود آقا جون یحت..دخالت کنه ممیحق نداره تو تصم یپس کس..نتخاب دادهاما آقا جون به من حق ا _

 ..کنم یاگه شده بهش التماس م یحت..کنم کاریحاال چ..خدا يا

 ..تا آخر عمر حسرت بخورم دیوگرنه با..کنم یکارو م نیخاطر فرنود ا به

 ..کردم آروم باشم یدادم و سع رونیب نفسمو

 ..رینگ میتصم تیواسه زندگ يلج و لجباز ياز رو..عاقالنه فکر کن کمیکنم  یازت خواهش م....نیبب _

 ..گذاشت زیم يلبه  يشو رو آرنج

 لج کنم؟ میبا زندگ دیچرا من با ؟يلجباز _

 :گفتم یعصب

 خدا؟ يمحض رضا ه؟یانتخابت چ لیپس دل _

 :همون لحن اروم گفت با

 ..فکر کن ينجوریتو ا _

 ؟یمنو انتخاب کن دیبا....ندارم يبهت عالقه ا یچرا وقت _

 :داد یشو به صندل هیتک دوباره

 !چون من بهت عالقه دارم _

 ..دادم لیهمراه با پوزخند بهش تحو یعصب ي خنده

 ...عالقه..جک نگو.....هه _

 :گفتم یعصب..نگفت یچیشد و ه رهیخ بهم

بهتره دور منو خط ..ندارم يمنم که بهت عالقه ا نیا..از طرف تو وجود داشته باشه ياگه عالقه ا یحت _

 ..یبکش

 ...داشته باشم یمسخره نقش يباز نیاصال دوست ندارم تو ا من

 :که با حرفش سر جام خشکم زد...شدم و به سمت در رفتم بلند

 ...زارمیم ونیدر م هیموضوع رو با آقا جون و بق نیامروز ا نیمن هم!ییاما انتخاب من تو _

 ..شه یضوع خوشحال ممو نیا دنیآقا جون با شن مطمئنا
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 یرو، رو در خال تمیاومدم و عصبان رونیبه حرفاش بدم از اتاق ب یکه جواب نیبدون ا..دیلرز یفکم م تیعصبان از

 ....کردم

 ..یمگه من مرده باشم که بزارم به هدفت برس..شــــــعور یب

 ..رفتم نییآسانسور شدم و به حالت دو از پله ها پا الیخیب

به سمتم اومد ..متوجه حالم شد..چشمش به من افتاد هوی..بود شاتیآزما یبهار سرگرم بررس..شدم شگاهیآزما وارد

 :و آروم گفت

 ؟يشد؟ باهاش حرف زد یچ _

 ..دادم یپامو تکون م ینشستم و عصب یصندل ي رو

 :ستادیکنارم ا بهار

 شده؟ یچ...گهیحرف بزن د _

 ..بهت عالقه دارم ییتو انتخابم گهیبه من م..جناب دکتر انتخاب شو کرده _

 ..زارم به هدفش برسه ینم..کنه یحاال داره اظهار عالقه م..زنه یم ریمن و با ت هیاون سا..مسخرست یلیخ

 ..خواسته سر به سرت بزاره یم دیشا....شن یاالن همه متوجه م..آروم باش _

 :گفتم کالفه

 بدم؟ یبهار جواب فرنود و چ _

 ..نبوده يشهنام جد يحرفا دیشا..نشده يزیفعال که چ..آروم باش...اه _

از هر کدوم ..طرف حال آقا جون از اون طرف فرنود نیاز ا..رسه ینم ییفکرم به جا..کنم کاریدونم چ ینم _

 ..شه یبگذرم به ضررم تموم م

 ..میبه کارمون برس میبهتره بر..فتهینم یاتفاق نیهمچ..زمینگران نباش عز _

 ..تونستم ازش بگذرم یچطور م..فرنود بود شیکرم پمدام ف....کالفه بودم یلیخ

 ......داد یحد منو تحت فشار قرار نم نیکاش تا ا..کرد یفکر م یخورده منطق هیآقا جون  کاش

 ..شد یداشت منفجر م هودهیب يهمه فکرا نیمغزم از ا گهید..دمینرس يا جهیظهر هر چه قدر فکر کردم به نت تا

 ..آقا جون بشم يخواسته  میتسل دیکم باورم شده بود که با کم

نفوس بد  یحاال ه..........اقا جون، جونِ سالم به در گهیبار د نیا سمیبودم اگه بخوام جلوش وا مطمئن

 ..خداکنه کار به اون جا نرسه..بزن
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 :چشمام تکون داد يدستشو جلو بهار

 ..ستمیونم بات یهم نم گهید قهیدق کیمن که ..مینهار بخور میبر ایحواست کجاست؟ ب _

 ..میوارد اتاق رست شد..نداشتم اما به خاطر بهار باهاش همراه شدم لیم

 ..شدم يحال بد هی..بود تو اتاق دهیچیمختلف پ يغذاها يبو..هم تو اتاق بودن يو شاد سحر

 :بهار

 ؟يخور ینم يزیباران چرا چ _

 ..خوره یغذا هم حالم به هم م يبهار من االن از بو يوا _

 ...ام گرفتم قهیشق يرو دستمو

 ..بدم یرو چ هیبگم؟ اگه بخوام فرنود رو از دست ندم جواب بق یبه فرنود چ...کنم کاریچ ایخدا

 ..وجود داره یمشکل هیکنم  ینگاه م هیقض نیهر طرف به ا از

 ؟يخور ینم يزیحالت خوبه؟ چرا چ باران

 ..ده بودنش رهیبهم خ یکه به همراه بهار و سحر با نگران..بود يشاد يصدا

 :بلند شدم یصندل يرو از

 ..هوا بخورم کمی رونیب رمیمن م...دیببخش _

 ..دمیرس مارستانیب يکه به محوطه  نیکردم هم یاومدم و طول سالن رو ط رونیاتاق ب از

 :که خواستم از کنارش رد بشم گفت نیدادم و هم رونیب ینفسمو عصب..جلو سبز شد شهنام

 !باران _

 .برنگشتم

 ..میزن یحرفامو نو هم م..هاست یکینزد نیرستوران هم هی میبر يهار نخورداگه ن _

 :برگشتم یعصب

 آخه؟ یچه حرف _

 :خند رو لبش نشست شین هی

 ..ندمونیراجع به آ _

 ..جنابِ دکتر یگرفت يجد يادیرو ز هیقض نیا..ياریشورشو در م يدار گهید _

 :گفت لکسیر
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 .ینشهنام صدام ک یتون یبه بعد م نیاز ا _

 ..نگاهمو ازش گرفتم و راه افتادم یعصب..بگم یبشر چ نیمن به ا ایخدا

 ..وضع و نداشتم نیتحمل ا گهید..نشستم مارستانیب يتو محوطه  يفلز یصندل يرو

 ...امیکنار ب هیقض نیبا ا يچطور ایخدا..شد ریسراز اشکم

 ..دیبهار به گوشم رس يصدا

 باران؟ _

 ..به سمتم اومد دیتا منو د..بلند شدم یصندل ياز رو..گشت یم دنبالم مکه با چش دمیبهار و د. برگشتم

 ..اشکامو با پشت دست پاك کردم..کنارم نشست بهار

 ..نگام کرد ینگران با

 ..یکن یم هیباران چرا گر _

 :تو آغوش گرفت منو

 ..رو بسپار دست خدا یهمه چ..شهیدرست م..زمیآروم باش عز _

 ..داشتمرو اشکام ن یمن کنترل اما

 ..عوض بشه مشیتصم دیشا تهیتو زندگ یبفهمه کس یوقت..به نظرم با شهنام صحبت کن _

 :کردم یکه اشکامو پاك م یدر حال. دمیکش رونیاز آغوش بهار ب خودمو

 ..ستیاصال قابل اعتماد ن..فرنود و به شهنام بگم هیقض دینبا..نه بهار _

 ..فتمیاز چشم همه م گهیاستفاده کنه، د هیقض نیمن از ا هیعل اگه

 ...يخودتو بباز دینبا..فتادهین یفعال که اتفاق..یبهتره آروم باش..یدون یهر طور صالح م _

آقا  مینیبب میر یم "به بخش منتقلش کردن.. مالقات آقا جون رنیعصر همه م ":تماس گرفت گفت سروش

 ..جون بازم رو حرفش هست

 :گفتم ینگران با

 گرفته؟ یون فراموشکه آقا ج یبگ يخوا ینم _

 :دیخند بهار

راه انداخته و جلو آقا جون  دادیدادو ب یحساب شبیکه شهنام د نیبه خاطر ا دیشا نهیمنظورم ا..زمینه عز _

 ..ستادهیوا
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 ..کنه لیرو بهتون تحم يزیخواد چ ینم گهیمنصرف شده و د مشیآقا جون از تصم دیشا

 :دمیکش یقیعم نفس

 ...رسه ینم ییعقلم به جا گهیمن که د..باشه یگیو مکه ت يهمون طور دوارمیام _

 

 :شهنام

 ..رفتم مالقات آقا جون یم دیبا..دیعصر کارم طول کش تا

 ..کنم یباران رو انتخاب م..رو گرفته بودم ممیتصم

 ..کنم سهیاصال دوست نداشتم باران رو با طناز مقا..به خاطر شباهتش با طناز نه

 ..کشوند یبود که منو به سمت خودش م يزیچ هیش چشما ينگاهش تو يدونم تو ینم

 ..به باران دارم يحس تازه ا هیدونستم چرا  یخودم هم نم..کالمش يتو جسارت

 ...ندارم نیبه نگ یحس چیمطمئن بودم که ه نیاما از ا..کشوند یکه منو به سمت باران م یحس

 ..بزارم ونیرو با آقا جون در م ممیهر چه زود تر تصم دیبا

 ..رو زدم نگیپارک يدگمه .اومدم و به سمت آسانسور رفتم رونیاتاق ب ار

 رونیب نگیکه پشت فرمون نشسته بود و به همراه بهار از پارک دمیاومدم، باران رو د رونیکه از آسانسور ب نیهم

 ..رفتن

 ..دمیرس یزودتر از باران م دیبا...رفتم نیسرعت به سمت ماش به

 

 :باران

 :آورد یداخل ضبط رو در م يد یکه س یدر حال بهار

 یهمه از چشم تو م گهیبار د نینکرده اگه دوباره حالش بد شه، ا ییخدا..ینگ يزیآقا بزرگ چ يباران، جلو _

 .... ننیب

 ..شهیباالخره درست م..ایبا آقا جون کنار ب کمی فعال

 ..ندارم یراه برگشت گهید امیاگه باهاش کنار ب _

 ..گفتم فعال _

 :گفتمحوصله  یب
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 ..غالم حلقه به گوش میما که شد..باشه _

 ..نگفت يزیچ گهیکرد و د یکوتاه يخنده  بهار

 ..رد شد نمیبه سرعت نور از سمت چپ ماش نیماش هیکه ..فکر بودم تو

 ..رونیزد ب یم نهیقلبم داشت از س..دمیترس يبدجور

 ..رونهیم یپاشو گذاشته رو گاز و ه..چه خبرته کهیمرت _

 :قلبم گذاشتمرو  دستمو

 ..فکر کردم موشکه دیترک زهرم

 :کرد نگاه کرد گفت یرنگ با سرعت حرکت م دیسف نیکه ماش يریبه مس بهار

 شهنام بود؟ درسته؟ نیماش نیباران، ا _

 ..فکر کردم کمی

 !شهره؟ نیتو ا نیماش هی نیمگه هم _

 ..جون رو مالقات کنه عجله داره که آقا یلیحتما خ..دمیرخ صورتشو د میلحضه ن هیآخه من  _

 

 :شهنام

 ..الیخیب...رمیرفت گل بگ ادمیقدر عجله کردم  نیا....اَه

 ..پارك کردم و راه افتادم مارستانیب نگیتو پارک نویماش عیسر

 ..باال رفتم يو به طبقه  دمیبود رو پرس يکه آقا جون بستر یاتاق يشماره  رشیپذ از

 ..بود ستادهیسروش کنار آقا جون ا..اون جا بودن یهمگ..رخشاه ییو دا نایخاله ا..اتاق باز بود در

 ..مامان دستاشو به سمتم باز کرد و بغلم کرد..به همه سالم کردم رو

 ..قربون پسرم برم _

 ..مامان گذاشتم و به سمت آقا جون رفتم یشونیپ يرو يا بوسه

 آقا جون؟ نیبهتر _

 ..خوبم پسرم _

 :رو به مامانم گفت سروش
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 یاعصاب درست و حساب گهیخل شده د يقدر لوسش کرد نیا..شازده نزار نیا يبه الال یل یقدر ل نیخاله ا _

 ..هم نداره

 یسرحال به نظر م..خودمم متعجب شدم..دنیمن خند يهم با خنده  هیبق..حرف سروش خنده ام گرفت به

 ..دمیرس

 :رو به آقا جون گفتم..در حال صحبت کردن بودن هیبق

 .با باران ازدواج کنم....گرفتم میو تصم..رامو کردمآقا جون من فک _

 ..رو لبش نشست یقیجون لبخند عم آقا

 !همه راحت شه الیخ گهیکه د..دیهمه بازگو کن شیخوام االن که باران اومد، موضوع رو پ یم _

 :گفت يبلند يزد و با صدا يزیجون لبخند غرور آم آقا

 !مبــارك پسرم _

 :به من نگاه کردن و با لبخند گفتن حرف آقا جون نیبا ا همه

_ مبـــــــارك! 

 :رو به آقا جون گفت سروش

 ..!خونه یکپکش خروس م يبدجور..نیداد یتحت فشار قرارش م نایکاش آقا جون زودتر از ا _

 :جون رو به سروش گفت آقا

 ..!رسه ینترس نوبت شما هم م _

 ..دیجا خورد و لبخند رو لبش ماس سروش

 ..ون من که زن دارماما آقا ج _

 .....خنده ریز میزد یهر دو پق..نگاه به من انداخت هی..خنده دار شده بود یلیسروش خ ي افهیق

 

 باران

که به همراه سروش با  میشهنام گوش داد يخنده  يبا تعجب به صدا..در باز بود..میبهار به سمت اتاق رفت با

 ..دنیخند یبلند م يصدا

 ..دیشهنام به گوشمون رس يخنده  يهمه مدت باالخره صدا نیبعد ا!...خنده؟بشر بلده ب نیخالق ا جلل

 ...قدر سرحاله نیافتاده باشه که جناب دکتر بد اخالق ا یاتفاتق خاص دیبا حتما
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 ..کردن یهمه لبخند رو لبشون بود و باهامون سالم و احوالپرس..میبه در زد و وارد شد يتقه ا بهار

 ..دهیماشاءهللا چه قدر به خودش رس..تمو به سمتش دراز کردمدس..افتاد نیبه نگ نگاهم

 ..باشه نیو انتخابش نگ..کردنم رو داشته باشه تیهمون طور که بهار گفت، شهنام قصد اذ دوارمیام

 ...میکرد یباهاش رو بوس...سمت آقا جون میبهار رفت منو

 :گفتم

 ..مینگرانتون شد یلیخ ن؟یآقا جون بهتر _

 :رو دستم گذاشتجون دستش و  آقا

 ..منم خوبم نیشما ها خوب باش..بهترم..آره باران جان _

 :گفت هیرو به بق و

 ....آگاه کنم مشیخوام همه تون رو از تصم یم..گذاشته ونیرو با من در م مشیشهنام تصم _

 :رو به شهنام گفت و

 ..شهنام پسرم بگو _

 ..معلوم بشه فیزود تر تکلخواست  یدلم م یلیخ..کردن یمنتظر به شهنام نگاه م همه

 ...بود ستادهیمن، کنار شهنام ا يلبش بود رو به رو يکه لبخند رو یدر حال نینگ

 ...ماجرا نکنه نیرو انتخاب کرده باشه و من رو وارد ا نیکردم نگ یخدا م خدا

 ...شهنام به خودم اومدم يصدا با

 ..رو گرفتم ممیتصم ده،یساعت نرس 24به  نیخب ببخش _

 ..ده یم ریتغ یکه سرنوشتشون رو به کل رنیگ یم ییها میتصم هیثان کیوقتا آدما تو  یب بعضخ اما

 ..خوام یم یاز زندگ یدونم چ یم..هم با خودم رو راست بودم من

 ...گرفت یهر جمله اش ضربان قلب من شدت م با

 ونیبا آقا جون در مرو گرفتم و  ممیکردم تصم یکه فکر م يزیزود تر از اون چ یلیخ نیبه خاطر هم _

 ..گذاشتم

خدا کنه انتخابش ..از قبل پر رنگ تر شده بود نیلبخند رو لب نگ..بگو و راحتم کن..خدا مردم از استرس يا

 ..باشه نینگ
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دلخور  ممیاز تصم نیکدوم از طرف چیخوام که ه یهمون طور که آقا جون به من حق انتخاب داده ازتون م _

 نشن

 :م گفتشاهرخ رو به شهنا ییدا

 ..حق انتخاب با تو ا..یشهنام جان، همون طور که گفت _

 .راحت حرفتو بزن یلیجان خ ییحاال دا..میناراحت نش متیکه از تصم میهست یما اون قدر منطق يهمه  و

 :لبخند محو رو لبش نشست هی شهنام

 ..!م با باران ازدواج کنمگرفت میمن تصم! همه، بارانِ يالبته با اجازه ...خب انتخاب من...ییممنون دا _

 ..ناراحت بود..نگاه کردم نیبه نگ..باشم دهیخدا کنه اشتباه شن...رو سرم ختنیر خیسطل آب  هی انگار

 ..کرد یبهم نگاه م شیشونیرو پ يگره خورده  يبا اخما..بود یبگم عصبان بهتره

 ..نبود یراض هیقض نیاز ا یلیانگار بابا خ..بودن نیریتر از همه آقا جون و خاله ش خوشحال

 ...نرگس، مامان ییزندا ن،یریبعد هم خاله ش..گفت کیاومد سمتم و بهم تبر دایو خاله

 دمیشن یصدا ها رو نامفهمو م م..نبودم ایدن نیانگار تو ا..آدم مسخ شده کیمن مثل  اما

ه تعارفشو رد کرد، ک یو تنها کس..تعارف کرد ینیریبه همه ش ییاثبات حرفش با خوش رو يشاهرخ هم برا ییدا

 ..بود نینگ

تفاوت  یرو گاز زد و ب ینیریاز ش کمیرو به طرف دهنش برد  ینیریش...پر از نفرتم رو به شهنام دوختم نگاه

 ..نگاهشو ازم گرفت

 .. دمیو سر کش ختمیبار مصرف ر کی وانیآب تو ل کمیاز آب سرد کن ..نفس کم آورده بودم انگار

جا رو تحمل  نیهم ا هیثان کیوگرنه ..حضورم فقط و فقط به خاطر حال آقا جون بود..بدنم باال رفته بود يدما

 ..کردم ینم

 ..متوجه دور و برم نبودم اصال

 :اقا جون به خودم اومدم يصدا با

 ؟یرو از خاتون گرفت یامانت نیریش _

 :با لبخند گفت رنیش خاله

 ...نییبله آقا جون بفرما _

 ..به طرف آقا جون گرفترو  یمخمل قرمز رنگ يجعبه  و
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 :جون در جعبه رو باز کرد و اون رو به طرف شهنام گرفت آقا

بابا  ریبگ...حلقه مال زن تو باشه نیاصرار داشت ا يچون تو از سروش بزرگ تر. خانم جونِ ادگاری نیا _

 ....بنداز دست باران..جان

 :آقا جون گفت...انگشتر رو از آقا جون گرفت يجعبه  شهنام

 ..حاال رسماً نامزدن نیکنم که باران و شهنام از هم یجا من اعالم م نیهم _

 ..فتهیاتفاق م عیقدر سر نیداره ا یچرا همه چ..افتاده رو دور تند میانگار زندگ ایخدا

 ..آورد رونیداشت از تو جعبه ب نینگ فیرو که سه رد يانگشتر شهنام

 :شهنام آقا جون گفت يجا به

 ..جلو اریباران جان دستت و ب _

 ..با دستم داشته باشه انگشتر رو دستم کرد یکه تماس نیشهنام بدون ا...جون دست راستم رو آوردم باال یب

 ..اشک تو چشماشون جمع شد نیریمامان و خاله ش..کف زدن همه

 ..گرده یروزا باباش از آلمان برم نیا يتو..بدم؟ یکنم؟ جواب فرنود و چ کاریحاال چ ایخدا

 .. رهیبگ میقدر زود تصم نیکردم شهنام ا یاصال فکرشم نم...خدا يواااا...انیب يخاستگار يسه بود وا قرار

 ..سخت یلیخ..سخت بود..میوقت مالقات آقا جون رسماً نامزد هم اعالم بش يتو مارستان،یکه ما تو ب نیا و

 ..کردم یم تفاوت به عکس العمل شون نگاه یزل زدم و ب هیبه بق ومدیکه ازم بر م يکار تنها

 ..قرار شد فردا صبح آقا جون مرخص بشه..میکرد یهمه از آقا جون خداحافظ..وقت مالقات تموم شد گهید

تر از ما راه افتاد به جمع سه نفره مون اضافه  ریشهنام هم که د..جلوتر از من و بهار و سروش راه افتادن هیبق

 ..شد

 :رو به من و شهنام با لبخند گفت سروش

 ..!میبود دهیند گهیشو د یمدل نیا ينامزد..! بود یخوب زیباران خانم سوپرا..شهنامخب آقا  _

 ..کرد یحالمو خوب درك م..از من نداشت یبهار دست کم چارهیب..رو لبشون نشست يو شهنام لبخند محو بهار

 :دستم وگرفت سروش

 ..منه یقلب يآرزو نیا..نیانشاهللا خوشبخت بش يخواهر _

 :لب گفتم ریز..مزد یجون یب لبخند

 .ممنون _
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 :رو به بهار گفتم و

 ..گردمیبه مامان خبر بده زود بر م..نمشیبرم بب دیحتما امروز با..از دوستام قرار دارم یکیبهار من با  _

 :نگاه به شهنام انداخت هینگاه به من و  هی بهار

 ..برو..زمیباشه عز _

 ..کوبم کرد خیجام مشهنام سر  يقدم اول رو برنداشته بودم که صدا هنوز

 ؟يریم يباران کجا دار _

 ..برگشتم

 :با لبخند گفت..دست بهار و گرفت  سروش

 ..خداحافظ..میشب خونه خاله منتظر.. میریما م..میبهتره زوج جوان رو تنها بزار _

 ..میکرد یبهار و سرو ش خداحافظ با

 ..دوباره رو به من سؤالش رو تکرار کرد شهنام

 ؟يریم يکجا دار دمیپرس _

 :گفتم شیتفاوت به لحن عصب یب

 .کنم به تو ربط داشته باشه یفکر نم _

 :جوابم فکش رو هم منقبض شد و گفت از

و  يانگشتر رو پس بد نیآقا جون و ا شیپ میحاال بر نیهم يخوا یم..من االن نامزدتم..نشد گهینه د _

 ؟...میرو هم به هم بزن ينامزد

 ..باشه ندیکنم برات خوش آ ی؟ فکر نم..که هست بد تر بشه ینیون از احال آقا ج يخوا یم..ه؟یچ نظرت

 :گفت یعصب

 ؟..یکش یآقا جون رو وسط م يچرا پا گهید..یجوابتو گرفت يدیسؤال پرس ؟يزار یم هیچرا از آقا جون ما _

 ..بهمون جلب شد مارستانیمن توجه چند نفر تو سالن ب یِعصب يصدا با

 ..دنبال خودش کشوند مارستانیب یتند منو به سمت خرو ج يبا قدم ها دستم و گرفت و یعصب شهنام

 :تر نشه گفت یعصب نیکرد از ا یم یکه سع ییبا صدا..و مچ دستمو رها کرد ستادیا مارستانیب يمحوطه  تو

 ؟يریم يکجا دار..پرسم یدوباره م..نبود نیجواب سؤال من ا _

 ..کنمباهاش بحث  نیتر از ا شیحوصله نداشتم ب گهید
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 ..از دوستام قرار دارم یکیبا  _

 :کزد و تو چشمام زل زد زیر چشماشو

 ..یوارم دروغ نگفته باش دیام _

 ..باختم یخودم و م دیاما نبا..حرفش جا خوردم از

 .خداحافظ..نداره دروغ بگم یلیدل _

 ..رو روندم نیرو زدم و به سرعت ماش نیماش موتیر..راه افتادم نیبه سمت ماش عیسر يبا قدم ها و

 ..فرنود و گرفتم يشماره ...آوردم رونیپالتوم ب بیرو از تو ج میگوش

 ..جواب داد رید

 ..نمتیبب دیبا ؟ییکجا..الو فرنود _

 :خواب آلود بود صداش

 نمت؟یکجا بب..زمیخونه ام عز _

 ..دمیکش یقیبغض کردم نفس عم _

 ..ابونیرسم سر خ یم گهید قهیدق 10..باهامه نیماش _

 ..فعال..نمتیب یم زمیشه عزبا _

 ؟ ..کردم کاریمن با فرنود چ..هیچه سرنوشت نیا ایخدا..شد ریاشکام سراز..دیترک بغضم

 ..شدم یآقا جون م يخواسته  میتسل دینبا..رفتم یبار م ریز دینبا

 ...با خشم درش آوردم و پرتش دادم تو داشبورت..دستم افتاد يتو يبه حلقه  نگاهم

 ..شد ریاشکام رو گونه هام سراز لیس..منتظر موندم تا فرنود برسه..ابونیسر خ دمیرس

 ..کردم یبلند هق هق م يفرمون گذاشتم و با صدا يرو رو سرم

 ..خوام فرار کنم یم..پام بزار يراه فرار جلو هی..کنم کاریچ ایخدا

 ..از آقا جون از شهنام از فرنود..از عشق و عالقه ام..از همه کس..یهمه چ از

 ..درد رو ندارم نیتحمل ا من

 ؟...چرا..عشق به فرنود و تو قلبم بکشم دیچرا با..شدم یمسخره انتخاب م يباز نیا يبرا دیمن با چرا

 نیبه هم...میمنو شهنام با هم نامزد شد مارستانیبگم امروز تو ب..بهش بگم؟ یاالن من چ..میعاشق هم بود ما

 ..یراحت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٨٨ 

 ؟...کنم که ازش متنفرم میرو وارد زندگ یه ام به فرنود خط بکشم و کسرو عالق دیبا یراحت نیبه هم یعنی

آخه ...من و فر نود باشه دارید نیآخر دیبا نیا یعنی؟..تمام عشق و احساسم به خاطر آقا جون پا بزارم يرو دیبا

 ...چرا

 ..دمیفرنود رو د..فرمون برداشتم يسرم رو از رو..به گوشم خورد نیباز شدن در ماش يصدا

 ..و به چشماش دوختم ونمیگر يچشما..رو بست نینشست و در ماش یصندل يرو

 ..هم گذاشتم و رومو ازش گرفتم ياشکام پلک هامو رو زشیاز ر يریجلوگ يبار برا نیا

 :دیپرس یدستم و گرفت و با نگران فرنود

 باران؟ _

 .نگاه نکردم بهش

 افتاده؟ یاتفاق ؟یکن یم هیشده؟ چرا گر یباران چ _

 ..صورتم رو پوشونده بود ياشکام پهنا...افتاده فتادیم دیکه نبا یاتفاق آره

 ..شده یباران تو رو خدا حرف بزن بگو چ _

 :بغض و اشک گفتم ونیم

 ..فرنود آقا جون سکته کرده _

 ....اما نه...شدم یخورده سبک م هی ينجوریال اقل ا..سراغ نداشتم نیبهتر از ا يبهانه ا..امونم نداد هیگر گهید

 ..کرد یم ینیرو دوشم سنگ شهیبه فرنود تا هم انتیگفتن به فرنود، خ دروغ

 ...درد احساس آرامش کنم نیتونستم با وجود ا یم يچطور..سبک کنم هیرو با گر نیدرد سنگ نیشد ا یم مگه

 االن حال آقا جونت چطوره؟..نکن هیتو رو خدا گر..نگران نباش..زمیباران عز _

 ..پاك کردم يکاغذ و با دستمال.اشکام

 ..ستیبد ن _

 ..شد شیدلم ر..نکن هیگر گهید..شهیانشاهللا که حالش خوب م _

 ..ازش دل بکنم يچطور ایخدا...هیدونست درد من چ ینم فرنود

 :صدام زد یشگیبا همون لحن خاص هم فرنود

 !؟یبارون _

 ..صدا نکن ينجوریتو رو به خدا منو ا فرنود
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 یکه بارون ستیقشنگ ن يچشما نیا فیح..یکن یم هیگر يساعته دار مین..نجون فرنود اشکا تو پاك ک _

 ..بشه؟

 ..شاهد ابراز احساسات فرنود باشم نیتر از ا شیخواستم ب ینم

 ..اشکا مو پاك کردم..شد یدل کندن ازش برام سخت تر و سخت تر م چون

 :با لبخند رو لبش انگشت اشاره شو به دماغم زد و گفت فرنود

 نم،یبب یقشنگت رو بارون يچون من طاقت ندارم چشما..نکن هیوقت گر چیه! ماغت چه قدر قرمز شدهد نیبب _

 !من یِبارون

 ..به پا بود یتو دلم آشوب..دادم لشیتحو یمصنوع ي خنده

 :به طرفم خم کرد سرشو

 م؟یبا هم بزن يدور هی میبر يخوا یم ؟يبهتر _

هوا ..برو خونه گهیتو د..بهتره تنهاش نزارم..ستین حالش خوب نمامان به خاطر آقا جو..برم دیبا گهید..نه _

 ..يخور یسرده سرما م

 :زد یکه تو صداش موج م ینگران با

 ؟یباران مطمئن باشم خوب _

 ..کنم ینم هیگر گهید نیبب...خوبم فرنود جان _

 ..به چشمام اشاره کردم و

 ..زنم یشب بهت زنگ م..آروم برون..زمیمواظب خودت باش عز _

 ..شد ادهیپ نیماش از

 ..میفرنود دستشو برام تکون داد و از هم دور شد..بوق زدم  هیرو روشن کردم و  نیماش بالفاصله

 ..نمیراهمو خوب بب يتونستم جلو یاشکام نم زشیبه خاطر ر..شد ریدور شدن فرنود اشکام سراز با

 ...زنم یشب بهت زنگ م..فرنود تو گوشم بود يحرفا..زدم کنار

 :و بغض داد زدم هیگر با

آخرمون  دارید نیا..برو شهیواسه هم..برو..منو فراموش کن..به من زنگ نزن گهید..فرنود..زنگ نـــــزن _

 ....آههههههه..به من زنگ نزن...بفهم..بود

 ..گفتم یحرفا رو واقعا بهش م نیجرعت شو داشتم ا کاش
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 ..داد یقرار نم تیوضع نیکاش آقا جون منو تو ا..دیرس یجا نم نیکارم به ا کاش

 ..خوام یبدون فرنود رو نم یزندگ..خوام یرو نم یزندگ نیمن ا..تحمل ندارم گهید...ایخدا

 ..کردم یم هیزدم و گر یم نیمشت شده به فرمون ماش يبا دستا محکم

 ..به صدا در اومد لمیتو همون حالت بودم که زنگ اس ام اس موبا يا قهیدق چند

 ..طرف بهار بود از

  "...رهیگ یشهنام سراغتو م..زود خود تو برسون خونه ؟ییبارن کجا "

 ..شهنام رو هم تحمل کنم يها میج نیس دیبا..رو کم داشتم نیبابا هم يا

 ..و راه انداختم نیماش

 

 شهنام

 ..تر از دو ساعته که از رفتنش گذشته شیب..بود ختهیاعصابم به هم ر گهید

 ..اومد طرفم..به بهار که رو کاناپه نشسته بود اشاره کردم....بودقدر مالقات دوستش مهم  نیا یعنی

 .نگرانش شدم..کرده رید..زنگ بزن هیبهار جان، به باران  _

 .چشم _

 از دوستاش قرار داشته؟ یکیبا کدوم  یدون ینم _

 :شد رهیچند لحظه بهم خ بهار

 .بشه داشیپ گهیاالنِ ست که د. نه متأسفانه خبر ندارم _

 ..بهتره با خود باران صحبت کنم..گه ینم يزیحتما خبر داره و چ..بهار شک کردم يحرفا به

 ..نداره بزنه يا گهیچند جز جواب سر باال حرف د هر

 :صدام زد مامان

 ؟يخور یم ییمادر چا..شهنام _

 ..دارم یباشه مادر خودم بر م _

 ..اومد کنارم رو کاناپه نشست ییون چاسروش هم با فنج..برداشتم ییفنجون چا هیکاناپه بلند شدم  يرو از

 ..اومدم ینم رونیلحظه از فکر باران ب هی یحت..دمیرو سر کش ییجرعه چا جرعه

 ..کنه یم میرو ازم قا ییزایچ هیبود داره  دایاز رفتار بهار هم پ..رو ازم پنهون کرده قتیدونستم حق یم
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 ..نگاه به خودم انداختم هی نیاشم يجلو ي نهیبشم تو آ ادهیکه پ نیقبل از ا..خونه دمیرس

 ..شدم ادهیپ الیخیب..قرمز شده بود و بدجور ورم کرده بود چشمام

 ..ادیداره سرم م ییبراش مهمه که چه بال یاصال مگه کس..! هوا يِسرد يپا زارمشیم..ستین مهم

 ...در و زدم يکردم و زنگ ورود یو ط اطیح ریمس

 ..اما لبخندشو حفظ کرد..جا خورد تیمن تو اون وضع دنیبا د..بهار در و باز کرد هیاز چند ثان بعد

 ..يکرد رید..سالم _

 :آوردم یکه کفشامو در م یدر حال..داخل و در و بستم رفتم

 ..سالم _

 ..میهمه نگرانت شد _

مجبور بودم از اون جا بگذرم و بعد به اتاقم ..رفتم منیباران بدم به سمت نش يبه حرفا یکه جواب نیا بدون

 ...برسم

 ..به سمت اتاق راه افتادم عیسر..نشد چمیپاپ یمتعجب نگام کردن اما کس کمیهمه ..همه سالم کردم روبه

 ..داد یسکوت بهم ارامش نم يبه اندازه  یچیاالن ه. رفتم تو اتاق و در و بستم عیسر

 ..پالتو مو باز کردم يدگمه ها یکی یکیو انداختم رو تخت و  فمیک

 ..دونستم بهاره یم..ردبه در خو يا تقه

 .تو ایب _

 ....آوردم به عقب برگشتم یهمزمان که داشتم پالتو رو از تنم در م..دمیبهار و نشن ياما صدا..باز وبسته شد در

 ....شونه هام انداختم يدوباره پالتومو رو..بود ستادهیرو به روم ا بیدرهم دست به ج يبا چهره ا شهنام

 ..میشده بود رهیدو تو سکوت به هم خ هر

 :گفت شیشونیپ يشهنام سکوت رو شکست و با همون اخم رو باالخره

 ..روز انداخته نیباشه که تو رو به ا يجد یلیمشکلش خ دیدوستت با ؟يکرد هیچشمات چرا ورم کرده؟ گر _

 ..سرگرم کردم لینگاهمو ازش گرفتم و خودم رو به جمع کردن وسا یعصب

 :دیبل پرساز ق يتر یعصب يبار با صدا نیا

 ؟يکر هیچرا گر دمیگفتم؟ پرس یچ يدینشن _

 :که بر گردم طرفش گفتم نیا بدون
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 ..نکردم هیمن گر _

 :زد يپوزخند

 ..کامال مشخصه....هه _

 ..رونیب يبهتره بر يبد لمیغاز تحو هیصد من  يحرفا ياگه اومد _

 ..ره یجوب نم هیآبمون با هم تو ..یبه حرفام گوش کن ياگه نخوا..ير یجا نم چیبه بعد بدون من ه نیاز ا _

 ..خوره یبه هم م يکنم قرار نامزد یچیاگه از حرفاش سرپ یعنی..شدم دواریلحظه ام هی

 ..سمتش برگشتم

 خوره؟ یبه هم م يقرار نامزد یعنی _

 :گفت يجد یلیخ

 ..کنم یباهات برخورد م يا گهیاون وقت طور د..مونه یقرارمون تا ابد سرجاش م. نه _

 ...فرت رومو ازش برگردوندم ن با

 ..خودتو آماده کن..میزاریرو هم م یروزا قرارِ عقد و عروس نیتو ا _

 ..دیبسته شدن در به گوشم رس يهم صدا بعد

 ..نشستم يرنگ کنار پنجره قد یاسیکاناپه  يحال رو یب

 ..کنم کاریخودت بگو چ ایخدا ؟يزود نیاون هم به ا...یو عروس عقد

 ..شمیدارم کالفه م گهید..جلوم بزار یراه هی..امیع کنار بوض نیبا ا يچطور

 ...دمیلباسامو عوض کردم و رو تخت دراز کش یحال یب با

 ..به در خورد يآروم چشمام گرم شد که باز تقه ا آروم

 تو؟ امیباران ب _

 ..بهار بود يصدا

 ..تو ایب _

 ..تخت نشست يچراغو روشن کرد و اومد کنارم رو..و باز کرد در

 فرنود؟ شیپ يباران حالت خوبه؟ رفته بود _

 ..تکون دادم دییتأ يسرم رو به نشانه ..راه گلومو بست بغض

 ؟یرو بهش گفت هیقض _
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 :گفتم کالفه

 ..کردم هیگر ریدل س هیکه سکته کردن آقا جون رو بهانه کردم و  نیجز ا..نتونستم بهار _

 ..خبر یجا بفرنود از همه  چارهیب..بزنم يا گهیحرف د نتونستم

 ..شد ریسراز اشکم

 ؟يبزار ونیرو باهاش در م هیقض نیا يخوا یم یپس ک _

 :توهوا تکون دادم دستامو

 ه؟یراحت نیبه هم یکن یبهار فکر م _

 ..گم یمن به خاطر خودت م _

 ...دمیکش یقیعم نفس

 ..روزا باهاش صحبت کنم نیکنم تو ا یم یسع _

 :دستم و گرفت و بلند شد و گفت بهار

 کیاالن هم ..خونه يکاسه خون شده بود اومد هیسر شب با اون چشمات که ...همه نگرانتن..وقت شامِ..پاشو _

 ..یساعته تو اتاق

  "بزار استراحت کنه..خسته است ":گهیهم م نیریخاله ش "نییپا ادیچرا نم..باران کجاست ":گهیمدام م مامان

 ..نییپا میبهتره بر! ..ونیزیهم اخماش تو همِ زل زده به تلو شهنام

 ..طور که دستم تو دست بهار بود از رو تخت بلند شدم همون

 ..ورم چشمام کمتر شده بود...انداختم نهینگاه به سر و وضعم تو آ هی

 ..به تن داشتم یبا گرم کن مشک يکاپ کاله خاکستر هی

 ..نییپا میهمراه بهار رفت به

 :تمن گف دنیبابام با د..شام بودن زیسر م همه

 حالت خوبه؟..ياومد ریباران جان د _

 :و تکون دادم سرم

 ..خوبم بابا _

 ..دیرس یجز به هم خوردن قاشق چنگال ها به گوشم نم ییصدا..بود ینیسنگ جو

 :شهنام مانع کارم شد يکه صدا...نمیعقب تا بش دمیکنار بهار رو کش یصندل
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 .جا نیا نیبش ایباران ب _

 ..کنارش اشاره کرد یبه صندل و

 هیقض نیبه ا یخوش يخوندم که دوست دارن رو یاز نگاه همه م..نگاه همه رو رو خودم حس کردم ینیسنگ

 ..نشون بدم

 ..بهم انداخت و دوباره مشغول غذا خوردن شد ینگاه میبابا ن..حرف راه افتادم و به سمت شهنام رفتم یب

 ...کنه یم تیدر برابر من احساس مسئول دومیبه نظر م..دیبشقاب جلو دستم و برداشت برام غذا کش شهنام

 :کردم که شهنام آروم کنار گوشم گفت یم يداشتم با غذام باز..رفت ینم نییاز گلوم پا غذا

 ؟يخور یچرا نم _

 ..بهانه دستش ندم نیتر از ا شیتا ب..نییبگم، لقمه رو با نوشابه فرستادم پا يزیکه چ نیا بدون

 ..کنه یم خمیجمع، به خاطر نخوردن غذا توب يجلوراحت  یلیدونستم اگه بخواد خ یم

 ..اصال حوصله نداشتم تو اون جمع باشم..دور هم جمع شدن منینش ياز شام همه تو بعد

 ..خودمو تو اتاق حبس نکنم نیتر ا شیاما مامان ازم خواست ب..جور در برم هیشد  یم کاش

 ..ارف کرد من بودمکه تع ينفر نیشد و به آخر منیوارد نش ییچا ینیبا س بهار

 ..کارت داره..شهنام شیبرو پ. تو بردار ییباران چا _

 ..گهید ستیولکن ن....اَه

 :که نگاهش کنم گفتم نیبدون ا..گذاشتم و رفتم کنار شهنام نشستم زیم يرو رو ییچا فنجون

 ؟یداشت يبا من کار _

 ..کردم ینگاه شو رو خودم حس م ینیسنگ

 ه؟یهفته چ نیشنبه هم 5اون هم  ،ینظرت راجع به عقد و عروس _

 :تو چشمامش زل زدم..دیاز کله ام پر برق

 ؟یچــــــــــ _

 :گفت يجد

 ..الزمه، بازم بگم ه؟یهفته چ نیشنبه هم5 یگفتم نظرت با عقد و عروس..آروم تر _

 ..کردم آروم صحبت کنم یم یکه سع یحال در

 نظرِ من؟ واقعا نظر من مهمه؟ _
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 :تگف يهمون لحن جد با

 .آره _

 ..گرفت حرصم

 ..تو نبودم شیاگه مهم بود، االن من پ _

 ..که رو به روم نشسته بود، چشم تو چشم شدم نیمو ازش گرفتم که با نگ نگاه

 ..فقط تو رو کم داشتم! قهیعت..نازك کرد و صورت شو برگردوند یچشم پشت

 ..خوام نظرتو بدونم یم _

 ..برم استراحت کنم دیخسته ام با یلیخ..یقا جون رو بپرسبهتره نظر آ..ستمین رندهیگ میمن تصم _

 :آروم مچ دستمو گرفت و گفت..که بلند شدم نیهم

 ..نیبش _

 ..دمیکش رونیو از تو دستش ب دستم

 دهیشد حرفا مون شن یهم باعث م ونیزیتلو ادیز يانداختم همه سرگرم صحبت بودن و صدا هینگاه به بق هی

 ..نشه

 ه؟یچ گهید _

 ات کو؟ حلقه _

 ..ندادم یجواب..به انگشتم انداختم ینگاه

 :شد یبار لحن کالمش عصب نیا

 کجاست؟ تینامزد يباران، حلقه  _

 ..رفتم یبود و با ناخن هام ور م نییپا سرم

 ..فمهیتو ک _

 ؟يدیفهم..ير ینم رونیاز فردا بدون اون حلقه تو دستت از خونه ب _

 ..مه بده بلند شدم و به سمت اتاقم راه افتادمکه بحث و ادا نیقبل از ا..نگفتم يزیچ

 ..ومدیم لمیزنگ موبا يصدا..اتاق شدم وارد

 ..معطل نکردم و جواب دادم...فرنود بود...آوردم رونیپالتوم ب بیرو از تو ج یطرف کمد لباس رفتم و گوش به

 ..بغض داشت صدام
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 ..الو _

 ؟یخوب..رمیگفتم باهات تماس بگ..نگرانت بودم..یسالم بارون _

 ..و پس زدم اشکم

 ..ممنون خوبم _

 ..!به من دروغ نگـــــو _

 دروغ؟ _

خودتو  دینبا..شه یخوب م ایزود نیآقا جونت به ا..یقد نگران نیچرا ا..ستیحالت خوب ن داستیپ زمیعز _

 ..یکن تیاذ ينجوریا

 ..شد ریسراز اشکام

 ..گه اون نباشها..به آقا جون وابسته است یلیخ..به خاطر مامان ناراحتم_

 ..امونم نداد که ادامه بدم هیهق گر هق

 باشه؟..به خاطر من..نکن هیباران، جون من گر _

 ..فرنـــــود _

 ..دم خونتون امیاالن م نیهم يادامه بد يجور نیهم ياگه بخوا..آروم باش..جانم _

 ..بود يصداش جد لحن

 ..ستادیا یخونمون م يرو به رو ومدیم نیشآخر شبا با ما..که تازه با فرنود آشنا شده بودم قبلنا

با هم  یتلفن یکل..دادم یبراش دست تکون م..بود ادیاتاق، هر چند فاصله اش باهام ز ياز پشت پنجره  منم

 ..میزد یحرف م

 ..کنم ینم هیگر گهید..باشه _

 ..نباش یچین هنگرا..يغم ندار يتا من و دار..بشه یدوستندارم چشمات بارون..گمیبار م نیچندم يبرا _

 ...زمیعز ریشب بخ! کردن ممنوعه هیباشه از امشب به بعد گر ادتی..وقت رید..یاستراحت کن گهید بهتره

 ..ریشب بخ _

 ...به بالش ضربه زدم یدستامو مشت کردمو وعصب..شد ریرو قطع کردم اشکام سراز یکه گوش نیهم

 ..تکرار کردم هیجمله رو با گر هی نیهم
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 ..تو رو ندارم گهیمن د.. فرنود...يغم ندار يتا منو دار...يغم ندار يتا منو دار _

رو به اون رو  نیاز ا یشبه همه چ هیچرا ..آخه چرا..میعشق و به گور ببر نیا يآرزو دیبا...ستمیمال تو ن من

 .........چرا..شد

 

 شهنام

 ..الیو میبا مامان و بابا برگشت شب

 ...شد یلبخند از لباش دور نم مامان

 ..اما بابا با کار آقا جون مخالف بود..خوشحال بود یلیمن و باران خ يخاطر نامزد به

 ...وسط وجود نداره نیا يکه عالقه ا میبد یکه تن به ازدواج میدونست من و باران مجبور شد یم

 ...باران نگران بود يتر هم برا شیب

 ...نداشت یتیبرام اهم گهیداما مخالفت باران هم ..ازدواج مخالف بودم نیمنم با ا درسته

 ..برام مهم نبود یچیه گهید انگار

 ...بشم کیکرد که بهش نزد یتر وادار م شیباران من و ب يلجباز

 ......وادارش کنم يبه انجام کار ای..سرو کله بزنم باهاش

 ..میندار نیجز ا يجفتمون چاره ا..وقف بده طیشرا نیخودشو با ا دیبا

 ............بره شیخواد پ یه آقا جون مهمون طور ک یهمه چ دیبا

 ...شه ینفر خوشحال م کیوسط  نیالاقل ا يطور نیا

 

 باران

 ..دمیکش رمیبلند شدم پتو رو از ز..دونم چه موقع از شب بود که احساس سرما کردم ینم

 ...کردم یاحساس تشنگ کمی

 ..دمیبابا رو تو اتاق شن يصدا..رفتم نییاتاق پله ها پا از

 ..يزدیبا آقا جون حرف م دیبا..بگم یدونم چ یواقعا نم گهیمن د ؟ینیب یحال و روز باران و نم..دایش _

 ..که داره یقلب یناراحت نیبا ا..بهش بگم یچ..ینیب یتو که حال آقا جون و م _
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وجود  يعالقه ا..شه یاما باران داره نابود م..موندم یهم ساکت نم قهیدق کیوگرنه ...دمیترس نیمنم از هم _

 ..نداره

 ...تر از آقا جون، نگران بارانم شیمن ب ستم؟یمن نگران باران ن يتو فکر کرد..دونم یم _

 ...اما به خدا طاقت اشکاشو ندارم..درد و دل شو بشنوم..خواد باهاش حرف بزنم یدلم م یلیخ

 ..ادیم برنماز يکار چیچون ه...نداره يندارم تو چشمام نگاه کنه و بگه به شهنام عالقه ا طاقت

 ...برگشتم سمت اتاق..کرده بود سیگونه هامو خ اشکام

 ..دیکش يا ازهیبهار خم..میهمراه بهار وارد آسانسور شد به

 ..انجمن پزشکان و پرستاران برگزار بشه مارستانیباران، قراره امروز صبح تو ب یراست _

 ..ادیسروش هم م..هم دعوت کردن گهید يها مارستانیب يپزشکا ها از

 ..میاومد رونیاز آسانسور ب..نگفتم يزیشدم و چ رهیطول حرفاش بهش خ تو

من و بهار با تعجب به هم ...دیفرنود به گوشم رس يصدا یاز اتاق بغل میرفت یکه به سمت اتاق رست م نیهم

 ..میشد رهیخ

 ..نیبه انجمن پزشکان دعوت شد نینگفته بود روزیدکتر د _

 :سروش يبعد هم صدا و

 ..کرد يآور ادیشهنام دوباره بهم  شبید..رفت ادمیکال  _

 !نیوقت شناس یلیشما که خ..نیدیرس ریچطور شد امروز د _

 ...با دختر خاله ام...شهنام بود يمناسبت شم نامزد..میمهمون خاله ام بود شبید _

 :مکث یبعد از کم فرنود

 منظورتونه؟ یدکتر فروغ _

 .ختر خاله امبا باران د..شهنام خودمون نیهم..آره _

 ..حال کف سالن نشستم یب..دادم هیتک واریپاهام سست شد و به د..دمینشن ییصدا گهید

 :نگران به طرفم اومد بهار

 ..تو رو خدا بلند شو..شه یبد م نهیبب تیوضع نیسروش تو ا..باران پاشو تو رو خدا _

 جا چه خبره؟ نیا _

 ..کرد ینگاه م به من شیشونیمتعجب با اخم رو پ..شهنام بود يصدا
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 .............باز شدن در اتاق يلحظه صدا نیو در هم....کمک بهار بلند شدم به

 ..اومد رونیبه همراه سروش از اتاق ب فرنود

 ..زد یم رونیام ب نهیقلبم داشت از س..نگاه مون تو هم قفل شد..طرفش برگشتم

 .......ردنتو سکوت به من و فرنود نگاه ک...بهار.......سروش.....شهنام

 ..شد یانگار قلبم داشت از جا کنده م..ام گذاشتم نهیس ينا خودآگاه دستم و رو..به شماره افتاده بود نفسم

 ...تند از کنارم رد شد يداد و با قدم ها لمیپوزخند تحو هیبا فک منقبض شده  فرنود

 ...االن وقتشه نیهم...دادم یم حیرو براش توض یهمه چ دیبا

 ..دنبالش کردم مارستانیب يتا محوطه ..تند پشت سرش راه افتادم يتو تنم نبود با قدم ها یکه جون نیا با

 ..بدم حیصبر کن برات توض.......فرنود تو رو خدا صبر کن _

 :گفت تیبهم زل زد و با عصبان..شد یم نییاش از شدت خشم باال پا نهیس...سمتم برگشت

 ..دمیو شن دمیرو د یچ من که خودم همه ؟يبد حیتوض يخوا یم ویچ _

 ..ستین یکن یکه تو فکر م يزیاون چ هیقض _

 ؟..خاطر بود نیپس آبغوره گرفتنت به هم...هه _

 ..ستمیازدواج نبودم و ن نیبه ا یمن راض _

 ....بس کن _

 .......فرنود _

 ...بشنوم يزیخوام چ ینم...خفه شو _

 ..شد ریسراز اشکام

 ؟یمن و دور بزن یخواست یم....بعد تو...زنم  یمن خودم همه رو دور م....باران _

 ..زد داد

 آره؟ _

 ..گفتم ونیگر يلب با چشما ریز

 ...بدم حیبزار برات توض _

 ..ما بوده تموم شده نیهم ب یهر چ.....ستیالزم ن گهید..دمیفهم ویخودم همه چ _

 ...دنبالش کردم...تند راه افتاد يبا قدم ها و
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 ...فرنود _

 :داد زد..برگشت

 ..یپشت سرِ من لعنت فتیراه ن _

 ..نکن هیگه گر یچرا نم..ارهیاشکام دلشو به رحم نم گهیچرا د ایخدا

 ..يتمساح تو بزار واسه موقع ضرور ياشکا _

 ...ازم رو برگردوند و رفت یپوزخند عصب هیبا  و

 ...فرنود نـــــرو....آه_

 ...نشستم یآهن یصندل يرو ونیگر يرمق با چشما یب

 ..ام شدت گرفت هیهق هق گر...کردم یتنش نگاه مرف به

 ...زدم یلب اسمش و صدا م ریمدام ز...و با دستام پوشوندم  صورتم

 .....فرنـــــود...يدادیبه حرفام گوش م دیبا.......فرنود...فرنود _

 ..انگار آوار رو سرم خراب شده بود..تو همون حالت موندم يا قهیدق چند

 .....مونده یاصال راه...هیه چاره چرا...کنم کاریچ ایخدا

 ..شده بودن رهیبهم خ....... بهار...سروش....شهنام

 ..شد یانگار قلبم داشت از جا کنده م..ام گذاشتم نهیس ينا خودآگاه دستم و رو..به شماره افتاده بود نفسم

 ...تند از کنارم رد شد يداد و با قدم ها لمیپوزخند تحو هیبا فک منقبض شده  فرنود

 ..رو به فرنود بگم قتیکه حق نینبودم جز ا یچیاون لحظه به فکر ه تو

 ...االن وقتشه نیهم...بدم حیرو براش توض یهمه چ دیبا

 ..دنبالش کردم مارستانیب يتا محوطه ..تند پشت سرش راه افتادم يتو تنم نبود با قدم ها یکه جون نیا با

 ..بدم حیت توضصبر کن برا.......فرنود تو رو خدا صبر کن _

 :گفت تیبهم زل زد و با عصبان..شد یم نییاش از شدت خشم باال پا نهیس...سمتم برگشت

 ..دمیو شن دمیرو د یمن که خودم همه چ ؟يبد حیتوض يخوا یم ویچ _

 ..ستین یکن یکه تو فکر م يزیاون چ هیقض _

 ؟..خاطر بود نیپس آبغوره گرفتنت به هم...هه _

 ..ستمیدواج نبودم و ناز نیبه ا یمن راض _
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 ....بس کن _

 .......فرنود _

 ...بشنوم يزیخوام چ ینم...خفه شو _

 ..شد ریسراز اشکام

 ؟یمن و دور بزن یخواست یم....بعد تو...زنم  یمن خودم همه رو دور م....باران _

 ..زد داد

 آره؟ _

 ..گفتم ونیگر يلب با چشما ریز

 ...بدم حیبزار برات توض _

 ..ما بوده تموم شده نیهم ب یهر چ.....ستیالزم ن گهید..دمیفهم ویچخودم همه  _

 ...دنبالش کردم...تند راه افتاد يبا قدم ها و

 ...فرنود _

 :داد زد..برگشت

 ..یپشت سرِ من لعنت فتیراه ن _

 ..نکن هیگه گر یچرا نم..ارهیاشکام دلشو به رحم نم گهیچرا د ایخدا

 ..يع ضرورتمساح تو بزار واسه موق ياشکا _

 ...ازم رو برگردوند و رفت یپوزخند عصب هیبا  و

 ...فرنود نـــــرو....آه_

 ...نشستم یآهن یصندل يرو ونیگر يرمق با چشما یب

 ...صورتم و با دستام پوشوندم ..ام شدت گرفت هیهق هق گر...کردم یرفتنش نگاه م به

 ...زدم یلب اسمش و صدا م ریز مدام

 .....فرنـــــود...يدادیبه حرفام گوش م دیبا.......فرنود...فرنود _

 ..انگار آوار رو سرم خراب شده بود..تو همون حالت موندم يا قهیدق چند

 .....مونده یاصال راه...هیراه چاره چ...کنم کاریچ ایخدا
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 شهنام

 ......تا آخرشو خوندم..که نگاه شون به هم گره خورد نیهم

 .....افتاد بهیمرد غر هیچشمم دنبال  يجلو...رسماً نامزد من شده بود روزیباران که د يکمال ناباور با

 ..کردن یسروش و بهار مات و مبهوت به رفتن باران نگاه م....چشمامو گرفته بود يجلو خون

 :رو به سروش گفتم یعصب

 ؟..بود یک کهیمرت نیا...جا چه خبره؟ نیا _

 :رو به من گفت سروش

 ....میاتاق صحبت کن تو میبر...شهنام آروم باش _

 ..چشم به دهن سروش دوختم منتظر

 ؟..؟ حق ندارم بدونم......راه افتاد کهیمرت نیباران چرا دنبال ا..د حرف بزن _

 ...شهنام آروم باش _

 

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

 

 ...آروم باشم يآخه چطور _

 ..کار داشته نیا يبرا یلیدل هیاما مطمئن باش باران حتما .. دونم ینم هیقض نیاز ا يزیمنم چ _

 ..و بدونم لشیخوام دل یمنم م _

 ....دونم ینم يزیچ نیتر از ا شیب..بودن يتو دانشگاه هم دوره ا..یفرنود نام..پسره نیباران با ا _

 ...بده حیرو برات توض یخودش همه چ یصبر کن بهتره

 ..کار داره نیا يبرا يقانع کننده ا لیدل حتما

 :زدم یعصب پوزخند

 ...قانع کننده؟ لیدل.....هه _

 ..کنم در مورد باران قضاوت بد نکن یخواهش م _

 ..دمیکش شمیدستمو به ته ر یعصب

 عپ..رونیبگه از اتاق رفت ب يزیکه چ نیبدون ا سروش
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 ..ستادمیرفتم پشت پنجره ا....رو به عقب هل دادم یصندل یعصب

 ب..رو نگاه کردم نییپا یچوب يکرکره ا يپرده  يال به ال از

 ....بغض گلوم و گرفت..فکم منقبض شد تیاز عصبان..دمید مارستانیب يو تو محوطه  اران

 ...نیهم يهمه لنگه .......باران.........طناز

 ....چشم من يجلو  دیباران با چرا

 ..دمیکوب واریمشت کردم و محکم به د دستمو

 

 باران

 ..دست شو دور شونه ام حلقه کرد...کنارم نشست یکیکردم  احساس

 ..شونه اش گذاشتم يسرم و رو...ام شدت گرفت هیگر دنشیبا د....سروش بود...از رو صورتم برداشتم دستامو

 :گفت یو با لحن آروم دیگونه ام کش يدست شو رو سروش

 ه؟یچ هیقض...نکن هیگر..انبار _

 ...نداشتم که بهش بدم یجواب هیمن جز گر اما

 .....کنم باشه یکه من فکر م ياما اگه اون جور..نگو..باشه _

 :و ادامه داد دیکش یقیحرفش نفس عم ونیم

 ...خبر دار شده بودم نیاگه زود تر از ا...ينکرد یاصال کار درست _

 ..شدم کالفه

 ... يانتخاب نکرد حتینص يرو برا یسروش اصال وقت خوب _

 :گفت ریتغ با

 ...باران _

 ....دارم یچه حال ینیب یخودت که م..ستیحالم خوب ن...کنم سروش یخواهش م _

 ؟یبهم نگفت يزیچرا چ _

 ..حوصله گفتم یشونه اش برداشتم ب يرو از رو سرم

 ..بسه سروش _

 ...چشم شهنام ياون هم جلو...يکرد کاریچ یدونیتو م _
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 :گفتم یعصب

 کرده؟ کاریدونه با من چ یم ؟یشهنام چ _

 ...دونم یم _

 ..دادم یکه دستامو تو هوا تکون م یحال در

 ..به فکر من نبود یک چیه..فهمه یحال من و نم یکس چیه..سروش یدون ینم _

 ..چشم تو و شهنام افتادم دنبالش يکه من جلو يمرد نیهم..ادیداره سرم م ییکه چه بال نیا

 ..يخاستگار ادیروزا ب نیقرار بود تو ا...میما همو دوست داشت...ینام رنودف

؟ ...من شدم آدم بده....من رسما نامزد شهنام شدم يمسخره ا یلیاما به طرز خ...بشه يجد یبود همه چ قرار

 آره؟

 :گفت یلحن آروم با

 ...حق با توِ..زمیدونم عز یم _

 ...دیکش یقیعم نفس

 يرو چه جور هیقض نیبازم نظرِ خودته که ا..رو بدونه قتیحق دیبا..یهتره با شهنام صحبت کنب.. میبلند شو بر _

 ..یکن یبراش حالج

 ..ارهیسرم م ییبدونه داره چه بال دیبا..گم یو بهش م قتیمعلومه که حق _

 ..سروش راه افتادم يحال بلند شدم و شون به شونه  یب

 ..من و سروش به طرفمون اومد دنیبا د..زدیطول راهرو، رو قدم م بهار

 ؟....یباران خوب _

 ...و به دست بهار سپردم دستم

 ..ضعف دارم کمی _

 ..يصبحانه هم که نخورد..بخور کسیم یکاف وانیل هی میبر ایب _

 ..با بهار وارد اتاق رست شدم...ما رو تنها گذاشت سروش

 :رو دستم داد کسیم یبار مصرف کاف کی وانیل بهار

 ؟....دیتو و فرنود و فهم ي هیسروش قض _

 ..بغضم گرفت..تکون دادم یبه آروم سرمو
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 ؟..یکن کاریبا فرنود چ يخوا یحاال م _

 ...بدم حیرو توض یبراش همه چ دیبهار من با _

 ..شد ریسراز اشکم

 ..دیکش یقینفس عم بهار

 ..آقا جون...شهنام...فرنود..شدم جیپاك گ..بگم یدونم چ یمن واقعا نم _

 ..گهینکن د هیگر

 :اشاره کرد کسیم یکاف وانیل به

 ...بخور سرد شد _

 ..ستادیسروش و تو درگاه ا..به در خورد يلحظه تقه ا نیهم در

 ...امروز باهات حرف بزنه هیخواد راجع به قض یم..شهنام منتظرته..باران جان _

 ..بلند شدم یصندل ياز رو...دمیو نوش کسیم یاز کاف يا جرعه

 :گفت يجد

 ..بهش حق بده..ینکن شیکن عصب یاران سعب _

 ...........حرف از اتاق خارج شدم یب

 ..ستیبرام مهم ن یچیه گهید..نداشتم یکه با شهنام رو به رو بشم ترس نیا از

 ..دچار عذاب وجدان بشم دیچرا فقط من با..کردن کاریهمه بفهمن که با من و احساسم چ بزار

 ...........شهنام با حسرت دنبال فرنود راه افتادم يچشما يکه جلو نیا..کنم کارم اشتباه بود یم اعتراف

 ...از شهنام آماده کردم يخودم و واسه هر برخورد..شدم کیاتاقش نزد به

 ..به در زدم و وارد شدم يا تقه

 ..بود ستادهیپنجره ا يش قالب کرده بود و رو به رو نهیس يپشت به من دستاشو رو شهنام

 ....نشستم یچرم یصندل يبه و بستم و ل در

 :گفت یعصب يکه برگرده با صدا نیا بدون

 ؟........خونه یبرگشت رید یعوض نیبه خاطر ا روزیپس د _

 ....ندادم یجواب

 ....؟يبا من بحث کرد کهیمرت نیاونروز به خاطر استخدام هم _
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 :گفتم یعصب

 ........کینه مرت یِفرنود نه عوض _

 :حرفم داد زد ونیم

 ...ند دهنتوبب _

 ..دستشو تو موهاش فرو کرد یعصب

به نفعته از االن باهام رو ..یبا من طرف یکلمه دروغ بگ کیباران اگه .........جواب سؤاالم و، مو به مو بده _

 ..یراست باش

 ....که تو صداش بود یبا همون خشم..رو به روم نشست یصندل يرو

 ن؟یچند وقته با هم _

 ..کنم یداغِ دلمو سرش خال ختم،یکه ر ییاشک ها يت به خاطر همه خواس یدلم م..شدم یعصب

 ه؟یسؤاال واسه چ نیا _

 :زد داد

 ..جواب من و بده _

 ...گرفتم یم شیداشتم آت تیعصبان از

 ...نگفتم؟....میخور یما به درد هم نم..همون روز تو اتاقت بهت گفتم منو انتخاب نکن _

 :شمرده شمرده گفت ،یلحن عصب با

 ن؟یبا هم.....وقته........ندچ _

 :رابط مون رو گفتم اتیجزئ يتو چشماش زل زدم همه ...ایو زدم به در دل

 ...میعــــاشق هم بود..میخواست یهمو م..هشت ماهه _

 ...دیرو فهم یامروز هم که همه چ....میبا هم بود روزید...آره..بشه يجد یروزا همه چ نیبود تو ا قرار

 ..گذاشته بود یصندل يفلز يدسته  يمشت کرده رو دستاشو

 ........خواستمیو م نیمنم هم..شده یعصب یبود با حرفام حساب دایپ

 .. خودش خواست..انتخاب کنه دیمن بهش هشدار داده بودم که من و نبا..طرفه یبفهمه با ک دیبا

 ..............نهیش یلرزشم م يخوره، پا یخربزه م یک هر

 ..دیاش کوب نهینوك انگشتاشو به س یبا حرکت عصب...برداشت یصندل ي دسته يراستشو از رو دست
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 ..یش یهم زنم م گهید يهفته  کیتا ..یتو االن نامزد منــ _

 ..که تو وجودش بود ادامه داد یبا تمام خشم و

 ..یکش یآشغال و خط م ي کهیمرتـــ نیدور ا _

 ..کنم یتر م اهیس نیروزگارت و از ا وگرنه

 یم دهیند گهید يزایچ یلیو خ..مامان...به خاطر آقا جون دم،یو ند دمید یچهم هر  امروز

 ؟...........يـــدیفهم..رمیگ

 ..مهابا دستم سمت قلبم رفت یداد زد که ب چنان

 ...ستادیپنجره ا يشد و دوباره رو به رو بلند

 یبه ضررت تموم م يجوروگرنه بد..وقت تکرار نکن چیه گهیاشتباه تو د نیا...ریبگ يباران حرفامو جد _

 ..رونیحاال برو ب..شه

 ....اومدم رونیحرف بلند شدم و از اتاق ب یب

 ...پس شون زدم تیبا عصبان...شد ریسراز اشکام

 ..حرفام نظرش راجع به ازدواج با من عوض بشه دنیداشتم شهنام با شن انتظار

 ..سادهیازدواج مسخره وا نیا يسفت و سخت پا اما

 ...........نیحاال بب...کنم یم مونتیپش..کنه یم يجفتمون باز ي ندهیاره با آچرا د..چرا آخه

 

 شهنام

 ....رو انجام دادم صیترخ يها کار

 ..از پرستار تشکر کردم و به سمت آقا جون رفتم..چرخ دار نشسته بود یصندل يجون حاضر و آماده رو آقا

 ن؟یسالم آقا جون بهتر _

 ....مبهتر...شکر خدا..سالم پسرم _

 ..خب خدا رو شکر _

 ..چرخ دار و گفتم و راه افتادم یصندل يفلز يها دسته

 :گفت زدیکه تو صداش موج م یجون با خوشحال آقا

 ..!!يپاك منو فراموش کرد یقدر که سرگرم باران نیا..منتظرت بودم نایزود تر از ا..يکرد ریشا دوماد د _
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 ...آره آقا جون بدجور سرگرمم _

 ...دادم لیپوزخند به خودم تحو هیتو دلم  و

 ..نشستم پشت فرمون..نشوندم نیماش يجلو یصندل يرو اطیجون رو با احت آقا

 ..راه افتادم الیطرف آقا جون رو بستم و به سمت و یمنیکمربندا

 ..نیرو مشخص کن یشه زود تر قرار عقد و عروس یاگه م...خواستم بهتون بگم  یآقا جون راستش م _

 :لبش نشست يرو یقیعم لبخند

 ...!ندازم یرو راه م یفردا سور و سات عروس نیمن هم ياگه تو بخوا.. حتما پسرم _

 :کرد و ادامه داد مکث

 !؟يعجله دار یلیانگار خ _

 ..دادم رونیمو ب نفس

 ..یلیآره خ _

 ...........متوجه حالم نشد....خوشحال شده بود یلیخ شنهادمیاز پ انگار

 هفته چطوره؟ نیهم يشنبه  5...خب پسرم _

 ..رمق سرم و تکون دادم یب

 ..موافقم آقا جون _

 ..اندازم یفردا سور و سات و راه م نیمن که گفتم هم ،یصبر کن یتون یشنبه نم 5اگه تا  _

 ...دیبلند خند يبا صدا و

 ...کنه یم ییبنده خدا چه فکرا...نشست رو لبم یجون یب لبخند

 ............ستیبهشون ن يدیام چیو از هم داغون تَرن و هدو نفر دل خوش کرده که هر د به

 

 باران

 ...نبودم ایدن نیمن انگار تو ا...مینزد یکدوم حرف چیبه خونه ه دنیتا رس.......پشت فرمون نشست بهار

 ..چشمم بود يفرنود مدام جلو رفتن

 ...دیچیپ یمدام تو سرم م حرفاش

 ...جا برسه نیکارم به ا دیچرا با آخه
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 ...زنگ زدم خاموش بود شیظهر تا حاال هر چه قد به گوش از

 ..که حرف بزنم..داد یبهم فرصت م کاش

 ...نجات بده تیوضع نیمن و از ا بگم

 ..کارم و بپرسه لیکه از من دل نیبدون ا..رفت اما

 ..گرفت و رفت دهیعشق و عالقه مو نا د ي همه

 ....ازدواج و قبول کنم نیداد که من مجبور شدم ا یموند و گوش م یم دیبا

 ............خواسته دادم نیکه به اجبار تن به ا دیفهم یم دیبا

 ...میوارد راهرو شد...و تو قفل در چرخوند دیبهار کل...خونه میدیرس

 ..سالم کردم و به سمت اتاق راه افتادم....و بابا حاضر و آماده به سمت مون اومدن مامان

 :مامان

با بهار آماده  میمون یمنتظر م..جمع شدن الیهمه تو و..مرخص شده مارستانین امروز از بآقا جو..زمیبارا عز _

 ..میکه بر نیش

 ..ستادمیپله ها ا يرو

 ..دیشما بر..خسته ام یــــلیمن خ _

 :رو به بهار گفتم و

 ..نداشته باش يبه من کار..تو برو آماده شو _

 :گفت یبا نگران مامان

 ..ینها بمونتو خونه ت شهینم زمیعز _

 :گفتم لکسیر

 ..ستمیبچه ن یعنی نیدیمن و شوهر م یوقت...ستمیبچه ن گهیمن که د _

 :بغض گفت با

 ..به خاطر آقا جون..رهیگ یآقا جون اول از همه سراغ تو رو م _

 :گفتم یعصب

 ...نیدست از سرم بردار گهید.....کردم و کردم یم دیکه با يبه خاطر آقا جون کار _

 :بابا اومد سمتم و گفت...شد رهیاشک آلود بهم خ يشمابا چ مامان
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 ..میریکار و بگ نیا يجلو میکدوم از ما تونست چیه..نداره تیدخترم خوب _

 يِمخالفت کردن مساو ت،یوضع نیاما با ا...یکش یم یچ میفهم یم...میتو ناراحت يو مامانت هم به اندازه  من

 .....با از دست دادن آقا جون

 :ث کردلحظه مک چند

 ...میمون یبرو آماده شو منتظر م_

 :التماس گفتم با

 ..خوام تنها باشم یم...خسته ام ..دیشما بر...کنم بابا یخواهش م _

 ..کردم یبشه پله ها رو به سرعت ط ریکه اشکام سراز نیقبل از ا و

 ..شد ریحال در مونده نشستم رو تخت و اشکم سراز یب

 ..کردم یم هیصدا گر یب

 ...و بکنم يهر کوفت و زهرمار...شهنام..خاله..مراعات حال آقا جون دیبا..کردم ریتوش گ هیتیچه وضع نیا ایخدا

 چیه..دردم و بگم یبه ک....احساس دارم........بابا منم آدمم..کنه ینفر حال من بخت برگشته رو درك نم هی اما

 .......فهمه یکس من و نم

 ...به در خورد يا تقه

 ..میر یم میباران ما دار _

 ...بود ستادهیبهار بود که پشت در اتاق ا يصدا

 ..نمتیب یشب م...یاما بهتره تو خلوت خودت باش..خواستم تنهات بزارم ینم زمیببخش عز _

 ...دیبه گوشم رس يبسته شدن در ورود يصدا هیاز چند ثان بعد

 

 شهنام

 ..رداشترو ب یو گوش فونیخاتون رفت سمت آ..به صدا دراومد فونیآ زنگ

 :از چند لحظه گفت بعد

 ..آوردن فیخانم با آقا بهادر تشر دایش _

 :گفت...که ازاقوام دور آقا جون بودن يو رو به مهمونا، زن و مرد...جون با لبخند به من نگاه کرد آقا

 ..ستیپسرم دل تو دلش ن..نامزد کردن دایبا باران، دختر ش یشهنام به تازگ _
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 ...داد جمع لیتحو یمصنوع لبخند

 ..نبود ينه از باران خبر...باران؟...بهار.....عمو بهادر......خاله..سالن باز شد در

 ...کردم آروم باشم یو سع دمیرو لبم کش یدست یعصب..زدم ینفس نفس م...شدم یداشتم منفجر م تیعصبان از

 :اول از همه آقا جون سراغ باران رو گرفت یاز سالم و احوال پرس بعد

 خانم کجاست؟ پس عروس _

 :گفت دایش خاله

 ...زنه به شهنام که بره سراغش یبعد زنگ م...رهیگ یدوش م هیگفت ..خورده خسته بود هیباران  _

 ..ستین نیا قتیحق دمیاز نگاه خاله فهم...زد یبزرگ لبخند پت و پهن آقا

 :بهار اومد کنارم و آروم گفت..مشغول صحبت شدن همه

 ..سراغش ياما بهتره بر..سته بودخورده خ هیباران ..شهنام _

 ...ومدیمامان و بابا هر چه قدر اصرار کردن ن..ارهیسر خودش ب ییاوضاع بال نیترسم با ا یم

 :و به سمتم گرفت دیکل

 ...يدر ورود دیهم کل نیا..اطیدر ح دیکل نیا ریبگ _

 ....دمیپالتو مو پوش...به سمت اتاقم را افتادم...و ازش گرفتم دیکل

 ...شد یسرم داشت منفجر م تیاز عصبان....رونیزدم ب الیو از

 ...کم تر بشه میاز فشار عصب دیکردم تا شا یسرعت رانندگ به

 

 باران

 ...من يدرست مث چشما..بود یهوا بارون..نگاه کردم اطیبه ح يقد يشدم و از پنجره  بلند

 ............م شدت گرفتا هیهق هق گر...شده یت، بارون یبارون يچشما ینیکه بب ییکجا فرنود

 ...یچرا نگفت...فقط مال من...باران مال منِ یگفت یو م یگرفت یشهنام دستمو م يجلو کاش

 ....میکه مال هم...میخوا یکه ما همو م...ومدیهمه حساب دستشون م دیبا

 ...برگشتم رو تخت نشستم......و پاك کردم اشکام

 ..فرنود و گرفتم يشماره ..آوردم رونیکه کنار تخت بود ب فمیمو از تو ک یگوش

 ....باشد یدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م......دیچیکه تو گوشم پ ییتنها صدا هیاز چند ثان بعد
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 .....رونیبلند شدم و از اتاق رفتم ب....دمیرو رو تخت کوب یگوش یعصب

 .......آب سرد بشه کمیآب و باز گذاشتم تا  ریش...آشپزخونه شدم وارد

 ...نخورده بودم اما گرسنه ام نبود یچیتا حاال ه روزیکه از د نیبا ا.....دمیو پر آب کردم و سر کش نوایل

 ...رونیبرگشتم که از آشپز خونه برم ب..گذاشتم ییظرف شو نکیرو تو س وانیل

 ...یلعنت....ناله ام بلند شد...خورد يغذا خور زیم یچوب هیشستم محکم به پا انگشت

 ...منیکه خواستم برم سمت نش نیهم...اومدم رونیز آشپز خونه بلنگان ا لنگان،

 ..دیکوب یم م نهیقلبم از ترس به س..دمیراهرو د وارید يرو، رو يا هیکردم سا احساس

 توان مو جمع  يهمه ... نداشتم از جام جم بخورم جرعت

 .......آوردم رونیرو از تو کشو ب آشپزخونه يچاقو...سرو صدا برگشتم تو آشپزخونه یتند و ب يو با قدم ها کردم

 ...چاقو از دستم افتاد......دمیکش يبلند غیج....بود ستادهیکه برگشتم شهنام پشت سرم ا نیهم

 ....بودم دهیترس یلیخ...نشستم یصندل يحال رو یقلبم گذاشتم و ب يو رو دستم

 ..دستم گذاشت يآب قند رو جلو وانیل شهنام

 ..بخور _

 :گفتم یو عصب و کنار زدم وانیل

 داده؟ دیبهت کل ی؟ اصال ک...تو يچرا مث دزدا اومد _

 ..ستادیرو به روم، ا نهیدست به س شهنام

 ..توپت پره...هیچ _

 ...خواستم سکته کنم یم _

 ازت معذرت بخوام؟ دیمن االن با یعنی _

 :گفتم یبلند شدم و با دهن کج..خند زد پوز

 ..کنم یازت معذرت خواه دیمن با...نه _

 ...کنارش رد شدم که بازومو گرفت و مانع رفتنم شد از

 ...به خاطر رفتار امروزت...يازم معذرت بخوا دیآره تو با _

 :که شهنام گفت....و به سمت اتاق را افتادم...دمیکش رونیبازوم و از تو دستش ب یعصب

 ..همه منتظر عروس خانم هستن...الیو میبر دیبا..زود آماده شو _
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 :فتملب گ ریز

 ..باش الیخ نیبه هم _

 ..منتظرم _

 ...دست از سرم بردار..خسته ام..امیجا نم چیمن ه _

 ...اتاق شدم و در و قفل کردم وارد

 ...گردنم باال آوردم ریو پتو رو تا ز دمیتخت دراز کش رو

 ...چشمام و رو هم گذاشتم...شه یم الیخیبدونه قصد رفتن ندارم ب یوقت

 ...شه ینم الیخیتا من و سکته نده ب...کرد دنیه در زد، قلبم تند، تند شروع به تپکه ب یمحکم يتقه  با

 گفتم؟ یچ يدیباران نشن _

 ..شه یدر باز نم دیکه د نیهم..رو چرخوند رهیدستگ...رو زدم کنار پتو

 :گفت یبا لحن محکم..کار و تکرار کرد نیبار ا نیچند

 ...رو یلعنت نیباران باز کن ا _

 ....هار زانو رو تخت نشسته بودمطور چ همون

 ..دیبه در کوب مکحم

 ....در و باز کن ومدهیمن باال ن يباران تا اون رو _

 ...داد یشد گوش م یتر م یزل زدم به در و به صداش که هر لحظه عصب...تو حال خودم نبودم انگار

 ...رونیب ییایتا باالخره ب نمیش یجا م نیاگه شده تا فردا صبح هم _

 ...بهار بود...زنگ خورد میلحظه گوش نیمه در

 ...شکنم یخورم در و م یقسم م یاالن باز نکن نیاگه هم..در و باز کن...گم یبار م نیباران واسه آخر _

 ...و جواب دادم تلفن

 ؟...بله _

 هنوز؟ شهنام اومد سراغت؟ يباران خونه ا _

 ..جاست نیآره ا _

باز دن در به گوشم  يصدا...سادمیو برگشتم کنار پنجره وا..خوندمقفل چر يو تو دیکل...به سمت در رفتم و

 ..دیرس
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 ..نگرانته یلیمامان خ...آقا جون منتظره نییایزودتر ب _

 ..باشه _

 ..فعال..مواظب خودت باش _

 :گوشم گفت يکه از شدت خشم دو رگه شده بود آروم تو ییشهنام با صدا. آوردم نییکه از کنار گوشم پا ویگوش

بهتره بگم ...یش یم مونیاز کارت پش..یکن رید هیثان کیاگه .....قهیفقط دو دق..دم در باش گهید قهیدق 2 تا _

 ...کنم یم مونتیپش

 ..رفت و

 ...برخورد نفساش به گوشم و گردنم چندشم شد از

 ...دمیدستمو با خشم به طرف گوشم کش رونیمطمعن شدم از اتاق رفته ب یوقت

 ....دمیشهنام انجام بدم ترس يلوکار و ج نیکه ا نیا از

 ..شه یم کیدونستم از لجش بهم نزد یم

 ....رمیقرار بگ تیوضع نیکردم تو ا یوقت فکرشو نم چیه

 ...خدا...وضع نجات بده نیمنو از ا...منو نجات بده ایخدا

 ...دمیدست خودم م يکار هیحتما امشب ...کنم ریدونستم اگه د یم...شد ریسراز اشکام

 ..شدم میعوض کردن کرم گن مشک الیخیب...آوردم رونیتو مو از تو کمد لباسا بپال عیسر

 ..کردم یشهنام و ط نیخونه تا ماش ریتند مس يرنگ مو رو مو هام انداختم و با قدم ها یآب شال

و  نیاستارت زدن ماش يو بستم که صدا اطیاومدم و در ح رونیب..وقتم تموم بشه قهیدق 2نمونده بود  يزیچ

 ..دمیشن

 ...زدم ینفس نفس م دمییاز بس دو...رفتم و سوار شدم نیبه سمت ماش یمعطل یب

 ...به سرعت از جا کنده شد نیماش

 ...عشق سرعت نبودم...روند یم نویماش ادیسرعت ز با

 ..چشم دوختم رونیبه ب....نشون ندادم یبودم اما عکس العمل دهیکه ترس نیا با

 ...تر شد شیتش بسرع...بار دنده رو عوض کرد نیا

 ...شدن یم دیناپد دمیچشم به هم زدن، از د هیتو  ابونیخ يتو يها نیو ماش آدما

 :کردم لرزشش و از ترس پنهان کنم گفتم یم یکه سع ییصدا با
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 ؟یرون یقدر تند م نیا يچرا دار یشه بگ یم _

 :گفت یعصب يصدا با

 ...کمربند تو ببند _

 ...کرد ادیشماره ز نیولوم آهنگ و تا آخر...ذاشتدگمه پخش گ يانگشت اشاره شو رو و

 ...انگار زده بود به سرش....نکردم یحرفش توجه به

 :زد داد

 ...گفتم کمر بند تو ببند _

 ...و رو سرم انداختم صدام

 ...بندم ینم _

 ...یلعنت _

سمت  دشیو کشگردنم رد کرد و کمربند و تو دستش گرفت  ریدست راست شو از ز..که داشت یهمون سرعت با

 ..نییپا

 :شو به رو به رو دوخت و گفت نگاه

 ..رشیبگ _

 ..دمیکش رونیو از تو دستش ب کمربند

 ...بندم ینم _

 :داد زدم...فاصله همون کار و تکرار کرد بال

 ...مواظب باش _

 ..............زد رو ترمز عیروندن سر یکه آهسته م ینیماش دنیبا د...نگاه شو به جلو دوخت عیسر

 ....محکم خورد به داشبورت میشونیپ

 ....آخ _

 ...گذاشتم میشونیپ يو رو دستم

 :گفت تیبا عصبان..پخش و خاموش کرد دستگاه

 ..تکرار کنم دیحرفو صد بار با هی...یکن یم يمث بچه ها لجباز  _

 :گفتم یعصب
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 ...سر من داد نزن _

 ...زنم یمن هر طور که بخوام حرف م _

 ....زده شد شهیبه ش يکه تقه ا جواب شو بدم خواستم

گشت ارشاد  يبه دور گردن داشت حدس زدم از مأمورا هیو چف..بود ستادهیا نیکه کنار در ماش یپسر جوون از

 ..باشن

 ...بودن ستادهیا ابونیپوشش کنار خ نیبا هم گهیچند تا پسر د..رو به رو نگاه کردم به

 ..شد رهی،خداد و منتظر به پسر جوون نییرو پا شهیش شهنام

 ..ریشب بخ _

 :حوصله جواب داد یب شهنام

 ..ریشب بخ _

 .....معلوم نبود.دیشد یاگه زود متوجه نم..دیرس یبه نظر م ادیز یلیسرعت تون خ _

 :حرفش گفت ونیم شهنام

 تونم برم؟ یم..فتادهیهم ن یحاال که متوجه شدم و اتفاق _

 :گفت ظیبا غ..شد یاز لحن شهنام عصب انگار

 ..کنار بزن _

 ؟..رو بزن کنار یچ یچ _

 ..بزن کنار..مردم و معطل نکن..سادهیپشت سرت وا نیآقا بزن کنار ماش _

 ..سرش و رو فرمون گذاشت..پارك کرد ابونیرو کنار خ نیبه اجبار ماش شهنام

 ...میو کم داشت نیهم...بود میشونیهنوز رو پ دستم

 دارن؟ یخانم با شما چه نسبت نیا _

 ..پسر بودهمون  يصدا

 ... فرمون برداشت يشهنام سرش رو از رو _

 ..نه؟یشما کارتون هم _

 ..جواب بده دمیآقا سؤال پرس _
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 ..نیچرت و پرتا رو بپرس نیا نیریگ یمردم و م نیجلو ماش نِ؟یکارتون هم..تو جواب سؤال منو بده _

 ..مید یانجام م میمون رو دار فهیما وظ _

 ..بند و بساطو نیبابا ا نیجمع کن فه؟یوظ مردم هم شد نیزدن ماش دید _

 ..حرف دهن تو بفهم آقا _

 ...شدم نگران

 ...شهنام بسه _

 :توجه به حرف من رو به پسره گفت یب

 ..دیکن تیبهتره شما حد خودتون رو رعا _

 جا چه خبره؟ نیا _

 :پسره رو بهش گفت....بود ستادهیبود که کنار همون پسر ا يمرد يصدا

 ..نیشون کن ییشما باز جو دییبفرما _

 ؟ییبازجو نیگیمسخره م يسؤال نیآخه شما به ا ؟ییباز جو _

 :مرد رو به شهنام گفت اون

تا  نیرو بد..مهیکارت ب..نامه یگواه..نیکارت ماش..نیبش ادهیپ نیلطفا از ماش...نیکنم آروم باش یخواهش م _

 ...چِک کنم

 ...میکرد يریبابا عجب گ يا

 ..شد ادهیپ نیرو برداشت و از ماش یدست فیک هیمت داشبورت برد و دستشو به س شهنام

 ...دییبفرما _

 :گفت..چک کرد...نیکه کارت ماش نیاز ا بعد

 داره؟ یخانم با شما چه نسبت نیا _

 :دستشو تو موهاش فرو کرد شهنام

 ..زنمه...زنمه آقا.....نیاالف مون کرد _

 :با دست اشاره کرد...م مانعش شدخواست به من نگاه کنه که شهنا یشد و م خم

 ..گم زنمه یم ؟یکن یکجا رو نگاه م _
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 :تر بود با آرامش گفت شیکه انگار از پسر جوون حوصله اش ب مرد

 ...از خانم هم سؤال کنم نیآقا اجازه بد _

 ..بهم انداخت یقینگاه دق نیماش ي شهیخم شد سمت ش و

 با شما داره؟ یآقا چه نسبت نیخانم ا _

 :گفتم یمعطل بدون

 ..شوهرمِ _

 :رو به شهنام گفت...ستادیا صاف

 ..نیبر نیتون یم دییبفرما _

 ..میموند یجا م نیهم دیکرد تاصبح با یم دایادامه پ يجور نیفکر کنم اگه هم...بودن نیهم ریگ فقط

 .....آهسته تر از قبل راه افتاد یلیبار خ نیپشت فرمون نشست و ا یبدون معطل شهنام

 ...پشت سر شهنام راه افتادم..تر شده بود شیشدت بارون ب..بون پارك کرد هیسا ریو زر نیماش

 ...شد دهیبسته شدن در سالن نگاه همه به سمت مون کش يبا صدا...میسالن شد وارد

 ...نداشتم ییباهاشون آشنا..هم سن و سال بابا مامان تو جمع بودن بایکه تقر يو مرد زن

 ...به همه سالم کردم رو

 ...بهم اشاره کرد که همراهش برم..کنه یشدم مامان بد نگام م متوجه

 ..بود ستادهیپله ها ا يباال مامان

 :دست بهم اشاره کرد با

 رازیآقا جون مهموناش از ش..نیتو رو خدا شلوارش و بب ؟يلباسا اومد نیچرا با ا ه؟یچه سر و وضع نیباران ا _

 ؟..مگه شهنام بهت نگفته بود..اومدن

 ..مامان سر رفت يام از حرفا لهحوص

 نیمنم مجبور شدم با هم..عجله کرد  نقدیتون ا زیعز يخواهر زاده ..تو روخدا الیخیب...مامان حوصله ندارم _

 ..امیلباسا ب

 :به من انداخت و گفت یهینگاه عاقل اندر سف مامان

 ...ساعت اومده دنبال تو 2شهنام  _

 ..له کردهچرا عج یاز خودش بپرس يبهتره بر _
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 ...به همه جواب پس بدم دیبا...میکرد يریعجب گ.....اَهههه...وارد اتاق شدم و در و بستم و

 :گفتم...کنار تخت بود خم شدم یعسل يرو عکس شهنام که رو...اتاق نیمن چرا اومدم تو ا حاال

 ..ازت متنفرم _

 ..شتم سمت درو برگ ستادمیا عیسر..دمیباز شدن در اتاق و شن يلحظه صدا نیهم در

 ...راحت شد المیخ..که وارد اتاق شد دمیو د بهار

 ؟..نیکرد ریقدر د نیچرا ا _

 ..کردم فیبراش تعر یرو کل هیقض

 ..به در خورد يا تقه

 ..باران_

 ..بود شهنام

 :بلند شد بهار

 ..برم گهیمن د _

 ..سمت در رفت و در و باز کرد به

 ....باران..ییبهار تو..اه _

 ..نییمن برم پا..اتاقِ باران تو _

 ..شهنام وارد اتاق شد و در و بست....رفت بهار

 ..صحبت کنه یعقد و عروس خیخواد در مورد تار یآقا جون م.. نییپا میبر _

 ..بود یپوزخند عصب هیالعملم تنها  عکس

 ..میپاشو بر _

 ..سادمیرو به روش وا..رفتم جلو.. رو تخت بلند شدم از

 :گفتم یو با لحن آروم...لبم نشوندم يخند گوشه  شین هی...دمیکش یقینفس عم یآروم به

 .............میمن و فرنود عاشق هم یدون یو هم خوب م نیو ا...ندارم يمن بهت عالقه ا یدون یتو که م _

 ...شد ریاشکم سراز..پلکامو رو هم فشار دادم....چپ صورتم سوخت سمت

 ...تخت نشستم يعقب برداشتم و روقدم هام و رو به ..که برگردم نیا بدون

 ..ختمیر یصدا اشک م یب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ١٢٠ 

 :همون طور که پشتش به من بود...بود ستادهیکنار پنجره ا شهنام

 ...باران _

 ....رونیبرو ب _

 ..تند به سمتم اومد يو با قدم ها برگشت

 ؟...یچ یعنیمرد  هی رتیغ یدون یتو م _

 ...نامرده ستیمرد ناسمش  گهیزن دست بلند کنه د هیکه رو  يمرد _

 :گفت یعصب

 ......يمن زل زد يتو، تو چشما _

 ..و بهت گفتم قتیمن حق _

 ...خفه شو _

 ..بلند گفتم يبا صدا...ام شدت گرفت هیگر

 ..خفه شم و حرف نزنم دیبا یتا ک..شم یخفه نم _

 ..نییپا اریصداتو ب _

 ...ختمیر یهم اشک م پشت

 ..آروم بود یول يجد لحنش...رو طرفم گرفت يکاغذ دستمال

 ..میبه خاطر آقا جون تحمل کن دیجفتمون با..نکن هیگر...بسه _

چشمات از دست  يحرفا آقا جون جلو نیبا گفتن ا يخوا یتو که نم...میتحمل کن ــــدیبــا...کن باران گوش

 ...بره

 ..ادرممفقط به خاطر حال آقا جون و م..سادمیمسئله وا نیا يمن سفت و سخت پا ینیب یم اگه

 ..رفتم رونیاز اتاق ب..با پشت دست اشکا مو پاك کردم..رو از تو دستش پس زدم يکاغذ دستمال

 ..همه سرگرم صحبت بودن..نییپله ها رفتم پا از

 ..بهم نگاه کرده یمتوجه حضورم شدن با نگران یوقت نیریو خاله ش مامان

 ..اما برام مهم نبود..رو لو داد یقرمزم همه چ يچشما

 :رو به اقا جون گفت دنمیبا د شسرو

 ..!هم از عروس خانم نیآقا جون ا _
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 ..نشستم دایکنار بهار و خاله و...زدم یرمق یب لبخند

 :رو به من گفت يزیجون با لبخند غرور آم آقا

 ..!کم طاقتن یلیخ يامروز يجوونا..به پا بشه یزود تر جشن عروس دیبا _

 ...دهن وا کنه من برم توش نیکاش زم يا

 ....یزن یهمه آدم م نیا يجلو هیچه حرف نیا آخه

 ..کنن یم ییخودشون راجع به منو شهنام چه فکرا شیپ نایا..نییخجالت سرم و انداختم پا از

 :آقا جون گفت..اومد و کنار سروش نشست شهنام

هفته عقد و  نیمشنبه ه 5که ..میانشاءهللا از فردا تدارکات جشن رو با هم فراهم کن..سر اصل مطلب میخب بر _

 ..میرو به پا کن یعروس

 :رو به منو شهنام گفت و

 ؟..!هینظر شما چ _

 ..دادم لشیتحو یبه شهنام انداختم و پوزخند نا محسوس ینگاه مین

 ..؟ واقعا مسخرست...هینظر شما چ..جالبه...هه

 :و گفت دیجون خند اقا

 ..!ان عجله دارهتر از بار شیب یلیشهنام که خ..البته نظر شما که معلومه _

 ..نشدم هیمتوجه عکس العمل بق..ثابت مونده بود زیم يرو ینیریبه ظرف ش نگاهم

 :بهرام گفت عمو

 ..جشن شون رو انتخاب کنن خیبهتره خودشون تار ن،یاگه اجازه بد..آقا جون _

 ..میهفته جشن و برپا کن نیهم يشنبه 5امروز شا داماد خودش ازم خواست ...بهرام جان _

 ...تونست بگه یم یچ..نگفت يزیچ گهیبهرام د عمو

 ...امیبه حساب م جیوسط هو نیمنم که ا..گذاشته بود ونیرو با آقا جون در م یینها میکه تصم شهنام

 ..دعوت کرد يلحظه خاتون همه رو به صرف شام تو اتاق غذا خور نیهم تو

 ..بحث مسخره نجاتم داد نیرو شکر خاتون از ا خدا

 ..نمیشهنام بش شینداد که پ ریخدا رو شکر آقا جون گ..و بهار نشستم نیریخاله ش کنا

 ..به خوردن نداشتم یلیمن که اصال م..بهم خوردن قاشق چنگاال بود يصدا..ومدیکه م ییصدا تنها
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 ...کردم یم يدستم بود، باز يبشقاب جلو يهم که تو یهمون مقدار کم با

 ....به صدا در اومد میکه گوش دمینوش یداشتم جرعه جرعه م..مختیر وانیل يآب تو کمیو برداشتم و  پارچ

 ...فرنود بود يشماره  يزنگ رو نیا

 ....به پشتم زد یبه آروم نیریخاله ش...تو گلوم دیپر آب

 :گفت يجد يکه شهنام با صدا...خورد یهمچنان داشت زنگ م میگوش

 ...قطع کن ویگوش _

 ..که خواستم قطع کنم خودش قطع شد نیهم..دمآور رونیپالتوم ب بمیرو از ج یگوش عیسر

 ..پالتوم گذاشتم بیگذاشتم و دوباره تو ج لنتیسا يرو رو یگوش

 ...آخه يدار کاریبه من چ...غذا تو کوفت کن..کرد یبهم نگاه م یچشم ریمدام ز شهنام

 ..شده ونمیکه باهام داشته پش يحتما به خاطر رفتار امروز..بودم که فرنود بهم زنگ زده خوشحال

ازدواج و  نیا يبا هم جلو دیبا..ازش کمک بخوام دیبا..حرفامو بهش بزنم يهمه  دیبا..طور باشه نیکنه هم خدا

 ...میریبگ

 ؟يخور یخاله جان چرا غذا تو نم _

 ..رونیو از اتاق رفتم ب دمیرو عقب کش یصندل..شدم خاله ممنون ریس _

 ..در و بستم...دم سرعت از پله ها باال رفتم و وارد اتاق ش به

 ...فرنود وگرفتم يشماره ...آوردم رونیپالتو ب بیرو از تو ج یگوش عیسر

 ..بوق برداشت نیاول با

 ..الو _

 ..الو فرنود _

 قتیحق ياشکام بشم همه  زشیکردم مانع ر یم یکه سع یو در حال ستادمیاتاق ا يکنار پنجره ..کرد سکوت

 ....دادم حیرو براش توض

مقدمه  یآقا جون ب..میآقاجون جمع شده بود يالیهمه و شیدو شب پ..بدم حیبرات توض دید بافرنو نیبب _

 ..جمع در خواست شو گفت يجلو

 ..شیقلب یاما آقا جون به خاطر ناراحت..شهنام هم مخالفت کرده بود..مخالفت کردم من

 ..دادمیم من مجبور شدم مطمعن باش اگه به مخالفتم ادامه..فیخف يسکته  هی..کرد سکته
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 ...میکن دایمخمصه نجات پ نیکه از ا میکن يفکر هی دیحاال با..رفت یجون از دست م آقا

مشکل و با هم  نیبمون تا ا..حرف و زدم نیشهنام نگاه کردم و هم يتو چشما..خوامت یم..من دوستدارم فرنود

 ...میحل کن

 ..ام شدت گرفت هیهق گر هق

 ؟؟..بودم یامروز چه حال یدونیاما م...خوامت یمن چه قدر م یندو یتو خودت م...نکن هیباران، گر _

از راه  یکی هوی..يانتخاب کرد تیزندگ کیرو که به عنوان شر یکس..چقدر سخته یبفهم یستیمن ن يجا تو

 ..برسه و اونو صاحب بشه

 ...دیشهنام رو تو درگاه د هویکه  ختمیر یفرنود اشک م يحرفا يبه پا پا

 ...داد یطور به حرف زدن ادامه م نیفرنود هم...ر و بستاتاق شد و د وارد

 ...زد خشکم

 .شد یم نییباال پا شینیب يپره ها تیعصبان از

 ..رو از دستم گرفت یطرفم اومد و با خشم گوش به

 ......دست از سر باران بردار...شرف یب ي کهیمرت نیبب _

 ...شو خفه

 ........همه کاره شم من

 .......زن منه بارانم

 ......کار بوده نیبه ا یدروغ گفته خودش راض بهت

 اهیروزگار جفت تون رو س یبهش زنگ بزن گهیبار د کیاگه ..یبا من طرف یدراز تر کن متیبچه پاتو از گل نیبب

 .......کنم یم

 ...واریرو کوبوند به د یگوش محکم

 ..طرف هیهاش پرت شدن به  کهیکدوم از ت هر

 ..اشک آلود نگاه پر از نفرتم رو بهش دوختم يبا چشما...ورتم خوابوندص يتو یمحکم یلیهم س بعد

 :انگشت اشا ره شو به سمتم گرفت..بود یعصب یلیخ

 ..شه یتموم م نیجور کارا برات گرون تر از ا نیا..باشه ادتیو زدم تا  نیا _

 ..کنم یم اهیو خط بکش وگرنه روزگارتو س یعوض نیبودم دور ا گفته



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ١٢٤ 

 :زدم داد

 ..هست اهیس یکاف يزگار من به اندازه رو _

 ..برگشتم به سمت پنجره و

 ....گردوند برم

 ....يدختره ..کنم یترش م اهیس نیمطمعن باش از ا _

 :گفتم تیعصبان با

 ...گهیبگو د...هرزه؟ آره _

 :زد داد

 ..خفه شو _

 .......رونیرو از هر طرف برداشت و از اتاق رفت ب یگوش يها کهیت

 ...به دادم برس ایخدا...تخت نشستم يلبه  هیرهق هق گ با

 ..دستام گرفتم ونیسرم و م..ادیاز همشون بدم م..خالص بشم نایاز دست ا يچطور

 ........نزار..نزار فرنود و از دست بدم..پام بزار يراه فرار جلو هی...ایخدا

 ..اشکام نشدم زشیاما مانع ر..دمیباز شدن در اتاق و شن يصدا

 :بهار به گوشم خورد يصدا..برام مهم نبود..گهید یهر کس ایباشه  شهنام

 شده؟ یچ....باران _

 ..تخت نشست يرو کنارم

 ؟یکن یم هیچرا گر _

 :گفتم هیبغض و گر ونیم

 ..تونم تحملش کنم یهم نم هیثان کی یحت..ازش متنفرم _

 ..منو تو آغوشش گرفت بهار

 ..آروم باش...نکن هیگر زمیعز _

 ..بلند شدم و رفتم سمت در..کردم و ازش جدا خودم

 ..میحرف بزن نیبش...باران _

 :برگشتم یعصب
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 ..گذشته حتیازحرف و نص گهیمن کارم د _

 :نگران گفت بهار

 ..فقط آروم باش..گم ینم یچیباشه ه _

 یقول و قرارِ به هم م یهمه هرچ يجلو نییپا رمیاالن م نیهم..نزنم یتونم آرو باشم و حرف ینم گهید _

 ...مزن

مگه من موش ..رو ندارم يا گهیهر کس د ای...نیریکردن واسه آقا جون و خاله ش يباز لمیف ي حوصله

 ؟..میشگاهیآزما

 :به سمتم اومد عیدر گذاشتم بهار سر رهیکه دستم رو دستگ نیهم

 ..ریتو رو خدا آروم باش حال آقا جون و در نظر بگ..يبر يخوا یباران کجا م _

 ..وضع و ندارم برو کنار نیتحمل ا گهیروز من و در نظر گرفتن؟دمگه اونا حال و  _

 ..رونیو زدم کنار و رفتم ب بهار

سر حال  یلیهمه انگار خ..دیآقا جون و سروش به گوشم رس يخنده  يرفتم که صدا یم نییاز پله ها پا داشتم

 ..بودن

 ..شد یود و لبخند از لباش دور نمکنار شهنام که اخماش تو هم بود، نشسته ب نینگ..پله ها نییپا دمیرس

مو  یراحت زندگ الیاون وقت همه با خ..يکرد ینم يباز نیکاش من و وارد ا..يکرد یو انتخاب م نینگ کاش

 ..میکرد ینو م

 ..اومد یبهش نشون داده بود که خنده اش بند نم یدونم چ ینم.....دست اقا جون بود يتاپ سروش جلو  لپ

 :خنده گفت ونیم

 ..ببنده ونیخواد برا آقا جونش پاپ یسن و سال سروش م نیتو ا...عکس نگاه کن نیبه ا ایب..دخترم...باران _

 ..کنار آقا جون و به عکس نگاه کردم رفتم

 !باال بزنن؟ نیبرام آست هیاصال نظرت چ _

 ..اکتفا کردم یمن هم به لبخند مصنوع..دنیخند همه

 ..ختیو به هم رسر حال آقا جون تمام برنامه هام يها خنده

در حق من بد ...آره...بگم يزیاما نتونستم چ..که در حق من بد کرد نیبا ا..رمیبگ دهیشد خنده هاشو ناد ینم

 ..............کرد
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 ..بهار همراهم وارد اتاق شد..خونه میدیرس

 شام فرنود بود زنگ زد؟ زیسر م..باران _

 ..آره _

 ...دیپس شهنام فهم _

 ..آوردم یو از تنم در مکه پالتوم  یحال در

 ..دیکه شهنام سر رس..و بهش گفتم قتیحق يزنگ زدم همه  _

 ...من شد بیهم نص یلیس هی...کوبوند واریو به د یبعدشم گوش..حرف بارش کرد یرو از دستم گرفت کل یگوش

 ..يِازدواج اجبار نیقبول دارم ا..يریرو م یبد راه يدار..نگرانتم یلیمن خ.....باران _

 ..یکه با فرنود در تماس باش ستین یکار درست...نیشما رسما نامزد هم اما

 ؟...هیخودشون منطق ي؟ اما کار ها..دنیمن و بد جلوه م يچرا همه کارا _

ازدواج  نیبار ا ریاما ز..کنم یم یاگه شده خود کش یحت...دونن یو همه م نیا..خوام زن شهنام بشم ینم من

 ...رم ینم

 ..هم شهنام و یکن یکارت هم خودت و داغون م نیبا ا..اریدر ن يبچه باز..باشعاقل  کمیباران  _

 ..و امتحان کردم یهمه راه..از اولم بهش گفته بودم من و انتخاب نکنه..ندارم يمن به شهنام کار _

 ..کنه یرو انتخاب م نیکشه و نگ یشهنام از انتخاب من دست م م،یکردم با وجود فرنود تو زندگ یم فکر

 ..حرفش مونده يمرد پا هیمث .......هه..کار و نکرد نیا ماا

 ..يریرو هم بپز زایچ یلیخ دیاما با..يریراه و م نیا يدرسته به اجبار آقا جون دار...باران _

 ..حرمت حلقه تو نگه دار..نکن انتیزنگ زدن به فرنود به شهنام خ با

 ..رونیاز اتاق رفت ب و

 ...خانم جون بود اما دوست نداشتم دستم کنم ادگاریکه  نیبا ا..بود نیداشبورت ماشهنوز تو ...تو دستم نبود حلقه

 ...نیخانم جون افتاده ته داشبورت ماش يو چند ساله  نیچند ادگاری

 .. که داشتم يحال و روز نیاما با ا..حرمت نشون بدم ینداشتم اون حلقه رو ب قصد

 ...بود ءیش نیتر تیاهم یاون حلقه برام ب دیشا

 ..میشد مارستانیب یبه همراه بهار راه صبح

 ..میجفتمون از دست هم ناراحت بود..میکلمه هم با هم حرف نزد کی
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 ..میلباس به اتاق رست رفت ضیقصد تعو به

لباسشون اتاق و  ضیداخل اتاق بودن که بعد از تعو شگاه،یآزما ياز بچه ها گهیچند نفر د..ارایک..و سحر يشاد

 ....ترك کردن

 ..به طرفم اومد یبا خوشحال يشاد...میکرد مسال

 ...!مبـــــــارکه _

 :دمیپرس متعجب

 مبارکه؟ یچ _

 ؟..یکن یخبر از ما نامزد م یمعرفت ب یب...یتو با دکتر فروغ يِنامزد _

 ..رفت شیپ..یکن یکه فکر م يزیساده تر از اون چ یباور کن همه چ _

 :گفت سحر

 ..!میهست یمنتظر دعوت رسم یخب واسه عروس _

 ..دیبه گوشم رس اریک يصدا..زدم یجون یب لبخند

 ..خدا شانس بده _

 ..گفت یچ دنیهم شن....شراره.....سحر.....بهار

 ..رمیبگ دهیدادم نشن حیمنم ترج..فرم شدن یونی ضیتوجه مشغول تعو یب اما

 :گفت سحر

 ..یهست ول یخورده اخالقش خشک و رسم هی..هیواقعا مرد خوب یدکتر فروغ _

 :يشاد

 ..نِیدرست شم هم _

 ..اشاره کرد ارایبا چشم و ابرو به ک و

 :بهار

 ..باران زود باش _

 ..امیبرو منم م يتو با سحر و شاد _

 ..اما اصال حواسم بهش نبود...ارایموندم و ک من

 :گفت ارایکردم که ک یمقنعه مو مرتب م داشتم
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 ؟يدکتر و تور کرد يآقا يچطور! موحد _

 :و ادامه دادزد  پوزخند

 ..یهست یدختر زرنگ..خوشم اومد ؟يدل شو برد يجور نیکه ا ،ياستفاده کرد ياز چه حربه ا _

 ..هیکاه ریاما باطنت بدجور آب ز يدار یکه ظاهر آروم نیا با

 :که با حرفش سر جام خشکم زد رونیتوجه به حرفاش خواستم برم ب یب

 ! میشنو یم مارستانیب يتو یعاتیشا داًیجد _

 ...یعشق تو به فرنود نام يآوازه  گنیم

 ..دهیچیبدجور پ مارستانیتو دانشگاه، تو ب پِیپسر خوشت همون

 ..شهنام مانع حرف زدنم شد يکه صدا..طرفش برگشتم که جواب شو بدم به

 ...!عیسر..دیبه کارتون برس دییحرفا بفرما نیا يبه جا د؟یباف یبه هم م هیچ اتیچرند نیا _

 ..دیشهنام رنگ از روش پر دنیبا د ارایک

 ..جناب دکتر _

 ..حاال نیهم..سرکارتون دییبفرما _

 ..شد رهیبهم خ..ارایرفتن ک با

 ...داد و اتاق و ترك کرد رونیب یشو عصب نفس

 .....راه افتادم شگاهیحال به سمت آزما یب

 ...بهار زنگ خورد یگوش

 ....آره....نیممنون همچن..........سالم...بله _

 ...خدانگهدار..چشم..گمیهش مب چشم

 :رو قطع کرد و رو به من گفت یگوش

 ..خونه نیتا با هم بر یشهنام گفت بهت بگم منتظرش بمون _

 ..میرفت یکه هست خودمون م نیماش...هیخب چه کار _

 ..خسته ام یلیخ..و بده من چییسو..!دستور از باالست زمیعز _

 ..در آوردم و دادم دستش فمیرو از ک چییسو

 ..میقهر کرده باش ادینم ادمیالبته تا به حال ...دیکش یساعت هم نم 1کردن من و بهار به  قهر
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 ..بار به خاطر موضوع ازدواج من با شهنام کی نیا فقط

 ...زهیر یداره به هم م یموضوع همه چ نیخاطر ا به

روحم خسته ..خسته بودم..تمچشمام و بس...دادم هیتک واریسرم به د..انتظار منتظر شهنام نشستم یصندل يرو

 ...بود

 ..و شب و به روز رسوندم الیفکر خ یبودم و با کل داریوقت ب ریتا د شبید

 ...موندن با شهنام...گذشتن از فرنود..دونستم کدوم کار خوبه کدوم بده ینم واقعا

 ..باران _

 ..بلند شدم و پشت سرش راه افتادم..شهنام بود..و باز کردم چشمام

 ..دادم و چشمام و بستم هیتک نیماش یصندل رو به سرم

 ..گوشم رو نوازش داد یمیمال آهنگ

 .......رهیت يتنگه مث ابرا دلم

 ......ـــرهیمث زندون اس یحس يتو

 ..یدون ینم يزیاز احساس من چ تو

 ..یرنجون یمن و م يخودیب يدار که

 ..من باش يامشب جا هی

 ...که چشماش یاون يجا

 ...ومــــدیعشقش ن یدر خشک شد ول به

 امشب همسفر باش هی

 من در به در باش مث

 ..پشت پا زد ایاون که به دن يجا

 ..رمیآروم بگ یکن يکار دیبا

 ...رمیلحظه دستات و بگ کی دیبا

 ..خونه نیامشب باز به ا يبرگرد دیبا

 ...............بمونه ادتیلحظه ها  نیا دیبا

 ..رهیم شیپ يجور نیمن داره ا چرا سرنوشت ایخدا..تو چشمام نشست اشک
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 ...داغون بشم دیچرا من با..وسط انتخاب بشم نیا دیمن با چرا

 ..آورد نییولوم آهنگ رو پا شهنام

 ..با چشت دست اشکام و پاك کردم..و باز کرد چشمام

 :گفت يجد....رو به من کرد...رو پارك کرد نیماش ابونیگوشه از خ هی

 ..و بزنم بزار حرفام.. بسه گهید هیگر _

 ....یش یشنبه رسما زنِ من م 5

 ..یآشغال پاك کن کهیمرت نیزبون تو از ا...فکرت و...قلب تو دیبا...گم یم یگوش بده چ خوب

 ..نباشه یثیکه بعدها حرف و حد..زنم یخودت دارم م يحرفا رو جلو رو نیا..بهت اعتماد ندارم من

 ..بشه که اعتمادم بهت جلب یکن يکار یتو بتون دیشا اما

 :شد و ادامه داد یخورده عصب هی صداش

 ....با تو تکرار نشه یدگیمار گز نیبهتره ا...شدم دهیبار، مار گز کیگوش کن باران، من  _

 ..ینامرد ال اوبال هینه واسه ..يگم واسه هر مــرد یخوب گوش کن دارم م..سخته يواسه هر مرد انتیخ

 ..کنم یتکرار نم هگیحرفا رو د نیا...گم یم یگوش بده چ خوب

 ...کنم یداغونت م نمیازت بب یخورم اگه اشتباه یم قسم

 ..انتخاب با خودته گهید

 ..ازدواج هم مصرم فقط و فقط به خاطر آقا جون و مامانمه نیا يبرا اگه

 ..کردم یهم تحملت نم هیثان کی یحت شبتیبه خاطر رفتار د وگرنه

 ..ییایبود که به خودت ب نیهم که بهت زدم به خاطر ا یلیدو تا س اون

 ...کنار يها رو بزار يبچه باز نیا

 ...یم دهیناد یرو داشت کهیکه با اون مرت يهر رابطه ا..باران ریبگ يمو جد حرفا

 :گفتم یحرفش عصب ونیم

 ..ینا جور بکن يدم راجع به من فکرا یمن بهت اجازه نم..یگیم هیچ اتیچرند نیا..شهنام گهیبس کن د _

 ..یسوزون یکه واسه آقا جون دل م يقدر دلسوز شد نیتا حاال ا یز کضمن ا در

 ...يریبگ دهیناد کهیرابطه مو با اون مرت يخوایدلت به حال منم سوخته که م البد

 ....کرد یخشم بهم نگاه م با
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 ..ستیبرام مهم ن یکس چیمن خاطر ه..حاال تو گوش کن..آقا شهنام _

 ..تموم کنمرو  یامشب همه چ نیخوام که هم یم

 :زد داد

 ..کار از کار گذشته..يو بساز يبسوز دیاما با _

 ..کرد یبارت م نایبد تر از ا..من بود يجا گهید یهر کس..گفتم دمیرو که د يزیمن اون چ...گوش کن خوب

 ..زدم یعصب پوزخند

 ..مگه هست نمیبد تر از ا..یبگ یچ یخواست یم گهید...هه _

 :گفتم تیبا عصبان و

 ..یرو به من بزن يا گهیو هر کوفت و زهر مار د انتیانگ خ يندار تو حق _

 ..شد ادهیپ نیشهنام از ماش..ابونیرفتم کنار خ..شدم ادهیپ نیاز ماش و

 :گفت یعصب

 ؟يریم يکجا دار _

 :مچ دستم و گرفت..بهش ندادم یجواب

 ؟يراه بنداز يزیآبرور يخوا یجام م نیا..نیزود برگرد تو ماش _

 ..دمیکش رونیدستم و محکم از دستش ب..شو نداشتم نایتوهتحمل  گهید

 ..نمیتو بب ختیخوام ر ینم..گم شو ..به من دست نزن _

 :با خشم چشما شو بست شهنام

 ..نیباران برو تو ماش _

 ..چشماشو باز کرد و

 :دراز کردم یو به سمت تاکس دستم

 ..دربست _

 دهیکه تا اون روز ازش ند یتیمو تو مشتش گرفت و با عصبانچشم به هم زدن شهنام به سمتم اومد و بازو هی تو

 :بودم داد زد

 ..نیبرو تو ماش ید لعنت _

 ..که راننده راه افتاد و رفت..کردن یبا تعجب به ما نگاه م..بودن یکه تو تاکس ينفر چند
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 ..به صورتم زد یمحکم یِلیبازوم و از دستش جدا کنم که س خواستم

 ..تونستم تکونش بدم ینم یحت..تهکردم فکم در رف احساس

 ..اون لحظه چشمام بسته بود تا

 ..و زار بزنم نمیبش تمیخواست به خاطر وضع یم دلم

 ..شهنام از دور بازوم شل شد دست

 ..دادم و نشستم هیشهنام پارك شده بود تک نیکه جلوتر از ماش ینیبه ماش..ستمیبا نتونستم

 :زد یتوش موج م یمونیه پشک ییدستش و طرفم گرفت و با صدا شهنام

 ..بلند شو...باران _

 :گفتم یعصب

 ..تنها باشم خوامیبرو م..دست از سرم بردار...دست تو بکش _

 :اومد و گفت نیبه طرف ماش یلحظه خانم نیهم در

 ..حرکت کنم خوامیم ن؟یبلند ش شهیم دیببخش _

 ..میریبگ یکه تاکس ابونیرفتم کنار خ...کردم و بلند شدم یخواه عذر

 :اومد کنارم آروم دست مو گرفت شهنام

 ..بچه نشو..باران _

 ..نیکنم برگرد تو ماش یم خواهش

 ..رسونمت خونه یم خودم

 ..نیبرگشتم تو ماش..دمیکش رونیدستم و از تو دستش ب..مخالفت نکردم نیبه خاطر هم..آروم بود یلیخ لحنش

 ..مون رد و بدل نشد نیب یحرف چیبه خونه ه دنیرس تا

 ..شدم ادهیپ نیاز ماش یخداحافظ بدون

 ...........آوردم و در و باز کردم رونیب فیخونه رو از ک دیکل

 ..مامان و بابا تو آشپزخونه مشغول صحبت بودن..گذاشتم یو تو جا کفش کفشام

 ..تند رفتم سمت اتاقم که متوجه حالم نشن يسالم کردم و با قدم ها بلند

 ...پشت در نشستم یحال یبا ب...اتاق شدم و در و بستم وارد

 .....اشک و رو پوست سرد صورتم احساس کردم يقطره ها یِداغ
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 ....و نداشتم دادشیداد و ب..شهنام يتحمل تهمت ها..وضع و نداشتم نیتحمل ا گهید

 ..داشتم ازیبه آرامش ن یتر از هر وقت شیوقت ها ب نیا تو

 ..باشم...آقا جون..شهنام ...به فکر فرنود دیبا همزمان

 ......کشش ندارم نیتر از ا شیب گهید...منم آدمم بخدا

 ..برسه یبه عقد و عروس هیقض نیبزارم ا دینبا..هینجات بق يفرشته  شدم

 ..ستمین هیدست بق چهیکه باز من

 ..به در اتاق خورد يا تقه

 تو؟ امیباران ب _

 ......از کنار در بلند شدم و در و باز کردم...بود بهار

 ..کردم هیشد گر همتوج

 باران حالت خوبه؟ _

 ..شد ریاشکام سراز لیس...تخت نشستم رو

 ..تحمل ندارم گهید..داغونم يا گهیتر از هر وقت د شیب...ستمینه خوب ن _

 ...دستشو رو دستام که تو هم قفل شده بودن گذاشت..کنارم نشست بهار

 ...آروم باش زمیعز _

 ..کنه یاش داره جفتمون رو داغون مشهنام با کار..اروم باشم  يچطور _

 ...بهش ندارم يعالقا  چیخواد قبول کنه که من ه یدونم چرا نم ینم

 ..شه فرنود هر لحظه ازم دور تر بشه یداره باعث م اون

 ؟؟...یچ یعنی یفهم یم..شهنام نامزدته...کن رونیفکر فرنود رو از سرت ب...باران يوااااا _

 ..و از رو دستم برداشت دستش

 کو؟ تینامزد يحلقه  نمیبب _

 ..ندادم یجواب

 ...باران با تو _

 ..نِیتو ماش _

 !نامزد کرده؟ نتیشهنام با ماش انایاح _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ١٣٤ 

 ...مزه یب _

 ..یش یرسما زنش م گهیچند روز د..اون نامزدته...ــــدیبا..یبه فکر شهنام باش دیباران تو با _

 ..بد ایخوب ..بود گذشت یفرنود هر چ..شه یاول از همه به ضرر خودت تموم م...باران نکن

 ..کاره نیتو ا یمصلحت دیشا..و به دست سرنوشت بسپر خودت

 ..کنن یکه با تمام وجودم دوستش دارم جدا م یمن و دارن از عشقم از کس.. یآخه چه مصلحت _

 ..یشهنام و قبول کن يمجبور..ییایکنار ب هیقض نیبا ا دیبا _

 ..میشام بخور نییپا مین زد که برلحظه مامان صدامو نیهم در

 :گفت بهار

 ..میپاشو بر _

 ..خسته ام..خوام بخوابم یم..ندارم لیباور کن م _

 ..اما به حرفام فکر کن..ریشب بخ..باشه _

 ..رمیازدواج رو بگ نیا يتونم جلو یم يچطور...شم یم وونهیدارم د گهید.....ایخدا

 ....کنه یهم کمکم نم مطمئنم باران...؟ي؟ اما چطور...کنم فرار

 ..کنم یکالفه و عصب نیتر از ا شیکنم که شهنام و ب يکار نیتنها راه ا پس

 ...تا خسته بشه خودش پا پس بکشه ارمیدر م يکنم بچه باز یقدر لج م نیا

 ..دیرس یبه ذهنم نم یچیمسخره ه يفکرا نیجز ا واقعا

 ..خواب به سراغم اومد هودهیب الیفکر و خ یاز کل بعد

 

 :شهنام

 ..يزیریآخه چرا من و با حرفات به هم م یلعنت..از خودم از باران...بودم یعصب یلیخ...الیو دمیرس

 ...کنم نیبهش توه..کنم يدوست نداشتم باهاش بد رفتار اصال

 ..غرور دارم..مردم هیمن ..تحمل نداشتم گهید..که زد ییبه خاطر حرفا اما

 ..شدم یطناز شکسته نم انتیحد از خ نیتا ا..نکرده بودمبودم رو حفظ  یرانیاگه اصالت ا دیشا

 ..فکرم و به خودش مشغول کرده..دیموضوع جد هیبا ..بار هم باران نیا حاال

 ..شه یبا باران داره تکرار م گهیبار د هی..که طناز با من کرد يکار
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 ......خواستم یمنکه طناز رو با تمام وجود م..بود یآخه گناه من چ....ایخدا

خوب با  يروزا..عشق مونو..يرو به هم زد یلعنت بهت که همه چ...شد یفکر کردن به اون روزا حالم بد م با

 .......هم بودنمون و

 ..کردم یو پله ها رو ط..سالم کردم يسرسر..رو کانا په کنار آقا جون نشسته بودن نایمامان ا..سالن شدم وارد

 ..شدم مونیکه باران رو انتخاب کرده بودم پش نیاز ا..نداختمرو تخت ا..پالتوم و از تنم در آوردم یعصب

 ..ازش سلب شده بود هیبه خاطر اون قض اعتمادم

 یپنجره نم ي شهیرو تو ش يزیخودم چ ریجز تصو..بود کیهمه جا تار..پرده رو کنار زدم..ستادمیپنجره ا پشت

 ..دمید

 ؟.....راه و ادامه بدم نیا..کردم یم کاریچ دیبا

 ..دمیپنجره د شهیمامان رو، رو ش ریتصو..در باز شد..دونستم مامانِ یم...به در خورد يا تقه

 ..شده؟ حالت خوبه يشهنام طور _

 ..خوبم........خوبم مادر _

 ..ستادیکنارم ا اومد

 ..خونه یبرگشت رید _

 ...با باران بودم _

 باران حالش خوبه؟ _

 ؟..حالش خوب باشه دیبه نظرت با _

 ..تو گرف دستم

 ..میبا هم حرف بزن..پسرم نیبش ایب _

 ..تخت نشستم يلبه  کنارش

 یاوضاع اونطور که م نیتو هم انتظار نداشته باش با ا..ستین یچیتو دلش ه..نداره یباران سن..مادر نیبب _

 ..ادیباهات کنار ب يخوا

مرد پخته  هیکه بتونه با اخالق  نیا ای..تو آشنا باشه دیکه با عقا ستین يو هفت، هشت ساله ا ستیدختر ب باران

 ..ادیکنار ب

 ..یباش یکن منطق یسع..يتر دهیاما تو فهم..جفتتون نبوده تیازدواج با رضا نیدرسته ا..بفهمش..ایراه ب باهاش
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 ..باالخره اون جدا از نامزدت دختر خالته..ینکن يموقع باهاش بد رفتار هی..مادر

انشاهللا همه ..شو بسپر به خدا هیبق..يراه و اومد نیا يجا  نیکه تا ا حاال..ازت دلخور بشه دایخواد ش ینم دلم

 ..شهیدرست م یچ

 ..به تو و بارانِ دشیتنها ام..حالش بهتره یلیرو شکر آقا جون خ خدا

 ..کردم یمامان فکر م يبود و به حرفا نییتمام مدت سرم پا تو

 ..نییپا ایتو هم لباسات و عوض کن ب..میمادر ما شام خورد _

 ..بلند شد اتاق و ترك کرد و

 ......به خاطر خاطر حال آقا جون..مامان یِحداقل به خاطر دل خوش........راه و برم نیتا آخر ا دیبا

 

 :باران

 ..شدم داریدست بهار ب يبا تکون ها صبح

 ؟..یدارشیب يندار الیخ..شد ریباران د _

 ..ستیحالمم خوب ن..تو برو _

 ؟..يشده؟ سرما خورد یچ _

 ..گذاشت میشونیرو پ دست

 ..که يتبم ندار _

 ..مث مامان يتو هم شد...خوبه حاال _

 ..خداحافظ...رمیمن م..خب یلیخ _

 ..یسرما تو تخت گرم و نرمت بخواب نیداد تو ا یحال م یلیخ..بود یهوا بارون..دمیدراز کش الیخ یب

 ..زدم یو مدام تو تخت غلت م برد یشدم خوابم نم یم داریب حیص 7ساعت  شهیچون معموال هم اما

 ..شد که بلند شدم و دست و صورتم رو شستم 9 بایتقر ساعت

 ..کرد یرو دم م ییمامان داشت چا..تو آشپزخونه رفتم

 ..مامان با تعجب جواب داد..کردم سالم

 ؟ ..یتو هنوز نرفت..سالم _

 ..زیحال نشستم پشت م یب
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 ..رم یتر م رید...حوصله ام  یخورده ب هینه  _

 ؟يسرما خورد..نرو ستیاگه حالت خوش ن _

 ..گذاشت میشونیاومد سمتم و دستش و رو پ بعد

 ..يتبم که ندار _

 ........!بهار يحرفا نیع قایدق

 ..حوصله ندارم بمونم خونه..زیبرام بر ییفنجون چا هی..خورده کسلم هیفقط ..نه سرما نخوردم _

 ..دمیفرم و پوش یونیرفتم تو اتاق رست و ..دمیرس مارستانیبود که به ب قهیدق 10/30 ساعت

 ..کرد یبچه ها رو چک م يداشت کارها شگاهیمسئول آزما يخانم مراد....شدم شگاهیآزما وارد

 :من لبخند زد و گفت دنید با

 کیتبر..دمیتون رو از بچه ها شن يخبر نامزد! صدات کنم یخانم فروغ دیبا گهیالبته د..خانم موحد ریوقت بخ _

 ..گم یم

 ..لبم نشست يرو يمحو لبخند

 ..امیمن امروز نتونستم زود ب دیببخش..يممنون خانم مراد _

 :زد لبخند

 ..!میقائل بش فیتخف یهمسر دکتر فروغ يواسه  دیباالخره با..نداره يرادیا _

 :جون گفتم یهمون لبخند ب با

 ..ممنون _

 ..کنار بهار رفتم

 ؟ي؟ بهتر..يسالم اومد _

 ..خوبم..سالم _

 ..باهات کار داره ششیپ يبر يدیگفت هر وقت رس..شهنام صبح ازم سراغت و گرفت..نرفته ادمیتا  یراست _

 ...دادم رونیو ب نفسم

 ..داشته باشه یکار مهم دیبرو شا..به خاطر من..لج نکن..زمیباران عز _

 ..تو قلبم به وجود اومد ک،یهرچند کوچ...دیام يروزنه  هیحرف بهار  نیا با
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 ..من رفتم..باشه _

 :لب گفتم ریز..دمیکش یقینفس عم..در اتاقش ابستادم پشت

 ...تو دیبه ام ایخدا _

 ..وارد شدم..به در زدم يتقه ا و

 :گفت یبا لحن آروم..مطالع شو از رو چشماش برداشت نکیمن ع دنیبا د..نشسته بود زیپشت م شهنام

 !سالم _

 :دادم جواب..ومدیم رونیکه از ته چاه ب ییصدا با

 ..سالم _

 ..نمیکرد بش اشاره

 !حالت خوبه؟ _

 ..آخه هیسؤاال واسه چ نیا

 ...نیانگار باهام کار داشت شتونیپ امیبهار گفت ب _

 ؟..ياومد ریچرا د _

 ..حالم خوب نبود _

 ..خب جواب مو گرفتم _

 ..نگفتم يزیچ

 !باران _

بگه که ازدواج مون به هم ...ز زبونش بشنومجمله رو ا هی نیخواست فقط هم یاون لحظه دلم م..کردم نگاش

 ..خورد

 ...دست خودم نبود...! خوام یازت معذرت م شبیبابت د _

 ..میتو چه حال دمیاصال نفهم..داد هیتک یجونم و به پشت صندل یتن ب...رفت لیتحل میحرفش تمام انرژ نیا با

 ..ستیمهم ن _

 ؟....یکنم ازم ناراحت یاما احساس م _

 ..گرفتم یصندل مو از هیتک
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 ..ستیمهم ن..تو گفتم یعذر خواه _

 ..بلند شدم که برم و

 ..نمونده یباق یعقد و عروس خیتا تار يزیچ..دیخر میر یامروز با هم م _

عقد و  خیتا تار يزیچ...کنم کاریچ ایخدا.. راه رفتن نداشتم ينا..اومدم رونیبگم از اتاق ب يزیکه چ نیا یب

 ...نمونده یعروس

 ..رمیازش بگ يشد از سروش خبر یکاش م..ازش نشده بود يخبر گهیبعد از اون شب د فرنود

ازدواج و  نیظاهرا بتونم ا دیشا رم؟؟یازدواج و بپذ نیا دیبا گهید یعنی..بود يا حانهیکار وق...شد ینم اما

 .. اما قلباً نه...رمیبپذ

 :دیپرس يبا کنجکاو..به طرفم اومد بهار

 :تگف یشهنام چ...شد یچ _

 ..نشستم یصندل يحوصله از کنارش رد شدم و رو یب

 ..یعقد و عروس دیخر میر یگفت عصر م یچیه _

 ..شد ریاشکم سراز...بغض گلوم و گرفت...لبش نشست يرو يلبخند بهار

 ...کنارم زانو زد بهار

 نیخودت و از ب يردا..ینداشت یراه نیقبول کن جز ا..کار و نکن نیتو رو خدا با خودت ا....ــزمیعز..باران _

 ..يبر یم

 ...روزِ خواب و خوراکت شده اشک و حسرت و آه 4 ؟یخودت نگاه انداخت به

 ..ستین يباور کن شهنام پسر بد..از مشکالت فرار نکن...یباش يقو دیبا تو

 ..ادیخواد که باهاش راه ب یرو م یکیفقط ..کم نداره يزیچ شیتو زندگ اون

 ..نیبا هم نامزد کرد یبه نظرم از وقت..یهنام باشبه فکر ش دیتو با..بفهمه اونو

 ..بهتر شده یلیخ انیرفتارش با اطراف ،یاصال هرچ..نیریخاله ش ایبه خاطر حال آقا جون  حاال

 ..همه چشمشون به شما دو تاست..دییایهم تو هم شهنام به خودتون ب دیبا..نمونده تونیتا عروس يزیچ

 ..يبخوا دیبا..یبرگردون يعاد یبه زندگهم خودت و هم شهنام و  یتون یم تو

کرده  انتیبا فکر کردن بهش به شهنام خ یاما نزار حت..راجع به فرنود باهات صحبت کنم گهیندارم د دوست

 ..یباش
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 :اشک آلود گفتم يچشما با

 نداره؟ يسروش ازش خبر _

 زدم؟یحرف م واری؟ تا حاال داشتم با د..باران  _

 ..انداختم نییکنه سرم و پا خشیکه مامانش توب يبچه ا مث

لحظه  کیبرسه که تحمل  يروز دمیقول م..نیکنار هم باش دییبخوا..دییایکنار ب هیقض نیاگه جفتتون با ا زمیعز

 ..نیاز هم و نداشته باش ییجدا

 ...اشکام و پاك کردم..کرد آرومم کنه یم یکه بهار سع یحال در

 ..ممکنه ریغ _

 يزیچ یبه خاطر دکتر فروغ يخانم مراد..آبغوره گرفتن بسه..گهیپاشو د! ن خانمممکنه بارا ریممکن، غ ریغ _

 ..کار در نرو ریاز ز..!گه یبهت نم

 ..میرو انجام داد شگاهیمربوط به آزما يکه کارا میبود ينفر نیروز من و بهار آخر اون

 ..نشستم یرو صندل...کرد یداشت لباس شو عوض م بهار

 هیتک واریچشمام و بستم سرم و به د...دادم یمو به صندل هیتک..شدم یزود خسته م یلیخ رایاخ..خسته بودم یلیخ

 ..دادم

 ..برات بخره چیساندو هیبگو  رونیب نیحداقل با شهنام که رفت..يباران ناهار که نخورد _

 :که چشمام بسته بود گفتم همونطور

 ؟..ستین يا گهیامر د _

 ...پوست و استخون يشد _

 ..ه مهمهمگ..خب بشم _

 ...مهمه یش یشنبه عروسش م 5واسه شهنام که ..بــــــله _

 ..بـــــهار _

 ..گم یخب مگه دروغ م ه؟یچـــــــــ _

 ...دمیازدواج تن م نیمن اگه به ا...یبهتره به اون جا ها فکر نکن _

سنگ  کهیت هیاره با شهنام در واقع د...زن و شوهرا هیمث بق میباش يزن و شوهر هیشه من و شهنام  ینم لیدل

 ..کنه یازدواج م
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 !زمرد؟...الماس...اقوتی ه؟یتکه سنگ جنسش از چ نیحاال ا _

 .. دیخند یم زیر زیبهار ر...چشمام و باز کردم..شهنام بود يصدا

 ...لب داشت يرو يهم لبخند محو شهنام

 ..شد اشدیاز کجا پ نیاز شانس بد من ا...دوست نداشتم حرفام و بشنوه...نگفتم یچیه

 ..منتظرتم رونیآماده شو ب _

 ...کرد و رفت یبهار خداحافظ از

 ..اومد تو یاصال ک ؟ینگفت يزیتو چرا چ _

 ..خندبد بهار

 ..نگم يزیبه من هم اشاره کرد که چ..یبه سخنران يهمون موقع که تو شروع کرد _

 ..بلند شدم  الیخیب

 ...دیخوب شد که حرفام و شن...ستیمهم ن _

 ........برداشتم زیرخت آو يمو از روپالتو  و

 :رو به من گفت...رو پارك کرد نیپاساژ ماش يجلو

 ه؟ینظرت چ...حلقه دیواسه خر میخب اول از همه بر _

 ..داشتم يبه صداشم آلرژ یحت..داشتم بزنم لهش کنم دوست

 ..شد یصدام عصب لحن

 ..ندارم ينظر _

 ..شو ادهیپ _

 ..شدم ادهیپ نیماشو از ..دادم رونینفس مو ب یعصب

 ..رفتم یتند راه م يکه پشت سرش با قدم ها نیهم..انگار دنبالش کردن..تند پشت سرش راه افتادم تند

 ..گرفتم مینیب يدستم و رو.. محکم صورتم به پشتش خورد..ستادیا یطال فروش نیتریو يجلو هوی

 ..برگشت

 شد؟ یچ _

 ..دادم یبا دست آروم ماساژش م..بد جور درد گرفت دماغم

 :گفت يلحن آروم اما سرزنش کننده ا با
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 نمی؟بب..که نشد تیطور..یکه پشت سرم باش نینه ا..ییایمن راه ب يشونه به شونه  دیجور مواقع با نیتو ا _

 ..دماغت و 

 :دمیو کنار کش صورتم

 ..خوبم _

 ..تو میبر _

 ...اول من وارد شدم بعد هم خودش..دست اشاره کرد با

 :جواب داد..شهنام زنگ خورد یگوشلحظه  نیهم در

 ..ممنون خداحافظ..تخت التیخ..باشه.. آره..جانم بهار _

 ..دمینپرس یاما سؤال..که کنجکاو شدم چرا بهار به شهنام زنگ زده نیا با

 ..تفاوت شدم یب یخواست بدونه نسبت به همه چ یم دلم

 :من و شهنام گذاشت و گفت يانگشتر رو جلو فیچند رد فروشنده

 ..که دارم يِمدل ها نیتر دیجد ف،یچند رد نیا _

 به نظرت کدومش خوبه؟ _

 ..سرش و به طرفم خم کرد..آروم لبا مو به طرف گوشش بردم...شهنام بود يصدا

 ..کارا رو ندارم نیا يمن اصال حوصله ..خودت انتخاب کن ي قهیلطفا با سل _

 ..دینگاهش رو حلقه ها چرخ يلحظه ا چند

 ...میدار یو تا رو برمد نیجناب ا _

 ..مبارك باشه _

 ...تشکر _

 ..دونم که ست نبودن یفقط م..نیچه شکل نمیبه حلقه ها نگاه نکردم که بب اصال

 ..شهنام انتخاب شد ي قهیطال هم به سل سیسرو...طال هم بهمون نشون داد سیتا سرو چند

 ...میشد یمانتو فروش ياز اون وارد مغازه  بعد

 :فروشنده رو به شهنام گفت قهیبعد از چند دق...میستادیبا شهنام کنار ا..اخل مغازه بودنتا خانم د چند

 .در خدمتم..نییبفرما _

 ..خواستم یخانمم م زیسا..هست نیتریکه پشت و یاون چند مدل_
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 ..مدل مختلف از مانتو رو به دست شهنام داد 4 فروشنده

 ..رو داره يانواع رنگ بند _

 ..به دستم داد مانتو ها رو شهنام

 ..برو بپوش _

رنگ بود رو تنم کردم و در پرو  یمانتو که مشک نیاول یبدون معطل..وارد پرو شدم...ها رو از دستش گرفتم مانتو

 ..وباز کردم

 بهم انداخت ینگاه..بود ستادهیدرست مقابل در پشت به فروشنده ا شهنام

 ..هیو تنت چطورت نمیبب سایصاف وا...يسادیقدر شل و ول وا نیچرا ا _

 ...حوصله ندارم _

 رونیب ایب اریاز تنت درش ب _

 ..یعقد و عروس دیاوضاعم رو فرمِ آقا من و آورده خر یلیخ..بهتر...در و بست و

 ..نیسمت ماش میمن و انتخاب خود شهنام همراه بود برگشت یحوصلگ یکه با ب دیخر یبعد از کل خالصه

 ...خسته بودم یلیخ...دادم هیتک نیماش یو به صندل سرم

 ...خونه میگرد یبر م میخور یم يزیچ هی میریم میریلباس عروس و بگ _

 ...قدر غم زده بوده نیکدوم عروس تا به حال ا..لباس عروس...دلم پوزخند زدم  تو

برام مهم  یچیه گهید....نه....باشه اما من شونیروز زندگ نیلحظه ها براشون بهتر نیاز دخترا ا یلیخ دیشا

 ....ستین

 ...میبا هم راه افتاد...پاساژ پارك کرد و نگیرو تو پارک نیماش

 ...لباس و داره نیا دنیحوصله پوش یخدا حاال ک يا...میدیمغازه چند تا لباس عروس د نیتریپشت و از

 ...که شهنام حرفم و خوند انگار

 ..هاندازه ت باش هیفقط کاف..و بپوش نیا..ينظر بد يخوا یحاال که خودت نم_

درش ...مطمئن شدم اندازمه یوقت..دمیلباس و پوش يزود..بود يساده ا يلباس دکلته ..انداختم یلباس نگاه به

 ...آوردم

 اندازته؟ یمطمئن _

 ..آره _
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 ..سادمیمنتظرش وا نیمن جلوتر از شهنام راه افتادم و کنار ماش...لباس و حساب کرد پول

 ...پشت فرمون و راه افتاد نشست

 ..ونهخ میبر _

 ..خونه میر یبعد م میخور یاول شام م _

 ..خورم یخونه شام م رمیخب م _

 دیبا..شه یکارا که مشکل حل نم نیبا ا...ينخورد یچیروزِ ه 4/5گفت  یبهار م ؟یبا بچه طرف يفکر کرد _

 ...یدر برابر مشکلت مث کوه محکم باش

 ؟یشم برام در نظر گرفت حاال راه چاره يمشکل کرد نیا ریجالبه خودت من و دامن گ _

 .....خواست آقا جون بود یدون یخودتم م..مشکل درست نکردم یمن واسه کس..گوش کن _

خونه شامم و  دمیرس دمیقول م..کنم منو برسون خونه یخواهش م...پره يتکرار يخب گوشم از حرفا یلیخ _

 ..بخورم

 ....مبهش قول بد دیچرا با...حرف و زدم نیدونم چرا ا یهم نم خودم

 ..لبش نشست يگوشه  ياحساس کردم لبخند محو...انداختم یرخ صورتش نگاه مین به

واست به پا ..یقولت نزن ریباشه ز ادتیفقط ..رسونمت خونه یراست م هی يخوب حاال که قول داد یلیخ _

 ..گذاشتم

 ................. تونه باشه ینم یبه پا هم جز بهار کس اون

 ..شهنام پخش رو روشن کرد...میدسمت خونه راه افتا به

 ....بود یخوب زیهمون روز که برام سوپرا...فرنود گوش دادم نیکه اون روز تو ماش..بود یآهنگ همون

چند روز االن کنار شهنام  يکرد من به فاصله  یفکر شو م یک......دونستم یتر م شیقدر اون روزا رو ب کاش

 ...باشم

 ..شد ریاشکم سراز...و رو شد ریز یچند روز همه چ نیتو ا...یعقد و عروس دیخر يهم واسه  اون

 ...خاموشش کرد...دست شو به طرف دگمه پخش برد شهنام

 ...یکن یم هیچرا گر _

 ..سؤال نپرس یدونیجواب سؤال مو م یوقت _

 ..پرسم یدونم که دارم م ینم _
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 :گفتم یعصب

 ..يروز نشوند نیکه من و به ا ییتو...ییمن تو یباعث تمام اشک و ناراحت...یدونیخوبم م یلیخ _

 ؟..یفرنود نام ایمشکالت منم  نیبا عث ا _

 ....نگفتم يزیچ

 ...کهیاون مرت یدون یخودتم م ؟یگینم يزیچرا چ _

 ...کهیمرت کهیقد نگو مرت نیا _

 ...کنم نیخواستم به شاخِ شمشاد توه ینم دیببخش _

 .....نداشتم یسکوت حرف جز

 شهیبه ظاهر عاشق پ يبه خاطر اون آقا ؟یشیزنِ من م گهیتا چند روز د یباور کن يخوا یچرا نم...باران _

ازدواج و هر طور شده  نیا دیپس تو هم با..ازدواج و قبول کنم نیکنم ا یم یمن دارم سع...من بحث نکن با

 ...یقبول کن

 ... موضوع نباشه نیراجع به ا یبحث چیه گهید بهتره

 :مامان رو به شهنام گفت....رو کمکم ببرن داخل دایو مامان تا دم در اومدن که خربهار ....خونه میدیرس

 ..تو شام حاضره ایب..شهنام پسرم _

 ...شام شو کامل بخوره نیمجبورش کن...شده فیخورده ضع هیباران ..خسته ام یلیخ...خونه رمیم...ممنون خاله _

 ..راحت باشه التیخ...یقربونت برم خاله که به فکرش _

 ..خداحافظ..برم گهیخب من د _

 ...کردن و من جلوتر از اونا راه افتادم یو بهار از شهنام خداحافظ مامان

 ...بهار و مامان وارد اتاق شدن...و تواتاق گذاشتم دیخر يها ساك

 :گفت یپشت هم م...کرد یرو نگاه م دایدونه دونه خر...لب داشت يکه رو يبا لبخند مامان

 ...نیانشاهللا خوشبخت بش...زمیمبارك عز _

 ...مامان بدم اقیبه شور و اشت یجون، نتونستم جواب یلبخند ب هیجز  منم

 :مامان گفت..به گوشمون خورد يبسته شدن در ورود يلحظه صدا نیهم در

 ..فکر کنم باباتون اومد _

 ..لباس عروس بود یبهار در حال بررس..لباسا مو عوض کردم...رفت رونیاز اتاق ب و
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 ...یچه لباس عروس خوشگل..به به _

 ..شد یکردم و چ یفکر م یچ...تو چشمام جمع شد اشک

 ..لباس و کنار گذاشت و به سمتم اومد..اشک آلود من افتاد ينگاهش به چشما بهار

 ..یکن یکار و م نیآخه دختر چرا با خودت ا...نکن هیباران تو رو خدا گر _

 ..رو تخت کنار خودش نشوند منو

 گفته؟ يزیام چشهن _

 ..نه به چپ و راست تکون دادم يبه نشانه  سرمو

 ؟..شده یخب بگو چ _

 شنبه عروس شهنام بشم؟ 5من  یِاون راض یعنی...از فرنود نشد يپس چرا خبر _

 ..کنه یکار و م نیفرنود هم باشه هم يجا گهید یهر کس..باران _

 ...ستین یاصال کار درست...هازش باش يخبر دیچرا با یدونه تو نامزد شهنام یم یوقت

 ...که برات مهم به دست آوردن فرنود يزیتو االن تنها چ...کنم یدرکت م.. همه صحبت کردم نیکه صبح ا من

 ..يآقا جون فکر مامان و بابا رو کرد تیجدا از وضع..یکارو بکن نیا یمتیبه هر ق دینبا اما

 ....ینیحال رو بب تیوضع دیقط نباتو ف..زنم ینم يتکرار يحرفا نیتر از ا شیب گهید من

 ..ایبا شهنام کنار ب... ریرو هم در نظر بگ ندهیآ

 :گفت یبا لحن شوخ...دیسکوت من و د یوقت

 !!!!رو دست مون مونده ها یهمه آبغوره گرفت نیا _

 ...با لبخند نزدن، نداشت یکه تفاوت...زدم یجون یب لبخند

 ......دهیام و چش زیلحظه مامان صدامون کرد که م نیهم در

 ..کامل خوردم يوعده  هی بایتقر..میبهار شام و دور هم خورد..شب کنار بابا و مامان اون

 .....! که داده بودم موندم یبهار و مامان سر قول ياصرارا با

 ..رو نداشتم مارستانیب ياصال حوصله ...تو تنم بود شبید یشدم خستگ داریکه ب صبح

معجزه  هیشد  یم یچ ایخدا...بودم یازدواج لعنت نیفقط به فکر ا..شد ینم زهیانگواسم  یچیه گهیروزا د نیا

 ...ازدواج به هم بخوره نیبشه ا

 :بهار زنگ خورد یکه گوش...بود يساعت کار آخر
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 ..خداحافظ...ادیاالن م...گمیباشه بهش م...ممنون......سالم..الو _

 :رو به من گفت و

 ..منتظرته..تو اتاقش برو..شهنام کارت داره...باران _

 ..بگذرونه ریخدا به خ...دوباره چه خبرشده باز

اما  يبا لحن جد...من نشست يرو به رو یصندل يبلند شد و رو زیشهنام از پشت م...نشستم یصندل يرو

 :گفت یآروم

 ..یبهتره فردا رو استراحت کن...یِجشن عروس گهیروز د 2 _

 ...میمون رو بکن یحداقل سع..مینشون بد هیقض نیبه ا یخوش يوبه خاطر حال آقا جون و مامانم ر بهتره

 ...میدست بردار ياز بچه باز دیجفتمون با..مییآقا جون ما دو تا دیحال حاضر تنها ام در

 یمراقب همه چ دیکه با نیا یعنی نیو ا..میکن یبا هم زندگ الیتو و دیبنا به درخواست آقا جون با چون

 باشه؟..میباش

 ..حرفش تکون دادم دییتأ يشونه و به ن سرم

 ...يبر یتون یحاال م خب

 :که شهنام گفت...در وباز کردم....بلند شدم یصندل ياز رو بالفاصله

 ...یراست _

 ..خواد بگه یم یچ نمیکه برگردم طرفش منتظر موندم بب نیا بدون

 ...يبه قولت عمل کرد شبیکه د نیممنون از ا _

 ...ترك کردماتاق و  یعکس العمل چیه بدون

 ....يممنون که به قولت عمل کرد...خواد ثابت کنه یم ویحرفا چ نیفهمم با ا ینم

 ..که بهت دادم عمل کنم یارزشه که نخوام به قول یمطمئن باش که خاطرات اون قدر برام ب نیا از

 ....ارهیتونه دل من و به دست ب یلحن آرومش م نیکنه با ا یفکر م...خودش فکر کرده شیپ یچ

 ...منتظرم بود مارستانیبهار دم ب...شدم مارستانیب يوارد محوطه ...خونده کور

 ..دمیرو پشت سرم شن نیبوق ماش يصدا..خواستم سوار شم دمیکه رس نیماش به

 ...با لبخند دستشو برام تکون داد و رفت...شهنام بود.. برگشتم

 ...ودر و محکم بستم نینشستم تو ماش...هیرفتاراش چ نیا یمعن...گرفته بود حرصم
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 ....زد یفرمون ضرب م يو با انگشتاش آروم رو.. تو فاز آهنگ مورد عالقه اش بود بهار

 ..گفت و دستش رفت سمت قلبش يبلند یهـــــ هیدر  يصدا دنیباشن که

 ...میباران ترسوند هیچ _

 ..فتیراه ب یچیه _

 ؟يکار و کرد نیا یچیبه خاطر ه _

 ..ن دادمدست مو تو هوا تکو یعصب

 ...شمیم میتر عصب شیکنه ب یبرخورد م ينجوریا یوقت..مهربون شده..هیکاراش چ نیا لیدونم دل یمن نم _

 ..رو راه انداخت نیماش بهار

 ..اخم کنه ينجوریمث قبلنا ا یدوست داشت..شده یگفتم حاال چ..بابا يا _

 ...اداشو در آورد و

 .......ادیمن در هر حالت ازش خوشم نم _

 :و گفت دیدخن

 ..يزار یخواد آدم بشه تو نم یحاال که شهنام م _

 ..آدم...هه _

 ..یکن یم يلجباز يکه دار ییتو نیبه خدا باران ا _

 ...کنم یخواهش م...بشنوم يزیخوام چ یبهار نم _

 ..آروم بشم کمیتا ..رو تو پخش بزاره یمیمال کیداد موز حیترج..نگفت يزیچ گهید

 یدرست م يخوشمزه ا یشکالت يها کیمعموال ک...میبخور کیک نییپا میان صدام زد براتاق بودم که مام تو

 ...کرد

 ...داد یطعم خوب قبلنا رو نم گهیبار د نیا اما

 ..رفت یور م شیبهار رو پله ها داشت با گوش..اومدم رونیاتاق ب از

 :گفت يبه من کرد و جد رو

 ...کنه زتیانگار قراره سوپرا..سراغش امیم..شهنام زنگ زد گفت، به باران بگو آماده شه _

 :تو هم گفتم ياخما با

 ؟یچـــــــ _
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 ...هیدنید یـــلیاآلنت خ ي افهیفقط ق یچیه _

 ..کرد یتند پله ها رو ط يو با قدم ها..خنده ریزد ز یپق و

 ..خنده اش خنده ام گرفت از

 :بلند گفتم يصدا با

 ...يندازیمن و دست م...مگه دستم بهت نرسه _

 ..دیخند یفقط م بهار

 :بهار و لبخند من گفت يخنده  يمامان با صدا..میآشپزخونه شد وارد

 !؟..دمیدخترم و شن يخنده ها يشده من بعد از مدت ها صدا یچ _

 ...دستم گذاشت يرو جلو کیک بشقاب

 !!سرِحاله؟ یلیعروس خانم انگار خ _

 :با خنده گفت..اومد یانگار که خنده اش حاال حاال ها بند نم بهار

 ...!سرحالِ یـــــلیآره خ _

 ...براش نازك کردم یچشم پشت

 کیخودشو با خوردن ک.. کرد نگاه شو ازم بدزده یم یکه سع يو طور..نشست یکنار بهار رو صندل مامان

 :مشغول کرد و گفت

 ..نیکن یآقا جون زندگ شیقراره تو و شهنام پ..زنگ زد نیریصبح خاله ش _

 ...کنن یم یبه بعد اونجا زندگ نیاز ا..دنیخر یآپارتمان نقل هیعمو بهرام هم  و نیریش خاله

 ..شد دست از پا خطا کرد یبا وجود آقا جون نم واقعا

 ..میآقا جون ظاهر مون رو حفظ کن يجلو میهر چه قدر هم بخوا اما

 ..عوض شه يزیخوام چ یچون من نم...شه یاز باطنمون عوض نم يزیچ

رفتن به  يخودمم اصال حوصله ..که شهنام گفته بود بمون خونه و استراحت کن نیجدا از ااون روز  يفردا

 ..رو نداشتم مارستانیب

 يزدم به قطره ها یو زل م ستادمیا یاتاق م يقد يمدام پشت پنجره ..استرس داشتم...کالفه بودم یلیخ

 ...بارون
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تر  شیب...متنفر بودم رم،یمو، تو زمستون بگ یسکه بخوام جشن عرو نیاز ا شهیهم....سرد شده بود یلیخ هوا

 ..دادم یم حیفصل بهار و ترج

 ...رفت یم شیمن پ يبرخالف خواسته  یهمه چ انگار

 يچرا به خواسته ....دغدغه کنار فرنود یآروم و ب یزندگ هی؟ جز ...ازت خواسته بودم يادیز زیمگه من چ....ایخدا

 ...يمن توجه نکرد

 ؟ياما چطور...ازدواج به هم بخوره نیکه ا...معجزه از طرفت باشم هیمنتظر و  نمیبش دیبا حاال

 هیدونم  یخودم هم م...فتهیاتفاق ب دیهمون معجزه است که با نیکه ا...رهیکه آقا جون حرف شو پس بگ نیا ای

 ..یِامر محال ییجورا

 ..............که نیا ای

 ییبال ادیام بد کرده باشه دلم نم ندهیچه قدر هم با من و آ آقا جون هر...ارمیفکرم و به زبون ب دوستنداشتم

 ...ادیسرش ب

 ...از دستش بدم ادیگم اما واقعا از ته قلب دلم نم یم ییزایچ هیشم  یکه م یعصب

 " هیآقا جون مرد مستبد ":گفت یو به قول بهار که م...تر وقت ها حرف، حرف آقا جونِ شیکه ب نیوجود ا با

 ...داره یاما قلب مهربون

عقد فرنود سر برسه و بگه باران مال  يموقع خوندن خطبه  لما،یف نیمثل ا شهیم یچ..کردم یخودم فکر م با

 ..میما همو دوست دار...منِ

 ...يعار یب يخنده .......خنده..فکرم خنده ام گرفت به

 ..ادیدستم برنماز  يمسخره فکر کنم کار يفکرا نیو به ا رمیغم بغل بگ يو زانو نمیکه بش نیا جز

 ...تر است زیغم انگ هیتلخ من از گر ي خنده

 ..از خنده گذشته ست کارم

 ..خندم یآن م به

 ...با مامان و بابا صحبت کردن یدر مورد تدارکات عروس...سر اومدن خونمون هیو عمو بهرام  نیریخاله ش عصر

 ..دادم یمث افسرده ها زل زده بودم بهشون و به حرفاشون گوش م منم

 ...خرابه یلیاوضام خ دمیمامان رو خودم، فهم ي رهیبا نگاه خ اما

 ...لبم نشوندم يرو يخورده خودم و جمع و جور کردم و لبخند محو هی
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 ..دهیتدارك د یگفت کل یم...خوشحال بود یلیخ نیریش خاله

 یکل...ه اش بوددون هی یکیباالخره شهنام پسرِ ..حق داشت خوشحال باشه..نداشت يریخاله که تقص چارهیب

 ...براش آرزو داشت

 ...........دو نه شون آرزو دارن هی یکیاز مادرا واسه پسر  یلیطور که خ همون

 یتلفن ینرگس هم، با مامان راجع به تدارکات عروس ییو زن دا دایخاله و...و عمو بهرام نیریاز رفتن خاله ش بعد

 ..صحبت کردن

 ..به همون حالت برگشتم..بودم دهیاز کشرو تخت در...به در اتاقم خورد يا تقه

 ..وارد اتاق شد بهار

 ...رو تخت نشستم

 ..سالم _

 ؟..خونه یبرگشت یسالم ک _

 :با لبخند گفت بهار

 !شهیم یساعت مین _

 نجاست؟یسروش هم ا...پس چرا من متوجه نشدم _

 ..پاشو شام حاضره...آره _

 ..بهار حوصله ندارم _

 !خواد؟ یمگه شام خوردن حوصله م _

 ...ستمیخب گرسنه م ن _

 ..وو گرفت دستم

 ..يشد فیچه قدر ضع نیبب...يمامان گفت که نهارم نخورد..زمیپاشو عز _

 ..شام خوردم شبیمن که د _

 نیعروس ا..ییایسر حال ب کمیبه دست و صورتت بزن  یآب هیپاشو ....به امشب نداره یبود ربط شبیاون د _

 ..بودم دهیحال ند یقدر ب

 ...و بلندم کرد دیدستم و کش و

 ..امیخب تو برو م یلیخ _
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 !مون؟ يشام نکار زیسر م _

 ....گهید امیم....نــه _

بدنت ...یش یکرد که فردا خسته م یاما مامان، مدام سفارش م..رفت یم نییچند که غذا به زور از گلوم پا هر

به خاطر  نیتر از ا شیکه مامان ب دادم غذام و کامل بخورم حیبه خاطر حضور سروش ترج...ره یضعف م

 ..نکنه خمینخوردن غذا توب

از آشپزخونه نگاه به ..به صدا در اومد فونیکه زنگ آ..میکرد یشام و جمع م زیم میکمک بهار و مامان داشت به

 ..رو برداشت یبابا گوش...انداختم منینش

 :گفت يبلند بایتقر يهم با صدا بعد

 ...شهنامِ _

 ..بابا يا..شد دایآقا پ يکه سر و کله ..زدمیم یالیخیودم و به بخ کمیداشتم  تازه

 ..زیپرت کردم رو م ظیو دستمال سفره رو با غ زیسمت م برگشتم

 ..نزدن یاما حرف...و بهار متوجه عکس العملم شدن مامان

 ..خودم و به اتاق رسوندم...که شهنام وارد بشه نیاز ا قبل

 یم يآروم به سمت در ورود يبا قدم ها..پاتوش فرو کرده بود بیاشو تو جکه دست یدر حال..کنار پنجره رفتم

 ..اومد

 ..شد ریاشکام سراز...دادم هیسرم و به پنجره تک..شد یاتاق خاموش بود و متوجه حضور من پشت پنجره نم چراغ

 ..یثابت کن يخوا یرو م یچ..يارین فیشد امشب و تشر ینم حاال

 ...کرد یم یعصب شتریمن و ب شیبه ظاهر منطق يرفتارا نیا

 ..دمیمامان و شن يصدا

 ...نییپا ایباران ب _

 ..میکرد يریعجب گ...ور دل آقا شهنام نمیبش نییپا امیب...ولم کن.....اَه _

 :که بهار پشت درِ، گفتم نیا الیبه خ...به در خورد يا تقه

 ...امینم ستیبهار، به مامان بگو حالم خوب ن _

 :گفتم..که برگردم نیبدون ا..دمیباز شدن در و شن يصدا...ت نشستمتخ يپشت به در رو و

 ..ستیمگه نگفتم بگو حالم خوب ن _
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 ...سالم _

 ..لب جواب سالم شو دادم ریز...شهنام بود يصدا

 ؟...ینشست یکیچرا تو تار _

 ...چراغ و روشن نکن _

 ..تخت نشست يبه در و پشت سرش بست و اومد کنارم ل..با پشت دست اشکا مو پاك کردم و

 ....آورد یم ادمیمو به  یزندگ يروزا نیبد تر.....خورد یتلخ عطرش حالم به هم م يبو از

شهنام و تا  يکه چهره  يطور..اتاق روشن بود يتا حد اطیتو ح يبه خاطر چراغ ها..رو کنار زده بودم پرده

 ..دمید یواضح م يحدود

 :گفت يجد یول...لحن آروم با

 ؟..ستیچرا حالت خوب ن ؟...شده يزیچ _

 ....بهش انداختم و رو مو ازش برگردوندم یهیعاقل اندر سف نگاه

 :گفتم يو سرد يلحن جد با

 ؟...جا نیا ياومد یواسه چ _

 ؟..از زنم خبر داشته باشم دینبا..مونِ یخب باالخره فردا عروس _

 ...ستمیمن فعال زن تو ن _

 ..ه بوددستاشو مشت کرد..بهش نگاه کردم یچشم ریز

 ه؟یحرف چ نیمنظورت از ا _

 ..ساده است ينامزد هیفقط ..ستمیگفتم که فعال زنت ن..نداشتم يمنظور _

 ..دونن یو همه م نیا

 :زد،کنار گوشم گفت یتوش موج م تیکه عصبان يشو جلو آورد و با صدا صورت

 یم اهیروزگار جفتتوت رو س...زارم یخورم زنده اش نم یقسم م..تو سرت باشه ينقشه ا..به حالت يباران وا _

 ..کنم

 ...............رونیاز اتاق رفت ب عیسر يبا قدم ها و

شهنام قسم خورد که زنده اش ..بشه دایفرداشب سرو کله اش پ دمیترس ینداشتم اما م يکه از فرنود خبر نیا با

 ..زارهینم
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 ..آبروش وسط بود يچون پا....کنه یکار و م نیبودم ا مطمئنم

اگه ..به خاطر حال آقا جون..مراسم نیتو ا ادیفقط فرنود به سرش نزنه ب...کنم یازدواج و قبول م نیمن ا ایخدا

 ..رهیاز دست م..نهیرو بب يصحنه ا نیهمچ

 ریبه خ یفردا شب همه چ..دعامو مستجاب کن  نیحداقل ا ایخدا..ختمیاشک ر..دعا کردم..شدم نماز خوندم بلند

 ..بگذره

وقت ...واسه شرکت تو جشن کارت دعوت داده يبه سحر و شاد":م بهار اومد تو اتاقم و گفتاز رفتن شهنا بعد

 "..هم واسه فردا قبل ظهر گرفته شگاهیآرا

 ...برام نوبت زده شگاهیدونستم کدوم آرا ینم یمن بود و حت یِعروس....داره خنده

 ...شدم داریبهار ب يباصدا صبح

 ...میبر میآماده ش دیپاشو صبحانه تو بخور با...باران _

 ..تو وجودم افتاد يبد يمنِ دل شوره  هیکه امشب عروس نیآوردن ا ادیبه  با

 یو هر کس يزیخواد دور از هر چ یسراغم که دلم م ادی یم يحس بد هیوقت ها  یبعض...بد بود یلیخ حالم

 ..و آدماش ایدن نیدور از ا..باشم

 ..جواب دادن به اون رو هم نداشتم ياما حوصله ..الم کردبهار س..رفتم ییکه شدم به سمت دست شو داریب

 ..سردم شده بود..رفت یدلم ضعف م بدجور

 ؟يفعال زود چرا اماده شد _

 ..بستم  یپالتو مو م يتخت نشستم و داشتم دگمه ها يحال رو یب

 ..آماده شم یمگه نگفت _

 ...کرد آروم باشه یم یسع..دستم کالفه شده بود از

 .. دهی؟ رنگت پر..یانداخت نهینگاه به آ هی..زمیزع...باران _

 ..میر یبعد م يریگ یدوش م هی...میخور یبا هم م..صبحانه آماده کرده مامان

 ...لباسامو عوض کردم...رونیرفت ب بهار

 ....میآماده شدم و با بهار راه افتاد..مختصر دوش گرفتم ياز خوردن صبحانه ا بعد

صورت خدمتش  يگله مند بود که چرا زود تر واسه پاك ساز...نشستم شگریدست آرا ریز یصندل يرو

 ..گرفتن ازدواج کنن میتصم ییهویداد که  حیبهار هم براش توض...دمینرس
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روشن تر و شفاف شده  یلیپوستم خ..که به خودم نگاه کردم نهیتو آ...نوع ماسک و کرم به صورتم زد چند

 یکیدست  ریز یاتاق بغل يبهار هم تو..هم دردم گرفت یکل..نداختصورت مو وکس ا..ابرو هامو مدل داد..بود

 ..بود شگریآرا ياز شاگردا

 يهم رو یتاج فره هی..شدن زونیام آو نهیس يرو..فرم و از سمت راست کامل به سمت چپ آورد يموها

 یکیکمک لباس عروس مو به ..بود کیدر کل ساده و ش..کرد ادهیصورتم پ يرو یمیمال میگر..موهام گذاشت

 ..تنم کردم شگریآرا ياز شاگردا

 ..من با لبخند به طرفم اومد دنیبا د..اومد رونیلباس شو تنش کرد و از اتاق ب..آماده شده بو گهید بهارم

 ...مبارك باشه..زمیعز يچه ماه شد _

 ..تو دستش گرفت دستامو

 ..خوشگل شده بود یلیبهار خ..لبم نشست يرو یجون یب لبخند

 ..ام حلقه بستتو چشم اشک

 :گفت یبا لحن شوخ بهار

 ..!يهم زشت شد یلیاتفاقا خ...غلط کردم...نکن هیجـــون بهار گر _

 ..بازوش زدم به

 ..خب یلیخ _

 ..بود هیکه آتل نییپا يطبقه  میرفت گهیخانم د هیهمراه  به

 دهیپوش يخاکسترو کراوات  دیسف راهنیرنگ با پ یکت شلوار مشک..منتظر نشسته بود یصندل يرو شهنام

 ..رو پر کرده بود هیعطرش کل آتل يبو..بود

 ..دمیاراده اخما مو تو هم کش یب

 ..بلند شد و به طرفم اومد..رو لبش نشست يمن لبخند محو دنید با

 ..سالم _

چشمامو به کفش ..دمیکش یخجالت م..بودم ستادهیبرهنه رو به روش ا يکه با لباس دکلته، و شونه ها نیا از

 :هنام دوختم و آروم گفتمش يها

 ..سالم _

 ..نمتیبب _
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 ....دهیانگار منو تا حاال ند..بابا يا

 هیبورشو با  يمو ها..سبز شده بود یتر از هر وقت شینگاه، رنگ چشمام ب هیتو ..رو صورتش چرخندوم چشمامو

 ..مدل شلوغ زده بود باال

 ...تو چشمام نگاه کرد میمستق

 ؟...حالت خوبه _

 ..شدم رهیو بهش خ دمیاخمام رو تو هم کش....به هم بخوره شنشیست اون قدر بزنمش که پوزخوا یم دلم

 :لحظه عکاس رو به ما گفت نیدر هم که

 ن؟یآماده ا یفروغ يآقا_

 ..برگشت شهنام

 ..بله _

 .. میوارد اتاق شد...و گرفت دستم

 يصدا..خورد یالم به هم مداشت ح گهید..میگفت که اجرا کن یم یمختلف يبار اون خانم ژست ها هر

 :اعتراضش بلند شد

 یلیحالت عکس ها خ ن؟یتر اجرا کن یعیوطب گمیکه م ییشما و خانم تون ژست ها شهیم ،یفروغ يآقا _

 ..ها نیشیم مونیبعدا پش..شده یمصنوع

 ..میبهش زل زد جفتمون

 ..دیکن کیخب صورت تون رو به هم نزد _

 ..قدم شد شیپ شهنام

 ..اون لحظه دوست داشتم شهنام و محکم پرت کنم کف اتاق يوااااا.....خورد یه صورتم منفسش که ب يگرما

 ..دیعروس خانم بزار يلبا يحاال شما آروم لباتونو رو _

 :کنار گوشم گفت..شهنام محکم کمرم و گرفت..که خواستم اعتراض کنم نیهم

 ..میریم شهیبزار تموم م گریدندون رو ج قهیدق 2 _

لباشو آروم  میو همونطور که چشم تو چشم بود..تر کرد کیصورت شو بهم نزد....بود یه عصبخورد هی صداش

 ..رو لبم گذاشت

 ..شدم رهیبهش خ..چشماشو بست..لبش چندشم شد يگرما از
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 ....ادیاز آب در م يعکس فوق العاده ا..نیعروس خانم لطفا چشماتونو آروم ببند _

 ..مسخره هر چه زود تر تموم بشه يباز نیتا ا...حرص چشمام و رو هم گذاشتم با

 ..هیاز چند ثان بعد

 .......نیخسته نباش..تموم شد..خوب یلیخ _

 ...اگه اون خانم اون جا نبود با خشم...لباشو از رو لبام برداشت شهنام

 رژم يمونده  یبه شهنام انداختم که داشت با انگشت شستش لب شو از باق ینگاه مین...کردم یپاك م لبمو

 .....ـــــــشیا..کرد یپاك م

شنلم و دستم ...که شهنام اومد طرفم رونیخواستم از اتاق برم ب...دمیاتاق شن رونیبهار و سروش و از ب يصدا

 ..داد

 ..هوا سرده رونیب..بپوش _

 ..چند تا عکس گرفته بودن یبها رو سروش هم انگار تو اتاق بغل..دوشم انداختم يو از دستش گرفتم و رو شنل

 :گفت و رو به شهنام گفت کیبه من تبر سروش

 ..باران خانم ما رو بدون نیآقا شهنام قدر ا _

 ..نگفت يزیزد و چ يلبخند شهنام

 ..شده بود نیرز قرمز تزئ يبا گل ها نیماش

 ....راه افتاد الیپشت فرمون نشست و به سمت و.....نمیرو برام باز کرد و کمکم کرد بش نیدر ماش شهنام

 ...شه یتموم م یهمه چ گهیامشب د یعنی..کنار شهنام......لباس نیتو ا.....من....ایخدا

 ...ادیبه سرم م یچ ستیامشب به بعد معلوم ن از

 ...امیکنار ب هیقض نیتونم با ا یم چطور

 ...آقا جون خوشبخت نشون بدم يخودم و جلو طیشرا نیتونم با وجود ا یم چطور

 ........شهنام تالش کنم تونستم واسه خوشبخت شدن با ینم

تونستم به خاطر  یچطور م...اسمش سر زبونم بود....تو فکرم بود...هنوزم تو قلبم و..فرنود و دوست داشتم هنوزم

 ...که دوستش دارم فکر نکنم یمسخره به تنها کس يِازدواج اجبار نیا

 ..آروم با پشت دست اشکامو پاك کردم..شد ریخودم که اومدم اشکم سراز به

 ..نکن هیگر _
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 ..دهیم نمیخواد وانمود کنه که داره تسک یم...جمله رو بگه هی نیبلده هم فقط

 ..و قورت دادم بغضم

 ؟یبزن یستیبلد ن يا گهیتو حرف د _

 :گفت يجد

 ؟يانجام بد یستیبلد ن يا گهیتو هم کار د _

 ..یاز من نداشت یدست کم یاوضاع رو داشت نیتو اگه هم..نه _

 ..وضامون مث همها بایما تقر _

 .نه کامال با،یتقر _

 ..رو دوست داشتم یکیمنم مث تو  _

 ..يندار گهیاما د یدوست داشت _

 ..هنوزم دارم _

 کرده؟ انتیکه بهت خ نیبا ا _

 ..به کنار انتشیخ _

 ..یِمنطق ریغ _

 ..شه یعشق و دوست داشتن منطق سرش نم _

 برخورد کنم؟ یمنطق هیقض نیبا ا يخوا یاز من م يپس تو چطور _

 ..علت نیبه ا...یش یرسما زنم م گهیچون تا چند ساعت د _

 ...اما من هنوز _

 :وسط حرفم دیپر یلحن عصب با

 !!!..یخفه ش شهیم _

 کیفقط خودم و کوچ....شد یعوض نم يزیحرفا چ نیبا ا..دادم یادامه م نیتر از ا شیب دینبا...خون گرفتم خفه

 ..کردم یم

 ..دیبار یبارون به شدت م..شده بود کیهوا تار..چشم دوختم رونیو به بازش گرفتم  نگاهمو

 ..به ناچار منتظر موندم تا در و برام باز کنه..پارك کرد الیو اطیو تو ح نیشهنام ماش...میدیرس الیو به
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 ..شدم ادهیپ نیاز ماش..دستش گذاشتم يسردم و تو دست

سر جفتمون گرفت و به سمت سالن  يبود و باز کرد و باالبرداشته  نیعقب ماش یرو که از صندل يچتر شهنام

 ..میراه افتاد

 ..شده بود ینوران يادیز یرنگ يبا چراغ ها اطیح...به اطرافم انداختم ینگاه

 ..شهنام چتر و کنار گرفت و بست....میسالن شد وارد

که پاسخ  نیبعد از ا..فتنگ یم کیبودن و بهمون تبر ستادهیهمه ا..سالن و پر کرده بود يفضا يشاد یقیموس

 دیو سف ییبراق طال يها زیآو یها رو با کل یپشت صندل...مینشست یصندل يرو..میاقوام شد کیتبر يگو

 زیدور م دایمامان و خاله و ارکن یقیبلند موس يو صدا تیجمع یآقا جون که به خاطر شلوغ..کرده بودن نیتزئ

 ..ند شد و به طرف مون اومدعصا به دست از گوشه سالن بل..نشسته بود یکوچک

لبخند از ..هم خوشحال بود یلیخ...گفت کیتبر یکل..میکرد یباهاش روبوس...میشهنام به احترامش بلند شد منو

 ..یِراض یلیازدواج خ نیبود از ا دایپ..شد یلباش دور نم

دستم و فشرد  يردبه س نینگ..گفتن کیو بهمون تبر شمونیاومدن پ نیبه همراه نگ ییشاهرخ وزندا ییدا بعد

 .........من کنار شهنام نشسته باشه يدونستم که دوست داشت االن اون به جا یم..گفت کیو تبر

 ...هم ازش دلخور نشدم نیبه خاطر هم..بود نیمنم هم يتنها خواسته ...افتاد یاتفاق م نیا کاش

من ..کردن یتن و ابراز خوشحالگف کیتبر یکل....و سحر به همراه بهار به سمتم اومدن يلحظه شاد نیهم در

کردم به خاطر حضور دوستام هم که شده ظاهرم رو حفظ  یسع..هم از حضورشون تو مراسم خوشحال بودم

 ...کنم

 ..کنار شهنام نشست یصندل يرو عاقد

ها  یلیاز خ...سخت بود یلیخ....شدم یرسما زن شهنام م گهیمن د........عقد کرد يبه خوندن خطبه  شروع

 ..نبود يچاره ا گهیاما د..بودمدلخور 

بهار و ترك  یهمه وابستگ نیکه بعد از ا نیاز ا...شد یاتاق من و شهنام مشترك م..جا بود نیخونه من ا گهید

 ..واقعا ناراحت بودم..کردم یم

 ..شد دهیسالن کش يهمه نگاهشون به باال..اومدم رونیاز فکر ب یغیج يباصدا هوی

 ..جاست نیگفت فرنود ا یبهم م یحس هی

 ..کنه یم یکه شهنام حدس زده بود و داره عمل يکار دمیفهم غیج يصدا با
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 ....دیبه ذهنم رس هیثان کیفکرا کمتر از  نیا

 ...شهنام افتاد يحال سرم رو شونه  یب...رفت یاهیشدت ترس و اظطراب چشمام س از

 :گفت ینگران يبا صدا شهنام

 ...نیاریب آب وانیل هی....باران...شد؟ یباران چ _

 ..تونستم تکون بدم یانگشتامو هم نم یحال یب از

 :دمیخاله رو شن يصدا

 ..نفس بکشه نیبزار..نیتو رو خدا دورش و خلوت کن _

 ..زمیباران مادر چشمات و واکن عز _

 :شهنام

 ..آب قندبخور نیاز ا کمی..باران.....بده من مامان _

 ..چشمام خود به خود باز شد..وردماز آب قند خ کمی..کرد کیو به لبم نزد وانیل

 یصاف رو صندل..رفت ینم جیسرم گ گهید..بودن سادهیهمه باال سرم وا...سحر..بهار..نیریو خاله ش مامان

 ..نشستم

 ..بهم چشم دوخت یبا نگران شهنام

 ؟..حالت خوبه زمیعز _

 ...دمیو شن غیج هی يصدا..شد یچ _

 االن حالت خوبه؟..نبود یمهم زیچ یچیه _

 ...خوبم _

 :دستم و گرفت یبا نگران مامان

 ...یخوب...من که نصف عمر شدم زمیعز _

 ..خوبم مامان _

 :آقا داماد خطبه رو بخونم _

 ..آقا جون با آرامش چشماشو بازو بسته کرد..نگاه به آقا جون کرد هی شهنام

 ..دییبفرما _
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پس اون ..فرنود اون جا نبوده یعنی..اتفاق بود اون شیباز فکرم پ..خوند یبلند م يداشت خطبه رو با صدا عاقد

 ..شدم حتما یاالتیخ...غیج يصدا

 ......اومد یکاش فرنود م..لحظه دلم گرفت هی

 ....اومد یسرش م ییاومد، معلوم نبود چه بال یاگه م..کردم يمسخره ا ي؟ چه دعا...خرابه نه یلیحالم خ...ایخدا

 ؟..خوام یخودم نم یعنی..شه یچرا سرکوب نم احساس نیا ایخدا..براش تنگ شده بود دلم

 :سرش و به طرفم خم کرد آروم دم گوشم گفت شهنام

 ؟یبله رو بگ يندار الیخ _

 ؟..لمیبنده وک..پرسم یبار سوم م يعروس خانم برا _

 ..بزر گترا بله يبا اجازه  _

ه ها رو دست هم حلق..ها کف زدن ها دنیکل کش يصدا..دیچیآهنگ تو فضا پ يصدا...رو گفتم بله

 دیکه با یزندگ هی..بدون عشق و عالقه یزندگ هی..شدم دیجد یزندگ هیوارد ..تموم شد یهمه چ گهید...میانداخت

دوست داشتم هرچه ....! فتگر یم رادیوگرنه کارگردان ش ازم ا..باشم یخوب گریباز..کنم يهمش توش نقش باز

 ..رو نداشتم یکس چیحوصله ه گهید..جا روخلوت کنن نیزود تر ا

 ..بود یمیآهنگ مال...آهنگ مخصوص رقص عروس دوماد پخش کرد یج يد

دست  ينا چار به دستم و تو...کردن یزدن و ما رو واسه رقص به وسط سالن دعوت م یسوت و کف م همه

 ...وسط سالن میشهنام گذاشتم و رفت

 ...دیچسب یفقط خواب م تیآهنگ ال نیا با

 يبو..شونه هاش گذاشتم و نگاه مو به کراواتش دوختم يدستام و رو..قه کرددست شو دور کمرم حل شهنام

وقت ..میدیکه دورهم چرخ قهیبعد از چند دق..شد یم دهیاخمام نا خودآگاه تو هم کش...کرد یعطرش کالفه ام، م

اما ...رمکه غذا مو کامل بخو هموندف یشهنام هم با نگاهش بهم م..غذا خوردم یمقدار کم لیم یب...دیشام رس

 ..ندادم یتیمن اهم

 ..اومد کنارم نشست..دست به بهار اشاره کردم با

 بود؟ یک غیج يصدا یراست _
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من ... نیخورد افتاد کف زم زیل کیپاش رو سرام چارهیب..که پاشو گذاشت تو سالن نیخانمِ هم هی..بابا یچیه _

از اقوام دور ......سانت بود 10شش کمِ کم کف يفکر کنم پاش داغون شدپاشنه ..میاون باال بود يو سحر و شاد

 ..ونِیاسم شوهرشم هما..دهیسع..آقا جون بود

خدا  يآخه بنده ...خنده ام گرفت..کوتاه نبود یلیقدشم خ..عشق کفش پاشنه بلند داشت..گهیرو م یک دمیفهم

 ...یِلی؟خ.........سانت 10..يمگه مجبور

تر مهمو نا کم کم  شیب..خواست مراسم زود تر تموم شه یفقط دلم م..دیشب رس مهیساعت به ن يها عقربه

 !رفع زحمت کردن

 ..بعداز صرف شام مراسم و ترك کردن..بمونن روقتینتونستن تا د يو شاد سحر

همه ..ییزن دا...بهار..مامان.. دایخاله و..نیریخاله ش..سالن و مرتب کردن گهید يبه همراه چند تا خدمه  خاتون

 ..آماده شدن که برن

تو خنده و ..میبا هم بود يعمر هیمن و بهار ....شد ریاشکام سراز..به سمتم اومد منو تو اغوش گرفت بهار

بهار هم آروم ..م بلند شد هیهق هق گر..موند یکنارم م الیتو و شهیکاش واسه هم..زاشت یکاش تنهام نم..غم

خاله ..نیریخاله ش..کرد یخداحافظ ازم هیگر یمامان هم با کل..داشت من و آروم کنه یو سع ختیر یاشک م

 :گفت یمن م ي هیگر ونیم یشهنام هم دستشو پشت کمرم گذاشته بود و گهگاه..دادن یم میدل دار...دایو

 ...!نکن هیگر _

 ..ستادیجون کنارم ا آقا

 ..خرابش نکن هیبا گر..شب آرامش تونه...تهیشب زندگ نیامشب قشنگ تر...آروم باش..بابا..باران _

 ..لبش نشست يلبخند رو..گذاشت میشونیپ يرو يا بوسه

 ..مدت تنهاتون بزارم هیبهتره ..نیشما تازه عروس دوماد _

 ..نییخجالت سرم و انداختم پا از

 شیرو پ يحاال چند روز...انیخاتون و مظفر هم همراهم م..تازه بخورم يهوا کمیلواسون  يالیو رمیم _

 ..نیهم نگران من نباششما ..رمیمونم بعد م یو بهرام م نیریش

 ..........دوباره ما رو تنها گذاشتن يها کیهمه بعد از تبر خالصه

کفشا رو از پام در ....پاشنه بلند پاهام داغون شده بود يکفش ها نیبا ا..نشستم یصندل ياز بدرقه مهمونا رو بعد

 ...پام و ماساژ دادم يانگشت ها کمی..آوردم
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 يبه حد..م رو دستم و کفش ها رو هم دستم گرفتم و به سمت پله ها راه افتادمشنل مو انداخت..خسته بود یلیخ

 ...کردن یسرد ذوق ذوق م کیسرام يشده بود که رو تیکفشا اذ نیپام تو ا يانگشتا

 ..دیتو اتاق تنم لرز يتخت دو نفره  دنیبا د.....................اتاق و باز کردم در

 ..اتاق بود نیفره تو ان هیتخت  هیکه  شیچند روزِ پ تا

 رهیدستگ..رفتم يدر و بستم و به سمت اتاق کنار.....کردن که تو اتاق پا بزارم ینم میاریپاهام ...زده بود خشکم

 ...درو چرخوندم اما قفل بود ي

 ..اتاق آقا جون قفل نبود مطمعئناً

 ...دیترک زهرم......دمیشهنام و از پشت سر شن يصدا...که خواستم برم سمت اتاق نیهم

 !؟يخواب نما شد ؟يریکجا م _

 :گفتم يجد..برگشتم

 ..تو اتاق آقا جون رمیم _

 :گفت يبا لحن جد شهنام

 ...باران برگرد تو اتاقت _

 ..لبام گرفتم يانگشت مو جلو..که خاتون صدامون و بشنوه دمیترس نیا از

 ؟یهمه رو خبر دار کن يخوا یم...ــسیه _

 ..ستیجا ن نیا یکس _

 :رفت تو اتاق گفت یکه م یحال در و

آژانس دم در ..رو بدرقه کردم نایآقا جون و مامان ا یوقت..داشتن طیخاتون و آقا مظفر امشب واسه مشهد بل _

 ..منتظرشون بود

 ..حاال چه وقت رفتن به مشهد بود...اَه...از اتاق موندم رونیجا ب همون

 :گفت يجد...ستادیدرگاه ا يتو

 ؟یکن یتعارف م...اتویب _

که شهنام بازومو تو مشتش گرفت و برم ..چند قدم برداشتم..که برم سمت اتاق آقا جون...کردم برگشتم اخم

 ..گردوند

 ...برگرد تو اتاق _
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 ..ولم کن _

 ..چه قدر تقال کردم بازو مو رها نکرد هر

 ....االن برگرد تو اتاقت نیباران هم _

 :اتاق اشاره کرد به

باشه  يمن و تو سور يازدواج برا نیهر چه قدر هم ا..ادیاداها خوشم نم نیاصال از ا...اتاق مال جفتمونِ نیا _

 ...میعادتا داشته باش نیدوستندارم از ا

 ...برو تو اتاق حاال

 :گفتم یعصب

 ...دستم و ول کن تا برم _

 ...ستادیا..بر گشتم..که پشت سرم راه افتاد..راه افتادم سمت اتاق...دست شو از بازوم جدا کرد آروم

 ؟يچرا دنبال من راه افتاد _

 ..گرانه نگام کرد پرسش

 ..یباش رونیبهتره ب..خوام لباس مو عوض کنم یم _

 ....نشون بده وارد اتاق شدم و در و پشت سرم بستم یکه عکس العمل نیقبل از ا و

 ..بودم یراض يدونست تا حدود یم يازدواج و سور نیکه شهنام هم ا نیا از

 يتموم رو باز یخانم همه چ هینقش  ستمیفعال مجبور ن..ستیجا ن نیمدت ا هیکر که آقا جون هم رو ش خدا

 .....کنم

نفره جاش و به تخت  هیکه تخت  نیاز ا ریغ..لیبا همون وسا ونیهمون دکوراس..نکرده بود یخاص رییتغ اتاق

 ...نداشت یمن فرق يهر صورت برا در....دیسف یبا رو تخت...یمشک یتخت چوب..ساده بود..دو نفره داده بود

 ..الیو ارهیشب مامان چمدون لباسام و به شهنام داده بود که با خودش ب همون

لباس عروس و رو تخت ...برداشتم.... یرنگ مو با گرم کن مشک يکاپ کاله سرمه ا..رو باز کردم یوسط کشو

 .........انداختم

 ....تو هم رفته بودن یکل يمه چسب و اسپره نیبا ا...دوش آب گرم موهامو ماشاژ دادم ریز

با .......من...دونه که امشب یاصال م.....؟ حالش خوبه...االن کجاست..شد دهیفکرم به سمت فرنود کش......دوباره

 ....شهنام
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 ...دهیخواب الیخ ی؟ البد االن ب........کنه یاصال فرنود به من فکر م..شدن ریسراز اشکام

 ...ترکش کردم...من بودم که تنهاش گذاشتم نیا.....من بودم که به فکر فرنود نبودم نیا....انصافم یب یلیخ

 ...قراره دستامِ یب...قراره منه یب....قراره یاون هم مث من ب حتما

 هیدارم که  دی؟ من هنوز ام........شه یتر هم م اهیس نی؟مگه روزگار از ا...شهیهمه م نیمگه بدتر از ا.......ایخدا

 ...فرنود شیگردم پ یبر مروز 

 ..نشه ریبه اون روز د دنیوارم واسه رس دیام

حوله رو دور سرم ...چشمام سرخ شده بود... توالت نشستم زیم يجلو یصندل يرو...اومدم رونیحموم ب از

 ..چوندمیپ

 ...به در خورد يا تقه

 ؟....تو امیتونم ب یم _

 ..تو ایب _

 ...درست کنار لباس عروس..تخت انداخت يکت و کراوات شو رو...اتاق شد وارد

 ..آورد و به سمت حموم که سمت راست اتاق بود راه افتاد رونیاز تو کشو ب لباساش

 ..بخوابم سیخ يتونستم با مو یوقت نم چیهوا ه يخاطر سرد به

خورده  هیقط ف...حرارت سشوار و رو موهام گرفتم  يا قهیچند دق..اوردم رونیتوالت ب زیم يو از تو کشو  سشوار

که روبه رو  دمیکه موهامو از رو صورتم کنار زدم شهنام و د نیهم..دمیکش رونیبرق ب زیسشوارو از پر..نم داشت

 ...کنه یمو هاشو خشک م یکیکوچ يو با حوله ..ستادهیا

 ..انداخت یپا تخت يرو، رو حوله

 ..خوام بخوابم یم..خسته ام یلیخ...چراغ و خاموش کن يندار ياگه کار _

 ...بردم و چرا غو خاموش کردم دیدستم و به سمت کل یمعطل بدون

برخورد  يصدا...بود ادیشدت بارون ز...پرده رو کنار زدم. سادمیبلند شدم و رفتم کنار پنجره وا یصندل يرو از

 ..ومدیاما خواب به چشمام نم...که خسته بودم نیبا ا...شد یتر م شیتر و ب شیب شهیبارون به ش يقطره ها

که با  یخاطرات خوب ادی..داد یبهم آرامش م یلیبارون خ يصدا...دادم و چشمام و بستم هیتک واریو به د سرم

 ..بده میکه دل دار ستیبهارم ن یحت گهید..یتنها تر از هر وقت..تک و تنهام..یاما حاال چ..فتادمیم...فرنود داشتم

 ؟یبخواب يخواینم _
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 ..دیترک یبغضم م...بود لب باز کنم یکاف..نگفتم يزیچ...خلوت منو به هم زد دوباره

 ...بود، برگشت طرفم دهیطور که دراز کش همون

 ؟...بره یخوابت نم _

نتونستم بغضم و تو گلو خفه  نیتر از ا شیب گهید....ادیاوضام خواب به چشمم نم نیبا ا....یدون یخودتم م خوبه

 ..کردم هیبلند گر يبا صدا...حال کف اتاق، کنار تخت نشستم یب....از ته دل....هق هق کردم...کردم هیگر...کنم

 :گفت يجد...دیکش یقینفس عم..تخت نشست يبلند شد و لبه  شهنام

 ..نکن هیگر _

 ...ام ادامه دادم هیتوجه بهش به گر یمن ب اما

 چراغ و روشن کنم؟ يخوا یم _

گرفت ..آورد رونیکنار تخت از تو جعبه ب یعسل يرو از رو يبرگ دستمال کاغذ..بلند شد و اومد طرفم......

 ..سمتم

 ..دستمال و مچاله کرد و به طرفم پرت کرد یعصب....پس زدم دستشو

 مونتیخورم پش یقسم م يزیاشک بر گهیقطره د کی...بکنم دیکه نبا ،يباران مجبورم نکن، به اون کار _

 ..لتهیحاال هر طور م...کنم

 ..دیرو تخت دراز کش وبرگشت

با همون دستمال مچاله شده اشکام و ..نکنم شیعصب نیتر از ا شیکه ب نیواسه ا...هیم منظورش چدونست یم

 ....پاك کردم

 ......شد یم نییاش باال پا نهیس يقفسه  تیاز شدت عصبان..گذاشت شیشونیپ يشو رو بازو

خوردم مطمئنا از  یگه تکون ما..تونستم فاصله مو باهاش کم کردم یتا م......بودم دهیترس....پتو ریز دمیخز آروم

کم کم پلک هام ....ادیاشکم در ن نیتر از ا شیهام فکر نکنم تا ب یبه بدبخت گهیکردم د یسع...فتادمیتخت م

 ..............شد نیسنگ

 ینم..نگاه به دور و برم انداختم...به بالش خودم عادت کرده بودم...کرد یگردنم بدجور درد م....که شدم داریب

 ..بودم دهیسال خواب نیکجام انگار چند دونستم

چه قدر از ...دمیاخمام و تو هم کش...بهم دست داد یبیعج يدلشوره ...یو جشن عروس شبیآوردن د ادیبه  با

 ....هم نداشتم یفرق نیالبته همچ...و از دست داده زشیشده بودم که عز یمثل کس...اومد یلحظه بدم م
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 دایآرومش پ ينفسا ياز صدا...پشتش به من بود...چشمم به شهنام افتاد...مرنگ و کنار زد دیسف يحوله ا يپتو

 ..فرو رفته یقیبود تو خواب عم

 .....اما زمستون بود و هوا سرد...اومده بود رونیب دیخورش...آسمون صاف بود...نگاه انداختم رونیپنجره به ب از

خورده سرد  هیداخل سالن با وجود شوفاژ، ..رونیآروم در اتاق و باز کردم و رفتم ب...و صورتم رو شستم دست

 ...قالب کردم نهیدستامو رو س...بود

 ...کردم یاحساس ضعف م یلیاما خ...به صبحانه نشدم لیم...آشپزخونه شدم وارد

رو روشن کردم  يکتر ریز...نداشتم لیاصال م...تخم مرغ..کره...ریپن..به يمربا...جیهو يمربا...و باز کردم خچالی

 .....بخورم ییفنجون چا هیحداقل ..ادیب جوش بتا آ

آدم تو  هی..حوصله ام یکسل و ب یلیخ......خدا يا..کردم نییچند تا شبکه رو باال پا...رو روشن کردم ونیزیتلو

زل زد به در و  دیمدام با..حوصله ام سر رفت....!آدم نه شهنام....که باهاش چهار کلمه حرف زد ستیخونه ن نیا

 ..وارید

 ..دوختم ونیزیچشمام و به تلو...اومد رونیاز اتاق ب نامشه

 ..سالم _

 ..لب جواب شو دادم ریز

 ..فاصله کنارم رو کاناپه نشست با

 ؟يصبحانه آماده نکرد _

 ...نازك کردم یکه نگاهش کنم پشت چشم نیا بدون

 ..درست کن ییخودت برو چا..ادیرو گذاشتم رو اجاق آب جوش ب يکتر _

بهش اضافه  گهیدونه د هی يبخور يخوا یاگه خودتم م..درست کن مروین...... دوست ندارم ییچا یلیمن خ _

 .....کن

 ....بشر رو داره نیقدر ا چه

 .........پاشو باران گرسنمه _

 ییمروین هی..با حرص بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم..و شبکه رو عوض کرد دیو از تو دستم کش کنترل

 !وجب روغن روش باشه هیبرات بپزم که 

 ..کردم دایپ ییظرف شو ریز نتیتابه رو تو کاب یباالخره ماه...ها رو باز و بسته کردم نتیتا از کاب چند
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با چشم دنبال نمک دون .... جلز ولز روغن بلند شد يصدا...تابه شکوندم یتا تخم مرغ رو با حرص تو ماه دو

 ...گشتم

 ...شور شه یکه حساب ختمیرو تخم مرغ ها رنمک،  یکل...به سرم زد یطانیفکر ش هی

 ..گذاشتم چند تکه نون هم کنارش زیم يتابه رو رو یماه

 :دیسالن به گوشم رس يشهنام از تو يصدا

 آماده نشد؟ _

 ..اومدم رونیآشپزخونه ب از

 ..چرا آمادست _

 ...به سمت اتاق راه افتادم و

 ..میخور یبا هم صبحانه م...باران برگرد _

 ..ر که به سمت پله ها را افتادمطو همون

 ..برو بخور تا سرد نشده..ندارم  لیم _

 ..که شهنام مچ دستم و گرفت....پله گذاشتم نیو رو اول پام

 ...میخور یگفتم با هم صبحانه م _

 ..برگشتم سمت آشپزخونه.. دمیکش رونیمچ دستم و از دستش ب...دادم رونینفسم و ب یعصب

 ...نشست زیمن پشت م يرو به رو...م وارد آشپزخونه شدشهنام ه..نشستم زیم پشت

 ...بخور از دهن افتاد _

 ....شهنام هم مشغول شد...نون گذاشتم ياز تخم مرغ رو ال کهیت هیاز نون و برداشتم و  کهیناچار ت به

حالت ...تکه لقمه رو دهنش گذاش نیهم...به شهنام انداختم ینگاه مین.......شد لقمه رو قورتش داد ینم کال

 ...مطمعن شد مث زهر ماره گهید..دییجو گهید کمی..نشست شیشونیرو پ یاخم..کرد ریصورتش تغ

 ..دیو پر آب کرد و سر کش وانیل...آب و باز کرد ریبلند شد و ش........به سرفه افتاد...زور قورتش داد به

 ..دمیاما ازش نترس..بود یعصب...بهم نگاه کرد برگشت

 ..وشمزه بودخ یلیخ...ممنون _

 ...رونیتند از آشپزخونه رفت ب يبا قدم ها و

 ...شونه باال انداختم الیخ یب..رفتنش نگاه کردم به
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 ...رو برداشت یشهنام گوش..دیزنگ تلفن به گوشم رس يصدا

 ..یبله چند لحظه گوش..نیسالم برسون...قربونتون....می؟ ممنون ما هم خوب...یخوب....سالم خاله _

 ..خاله پشت خط...جان  باران

 .....رو دستم داد یگوش رهیبگ ونیزیکه نگاه شو از تلو نیبدون ا..اومدم  رونیآشپزخونه ب از

 ..الو سالم مامان جان _

 ؟..حالت خوبه مامان جان...زمیسالم عز _

 ..آره مامان خوبم _

 ..رو برنداشت یگوش...چند بار به شهنام زنگ زدم _

 ..میخورد یصبحانه م میداشت نییپا..باالست شیگوش _

 ..ادیحالت جا ب کمی..ارمیبرات م میعصر که اومد..درست کردم یمادر برات کاچ _

 ..کنه یخودش م شیپ ییمامان چه فکرا...شدم کالفه

 ...مامان خوبم _

 ......زیخون ر..حالت خوب شه يبخور دیاما با....زمیدونم عز یم _

 ..دمیحرفش پر ونیم

 ...مــــامــان_

 ..زدم ي؟ مگه حرف بد..زمیعز هیچ _

 ...مامان گفتم که حالم خوبه _

 ...کاناپه بلند شد و رفت سمت اتاق ياز رو شهنام

 ...اون جا میایسر م هیعصر  زمیخب عز یلیخ _

 ..نیخوش اومد...باشه مامان _

 ..خداحافظ نیمراقب خودتون باش _

 ..بالفاصله تلفن زنگ خورد..که تماس و قطع کردم نیهم

 ..الو _

 ؟...یسالم دخترم خوب _
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 ؟..نیشما خوب..ممنون..سالم آقا جون _

 !ن؟یدیراحت خواب شبید..خوبم دخترم _

 !!میدیراحت خواب...بله آقاجون _

 ..خواستم حال شو بپرسم یم شته؟یشهنام پ زمیعز _

 ..دستتون یگوش..بله _

 ..شدم صداش کنم مجبور

 !شهنـــام جـــان.......شهنام _

 ..پله ها پرسشگرانه نگام کرد ياز باال..اومد رونیق باتا از

_ آقا جون پشت خط.......... 

 ...نشستم ونیزیتلو يپا

 ؟..سفارش بدم يخوریم یباران ناهار چ _

 :که نگاهش کنم نیا بدون

 ..ندارم لیم..یچیه _

 ...يغذا نخورد یهفته ست درست و حساب هی _

 :سمتش برگشتم  به

 ....هفته ست هیرو به اون رو شده،  نیاز ا میدگهفته ست که زن هی _

 ...وسط حرفم دیپر

 ..باز دوباره شروع شد _

 ..شروع کرد به گرفتن شماره...نگاه مو ازش گرفتم یعصب

 ....ممنون خدانگهدار..یفروغ 221اشتراك ..بله....دو پرس جوجه کباب....نیخسته نباش.. سالم..الو _

بود اما  ونیزینگاهم به تلو..تو دستش وارد سالن شد لونیشهنام با نا......آوردنسفارش ها رو  قهیدق 20از  بعد

کاناپه  يرو..پالتو شو از تنش در آورد..گذاشت زیم يرو رو لونینا..کردم یبهش نگاه م یچشم ریز

 ...به گوشم خورد کیخش خش پالست يصدا..انداخت

 ...غذا تو بخور ایباران ب _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ١٧١ 

 ..کردم نگاش

 ...ستیعا گرسنه ام نشهنام واق _

 ..ينخورد يزیکه چ شبید...گرسنته _

 ..خند زد شین هی

 ....صبحانه هم که _

 ..بلند شدم راه افتادم سمت اتاق...رو خاموش کردم ونیزیازش گرفتم تلو نگاهمو

 ...باران _

زود تر  نایاکاش مامان ..حوصله ام سر رفته بود یلیخ..تخت ولو شدم يرو...وارد اتاق شدم...نکردم یتوجه

 ..شد نیپلک هام سنگ.......چشمام و بستم..انیب

از رو تخت بلند ..انداختم یبه دور و برم نگاه...شدم داریبهار ب يکه با صدا..دونم ساعت چند بود ینم

 ..بستم پسیموهام و با کل...شدم

 ...رونیاتاق رفتم ب از

 !پس عروس خانم کجاست؟ _

 .....بهار بود يصدا

 :شهنام

 ....اومدن نایخاله ا...زمیان عزبار _

با ..همه نگاه شون رو من زوم شد...مامان..شاهرخ ییدا...آقاجون..دایخاله و..نیریخاله ش..نییپله ها رفتم پا از

 ...سرد باهام برخورد کرد نیطبق معمول نگ...دنیعروس خانم عروس خانم دور مو گرفتن و حالم و پرس

 ..روز چه قدر دلم براش تنگ شده بود هیتو کمتر از ...و محکم تو بغلم فشار دادم بهار

 یالاقل ظرف تو جمع م....بهم چشمک زد زیم يغذا رو یظرف خال نم،یکاناپه بش يخواستم رو یکه م نیهم

 ...يکرد

 ...رفت زیبه سمت م شهنام

 ..جا رو جمع و جور کنم نیرفت ا ادمی...بودم لمیمشغول ف نیببخش _

 :گفت مامان

 ؟..نیغذا سفارش داد رونیاز ب _
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 :رفت گفت یداشت و به سمت آشپز خونه م یکه ظرف غذا رو بر م یدر حال شهنام

 ..میغذا سفارش داد رونیخاطر از ب نیبه هم..میشد داریب رید..آره _

 :گفت طنتیبا ش دایو خاله

 !؟...نیقاشق، چنگال غذا خورد هیبا  اناًیشهنام جان اح _

 ...ستنیولکن ن گهیبابا د يا

 :با لبخند گفت..اومد رونیاز آشپز خونه ب شهنام

 !؟..هیاشکالش چ...آره خاله _

 :جون گفت آقا

 ...!هم خوبه یلیاتفاقا خ _

 ..اومدن رونیاز آشپزخونه ب یو مامان با ظرف کاچ بهار

 ...رو سمتم گرفت یکاچ يکاسه  مامان

 ...بخور مادر _

 ...کنارم نشست بهار

 :جون گفت آقا

 ..خورده بچشم هی..زیمنم بر برا دایش _

 :رو به شهنام گفت بعد

 ؟يخور یشهنام بابا تو نم _

 ..سرشو تکون داد شهنام

 ..دوست ندارم یلیخ..زیزحمت خاله کم بر یب _

 :که کنار شهنام و آقا جون نشسته بود گفت نینگ

 !!هینه بق...البته خوردنش واسه عروس خانم واجبه _

 ینم یسالم و احوالپرس یدرست و حساب...دختر یالل ش..انداختم نییم و پااز خجالت سر..لبخند زدن همه

 ..چرت و پرت گفتنا درازه نیزبونش واسه ا یول..کنه

 :آروم تو گوشم زمزمه کرد بهار

 ..!نِیحق با نگ _
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 ...اصال از اون خبرا نبوده _

 ...زدم یحدس م _

 :لحظه آقا جون گفت نیهم در

 ..شهنام شیپ نیبش..ور نشستن؟ باران جان پاشوعروس، دوماد چرا از هم د _

انگار شهنام برام نامحرم ....به اجبار رفتم و کنار شهنام نشستم..با اکراه از کنار شهنام و آقا جون بلند شد نینگ

 ..شه کیدوست نداشتم بهم نزد..بود

 ...تنش و حس کنم يگرما

 ..خورد یم یکرد و کاچ یجون با لبخند به ما نگاه م آقا

 :و گفت دیخند دایو خاله

 ..باال رهیفشارتون م..نینخور یقدر کاچ نیآقا جون ا _

 ..زیجون کاسه رو گذاشت رو م آقا

 ..کنم یعشق م نمیب یباران و شهنام و کنار هم م یوقت _

 ..شد سیاز اشک خ چشماش

 ...شده تیمیر از صفا و صمخونه دوباره پ نیا..انگار تازه متولد شدم...نیخواستم و قبول کرد نیممنونم که ا _

 ......به حال آقا جون...به حال خودم...ادیمو، تو کف دستم فرو کردم که اشکم در ن ناخن

 ...در و بستم...که دستم رو نشه از کنار شهنام بلند شدم و به سمت اتاق راه افتادم نیا واسه

 یدلم فرنود و م...هق هق کردم.. ختمیاشک ر...کردن خسته شده بودم يباز لمیجمع و ف نینشستن تو ا از

 ...خواست

آخه تا ....کاش...کاش..رمیازش بگ يخبر هیشد  یکاش م..داد ینجات م تیوضع نیاومد و من و از ا یم کاش

 .........یک

 ...من واسه همه فراموش شده ام...فرنود هم من و فراموش کرده گهید اصال

 ...اشک و آهم...احساسم....خودم

 ...گرفتم مو از در هیتک

جا خدا  نیانگار ا..شدم یدور م اهویهمه ه نیاز ا...داد یبهم آرامش م...اتاق يرفتم پشت پنجره  شهیهم مثل

 ....کردم یپشت پنجره با خدا مالقات م ستادنیانگار با ا..تر بود کیبهم نزد
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 ..دیرس یبه دادم م دیخدا با...ختمیاشک ر....درد و دل کردم..خدا حرف زدم با

 ..ناخواسته فرنود و از خودم جدا کردم...شدم يباز نیاخواسته وارد ان من

 .....واسه نگاهش...دلم براش تنگ شده...به من برش گردون...فرنود و برگردون ایخدا

چه برسه  ارمیاسم فرنود و به زبون ب یحت دیدونم نبا یم..شهنام شوهرمِ گهیدونم که د یم...من و ببخش ایخدا

 ...کر کنمکه بهش ف نیبه ا

 ...پام له کردم ریز گهید يها یلیمن عالقه مو احساسمو به خاطر خ اما

 ........خانواده ام.شهنام...خاله...جون آقا

 ...که اسم شهنام تو شناسنامه مِ یتیموقع ياون هم تو....نه فکر کردن به فرنود...گذشتن از فرنود کار من بود نه

 ...راه چاره بزار هیمن  يبرا تو

 ...منو هم بشنو يصدا يخدا...خسته شدم جهینت یو ب هودهیب يفکرا از

؟ .......خودت...دهیم یهر شب من و ک يها هیجواب گر ایخدا....منو بفهم..تر بشم دیکه هستم نا ام ینیاز ا نزار

 ؟....؟ شهنام........فرنود

 .........شینه راه پ..که نه راه پس دارم دمیرس یی؟ به جا.....بود یگناهم چ مگه

ام بند  هیگر..ختیزهرم ر...برخورد کردم یکه به جسم..از ترس چند قدم به عقب برداشتم..رعد و برق يصدا با

 ..اومد

 ....شهنام بود برگشتم

 ..دمیکش یقینفس عم..تخت نشستم لبه

 ؟یکن یم کاریجا چ نیتو ا _

 :گفت يجد

 ...يمشغوله که متوجه اومدنم نشد یلیفکرت خ داستیپ _

 ..از اشک مو با پشت دست پاك کردم سیخ صورت

 ..سمت در رفت به

 ..همه منتظرن نییپا ایزود باش ب _

 ..خورده استراحت کنم هیخوام  یم..ستیحالم خوب ن _

 ..طاقتش طاق شده بود گهیانگار د...برگشت یعصب
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 ....يمهمونا اومدن تو اتاق خودت و حبس کرد یاز وقت _

 ..بار صداش آروم بود نیا..دیتو موهاش کش یدست کالفه

 ..نییپا میبر دیبا..حاضره گهیشام د_

 ..ستیگفتم که حالم خوب ن _

 ...برد یحوصله مو سر م...شیگ شهیعطر هم يبازم بو..نشست کنارم

 :گفت يجد

 ...ستمیقدر خوش اخالق ن نیا شهیباران من هم _

 ..رونیحوصله ندارم برو ب _

 ؟يچرا حوصله ندار یبگ شهیم _

 ..یدون یخودت بهتر م _

 :گفت یعصب..منقبض شد فکش

 ...هیچ لشیبگو دل...دونم ینم _

 ...نفرت از خودش...به فرنود  میدلتنگ...خوند ویاز نگاهم همه چ...نفرت بهش چشم دوختم با

م با خش...کرد کیمنو به خودش نزد.......شُکّه شدم..محکم بازو ها مو تو مشتش گرفت..لحظه برم گردوند هی تو

 :گفت

 ؟؟؟..یفهم یحد نم نیتا ا....من شوهرتم....باران _

اشک تو چشمام حلقه ...زد یشهنام از شدت خشم نفس نفس م.. یتر از هروقت شیبود ب یعصب...دمیترس یلیخ

 ...شدن ریپلکامو رو هم گذاشتم اشکام سراز.....بست

 ..تکونم داد یعصب..هام هنوز تو مشتش بود بازو

به سرم  یچ اتیبا بچه باز يدار یفهم یم چیات به حال منِ؟ ه هیگر... یکن یم هیگر یچواسه  ید لعنت _

 ..رو تمومش کن يمسخره باز نیا گهی؟د...ياریم

 :داد زدم هیگر با

 ...ولم کن _

 یداغش به صورتم م ينفسا...زد مهیخواستم بلند شم که روم خ...پرتم کرد رو تخت و بازوها مو رها کرد یعصب

 ...خورد
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ازت  یاشتباه نیخورم باران اگه کوچکتر یقسم م...یزن من...باران موحد...تو...و تو گوشت فرو کن نیخوب ا _

حاال ..کشم یآدمم م فتهیپاش ب...ام وونهیمن د...رو شهیعاشق پ ينه تو رو نه اون آقا..زارم یسر بزنه زنده ات نم

 ...یخود دان

 .....رونیشد و از اتاق رفت ب بلند

 ...با دست صورت مو پوشوندم...ام شدت گرفت هیگرهق  هق

 ...شه یم یهم عمل نیکه به لطف شهنام ا..کم داشتم یمورد و تو زندگ هی نی؟هم....شتریب نیاز ا یبدبخت

وضع  نیمن و تو ا یدوست نداشتم کس..رفتم ییبلند شدم و به سمت دستشو عیسر..به در اتاق زده شد يا تقه

 ..نهیبب

 ...دمیرو از پشت در شن نینگ يصدا..صورتم زدم مشت آب به چند

 ..همه منتظرتن..شام حاضره..باران _

 ....مونه یپنهون نم نینگ دیقرمزم از د يدونستم چشما یم....صورتم رو پاك کردم يدستمال کاغذ با

 یک متش يو با دستشو آروم رو...تخت نشسته بود يرو نینگ..در و باز کردم....مو با دست باد زدم صورت

 ..دیکش

 ....ستادیدستش از حرکت ا...من دنید با

 :زد يدار یمعن لبخند

 ؟يکرد هیگر _

 ..میبر...همه منتظرن یمگه نگفت _

 !؟ينکنه درد دار _

 :گفتم یعصب

 ن؟یشما دکتر _

 ..تخت بلند شد يرو از

 ؟...!!واسه شهنام دلت تنگ شده ه؟یات به خاطر چ هیپس گر _

 :ادامه داد....يدیبلند خند يبا صدا و

 ..نداره یدلتنگ گهید..بابا شوهرت ورِ دلت...!بودم دهیکم د یلیموردا خ نیاز ا_

 ..رونیتوجه به حرفاش از اتاق رفتم ب یب
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انگار عمدا اون ...بود یو شهنام خال نیریخاله ش نیب یصندل..نشسته بودن زیپشت م يتو اتاق غذا خور همه

 ..گذاشته بودن یرو خال یصندل

 ..نمیون با دست اشاره کرد که کنار شهنام بشج آقا

 ..شهنام بشقاب مو پر کرد....کار و کردم نیا لمیم برخالف

غذا هم حالم به هم  ياز بو یحت..نداشتم لیاما م..نخورده بودم يزیچ یبود درست و حساب يکه چند روز نیا با

 ...خورد یم

 ..گس نشستنر ییهم وارد اتاق شد و کنار زندا نیلحظه نگ نیهم در

 ..نباشه یبحث يجا گهیکه د..آروم آروم شروع به خوردن کردم...کردم ینگاه شهنام و رو خودم حس م ینیسنگ

زنگ  يکه صدا...دیرس یبه گوش نم يا گهید يبه هم خوردن قاشق چنگال، صدا يجز صدا يا قهیدق چند

 ..دیشهنام به گوشم رس لیموبا

 ...............رونیو از اتاق رفت ببلند شد  زیاز پشت م دیگفتن ببخش با

 

 شهنام

 :جواب دادم...ناشناس بود شماره

 ن؟ییبله بفرما _

 ؟یدکتر فروغ _

 ..دیرس یآشنا به نظر م صداش

 شما؟...بله _

 ؟؟ياوردیبه جا ن _

 .....رینخ _

 ..تو اتاقکردم و رفتم  یصدام و نشنون پله هارو ط هیکه بق نیا يبرا.....فرنود يصدا...فکر کردم خوب

 :گفتم یعصب

 ش؟یفرما _

 ؟یپس شناخت...خب _

 ..کهیمزاحم نشو مرت _
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 ...خواستم حال باران و بپرسم یم _

 :زدم داد

 ...اریاسم زن من و ن...شرف یب ي کهیمرت _

 ؟..يبه باران ندار يتو که عالقه ا! ؟يشد یرتیغ هیچ _

 ..زارم یزنده ات نم..یکن جادیمزاحمت ا گهیبارِ د کی..میکنیمو نو م یزندگ میما دار..باران زنِ منِ...خفه شو _

 ..یبهتره عقب بکش...خواد یباران هنوزم منو م.....تند نرو جناب دکتر _

 :داد زدم یعصب.....از نهادم بلند شد آه

راحت ازت  یزنگ بزن گهیبارِ د هیاگه ..ادیداره از دهنت در م یناموس مواظب باش چ یب ي کهیمرت _

 ..گذرمینم

 ..دمشیمحکم رو تخت کوب...رو قطع کردم یگوش و

 ...کنم کاریآخه من با تو چ.....باران.........باران

 ...یتماس خبر داشته باش نیخورم اگه از ا یم قسم

 ......کنم یم مونتیکردن پش یاز زندگ...کنم یم مونتیپش

اتاق و ترك  دیبا گفتن ببخش..نگاه کنم یبه کس نکهیبدون ا...به جونم افتاد يبد يدلشوره ...دیطول کش تلفنش

 ..کردم

 ..برم تو اتاق دمیترس...دیشهنام به گوشم رس یِعصب يصدا...سمت پله ها رفتم به

 یتنم م.. زده بود خیانگشتام از استرس .....اطیرفتم تو ح...تنم کردم....کاناپه برداشتم يبهار و از رو يپالتو

 تیعصبان لیدل....شه یمطمئنم به فرنود مربوط م...شده یه که شهنام عصبافتاد یاتفاق هیدونستم  یم.....دیلرز

 ...تونه باشه ینم نیجز ا يزیشهنام چ

 ..فراموشم نکرده...پس فرنود هنوزم به فکرمِ...لبم نشست يرو يمحو لبخند

 ...مزد استرس دار یم از دور داد م افهیق..هیبق شیجرئت شو نداشتم برم پ..دمیسوز سرما لبمو گز از

 ..سروش بود......برگشتم..دمیباز شدن در سالن و شن يصدا

 ...دمیکش یراحت نفس

 ؟يخور یسرما م...هوا سرده...باران _

 ...نه هوا خوبه _
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 ...دیخند

 ؟یخوب _

 ..از لبم دور شد لبخند

 ..نه _

 !غرغرو باشم يداداش ها نیاصال دوست ندارم مث ا...یو قبول کن تیموقع نیا دیباران با _

 :زدم لبخند

 ..!به بعد هم نباش نیپس از ا يتا حاال نبود _

 ...که شهنام شوهرته یاما نه وقت..فهممتیمن کامال م...دونم یم _

 .. نشست میشونیپ يرو اخم

 ....از فرنود خبر ندارم شهیم ياما من چند روز _

 ..زمیعز نهیدرستشم هم _

 ...کنه یاما به نظرت شهنام باور م _

 ...معلومه _

 که به شهنام زنگ زد فرنود باشه؟ یاگه کس یحت _

 :گفت يجد

 به شهنام زنگ بزنه؟ دیفرنود چرا با ؟یگیم يدار یتو چ _

تونه  یکه م يزیچ تیموقع نیبنظرت تو ا..دمیشو از تو اتاق شن یعصب يصدا..زنم یمن فقط حدس م _

 ه؟یقض نیتونه باشه جز ا یم یچ..ارهیشهنام و به جوش ب

 ...یکن یرو ازم پنهون نم يزیو که چباران ت _

 ..شدم رهیچشماش خ تو

 ؟..من تا حاال بهت دروغ گفتم _

 ...صورتم و برگردوندم..اشک تو چشمام نشست...مهربونش و بهم دوخت يچشما

 ..شونه ام گذاشت يرو دستشو
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منم ...يندار یفرق چیچون تو با خواهرم ه...واسه منم سخته طیشرا نیا...نکن هیگر زمیعز...باران _

 ...از شهنام واسه تو نگرانم شتریب...نگرانم

خب ....فقط به خاطر خودت..نه به خاطر شهنام..نه به خاطر حال آقا جون...ایکنار ب طیشرا نیخاطر خودت با ا به

 ...نکن دلم گرفت یخوشگل تو بارون يحاال اون چشما

 ..پشت دست اشکا مو پاك کردم با

 ..دهسر یلیهوا خ...تو میبر _

 رونیپالتو رو از تنم ب..شده بود رهیخ ونیزیگره خورده به تلو يبا اخما..نگام به شهنام افتاد..میسالن شد وارد

 ...کنار بهار نشستم..همه مشغول صحبت بودن...آوردم

 ..اصال حال خودم و هم ندارم..یستیتو ن یوقت...شهیبهار دلم برات تنگ م _

 ..و گرفت دستم

 ...کردم هیچه قدر گر شبید یاگه بدون..شهیدلم تنگ م قربونت برم منم _

 ..میاما هنوزم از هم جدا نشد..میهم عادت نداشت يوقت به دور چیه ما

 !مینیب یفردا دوباره همو م...میبا هم مارستانیکه تو ب ما

 ...زدم یجون یب لبخند

 ..به عصاش بلند شد هیجون با تک آقا

 ..میرفع زحمت کن گهیخب ما د _

 ..رفتن شدن ياز حرف آقا جون آماده  تیبه تبع همه

 ...بود ستادهیکنار آقا جون ا شهنام

 آقا جون شما کجا؟ _

 ..نیشما راحت باش....مونم یم نیریش شیرو پ يپسرم فعال چند روز _

 آقا ج يبه حرفا حواسم

 ..زنگ بزن نیریخاله ش ایبه من  یداشت يکار..زمیباران عز _

 ...باشه مامان _

 ..شد یتر م شیهر لحظه دل شوره ام ب...کرد شونیتا دم در همراه مشهنا

 ..افتاده باشه یاگه اتفاق...به دادم برس ایخدا
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 ..کردم آروم باشم یسع

 ..چراغ و خاموش کردم....رفتم تو اتاق...کردم یپله ها رو ط عیسر يقدم ها با

 .......رو کنار زدم یتخت رو

 .........دمیشهنام و تو درگاه د....مکه خواستم رو تخت دراز بکش نیهم

 ...ام گذاشتم نهیس يدستم و رو قفسه ..دمیدر از جا پر دنیبه هم کوب يصدا با

 ..به سمتم اومد عیسر يبا قدم ها...صورتش از خشم قرمز شده بود...و روشن کرد چراغ

 :بود داد زدکه تو صداش  یبا خشم..آن بازومو تو مشتش گرفت و از رو تخت بلندم کرد هی تو

 ؟ هــــا؟...چرا به من زنگ زده کهیمرت نیا _

 ...کردم آروم باشم یسع

 ؟یزنیحرف م یاز ک _

 :زد یعصب پوزخند

 ...ياون موضوع رو فراموش کرد گهیانگار د.....هه _

 :حق به جانب گرفتم و گفتم يا افهیدرصد مطمئن بودم منظورش فرنود اما ق 100 نکهیا با

 ..دستمو ول کن...یزنیحرف م يدار یاجع به کدونم ر یمن نم _

 :زد ادیخشم فر با

 ..یراجع به فرنود نام _

 :همون لحن گفتم با

 ...دونم ینم یچیمن ه...دونم ینم _

 :زد داد

 ..زارم یقسم خورده بودم جفتتون و زنده نم...یدون یم...یلعنت یدونیم _

 ..پالتوشو تنش کرد..لباسا رفت به سمت کمد...بازومو رها کرد و رو تخت پرت شدم یعصب

بلند شدم و ..فتهیخواستم جون فرنود تو خطر ب ینم...گرفتم یجلوشو م دیبا...به جونم افتاد يبد ي دلشوره

 ..به سمتش رفتم مهیسراس

 :گفتم ینگران با

 ؟..يبر يخوا یوقت شب کجا م نیا _
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 ........داد هلم

 ..نداره یبه تو ربط..برو کنار _

 ...گرفتمراهشو  يجلو

 ..خبر ندارم يزیگفتم که من از چ ؟يریکجا م _

 :زد داد

 ..برو کنار _

اون وقت جواب ..ده یدست خودش م يکار هی رونیدر بره ب نیدونستم اگه از ا یم...تو چشمام جمع شد اشک

 ....بدم یرو چ هیبق

 ..............حاضر بود به خاطر من...نداشت يریاون تقص...از همه نگران فرنود بودم شتریب

 :گفتم یدرموندگ با

 ...شهنام _

 .......شد رهیبهم خ شیشونیهمون اخم رو پ با

 ..من از تماس فرنود _

 :زد داد

 ..اریشرف و به زبون ن یاسم اون ب _

 ..اشکام و پاك کردم یهولک هول

 ..من از اولم باهات رو راست بودم..گم یباورکن راست م...من از تماسش خبر ندارم _

 ...يمن همون موقع بهت گفتم که عالقه ا.....نگفتم يزیچ قتیحق جز

 :زد داد

 ...گهیبسه د _

 ....دیتو موهاش کش یدست کالفه

 :که از خشم دو رگه شده بود گفت ییصدا با

 ..هوا بخورم کمی رونیب رمیم...برو کنار _

 ...در فاصله گرفتم از

 ..........و خاموش کرد و اتاق و ترك کرد چراغ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ١٨٣ 

 ..شد ياشکام جار.. پتو ریز دمیخز..به سمت تخت رفتم...اما بازم دلشوره به جونم افتاد...دمیکش یراحت سنف

 ...کنه دایخواد ادامه پ یم یتا ک تیوضع نیا...ایخدا

 ...ختهیبه هم ر يجور نیبهش گفته که ا یفرنود چ یعنی

 ...کرد یم يکار هیفرنود  رهیازدواج صورت بگ نیا نکهیقبل از ا کاش

 ...میخالص ش تیوضع نیکرد جفتمون از ا یم تالش

 ...حاال که من زن شهنامم نه

 ...ادیبه شهنام به حساب م انتیجور خ هیفکر کردن به فرنود هم  یحت که

 .ستیواقعا دست خودم ن اما

 .....منو ببخش ایخدا

 ..کنم یم يو سپر میدارم با فکر کردن به فرنود زندگ هیهر لحظه و ثان من

 ...ستمیکاره ن نیچون ا...کنم انتیخواستم به شهنام خ یوقت نم چیه یول

 ...لج کرد...گوش نکرد...هیبهش گفته بودم که دردم چ...به خواست خود شهنامِ تمیوضع نیاالن تو ا اگه

 .....ستیفراموش کردنش کار من ن یراحت نیکنم اما به ا حیخوام گناهمو توج ینم

 

 شهنام

 ..خسته بودم یزندگ نیاز خودم از باران از ا...روندم یو م نیهدف ماش یب

 ...کشش نداشتم نیتر از ا شیب گهید

 ...تلفنا نیا...باران رفتار

 ...نگم یچیو ه نمیساکت بش دیبا یک تا

 ...رمیبگ دهیباران و ناد يبچه گانه  يرفتارا یک تا

 ....ست گهید يجا هیفکرش ...که زنته یکس

 ....افه کردمفکر به سرعتم اض نیا با

 ...کنه دایپ خیب هیقض نیتر از ا شیزارم ب ینم...باشه يمن و باران سور نیازدواج ب نیچند هم ا هر

 ؟...تلخ دو بار برام تکرار بشه يتجربه  هی دیآخه چرا با ایخدا

 ...هیگناه من چ آخه
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 ...کمکم کن...امیدارم کنار م هیقض نیکه به خاطر حال آقا جون با ا من

 هیهوا به حالش گر يآوردم که مرغا یبه سرش م ییبال...بود یاگه مسبب تلفن فرنود باران م...ارمیم بک نزار

 ..کنن

 ...گه یاز چشماش خوندم بهم دروغ نم....زد یتو نگاهش موج م یکه نگران نیبا ا اما

 ...که باهام رو راست بوده ناراحتم نیاز ا...همون اولم دروغ نگفت از

 ..شدم یعالقه با خبر نم نیکاش از ا...اورد یحرفا رو به زبون نم نیاش اک...گفت ینم کاش

 ..اومدم یراحت تر باهاش کنار م يطور نیا

 ...ستمیآروم ن گهید...ستمین شیاون شهنام چند روز پ گهید...فرق کرده یهمه چ.......حاال اما

 ...دهیم حیاخم و به خنده ترج...کنه یکه سکوت م یهمون شهنام شمیم

 ...جنگم یم...مونم یم...دمیم حیبار منم که قرار و بر فرار ترج نیا

 .....ستیاحمق طرف ن هیبدونه با ...ادیحساب کار دستش ب دیبا باران

 ..کرد یهوا آرومم م نیحال قدم زدن تو ا نیاما با ا...داشت يهوا سوز بد....بون پارك کردم هیسا ریو ز نیماش

 .. چراغ سالن خاموش کردم...گذاشتم یو تو جا کفش کفشام

 ..روشن کرد ياتاق و تا حدود ينور کم چراغ خوابِ تو راهرو فضا... در و باز کردم...سمت اتاق راه افتادم به

 ..دهیوقت خواب یلیانگار خ..آروم و منظم باران به گوشم خورد ينفسا يصدا

 ..فکر کنم زایچ نینتونستم به ا گهیدکه داشتم  یاما با اون حال..وقت شب تنهاش بزارم نینداشتم ا دوست

 ...دمینشه رو تخت دراز کش داریکه باران ب يآروم، طور..عوض کردم لباسامو

 ..مجال فکر کردن بهم نداد نیتر از ا شیب یو خواب آلودگ یخستگ...شب بود مهیدو ن ساعت

 

 باران

 ..ودب قهیدق 7/30..نگاه کردم يزیبه ساعت رو م...به بدنم دادم یو قوس کش

 ..برگشته خونه یدونستم شهنام ک ینم..از رو تخت بلند شدم..اومد یم ییآب از دستشو ریش يصدا

 ..سرم جمع کردم يباال پسیموهامو با کل...چشمام پف کرده بود..ستادمیتوالت ا زیم نهیآ يجلو

 ...رو مرتب کردم دیسف يحوله ا یِروتخت..سمت تخت رفتم به

 ...که نگام کنه نیبدون ا..مداو رونیب ییاز دستشو شهنام
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 ..سالم _

 ..رفتم ییبه سمت دستشو...جواب شو دادم آروم

 ...نییرفتم پا..مقنعه مو مرتب کردم ...رنگ مو تنم کردم یمشک يپالتو

 ..اومد یبه هم خوردن ظرفا از تو آشپزخونه م يصدا

 :من گفت دنیبا د....برگشت زیبه سمت م ییبا دو تا فنجون چا شهنام

 ..میریصبحانه تو بخور بعد م..ختمیر ییچا نیشب _

 ..آروم شده شبینسبت به د دیرس یاما به نظر م...بود يکالمش جد لحن

 ..چرخوندم ییو تو فنجون چا قاشق

 ..تا حاال مشغول کرده بود بپرسم شبیرو که ذهنم و از د یمردد بودم سؤال هنوز

 ..ختهیکه بهم ر..بهش گفته یکه فرنود چ نیا

 ...ينبود نیمگه تو منتظر هم...حرف دل تو رو زده...نداره دنیپرس گهیکه د نیا خب

 ...رهیبگ میتصم هیشهنام  کاش

 ..میمشترك به آقا جون بگه با هم تفاهم نداشت یروز زندگ 1بعد ...؟ البد طالقت بده...یمیتصم چه

 ...خوره یجرز م يفکرات به درد ال باران

 ...وجود نداشته باشه يچاره اراه  هی دیچرا با....بودم یعصب

 .......است دهیچیحد پ نیمسئله تا ا نیا یعنی

 ....شهنام به خودم اومدم يصدا با

 ..تو بخور سرد شد ییچا _

 :مقدمه گفتم یب..دوختم ودینشسته  زیمو به سمت شهنام که رو به روم پشت م نگاه

 ؟..سؤال بپرسم هی _

 راجع به؟ _

 .....شبید...شبید _

 ...ارمیداشتم اسم فرنود و به زبون بن جرعت

 ؟...زنگ زد یواسه چ _

 ..بلند شد زیاز پشت م..تو هم گره خورد اخماش
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 ...میشد پاشو بر رید...گم یرو م یبه وقتش همه چ...ینداره بدون یلیدل _

 ..زود تر از من راه افتاد و

 ..شم یم وونهیم ددار گهی؟ د...گفته ی؟مگه فرنود چ.........گمیرو م یوقتش همه چ به

 ..رونیزبون شهنام حرف بکشم ب ریشه از ز یهم نم یراحت نیا به

چند تا از ...گفت کیبهمون تبر...من و شهنام کنار هم، لبخند رو لبش نشست دنید رش،بایپذ ریمد یمیرح خانم

 ..گفتن کیتبر یمیاز خانم رح تیپرستار ها هم به تبع

 ي؟ اصال دوست نداشتم شنونده ...درش وجود نداره يعشق و عالقه ا چیکه ه ی؟ازدواج.......یبابت چ کیتبر

 ..هیازدواج اجبار هی نیخواست داد بزنم که ا یدلم م..باشم کاتیتبر نیا

 ؟...هم داشت يا دهیمگه فا.....زدم واریخودم و به در و د...همه گفتم نیا

تونست تو  یفقط اون م..براش تنگ شده بود دلم...میرو بغل کرد گهیهم د.....بهار اخمامو وا کردم دنید با

 ..سخت آرومم کنه طیشرا

 چه خبر شده؟...گفت ییزایچ هیسروش  شبید _

 ..دونمینم گهید اتشوییجز..دونم که فرنود با شهنام تماس گرفته بود یفقط م _

 ..نگفته که شهنام و خوشحال کنه يزیمطمئناٌ چ _

 ..بود ختهیبه هم ر یحساب...آره _

 ..صورتم تکون داد يبهار دستشو جلو....شدم رهینقطه خ هی به

 ؟..یکن یفکر م یبه چ _

 ..دادم رونیب نفسمو

 ؟...یپرسیچرا م یدونیتو که م _

 ..رهینم شیپ يخوایکه تو م ينجوریا یزندگ..یبش مونیرو که پش ينکن کار..باران _

 ..یزن شهنام گهیکه د یقبول کن دیبا تو

 ..رهیدودش فقط تو چشم تو م...نهک دایپ خیب هیقض نیا اگه

 ..نه شهنام نه فرنود...کنه یبه اندازه تو ضرر نم یشکیوسط ه نیا

 ...یتموم شده بدون دیفرنود و هم با هیقض..یکن اعتماد شهنام و جلب کن یسع

 :گفتم کالفه
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 ...بهار بسه تو رو خدا _

 حتیمث مامان بزرگا نص..خوام یح تو رو ممن صال...حرف گوش کن..پنبه ها رو از گوشت درار نیا...باران _

 ....کنم یسرزنشت نم..کنم  ینم

 ..دمیراه درست و دارم نشونت م....زنمیدوست دارم باهات حرف م هیمث  درست

 ...يندار تیهم براش اهم یلیهر چند هم دوست داشته باشه اما با تماسش نشون داده که خ فرنود

زن  هیتو ..کرد یم يکار نیهمچ دینبا..فتهیتو به خطر م تیکار موقع نیدونه با ا یچرا؟ اون که م یدون یم

 ..یمتأهل

 :دمیحرفش پر ونیم

 ...ستیزن متأهل دلش با مردش ن نیاما ا...حرفا رو از حفظم نیا يهمه ...دونم یآره م _

 ..ادیکنار م هیقض نیبا ا يکه داره چطور ینیب یم...ستین يشهنام پسر بد.....کنم یباران خواهش م _

 ....اومد یاصال باهات راه نم...شهنام بود يجا يا گهیهر کس د اگه

 ..وقت وجود نداشته چیفکر کن ه..کن رونیفرنود و از سرت ب فکر

 ..که حوصله تو سر ببرم زنمیحرفا رو نم نیا

 ..زدم یجون یب لبخند

 ..يبر یم ياما دار _

 ..دیخند بهار

 ..داشته باشه دهیفا حرفام دوارمیام...من که دهنم کف کرد _

 ..به حرفام فکر کن یدرست و حساب قهیواسه چند دق حداقل

 ..دیبه گوشمون رس يشاد يلحظه صدا نیهم در

 ؟..يچطور مطور...به به عروس خانم _

 ...به من نگاه کرد یقیسحر با لبخند عم..طرفش برگشتم

 ..ممنون خوبم _

 :سحر

 ؟..حاله یقدر ب نیعروس خانم چرا ا نیا _

 :و گفت دیخند يادش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ١٨٨ 

 ....!!شه یبسته هم نم گهیتا بناگوش باز شد و د شتین يمگه همه مث تو اَن تا شوهر کرد _

 ..میبهار متعجب به هم نگاه کرد منو

 :بهار

 ؟يشوهر کرد...سحر _

 :لبخند گفت با

 ..يِفردا جشن نامزد _

 :بهار

 هست؟ یداماد خوشبخت ک نیحاال ا...مبارکه _

 ..انیس مییپسر دا _

 :و گفت دیخند يشاد

 !!!نیها بردار ییپسر خاله ها و پسر دا نیدست از سر ا دییخوا یانگار شما سه تا نم _

 :سحر

 !!!کاله مونده یوسط فقط سر تو ب نیفکر کنم ا..تو هم عرضه داشته باش پسر خاله تو، تور کن _

 ..هم خنده اش گرفت يشاد...میدیسه خند هر

 ..در و از جا کندن يمن پاشنه  يخواستگارا يخبر ندار _

 :سحر

 ..یالبته با همراه با دکتر صدر و دکتر فروغ...بهار و باران..هم کارت دعوت نیخب ا _

 ....میتشکر کرد ازش

 :سحر

 ..ستیشده ن رفتهیپذ يبهانه ا چیه...ها حتما منتظرتون هستم بچه

 :گفت يرو به شاد و

 ..میبنده خدا از دستت راحت شد هی يخدا زد پسِ کله  دیشا...ایتو هم حتما ب _

 :نازك کرد یپشت چشم يشاد

 ..رهیمن و بگ ادیکنم ب مونیرو پش ناینکن س يکار...افتاده شیپ تیروزه بحث نامزد 2/3خوبه همش  _

 ...هم يتو سر و کله  زننیچه قدر م..دارن یدوتا چه حال نیا..سحر من و بهارم خندمون گرفت يخنده  با
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 ...........اما من...که هستن دلشون خوشه ینیبه هم....خوشبحالشون

 ..شد شگاهیوارد آزما يلحظه خانم مراد نیهم تو

 ..تیکه فردا نامزد دیهم فهم)  مارستانیب سیرئ(  يسحر جان دکتر مشهود _

 ...میدیخند همه

 :رو به همه گفت يمراد خانم

 ..نیبه کارتون برس دیبر _

 :وباره برگشت و به من و بهار اشاره کردسحر د...راه افتادن يو شاد سحر

 ..........فردا منتظرم _

 ..شد یرفتم ناراحت م یاما اگه نم...سحر و نداشتم يِرفتن به جشن نامزد ي حوصله

 ...امیجشن ب نیهم اصرار داشت که حتما با شهنام به ا بهار

 ...نه ایبزارم  ونیرو باهاش در م ينامزد هیدو دل بودم که قض.....کرد یکتاب مطالعه م...کاناپه نشسته بود يرو

 ...شدم یم الیخیبه خاطر سحر نبود ب اگه

 .....کاناپه نشستم يگذاشتم و رو زیم يدعوت و رو کارت

 :اشاره کرد و گفت زیم يبه کارت رو..شو از کتاب گرفت نگاه

 ه؟یچ نیا _

_ سحر دوستمِ يِفردا شب نامزد..کارت دعوت.. 

 ؟..خب _

 :گفتم کالفه

 ..میدعوت يکه فردا شب مراسم نامزد یگفتم بدون..خب که خب _

 ..بلند شدم که برم تو اتاق و

 ...میر یجا نم چیما ه _

 :طرفش برگشتم

 ؟یچ یعنی _

 :گفت يجد

 ؟يمتوجه نشد _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ١٩٠ 

 :گفتم یعصب

 ..خوام بدونم یشو م لیاما دل...متوجه شدم _

 ...کتاب دوخت ينگاه شو ازم گرفت و به نوشته ها _

 یبحث گهیپس بهتره د..زنمیحرف اول و آخر و من م..رمیگ یم میخونه تصم نیمن تو ا..نداره یخاص لیدل _

 ..نباشه

 ...شهیاگه نرم ناراحت م..منِ یِمیاما سحر دوست صم _

 ..یتو اتاق استراحت کن يبهتره بر..شهیمن نظرم عوض نم _

 ..ماً دعوتمون کردهرس یناسالمت...مینگاه به کارت بنداز جفتمون دعوت هی _

 ..و سروشم دعوتن بهار

 ..نداره یرفتن اونا به جشن به ما ربط..خودشون و دارن یِشخص یِاونا زندگ _

 ..یِمنطق ریحرفات غ _

 :زد و گفت پوزخند

 !؟يجد........هه _

خاطرش برام مهم نبود که به  يرفتن به جشن اون قدر...روم و برگردوندم و به سمت اتاق راه افتادم یعصب

حضور داشته  یمهمون نیاما به خاطر برخورد شهنام عزم مو جزم کردم، که هر طور شده تو ا...ناراحت بشم

 ..باشم

 ...دلم بزارم يکجا گهیو د نیا ایخدا...پشت در نشستم یدر موندگ با

 ..تر چارهیروز به روز ب..به روز افسرده تر روز

 ..خواد من و محدود کنه یدونستم به خاطر تماس فرنود لج کرده و م یم

 ..آورد یلج مو در م شتریکارش ب نیبا ا اما

آقا  يکور خوند...یشما بگ یهرچ زمیچشم عز گمیخونه حرف، حرف منِ، منم م نیکرده اگه بگه تو ا الیخ

آخه اومدنت واسه ...يموند یم يکه بود یکاش تو همون جهنم..يو رو کرد ریو ز میبا اومدنت زندگ...شهنام

خونه  نیشه با تو، تو ا دین دندونام سفیموهام ع ی؟ اگه قرار باشه تا وقت.....یکن اهیکه روزگار من و س..ودب یچ

 ....نه من ییایکوتاه ب دیکه با ییتو نیا...کنم یزندگ

 ..میرینم ییکفش که ما جا هیبهار، شهنام پاشو کرده تو  _
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 ؟..هیمخالفتش چ یلی؟ دل..آخه چرا _

 یمهمون نیشهنام محالِ از ا يِبار به خاطر لجباز نیاما ا..امیکه از اول حوصله نداشتم ب من..دونم یچه م _

 ..بگذرم

 یمن خودم با سحر صحبت م..کنه یشهنام بد تر لج م يطور نیا..اصرار نکن گهید..شه ینم یاگه واقعا راض _

 ..کنم

 ..امیمن کوتاه نم...حرفشم نزن _

 ..که هست بدتر نکن ینیرابطه تون رو از ا یهمونم هیبه خاطر ..تند نرو...باران _

 ؟ینیب یحال و روز مو م...من تو اون خونه آدمم..ستین یبه خاطر مهمون _

 ..هر چه قدر سکوت کردم بسه..روز افتادم نیخاطر شهنام به ا به

 ...کنم یم مونشیانتخاب پش نیا از

 ..یکن یراه و انتخاب م نیبدتر يتو دار _

خونه  نیمن که تو ا..رهیبگ يبه بعد حرفام و جد نیبفهمه از ا نِیمهم ا...ستیرش مهم نخوب بد و بدت _

 ..یشد زندگ نیآخه ا..مارستانیگردم ب یاز خونه برم...گردم خونه یبرم مارستانیاز ب..ستمین یزندون

 ..یش یم مونیروز پش هیدونم که  یاما م...گم ینم یچیه گهیمن د...یدون یخودت م _

 ..کردم یوتاهک ي خنده

 ..!یگ ینم یچیه گهید یاالن گفت نیهم _

 :اخم و خنده گفت با

 ..!وونهید...خوبه تواَم _

فقط ..نشون ندادم یبه مخالفت شهنام، راجع به نرفتن به مهمون یخونه، عکس العمل میبر گشت یصبح تا وقت از

 ..کنم یفرصت بودم تا نقشه مو عمل هیمنتظر 

بهش بگه االن وقت  ستین یکی..کاناپه نشست و مشغول مطالعه شد يرو یگ شهیبار هم طبق عادت هم نیا

 ...استراحت نه مطالعه

بود مست  دایمنظم نفساش پ ياز صدا..بود دهیتخت دراز کش يشهنام رو..اومدم رونیحموم که ب از

 ...!بهش فشار آورد یباالخره خستگ..خوابِ

 ...تونم نقشه مو اجرا کنم یمنم م ينجوریا
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 ..!!شهیم یدنید یلیت خ افهیق..ستمیمن خونه ن ینیو بب یش داریآقا شهنام اون لحظه که ب.....زدم یطانیش لبخند

 ..به سمت اتاق آقا جون راه افتادم...اومدم رونیو جمع کردم و از اتاق ب لمیصدا وسا یو ب آروم

 ...اول از همه بهتره آروم باشم....کنم کاریحاال چ...شدم دستپاچه

 ...دمیکش قینفس عم هی

 ..زانوم بود يوجب باال کی شیقرمز رنگ راسته بود که بلند راهنیپ هی لباسم

 ...بود یکیساده و ش لباس

 ..کردم شیچشمام و آرا یرنگ و مشک يدود ي هیسا با

 ..دمیلبام کش يرژ قرمز رنگ هم رو هی..پر حجم کردم ملیهامو با ر مژه

 ..شونه ام رها کردم يانداختم و روو که هنوز نم داشت فرق کج  موهام

 ..دمیپوش یمو با جوارب مشک راهنیپ

نگاه به  هی يقد ي نهیاز تو آ..موهام انداختم يشال بافت قرمز رنگ مو رو..رنگ مو تنم کردم یمشک يپانچو

 ...مرتبِ یهمه چ...خودم انداختم

 ..دوشم انداختم و از اتاق خارج شدم يو رو فمیک

 ...شهیبد م یـــلیخ..نهیوضع بب نیمنو با ا...دارشهیاگه شهنام االن ب...دمیشن یلبم و متالپ تولوپ ق يصدا

دست ..نرده رو محکم با دستم گرفتم... خورد زیل کیسرام يپام رو...در اتاقمون قدم برداشتم ياسترس از جلو با

اسم شو  شهیاصال م...م شد نقشهه نیآخه ا....يرو انجام بد يکار هیسر و صدا  یب یتون یم نمیبب...یو پا چلفت

 ...!نقشه گذاشت

 ...راه افتادم...دمیداشت پوش یسه سانت يدر سالن کفش هامو که پاشنه  يجلو....اومدم نییاز پله ها پا آروم

 ...شدم و آدرس و بهش دادم نیسوار ماش قهیبعد از دو دق...خواستم نیماش هیآژانس  ریاز مد...ابونیسر خ دمیرس

 یم داریهم که شده شهنام ب گهیساعت د کیدونستم واسه  یم...شد یسرما دندونام رو هم بند نم استرس و از

جا  چیه دیکه نبا...میمگه من تو اون خونه زندون...اصال به جهنم..ادیگندش در م...ستمیفهمه خونه ن یشه و م

هم زبون ندارم که درد دلم و براش  هی...زل بزنم واریو به در و د نمیبش دیبا امیکه از سر کار م یاز وقت..برم

 ...بگم

 ...دو تا دوست رو دارم حاال به خاطر شهنام باهاشون قطع رابطه کنم نیهم ا،یدن نیا تو

 ؟...شده داریشهنام ب یعنی... شد یم کیکم کم داشت تار هوا
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 یکه فکر م يندکور خو...! و شکوند میخودش گوش يبهتر که با دستا...هم، نداشتم که بهم زنگ بزنه یگوش

 ..وقت چیه..رمیبارِ حرف زور نم ریمن ز...حرف، حرف توا یکن

 ..شدم ادهیپ نیو حساب کردم و از ماش ریمس ي هیکرا

باز  مهیدر ن...در آپارتمان يجلو دمیرس هیرو زدم و بعد از چند ثان 3 يطبقه  يدگمه ..آسانسور شدم وارد

 ..اومد یم کیموز يصدا..بود

 ..میکرد یسالم و احوال پرس..به طرفم اومد..دمیرو د ينگاه اول شاد تو..شدم وارد

 ؟..پس شهنام کجاست ؟یخوب _

_ رسونه یاگه بتونه حتما خودش و م...اومد شیبراش پ مارستانیتو ب يکار هی....زهیچ...ا... 

 ..کردم یبا بهار رو بوس..به سمت شون رفتم..به سروش و بهار افتاد چشمم

 :دیوش پرسبار سر نیا که

  ؟يشهنام کجاست؟ خودت تنها اومد _

 ..آب دهنم و قورت دادم...سؤال سروش دلهره افتاد به جونم نیا با

 ...سروش نگاه کردم يچشما تو

 ..ادیشهنام نتونست ب...شهنام _

 ..و نگفتم قتیحق دیاز نگام فهم....ابروش و باال انداخت يتا هی

 :بهار گفت..مو از سروش گرفتم نگاه

 ...تو بزار تو اتاق لیبرو وسا _

 ...برهنه ام بندازم مهین يشونه ها يدادم شالم رو حیترج..سحر گذاشتم يکمد لباسا يو تو فمیو ک پانچو

با  یمیگرم و صم یلیخ...با مامان و خواهر بزرگ سحر که اسمش سارا بود رو به رو شدم...اومدم رونیاتاق ب از

 ...میکرد یهم احوالپرس

 :دیپرس یبدون معطل دنمیبهار با د..پسر جوون بود هیسروش در حال صحبت با ...بهار کنار رفتم

 ؟ياومد يچه طور _

 ...با آژانس _

 ؟يکرد کاریبا شهنام چ...دونم یم _

 ..دیطول نکش قهیدق 20آماده شدنم ..خواب بود که اومدم _
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 ...باران اگه بفهمه _

 ؟...دارم بزنه..کنه رمکایخواد چ یحاال مگه م...فهمه یمطمئناً م _

 ؟..قدر مهم بود نیا یمهمون نیا یعنی _

 ....سحر شیپ میپاشو بر..بهــــــار _

سحرم ...میگفت کیبهشون تبر...ناز شده بود یلیسحر خ...میبه سمتشون رفت...کنار هم نشسته بودن نایو س سحر

 ...دادم لیش تحورو هم به يو همون جواب تکرار....و سروش سراغ شهنام و گرفت يمث شاد

همه کف .....رقص رفتن وسط سالن يبرا نایسحر و س djتوسط  یو هشت شیپخش کردن آهنگ ش با

 ...زدن یسوت م...زدنیم

 ...ادیداد لبخند رو لبم ب یبهم اجازه نم یاسترس لعنت نیا

 ...ادیوقت لبخند رو لبام نم یلیخ گهید

اشک تو چشمام حلقه ..میاومد یسحر م يِبا هم به جشن نامزدمن و فرنود ...افتاد یاتفاقات نم نیاگه ا دیشا

خنده ...واسه نگاهش...دلم براش تنگ شده بود...نشستم یصندل يو رو دمیکنار کش تیاز جمع..بست

 ...میدیخند یبا هم م یکل...انداخت یمنو دست م یوقت..هاش

 یوقت نم چیه گهید یوقت...کنه یزم دوا نمرو ا يدرد گهیفکر کردن به اون روزا،د...هم داره يا دهیمگه فا اما

 ......خاطرات عذاب بدم نیچرا خودم و با ا..تونم کنارش باشم

 :با خنده گفت...نشست یصندل يکنارم رو بهار

 !؟...یچرا دمق گهید...ياومد يهمه جرعت به خرج داد نیتو که ا _

 ...گرفت خندم

 ...زارهیروم م یکارم داره اثر منف نیا _

 ...!!يشد مونیپش یهنی....انآهـــ _

 ..نه بابا _

 ..دیخند

 ..!!يدیپس ترس _

 !اصال _

 ..بابا الیخیب...میبرقص کمیپاشو ...! یلکسیچه قدر ر داستیاز رنگ و روت پ _
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 شیبود رو آت یهاش آب يحرفاش و دلدار...چه قدر من دوستش داشتم...وسط سالن میتو دست بهار رفت دست

 ....وجودم

 

 :شهنام

 ...رو برداشتم یگوش..دمیکش يا ازهیخم...شدم داریب لیزنگ موبا يصدا با

 ...بله _

 ؟..يخواب بود..یسالم مادر خوب _

 ..شدم یم داریب دیبا گهید ستین يطور..آره مامان..سالم _

 ..با خودت تماس گرفتم..نیرو برنداشت یاما گوش...باران خوبه؟ زنگ زدم تلفن خونه _

 ..دستتون صداش کنم یشچند لحظه گو...خوبه _

 ...شدم چراغ اتاق و روشن کردم بلند

 ..اتاق و باز کردم و چند بار صداش زدم در

 .....زمیباران عز.......باران _

تو .....آه از نهادم بلند شد............دوستش ينامزد...کجاست پس....خونه سکوت مطلق بود...ومدین يصدا چیه

 ...موهام چنگ زدم

 ...رهیخودش باهات تماس بگ گمیم...باران حمامِ...الو مادر _

 ..خواستم حال شو بپرسم یفقط م...نداره يرادیا زمیباشه عز _

 ...خدانگهدار....نیخودتون باش مراقب

 ...چشم مادر خداحافظ _

 ..بندم یکارت نم نیبار چشمم و رو ا نیمطمئن باش ا...یلعنت.....رو قطع کردم یگوش

 دیکجا با...و را انداختم نینشستم پشت فرمون و ماش....لباسام و عوض کردم و راه افتادم عیسر.....اتاق شدم وارد

 ...رمیبهتره با سروش تماس بگ.........رفتم یم

 ...الو سروش _

 تو؟ یی؟ کجا..شهنام يسالم چطور _

 ؟ییتو کجا _
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 ..دمیشن یو از پشت تلفن م کیموز يصدا

 ؟..شده يزیچ...يدمن؟ با بهار و باران تو جشن نامز _

 ...شعوریرو بده به اون ب یگوش _

 ...شده شهنام یچ _

 :گفتم کالفه

 ..گم یو بهش بده بعدا بهت م یگوش _

 

 باران

 ...که سروش اومد سمت مون میبهار در حال رقص بود با

 :گفت يجد...کشوند کنار منو

_ خط شهنام پشت.... 

 ..ازش گرفتمرو  یجون دستم و به سمت سروش بردم و گوش یب

 ....الو _

 :داد زد یعصب

 ....کدوم...الو و زهر مار _

 ..حرف شو سانسور کرد ي ادامه

 ؟......ییکجا _

 ..تونستم لبام و حرکت بدم یاصال نم.....ندادم یجواب

 :زد داد

 هــــا؟ ؟یمن کجا رفت يبدون اجازه  _

غالم حلقه به گوشش  دیتا آخر عمرت با ینسیاگه االن جلوش وا....اریکم ن...حرف بزن...بر سرت باران خاك

 ....یباش

 ..ختمیمو جمع کردم و تو صدام ر يتمام انرژ..رد شدم و رفتم تو اتاق تیجمع ونیم از

 ؟یزن یچرا داد م هیچ _

 ..جواب من و بده....زنمیکه م زنمیداد م _
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 ...سحر يِاومدم نامزد _

 ..بهت گفته بودم نرو _

 ...حاال که اومدم _

 ..دنبالت امیاالن هم آماده شو دارم م نیهم...رو بده سروش یشگو _

 چیرو سمت سروش گرفتم و بدون ه یگوش..نشسته بودن یصندل يبهار و سروش رو...رفتم رونیاتاق ب از

 ......برگشتم تو اتاق که لباسام و عوض کنم یحرف

*** 

 ..بهار وارد اتاق شد..کنم هیو زار زار گر نمیخواست بش یدلم م....پانچو مو تنم کردم یعصب

 ؟یپوش یلباسات و م يچرا دار _

 ..شالم و رو سرم مرتب کردم یعصب

 ...سراغم ادیداره م _

 ...آروم باش _

 

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

 

 ..يآروم بود تیوضع نیتو ا يمن بود يتو اگه جا...ارآروم باشم به يچطور _

 ..ياجازه اومد یب ياشتباه کرد یدون یخودت م _

 یمن تو اون خونه زندون..راه بندازه يالم شنگه ا نیساده همچ یِمهمون هینداره به خاطر  یلیدل...اشتباه نکردم _

 ؟..مسخرست نه...رفتن بده يبهم اجازه که  زمیاز چند روز قبل برنامه بر یمهمون هیکه به خاطر  ستمین

 ..يو واسه خودت به وجود آورد تیموقع نیباران تو خودت ا _

 ..بود يشاد...به در خورد يلحظه تقه ا نیهم تو

 ..شهنام اومده..؟يچرا آماده شد..ا.....باران _

 ..امیباشه دارم م _

 ..بود تادهسیشهنام کنار سروش ا...میاومد رونیهمراه بهار از اتاق ب به

 ..شد رهیبهم خ..لحظه نگاش به من افتاد هی...صحبت بودن مشغول
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 ..دیفهم شدیو از صورتش، که سرخ شده بود م نیا..بود یعصب

 ...ستادمیمو ازش گرفتم و رفتم کنارش ا نگاه

 ..میبر فتیراه ب _

 ...دمیسروش و شن يصدا

 ..نیتو اتاق صحبت کن نیربهتره ب...نیرو ترك کن ینداره مهمون یشهنام صورت خوش _

 :رو به من گفت دیکش یقینفس عم شهنام

 ..برو تو اتاق _

 ..مونده یهم باق یمگه حرف...یآخه چه حرف..سمت اتاق راه افتادم و شهنام هم پشت سرم وارد شد به

 ..و پشت سرش بست در

 ...بود نییسرم پا...دادم هیتک وارید به

 :گفت يجد..داد هیتک واریبه دکف دستشو ...ستادیرو به روم ا شهنام

 ...نمتیبب _

 ..ندادم یتیاهم

رو لبش  يپوزخند...نگاه مو به چشماش دوختم..چونه ام گذاشت و صورتم و مقابل صورتش گرفت يرو دستشو

 ..نشست

 ...يخوشگل شد.........هه _

 ...یگ شهیبازم همون عطر هم...شد یچندشم م...کرد یکه به صورتم برخورد م نفساش

 ...شو پس زدم تدس

 ..ولم کن _

 :گفت یعصب...بازومو گرفت محکم

 ...یخودت خواست _

 .............لباشو رو لبام گذاشت و

 ...اشک تو چشمام حلقه بست...با دستم پسش زدم محکم

 ...ازت متنفرم _

 ...دمیبهار و پشت سرم شن يصدا...و به سمت در آپارتمان راه افتادم...رونیاز اتاق رفتم ب و
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 ؟...يریم يباران کجا دار _

 ..شهنام يبعد هم صدا و

 ......باران....باران صبر کن _

راه  عیسر يبا قدم ها ادهیآپارتمان خارج شدم و پ یاز الب...شد ریاشکام سراز...نییحالت دو از پله ها رفتم پا به

 ..افتادم

 ...باران صبر کن _

 ..نکردم و به راهم ادامه دادم توجه

 ...بازمو تو مشتش گرفت و برم گردوند...تر شد کیو نزد کیزدپاش ن يصدا

 ...نیبرگرد تو ماش _

 :از اشک گفتم سیخ يچشما با

 ..يخوا یاز جونم م یچ گهید...؟ولم کن...يمن راه افتاد يچرا پشت سر _

 ..یمو ازم گرفت یهمه چ تو

 :کنار گوشم گفت یعصب

 ...جز جسم تو یهمه چ _

 ..نفرت نگاش کردم با

 ..کشم یخودم و م...به خدا قسم اگه دستت بهم بخوره _

 :گفت ياما جد...نبود یبار لحنش عصب نیا

 ...نیبر گرد تو ماش...بس کن _

 :حرص گفتم با

 ...دستم و ول کن _

 ..آپارتمان بود راه افتادم يکه رو به رو نیجلوتر راه افتادم و به سمت ماش..دست شو از دور بازوم شل کرد آروم

 ...و راه انداخت نیماش

کارش  نیبا ا...و ازش نداشتم يکار نیانتظار همچ.....دمیلبم و گز..ام شدت گرفت هیاون صحنه گر يِادآوری با

 ..تر ازش متنفر شدم شیتر و ب شیب

 ...............بشه که کیاون قدر بهت نزد ادیاز حرم نفساشم بدت م یکه حت یسخته از کس یلیخ
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 ..دیو محکم رو فرمون کوب دست شو مشت کرد شهنام

 ه؟یات واسه چ هیآخه گر...من و داغون نکن نیتر از ا شیباران ب _

 ...یکن یخواد م یدلت م يکار هر

 ؟..یبند کن يکارا من و به خودت پا نیکه با ا نی؟ ا..یگرفت ادی یتو از مرد بدون چ _

 انت؟یخ ؟یگرفت ادی یتو از زن بودن چ _

 :گفتم یعصب

 ...من از اول هم باهات رو راست بودم...انتیکدوم خ _

 ...يوقت رو راست نبود چیکاش ه...من نده لیتحو يتکرار يحرفا _

 ..يدروغ بشنو تیکه تو زندگ نِیهم اقتتیتو ل _

 ...ارمیسر جفتمون م ییبال هیباران مواظب حرف زدنت باش وگرنه  _

 ...توجه به سرعتش به رو به رو چشم دوختم یب

 ..به سمتم اومد..دمیسالن د يرو انتها يبشم شاد شگاهیه وارد آزماک نیاز ا قبل

 ...ریصبح بخ..زمیسالم عز _

 ..رو لبم نشست لبخند

 ...ریسالم صبح بخ _

 ؟..زد بتونیشما دو تا کجا غ شبید نمیبب _

 ...بگم یحاال چ...يوا يا

_ ییهوی یلیخ یعنی..اما نشد میمونخواست ب یدلمون م یلیخ..خسته بود..خورده کسالت داشت هیشهنام ...ا 

 امروز اومده؟..سحر و هم بدم ينشد کادو..شد

 ...فعال..داره کارمیچ یمیخانم رح نمیمن برم بب..شگاستیتو آزما زمیآره عز _

 ..لبخند زد دیبهار تا من و د...شدم شگاهیآزما وارد

 !؟...ياومد...زمیسالم عز _

 :حوصله گفتم یب

 ...نه هنوز تو راهم _
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 ...چه بد اخالق..واه _

 ...یگرفت ادیعادت بد از مامان  یتو هم هر چ _

 ..يچپ بلند شد يامروز انگار از دنده ..اه باران _

 ...دمیچپ خواب يبا دنده  شبیکال د _

 :و با دست به سر تا پام اشاره کرد...دیخند

 ..کامال مشهوده _

 ؟..سحر ناراحت شد شبید _

 ..دادم که شهنام حالش خوب نبوده حیتوضمن واسش ..خورده هیآره  _

 ؟..رونیب يچرا با اون حال از اتاق زد..شد یچ حاال

 یچیبار ساکت بود و ه نیا..دادم حیرو براش توض هیاز قض يمختصر..شد یم خیهم مو به تنم س شیادآوری از

 ...گفت ینم

 ...یگ ینم يزیحاال چرا چ _

 ..کار و از تو نداشت نیانتظار ا..م ازت دلخورهسروش ه...يکرد یکار اشتباه روزیباران د _

 ..شهیاز شهنام دلخور نم یچرا کس..جا دارن یدونم چرا همه از من انتظار ب یمن نم _

 ...يرو لج و لجباز يانداز یشهنام و بدجــور م...يوضع ادامه بد نیبه ا يباران بخوا _

 ..جرعت شو نداره _

 .........نیکه خواسته با هم باش نیفقط به خاطر ا...یکن یم تیاز شوهرت شکا يریالبد م _

 ..بهار بس کن _

 ...گم یمن به خاطر خودت م _

 ..ستیحالم خوب ن..راجع بهش حرف نزن گهید..باشه _

 ...فتهیب یاتفاق نیدوستم همچ نیاصال دوست نداشتم تو مراسم بهتر...کردم یعذر خواه یروز از سحر کل اون

 ...شه کرد ینم شمیکار...گهیافتاد د اما

 ...از همه مقصر شهنام بود اول
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اما تحمل ..ستمین یمنطق یآدم ب...اما منم تو اون خونه آدمم..کردم یکار و م نیاجازه ش ا یب دیدونم نبا یم

 ...منتطره شهنام رو هم نداشتم ریغ يبرخوردا

هفته  کی نیهرچند که تو ا..میداد ینم لیهم، به هم تحو یسالم خشک و خال هی یبود که حت يدو روز یکی

بار با هم قهر  نیاما ا..مینداشت ریسالم و صبح بخ هیجز  یمشترك مون گذشته بود حرف یِکه از زندگ يا

 ...میبود

 ...درست مث بچه ها.......آره

 ..میسکوت رو بشکن نیکه ا میکرد یکدوم مون هم تالش نم چیه...تو خونه حکم فرما شده بود يبد سکوت

تر  شیب یلیخ...که تو اتاق باهام داشت يبا برخورد...سحر يِشب نامزد...نشم یدم دور و برش آفتابکر یم یسع

 ......از قبل من و از خودش دور کرد

 ...ندارم تیخونه امن نیتو ا گهیکردم که د یاحساس م یحت

 ...اتاق و اتاق خودم نیدونستم نه ا یخودم م يخونه رو خونه  نینه ا اصال

 یشدن، برم یم يسپر يدغدغه ا چیکه بدون ه یخوب يتا به اون روزا...زمان به عقب برگردوندشد  یم کاش

 ..گشتم

 ..کرد ینم دایوقت تحقق پ چیکه ه..بود یافتنیدست ن يآرزو هیها همش در حد  نیا اما

 ...ـــــرمیمیم يهمه دور نیاز ا من

 ...ــــــرمیجوونم و پ نهیآ يتو

 ...ـــرمیسراغِ تو بگ یاز ک بگو

 ...ـــرمیکنم و تنها م یو گم م راه

*** 

 ...دیبه گوشمون رس ارایسحر خبر تولد ک يِروز بعد از نامزد سه

 :و سمتم گرفت گفت شاتیآزما ستیکه ل یدر حال...شد شگاهیوارد آزما بهار

 ...ادیهم م يچه ناز و غمزه ا...شیا _

 :آورد یکه ادا در م یدر حال و

 ..نیاریب فیحتما تشر...فردا شب تولدمِ _

 :دمیپرس متعجب
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 ؟..مگه تو رو دعوت کرده _

 ...داد یداشت به دکتر زند کارت دعوت م..نه بابا _

 ...فقط مختص دکترها باشه یمهمون نیفکر کنم ا_

_ پس البد شهنام هم دعوت.. 

 ...باال انداختم يا شونه

 ؟..ارایاون هم تولد ک...بره ییشهنام تنها یش یناراحت نم _

 ..گهید یهر کس ای ارایحاال تولد ک..شم یاتفاقا خوشحالم م...نه _

 

 :شهنام

لم داد و پاش و رو  یصندل يرو..وارد اتاق شد ارایک...به درِ خورد يصحبت کردن با تلفن بودم که تقه ا مشغول

 ...قطع کردم يتماس و با دکتر مشهود....پا انداخت

 ..شده بود رهیلبخند بهم خ با

 :مگفت يجد

 ؟ییخانم عطا نیداشت يکار _

 ..تر شد قیرو لبش عم لبخند

 ..هم کارت دعوت شما نیا نییبفرما..فرداشب تولدمِ _

 :کنار زد و گفت شیشونیپ ياز رو یبلوند شو با حالت خاص يموها....زیبلند شد و اومد سمت م یصندل ياز رو و

 ..!نمتیب یفرداشب م _

 :گفتم يلحن جد با

 ..رسم یت ماگه بتونم خدم _

 :زد ییدندون نما لبخند

 ..منتظرتم _

 ..رفت رونیاز اتاق ب و

 ..لب زمزمه کردم ریآخرش و ز ي جمله

 ....منتظرتم...نمتیب یم _
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 ..یجناب دکتر شهنام فروغ...انداختم یکارت دعوت که تو دستم بود نگاه به

 !مجلس مردونه ست؟؟ یعنی...کردم تعجب

 

 :باران

 یکاناپه نشسته بود و مطالعه م يرو یگ شهیشهنام طبق عادت هم...شدم داریز خواب بعصر بود که ا 6 ساعت

 ..کرد

 ..دمیخواب یکه تا غروب م یبه خصوص وقت...حوصله بودم یکسل و ب یحساب

 ...خودم و هم نداشتم ي حوصله

 ..برداشتم خچالیتخم مرغ ها رو از تو ..درست کنم هیگرفتم ساالد الو میتصم

 ...آورد رونیب خچالیپارچ آب و از تو ..آشپزخونه شدوارد  شهنام

 ...گذاشت نتیکاب يشهنام کارت دعوت رو، رو..شعله شو کم کردم...مرغ ها رو، رو شعله گذاشتم تخم

 ..میفردا شب تولد دعوت _

 ..دونستم کارت جشن تولد اون دماغ درازه یم

 ..نرفته رونیه ببود از آشپزخون دایعطرش پ ياز بو...به شهنام بود پشتم

مختص دکتر ها  یمهمون نیهمون طور که حدس زدم ا.....بــــله...یجناب دکتر شهنام فروغ...و برداشتم کارت

لطفاً از آوردن کادو :کارت نوشته شده بود يگوشه ..بود ارایکارت تولد ک...آره...نگاه به کارت انداختم هی...بود

 ...دیینما يخوددار

 ...کرد ینشسته بود و به من نگاه م یندلشهنام رو ص...برگشتم

 م؟یجفتمون دعوت یگفت _

 :با تکون دادن سرش گفت همزمان

 ..جفتمون...آره _

تو جشن تولد اون  فتمیفکر کرده پا به پاش راه م..کارت نوشته نشده نیاسم من پشت ا...حرصم گرفت یلیخ

 ...کنم یدماغ دراز شرکت م

 ..و دوباره مشغول کار شدم...پام يداختم جلوچشمش پاره کردم و ان يو جلو کارت

 گفت؟ يجد
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 ...یکن یم نیچرا همچ _

 ..بودم یعصب..سمتش برگشتم

 ..دنیفردا شب رات نم یبهت برخورد؟؟ نکنه به خاطر نداشتن کارت دعوت، تو مهمون هیچ _

 ..میر یفرداشب جفتمون با هم م _

 :گفتم...رونیبلند شد که از آشپز خونه بره ب و

 ...داشتم یقدم هم برنم هیکارت نوشته شده بود،  نیاگه اسمم کنار اسمت رو ا یتح _

 ..برگشت

 ..میبا هم باش دیبا میهر جا بر..میما زن و شوهر _

 :زدم یعصب پوزخند

 ؟...سحر يِنامزد میکه رفت يدرست مث روز _

 ...اون موضوع بحثش جداست _

دماغ  يتولد اون دختره  يبر ییتنها یتون یم یمشتاق یلیختو اَم اگه ...دوست منِ نیسحر بهتر...ستین _

 ...دراز

 ..ییعطا ارایک...اون دماغ دراز اسم داره..مث بچه ها حرف نزن _

 :گفتم یعصب

 ......نداشتم نیقصد توه دیببخش _

 ..........رفتم رونیاز آشپز خونه ب و

 ...بهار حرصم گرفت يوا _

 :گفت..نشسته بود هشگایآزما زیکه پشت م یدر حال بهار

 واقعا اسمت کنار اسم شهنام نبود؟ _

 ..نه خودم کارت و نگاه کردم _

 ؟يداره که باهاش بر يحاال چه اصرار _

 ...دونم یچه م _

 ..از خونه موندن که بهتره...شه یشب که هزار شب نم هی..بابا الیخیب _
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 ارایک یوقت...با شهنام برو...نها شهنام و دعوت کردهمطمئنم از قصد ت...اریدختره دماغ دراز و باال ب نیحرص ا برو

 ؟؟یچ یعنی نیا....نیبا هم رفت نهیبب

 ..پرسش تکون دادم يو به نشونه  سرم

 ..دیزاریهم و تنها نم یطیشرا چیکه شما تحت ه فتهیم شیکه دو زار نیا یعنی _

 ...یکن یم فیتعر يکرد و دار نیحس يانگار قصه ...بهار الیخیب _

 ..راه انداخت يسحر چه الم شنگه ا يِنرفته به خاطر نامزد ادمی..دارم یقدم هم برنم هیبا شهنام  گهید من

 ؟..دختره بشه نیاگه شهنام بخواد خام ا _

 ...نِیهم اقتشیدختره بشه ل نیاگه خام ا _

 ..گم یم يباران دارم جد نیبب _

 ..گفتم يجد یلیمنم خ _

 :گفت يکننده ا حتیلحن نص با

 يبد يخوابا ارایو گرنه ک..يبر یمهمون نیو به ا يخانم خوب دست تو دست همسرت بزار هیره مث بهت _

 ...نهیب یم تیواسه زندگ

 يبد يواست خوابا دیاز راه رس ینباشه همون بهتر که هر ک تیتو زندگ یدلخوش ی؟ وقت..یکدوم زندگ _

 ...نهیبب

 ..ستیهر چند که اصال رفتنش برام مهم ن...نره ییمن جا یاون قدر شعورش برسه که ب دیبا شهنام

 ..بزار شیبارم که شده تو پا پ هیواسه  _

 ..محاله _

 ...یش یم مونیبعداً پش..نکن يقدر لجباز نیا _

 ...زهیتو به هم بر یدختره زندگ نیا نزار

 ..دهیم صیخودش بد و از خوب تشخ...سالشه 32شهنام  _

 ............بابا الیخیب...دمبزارم و راه و نشونش ب شیمن پا پ چرا

 ..و چشمام و رو هم گذاشتم دمیتخت دراز کش رو

 ؟..يچرا هنوز آماده نشد _
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 ..کرد یرنگ داشت موهاش و خشک م دیسف يبا حوله ...چشمام و باز کردم..شهنام بود يصدا

و بستم و بهش پشت چشمام  یعصب....نیکه حوله رو از دور کمرش باز کرد و انداخت زم..جواب شو بدم خواستم

 ...کردم

 ..نگرفته تو حموم لباس شو تنش کنه ادیهنوز  انگار

 ..با شما بودم...خانم _

 :طور که چشمام بسته بود گفتم همون

 ..برم ییجا ستیمن قرار ن _

 ...حرفا آماده شو نیا يبه جا _

اما شهنام اون قدر کشو ..ابمکردم آرامش مو حفظ کنم و بخو یندادم و سع یجواب...داشتم بزنم لهش کنم دوست

 ...داد یو بهم نم دنیخواب ياجازه ..کرد یها رو باز و بسته م

 ...دهیچه قدر به خودش رس...رو کنار زدم پتو

تنش  يبه همرا کراوات خاکستر..تر رهیت ي تهیبا تنال يدود رهنیبه همراه پ...رنگ يو شلوار دود کت

 ...براق شو هم پاش کرد یِمشک يکفش ها...کرد

 ...کرد یعطر و، رو سر و صورت خال...ستادیا نهیا يبه رو رو

 ..مو گرفتم ینیب يبا دست جلو..اومد یم حهیرا نیکه چه قدر بدم از ا يآ

 ..دیخند یچشماش داشت م..سمتم برگشت

 !نظرت عوض نشد؟ _

 ...نه _

 ..یخودت خواست..خب یلیخ _

 ...و اتاق و ترك کردتوالت برداشت  زیرو از رو م نیماش چییو سو یگوش

 ..اداشو درآوردم...رو تخت نشستم یعصب

 ...کنه یخواد بره چه غلط یکنه، م یندونه، فکر م یحاال هر ک....یخودت خواست _

واسه  یادداشتیکه  نیو بدون ا دمیلباسام و پوش...خونه بمونم نیحوصله نداشتم تک و تنها تو ا...بود يابر هوا

 ...رونیبرداشتم و رفتم ب رو الیو دیشهنام بزارم کل
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آروم آروم شروع کردم ...پالتوم فرو کردم بیتر تو ج شیو دستمو ب...دمیکش قینفس عم هی...سرد بود یلیخ هوا

 .....آروم بود یکه همه چ شیدو سه هفته پ نیهم...فکرم به گذشته رفت...به قدم زدن

 ..شد به خدا هم بگم دلم واسه فرنود تنگ شده یروم نم گهید

 ...زن متأهل هی....دمیکش یم خجالت

 ...باشه يا گهید يجا هیفکرش  دهیم یمعن چه

 ...فقط در حد حرف بود...زدم یداشتم خودم و هم گول م انگار

ازدواجم که جفت هم تو  يو حلقه  ينامزد ينگاهم به حلقه ..کنم یتونستم فکرم و از فرنود خال ینم من

 ...دستم بودن، افتاد

 ...جز بحث و جدل..نبود یچیمن و شهنام ه نیوگرنه ب...متأهل بودم چند اسماً هر

همه فکر ..انیاطراف..مامان..نیریخاله ش..وگرنه آقا جون...موضوع مطلع بودن نیبهار و سروش بودن که از ا فقط

 ...رفتمیازدواج و پذ نیکردن من ا یم

 ...فکرام و پس زدم یعصب

 ...فکر نکنم یچیکردم به ه یسع...مسخره رو تو مغزم راه ندم افکار نیتونم ا یهم نم قهیچند دق یحت

 ...آروم به راهم ادامه دادم يقدم ها با

 

 :شهنام

 ..حد به سر و وضعم برسم نیخواستم تا ا ینم...و راه انداختم نیماش

 ....کارم حساس کردن باران بود که باهام همراه بشه نیا لیدل تنها

 ....کارو نکرد نیا اما

طرفم دوست نداشتم بدون باران به اون  هیاز ..کرد یم میتر عصب شیب نیو ا...نداشت تیراش اهمب اصال

 ....دعوت کرده یمهمون نیبشه من و تنها به ا کیکه بتونه بهم نزد نیبه خاطر ا ارایدونستم ک یم...برم یمهمون

 ...واسم مهم نبود اما

 ....باهاش داشته باشم يچه برخورد دیدونستم با یم

 ..انداختم یبه کارت نگاه..پارك کردم ییالیو يخونه  يجلو...ساعت بعد مین

 ..جاست نیهم..خودشِ...15 پالك



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٢٠٩ 

چند ...شد یتر م شیتر و ب شیب الیشدن من به و کیبا نزد کیموز يصدا..پارك کردم الیو اطیو تو ح نیماش

 ..شدم یکردم و وارد سالن بزرگ یتا پله رو ط

 یب..دست شو به طرفم دراز کرد..به سمتم قدم برداشت...بود ارایم تو چشم شدم، ککه باهاش چش یکس نیاول

 ..دمیدست مو کنار کش هیاز ثان يو تو کسر....دستم و به سمتش دراز کردم لیم

 ..ازم استقبال کردن یبه گرم...کرد یمن و به پدر و مادرش معرف ارایک

 ....دنیرس یبه نظر م یتیبا شخص يو مادرش آدما پدر

 ...بودن ستادهیکه کنار سالن ا...سمت دکتر زند و دکتر افشار رفتم به

 :دیدکتر زند پرس یاز سالم و احوالپرس بعد

 ومدن؟یپس باران جان ن _

 ..دادم که استراحت کنه حیترج...خورده کسالت داشت هیمتأسفانه  _

 ..پسرم يکرد یکار خوب _

 :رو به دکتر زند و افشار گفت..اومد به سمت مون ارایک...خوردم یدنینوش یکم مقدار

 ..!خانم ها تون منتظر تونن..وسط دییبفرما _

 :و گفت دیزند خند دکتر

 ...گذشته دخترم گهیاز ما د _

 ..دییبفرما...شنا یخانم تون ناراحت م...دکتر هیحرفا چ نیا _

 ...زند و افشار با لبخند از کنار مون رد شدن دکتر

 يشاد يبا صدا..بود ستادهیهنوز کنارم ا ارایک..ط سالن در حال رقص بودن دوختمکه وس يمو به افراد نگاه

 :گفت

 .؟..میباهم برقص یموافق..شهنام جان _

 ..توجه به دستش که به سمتم دراز شده بود گفتم یب

 ..کار ندارم نیهم به ا يعالقه ا...ستیمن رقصم خوب ن...نیببخش _

 ..کنم یخواهش م _

 ..!شد دکش کرد یجوره نم چیه...دادم رونیمو ب نفس

 ..که نگا هش کنم نیا بدون
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 ..میبر _

 ..جلوتر راه افتادم و

 ...که دو به دو مشغول رقص بودن ییسالن پر بود از زوج ها وسط

تو دلم به حرفم خنده ام ...دماغ دراز سر کنم يدختره  نیهم با ا قهیدق کیجا بود محال بود  نیباران ا اگه

 ..گذاشته ریاران روم تأثب يحرفا...گرفت

 ..ادیخواست باهام راه ب یرقمه نم چیه..ناراحت بودم ازش

 ...تو دستم افتاد يبا باال آوردن دست چپم نگاهش به حلقه ..رهیخواست دستا مو بگ یم......ستادیبه روم ا رو

و آروم ....ندادم یتیاهماما ..احساس کردم از برخوردم ناراحت شده..آروم شروع به رقص کرد..دیشو کنار کش دست

 ...تکون دادم کیپاهام و با موز

با همسر ...کردم یم یفقط با اون ها احساس راحت یمهمون نیتو ا...از رقص برگشتم سمت دکتر زند و افشار بعد

 ...کردم یدکتر زند و افشار سالم و احوالپرس

 :زند گفت دکتر

 ...يشد پیخوشت یلیشهنام جان بزنم به تخته خ _

 :خانمش نگاه کرد و با خنده گفت به و

 !!؟..رو صادر کرده یپیت نیهمچ ياجازه  يبارا جان، چطور _

 :کردم یکوتاه ي خنده

 .....!مشکل نداره ییپایت نیباران با همچ....ممنون دکتر _

 :افشار گفت دکتر

 ...ها بگم لیجک بامزه در مورد زن ذل هیمن  نیاجازه بد _

 ..خنده ریزد ز ین کنه اول از همه خودش پقکه شروع به گفت نیاز ا قبل

 ...!خنده مون گرفت همه

 :دکتر افشار گفت همسر

 ...!یِشکل نیجک گفتن محمود کال مدلش ا _

 ... دمیخند

 ..!جا حضور نداشتم نیبودم االن بدون باران ا لیاگه من زن ذل..جناب دکتر _
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 ..باور کن مث دخترم دوستش دارم...جواهره کهیت هیباران خانم ..کنم شهنام جان یم یشوخ _

 ...دکتر نیلطف دار شما

 ...باشه الینداشتم که باران تک و تنها تو و یحس خوب...کردم یساعت از دکتر زند و افشار خداحافظ میاز ن بعد

 ...کرد میتا دم سالن همراه ارایک......کردم یخداحافظ ارایپدر و مادر ک از

 ..آوردن یاالن شام و م...يریم يدار يزود نیحاال چه را به ا _

 ..سالن خارج شدم از

 ..تونم باران و تنها بزارم ینم نیتر از ا شیب...ممنون _

 ..کردم یهمون چند تا پله رو ط...به سنگ خورده رشیخواستم بهش بفهمونم که ت یحرفم م نیبا ا..افتادم راه

 ...شهنام _

لحظه دستم و تو دستش  هیتو ..بود ستادهیپله ا نیآخر ي، رودرست رو به روم...برگشتم یعصب...بردار نبود دست

 ..گرفت

 يتو اون هوا..با همون لباس که شونه هاش کامال برهنه بود..دمیکش رونیو با خشم از دستش ب دستم

 ..بود ستادهیا...سرد

 :گفتم یعصب

 ..تو نییبفرما _

 ...راه افتادم و

 ....شهنام من دوست دارم _

 :برگشتم...آورد یباال مداشت کفرم و  گهید

 ...من زن دارم نیفهم یچرا نم _

 ..ياما دوستش ندار _

 ..داده لتونیتحو یو ک اتیچرند نیا _

 ..قتهیحق..ستیچرند ن _

برام  ایتو دن يزیتر از هر چ شیب...دوستش دارم...باران زنِ منه...گم یم یچ نیخوب گوش کن ییخانم عطا _

 ..کنار یبهتره خودت و بکش..ارزش داره

 ..ینیب یبد م وگرنه
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 ..دمیراه افتادم که صداش و از دور شن نیبه سمت ماش و

 ...یدون یو خودتم خوب م نینداره ا ياما باران بهت عالقه ا _

 ...و به سرعت راه انداختم نیندادم و ماش یتیاهم.......یلعنت

 

 :باران

 ....شده بود کیتار هوا

 ..پولم خونه جا مونده بود فیک...کرده بودم یرو ط یطوالن ریمس

 ...هم برگردم ادهیرفتم، پ ادهیکه رو که پ یشدم راه مجبور

 ...رو رسوندم ادهیخودم و به پ..رفتم ابونیخ ي گهیبه سمت د عینسبتاً سر يقدم ها با

 ...ادیتا بارون بند ب ستادمیساختمون ا هیبون  هیسا ریز...شدت گرفت بارون

 ...شد یاز سرما رو هم بند نم دندونام...سرد بود یلیخ هوا

 ...اما از شدت بارون کم نشد ستادمیرو همون طور ا قهیدق چند

 رهیخ نیبه ماش...و پارك کرد نیتر از من ماش نییچند متر پا...ابونیتو خ دیچیپ یرنگ دیسف 206لحظه  نیهم تو

تونستم  یاما هنوزم م...بود کیتار ابونیکه خ نیبا ا...پشتش بهم بود...شد ادهیپ...نظر گرفتم ریراننده رو ز...شدم

 ..........زمیهمه چ...عشقم....فرنود بود...خودش بود....بدم صشیتشخ

 هی يروبه رو...رو اومد ادهیتند به سمت پ يبه خاطر شدت بارون با قدم ها....بود ستادهیاز من ا یکم يفاصله  با

 ...زنگ و فشرد...ستادیساختمون ا

 ....از من یکم يتو فاصله ...جا نیا...فرنود...ایخدا....رونیزد ب یم ما نهیداشت از س قلبم

 ....تر مصمم شدم به طرفش برم شیمن ب...تر معطل شد شیهر چه قدر اون ب...ستادیمنتظر ا يلحظه ا چند

 ...............اما عقلم...گفت برو یم دلم

 ...صدام و تو گلوم خفه کردم..شد ریسراز اشکام

 ..نهیمن و با فرنود بب یاگه کس...رفتم یم دینبا....أهل بودمزن مت هی من

 ....برم دینبا نه

 ..شب بهش چشم دوختم یِکیتو تار...چهره اش به طرفم بود مرخین

 ...تو دلم اسمش و صدا زدم...دمید يفاصله  نیتاب خوردش و تو ا يها موژه
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تو ...تو بگو که دلت برام تنگ شده...يتو بگو که دوستم دار....ریتو دستم و بگ...کنارم ایتو ب...تو برگرد.........فرنود

تا ...مونم یمن م.......تو فقط بگو نرو...يزار یتو بگو تنهام نم...يدیکش یمدت از نبود من چ نیبگو که تو ا

 چشمام نیو بب ایب...ستیلبخند رو لبام ن گهید...سخت شده امبر دنمیکه نفس کش نیبب ایتو ب..آخرش باهاتم

 ...شده یبارون

 ..دمیو شن صداش

 ........؟زود باش.....خرابه فونیآ يدیتازه فهم...............شدم دهیتو؟ موش آب کش ییکجا...الو _

زمزه هاش تو ...تنها تو آپارتمان....من و فرنود...کرد زمیاون روز که سوپرا...صداش هنوز تو گوشم بود آهنگ

 ....شنوم یهنوز صداش و م...گوشم

 ..مرد ناشناس هی يو صدا...دیباز شدن در به گوشم رس يداص

 ...تو ایب _

 ...............رفت فرنود

 ...نشستم نیزم يو رو...دادم هیتک سیخ وارِیبه د یحال یب با

 یبرنم گهید...کردم یاون خونه رو ترك م شهیاالن واسه هم نیوگرنه هم...قدر تحت فشار نبودم نیا کاش

 ...گشتم

با جون و دل ...شدم یخسته نم...گفتم ینه نم...اومدم یم ایپا به پام ب ایتا اون سرِ دن یگفت یبهم ماگه  یحت

 ...کردم یها رو تحمل م یبا تمام عشق و عالقه سخت...داشتم یباهات قدم برم

 ...ضجحه زدم....بلند يبا صدا....کردم هیگر

 :دیشم رسخانم به گو هی يو بعد هم صدا...شونه ام نشست يرو یدست

 ؟...نیخوا یحالتون خوبه؟ کمک م...خانم _

 ...با پشت دست اشکام و پاك کردم...اشکام نگاش کردم يپشت پرده  از

 ...بلند شدم...خودم اومدم به

 ..نیببخش...ستین میزیچ...ممنون _

تر از  شینه هام و باشکام گو...چشم دوختم..که فرنود وارد شده بود یبه ساختمون...تند راه افتادم يبا قدم ها و

 ...کرد سیقبل خ

 ..عطرش ياز بو...از چشماش...که فرنود حضور داشت ییاز جا...فرار کردم.....دمییدو....هامو تند برداشتم قدم
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 ...لذت داشت...اما درد نداشت...بود یمحکم یِلیبارون به صورتم مث س يهر قطره  برخورد

درد،  نیا ي شهیچرا ر...کنم هیخودم و تخل يچطور..ببرم نیرد و از بد نیا يچطور...ایخدا...دمییکردم و دو هیگر

 ...رمیبگ یهمه سؤال و از ک نیمن جواب ا.. شه یتر م شیتر و ب شیتو وجودم، داره روز به روز ب

دادم تا  هیحال به درخت تک یب...آب شده بودن سِیلباسام خ يهمه ...زدم ینفس نفس م...ابونیسرِ خ دمیرس

 ...ادیش بنفسم سرجا

 

 :شهنام

 ...دیبار یبارون به شدت م...بون پارك کردم هیسا ریو ز نیماش

 ...رسوندم الیخودم و به و عیسر يقدم ها با

 ....سالن خاموش بود يها چراغ

 ...باران هنوز خوابه احتماالً

 :صداش زدم...و باران نبود بود ختهیبه هم ر یرو تخت....چراغ و روشن کردم....وارد اتاق شدم...پله ها باال رفتم از

 ....بـــــاران......باران _

 ؟...تونه رفته باشه یکجا م یعنی...نبود.. رو نگاه کردم ییداخل حموم و دست شو...دمینشن ییصدا

 ...اومدم رونیاز اتاق ب عیسر يقدم ها با

 ...باران _

 .....اومدم مییبه حالت دو از پله ها پا..به جونم افتاد يبد ي دلشوره

 :داد زدم...رو روشن کردم چراغا

 ؟؟....یلعنت ییکجا _

بهار و  يشماره ...آوردم رونیب بمیرو از تو ج یگوش...دمیبه لبام کش یدست...دستم و تو موهام فرو کردم یعصب

 ..گرفتم

 ...رو برداشت یاز چند لحظه گوش بعد

 ..بهار جان یخوب...سالم _

 ن؟یشما خوب..ممنون...شهنام جان..سالم _

 ست؟یتو ن شِیباران پ..بهار نیبب...ممنون _
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 :نگران شد صداش

 چطور مگه؟.......نه _

 دیگفتم شا...تلفنم که نداره..برگشتم نبود یاما وقت..باران خونه موند..ییعطا ارایک...دختره نیعصر رفتم تولد ا _

 ...یازش خبر داشته باش

 ..شهیم دایسر و کله اش پ گهیهر جا باشه د...نگفته یچینه باور کن به من ه _

 ؟..يندار يخب کار...دیآره شا _

 ..خونه خبرم کن دیباران رس یوقت..نه _

 ..خداحافظ...زمیباشه عز _

 ...کنم کاریآخه من با تو چ...يهمش دردسر...باران...باران.....کجا دنبالش بگردم....تونه رفته باشه یم کجا

 ؟...دایخاله ش يخونه ...کجا برمفکر بودم  نیتو ا...و راه انداختم نیماش

 .............باران.......داده بود هیحال به درخت تک یب...بود جلب شد ابونیکه سر خ يتوجهم به دختر که

 ..به سمتش رفتم...شدم ادهیپ یعصب...و زدم کنار نیماش عیسر

 ...ش نگاه کردم یِو گل سیخ يتعجب به لباسا با

 ه؟یچه سر و وضع نیا _

 ....کرده هیگر...خون بود يکاسه  هیچشماش ...شو از درخت گرفت و بهم زل زد هیتک...ماشو باز کردچش هوی

 ه؟یچه سر و وضع نی؟ ا....یکن یمن و نگاه م يچرا برّ و بر دار _

 :گفت یآروم يصدا با

 ...يرو ادهیرفته بودم پ _

 ؟..يرو ادهیپ _

 ..نزد یحرف

 ....نیبرگرد تو ماش _

 ...م پشت سرم راه افتادآرو يقدم ها با

 ......یبا ک....کجا رفته.....بود الیسرم هزار تا فکر و خ يتو....آب بود سِیلباساش خ...رو روشن کردم يبخار

 

 باران
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شهنام ...سادمیو کنار شوفاژ وا چوندمیحوله رو دور سرم پ...کردم یهنوزم احساس سرما م....اومدم رونیحموم ب از

 ...کرد یخشک مبا حوله داشت موها شو 

 ...سادیو رو به روم وا اومد

 ..يریبدون اطالعِ من تا دمِ در هم نم..به بعد نیاز ا _

 ..يرو ادهیگفتم که رفته بودم پ _

و  سیلباسات خ...خونِ يکاسه  هیچشمات ...يداد هیحال به درخت تک یچه جورشه؟ ب گهید نیآخه ا _

 ؟..يرو ادهیشد پ نیا...یگل

 ؟...یبس کن شهیم _

 :نشه گفت یکرد عصب یم یکه سع يو طور...داد رونینفس شو ب یعصب

 ؟...يباران کجا رفته بود _

 :گفتم یعصب....برد یداشت حوصلم و سر م گهید

 ...قبرستون _

 :زد داد

 ؟..سر قبرِ من يرفته بود _

 ..نگفتم يزیچ...نگاه مو ازش گرفتم یعصب

 ...من نده لیرو تحو فایاراج نیا _

 ...بودم ياز اول گفتم کدوم گورمن که  _

 ..یبنیب یوگرنه بد م...یوارم بهم دروغ نگفته باش دیام _

 ...رفت رونیاز اتاق ب و

 ...سرم و رو زانو هام گذاشتم...دادم هیجا نشستم و به شوفاژ تک همون

 ...کمرم خم شد...شکستم...داغون شدم یلیامروز خ....یتر از هروقت شیب...خسته ام ایخدا

 ...گونه مو تر کردن اماشک

 جاست  نیعشقت دور از ا یوقت ـــاستیدن غمِ

 رمق و خسته و و تنهاست یدل ب یوقت

 ...دلِ آدم بشه حساس ـــاستیدن غمِ
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 ...نباشه احســـاس...عشقت تو دلش نباشه احســاس یوقت

 ...اون بره و ترکت کنه...ـــاستیدن غمِ

 ...کسم نباشه که درکت کنه چیه

 ...ستایدن غمِ

 ...یرس یبهش نم گهیکه د یبفهــم یخدافظ يلحظه  تو

 ...یلیعشقت بد شه خ یوقت ـــاستیدن غمِ

 ...یلیکه به تو نداشته باشه م یوقت

 ...ینیخواب شو بب یوقت ــــاستیدن غمِ

 ..ینیبش ششیپ یوقت نتون چیه اما

 

 :باران

 ...شدم داریشدت سوزش گلوم از خواب ب با

 ..سِیتنم خکردم تمام  احساس

 ...تو تنم نبود یجون...شدم زیخ مین یبه سخت...بلوز بافت تو تنم نم دار بود...رو کنار زدم یتخت رو

 ..دمیبا آه و ناله دوباره دراز کش...سمیوا نتونستم

 ...تکون خورد....به دست شهنام برخورد کرد دستم

 :گفت یخواب آلودگ با

 شده؟ يزیچ....اوم _

 ...بگم يزینتونستم چشدت سوزش گلوم  از

 ..شد زیخ میبه سمتم ن..دیاز طرف من نشن یجواب یوقت

 ؟..یخوب...شده؟ یچ.....باران _

 ...گذاشت میشونیپ يدست شو رو...ناله کردم...حالم خوب نبود اصال

 :گفت ینگران با

 ...يسوز یتو تب م يدار _

 ..آورد رونیلحظه لباسم و از تنم ب هی تو
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 ...سوختم یتو تب داشتم م..ممانعت کنم نتونستم

 ..دیچرخ یاتاق دور سرم م انگار

 ...خورد یساعت مث پتک تو سرم م يعقربه  کیت کیت يصدا

 .........کردن یتر حرکت م عیسر یکه از هر وقت انگار

 ..حس کردم میشونیپ يرو، رو يسرد جسم

 ...شلوارم و باال زد يپاچه ها یبا دست پاچگ...حال چشمام و باز کردم یب

 ..خورده از حرارت تنم کم شد هیدست و پام  ينم دار رو يبرخورد حوله  با

 ؟يبهتر.....باران _

 ..شهنام کنارم رو تخت نشسته بود..و باز کردم چشمام

 ...تکون دادم یو به آروم سرم

 ؟...ساعت چنده...بهترم _

 ..مارستانیب ییایب ستیالزم ن...امروز و استراحت کن..صبح 4 _

 ..قرصا رو بخور نیو اش بلند

 ....شدم زیخ مین یبه سخت...کرد یتنم درد م تمام

 رهیجفتمون به هم خ....خورد زیرنگ از رو تنم ل دیسف يملحفه ..ستیحواسم نبود که لباس تنم ن اصال

 ...............میشد

 ...گردن باال آوردم ریملحفه رو تا ز عیسر..انگار که جون گرفتم...شدم شکه

 ...بلوز از تو کشوم برداشت و به سمتم اومد هی..لباس ها رفت يند شد و به سمت کشوبل شهنام

 ..بپوش ریبگ _

 ..و ازش گرفتم بلوز

 ...دیرو تخت با فاصله کنارم خواب..و خاموش کرد چراغ

 .....دمیخواب...قرص ها رو خوردم یکی یکی...دمیبلوزم و پوش یمعطل یب

*** 

 ...شد یم کم حالم بهتر مک...از اون شب گذشت يروز چند

 ...که تلفنش زنگ خورد...میبا شهنام تو راه برگشت به خونه بود عصر
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 ؟..امشب.........کنم ینه خواهش م....قربان تو..مهران جان ی؟خوب..حال شما....جانم؟ _

 ؟ ...گهیمنزل خودتونه د....میرس یچشم حتما خدمت م...نه........نه

 ....خداحافظ...چشم شما هم سالم برسون...ستین ینه مشکل...کنم یخواهش م.....برام آدرس و بفرست باشه

 ...نشون ندادم یاما عکس العمل...پشت خطه یک نمیشدم بب کنجکاو

 :شهنام گفت که

 ...داده بیترت یمهمون هی....شو گرفته یروان شناس يخانمش تازه مدرك دکترا...از دوستام یکی...مهران بود _

 :که شهنام ادامه داد...رو بهونه کنم یخستگ خواستم

 ..خواد با خانمش آشنات کنه یم...یازم خواست تو هم حضور داشته باش _

 .....نگفتم و نگامو به روبه رو دوختم يزیچ

 ...تا فرشون خوش حالت بمونه..موس به موهام زدم کمی...ادیب رونیاز تنم ب یدوش گرفتم تا خستگ هی

 ..دمیزانوم بود، رو پوش يهم تا رو شیبلند...يحلقه ا يها نیال بسته بود و با آستاش کام قهیکه  یمشک رهنیپ

حالت گرفته  گهید يبهتر از روزا.....سرم جمع کردم و نگه داشتم يموهام و باال...ستادمیتوالت ا زیم يجلو

 ..بودن

 ..که تو تنم زار بزنه يالبته نه تا حد...بهم گشاد شده بود کمی رهنمیپ

 ...کردم یبرانداز م نهیر داشتم خودم و تو آطو نیهم

 ...نگاهش رو پاهام ثابت موند..شهنام وارد اتاق شد که

 ..رفته بود باال رهنمیپ...که موهام و باال نگه داشته بودم نیخاطر ا به

 :با گفتن شهنام

 ...رمیگیدوش م هی رمیم _

 ...به سمت حموم رفت..برهنه ام گرفت يشو از پاها نگاه

 ...نییپا دمیو کش رهنیو رها کردم و پ موهام

 .....دمیجورابمو پوش عیسر...چه وقت ژست گرفتنِ نیحاال ا...بودم یعصب

 ....تخت منتظر شهنام نشستم يشدم و رو حاضر

به هم  یلیرنگ خ یهمراه با کراوات مشک رهنشیپ يرنگ سرمه ا...دیرنگ شو پوش یو شلوار مشک کت

 ...ومدیم
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 ..خودم اومدم شهنام به يصدا با

 ؟...میبر _

 ....شدم و دنبالش راه افتادم بلند

 ..رو نداشتم یمهمون يحوصله ...و راه انداخت نیماش

 ...هم آشنا بشم يدیکه بخوام با شخص جد نیا

 ...کردم یاستقبال م ییآشنا نیهم از ا یلینبودم خ تیموقع نیاگه تو ا دیشا

 :شهنام

 ...الستیاون ور تر از و ابونیخ چند تا...استیکینزد نیخونه ش هم _

 ...کنم یم يدارم لحظه شمار یمهمون نینه که واسه ا...یگیرو چرا به من م نایا حاال

 :و متوقف کرد و گفت نیماش

 ..شو ادهیپ..جاست نیهم...112پالك  _

 ....دفرنو......که اون شب يهمون خونه ا...همون خونه........جا نیا...موند رهیبه ساختمون خ نگاهم

 ...بود ابونیدرست همون خ...به اطراف نگاه کردم...شدم ادهیپ

 ....112پالك ...خونه نیو ا...بودم سادهیساختمون وا نیبون ا هیسا رِیاون شب درست ز من

 ...اومد سمتم شهنام

 شده؟ يزیچ _

 ؟..يآدرس و درست اومد یمطئن یول...نه _

 ...میبر...آره _

 ...دنبالش راه افتادم یحال یبا ب....سمت ساختمون رفت به

 ...گذاشت فونیزنگ آ يانگشت اشاره شو رو...ستادیدر ا يروبه رو درست

 ..رو برداشت یگوش فونیاز پشت آ یکی

 ؟...بله _

 ...........صدا نیا

 ...لطفاً نیباز کن..هستم یفروغ _

 ...دز یقلبم تند تند م...انگار نفس کم اورده بودم...همراه شهنام وارد شدم به
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 ...........هم من...که هم فرنود هست هم شهنام ییجا...زارمیمن دارم کجا قدم م ایخدا...فرنود بود يصدا نیا

 ...دستم و تو دستش گرفت..تا بهش برسم سادیمنتظر وا...شهنام برگشت سمتم...کردن ینم میاری پاهام

 .....دادم یگاه نداشتم حتما کار دست خودم م هیتک هیاگه ...چون معلوم نبود اون تو چه خبره....نکردم ممانعت

شدم، انگار  یم کیفراوان بود، نزد يو گل و بوته ها...درخت يادیلحظه که به ساختمون، که وسط تعداد ز هر

 ...کردن یروحم و از تنم جدا م

 ...تونستم پا به پاش برم یحالم نم نیبا ا...شهنام نسبتاً تند بود يها قدم

 ..بهم انداخت ییقدم هاش و آروم کرد و نگاه گذرا...تش دادمبه دس یفیخف فشار

 :گفتم

 ...آروم تر کمیبوتم بلنده  يپاشنه  _

 ..یپوش یبه بعد چه بوت پاشنه بلند چه کفش پاشنه بلند نم نیاز ا _

 ...اَه....يآورد ریتو هم وقت گ..بابا برو

 ....باز بود مهیدر ن...درِ سالن يجلو میدیرس

 ...دیرس یبه گوش م یمیآهنگ مال يصدا

 .........................تو دست شهنام وارد شدم دست

گوشه از سالن  هیزن و مرد هم  يتعدا...بودن ییرایمشغول پذ يچند نفر...لرزون تو سالن قدم برداشتم یتن با

 ..بودن و مشغول صحبت بودن ستادهیا

 ...جا نباشه نیکاش فرنود ا...اشتباه کرده باشم کاش

 .....هم سن و سالِ شهنام به سمتمون اومد بایمرد، تقر هی میکه وارد جمع شد نیمحض ا به

 ...میتو دست شهنام به سمتش رفت دست

 ...نیخوش اومد یلیسالم خ _

 ...دست شو به سمت شهنام دراز کرد و

 ...ممنون از دعوتت..سالم مهران جان _

 ...نییبفرما...کنم یخواهش م _

 ..........دختر هیدستش تو دست ..شد رهینگاهم رو فرنود خ......پ اشاره کرددست به سمت چ با

 ...کرد یبهم نگاه م یتفاوت یانگار با ب....آرومِ ای هیتونستم بفهمم عصب ینم...رو من نگاهش
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 ....چشماش...بود ییبایدختر ز....دیلرز یفکم م تیعصبان از

 ...برادر خانمم...ینود نامهم فر شونیو ا...فرزانه هستن...خانمم شونیا _

 ...دختر کنار فرنود خواهرشِ نیبابت خوشحال شدم که ا هیاز ...دمیکش ینفس راحت...يوا

 ....و کم داشتم که شهنام با فرنود رو به رو بشه نیهم...دمیترس یم گهیطرف د از

 ...دست شو به سمت فرنود دراز کرد یبه آروم...شهنام محو شد ياز رو لبا لبخند

 :لبش نقش بست گفت يکه رو یخند نامحسوس شیبا ن..دست شهنام و تو دست گرفت رنودف

 ...!یفروغ يآقا داریمشتاق د _

 :اما آروم گفت يجد...شد رهیبهش خ يبا همون نگاه جد شهنام

 ...نیهمچن _

 ..محکم فشار داد...دست مو تو دستش گرفت...به من انداخت ینگاه مین

 ..ستین یدونستم اصال از حضورِ فرنود راض یم...برهباعث شد اخمام تو هم  که

 ..باران...همسرم...کنم یم یمعرف _

 ..نتونستم بهش سالم کنم یحت....بود یدونم تو نگاهش چ ینم....شد رهیبا همون نگاه مرموز بهم خ فرنود

 ...کرد یباهام سالم و احوالپرس یبه گرم.. فرزانه شدم که دست شو به سمتم دراز کرد متوجه

 ..شده بود رهیبه فرنود انداختم که به شهنام خ ییگذرا نگاه

 ...میسالن نشست يگوشه  یراحت يبه همراه شهنام رو...کرد مونییراهنما فرزانه

 ...دوست نداشتم تو اون جمع حضور داشته باشم اصال

 ...دمکر یشرکت نم یمهمون نیوقت تو ا چیبا وجود شهنام ه...از حضور فرنود مطلع بودم اگه

 ..کنار شهنام نشسته بود و با هم در حالِ صحبت بودن مهران

 :رو به من گفت فرزانه

 ..تو اتاق عوض کن..لباس تو میبر...باران جان _

 :رو به مهران که در حال صحبت بود گفت شهنام

 ..دیببخش _

 :به من کرد و گفت رو

 ..برو زود برگرد _
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 ...همراه فرزانه وارد اتاق شدم به

فرصت  یمهمون نیا نمیواسه هم..میتون حضور داشته باش یتو جشن عروس میسفانه من و مهران نتونستمتأ _

 ..میتر آشنا بش شیبود که با هم ب یخوب

 ...بسنده کردم یو به لبخند کوتاه..آوردم رونیمو از تنم ب پانچو

 ..مهمونا شِیپ ایب..لباس تو عوض کن...کنن یصدام م..ببخش باران جان _

 ...رونیاز اتاق رفت ب...تکون دادم سرمو

 .....تخت رها کردکم يجونم و رو ینزار جسم ب یحال با

 ...شد ریاشکام سراز...به منِ کینزد....نجایا......فرنود ایخدا

 ....ازش فرار کنم دیچرا با...تونم کنارش باشم ینم چرا

 ...دیباز شدن در به گوشم رس يصدا

 ...ك کردمانگشت اشاره ام، اشکامو پا با

 ...روشن شد یباالخره چشم مون به جمال فرنود نام _

 ..شهنام بود که به گوشم خورد يِجد يصدا

 ..حرفا رو ندارم نیا يحوصله  _

 ؟..یدونستیتو م _

 رو؟ یچ _

 ...زد پوزخند

 ...خودت و به اون راه نزن.....هه _

 ...یگیم یفهمم چ یمن نم _

 :گفت یعصب

 ست؟یخونه واست آشنا ن نیا...جاست نیامشب ا کهیمرت نیا یدونستیم _

 :چشمام زل زد و گفت تو

 ؟يومدیآدرس و اشتباه ن نیا یمطمئن _

 ....رفتم وا

 :دستم و محکم گرفت مچ
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 ...ستمیاحمق ن یکن یکه تو فکر م ياون قد _

 ...دهیکردم رنگ از روم پر احساس

 ...من _

 :داد زد....دستم و رها کرد یعصب

 ...من نده لیشرّو ورا رو تحو نیا...یگیم یهمم چف ینگو من نم _

 ...کنه یم يخودش چه فکر شیداره پ...شه ریبود اشکم سراز کینزد...تخت نشستم يرو

کرده  ریو با بغض تو گلو گ یعصب...زد یاز خشم نفس نفس م...ستادیاتاق ا يپنجره  يبه من رو به رو پشت

 :گفتم

 .....ناجور يبهتره فکرا...اختمون نذاشتمس نیبارم پامو تو ا کیمن تا حاال  _

 :برگشت

 ...رونیب میپاشو بر...بسه _

 :که نگاهش کنم گفتم نیا بدون

 ...امیمن بعدا م..تو برو _

 :حرص گفت با

 ...يانتخاب نکرد يرو واسه لجباز یاصال موقع خوب...گفتم پاشو...باران _

 ....چشما مو رو هم گذاشتم یعصب

 ...ز کنارش رد بشم که بازوم و تو مشتش گرفتشدم و خواستم ا بلند

 ..دست شو دور کمرم حلقه کرد..اومد کنارم...سادمیوا

 ....تماس دستش به کمرم تنم مور مور شد از

 :گفتم یعصب

 ؟..هیکارا واسه چ نیا _

 ...فتیراه ب...یفهمیخودت م _

 ..میکنار مهران و فرزانه نشست...میهمون ژست مسخره وارد سالن شد با

 ..به پا بود یتو دلم آشوب...نداشتم یمهمون نیبه ا یحسِ خوب اصال

 ..حال هم از نبودش ناراحت بودم نیبا ا...فرنود شدم بتیغ متوجه
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اگه نگاهش سرد و  یحت...جا باشه نیخواست ا یاما دلم م...زارهیدونستم شهنام از وجود فرنود ب یکه م نیا با

 ...خوردش کردم...ش بد کردممن بودم که به نیچون ا...تفاوته یب

 ...فرزانه به خودم اومدم يصدا با

 ..یخورده کسل هی؟ ...شده باران جان يزیچ _

 :رو لبم نشست یجون یب لبخند

 ...عادت ندارم یبه شلوغ ادیز...کنه یخورده سرم درد م هینه  _

 ..یش ینم تیاذ..اون جا آروم ترِ...مینیبش منیتو نش میپاشو بر زمیخب عز _

 :من گفت يکه فرزانه به جا...نگاه انداختم هیشهنام  هب

 ..میبا هم صحبت کن منیتو نش میریآقا شهنام من و باران م _

 ..سرش و تکون داد شهنام

 ...نییبفرما...کنم یخواهش م _

 ...........میشد منیهمراه فرزانه وارد نش به

*** 

اصال دوست ...رو خوردم ینیریاز ش یمقدار کم یلیم یبا ب...تعارف کرد ینیریو ش وهیم..میکاناپه نشست يرو

حال و روز،  نیدونه که با ا یاما خدا م...نهیدخترِ حوصله سر بر بب هینداشتم فرزانه من و تو نگاه اول به چشم 

 ...رفتارم واقعا دست خودم نبود

حالت ..چشماش اهیسرنگ ...به فرنود شباهت داشت یلیخ...شده بودم رهیزد و من به چشماش خ یحرف م اون

 ..بلندش يموژه ها

دونستم به جز فرزانه که از  یفقط م...که فرنود راجع به خانواده اش صحبت کنه ومدیم شیکم پ یلیخ قبلنا

 ...میرو هم، با هم نبود يادیهر چند که ما مدت ز...خواهر بزرگ تر از خودش هم داره هیفرنود بزرگتره 

 ..فرزانه به خودم اومدم يصدا با

 !؟..دختر ییکجا _

 ..ام گذاشتم قهیدست مو رو شق...شدم هول

 ..کنه یدرد م یلیسرم خ..نیببخش..يوا _

 ؟..یتو اتاق استراحت کن يبر يخوا یم _
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 ..نیگفت یم نیداشت...نه ممنون _

 !؟..یهست یبا شهنام راض یاز زندگ...خب..یهر جور راحت _

 ...هیشهنام پسرِ خوب...آره _

 اده؟؟یتون ز یلته؟ اختالف سنچند سا یراست _

 ...میدار یسال اختالف سن 10.....سالشِ 32سالمِ شهنام  22من  _

 :با لبخند ادامه دادم و

 ...!!ستیاما مهم ن _

 ...میمون کنارِ هم خوش بخت یمن و مهرانم با وجود اختالف سن...ستیآره عشق و عالقه به سن و سال ن _

 ..اکتفا کردم يلبخند به

 ؟..يدونه ا هی یکی یراست _

 ..و به حالت پرسش تکون دادم سرم

 :کرد یکوتاه ي خنده

 ؟يداداش و خواهرم دار ای..يتک دخترِ خونه ا نِیمنظورم ا _

 ...دارم گهیخواهر د هینه فرزانه جان  _

 !؟..مجرده _

 ....بابا يا

 ...نامزد داره..نه _

 ....هباال بزن نیآخه مامانم اصرار داره واسه فرنود آست _

خواستم بپرسم نظر ...کردم یها ها جو واج نگاهش م وونهیمث د...گهیداره م یچ نیا....کور شدم....شدم کر

 :کرد و گفت یدست شیکه فرزانه پ...هیخودش چ

شاخه  نیقدر ا نیا...گهیپسرن د...خودمون بمونه نیالبته ب...! جنبه یخورده سر و گوشش م هی...راستش فرنود _

 ..کنن یم دایتا باالخره شخص مورد نظرشون رو پ...رنپیاون شاخه م

 ؟..از همون شاخه ها بودم یکیمن  یعنی؟ ...جنبه یسر و گوشش م فرنود
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حوصله  یپکر و ب یلیخ...رسه یبه نظر م یدونم چند وقت عصب ینم..ستیکار ن نیبه ا لیالبته خودش ما _

 .!..کرده ریاز اون شاخه ها گ یکیفکر کنم دلش رو ..است

 ...خنده اش بدجور رو مخم بود يصدا

 ..فرزانه رو صدا زد یخانم هیلحظه  نیهم در

 ...ایفرزانه جان چند لحظه ب _

 :رو به من گفت فرزانه

 ..گردمیکن زود بر م ییرایاز خودت پذ...باران جان _

با  يکرد کاریتو چ...فرنود...یتر از هر وقت شیب..بودم یعصب...تو موهام چنگ زدم...رو ترك کرد منیبا نش و

 .....من

 یم ییفضا خودنما یِکینور تو تار يرقصنده ها...شدن فیسالن ضع ينورها...آهنگ فضا رو شلوغ تر کرد يصدا

 ...بودم یشد، راض کیتار يکه فضا تا حد نیاز ا...کردن

 ....اعتماد کنم یبه ک...همه مشکل واسم سخته نیهضم ا ایخدا

 ؟...يکرد کاریتو با من چ فرونود

 منیجز من تو نش یکس...فتمیخواستم پس ب یاز ترس م........بازوم احساس کردم يرو، رو یدست يِسرد هوی

 ...که پرت شدم بغلش يطور..دیکه خواستم برگردم سمتش من و به سمت خودش کش نیهم....نبود

 ...من و به خاظرات گذشته برد......همون عطر بود يبو نیا

 ..میبازِ تراس بود مهیدرِ ن يجلو منینش خودم که اومدم گوشه به

 ..چه قدر تقال کردم که از حصار دستاش رها بشم نشد هر

 ...؟ ولم کن..یکن یم کاریجا چ نیفرنود تو ا _

 :گفت یآروم يصدا با

 ؟...دمتیند یچند وقت یدون یم _

 ...دادم یوا م دیاما نبا..بود رایگ شهیمث هم صداش

 :گفتم یعصب

 ...رونیشهنام اون ب...آخه هیحرفا واسه چ نیفرنـــــود ا _

 :گفت یعصب...دیحرفم پر ونیم
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 ...اریرو ن یاسم اون عوض _

 ...رو بهش بده یخواست فرنود لقب عوض یاز شهنام نداشتم اما بازم دلم نم یکه دل خوش نیا با

 ....جا نیا يآخه چرا اومد...ولم کن _

 ..بزنمخوام باهات حرف  یم ریآروم بگ قهیدق هی _

 ...؟ فرزانه دست تو برام رو کرد...یچه حرف _

 ..خواستم یمن تو رو م....ستمینبودم و ن یکن یکه تو فکر م يزیمن اون چ _

 ...یو هست يمن بود زیهمه چ تو

 ...تو چشمام حلقه بست اشک

 ...تراهمون از هم جداس گهیمنو تو د...بس کن... کنم یخواهش م...تو رو خدا ادامه نده فرنود _

 ...ستین _

 :گفتم يدینا ام يهمه  با

 ..فرنود _

 :لباش گرفت ياشاره شو جلو انگشت

 ...ـــــــــسیه _

 ...زدینفس م نفس

 ...بار لبات و حس کنم هیبزار فقط واسه  _

 ..که دلم براش تنگ شده بود نیبا ا...شنوم یدارم م یچ ایخدا..........آه

 ..وپ منفجر شدمت هیمث ...داغ کردم...شدم یعصب اما

 ...يدر مورد من فکر کرد یچ...ولم کن احمق _

 ؟..نِیاز ا ریغ میما هم و دوست دار...؟ باران...یکن یم نیچرا همچ...آروم باش _

 ..تموم شد شهیجا واسه هم نیدوست داشتن هم نیا _

 ...یگ یم يدار یچ نمیصبر کن بب _

 ..اصال...ولم کن _

 ...شهنام  يصدا دنیبا شن و
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 ؟....یکن یم یچه غلط يشرف دار یب کهیمرت _

 ...........................میشد رهیپر از خشمِ شهنام خ يهر دومون به چهره ...از تقال برداشتم دست

به سرعت ... به سمت فرنود حمله کرد..شدم رهیمات و مبهوت به شهنام خ...فرنود از دور بازوم شل شد يدستا

 ..صورت فرنود زد يدست مشت شده شو باال آورد و محکم تو..چند قدم به عقب برداشتم

 :خشم داد زد با

 ؟...یزن یتو به زنِ من م فیدست کث یبه چه حق یعوض _

 ...از درد صورتش جمع شد فرنود

 ..شهنام و گرفتم يبازو یدرموندگ با

 ....شهنام ولش کن _

 :که برگرده نگام کنه داد زد نیا بدون

 ...تو خفه _

 ..و به عقب هلم داد دیکش رونیدست شو از دستم ببا خشم  و

 ...شد رهیبا خشم به شهنام خ فرنود

 ؟..يدار یچرا دست از سرش برنم _

 :گفت یو عصب دیفرنود و محکم چسب ي قهی

 ؟...یدور و برِ زن من بپلک يچطور به خودت جرعت داد..یکشمت عوض یم _

 :گفت یعصب آورد و رونیشهنام ب يشو از حصار دستا قهی فرنود

 ..هنوزم هستم... که زنِ تو باشه عشق من بوده نیباران قبل از ا..قدر زنم زنم نکن نیا _

 ياز گوشه ..دیمشت گره خورده شو به دهن فرنود کوب...شد یتر از قبل عصب شیحرف ب نیا دنیبا شن شهنام

 ..شد يجار یظیلبش خون غل

 ..دست شو گرفتم..به سمت شهنام رفتم ینگران با

 ..کنم یخواهش م...میبرگرد ایب..نداشته باش شیشهنام تو رو خدا کار _

 ..خوام صداتو بشنوم ینم..خفه شو باران _

 ...زد یبه فرنود نفس نفس م رهیشهنام خ..شده بود رهیبهم خ فرنود

 :گفت یعصب يصدا با
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 ..میبر دیبا...برو لباساتو از تو اتاق بردار..باران _

 ...آورد یسرش م ییبال هیشهنام حتما ..تنهاشون بزارم مدیترس یم...دل بودم دو

 :زد داد

 گفتم؟ یچ يدیمگه نشن _

همه سرگرم ..بدم صیرو تشخ هیبق يداد چهره  یسالن اجازه نم کیتار يفضا...سمت در سالن راه افتادم به

 ..بودن یدنیرقص و خوردن نوش

 ...اومدم رونیو از اتاق بو برداشتم  فمیبه سمت اتاق راه افتادم و پانچو و ک عیسر

 ..راه افتادم منیفرزانه متوجهم نشه به سمت نش کهیسالن طور يگوشه  از

 :شهنام به گوشم خورد یعصب يکه صدا دمیرس منیپشت در نش به

از رو ...ینیب یبد م یبش کیبهش نزد ياگه بخوا...منه زِیباران همه چ..گم یم یچ نیخوب گوش کن بب _

 ..کنم یم و نابودت ستین نیزم

 :کرد گفت یکه انگار داشت تقال م ییبا صدا فرنود

 ...یولم کن عوض _

 ...شدم منیوارد نش عیسر يقدم ها با

 ..گهیبس کن د...شهنام _

 ..من نگاهشو از شهنام گرفت يصدا دنیبا شن فرنود

 ..فرنود به من شد رهیمتوجه نگاه خ شهنام

 ..رهیاه شو از من بگشو محکم تو مشتش گرفت و وادارش کرد نگ چونه

که اصال به نفع تو ..زنم یم زارویچ یلیخ دیق یبش یدور و برِ زنِ من آفتاب گهیبار د هیاگه ..من و نگاه کن _

 ..ستین یکی

 :رو به من گفت و

 ...فتیراه ب _

ه فکش منقبض شده بود انداختم و را تیبه فرنود، که از عصبان یینگاه گذارا..دوشم انداختم يرو رو فمیک

 ...کردم یچند تا پله رو ط..وارد تراس شدم...افتادم

 ...من هماهنگ کرد يقدم هاشو با قدم ها شهنام
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 نجاست؟یا یعوض نیا یتو خبر داشت _

 :گفتم یعصب

 ؟..بدونم دیاز کجا با..نه _

 ؟..بشه کیبهت نزد يگفت؟ چرا اجازه داد یم یبهت چ _

 ..ندارم یاصال اوضاع خوب...بس کن شهنام _

 ..شدم ریغافلگ شیاز حرکت ناگهان...ام داد هیتک یبازوم و گرفت و به در آهن کممح

 :داد زد یعصب

 ؟..يکرد یم کاریشرف چ یکنار اون ب...یمن ی؟ تو زن..ینیب یاوضاع من و م...به من نگاه کن _

 ..بشنوم گهیکلمه د کی یتحمل نداشتم حت گهید

 ..خوام راجع بهش حرف بزنم یتموم شده نم گهیبوده د یهر چ...داد نزن _

 ..یکن فراموش کن یهم سع تو

 ...دستش از دور بازوم شل شد..حرفار و ازم نداشت نیکه انتظار ا انگار

 ..قدم به عقب برداشت هی

 ..آرومش گرفتم يمو از نگاه متعجب و تا حدود نگاه

 ...بابت راحت شده بود نیاز ا الشیکه خ انگار

 ...راه افتادم نیو باز کردم و به سمت ماش در

 ...مینزد یکدوم حرف چیه میدیکه به خونه رس یوقت تا

 ...و روند نیپشت فرمون نشست و آروم ماش لکسیر یلیخ شهنام

 ...از فرنود...از من..بود یچه قدر عصب شیپ قهینه انگار که تا چند دق انگار

 ..فراموش کن..تموم شده یهمه چ گهیکه من بگم د..بود نیمنتظر هم..آره

 ..دمیرس جهیکم تر به نت..اما من هر چه قدر جلوتر رفتم..يدیکه به هدفت رس يتو بود نیشهنام ا آره

 ..جا برسم نیدست به دست هم داده بود که من آخرش به ا یهمه چ انگار

 ..دمیبه خاطر فرنود با شهنام جنگ يخود یحس کنم ب...کنم که شکست خوردم حس

 ...يکه بهم عالقه دار يدتو بارها تو گوشم خون...فرنود

 ...بود یچ دنتیشاخه به اون شاخه پر نیا از
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 ...صادقانه عشق تو باور کردم من

 ..صداش تو گوشم بود هنوز

 "خواستم یمن تو رو م...ستمینبودم و ن یکن یکه تو فکر م يزیمن اون چ "

 ...شد ریحرفش اشکم سراز يآور ادی با

 "..نمبار لبات و حس ک کیبزار فقط واسه  "

 ..خورد یداغش به صورتم م يبود و نفسا ستادهیکه هنوزم رو به روم ا انگار

 ..عاشقش بودم..فرنود و دوست داشتم...نبودم لیم یهم ب من

 ..بود فتادهین نمونیب یجور اتفاق نیبه حال ا تا

 ..........میکه مال هم بش يروز دیبه ام فقط

 ..کردم یکارو نم نیا یمتیق چیهرگز به ه...م بودبه خاطر شهنام چون اسمش تو شناسنامه  اما

 ...باهام راه اومده یلیتا االنشم خ دیشا...شهنام بد نبود...درسته

 واقعا کورکورانه بود؟.......من يکورکورانه  يعالقه  اما

 ...اشکام و پاك کردم یعصب

 ..دست از سرش بردار...یفکر نکن لعنت بهش

 ..یکن یکَن نم شهیعالقه رو ر نیا چرا

 ..وجود نداره تیتو زندگ گهیبد د ایخوب  فرنود

 ......اشتباه رو فراموش کن نیا

 ...کنم یاشتباه تلق هیفرنود رو  ينبودم عالقه  یقلبم راض ته

 ...خواستم خودم و ظاهرم و گول بزنم یحرفا فقط م نیبا ا انگار

*** 

 :زده بهم زل زد و گفت رونیاز حدقه ب يبا چشما بهار

 بود؟ یفرنود تو اون مهمون ؟یـــــچــ _

 ..سرم و تکون دادم همزمان

 ..آره _

 د؟یاون هم تو رو د _
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 ..اوهوم _

 شد؟ یخب چ _

 ..شد یعصب...دادم حیو براش توض شبید يماجرا تمام

 ...تونه باشه یم یفرنود چ يرفتارا لیمن موندم دل _

 زنه؟ یاز عشق و عالقه به تو حرف م سادهیشهنام وا کنار

 ..پسر نیعاشقِ ا ـــــبیعج زادیمر دست

 ...دهینکش رونیمرده که زبونش و از حلقش ب یلیخ شهنام

 ..گفتم ینم يزیگوشه زل زده بودم و چ هیبه  فقط

 ؟یبگ يزیچ يخوا یباران نم _

 :حوصله گفتم یب

 ؟...بگم یچ _

 :مظلوم و از خودم درآوردم يآدما يبعد ادا و

 ..واسش سخته یطفل..شد یموضوع م نیا ریدرگ دینبا..شهنام گناه داره..یآخ

 ؟یانداخت تینگاه به زندگ هی...بس کن باران _

 ..شهیتر م خیروز سرد و  هر

 ...شوهرته شهنام

 نبوده اما، ونیدر م ياز اول عالقه ا دیشا

 ..داره رتیرو تو غ..یزنش..داره دوست

 ..خبرو از سرت دور کن یفرنود از خدا ب فکر

عشق و  گنیم نیشرمانه رو بهت داده؟ به ا یب شنهادیاون پ یِدونسته شهنام تو اون مهمون یم شبید نکهیا با

 عالقه؟

 ..نکرده یاحترام یوقت به من ب چیفرنود ه..یگیم یچ يبهار بفهم دار _

 .بود و بس یعالقه و دلتنگ يفقط از رو شبشمید درخواست

 ..آره..نبود تیاگه شهنام تو زندگ...گم یفهمم که دارم بهت م یم _

 .. نکهینه ا..درخواست و بده نیداشت ا حق
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 :تو حرفش دمیپر

 ..خب بسه یلیخ _

که پاك دو رو برت و  یهست ،يکه باهاش دار ینامعلوم ي ندهیقدر به فکر فرنود و آ نیا...ستیبس ن _

 ..يفراموش کرد

 پلکه؟ یهر روز دور و برِ شوهرت م ارایک یدون یم اصال

 ..يگذریموضوع م نیوت از اتفا یب یلیتو خ و

 :زانو زد کنارم

 ...ارمیکه سرت و درد ب ستین نیبفهم که حرفام فقط واسه ا..باران بخدا نگرانتم _

 ...با هم فکر کن تونیبه زندگ...دوست داره شهنام

 ..تو از نو بساز یزندگ

 ..کارو بکنه نیمجبوره که ا..شیزندگ یِبره پ ـّـدیهم بــا فرنود

 .ین متأهلز هیتو  چون

 ..ت فکر کن ندهیآ به

 ...یرس یجا نم چیوجود فرنود تو فکرت و قلبت به ه با

بهت داشته باشه اما  دیکه شهنام با ياعتماد ..آرامشت و...يرو از دست داد زایچ یلیبه حال هم خ تا

 ..شهیروز به روز تلخ و گَس م تیزندگ..نداره

 ..یکن یوجود فرنود تو قلبت ضرر م با

 ...شونه به شونه ته...همراهته..ام کنارتهشهن چون

 ..به شهنام فکر کن...فکر کردن به فرنود يجا به

 ..اعتماد شو جلب کن..باهاش همراه شو...درکش کن..نشیبب

 ..داره ازین یبه تو که زنش..مرده هی اون

 ..به عشق و عالقه ات...به محبتت...توجهت به

 ...طرفت ادیده قدم ماون ...يقدم به طرفش بردار هی هیکاف فقط

 ...........زاره ینکن که شهنام واست کم نم شک

 ...نداشتم یزل بزنم، حرف خورهیکه به حرفاش گوش بدم و به لباش که تکون م نیو من جز ا..گفت و گفت بهار
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 تونستم بگم؟  یم یچ

 رفته شم باشم؟ از دست هیبه فکر شهنام و روح دیاوضاع با نیبا ا...کنم یبه فرنود فکر نم گهید که

به عنوان ..کنم یم یمن دارم با تو زندگ...نیبگم من و بب...ابراز عالقه کنم دیمن با...برم طرفش دیبا من

 ..دوستم داشته باش..بهم اعتماد کن..همسرت

 واقعا نبود؟؟....نه تو قلبم..نه تو فکرم...ستیفرنود ن گهیکه د نیبب

خاطر که  نیفقط به ا...کنم ییباشم که از شهنام محبت گدا فیضعخواستم اون قدر  ینم...خودم بدم اومد از

 ..از حد از شهنام انتظار داشتم ادیز دیشا...و بگم که فرنود و فراموش کردم..اعتماد شو جلب کنم

 ...همه جوره درکم کنه که

 ..فقط درکم کنه...نکنه حتمینص یحت...داد نزنه...نشه یعصب..نگه یچیاما ه...کنه درك

 ..بود ییجایب رانتظا

 میچون با چشم باز به من و زندگ..کرد یانتظارم و برآورده نم نیدوست و خواهرم بود ا نیبهار هم که بهتر یحت

 ..کرد ینگاه م ندمیو آ

 ..باشم يقو دیبا...کنم به فرنود فکر نکنم یم یسع

 ...واسه جفتمون بهتره نیا..زمیدور بر دیخاطرات مو نو هم با یحت

 ..هنامواسه ش یحت

 ؟...هیکار شدن نیا ایآ اما

 ...ایکنم  یفراموش م ای...کنم یم یفقط سع من

*** 

خونه به سمت  میبهار که ازم خواست به اتاق شهنام برم و ازش بخوام که با هم برگرد يروز با اصرارا اون

 ...اتاقش راه افتادم

خوام  یو فراموش کردم و م شبید ياقاشهنام متوجه بشه اتف کهیطور...ازم خواست که نرمش نشون بدم بهار

 ..تازه رو شروع کنم یزندگ هی

 ...فقط گفتنش ساده بود اما

 ..به در زدم و وارد شدم يتقه ا الیهمه فکر و خ نیاز ا خسته

 ...ستادمیا
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 ستادهیزد، ا یرو ورق م ينشسته بود و کتاب قطور زیپشت به من کنار شهنام که پشت م ارایکمال تعجب ک با

 ...بود

 ...کردم يسرفه ا تک

 ...شهنام نگاه شو از کتاب گرفت و به من دوخت...برگشت ارایک

 :با لبخند رو لبش گفت ارایک

 !نیبه حرفام خوب فکر کن یجناب فروغ _

 ..نزد یانداخت حرف ارایکه به ک یینگاه گذرا هیجز  شهنام

 ...ترك کرد لب داشت از کنارم رد شد و اتاق رو يکه رو یقیبا لبخند عم ارایک

 ..بهش انداختم یتفاوت ینگاه ب...کنه که من و حرص بده یکارا رو م نیقصداً ا ارایدونستم ک یم

 ..نگاه شو ازم گرفت مشغول مطالعه شد...شهنام نگاه کردم به

 !کردم یم يو باز چیهو هیعمال داشتم نقش ...بهم برخورد یلیخ

 :که خواستم اتاق و ترك کنم شهنام گفت نیهم

 ..!یبهم سر بزن یهوس کرده باش لیدل یکنم ب یفکر نم ؟یداشت يکار _

 ...زد یحرف م هیو کنا شین با

 ...گفتم یم دیبا یحاال چ...واسه اومدن نداشتم یلیدل اتفاقا

 ..الزم دارم ویگوش..رمیخواستم با مامان تماس بگ یم...هم نبود لیدل یب نیهمچ...نه _

 ..زنگ بزنم شگاهیتلفن آزما یحت ایبهار  یتونستم با گوش ی؟ متابلو تر نیدروغ از ا...خدا يوا

 ...رو به سمتم گرفت یو گوش...ابروشو باال داد يتا هی شهنام

 ...رو ازش گرفتم و شماره رو گرفتم یگوش

 ...کردم یشهنام و رو خودم حس م نیسنگ نگاه

 ..بازم مشغول بود..دوباره گرفتم...مشغول بود شماره

 ..ردم و به سمت شهنام گرفتمرو قطع ک یگوش

 ...مشغوله _

 ..به سمت درِ اتاق راه افتادم و

 ..میریبا هم م..صبر کن _
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 ..اخماش تو هم گره خورده بود...هیخورده عصب هیکردم  احساس

 ...میاومد رونیچرم شو تنش کرد و با هم از اتاق ب يپالتو

 ..ومدین مکه به طرف مو میدیلحظه دکتر زند رو تو راهرو د نیهم تو

 ..میکرد یبا دکتر زند سالم و احوال پرس...رو لبش نشوند یقیلبخند نه چندان عم شهنام

 :زند رو به من گفت دکتر

تون  یاومد نشد تو جشن عروس شیکه برام پ يسفر کار...به شما بدهکارم یعذر خواه هیباران جان من  _

 ..شرکت کنم

 ...ستین یبه عذر خواه يازین..کنم دکتر یخواهش م _

 ...کنم یانشاهللا تو جشن تولد فرزند تون جبران م _

 ...دمیکش خجالت

 :من گفت يبه جا شهنام

 ...ممنون دکتر _

 ..تو اتاق من میبهتره بر..باهات صحبت کنم یموضوع هیخواستم راجع به  یشهنام جان اگه ممکنه م _

 :رو به من گفت و

 ..با اجازه دخترم _

 ..نییماکنم دکتر بفر یخواهش م _

 ...به سمت اتاق رست راه افتادم و

تو سرم بوجود آورده  یمن تو اتاق عالمت سؤال بزرگ يمقدمه  یو عکس العمل شهنام به حضور ب ارایک يحرفا

 ..بود

 :با حرص و جوش گفت يمن و شهنام چطور ينامزد لیاوا ارا،یک ادمهی

 "؟..يشهنام و تور کرد يچطور "

 ...ستیمهم ن....هست نشونیب يزیچ هی حتما

 ..کرد یبهار داشت لباساشو عوض م..اتاق شدم وارد

_ ؟ياومد..ا 

 ..کردم یکوتاه ي خنده
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 !نه هنوز تو راهم _

 ..کنه کاریچ خوادیم نمیمونده بودم بب..دستاشو به سمت آسمون دراز کرد یبا شور و شعف خاص بهار

 ..!و لبش اومدباالخره بعد از مدت ها باران لبخند ر...خدا جونم شکرت _

 !وونهید _

 ؟يقدر سرِ حال شد نیافتاد که ا یچه اتفاق نمیخب حاال بگو بب _

 ؟..؟ واقعا من االن سرِ حالم..بهار _

 ؟..شد یچ نمیبگو بب..یمعلومه که هست _

 ..بود ستادهیجفتش ا قاًیدق ارایک..رفتم تو اتاقش.. یچیه _

 :بهار تو هم گره خورد ياخما

 خب؟ _

 ..جفتشون متوجه من شدن..هگید یچیه _

 .رفت رونیو از اتاق ب...به شهنام گفت رو حرفام فکر کن ارایهم ک بعد

 :گفت يمانند غیج يبا صدا بهار

 ن؟یهــــــم _

 ؟یداشت يبدتر يپس انتظار اتفاقا...آروم _

 ؟ینگفت یچیتو ه یعنی _

 گفتم؟ یم دیبا یچ...نه _

 :گفت یعصب بهار

 ...اریدرن يازباران جون عمه ت خل ب _

 ...حرفش خنده ام گرفت به

 :بهار

 حرف من خنده داشت؟ يکجا..يبابا تو انگار پاك عقل تو از دست داد يا _

 حرف و زد؟ نیچشم و رو چرا ا یب يدختره  نیا ی؟ به شهنام نگفت..ينکرد کمیاعتراض کوچ هی یعنی

 ..نگفتم زمینه عز _
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 :تر از قبل گفت یعصب

 آخه چرا؟ _

 ؟..دمیکش یرو م ارایک يسایگ ای..گرفتم یشهنام و م ي قهی؟ ..کردم یم دیبا کاریچ...اباب يا _

 ..يآورد یبالها رو سر جفتشون م نیا دیبا _

 ..تو رو خدا راجع بهش حرف نزن...ستیبهار اصال برام مهم ن _

و  نیبمون و بب..کنچشماتو باز  کمی...یکن یاز مشکالتت فرار م يتو دار..شمیکالفه م يدار گهیباران د _

 ..مشکلت رو حل کن

 ..کنه یبخواد م یبه هدفش هر غلط دنیواسه رس ارایک

 ..تفاوت نباش یمسئله ب نینسبت به ا...ترسه یمن و تو هم نم از

 ..کنه یکارو م نیدر عرض سه سوت ا رهیاگه بخواد شهنام و ازت بگ ارایک

 :تفاوت گفتم یب

 !کارو انجام بده نیسه سوت ا ارایاد دم پر بشه همون بهتر که کخو یم ارایمث ک یکیاگه شهنام با  _

 ...اما از من گفتن بود..رینگ يحرفامو جد.. باشه باران _

 :با التماس گفت دیو نسبت به حرفاش د میتفاوت یب یوقت

 ..تو رو خدا به حرفام گوش بده _

 :حوصله گفتم یب

 ....باشه...باشه بهار _

 ..باشم زایچ یلیب خمراق دیهمزمان با ایخدا

 ...حفظ شهنام...فراموش کردن خاطرات مون...فراموش کردن فرنود..قلب شکسته ام..خسته ام روح

 ....بودم یم دیهم با ارایمراقب ک یبه تازگ و

 ..هم نداشتم دنویخواب يتو سرم بود که حوصله  الیاون قدر فکر و خ میدیخونه که رس به

 ...شام و حاضر کنم هودهیب يو فکر ها واریدر و د زل زدن به يگرفتم به جا میتصم

 ..کرد یتماشا م ونیزیکاناپه نشسته بود و تلو يشهنام رو..اومدم رونیاتاق ب از

 ..به سمتش رفتم لکسیو ر آروم

 ؟يخوریم یشام چ _
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 ..شد لیکوتاهش به قهقهه تبد يخنده ...ابروشو باال انداخت يتا هی...گرفت ونیزیشو از تلو نگاه

 ..به سر تا پام انداختم که باعث شد شهنام بلند تر از قبل بخنده یگاهن

 ...حرفم خنده داشت؟ جک که نگفتم يکجا...! مار زهر

 ...رو لبش بود یقیاما لبخند عم..ش بند اومد خنده

 !!؟..شام _

 ..گفتم يجد

 اومده؟ شیپ یمشکل ؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا..آره شام _

 !..نه _

 واسه شام آماده کنم؟ یبگو چخب زودتر  _

 !قهقه سر داد بازم

 ...از کنارش رد شدم و وارد آشپزخونه شدم یعصب

 ..بخوره دیکوفتم درست کنم با...نظر اون و بپرسم دیمنِ احمق چرا با...خنده یم یبه چ ستیمعلوم ن..وونهید

 ...راه حله نیبهتر يقرمه سبز..ارهبه فکر کردن ند ازین الیخیب...دیرس ینم ییفکرم به جا...نشستم یصندل يرو

 ..لحظه شهنام وارد آشپز خونه شد نیهم تو

 !؟یکن یحاال چرا قهر م _

 ..بهش انداختم یهینگاه عاقل اندر سف..طرفش برگشتم

 ..من قهر نکردم _

 ..سادیوا یصندل کنار

 ..درست کن نیته چ..یکن یغذا رو شور نم شیپ ياگه مث دفعه  _

 ..توش زمینمک مرگ موش بر يبه جا گهیم طونهیش...دماخم بهش نگاه کر با

 ..شدم رهیبهش خ میشونیبا همون اخم رو پ...شد رو صورتم خم

 :رو لبش نشوند يلبخند

 ...!کلک ملک تو کارت نباشه _

 ...رفت رونیگذاشت و از آشپزخونه ب میشونیپ يرو يبوسه ا و
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و پاك  میشونیا پشت دست محکم پب....بهم دست داد يحس بد...به رفتنش نگاه کردم یعصب

 ..چش شده ستیمعلوم ن...وونهید..کردم

 :نشسته بودم داد زدم یصندل يطور که رو همون

 ..یکن یکا رو م نیدفعه آخرت باشه ا _

 :همون لحن به ظاهر خندون گفت با

 ...!دمیقول نم _

 ..مشد مث بچه ها باهاش لج کن یباعث م..کرد یم میتر عصب شیو آرامشش ب خنده

از ..گرفتم یدوش م دیبا...آماده بود یهمه چ بایتقر..گذشت یساعت کی...مشغول کردم يو با آشپز خودم

 ....اومدم رونیآشپزخونه ب

 ...تو هم قالب کرده بود نهیدستاشو رو س...داده بود هیکاناپه تک یچشماش و بسته بود و سرشو به پشت شهنام

 ...آوردم رونیپتو رو از تو کمد ب..به سمت اتاق راه افتادم...سردشه به نظرم اومد.بهش نگاه کردم هیثان چند

 ......رمیبرگشتم تو اتاق دوش بگ..نشه پتو رو انداختم روش داریکه ب يطور

 ..اشتها نداشتم یلیخ..میشب شام و کنار شهنام تو سکوت خورد اون

 ..شهنام بر عکس من با اشتها شروع به خوردن کرد اما

 ...گذاشته بود ریبهار ناخودآگاه روم تأث يحرف ها انگار

 ...کرد ینم یبد برام فرق ایبرخورد شهنام خوب  اما

 ..تفاوت شده بودم یب یبه همه چ نسبت

 ..ضربه رو بخورم نیراه بود که کمتر نیبهتر نیا و

 ...سپردم یچند روز فرنود و به باد فراموش نیاگه بگم تو ا دروغه

 ..فرنود و هم شناختم ياون رو..فرق کرده زایچ یلیخ حاال

 ..درموردش قضاوت کنم يزود نیدوست نداشتم به ا اما

 ..شو باورداشتم دنیشاخه به اون شاخه پر نیا از

 ..شده بودم نیبدب بهش

 ....رو که اون شب تو گوشم زمزمه کرد، هنوزم صداش تو گوشم بود ییحرفا اما

 ..رفتم لباسم به سمت اتاق رست ضیتعو يروز بعد برا صبح
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 :دیبه گوشم رس ارایک يکه وارد اتاق بشم صدا نیاز ا قبل

 ....گوش کن فرنود _

 ...؟ قلبم شروع به تاالپ تولوپ کرد..فرنود

 ؟..نهیاز ا ریغ...میبه هدفمون برس میخوا یفرنود ما هر دومون م نیبب _

 ...من هم شهنام و يخوایباران و م تو

 ..یکن یضرر نم یکن يبا من همکار اگه

 ..!.......میرس یجفتمون هم به هدفمون م يجور نیا

 ..تونم رامش کنم یاما من م...شهنام سرسخته.........دونم یآره م...آره

 ..حله یهمه چ يچند بار قربون صدقه ش بر.....هیفیدختر ضع باران

 ...نزدم يمن که حرف بد.....؟یش یم یچرا عصب...خب یلیخ

 ......لحظه مکث کرد چند

 ...من بودم گفتم آره _

 ....دست شهنامِ شیدونستم گوش یچه م اما

 ..ياز احساسات نسبت به باران حرف زد يکرد يهم خوب کار تو

 ..که موندنش با باران اشتباست فهمهیم..ادیحساب کار دستش م يجور نیا

.................. 

 ..هیعاد مارستانیرفتارشون تو ب...فتادهین نشونیب یکه اتفاق خاص ظاهرا

 ...شه یشهنام هم کم کم از باران دور م میبر شیبا برنامه پ اگه

 ....باشه.....باشه........نکن شک

 ....ریباهام تماس بگ یداشت ياگه کار....برم دیبا گهید من

 ..رسوندم شگاهیخودم و به آزما...اون جا رو ترك کردم عیسر

 ...دمیشن یداشتم م یچ...ایخدا

 ...زنیمن و به هم بر یِکه زندگ...دست شدن هم ارایبا ک....فرنود

 ...شد ریسراز اشکم

 ..دمیترس ینم ارهیخواست شهنام و به دست ب یم ارایک نکهیا از
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 ...بشه شتریو ب شتریکه هست ب ینیمشکالتم از ا ارایک يبود که با وجود فرنود و دروغ ها نیاز ا ترسم

 ...بدم یرو چ هیجواب بق اونوقت

 ....شهنام.....نیریخاله ش..قا جونآ..و بابا مامان

 ..دمید زیبهار و پشت م...کنم کاریچ ایخدا يوا

 ...........بهار...بهار _

 ...نشستم یصندل يرو ونیگر يچشما با

 :به سمتم اومد مهیمتوجهم شد و سراس بهار

 .....یکن یم هیگر ي؟ چرا دار..شده یچ...زمیعز...باران _

 ...شم یم چارهیبهار دارم ب _

 ..شنیمتوجه م هیاالن بق...باران تو رو خدا آروم باش _

 ..و گرفت دستم

 ...زمیپاشو عز...رونیب میبلند شو بر _

 ...میراه افتاد مارستانیب اطیبهار به سمت ح همراه

 ...رو واسه بهار تکرار کردم ارایک يحرف ها هیبغض و گر ونیم

 ..زهیو به هم بر تیتونه زندگ ینم يا گهیهر کسِ د ای ارایک...آروم باش زمیعز _

 یاما نزار کس یبه شهنام نداشته باش يعالقه ا دیشا....يهست رو دوست دار تیکه تو زندگ یتو آرامش چون

 ..رهیآرامش تو ازت بگ ارایمثل ک

 ...ترسم یم...ترسم بهار یم _

 ..بشه ارایک يکه خام حرفا ستی؟ شهنام بچه ن...زمیعز یترس یم یاز چ _

 ...اعتماده یشهنام به من ب یدون یمتو که  _

 ..شهیاوضاع بدتر هم م...ارایک يبا حرف ها حاال

 ...به من نگاه کن...جون بهار چند لحظه آروم باش..باران _

و تو  تیزند گ دیخودت با..که دور و بر شهنام بپلکه يند ارایاجازه رو به ک نیا دیاول از همه خودت با نیبب

 ..يریمشتت بگ

 ...یکن يخوام که واسه شهنام نقش باز یازت نم من
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 ...ياز ته دلت بخوا دیبا

 ...کنه یعوض نم ارایتو رو با صد تا مث ک يتار مو هی شهنام

 چیشهنام ه يبر شیصادقانه پ يعالقه نبوده اما مطمعن باش اگه خودت بخوا يازدواجش با تو از رو درسته

 ...دهینشون نم ارایخوش به ک يوقت رو

 ...رهیآبروم م..به هدفش برسه ارایاگه ک یدون یم _

 ...شمیکه نکرده م محکوم م يکار به

 ...کردم انتیکنن من به شهنام خ یفکر م همه

 ؟..و ثابت کنم میگناه یتونم ب یم يچه طور اونوقت

 ..به هدفش برسه ارایک يبزار دیکه نبا ییتو نیخب ا _

 ..ایبا شهنام راه ب کمی

 ...حل کنه تونهیز مشکالت تو ما یلیخ کیتوجه کوچ هی یحت

 ...رهینم شیپ يرو روال عاد تیزندگ يدلم تا خودت نخوا زیعز

حاال اشکات و پاك ....نگران نباش...شهیدرست م یبا کمک هم همه چ...پشتتم شهیمنم که هم...يخدا رو دار تو

 ....کن

 ...پشت دست اشکام و پاك کردم با

 ......نیهم...فکر کن تیبه آرامش تو زندگ دنیه رسفقط ب...میکار دار یلیکه خ میبر پاشو

 ...بلند شدم یآهن کتینم يرو از

 بهار؟ _

 ...جانم _

 ؟..کردم یم کاریمن اگه تو رو نداشتم چ _

 ...شد ریاشکام سراز لیس و

 ...بغلم کرد بهار

 ؟...یکن یم هیقربون چشمات برم چرا گر _

 ...نباش یچینگران ه...کنارتم شهیهم من

 ..بود ارایک يبردم اما هوش و حواسم فقط به حرفها شیر کارها رو پظه تا
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 تونست واسه به دست آوردنم  یچطور م...بودم یدست فرنود عصب از

 ؟...من نبود تیواقعا به فکر آبرو و موقع....هم دست بشه ارایک با

 ...به جونم افتاده بود يبد ي دلشوره

 ...بود يمشغول صحبت با خانم مراد بهار

 ..خونه میگرفتم به اتاق شهنام برم و ازش بخوام هرچه زودتر برگرد میصمت

 ...دمیترس یم...کردم ینم تیاحساس امن اصال

 ...همه خراب کنه شیمختلف من و پ يبا ترفندها ارایک نکهیا از

 ..موند یهم آبرو واسم نم مارستانیب يتو گهید

 ...کردن یهمه به چشم بد نگام م مطمعنا

 ...بوده یفرنود نام يمعشوقه  یوغدکتر فر زن

 ...خوام کار به اون جا برسه ینم...نه خدا...يوا

 ...نتونستم فکرم و از فرنود پاك کنم میازدواج کرد یاز وقت درسته

 ...اتفاق افتاد ییهوی یلیازدواج خ نیا

 ..امینه با خودم و نه با شهنام نتونستم کنار ب من

 ..زدمبه در  يو تقه ا دمیکش یقیعم نفس

 ..در ببرم در باز شد رهیکه دستمو به سمت دستگ نیاز ا قبل

 ...اومد رونیبا لبخند از اتاق ب ارایک و

 :گفت لکسیر یلیخ..شوکه نشد دنمیاصال از د...شدم رهینفرت بهش خ با

 ن؟یداشت يکار _

 ...شد زیصبرم لبر گهید

 :گفتم یآروم و لحن عصب يصدا با

 ؟یکن یم یجا چه غلط نیا یبگ شهیم _

 :خند زد شین

 !؟..يدی؟؟ترس...هیچ....هه _

 ..بلند شد و به سمت مون اومد زیاز پشت م...به شهنام انداختم ینگاه مین
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 ...راهتو بکش برو _

 ..شهنام و کنارم حس کردم حضور

 جا چه خبره؟ نیا _

 :شد رهیشهنام خ يهمون لبخند تو چشما با

 ..فعال..هاومد شیسوء تفاهم پ...دکتر ستین يزیچ _

 ...اون جا رو ترك کرد و

 ...دمید ارایشهنام و ک نیخورد شدن خودم و ب...شکست کردم احساس

 ..و مانع رفتنم شد..خواستم اون جا رو ترك کنم که شهنام دستمو گرفت...شد ریسراز اشکم

 ..نوك انگشت اشکام و پاك کردم با

 :گردوند برم

 ؟..شده يزیچ...یکن یم هیچرا گر _

 ...بزار برم..نه _

 ..و آروم فشرد دستم

 ...تو اتاق میبر _

 ...راه افتادم دنبالش

 ..اراستیداشتم کار ک نیقی...افتاد زیم يبه شاخه گل رز رو چشمم

 ...نیبش ؟يسادیچرا وا _

 ..شوندم سرجاش یرو م ارایک دیبا...بودم یعصب...شدم رهیخ زیم يو به شاخه گل رو سادمیوا همونطور

 که نکردم؟؟ ي؟ از کار...دمیترس یاز چ من

 ..ستیها دست بردار ن یسادگ نیبه ا ارایدونستم ک یم

 ..داره یبه هدفش نرسه دست از سر شهنام بر نم تا

 ..دیهام لرز شونه

 ...جا برسه نیبه ا دیچرا حال و روز من با ایخدا

 ؟..اشههم ب ارایک يحواسم به نقشه ها دیحاال با..کم بود يازدواج اجبار نیا مشکالت

 :گفت یو با نگران ستادیبه رو م ا رو
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 شده؟ یچ یگ یباران حالت خوبه؟ چرا نم _

 ..صورت مو با دستام پوشوندم...ام شدت گرفت هیهق گر هق

 ...خودم و تو آغوشش احساس کردم و

 ؟یبگ يزیچ يخوا ینم _

 ...چند لحظه بود ياما فقط برا...اگه بگم احساس آرامش نکردم دروغه

 ...و اتاق و ترك کردم دمیکش رونیز حصار دستاش بو ا خودم

 ...چند حس خوب و بد و تجربه کردم همزمان

 ..پشتته..گاهته هیهست که تک یکی یبود که احساس کن یخوب حس

 ..داره هواتو

 ...حس بد و

 ...یتحمل کن يرو که دوستش ندار یآغوش کس يگرما یتون یکه نم يبد یحس

 ...میونه برگشتبه همراه شهنام به خ اونروز

 ..بودم یمون بود راض نیکه ب یسکوت از

 ......تونستم صادقانه جواب سؤاالشو بدم ینم گهیبار د نیا

 ...به نفعم نبود گهید چون

 ......دروغ...نکهیاای...کردم یسکوت م دیبا فقط

 ..با خبر بود ارایاز برخورد امروز من و ک بهار

 ...يریو بپذ کن شهنام یبود که سع نیتنها حرفش ا و

 .......کن یسع....کن یسع

 .....با شهنام تماس گرفت و به صرف شام دعوتمون کرد نیریخاله ش عصر

 ...میدیآپارتمان شون خر دیکادو به عنوان خر هیراه  سر

 ...دنیداد که همه زودتر از ما رس یو م نیگواه ا یجا کفش يتو يها کفش

 .....و به سمت مون اومد بلند شد یاز همه آقا جون با خوشحال اول

 ....مامان..بابا..آقا جون..دلم واسه همه تنگ شده بود یکل

 :بلند رو به آقا جون گفت يبا صدا نینگ
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 ادیز یذوق زدگ..واسه قلب تون ضرر داره یآقا جون همون طور که نگران _

 ...!!حد هم براتون مضره ها از

 ..نشست یاحتر يو رو ...بسنده کرد یکوتاه يجون به خنده  آقا

 ..نزده یفهموند حرف درست نیشاهرخ با چشم غره به نگ ییدا

 ..رهیحرف شو پس بگ نیبا عث شد نگ که

 ...!البته آقا جون دور از جون شما _

 ..داشت یآقا جون چشم ازمون بر نم...شهنام نشستم کنار

 ...خاطر حضور آقا جون مجبور بودم مواظب رفتارم باشم به

 ..من و شهنام بشه نیسرد ب يخواست متوجه رابطه  یم گذشته بود دلم نمکه آب از سر حاال

مقصر  دیشا...مشکالت بدونم نیاومد اون رو مسبب ا یکرد دلم نم یمهربونش بهم نگاه م يبا چشما یوقت

 ...شهنام بود که من و انتخاب کرد یاصل

 ..آقا جون به خودم اومدم يصدا با

 !؟..گذرهیم مشترك خوش یخب عروس خانم زندگ _

 ..بزنم ینتونستم حرف...کرده بود ریزدم اما بغض تو گلوم گ یپت و پهن لبخند

 ...دستش و دور شونه ام حلقه کرد و من و آروم تو بغلش فشرد شهنام

 ...میما با هم خوشبخت...گذره یآقا جون معلومه که خوش م _

 :نگاه به من انداخت و ادامه داد هی

 زم؟یمگه نه عز _

 ...حرفش تکون دادم دییتأ يشد تنها سرم و به نشانه  ین لبخند رولبام که کم کم داشت محو مهمو با

 ...فاش بشه نمیلبخند دروغ دمیترس یم...ختمیر یاشک م دینبا...بود دهیتو گلوم امونمو بر بغضِ

 ..و به طرف شهنام خم کردم سرم

 ...برم تو اتاق دیبا _

 ..شو از دور شونه ام برداشت دست

 ...زمیبرو عز _

 ...خودم و به اتاق رسوندم عیسر يشاهرخ ،با قدم ها ییبابا و دا يگفت گو ونیم
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 ...نشستم نیکف زم یحال یدادم و با ب هیدر تک به

 ...دروغ شیهمه نما نیبه خاطر ا...ختمیر اشک

 ...حرف بزنم یو از خوشبخت سمیمجبور بودم محکم جلو همه وا که

 ...نبود يا گهید زیاشک و بغض چ تو دلم به جز حسرت و اما

به  دییجماعت که مهر تأ نیهم ياگه بتونه به هدفش برسه جلو...شده بود شیاز پ شیب مینگران ارایبا وجود ک و

 ..رهیزدم، آبروم م میخوش بخت

 ...رمیصفت رو بگ طانیش ياون دختره  ينقشه ها يتونم جلو یم يچطور

 ..اشکامو پاك کردم عیدم و سراز پشت در بلند ش..به در خورد يا تقه

 ه؟یبق شیپ ییایچرا نم _

 ..شهنام بود يصدا

 ...پالتوم شدم يو مشغول بز کردن دگمه ها...و از سرم برداشتم شالم

 ..امیاالن م _

 ..مو باال بکشم ینیمجبور شدم ب...شد یم ریدماغم داشت سراز آب

 ...!کارم دست مو رو کرد نیهم که

 :کرد و به طرف صورتم خم سرش

 ؟..يکرد هیگر....نمتیبب _

 :نگاش کنم گفتم نکهیا بدون

 ...ستین يزینه چ _

 ..آوردو به سمتم گرفت رونیبرگ دستمال ب هی يتو جعبه دستمال کاغذ از

 !اونکه گفت سوءتفاهم بوده! بهت گفت؟ یامروز چ ییخانم عطا یبگ يخواینم _

 ؟...یینم عطاخا...دمیم کش ینیو به ب...و از دستش گرفتم دستمال

 ...دهیبه هدفش رس يدماغ دراز تا حدود يمعلومه دختره ..چه قدر هم احترام شو داره...شدم یعصب

 :گفتم ينسبتا بلند يصدا با

 ؟..پلکهیقدر دور و برت م نیچرا ا ییخانم عطا نیا یبگ شهیم _

 ...نیهم..بود يکار يمسئله  هی؟ ..یزن یچرا داد م..ـــسیه _
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 ست؟ین نطوری؟ ا..هم بوده زیآم تیحتما موفق _

 :سرشو تکون گفت لکسیر یلیخ

 ...!يتا حدود _

 ...آوردم و اتاق و ترك کردم رونیپالتومو از تنم ب یعصب

*** 

نشسمن در حال صحبت بودن  يکه تو هیرو به بق دایخاله و..بودن زیم دنیمشغول چ نیبه همراه بهار و نگ خاله

 :گفت

 ...شام دییبفرما _

 :من گفترو به  و

 ...ها شهیشام سرد م..شهنام تو اتاقه هنوز؟..زمیباران عز _

 ..برم سراغش دیبا دمیفهم

 ..به در زدم يتقه ا.. سمت اتاق رفتم به

 ...شام حاضره _

 ...دمینشن ییصدا اما

 ...اتاق و باز کردم و رفتم تو در

 ..بود ستادهیپنجره ا يپشت به من رو به رو شهنام

 ..شام حاضره _

 ..بود يحالت صورتش جد....طرفم شتبرگ

 ؟؟ درسته؟..یتو که تا حاال بهم دروغ نگفت...يراست و درست جواب مو بد خوامیم.. سؤال دارم ازت هی _

 :ازجواب دادن طفره برم گفتم نکهیا يبرا...خواد راجع به فرنود سؤال بپرسه ینداشتم که م شک

 ..همه منتظر ما هستن _

 :خند زد و گفت شین هی

 !؟یپس هنوزم به فکرش _

 ..فتمیگرفتم که پس ن یو م شیدست پ دیبا

 !؟..یستین تیقبل يپس تو به فکر معشوقه  _
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 ..به در خورد يلحظه تقه ا نیهم تو

 ...شام از دهن افتاد.. باران، شهنام _

 ..بود نیریخاله ش يصدا

 ...میبهتره بر _

 ...جلو تر از شهنام راه افتادم و

 میبه من و شهنام که کنار هم نشسته بود يدار یمعنجون با لبخند  آقا

 .....شده بود رهیخ

 ...ختمیر وانیتو ل ينوشابه رو برداشتم و مقدار پارچ

 ..بهمون زل زده ينجوریکنه که ا یفکر م یجون با خودش چ آقا

 !!؟...شهیام روشن م جهیچشمم به جمال نت یپس ک..باران دخترم _

 ...تو گلوم دیپرحرف آقا جون نوشابه  نیا با

 ..ومدیداشت بند م نفسم

 ...دمیکوب یام م نهیس يمشت به قفسه  با

 ...چند بار به پشتم زد تا باالخره نفسم سر جاش اومد شهنام

 ...دمیاز آب و نوش کمی...آب و دستم داد وانیل

 :شهنام

 زم؟یعز یخوب _

 ..و آروم تکون داد سرم

 :مامان

 ...مادر آروم غذاتو بخور _

 ...و کم داشتم نیهم ایخدا..قفل شده بود مزبون

 ...داد یفکرشم آزارم م...تو سرم زمیبر یچه خاک میبچه دار بش ياصرار داشته باشه به زود اگه

 :به احوالم برده بود رو به آقا جون گفت یکه انگار پ نیریش خاله

 ...!رنیبگ میموضوع تصم نیخودشون راجع به ا میآقا جون بهتره بزار _

 ...جان نیریما شحت _
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 ..مشغول خوردن شام شد و

 ...دیرو شکر خاله به دادم رس خدا

 ...!بچه تو بغلم بود هی گهیماه د 9حتم داشتم تا  وگرنه

 :که عمو بهرام گفت..میاز خوردن شام همه دور هم جمع شد بعد

 شمال؟ میهمه بر دیع التیواسه تعط هینظرتون چ _

 ..ل رفتن دارهاوضاع حال شما نیتو ا یخدا ک يا

 :شاهرخ گفت ییدا

 ..میاجاره کن الیو هی دیخب با _

 :بهرام عمو

 ینقل يالیو..سر رفتم نوشهر معامله ش کردم هی شیچند روز پ..داشت الشویاز دوستام قصد فروش و یکی _

 ..هیشکل

 !جا واسه همه هست میتر کنار هم باش یمیخورده صم هیاگه  دمیقول م اما

 ...رام همه خنده شون گرفتحرف عمو به نیا با

 :نیریش خاله

 ..میدوست دارم همه با هم بر...ارهیبهانه ن یکس گهیآره د _

 ...ادیهم واسه شهنام و باران به حساب م کیماه عسل کوچ هی

 :رو به من و شهنام گفت و

 ه؟یشما نظرتون چ _

 :شهنام

 ...هیخوب یلیفرصت خ _

 :تو دستش گرفت دستمو

 ...میافقمن و باران هم مو _

 :سرشو خم کرد طرفم و گفت بهار

 ...فرصته نیسفر بهتر نیباران ا _

 ..تر شدم کیو از دست شهنام جدا کردم و به بهار نزد دستم
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 ؟یفرصت واسه چ _

 ..یاعتمادشو جلب کن شهیسفر م نیبا ا..گهیواسه تو و شهنام د _

 .....بشه کی؟ من اصال دوست ندارم بهم نزد..يآخه چطور _

 ...تو بکن یسع _

 ..فتهیچند قدم از تو جلو م ارایک یکن یتو کوتاه اگه

 ..یمراقب باش یلیخ دیبا

 ..ادیبه بار م ياگه به هدفش برسه چه گند یدون یم

 ..تر از قبل شد شیبهارترس و اضطرابم ب يحرف ها با

 ..باشه که بتونم اعتماد شهنام و جلب کنم یراه هی دیبا..کنم يکار هی دیبا

 ..شکست خوردم بار کی

 ...شکست و تجربه کنم نیاجازه بدم ا دینبا گهید

 ..تره نیسنگ یلیشکست خ نیا تاوان

*** 

 ..که پر از ترس و اظطراب بود گذشت يهفته ا کی

 ..خسته بودم یلیکه برگشتم خ مارستانیب از

 ..کرد یهم رهام نم هیواسه چند ثان یلعنت يدلشوره  نیا یاز خستگ جدا

 ..سرگرم کنم يتونستم بکنم خودم و با آشپز یه مک يکار حداقل

 ...!داشته باشن یواسه بند کردن شوهرشون تو خونه دست پخت خوب دیکه با میخانه دار قد يبودم مث زنا شده

 ...آوردم رونیسبز ب ایبسته لوب هی..انداختم زرینگاه تو فر هی

 ..وردشهنام به گوشم خ يشدم که صدا یپلو م ایدست بکار لوب داشتم

 !رونیب میریامشب شام م _

 ..نبود ياز اون دلشوره و اظطراب خبر گهیانگار د...احساس آرامش کردم هوی

 ..رو لبم نشوندم یکمرنگ لبخند

 :نگاهم کرد مهربون

 ...!برو آماده شو _
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 ...!عطرش و دوست نداشتم يهنوزم بو....کنارش رد شدم از

 ..زانوم بود رو انتخاب کردم يتا باال شیلندرنگ که ب یمشک يپالتو هیپالتوهام  نیب از

 ...به در خورد و شهنام وارد اتاق شد يا تقه

 ...نگاه به سرتا پام انداخت هی

 !ادیبهت م یلیخ..پالتو قرمز تو بپوش _

 ...بودم یتوجهش به خودم راض از

 ...ردمتنم ک یمشک یلوله تفنگ نیقرمز رنگ مو با ج يکه مخالفت نشون بدم پالتو نیا بدون

 ..حرکت مثبت باشه هیتونست  یهم م نیا

 ...کرد یاهنگ زمزمه م نیو راه انداخت و آروم با ا نیماش

 ..رو شد ریدل من ز نیا.. دوباره با نگاهت باز

 ..شروع شد یدرس عاشق.. سر کالس قلبم باز

 ..رو شد ریدوباره ز دل

 ..تو یگیم يحرفتو دار..تو  یتموم سادگ با

 ..تو يعشق اخر گمیم.. ونممیعاشقت م یگیم

 ...تو یگیم يدار حرفتو

 ..روزا بدتر از همست نیحالم ا یدونیم

 ..من روشکست يدل ساده  دیرس یهر ک اخه

 ..طرفه است کیجاده  یعاشق گهیواسه من د ينر شمیبده که تو از پ قول

 ..دفعه است نیآخر.. يبر رمیمیم

 ..نفس شدم یب.. تو قفس شدم پرواز

 ..بدون خودم ایدن يشدم توتنها  گهید

 ؟..هیباز هی نیبگو ا راستشو

 ؟..هیتو مثل حرف همه صحنه ساز يهمه حرفا نکنه

 …………هیباز هی نیا

 ..اشک و غصه هامو کم کن..هوا نوازشم کن یب
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 ..باز دوباره عاشقم کن اشک و غصه هامو کم کن..قرارت ینگاه ب با

 حرف عاشقونه داره, من بهونه داره  قلب

 …باز دوباره سر رو شونه هات بذاره نکهیاز ا رینداره غ يا گهید راه

 ..به خاطر جفتمونه شمیم کی؟ اگه بهش نزد..دمیم يمن شهنام و دارم باز واقعا

 ..رهیگیمو ازم م یخبر همه چ یاز خدا ب يدختره  نیوگرنه ا..رمیمو تو مشتم بگ یزندگ دیبا

 ؟..بدم یچجواب مامان و بابا رو ...اعتبارمو..آبرومو

 .............که شهنام شوهرش بود نیکه باران با ا..کنن یدرموردم فکر م یچ هیبق

 ...بود ریفکر کردن بهش سخت و نفس گ یحت

 ...بزارم دی؟ نبا..رو تحمل کنم هیبق يتهمت و نگاه ها..که مرتکب نشدم يخاطر کار به

 ...کنم یم يناشکر دیشا...کنم یرو حس نم یخوشبخت..درسته

 ...کنم دایپ ییجا هیحداقل واسه بدست آوردن آرامشم  ،یزندگ نیتو ا دیبا اما

 ..!میدیرس _

 ..بود ابونیسمت راست خ یرستوران سنت هی...شدم ادهیپ نیماش از

 ..میرفت ابونیدستمو تو دستش گرفت و به اون سمت از خ..ستادیاومد کنارم ا شهنام

 ...میرستوران شد وارد

 ..میرفت نییتا پله رو پا چند

 ..میسمت راست رستوران رفت يمو از دستش جدا کردم و به گوشه  دست

 ..مینشست زیم پشت

 ..رستوران به دلم نشست یکامال سنت يفضا

 ...که نقش ترنج وسطش بود..میبا طرح گل يزیروم..یچوب يها یصندل

 ..شده نییتز يا روزهیف يبا رنگ ها یگل گلدون

 ......رنگ یآب با لعاب یگل وانیو ل پارچ

 ..شده بود هیرستوران تعب یداخل يکه وسط فضا يشر شر آبِ حوضچه ا يصدا

 ....داد یکه روح آدم و نوازش م یآروم کیکالس یقیموس يتر صدا نیاز همه دلنش و

 ..لبام نشست يرو یکم رنگ لبخند
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 ..رو دوست داشتم ییجور فضا نیا شهیهم!..ذوق زده شدم یدلم مث بچه ها کل تو

 ..!اومدم رونیب يشهنام از اون حال و هوا يصدا با

 ..!چسبه یسرد م يهوا نی؟ تو ا..میغذا آش دوغ سفارش بد شیواسه پ هیخب نظرت چ _

 ..خوبه _

 ..شهنام گذاشت يرو جلو گهید يمن و کاسه  يآش جلو يکاسه  هیخدمت  شیپ

 ..شتگذا زیتوش بود رو وسط م..يرو هم که چند تکه نون بربر یچوب سبد

 ..يچه عطر..دیآش به مشامم رس يِسبز يبو...شد یآش بلند م ياز کاسه  بخار

 ..میآروم شروع به خوردن کرد آروم

 ..!انگار فراموش کرده بودم کنار شهنامم..بردم یلذت م یاز همه چ داشتم

 ...ظرف ها عالقه داشتم نیبه ا بیمن عج...کردم یآش دوغ نگاه م یگل يلذت به کاسه  با

 ..زاشت یو خانم جون هر وقت آبگوشت بار م...افتادم که بچه بودم یم یوقت ادی

 ..ختیر یبرامون ابگوشت م یسبز و آب یگل يکاسه ها تو

 .....خانم جون و دوست داشتم يکه چه قدر طعم آبگوشت ها آخ

 ؟!با شمام خانم _

 ..وقت بود تو فکر بودم یلیانگار خ..شهنام به خودم اومدم يصدا با

 !خوشمزست؟ یلیخ _

 ؟یچ _

 ..کرد یکوتاه ي خنده

 ..!گمیآش دوغ و م _

 ..آره خوشمزست..آهان _

 ..دوباره مشغول خوردن شدم و

 ...!باران _

 ..بهش دوختم نگاهمو

 ه؟یامروز چه روز یدونستیم _

 ..خورده فکر کردم هی
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 ؟...اصال امروز چندمه..نه _

 ..به سمتم گرفت..آورد رونیکتش ب بیرو از تو ج یرنگ دیسف یکتش گرفت و گوش يدست شو به لبه  شهنام

 ..!تولدت مبارك _

 ..شمیدارم کم کم خل م گهیمن د يخدا يوا

 ..رفت ادشیهم  وونهیبهارِ د..! رفت ادمیروز تولدم  چطور

 ..رو ازش گرفتم یگوش

 ..!بود ادتیممنون که  _

 ..هشو ن قیاما روز دق..دونستمیماه تولدت و م يراست شو بخوا _

 ..بهت نگه يزیازش خواستم چ..دمیبهار پرس از

 ..و نگاه مو به شهنام دوختم...انداختم ینگاه به گوش هی

 ..بازم ممنون _

 ؟..کنه یم کاریچ نجایا نیا..دیبرق از کله ام پر دنشید با

 ..انداختم روش دیکارت جد میس هی...! قابل تو رو نداره _

 ..شد ینشسته بود و متوجه شون نم یصندل يپشت به اون ها رو شهنام درست..هم کنارش بود یمسن مرد

 ....يدینم یشماره تو به هر کس _

 ..من و شهنام قفل شد ينگاهش رو هویبود که  ارایبه ک نگاهم

 ..متوجه عکس العملم بشه رومو برگردوندم به طرف شهنام نکهیاز ا قبل

 ...رو دك کنم ارایبود که ک يتنها کار نیا

 ..نگاهش رنگ تعجب گرفت...دست شهنام گذاشتم يمو رو دست

 ..لبم نشست يرو یسرد و پر از اظطراب لبخند

 ..دستش گرفت يدستمو تو شهنام

 ؟..سرده نقدریدستات چرا ا...باران _

 ...ندار یچیه يدختره ...ومدیبه طرفمون م داشت

 :گفتم ینگران با

 ...میشهنام بر _
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 ؟..شده يزیچ _

 ..شهنام به عقب برگشت ارایگوش خراش ک يصدا با

 ..سالم آقا شهنام _

 ....دمیکش رونیو از دست شهنام ب دستم

 ..آقا شهنام و زهر مار..شهنام و درد آقا

 ..میو سالم کرد میبلند شد یصندل يرو از

 :رو به شهنام گفت ارایک

 ..تو تولدم معرف حضورتون بودن..پدرم هستن شونیا _

 ..دراز کرد ااریدست شو به سمت پدر ک شهنام

 ..ییجناب عطا دنتونیخوشحالم از د یلیخ...بله _

 ..دییکنم بفرما یخواهش م...طور نیبنده هم هم _

 :گفت ارایبه من انداخت و رو به ک ینگاه مین ییعطا يآقا

 !؟..دخترم یکن ینم یمعرف _

 :به من انداخت و گفت ينگاه سرسر ارایک

 ..همسر آقا شهنام هستن _

 ..به من کرد رو ییعطا يآقا

 ..تون خوشوقتم دخترم ییاز آشنا _

 !ییجناب عطا..نطوریمنم هم..ممنون _

 :رو به شهنام گفت ارایک

 !!؟..میستیمزاحم که ن..ن؟یظاهراً هنوز شام نخورد _

 ...نیهم مزاحم یلیخ اتفاقا

 :ییعطا يآقا

 ...میدکتر رو با همسرشون تنها بزار يجان بهتره آقا ارایک _

 ..ستمین یشدن به شهنام بهش فهموندم که از حضورشون راض رهیخ با

 ...اون هم باگذاشتن چشماش رو هم بهم فهموند که حوصله کنم و
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 :شهنام

 ..میشیخوشحال م..نیداشته باش فیتشر ییعطا ينه آقا _

 ..رو خفه کنم ارایدستام ک نیدوست داشتم با هم...يوااا

 ..زونیشعـــــور آو یب ي دختره

 ..و داد کیشلیفارش چهار پرس شس شهنام

 ..شد ییعطا يمشغول صحبت با آقا و

 ...کرد یشهنام دست به سرشون م کاش

 ...شعوره یحد ب نیتا ا ارایک یعنی

 ..هم ازش داشت نیاز ا شتریانتظار ب دینبا البته

 ...خبرم یهست که من ازش ب يزیچ هیوسط  نیا حتما

 ..بشه الیخیان و بهمه رستور نیا ارایکه ک نیا لیدل وگرنه

 ..تعجب داره يجا..رستوران نیهم ادیب اَد

 ..رستوران ارهیهمه مدت شهنام بزنه به سرش من و ب نیکه بعد از ا نیا

 ..هست نشونیب يزیچ هیدو تا  نیا حتما

 ...تونه باشه ینم يکار يمسئله  هی تنها

 :رو به من کرد و گفت ارایک

 ..!یچه حسن تصادف _

 ..اکتفا کردم یلبخند کوتاه به

 ..شعوریب...تو که بد نشد واسه

 ..آوردم یواسه حضور پدرش نبود حالشو جا م اگه

 :گفت بالفاصله

 ! خوش گذشت یــــــلیتولدم خ _

 ..رقصش خوبه یــلیبه تخته شهنام خ بزنم

 ..نداشت یتیو ظاهرا حرفاش برام اهم..خوردمیدلم داشتم حرص م تو

 ..دبلوندشو پشت گوشش ز يها يچتر
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 ..!گذشت یبهمون خوش م شتریب یلیوگرنه خ..!!شد که تا آخر وقت نموند فیح _

 ..اکتفا کردم یطول زر زر کردنش به لبخند کم رنگ تو

 ..رفت یمگه از رو م اما

 :که شهنام متوجه نشه گفت يبعد طور..سر داد يبلند بایتقر ي خنده

 ..!!کرد یم فیتعر ییجک ها هی..خوش خنده ست یلیشهنام خ _

 ...کنه یم فیبامزه جک تعر یلیخ..بغلش از خنده روده بر شدم تو

 ؟..؟ اونوقت شهنام و جک...؟ تو بغلش..جان

 ..دندونام و رو هم فشار دادم تیعصبان از

 ....خواست شهنام و بزنم لهش کنم یدلم م فقط

 ...بودم به خاطر حفظ ظاهر، آرامش مو حفظ کنم مجبور

دلبرانش  يو با اون خنده ها..دادیدخالت م ییعطا يخودش رو تو بحث شهنام و آقا ارایشام خوردن ک موقع

 ..ختیر یاعصابمو به هم م

 ....شد یم رهیبا لبخند به شهنام خ مدام

 ...شد آخه داشیاز کجا پ گهید نیا ایخدا

 ...کاملِ کامل شد ارایمشکالتم با وجود ک ونیکلکس

 ..کم ندارم یچیه گهید

 ..مینیهمو بب ییجا نیدوباره تو همچ شمیخوشحال م..خوش گذشت یلیآقا شهنام خ _

 ..طور نیمنم هم _

 ..دراز کرد ییعطا يدست شو به سمت آقا و

 ..ییعطا يخوشحال شدم آقا یلیخ _

 ..طور پسرم نیمنم هم _

 :رو به من گفت و

 ........خدانگهدار...شما دخترم يبا اجازه  _

 ..خدانگهدار _

*** 
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 ..و درو محکم بستم نیتو ماش نشستم

 ...کنم یو سر شهنام خال ریچند ماه اخ نیخواست تمام حرص ا یم دلم

 ...ندار پنبه شد یچیه يدختره  نیبا وجود ا ستمیر یچ هر

 ..پشت فرمون نشست شهنام

 :گفت یلحن آروم با

 ..؟ينکرد یخداحافظ یچرا درست و حساب...باران _

 :حرص گفتم با

 ...حوصله نداشتم _

 ..که از حرفم جا خورد رانگا

 ؟يبچه شد _

 :گفتم يبلند يبرگردوندم طرفش با صدا صورتمو

 ...آره بچه شدم _

 :شد و گفت يجد لحنش

 ؟...یزن یچرا داد م _

 کرد؟ یم کاریچ نجایامشب ا زونیآو يدختره  نیا _

 ؟..بدونم دیمن از کجا با _

 :لب گفتم ریز

 ..يخودتو به اون راه زد...یدونیخوبم م _

 ...یگیم يدار یبلند حرف بزن بفهمم چ _

 ..حوصله ندارم _

 ؟يبحث کردن و دار يپس حوصله  _

 ..گفت یدختره م نیبود ا یچ ایور يدر نیا..آره دارم _

 کدوم دختره؟ _

 :حرص گفتم با
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 ..!زیعز ییخانم عطا _

 ؟یختیبهم ر ییهویچرا ..شده یاصال چ!..بــــارااان _

 ...یرقص یباهاش م _

 ...براش تا روحش شاد شه یگیم جک

 ..رهیبغلت غش و ضعف م تو

 ؟..داده لتیچرت و پرتا رو تحو نیا یک _

 ..امشب تون که بغل دستت نشسته بود زیمهمون عز _

 ..حرف مفت زده _

 ...نقشه بود هیهمش ..دمیتولد امشب و نفهم..رستوران...شام هیقض يفکر کرد _

 یداشتم که تو رو با خودم نم يدختره سر و سر نیمن اگه با ا..يدیبه خرج م یالک تیحساس يباران دار _

 ..بود یاتفاق یلیخ..آوردم

 ..شهیجور جاها شروع م نیاز هم شهیهم _

 ..کنم امشب و خرابش نکن یخواهش م..یکن یبحث م یباران چرا الک _

 ..اون دختره مزاحم ایمن خرابش کردم  _

 ..بود یتصادف دارید هی نیگفتم که ا _

 ..موضوع بشنوم نیراجع به ا يزیخوام چ ینم گهید

 ..و بچه گانه رو ندارم خودیب يبحثا ي حوصله

 ...يمن و ندار يحرفا يحوصله  گهیآره د _

 ...اون دختره برات لذت بخشه غیج غیج اما

 ....يزد یبا لبخند بهش زل م نیهمچ

 ..تو حرفم دیپر یعصب

 ..گرفتم لشیمن فقط به احترام پدرش تحو _

 ..یگ یمن نگاه کن بگو که دروغ نم يتو چشما _

 :داد زد یعصب
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 ...رو ادهیتو پ رمیتو که نگاه کنم م يتو چشما _

 ...بغض راه گلومو بست...سرم داد زد که احساس کردم خورد شدم يطور

 :ادامه داد یهمون لحن عصب با

 ..واست مهم شدم؟ یلیخ هیچ _

 ..کنم کاریچ..کجا برم..باشم  یکنه با ک ینم یکه واست فرق تو

 ..یمن دخالت نکن يبهتره تو کارا پس

 ..خودش فکر کرده شیپ یچ..گرفت حرصم

 ...ستیاصال هم برام مهم ن _

 ..زونیآو يدختره  نیاما نه با ا..باش یباش يخوایم یهر کس با

 ..یکن یدخالت م يبازم دار _

 ..جواب پس بدم که واسه کارام بهت نمیب ینم یلیبه بعد دل نیمن هم از ا _

 ....یکلمه هم حرف نزن کی یحت گهیباران بهتره د _

 ..تو دهنم یزنی؟ وگرنه م.. هیچ _

 .....بشنوم يزیخوام چ یبس کن نم گهید _

 ...دیبار یبارون به شدت م...بون پارك کرد هیسا ریو ز نیماش

 ..راه افتادم عیسر يشدم و با قدم ها ادهیپ نیماش از

 ..مدیشهنام و شن يصدا

 ..یشیم سیخ..چتر ببر..سایوا _

 ...یاز همه چ...کالفه بودم...خسته بودم..بودم یعصب... ندادم تیاهم

 ..میشد مارستانیب یِاون روز راه يفردا

 ..نداشتم انومیکار و اطراف يمنکه اصال حوصله ...میبود یاز هم عصب جفتمون

 ..رفتم هشگایبگم از شهنام جدا شدم و به سمت آزما يزیچ نکهیا یب

 ..جلو دستش دوخته بود يشو به چند تا برگه  قینگاه دق بهار

 ..سالم کردم یآروم به

 :شو از برگه ها گرفت نگاه
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 ...زمیسالم عز _

 ..گذاشتم زیم ينشستم و سرم و رو یصندل يرو

 ؟یحال یب نقدریچرا ا..شده باز یچ _

 ..نگفتم يزیچ

 :گفت یطونیلحن ش با

 !؟..يدیبنخوا شبینکنه د نمیبب _

 ..بلند کردم و چپ چپ نگاهش کردم زیم يو از رو سرم

 شده؟ یخب بگو چ..یکن ینگام م ينجوریچرا ا..بابا يا _

 :با حرص گفت شهیمثل هم....کردم فیو براش تعر شبید هیقض کل

بهت گفتم با چه قدر ....شهینم نمیاز ا ریغ يببر شیتو پ یزندگ يبا لج و لج باز یوقت..باران خانم ریبگ لیتحو _

 ..يتولد گوش نکرد دیهم بر

 ...ختهیچه قدر کرم ر ارایک نیدونه ا یم خدا

 ..ستیبرام مهم ن یچیه گهیدختره رو قبول کنه د نیاگه شهنام بخواد ا _

 ..رمیگیطالق م..آبروم یحت

 :گفت یعصب

 ؟..یسادگ نیطالق؟ به هم ؟یگیم یچ يدار یفهم یم _

 ..ينکرد یتالش چیواسه به دست آوردن شهنام ه تو

 ..کنه یتو رو جبران م يها يداره کم کار ارایعوض ک در

 ..یراه باش نینداد به فکر آخر يا جهیاگه نت یتالش تو بکن دیبا تو

 ..ادیکنار م هیقض نیراحت با ا یلیشهنام خ یوقت..آخه یچه تالش _

 ؟...بزنم شیداره خودم و به خاطرش به آب و آت یلیدل چه

 :اومد و گفت رونیشده بود بعد از چند لحظه از فکر ب رهینقطه خ هیکه به  بهار

 ...رسه یهم مسخره به نظر م ارایک ياما حرفا _

  اره؟یادا ها درب نیساله ست که از ا 20جوون  هیشهنام  مگه

 ..اون همه افراد سرشناس نیدوماً ب..متأهلِ اوال
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 ..کنه ینم کارا نیاز ا ارایپدر و مادر ک..دکتر افشار..زند دکتر

 ..کنه یبوده تو رو عصب نیخبر فقط قصدش ا یخدا ب از

 ...بشه کیخواد تو رو روز به روز از شهنام دور کنه و خودش بهش نزد یحرفا م نیا با

 ..رو ندارم ایموش و گربه باز نیحوصله ا..خسته شدم گهیبهار من د _

 ..شد داشیاز کجا پ یلعنت نیآخه ا..کشم ینم گهید بخدا

 ..میبجنب دیبا...ریغم بغل نگ يشو زانوپا _

 ..میببر شیزودتر کارا رو پ دیبا..نمونده یباق دیع التیتا تعط يزیچ

 ..ارهیب رونیفکر ب نیبحث و عوض کرد تا من و از ا ينجوریا

 ..شد یلحظه هم ازم دور نم کی یحت االتیفکرو خ نیخبر دار نبود که ا اما

*** 

 ...بردم شیوقفه کارا رو پ یب یساعت چند

 ..خسته و کسل ..متحرك شده بودم يمرده  هی مث

 ..گردن مو ماساژ دادم کمی...دمیکش يبلند ي ازهیخم

 ..دیچیکابوس تو سرم پ هیمث  ارایفکر ک بازم

 ..شد یفکر کردن بهش تمام وجودم پر از استرس م با

 ..کنم کاریچ ایخدا

 ..ارهیرو جلوم ب زونیآو يدختره  نیم انتونه اس یبشم که حت کیتونستم به شهنام نزد یم کاش

 ..تونستم ینم نیاز ا شتریب..تالش کردم یلیتا االنشم خ اما

 ...خودم نبود دست

 ..خانم موحد..خانم موحد _

 ..اومدم رونیاز فکر ب يدکتر مراد يصدا با

 ..بله دکتر _

 ..اومده شیپ یکار مهم هی..برم دیمن با زمیعز _

 ..یدست دکتر فروغ يبد دیکه با راستمایچند تا از ب ستیل نیا

 ..هیمهم ستیل..حاال برو بهش بده نیهم
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 ..چشم _

 ..خداحافظ..زمیبرم عز دیبا گهید من

 ..خدانگهدار _

 ..انداختم و به سمت اتاق شهنام راه افتادم ستیبه ل ينگاه سرسر هی

 ...کارم شد نیمانع ا ییآشنا يخواستم در بزنم که صدا نکهیهم

 ..کنم یوقت فراموش نم چیو ه شبیمن د _

 ..........ارایک يصدا

 ...سست شد پاهام

 ..بود یتصادف دارید هیاون فقط  _

 ..میتصادف يدارهاید نیمن عاشق هم _

 ..بود تو صداش گفت ختهیکه ر يجمله رو با تمام عشوه ا نیا

 ...تو رو برآورده کنه يازهایاز ن یلیخواد خ ینم اینتونه  دیباران شا _

 ............من اما

 ....ادامه بده نیاز ا شتریاجازه ندادم ب...نتونستم تحمل کنم گهید

 ...برخورد کرد واریکه محکم به د يطور..اتاق و باز کردم در

 دنیبا شن...داده بود به طرف شهنام خم شده بود هیتک زیم يبود و دستاشو به لبه  ستادهیا زیم يجلو ارایک

 ..در به سرعت برگشت يصدا

 :زدم داد

 ...رونیاتاق برو ب نیگم شو از ا _

 ..دیرنگش پر..حرکتم شوکه شده بود نیکه از ا انگار

 :شد و گفت لندی زیاز پشت م شهنام

 ...کنم آروم یباران خواهش م _

 :زدم داد

 ...خوام صدات و بشنوم ینم _

 :لباشو رو هم فشرد یعصب
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 ...شنیاالن همه متوجه م..گفتم آروم _

 :کردم و گفت راایبه ک رو

 ..چشمام يگفتم؟ گم شو از جلو یچ يدینشن _

 ..رونیبه شهنام انداخت و از اتاق رفت ب ینگاه مین..نفرت رو ازم برگردوند با

 ..شدم رهیپر از اشک به شهنام خ يچشما با

 ...ندار یچیه يدختره  نیبه خاطر ا...یکن یمن و داغون م يدار تو

 ..ینیب یو تو نم..شمیب ذره ذره آب مترس و اظطرا نیبه خاطر ا دارم

 ......تمومه یهمه چ..شم کیقدمم بهت نزد کیخوام  ینم گهید

 ..سمتم اومد به

 ...باران _

 .............اتاق و ترك کردم عیسر يقدم ها با

 ..به سمت پله ها راه افتادم عیسر

 ....دمیبهار و د مارستانیب يِورود دم

 ..الم راه افتاددنب دید شونیکه من و پر بهار

 ؟...شده یچ.... نمیبب سایوا..باران.........باران _

 :مچ دستم و گرفت..کردم یط عیها رو سر پله

 ؟؟..شده  یباران صبر کن چ _

 ..برگشتم طرفش ونیگر يچشما با

 ...بزار برم...ستیبهار اصال حالم خوب ن _

 ..مراه افتاد عیسر يو با قدم ها دمیکش رونیو از دستش ب دستم

 ...دست تکون دادم یتاکس هی يجلو

 .....دربست _

 ...کرد سیصورتمو خ يپهنا اشکام

 ...ایشرم و ح یب يدختره ...یلعنت يدار یمن برنم یدست از زندگ چرا

 ..یکنم از همه چ یخودم و رها م...رو ندارم یهمه بدبخت نیتحمل ا گهید
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 ...ستیبرام مهم ن یچیه گهید

 ...شدم ادهیدم و پو حساب کر ریمس ي هیکرا

 ..خودم و به اتاق رسوندم عیسر يقدم ها با

 ..تخت يانداختم رو...آوردم رونیکمد و باز کردم و چمدون و ب در

 ....عجله لباسا رو تو چمدون جا دادم با

 ..در سالن به گوشم خورد يلحظه صدا نیهم تو

 ..باران....باران _

 .... ذاشتم مانعم بشه یم دینبا

 ..نکردم یاصال توجه...شداتاق  وارد

 ....زد ینفس م نفس

 ؟..یکن یم کاریچ يدار _

 ..ندادم جواب

 :گفت یعصب

 ...با تو اَم _

 ..زل زدم تو چشماش...دمیتخت کوب يمو رو مانتو

 ...نداره یبه تو ربط _

 ..مشغول شدم دوباره

 ..دیرو از دستم قاپ لباسا

 ؟..هیچ ایبچه باز نیا..نمیبده من بب _

 ..پرت شون کرد رو تخت یعصب و

 ؟..یگفت؟ مردونگ یچ دیتو با يپس به کارا _

 ..رو بزار کنار یلعنت يلباسا نیا _

 ..کنم یرو تحمل نم نجایهم ا قهیدق کی یحت گهید _

 ..مو برداشتم و راه افتادم فیک

 ..و تو مشتش گرفت بازوم
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 ؟...آخه يریم يکجا دار _

 ...تونم تحملت کنم ینم گهید _

 ؟؟..يا به حال فقط تحمل کردپس ت _

 ..تحملتم سخته یحت گهید........آره _

 ...حرفم دست شو از دور بازوم رها کرد نیا با

 ....اتاق و ترك کردم یمعطل بدون

 ..که در سالن باز کردم نیهم..دمیعجله کفش هام و پوش با

 :دمیشهنام و شن يصدا

 ...رونیب يدر بزار نیپات و از ا يحق ندار _

 ..طرف صدا تمبرگش

 ..اومد یم نییاز پله ها پا داشت

 ؟..؟ تو..کنه یم نییحق و تع نیا یک _

 ...سمتم اومد به

 ...سالن و باز کردم و راه افتادم در

 ...تو اتاقش باشه ارایک دیچرا با..نداد حیتوض..نگفت یچیه

دختره به  نیچطور ا..برآورده کنه ت رو يها ازیاز ن یلینخواد خ اینتونه  دیچشماش زل بزنه و بگه باران شا تو

 ..دهیم ياجازه ا نیخودش همچ

 ..دمیپاشو شن يصدا

 ...ها مو تند تر کردم قدم

 ..شد از دستش خالص بشم ینم یراحت نیبه ا اما

 ...دستم و محکم گرفت مچ

 ..شهیکردم استخونم داره خورد م احساس

 ...يریجا نم چیتو ه _

 ..داد زدم.. صبرم سر اومد گهید
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و خبردار  مارستانیکل ب ییبا خانم عطا تی؟پس بهتره تا گند عشق باز..یخواست یو نم نیمگه تو هم یلعنت _

 ..خونه نیتو ا شیاریب ينکرده آبرومندانه وردار

 : گفت یعصب

 ؟..یگیکه م هیچ اتیچرند نی؟ ا..کدومه يعشق باز _

توِ  اقتیل...نیذاشت یکه تو اتاقت با هم م ییاقرار ای..تولدش یرفت ییچرا تنها دمینفهم يفکر کرد..قتهیحق _

 ..ه ست/ز/ر/ه يدختره  نیهم یپست عوض

 :زد داد

 ...برو تو...گهیخفه شو د _

 ..کشدم رونیو از دستش ب دستم

 :تو دلم گفتم....شدم رهیاشکام و پس زدم و بهش خ یعصب..شد ریسراز اشکم

 ..هرزه يهم از تو هم از اون دختره ...ازت متنفرم _

 ...برو تو..کالفه نکن نیاز ا شتریباران من و ب _

 ......از اشک برگشتم تو اتاق سیخ يچشما با

 ..دادم یموندم و ادامه م یم دیبا..جز سوختن و ساختن..نداشتم يچاره ا چیه گهید..ختمیها اشک ر ساعت

 ....به هدفش برسه ارایک ذاشتمیم دینبا

 ...شدم داریشهنام از خواب ب يصدا با

 ..بخور يزیچ هیپاشو ...باران _

 ..حال چشمامو باز کردم یب

 ..ينخورد يزیاز صبح تا حاال چ...پاشو لباساتو عوض کن _

 ..جمله اتاق و ترك کرد نیبا گفتن ا و

 ..بلند شدم و لباسم و عوض کردم..دمیکش رونیمو از سرم ب مقنعه

 ..ساعت نگاه کردم به

 ...ندمخو یم دینمازم قضا نشده بود با تا

 ..و از کنار مهر برداشتم حیتسب...رکعت نماز عصر و خوندم نیآخر

 ..صلوات فرستادم..گفتم ذکر
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 ..فقط و فقط اجبار بود..ومدمیراه ن نیخودم تو ا يمن با پا ایخدا

 ..زنمیسکوت کردم و دم نم..رمیم شیکه دارم پ حاال

 ..رونیبکش ب میرو از زندگ ارایک يپا..کمکم کن تو

 ...ثابت کنم زارویچ یلیتونم خ یمن وگرنه

 ..دادم یم ارایاجازه رو به ک نیا دینبا..زدمیجا م دینبا..با بهار بود حق

 ..اجازه رو بهش بده نیا دیاول از همه شهنام نبا اما

فقط  گهینم یچیه..ادیکنار م هیقض نیراحت با ا یلیخ نکهیا...دونستمیرفتارشو نم لیشده بودم دل جیگ پاك

 ...وسط هست نیا يزیچ هیحتما ..کالفه ست

 ...شدن ریسراز اشکام

 ...گلوم احساس کردم يتو يبود که درد بد نیبغضم سنگ نقدریا

 ...گونه م شدن ياشکام رونه ...کردم سجده

 ..امیمشکالت برنم نیاز پسِ ا ییمن تنها...ایخدا

 ..باش و کمکم کن تو

**** 

 ...اومدم نییپله ها پا از

 ..که شهنام تو آشپزخونه ست دمیردن فنجون ها فهمبه هم خو يصدا از

 ..کار شد نیکه صداش مانع ا..منتظرش بمونم رونیدادم ب حیترج

 ...باران صبحانه حاضره _

 :هام بودم گفتم یکتون دنیکه مشغول پوش همونطور

 ..ندارم لیم _

 ...برگرد صبحانه تو بخور..باران _

 ..جمله رو با تحکم گفت نیا

 ..بود يحالت صورتش جد...بود ستادهیرگاه آشپزخونه اتو د برگشتم

 ..شدم رهیدور بهش خ يهمون فاصله  تو

 :گفتم یلحن عصب با
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 ...کوفت و زهرمار خوردن و ندارم يحوصله  _

 ...اومدم رونیاز سالن ب و

 ...قدم برداشتم اطیح يتو يها زهیسنگ ر يرو یعصب

 ..داشتمسرد بود اما من انگار تب  یلیهوا خ نکهیا با

 ..کردم یاحساس گرما م شتریلحظه به لحظه ب تیعصبان از

 ...کنم یچند ماه رو تالف نیا ياونقد که تمام عقده ها...خواست داد بزنم یدلم م...ستادمیا نیماش کنار

 ..دمیکوب نیماش يجلو ي شهیمشت گره خوردم محکم به ش با

 ..تو هم گره خورداخمام ..حس شد یکه دستم از درد ب دمیمحکم کوب نقدیا

 :گفت یکه با لحن اروم..دمیشهنام و از پشت سرم شن يصدا

 ؟..یعصب نقدیچرا ا _

 ..برنگشتم

 ..انگشتام گذاشت يرو یآروم يبوسه ...مو تو دستش گرفت دست

 ..حس آشنا هی...بهم دست داد یحس هیتماس لب هاش رو انگشتام  از

 :بهش نگاه کنم گفتم نکهیو بدون ا..دمیکش رونیدستم و از دستش ب آروم

 ...و بزن موتیر..هوا سرده _

 ............و زد نیماش موتیر بالفاصله

 ..کردم یهمش به رفتار شهنام فکر م...و منگ بودم جیگ

 ..همه آرامش نشون بده نیا تمیدر مقابل اون همه عصبان نکهیا

 ...باشه تونهیم یچ لشیدل

 ..نسته به هدفش برسههنوزم نتو ارایکه ک دهینشون م نیا دیشا

 ...!قدم جلوتر از اونم هیمن  یعنی

 ...لبم نشست يرو یخود آگاه لبخند کمرنگ نا

که  يمدام به بوسه ا...بزرگ کسب کرده باشم تیموفق هیانگار که ..حس خوب همراهم بود هیطول روز  تو

 ..کردمیدستم گذاشت فک م يشهنام رو

 ...داشتم یتبوسه حس متفاو نیچرا نسبت به ا دونمینم
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 ..!کردم یانگشتام حس م يهنوزم لب هاشو رو انگار

 ..کردم فیبهار تعر يو مو به مو برا روزید يماجرا  تمام

 ...!ماجرا داشت نینسبت به ا یلحظه واکنش متفاوت هر

 ...!برد یلذت م..دیخند یم...خورد یحرص م...شد یم یعصبان

 ...با حرفاش جون گرفتم...داد دیام بهم

 ..کرد یم یبهار بود که آرومم م نیا شهیهم مث

 ...من از حضورش کنارم واقعا از خدا ممنون بودم و

 ...خونه میروز خسته از کار برگشت اون

 ...حس خوب داشتم هی یمن همراه خستگ اما

 ..حس لذت ببرم نیخواستم بعد از مدت ها از ا یم..نداشتم بخوابم دوست

 ..مخورده سرحال شد هی...دوش گرفتم هی

 ...دمیپوش یرنگ مو با شلوار مخمل مشک یصدف بافت

 ....سرم جمع کردم يماسک مو به موهام زدم و باال کمی

 ..ومدیشهنام داشت از پله ها باال م...اومدم رونیکه از اتاق ب نیهم

 ...نگاه از سر تا پام بهم انداخت هی..سادیپله ها وا رو

 ...دیخند یکه چشماش م انگار

 :که گفت..رفتمازش گ نگاهمو

 !؟..رونیب میامشب و واسه شام بر _

 ...خوشحال شدم شنهادشیپ از

 ..گرفتم یبیعج يدلشوره ...نگران شدم....لحظه نظرم عوض شد هیتو  اما

 :پله ها قدم برداشتم و گفت يرو ینگران با

 ...کنم یدرست م يزیچ هیخودم ...نه...نه شهنام _

 ..تش گرفتکه بازومو تو مش..کنارش رد شدم از

 :گفت یلحن آروم با

 ....یرس ینگران بنظر م! ؟..شده يزیچ...باران _
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 ...سبزش قفل شد يسمتش که نگام تو چشما برگشتم

 ..کرد یم دایپ یخاص تیچه لبخند جذاب مین نیبنظرم با هم...رو لبش نشست یکمرنگ لبخند

انگشتام  يو انگشتاشو البه ال نییپا دیشدست شو از بازوم آروم ک..شد قیلبخندش عم..بهش زل زدم دید یوقت

 ..گذاشت

 ؟..میدار یشام چ..خب باران خانم _

 ..دستش بود دوختم يو به دستم که تو..مو ازش گرفتم نگاه

 :گفتم یآروم يصدا با

 ...کنم یدرست م يزیچی _

 ..رفت من و کشوند دنبال خودش یم نییهمونطور که از پله ها پا..برگشت

 ؟!هیسنجون چنظرت راجع به ف _

 ؟..فسنجون _

 ؟؟...!یدرست کن یستینکنه بلد ن..هیچ _

 :گفتم میشد یهمونطور که وارد آشپزخونه م! لبم نشست يرو یکمرنگ لبخند

 ..دوستدارم یلیمامان و خ ياما فسنجونا..راستش تا به حال خودم درست نکردم _

 ..سادیدست مو فشرد و روبه روم وا آروم

 ...دختر خالمم يامن عاشق فسنجون یول _

 .....هیک گهیکردم که دختر خاله ش د یم یتو ذهنم حال ج داشتم

 ..شهنام به خودم اومدم يخنده  يبا صدا که

 !!اخماشو نگاه _

 ..کردم یکوتاه يخنده .......! با من بود...افتاد ادمی حاال

 :گفت یشده بود با لحن آروم رهیکه بهم خ همونطور

 ...هیحسادتم دوست داشتن _

 ...شد کیقدم بهم نزد هی

 .....ندارم شتریدختر خاله رو ب هی نیمن که هم _

 ....برخورد کرد یکه پشتم به صندل...مجبور شدم برم عقب.. اومد جلوتر
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 ...و حائل کمرم کرد دستش

 ..تر بشم کیبه کمرم وادارم کرد که بهش نزد یفشار آروم با

 ...کردم یمحس  یعطرش و به خوب يبو...میشد رهیهم خ به

 ...تحمل کردم حشویکه تونستم بکنم را يکار حداقل

 ...گونه ام گذاشت يگوشه  یآروم يبه طرفم خم کرد و بوسه  سرشو

 ...برق گرفته ها شوکه شدم مث

 ...لب شو نتونستم تحمل کنم یِداغ

 ..بوسه اش تَر شده ياحساس کردم جا....دمیو عقب کش خودم

 ..شدم يحال بد هی

 ..رفتم رونیزدم و از آشپزخونه بشو پس  دست

 ....رفت تند

 ........باران صبر کن....باران _

 ...خودم و به اتاق رسوندم عیسر يقدم ها با

 ..و تو قفل چرخوندم و پشت در نشستم دیکل

 ...از خودم بدم اومد..شد ریسراز اشکم

 ...زنم یمن دارم پسش م شهیم کیکه شهنام داره بهم نزد حاال

 ...احمق هیمث  درست

 ..امیموضوع نتونستم کنار ب نیهنوز با ا..خودم نبود دست

آروم تر از ...آرامش از طرف شهنام بهم منتقل بشه نیا خواستیدلم م...داشتم ازیبه آرامش ن يزیاز هرچ شتریب

 ...رفت یم شیپ دیبا نیا

 ..ستیانگار شهنام دنبال به دست آوردن آرامش ن اما

 ...ازشهیدنبال ن فقط

 ..به در خورد يا هتق

 :گفت یآروم يصدا با

 ؟..یدرو باز کن شهیم....باران _
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 ...ام شدت گرفت هیگر...تونستم باهاش رو به رو بشم ینم

 ...کنار شهنام آروم بشم دینبا چرا

 ............بــــــــاران _

 ...کرد یمکث طوالن...که کالفه بود انگار

 .........بشه نطوریخواستم ا ینم....خوام یازت معذرت م _

 :با تحکم گفت..دینشن ییصدا هیجز گر یوقت

 .....باران در و باز کن _

 ..اشکام و با پشت دست پاك کردم...پشت در کنار رفتم و در و باز کردم از

 ..پشت کردم بهش...اتاق شد وارد

 ..کنم تتیقصد نداشتم اذ _

 ...شدم تشیلحن صداش متوجه عصبان از

 ...افته یاتفاق نم نیوقت ا چیه گهید

 ..زد پوزخند

 ........ال اقل از طرف من....... هه_

 ..نگاه شو رو خودم حس کردم ینیسنگ....سادیرو به روم وا اومد

 :گفت یعصب

 ...نگام کن _

 ..لباشو رو هم فشرد یعصب..سرم و بلند کردم آروم

 .......پوزخند زد..دیکش ششیبه ته ر یدست...اما سکوت کرد....بگه يزیباز کرد که چ لب

 ...بدل شد یعصب يبه خنده  پوزخندش

 ..تکون داد دیاشاره شو به حالت تهد انگشت

 ..يخوریم نیچون با کله زم...یدور بزن یتون یمنو نم....خوب گوش کن _

 ..پس مواظب باش....یکن یکه ضرر م ییوسط فقط تو نیا

 ..چشم به هم زدن اتاق و ترك کرد هیتو  و

 ..تخت نشستم يلبه  يدیبا نا ام...رو سرم خراب شد اینگار دنحرفش ا نیا با
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 ..بهم خوردن درِ سالن به گوشم خورد يبعد صدا و

 ..به دلم چنگ زد ینگران..شد ریاشکام سراز لیس...سوزوند یگلومو م بغض

 ...نرو شهنـــام

 ...ن حالش خونه رو ترك کردبا او..ذره اعتماد شهنام و هم از دست دادم هیهمون ...برعکس شد یهمه چ ایخدا

 ..کردم یمث مرغ سر کنده طول اتاق و ط....شدم بلند

 ..استرس داشتم..شست مو به دندون گرفتم ناخن

 ؟.....بزنم برگرده زنگ

 ..حاال بهش بگم برگرد خونه...که پسش زدم نینه به ا..همه تناقض تو رفتارمِ نیا...بگم یچ آخه

 ....شمیدارم کالفه م گهید ایخدا

 .....رفتم رجهیکنار تخت ش یِبه سمت عسل میزنگ گوش يصدا با

 ..الو شهنام _

 خاله؟ یخوب..سالم باران جان _

 ..رونینفس مو دادم ب يدینا ام با

 ؟..نیشما خوب...ممنون خاله _

 شده؟ يزیچ..صدات گرفته..قربونت برم _

 ..ستین يزینه خاله چ _

 ؟..شهنام خونه ست _

 ..رونیرفته ب شهیم يا قهینه چند دق _

 ..میبرنخور کیکه به تراف میفتیراه ب دیخب خاله جان فردا صبحِ زود با _

 ..روزا چقدر شلوغه نیکه جاده چالوس تو ا یدونیم

 ..چشم خاله _

 ..هست الیتو و یهمه چ..خاله جان فقط امشب چمدون تون رو ببند _

 ..اریب یخورده خوراک هی فقط واسه تو راه..ياریاضافه با خودت ب لیوسا ستین ازین

 ..باشه خاله _

 ..زمیبهم زنگ بزن عز یداشت ازین يزیاگه هم به چ _
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 ..چشم حتما _

 ؟يندار يکار...زمیبال عز یچشمت ب _

 ..نه خاله خداحافظ _

 ..زمیخدانگهدار عز _

 ...دیبه ذهنم رس يفکر هوی..رو قطع کردم یگوش

 ..رو برداشت یند لحظه گوشبعد از چ..شهنام و گرفتم يشماره  بالفاصله

 ..بله _

 :گفتم یآروم يصدا با

 ..خاله االن زنگ زد...شهنام _

 ؟..خب _

 ..میبرگرد خونه با هم بر..انجام بدم دیبا دیخر يسر هیواسه سفر ..میفتیگفت که فردا راه م _

 ..خداحافظ..خرمیم..برام اس کن يدار ازیرو که ن يزیهر چ _

 ...و قطع کرد تماس

حاال ..یلعنت..تخت نشستم يلبه  یعصب.. خواست داد بزنم  یدلم م....رو تو مشتم فشردم یگوش...رفتگ حرصم

 ...کنم کاریچ

 ..نگاه کردم یگوش يبار به صفحه  نیا..به صدا در اومد لمیزنگ موبا دوباره

 ..بود بهار

 ..الو _

 ؟یخوب..زمیسالم عز _

 ..ستمینه خوب ن _

 :گفت ینگران با

 ان؟شده بار یچ _

 ..گند زدم..بهار یگند زدم به همه چ _

 ..نگران شدم..شده؟ تو رو خدا حرف بزن یچ _
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 ..کردم بغض

 ....نتونستم....شد کیکه شهنام بهم نزد نیاما هم..رفت یم شیداشت خوب پ یبهار همه چ _

 ..نگران نباش..منو يتو که ترسوند _

 ؟..تونم نگران نباشم یچطور م _

از خودت عالقه ..يبخوا دیبا..یبش کیراهه که به شهنام نزد نیسفر شمال بهتر گمیازم مباران قبال گفتم ب _

 ..يکرد يباز لمیاگه ف یحت...هر طور شده..نشون بده

 ؟..یمن چ یول يتو به سروش عالقه دار..یبفهم یستیمن ن يجا يتو _

خودت ..تا آسمونه نیتو با من زم طیشرا..نکن سهیخودت و با من و مقا..هیاوضاع چه طور یدونیباران خودت م _

 ..از دست رفته یهمه چ یبجنب رید یدونیم

 حاال شهنام کجاست؟..باش یپس خوب مراقب همه چ....رو دوباره تکرار کنم يتکرار يندارم حرفا دوست

 ...رونیرفت ب _

 ..افتاده یعجب کس ریشهنام گ چارهیب _

 ..کرد یکوتاه يخنده  و

 ..کرد میاش عصب خنده

 ..مقصر شهنامم هست..ننداز ادمیخب بهار  یلیخ _

 ..گهیاز زنش انتظار داره د..مقصر کدومه _

 ..بهــــــــار _

 ..به شهنام گفت یتو اتاق چ ارایکه نرفته اون روز ک ادتی _

 :گفتم یعصب

 ..هست ادمیاتفاقا خوب  _

 ؟!تذکر ندم هیقض نیبابت ا گهیپس من د _

 ..کنم کاریعد چبه ب نیاز ا دونمیم گهید..نه _

 ..ـــــزمیهم نباش عز یچینگران ه..واسه فردا آماده شو..خب یلیخ _

 ...درست شه یسفر همه چ نیتو ا دمیم قول
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 ...دوارمیام _

 ..منتظر تماس شهنام بودم یاز بهار کل یاز خداحافظ بعد

 ...و براش نفرستادم دیخر ستیل قصداً

 ..ه شهنام برگرده خونهبود ک يتنها بهانه ا دیخر ستیچند که ل هر

 ..اومدم رونیباز و بسته شدن در سالن از اتاق ب يصدا با

 ..تو دستش بدون توجه به من به سمت آشپزخونه رفت دیخر يبا چند تا مشما شهنام

 ..سمت آشپزخونه راه افتادم به

 ..آورد رونیاز مشما ب یکی یکیرو  دایخر شهنام

 :بزاره گفتم زیم يرو رو دایکردم خر یکه کمکش م همونطور

 ..دیخر میریخونه باهم م ییایکردم م یفکر م _

 ...خچالیخامه رو بزار تو  _

 ...برداشتم زیم يشدم خامه رو از رو رهیخ بهش

 ...بخوابم رمیخسته ام م یلیمن خ..و جمع کن لیوسا هیبق _

 :قدم جلو رفت و برگشت طرفم چند

 ..چمدونا رو هم ببند یراست _

 ..رفت رونیبرداشت و از آشپزخونه ب زیم يو از رو نیماش چییو سو یگوش

 ...حرص به رفتنش نگاه کردم با

 ..دلم بزارم يتو رو کجا يها ییاعتنا یب...و کم داشتم نیهم

 ..و بستم خچالیو باز کردم و خامه رو تو قفسه گذاشتم و محکم در  خچالی

 ..دمیرو بهم کوب نتیبا حرص در کاب...و جمع کردم لیوسا یعصب

 :اداشو در آوردم و

 ...نیشما بگ یچشم آقا شهنام هر چ...چمدونا رو هم ببند _

 ..سالن رو خاموش کردم و به سمت اتاق رفتم يچراغا

 ..چراغ اتاق خاموش کردم..اتاق و باز کردم در

 ...دادم رونینفسم و آروم ب...بود انداختم دهیتخت خواب ينگاه به شهنام که رو هیاتاق  یکیتار تو
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 ..چطور چمدونارو ببندم حاال

 ...دیچه زود خواب..شد یم نییاش آروم باال پا نهیس يقفسه ...ستادمیتخت ا کنار

 ...آوردم و کنار تخت گذاشتم رونیاتاق انجام بدم چمدون رو از کمد ب یِکیکه تونستم تو تار يکار تنها

 .. چمدون و ببندم دیقرار معلوم فردا صبح با از

 نور مهتاب ریاز موهاش ز يطُره ا...دمیتخت دراز کش يو رو برگشتم

 ...دیدرخش یم

 ..دیرس یاش چه قدر معصوم به نظر م چهره

 ...بردم و موهاشو کنار زدم شیشونیخودآگاه دستم و به سمت پ نا

 ..خواست از خودم دورش کنم یدلم نم..از شهنام از خودم ناراحت بودم شتریب

 ..یعیطب زِیچ هی ازشیو برطرف شدن ن...مرد بود هیاون ..هم مقصر نبودشهنام  یول..دست خودم نبود اما

 ..بشه کیبهم نزد ازشیطرفم دوست نداشتم به خاطر ن هیاز  اما

 ..عالقه باشه ياز رو خواستیم دلم

 ؟...؟ من دوست داشتم شهنام دوستم داشته باشه..عالقه

 ؟..بشم کیبهش نزد یحس چی؟ هم چنان بدون ه..یمن چ اما

 ..با خودم مشخص نبود فمیکلت

 ..موندم رهیحرکت بهش خ یلحظه ب چند

 ...بازوش گذاشتم ياز خواب بودنش مطمئن شدم سرم و رو یوقت

 ...نشون بدم چشمامو بستم یعکس العمل نکهیبدون ا...خورد یفیکردم تکون خف احساس

پشت  یآروم يو بوسه ..ردداغش و تو موهام فرو ک ينفسا..همون لحظه دست شو دور کمرم حلقه کرد تو

 ..گردنم گذاشت

 ..نفسم بند اومده بود...زدیقلم مث گنجشک م..بودم دهیترس...زد خشکم

 ..بره شیپ نیاز ا شتریبه سرش نزنه ب ایخدا

 ..که به احساسش جواب بدم ستمین یتیتو موقع یدونیم خودت

 ...تو همون حالت موندم يا قهیدق چند

 ...هنوزم استرس داشتم...دیرس یشم مبه گو دنشیآروم نفس کش يصدا
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 ..االن مو نابود کنه یِزندگ یمیعشق قد هیاجازه بدم  دینبا..کردم یگذشته رو فراموش م دیبا اما

 ........حسِ تازه هیبا ...رفتم یراه و تا آخرش م نیا دیبا

 ..شدم داریشهنام از خواب ب یزنگ گوش يصدا با

 ...میشیآماده م میدار آره.. دارمینه مادر ب...الو سالم _

 ...ومدیهنوزم خوابم م..باز بود مهین چشمام

 ..خداحافظ...چشم مادر _

 ..شدم که خاله تماس گرفته داریب رید حتما

 ..پتو رو زدم کنار دمیکه کش يا ازهیشدم و همراه با خم زیخ مین

 ؟..ساعت چنده _

 ..لبش نشست يرو يلبخند

 ...سالم _

 :دادم گفتم یژ مکه گردنم و ماسا همونطور

 ..ریصبح بخ..سالم _

_ ساعت هفت... 

 ؟..ينکرد دارمیچرا زودتر ب _

 ..يبه نظر خسته اومد _

 ..راه افتادم یینگاه مو ازش گرفتم و به سمت دست شو...نگفتم يزیچ

 ..دیکش یمطمئناً بستن چمدون طول م..بودم که چمدون و نبستم نیبه فکر ا همش

 ...اومدم رونیب ییدستشو از

 ..نیچمدون و بزارم تو ماش رمیم..باران لباساتو رو تخت گذاشتم _

_ من لباسا مو نذاشتم تو چمدون یول...ا.. 

 ..منتظرن نایمامان ا..فقط بجنب..بود واست گذاشتم تو چمدون ازیکه ن یهر چ _

 !!؟؟..بود ازیکه ن یهر چ...هه.....اتاق و ترك کرد و

 ..سمت تخت رفتم به

 ..!لبم نشست يرو یلبخند کم رنگ.. افتادم شبید ادیهمزمان ...مرتب کردمرو  یتخت رو
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 ..دمیرنگ پوش یمشک يو به همراه پالتو نیج شلوار

 ..گذاشتم و راه افتادم فیک يو شارژر و تو لیموبا

 ..رو به دستم داد کیکاکائو و ک ریش

 ...مینشد صبحانه بخور..شد رید _

 ..ازش خوردم یکیکوچ يو باز کردم و تکه ا کیک

 ..میبود نایآپارتمان خاله ا يساعت جلو میاز ن بعد

 ..میکرد یو سالم و احوالپرس میشد ادهیپ نیاز ماش..منتظر من و شهنام بودن همه

 :رو به شهنام گفت سروش

 ...!!میکرد ریکه د نیببخش _

 ..کرد یکوتاه يخنده  شهنام

 ..خسته بود کمی...شد داریاز خواب ب ریباران د _

 :بهم زد و گفت يلبخند معنا دار نیریشهنام، خاله ش یحرف نیبا ا _

 ...نیفتیراه ب..نشده رمید نیهمچ...خب یلیخ _

 :همونطور که لبخند شو حفظ کرده بود رو به مامان گفت و

 ..!نیتو ماش نیبرو بش _

 ....رفت نیبهم زد و دست تو دست سروش به سمت ماش یچشمک نامحسوس بهار

 ......!.رو باش نایا

 ...کرد و راه افتاد ادیپخش و ز يصدا شهنام

 ...میشیمحرم اسرار هم م ما

 ...ستیواسه از دست دادن ن يزیچ

 ...مثل تو از عشق خط خوردم من

 ..ستیخوام عاشق من ن یکه م یاون

 يمثل مــــن زخم زبون خورد تو

 ..باهات بد کرد یخواستیکه م یاون

 ..دیعشق تازه شو چسب يدستا
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 ...لرزون تو رو رد کرد يدستا

 ..رهیمن مثل تو درگ فکر

 ...تو مثل من آشوبه فکر

 ...اوضاع نیسخته تو ا یعاشق

 ...واسه هردومون خوبه اما

 ...میکابوس هی ریهر دو درگ ما

 ..میش یاز غصه خال کمی دیبا

 ..راه فرار ماست نیبهتر نیا

 ..میشیهم م يعاشق چشما ما

 ...میمون یم رهیهم خ يچشما تو

 ..هم دست ي وونهیدو تا د مثل

 ...ست گهید یکی يچشما ریحواس هردومون بازم درگ اما

 ..رهیمن مثل تو درگ فکر

 ...تو مثل من آشوبه فکر

 ....اما واسه هردومون خوبه...اوضاع نیسخته تو ا یعاشق

 ..واقعا وصف حال من و شهنام بود..متن آهنگ توجه کردم به

 ..............ممثل تو از عشق خط خورد من

 ......میکابوس هی ریهر دو درگ ما

 ...اما واسه هر دومون خوبه.......اوضاع نیتو ا یسخت یعاشق

آرومِ آروم ...استرس نداشتم گهید..نبودم یچیانگار نگران ه...داشتم یآرامش خاص هیاما ..دونم چرا ینم خودمم

 ...دمیکش قیفس عمن هی..دادم هیتک یچشمام و بستم و سرم و به صندل..بودم

 ..داشتم یخوب یلیحس خ..دمید یم کیرو از نزد یآب يایو در یساحل شن گهیتا چند ساعت د نکهیا از

 ...دادیواقعا بهم آرامش م...بودم ایعاشق در شهیهم

 یب...عظمت خدا...غروب آفتاب...کران یب يایدر يتماشا..پناه ببرم ایدوست دارم به در رهیگیدلم م یوقت

 .!..رهینظ
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 یکه به صورتم م یمینس..آزادم زیانگار که از همه چ..پرنده رها شدم هیکنم مث  یاون لحظه احساس م تو

 ...رهیخوره هر چند هم هوا دم باشه اما واسه من دلپذ

 ..شهنام زنگ خورد یِحال و هوا بودم که گوش نیهم تو

 ...کم شد چشمام و ناخود آگاه باز کردم نیکه از سرعت ماش نیهم

 ..و کنار جاده متوقف کرد نیاز شهنام ماش تیسروش هم به تبع..سادیزد و کنار جاده وا راهنما

 ...که از کنارمون رد شد دمیشاهرخ و د ییعمو بهرام و دا نیماش

 ..با دست اشاره کرد که به راهشون ادامه بدن و منتظر ما نمونن شهنام

 .. واب دادموند و باالخره ج رهیخ شیگوش يلحظه به صفحه  چند

 ..!ییسالم خانم عطا........دییالو بفرما _

شهنام نگاه متعجب زده شو بهم ... دختره نیباز ا...دیبرق از کله م پر..جن زده ها به طرف شهنام برگشتم مث

 ..دوخت

 ..رو لبش نشست یکمرنگ لبخند

 ....میشمال هست یِراه...بله.. شما هم مبارك دیع شیشاپیپ..ییممنون خانم عطا _

 .....پام لهش کنم ریو ز رمیرو ازش بگ یگوش خواستیم دلم

 !؟..هیچ..به من انداخت و با سر و دست اشاره کرد ینگاه

 ..نیبگ کیو بهشون تبر دیاز طرف من هم ع..نی؟ بهشون سالم برسون...يجد.....بله با همسرم _

 ... خواست سرش داد بزنم یدلم م..دستام و مشت کردم تیعصبان از

 .. خدانگهدار...خوشحال شدم..بان شماقر _

 .. تحملم سر اومد گهید

 ؟..زنهیشعـــور چرا بهت زنگ م یدختره ب نیا _

 :گفت ينه چندان بلند يبا صدا شهنام

 ..!ییعطا ارایک..شعور اسم داره یدختره ب نیباران ا _

 : گفتم یعصب

 ..اریدختر و به زبونت ن نیشهـــــنام اسم ا _

 .. تتو هم رف اخماش
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 گفتم؟ يبد زی؟ مگه چ..یزنیآروم چرا داد م _

 .. یکن یم یمن و عصب يتو عمداً دار _

 :شد و گفت رهیبهم خ هیثان چند

 ؟ ..هیچ تیهمه عصبان نیا لیفهمم دل یباران من نم _

 ..به طرفش تکون دادم دیاشاره مو به حالت تهد انگشت

 .. مونم یآروم نم گهیدختره بهت زنگ بزنه د نیا گهیبارِ د هیاگه  _

 ...خم کرد نییمو تو دستش گرفت و به طرف پا انگشت

 : کرد و گفت یکوتاه ي خنده

 ..! یمن دخالت نکن یِخصوص يبهتره تو کارا! باران واسه من خط و نشون نکش _

 ..گرفته بود حرصم

 ..کنم یخب دخالت نم یلیخ _

 ..شد ادهیپ نینام بالفاصله از ماششه... سروش رفتم نیشدم و به سمت ماش ادهیپ نیاز ماش و

 ؟ ..هیکارا چ نیا نمیصبر کن بب....باران _

 ..شدن ادهیپ نیاز ماش یسروش و بهار با نگران...دیشدم که بهم رس نیماش کینزد

 :بهار

 ؟..شده باران یچ _

 : به سروش گفتم رو

 ..شد رید..میو روشن کن بر نیسروش ماش _

 ؟ ..شده یچ..رو به شهنام اشاره کرد سروش

 .. کالفه تو موهاش چنگ زد شهنام

 .. نیباران برگرد تو ماش _

 .. شهنام راحتم بزار _

 .. شد رهیو بهم خ ستادیداد و دست به کمر ا رونیب یشو عصب نفس

 : سروش

 ..میفتیزودتر راه ب دیبا..نیبرگرد تو ماش..يباران بهتره شهنام و تنها نزار _
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 ..نیت نکنشما دخال یول..دیسروش ببخش _

پاش بود و با  يکه مچاله شده جلو یلباشو رو هم فشرد و به قوط یشهنام عصب.. عقب و باز کردم و نشستم در

 .. رفت نیلگد پرت کرد و به سمت ماش

 ...کندم یحرص پوست لب مو م با

 ..و راه انداخت نیو سروش ماش نیو سروش نشستن تو ماش بهار

 .. به سمتم برگشت  بهار

 ؟..آخه هیچه کار نیاباران  _

 .. کنم  یخواهش م...نگو یچیبهار ه _

 ..شو ازم گرفت نگاه

 .. یرسیم یخوب يشک نکن حتما به جاها يبر شیپ يجور نیهم..خب یلیخ _

 ..گونه مو تر کرد يچشمم رو ياز گوشه  یقطره اشک..نگاهمو به جاده دوختم...گلومو گرفته بود بغض

 ... ؟ جواب بده باران..شده باران یچ..چرا باران..خواستن یه از من جواب مهم.. دونستن یمن و مقصر م همه

 ... گهید نیدست از سرم بردار...مرد باران

 ..کاسه ست مین ریز يکاسه ا هی حتما

 .. دهیآقا شهنام هم در کمال آرامش جواب شو م...زنه یشعور راه به راه زنگ م یب ي دختره

بهش  يچطور دیبا گهید..راه انداختم يزرگر يدعوا هیندار  یچیه يدختره  نیبه خاطر ا شیچند روز پ نیهم

 .. ادیدختر بدم م نیبفهمونم که از ا

 ؟..فهمه یواقعا شهنام حال من و نم یعنی.. کنم یم یباشه احساس نا امن میزندگ ياش تو  هیسا یحت نکهیا از

 ..سروش نگاه مو از جاده گرفتم يبا صدا هوی

 ..شهنام.......خـــدا ای _

 ...شدم رهیشهنام خ نیزده به ماش رونیاز حدقه ب يچشما با

 .. زدیمدام چراغ م.ومدیهم درست روبه روش م ونیکام هی..گرفت سبقت

چشمم  ياز گوشه  یاشک يقطره .. دادم و چشمام ناخودآگاه بسته شد هیتک یحال به صندل یب..کرده بودم کپ

 : بهار که گفت يشد و با صدا ریسراز

 .....يوااا _
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 .........سهیمیکردم قلبم داره وا احساس

 ..دیبه گوشم رس ونیبوق ممتد کام يصدا

 :بهار

 ...بزن کنار سروش _

 ..زد یتو صداش موج م ینگران

 ..گرفتم یمو از صندل هیتک

 ..شدن ادهیپ نیاز ماش مهیو سروش سراس بهار

 ..زد یتند تند م قلبم..تو پاهام نبود یجون..من انگار فلج شده بودم اما

 ..کم آورده بودم نفس

 ..لرزون پشت سرِ بهار و سروش راه افتادم يبا قدم ها..شدم ادهیپ نیماش از

 ...تو چشمام حلقه بست اشک

اما سالم به نظر ..قدم برداشتم نیبه سمت ماش يبا کنجکاو..دور بود یلیاز ما خ..دمیشهنام و کنار جاده د نیماش

 ..دیرس یم

 ..دمییدو..تر از قبل قدم برداشتم عیسر...قدم هام محکم شد..تمجون گرف کمی

 ..که تنه م محکم به سروش برخورد کرد عیسر اونقدر

 ...فشرد یشو م قهیو با دست شق...داد بود هیتک نیکه به کاپوت ماش دمیو د شهنام

 ...ازت ممنونم که شهنام سالمه ایخدا...آروم گرفت قلبم

 ..لب اسم شو صدا زدم ریز

 ...برگرد...نیمن و بب...شهنام برگرد....شهنام _

 ..دمییدو یم همچنان

 ...و به سمتم برگشت...متعجب نگام کرد...سرش رو برگردوند..دیکه صدام و شن انگار

 هیکه  عیاونقدر سر...هستم دستام و باز کردم و خودم و به آغوشش سپردم یتیبدونم تو چه موقع نکهیا بدون

 ...قدم به عقب برداشت

 :زد گفت یکه تو صداش موج م یبا تعجب و

 !!!!؟؟؟؟...باران _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٢٨٩ 

 ..کردم هیبلند گر يبا صدا...دیترک بغضم

هام  هیبه ر قینفس عم هیشد با  یکه هر بار با استشمامش حالم بد م يعطر...اش گذاشتم نهیو رو س سرم

 ....فرستادم

 ..شده بودم گهیآدم د هی انگار

نگرانش شدم که به  يحاال اونقدر..شهنام و بشنوه يصدا یکه دوست نداشت حت یانهمون بار...منم نیا ایخدا

 ؟..آغوشش پناه بردم

 ...من و تو آغوشش فشرد..که انگار تازه به خودش اومده بود شهنام

 ...!من کنارتم..آروم باش  زمیعز _

 ..رو موهام گذاشت يکرد بوسه ا یهمون طور که سرم رو نوازش م و

 ..ش برداشتم نهیس يسرم و از رو...ام بند اومد هیآروم گر آروم

از جاده  ینیحاال بماند که هر ماش..دمیکش یاز بهار و سروش هم خجالت م...شد تو چشماش نگاه کنم ینم روم

 ...شد یمن و شهنام قفل م يشد نگاه شون رو یرد م

 :سرش و به طرفم خم کرد و گفت..دستمو تو دستش گرفت شهنام

 م؟زیعز يبهتر _

 ...شده بود سیبه بلوزش افتاد که با اشکم خ نگاهم

 ..چشمامو گرفت رد

 ...شهیخشک م ستیمهم ن _

 ..اومدن یکه با خنده به سمتمون م دمیو سروش د بهار

 :سر داد و گفت يبلند يخنده  سروش

 ...!!نیباحال یلیخ _

 ..!بلند بخندم يشد با صدا یطرفم روم نم هیاز ...م گرفته بود خنده

 :رو به شهنام گفت وشسر

 ...!ایبود کار دست خودت بد کینزد! ؟...بابا يکرد کاریچ _

 ...!لحظه حواسم پرت شد هیفقط ..نبود یمهم زیچ _

 ...!مقصر بارانِ _
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 ...من نبود يِاگه بچه باز...گفت یراست م سروش

 :دست شو دور شونه ام حلقه کرد و گفت شهنام

 ...شن ینگران م نایمامان ا...شد رید گهید میبر...! ستیمهم ن _

 ..راه افتادن نشونیبه سمت ماش یو سروش با لبخند پت و پهن بهار

 :برگشت و گفت سروش

 ....!!مراقب باش یلیخ یلیشهنام خ _

 ...!کشهیو به رخم م میبچه باز نیحاال مدام ا...دست سروش از

 ...متوقف کرد الیو يرو جلو نیماش شهنام

 ..به بدنم دادم یشدم وکش و قوس ادهیپ..کردم یم یاحساس خستگ بدجور

 ..بود ایدر يدرست روبه رو الیو

 ..احاطه کرده بود یرنگ یمشک يفلز يرو نرده ها الیدور و دورتا

 ...بود اطیتا باغچه هم سمت راست و چپ ح دو

ساحل برخورد که به  یآروم يو به سمت موج ها..صندل هامو در آوردم کنار ساحل گذاشتم..رفتم ایسمت در به

 .کرد قدم برداشتم یم

 !ادهیوقت ز یواسه آب تن _

 ..شهنام بود يصدا

خورده احساسمو کنترل  هیاگه ...دونم چرا انقدر نگرانش شدم ینم...شد تو چشماش نگاه کنم یروم نم هنوزم

 !نییانداختم پا یسرم و نم یدختر خجالت هیکرده بودم االن مث 

 ..مو تو دستش گرفت دست

 ..خورده استراحت کن هی میبر _

 ...ایخواست من باشم و در یلحظه فقط دلم م اون

 :گفتم رمیبگ اینگاه مو از در نکهیا بدون

 ....تنها باشم خوامیشهنام م _

 ...آروم دست مو رها کرد...که از حرفم جا خورد انگار

 ...خب یلیخ _
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 ...راه افتاد الیآروم به سمت و يبا قدم ها و

 ...دمیکف ساحل کش يشن ها يو روحرص شست پام  با

اون همه  لی؟ دل...یکن یم کاریچ يدار یفهمیم...ستیبا خودتم روشن ن فتیآخه تو تکل..بهت باران لعنت

 ؟..پس زدن نیا لی؟؟ و دل...عالقه..عشق..؟ دوست داشتن..تونست باشه یم یچ ینگران

دو تا حس متفاوت نسبت به شهنام داشتم از  نکهیاز ا..شد ریاشکم سراز..یکن یم کاریچ يدار یدونینم خودتم

 ..يندار ای يدوسش دار ای...خودم بدم اومد

پوستم احساس کردم دلم  يدستش رو رو ياما حاال که گرما..کردم آروم شدم هیکه تو آغوشش گر يا لحظه

 ...خواست فقط ازم دور باشه یم

 ..که به نفع جفتمون باشه..پام يبزار جلو یراه هی ایخدا

  ؟یخوب...ارانب _

 ...بهار بود يصدا

 :ادامه داد طنتیشو دور شونه ام حلقه کرد و با ش دست

 !؟ییچرا تنها _

 ..مونده بودم رهیخ ایبه در همچنان

 :دستشو از دور شونه ام برداشت و گفت بهار

 ...شده یشلوارت گل...با خودت يکرد کاریچ نیبب _

 ...نگاه انداختم هیتفاوت به شلوارم  یب

 چته تو؟؟...ارانب _

 ..ستیبهار حالم خوب ن _

 ..يتب دار نمیبب...ينکنه سرما خورد _

 ..دمیخودم عقب کش..دراز کرد میشونیشو به سمت پ دست

 ؟..يمامان و درآورد يباز تو ادا _

 ...کرد یکوتاه يخنده  بهار

 ..میزود باش بر...میخوریم رونیناهار و ب..همه منتظرتن _

 ...راه افتادم ناچار دنبال بهار به
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خاله  يتکوندم که صدا یشد و داشتم با دست م یشلوارم و که گل..کردم و وارد تراس شدم یتا پله رو ط چند

 ..دیبه گوشم رس

 حواست کجا بود؟ ...خدا مرگم بده يوا _

 :سروش

 ..!خاله، مدام حواسش به باران بود _

 :شهنام

_ سروش....ا... 

 ..یگیبگو دروغ م گمیاگه دروغ م _

 ..سروش بودم نیاگه بفهمن من اون لحظه تو ماش..ادیکنه گندش درن خدا

 ..شهیبد م یلیخ

 :جون آقا

 ؟..؟ حالش خوبه..باران کجاست _

 ...و جمع و جور کردم و وارد شدم خودم

 ..به سمتم اومد یبا نگران نیریش خاله

  ؟یدخترم خوب _

 ...ستین میزیخوبم خاله چ _

 ..هدیرنگ از روت پر نیبب _

 ..به سمتم اومد یحرف با نگران نیا دنیبا شن مامان

 ..مادر نمتیبب _

 ..برم لباسامو عوض کنم نیاگه اجازه بد..مامان خوبم _

 ..یباش تیاز قبل مراقب رانندگ شتریب دیبا..ستی؟ حال باران خوب ن..شهنام ینیب یم _

 ..شهنام و رو خودم حس کردم ي رهیخ نگاه

 ..چشم مادر _

 ...! اتاق و اشتباه اومدم دمیتخت دو نفره فهم دنیبا د..که سمت راست بود رفتم یاتاقسمت  به

 :رفتم که خاله گفت ییو به سمت اتاق روبه رو برگشتم
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 ..چمدون هم تو اتاق تونه..هیکی نیاتاق تو و شهنام ا زمیباران عز _

 ..لب تشکر کردم و وارد اتاق شدم ریز..شدم یخجالت داشتم آب م از

 ...همه آدم نیآخه درسته جلو ا..تخت نشستم يحرص رو با

 ...و مجنونِ یلیمن و شهنام مث ل نیعشق ب کنهیندونه فکر م یکس..کنن یباذوق نگاه م نیهمچ

 ..رونیعوض کردم و از اتاق اومدم ب لباسمو

 ..دمیمامان و شن يصدا..نبود ییرایپذ يتو یکس

 ..ل کنهدر و قف خوادیخاله م..باران جان زود باش _

 ...شدم نیو به همراه بهار و سروش وارد ماش...رفتم نیو به سمت ماش دمیهامو پوش صندل

 ...و راه انداخت نیماش شهنام

 :به طرف من و بهار برگشت و گفت سروش

 !؟..دارن لیم یخانما چ _

 :گفت جانیبا ه بهار

 !من جوجه کباب _

 :سروش

 !؟ نیدار لیم یخانم شما چ _

 :گرفتم و گفتم ابونینگاهمو از خ یحوصلگ یب با

 ..!جوجه بهم دست داده هیجوجه کباب خوردم حسِ  نقدیروزا ا نیتو ا _

 :کرد و شهنام ادامه داد یکوتاه يخنده  سروش

 !!ستین یکه توش شکّـــ نیا _

 :با حرص گفتم...حرفش دلخور شدم از

 ..یباش رِمردیکه پ نهیبهتر از ا یجوجه باش _

 :شده و آروم گفت رهیبهم خ نیماش ي نهیآ ياز تو شهنام

 ...!جوجه هم بتونه حسادت کنه هیکردم  یفکر نم _

 :گفتم یعصب

 ...کنم یمن حسادت نم _
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 ..!یکنیبــــدم حسادت م....یکن یحسادت م _

 ..ارزش حسادت کردنم نداره یگیم يکه تو دار یاون_

 یکیندونه من  یهر ک..یکن یحسادت م ارایبه ک تو..! کنه یرو ثابت م هیقض نیاما حرکت امروزت عکسِ ا _

 ...دونمیکه م

 ...اریو ن شعوریب ياسم اون دختره  _

 ..ییعطا ارایک...اسم داره یزنیازش حرف م يکه دار يشعوریاون خانم ب _

 ....هم واسه حسادت تو وجود نداره یلیپس دل..منِ همکار

 ...کههست  يزیچ هی ییتو و خانم عطا نیوسط ب نیحتما ا _

 ؟..دیکن یچرا مث بچه ها با هم بحث م..گهید نیبس کن _

 ..کنه یجفتمون و خراب م یِزندگ ایبچه باز نیبارانِ که داره با ا _

 ؟..ماه عسل يمثال خانم تو اورد...گهیشهنام بس کن د _

 ..کردم هیبلند گر يو با صدا دیحرف سروش بغضم ترک نیا با

 ..سرم و تو بغلش گرفت بهار

 ...وم باشآر _

 :شهنام

 ...نکن هیگر...باران _

 ....داد بزنم خفه شو خواستیم دلم

 ...نکن هیگفتم گر _

 :سروش

 ..بس کن گهیکنم د یخواهش م...باش تیشهنام مراقب رانندگ _

 ..داد میکردم و بهار دلدار هیبه رستوران، فقط گر دنیرس تا

 ..اله شده تو دستم اشکامو پاك کردمبا دستمال مچ..جلوتر از من و شهنام راه افتادن هیبق

 ..کرد مییشونه ام گذاشت و به طرف رستوران راهنما يدست شو رو شهنام

 ..برگشتم طرفش یعصب
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 ..خودم راه و بلدم _

 ..جلوتر از شهنام راه افتادم و

 ..باران صبر کن _

 ..توجه به شهنام رفتم کنار بهار نشستم یب

 ...له و مامان دور نگهدارمخا دیقرمزم و از د يکردم چشما یسع

 ...!که از قضا عمو بهرام سفارش داده بود رو خوردم یجوجه کباب یلیم یب با

 ..شده بود کیهوا تار بایکه شدم تقر داریب

 ..تخت بلند شدم و پرده رو کنار زدم ياز رو..اومد ینم ییصدا چیاز اتاق ه رونیب

 ..پارك شده بودن اطیها همه تو ح نیماش

 ..رفتم اطیو به سمت ح..اومدم رونیباتاق  از

 ..نشسته بود یصندل يکه رو دمیکه وارد تراس شدم شهنام رو د نیهم

 ..قلبم گرفتم يگفتم و دستم و رو يبلند یهـــــــ هی

 ..دمی؟ ترس..يچرا چراغ و روشن نکرد _

 ..بردم و چراغ و روشن کردم دیو به سمت کل دستم

 ..ایلب در رمیمن م _

 :م و گذاشتم رو پله گفتکه پا نیهم

 ...میریصبر کن با هم م _

 ..! نکردم مخالفت

 ..میانگشتام گره زد و راه افتاد يانگشتا شو ال..بلند شد و به سمتم اومد یصندل يرو از

 !عاقالنه بود؟؟..سروش و بهار درست بود شیبنظرت رفتار امروزت پ _

 ..شهــــنام _

 ..دمی؟فقط سؤال پرس..هیچ _

 ..يرو شروع کرد خودیبحث ب نیکه ا يتو بود _

 ..!حرفاست نیتر از ا شیب یلیمن انتظارم از خانمم خ _

 ..!رمیلبخند پت و پهن مو بگ يکردم جلو یسع...! خانمم
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 ؟..منم بگم چشم یگفت يزیکه شما هر چ يانتظار و دار نیا یعنی _

 !نگفتم يزیمن هر چ _

 :دمیمقدمه پرس یب

 ؟..هیچ ااریاز ک تیطرفدار لیدل _

 ..ستادیاز حرکت ا شهنام

 ؟ ..يطرفدار _

 ..سادمیرو به روش وا نهیدست به س..از دستش جدا کردم دستمو

 ..يبله طرفدار _

 ..انگشتام قفل کرد و راه افتاد يشد و گره دستام واز هم باز کرد و دوباره انگشتاشو البه ال رهیخ بهم

 ..و بس نیهم..منِهمکار  ییعطا ارایک..هم گفتم گهیبارِ د هی _

 ..!اما من زنتم _

 ..انگار که شوکه شد..دونمیچرا شو نم..حرف و زدم نیا ییهوی

 :گفت يخواست ابهت مردونه شو حفظ کنه جد یاما انگار که م..دیخند یچشماش م..و بهم زل زد سادیوا

 ..بر منکرش لعنت _

 ..م برداشتمقد ایاز شهنام همون طور که دستم تو دستش بود به سمت در جلوتر

 ..اطراف رو روشن کرده بود يفضا ایکنار در يها الیفقط چراغ و..شده بود کیتار کیتار هوا

 :بردم گفتم یآب لذت م يِو از سرد دمیکش یآب م يپامو رو يطور که انگشتا همون

 ...همکار زن هیخب من به عنوان زنت دوست ندارم که با  _

 :گفت يوسط حرفم و جد دیپر

 !؟یرو داشته باش یفیوظا دیبا یکن ینوان زنم فکر نمتو به ع _

 :سکوت کردم و بعد گفتم يچند لحظه ا..!کردم بحث و عوض کنم یسع..! شد یم يداشت جد هیکه قض انگار

 ؟..کجان هیبق _

 ..اطرافن نیهم _

 ..الیو میبهتره برگرد..شهیهوا داره سرد م _
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 !بهتر شد ينطوریا..خب یلیخ _

 ...الیو میبرگرد ییخودمون تنها..گند کاشتم يوا

 :گفت ستمیمشتاق ن الیواسه برگشتن به و دیکه د شهنام

 ...!میجا جبران کن نیهم میتونیخب م _

 ؟..یچ یعنیجبران؟  _

 :شد و گفت کینزد بهم

 ..!شنیم کیدارن کم کم بهمون نزد هیبق _

 ...لبام گذاشت يلباشو رو لحظه هیتو ..که شهنام اشاره کرد نگاه کنم یکه خواستم به سمت نیهم

 !و لبام از بوسه ش تر شد...شد کیاز قبل بهم نزد شتریممانعت کنم که شهنام ب خواستم

 ..شدم رهیبه شهنام خ یکیاون تار يتو

 ..باشن دهیما رو تو اون وضع ند دونستمیم دیبع..شدن یم کینزد الیداشتن به و نایا مامان

 :گفتم یعصب

 ..همه نیا يوجل...هیچه کار نیآخه ا _

 :لبش نشست و گفت يرو لبخند

 ..!تو اتاق مون میبر ياگه دوست ندار _

 ..شهـــنام _

 ...سلـــــــــــام _

 ..میبراشون دست تکون داد...شهنام برگشت و..بود دایخاله و يصدا

 :برامون دست تکون داد و گفت ادیز يهمون فاصله  تو

 !؟...گــذرهیخــوش م _

 :شهنام

 !ــورمچــه جـ _

 ..جماعت نیا يآبروم رفت جلو..! مار زهر

حدس بزنم اخماش تو  تونستمیم ادینسبتاٌ ز يفاصله  نیکه تو هم نیجزء نگ..برامون دست تکون دادن همه

 ..همه
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 ..رفتن الیبه سمت و و

 :به شهنام گفتم رو

 ..میبهتره برگرد _

 ..داشتن یازمون قدم برم يادیز يفاصله که با  میدیبهار و سروش و د الیسمت و میکه راه افتاد نیهم

 ..کارا نکن نیجمع از ا يبه بعد جلو نیلطفا از ا _

 ..پس تو خلوت خودمون آزادم _

 ..شهنام بس کن _

 :گفت يجد

 ..کنم یکا رو م نیهر وقت عشقم بکشه ا..یزنم _

 ..بار کن یو باقال اریخر ب..بابا يا

 ..مشتش گرفت و برم گردوند که بازومو تو فتمیجلوتر ازش راه ب خواستم

 

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

 

 ..لحظه لباشو رو لبام گذاشت هیام داد و تو  هیتک نیماش به

 ..!عمو بهرام و سروش نیماش نیب..میبود الیو اطیوسط ح درست

بوسه اش رنگ ..کا رو کرد نیعالقه ا ياز رو ومدیبه نظر م! دیبوس یآروم لبامو م..ننمونیلحظه ممکن بود بب هر

 ...س نداشت/و/از ه ییو بو

سروش به گوشم  يسرفه  يصدا..که خواستم ازش جدا بشم نیهم..مینبود ادامه بد زیجا نیتر از ا شیب اما

 ...خورد

 ...دیخودشو عقب کش شهنام

 ..شدم یاز خجالت داشتم آب م...کردیدهن وا م نیزم کاش

 ..از پله ها باال رفتم و به سمت اتاق راه افتادم عیسر يبه سروش و بهار نگاه کنم با قدم ها نکهیا بدون

 ..وارد اتاق شدم هیتوجه به بق یب
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که  دمیوش و دسر..رو نگاه کردم اطیح يتو یدزدک...پرده رو کنار زدم يگوشه ..رفتم کنار پنجره بالفاصله

 !دونهیخدا م دیمخند یحاال به چ...دیخند یشهنام بود و از ته دل م يشونه  يدستش رو

 ..با بهار و سروش رو به رو بشم يچطور گهید...بد شد یلیخدا خ يا

 ..باز و بسته شدن در به گوشم خورد يکه صدا...دمیو پتو رو سرم کش دمیتخت دراز کش يرو

 ..شام حاضره..باران پاشو _

 ...ندادم یجواب

 ..!شهیباورم نم..! نچ! خوابت گرفت؟؟ قهیدو دق نیباور کنم تو ا _

 ..پتو رو از روم کنار زد و

_ ستیگرسنه ام ن..یکنیم نیچرا همچ..ا.. 

 ؟..ينخورد يزی؟ از ظهر تا حاال که چ..چرا _

 ..اشتهام کور شد یبه لطف جنابعال _

 کردم؟ کاریمگه چ..بابا يا _

 ؟..دید یسروش ما رو تو چه وضع یدون یم..قط آبروم رفتف یچیه _

 ..کدوم وضع آخه _

 ..برخورد نکن هیقض نیقدر راحت با ا نیشهنام ا _

 ..همه منتظر مان..پاشو ستیمهم ن _

 ..ناچار بلند شدم و وبه همراه شهنام از اتاق خارج شدم به

 يسفره  هی..میهمراه شهنام کنار سفره نشست یجلب توجه چیبود و بدون ه ادیز ونیزیتلو يصدا خوشبختانه

 ییاما من اشتها..فضا رو پر کرده بود يقرمه سبز يبو..پهن کرده بودن ییرایسر تا اون سرِ پذ نیاز ا نیرنگ

 ..واسه خوردن نداشتم

 ..کردم حواسم به شهنام بود یم يکه با غذام باز همونطور

 ...!ینشخفه ...آروم......خورد یغذا م يادیز ياشتها با

 !ختمیشلوارش ر ينوشابه رو رو وانیافتادم که ل شیچند وقت پ ادی

 :سرشو طرفم خم کرد و گفت شهنام

 !غذاتو بخور! ؟..يخندیم یبه چ _
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 ..نازك کردم و مشغول شدم یچشم پشت

 ..تو جمع کردن سفره کمک دادن همه

 :گفت نیریرو به مامان و خاله ش بهار

 ..میکن یجا رو مرتب م نین و باران ام.. نیاستراحت کن نیشما بر _

 ..دمیکش یکه با بهار تنها باشم خجالت م نیاز ا..و با شستن ظرف ها سرگرم کردم خودم

 ..باران _

 :که نگاش کنم گفتم نیا بدون

 ..بله _

 ..نمیباران نگام کن بب _

 ..شورمیبهار حواسم و پرت نکن دارم طرف م _

 ...هم بهمون جلب شد هیبقکه توجه  دیبلند خند يبا صدا بهار

 :گفتم رلبیز

 !؟يخند یزهرمـــار چرا م _

 ..سادیکنارم وا بهار

 ..!جون بهار نگام کن _

 ..بهش انداختم ینگاه مین

 ..باران تو رو خدا نگام کن _

 ..مو برگردوندم طرفش صورت

 ؟..افتاد اطیکه تو ح یبه خاطر اتفاق _

 ...و تکون دادم سرم

 ..که خجالت نداره نیا..زمیعز الیخیب _

 ..کار فقط به اصرار شهنام بود نیاما ا _

 :گفت یبا ناراحت بهار

 ..؟ پس تو..يجد _
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 ..نداشته باش يتو حاال به من کار _

 ..یاعتمادشو جلب کن یپس از قرار معلوم تونست _

 ..ستمیهنوزم مطمئن ن..دونمینم _

 :فتبلند گ يبا صدا ییرایلحظه عمو بهرام از تو پذ نیهم در

 شد؟ یچ ییچا نیدخترا پس ا _

 :بهار

 ..کنم یعمو جان االن حاضر م _

 :برگشت طرفمو گفت و

 ..که فردا تولد شهنامِ یدون یم..دارم يفکر هیباران من  _

_ ؟...يجد..ا 

تولد  يها لمی؟ ف..گرفتن یرو جشن م دیروز ع نیاول ادتهیبودن  رانیکه ا نایهر سال خاله ا ؟یگرفت یفراموش _

 ..میو هم دارش

 ؟..خورهیتولدش به چه درد م يها لمیحاال ف..خب _

 ..يخریواسه شهنام کادو م يریم یشیفردا صبح پا م..اریدرن يباز جیگ نقدیباران ا يوا _

 ..الیو يسال برگرد لیقبل از تحو دیبا..دهیسالِ جد لیعصر تحو 2 ساعت

 ..گم ینم يزیچ یمنم به کس..یکن زیراهه که شهنام و سوپرا نیبهتر نیا

 ..و متفکرانه تکون دادم سرم

 ..!هیفکر خوب _

 ..برداشتم و کنار شهنام نشستم لیآج يمقدار..رو تعارف کرد ییچا بهار

 ..وحش شده بودن اتیمستند ح خِیم همه

 :رو به شهنام گفت جانیبا ه سروش

 !؟؟..کرد کارشیچ يدید _

 زیم يرو رو لیآج يکاسه ..دمیکش يبلند ي ازهیخم..دخسته بو یلینگاه کنم اما چشمام خ ومدیبدم نم منم

 ..گذاشتم
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 ..ریشب بخ..بخوابم رمیم..خسته ام یلیمن خ _

 !!ییو زن دا نینگ یحت..همه شش دونگ حواس شون به مستند بود نیریجز مامان و خاله ش به

 ..سمت اتاق راه افتادم به

 يبرخورد قطره ها يصدا...انگار نه انگار که بهاره..سرد یلیهوا خ...پتو ریز دمیو خز دمیپوش یشلوار راحت بلوز

 ..انداخت یرعد و برق که لرزه به تنم م يهم صدا یهر از گاه..دمیشن یخورد م یم شهیبارون رو که به ش

 ..راحت شد المیخ يباز و بسته شدن در اتاق تا حدود يصدا با

 ...دهیشهنام رو تخت دراز کش دمیتکون خوردن تشک فهم با

 غیج..دیزهرم ترک...دیچیتو کلِ اتاق پ یرعد و برق وحشتناک يلحظه کل اتاق روشن شد و صدا نیهم تو

 .. از ترس بازوشو فشردم..و به سمت شهنام غلت خوردم دمیکش یکوتاه

 ..!نکرد یحرکت چیبود چون ه دهیاونم ترس انگار

 ..کرداش فرو  نهیدستاشو باز کرد و سرم و تو س يرعد و برق بعد يصدا با

 !نجامیمن ا...آروم باش _

و خواستم خودم و ازش دور  دمیکش قینفس عم هیبا آروم شدن آسمون ..میتو همون حالت موند يلحظه ا چند

 ...کنم که شهنام محکم منو تو آغوشش گرفت

 !؟...یستیجا راحت ن نیا _

 ...کردم سکوت

 :گوشم زمزمه کرد دم

 ..بگــو...یجا راحت نیبگو که ا _

 ...خوردیداغش به صورتم م ينفسا

 ..بالش، درست پشت سرم گذاشت يشو رو یعقب و گوش دیشو کش دست

 ..آهنگ شروع به خوندن کرد و

 ...!چشات سگ داره، فرق داره، رفع داره يبود نگفته

 ..چشمام گذاشت يبوسه پشت هم رو نیچند

 ..!درد داره تیدور نکهیا...درباره یهمه نگفت با

 ..شدم رهیاتاق بهش خ یِکیحرکت تو تار یب...دیو گردنم کشصورت م يشو رو دست
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 ..!!زنانه همراته اساعه يِکه انواعِ اقسامِ فنا يبود نگفته

 ..گوشم گذاشت يالله  يرو یداغ يتر شد و بوسه  کینزد بهم

 ....و دگرگون کرد حالم

 ..قلبم تو دستاته..ترس داره..دعواها..حرفا جا بحث داره نیا ینگفت

 ...گردنم ادامه داد يداغ شو رو ياه بوسه

 ..مثل ما چند تا خو هست آخه مگه

 ..لبم نشست يرو یفیلبخند ظر...گرم و آروم يبوسه  هی...رو لبام گذاشت لباشو

 ..شهیاگه بدونم رابطمون واقعا قطع م... شهیمگه حالم بد م یدون ینم

 ...از نگاهش پر حرارتش دور نموند لبخندم

داشت  نهیانگار که قلبش از س..کردم یقلب شو کامال حس م يتپش ها....و تند تر شدنفساش تندتر  يصدا

 ..دمیترس..رونیب زدیم

 ..شد کیاز قبل بهم نزد شتریعقب اما ب دمیخودم و کش کمی

اش گذاشتم  نهیس يدستم و رو...بهم دست نداد یکارش حس خوب نیاز ا...دیبوس یع لبامو م/ل/ص و و/ر/ح با

 :ودم دورش کنم که گفتخواستم از خ

 ..دارم اجیبهت احت...طناز نرو _

 ..بود به کار گرفتم ازش فاصله گرفتم یجون تو تنم باق یهر چ....رو سرم خراب شد ایحرف دن نیا با

 ..شده بود رهیبهم خ..زد یهمونطور که نفس نفس م شهنام

 ..زدیاون حرف و م دینبا دیکه خودشم فهم انگار

 ...شد ریصدا سراز یاشکام ب..اك کردم و سرم و تو بالش فرو کردمپشت دست لبامو پ با

 :زد گفت یتوش موج م یمونیکه پش ییصدا با

 ..گفتم یچ دمینفهم...خوامیمعذرت م...باران _

 :با خشم دست شو پس زدم و گفتم...شو رو بازوم گرفت دست

 ....راحتم بزار..به من دست نزن _

 ؟...يکر طنازتو هنوزم به ف.......تو...شهنام

 ..نداره...نه....دوستش نداره....شهنام ازش متنفره...امکان نداره نه
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 ..شهنام هنوز خواب بود....شدم داریصبح بود که از خواب ب 9 ساعت

 ..منصرف شدم دنیاز کادو خر شبیاتفاق د يِآور ادی با

 !بخوابم بازم منصرف شدم رمیبگ الیخیکه خواستم ب نیهم

 ..نداشت یشدم صورت خوش یعت بدون کادو تو جشن تولد همسرم ظاهر مجما نیا يجلو اما

 ..!همســــــر...دادم لیپوزخند به خودم تحو هیدلم  تو

 ..دیخر رمیآماده شدم و به بهار اس دادم که دارم م يزود

 ..رونیآروم در و باز کردم از اتاق رفتم ب..کنار تخت گذاشتم یعسل يرو رو یگوش

 !بودن دهیخواب ییرایآقا جون داخل پذ..بابا..دیعمو وح..سروش..بهرام عمو

 ..به سمت در رفتم نیپاورچ نیپاورچ

 ..اما قفل بود نییپا دمیرو کش رهیدستگ

 ..شنیحاال همه متوجه م..! کنم زیهمسرم و سوپرا خوامیم یناسالمت..بابا يا

 ...کنم دایپ يو چه جور دیحاال کل..و برو نگاه کردم دور

 ..بود ونیزیخدا رو شکر کنار تلو..نگاه کردم ونیزیتلو زیاطراف م به

بابا خوابش ..شن داریب هیو بق..کنه نگیزر نگیتا مبادا زر..برداشتم اطیو با احت دیرفتم و کل نیپاورچ نیپاورچ

 ..سبک بود

 ..صدا در و بستم یب..و تو در چرخوندم و در و باز کردم دیکل آروم

 ...د کوچه شدم و به سمت جاده رفتموار..درست کنار جاده بود الیو

 ..دست تکون دادم یتاکس نیو به اول ستادمیا کنار

 ...شدم و ازش خواستم به مرکز شهر بره سوار

 ..ها بسته بود کیسال نمونده بود اکثر بوت لیتا تحو يادیوقت ز نکهیاما متأسفانه به خاطر ا میدور زد یکل

 د،یکش یطول م یرفت و برگشت مطمئناً دو ساعت رین که مسکتا رانیا دیبه سمت مرکز خر میشد مجبور

 ...نبود يچاره ا گهید..برم

 ..از راننده خواستم منتظر بمونه میدیکه رس دیمرکز خر به

رنگ چشم مو  يچرك و شتر یبلوز چهار خونه آب هی هوی..انداختم ينگاه سرسر کیبه چند تا بوت یهولک هول

 ..گرفت
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رنگ هم کنارش  يشلوار کتان شتر هیکرد  شنهادیو پ...دستم گذاشت يرو جلو رهنیپ فروشنده..مغازه شدم وارد

 ..باشه

 ..ومدنیبه هم م..شلوار نگاه کردم راهنیکردم و با دقت به پ زیو ر چشمام

 ..رفتم یتند به سمت تاکس يبا قدم ها.. لباسارو حساب کردم  متیق..خوشم اومد شنهادشیپ از

 

 :شهنام

 ...بود 11/30ساعت ...اوه....شدم داریاز خواب ب نویزیتلو يصدا با

 ...سمت چپم نگاه کردم، باران نبود به

 ...دادم  رونینفس مو کالفه ب..از خودم بدم اومد شبیاتفاق د يادآوری با

 ..مادرم به گوشم خورد يلحظه صدا نیهم تو

 ...رو کم کن باران و شهنام خوابن ونیزیتلو يبهرام صدا _

 :جون آقا

 ؟...!بخور و بخواب ایاومدن ماه عسل ..! شن داریب دیبا گهید...جان لنگ ظهره نیریش _

 ...ایشده و رفته لبِ در داریحتما زود ب...ستین نجایباران که ا...باران

 ..به در خورد يکه تقه ا..رمیدوش بگ هیمو برداشتم به سمت حموم رفتم تا  حوله

 ..هگید نیدارشیب..شد 12ساعت ..شهنام مادر _

 ..امیم گهید قهیچند دق..رمیدوش بگ رمیمادر دارم م _

 ....خب مادر یلیخ...آهان _

 ..رونیکردم از اتاق رفتم ب یهمونطور که سرم و باحوله خشک م..اومدم رونیبعد از حموم ب قهیدق ده

 

 :شهنام

 ...رو به همه سالم کردم..نشسته بودن ونیزیتلو يپا همه

 :ه سمتم گرفت و گفترو ب ییفنجون چا دایش خاله

 ؟..نشده داریباران هنوز ب..شهنام جان _

 :نگاش کردم و گفتم متعجب
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 ..دنبالش رمیم..ایحتما رفته لبِ در..ستینه تو اتاق ن _

 ...هم مشغول صحبت بودن هیتکون داد و بق يسر خاله

 ..رونیپرت کردم و رفتم ب ییرایپذ يحوله رو گوشه  یعصب

 .......نداره ازت خبر یکه کس یرفت کجا

 :دمیاعتراض مادر و شن يصدا و

 ..تنت کن يزیچ هی...يخوریسرما م...شهــــنام _

 ..حوصله دستم و تو هوا تکون دادم یب

 ...گردمیزود برم _

 ..انداختم الیبه اطراف و ینگاه...نبود...چشم دوختم اینگاه اول به در تو

 ...تو یکجا رفت...شدم یعصب

 ..الیبرگشتم سمت و..شدم یم وونهیداشتم د..بودم یعصب....ازش نبود ياثر چیه...سمت جاده رفتم به

 ...از پاله ها رفتم باال و در و باز کردم عیسر

 ...متعجب زده نگام کردن همه

 :مادر

 ؟..شده یشهنام چ _

 :گفتم یعصب

 ..نیآب شده رفته تو زم..ستیباران ن _

 ..شدن رهیبه من خ یبا نگران همه

 ..باران رو گرفتم يرو برداشتم و شماره  یگوش..تو اتاقرفتم  مهیسراس

 ...گوشم بود خِیب لشیزنگ موبا يصدا

 ..رونیو از اتاق رفتم ب..دمیتخت کوب يرو رو یگوش یعصب

 ...شم تو اتاقِ یگوش...ستین...ستین _

 :جون اومد طرفم و گفت آقا

 ...دور و برِ نیحتما هم...پسرم آروم باش _

 ..مو کنترل کنم تیکردم عصبان یسع
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 ..پا گذاشتم نبود رِیهمه جا رو ز..آقاجون ستین _

 :دایو خاله

 ..دنبالش میرینشد م يخبر گهید قهیاگه تا چند دق..آروم باش..نیبش قهیچند دق..شهنام جان _

 ..رو قدم زدم ییرایو طول پذ دمیکش شمیبه ته ر یدست یعصب

 ؟...يکالنتر..مارستانیب...دنبالش میکجا بر _

 :گفت تیبا عصبان مامان

 ...يهمه رو نگران کرد...ریآروم بگ...شهـــنام _

 ره؟یبهار به تو نگفت کجا م _

 ...خبر ندارم...نه منم خواب بودم _

 :گفت یبا نگران دایبار خاله ش نیا

 ..جوشه یو سرکه م ریدلم داره مث س..ترسم یبهادر م _

 ..سرش اومده باشه ییبال نکنه

 :گذاشت و گفت زیم يرو رو یین چابهادر فنجو عمو

 ..شهیم داشیهر جا باشه االن پ..خانم ستیباران که بچه ن _

 ..کردن دییآقا جون هم حرف عمو بهادر رو تأ بابا

 ..رونیزدم ب الیاز و یعصب..امیکنار ب هیبق يِبا خونسرد نتونستم

 ..دمییدو ایبه سمت در...دمییدو یم..کردم یها به اطراف نگاه م وونهید مث

 ........بـــــاران............بــــــــــاران _

 ..داد زدم... دیچیاش تو گوشم پ هیگر يصدا شبیاتفاق د يِادآوری با

 ..لعنت بهت...لعنت بهت شهنام _

 ...لب ادامه دادم ریز و

 ...کالفه م نکن نیا شترازیب......برگرد یهرجا هست...باران برگرد _

 ................ردبرگ....یمن زِیهمه چ تو

 ..هیبق شِیو نداشتم برگردم پ نیدل و دماغ ا...الیبرگشتم سمت و دیام نا

 ..فکر کردم شبیبه اتفاق د...دادم هیتک نیماش به
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 ..يپات لهش کرد ریز...يداغونش کرد....یگند کاشت _

 

 :باران

 ..راه افتادم الیرو دادم و به سمت و یتاکس هیکرا

 ..به سمتم اومد یعصب...شهنام روبه رو شدم یِعصب يبا چهره ....که در و باز کردم  نیهم..باز بود مهین الیو در

 ؟...یتو چرا جا گذاشت یگوش...؟هــــان...تو يکجا بود _

 ...شدم رهیخ بهش

 ...یچه استقبال گرم _

 ..از کنارش رد شدم و به سمت پله ها رفتم و

 :زد داد

 ..با تو اَم.....جواب من و بده _

 ..شدن رهینگران به من خ يها افهیهمه با ق...ندادم و در و باز کردم یتیهما

 :گفت يجون با لحن جد آقا

 ؟یاجازه اش کجا رفت یب..يدختر مگه تو شوهر ندار _

 :نیریش خاله

 ...بزار خودشون مشکل شونو حل کنن..آقا جون _

 ..ارهیدرم يازفقط باران داره بچه ب..ستیشون ن نیب یمشکل..نیریکدوم مشکل ش _

 :بابا

 ..يهمه رو نگران کرد ؟يخبر کجا رفته بود یباران جان ب _

 ..شده بود رهیبهم خ زونیآو ي افهیبهار با ق..کرده بود ریتو گلوم گ بغض

 ...رفتم تو اتاق عیسر يو همون جا کنار کاناپه رها کردم و با قدم ها دیخر يها ساك

 ..جواب گو باشم دیمن با شهیهم....من مقصرم شهیهم..شد ریسراز اشکم

 ..بلند شدم و به سمت پنجره رفتم..اصال حوصله شو نداشتم...شهنام وارد اتاق شد...باز شد در

 ؟....دیخر يریم يچرا خبر نداد _

 ...ندادم یجواب
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 ..میهمه نگرانت شد _

 ....حرف نزن یاز نگران گهیتو د _

 :شد یعصب لحنش

 ؟...ستمیآدم ن..ادیبهم نم هیچ _

 ...حوصله تو ندارم رونیشهنام برو ب _

 :ادامه داد یعصب

 ؟..ارمیحوصله تو سر جاش ب يخوایم _

 ..زدم پوزخند

 ...!عاشقا نه ت يحتما با اون بوسه ها.......هه _

 :تو موهاش زد یچنگ کالفه

 ...دست خودم نبود _

 ...خشم برگشتم طرفش با

 ...يتو هنوزم دوسش دار _

 ..ش بغضم شکستشدن به چشما رهیبا خ و

 ...بـــاران _

 ..بشه کیکه خواست بهم نزد نیهم..لحن خاص صدام زد و آروم بازومو تو مشتش گرفت هی با

 ..عقب و گفتم دمیو کش خودم

 ...نشو کیوقت به من نزد چیه گهید _

 ..رونیبا پشت دست اشکام و پاك کردم و از اتاق رفتم ب...از کنارش رد شدم و

 .....کرد یم یکه بهم دهن کج دمیرو هم کنار سفره د دیساك خر..دنیچ یسفره رو م داشتن نیو نگ بهار

 ..آقا جون شروع به بشکن زدن کرد يجلو...کرد playرو  یو هشت شیآهنگ ش سروش

 یم یآقا جون من هر چ...دادم لشیتحو یجون یلبخند ب..ازم لبخند زد ییدلجو يجون به من نگاه کرد و برا آقا

 ...!حرف مو خوردم يه ادام....کشم

 :رو به آقا جون گفت سروش

 !نیبه خودتون بد یتکون هی نیپاش...کمر خشک شدا نیآقا جون ا _
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 ..بود يبردار لمیهم در حال ف دایو خاله

 ! بدجور قرِش گرفته بود..دیهمراه آقا جون و سروش رقص..سبزه رو داد دست بهار و به حالت دو اومد وسط نینگ

 ..!!زدیبشکن م نیبود و واسه سروش و نگ ستادهیا به دست اجون هم عص آقا

 ..دمیخند یسروش م يکاناپه نشسته بودم و به اداها يرو

 ..اما درخواست شو رد کردم...بهم اشاره کرد برم وسط سروش

 ..هم به همراه بابا بلند شدن دیلحظه عمو بهرام و عمو وح نیهم تو

 !..طنرگس هم معطل نکرد و اومد وس ییدا زن

 ..به سمتم اومد نیبا دورب دایو خاله

 !ها دهیع..بخند کمیخاله  _

 ...رینگ لمیسر و وضع ازم ف نیخاله با ا _

 !!پاشو تنبل خانوم...سال نمونده لیتا تحو يزیچ..پاشو لباس تو عوض کن _

 ....اون ور ریو بگ نیشما دورب رمیباشه م _

 ...اهمو ازش گرفتمنگ..اومد رونیلحظه شهنام از اتاق ب نیهم تو

 ..!شهنام به سمتش رفت و وادارش کرد برقصه دنیبه محض د سروش

 ...!حرکت سروش واقعا خنده ام گرفت نیبا ا..!!لرزوند یم نهیجلوش س و

 ..اومد سمتم نیریش خاله

 يزیچ اگه..شوهرته نگرانت شده..ریاز شهنام به دل نگ...پاشو لباس تو عوض کن قربونت برم..خاله فدات بشه _

 ..شیدلواپس يهم گفته بزار پا

 ..پاشو..سال نمونده قربونت برم لیتا تحو يزیچ

 ...چشم خاله _

 ..شدم و رفتم سمت اتاق بلند

 ..و رو کردم ریلباسارو ز! خودش چمدون و بسته بود قهیبه سل شهنام

رفتم که نگام  نهیبه سمت آ..رنگ و تنم کردم یآب يچهار خونه  کیبه همراه تون ،يشلوار کتان سرمه ا باالخره

 ...اتاق افتاد يبه پنجره 

 ...رفتم جلوتر
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 ...بخار گرفته نوشته شده بود بارانم دوستت دارم ي شهیش يرو

 !؟...و نوشته نیشهنام ا یعنی

چند بار نوشته رو ...هنوزم ازش ناراحت بودم...رونیکالفه نفس مو دادم ب....دمیبه گردنم کش یدست...داغ شد تنم

 ...نوشته گذاشتم يرو يگذاشتم و بوسه ا شهیش ينا خود آگاه لبهامو رو...مخوند

 ...رو پاك کردم شهیو با کف دستم ش دمیخودم و کنار کش عیسر..به در خورد يا تقه

 ..همه منتظرتن...گهیباران مادر زود باش د _

 ..اومدم مامان _

 ..رونیرفتم ب و از اتاق...هم عطر زدم یسرم جمع کردم و کم يباال موهامو

 ...نشسته بودن نیهفت س يدورِ سفره  همه

 :گفت نیرو به نگ آقاجون

 ..!نهیتا باران کنار شهنام بش نیجان جمع تر بش نینگ _

 .. شهنام دست شو دور شونه م حلقه کرد...نشتم کنارشهنام

 ..جفتمون گذاشت و شروع به خوندن کرد يرو باز کرد و جلو قرآن

تا بتونم با آرامش ...بکشه رونیب میپاشو از زندگ ارایو چشمام و بستم و دعا کردم که کلب قرآن خوندم  ریز

 ..کنم یزندگ

 ....حس و خوب درك نکرده بودم نیهنوزم ا...دونمینم....ایعالقه بود  يدونم حسم به شهنام از رو ینم

 ...فرق کرده ییزایچیگار اما حاال ان...عالقه نبود يکه به سمت شهنام برداشتم از رو یقدم نیاول اما

 .......یکمکم کن یتونیفقط تو م....سپرم یخودم و به تو م خدا

شد به  یپخش م ونیزیسال از تلو لیتحو يکه لحظه  یشگیآهنگ هم يکه چشما مو باز کردم صدا نیهم

 ..گوشم خورد

 ..میکرد یو با هم رو بوس میبلند شد همه

 :نرگس گفت ییدا زن

 ..!دادنِ يدیخب حاال نوبت ع _

 !شد رهیشاهرخ خ ییبه دا يبا لبخند دلبرانه ا و

 ..رو گرفت طرفم یرنگ دیسف يجعبه  شهنام
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 ..!قبل خانوم مو نداره _

 :گفت دایو خاله

 ...!گهیبازش کن د _

 ییبایز یِپالك با اسم شهنام و با فونت فارس...رنگ چشم مو گرفت ییطال ریپالك و زنج..رو باز کردم جعبه

 ..ه بودشد یطراح

 :شهنام

 ؟..بندازم گردنت _

 :گفت دایاز من خاله و قبل

 !ریاستخاره نگ گهیخاله بنداز د _

 ..نگاهشون رو من و شهنام بود همه

 ...از خجالت آب شدم...گذاشت میشونیپ يرو يبند رو گردنم انداخت و بوسه ا گردن

 ..رو به دست شهنام داد دیخر ياو ساك ه....داد هیدستبند بهم هد هیهم  نیریخاله ش...کف زدن همه

 !دهیواسه تولدت خر یباران چ نمیپسرم باز کن بب _

 ..به به چه چه راه انداختن یآورد و همه کل رونیو شلوار رو از تو ساك ب راهنیپ شهنام

 ...گذاشت میشونیپ يرو يشد و دوباره بوسه ا رهیلبخند بهم خ هی با

 :زدم و گفتم لبخند

 ..تولدت مبارك _

 :ادامه داد طنتیسروش با ش و

 ........!به افتخارشون کف مرتب! زمیهمســــر عز _

 ..تولد اومد و کنار سفره نشست کیبا ک نیو نگ....کف زدن همه

 :کرد و گفت ادیظبط و ز يصدا سروش

 ...!اول رقص بعد خوردن _

 ..دنیقصهمه بلند شدن و همراه من و شهنام ر...من و شهنام و گرفت و کشوند وسط دست

 ...میرو خورد کیاز رقص دور هم ک بعد

 ...میقرار شد ناهار و لب ساحل بخور....کباب شده یپلو با ماه يسبز! داده بود بیترت دایو خاله و ناهار
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 ..میراه افتاد ایو به سمت در میو جمع کر ازیمورد ن لیوسا

 :گفت جانیبا ه... راه افتاد ایدست مو گرفت و به سمت در بهار

 ...!شده بود یاش چه شکل افهیشهنام ق ینیبب ينبود....بـــاران ياو _

 ..!نبود فیاصال حالش قابل توص..ختیبهم ر یلیخ یستین دید یوقت

 ..!خواست آرومش کنه موفق نشد نیریچقد خاله ش هر

فتار ر..هیحسش واقع دمیفهم دیو بوس تیشونیکه پ نیهفت س يکنار سفره ..بخدا شهنام دوست داره...باران

 ...!یباش دهیفهم دیبا گهیو د نیرو به اون رو شده ا نیشهنام از ا

 ..!لبم نشست يبهار لبخند رو يحرفا با

نسبت بهم  یهنوز مطمئن نبودم که چه حس.. لبم محو شد يلبخند رو شبیبا به خاطر آوردن اتفاق د اما

 ....احساسم درهم شکست..بهم خورد یبا آوردن اسم طناز همه چ..داره

 :به خودم اومدم دایخاله و يصدا با

 !؟..یآب تن ادیم یک _

 ...همزمان دستام و گرفتن و من و کشوندن سمت آب نیو نگ بهار

 ..شدم سیخ...آروم بابا _

 :بهار

 !؟یخشک بش دیبا...یآب تن میمثال اومد _

 ..شدم پا به پاشون بدو اَم مجبور

که خواستم ازش جدا  نیهم..بود نیمچنان تو دست نگدستم ه..دست مو رها کرد و به سمت سروش رفت بهار

 :دستم و فشرد و گفت..شم

 ؟؟يشهنام و دوست دار _

 :با چند لحظه تعمل گفتم..بدم یچه جواب دیدونستم با ینم...سؤالش جا خوردم از

 ....دوستش نداشتم اما لیاوا _

 :تو حرفم و گفت دیپر

 دوستت داره؟ ؟یشهنام چ _

 :کردم گفتم یم و دست مو تو آب فرو مشد یکه خم م یحال در
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 ..دوستم داره...آره _

به سمت آب هلم  یکیتو فکر فرو رفتم که ..دادم مطمئن نبودم نیکه به نگ یاز جواب...مو به آب دوختم نگاه

 ..تلو تلو خوران وارد آب شدم...داد

 ..دیسروش به گوشم رس يخنده  يبعد صدا و

 !!بار موفق نشدم نیواسه اول _

 ..سمتش گشتمبر

 !؟..بود يچه کار نیا..ســروش _

 ..اومد سمتم دایو خاله

 ..الیخیب...داشته باش جانیه کمیباران  _

 !!داشته باشم جانیکار و کرد ه نیچون پسر خودتون ا..خاله گهیآره د _

 ..سر داد يبلند يخنده  خاله

 ..دسته هی ونیآقا..میش یدسته م هیخب خانما ..! گهیآره د _

 :با اعتراض گفت سروش

 !ما دو نفر..نیمامان شما چهار نفر _

 :دایو خاله

 !تره شیزورِ بازوتون ب نیشما مرد...! گهینکن د یسروش جر زن _

 ..میدیپاش یشروع شد و به سمت هم آب م يباز خالصه

 چارهیب...کردن سشیخ یبه دامشون افتاد و کل نیاول بار نگ...انیجلو ب تونستنیم يحد هیو سروش تا  شهنام

 ...!شد دهیموش آب کش

 ..!!میاریو از چنگ شون درب نینشد نگ میکرد يکار هر

خسته  یمعلوم بود حساب...شن ها نشست يحال رو یشده بود به سمت ساحل رفت و ب سیخ یکه حساب نینگ

 ...شده

و بهارم  دایو خاله...! دمیکش غیج..! شدم دهیبه سمت شهنام و سروش کش ییهویبود که  نیحواسم به نگ تمام

 ...!اما نشد ارنیدرصدد بودن که منو از چنگ شون درب

 :آورد و گفت رونیمنو از چنگ سروش ب شهنام
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 ...لحظه اجازه بده هی _

 :رو به من گفت و

 ...سایباران تو کنار وا _

 ...سروش و هل داد داخلِ آب و

 !!؟؟...آره یکنیم سیزنِ من و خ _

 :ز چنگ شهنام فرار کنه گغتکرد ا یکه تالش م یدر حال سروش

 !! ؟..میداشت لیآقا شهنامِ زن ذل _

 ...!کنم يتونم باهات همکار یمورد نم نیشرمنده تو ا _

 ...!سه تا خنده مون گرفته بود ما

 :شهنام

 ؟..! نیسادیکمک چرا وا نییایب _

 ...هم به جمع مون اضافه شد نینگ میبه سمت سروش رفت ییتا سه

باالخره سروش  نکهیتا ا...کردیمون م قیاز دور تشو دمیعمو وح..میدیپاش یوش آب منفرمون به سمت سر 5

 ...!شد میتسل

 ..رفت لیتحل میانرژ تمام

 :صدامون زد مامان

 ...بچه ها ناهار حاضره _

 ..جلوتر از ما راه افتادن هیشهنام دستم و تو دستش گرفت و بق...میراه افتاد نایکه به سمت مامان ا نیهم

 :گفت ين جدلح با

 ...داستیبدنت کامال پ رهنیپ نیبا ا _

 :گفت ينسبتاً بلند يبا صدا هیراه افتاد و رو به بق الیسمت و وبه

 ...میگرد یاالن برم _

 .....میراه افتاد الیتو دست شهنام به سمت و دست

 ..دور صدام زد ياز فاصله  مامان

 ..!اریبردار ب نتیباران فلفل قرمز تو کاب _
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 ...گفتم و همراه شهنام راه افتادم يا باشه

 ...میشد الیو وارد

 :رو به من گفت شهنام

 ..تو برو لباس تو عوض کن من برم فلفل و کنار بزارم _

 اتاق بود يبه سمت چمدون که گوشه ...سردم شده بود...اتاق شدم وارد

 ...رو کنار گذاشتم یبلند مشک نیرنگ به همراه بلوز آست دیبافت سف...رفتم

 غیبلند ج يبا صدا..رفت یکه داشت رژه م دمیپام د يمارمولک رو هی..آوردم رونیکه بلوز مو از تنم ب نیهم

 ...و بلند شدم دمیکش

 :دیپرس یوارد اتاق شد و بانگران شهنام

 ؟..شده یباران چ _

 ...مارمولک...مارمولک _

 ...رسونهیبهت م يچه آزار یکیکوچ نیمارمولک به ا نیآخه ا _

از تو جعبه برداشت و مارمولک و که کف اتاق بود با دستمال گرفت و به سمت پنجره  يمال کاغذدست و

 ..چند لحظه مکث کرد...رفت

 :اعتراض گفتم با

 ...گهید رونیبندازش ب _

 .اتاق انداخت يسطل آشغال گوشه  يرو نشونم داد و تو یرو باز کرد و بعد از چند لحظه دستمال خال پنجره

 :شت و گفتسمتم برگ به

 ...!شهینم داشیطرفا پ نیا گهید يدیکه تو کش یغیج نیبا ا _

 :طور که لباسمو جلوم گرفته بودم رو به شهنام گفتم همون

 ...لباسم و عوض کنم خوامیم رونیبرو ب _

 ..شرت شو از تنش درآورد و به سمتم اومد یتوجه به حرفم ت یب

 :لبش داشت گفت يکه رو يبا لبخند مرموز و

 ..!رونیاتاق بره ب نیاز ا یکس ستیرار نق _

 ..برد و من و تو آغوشش گرفت نیقدم فاصله رو هم از ب هی
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 ...شهـــنام _

 ....لبام گذاشت يچشم به هم زدن لباشو رو هی تو

 ..اما محکم تر از قبل من و به خودش فشرد...دمیو عقب کش خودم

 ..منتظرمون بودن رونیاون ب نایمامان ا..بودکارش بدم اومد اما االن وقتش ن نیبگم از ا تونمینم

 ..گوشه هیو پرت کرد  دیکش رونیخودم گفته بودم و تو مشتش گرفت و از دستم ب يو که جلو بلوزم

 ...میتخت رها شد يکه تو آغوشش بودم به سمت تخت رفت و جفتمون رو همونطور

 :حالت اعتراض گفتم به

 ..کنم یشهنام خواهش م _

 :گوشم گفت دم

 ..!ــــــسیه _

 ...شونه هام و بوسه زد يرو...دیبرهنه ام دست کش يباال تنه  يرو آروم

 :چشمام زل زد و گفت تو

 ...ریآرامش و ازم نگ نیا _

که سرما رو حس  يطور...تنش داغِ داغ بود...لبم گذاشت يکه لباشو رو... باز کردم تا دوباره اعتراض کنم لب

 ..چشمامو آروم رو هم گذاشتم و تو بوسه هاش غرق شدم...آرامش بودبوسه هاش همراه با ...کردم ینم

 ..منم احساس داشتم...باهاش همراه بشم خواستیم دلم

 ؟..!ارمیاز عشق داشتن دووم ب ییکه قطعا رنگ و بو ییتونستم مقابل بوسه ها یم يچطور

متوجه حسم ...سه هاش جواب دادمبه بو...آروم آروم باهاش همراه شدم..سپردم یو به باد فراموش شبید اتفاق

 ...منو محکم تو آغوشش فشرد...شد

 :گوشم زمزمه کرد يتو

 ...بارانم دوست دارم _

 ...بودم دهیشن گهیبارِ د هیجمله رو  نیا انگار

 ..!ست شهیش يلبات هنوز رو يجا...یاتاق دست بکش يپنجره  يرفت کامل رو ادتیامروز  _

 ..نگاه کنمشد تو چشماش  یروم نم...خدا يوا

 ...بشه لیکه باعث شد لبخندش به قهقه تبد....اش فرو کردم نهیتو س سرمو
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 ..به هم خوردن در به گوشم خورد يصدا هوی

 !ملت منتظر شما و خانم تونن هی!؟..يبکار ای ياریآقا شهنام قرار شد فلفل ب _

 ..سروش بود يصدا

 ...دمیکش يبلند یِهـــــ هی

 ..رونیب رمیتو برو تو حموم لباس تو عوض کن من م..تو اتاق ادیب دیکه نبا نهدویم...آروم باش زمیعز _

 ...برهنه به سمت در رفت يبا باالتنه  و

 رون؟یب يبر يخوایوضع م نیبا ا...تنت کن يزیچ هیشهـــنام  _

 ....پوشم زود باش لباس تو عوض کن یباشه م _

 ...رونیو از اتاق رفت ب دیموهاش کشتو  یدست..شرت شو از کف اتاق برداشت و تنش کرد یت

خودمم خنده ..سروش به گوشم خورد يخنده  يصدا يچند بار...لباسامو برداشتم و به سمت حموم رفتم يزود

 ..!م گرفت

اون قدر به شهنام عالقه داشتم که  یعنی؟ ..چرا...و فراموش کردم شبیو اتفاق د دمیقدر زود شهنام و بخش چه

 !؟...کنم یتفاق چشم پوشا نیاز ا يزود نیبه ا

 ..شهنام به خودم اومدم يصدا با

 ..باران زود باش _

 :ادامه داد طنتیبا ش و

 ..!وقت منتظر ما هستن یلیهمه خ _

 ..میشهنام و سروش به جمع اضافه شد همراه

 : رو به من گفت مامان

 ؟..شما نییغذا از دهن افتاد کجا _

 ..!یِبود عصب دایلحن کالمش پ از

 :من شهنام گفت يجا به

 .. تخت  رِیمارمولک رفت ز...دیترس یباران کل...مارمولک تو اتاق بود هی _

دنبالش بگردم تا باالخره  یمجبور شدم کل! خوابم ینم الیو نیمن امشب تو ا ینکن داشیگفت اگه پ باران

 ..! کردم داشیپ
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 ..! کرد یبهمون نگاه م طنتیبا ش دایشهنام خاله و يطول حرفا تو

 : با خنده گفت روشس

 ؟ ..!یچرا خودت و تو خطر انداخت...یآتش نشان يزدیزنگ م..! شهنام جان يشجاعت به خرج داد _

 ..شد رهیبا چشم غره به سروش خ شهنام

 ! غذا از دهن افتاد _

*** 

 ...رمق چشمام و باز کردم یب... شدم داریاز خواب ب یتکون دست با

 .. سرم بودن يو شهنام باال نیریو خاله ش مامان

 .. دکتر میبر دیباران با _: شهنام

 ..شدم زیخ مین

 شده؟ یچ _

 ..نمیکمکم کرد بش مامان

 .. دکتر يبر دیبلند شو با...يفک کنم سرما خورد يخورده تب دار هی زمیعز _

 .. آه و ناله به کمک مامان و شهنام بلند شدم با

 ...بدن درد دارم...خسته ام _

 ... خورده تحمل کن هی..زمیعز ستین يزیچ _: شهنام

 ... میو شهنام راه افتاد نیریو به همراه خاله ش دمیکمک مامان لباسامو پوش به

به سمت  میدارو ها رو گرفت نکهیبعد از ا.. کرد زیسرم و چند تا آمپول و قرص برام تجو هی نهیبعد از معا دکتر

 ..میراه افتاد الیو

 .....جا به جا بشم خوردهینا نداشتم  یحال و کوفته بود که حت یبدنم ب نقدیا...دمیتخت دراز کش رو

 ..دمیکمک شهنام داروها مو خوردم و خواب به

 

 : شهنام

 .....دارشدمیاز خواب ب میزنگ گوش يصدا با

 ...بود ارایک...نگاه کردم لیموبا يصفحه  به
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 ... ستیبلد ن يا گهیجز مزاحمت کار د...رونینفس مو دادم ب یعصب

 ه؟بل _

 .. سالم آقا شهنام _

 ..دییسالم بفرما _

 بد موقع مزاحم شدم؟ ..نیخواب که نبود _

 امرتون؟ ..بودم دارینه ب _

 ..!برهیلذت م یلیپدرم از مصاحبت با شما خ..میدور هم باش..تون الیو مییایخواستم با پدرم ب یراستش م _

 .. نیکن ادداشتیلطفا آدرس و ..لطف دارن شونیا _

 :زد گفت یکه تو صداش موج م یبا خوشحال ارایادن آدرس کاز د بعد

 .. فعال..نمتیب یم...ممنون شهنام جان _

 ... کنار تخت گذاشتم و به سمت حموم رفتم یِعسل يرو رو یگوش...! چه قدر هولِ.. رو قطع کرد یگوش و

 ...اش گذاشتمچشم يرو يبه سمتش رفتم و بوسه ا...باران هنوز خواب بود..اومدم رونیحموم ب از

 ...هیعکس العملش چ دید دیاما با...شهیحتما ناراحت م نهیبب نجایرو ا ارایک اگه

 .. معصومش گرفتم ينگاه مو از چهره ..! مطمئن بشم ییزایچ هیصبر کنم تا از  دیبا هنوزم

 ..رونیرنگ مو تنم کردم و از اتاق رفتم ب یکن مشک گرم

 .. اومد رونیونه بمامان از آشپزخ..نبود ییرایتو پذ یکس

 ؟ ..باران حالش چطوره ؟يشد داریا مادر ب _

 ؟ ..کجان هیبق..فعال خوابِ مادر _

 .. واسه صبحانه برداشتم لهیوس يسر هیمنم ..همه رفتن لبِ ساحل _

 ..الیو ادیاز همکارام داره م یکیمادر ..زهیا چ _

 .. تو هم مراقب باران باش...میگرد یباشه مادر زود برم _

 .. مراقبم...نیباشه شما بر _

 .. خداحافظ...بخور زیتازه دمِ بر ییمادر چا _

 .. چشم مادر خداحافظ _
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 .. زنگ خورد میکه گوش ختمیر ییفنجون چا هی

 ؟..بله _

 .. الیرسم و یم گهید قهیشهنام دو دق _

 .. بلند شدم و راه افتادم یصندل يگذاشتم و از رو زیم يو رو فنجون

 یعصب... ظاهرا تنها بود..داده بود هیتک نیبه ماش..انداختم رونیبه ب یشد نگاه یباز م ییرایکه تو پذدرِ تراس  از

 ..شدم

 ..چرا تنها اومده ستینفهم معلوم ن يدختره  _

 ...به سمتش رفتم..رونیرفتم ب الیو باز کردم و از و در

 : زد و گفت ییلبخند دندون نما دنمید با

 ...سلـــام _

 : داشتم گفتم یشونیپ يه روک یاخم با

  اوردن؟ین فیتشر ییعطا يپس آقا...سالم _

 : همون لبخند ادامه داد با

 ...امیگفتم با پدرم م نیشما آدرس و بد نکهیمن به خاطر ا...اصال پدرم خبر نداشتن! نه _

 ..پس درست حدس زدم...تو موهام زدم یچنگ کالفه

  نجا؟یا نیاومد نیپا شد ییتنها یپس به خاطر چ _

 .. محو شد لبخندش

 .. میشهنام اومدم با هم حرف بزن _

 :گفتم یعصب

 ... نیستی؟ شما انگار متوجه ن..ییخانم عطا یچه حرف _

 : مو قطع کرد و گفت حرف

 ..گذرهیداره م یدور و برت چ یستیکه متوجه ن ییتو نیا _

 .. شهیاسه تو نمهم و یخوب يهم خونه  یحت ستیتو ن يبرا ینه تنها همسر خوب باران

 .... تند نرو _: زدم داد

 : از چند لحظه مکث آهسته تر ادامه دادم بعد
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 ... باران زنِ منه _

 .. اشاره کردم الیبه سمت و و

 .. کنار زنم..من شب و کنار اون سحر کردم..الستیو نیباران زنِ من، تو ا _

 ....بکش برو حاال راه تو...تره زیبرام عز ایدن نیتو ا يزیاز هر چ باران

 ...راه افتادم الیبه سمت و و

 ..شدم شهنام کنارم نبود داریکه ب صبح

 ..رفتم ییبلند شدم و به سمت دست شو...خورده بهتر شده بود هی حالم

 ..نبود الیتو و یانگار کس رونیاتاق رفتم ب از

شهنام به  یِعصب يصدا هویکه  خوردمیداشتم م تییسکویو همراه ب ختمیر ییفنجون چا هی..تو آشپزخونه رفتم

 ...دیگوشم رس

 ...تند نرو _

 مهیسراس..دختر که دنبالش راه افتاده بود هیو ..ومدیم الیکه به سمت و دمیدرِ تراس شهنام و د يپشت پرده  از

 ...اومدم رونیاز آشپزخونه ب

 ..!رونیچشمام از حدقه زد ب...پرده رو کنار زدم  ي گوشه

 ..زل زدم ارایو به شهنام و ک...حال کنارِ درِ تراس نشستم ی؟ ب..کنهیم رکایچ نجای؟اون ا....ارایک

 ..به حرفام گوش بده کنمیشهنام خواهش م _

 ..ما بوده نیب يانگار قبل از ازدواج با باران قول و قرار یکنیصحبت م يجور هی _

تونم  یشهنام من نم...يدگوش ب یاما من قبل از ازدواجت باهات صحبت کردم تو نخواست...دونم نبوده یم _

 ..کنم رونیفکرتو از سرم ب

 :گفت یعصب شهنام

 ..ارین ونیموضوع به م نیاز ا یهم حرف گهید..لطفا ادامه نده _

 :با دست اشاره کرد و

 ...به سالمت _

همه  يبه زود...يباران خبر ندار يتو از گذشته ...کنمیرو برات روشن م یهمه چ يروز هیاما ...رمیباشه م _

 .....خداحافظ...یفهم یرو م یچ
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 ...رفت و

 .....ختیباالخره زهر شو ر..مسهیکردم قلبم داره وا احساس

 ..دستاش گرفت ونیپله نشست و کالفه سرش و م يرو شهنام

 ..نشستم نیحال کف زم یدادم و ب هیتک واریو به د برگشتم

ثابت کنم که حرفاش  تونمیم يه جوراون وقت چ....اگه حرفاشو باورکنه...وجودم پر از اضطراب شد تمام

 ...دیرو فهم یشهنام که راجع به من و فرنود همه چ...دروغِ

 ..شد ییرایلحظه در باز شد و شهنام وارد پذ نیهم در

 ..تعجب بهم نگاه کرد با

 ؟..حالت خوبه...باران _

 ...شد ریسراز اشکم

 ...سمتم اومد و مقابلم زانو زد به

 ؟..یکن یم هیگر يچرا دار _

 :گفتم یعصب

 ؟..نجایا ادیچطور به خودش اجازه داده ب _

 ..ازم آدرس خواست...صبح زنگ زد گفت با پدرش شمالِ _

 :شد و گفت رهیخ بهم

 ..زد ییحرفا هیاومد  _

 :بلند شدم و گفتم...بشنوم نیاز ا شترینداشتم ب دوست

 ...تنها باشم خوامیم _

 ..داد رونینفس شو ب کالفه

 ....باران _

 ...ایلبِ در رمیم _

 ...شدن یم ریاز قبل سراز شتریشدم اشکام ب یم کینزد ایکه به سمت در یبا هر قدم...راه افتادم و

 ..اشکامو پاك کردم یعصب
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اگه شهنام باورت نداشته باشه از خودت ضعف  یحت...ينکرد یتو که خالف..یکن یم هیگر يدار یواسه چ _

 ...نشون نده

 ...مو یزندگ...خودم و...بازمیمو م یهمه چ...اگه باعث بشه شهنام ازم دور بشه..ستین هم ایسادگ نیبه ا....نه

 ...........بهت لعنت

 ..شونه ام برگشتم و به عقب نگاه کردم يرو یاحساس دست با

 ..شونه ام انداخت يپالتومو رو...بود شهنام

 ..هوا سرده..یمراقب باش یلیخ دیبا..يهنوز خوب نشد _

 ...شدم و سکوت کردم هریخ ایدر به

 ..حرف زد دیاما با شک و ترد..رو باور نکرده ارایک يبده که حرفا نانیخواست بهم اطم یدلم م..دلخور بودم ازش

 .....برگشت الیکه به سمت و دمیپاشو شن ياز چند لحظه صدا بعد

 :شده بود گفتم ریهمونطور که اشکام سراز..شدم رهیآسمون خ هی

 .....قسم کمکم کن تیه بزرگتو رو ب......ایخدا

که با چنگ و دندون نگهش داشتم به هم  یزندگ ارایک ينزار به خاطر حرفا...کن تا شهنام باورم کنه کمکم

 ..ریدستم و بگ..من فقط تو رو دارم...زهیبر

 ...بود کیصبح بود و هوا هنوز تار يدم دما..شدم داریاز خواب ب يحسِ بد با

 ..به سراغم اومد یشگیدرد هم...سرِ جام ثابت شدم دیچیکه تو کمرم پ يدرد با

 ..نشست میشونیرو پ يعرق سرد...اومدم نییاز تخت پا آروم

 ...رونیبرم ب يچطور تیوضع نیحاال با ا...نبود یو رو کردم اما پد بهداشت ریلباسا رو ز..سمت چمدون رفتم به

 ..تخت نشستم يحال برگشتم و لبه  یب...دیکش یم ریبدجور ت دلم

 ...رو چنگ زدم یام رو تخت گهیشکمم گرفتم و با دست د ریو ز دستم

 ..دمینال

 ...شهنام....شهنام............يوا _

 ...دیخورد و دوباره خواب یکیکوچ تکون

 ..بازوش گذاشتم و تکونش داد يو رو دستم

 ....شهنام _
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 ..باز بود مهیهنوز چشماش ن...شد زیخ مین دنمیخورد و با د یتکون

 ؟..شده یچ _

 ...دلم..حالم بده _

 :رو کنار زد و گفت پتو

 ..ارمیبزار برم مسکن ب _

 :شو گرفتم و گفتم دست

 ....پد الزم دارم _

 ...ناله کردم...دیکش ریدلم ت رِیدوباره ز و

 ..جونم و تو آغوش گرفت یتنِ ب..که دستم تو دستش بود کنارم نشست همونطور

 ؟...دکتر میبر يخوایم..زمیآروم باش عز _

 ..فقط...شمینه مسکن بخورم خوب م _

 ...رمیگیم رمیتو استراحت کن م...زمیباشه عز _

 ..لباسا شو تن کرد و به سمت در رفت عیسر

 ..شهنام _

 :سمتم برگشت

 جانم؟ _

 ..متوجه نشن هیآروم بق _

 ...گردم یباشه تو استراحت کن زود بر م _

 ...بد بود یلیالم خح...لرزون به سمت حمام رفتم يقدم ها با

 ..حد حالم دگرگون نشده بود نیوقت تا ا چیه...که داشتم یِبه خاطر فشار عصب احتماال

 ...سوزمیاحساس کردم دارم تو تب م یگهگاه...دوش آبِ گرم رِیز رفتم

 ...کردم یم ییاحساس تنها..م گرفت هیگر...کرد یم خیباز تنم  اما

 ..آرومم کنه...ف بزنهخواست شهنام باشه و باهام حر یم دلم

 ...شمیکنار شهنام آروم م نکهیبودم ا دهیکه فهم يزیچ تنها

 ...بود دهیدرد دلم امونم و بر...دوش آب موندم رِیساعت ز مین
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 ..به در حمام خورد يا تقه

 ..باران _

 ...پد و به سمتم گرفت...باز کردم مهیو ن در

 ...دمیلباسامو پوش...فتمبا حوله نم موهام و گر..کردم و در و بستم تشکر

 ..نشست میشونیرو پ يخواستم بلوزم و تنم کنم عرق سرد نکهیهم

 ..کردم در و باز کنم یدر و گرفتم و سع ي رهیمحکم دستگ...سمینتونستم وا نیاز ا شتریب

 ...شدم نیو نقش زم دیکه در و باز کردم اتاق دور سرم چرخ نیهم

 ...کرده بود خیتنم  انگار

 :گفت یبا نگران...ارم حس کردمو کن شهنام

 ؟یخوب....باران چشمات و باز کن_

 ...حال چشما مو باز کردم یب

 ..کمکم کرد دراز بکشم...دستاش بلندم کرد و رو تخت گذاشتم رو

 ...یبهتر ش خوردهی..يبخور ارمینبات ب ییچا رمیاستراحت کن م...گردنم باال آورد ریپتو رو تا ز...نشست کنارم

 ...فنجون تو دستش وارد اتاق شد هیبا  قهید دقاز چن بعد

 ..نمیو کمک کرد بش...کنار تخت گذاشت یعسل يو رو فنجون

 .....که نشستم پتو از روم کنار زده شد نیهم

 .............برهنه ام افتاد يبه باالتنه  نگاهش

انگار تو فکر ...تنه ام برنداشتحال شهنام هنوزم چشم از باال نیبا ا...و خودم و پوشوندم دمیرو باال کش پتو

 ..پتو رو تو دستش مچاله کرد يلبه ..بود

 ..فکش منقبض شده بود تیعصبان از

 ..کردم یرفتارشو درك نم...شده بودم رهیو واج بهش خ هاج

 ....بلند شد و به سمت پنجره رفت...پتو رو طرفم انداخت یعصب

حرفاش  يمنکه شاهد همه ..اراستیک يحرف ها رفتارش به خاطر لیدونستم دل یم...گلوم و فشرد بغض

 ...سر هم کرده ییچه دروغ ها دونهیخدا م..نبودم

 :که بهم پشت کرده بود گفت همونطور
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 ...اون جوشونده رو بخور تا حالت خوب شه _

 ...دمیرو برداشتم آروم سر کش فنجون

 ..ادآورد دستم د رونیرنگ مو از چمدون ب یبافت مشک..به طرفم برگشت شهنام

 ...رونیب رمیمن م...يخوریبپوش سرما م ریبگ _

 .......اتاق و ترك کرد و

 ...دمیگذاشتم و دراز کش یفنجون و رو عسل یعصب

 ...باشه تونهیم یرفتاراش چ نیا لیدل...خواست داد بزنم یم دلم

يکالفه م کرد....بگو يزیچ هیآخه  د....... 

 

 :شهنام

 ......بود ارایک يحرف ها ریدرگ ذهنم

 ..گذرهیداره م یدور و برت چ یستیکه متوجه ن ییتو نیا "

 ........... شهیهم واسه تو نم یخوب يهم خونه  یحت ستیتو ن يبرا ینه تنها همسر خوب باران

 یهمه چ يبه زود...يباران خبر ندار يتو از گذشته ...کنمیرو برات روشن م یهمه چ يروز هیاما ...رمیم باشه

 "...یفهم یرو م

 ...شدم یداشتم داغون م.....دمیتو موهام کش یدست کالفه

 ........باران ي گذشته

 ".....................کنم یشهنام خواهش م"

 :لب زمزمه کردم رِیز یعصب

 ...یلعنت.................یعنی...نشو کیبهم نزد یعنی نیا _

 ...تو گذشته افتاده ییاتفاقا هی حتما

 ......باران و نیب حتما

 ...فکر دستمو مشت کردم نیا با

 ...کنم یت م چارهیاگه دستت بهش خورده باشه ب......کشمت یم یلعنت _

 ...کنم یت م چارهیب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٣٢٨ 

 ...یکن یم کاریبا من چ يتو دار باران

 ..مدت کم نیاون هم تو ا...کردم اصال بتونم دوستت داشته باشم ینم فکر

 ...يدیواسش جنگ....يا کهیعاشق اون مرت یگفت يچشمام زل زد تو

 ؟؟...بستم چــــرا زایچ یلیچرا؟ چشمام و رو خ...گرفتم دهیچرا؟ نشن..؟ تحمل کردم..چرا...من بازم موندم اما

 ...بودم يکه ازش فرار ییایدن..يو به کجا کشوند من

 ؟....یمن و نابود کن يخوایتو هم م...گرفت و رفت چهیمن و به باز طناز

 ...رهیتو رو ازم بگ یکس دمیه نماجاز...زارمینم گهید اما

 ..با خشم ادامه دادم و

 ....ینمونده باش یاگه دختر باق یحت...شرف بهت خورده باشه یاگه دست اون ب یحت _

 ...دادم رونینفس مو ب دیام نا

 ..یبا تمام وجود مال من....یبازم مالِ من _

 ...حاال شده دلت واسه خودت تنگ بشه تا

 ..تا حاال شده..هآهنگ بش هیدردت  همه

 ..ازت کم بشه يزیچ هیشده  تاحاال

 ..تهش غم بشه یخونیم یچ هر

 ..تاحاال شده..شده تاحاال

 ..واسه خودم تنگ شده  دلم

 ...آهنگ شده یصدام ب چقد

 ..رنگ شده یتو ب یب میزندگ

 ..قلب تو سنگ شده یوقت از

 ..قفس رها کن نیو از ا من

 ..اسم مو صدا کن دوباره

 ..و چشم من نگاه کنبار ت هی

 به حال ما کن يفکر هی خدا

 ...شمیآت يمث اسپند رو..ــــــشمیم وونهید..ـــــــشمیپ ینباش
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 ..امیشده رو نیا یتنهـــــــا سهم من باش خوامیمن م ایهمه دن از

 ..رهیدل تو گ...شِیمن پ دل

 ..ـــــــــرهیمیتو م یب..رهیمیتو م یب ینباش تو

 ..رهیش بگعاشق دل نیا نزار

 ..رهیگیمنو م یدلتنگ یتو دل تنگ یب

 

 :باران

 ..جور وا جور سراغم اومده نتونستم پلک رو هم بزارم ياونقد که فکرا..رونیشد رفته بود ب یم یساعت کی

 ..ننیچ یصبحانه رو م يبود دارن سفره  دایاز صدا ها پ..شده بودن داریهم ب هیبق

هنوزم درد ...به دست و صورتم زدم یبلند شدم و آب..رداشتم و تنم کردمتخت افتاده بود و ب نییو که پا لباس

 ...داشتم

 ...مسکنم دمِ دستم نبود چیرو که نخوردم ه جوشونده

 نیهم..سرم بستم ينم دارمو شونه زدم باال يموها میدگیتوجه به رنگ پر یب...به خودم نگاه انداختم نهیآ يتو

 ..وارد اتاق شدشهنام  رونیکه خواستم از اتاق برم ب

 ..بهم انداخت و به سمت تخت رفت يسر سر نگاه

 ؟..يبهتر _

 ....ندادم یجواب

 :پر از جوشونده انداخت و گفت بایبه فنجون تقر ینگاه

 ؟..يچرا نخورد _

 :بهش نگاه کنم گفتم نکهیا بدون

 ...حالم خوبه _

 :زد يپوزخند

 ...داستیاز رنگ و روت پ _

 ..رك کردمتوجه به حرفش اتاق و ت یب

 :آقا جون کنار سفره نشست و گفت....به همه سالم کردم رو
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 ؟...دهیعروس خانم چرا رنگت پر _

 ..همه رو من زوم شد نگاه

 ..خورده دل درد دارم هیآقا جون  ستین يزیچ _

 ..برگشتم شهنام بود...درِ اتاق به گوشم خورد يصدا

 :جون رو به شهنام گفت آقا

 یحواست به ک دیاگه حواست به زنت نباشه پس با..مراقبش باش..کسلِ خوردهی..کنار عروست نیبش ایب _

 ..باشه

 ...دست نخورده گذاشته کنار..جوشونده واسش دم کردم..حواسم هست آقا جون _

 :به شهنام گفتم رو

 ..نداشتم لیم _

 :بود گفت ریش دنیجون همونطور که مشغول نوش آقا

 ..نیاز هم گله کن ستیدرست ن هیبق يجلو..! تو خلوت خودتونها باشه واسه  يخب گله گذار یلیح _

 :شدم که آقا جون گفت ییخوردن چا مشغول

 !؟..بشم جهیصاحب نت یقراره ک نمیبب نیخب بگ _

 :کرد و گفت يبلند يسروش خنده ..تو گلوم و سرفه کردم دیپر ییحرف آقا جون چا نیا با

 ..!ها گناه دارن یطفل...نیدو تا شُک وارد نکن نیبه ا نقدیآقا جون ا _

 ...دنیخند یحرف سروش کل نیبه دنبال ا هیبق

 :گفت يشهنام با لحن جد کردمیم یکوتاه يکه داشتم سرفه ها یحال در

کنار گذاشت اونوقت به بچه دار  اشویهر وقت لجباز..باران هنوز بچه ست...میبچه دار بش میما فعال قصد ندار _

 ..میکن یشدن فکر م

 :گفت يبا لحن جد جون آقا

 ..یکن یم یاحترام یبه زنتم ب يدار...سفره پهن نکن نیو سرِ ا تتیگله شکا...پسر _

 ؟...آقا جون یاحترام یکدوم ب _

 :شد و گفت رهیبا خشم به شهنام خ نیریش خاله

 ...شهنام بس کن _
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لحظه شهنام بلند  نیو همت...همه خوردم کرد يرسماً من و جلو..زار بزنم هیبق يهمون جا جلو خواستیم دلم

 :گفت یکه آقا جون با لحن عصب..شد

 ...شکم گرسنه از کنارِ سفره بلند نشو..پسر نیبش _

 :گفت هیرو به بق و

 ...تون سرد شد ییچا _

 ...هم گذشت دیع التیتعط

 ...جشن ازدواج شون رو برگزار کنن التیو بهار با نظر بزرگ تر ها قرار گذاشتن که بعد از تعط سروش

 ...شهنام مدام تو الك خودش بود...رو پشت سر نذاشتم یخوب يروزا

 ...کردم حفظ ظاهر کنم یم یسع هیبق يفقط جلو منم

امکان  نیو حرفاش ا ارایبره اما با وجود ک شیتونست خوب پ یالبته م.....! ماه عسل نبود ماه زهر بود.....هه

 ...وجود نداشت

 ..بخوام حینام حرفبزنم و ازش توضازم خواست هر چه زودتر با شه بهار

 ...دادم سکوت کنم هیخبر بودم ترج یچون از احساسش نسبت به خودم ب اما

 ...گفته یچ ارایک...گفت چه خبر بوده یم دیبا

 ..کرد یلجبازم م..کرد یکالفه م شتریب سکوتش

 ..اوردین ونیبه م یاما حرف...موقع برگشتن به تهران هم صبر کردم تا

 ..و سکوتبود  سکوت

 ..شدم یمن تباه م نوسطیوگرنه ا..کرد یم دایادامه پ دیسکوت نبا نیا..اوردمیطاقت ن گهید

 ...ادیم میداره سرِ خودم و زندگ ییتا منم بدونم چه بال...زدیحرف م دیبا شهنام

*** 

 ..اومد رونیکردم که شهنام از حموم ب یم یفکر بودم و داشتم چمدون رو از لباس خال تو

 ..رونیو از اتاق رفت ب دیتوجه به من حوله رو از دور کمرش درآورد و رو تخت انداخت و لباس شو پوش بدون

 ...رفته ادشیانگار که حرف زدن ...رونینفس مو دادم ب یعصب

 ...گوشه و از اتاق خارج شدم هیکه تو دستم بود و پرت کردم  يبلوز

 ...بره شیبا آرامش پ یکردم همه چ یو سع دمیکش قینفس عم هی نییبرم پا نکهیاز ا قبل
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 ..کرد یم نییکاناپه لم داده بود و شبکه ها رو باال پا رو

 ..کاناپه نشستم يرو کنارش

 ؟...ارمیب يخوریم وهیم _

 :گفت ينگام کنه با لحن سرد و جد نکهیا بدون

 ..نه _

 ...شهنام _

 ..بله _

گفته که پاك حرف زدن  یچ ییخانــم عـطـــا یگیچرا نم ؟يکلمه حرف نزد کی یچند روز حت نیچرا تو ا _

 ؟..هم فراموشت شده

 ...دمیرو کش ییخانم عطا عمداً

 ؟..مهمه _

 ..بله مهمه _

 ..واسه صحبت کردن یگذاشت شیبار پا پ نیطوره که واسه اول نیحتما هم _

 ..گذره یم یبدونم دور و برم داره چ خوامیم...گفته یبگو چ _

 ..که اشکت دراومد يطور..که از گذشته ات خبر دارهگفت ...يدیخودت که شن _

 ..نگاهم بهم ننداخت مین هی یحت زدیمدت که حرف م تمام

 ..قورت دادم یبغضم و به سخت...کرد رمیزد تحق یکه م ییو حرفا نکارشیا با

 ؟..یبدون يخوایرو م یچ گهید..يمن باخبر يتو که از گذشته  _

 ...یته باشرو از قلم انداخ یاتفاق هی دیشا _

 :دمیپرس جیو گ گنگ

 ؟...یمثال چه اتفاق _

توش افتاده باشه که به خاطرش پا شد اومد  یاتفاق مهم دیزد با یکه اون خانم ازش حرف م يگذشته ا _

 ..شمال

 ...مبهم بودن حرفاش کالفه شدم از
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 ؟..یگیم یواضح حرف بزن بفهمم چ _

 :گفت ادیبرگشت طرفم و با فر یعصب

 ..یدونیرو م ینگو تو که همه چ...یداشت يچه رابطه ا کهیتبا اون مر _

 ...شو بدونم اتیجزئ خوامیم

 ...تا آخرش و خوندم..دیحرفش به وضوح حس کردم رنگ از روم پر نیا با

 من با فرنود نکهیا..کنه یم يبه من چه فکر راجع

 ....بدترم هست نیتهمت از ا...ایخدا

 یچیه گهید..خونه رو، رو سر جفتمون خراب کنم خواستیبودم دلم م یعصباونقدر ...شده بود رهیخشم بهم خ با

 ..آخر میزدم به س...برام مهم نبود

 :گفتم ادیفر با

 ...بهت نشون بدم ایباشه ب...رابطمو اتی؟ جزئ..یگیم يدار یتو چ _

 اتیکه وارد جزئ...تمسیو طناز ن ارایمن امثال ک..مونده آقا شهنام یدست نخورده باق یزنیکه ازش دم م یاتیجزئ

 ....بشم

 ..دیشو ازم گرفت و با خشم دست شو رو لباش کش نگاه

 :بغض ادامه دادم با

 ؟....بود نیاعتمادت به من هم...زنتم..من _

 ..کاناپه بلند شدم يرو از

 ؟...يباور کرد ویاما تو حرف ک...از گذشته رو بهت گفتم یمنکه همه چ _

 ...معطل نکن..یهست یمنتظر چ...رده اممن دست نخو نیهم پاشو بب حاال

 :تحکم گفت با

 ..نیبش _

 ....بهت ثابت کنم خوامی؟ خب م...يخواب نشد یموضوع ب نیچند روز به خاطر هم نیمگه ا _

 :تر از قبل داد زد بلند

 ....نیگفتم بش _

 ..نشستم نیزانوهام خم شد و کف زم...شدم رهیو مبهوت بهش خ مات
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 ......نباشه نیاما نظر شهنام راجع بهم ا رمیبم خواستیمدلم ....دیترک بغضم

 .......کرد خوردم

 ...کنارم زانو زد...داد رونینفس شو ب کالفه

 ..به منم حق بده...دست خودم نبود...خوامیمعذرت م _

 ...ختمیر یمن فقط اشک م اما

 ...نکن هیباران گر _

 :گفتم یعصب

 داره؟ تیمگه اهم _

 :دادتر از من جواب  یعصب

 دنیشن...مردم هیمن ...راجع بهت بگم يزیچ نیهمچ ییدختره عطا نیمث ا یکیبرام سخته ...یتو زنم..داره _

کنار  طتیکردم با شرا یسع یلیمن خ..مرگم بود يانگار لحظه ..برام سخت بود یلیحرفا از زبون اون خ نیا

 ...موضوع رو نداشتم نیرقمه تحمل ا چیاما ه..امیب

 ...ش فشردمو تو دست دست

 ..وجودت مال من باشه يهمه ..یمال من باش خوامیم...من دوست دارم _

 ؟يخوایهم منو م تو

 ..شده بود رهیو به دستامون که تو هم قفل شده بود خ نگاهم

 ..ختمیجواب دادن به سؤالش اشکم ر يجا به

 ..تر فشرد شیمو ب دست

 ؟..نه ای يخوایمن و م...بگو يزیچ هی..حرف بزن باران _

 ..به آغوشش پناه بردم هیهق هق گر با

 :موهام گذاشت و گفت يرو يکرد بوسه ا یکه موهام و نوازش م یحال در

 ..یباهام رو راست باش خوامیمن فقط ازت م..زمیآروم باش عز _

مون ادامه  نیب يفاصله  نیاگه ا..تونستم بگم دوسش دارم یپس م..آرامشم شهنام بود لیروزا تنها دل نیا تو

 ...کردم یعشق شو قبول م دیبا..در انتظارمه يا ندهیکرد معلوم نبود چه آ یم دایپ

 ..شدم رهیهام فرستادم و خودم و از آغوشش جدا کردم و به چشماش خ هیبه ر قینفس عم هیتن شو با  عطر
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بهم صورتشو ازقبل ...بود شهیمون سبز تر از هم یچشماش درست مثل شب عروس...تو نگاهش بود یآرامش هی

 ...تر کرد کینزد

 ..چشماشو بست...گذاشت میشونیپ يشو رو یشونیپ

بهت ..از وجودم مهین هی يکه حاال شد دونمیم نویاما ا..بهت عالقه مند شدم يچرا و چطور دمیخودمم نفهم _

 ..دارم اجیاحت

 ..دستاش گرفت نیصورت مو ب..جدا شد ازم

 ...!دوست دارم _

 ....م حس کردملب يلباشو رو یِبالفاصله گرم و

نفساش تند  يصدا...پر حرارت جواب بوسه هاش و دادم يبار با بوسه ها نیاول يبرا...شدم یحال هیمحبتش  از

 ...و تند تر شد

 :گوشم زمزمه کرد دم

 ..فقط مالِ من..یمالِ من باش دیتو با _

... دیور نموند و به آغوشم کشد نشیزبیت يکارم از چشما نیکه ا...دمیلب مو گز..تنم داغ شد..برخورد نفساش از

 !زد مهیروم خ

کارش  نیبا ا......باز کرد یکی یکیمو  رهنیپ يدگمه ها...گردنم فرود اومد يِآروم بوسه هاش رو گود آروم

 ..نفسام به شماره افتاد

 ..کدوم از حرکت هام دست خودم نبود چیه...خودآگاه به بلوزش چنگ زدم نا

 ...دیکش رونیحرکت بلوزش و از تنش ب هی با

 ارشیکرد که خودم و بدون مرز در اخت یتر وادار م شیتماس دستاش رو تنم من و ب...تو بغلش فشردم محکم

 ....بزارم

 یتنش بهم آرامش م یِداغ....داشت تیبرام اهم يزیتر از هر چ شیب نیو ا...هاش گرم و عاشقونه بود بوسه

 ..میزد یهر دو نفس نفس م...داد

 ..شش زمزمه کردمزنان دمِ گو نفس

 ...دوست دارم _

 ...صبرانه بوسه هاش و از سر گرفت یحرفم ب نیا با
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 ....حرکت داد نییپا یگردنم به سمت يِو از گود لباش

 ...و دور کمرش حلقه کردم دستم

 يخوایبا تمام وجود مالِ تو باشم همونطور که تو م خوامیم _

*** 

 ....سالن و پر کرد يفضا غمیج يصدا

 ..بودن دهیکش رونمیخروار ها خاك ب رِیانگار که از ز...دیچیتو کمرم پ یبیعج درد

 :دیپرس یبا نگران..که تو آغوشش بودم همونطور

 ؟..شد ی؟ چ..یخوب زمیعز _

 :گفتم..که صورتم از درد جمع شده بود ناله کنان گفتم یدر حال_

 ....شهنام..........رمیمیدارم م...درد داشت _

 ...زمیآروم باش عز _

 ..سردمه _

 :گفت دیپوش یلباساشو م یکه با دست پاچگ یحال در

 ..یاستراحت کن دیبا...برمت تو اتاق یاالن م زمیعز _

 ...میدستاش بلندم کرد و به سمت اتاق راه افتاد رو

 ...تخت درازم کرد رو

 ....آخ _

 :کرد گفت یکه موهام و نوازش م یدر حال...روم دیگردن کش رِیرو تا ز پتو

 ..زمیاستراحت کن عز _

 ..شو گرفتم و مانع رفتنش شدم دست

 .........شهنام نرو _

 يبوسه ا...به جاش آروم ترم کرد...نکرد تمیاذ ششیته ر يِزبر...دیصورت شو رو صورتم کش...دمیدراز کش کنارم

 ...لبام گذاشت يرو

 ..تنت کن يزیچ هیاگه سردته  _

 ...نه خوبه _
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 ...برداشت یعسل يشو از رو یافتاده باشه برگشت و گوش ادشی يزیانگار که چ و...شد رهیبهم خ عاشقونه

 :کرد و دم گوشم گفت playو  آهنگ

 ...به تو بارانم میتقد _

 ..با من باش نکهیا...ایدن ياعتمادم کن به همه  یب

 ...کنار من تنهــــــا....کنار من تنهـــا...من تنهـــــــا کنار

 بودم زود  دهیجمله ات فهم نیاول از

 ..قبل از تو سوء تفاهم بود يعشقا

 ..همه باهات بد شن خوامتیم اونقد

 ..حسرت هر روز از کنار ما رد شن با

 ..حرف تو که باشه شهیعوض م حالم

 ...عطر تو همراشه.......تو بـــــــارونه اسم

 ..کس  چیگوشه از قلبم که مالِ ه اون

 ......ستیبا تو آروم شد اصال مشخص ن یک

 ...کرد یدم گوشم شعر و زمزمه م..کرد ینوازشم م آروم

 ...عوض کنم یچیکه کنارش داشتم و دوست نداشتم با ه یآرامش

 میعاشق زندگ گهیحاال د..میبرد یم نیفاصله ها رو از ب نیا دیبا...میکنار هم بود يمرز چیه یو شهنام بدون من

 ..که کنارمِ يمرد..بودم عاشق مردم بودم

 ...!اجبار يعشق نه، از رو يبد و خوبم ساخت از رو يهمه  با

که  ییایدن...کرد يا گهید يایدن هیمن و وارد ..دست مو گرفت...وسط تباه بشم نیبازم موند و نذاشت من ا اما

 ..بود یو پاک یحرف از راست

 ..شدن مون از من اجازه خواست یکی يبرا یحت...صادقانه محبت شو ابراز کرد شهنام

 ........بودم که آقا جون دستور شو صادر کرده بود يازدواج اجبار نیعاشق ا گهید حاال

 ..شدم داریشهنام از خواب ب يبا نوازش ها صبح

 ..به روش زدم يلبخند

 ..سالم _
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 ..تخت نشست يلبه  کنارم

 ...زمیسالم عز _

 :گونه ام گذاشت و گفت يرو يا بوسه

 ؟يدرد ندار ؟يبهتر _

 ..خودم گرفتم يپتو رو رو...شدم زیخ مین..باهاش راحت نبودم یلیهنوز خ..مو ازش گرفتم نگاه

 ...کنه یخورده دلم درد م هینه فقط  _

 زم؟یعز یاوک..گردم یمنم عصر زود برم..حالت بدشه یضعف کن نهیترسم ا..امروز و بمون خونه _

 ...گرفت خندم

 !یاوک _

 ..برم دیبا گهیمن د زمیخب عز _

 ؟يصبحانه خورد _

 !معده ام تعجب نکنه شانس آوردم..خوردم یقَروقاط ییزایچ هیآره خانوم  _

 !دیرس یبه نظر م یچقدر دوست داشتن..شدم رهیلبخند بهش خ با

 ..ریباهام تماس بگ یداشت يکار _

 ..لبام کاشت يرو یگرم يبوسه ...موند رهیبهم خ هیچند ثان...تکون دادم يسر

 ..شد یهام فراموشم م یانروزا با بوسه هاش تمام دل نگر نیا

 :گفت رفتیجدا شد و همونطور که به سمت در م ازم

 ...زمیمراقب خودت باش عز _

 ..تو هم مراقب خودت باش..به سالمت _

 ...!نگاهم کرد و اتاق و ترك کرد طونیو با لبخند ش برگشت

*** 

 ..دوش گرفتم هیبعد از رفتن شهنام استراحت کردم و  یساعت چند

مجبور شدم برم و چند ..تونستم تا برگشتن شهنام صبر کنم ینم..نبات هم از دردم کم نکرد ییافنجون چ هی

 ..رمیبسته مسکن بگ
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توالت  زیم يرو از رو یسرم انداختم و گوش يشالم و رو..بود دهیرنگ و روم پر..نگاه به خودم انداختم هی نهیآ تو

 ..زنگ خورد میگوش..رمیکه خواستم با شهنام تماس بگ نیبرداشتم هم

 ..نگرانمِ بتمیدونستم به خاطر غ یم..بود بهار

 ؟..بله _

 ؟یی؟ کجا..یخوب زمیسالم عز _

 خونه چطور مگه؟..قربونت خوبم _

 شده؟ يزیچ..خورده حالت نا خوشِ هیشهنام گفت  _

 ..!لبم نشست يلبخند رو شبیاتفاق د يادآوری با

 ..!خوبـــم _

 مارستان؟یب يمدویپس چرا ن ؟یچ یعنی ؟یخوبــــ _

 ..!حاال _

 ...مث آدم حرف بزن _

 ..!رمیخنده مو بگ يکردم جلو یسع..لحظه مکث کرد چند

 :گفت

_ ا..؟..نکنه..نمیبب سایوا..ا! 

 !؟..ینکنه چ _

 ...!تو و شهنام..بــاران _

 ؟..!یمن و شهنام چ _

 ..!شهیباورم نم _

 !نگفتم يزیمنکه هنوز چ شهیرو باورت نم یچ یچ _

 ؟..!معرفت یب يرا خبر ندادچ _

 :ام گرفت خنده

 !!گرفتم یشد وگرنه قبلش باهات تماس م ییهوی _

 ؟ياالن چطور..! شکرت ایخدا يوا _
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 ..زمیخوبم عز _

 !عروس خانم میزن یبهت سر م مییایزود م یلیمراقب خودت باش خ _

 !یبهار همه رو خبر دار نکن _

 ...!!آره...وقت که یلیخ کنن شما یبابا دلت خوشِ؟ همه فکر م يا _

 ..لحنش خنده ام گرفت از

 ..فعال..تو هم مراقب خودت باش...برم دیباران من با _

 ..خداحافظ زمیباشه عز _

 ...کردم با شهنام تماس گرفتم یکه اتاق و ترك م همونطور

*** 

 ..گذاشتم و از داروخانه خارج شدم فمیقرص رو تو ک يها بسته

 ...کرده شتریهم دردم و ب يرو ادهیخورده پ هی نیاحساس کردم هم..نبود یبه خونه راه دنیرس تا

 :نفر صدام زد هیکه وارد کوچه بشم  نیاز ا قبل

 ..باران _

 .......فرنود...برگشتم...آشنا بود صدا

 ...؟بدونِ توجه بهش به راهم ادامه دادم...کنهیم کاریچ نجایا...کرد خی تنم

 ..راه افتاد دنبالم

 ..باهات حرف بزنم دیبر کن باباران ص _

 ..مچ دست مو گرفت و

 ..برگشتم طرفش یعصب

 ..دست مو ول کن _

 :رها کرد و گفت دستمو

 ..میبا هم حرف بزن دیبا...خب یلیخ _

 ..مو ازش گرفتم نگاه

 ..میندار یمن و تو با هم حرف _

 ..سادیو روبه روم وا اومد
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 ..برمت یحاال با خودم م نیهم يتو اگه بخوا..چند لحظه گوش کن..نیبب _

 :گفتم یعصب

 ؟..یگیم يدار یمعلوم هست چ _

تو فقط ...خوامتیمن هنوزم م..یمالِ من بش دیتو با..یقراره تو عروسِ اون خونه باش...اون خونه مالِ تو ا...باران

 ..دمیجونمم م کهیواسه رها کردنت از دست اون مرت ییایبگو که م

 :گفتم یبالحن عصب فتهیتو نگاهش ن کردم نگاهم یم یسع کهیحال در

 ..کهیمرت هینه ..شهنام همسر منِ..مراقب حرف زدنت باش _

 :داد و گفت لمیتحو یعصب پوزخند

 ..بخت يفرستادنت خونه  هی؟تو رو که با گر...شد یچ...هه _

 ..برو کنار...میراض میحاال که از زندگ _

 ..میست خودمون از هم جدا نشدما به خوا..من دوست دارم..باران خوب فکراتو کن _

 ..شهیواسه جفتمون بد تموم م..فتیدنبال من راه ن گهید..برو..ارین ادمیفرنود تو رو خدا گذشته رو به  _

 ...رمیم شمیگم م يخوایمن و نم گهیبگو د...تو چشمام نگاه کن _

 ..تو چشماش نگاه کنم...خواستیم یفرنود از من چ ایخدا

 ..محبت..عشق...بود یمن همه چ يبرافرنود  يروزا چشما اون

 ...حاال اما

 ...ترسم نگاه کنم و همون خاطرات خوبِ گذشته برام تکرار بشه یم

 ...رنگش بود یبه بوت مشک نگام

 ؟..يبرگرد يفقط بگو حاضر..يدونم که تو هم حال من و دار یباران م _

 ..چشمم بود يمدام شهنام جلو...چشمامو رو هم گذاشتم یعصب

 ..با حرفاش من و داغون کنه دینبا...واسه برگشت نمونده یراه یوقت

 ..از هم جدا شده یوقت یلیبدونه راهمون خ دیبا..گذشته بندازه ادیمن و  دینبا

تو ...رهیم نیکنارش آرومم و تمام دلهره هام از ب نکهیبه عشقِ ا..که شهنام کنارمِ و هوامو داره نیعشق ا به

 :م گفتمفرنود زل زدم و محک يچشما

 ..رونیب یبکش میبهتره پات و از زندگ...وقت فراموشت کردم یلیخ _
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 ...نمتیخوام بب یوقت نم چیه گهید

 ...راه افتادم عیسر يبا دستم کنارش زدم و با قدم ها و

ت واسه برگش یراه گهیبدونه د دیبا...بشم مونیاز حرفم پش خوامینم..فتهینزار دنبالم راه ب کنمیخواهش م...ایخدا

 ...وجود نداره

 ...داشتم یتند تند قدم برم..کرده بود خیتنم ...فراموشم شد دردم

 :سرم داد زد پشت

 ..خوامت یهنوزم م..اما بدون من دوست داشتم و دارم...باشه برو _

 ..یشیبعد باهام همراه م يمطمئنم دفعه ...امیمن بازم م...یکه هست يجور نیهم

 .. کم رنگ و کم رنگ تر شد الیشدنم به و کیبا نزد ادشیفر يصدا

 ...شدم الیو اطیچرخوندم و وارد ح یدرِ آهن يو تو دیدلهره کل با

 ...دمیکش یقیدادم و نفسِ عم هیبا بسته شدن در به در تک همزمان

 ؟..نداره یمن تموم يها یبدبخت ایخدا...تو چشمام حلقه بست اشک

 ..دیغ ها به گوشم رساز کال يغار غارِ دسته ا يشدن اشکم صدا ریسراز با

گفت  یم شهیهم...گفت یلب م رِیز يزیچ هیکالغ  يصدا دنیبا شن امرزیخانم بزرگ خدا ب میبچه که بود ادمهی

 ...کالغ شومِ

و ..تو شمال ارایحضور ک...با فرنود ارایاون روزِ ک يصحبت ها...بود الیسرم پر از فکر و خ...دلهره راه افتادم با

 ...اه منامروز هم فرنود سرِ ر

 هیقض نینسبت به ا یکه واکنش خوب دونستمیم...نه ایبزارم  ونیامروز رو با شهنام در م ي هیدل بودم که قض دو

 ..دهینشون نم

 ...دمیدو تا مسکن و خوردم و خواب یکالفه گ با

*** 

 ..!ساعت هشت شبِ..شو داریب زمیعز _

 ...دیاومد و کنارم دراز کش...به بدنم دادم یو قوس کش

 ؟..يبهتر _

 ؟..ياومد یسالم ک _
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 ..شهیم یدو ساعت _

 ..به جونم افتاد يبد يدلهره ...صبح ي هیقض بازم

 ..شد یم میباعث نگران شتریب نیخبر بود و ا یب شهنام

 ..دمییعطر تن شو بو..اش گذاشتم نهیس يو رو سرم

 ..دیبه موهام کش یدست _

 ؟..يدرد ندار ینگفت _

 ..مسکن خوردم بهترم _

 :با دست به بازوش اشاره کرد و گفت..هامو گرفت و وادارم کرد سرم بلند کنم شونه

 ...نجایا ایب _

 ..میشد رهیهم خ يبازوش گذاشتم و تو چشما يو رو سرم

 ؟..شده يزیچ _

 ..به پا شد که نگو یسؤال تو دلم آشوب هی نیهم با

 ..خورده کسلم هیشدم  داریتازه از خواب ب..یچیه..زمینه عز _

 ...لبم گذاشت يرو يا بوسه

 !!شام خوب سفارش دادم هی نییپا میپاشو بر _

 ..!گرسنمه یلیخ ؟يجد _

 ؟..يدوست دار ایالزان..بله خانوم _

 ..تخت بلند شدم يرو از

 ..!بله چه جـــورم _

 یِغآوردم دا رونیکه تاپ مو از تنم ب نیهم..برداشتم یپاتخت يرنگ مو از رو یبافت مشک..شده بود سردم

 ...پهلوم حس کردم يشهنام و رو يدستا

 سردته؟ _

 ..بود شیپهلوم مث به گوله آت يدستاش رو يجا...داغ شد تنم

 ...تنم مور مور شد..و بستم چشمام
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 ...!نه گهیحاال د _

 :و گفت...تخت انداخت يپشت گردنم گذاشت و بافت رو رو يا بوسه

 ...!یبپوش يزیچ ستین يازین گهیپس د _

 ...صورت شو کنار صورتم گذاشت...رفت نیفاصله مون از ب...شد کینزد بهم

موضوع امروز رو  دیبا..کنمیو از شهنام پنهون م قتیمن دارم حق..کردم یاحساس گناه م..خودم بدم اومد از

 ..کردم یازش پنهون م دینبا..ذاشتمیم ونیباهاش در م

 ...دراومد به صدا فونیزنگ آ...که لب باز کردم نیهم...طرفش برگشتم

 :خمارش بهم زل زد و گفت يچشما با

 !!موند یپشت در م دیوگرنه طرف حاال حاال با..که خانومم گرسنشه فیح _

 ..کردم یکوتاه ي خنده

 ..با رفتنش دوباره همون دلشوره به سراغم اومد..اتاق و ترك کرد شهنام

 ...دستام گرفتم ونیسرم و م...تخت نشستم يلبه  کالفه

 ......چشمم ينگاهش جلو..گوشم بود يد توفرنو يحرفا

 یواسه فرار از چشماش نگاهم به بوت مشک...دنبالم راه افتاد...برگشتم سمتش یعصب...دست مو گرفت مچ

 ...رنگش بود

با دست ...وقت فراموشت کردم یلینگاه کردم و گفتم خ..........که ییچشما...کرد تو چشماش نگاه کنم وادارم

 ...با اضطراب قدم برداشتم و ازش دور شدم.... زد ادیشت سرم فرپ.....کنارش زدم

 ..چشمم رد شدن ياز جلو لمینوار ف هیو همه مثل  همه

 ..نییپا ایب شهیغذا سرد م..بارانم _

بلند شدم و تاپمو تنم کردم و از اتاق رفتم  الیهمه فکر و خ نیخسته از ا...ومدیم نییشهنام بود که از پا يصدا

 ....رونیب

 :که خواستم وارد آشپزخونه بشم شهنام راهمو سد کرد و گفت نیهم

 ..چشمات و ببند _

 :کردم و گفتم یکوتاه ي خنده

 !الیخیشهنام ب _
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 !ببند _

 ..میو بستم و دست مو تو دستش گذاشتم و وارد آشپزخونه شد چشمام

 ..شد کیکردم فضا تار احساس

 باز کنم؟ _

 ..به گوشم خورد کیسرام يرو یصندل دنیعقب کش يصدا

 :گفت نمیبش یصندل يکه کمکم کرد رو همونطور

 ...تا من نگفتم چشمات و باز نکن _

 ..!خب یلیخ _

 ...سکوت هیاز چند ثان بعد

 ....!یباز کن یتونیخب حاال م _

 دور تا دور گلدون شمع..رز قرمز يگلدون بود پر از گلها هیشکل،  يا رهیدا زیم يرو..چشمام و باز کردم آروم

 ..آشپزخونه رو روشن نگه داشته بود يفضا يتا حدود يا شهیش ي هیرنگ با پا دیسف يها

 ...یدنیدو نوع نوش..ساالد..ایالزان

 ..کنارم نشست ز،یو پشت م دیرو عقب کش یهمون طور که نگاهش به من بود صندل شهنام

 ...شد رهیلبخند بهم خ با

 !ه؟یخب نظرت چ _

 :اشاره کردم و گفتم زیم به

 ..!چقد شاعرانه _

 !چه عاشقانه یبهتره بگ _

 ..!کرد انیحسِ ب هیعاشقانه رو با  يچقد کلمه ..موندم رهیخ بهش

 :اشاره کرد  ایظرف الزان به

 ...!شروع کن _

 ..میسکوت آروم آروم شروع به خوردن کرد تو

 :خوردم که شهنام گفت یداشتم م...کردم یخال وانیاز دلستر رو تو ل يمقدار

 ه؟یراجع به بچه چ نظرت _
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 ..و شروع به سرفه کردم...تو گلوم دیحرفش دلستر پر نیا با

 ..به پشتم زد آروم

 !؟یکنیکشن هول م یم شیچرا هر وقت حرف بچه رو پ _

 ..مو صاف کردم نهیس

 ...زوده خوردهیاما فعال ..دوست دارم نه که نداشته باشم...بود ییهوی یلینه آخه خ _

 ..به روم زد يلبخند

 ..شام تو بخور _

 ...به صدا در اومد فونیکه زنگ آ.....بود دهیبودم که پرس یفکر سؤال تو

 :بلند شد و گفت یصندل ياز رو شهنام

 ..هیک نمیبب رمیمن م _

 :و برداشت فونیآ..آشپزخونه رفتم يشدم و به سمت ورود بلند

 ؟..هیک _

 ..در و باز کرد و برگشت سمت من و

 ..کنمیخودم آشپزخونه رو مرتب م..باس تو عوض کنبرو ل! سروش و بهارن _

 ..!اش باز قهیجنسش نازك بود و ...به تاپم انداختم ینگاه

 :نگام کرد و گفت طونیش ومدیکه به سمتم م همونطور

 ..!زود باش _

*** 

 ..بودن گهیو سروش مشغول صحبت با همد شهنام

 ...بهار گذاشتم يجلو زیم يرو رو ییچا فنجون

 مارستان؟یر از بخب چه خب _

 :گفت یآروم يصدا با

 !؟...يبهتر..! الیخیو ب مارستانیب يخبرا _

 ..کالفه ام...یاما از نظر روح..آره یاز نظر جسم _

 :شد و گفت زونیش آو افهیق بهار
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 شده؟ یباز دوباره چ _

 ...دنبالم راه افتاد الیو يکایتا نزد..دمیبهار امروز فرنود و سرِ راهم د _

 :زده گفت رونیاز حدقه ب يشمابا چ بهار

 ؟..کرد یم کاریچ نجایا ؟یگیم يجد _

 !اومده بود من و با ورداره ببره _

 ؟..کجا آخه _

 ..!من و ورداره ببره تو خونه اش به عنوان عروسش _

 :دیپرس ینگران با

 ؟یگفت یتو چ _

 :گفتم یحوصلگ یب با

 ..صبح باهاش قرار گذاشتم 7واسه فردا  _

 :وا رفته گفت يا افهیق با

 ..؟ پس شهنام..يجد _

 :گفت دیخنده مو که د! شده بود یدنید یلیاش خ افهیق

 !مزه یب...زهر مار _

 :کردم گفتم یکارت نگاه م يهمونطور که به متن تو..آورد و داد دستم رونیب فیشو از تو ک یعروس کارت

 ..برداره میباشه؟ گفتم دست از زندگ یجوابم چ یداشت الیخب خ _

 ..کردم یکاش اون روز صداش و ضبط م..اون دخترست ينقشه  دونمیم کهمن

 ..داشتم میگناه یمدرك واسه اثبات ب هی حداقل

 ..یبترس يزیاز چ دیتو نبا...تو رو ببره يبشه آبرو یکنم فرنود راض یفکر نم _

 ..زن و شوهرا يدرست مثل همه ..رو شکر رابطه ات با شهنام خوبه خدا

 ..نباش یچیپس نگران ه..نیف کردعشق هم اعترا به

 ..دمیکش یقیعم نفس

 ..تو بخور سرد نشه ییچا _
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 ....همه نگاه مون سمت شهنام بود..شهنام به صدا دراومد یِلحظه گوش نیهم تو

 یعسل يرو رو یاز حرکت دستش متوجه شدم رد تماس زد و گوش..شد رهیخ یگوش يبه صفحه  هیثان چند

 :گذاشت و رو به سروش گفت

 ..یگفتیم یخب داشت _

 :رو به بهار گفتم...مشغول صحبت شدن دوباره

 ..تلفنا نیا..بهار...نگرانم _

شهنام به  دیبا..کنمیمو تکرار م يتکرا يمن دوباره حرفها..که شهنام جواب شو نداد يدید..نداره ینگران _

 ..داره یبه تو بستگ زیچهمه ..نذاره ریدختره روش تأث نیا يکدوم از حرفا چیاز تو برسه که ه يباور

 ..یشاد و شنگول باش یکل یِتو عروس دیبا..دمق نباش نقدیا حاال

 ..!یسرت خواهر عروس ریخ

*** 

 ...دیآروم تو آغوشم کش...دیو خاموش کرد و کنارم رو تخت دراز کش چراغ

 :دمیپرس یمعطل بدون

 ؟يپشت خط بود که رد تماس زد یک _

 :کرد و گفت کیتنگ تر کرد و من و به خودش نزد دست شو که دور گردنم بود ي حلقه

 ..نداشته باش يتماس ها کار نیبا ا _

 ..دیکمرم کش يدست شو رو و

 ..شهـــنام _

 ؟...جان دلم _

 :دوباره راجع به اون تماس بحث کنم گفتم نکهیا يجا به

 ؟ياز طناز خبر دار _

 ..!کمرم ثابت شد يحرفم حرکت دستش رو نیا با

 ...نه _

 !نه ساده باشه هیخواست جوابش  یدلم نم...وابش جا خوردمج از

 :که تو صدام بود گفتم یو با بغض رمیکردم ازش فاصله بگ یسع
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 ..يتو هنوزم فراموشش نکرد _

 ...تر من و به خودش فشرد محکم

 ..باران _

 ..شدم رهیچشماش خ تو

 :قلبش اشاره کرد و گفت به

 ..کس چیه..ستین نجایتو ا رِیغ یکس چیه يجا _

 ..وقت آرامش االن و نداشتم چیاونقد که تا حاال ه..آروم شدم نحرفشیا با

 ...اراده لبخند رو لبم نشست یو بستم و ب چشمام

 نیهم..لبش گذاشتم يرو یفیظر ينا خودآگه به سمتش رفتم و بوسه ...دست شو رو کمرم از سر گرفت حرکت

 ..کا رو بهم نداد نیا ياجازه ..کمرم يبا فشار دستش رو..که خواستم خودم و عقب بکشم

 :از لبام جدا کرد لباشو

 ...زنه یقلب فقط واسه تو م نیا _

 ..حرفش به نبودن و از دست دادنش فکر کردم نیچرا با ا دونمینم

 ...گرفت بغضم

 ...بارانم _

 ..زل زدم دیدرخش یاتاق م یِکیچشماش که تو تار تو

 ؟...میبا هم باش يخوایم _

 ...لباش کاشتم يعشق رو يرو از يا بوسه

 ...من عاشق با تو بودنم _

 ...شد رهیزد و تو چشمام خ مهیخ روم

 ..میبا هم بود يمرز چیشب من و شهنام بدون ه اون

 ..بگم که منم عاشقش بودم تونمیحاال م...شهنام و باورداشتم عشق

کنارم بود  یکه وقت نیهم..که عاشق عطر نفساش بودم نیهم..شد یکه از تماس دستاش تنم داغ م نیهم

 ..آرامش داشتم

 ..بود که تو چشماش نگاه کنم و بگم دوستت دارم یها برام کاف نیا ي همه
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 ...اون من و غرق بوسه کنه و

*** 

 ..گذشت يهفته ا کی

 ..بابت راحت بود نیاز ا المیخ يتا حدود..نشد ياز فرنود خبر گهید

 ..اشته باشه دو به شک بودمکار دست د نیهم تو ا ارایک نکهیاز ا حاال

 ..من و به شک انداخت نیو هم...دیپلک یدور و برِ شهنام نم گهید چون

 ...شده بودم جیپاك گ...رو ترك کرد الیو دیاون روز با تهد اما

 ...شهنام به خودم اومدم يصدا با

 ..!میخانوم امشب مهمون _

 ؟یمهمون ک _

 ..يدکتر مشهود _

 ؟..به چه مناسبت _

 ..ییجور خوش آمد گو هی..کارکنان رو به رستوران دعوت کرده يهمه  _

 !؟..چند ماه از استخدام کارکنان گذشته یدونیم _

 ..حاال که برگشته همه رو دعوت کرده...نبود رانیمدت ا هیآره  _

 ...یمهمون نیدوباره با ا دمیترس یم...دلشوره به جونم افتاد بازم

 ؟ی؟ خوب..باران _

 ..بهش کردم رو

 ..زمیخوبم عز..آره _

 ..مهربون نگاهم کرد..دنده بود گرفتم يدستش و که رو و

 ..سراغ بهار میبر دیبا یبرگشتن گمیم _

 ..آره...آهان _

وجودش بهم ..شهنام دست مو تو دستش گرفت و فشرد..چشمامو رو هم گذاشتم..دوختم ابونیمو به خ نگاه

 ..دادیآرامش م

 ....پوستم حس کردم يدستش و رو يتمام وجود گرما با
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 يمنم هستم برا..راه باهام بمون نیتا آخر ا...دهیخوبه که وجودت بهم آرامش م...یخوبه که هست شهنام

 ...بخاطر تو..تو

*** 

 ..و پارك کرد نیرستوران ماش مقابل

 ...میشد ادهیهمراه بهار پ به

 ....نداشت دهیکرد آرومم کنه فا ید سعهر چق..دونست یبهار حال مو م..داشتم یشهنام با استرس قدم برم کنار

 ؟..ارایفقط بخاطر حضور ک..قد هول شده بودم نیچرا ا دونمینم

 ...میرستوران شد وارد

 ..کرد ییراهنما زیخدمت ما رو به سمت م شیپ

 ...دمییاطراف مو پا يکنجکاو با

 ..کردم یسالم و احوالپرس با دکتر ياون قد که مراقب اطراف بودم سر سر...میدیاز همه دکتر زند و د اول

 :رو به بهار گفتم...نشستم زیهمراه بهار پشت م به

 ؟يدیو سحر و ند يشاد _

 ..طرفا باشن نیهم دینه احتماال با _

 :ادامه داد یآروم يبا صدا بعد

 ؟ینگران نقدیا یواسه چ! دهیرنگت پر..چته تو _

 ..به اطراف انداختم ینگاه

 ..کرد یم داشت با دکتر افشار صحبت شهنام

 ..باشه نجایا اراینگرانم ک _

 ؟یحاال چرا نگران...خب مطمئناً هست _

 ...بشه کیبه شهنام نزد دینبا ارای؟ ک..یستیبهار چرا متوجه ن _

 ؟..اراستیکه اومدنِ فرنود کارِ ک یآخه تو از کجا مطمئن _

 رفته؟ ادتی..ارایاون روزِ ک يصحبت ها _

 ..کنه يارفرنود باهاش همک ستمیمطمئن ن _

 :و رو به بهار گفت..نشست زیلحظه شهنام برگشت و پشت م نیهم تو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٣٥٢ 

 ..!جمع صفا نداره نیا..ستیسروش که ن _

 :چونه اش و گفت رِیدست شو زد ز بهار

 ..!قاًیدق _

 :نازك کردم و رو به هار گفتم یچشم پشت

 ..!خوبه حاال _

 ! رهیم شیخوب پ یهمه چ..ی؟ کنار شوهرت نشست..هیچ _

 !من اخِ بده؟ سهوا

 :خنده مو گرفتم و گفتم يجلو...کرد یکوتاه يخنده  شهنام

 !؟یپس چ..بله _

 ..به سمت مون اومد يلحظه شاد نیهم تو

 :بهار گفت..کرد یهمه سالم و احوال پرس با

 شما؟ شراره اومده؟ نییکجا _

 ..هم اونجاست يخانم داوود..مینشست نییپا..آره _

 :گفتم يبه شاد رو

 ..نیبش قهیدق هی ایب _

 ..من نشست يکنار یصندل يشاد

 اومده؟ ییعطا ارایک يشاد _

 ؟يباهاش کار دار ؟يدیچرا پرس..ومدهیم دیتا االن که با..دمشیند..دمیاتفاقاً من زود رس..نه _

 ..دمیجمع ند ونیفقط اون و م..آخه همه هستن..فقط کنجکاو شدم...نه..نه _

 ..فعالً..امیبازم م..خب من برم _

 :گفت بهار

 ...من گرسنه م شده _

 :و گفت دیخند شهنام

 !شکمو باشن نقدیکردم خانما ا یفکر نم _
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 :بهار گفت میشد یبلند م زیکه از پشت م همونطور

 !میستین ونیشکمو تر از آقا _

 ..شد یسرو م سیبه صورت سلف سرو شام

 ...کنم یراحت سحر م الیب و با خمطمئن شدم و خوشحال بودم که حداقل امش ارایاز نبودن ک يحدود تا

 :از صرف شام رو به شهنام گفتم بعد

 ...دستام و بشورم ییدستشو رمیمن م _

 ام؟یهمراهت ب يخوایم _

 ..زمیگردم عز ینه زود بر م _

 ....آب و باز کردم ریرفتم و ش ییوارد شدم و به سمت روشو...راه افتادم ییسمت دستشو به

فرنود و تو ....که سرم و بلند کردم نیهم..دیبسته شدن در به گوشم رس يصداشستن دستام بودم که  مشغول

 ..دمید نهیآ

 ...گفتم و دستم و رو قلبم گرفتم يبلند یهــــــــ

 ...کردم ترسم و نشون ندم یسع..بود یناگهان یلیخ..بودم دهیترس

 ...قدم به سمتم برداشت چند

 :تمکردم نفسام و منظم کنم گف یم یکه سع یحال در

 ؟یکن یم کاریجا چ نیتو ا...تو _

 ..لبش نشست يرو يپوزخند

 ..هیبه سا هیسا..من دنبالتم يتو هر جا بر _

 ..قرمز بود چشماش

 ..قدم به عقب برداشتم هی مضطرب

 ..برم دیبا..منتظرم هستن رونیب..ستیواسه صحبت ن یخوب يجا نجایا _

 ..مدآروم قدم برداشت و به سمتم او..شده بود رهیخ بهم

سرد  يها کیقدم به عقب برداشتم که پشتم به سرام هی..مضطرب بودم یلیخ....نداره یحالت نرمال دونستمیم

 ..برخورد کرد وارید

 :بازومو تو مشتش گرفت و گفت...سادیقدم کوتاه برداشت درست روبه روم وا هی
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 ...يریجا نم چیتو ه _

 ...فرنود _

 :زد داد

 ..خفه شو _

 ..دیلرز یصدام مترس و دلهره  از

 ..کنمیخواهش م..شهیمتوجه بشه واسه جفتمون بد م یاگه کس..فرنود آروم باش _

 ..کرد کیشو بهم نزد صورت

 ؟..یچرا راحت ازم گذشت _

دارم که  یچه جواب نهیبب تیوضع نیو من و تو ا ادیاگه ب..شهنام بود شِیفکرم پ..داد یالکل م يبو دهنش

 ...از ترس بغضم گرفت....بدم

 ..دادم حیرو برات توض یمن همه چ..گذرهیموضوع م نیوقت از ا یلیفرنود خ _

 :بازو مو هم تو مشتش فشرد و داد زد یکی اون

 ؟ ..خورهیتو به چه درد من م حیتوض _

 :ناله گفتم با

 ..تو روخدا آروم باش...فرنود..آروم باش _

 ..رخ صورت شو کنار صورتم گذاشت مین

 ..یهنوزم هست...يمن بود یِتو زندگ _

 ..بهم دست داد يحال بد هیکارش  نیا از

 ..فقط برو کنار..دمیحرفات گوش م يبه همه ...فرنود ولم کن _

 ..من و تو آغوشش جا داد يشتریحرص ب با

 ؟..چطور ولت کنم...کردم دایمن تازه تو رو پ _

 ..داغ شو تو موهام فرستاد ينفسا..گردنم فرو کرد يِشو تو گود صورت

 ...تقال کردم..پسش بزنم یراحت نیتونستم به ا ینم..تو مشتش بود زوهامبا

 :تمام خواهش و التماس گفتم با

 ....شمیم تیدارم اذ..فرنود تو رو خدا ولم کن _
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 ..کمرم قرار گرفت ياز دور بازوهام شل شد و رو دستاش

 ..خورد یداشت حالم به هم م گهید

 ..خورد یکیتکون کوچ..و به عقب هلش دادمبازوهاش گذاشتم  يدستم و رو بالفاصله

 ...نفس کم آوردم..افتاده بودم ریقفس گ هیتو  انگار

 ....کنمیخواهش م........سایکنار وا _

 :شد گفت یکه نفساش تند م یگوشم گذاشت و در حال يالله  يرو يا بوسه

 ..با آرامش..صحبت کرد شهیهم م ينجوریا _

 :گفتم یحال یب با

 ...ولم کن...رهیگیداره مفرنود نفسم  _

 :گردنم برداشت و زمزمه وار گفت يِو از گود سرش

 ...نفسات يفدا _

 ...لباش و رو لبام حس کردم یِلحظه داغ هیتو ..چسبوند میشونیو به پ شیشونیپ..رفتم یداشتم از حال م گهید

 ....محکم با دستام پسش زدم...وجودم پر از نفرت شد تمام

 ..دیکه خواستم از دستش فرار کنم دوباره بهم رس نیهم...ب رفتتلو خوران به عق تلو

 ...دمیکش رونیبا خشم مچ مو از دستش ب..دستم و گرفت مچ

اش زدم و هلش دادم به  نهیس يو با دست محکم رو..نکردم یکه همراه با سوزش دستم بود توجه يدرد به

 ..عقب

 ...برخورد کرد وارید يو سرش به لبه  جون به عقب رفت یمست و ب یبا تن...چشم برنداشتم ازش

به وضوح حس کردم رنگ از روم ..روون شده بود ییکف دست شو يها کیسرام يکه رو یظیخون غل دنید با

 ...دیپر

سرد  يها کیسرام يجونش که رو یهاج و واج به تن ب..حد محکم هلش داده باشم نیکردم تا ا ینم فکر

 ...شدم رهیافتاده بود خ

 ...ایخدا...کردم کاریمن چ...فرنود...کرد خی تنم

 ..اومدم رونیب ییلرزون برگشتم سمت در و از دست شو يسر برسه با قدم ها یکس نکهیترس ا از

 ..ومدیداشت به سمتم م بهار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٣٥٦ 

 ....منتظره رونی؟ شهنام ب...تو ییکجا _

 ..میبر _

 ..راه افتادم عیسر يقدم ها با

 ده؟یگت پرشده؟ چه رن یچ..نمیباران صبر کن بب _

 ...خوبم بهار _

 ..رفتم زیسمت م به

 ؟..فمیک _

 ؟...تو یزنیم جیچرا گ..تو شهنام با خودش برد فیک _

 ..دارم جهیخورده سر گ هی..ستیبهار حالم خوب ن _

 :و گفت دیخند بهار

 !گهیپس همون د _

 ..رستوران دنبال خودم کشوندمش یشو گرفتم و به سمت خروج دست

 :زد گفت یتو صداش موج مکه  یبا تعجب بهار

 خِ؟یدستات چرا  نمیبب..خورده آروم  هی...رفت یم جیباران تو که سرت گ _

 ..بود راه افتادم ستادهیا نیتر کردم و به سمت شهنام که کنار ماش عیها مو سر قدم

 ...ستیحالم خوب ن..ایزود باش ب..یپرس یبهار چقد سؤال م _

 ..رفتم  نیسمت ماش به

 :گفت شهنام

 ن؟یکرد رید نقدیچرا ا _

 :رو به شهنام به من اشاره کرد و گفت بهار

 ..میبر نیزود بش..خورده حالش بده هیباران  _

 :و راه انداخت گفت نیکه ماش نیپشت فرمون نشست و هم بالفاصله

 ؟..شده يطور زمیعز..باران _

 ...برو خونه فتیزودتر راه ب...رهیم جیخورده سرم گ هی _
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 :چشمش به من بود گفت هیو  یچشمش به رانندگ هیکه  همونطور

 ..فعال استراحت کن _

 ییاگه بال...رفت یچشمم کنار نم يلحظه فرنود از جلو هی یحت..دادم هیتک یمو بستم و سرم و به صندل چشما

 ؟...؟ فرنود...یقاتلِ ک...قاتل هی شمیمن م...اگه مرده باشه..ادیسرش ب

 ....نه....فرنود نمرده...ندارهامکان ..نه...ایخدا......که یکس

 ...کارو بکنم نیچطور تونستم باهاش ا...دیلرز یتمام تنم م...شد یلحظه به لحظه بد تر م حالم

 ..بدو اَم تونمیشم و تا م ادهیپ نیخواست از ماش یدلم م..آروم و قرار نداشتم...ایخدا

 ..زده بودن خیانگشتام ...نشست میشونیپ يرو يسرد عرق

 ..و راه انداخت نیشهنام در و باز کرد و ماش...باز کردمو  چشمام

 ...دمیشن ینم ییصدا چیه..دونستم کجام ینم...کردم یخودم و درك نم تیموقع اصال

که اسم مو  دمیفهم یاز حالت تکون دادن لبش م...کردیبهم نگاه م یرمق به شهنام نگاه کردم که با نگران یب

 ...زدیصدا م

 ...حال دستم و سمت شهنام تکون دادم یب...خورهیم کردم حالم بهم احساس

به سرعت  یشم دست ادهیکه خواستم پ نیو در و باز کردم هم...در بردم ي رهیجون دستم و به سمت دستگ یب

 ...به سمت عقب کشوندم

 ؟...يخودت و به کشتن بد يخوایم يشد وونهید _

 ....اون قد که داد زد به خودم اومدم...شهنام بود يصدا

 ..شدم رهیمات و مبهوت بهش خ...برگشتم سمتش...مانتومو ول کرد ي قهی

 ..نییپا یپرت کن نیخودت و از ماش یخواستیباران تو چت شده؟ م _

 ..باال ادیمعده ام داره م اتیاحساس کردم محتو...که خواستم جواب شو بدم نیهم

 ............جوب نشستم يشدم و لبه  ادهیپ نیاز ماش عیسر

 برداشت و  نیآب و از عقب ماش يشهنام بطر...رمیخواست بم یدلم م...سوخت یلوم مگ ته

 یتونستم حت ینم...نداشتم یاما جون..حالم بهتر شد کمی....دست و صورتم و شستم..لب جوب نشست کنارم

 ...دستم و تکون بدم

 ..عقب خوابوندم یرو دستاش بلندم کرد و رو صندل شهنام
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 ...خونه میر یزود م یلیخ..آروم باش زمیعز _

*** 

 ..تمام تنم کوفته شده بود...دمینزار رو تخت دراز کش یحال با

 ..شد دایفرنود از کجا پ ياصال سر و کله ....رمیازش خبر بگ يحاال چطور...کنم کاریچ..ایخدا

 ..کرد یامشب و برام مثل زهر تلخ م دیبا چرا

 ..چقد خوشحال بودم ارایو بگو که از نبود ک من

 ..دیتخت دراز کش يچراغ و خاموش کرد و کنارم رو شهنام

 ؟يبهتر..زمیعز _

 ...چشمام و باز و بسته کردم آروم

 ..زارهیو م رشیزود تأث يقرص که خورد نیا _

 ..قاتلم هیبفهمن من ..روشن بشه یهمه چ گهیاگه چند روزِ د...حال بهش چشم دوختم یب

 ؟...يکه من و دوست دار یگی؟ هنوزم م....یکنیم کاریتو چ.. شهنام

 ...شهیکه قاتلِ نم یشهنام عاشق باران گهید...قاتل هیطرف ...ادیطرفم نم یکس چیه گهید...نه

 ..دیبالش چک يشد و رو ریاشکم سراز...دیترک بغضم

 ..هام فرستادم هیعطر تنش و به ر...تو آغوشم گرفت شهنام

 ..شو تو مشتم گرفتم رهنیپ...مشیهم که هستم داغون تر م ینیمن از ا..یتو نباش اگه

 :گوشم آروم زمزمه کرد دم

 شده؟ يزیچ...یکنیم هیچرا گر...خانومم _

 ...شدم یو م...دلتنگش بودم...بود هیمن فقط گر جواب

 ..ما رو جدا کنن زارمینم....زارمینم..نه....جدا بشم شهیشهنام از هم يباعث بشه برا نکارمیا اگه

 ..زارمینم...بوده و هستآرامش من  لیتنها دل شهنام

 یطوالن يبوسه ا.. بشه کیواداراش کردم بهم نزد..دمیبه گردنش کش یو از آغوشش جدا کردم و دست خودم

 ..لباش گذاشتم يرو

 ...و پر حرارت به بوسه هام جواب داد گرم

 ...خودم و محکم تو آغوشش فشردم...دیلرز یم تنم
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 ...ووقت ازم جدا نش چیه..ازم جدا نشو شهنام _

 ..انگشتام قفل کرد يانگشتاشو ال به ال...و نوازش کرد موهام

 ...کنارتم شهیهم..زمیآروم باش عز _

 ...دمیکش رونیمو از دستش ب دست

 :مانع شد و گفت.. ارمیب رونیکه خواستم بلوزم و از تنم ب نیهم

 ..وقت هیبزار واسه ...ستیامشب حالت خوب ن...زمیعز _

 ..م و از تنم درآوردم شو پس زدم و بلوز دست

 :گوشش زمزمه کردم دم

 ...فقط تو...خوامیفقط تو رو م...من خوبم _

 ...و تو بوسه غرق کرد من

 ..من و شهنام ورق خورد ياز رابطه  يا گهیشب برگ د اون

 ...ازینه از سرِ ن.. رابطه از سرِ عشق و دوست داشتن بود نیا

 ..آرامشم لیدل...من بودم و شهنام..شد سپرده یبه باد فراموش یاون لحظه همه چ تو

 ینم یکس چیه..خواستم ازش جدا باشم یلحظه هم نم کی یحت گهید..داد یگرمش تنم و نوازش م ينفسا

 ..تونه مار و از هم جدا کنه

 ..میمونیتا ابد با عشق کنار هم م..و شهنام من

 ...میبه بوسه هاش جواب دادم و عاشقونه شب و به صبح رسوند مشتاقانه

 ..انداخت یگذشته م ادیمنو ...بود دهیچیکه تو فضا پ یعطر گس يبو...اتاقم شدم وارد

 ..که وسط اتاق بود رفتم و چراغ خواب و روشن کردم يا ينفره  هیبه سمت تخت ..رونینفس مو دادم ب دیام نا

 ...دمیبخار گرفته کش ي شهیبه ش یدست..پرده رو کنار زدم...رفتم يقد يسمت پنجره  به

 ...خورد یم شهیبه ش یبا آرامش خاص..نم نم بارون

 یبا فرنود صحبت م یشستم و کل یخانم جون م یِمیقد یِچوب یصندل يتو تراس رو...گذشته افتادم ادی

 ..میکرد

که جفت مون  ییروزا..آورد یترفند لبخند رو لبم م یو فرنود با کل..کردم یقهر م...که ازش دلخور بودم ییروزا

 ..میزدیمون حرف م ندهیو حال از آ شاد و سر
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 ..شدم رهینشستن خ یروش م فیبارون نرم و لط يکه قطره ها یچوب یِصندل به

 ..شد ریاشکم سراز........يکرد کاریتو با فرنود چ...يکرد کاریتو چ باران

از  يچند روز..شد یم شتریو ب شتریهر لحظه دلهره ام ب..عرق سرد کف دستام و پوشونده بود..دادیآزارم م فکرشم

من ..اگه مرده باشه..بودم دهیترس یلیخ..بزارم ونیرو با بهار در م هیقض نینتوستم ا یحت...اون اتفاق گذشته بود

 ییکه اگه بال..کردم یم دواریفکر ام نیخودم و با ا هاتن...دمیترس یکلمه تا سر حد مرگ م نیاز ا..قاتلم هی

 ..دیرس یزش ما يتا به حال خبر دیسرش اومده بود با

 ..ومدیبه سمت ساختمون م عیسر يکه با قدم ها دمیاشکام شهنام و د يپرده  پشت

رو با  ییبایهفت، تضاد ز قهیرنگ  يرنگ با بافت سرمه ا یمشک يپالتو..شدم رهیبهش خ..و پاك کردم اشکام

و لبش برام دست تکون با لبخند ر..نگاهش به من افتاد..لبخند رو لبام نشست...کرده بود جادیرنگ پوستش ا

 ..داد

 ..به سمت ساختمون اومد..دست تکون دادم براش

 ..جا نشست نیکه شهنام اومد و کنارم هم یهمون شب...تخت نشستم يو لبه  برگشتم

 ..!دادیبهم دست م يعطرش حال بد ياز بو یحت...چقد از شهنام متنفر بودم...به اون روزا...به خودم..دمیخند

 ..که کنارش آرامش و حس کردم يمرد..که همسرمِ يمرد...مردم نیعطر تنِ اعاشق ...حاال اما

 ........... دمیکش یقیعم نفس

مون قرار  نیشهنام ب..بلکه به اجبار..نه با خواست خودم....من از فرنود جدا شدم...کرد یفکر شو م یک

اما ..بودم ياز همه فرار..ارم برمخواست بز یدلم م..بود دهیبرام به آخر رس ایانگار دن..کالفه بودم..گرفت

 .........دادنم خود شهنام بود هادام لیو حاال تنها دل..هدف ادامه دادم یب...ناخواسته موندم...نشد

 ..به در خورد يا تقه

 ..تو ایب _

 ..وارد اتاق شد شهنام

 .چرا چراغ خاموشِ _

 ...نیبش ایب...روشن نکن شهنام _

 ...و به سمتم اومد دیکش برق کنار دیکل يشو از رو دست

 ..دست شو دور شونه ام حلقه کرد..تخت نشست يرو کنارم
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 ؟..ینشست یکیچرا تو تار _

 ...دلم واسه اتاقم تنگ شده بود _

 ..موهام زد يرو يا بوسه

 !تنگ شده بود یــلیمنم دلم واسه خانومم خ _

 ..فتخنده ام گر...بهم نگاه کرد طونیش..اش برداشتم نهیو از رو س سرم

 ...شو تو موهام فرو کرد صورت

 !؟...يخندیم یبه چ _

 ...چشمم مجسم شد يحال فرنود جلو یب ي افهیهمون لحظه ق تو

 ..از قبل شد شتریچشمم بود ترسم ب يکنار شهنام بودم و فرنود جلو نکهیا از

 ..و سفت تو آغوشش فشردم خودم

 ..آرامش و از دست بدم نیا خوامیشهنام نم _

 :به قلبش اشاره کرد و گفت..میدیحصار دستاش گرفت و با هم رو تخت دراز کش ونیم منو

 ...زمینباش عز یچینگران ه یینجایا یتا وقت _

 یاصال نم..شدم یافکار آزار دهنده رها م ياز همه ...کرد یکه تو حرفاش بود آرومم م یآرامش..صداش نیطن

 ..از اون فکر کرد ریغ يزیشد شهنام کنارم باشه و به چ

ترس ..بهم دست داد یتنش حس خوب ياز گرما....شهیمثل هم..تنش داغ بود...اش فرو کردم نهیمو تو س صورت

 ..قاتل باشم هیاگه  یحت..خواستم از دستش بدم ینم یطیشرا چیتحت ه..کرد یام م وونهیاز دست دادنش د

 ...که مانعم شد...بافت بردم يو به سمت دگمه ها دستم

 ...گهیوقت د هیواسه  میبهتره بزار...منتظر مونن نییپا همه اون..زمیعز _

 ..مچ دست مو گرفت...خودم و ازش جدا کردم...شد یبادکنک بادم خال هیمثل  درس

 ..ستین یاالن وقت مناسب...کنم ناراحت نشو یخواهش م...باران _

 ..رفتم يقد يو به سمت پنجره  دمیکش رونیو از تو دستش ب دستم

 ..امیم گهید قهیمنم چند دق..رونیبرو ب _

به جهنم که اون ...متوجه شدم بلند شده یبرخورد لباسش با رو تخت ياز صدا...حرص دستم و مشت کردم از

 ..منتظرمونن نییپا
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 ...مهم تر از بودنِ من باتو ا یچ

 ...معرفت یب..یستیتو کنارم ن گهید...سر فرنود اومده باشه ییبال اگه

 ...شد ریسراز اشکم

 :لب شو کنار گوشم گذاشت و گفت.....دیپشت به آغوشم کش از

 ..خواستم ناراحتت کنم یببخش بارانم نم _

 ..گوشم گذاشت يالله  يرو يبوسه ا و

 ...و فراموشت نشه نیا..من عاشق با تو بودنم _

 ...لبام کاشت يرو یقیعم يبوسه ...و  برگشتم

 ...!زدم یمنتظرمون بودن رو م نییکه اون پا ییکسا دیحتما ق...دادیادامه م نیاز ا شتریب اگه

 ...مشغول بودم شگاهیآزما تو

 ..کرد یام م وونهیاز فرنود داشت د يخبر یب...بردم یم شیدلهره کارام و پ با

هوا  کمیداشت راه افتادم تا  یآروم يکه فضا مارستانیپشت ب يبه سمت محوطه ...اومدم رونیب شگاهیآزما از

 ...بخورم

 داشیپ یچند روز کس نیبعد از ا شهیم یعنی..دادیسرش اومده بود که سروش تا حاال به بهار خبر م ییبال اگه

 ...نکرده باشه

 ...خوامینم یچیه گهیفرنود سالم باشه د...خودت به دادم برس ایخدا

 ...همه اضطراب کالفه شدم نیاز ا..فشردم یانگشتام و م مضطرب

 :لب گفتم ریز...خودم تشر زدم به

 ....اصال به درك...شدم از بس فکر کردم یروان...گهیبسه د _

فقط از خودم دفاع ..نداشتم ینقش چیمن ه..اتفاق بود هیاون فقط ...شد یم کیبهم نزد دینبا..مقصر بود خودش

 ..کردم

 ...سر جام خشکم زد...نمیبش یصندل يکه خواستم وارد محوطه بشم و رو نیهم

 سادهیدورتر از من وا کمیبا سرِ بانداژ شده .......زنده ست...فرنود.......زنده ست یعنی....نمیبیدرست دارم م ایخدا

 ...بود

 ...شدم میقا واریپشت د فتهینگاهش بهم ب نکهیقبال از ا...انداخت و اطراف و نگاه کرد ینگاه شیساعت مچ به
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 ...فرنود زنده ست....ایخدا...تر شد قیو عم قیرو لبم عم لبخند

 ...کنه یم کاریچ نجایا...خودش بود....نظر گرفتمش رِیز واریاز کنار د یمئن بشم دزدکمط نکهیا از

 ..شدم رهیتعجب به پشت سر فرنود خ با

 ..زیهمه چ یب يدختره ..ستیپس هنوز دست بردار ن...ومدیبود که داشت به سمتش م ارایک

 ...دمیشون و شن یسالم و احوالپرس يصدا...شدم رهیحرص به جفتشون خ با

 :ارایک

 ؟..يسر درد که ندار _

 ..ستمیبد ن _

 ..داره ییدختره عجب زور بازو _

 ..دیخند زیر زیر و

 :شد و گفت رهیحوصله بهش خ یب فرنود

 ...يجا که بهم بخند نیا ومدمین _

 سر و وضع؟ نیاون هم با ا نجا؟یا ياومد يچرا پا شد نمیاصال بب _

 ..کارم واجبِ..ومدمیم دیبا _

 ..رهیلو م یهمه چ نتیکنارِ من بب نجایاگه باران ا یدونیم _

 ...خوام ادامه بدم ینم گهید..نمیاتفاقا منم منتظر هم _

 :شد و گفت رهیبا بهت به فرنود خ ارایک

 ..میما با هم حرف زد ؟يادامه بد يخواینم ؟یچـــ _

 :دست شو تو هوا تکون داد فرنود

 ...مزاحم دنبالش باشم هیمثل  خوامینم گهید..وشم کردهفرام یراست یباران راست...ستمین گهیمن د _

 ..میزندگ یِپ رمیدارم م گهیمن د..یکارت دست بکش نیتو هم از ا بهتره

 ..من رو تو حساب باز کردم...تند نرو...صبر کن فرنود خان _

 ..بشه جادیا یخوام واسه باران مشکل ینم..زیاون نقشه رو هم به هم بر..کا رو نکن نیا گهید _

 ..شده زیواست عز يچه خبر شده؟ حاال که از دستش داد _
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 ...دیتو موهاش کش یگرفت و کالفه دست اراینگاهش و از ک فرنود

 ...برم دیبا گهیمن د _

پالتو شو  نیآست ارایخواستم در برم که ک یلحظه م نیتو آخر...هول شدم..سمت من ومدیداشت م....راه افتاد و

 ..گرفت

 ..صبر کن..فرنود _

 ..دیکش رونیپالتو شو از دستش ب نیآست یعصب فرنود

 ؟..يبود یسرِ قرار با ک یرفت یکه نم ییباران بفهمه روزا يخوا یتو که نم _

 ...........مدت که با من بوده نیفرنود تو ا یعنی....گهیداره م یچ...از نهادم بلند شد آه

 ..وم بودچون پاك و معص..یواسه زندگ..من باران و دوست داشتم _

_ ؟...بود حتیپس نسترن واسه تفر شیخواست یاگه واقعا م...ا 

 :زد داد

 ..بود حمیآره واسه تفر _

 ...بودم ستادهیبه زحمت ا...زانوهام سست شد.....چه خبره نجایا ایخدا..هیک گهید نسترن

 ..دادم هیتک وارید به

شانس و هم از  هیحرف، اون  نیا دنیشن مطمئن باش با..واسه برگشتن باران یشانس داشته باش هیاگه  _

 ..يدیدست م

 :بود گفت ختهیکه تو صداش ر یبا تمام خشم..دیلبش کش يدست شو مشت کرد و رو تیعصبان با

 ...کنم یمن چه غلط یگیحاال م _

 ..نشست ارایلب ک يرو يلبخند

 ...و گوش کن گمیم یفقط هر چ...یچیفعالً ه _

 :گرفت و ادامه داد انگشت اشاره شو به طرف فرنود و

 ...ندارم یکه بهت زدم اصال باهات شوخ ییباشه راجع به حرفا ادتیفرنود  _

 ...چرا..شد  ریاشکم سراز...دمیرو شن یهمه چ...نداشت يا دهیموندنم فا گهید

 ..؟ فرنود؟..يزیریاشک م يدار یواسه ک ،یواسه چ...ستیبا خودت هنوز مشخص ن فتیآخه تکل یلعنت

 ..توجه به راهم ادامه دادم یب..خودش بود...زد صدام
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 ...باران تو رو خدا صبر کن _

 ..دمیکش رونیدستم و از تو دستش ب یعصب..دستم و گرفت و

 ...شدم یاز دستت راحت م يمرد ی؟کاش م...يخوایاز جونم م یچ گهید..ولم کن یعوض _

 ...باران تو رو خدا آروم باش _

 ..کنمیم گم شو فرنود وگرنه حراست و خبر _

 ..ینیبیوقت من و نم چیه گهیکه برم د نجایاز ا دمیبهت قول م _

 ..خوامیو م نیمنم هم _

 ..برسونه بیبهت آس زارمیمن نم _

 ..زل زدم تو چشماش..برگشتم سمتش یعصب

 چیه گهیکردم د ینگاه م...بودن زمیهمه چ يروز هیکه  ییو تو چشما شستمیکارش اگه ساعت ها هم م نیا با

 ..نسبت بهشون نداشتم یحس

 ...فتیدنبال من راه ن گهید...واست متأسفم _

 ...راه افتادم و

 ...که ما رو به هم رسوند  اون

 ..اتفاق ساده بود هی

 ...از تقاطع دو جاده بود يعبور مرز مثل

 ..شهیبخار پنجره عمر منم حروم م مثل

 ..شهیجا شروع م هی جاده

 ..شهیجا تموم م هی جاده

 ..ده و تو وقف کدومش بکنممن جا نگاه

 ..یکنیتمومش م خودت

 ...من تمومش بکنم ای

 ..صدام کنه شهیبمونه از پشت ش یکی دیبا

 ..هاش نگاه کنه هیبه گر نهیمرد تو آ هی مثل

 ..شهیتونم نگانت کنم پشت ش ینم خداحافظ
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 ........شهیتو بدون من شروع م يبه بعد جاده  نیا از

 ..ومش بکنممن جاده و تو وقف کد نگاه

 ...من تمومش بکنم ای..یکنیتمومش م خودت

 ..دیدیحال و روز م نیمن و تو ا یکس دینبا...پشت دست اشکام و پاك کردم با

 ...تو اتاق نبود یکس...اتاق رست شدم وارد

 ...يزیریاشک م یبخاطر ک یلعنت..اشک تو چشمام جمع شد...نشستم یصندل يرو یعصب

 ...واست قائل نبود یارزش چیکه ه ی؟ کس..فرنود

 ..زدم یعصب پوزخند

 ..یعوض...ازت متنفرم...خواستم چون پاك و معصوم بود یباران و م..هه _

 ...شد یسرم داشت منفجر م..انگشتام سرد شده بود...شد یخشم از دهنم خارج م تیکلماتم با نها تمام

 ...دادم یو محکم فشار م..گذاشتم میشونیپ يدست مو رو کف

 ؟ینشست نجایچرا ا _

 ..اما نشد..اشکام بشم زشیکردم مانع ر یسع....بهار بود يصدا

 :گفت یبا نگران..دستم گذاشت يدست شو رو..زاونو زد کنارم

 ؟..شده ی؟ چ..یکن یم هیگر يباران دار _

 ......دادم حیو براش توض یاشک و بغض همه چ ونیم

 ...شد رهیو واج بهم خ هاج

 ..شهیباورم نم _

 ..لبش نشست يرو یختل ي خنده

 با نسترن؟..فرنود...هه _

 :دمیمتعجب پرس..حرفش اشکم بند اومد نیا با

 ش؟یشناسیمگه تو م _

 ...بودمش دهید ارایتو دانشگاه چند بار با ک _

 ...دندونام و رو هم فشردم یعصب

 ...کنمیخاطرات شو از ذهنم پاك م يخودش و اسم شو همه ...ستیبرام مهم ن یچیه گهید _
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 ..باران يراحت شد گهید _

 ..و بلند شد و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 ...کار بود نیکار آقا جون بهتر دیشا _

 ...گفتن نداشتم يبرا يزیسکوت کردن چ جز

 ..!عروس بشه خوادیخواهرت م...یبهتره به فکر فردا باش...زمیپاشو عز _

 ..لبم نشست يرو یجون یب لبخند

 ..کرد بلند شم هام و گرفت و وادارم شونه

 ....خورده سرِ حال باش هی _

 ...بهار _

 ..دلم گرفت بخدا...بابا يا _

 ..میبه کارا برس میخب بر یلیخ _

 ..یزندگ نیاز ا..از فرنود..بودم ریاما هنوزم دلگ..مهم تر از فرنود بود یلیشهنام برام خ نکهیروزا با ا نیا

 ......اما..خواستیمفرنود من و  نکهیا...کرد یگذشته داغونم م ادی

 ....دمیکش یقینفس عم...موندم یبارون منتظر م رِیکه ز ییروزا

 ...تموم شد یهمه چ..نداشت دهیحسرت خوردن فا گهید

 ..دهیاوضاع بهم آرامش م نیکه شهنام هست و تو ا خوبه

*** 

 ..شدم داریشهنام از خواب ب يصدا با

 ..شو داریب..خانومم _

 :آلود گفتم خواب

 ؟...چندهساعت  _

 :کرد گفت یکت شو مرتب م ي قهی نهیآ يکه جلو یحال در

_ ییاین یتونیاگه بخاطر امشب سرت شلوغِ م..مارستانیب میبر دیبا..ساعت هفت.. 

 ...بعدم..مارستانمیتا ظهر ب...رهیحوصله ام سر م یینه تنها _

 ..دیلباسم و هنوز نگرفته بودم خواب از سرم پر نکهیا يادآوریبا  و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٣٦٨ 

 ..لباســـم...شهنام يوا _

 :کرد و گفت یکوتاه يخنده ..طرفم برگشت

 !تونست باشه که خواب از سرت بپره یشوك م نیبهتر نیا...! افشویق _

 ..رمیگیم رمیم زمینباش عز نگران

 :رفتم گفتم یم ییاومدم و همونطور که به سمت دستشو نییاز تخت پا یحوصلگ یب با

 ..نداختم امروزکارا رو ا يآخه چرا من همه  _

 .....شهنام از پشت بغلم کرد هوی

_ له شدم...شهنام..ا!... 

 ..خوادیدلم م...یشیمثل بچه ها م یوقت _

 ..پشت گردنم گذاشت و برم گردوند يحرفش بوسه ا يادامه  يجا به

 ..خواست یو م نیدلم ا _

 ...ملبش نشوند يرو یکوتاه يو بوسه  دمینگاه مو ازش دزد...چشمام زل زد تو

 !دمیدونستم اگه تو نگاهش غرق بشم کار دست خودم م یم

 !؟..ییبرم دست شو _

 :نگام کرد و گفت طونیش

 !ياز دستم در بر یتون ینم یآسون نیباشه به ا ادتیاما ...برو _

 ..جدا شدم و همراه با خنده گفتم ازش

 ...حاال که در رفتم _

 !تند برداشتم يقدم ها ییبه طرف دست شو و

*** 

 ..حوصله بودم یخورده ب هی...مشغول کار شدم شگاهیآزما وت

 ..شگاهیشد بهار رفته بود آرا یم یدو ساعت...صبح بود ازدهیانداختم  یساعت نگاه به

پشت به من  ارایاومدم که ک رونیب شگاهیو از آزما دمیکش يبلند ي ازهیخم...خورده استراحت کنم هیدادم  حیترج

 ..بود ستادهیتو بخش ا

 ...دیبه گوشم رس شصدا
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 ...ببرم نیو بد شیآزما ياون برگه ها..یاتاق دکتر فروغ رمیمن دارم م يخانم داوود _

به  عیسر يکردم و با قدم ها یط یکی یکیپله ها رو ..معطل کنم راه افتادم نکهیحرف بدون ا نیا دنیشن با

 ...سمت اتاق راه افتادم

 ...و وارد اتاق شدم دمیکش نییرو پا رهیدستگ

 ...متعجب نگام کرد..زدمیو نفس نفس م سادمیمن که وسط اتاق وا دنیبا د..مشغول صحبت با تلفن بود شهنام

 ..!رو لبم نشست یقیلبخند عم زمیرو به هم بر ارایک يبار تونستم نقشه  نیا نکهیاز ا خوشحال

 ..ادسیرو به روم وا..بلند شد و به طرفم اومد زیاز پشت م...و قطع کرد یگوش شهنام

 ؟..!یزنیشده؟ چرا نفس نفس م يزیچ زمیعز _

 :کردم نفسامو آروم کنم گفتم یم یکه سع یحال در

 ..دلم برات تنگ شده بود یچیه _

 :ابرو شو انداخت باال و گفت..چشم ازم برنداشت....زد و با نوك زبون لباشو تر کرد یطانیش لبخند

 !يصبح که از دستم فرار کرد...! طونیش _

 ...!دم جبران کنمخب اوم _

 ..رو لباش گذاشتم یقیعم يپام بلند شدم و بوسه  يانگشتا يبگه رو يزیکه چ نیقبل از ا و

اومدم  ارایک ينقشه  ختنیاصال فراموش کردم بخاطر بهم ر...داد یمشتاق تر از من به بوسه هام جواب م شهنام

 ..!نجایا

 ..دیبه گوشم رسباز شدن درِ اتاق  يکه صدا میهم غرق شد يبوسه ها تو

 ..اراستینداشتم ک شک

 ...اجازه رو بهش ندادم و به بوسه ام ادامه دادم نیا..که خواست خودش و ازم جدا کنه نیمتوجه شد و هم شهنام

که  یشهنام خودش و ازم جدا کرد و در حال...ختیقلبم ر..دیچیبهم خوردن در تو اتاق پ يکار صدا نیبا ا که

 :گفت...شونه ام بود يدستش رو

 ..محل کارمه نجایا..يداد یادامه نم ارایک يبهتر بود جلو زمیعز _

 :گفتم ومدیم رونیکه از ته چاه ب ییبغض مو پس زدم و با صدا..! کردن یروم خال خیسطل آب  هیکه  انگار

 ..برم دیبا _

 :طرف در رفتم که بازومو تو مشتش گرفت به
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 ...باران _

 ..بکشم رونیتونستم بازومو از مشتش بن یحال شده بودم که حت یب انقدر

 ..بزار برم کنمیخواهش م _

 ..از دورِ بازوم شل شد دستش

 ..شهیواسه مون بد م..یشناس یرو بهتر م ییدختره عطا نیتو که ا..زمیعز _

 ..توجه به راهم ادامه دادم یاما ب..چند بار صدام زد..بگم اتاق و ترك کردم يزیچ نکهیا بدون

 ياز اون دختره ..از شهنام..لجم گرفته بود...شدن ریاراده اشکام سراز یب..اومدم نییاز پله ها پا تند يقدم ها با

 ...مزاحم شعــوریب

و به ..اشکام شدم زشیمحکم لب مو گاز گرفتم و مانع ر...که برام دست تکون داد دمیسالن سحر و د يانتها

 ......طرفش راه افتادم

 

 :شهنام

 ..داد توجه به راهش ادامه یب

 ...نشستم زیپشت م....دادم و برگشتم تو اتاق رونیمو ب نفس

 !حدس زدم باران باشه..به در خورد يتقه ا قهیاز چند دق بعد

 : لبخند رو لبم گفتم با

 ...زمیتو عز ایب _

 :لبخند مو جمع کردم و گفتم...دمیرو تو درگاه د ارایباران، ک يبه جا اما

 ن؟یداشت يامر...فکر کردم همسرمِ..دیببخش _

 :گفت یبود با لحن عصب ستادهیکه وسط اتاق ا همونطور

 ..نیو بب تیواقع..شهنام دور و برت و نگاه کن _

 :گفتم ارایتر از ک یعصب

 ..نیدیم لیرو به من تحو يتکرار يحرفا نیبار ا هیهر چند وقت ...رونیب دیلطفا بر ییخانم عطا _

 ...داد و صورت شو جلو آورد هیتک زیم کف دستاش و به...ستادیا زیو پشت م اومد

 ..که عشقِ باران نسبت به تو دروغه کنمیبهت ثابت م يزود نیاما به هم..رمیم...خب یلیخ _
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 :ادامه داد یشو جلوتر آورد و با لحن آروم صورت

 ..زنهیبا بوسه هاش داره بهت کلک م _

 ..به سمتش رفتم یصببلند شدم و ع زیاز پشت م..شو تحمل کنم اتینتونستم چرند گهید

 ...باران زنِ منِ.. یگیم يدار یچ یفهم ینم..چشم تو گرفته يعشق مسخره جلو نیا _

 ..کرد خودش و جمع و جور کنه یحال سع نیبا ا..جا خورده تمیبود که از عصبان دایرنگ و روش پ از

 ..که  ییتو نیاما ا _

 ... حرف زدن بهش ندادم ياجازه  نیاز ا شتریب

 ..کنم یوگرنه حراست و خبر م..خانم رونیب _

 ...شو ازم گرفت و اتاق و ترك کرد یعصب نگاه

 ..بود ارایک يمشغول حرفا يفکرم بدجور..رفتم زیروپوش مو درآوردم و به سمت رخت آو یعصب

 "کنم عشق باران نسبت بهت دروغه یبهت ثابت م"

 ..هم منو به فکر فرو برده بود نیهم

 ..برداشتم و اتاق و ترك کردم زیم يرو از رو یگوش..دمیکت مو پوش..که تو فکر بودم همونطور

 

 :باران

 ..و راه انداخت نیماش

 :دمیپرس

 ؟يریکجا م _

 :بود گفت یطور که حواسش جمعِ رانندگ همون

 ..شگاهیدم آرا ارمیم..نگران لباستم نباش..یکه خواست یشگاهیهمون آرا..واست وقت گرفتم _

 ..دوختم ابونیو ازش گرفتم و به خروم ...دلخور بودم ازش

 :گفت يلحن سرد با

 اتاق من؟ ادیب خوادیم ارایک یخبرداشت _

 ...ندادم یاما جواب.. سؤالش جا خوردم از

 :تر از قبل ادامه داد يجد
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 ..یخبر داشت داستیپ..از نفس نفس زدنت _

 :گفتم یعصب..داره یتیچه اهم حاال

 ..خب تو فکر کن خبر داشتم _

 ...مطمئنم _

 ..لحنش لجم گرفت از

 ..اگه ناراحتت کردم دیببخش _

 ..گمیجفت مون م تیمن بخاطر موقع..ستیالزم ن یمعذرت خواه _

 ..مهم تر از منِ ارایک داستیکه پ نطوریا _

 :گفت یعصب

 ..فتهیاتفاقا ب نیتو محل کارم از ا خوامیهم نم گهید..بچه گونه رو بزار کنار يحرفا نیا _

 ..زهیریمار خوش خط و خال زهر شو م نیدونستم باالخره ا یم..ردگلوم و فش بغض

 ..کشه یپا پس نم یراحت نیبود به ا دایپ

 شگاهیشدم و به سمت آرا ادهیپ نیاز ماش یبدون خداحافظ..و پارك کرد نیماش شگاهیآرا يجلو قهیاز چند دق بعد

 ..راه افتادم

 :گفت یو مدام م صورت مو پوشوند یاهیچند بار با ماسک گ يسعد خانم

 !پوستت خسته ست _

 ..کردم یرو تحمل م يخانم سعد يغرغر ها دیطرف با هیاز ...شدم یداشتم کالفه م گهید

حتما ..کرد ینگرانم م نیو هم...کردم یشهنام و درك نم یِناراحت..بود ارایفکرم مشغول شهنام و ک گهیطرف د از

 ...هست ییخبرا هی

 .......و شهنام ارایک حتما

 ...دیفکرش تنم لرز زا

 ...حواسم جمع شد يخانم سعد يصدا با

 ..يماه شد کهیت هیمثل ...زمیعز يآماده شد _

 ...صورتم انجام داده بود يرو ينسبتاً ساده ا شیآرا..به خودم نگاه انداختم نهیآ تو
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موهام گذاشته  يرو یو مشک دیسف يها نیبا نگ یتاج فَره هی..کامال جمع کرده بود بایمدل ز هیو هم با  موهام

 ...بود

 ...خوشم اومد شیکل از سادگ در

 ...اما بدجور پکر بودم..تو جشن بهار حالم گرفته باشه ومدینم دلم

 ..به صدا در اومد میگوش زنگ

 ..رو برداشتم یرفتم و گوش فیسمت ک به

 ؟..بله _

 ..ریلباس و بگ ایب..شگامیباران دمِ آرا _

 ..رفتم نییاز پله ها پا..رو قطع کردم یکه گوش همونطور

 :ساك لباس و دستم داد و گفت..به سمتم اومد دنمید با

 ...همه تو تاالر منتظرن..زود بپوش _

 ..حرف ساك و ازش گرفتم و برگشتم داخل یب

 ...بود کیش یلیتن خورش خ....دمیلباس و پوش يدیخانم سع اریکمک دست به

مدل ..پارچه کار شده بود يرو یفیرنگ با دوخت ظر ییطال يو گل ها..رنگ یراسته مشک یِماکس راهنیپ هی

 ..کار شده بود ییطال يبا گل ها یمشک ریحر قهیتا  نهیس يبود و از باال یاش اسک قهی

پالك زدم و  يرو يشدم و بوسه ا رهیآوردم بهش خ رونیلباسم ب رِیکه اسم شهنام بود و از ز يریزنج پالك

 ..انداختم رهنمیپ يرو

 نیبه ماش..که تنش بود يدیسف راهنیو پ يکه با کراوات سرمه ا یخوش دوخت يکت و شلوار سرمه ابا  شهنام

 ...داده بود هیتک

 ...!و نگاهش کنم نمیداشتم ساعت ها بش دوست

 ...گرفت و پشت فرمون نشست نیشو از ماش هیمن تک دنید با

 ..دو شهنام راه افتا نینشستم تو ماش...عقب گذاشتم یمو صندل لیوسا

 ..گهینم يزیچ يزیآخه چرا چ! کله شو بکنم خواستیدلم م..نگفت یچیبه تاالر ه دنیرس تا

حد تو  نیافتاده باشه که شهنام تا ا یاتفاق دمیترس یم..همش دلهره داشتم ...دادیعذابم م شترینزدنش ب حرف

 ..خودشه
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 ..میتو دست شهنام وارد سالن شد دست

 ...هم تو مراسم حضور داشتن دیاقوام عمو وح شتریب..میاقوام سالم کرد يبه همه  رو

 ..واقعا خوشحال بودم دمشونیدیکنار هم م نکهیاز ا...میآخر به سمت بهار و سروش رفت در

 ..نشسته بودن نایکه مامان ا يزیسمت م میو برگشت میگفت کیتبر بهشون

 ..بودن یکوبیپااون وسط در حال رقص و  يچند نفر..رو تو فضا پخش کرد يآهنگ شاد یج يد

 ..و مشغول صحبت بود...به شهنام بود که کنارِ من سمت چپ آقا جون نشسته بود نگاهم

 ...گفت کالفه شده بودم ینم يزیچ نکهیا از

 ..برگشت طرفم..متوجهم شد...دست مو دور بازوش حلقه کردم...دست و اون دست کردم نیا کمی

 ؟..یناراحت يزیشهنام از چ _

 ..زمیعز ستین يزیچ _

 ..نداره اخمات تو هم باشه یلیوگرنه دل.. هست يزیچ هی..چرا _

 :گفتم يبا دلخور...نداد یجواب

 ..کنم یکار و نم نیوقت ا چیه گهید ؟يناراحت شد دمتیبوس نکهیاز ا _

 ..بــاران _

 گم؟یدروغ م..هیچ _

 :داد و گفت رونینفس شو ب کالفه

 ..کن رونیبچه گانه رو از سرت ب يفکرا نیا _

 :گفتم یاما با لحن آروم یعصب

 ه؟یرفتارا چ نیا لیدل یبگ شهیپس م _

 ..میبرگشت..من و شهنام قرار گرفت يرو شونه  یلحظه دست نیهم تو

 ..شده بود رهیبود که با لبخند به جفتمون خ نیریش خاله

 !زوج خوشبخت حالشون چطوره؟..! به به _

 ..لبخند جواب دادم با

 ..خاله جون میخوب _

 :کرد و گفت یبه شهنام احوالپرس رو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٣٧٥ 

 ..!نیوسط برقص نیبر...ریدست خانم تو بگ..بلند شو شهنام خان _

 ...کرد یخاله هم با کف زدن ما رو تا وسط همراه...میرقص رفت ستیتو دست شهنام به سمت پ دست

 ...تو فضا پخش شد يشاد آهنگ

 ..!!ضورم شده بودانگار حاال متوجه ح...لبخند زدم...میستادیهم ا يرو روبه

 ..دستام و تو دستش گرفت...جون گرفتم...شد رهینگاه خاص بهم خ هیبا ...دیبه روم پاش یقشنگ لبخند

 ..تازه تو بپوشو  راهنیپ امشب

 ..ناز تو بزار پشت گوشو یموهاب

 ..با خودت روبه رو شو نهیآ يتو

 و  اهیبگو دو چشم س ینیبیم یچ

 ..صورت ماه و هیو  نیریش ي خنده

 ..ــایب..منــــــــو چشم به راهــــــــو گهیتو نزار د ایب ایب

 ....شد یسالن همراه با آهنگ خاموش و روشن م ينورها رقص

 ..نبود ریتأث یشهنام هم ب يکه رو...رو بوجود آورده بود يپر انرژ يفضا

 :بلند دم گوشم گفت يفضا استفاده کرد با صدا یِشلوغ از

 ..!شده یخواستن یلیبنظرم امشب خ..سادهیروم واخانم خوشگل روبه  هی _

 ..رویقدم جلو تا نشده د هی ایو ب ریقدم جلو دستام و بگ هی ایب

 ...زمیعز یمن زیبهت بگم فداتشـــــم عز خوامیبا خودتم م آره

 ..!که مانعم شد...با کدوم خانومِ نمیکه بب برگشتم

 ...من خوبم فضا فوق العادست یخوب تو

 ..هست يا گهید زیمگه چ نیاز ا بهتر

 :و گفت...سر داد يبلند ي خنده

 !؟..یکنیپشت سرت و نگاه م يگرد یچرا برم _

 ..دســـــت يدیتکون نم یچرا ساکت پس

 ..از دل و جون..از دل و جون خوامتیقــدم تا بهت بگم م هی

 ...جلوتر تا بشه کمتر فاصله هامون ایب
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 ..شدم رهیش خبا لبخند به..! متوجه منظورش شدم حاال

 ..با تمام وجود..دوستش داشتم...کرد یآرومم م یلیخ..حرفاش..لبخندش..حضورش کنارم ایخدا

 ..!میعروس راه افتاد نیسرِ ماش پشت

 ..بود یغم هیاما ته دلم ...خوشحال بودم یلیبهار عروس شده بود اون هم عروسِ سروش خ نکهیا از

 ...ریبخ ادشی..هامون طنتیش..هامون يلجباز...دعواهامون..هامون يزخاله با...میکنار بهار شاد بود ییروزا چه

 ...کرد یدرکم م..دیفهم یم...تر بود کیخواهر به من نزد هیاز  بهار

 ...بکنم يحاضر بودم بخاطرش هر کار...عاشقش باشم شدیباعث م نیهم...زدینم هیکنا...دادیحرفاش آزارم نم با

 ...تبهار بود که هوام و داش شهیهم آخه

 ...رفت ناراحت بودم یم میتوش بزرگ شد یکه با هم از بچگ ياز خونه ا نکهیا از

باشه  نایبهار که کنار مامان ا کردمیاما احساس م..شد من ازشون جدا شده بودم یم یچند که چند ماه هر

 ..تنها باشن نکهیبهتره تا ا یلیبراشون خ

 !نکرد هیگر نقدیروس شدم واسه من امن ع یوقت! کرد هیواسه بهار گر یلیمامان خ امشب

 ...که شهنام آرومم کرد يطور..ام گرفت هیگر منم

 ...بودن دهیشو چ لیوسا دایبهار به کمک مامان و خاله و شیچند روز پ....داشت یقشنگ یِنقل ي خونه

 ..خودم ي قهیبه سل...نمیمو خودم تو خونه م بچ لیمنم دوست داشتم وسا..دلم گرفت ییجورای

 !بود بیغر بیهم عج يمراسم خواستگار یرفت حت شیپ یهول هولک یاونقد که همه چ اما

 !خواستگار يخونه  میما رفت...ما يخونه  ادیخواستگار بلند شه ب نکهیا يجا به

خوش رنگ و لب سوز  ییچا هیاسترس دم کردن  شونیدخترا که روز خواستگار هیمنم مث بق نکهیا يجا  به

 ...دارن، داشته باشم

 ...حالِ بد آقا جون به جونم افتاده بود استرس

اون ..دست به دست هم داد تا کنارش آرامش داشته باشم زیهمه چ..ستمین یکنار شهنامم ناراض نکهیاز ا حاال

 ....یاسترس و نگران یهم بعد از کل

 ...و از عشقم به فرنود گفتم از خودم بدم اومد سادمیشهنام وا يجلو نکهیا از

 ...شدم یداغون نم نقدیا گهیحاال د..کنهیم کاریداره باهام چ دمیفهمیم زودتر کاش

 ...فرنود به جفتمون بد کرد...دادیآزارم م گهیخوبمونم د ياون روزا فکر
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که با فرنود بودم و  ییحسرت روزا گهیاما د..شدم یم تیاز فکر کردن به گذشته اذ...برام مهم نبود گهید

 ...خوردمینم

 ..سپردم یم یرو به باد فراموش یهمه چ يروز هی دیبا باالخره

*** 

 ...خسته بودم یلیخ...کردن یذوق ذوق م يپام بدجور يها انگشت

 ...مو پاك کنم شیحوصله نداشتم آرا یحت....نگاه به خودم انداختم هی نهیآ تو

 !درد گرفته بود يرموهام بدجو...آوردم رونیموهام ب يها رو به کمک شهنام ازال به ال ییمو ریدونه گ دونه

 ..خورد یم پیدرست پشت لباسم ز..لباس مو باز کنم اما نشد پِیز خواستم

 ..کرد یم زونیداشت کت و شلوار شو آو شهنام

 :نشستم و گفتم یپاتخت يرو

 ..رسهیدستم نم....لباس مو باز کن پیز...خسته ام یلیشهنام خ _

 ...!شما فقط اشاره کن..چشم _

 ...گردنم گذاشتم و ماساژش دادم يدستم و رو نییپا دیکش یو م پیهمونطور که ز...کردم یکوتاه ي خنده

 ..دیکش نییلباس و پا پیز...نشست یپا تخت يرو کنارم

 ...فراموشم شد میتمام خستگ....کمرم حس کردم يلباشو رو يگرما

 .....آورد رونیاز تنم ب مهیو تا ن لباس

 :دم گوشم زمزمه کرد..داد یت مکه دستاشو آروم رو بازوهام حرک همونطور

 ...واسه جفتمون..باشه ییایشبِ رؤ هیمون  یخواست شبِ عروس یدلم م یلیخ..یدونیم...بارانم _

 ...باشه مونیشبِ زندگ نیتر ییایامشب رؤ خوامیحاال م...وادارت کنم یستین یکه راض يخواستم به کار ینم اما

 :ادامه داد...گردنم حس کردم يرو نفساشو

 ...بِ من و توش _

 ..رو دستاش بلندم کرد و

 ...ام گرفت خنده

 ..نیشهنام بزارم زم _

 ..اتاق و باز کرد در
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 !؟يریم يکجا دار _

 :لبخند بهم نگاه کرد با

 !ینیبیحاال م _

 ..کردم و گفتم زیر چشمامو

 ..یزنیمشکوك م _

 ..سر داد يبلند ي خنده

 !خورمتینترس نم _

 :گفت..در و باز کنه نکهیچپ راهرو بود رفت و قبل از اکه سمت  یاتاق نیطرف آخر به

 ..!چشمات و ببند _

 ..دمیخند

 !گه؟؟ید زیسوپرا هی _

 ..چشمام و بستم و

 ...میوارد اتاق شد دمیاطراف فهم يفضا ياز گرما...دیباز شدنِ درِ اتاق به گوشم رس يصدا

 ..!نییشهنام بزارم پا _

 :گذاشتم گفت نیکه آروم رو زم همونطور

 ..!حاال چشمات و باز کن _

 ...بزرگ بایساده وسط اتاق تقر یِچوب يتخت دونفره  هی! عجله چشمام و وا کردم با

 ..شده بود دهیتشک کش يرو يدیدست سف کی ي ملحفه

 ...قد بود میقد و ن يکنار تخت شمع ها يها یعسل يرو

 ..برق رفت و چراغ و خاموش کرد دیبه طرف کل شهنام

_ نمیبینم یچیمن ه شهنام..ا.. 

 ..و گرفت و به طرف تخت رفت دستم

 ..میشمع ها رو روشن کن نجایا ایب _

 ..اتاق روشن شده بود يفضا بایتقر...دقت تک تک شمع ها رو روشن کرد با
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اتاق  نیآقا جون و خانم جون تو هم یِمیقد لیوسا شتریب..اتاق به چشمم خورد يآقا جون گوشه  مِیقد گرامافون

 ...بود

 ..!میدیکش یاتاق سرك م نیتو ا ادیبا بهار ز میکه بود بچه

 ...رو لبم نشست یقیلبخند عم....ملحفه رو کنار زد...مو از اطراف گرفتم و برگشتم سمت شهنام نگاه

 ....رز قرمز يتشک پر بود از گلبرگ ها يرو

 ...........پر از عشق مو بهش دوختم نگاه

 ...تن شو با جون و دل احساس کردم يگرما...بهم دست داد یخوببرخورد گلبرگ ها به تنم حسِ  از

که پر از عشق و احساس من و شهنام کنار هم  یشب...رو برام رقم زد ییایشب رؤ هیازش ممنون بودم که  چقدر

 ..میبود

 ...!یفارغ از هر دل مشغول..یاز هر غم فارغ

 ...کوفته بود یلیشدم تنم خ داریکه از خواب ب صبح

 ..هفت صبح بود...به ساعت انداختم ینگاه...دمیگردنم باال کش ریملحفه رو تا ز...ده بودش سردم

 ..لحظه شهنام وارد اتاق شد نیهم تو

 :لب داشت گفت يکه رو يلبخند با

 ..خانومم ریصبح بخ _

 ..تخت نشست يکنارم لبه  و

 ...دمیکش يا ازهیخم

 ...ستیحالم خوب ن...شهنام سردمِ..سالم _

 :گفت یبا نگران..کرد رییحرفم حالت چهره اش تغ نیا با

 ؟..يسرما خورد زم؟یشده عز یچ _

 ..گذاشت میشونیپ يشو رو دست

 خونه؟ یبمون يخوایم...يخورده تب دار هی _

 ..نگاهش کردم مهربون

 ..!بهتر نیاز ا یچ _

 :برداشت و گفت یعسل يساعت شو از رو..زد لبخند
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 ؟...تو اتاق خودمون يبر يخوایم.....حتما بخور..تو کشو هست يقرص سرما خورد...رمیمن دارم م _

 :گفتم يحالت بچه گونه ا با

 !ستیلباس تنم ن _

 :شد گفت یبود رو دستاش بلندم کرد و همونطور که از اتاق خارج م دهیچیکه دورم پ يملحفه ا با

 ..!برم سرکار خوامیمن م _

 ..ام گرفت خنده

 !؟..مگه جلوتو گرفتم...! خب برو _

 :گوشم زمزمه کرد دم

 !برسم رید شهیباعث م..ادیکه خانوم ناز و قمزه م ينجوریا _

 ..شدم رهیبهش خ یاخم مصنوع با

 !شمیم يبه بعد جد نیخب از ا یلیخ _

 ..دیخند

 !ستیدست خودم ن...آخه چه کنم که اخماتم دوستدارم _

 ....!لوس نشو شهنام _

 ...کرددرِ اتاق و باز ...دیبلند خند يصدا با

 !باشم بهتره يفکر کنم منم جد...خب یلیخ _

 !یستین یاصال دوست داشتن یشیم يجد یاما تو وقت _

 :ابروشو باال داد و گفت يتا هی _

 !نطوریکه ا _

 ..گونه ام گذاشت يرو يبوسه ا...دیتخت خوابوندم و پتو رو سرم کش رو

 ...ریحتما تماس بگ یداشت ياگه کار...زمیعز نمتیبیعصر م _

 :لبم گفتم يکه دستم تو دستش بود با لبخند رو همونطور

 ..زمیچشم عز _

 :گفت..نگاهم کرد و چشماشو آروم رو هم گذاشت و باز کرد مهربون
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 ...مراقب خودت باش _

 ..اتاق و ترك کرد و

*** 

 ...باشه دیاحساس کردم اذان مغرب با...بود يهوا ابر...شدم داریاذان از خواب ب يصدا با

 ...عصر بود کیانداختم ساعت  یعت نگاهسا به

 ...گرفتم یدوش م هی دیبا... چوندمیملحفه رو دور خودم پ! که پتو رو زدم کنار چند بار عطسه کردم نیهم

 ......ودیشده  نیچشمام سنگ...نسبت به صبح حالم بد تر شده بود...اومدم رونیساعت از حموم ب میاز ن بعد

 ...دمیو مسکن خوردم و دوباره خواب یقرص سرماخوردگشد نماز مو خوندم و  يطور هر

*** 

 ....گشتم خونه یزودتر برم دیبه خاطر باران با...عصر بود يکاینزد

 ..به در خورد يبرداشتم و که تقه ا زیرخت آو ياز رو پالتومو

 ...دییبفرما _

 ...دمیرو تو درگاه د ارایبرگشتم سمت در که ک و

 :و گفتم کردم زونیمو دوباره آ پالتو

 ..امرتون _

 ..باهات حرف بزنم دیبا _

 ...عجله دارم..اومده شیبرام پ يکار هی _

 ..قهیفقط چند دق کنمیشهنام خواهش م _

 :گفتم یعصب

 ..جا محل کارمِ نیا ییخانم عطا _

 :حرص کلمه ها رو ادا کرد با

 ..تو روشن کن یبلوتوث گوشلطفا ...بهت ثابت کنم عشق باران به تو دروغه خوامیم یجناب دکتر فروغ _

 ..زدم يزیتمسخر آم پوزخند

 ..رونیب دییبفرما..هیچ ایمسخره باز نیا ییخانم عطا...هه _

 ...شهنام_
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 :من بالفاصله حرف شو اصالح کرد یِنگاه عصب با

 ..برات بفرستم لمیف هی خوامیم..بهت ثابت کنم دیبا...کدومِ يمسخره باز یدکتر فروغ _

 ...ینیرو بب یهمه چ خودت يبا چشما تا

 ...آوردم رونیپالتوم ب بیرو از ج یگوش...دیقلبم لرز...که به گوشم خورد لمیف اسم

 ...کردم کیکل لیفا افتیدر يرو

 ..کردم یرو پل لیاز چند لحظه فا بعد

 ...خوب نگاه کن..خب جناب دکتر _

 ..شدم رهیخ یگوش يدقت به صفحه  با

 ....داشت یکه پشت سرش قدم برم يو مرد...وارد کوچه شد ابونیخ چِیبه باران افتاد که از پ چشمم

 ..شد یتر م قیعم میشونیبه لحظه اخم رو پ لحظه

 ..دندونام و رو هم فشردم یعصب...آه از نهادم بلند شد...........فرنود...دقت نگاه کردم با

 ....کهیمرت نیاون هم با ا..کنه یم کاریچ نجایا...باران

 :لب داشت گفت يکه رو يدخن شیبا ن ارایک

عشق باران ! شهیدم پر م یهمسر محترمتون دور از چشم شما با ک نیبب..جانب دکتر خوب چشمات و وا کن _

 ! نهیبه تو هم

 :اشاره کرد یبه گوش و

 ...نیبب _

 :داد زدم ارایرو به ک! چشمام و گرفته بود يخون جلو..بودم یعصب

 ..رونیبرو ب _

عقب برداشت و اتاق و ترك کردچند قدم به ...شد شوك.. 

 ...دمیکوب یم زیم يدست مشت شدم و رو...و پرت کردم کف اتاق لیرفتم تمام وسا زیبه سمت م یعصب

 .....چــــرا..فتهیدنبالت راه ب دیچرا با کهیاون مرت....يکرد کاریتو با من چ یلعنت_

 ...زدمیتمام خشم نفس نفس م با

 ..م و پرت کردم گوشه اتاقروپوش مو از تنم درآورد یعصب

 ...مو برداشتم و به سمت خونه راه افتادم کت
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 ...دمیبه هم خوردن درِ سالن از خواب پر يصدا با

 ..شده بود کیهواتار..و نگاه کردم رونیاز پنجره ب...دیکوب یام م نهیقلبم محکم به س...شدم شوکه

 :دیرس میشهنام به گوش یِعصب يصدا

 ؟......بـــاران ییکجــا......بــاران _

 ...کرد خی تنم

 ...اومدم رونیجون پتو رو زدم کنار و از تخت ب یب

 ...لرزون درِ اتاق و باز کردم  يدستا با

 :ام بود گفتم نهیس يقفسه  يهمون طور که دستم رو...ومدیداشت از پله ها باال م شهنام

 ....؟ مردم از ترس...شده یچ _

 ..پله نشستم يحال رو یرفت و ب لیتحل میانرژ تمام..بهم چشم دوخت تیعصبان با

 :دمیپرس ومدیم رونیکه از ته گلوم ب ییصدا با

 شده؟ یچ _

سمت ...چشمام و رو هم فشردم...دیبرق از کله ام پر...تو صورتم زد یلیس هیجواب سؤال مو بده  نکهیا يجا به

 ...چپ صورتم سوخت

 ...کارشو خواستم بدونم نیا لیم دلو با نگاه پرسشگر....شدم رهیو مبهوت بهش خ مات

 :گفت یشو به سمتم گرفت و با لحن عصب یگوش

 ؟...يکردیم کاریچ یعوض نیهــان؟ تو با ا ــه؟یچ نیا _

 ...گشتم یکه از داروخانه برم...همون روز بود...شدم رهیخ لیموبا يصفحه  به

 ..خودشِ همون روزِ....دمیکش رونیدست مو از دستش ب تیبا عصبان...دستم و گرفت فرنود

 :داد زد یعصب

 ؟....چرا دنبالت راه افتاده کهیمرت نیا _

رو به ...کثافت باالخره کار خودش و کرد ياون دختره ...ختیباالخره زهر شو ر..تو چشمام حلقه بست اشک

 :شهنام گفتم

 ...شهنام...دروغه _

 ..داد زد یعصب
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 ؟..دورغــه؟ آره _

 :اشاره کرد و گفت یگوش به

 ؟..لمیف نیتو ا هیک نیپس ا _

 ..نداشتم که بدم یجواب هیگر جز

 ؟یچرا اون روز که دنبالت کرد بهم نگفت _

 :گفتم ختمیریکه اشک م همونطور

 ..یکن یاشتباه م يشهنام دار _

 ...؟ منِ احمق و بگو که بهت اعتماد کردم..کنم یرو دارم اشتباه م یچ یچ _

 ..بود یبخاطر چ اراینسبت به ک تتیحساس فهممیم حاال

 :کرد و ادامه داد یتلخ ي خنده

 ....یبش یکیبا من  یوقت نخواست چیتو ه _

 ؟..یگیم يدار یچ یفهمیم..بس کن شهنام _

 ؟..آره..بود کهیمرت نیفقط واسه خاطر ا ياگه باهام راه اومد يشد کیاگه به من نزد _

 :گفتم یعصب

 ..بسه گهید..يخواست بارم کرددلت  یچشم و رو هر چ یب يبه خاطر اون دختره  _

 ..کردم یها به حرفاش فکر م نیزود تر از ا دیبا...و بهم گفته قتیحق يهمه  ارایک _

 ...ختیبهم ر یهمه چ هویچرا ..دمیشن یداشتم م یچ ایخدا

مون به جفت...يبد کرد...باران يبد کرد...بار زخم خورده بود هیکه  يمرد...يکرد يمرد باز هیتو با احساسات  _

 ....يبد کرد

 ...و پس زدم اشکام

 ..نداره قتیحق يکه بهم نسبت داد ییکدوم از کارا چیه _

 ...صدات و بشنوم یحت خوامینم گهید...نگو باران یچیه _

 ...دمینال يناباور با

 ..شهنام _
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 ...اشاره شو به سمتم گرفت انگشت

 ..موندم یمهم باهات ن هیثان کیمرد نبود  رِیپ نیاگه به خاطر حالِ ا _

 :پر از التماس و خواهش گفتم یلحن با

 ..داروخانه رمیکردم که دارم م یاگه مشکل از من بود که اون روز خبرت نم _

 ما رو خراب کنه؟ يرابطه  نهیهدفش ا یعوض يکه اون دختره  یفهم ینم چرا

 :زد و گفت یعصب پوزخند

 ..بوده تموم شده یهر چ گهید...رابطه فعال دست نگه داشته بودم نیکاش واسه ا _

 ..گرفتم واریمو به د هیزحمت بلند شدم و تک به

 ..به همسرم عالقه دارم..کنمیمو م یگفتم که دارم زندگ..دمشید ابونیسرِ خ یاون روز اتفاق _

 ..منم باهاش بحثم شد..زد یاون حرف خودش و م اما

 :گفت یعصب

 ....ادامه نده _

 :زدم داد

 اما حرف من که زنتم و نه؟ يباور کردتو حرف اون دختره رو  _

 ..راه ما از حاال به بعد از هم جداست...یفهم یم...يواسم مرد...باورت ندارم گهید...داد نزن _

 ..رفت نییتند از پله ها پا يبا قدم ها و

 :اشک و بغضم داد زدم ونیم

 ؟..یترکم کن نکهیاز ا ؟یترسونیم یمن و از چ _

 ...و رفت دیتو هوا تکون داد و درِ سالن و بهم کوب یدست..دادیم که به راهش ادامه همونطور

 ....پله نشستم يرو یحال یب با

 ...نداشت تیبرام اهم یچیه گهید...سرم خراب شد يرو ایشهنام دن يبا حرف ها...شد ریاشکام سراز لیس

 ..آرامشم بود لیکه تنها دل یکس...شهنام..نداشت ییکردن معنا یزندگ گهید

 .....دادیعذابم م نیو ا..شکل بهم پشت کرده بود نیه بدترب حاال

 ...مرتکب نشدم یتونستم بهش بفهمونم که من اشتباه یچطور م...ومدیازم بر نم يکار چیه ایخدا...زدم زار

 ....مون بود نیکه ب یحداقل به خاطر عشق..کرد یحرفام و باور م دیبا
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 ....کنار گذاشت..عالقه مون رو  عشق و...با هم بودن مون رو...مدت و نیا تمام

 ...از ته دلم...خواستمش یم....مدت فقط و فقط با عالقه کنارش بودم نیا تو

 ...اما شهنام بمن پشت کرد و رفت...خواستمش یتمام وجود م با

 ...يکار چیه..ادیازم برنم يکار چیه گهید

 ....زنگ تلفن به خودم اومدم يصدا با

 ..ومدم و به سمت تلفن رفتما نییرمق از پله ها پا یب

 بله؟ _

 شهنام خوبه؟ ؟یخوب...زمیسالم عز _

 ...ختمیصدا اشک ر یبهار ب يصدا دنیشن با

 :از طرف من نگرفت گفت یکه جواب بهار

 ...بـاران....الو _

 :زد گفت یتوش موج م یکه نگران ییبا صدا..دیام به گوشش رس هیهق هق گر...شکست بغضم

 ؟یکن یم هیگر يرچرا دا......باران _

 ..نداشتم که بدم یجواب هیگر جز

 ؟..شده یبگو چ..نصف عمر شدم  _

 :گفتم هیگر ونیم

 ..ستیاصال حالم خوب ن...نجایا ایبهار پاشو ب _

 افتاده؟ یاتفاق _

 .......ایتو رو خدا پاشو ب _

 ..رسونم یزود خودم و م یلیمن خ..تو فقط آروم باش.....باشه..زمیباشه عز _

 ..رو قطع کرد یشگو و

 

 :شهنام

 ..روندم یهدف م یپدال گاز گذاشتم و ب يپام و رو یعصب

  نمیتونستم بب ینم....اما دست خودم نبود...تند رفتم دونستمیم...بودم یخودم عصب از
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 ..زنِ منو لمس کرده فشیدست کث..شهیم رهیخ..باران يتو چشما کهیمرت اون

 ..من تمام گذشته رو کنار گذاشته بودم..ردک یازم پنهون م دینبا...بد کرد باران

 گهید..من و داغون کرد هیقض نیبار ا کی...اعتماد شدم یدوباره ب...اول يشده مث روزا زیحاال دوباره همه چ اما

 ....بار دوم تحمل کنم يتونم برا ینم

 ..زنگ خورد میلحظه گوش نیهم تو

 :جواب دادم یعصب

 بله؟ _

 ؟یخوب ؟ییسالم کجا _

 ...رونینفس مو دادم ب یعصب

 ....ندارم یاصال حال و اوضاع خوب...نه سروش _

 :دیپرس نگران

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یچ _

 ؟..سراغت امیم ییبگو کجا..تونم صحبت کنم یپشت تلفن نم _

 ..منتظرم..مارستانمیب _

 ..فعال..خب یلیخ _

 ..دادم ریمس رییتغ مارستانیبو به سمت ...بغل دستم پرت کردم یصندل يرو قطع کردم و رو یگوش

**** 

 ...به صدا دراومد فونیآ زنگ

 ..رفتم و درو باز کردم فونیبلند شدم و به سمت آ یحال یب با

 ...دیترک یاز درد داشت م.. دستام گرفتم ونیسرم و م....و رو کاناپه نشستم برگشتم

 ...باز شدن درِ سالن به گوشم خورد يصدا

 ..شد ریبهار اشکم سراز دنیبا د..بلند کردم سرمو

 :دستاش گرفت نیصورت مو ب...اومد و کنارم نشست مهیسراس

 شده؟ یصورتت چ _

 ..من و تو آغوش گرفت.. نداشتم که بدم یجواب هیگر جز
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 ..گرده یبرنم گهیمطمئنم د...شهنام رفت...از دست رفت میزندگ....شدم چارهیبهار ب _

 ...ندار شهنام و ازم گرفت یچیه يدختره  اون

 :کرد گفت یهمون طور که موهامو نوازش م بهار

 ...تو سرم اومد و رفت الیشده؟ هزار تا فکر و خ یبگو چ..آروم باش زمیعز _

 :گفت هیهق هق گر با

 چیه گهید...تموم شد یهمه چ گید...به شهنام نشون داده...گرفته لمیهمون روز از بحث منو فرنود ف ارایک _

 ...دستیفا یب تالشم..ادیازم برنم يکار

 :کرد آرومم کنه گفت یم یکه تو آغوشش بودم و سع همونطور

 ...؟يدیخودت و عذاب م نقدریچرا ا..گفته يزیچ هی...شده یشهنام عصب...نکن هیگر زمیعز _

 :گفتم هیگر ونیم

 ...دوستم نداره گهید...باورم نداره گهید _

 ..بهار زنگ خورد یِلحظه گوش نیهم تو

 :به من گفت رو

 ..سروش پشت خط..زمیآروم باش عز _

 :جواب داد و

 ...دهیم حیآره حتما خودش واست تو ض.......بارانم شیپ زمی؟ آره عز..الو جانم _

 ...خداحافظ.چشم ......مراقبم باشه

 :گفتم ینگران با

 :گفت یم یچ _

 ..ننیب یهمو م گهید قهیبا شهنام تماس گرفته چند دق..زمینگران نباش عز _

 :گفت ذاشتیم زیم يرو رو یکه گوش رهمونطو

مطمئن  خوادیخاطرت و م نقدریو داره؟ ا یآخه شهنام جز تو ک..! ختیر يدلم هر...شهنام رفته یگفت نیهمچ _

 ..گرده خونه یزود برم یلیباش خ

 ..دیبه صورتم کش یدست

 ..یانداخت يچشمات و به چه روز نیبب _
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 ...دیکش یقیمنفس ع...شد رهیصورتم خ يرو یِلیس يبجا به

 ..بهار _

 ؟..جانم _

 ...ترسم کار دست خودش بده یکه از خونه رفت م یبا اون حال...به سروش زنگ بزن بگو مراقب شهنام باشه _

 ..آب به صورتت بزن هیبرو ..حاال اشکات و پاك کن..راحت التیخ..سروش مراقب شه زمیعز _

 ...يبخور ارمیب يزیچ هی

 ...کرد یدرد م يمعده ام بدجور..رفتم ییدست شو جون بلند شدم و به سمت یب

 ..به خودم انداختم ینگاه ییدست شو ي نهیآ يتو...معده ام فشردم  يمو رو دست

 یم ییرد انگشتاش رو صورتم خودنما....انداختم یبه سمت چپ صورتم نگاه یدزدک....ورم کرده بودن پلکام

 ...کرد

 ...اعتماد شده یحد به من ب نیخواستم باور کنم شهنام تا ا ینم...اون صحنه چشمام و بستم يادآوری با

 ....کردن هم خسته شده بودم هیاز گر گهید...که به صورتم زدم اشکام و پس زدم یمشت آب با

 ....اومد رونیاز آشپزخونه ب کیکاکائو و بشقاب ک ریش وانیبا ل بهار

 ..کاکائو رو دستم داد ریش وانیل

 ؟ينهار نخورد _

 ...دمیمسکن خوردم و خواب..لم خوب نبودنه حا _

 ..دمیکاکائو داغ و نوش ریاز ش یکم

 ؟..يرو دار ارایک يشماره ..بهار _

 :گفت ذاشتیبشقاب م يرو تو یشکالت کیبرش از ک هیکه  یدر حال بهار

 ...ینکن ریبهتره خودت و باهاش درگ..يدینشون م ارایفقط ضعف تو به ک نکارتیباران تو با ا _

 ..بشه کیبه شهنام نزد نکارشیاگه با ا...ترسمیمن م اما _

 ..حرفا رو زده نیا تشی؟ اون فقط به خاطر عصبان..مگه شهنام بچه ست..بــاران _

 ... یرو از خودت دور کن یمنف يفکرا نیبهتره ا...کنه یعوض نم ارایتار مو تو با صد تا مثل ک هی وگرنه

 خواستیم یاگه به تازگ.... تلخ هنوزم تو ذهن شه يخاطره  نیااما ..بگم کار شهنام درست بوده خوامینم

 ....که افتاده یاتفاق نیفراموش کنه با ا
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 :ادامه داد قینفس عم هی با

 ..واسه به دست آوردن دوباره اش تالش کن ياگه دوستش دار...ییایباهاش کنار ب دیبا _

 :گفتم یکالف با

 ..حرفاش تو ذهنمِ يبه کلمه  رفته؟ کلمه ادتیرو  ارایاون روز ک يحرفا _

 ..یو آروم باش یفکر نکن يزیبهتره فعال به چ..پا بده ارایکه به ک ستین یاما شهنام هم کس..نرفته ادمینه  _

 ...ما رو از هم جدا کنه خواستیم لمیف نیفقط با ا ارایک...و دهنم گذاشتم و به فکر فرو رفتم کیاز ک کهیت

از قبل  شتریب دیبا...بشه کیکه اجازه ندم به شهنام نزد نِیتنها راه هم...یچی؟ ه...داره یحاال به بعد چه مدرک از

 ...شتریب یلیخ...مراقب باشم

 

 :شهنام

 ..و روندم نیسرعت ماش به

 شده؟ یچ یبگ يخواینم _

 ..رو گرفتم سمتش یگوش یعصب

 ...نیبب ریبگ _

 :گرفت و گفت نییرو پا یگوش قهیاز دو دق بعد

 بهت داده؟ یکو  لمیف نیا _

 ..ییعطا ارایک _

 باران رو؟ انتیخ ده؟ینشون م ویچ لمیف نیخب بنظرت ا _

 :گفتم یعصب..روندم یطور که به سرعت م همون

 ..باران نسبت به خودم شک دارم ياما به عالقه ..رو باور کنم یاون عوض يحرف ها خوامیمن نم _

 ..دادیخوش نشون م يونرسه به من ر يروز نیخاطر که همچ نیفقط به ا باران

 ..یرفتار باران و نفهم قتیکه حق یستیساله ن ستیپسر بچه ب هیشهنام تو  _

نگاهم به سروش  هینگاهم به روبه روم و  هی...کردم یکه لحظه به لحظه به سرعتم اضافه م همونطور

 :گفتم..بود

  ؟ینیب یمبچه گانه شو ن يواقعا رفتار ها..اما باران هنوزم بچه ست.. ستمیآره ن _
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 ...بشه کیبه من نزد ارایکه ک دیترس یم نیاز ا شهیباران هم..در کار بوده ياصالعالقه ا دونمیم دیبع

 ..رهیرو بگ یتیوضع نیهمچ يبود که جلو نیواسه هم لشمیدل

 ..یبهتره آروم باش..کنم سرعت تو کم کنم یخواهش م _

 :ادامه داد....کردم آروم برونم یسع

 ...باورش کن.. بهش اعتماد کن کنمیخواهش م..ستیو دروغ ن انتیاران اهل خب...شهنام نیبب _

 :گفتم یعصب

 ..احمق باشم هی خوامینم گهید...تونم با دو جمله ابراز عالقه دوست داشتن شو درك کنم یسروش من نم _

 ..کنه یرو ثابت نم یچیه لمیف نیشهنام ا _

باشه  ونیدر م ياگه واقعا عالقه ا..مدت بهش فرصت بدم هی مخوایم...برم راههیبه ب خوامینم گهیاما من د _

 ...دهیامتحان شو خوب پس م

 ..ستیاما اهل دروغ و کلک ن..کنهیلج م..ارهیدرم يباران بچه باز...بهش فرصت بده _

 ...آقا جون وسط يکه پا فیح _

 ..شد یحرفم عصب نیبا ا سروش

 ؟..ادیمهر طالق تو شناسنامه اش ب يخوایم..سال داره 22فقط ...باران زنت ؟یگیم يدار یچ یفهمیم _

 ..گمیدارم م یچ دمیفهم یاونقدر که نم..بودم یعصب...نداشتم بدم یجواب

 ..برو برگرد یب..کنم یکار م نیدر کار نباشه ا ياگه عالقه ا خورمیاما قسم م _

 ..!باشگاه گلف میریم..شیایحاال برو سمت ن...شهیمشخص م یزمان بگذره همه چ...خب یلیخ _

 ؟..تیموقع نیتو ا _

 ...!ت خوبه جناب دکتر هیورزش واسه روح _

**** 

 ...پارك کردم نگیو تو پارک نیماش..میدیرس یمجموعه ورزش به

 :سروش گفت میزد یهمونطور که قدم م...میمجموعه شد وارد

 ..کنن یم یندگورزش ز نیچند تا از دوستام با ا...نجایا امیدوبار م یکیمعموال تو هفته  _

 ...!خوبه یلیخ يانرژ ي هیتخل واسه
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 :زدم پوزخند

 ...شه ینم هیتخل زایچ نیدرد من با ا _

 ..نیستین یاهل گذشت تو زندگ..دیزنیساز م هیهر کدومتون  ه؟یمشکل تو و باران چ یدون یم _

 ..تمگرف دهیو ناد زاریچ یلیمن خ...امیبا باران کنار ب دیبا يچطور دونمینم گهیمن د _

 ...ادامه نداد گهید...یِحرفم منطق دیکه فهم انگار

 ..میبه سمتش رفت...دست تکون داد ومدیکه به سمت مون م یمرد جوون يبرا

 :دست شو به طرف مرد دراز کرد سروش

 ...حال آقا مسعود ما چطوره؟..سلــام _

 ..!شد دایچه عجب بعد از دو هفته سر و کله ت پ..سروش جان..سالم _

 ..بودم یمدت مشغول تدارکات جشن عروس نیر کن تو اباو _

 :رو به من کرد و گفت و

 ..پسر خاله م..زیهم شهنام عز شونیو ا..دوست خوبم مسعود..کنم یم یمعرف _

 ...میمسعود دست دادم و سالم کرد به

 ...کرد مونییسمت رختکن راهنما به

 :کردم گفتم یرنگ و تنم م یشرت مشک یکه ت یحال در

 ..ارمیسر در نم يباز نیه از امنک _

 ...یخورده تمرکز داشته باش هی هیکاف..ستین يطور _

 :زدم پوزخند

 ..!تمرکز _

 ..دیخند

 ...مشکالت الیخیب...خورده فکرت آزاد باشه هیبابا بزار  _

 :دمیتو موهام کش یدست کالفه

 ؟...شد الیخیب شهیآخه مگه م _

 ...حرفاست نیاز ا شتریب یلیمن انتظارم از تو خ _
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 :به پشتم زد و گفت یدست

 ...میبر _

 ..خوردیگلف درخت به چشم م نیدور تا دور زم....بود ادیز نیمساحت زم...میگلف راه افتاد نیسمت زم به

 ..جلوتر از من راه افتاد سروش

 ...........دمیکش قیگرم کن فرو کردم و چند بار نفس عم بیو تو ج دستام

آخه ..با تمام عشق کنارش بودم..شد یو فراموشم نم شبید...رفت یار نمچشمم کن يلحظه از جلو کی

 .....تونم باورش کنم یچرا نم....چرا

 :سروش به خودم اومدم يصدا با

 ...نجایا ایشهنام ب _

 ...دادیم حیدرست پرتاب کردن توپ رو توض يو نحوه ...بود ستادهیکنارش ا یپسر جوون..سمت سروش رفتم به

 ...کرد و باالخره پرتاب کرد کیبار چوب رو به توپ نزد دنیچند..رو تو دستش گرفتچوب گلف  سروش

 ...به تمرکز داشت اجیتوپ با سوراخ احت ادیز ي فاصله

 ...بوسه هاش..نگاهش...باران بود شیحواسم پ ياما همه ...چوب رو دستم داد سروش

 ...تونست دروغ باشه یچطور م...محبتش

 ..خواستمیمن باران و با تمام وجود م...کردم کیو به توپ نزداز سروش چوب ر دیتقل به

 ..یو بهم نگفت قتیچرا حق...چرا باران...و تکرار کردم نکاریبار دوم ا يبرا

 ....پرتاب کردم..........بار سوم دست باران تو دست فرنود يبرا و

 ..محکم که توپ چند متر اونطرف تر پرتاب شد اونقدر

 :سر داد و گفت يبلند يخنده  سروش

 ...!یتو جاده خاک يزد...جناب دکتر _

 ...بوته ها نشستم کینزد یصندل يچوب و پرت کردم و برگشتم رو...زدم ینفس نفس م تیعصبان از

 ..من و به حال خودم گذاشت يا قهیچند دق..متوجه خشمم شد سروش

 :به سمتم اومد و گفت...و جمع کرد لیوسا

 !واسه آموزش نبود یوز خوبامروز ر........میپاشو بر _

 ... میخورد يبهار شام مختصر همراه
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 ...شهنام بود شیمدام پ فکرم

 ...نگرانم..بهار به سروش زنگ بزن بدونم کجان _

 ..زمیبر ییمن برم دو تا فنجون چا...شهیم داشونیپ گهیاالن د _

 ..به صدا دراومد فونیبه سمت آشپزخونه رفت که زنگ آ بهار

 ..سروش و شهنام بودن..نگاه کردم توریاز تو مان...رفتم فونیشدم و به طرف آبلند  مهیسراس

 ..زد یاما هنوزم دلم شور م...که شهنام برگشته..دلم خدا رو شکر کردم تو

 زیم يبه همراه شکالت رو ییدو فنجون، چهار فنجون چا يبهار هم به جا..سادمیدرِ سالن وا يبه رو رو

 ..دسایو اومد کنارم وا..گذاشت

 ...باز شدن درِ سالن حواسم جمع شهنام شد با

 ..سروش وارد شد به طرفم اومد و سالم کرد اول

 ..سمت کاناپه که شهنام به سمت پله ها رفت میبرگشت..کردن یو شهنام هم سالم و احوالپرس بهار

 ..کرد یت مشهنام من و به خاطر جرم مرتکب نشده مجازا...دلم گرفت...هم بهم ننداخت ینگاه مین یحت

 ..لب باز نکردم يروز نیاما از ترس همچ..دادمیکه با فرنود داشتم رو بهش اطالع م يدارید دیچند با هر

 

 :سروش

 ؟..یچرا ساکت...باران _

 ؟..شهنام حالش خوبه _

 ؟يخودت چطور...زمیخوبه عز _

 :دادم رونیب دیمو نا ام نفس

 ..شهنام راجع بهم زود قضاوت کرده..باورکن _

 ..داره تا باورت کنه ازیشهنام به وقت ن..يبد حیرو توض يزیخواد چ ینم...زمیعز دونمیم _

 ..بهش حق بده..باالخره مرده و غرور داره..میهم صحبت کرد با

 ..ختهیاون دختر به هم ر يبه خاطر حرف ا میزندگ..تهمت رو ندارم دنیاما من تحمل شن _

 ؟؟...نداره تیمن اصال براش اهم يحرفا

 ..ییایباهاش کنار ب دیباورت کنه با يخوایاگه م...یگیم یچ دونمیم _
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 ...يبر ییتنها دیراه و با هیبق..يکه تو باهاش صادق بود..که تونستم شهنام و قانع کردم ییتا جا من

 ..يخودت بخوا دیاما با..میشک نکن که من و بهار پشتت..يتو بساز یزندگ یتونیفقط خودت م چون

 ...برخورد و داشتم نیهم دینام بودم شاشه يهم اگه جا من

 راههیتو به ب یزندگ يبا لج باز دینبا...نره ادتیو  نیا..کنه یفرق م طشیکه داشته شرا يبا گذشته ا شهنام

 ..یبکشون

 :لبم اومد گفتم يکه رو یو با لبخند تلخ دمیکش یقیعم نفس

 ..بار کارم سخت تر شد نیا! اول يسرِ خونه  میبازم برگشت _

 :گفت دیکش یشو سر م ییهمونطور که آروم آروم چا روشس

 ..اما دست از تالش برندار..یالزم باشه که اعتماد شو جلب کن يادیزمان ز دیشا..به خاطر عشقت مغرور نباش _

 ..دادم رونینفس مو ب دیام نا

 

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

 

 ...کنم یم یسع _

*** 

 ...سالن و خاموش کردم و از پله ها رفتم باال يرفتن سروش و بهار چراغ ها با

 ..اتاق خاموش بود چراغ

 ...کردن که برم تو اتاق ینم میاریچرا پاهام  دونمینم

 .......شبیکه د یهمون اتاق..اتاق راه افتادم نیسمت آخر به

اصال با منطقم ...همه فاصله نیو حاال ا....از وجود اون همه عشق...دیدلم لرز میشب زندگ نیبهتر يادآوری با

 ..!ومدیجور در نم

 ...چراغ و گذاشتم خاموش بمونه...اتاق و باز کردم درِ

 ...دیکش یدلم واسه شهنام پر م...دیبار یبارون نم نم م...سمت پنجره رفتم به

 ...دادیرفتن به اون اتاق و بهم نم يکه بود اجازه  یهر چ..ترس بود...غرور بود اما
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که کنار شمع بود چند تا از  یتیکبر يبا بسته ...بود یعسل يسوز هنوز رو مهین يشمع ها...سمت تخت برگشتم

 ...شمع ها رو روشن کردم

تشک لبخند رو لبم  يز روپژمرده رز قرم يگلبرگ ها دنیبا د...از فضا با نورِ کمِ شمع ها روشن شد یقسمت

 ر...نشست

 ...هام فرستادم هیبه ر قینفس عم هیعطرش و با ...صورت مو تو بالش فرو کردم...دمیتخت دراز کش يو

از خودم از شهنام بدم ..اتفاق امروز يادآوریبا ...نداشتم یحال خوب...ختمیاشک ر....سردم شده بود...کردم بغض

 ..بود یمگه گناه من چ...چرا...اومد

 ..زدمیها باخودم حرف م وونهیشدم مث د کالفه

 ...ارایاز ک..از فرنود..از شهنام...! از آقا جون..از همه متنفرم...ارین ادمیاتفاق و  نیا..گهیبسه د _

 ..دمیکوب یمو مشت کردم و به بالش م دست

 ..نییخوایازم م یآخه چ...از همتون..خسته ام گهید _

 ...شد لیام به هق هق تبد هیگر

 ...نیدست از سرم بردار..از همه تون دور باشم خوامیم..آرامش داشته باشم خوامیم _

 ...تو من و آروم کن....کشم یزجر م يدور نیدارم از ا.. دلم گرفته ایخدا

 ..باز شدن در صدام و تو گلو خفه کردم يصدا با

 ؟يدیخواب نجایچرا ا _

 ..بدم صیتشخ کیتار يچهره شو تو اون فضاتونستم حالت  ینم...از رو بالش بلند کردم سرم

 ..!بود صیقابل تشخ میبارون يچشما..کنار تخت قطعاً حالت چهره ام یعسل يرو يبا وجود نور شمع ها اما

 ...برگرد تو اتاق خودت _

 :فکر کردن گفتم بدون

 ؟..یجا بخواب نیا ییاینم _

 ...زود برگرد تو اتاق...نه _

 ......اتاق و ترك کرد و

 ..حرفا نبود نیوقت ا..شد یاما نم...ــامیداد بزنم نم خواستیم دلم

 ...رفتم رونیحرص تک تک شمع ها رو فوت کردم و از اتاق ب با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٣٩٧ 

 !شد نییکه تشک تا چند لحظه باال پا...تخت رها کردم يخودمو و رو یعصب...اتاق شدم وارد

جز سکوت  ییبهم بگه اما صدا يزیبرخورد لباسا به تشک احساس کردم شهنام بلند شد که چ يصدا از

 ...!دیشد و خواب مونیانگار پش..دمینشن

 ...دمیرفتم ترس یم شیداشتم پ یحوصلگ یباز دوباره با ب نکهیا از

 ...کردمیتحمل م زارویچ یلیبه خاطرش خ دیبا..کردمیاز نو شروع م...ذاشتمیرو کنار م يلجباز دیبا

 ..ساعت هم مشکل بود کیواسه  یحت شیل دورتحم..خواستم یشهنام و با تمام وجود م..من

 ...باهام هم کالم نشه بازم برام بسه یحت...باشه یعصب...که کنارم باشه نیهم

 ...شهنام بود و بس يداشت به دست آوردن دوباره  تیکه برام اهم يزیحال حاضر تنها چ در

 ..بود ششییفکرم مدام پ مارستانیتو ب..کنار شهنام گذروندم یحرف چیصبح تا عصر رو بدون ه از

 ...ونیزیتلو يتماشا ایمشغول مطالعه بود  ایخونه  میهم برگشت یوقت از

 ...دوش گرفتم هیبلند شدم و ..ذاشتمیدست رو دست م دینبا

 ...کردم شیآرا کمی....دمیپوش دیبه همراه تاپ اسپرت سف نیشلوارك ج...سرم جمع کردم يباال موهامو

 ..دوست داره یلیرو خ حهیرا نیشهنام اعتراف کرده بود ا..عطر چشم دوختم ي شهیش به

 ..هام فرستادم هیبه ر قینفس عم هیو با ...گردن و مچ دستم زدم ياز عطر رو رو يمقدار

 ...داشت يرینظ یب ي حهیرا

شهنام هنوزم حلقه ش تو دستش بود  نکهیاز ا...حلقه زدم يرو يبوسه ..دستم انداختم يتو يبه حلقه  ینگاه

 ..شحال بودمخو

 ..زدم بیبازم به خودم نه...خوبمون بغض کردم يروزا ادی به

 ..تیخوب زندگ يبه روزا دنیواسه رس...یتالش کن دیبا...باش يقو..نکن هیگر

 ....خوب بود یهمه چ شیدو روز پ نیتا هم...روزا که پر از عشق بود همون

 ..اشکامو پس زدم یعصب...ه بوداشک تو چشمام حلقه بست...انداختم یبه خودم نگاه نهیآ تو

 ...جمع کن خودت و دختر...ستیوقت حسرت خوردن ن..اَه باران _

نگاهم کنه به سمت کمد  نکهیبدون ا..نگاه مو سمت در اتاق چرخوندم...دیباز شدن درِ اتاق به گوشم رس يصدا

 ....رفت

 ..توجه به من از اتاق خارج شد یآورد ب یم رونیب فشیرو از تو ک یکتاب
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 ....محکم باش...شهیشروع م تیاز زندگ يدیحاال دور جد نیباران از هم خب

حرکت بازومو تو  هیکه با ...رفتم نییجلوتر از شهنام از پله ها پا عینسبتاً سر يبا قدم ها...اتاق خارج شدم از

 ....مشتش گرفت و برم گردوند

 !هیدونستم دردش چ یم

 ...عطر نزن نیوقت ا چیه گهید _

 ...احساسات شو قلقلک دادم حهیرا نیبا ا...دادمینشون م دیاما نبا...دمش یعصب

 :تو چشماش زل زدم و گفتم يلحن جد با

 ..خب یلیخ _

 :و گفتم دمیکش رونیاز دستش ب بازومو

 ..شام درست کنم رمیم _

 ..دآور میبال رو سر زندگ نیکه ا یلعنت به کس...نییخواست خودم و از پله ها پرت کنم پا یم دلم

 .....آروم به سمت آشپزخونه راه افتادم يو با قدم ها دمیکش یقیعم نفس

 ...بودم یحواس شو به خودم جلب کرده بودم راض يتا حدود نکهیاز ا... نداشتم نگاهش روم ثابت شده شک

 ..خوش هم بهش نشون بدم يخواستم رو یالبته نم.. دادمیطور ادامه م نیهم دیبا

 ..شدم یم ریتحق دینبا...شدم یمجازات م دیرتکب نشده بودم نباکه م یبه خاطر گناه من

اما حق نداشت بخاطر ...زارنیاسم شو م یناموسش هر چ يپا ایمردونه  رتیغ يپا...کا رو کرد نیشهنام ا اما

 ...کنه همیگناه نکرده تنب

 ...دیبه لباش کش یدست یعصب..دمشییپا یم یچشم ریدرست کردن فسنجون بودم و ز مشغول

 ...شدم یگفت که متوجه نم یم ییزایچ هیلب  ریز

 ..شده بود رهیخ ونیزیو به تلو..کرد یم نییمدام شبکه ها رو باال پا..و دستش گرفته بود کنترل

 ..بود ونیزیتلو يکه نبود برنامه ها يزیکه حواسش به تنها چ انگار

کامال سمتش خم ...لباسم باز بود ي قهی...اومدم رونیگذاشتم و از آشپزخونه ب ینیس يرو تو ییچا فنجون

 ...بازم ثابت موند ي قهیکه سرش و بلند کرد نگاهش رو  نیهم...شدم

 ...!رمیخندمو بگ شین يکردم جلو یسع



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٣٩٩ 

 ینیس يتو ییاز چا يدستم زد که با عث شد مقدار يتو یِنیبه س يضربه ا تیچشم به هم زدن با عصبان هی تو

 ! سمیو صاف سر جام وا زهیبر

 :زده گفتم رونیاز حدقه ب يبا چشما...رکتش شوکه شدمح از

 ؟یکن یم نیچرا همچ _

 :گفت ینگام کنه عصب نکهیا بدون

 ...بردار ببر _

 ..!کنم یرو، رو سرش خال ییخواست فنجون چا یم دلم

 ...شد یم تمیمتوجه عصبان دینبا...حرف برگشتم و به سمت آشپزخونه راه افتادم بدون

 ...بشم يوم نشون بدم و مشغول آشپزکردم خودم و آر یسع

 ...خواست داد بزنم یدلم م...قابلمه خورد و بدجور سوخت يبار دستم به لبه  نیچند يطول آشپز تو

  ؟یی؟ فاصله و جدا..شد نیآخر اون همه دوست دارم ا...یرحم باش یب نقدریا یتونیم چطور

 .....وونهید..يام کرد وونهید شهنام

*** 

 ...آماده بود یهمه چ...نگاه انداختم هیگرد  زیبه م...گذاشتم زیم يروساالد و هم  ظرف

 :زدم صدا

 ..شام حاضره _

 ..بود وارد آشپزخونه شد شیبعد از چند لحظه همونطور که سرش تو گوش..نشستم زیپشت م و

 ....میشروع به خوردن کرد جفتمون

 ...ت احساس کردم از طعمش خوشش اومدهکه دهنش گذاش یقاشق نیبا اول...نظر داشتم ریالعمل شو ز عکس

 .با اشتها شروع به خوردن کرد بایتقر

 ...زنگ خورد شیگذشت که گوش يا قهیدق چند

 :بهش انداختم ینگاه میکه مشغول خوردن غذا بودم ن همونطور

 :جواب داد یبا لحن شاد و سرحال..رو لبش نشست لبخند

 ...خورمیشام م دارم.........قربونت....زمیسالم عز...الــو _

 ....بهار باشه دیزدم شا حدس
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 .....!هیخال یلیآره جات خ......یمراحم....يدار اریاخت نه

 ...رو بده دستم یمنتظر بودم گوش همش

 :لحن خاص ادامه داد هیلحظه مکث کرد و با  چند

 ...دلم برات تنگ شده یلیمنم خ _

 ....حد راحته نیتا ا یپس شهنام با چه کس...ودبهار پشت خط نب...کرد ریحرفش لقمه تو گلوم گ نیا با

 ..رو خورد کنم یگوش خواستیدلم م..گرفته بود حرصم

 ..کرد یکوتاه ي خنده

 .........امیتونم ب یشب نم..نــه _

 ..قاشق و محکم تو دستم فشردم تیاز عصبان...رو هم ختهیر ارایبا ک حتما

 ......!تنهاش بزارم شهیشبا نم...راقبت کنمازش م دیبا...گربه دارم تو خونه هی...گوش کن _

 ..سر داد يبلند يقهقه  و

 ...رونیب نداختمشیشد حتما از خونه م یم اگه

 ....!يکه دوست دار ییاز اون مدال.........بوسمت یم _

 ..چشمم مجسم شد يبوسه هاش جلو...دیچیعاشقونش تو گوشم پ يحرفش حرفا نیا با

 ...شدم یداشتم منفجر م گهید

 ... بود و تو صورتش پرت کردم  وانیکه تو ل یآب يکرد ته مونده  یکه خدا حافظ نیهم

 ...آشپزخونه رو ترك کردم عیسر ياز طرفش باشم با قدم ها یشاهد عکس العمل نکهیقبل از ا و

 ...زدم یداده بودم و نفس نفس م هیدر تک به

 :دیبه در کوب محکم

 ...باران در و باز کن _

 ..مقاومت کنم نیاز ا شتریزد نتونستم ب که يادیفر با

 ..و چند قدم به عقب رفتم...آروم در و باز کردم...و تو قفل چرخوندم دیکل

 ......بود سیصورتش خ....داد هیرو گرفت و شونه شو به درگاه تک رهیدستش دستگ با

 ...یِبود عصب داینفس نفس زدناش پ از

 ...اتاق شد و چراغ و روشن کرد وارد
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 ...هم گذاشتم يبا حرص چشمامو رو....افتاد یعسل يرو يکه چشمم به شمع ها..ازش گرفتم و روم

 ...اتاق نیاومدم تو ا رمیبگ شیراه اتاق خودم و در پ نکهیا يباعث شد به جا يزیچه چ دونمینم

 ؟..مو بخورم یخوب زندگ ي؟ که حسرت روزا...چشمم رژه برن يباز خاطرات گذشته جلو که

 ه؟یچ ایازبچه ب نیا _

 ..شو از آب پاك کرد یشونیبا پشت دست پ...تخت نشستم يو لبه  برگشتم

 ...عاقالنه ات بود يجواب حرف ها _

 :زد پوزخند

 ؟...یکن یحسادت م يدار _

 ..من هنوز زنتم _

 ....اسماً آره _

 :گفت  ياش اشاره کرد و با لحن سرد و جد نهیبا سر انگشتاش به س و

 ...یداشته باش ییجا نجایا ستمیاما مطمئن ن _

واسم سخت شده  دنینفس کش...گرفت یحرفاش انگار داشت جونم و م نیبا ا...چشمام و رو هم گذاشتم یعصب

 ...بود

 :که از ته گلوم خارج شد گفتم ییصدا با

 ...یتو به رخ من نکش ایپس بهتره کثافت کار _

 .....و دخالتم نکن ریبگ دهینشن _

 ...راه بندازم ادیخواست داد و فر یدلم م...ودمتر از شهنام من ب یعصب

 :لرزون به طرفش رفتم ياز لبه تخت بلند شدم و با قدم ها..نداشتم یینا اما

 ..میاریهم سر درب ياز کارا میحق دار میکنیم یخونه زندگ نیجفتمون با هم تو ا یتا وقت _

 ..کنم نه تو یم نییحق و تع نیمن ا _

 ...زدمیگند م یبه همه چ.. دادمیادامه م نیاز ا شتریاگه ب..حرف مو پس گرفتم اما...بگم يزیتا چ اومدم

 ....لبامو رو هم فشردم و دوباره برگشتم و لبه تخت نشستم یعصب

 ....دیلرز یپاهام م..ستمیتونستم با ینم

 ...رونیبلند شو از اتاق برو ب _
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 ..شدم رهیبهش خ یو عصب متعجب

 ..ياتاق بزار نیو تو ا پات يوقت حق ندار چیه گهید _

 :لب گفتم ریز....لبام نشست يرو یتلخ لبخند

 ....گهیداره م یچ..شده وونهید _

 ..اتاق رفت يبرداشت و به طرف پنجره  تیرو با عصبان یعسل يرو يشمع ها..سمت تخت اومد به

 ..نییشمع ها رو پرت کرد پا..پنجره رو باز کرد...خشونت پرده رو کنار زد با

 ..و مات حرکاتش شدم ستادمیق ااتا وسط

 :برگشت یعصب

 ..زارهیاتاق نم نیکس پاشو تو ا چیوقت ه چیه گهید _

و خشک به اطراف  دهیقرمز پالس يکه رزها يطور دیچشم به هم زدن ملحفه رو تو مشتش گرفت و کش هی تو

 ..اتاق پراکنده شدن

 ....نییرو از پنجره پرت کرد پا ملحفه

 :گفتم یعصب..تخت يوو کالفه نشست ر برگشت

 ؟يشد وونهید _

 :زد  داد

 ...رونیبرو ب _

 ....تو صورتش خوابوندمیم یلیس هیشد حتما  یم اگه

 ...رونیگفتم برو ب _

 ...تر از قبل شوکه شدم شیاونقدر که ب...زد داد

 ياراده ا...شد ریاشکام سراز....از اتاق و ترك کردم عیسر يبا قدم ها...دیلرزیم تیکه فکم از عصبان یحال در

 ...کنترل اشکام نداشتم يرو

 ...برهیم نیخاطرات و از ب يداره همه ...پام بزار يجلو یراه هی ایخدا

 ...رو مونیشب زندگ نیبهتر خاطرات

 ...دیلرز یدست و پام از خشم م....اتاق شد مو در و محکم پشت سرم بستم وارد
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و  زنمیچند ماهه رو م يعالقه  نیا دیق...زنمیرو م یچهمه  دیوگرنه ق...ارمیکمکم کن بتونم دووم ب ایخدا

 ...رمیم

 ..انگار نه انگار که شهنام وجود داشته..کنم یپشت سرم و هم نگاه نم گهید

 ...رسه ینه انگار که باران با وجود شهنام به آرامش م انگار

 یخاطرات و خاك م نیو ا رمیم...به گوشمم نرسه....آقا جون و خاله و مامان يها حتیکه نص ییجا هی رمیم

 ..کنم

 ......نباشه میازشهنام سرِ راه زندگ یاسم یکشونم که حت یم راههیذهن مو به ب نقدریو ا رمیم

*** 

کردم ماه  یاز برخورد اون شب نگذشته بود اما اونقدر واسم سخت گذشت که احساس م يچند روز نکهیا با

 ..جنگم یم هیقض نیهاست دارم به خاطر ا

 ...بودم یم يبال راه بهتردن دیبا

 ...شد یروز به روز تلخ و تلخ تر م شهنام

 ..! میپدر يزد چمدونمو ببندم و برگردم خونه  یاوقات به سرم م یکه گاه ییجا تا

 ...که برام مونده بود درد و دل کردن واسه بهار بود یو تنها راه...ختمیر یغم و غصه مو تو دلم م اما

 ...گفت یم یاز صبر زن تو زندگ..کرد یم قیتشوتنها من و به موندن  که

 ...واسه برگشت وجود نداشت یراه گهید

 ..شد تحمل کرد یرو م زایچ یلیخ ينطوریا...میرابطه دست نگه داشته بود نیا جادیشهنام کاش واسه ا بقول

 ...گذشت زایچ یلیشد از خ یم

 ...رو مرتکب نشدم یکردم گناه یابت مبه شهنام ث دیکه بوجود اومده بود با يبه خاطر عالقه ا اما

 ...شهنام به خودم اومدم لیزنگ موبا يصدا با

 ....مارستانیب امیآره دارم م...زمیعز ــریصبح بخ...جونم...الو _

 ؟؟..امیم دارم

 .....خودمونِ مارستانیحتما طرف تو ب پس

 .............نه يوا...ارایک

 ....تواسم سخ دنینفس کش..شده بود نیسنگ قلبم
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 ...دمیکش نییو پا نیماش ي شهیش

 ...ـــزمیوقت دارم عز شهیمن واسه تو هم _

 ...گرفت یم لشیتحو نقدریبود که ا....کدوم دونمینم...نبود يتماس ها خبر نیشد از ا یم يروز چند

 ...!هیفعال يآره گربه ..! شتیپ امیگربه مو برسونم سر کار م..چـــشم _

 ....دیبلند خند يصدا ایبعد  و

 ...خوردیهاش مثل پتک تو سرم م خنده

 ...خدا يا......و هفت جد یخودت گربه

 ...فعال...بوسمت یم...دمیخوشــحال شدم صدات و شن...قربونت _

 ...بهش بگم يزیچ ومدیدلم نم......بوسمت و یم

 ....لب شروع به خوندن کرد رِیز یالیخیب با

 ...شهیحد حال و هواش عوض م نیاصداش تا  دنیکه با شن هیطرف ک ستین معلوم

 ...کنم یم اهیروزگار جفت تون رو س...اگه بدونم...دهیقهقهه سر م..خونهیآواز م...خونهیخروس م کپکش

 ..ام کرد و گازش و گرفت و رفت ادهیپ مارستانیب يجلو قهیاز چند دق بعد

 ...راه افتادم شگاهیسمت آزما به

 ...کار توجه بهار بهم جلب شد نیبا ا...گذاشتم زیم يمو رو فیک یعصب

 ..شد رهیلبخند بهم خ با

 !؟..ياومد یک...سالم _

 :شدم و گفتم رهیحوصله بهش خ یب

 ...اومدم شهیم یساعت کی _

 ..بهمون جلب شد شگاهیآزما يکه توجه چند تا از بچه ها..دیبلند خند يحرفم با صدا نیا با

 ..نیبه منم بگ هیاگه خبر..خونهیکبک ملت خروس م ی؟ اول صبح..چه خبره..سیهـــ _

 :لبش گفت يهمون لبخند رو با

 !ن؟یشما هنوز جواب سالم مو نداد _

 ..پشت هم کلمات و ادا کردم..شدم یآرامشش عصب از

 ..حالتم خوبه خدا رو شکر...ریصبح بخ..سالم _
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 :دیخند یآروم يبار با صدا نیا

 ؟!شده یباز دوباره چ _

 ...برام سخت شده دنمیهمه مشکل نفس کش نیبا ا...شمیمن دارم خفه م ؟ینباش لکسیر نقدریا شهیبهار م _

 ...آروم باش..خب یلیخ _

 :اشاره کرد و گفت یصندل به

 شده؟ یحاال بگو چ...زمیعز نیبش _

 ...شروع به صحبت کردم یبا نگران...نشستم یصندل ي لبه

 .....شکوك هم باشمم يشاهد تماس ها دیهام با یبدبخت يروزا جدا از همه  نیا _

 ..رهیقربون صدقه اش م...زنهیمن باهاش حرف م يراحت جلو یلیخ..مشکوك که چه عرض کنم البته

 ..کنم یم مونشیاز زنده موندن پش هیبفهمم ک اگه

 :دست مو تو دستش گرفت بهار

 ؟..یچرا انقدر عصب..خورده آروم باش هی _

 ..کرد یرو م يارک نیتونم نباشم؟ اگه سروش با تو همچ یچطور م _

 :دیحرفم پر ونیم

 ..کنه یم يشهنام داره با روح و احساسات تو باز..هیباز هیهمش  نایاما بدون ا...یگیم یفهمم چ یمن م _

 ..تو رو بسنجِ يکنه که عالقه  یاستفاده م يهر ترفند از

 ...ل کنمتونم تحم ینم گهید...رمیبهار من دارم تو اون خونه از دست م..یمتیآخه به چه ق _

 ..کرد یم وونهیمون منو د یحرف زدن راجع به نفر سوم تو زندگ یحت..راه گلوم و بست بغض

 ...دست مو فشرد یآروم به

 هیتو رو با  يتار مو هیقبالً هم گفتم شهنام ...ينشون ند تیتلفن ها حساس نیبهتره به ا...زمیآروم باش عز _

 ...کنه یعوض نم ایدن

 ...کردم سکوت

 ..بحث و عوض کنه ادامه داد کهنیا واسه

 ؟..گهید ییایم يامروز جشن تولد شاد نمیبب _

 ..مثبت سرم و تکون دادم يبگم به نشونه  يزیچ نکهیا بدون
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 :شهنام

 ..به در زدم و وارد شدم يا تقه

 ...!دیبلند خند يبا صدا دنمیبا د سروش

 :گفتم ينشستم با لحن جد یم یصندل يکه رو همونطور

 ..!مارستانِیجا ب نیا! آقا چه خبره _

 :نشست و گفت یصندل يبلند شد و روبه روم رو زیاز پشت م...لب داشت يکه لبخند رو همونطور

 ..؟گناه داره به خدا..یکن یم تیطفلک و اذ نیچرا انقدر ا _

 ....لبم نشست يرو یتلخ لبخند

 ...بشه هیتنب نایاز ا شتریب دیبا..الزمه واسش _

 !رو پنهون کنم يزیتونم ازش چ ینم...اران مث خواهرمِب یدونیتو که م _

 :تحکم گفتم با

 ...سروش _

 :داد و گفت یشو به صندل هیتک

 ...خب یلیخ _

 :شدم و گفتم رهینقطه خ هیاز چند لحظه مکث به  بعد

 ....رو بفهمم زایچ یلیخ دیبا _

 ...کرد سکوت

 ..مو به طرفش چرخوندم نگاه

 ؟یداشت کارمیخب بگو چ _

 ...يریمعالجه شو و به عهده بگ خوامیازت م...مارِیاز دوستام خواهرش ب یکی _

 خوامیازت م...واسه معالجه هم خرج و مخارج باالست..مارستانِیب نینگهبان هم...نداره یخوب یِمال تیوضع

 ...هیپسر خوب....ییایباهاش کنار ب

 ..مارستانیب ادیواسه معالجه ب تونهیم تانممارسیوقت ها که تا عصر ب شتریب...من درخدمتم...ستین یمشکل _

 ...امروز عصرِ شیکار فتیش..دادم با خودتم صحبت کنه حیاما ترج..دمیمن از مشکل خواهرش پرس _
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 ...نیمالقات داشته باش هیکنم تا با هم  یباهاش صحبت م خودم

 ....پرستاره نجایا کهیبودم اون مرت دهیقبلنا از باران شن یراست...ندارم یمن حرف...خب یلیخ _

 :دیتعجب پرس با

 که؟یمرت _

 ..ارمینداشتم اسم نحس شو به زبون ب دوست

 ...ســـروش _

 ...که تازه متوجه منظورم شد انگار

 ؟...یپرس یچرا م...خب آره _

 ...کنم هیباهاش تسو دیبا _

 ...شهنام شر به پا نکن _

 ....تو موهام زدم یچنگ یعصب

 ..اوردیاز کنارش رد شد و خم به ابرو ن یبه راحت شهیرو نم ییزایچ هیاما ..ستمیدنبال شر نبوده و ن _

 ...شبِ فتیش...و راحت کنم التیپس بزار خ _

 ..آشغال ي کهیمرت...شانس آورد _

 ...شه یتنها واسه اون بد نم يریرو بگ هیقض نیدنبال ا...رو تموم شده بدون هیقض نیا _

 :توجه به حرفش بلند شدم و گفتم یب

 ...ریباهام تماس بگ یداشت يکار...برم دیبا _

 ...اتاق و ترك کردم و

 ...کرد یکاناپه نشسته بود و کتاب مطالعه م يرو

 :گفت رهینگاه شو از کتاب بگ نکهیبدون ا..و به سمتش گرفتم کارت

 هست؟ یچ _

 ..يِکارت جشن تولد شاد..ریبگ _

 ...زیم يو ازم گرفت و انداختش رو کارت

 ..دادم و کنارش نشستم رونیکتش کالفه نفس مو بحر نیا از
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 ..میمن و بهار واسه امشب دعوت..نگاه بهش بنداز هی _

 :گفت يبه کتاب بود و با لحن سرد نگاهش

 ....يبر ییجا ستیقرار ن _

 ..کنه یدونستم مخالفت م یم

 چرا؟ یبگ شهیم _

 ..دمیاجازه رو بهت نم نیچون من ا _

 :اما آروم و شمرده گفتم..بودم یعصب یلیکه خ یحالدر .. کردم قانعش کنم یسع

 ..گردم یزود برم یلیو خ رمیم...دعوت شو رد کنم ستین یاصال کار درست..منِ يدوست چند ساله ..يشاد _

 ...پشت سرت و هم نگاه نکن گهید یاگه رفت _

 ...داره يحد هیصبر و تحمل منم  ایخدا...شدم یم وونهیداشتم د گهید

 ؟..خونه نیتو ا میمگه من زندان ؟يحرفا دست بردار نیاز ا هشیشهنام م _

 ...یتو اتاق و مزاحم منم نش يبهتره بر..فکر کن نجوریتو ا _

 ..يریکه پشت تلفن قربون صدقه ش م یِمزاحم اون عوض _

 :گفت ينسبتاً بلند يبا صدا یعصب

 ...گفتم برو تو اتاقت _

 ..راه افتادم برداشتم و به سمت اتاق زیم يو از رو کارت

 ...تونم ینم..کشم ینم گهید...خسته شدم گهید..شهیتموم م یروزا ک نیا ایخدا

 ...خوام یو نم نیو من ا..پشت سرم و نگاه کنم دینبا گهیاگه برم همونطور که خودش گفت د دونمیم

 ..دمیتخت دراز کش يکارت مچاله شده رو وسط اتاق پرت دادم و رو یعصب

صبر و حوصله  نیاز ا شتریب شهینم گهید...مشکالت وجود داشته باشه نیواسه فرار از ا یراه هی دیبا...کردم فکر

 ...............به خرج داد

 ..همه سر و صدا راه انداخته  نیا یواسه چ ستیمعلوم ن...شدم داریباز و بسته شدن کشو ها ب يصدا با

 ...جوراب شد دنیشغول پوشتخت نشست و م يلبه ....شدم رهیخواب آلود بهش خ يچشما با

 ..بود دهیبه خودش رس یکل...شدم زیخ مین

 ؟..يبر ییقراره جا _
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 :نگام کنه گفت نکهیا بدون

 ..یمهمون رمیدارم م _

توالت برداشت و اتاق  زیم يو از رو چییسو...ادکلن زد يمقدار..دیبه موهاش کش یدست..ستادیتوالت ا زیم يجلو

 ..و ترك کرد

 ..موندم و مات رفتنش شدم رهیباز خ مهیدر ن به

 

 :شهنام

 ..و پارك کردم نیکه سروش آدرس شو داده بود ماش یرستوران يجلو

 ..برام دست تکون داد دنمیبه محض د.....چهار نفره نشسته بود زیپشت م یهمراه پسر جوون به

 ..سمت شون رفتم  به

 ..جوون مقابلم بلند شد پسر

 ..يمحمد دیسع...مهست دیبنده سع...سالم جناب دکتر _

 ..دست شو فشردم یگرم به

 ..خوشبختم تونییاز آشنا..هستم یشهنام فروغ _

 ..نشستم زیپشت م و

 :و گفت دیخند سروش

 ؟..میغذا سفارش بد..! ستین یبه معرف يازین گهیخب د _

 .ندارم یمن حرف نیاگه شما موافق _

 :تکون داد و گفت يسر سروش

 ...خب یلیخ _

 :گفتم دیبه سع رو

 ...نیبگ دییالزم بدونم بفرما دیکن یرو فکر م يهر نکته ا...من سر ا پا گوشم..دیخب آقا سع _

 ..با شما مالقات داشته باشه خوادیراستش جانب دکتر خواهرم به اصرار منِ که م _

 خواد معالجه بشه؟ یبه خواست خودش نم یعنی _

 ...شما شِیستمش پبفر طشیاما مجبورم به خاطر شرا خوامیازتون معذرت م _
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 ..کنم یمن درك م....ستین یبه معذرت خواه يازین _

 .قرار گرفته یمختلف يبار تحت درمان روان شناسا نیراستش تا به حال چند..نیشما لطف دار _

 یچند وقت که از خوردن داروهاش امتناع م..اعتماد شده یبه دکتر ها هم ب...نداشته یقابل توجه ي جهینت اما

 ..کنه

 کی...میکه مر نهیبزارم ا ونیکه اجازه دارم باهاتون درم يزیاما چ..دیو از زبون خودش بشنو میمشکل مر ترهبه

 ....کرده یبار خودکش

 ...رفته شیحد پ نیداشته باشه که تا ا يمشکل حاد دیبا دمیحرف فهم نیا با

 ...و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 ..دارم ازیواقعا به کمک تون ن....کنه یرو کالفه م همه یعصب ياوقات از شدت سر درد ها یگاه_

 يکه سال ها برا يدیجد يطبق روش ها...کنم ینگاه نم ماریب کیبه عنوان  میجان من به مر دیسع _

 ...رمیم شیپ دمیزحمت کش شیریادگی

بتونه  میمربوجود آورد که  دیبا ییفضا هی...نباش یچیپس نگران ه...میکنیبا هم مثل دو تا دوست صحبت م ما

 ..راحت حرف بزنه برهیکه رنج م يزیاز چ

از  يهر کار یو شخصاً ازم خواست يکه داد یحاتیاما با توض...برم شیدارو پ يسر هی زیصرفاً با تجو خوامینم

 ....کنم ینم یکوتاه ادیدستم برب

 ..میبرس یخوب جیهم به نتا يبا همکار میبتون دوارمیام

 ..زنگ خورد میلحظه گوش نیهم تو

 :گفتم دیبه سروش و سع رو

 ..دیببخش _

 :جواب دادم..ناشناس بود شماره

 د؟ییبفرما _

 ..شهنام..الو _

 ..بلند شدم  یصندل يرو کنار گرفتم و از رو یصداش گوش دنیشن با

 ..گردم یزود بر م _

 ...شدم یکه از رستوران خارج م همونطور



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٤١١ 

 بازم تو؟ _

 ..ستمیمزاحم که ن _

 ...حرف تو بزن _

 ..حالت و بپرسم خواستمیم _

 گه؟ید..با خانمم اومدم رستوران..خوبم _

 :گفت يزیلحن تمسخر آم با

 ...با خانمت؟ _

ما رو از هم  یتون یم کنهیرو ثابت نم یچیکه ه لمیف هیبا  ياگه فکر کرد...گمیم یچ نیخوب گوش کن بب _

 ...یبگم سخت در اشتباه دیبا یجدا کن

 ..من..یتسیچرا متوجه ن...شهنام _

 ..دمیحرفش پر ونیم

من  یکه تو هست یمارستانیاون ب ينره تو ادتی..شهیوگرنه برات گرون تموم م..کارا بردار نیدست از ا _

 ...سشمیرئ

 ..شب خوش..یدراز تر نکن متیبهتره پات و از گل پس

 ..رو قطع کردم یگوش و

 ..داخل رستورانبه اطراف انداخت مو برگشتم  ینگاه...رونینفس مو دادم ب یعصب

 ..خب جناب دکتر بابت امشب واقعا ازتون ممنونم _

 ...منتظر تماست هستم..جان دیکنم سع یخواهش م _

 ..حرفم تکون داد دییتأ يبه نشانه  سرشو

 ..از پزشک ها صحبت کنم یکیبا  دی؟ با..و داخل محوطه پارك کنم نیماش قهیواسه چند دق تونمیم یراست _

 ..البته دکتر _

*** 

 ..سمت بخش رفتم به

 ؟..هستن ینام يآقا..خانوم دیببخش _
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 ..لطفاً نیمنتظر بمون قهیچند دق..احتماال تو اتاق رست باشن..اومدن  شیپ قهیچند دق..بله _

 ...ممنون _

 ..دمیرو تو راه سالن د يخدمه ا...راه افتادم عیسر يقدم ها با

 ..خانم اتاق رست کدوم سمت دیببخش _

 ..مت راستته سالن س _

 ..ممنون _

درِ اتاق  يگوشه  یکیکوچ يتابلو...کردم زیچشمام و ر..داشتم یکه به سمت ته سالن قدم بر م همونطور

 ..خودشِ..بود

 ...بود ستادهیدرست رو به روم ا...در باز شد رهیبا چرخوندن دستگ همزمان

 ..جا خورده باشه دیرس یبه نظر نم...و به عقب هلش دادم دمیاش کوب نهیکف دست به س با

 ..کرد یم میعصب نیهم و

 ...اتاق شدم و در و بستم وارد

 ..لبم نشست يرو یعصب پوزخند

 !ریشب بخ _

 ..ابرو شو باال انداخت يتا هی

 ..شِیبه به جناب دکتر عاشق پ _

 :گفتم یعصب...شدم رهینفرت بهش خ با

 ..گمیم یچ نیخوب گوش کن بب...ببند دهن تو _

 ...دفعه رو شما بشنو نیا..میما گوش کرد یشما گفت شهیهم..دنش...گهینه د _

 ..سمتش رفتم به

  ؟يهم واسه گفتن دار یجداً؟ حرف _

 .......دارم يادیز يحرفا يبشنو يآره اگه بخوا _

 ...سادمیرو به روش وا درست

 ...کنم یت مخالص نمیتو هم دنبالش بب هیاگه سا..خودت و که سهلِ...گمیم یچ نیخوب گوش کن بچه بب _
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 ..چون..بشه تیخوام باران اذ یمن نم _

 ...فک شو تو مشتم گرفتم..به سمتش هجوم بردم یعصب

 ...ارین فتیاسم شو به دهن کث کهیمرت _

 ..دست مو تو مشتش فشرد مچ

 ..خوامشیمن هنوزم م...نکن تشیاذ نیاز ا شتریب _

 ...واریشو گرفتم و چسبوندمش به د قهی....دیچیاز درد به خودش پ...به دهنش زدم یحرفش مشت محکم نیا با

از زنده ...ياریحرف و به زبون ب نیا گهیبار د کیاگه ...یگستاخ باش یتون یتا چه حد م یعوض ي کهیمرت _

 ...کنم یم مونتیموندن پش

 ...دمیمو به روپوشش مال یو شست خون دمیلبش کش يانگشت شست مو گوشه ...لبش خون اومد يگوشه  از

 ....بمونه یبرات باق دارمونیاز د یخوب يخاطره  دوارمیام _

 :لب گفت رِیخون رو روپوشش انداخت و ز يبه لکه  ینگاه

 ..یلعنت _

 :کردم گفتم یکه اتاق و ترك م یحال در

 ..ریبگ يهام و جد هیتوص _

*** 

 ...شدم داریاز خواب ب يدیرعد و برق شد يصدا با

 ..دیکوبیام م نهیمحکم به س قلبم

 ..شب بود مهیبه ساعت نگاه کردم دوازده ن...خوابم گرفت ونیزیتلو يجلو يچطور دونمینم

 ..رو خاموش کردم ونیزیزدم تلو یهمونطور که نفس نفس م...بود ومدهیکه شهنام هنوز ن انگار

 ..دمیترس یتک و تنها تو سالن م..داشتم برم تو اتاق قصد

 ...دلم راه ندمکردم ترس به  یکاناپه بلند شدم و سع يرو از

 ..دیباز شدن درِ سالن به گوشم رس يکه به سمت پله ها قدم برداشتم صدا نیهم

 ..دیچیگوشم پ يباد تو يشر شر بارون و زوزه  يصدا...ستهیبود با کینزد قلبم

 ..کردم شهنام برگشته یم الیخ..نبود یاما کس...برگشتم

 ...دم که به خودم جرأت بدم و برم درِ سالن و ببندم نشدکر يهر کار...تونستم قدم از قدم بردارم یترس نم از
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 ..و در و محکم پشت سرم بستم...حالت دو به سمت پله ها راه افتادم و وارد اتاق شدم به

 ...ترس نفسم بند اومده بود از

 ..رمیمیدارم م..خدا يا...اگه دزد اومده باشه...خوندم یالکرس تیلب آ رِیز

جا  نییاومد پا ادمی...نبود یعسل يرو میگوش..بلند شدم و به سمت تخت رفتم...مزد یبه شهنام زنگ م دیبا

 ....گذاشته بودم

 ...دمیکوب میشونیکف دستم محکم به پ با

 ...از پنجره رونینگام به ب هینگام به درِ اتاق بود و  هی

 ریچرا شهنام انقدر د ایخدا...دیجوش یو سرکه م ریدلم مث س...شد یم شتریو ب شتریبارون هر لحظه ب شدت

 ...کرد

 غیج..دیچیتو اتاق پ یرعد و برق وحشتناک يصدا..طور که از پشت پنجره کنار اومدم و به سمت در رفتم نیهم

 ...دمیکش يبلند

 ...دیبه گوشم رس شهیشکسته شدن ش يهمزمان صدا که

 ..ده شده بودنتخت و کف اتاق پراکن يها رو شهیخورده ش...ترس و دلهره برگشتم سمت پنجره با

 ...شد ریاز ترس اشکم سراز..خورد یپشت پنجره تکون م ریحر يشدت وزش باد پرده  با

 ..........گهیبرگرد خونه د یلعنت...ختمیصدا اشک ر یب

 ....شد کیچشم به هم زدن اتاق کامال تار هیتو ..زدم یاز اتاق و با استرس قدم م یکه داشتم طول کوتاه نیهم

 یتا سر حد مرگ از رعد و برق م...کردم هیگر...زدم غیج...شر شر بارون...سوز باد..عد و برقر يپشت هم صدا و

 ...دمیترس

بدم  صیتونستم تشخ ینم کیتار يتو اون فضا....داده بودم درِ اتاق باز شد هیتک واریکه از ترس به د همونطور

 ...هیک

 ..دمیشن یجز رعد و برق نم ییصدا چیه...زدمیم غیج فقط

حرکت  هیبکشم که تو  رونیکردم که خودم و از چنگش ب یو تقال م زدمیم غیج...دست مو محکم گرفت مچ

 ...من و تو آغوشش گرفت

بازوش  يدست مشت شده ام رو...شیشگیعطر هم يبا حس بو دمیکوب یکه با مشت به بازوش م همونطور

 ..ثابت موند
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 ...دادم و دور گردنش حلقه کردمبازوش حرکت  يدستم و از رو ختمیر یکه اشک م همونطور

 ...خودم و به آغوشش سپردم دهیکه بعد از مدت ها به آغوش پر از مهر مادرش رس یکودک مثل

 ...دست مو رها کرد و آروم دستاشو دور کمرم حلقه کرد مچ

 ...نکن هیگر....آروم باش _

 یرعد و برق م ينه از صدا گهیحاال د..فقط آروم بود...یشگیاز خشم داشت نه اون عشق هم ینه رنگ صداش

 ....باد ينه از زوزه ..دمیترس

برام  نمیهم..دمیرس یو حاال داشتم به آرامش م...که ازش دور بودم یمدت يبرا...بود یام به خاطر دلتنگ هیگر

 ...بود یکاف

 ...بودم سادهیدم اتاق وا.. بود ومدهیبرقا ن هنوز

 ..دمیترس یبود اما بازم م نجایشهنام ا نکهیبا ا...نبود دایپ یچیه..مو چرخوندم سمت سالن نگاه

 ...دیگرفتم صداش به گوشم رس کیکه نگاه مو از سالن تار نیهم

 ...آخ _

 :سمتش رفتم به

 شد؟ یچ _

 ...رفت تو پام شهیفکر کنم ش...ایجلو ن _

 ؟یخوب _

 :لنگان جلو اومد و مچ دست مو محکم گرفت و گفت لنگان

 ..کنم یچند تا شمع هست روشن م.. يِتو اتاق آخر رمیمن م _

حق نداشت  یکس شیتا چند روز پ... شهیمتوجه عکس العملم نم یکیدونستم تو تار یم...!رو لبم نشست لبخند

 ! پاشو تو اون اتاق بزاره

 :گفتم

 ؟يبر یتونیم ییتنها _

 ...نتیتو کاب..اریو چسب ب لیتو برو گاز استر...تونمیم _

 :شو دستم داد یگوش

 ...راقب باشم _
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 ..نییپام انداختم و از پله ها رفتم پا يرو جلو یگوش نور

 ...داشتم یآرامش خاص هیشهنام تو خونه بود  نکهیاز ا...دمیترس ینم گهید

 ...به صدا در اومد یکه زنگ اس ام اس گوش...آشپز خونه شدم وارد

 ...کردم یع محواسمو جم دیاوضاع با نیاما تو ا...کردم ینگاه م دیدونستم نبا یم

 ..شماره بود هیتنها ..نشده بود ویس یاسم کس...رو باز کردم غامیپ

 ..مدت هیشم فقط واسه  تیبزار وارد زندگ "

 ..کنم یمن قبول م...میکنیم غهیص اصال

 ..که من واقعا عاشقتم یبدون خوامیم فقط

 "..قبول کن من تا تهش باهاتم تو

 ..کردم یتلخ يخنده ...نشستم یصندل يرو یحال یب با

 ..غه؟یص...هه _

 ...حرفش بودم نیا مات

 ...دمیکوب زیدست مو مشت کردم و به م یعصب

 ..حرفاشونو زدن يکنم؟؟ البد همه  یمن قبول م _

*** 

 ...نبود قیزخمش عم..کف پاش افتاده بود یخراش نسبتاً بزرگ..دمیکش رونیو از پاش ب جوراب

 ....روشن شده بود ياطراف تا حد يبه خاطر نور شمع ها فضا...دیمال کرد و کف پاش نیرو آغشته به بتاد پنبه

 ..صورتش از شدت سوزش جمع شده بود..انداختم ینگاه بهش

 ...هیبدونم ک خواستیدلم م یلیخ...تو فکر اون اس ام اس بودم هنوزم

 ..چوندمیو کف پاش گذاشتم و باند و آروم آروم دور پاش پ لیاستر گاز

 ...دهیرو وسط کش غهیکه حاال حرف ص..شون بوده نیب ییحرفا هی حتما

 "من تا تهش باهاتم..تو قبول کن "

 ...چوندمیباند و محکم دور پاش پ...بودم یعصب

 ..محکم نبند...آروم تر _
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مچ پاش  يدست مو آروم رو...دیرس یبه نظر م شهیبا نور شمع چشماش روشن تر از هم...شدم رهیخ بهش

 ...دمیکش

 ......غهیص...با اون گذرونده باشهامشب و  اگه

 ..بند کنه يتو رو به من پا تونهیم یچ...مانعش بشم تونمیم يچطور...یچی؟ ه..بکنم تونمیم کاریچ

 ...دستم به خودم اومدم يگذاشتن دستش رو با

 ..میاتاق بخواب نیتو ا میامشب و مجبور..پتو داخل کمد هست _

 ...دیتخت دراز کش يرو و

 :لب گفتم رِیرفتم ز یونطور که به طرف کمد مشدم و هم بلند

 ...يمجبور گهیحاال د_

 ..آوردم رونیرو از داخل کمد ب پتو

 :گفتم رفتمیکه به سمت تخت م همونطور

 ..باز شد اما نخوندم غامتیپ...دستم خورد به صفحه..اومد غامیواست پ نییرفتم پا یراست _

 رونیبلوزم و گرفتم و ازتنم ب نییپا يستم و لبه تخت نش يلبه ..بود یکه نگاهش به گوش همونطور

 ..دمیبه گردنم کش یدست...دمیکش

 ...خوشحال باشم بغض کردم نکهیا يدونستم توجهش بهم جلب شده اما به جا یم

 ..میدیسنگ بغل دست هم دراز کش کهیت هیاما حاال مث ..میتاب آغوش هم بود یکه ب ییشبا ادی

 ...!شعور یب...احساس یب

 ....يخوریما مسر _

 :توجه به حرفش گفتم یو ب دمیباز رو تخت دراز کش طاق

 ...ریشب بخ _

 ..کردمینگاه شو رو خودم حس م یِنیسنگ...و بستم اما کامال حواس اطراف مو داشتم چشمام

 ...که بهش پشت کردم پتو از روم کنار زده شد همونطور

 ..بود یانگار عصب..دمیشن ینفساشو م يصدا

 ...دارم اجیبهت احت ید لعنت _

 ...گفت یاما آروم یبا لحن عصب نویا
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 ...که به سمت در رفت دمیشهنام و د...باز کردم مهیتکون خوردن تشک چشمام و ن با

 ..!چشمامو بستم عیمث جن زده ها سر...برگشت سمتم...بود ستادهیهمونطور ا يلحظه ا چند

موندن و رفتن  نیانگار ب...چشمام و باز کردم يم الآرو..کردم یاما حضور شو حس نم..گذشت يا هیثان چند

 ...داشت دیترد

 ..!کنم خوشحال بودم يبا احساساتش باز يتونستم تا حد نکهیا از

 .........زد و اتاق و ترك کرد واریبه د یبار مشت محکم نیا...شدم رهیخ بهش

*** 

 ..زدم شهیش يپاك کن رو رو شهیاز ش يمقدار

 ..کردم شهیه پاك کردن ششروع ب یدستمال نخ با

بانداژ ..رفت یم ابونیاز خ گهیکه لنگان لنگان به اون سمت د دمیشهنام و د...نگاه کردم ابونیپنجره به خ از

 ...کرد یم ییپاش خود نما يپنجه  يرنگ رو دیسف

 ..انداخت ابونیکنار خ يرو تو سطل زباله  سهیتو ک يها شهیش خورده

 ...برداشتم شهیدست از پاك کردن ش....هش به پنجره افتادنگا الیکه بر گشت سمت و نیهم

 ...راه افتاد الیتفاوت نگاه شو ازم گرفت و به سمت و یب

 ...تخت نشستم يو لبه ..گوشه هیدستمال و پرت کردم  یعصب

 ..بودم یکرد عصب یم يحد ازم دور نیتا ا نکهیا از

 ........مرد نبود ریپ نیل ااگه به خاطر حا...اونروزش و تو ذهنم مرور کردم يحرفا

 ..ببره نیفاصله ها رو از ب نیبتونه ا دیکه شا یِتنها راه الیبرگشتن آقا جون به و..دیبه ذهنم رس يفکر هی

 ..رابطه رو دوباره به هم گره بده نیبتونه ا دیشا...که منو شهنام و به هم ربط داد آقا جون بود يزیچ نیاول

خواستم از تماس من با آقا  ینم..کنهیم کاریشهنام داره چ دمیفهم یم دیاول با..برداشتم یعسل يرو از رو یگوش

 ...جون با خبر بشه

 ...راحت شد المیبابت خ نیاز ا...به گوشم خورد ونیزیتلو يصدا..باز بود مهیاتاق ن درِ

 ..رو برداشت یبعد از چند لحظه که منتظر موندم گوش...آقا جون و گرفتم ي شماره

 ...آقا جون الو سالم _

 ؟ شهنام چطوره؟..باران جان یخوب..ماه عروس خانوم يبــه بــــه سالم به رو _
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 د؟یشما خوب...آقا جون میخوب _

 ..رهیو م ادیم ینفس هی..خدا رو شکر..زمیمنم خوبم عز _

 لواسون؟ ای نیتهران..آقا جون دلمون براتون تنگ شده...نیسالمت باش شهیانشاهللا هم _

 ..نمیریش يخونه ..تنگ شده دخترممنم دلم  _

 :لحظه مکث کرد و گفت چند

 !رسونهیسالم م _

 ..نیشمام سالم منو به خاله و عمو بهرام برسون _

 ..زمیحتماً عز _

 !خب آقا جون من امشب منتظرتون هستم _

 ؟..افتاده یمنتظر؟ چطور مگه دخترم؟ اتفاق _

 ...هول شدم کمی

 !نیرو ترك کرد الیوقت و یلیخ..نیما باش شیرو هم پ يوزنــه آقا جون گفتم چند ر...نه _

 ..راحت شد الشیاوضاع آرومه خ نکهیانگار از ا.. دیور خط به گوشم رس نیشو از ا قیعم ينفسا يصدا

 ..برم مراقب کارا باشم دیمنم با..کنن یدگیخاتون و مظفر رفتن به باغ رس..برم لواسون دیدخترم فردا با _

حاال ..هستن زیخوبه که خاتون و آقا مظفر مثل هر سال مراقب همه چ..نینکن تیخودتون و اذ آقا جون انقدر _

 ..!ما بهتون بد بگذره شیپ نجایهم ا يچند روز الیو نییایب

 ..کرد يبلند يجون خنده  آقا

 !پا خانم هی يحاال شد _

 ..دمیخند

 ..امیانشاهللا م..چشم دخترم امشب منتظرم باش _

 ..يزیچ هیفقط ...آقا جون قدمتون رو چشم _

 جونم؟ _

 ..دینگ يزیبه شهنام راجع به تماسم چ _

 :گفت يو لحن جد یحرفمو بزنم با نگران هیاجازه بده بق نکهیاز ا قبل
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 افتاده؟ یاتفاق _

 :پاچه گفتم دست

 !الیو نیخودتون برگشت لیبدونه با م خوادیدلم م..نه آقا جون _

 ..خب دخترم یلیخ _

 ..استرس داشتم نکهیدعوت مو قبول کرده بود هم خوشحال بودم هم ا نکهیاز ا..کردم یاحافظآقا جون خد از

 ..رفت یم شیپ یو معمول یعیطب یهمه چ دیبا

 ..برد یم یپ یآقا ون به همه چ وگرنه

 ..دمیرس یبه کارام م رفتمیم دیبا..ندم تیاهم کنهیمشغول م يخودیکه ذهنمو ب ییزایکردم به چ یسع

*** 

 ..به گوشم خورد فونیزنگ آ يکردن کاهو بودم که صدا زیپز خونه مشغول رآش تو

 ..نشون ندادم یاما عکس العمل..دونستم آقا جونِ یم

 :نسبتاٌ بلند شهنام از تو سالن به گوشم خورد يصدا قهیاز چند دق بعد

 ...آقا جونِ _

 ...دمیاز خورد کردن کاهو ها کش دست

 ...اومدم رونیآشپزخونه ب از

شدم کم کم  یم کیهمونطور که بهشون نزد...با لبخند به سمتش رفتم...دمیجون و مقابل شهنام تو درگاه د اآق

 ...لبم محو شد يلبخند از رو

 ..ا آقا جون _

 ...اش فشرد نهیس يقفسه  يشو رو دست

 ..بغل آقا جون و گرفت رِیز شهنام

 ...دمییسمتشون دو به

 ..قرصاش _

 ..شد یباز م یحاال مگه در قوط...آوردم رونیکتش ب بیرص و از تو جق یِقوط یدست پاچه گ با

 :داد زد شهنام

 ..خورده آروم باش  هی _
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 ..ختمیچند تا از قرص ها رو کف دست شهنام ر یبا دست پاچه گ..باز شد یدر قوط باالخره

 ...شده بود دیکبود شده بود و صورتش مثل گچ سف لباش

 ...ا جون گذاشتزبون آق ریاز قرص ها رو ز یکی

 ...از چند لحظه نفسش باال اومد بعد

 ...کف سالن نشستم یحال یب با

 ...آقا جون و به سمت کاناپه برد شهنام

 ..کردم به خاطر حال آقا جون خودم و جمع و جور کنم یسع...نموند یتنم باق يتو یجون

که تو چهره اش نقش  يا حالت جدهمونطور که دست شو به سمتم دراز کرده بود ب...و به سمتم اومد برگشت

 :بسته بود گفت

 ؟یخوب _

 ..بود برهیتمام تنم رو و..کمکم کرد بلند شدم..بدم دستم و تو دستش گذاشتم یجواب نکهیا بدون

 :کاناپه نشوندم يرو

 ...ارمیآب قند ب رمیم نیبش _

 ..به سمت آشپزخونه رفت و

 ...لب داشت يرو يمحو لبخند..باز به آقا جون نگاه کردم مهین يچشم ها با

 دخترم؟ یخوب _

که  يزیحاال تنها چ دونستیخدا م..فکر اشک تو چشمام جمع شد نیبا ا.....شد یم شیاگه آقا جون طور قتاًیحق

 ...بود و بس شیبرام مهم بود، سالمت

 ...خوبم آقا جون _

 ..دست آقا جون گذاشتم يپلو رو جلو بشقاب

 ..دییبفرما _

 ...ممنونم دخترم _

 :آب و دست آقا جون داد و گفت وانیل هنامش

 ..رمیبا دکتر تون تماس بگ نیخوایحالتون خوبه؟ اگه م نیآقا جون مطمئن _

 ..غذات سرد نشه...خوبم شهنام جان _
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 :بار آقا جون سکوت رو شکست و گفت نیگذشت که ا يا قهیدق چند

 !ن؟یدست به کار ش نیخوایم یپس ک _

 ..میاه کردو شهنام متعجب به هم نگ من

 ..!دیهم و نگاه نکن ينجوریا _

 :رو به شهنام ادامه داد و

 ..!پدر سوخته گمیدارم م یچ یفهمیخوب م _

 !خنده شو دوست داشتم يقهقهه ...با خنده اش منم خنده ام گرفت...دیبلند خند يبا صدا شهنام

 !...م؟یبش یدست به کار چ دیبا..دونمیواقعا نم _

 !من زِیعز ي جهینت _

 ..اکتفا کرد "آهان " هیباال انداخت و به گفتن  ییمونده بود ابرو یکه رو لباش باق يبا لبخند هنامش

 ..بگم به خوردن غذا مشغول شدم يزیچ نکهیبدون ا منم

 :بار آقا جون رو به شهنام گفت نیا

 !باران بچه ست؟ یبگ يخوایباز دوباره م _

 :همونطور که مشغول خوردن غذا بود گفت شهنام

 ...اگه باران بخواد!..ندارم ینه آقا جون من حرف _

 ..شدم رهیکردم بهش خ یهمونطور که سرفه م..کرد ریحرفش غذا تو گلوم گ نیا با

 ...دستم گذاشت يآب و جلو وانیتفاوت زد به پشتم و ل یب

 !..کنهیهول م دیکش یم شیتا حرف بچه رو پ..آقا جون يدید _

 :و گفت دیجون خند آقا

 ...ستیجز خودش برات مهم ن یچیه گهید ینیتو کنارت بب یزندگ يثمره  یوقت..دن نداره دخترمهول کر _

 :و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 ...نهیشما رو کنار هم بب خواستیدلش م یلیخ امرزیخانم جون خداب _

 ...بشه ریبود شهنام اونجا دلش اس نیپا شدن رفتن اونور آب خانم جون همش نگران ا نایا نیریش یوقت

 !بشه یاجنب هی ریگفت اس یقول خودش که م به

 ..تو دستش ذاشتمیدست باران و م شیوقت پ یلیموندن خ یتهرون م نیاگه تو هم "گفت  یم...امرزتشیب خدا
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 "...بیکشور غر هیبچه رو بردارن ببرن  نیا دهیو بهادر اجازه نم دایش دونمیحاال که باران بچه ست و م اما

 ...نهیکوتاه شد و نموند که شما رو کنار هم بب ایدن نیخانم جون دستش از ا گهیدشد که  نیا _

 ...دمیاش د دهیو چروک ریپ ياشک و تو چشما ي حلقه

 ...داشت یخاص ییرایهمه سال رنگ چشماش گ نیبعد از ا هنوزم

 ..دیترش کش يتا شده کنار بشقاب و برداشت و رو چشما دستمال

 ...بوممآفتاب لب  گهیمنم که د _

 :که تو گلوم بود گفتم یبغض با

 ..آقا جون _

 :شد و لبخند زد رهیخ بهم

 ...دخترم قتیحق _

 ..و فرسوده اش به قلبش اشاره کرد ریپ يدستا با

 ..ارهیزود من و از پا درم ای رید..دهیمنو نم یِکفاف زندگ نیتر از ا شیب گهیقلب د نیا _

 :بار شهنام به حالت اعتراض گفت نیا

 ...کنمیآقا جون خواهش م _

 :کرد گفت یکه نوه هاشو سرزنش م یشگیجون با همون لحن هم آقا

 .....!بزار حرفمو بزنم پسـر _

 :شو از شهنام گرفت و ادامه داد نگاه

 ..نیریرو به دل نگ يزیازم چ خوامیازتون م_

 ...نیریگ یخره کنار هم آروم مدلم روشن بود که باال...ازدواج کردم نیجفت تون رو به اصرار وادار به ا اگه

 ..بهیغر هیخواستم دست باران و بزارم تو دست  ینم

 ...خانواده نیبرگرده تو ا یاجنب هیهمه سال با  نیشهنام بعد از ا ای

 ..!ذاشت یآقا جونش نم يوقت پاشو تو خونه  چیه گهید دیکرد با یکارو م نیچند اگه ا هر

 ...واسه جفت تون سخت بود لیدونم اوا یم

 ..نمیبیحاال رنگ عشق و محبت و تو نگاه هر دوتون م اما

 ..دیهم و ندار يلحظه طاقت دور هی یدونم که حاال حت یم
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 .رهیگیروح خانم جون هم آروم م ينجوریا...راحت المیخ گهید حاال

 :ازدواج تو دستم بود انداخت و گفت يخانم جون که کنار حلقه  يبه حلقه  ینگاه

واسه تو  میمطمئنم همسر خوب...منِ زیعز يباران همونطور که نوه ...تو و شهنامِ وندیث پحلقه باع نیا _

 ....قدرشو بدون...هست

 ....بچه به جمع تون اضافه بشه هیاگه  دمیم قول

 ...آقا جون و بشنوم و بغض مو پس بزنم ينتونستم حرفا نیاز ا شتریب گهید

 ..رفتم رونیو از آشپزخونه ب دمیرو عقب کش یکه بغضم شکست صندل همونطور

 ..به در خورد يا تقه

 ...دخترم..باران _

 ..آقا جون بود يصدا...بالش برداشتم يو از رو سرم

 :بم شده بود گفتم هیکه بخاطر گر ییصدا با

 ..تو آقا جون ایب _

 ...برداشتم و اشکام و پاك کردم یعسل ياز رو يبرگ دستمال کاغذ هی

 ..به سمتش رفتم..دمیو درگاه دباز شد و آقا جون و ت در

 :دست اشاره کرد با

 ...دخترم نیبش _

 ...تخت نشستم ينرفته رو برگشتم و رو راه

 ..تخت نشست يجون عصا به دست اومد و کنارم لبه  آقا

 ..!میچند تا شمع کم دار نوسطیفقط ا..يخلوت کرد..دخترم _

 :زدم و گفتم یجون مهین لبخند

 ..مچراغ و روشن کن نیبزار _

 :که خواستم بلند بشم دست مو گرفت و گفت نیهم

 ..راحتم...دخترم نیبش _

 ..دستم يبود و نگام به دست آقا جون تو نییپا سرم

 افتاده؟ یاتفاق..! باباجون يدل نازك شد _
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 ...گونه ام روون شد يصدا رو یب اشکم

 ...شدم یخورده احساسات هی..آقا جون ستین يزینه چ _

 :بعد از چند لحظه مکث گفت...ردک یکوتاه ي خنده

 ست؟ین یتو و شهنام مشکل نیمطمئن باشم ب _

وجود فرنود قبل از ..گفتم یرو م یهمه چ دیبا زدمیرابطه حرف م نیکلمه در ا کیاما اگه ...خواست بگم یم دلم

 ...مینه تو زندگ..تو قلبم! شهنام

 ...شهیبدترم م نیدونستم از ا یم..م برداشته بشهاز سر راه یشد مشکل یموضوع نم نیبا حرف زدن راجع ا صرفاً

 ..دیآره آقا جون مطمئن باش _

 ...دمیکش یقیعم نفس

 ...اعتراف کنم هی دیمنم با _

 ...کردم ینگاهش و حس م ینیسنگ...حرف منتظر بهم چشم دوخت نیا دنیشن با

 ..اما حاال...نبودم یاصال از حضور شهنام کنار خودم راض لیاوا _

 ...اش گذاشتم دهیدست چروک يروو  دستم

عقل و هوش و هم از سرم  چیدونه اش دلم و که ه هی یکی ينوه  نیشد تو چشمام زل بزنم و بگم ا ینم روم

 !برده

 ........نداره ییبرام معنا یبدون شهنام زندگ گهیحاال د _

 ...میدیکش قینفس عم هیدو با هم  هر

 ..نِیخوشحالم که نظر جفت تون هم _

 ..شهنام هم اعتراف کرده؟ یعنی؟ ..فتمونج نظر

 ..نیباش یبرم و شما ازم ناراض ایدن نیاز ا دمیترس یم...راحت شد المیخدا رو شکر خ _

 میدور هم خوش باش میامشب و خواست..دلم گرفت...نینزن یمورد حرف نیدر ا گهیکنم د یآقا جون خواهش م _

 ..ها

 ..میدور هم جمع بش انیاگه تونستن ب ریبا بهار تماس بگ..باشه _

 :خودش اشاره کرد و گفت به

 !امشب شب جووناست _
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 ...زدم لبخند

 ...چشم آقا جون _

*** 

 ...میموند داریوقت ب ریشب و کنار بهار و سروش و آقا جون تا د اون

 ...که آقا جون ازش حرف زده بود خوشحال بودم یشهنام بودم و از اعتراف کنار

 .....شهیاز مشکالت حل م یلیخونه خ نیدونستم با وجودش تو ا یم...بوداعتراف خوش  نیبه ا دلم

 ..ندارم یکه من گناه دیفهم یم..شد یزود شهنام آروم م ای رید باالخره

 ..مشت دروغ بوده هیاون دختر  يمدت باهاش رو راست بودم و حرفا نیا تمام

 ..ت سخت بوداتفاقا نیا حیاون مرد من بود و براش توج..کردم یدرکش م دیبا

 ...رهیبودم تا آروم بگ یصبور م نایاز ا شتریب دیبا

اتاق  يگوشه ...یمیمخمل قد يجگر يساده  یبا روتخت..نفره هیتخت ...میهمراه آقا جون وارد اتاقش شد به

 ..بود

 ...کنار تخت گذاشتم یعسل يقرص رو یآب و به همراه قوط وانیل

 ...کمکش کردم رو تخت دراز بکشه همونطور

 ..راحت المیخ ينجوریا...آقا جون چراغ خواب و روشن گذاشتم _

 ..ریشب بخ...نداره يرادیباشه دخترم ا _

 ..نیآقا جون خوب بخواب ریشب بخ _

 ...رونیو خاموش کردم و از اتاق اومدم ب چراغ

 ...ومدیشهنام به چشمم خورد که داشت از پله ها باال م يتنه  مین

 ..اق شدتوجه به من وارد ات بدون

 :و گفت دیتخت دراز کش يرو..چراغ خاموش بود...حوصله وارد اتاق شدم  یب....گرفت دلم

 آقا جون بهتره؟ _

 ..سمت تخت رفتم به

 ..آره خوبه _

 ..خورده نم داشتن هیهنوزم ...دستم و تو موهام فرو کردم....و باز کردم موهام
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 ...داشت یعطر خاص..که به موهام زده بودم ییمو ماسک

هام  هیشو به ر حهیرا قینفس عم هیبا ...و رها کردم دمیبالش دراز کش يرو..و با دستم جمع کردم موهام

 ...فرستادم

 ...به چونه اش خورد مینیکه برگشتم ب نیهم...شد دهیو رو هم گذاشتم و احساس کردم موهام کش چشمام

 ...آخ _

 ..بکشم رونیموهام و از چنگش ب کردم یسع..فقط سکوت کرده بود..گرفتم مینیب يمو رو دست

 ..نکن..دردم گرفت _

 ...صورتم حرکت داد يلباشو رو..خورد ینفساش به صورتم م هرم

 !؟..دلت واسم تنگ شده آره _

 ..بود یعصب یاز هر وقت شتریب.نداشت یاز دلتنگ ییحرفش رنگ و بو لحن

موهام و تو  نکهیاز ا گهید...داشتم دوست ششیصورت شو به خاطر ته ر يِزبر..دل تنگش بودم قتاًیحق اما

 ..شدم ینم تیفشرد اذ یچنگش م

 ...رو لبام گذاشت لباشو

 ..میچند لحظه جفتمون مکث کرد...لبش نشوندم يرو یفیظر ي بوسه

 :با حرص گفت...ازم جدا کرد و موهامو تو چنگش گرفت خودشو

 ...گفتم دلت تنگ شده يدید _

 ...شهنام _

 ؟...يبریرنج م میاز دور ه؟یچ _

 ...باز هم محکم تر از قبل موهام و تو چنگش گرفت و

 ..چشمام و رو هم فشردم یعصب

 ؟يشد وونهید _

 :خشم گفت با

 ...تو شدم ي وونهید..آره _

 چیانگار که به خاطر گناه نکرده ه...مجرم طرف بود هیانگار با ...که حاال داشتم یتیبه خاطر وضع..گرفت بغضم

 ..بشم دهیتونستم بخش یرقمه نم
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به خاطر حالش مجبور ..ریبگ دهیآقا جون از طرف من گفت نشن یهر چ..گم یم یچ نیخوب گوش کن بب _

 ...شدم بگم که

 ...لحظه مکث کرد چند

 ...تونم یتو نم یب..بگم که _

 ...لحظه صداش و بشنوم هیخواستم  ینم یحت گهید...شد ریسراز اشکام

 ..اشک و بغض و خشم گفتم با

 ..یلعنت...سرم بردار دست از _

 ینم گهید...يعذابم بد يخوایچرا م...بلند هق هق کردم يبا صدا....آروم موهام و رها کرد و ازم جدا شد آروم

 ...کشم ینم...خسته ام گهید...یمتیق چیبه ه.. خوامیرو نم یزندگ نیا..خوام

 ...کنه یکه صرفاً داره تحملم م یخاطر کس به

 ..زهیریداره روح و روانم و با حرفاش به هم م ست؟یبس ن گهیباشه د هیتنب هی نیا اگه

 زنم؟  هیتحمل کنم و دم نزنم؟ چون  دیبا چقدر

 ......نه..بزارم شیواسه جلب اعتمادش قدم پ دیبا یتا ک..مهر طالق رو شناسنامه ام بخوره دینبا نکهیخاطر ا به

 .......ستمین گهید...ا هم تحمل کنمجا ب کیمشکالت و  نیا ينشدم که همه  يهنوز اون قدر قو من

*** 

 ...شدم داریاز خواب ب یزنگ ساعت کوک يصدا با

 ...بلند شدم و دست و صورت مو شستم..کنارم نبود شهنام

 ..گرفتم ییمایتصم هی شبید.....نشست میشونیاخم رو پ شبید يادآوری با

 دیام ياز رو یقیرابطه نفس عم نیا يسه ادامه کنه وا يکار هی تونهیآقا جون هست و م نکهیدوباره با فکر ا اما

 ..اومدم رونیو از اتاق ب دمیکش

 ..وجود داشته باشه يراه چاره ا هی دیشا...صرف نظر کنم ماتمیفعال از تصم دیبا

 ...ومدیسنگک تازه م يبو...دمیو تو سالن سرك کش سادمیپله ها وا رو

 ...نشده داریآقا جون هنوز ب دمیفهم دومین نییاز پا ییصدا یاما وقت..نییبرم پا خواستم

 داریبلند خنده هاش همه رو از خواب ب يبود که با صدا يشد ماشاهللا انقدر پر انرژ یم داریصبح ها که ب معموالً

 ..کرد یم
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 ...سمت اتاقش راه افتادم به

 ...بود دهیپشت به من به پهلو خواب...وارد شدم..باز بود مهیاتاق ن درِ

 ...آب هم نصفه بود وانیل...و خاموش کردم چراغ خواب دیکل

 ...دمیشونه اش کش يدست مو آروم رو...تخت نشستم ي لبه

 !بعد از مدت ها به افتخار حضور شما! فکر کنم شهنام رفته نون تازه گرفته...نیدارشیب...آقا جون صبح شده _

 يبلند تر يبا صدا..آروم تکونش دادمبازوش بود  يهمونطور که دستم و رو...نگران شدم...نکرد یحرکت چیه اما

 :گفتم

 ...آقا جون _

 ..دستم و تو دستش گذاشتم...پام افتاد يحال رو یبازوش دستش ب يتکون دستم رو با

 ..پام سر خورد يدستش از رو...برش گردوندم یمعطل یب....بود سرد

 رِیز....شدم رهیشده بود خ زونیت آوجون از تخ یبه دست سردش که ب يبا ناباور....تند و تند تر...تند زد قلبم

 ...لب زمزمه کردم

 ..مرده....آقا جون.....آقا جون _

 ...شدم و چند قدم به عقب رفتم بلند

 ...تونستم ازش چشم بردارم ینم..نشستم نیزم يحال رو یب واریبه د هیبا تک....برخورد کرد واریبه د پشتم

 ...دستم گرفتمبلوزم و تو  ي قهی...شدم یداشتم خفه م انگار

 :داد زدم...دمیکش غیج

 ...........آقــــا جون...آقا جــون _

 ....ومدینگران و وا رفته داشت به سمتم م يشهنام به حالت دو و با چهره ا رونیاز اتاق رفتم ب مهیسراس

 شده؟ یچ _

 ...و با دست به اتاق آقا جون اشاره کردم..بود هیجوابم فقط گر تمام

 ...سادیبدون حرکت دم اتاق وا يا هیچند ثان........ وارد اتاق شد ازم گرفت و چشم

 :گره گفتم ونیم...حال وسط راهرو زانو زدم یمو ازش گرفتم و ب نگاه

 ....کنم دارشیرفتم ب _
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اشک تو ...برگشت و کنارم زانو زد....بگم يزیچ نیاز ا شتریچشمم بود و اجازه نداد ب يجونش جلو یب تن

 ...بودچشماش جمع شده 

 ...پلک هاشو رو هم گذاشت و سرم و تو آغوشش گرفت.. اشکاش باشم زشیخواست شاهد ر یکه نم انگار

 :گفتم...دستم و به سمت اتاق آقا جون گرفتم هیهق هق گر ونیم

 ..جون بود یدستاش سرد و ب...کنم دارشیرفته بودم ب.......رفته بودم _

 :مادامه داد هیبا گر..و ازش جدا کردم خودم

 یبر م نایکاش زودتر از ا..ایرو هی..خواب بود هیانگار ...میدور هم شاد بود شبیانگار نه انگار که د...سرد سرد _

 ..خودش يگشت تو خونه 

 ..بازوم گرفت و بلندم کرد ریشو ز دست

 ...آروم باش _

 ..زد یانگار که داشت اشکاشو پس م..و رو هم گذاشت چشماش

 ...زمیعز...میخبر بد هیبه بق دیبا _

با پشت دست پاك  یاشکامو عصب..بده میگفتن دلدار زمیعز هیمجبوره که با  طیشرا نیکردم تو ا احساس

 ..کردم

 ...کنم جز ترحم و یرو قبول م يزیهر چ طیشرا نیتو ا _

 :گفت يدنسبتاً بلن يبود با صدا سادهیهمونطور که وسط راهرو وا...مو ازش گرفتم به سمت اتاق راه افتادم نگاه

 ؟..يشد وونهی؟ د..یگیم يدار یچ یفهم یم _

 ..شد ریاشکم دوباره سراز دمیکه کش یقیبا نفس عم...توجه به حرفش وارد اتاق شدم یب

 ..حرفاست نیاالن چه وقت ا..شده بودم وونهیانگار د واقعا

 ..رفتم رونیاز اتاق ب دمیپوش یرنگ و م یمشک يکه داشتم مانتو همونطور

 ..رو دم گوشش گرفت یگوشلحظه  همون

 ...هول کنن یخبر نکن يطوری _

 ..انگار از اونور خط جواب دادن که مشغول صحبت شد....حوصله چشماش و باز و بسته کرد یب

درست ...نشسته بود نجایا شبید...دمیتخت کش يدست مو رو..تخت نشستم يرو یحال یو با ب برگشتم

 ......آقا جون...دستش تو دستم...کنارم
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 ...قراره عوض بشه زایچ یلیبا رفتن تو خ.....شد ریسراز اشکام

*** 

آب به خوردش  يداشت مقدار یخاتون کنارش بود و سع...افتاد نیزم يهوش رو یکرد ب یتاب یانقدر ب مامان

 ..بده

 ...داشت دایدر آروم کردن خاله و یو سروش سع...ختیر یشاهرخ اشک م ییتو آغوش دا نیریش خاله

هم  نیبهار و نگ...به پا شده بود، من الیکه از چرخوندن تابوت آقا جون تو و يحال اونا و همهمه ا دنید با

 ...در آروم شدن ما داشت ینرگس سع ییوسط زندا نیو ا مینداشت هیاز بق یدست کم

 ...رفت یچشمام کنار نم يحال مهربونش از جلو نیمستبد و در ع ي چهره

 ...چشمم عبور کردن ياز جلو لمیف هیسال مثل  نیچند خاطرات

... کرد یخونه خداحافظ نیاز ا شهیهم يآقا جون واسه ...دادم هیتک یجون به صندل یآمبوالنس ب ریآژ يصدا با

 ...ازش خاطره داشت ینوه هاش کل..بچه هاش..که با خانم جون يخونه ا

نوه هاش  ياز حرفها...بود جا روبه رومون نشسته نیدرست هم شبید..خنده هاش هنوزم تو گوشم بود يصدا

 ...برد یلذت م

 ...عمر کنه نیاز ا شتریاون قلب نخواست آقا جون ب...تموم شد یهمه چ گهید.......آه

کردم همه به خاطر نبود آقا  یباور نم...به تن داشتن اهیکه س ییکه گوشه کنار سالن پر شد از آدما دینکش یطول

 ...جمع شدن نجایجون ا

 ...خاطرات گذشته بود يادآوریو  ختنیصدا اشک ر یکار من هم ب..میم و قرار نداشتکدوم مون آرو چیه

آقا  يکنم چقدر گستاخ بودم که جلو یحاال که فکر م...کرد يخونه من و واسه شهنام خواستگار نیهم يتو

 ...و مخالفت کردم سادمیجون وا

 ...آروم گرفتخورده دلم  هیآقا جون کردم  يجلو شبیکه د یبه خاطر اعتراف اما

 ...بالش گذاشت يآسوده سر رو الیبا خ شبیراحت که د المیخ...حاال اون هم آرومه مطمئنم

اما حاال با رفتنت ...با شهنام ادامه بدم میخواستم با وجود تو به زندگ یم...داشتم اجیمن هنوزم به حضورت احت اما

 ....عوض بشه زایچ یلیخ دیشا

 ....نداشته باشه يا دهیادامه دادن فا گهید دیشا

 ... میموند داریصبح ب يکایشب و تا نزد اون
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 ..گوشه نشسته بودن و غرق فکر بودن هی همه

 ...کرد یم يقرار یرفت و ب یاز سرِ شب مدام تو خونه راه م مامان

 ...گفت یم ییزایچ هیلب  ریز

 :و رو به مامان گفت دیکش یقینفس عم بابا

 ..میاستراحت کن میمه بربهتره ه...آروم باش کمی دایش _

 ...اشکاشو پاك کرد..که انگار از حرف بابا دلخور شده بود مامان

 ..پاش و تکون داد یکاناپه نشست و با حالت عصب يو رو برگشت

 :صورت شو گفتم يخم شدم رو..سمتش رفتم به

تا صبح  يزیچ..نیحت کناسترا یتو اتاق من چند ساعت میبر ای؟ ب..نیخورده استراحت کن هی ستیمامان بهتر ن _

 ..نمونده

 ...میحرف بلند شد و دستمو دور بازوش حلقه کردم و به سمت اتاق راه افتاد یب

 ..دیبه گوشم رس نیریخاله ش ي هیگر يصدا...اومدم رونیو رو تخت خوابوندم و از اتاق ب مامان

 :م کنه گفتمو آرو نیریداشت خاله ش یکه سع دایاومدم و رو به خاله و نییپله ها پا از

 ..مامان هم تازه آروم گرفته ...دیاستراحت کن دیخاله جان بهتره بر _

 :گفت هیحرف من رو به بق دییبهرام هم با تأ عمو

 ..تو تن مون باشه یواسه صبح جون دیبا..میخورده استراحت کن هیبهتره همه  _

 ..بلند شدن و به سمت پله ها راه افتادن همه

تونست پلک رو هم  یکس نم چیه..ها همش حرف بود نیا..مسکن بخورم هیتا سمت آشپزخونه رفتم  به

 ...مامان و هم ظاهراً خوابونده بودم..بزاره

 ...مسکن زل زدم ينصفه از آب و بسته  وانینشستم و به ل یصندل يرو

 ..میحرف زد..میشام خورد زیم نیدور هم شبید..ستیما ن ونیم گهیشد که آقا جون د یباورم نم اصال

 " دهیمن و نم یکفاف زندگ گهیقلب د نیا "گفت  یوقت

 ...موندم یکاش کنارش م..ستیحالش خوب ن دمیفهم یم دیبا...ختیر يهر دلم

کرد سر حال  یم یسع شهیهم..حوصله نبود یو ب ضیمر شیماریوقت به خاطر ب چیه...بود يجون مرد قو آقا

زد که  ییحرفا...آروم بود یلیخ شبیاما د...کرد ینتقل مخانواده م ياعضا هیرو هم به بق هیروح نیباشه و هم
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که آقا جون به ندرت انجام  يکار..میشازمون خواست که اونو ببخ..بار به گوشم خورده بود نیمن واسه اول دیشا

 ...دادیم

 :گفت یم شهیقول سروش که هم به

 "...مونه یمن یبراش باق یواسه عذر خواه یلیآقا جون منطق خاص خودش رو داره و دل "

 ؟..یبخواب يخوا ینم _

 ...اومدم رونیشهنام از فکر ب يصدا با

 ..ادیخوابم نم _

 ...نشست یصندل يو رو به روم رو اومد

 ..تو تنت باشه یجون يواسه مراسم خاکسپار دیبا..ساعت چهار صبحِ _

 ..حال من براش مهم بود یلیخ نکهینه ا..کردم ینگاه شو حس م ینیسنگ

 ...دستم گذاشت يشو رو دست

 ...منو نیبب _

و  سادهیکه روبه روش وا یمثل قبل به زن دیشد فهم یهم م ياز همون نگاه سرسر..بهش انداختم ییگذارا نگاه

 ...کنه یهمسرشِ با عشق نگاه نم

دست هارو حس نکرده  نیا يوقت بود که گرما یلیخ....انگشتام باعث شد فکرامو پس بزنم يدستش رو يگرما

 ...گاه محکم بود برام هیتک هی..دونستم یخودم م یرو که حام یکس..بودم

 ..یمسکن خوردن بهتره استراحت کن يبه جا _

 بهیانگار برام غر...تحمل حضورش و..گرما رو نداشتم نیتحمل ا...دمیکش رونیدستش ب ریمو از ز دست

 ...به وجود اومد يچه طور...همه فاصله نیا ایخدا..تونستم تو چشماش زل بزنم ینم یحت...بود

 :شدم و گفتم رهیپرت کردم و بهش خ نتیکاب يمسکن رو رو يگذاشتم و بسته  نکیس يو تو وانیل

 ...دهیمسکن ها بهم آرامش م نیخوردن ا يزیاز هر چ شتریروزا ب نیتو ا _

 ...اومدم رونیاز آشپزخونه ب و

 ...ده بود افتادپوشون یرنگ یقابش رو روبان مشک يبه عکس آقا جون که گوشه  چشمم

 :مو ازش گرفتم و همونطور که به سمت اتاق راه افتادم تو دلم گفتم یاشک يچشما
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اما انگار سالهاست که با هم ...کنار هم..میخونه ا هیما تو ...ما وجود نداشت نیهمه فاصله ب نیتا ا يکاش بود _

 ...میا بهیغر

که ازش، از  يمحو ریشهنام و تصو يپا يصدا...کردموارد اتاق بشم اشکام و با پشت دست پاك  نکهیاز ا قبل

 ..وارد اتاق بشم یباعث شد بدون معطل دمید یم یکیچشمم تو تار يگوشه 

 يجزء شهنام تو یکس نکهیاما فکر ا...دمیلحظه ترس هی...مانع شد یفرصت کنم در و ببندم دست نکهیاز ا قبل

 ..راهرو نبود، در و باز کردم 

 :گفتم یآروم يدادم و با صدا رونیفس مو بن...سادیروم وا روبه

 ..مامان خوابه _

 :بهش نگاه کنم گفتم نکهیبدون ا..از اتاق خارج شدم و در و رو هم گذاشتم و

 ؟یداشت يکار _

 ..نمیشد چهره شو واضح بب ینم یکیچند تو اون تار هر

 :چشمام گرفت و گفت يمسکن رو جلو ي بسته

 ..شهیمطمئناً الزمت م...کنارت باشه شهیبهتره هم یه آرامش برسب زایچ نیبا ا يخوایحاال که م _

 شیشوخ تیموقع نیاون هم تو ا ینصف شب..بدم صیشد تشخ یحالت نگاه شو نم..شدم رهیبهت بهش خ با

 :قرص رو تو دستم گذاشت و گفت يو بسته  دیدستم و کش..گرفته؟

 ...یخوب بخواب _

 ...شد يوارد اتاق کنار و

 ..شدم یم وونهیاز حرفا و رفتارش داشتم د...خواست داد بزنم یدلم م..بهش بگم یبودم چ مونده

نتونسته  قاًیست که عم ختهیفکرش بهم ر يدونستم مامان اونقدر یم...و پس زدم وارد اتاق شدم بغضم

 ...کردم یفکر حال شو م دیبا..بخوابه

 ..دمیرو تخت دراز کش کنارش

 ..شد یحرفاش مدام تو سرم تکرار م...شد یدور نمچشمم  يلحظه از جلو هی یحت شهنام

 ...حرفا برداره نیدست از ا دیبا تیموقع نیفهمه تو ا ینم...ذره درك نداره هی چرا

و  میتصم دیباالخره با...يِادیخونه ز نیفهمم وجودم تو ا یم..ستمیاحمق ن...ستمیمنکه خر ن..خب یلیخ

 ...کنم یرو تموم م یچبعد از تموم شدن مراسم آقا جون همه ..رمیبگ
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 ...کار نبود نیبه ا یدلم راض....شد ریفکرا اشکم سراز نیا با

 ..میبود دهیانگار هر دو مون به آخر خط رس اما

*** 

 ..کرد یکت شو مرتب م قهیبود و داشت  ستادهیا نهیآ يجلو

 ؟يدیخوب خواب...سالم _

و خوردن  شبیبه خاطر د...ندازهیم کهیم داره تدونست یم..واسه سؤالش نداشتم یلب سالم کردم اما جواب ریز

 ...مسکن

 ...لباسام شدم دنیمشغول پوش یحال یب با

 ..میبهشت زهرا بش یراه دیبا...برو بخور..صبحانه حاضره _

 ...سالن جمع شده بودن ياقوام تو شتریب..اومدم رونیاتاق ب از

 ...به سمت آشپزخونه رفتم هیبق يتوجه به هم همه  یب

 ..نبارا _

 ..مامان برگشتم يصدا با

 ؟..يبهتر..سالم مامان _

 ..میفتیراه ب دیبا گهید..کن نییکمک خاتون حلوا رو تو ظرف تز...زمیخوبم عز _

 ..نیشما برو بش..چشم مامان _

 ...اومد نییکه از پله ها پا دمیشهنام و د..از مامان گرفتم چشم

 ...داد یبهم دست م يبدشدم احساس  یم کیکه به آشپزخونه نزد یهر قدم با

خواست بزنه  یدل و روده ام م هوی...حلوا حالم و بدتر کرد نیریش يدم آشپزخونه بو دمیکه رس نیهم

 ...سالن رفتم يتو ییگرفتم و به سمت دستشو مینیدهنم و ب يدستم و جلو..رونیب

چشمام و ..به صورتم زدم چند مشت آب پشت هم..دادم هیتک ییبا دستام به سنگ روشو..پاهام نبود يتو یجون

 ..دیچرخ یدور سرم م ییدستشو...باز کردم

 ..حتما ضعف کردم..که من دارم هیچه حال نیا یاول صبح ایخدا

 ..گذاشتم وارید يگرفتم و دستم و لبه  ییمو از روشو هیتک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٤٣٦ 

 یحال م واقعا داشتم از...نشست میشونیپ يرو يعرق سرد...قفل و چرخوندم و در و باز کردم یحال یب با

 ..پر سبک شدم هیکردم مثل  یفکر م...رفتم

حال دم  یتلو تلو خوران چند قدم عقب رفتم و ب..دیچرخ یاومدم سالن دور سرم م رونیب ییکه از دستشو نیهم

 ..افتادم ییدستشو

 :دیبهار به گوشم رس ياول از همه صدا انیاطراف يصدا يهم همه  يتو

 ....باران..اه _

 ..ممامان يبعد صدا و

 ...بـــاران....خدا مرگم بده يوا _

 ..دیسرم بود به گوشم رس يشهنام که انگار باال کینزد يدر آخر هم صدا و

 ؟...يشنو یصدام و م...باران _

 ..بود سادهیسالن وا نییاون که پا..خودش و بهم رسوند يدونم چطور ینم

 ..صورتم حس کردم يدستش و رو يگرما

 ؟..يشنو یصدام و م زمیعز _

 ...تونستم چشمامو باز و بسته کنم ینم یحال بودم که حت یب اونقد

 :گفت ونیبا حالت گر مامان

 ...کن يکار هیشهنام تو رو خدا ...گه ینم یچیچرا ه _

 ..خاله نیآروم باش _

 یحتما معده اش عصب...که شام نخورد شبمید...حتما ضعف کرده "کردن  یداشتن مامان و آروم م همه

 ".....شده

 :که گفت دیبلند شهنام به گوشم رس يصدا

 ..تو اتاق نیاریآب قند ب وانیل هیخاتون  _

 ...آغوشش و حس نکرده بودم يوقت بود گرما یلیخ...دستاش بلندم کرد يبعد هم رو و

 ...تونستم تو چشماش زل بزنم و حرف نگاهش و بخونم یخواست حالم خوب بود و م یم دلم

 ..دم چشمامو باز کنمکر یسع...تخت خوابوندم يرو

 ...باران مادر چشمات و باز کن _
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 ..باز کردم مهیآروم پلک هام و ن..حرفش دستم و تو دستش گرفته بود نیمامانم بود که همراه با ا يصدا

 ..کم کم حالم بهتر شد..رفت ینم جیسرم گ گهید

 :داد و گفت رونینفس شو ب مامانم

 ؟..زمیعز يبهتر...خدا رو شکر _

 :گفتملب  ریز

 ..نگران نباش...خوبم مامان _

 ..آب قند و داد دست شهنام وانیل...به در زده شد و خاتون وارد اتاق شد يلحظه تقه ا نیهم تو

 ...دییبفرما _

 ...بلندم کرد کمیسرم گرفت و  ریدست شو ز شهنام

 ...يضعف کرد...ستین يزیچ..یشیخوب م...بخور کمی زمیعز _

 ...خورهیکلمه به هم م نیاحالم از ...زمیعز..زمیعز

 :رو به شهنام گفت یبا نگران مامان

 شهنام نکنه حالش بدتر بشه؟ _

 :از شهنام باشه رو به من گفت یمنتظر جواب نکهیبدون ا و

 ؟يندار جهیسر گ ایمادر سر درد  _

 :کرد گفت یکه به من نگاه م یبدم شهنام در حال یفرصت کنم جواب نکهیاز ا قبل

 ... ضعف کنه دمیبا..شام بخوره مثل نقل و نبات مسکن باال انداخت نکهیبدون ا شبید...الش خوبهح...نه خاله _

 :گفتم..هنوزم دست بردار نبود..شد یصدام عصب لحن

 ...مجبور شدم مسکن بخورم دیترک یسرم داشت م _

 :تخت بلند شد و گفت ياز لبه  مامان

 ...یاستراحت کن کمیبهتره  _

 :رو به شهنام گفت و

 ...مراقبش باش خاله _

 ...بعد از چند لحظه اتاق و ترك کرد و

 :آب قند و گرفت سمتم و گفت وانیل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٤٣٨ 

 ...بخور گهیخورده د هی _

 :روم و برگردوندم و گفتم یعصب

 ..رونیاستراحت کنم برو ب خوامیم...خورم ینم _

 :گفت لکسیر یلیخ

 ..یکن یخونه استراحت م یمون یم...یرکت کنش يتو مراسم خاك سپار یتون یپس امروز نم..خب یـــلیخ _

 :و با حرص گفتم برگشتم

 ....تو مراسم باشم دیمن با _

 هی یحت یو نتون یفتیروز ب نیکه حاال به ا یآرامشت ندون لیمسکن خوردن رو تنها دل یتا شما باش...گهینه د _

 ...يقدم راه بر

 ...بلند شد و به سمت در رفت..خورده هیبود  یعصب صداش

 ...اما من حالم خوبه _

 :برگرده گفت نکهیا بدون

 ...ییایجا نم چیتو ه _

 ...اتاق و ترك کرد و

 ..دهیرس نجامیبه ا گهید...تحمل رفتارش و نداشتم...اشک تو چشمام حلقه بست..گرفت دلم

 ...تونه بهم زور بگه یکرده م فکر

 ...اما دلم ضعف رفت...از رو تخت بلند بشم خواستم

 ..تونستم تو مراسم آقا جون شرکت نکنم یچطور م...رسوندم یخودم و م دیبا...کردم یم يارک هی دیبا

 ...ملحفه رو کنار زدم یحال یب با

 .....شدن بود آخه ضیچه موقع مر نیا یاَه لعنت _

 ..اومدم رونیجون از اتاق ب یب يقدم ها با

 ...نیریبعد هم خاله ش....ا برداشتاز همه نگاه شهنام روم ثابت شد و چند قدم به طرف پله ه اول

سر جاش  ومدیخاله که داشت به سمتم م دنیشهنام هم با د...کارش دارم ادیلحظه ب هیخاله اشاره کردم  به

 ..سادیوا

 :گفت ومدیکه از پله ها باال م همونطور
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 ..یاستراحت کن دی؟ با...يخاله چرا از جات بلند شد _

 ..خوبم خاله _

 :رفت گفت یگاهم قرار داد و همونطور که به سمت اتاق م هیشو تکتوجه به من دست  یب

 ..تو اتاق ارهیبه خاتون سپردم صبحانه تو ب..شده فیضع یلیشهنام گفت که بدنت خ..برو استراحت کن _

 ..تخت نشستم يلبه  یدر موندگ با

 ..سرِ خاك امیبزاره ب نیکن یشهنام و راض کنمیخواهش م...ندارم لیخاله م _

 :نشست تو چشماش پرِ اشک بود مکنار

 ..شهیفقط حالت بدتر م...نداره يا دهیفا چیاومدن تو ه زمیعز _

 ..که بغض کرده بودم و اشک تو چشمام جمع شده بود گفتم یحال در

 ...خالـــه _

 ...کنم یمن با شهنام صحبت م..آروم باش..خب یلیخ _

 ..بود هیتش به آقا جون شبچقدر قد و قام...به رفتنش نگاه کردم یاشک يچشما با

شهنام لج  تیموقع نیکردم تو ا یخدا خدا م...دادم هیتک واریو شونه مو به د سادمیپشت پنجره وا يقرار یب با

 ..نکنه

 هیاش مثل  هیبه ثان هیثان الیکه آقا جون برگشت و يشب آخر نیا..اوضاع خونه بمونم نیتونستم با ا ینم اصال

 ..شد یچشمام رد م ياز جلو لمیف

 ..صبحانه وارد اتاق شد ینیبرگشتم شهنام با س..دیباز شدن در به گوشم رس يگذشت که صدا يا قهیدق چند

 :و گفت سادیروم وا روبه

 ..میریبعد م يخوریصبحانه م _

 :با اشاره به تخت گفت و

 ..زود باش _

تکه  هی..ییچا وانیل...به يمربا..ریش وانیل..که چند تکه نون سنگک ینیتخت و به س يحرف نشستم لبه  یب

 ...بود نگاه کردم ریپن

 ...انگار هوا خفه بود..اتاق و باز کنم يخواست پنجره  یدلم م....سنگک تازه حالم بد شد يبو از

 :بود گفتم یزندان هیبود و انگار مراقب  سادهیسرم وا يبه شهنام که درست باال رو
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 ..پنجره رو باز کن هوا گرمه _

 ..اال انداخت و به سمت پنجره رفتابروشو ب يتا هی

و دوست  ریهم خوردن ش يتو حالت عاد..دمیو سر کش ریش وانیمو گرفتم و چند جرعه از ل ینیب بالفاصله

 ...نداشتم چه برسه به حاال که حالم خرابه

 ..میبر..شدم ریس _

 ..شد رهیخ بهم

 :گفتم

 ...ها شهیم رید _

 ..ينخورد يزیتو که چ _

 ..هیفکا..خوردم ریش _

 :تحکم گفت با

 ...بــاران _

 ..حرف موندم نگاش کردم یب

 ..يضعف دار..فشارت افتاده..چند لقمه مربا بخور _

 :گفتم یدرموندگ با

 ..حالم خوبه..ندارم لیبه خدا م _

 ...رفتم رونیرو برداشتم و از اتاق ب ینیبا مخالفتش روبه رو بشم س نکهیقبل از ا و

 ...ستمیبا هینتونستم کنار بق نیا از شتریب..رفت یم جیگ سرم

 دایخاله و..نیریخاله ش..مامان يها يقرار یب یِبدم و تماشا چ هیشدم برگردم و به درخت تک مجبور

کنار درخت نشستم و آروم اشک  یحال یبا ب..اوردیاز همه دلم و به درد م شتریشاهرخ ب ییدا ياشکا..باشم

 ...ختمیر

 :دمیزمزمه وار شهنام و شن يصدا

 ...شهیبدتر م نیوگرنه حالت از ا...آروم باش کمی _

 ..کرده هیبود که گر دایخودشم پ ياز صدا....خودم نبود دست



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٤٤١ 

فاتحه خوندن ...انیاطراف ي هیشد تو گر یهم طبق معمول خالصه م يمراسم خاك سپار..گذشت یساعت کی

 ...هیبق يها تیو جواب دادن به تسل..سر خاك

و در  دمیخاك کش يدستم و رو..راف خاك آقا جون خلوت شد رفتم و کنار مامان نشستمکه اط قهیاز چند دق بعد

 ...زدم شروع به خوندن فاتحه کردم یکه اشکام و پس م یحال

 ..خروارها خاك دفن شده ریکه بزرگ خانواده بود حاال ز یشخص...زیغم انگ چقد

به آقا جون بود و  دشونید از رفتن خانم جون تنها امبع..کنن یتاب یحد ب نیتا ا دادمیحق م نایمامان و خاله ا به

 ینیآقا جون هم نبود تا تسک گهیحاال د...که تنها همدم دختراش بود یخانم جون..کردن تنهاش نذارن یم یسع

 ....واسه نبود خانم جون باشه

 ...رسوندنش نیمامان و کمک کردن و تا دم ماش نیو نگ بهار

 ..هم ولکن نبود یلعنت ي جهیسرگ نیا..اصال حالم خوب نبود منکه

 ..بازوم حس کردم يرو یکه دست..برم نیآروم به سمت ماش يکردم با قدم ها یسع

 حالت بده؟ _

 :گفتم میهمونطور که راه افتاد...بود شهنام

 ...رهیم جیخورده سرم گ هی _

 ..کنم نتیمعا دیخونه با میدیرس..گهید شهیم نیآخرش هم یکنیم يلجباز یوقت _

 ...نگفتم يزیچ

 ...نشست و راه افتاد نیماش پشت

 ..شدم یآروم م کمی ينجوریا..گذاشتم و چشمام و بستم یصندل يو لبه  سرم

چشمام و باز  رونیخواست بزنه ب یزورش م تیمعده ام که با نها يتو يبا هجوم ماده ا..گذشت يا قهیدق چند

چشم به هم  هیو با ... سهیشهنام اشاره کردم که وابا دست به ...تونستم قورت بدم یآب دهنم و هم نم...کردم

 ...شدم اددهیپ نیزدن از ماش

 ..کرد یحس حالت تهوع حالم و بدتر م نیفقط ا...تو معده م نبود یخاص زیچ

 ...طرفم گرفت يتا دستمال کاغذ چند

 ؟یتو چت شده؟ خوب _

 :حال گفتم یب
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 ..خوبم _

 ...دستمال و از دستش گرفتم و

 دمیو عمو بهرام و د نیریخاله ش نیخواستم برگردم تو ماش نکهیهم..گرفت و کمکم کرد بلند شم بازومو شهنام

 ...ومدنیگوشه پارك کردن و داشتن به سمت مون م هیو  نیکه ماش

 ...زدیتو چهره شون موج م ینگران

 ..دیلرز یبدنم م..تو تنم نبود یجون...دیبه صورتم کش یدست..اومد و دستم و گرفت نیریش خاله

 باران حالت خوبه؟  _

 :از طرف من باشه رو به شهنام گفت یمنتظر جواب نکهیبدون ا و

 ...دکتر شیببر دیبا _

 :شهنام

 ..کنم یش م نهیخودم معا...ندارم یمن حرف _

 ...خاله رو فشردم دست

 ..که خوردم فاسد بود يریش نیفک کنم ا..خوبم خاله _

 :بهرام گفت عمو

 ؟..خوبهحالت  یدخترم مطمئن _

 ..شمیاستراحت کنم خوب م..میفتیبهتره زودتر راه ب..خوبم عمو جان _

 :گفت یبا نگران نیریش خاله

 ..يکرد یخونه استراحت م يموندیم دیبا..حق با شهنام بود _

 :برد گفت یم نیهمونطور که من و به سمت ماش شهنام

 ..میفتیبهتره راه ب..نگران نباش..خب مادر یلیخ _

 ...و راه انداخت نیو ماش...دمیحال دراز کش یب...رو خوابوند نیماش یصندل

 ..کم کم حالم بهتر شد..بودم یکه برقرار شده بود راض یسکوت از

 کنه؟یسرت درد م _

 :چشمام و باز کنم گفتم نکهیا بدونِ

 ..استراحت کنم خوامیفقط م..خوبم...نه _
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 ؟يشنو یصدام و واضح م نمیبب _

 ...آخه هیچه سؤال نیا

 ..کر که نشدم..رفت یم جیخورده سرم گ هیآره  _

 ؟یحالت به هم بخوره حالت تهوع داشت نکهیصبح قبل از ا نمیبب _

 ..حوصله چشمام و باز کردم و برگشتم سمتش یب

 !؟..جناب دکتر یم کن نهیمعا نیتو ماش يخوا یم _

 :گفت يجد

 ..جواب سؤالم و بده _

 ...حالم بد شد حلوا به مشامم خورد يبو نکهینه هم _

 ...به خونه رو هم گذاشتم دنینزد و منم چشمام و تا رس یحرف گهید

 ...ما بمونه شیرو پ يقرار شد خاتون چند روز نیریاصرار مامان و خاله ش با

گفت دست و دلم  یهر چند که م...کنه یدگیآقا مظفر به خاطر باغ لواسون مجبور شد برگرده و به درختا رس اما

 ..نبود يچاره ا گهیاما د...هریبه کار نم

 ...شهنام به صدا در اومد یکه گوش..سالن و بستم و به سمت اتاق راه افتادم در

 ...هواشو داشتم یچشم ریز...رفتم یکه از پله ها باال م همونطور

 ...کاناپه بلند شد و از سالن خارج شد ياز رو لکسیر یلیخ...خورد یداشت زنگ م یگوش همچنان

تونستم حالت نگاه شو  یاما پشتش بهم بود و نم...رو جواب داد یکه گوش دمشیسالن د يا هشیدر ش پشت

 ...بفهمم

 ...برگشتم و وارد اتاق شدم یحال یب با

 

 :شهنام

 :رو جواب دادم یسالن خارج شدم و گوش از

 ؟..دییبفرما..بله _

 ..دیاز پشت خط به گوشم رس يدخترونه ا فیظر يصدا

 ..اگه بد موقع تماس گرفتم خوامیمعذرت م..سالم دکتر..الو _
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 امرتون؟..کنم ینه خواهش م _

 ..يمحمد میمر..ممیمن مر _

 ن؟یخوب هست..بله..بله _

 ....متأثر شدم دمیاز محمد شن...گمیم تیبابت فوت پدر بزرگ تون تسل..ممنون _

 ..دیلطف دار..ممنون _

 ..اگه بد موقع مزاحم شدم دیببخش _

 ..نیراحت باش مکنیخواهش م..نه  _

مالحظه ام که با توجه  یب یلیاما فکر کنم من خ..میکرد یرو مالقات م گهیهم د يبهتر بود اول حضور دیشا _

 ..نیکه به حرفام گوش بد خوامیتماس گرفتم و م یساعت نیبه فوت پدربزرگتون همچ

 ..باشه یخوب يتونه نشونه  یخودش خواسته حرف بزنه تا سبک بشه م نکهیدونستم هم یم

 ..من سرا پا گوشم که حرفاتونو بشنوم...نیراحت باش کنمیخواهش م _

داره  ییکه گوش شنوا  یکیبا  خوادیهمه مدت دلم م نیچطور بعد از ا دونمیخودمم نم..دکتر نیلطف دار _

ز تونم برادرم و ا یاما من نم..ازم خواست باهاش راحت باشم و حرفم و بزنم یلیخ دیراستش سع..حرف بزنم

با مادرم هم  یحت..ستیخودم ن دستاما ..کنمیدارم اشتباه م دیشا دونمینم..احساسات دخترونه ام با خبر کنم

اگه  خواستمیراستش م...ذارهیم ونیدر م دیراحت با سع یلیکه خ دونمیم..کنمیراجع به احساسم صحبت نم

دوست  هیبه عنوان  خوامیکه م خوامیازتون معذرت م..پزشک نگاه نکنم هینداره به شما به چشم  يرادیا

 ونیدر م یکه مدت هاست با کس ییتونم احساسم و حرفا یراحت تر م يطور نیاما ا..باهاتون هم صحبت بشم

 ..بزارم ونینذاشتم با شما در م

 ...مکث کرد یکم

هم از شما ...دوست باشه مارشیبا ب دیاول با يدر وهله  یهر پزشک..ستین یبه عذر خواه يازین..فهمم یم _

 ..نیستین یقائده مستثن نیا

 مارستان؟یب امیتونم فردا ب یم..ممنونم دکتر _

 ..به بعد منتظرم 9البته  _

 ..خدانگهدار ریشب تون بخ..به موقع برسم کنمیم یسع _
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 ..خداحافظ ریشب بخ _

 

 :باران

 ...دمیتخت دراز کش رو

 خوادیجوره نم چیشهنام ه..لرزه یتنم داره م یزندگ نیا يِاز سرد...ادامه بدم یزندگ نیبه ا تونمیچطور م ایخدا

 ...من و باور کنه

 دونمیم..خودم و عذاب بدم دیچرا با ستیاما حاال که اقا جون ن..حاال به خاطر آقا جون سکوت کردم تا

 ...خود من یو حت..شن یم ریدلگ ییجدا نیهمه و همه از ا..نیریخاله ش..سروش..بهار..بابا..مامان

 ..ختمیآروم اشک ر...کرم بغضم شکستف نیا با

 ..ستیبه ادامه دادن ن يدیچون ام..ستیچون آقا جون ن..ستمین گهیمن د اما

 ..ستین يعالقه ا گهید ونیم نیا دیو شا..ستیشهنام مث سابق ن چون

 ...تخت نشستم يپتو رو کنار زدم و لبه ...در اشکام و پاك کردم يصدا با

  ؟يدیهنوز نخواب _

 ..اما لحن من سرد بود..نبود يجدصداش  لحن

 ...باهات حرف بزنم دیبا _

 ...لحظه مکث کرد چند

 ..يندار جهیحالت خوبه؟ سرگ _

 ..کردیم میآرامشش عصب..دندونام و رو هم فشردم یعصب

 ..نیبش ایب..خوبم _

 ..یکنه چقبول  یاگه بگم و بدون معطل...بگم یچ..مونده بودم از کجا شروع کنم....و کنارم نشست اومد

 ..که باعث شد شهنام نگاهش و ازم برنداره...دمیکش یقیعم نفس

 ...ستین یکار آسون ییکردم جدا یکه فکر م ياون قدر دمیفهم یم تازه

 ..رو ثابت کرد يزیچ شهیبا حرف نم تنها

 ...!شنوم یم _

 ...دیخند یچشماش م..و نگاهش کردم برگشتم
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 "..ازت دل بکنم يچطور یآخه لعنت "...زش گرفتمحرص چشمام و رو هم گذاشتم و نگامو ا با

 ..تو؟ بگو منتظرم ییکجا..بــاران _

اسم مو صدا ...کنهیداره رفتار م متیهمه با مال نیبعد از ا..دمیفهم یآرامش شو نم لیدل..گرفته بود حرصم

 ..یشگیبا همون لحن خاص هم..زنهیم

 :گفتم یطلشدم و بدون مع رهیو کنار گذاشتم و تو چشماش خ تعارف

 ...ازت جداشم خوامیم _

 ...شد رهیکرد و بهم خ زیچشماش و ر...نشست شیشونیپ يرو یفیظر خط

 ..تو دستم دوختم ينگاهمو ازش گرفتم و به حلقه ...بهش نگاه کنم نیاز ا شتریب نتونستم

کار و  نیبگو که حق ا...یجدا ش يخوایکه م يکرد جایبگو ب ": تو دلم گفتم..تو چشمام جمع شد اشک

 "...یتون یمن نم یبگو که تو هم ب..يندار

 کاریشهنام داره با من چ ایخدا...دمینفهم یچیاز عکس العملش ه...نگفت یچیه...فقط سکوت کرده بود اما

 ؟..کنهیم

 ...کرد يدستم باز يتو يبا حلقه ...دستم گذاشت يشو رو دست

 :گفت یلحن آروم با

 ...خب یلیخ _

 ..رو دستم یپس دستت و چرا گذاشت یاگه موافق..گرفت لجم

 ..فمیمن ضع یبدون يخوایم..یاز نقطه ضعفم استفاده کن...یکن وونمید يخوایم

 ....سادمیپنجره وا يدست شو پس زدم و بلند شدم و لبه  یعصب

 ...که بود تنم داغ شد یهر چ...بود یاز دلتنگ..از عشق بود ..بود تیعصبان از

 ..بخواب ریبگ...آروم باش _

 ...دیو اون سمت تخت دراز کش....از چند لحظه چراغ خاموش شد عدب

 ...بودم یاز سکوتش راض يتا حدود...نگفت یچیآخه ه..هیدونستم نظرش چ ینم...شدم رهیخ رونیپنجره به ب از

 ..موافق بودنش بذارم ایمخالف  يدوونستم سکوت شو پا ینم اما

شو  هیبق..مونه ینم یباق یحرف گهیپس د...تمام حرفامو زدم جمله هیبا همون ...دادم سکوت کنم حیترج خودمم

 ....آخر با اونِ يریگ میتصم...خودش يبه عهده  ذارمیم
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 ...و پاك کردم اشکام

 ...کنم ینم تیگله و شکا گهید...مونم یتا آخرش باهاش م...گم یبخواد بمونه من نه نم اگه

 ..مونه یاون بگه که م فقط

 ..دیبه گوشم رس صداش

 ...یبهتره استراحت کن _

 ..کردم بخوابم یسرم سع يتو الیرو کنار زدم و با هزار فکر و خ پتو

 ...رفتم ییکه داشتم به حالت دو به سمت دستشو یخاطر حالت تهوع به

 ..چند لحظه مکث کردم..به صورتم زدم یمشت آب...نبود فقط حالت تهوع یچیه

 ..شده میزیچ هیحتما ..مسکن باشهبه خاطر ضعف و خوردن  تونهیحالت تهوع نم نیا

 ...رنگ به صورتم نمونده بود...به خودم انداختم ینگاه نهیآب و بستم و تو آ ریش

 .........نکنه..ام انهی؟ عادت ماه...چندمه امروز

 ..و رو کردم ریتوالت و ز زیم يکشو ..اومدم رونیب ییکه از سرم گذشت از دست شو ییفکرا با

 ..وارد اتاق شدلحظه شهنام  نیهم تو

 ؟يگردیم يزیدنبال چ _

 :کردم گفتم یو رو م ریکه داشتم داخل کشو رو ز همونطور

 ..خوامیو م میتقو _

 ....و سومِ  ستیامروز ب _

 ..نوشتم ییزایچ هیتوش ..خوامیخودم و م میتقو _

 ..لباساش شد دنیابروشو باال داد و مشغول پوش يتا هی..بهش انداختم ینگاه مین

 :گشتم که دوباره گفت یکنار تخت و م يها یعسل يداشتم کشو..دست بردار نبودم من اما

 ...کار دارم يسر هیآماده شو  ایحاال ب..دارم میتقو نیتو ماش _

شد خوردن قرص  یم يسه هفته ا...و سوم ماه ستیبه ب دمیباالخره رس...و تند تند ورق زدم میتقو يها صفحه

 ...یعنی...ها مو قطع کرده بودم

 ...گرفتم میچشم از تقو یحال یب با

 ...دلم شور افتاده بود...زد یکه از سرم گذشت قلبم تند تند م يفکر با
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 ؟یهنوزم سر حرفت هست _

به  یعنی...برده هیقض نیبه ا یپس شهنام زودتر از من پ..بوده یچ متشیمال لیکه دل دمیفهم یداشتم م حاال

 ...یمن چپس ...کنارم بمونه دیخاطر وجود بچه با

 ...باران _

 :گفتم ییبا تند خو...سرش داد بکشم خواستیم دلم

 ..آره سر حرفمم هستم _

 ...و عوض کرد ریو با سرعت مس..و تو مشتش فشرد فرمون

بگه اما بازم جزء  يزیچند بار لباشو از هم باز کرد تا چ...از خشم لباشو رو هم فشرد...رهیبودم کجا داره م مونده

 ...مون نگذشت نیب یچیسکوت ه

 ...حالم بد بود یلیخ...مو ازش گرفتم و دست مو مشت کردم نگاه

 ؟...همه اتفاق من بودم نیمقصر ا یعنی..موقع لج کردم یدونستم باز ب یم

 ..پارك کرد ابونیو کنار خ نیماش قهیاز چند دق بعد

 :برگشتم طرفش و گفتم یعصب

 ؟یواسه چ نجایا ياومد _

 :گفت یعصب به فرمون زد یمحکم مشت

 ؟یستی؟ مگه هنوز سر حرفت ن..یخواست ینم ییمگه جدا _

 ...شدم رهیکردن خ یم یکه نوشته هاش بهم دهن کج یبه ساختمون..گرفت بغضم

 "خانواده ییمجتمع قضا "

من ...به روم آورد قتیسرش داد بکشم اما شهنام حق خواستمیم...دمیفهم یبودم حال خودم و نم یکه عصب انقدر

 ..نداره اعتراض کنم یلیپس دل..گفتم هنوزم سر حرفمم شیپ قهیچند دق نیهم...واستم جداشمخودم خ

 ...شد دهیکه مچ دستم به عقب کش...برم ابونیشدم و خواستم به اون سمت از خ ادهیپ نیاز شهنام از ماش قبل

 ...میریعجله نکن با هم م _

 ...نشد بکشم رونیچقدر تقال کردم که دستمو از حصار دستش ب هر

 ...مث بچه ها لج نکن _

 ..ولم کن..یمگه دزد گرفت _
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 ...کرد شتریحرفم فشار دست شو دور مچم ب نیا با

اما انگار ...نیبشه برم گردونه تو ماش مونیخواستم پش یاما از ته دلم م..بودم یاز دستش عصب نکهیا با

 ..حرفا بود نیتر از ا يجد مشیتصم

 ...حالم بد شد تیاز ازدحام جمع..و آزاد کردمچ دستم ...میساختمون شد وارد

 ..سر شهنام که چند تا اتاق و جا گذاشت راه افتادم پشت

 :نشسته بود گفت زیکه پشت م یشهنام رو به خانم...میشد یاتاق نسبتا شلوغ وارد

 ..دیخسته نباش _

 :برگه بود گفت هیهمونطور که مشغول مهر و امضاء  خانم

 ؟..امرتون..ممنون _

 :به من انداخت و نگاهش و ازم گرفت و گفت ینگاه مین...مکث کرد یکم

 ...خواستم یم یفرم درخواست طالق توافق _

اون خانم  دیکه از د..اشک تو چشمام جمع شد....دمید یانگار خواب م...راه گلومو بست يحرف بغض بد نیا با

 ..پنهون نموند

 :شهنام گرفت و گفت يو جلو فرم

 ...نیو بد لطفا مدارك الزم _

 ....شناسنامه...سند ازدواج...رنگ و باز کرد دیسف کاور

مقنعه م اشکامو پاك  يسرم و برگردندم و با گوشه ..نمیبب تیخواست تو اون وضع یدلم نم..شدن ریسراز اشکام

 ...کردم

 :و طرفم گرفت و گفت فرم

 ..رو پر کن شهیکه بهت مربوط م ییقسمتا _

 ..رمق فرم و پر کردم و به سمت همون خانم گرفتم یب....رمیانگشتام بگ نیجون نداشتم خودکار و ب یحت

 :رو به شهنام گفت خانمِ

 ..میداد لیدرخواست شما ثبت شده و براتون پرونده تشک یفروغ يآقا _

 ؟..یپرونده واسه چ لیتشک
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 لیرو به دادگاه تحوعدم حمل  یگواه يدر صورت عدم باردار..رو انجام بدن يباردار شیآزما دیهمسرتون با _

 ..نیبد

تشکر دستم و گرفت و  هیبرداشت و با گفتن  زیم يرنگ و از رو دیکاور سف...حرف چشم به شهنام دوختم نیا با

 :گفت

 ..میبر _

 ...دادخواست طالق و امضا زد يبرگه  يدستش بلرزه پا نکهیبدون ا شیپ قهیتا چند دق...گرفته بود لجم

 ....یکه چ دست مو گرفته تو دستش حاال

 .....و راه انداخت  نیماش

*** 

 ...پر از اشک به سمت اتاق رست راه افتادم ییچشما با

 ...دمیرنگ و پوش دیآوردم و روپوش سف رونیحرص مانتومو از تنم ب با

با پشت دست اشکام و پاك  یبذارم متوجه اشکام بشه عصب نکهیقبل از ا..وارد اتاق شد ارایلحظه ک نیهم تو

 :تو دلم گفتمکردم و 

 "..هیات واسه چ هیپس گر..یخواست یو نم نیمگه خودت هم "

 ..فکرام و پس زدم ارایک يصدا دنیشن با

 ...گمیم تیبابت فوت پدربزرگتون تسل _

 :لب گفتم ریباهاش چشم تو چشم بشم ز نکهیا بدون

 ..ممنون _

 ..از اتاق خارج شدم و

وسط فقط منم که داغون  نیا..رو هم زنیریم اراید از من با کحتما بع..کرد خیاز شهنام تنم  ییفکر جدا با

 ..شمیم

 ..شدم شگاهیوارد آزما "به درك  "شدم و با گفتن  یافکار عصب نیا با

 ..متوجهم شد و اومد سمتم بهار

 ؟يکرد ریسالم چرا انقدر د _

 ..شنیم ریلب باز کنم اشکام سراز نکهیدونستم هم یم
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 :دیم و دوباره پرساومد کنار...نشستم زیم پشت

 شده؟ حالت خوبه؟ یچ _

 ....اشکام و نداشتم اریگذاشتم و اخت زیم يو رو سرم

 ..نمیچته تو؟ بلند شو بب..باران _

 :نشست و گفت یکنارم رو صندل..اشکام اخماش جمع شد دنیبا د...و بلند کردم سرم

 ..شده؟ نگرانم یچ یگیم _

 ..میبرگشت از دادگاه خانواده شیپ قهیچند دق نیهم _

 :دیپرس یگرد شده اما با لحن آروم يچشما با

 ؟ی؟ دادگاه واسه چ...دادگاه خانواده ؟یچـــــ _

 ..دستام گرفتم ونیو م سرم

 ..میداد یدرخواست طالق توافق _

 :دیمتعجب زده پرس دوباره

 ؟يرو بهش داد يکار نیهمچ ي؟ طالق؟ اونوقت تو اجازه ..یگـــیم یچ _

 :کردم گفتم یم يزده از اضطرابم باز خی يدم و همونطور که با انگشتالحظه مکث کر چند

 ..باهاش حرف زدم شبید..خودم ازش خواستم _

 :گفت یآروم اما عصب ياز حرفامونو متوجه نشن با صدا يزیکرد بچه ها چ یم یهمونطور که سع بهار

البته به عقل جفت ...لت شک کردم؟ به عق..نیکنیم کاریچ نیشما معلوم هست دار..! فهمم یمن واقعا نم _

 ..یکنیمثل دختر بچه ها رفتار م..تون

 ؟..آخه هیچ ایمسخره باز نیا..که از تو هم بچه تر شده شهنام

 ؟ ...اصال تو چت شده ؟یسادگ نیبه هم طالق

 هان؟ .. يبد يشنهادیپ نیهمچ دیچرا با تو

 .. تحملم سر اومده بود گهیا من دام..حق با اون بود دیشا...کرد یمادر داشت شماتتم م هی مثل

 ..دمیکش شیچرا اسم طالق و پ دونمیاصال نم...حرفم مخالفت کنه نیشهنام با ا خواستیدلم م هرچند

 ...مون باشه نزدم نیب دیکه شا ياز عالقه ا یحرف چرا

 ن؟یاز هم و تحمل کن ییجدا نیتونیواقعا م نمیبب..نیفکر کن کمی؟ ..گمیم یچ يشنویم..باران _
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 ..کنمی؟ از رفتار شهنام تعجب م...دیکن یمث دو تا آدم عاقل و بالغ سنگاتونو وا نم چرا

 :تو حرفش دمیپر

مث ..کنمیم یمن تو اون خونه دارم باهاش زندگ..واضحه یلیخ..ادامه بده خوادینم گهیشهنام د..تعجب نداره _

 ..تفاوت شده یسنگ سردو ب

 .. تونمینم گهید..رابطه خاتمه بدم نیبه ا خوامیرفتارشه که م نیخاطر هم به

درخواست طالق  دیاما تو نبا..قبول..مدت ازت ناراحت بوده نیشهنام ا...توا اتیها همش حدس نیا _

 ..يرو خراب کرد یهمه چ..يدادیم

 م؟یبا هم داشته باش یخوب يکه مثل قبل رابطه  فتادمیبه دست و پاش م کردم؟یم کاریچ _

 ..نیبذار جاتونیغرور ب يبه خاطر عالقه تون پا رو نیستیت تون حاضر نکه جف نهیمشکل شما ا _

 ؟ ..ختهیو بهم ر میزندگ جایغرور ب نیندارم فقط هم میتو زندگ یمشکل چیمن ه یعنی؟ ..غرور کدومه _

 :ادامه دادم..نگفت يزینگام کرد و چ فقط

 ..ما از اولشم انتخابمون راجع به هم غلط بود _

 ..میه بودمون سکوت کرد جفت

کدوممون از هم  چیحال ه نیاما با ا..اما انتخاب شدم...؟ من شهنام و انتخاب نکردم..انتخابم غلط بود واقعا

سبز شدنش سرِ راه ..مهران یبرخورد همون شب تو مهمون..ختیرو به هم ر یهمه چ یاون لعنت..مینبود یناراض

 ...لمیاون ف..من

 :گفتم یمعطل یبود، رو بهش ب شیور که سرش تو گوشهمون ط..حال بدم افتادم ادی دوباره

 ...بهار فکر کنم باردارم _

 :دینگاه شو بهم دوخت و متعجب زده پرس هیاز ثان يکسر تو

 جون بهار؟ _

 ..فتهیاگه باردار باشم طالق عقب م...ستمیهنوز مطمئن ن..گفتم فکر کنم _

 ..باشه تیاز طالق تو زندگ یار حرفدر کاره نذ يبچه ا ياگه مطمئن شد کنمیباران خواهش م _

 ..کنم دایپ ییواسه فرار از جدا يا گهیراه د دینباشه شا يزیچ نیاگه همچ _

 یحت نمیبب..یبه عشقت نسبت به شهنام اعتراف کن نکهیجز ا..يندار يراه فرار چیه گهیکدوم راه فرار؟ تو د _

  ؟یکنیحسادت نم ینیبب گهید یا کساگه شهنام و ب یزنیراحت از طالق حرف م یلیخ يحاال که دار
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 ..دیفکر قلبم لرز نیا با

 ..ستیحالم اصال خوب ن..بهار بس کن تو رو خدا _

 :شد گفت یبلند م یصندل يداد و همونطور که از رو رونینفس شو ب کالفه

 ...گمیهر سه نفرتون دارم م ي ندهیبه خاطر خودت و آ..فکر کن باران کمی _

 ..یبش مونینکن که پش يکار هی

 

 :شهنام

 ..اتاق گرفتم و برگشتم سمت در ينگاه مو از پنجره ...اومدم رونیدر از فکر ب يتقه  يصدا با

 ..دییبفرما _

 ..وارد اتاق شد باینسبتا ز يخانم با قد متوسط و چهره ا هی...از چند لحظه در باز شد بعد

 ..هستم يمحمد...سالم دکتر _

 ..باال انداختم ییابرو يآوردن اسم محمد ادیبه  با

 ..دینیبش دییبفرما..سالم خانم _

 ...رفتم زیبه سمت م و

 ...خوامیاگه بد موقع مزاحم شدم معذرت م _

 :گفتم دمیکش یرو عقب م یکه صندل همونطور

 ..دییبفرما...کنمیخواهش م _

 ؟..تونم برم سرِ اصل مطلب یخب م _

 ...شنوم یم...البته _

 :گفت يو با لحن جد یمعطل بدون

 نیحرف زدن راجع به ا دیدونیم...قیاما نه به طور دق..گفته بود که در مورد مشکلم با شما صحبت کرده دیسع _

با ...ارمیب ادیسخت و به  يبعد از چند سال برام سخته که اون روزا یحت..ستین ندیموضوع اصال برام خوشا

 ..گفته بشه دیبا قتیحق نیا اما..ادیبه سراغم م یشگیهم يمسئله همون سردرد ها نیا يادآوری

 :لحظه مکث کرد و رو به من ادامه داد چند

 ..داشت ادیاعت میبود کیکه کوچ لیاوا..پدرم کارگر بود...میساده بزرگ شد يخانواده  هیتو  دیمن و سع_
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تازه نگهبان  دیسع شیسه سال پ..که فقط دوازده سال سن داشت به کمک مامانم ترکش دادن دیسع اما

با مخالفت بابام رو به رو  لیاوا..بشم یکرد درس بخونم تا واسه خودم کس یم قمیمدام تشو..شده بود انمارستیب

 .. نداشته باشم يا زهیمسئله باعث شد انگ نیشدم و هم

 ..شدم دواریمنم ام دهیخودش خرج دانشگاه و م نکهیو ا..دیبا وساطت سع اما

 ..که داشتم درس خوندم يا زهیانگ با

 یبا جون و دل درس م..به رشته ام عالقه داشتم..قبول شدم یسیانگل اتیزبان و ادب يرشته  يتوسال  همون

 یمیصم یمعموال با کس میکه داشت یبه خاطر اوضاع زندگ..کردمیکالسا شرکت م يتو همه  يخوندم و همه 

ترم اول دانشگاه ..بود یخداحافظدخترم در حد سالم و  يها یو رابطه م با هم کالس...کم حرف بودم...شدم ینم

 ..نمره هام خوب شده بود يهمه ..پشت سر گذاشتم تیرو با موفق

ازدواج  شنهادیبار هم باهاش چشم تو چشم نشده بودم بهم پ کی یکالسمون که من حت يتو ياز پسرا یکی

انشگاه د ياز دخترها یلیکالس مون خ يکه جدا از دختر ها..با اون همه وجنات يپسر..کپ کرده بودم..داد

 ..پاش بود ریز متیگرون ق نیماش..توجه از طرفش بودن هیفقط منتظر 

 !...ازدواج داد شنهادیدار بود به من پ هیما بچه

کرد و دنبالم راه افتاد که  لهیاما بعد اونقدر پ..از ازدواج ریباشه غ تونهیم يزیاحساس کردم قصدش هر چ اولش

 ..هیقصدش جد دمیفهم

 ..اون کجا یِما کجا و وضع زندگ یِآخه وضع زندگ...مخالفت کردم میکه داشت یطبقات يبه خاطر فاصله  لیاوا

و ..شده بود ادیانگار بابام باز دچار اعت..دمیمامان بابا رو شن دادیداد و ب يروز که از دانشگاه برگشتم خونه صدا هی

 ...شد امونیباعث شروع تمام بدبخت نیهم

 ییاما بابام الاقل گوش شنوا...فتهیب ادیتو دادم اعت نیاز ا شترینذاره ب..ت کنهخواست با بابا صحب دیاز سع مامان

 ..حرفا نداشت نیواسه ا

 :و ادامه داد دیکه پر از حسرت بود کش یقینفس عم...مکث کرد یکم

 ..شهیم خیبابا رو تو خونه ترکش دادن مو به تنم س يبا چه زجر دیکه مامان و سع فتمیگذشته م ادی یوقت _

که داره  یوضع نیهر چقدر مامان التماسش کرد با ا..رونیبحثش شد و از خونه زد ب دیهمون شب با سع ابامب

از بابا  ياما خبر..گذشت يهفته ا کی..بدتر نکنه و خونه رو ترك نکنه تو گوشش نرفت نیاوضاع خودش و از ا

کار مامان ...نکرد دایاز بابا پ یسرِ نخ چیاما ه..که با بابا در ارتباط بودن گرفت يسراغ شو از چند نفر دیسع...نبود
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شد  یباعث م هیبودنش تو در و همسا..بودم یبابام بود از رفتنش راض نکهیاما من با ا..بود هیهم شب و روز گر

 يروزا شتریدختر مجرد بودم و ب هیبه خصوص من که ...نگاه کنن دیبه من و مامان و سع يهمه به چشم بد

 ..گذروندمیاز خونه م رونیب انشگاهدهفته رو به خاطر 

نتونستم ...بابا ازش خواستم فعال دست نگه داره تیبه خاطر وضع...صحبت کردم یعیبا شهاب شف باالخره

 یاون هم حرف...مدت صبر کنه هیازدواج و ندارم بهتره  طیفقط گفتم فعال شرا..بذارم ونیو باهاش درم قتیحق

که انقدر  دهیتو من د یپسر چ نیمونده بودم ا..! کنمیصبر م يوقت بخواگفت به خاطر تو هر چند  یم...نداشت

 یعیمثل شهاب شف يپسر هی نکهیاز ا..خوشحال بودم يهمون روز که از دانشگاه برگشتم تا حد...ام شده فتهیش

امان به خاطر حال م...بذارم ونیدرم دیقصد داشتم اول با سع..کنه ذوق زده شده بودم یبهم عالقمند و توجه م

اوضاع  دمیفهم یم دیاول با...نبود ندیواسش خوشا دیشا يمسئله ا نیبابا بود گفتن همچ تیکه مدام نگران وضع

 ...خونه از چه قراره

که زنگ در زده ..اتاق انداختم يسالم کردم و کوله مو گوشه ...دیکش یو اتو م دیسع يداشت لباسا مامان

 ...ش زد و در و باز کردمن مامان بلند شد و چادر سر يبه جا...شد

 مونیخاله اشرف زن همسا....باباست دنبال مامان راه افتادم نکهیا دیبه ام...خونه ومدیوقت عصر نم نیکه ا دیسع

 !خبر داد که اکبر سر کوچه کنار جوب خوابش برده

 ...ر کوچهس دمییبه خاله اشرف مونده بود و کنار زدم و دو رهیمامان که مات و مبهوت خ...شد ینم باورم

مامانم تازه خودش و به ..بودن سادهیسر بابام وا يمحل باال يدایسف شیاهل محل از بچه ها گرفته تا ر ي همه

 ...رسوند تیجمع

 ..!کرد بابام خوابش برده یواقعا فکر م..و چند بار دنیچند...با تکون دادن بازوش صداش زد همراه

 دهیام تازه فهم چارهیمامان ب..نمینب تیخانواده مو تو اون وضع وقت چیو ه رمیاون صحنه حاضر بودم بم دنید با

 ...بود که چه خبره

 انیو شاهد دل سوختن اطراف میسیسرش وا يباال يشد همونجور ینم..خوردن یبه حال مون تآسف م همه

 ....میباش

هم  ییبود که به تنها انقدر سبک...بابا رو گرفتم فینح يبازوها ریز..و پاك کردم و مامان و کنار زدم  اشکام

 ...بود کمکم کرد بابا رو بلند کردم ییپسرِ خاله اشرف که کالس دوم راهنما...بلندش کنم شدیم
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 حیراجع به حال بابا واسش توض يمختصر..و گرفتم دیسع يشماره  عیسر...نیزم مشیحال گذاشت وسط

دارو  یکل..سرم واسش وصل کرد..کرد نهیابابا رو مع..به همراه دکتر اومد خونه دیسع یساعت کیبعد از ..دادم

 ...کرد زیتجو

 ...شد شیر دیاز همه دلم واسه سع شتریب

 ...زن شو بچه ها شو..مشت مواد فروخت هیشو به  ینشه اما بابا زندگ نیبه بابا کمک کرد که آخرش ا یلیخ

 ...سؤال برد ریما رو ز يهمه  کارش نیاما بابام با ا...خوب و پاك بود یلیخ...نبود یزندگ نیهمچ اقتشیل دیسع

 ...برداشت و اشکاش و پاك کرد زیم يرو ياز جعبه  یدستمال

 ؟؟..حالتون خوبه _

 ...به در خورد و در باز شد يبده تقه ا یبتونه جواب نکهیاز ا قبل

 ..دمیو تو درگاه د باران

 ...!بود مینگاهش به مر هینگاهش به من و  هی

 ..خدمت تون امیم نیته باشداش فیتشر رونیخانم موحد ب _

 ..بگه در و بست و رفت يزیچ نکهیبه من به ساعتش اشاره کرد و بدون ا رو

 ....شدم رهیدادم و به در بسته خ رونینفس مو ب کالفه

 ...اصال متوجه گذر زمان نشدم... باشه یفکر کنم واسه امروز کاف _

 ...به خودم اومدم میمر يصدا با

 ......منتظرتونم فردا صبح..ستین یمشکل _

 

 :باران

 ..مینشست و راه افتاد نیماش پشت

 ..مهمون دارم ینیبیم یوقت _

 :تو حرفش و گفتم دمیبهش نگاه کنم پر نکهیا بدون

 ...من که در زدم _

 ...یمهمون دارم بهتره اول سالم کن ینیبیم یوقت.. اجازه بده _

 :بود گفتم از حرفش لجم گرفته نکهیتوجه به ا یب...مهمون..درك به
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 ..انجام بشه شیآزما نیشد ا یخودمون هم م مارستانیتو ب _

 ..هم با سابقه تره هم مطمئن تر شگاهیآزما نیا _

بدون فکر  دینبا...زدیدلم شور م..که در حال رفت و آمد بودن ییو آدما ابونیشدم به خ رهینگفتم و خ يزیچ

 ..دمیکش یم شیرو پ ییحرف جدا

 ...نداشتم یههم را نیاز ا ریغ آخه

راه نندازه خودم و  يزیفرنود آبرو ر نکهی؟ همون اولم از ترس ا...رابطه تالش کنم نیواسه ا دیفقط من با چرا

 ..کردم یخونه و زندگ نیگرفتار شهنام و ا

 ...بهش دل ببندم خواستمیمن نم..بود یاتفاق یهمه چ وگرنه

 رمیم ای..شد بشه یهرچ...رمیکه در انتظارمِ بگ ياتفاقات بعد يتونم جلو ینم گهیحاال هم د...اتفاق افتاد نیا اما

 ...مونمیم ای

 ....بود نیریخاله ش..بابا..عکس العمل مامان میتنها نگران گهیحرفا آروم گرفتم و حاال د نیا با

 ...انیموضوع کنار ب نیبا ا دیبا...قبول کنن که ازدواج ما از اول هم اشتباه بود دیهم با اونا

 ...اومدم رونیشهنام از فکر ب يصدا با

 ..شو ادهیپ..میدیرس _

دنبالش راه ..پارك کره بود شگاهیتر از آزما نییو پا نیماش..نگاه به اطراف انداختم هیشدم  یم ادهیکه پ همونطور

 .افتادم

 ...سالن انتظار نشسته بودن يها یصندل يرو ينفر چند

 :کرد گفت یکه با دست بهم اشاره م همونطور

 ..رسهینوبتت م گهید قهیچند دق..نیبش _

 ...دادیشهنام مدام پاش و تکون م...گذشت يا قهیچند دق...نشست یصندل يرو کنارم

 ..کرد یم میعصب شتریحرکتش ب نیا

 ..انقدر پات و تکون نده _

 ..بلند شد و طول سالن قدم زد یصندل يرو از

 "..یفهمیرو م یاسترس و نگران یحاال معن": دلم گفتم تو

 ...رو صدا زد يبه نام محمد یکه خانم دیبه گوشم رس شخوانیاز پشت پ یخانم يلحظه صدا نیهم تو
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 ..بلند شدم یبا صدا زدن اسمم بدون معطل...مشخص بشه زیهمه چ فیخواست زودتر تکل یم دلم

بهتر بود ..دادم یوا م دیاما نبا...دلم شور افتاد..میراه افتاد يریو با هم به سمت اتاق نمونه گ سادیکنارم وا شهنام

 ...! غلط کردم نکهیا یعنیدادم  یکار رو انجام م نیوگرنه اگه خالف ا..سمیحاال که حرف زدم پاش وا

درسته از اول با .. کردم بهش عالقمند شدم یکه خودم فکرشو م يزیمن زودتر از اون چ...نبودم يمغرور آدم

 ..وجود اومد صادقانه بود که به ياما عالقه ا...ومدمیقصد باهاش راه ن نیا

رو  یالکل يپرستار پنبه ..نگاه انداختم هیبرداشتم و با دستم  یصندل يپوستم سرم و از لبه  يحس سوزش رو با

 :دستم گذاشت و گفت يرو

 ن؟یکن یاصال ورزش م...کردم دایبه زحمت رگ و پ فهیضع یلیعضالت تون خ..نشیریلطفا محکم بگ _

 ..رفتمیداشتم از حال م گهید..ده بار سوزن و تو دستم فرو کرد..سؤاالست نیا و دار چه وقت ریگ نیا تو

 ..گذاشتم و چشمام و بستم یصندل يجواب دادن بهش سرم و لبه  يجا به

 :من گفت يبه جا شهنام

 ؟..نیو بهمون بد شیامروز جواب آزما نیهم شهیم _

 ...امکانش باشه کنمیفکر نم _

 ...هیضرور..میاه بددادگ لیتحو دیفردا صبح با _

 :شد و گفت رهیچند لحظه به من و شهنام خ پرستار

 ..تا آخر وقت آماده ست...نیداشته باش فیتشر _

رو صورتم خم شد و ..ها نشستم یصندل فیرد نیآخر يرو...میاومد رونیکمک شهنام بلند شدم و از اتاق ب به

 :گفت

 ...يبخور رمیبگ يزیچ هی رمیم _

 ..ندارم لیم _

 :گفت یآروم اما عصب يبا صدا...دیکش ششیبه ته ر یو دست سادیوا صاف

 ...گردمیزود برم...ينخورد یچیتا حاال ه شبیاز د _

*** 

قالب کرده بود و  نهیشهنام دستاش و رو س..ساعت گذشته بود مین...رو خوردم کیو ک وهیاز آبم کمیآروم  آروم

 ...شده بود رهیبه روبه روش خ
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 ..میاومد رونیهر دومون از فکر ب شلیزنگ موبا يصدا با

 .......؟..بابا چطوره ؟یتو خوب...میممنون ما خوب...سالم مادر..بله _

 ...به من انداخت و ادامه داد ینگاه مین

 ...خدانگهدار....چشم مراقبشم....اون جا مییایسر م هیاگه شد .. آره مادر خوبه....خوبه _

 ..دیخوان بود به گوشم رس شیکه پشت پ یخانم يصداکه ...دمیرو سر کش وهیآبم يمونده  ته

 ...یخانم فروغ _

 ..جلوتر از من راه افتاد..رونیب زدیم نهیخودم قلبم داشت از س يشهنام رو  یلیفام دنیشن با

 :نگاه به شهنام انداخت و گفت هی خانمِ

 ؟یفروغ _

 ..بود صبرش سر اومده دایصداش پ از

 ..بــله _

 :گرفت و گفت رونیب شهیشکل ش یحالل یِدگیرو از بر شیآزما يبود برگه  توریمان که نگاهش به همونطور

_ جواب مثبت... 

اما هنوزم ...خوشحال بودم قتایحق..دلم ضعف رفت...خوان گرفتم شیپ يمثبت دست مو لبه  يکلمه  دنیشن با

 ..شد یباورم نم

 ؟.....واقعا باردارم یعنی

رنگ صورتش ....دیخند یچشماش م...کرد یم یرو بررس شیآزما يبرگه  با دقت داشت..شهنام نگاه کردم به

 ..! روشن تر شد

 ؟..افتاده قیمون به تعو ییجدا نکهیاز ا ای.. پدر شده نکهیاز ا ؟یاما از چ..اون هم خوشحال بود حتما

 ...راه افتادم اهشگیآزما یِو جلوتراز شهنام به سمت خروج میخوان فاصله گرفت شیاز پ گهیاسم د هیصدا زدن  با

 :لحظه بعد مچ دستم و گرفت و رو بهم گفت چند

 ..بشه تیلحظه هم اذ هی دیبچه نبا نیا...آروم تر _

 میبچه حسود نیحس کردم به ا..! گرفتم دهیحرف شو نشن...بگم نگاه مو به رو به رو دوختم يزیچ نکهیا بدون

 ...شده

 پ...م برداشتمقد لکسیر یلیو خ دمیکش رونیدست مو از دستش ب مچ
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 يزیاز هر چ شتریروزا ب نیا..دست خودم نبود...بچه نیا یحت..زیهمه چ الیخیب..المیخیفکر کنه ب خواستیم دلم

 ..بردمیاز حرص دادنش لذت م

 ...و راه انداخت نینرم فرمون و تو دستش چرخوند و ماش یلیخ

 ...لب زمزمه کرد ریکرد و ز ادیز کمیو  کیموز يصدا

 ..رنیاز تو همه از خاطرم م ریغ خوبه که نیهم

 ..رنیگیم وونهید نیسراغت رو از ا یگاه هنوز

 ..رهیمیمرد م نیواست ا دوننیجز تو همه م به

 ...رهیگینم يجد یتو کس ییجدا نیهم واسه

 !خوبه نیهم..خوبه نیهم

 ..یمن بست يچشات و رو نکهیخوبه که با ا نیهم

 ..یچند تا خاطره با من هنوزم مشترك هست تو

 ..يآزاد یکن یو حس م..یخوبه که آروم نیهم

 ..يستادیا شمیدست کم تو عکسامـــون هنوزم پ که

 ..يتو از من خاطره دار نکهیا هیمن کاف واسه

 ..يذاریواسه من وقت م...یفتــــــیکه م ادشونی به

 ...!خوبه نیهم...خوبه نیهم

*** 

 ..به خاتون سالم کردم و به سمت اتاق راه افتادم رو

 :که گفت دمیشد، شن یشهنام و که با هر قدم من به سمت اتاق کم رنگ تر م يصدا

 ..هواش و داشته باش شتریب...خاتون، باران بارداره _

 ..هیاتاق و بستم و نتونستم بفهمم عکس العمل خاتون چ در

 ..به در خورد ياومدم که تقه ا رونیب ییدستشو از

 ...تو ایب _

شد دستاش  یم کیهمونطور که بهم نزد..لب داشت وارد اتاق شد و درو بست يکه رو يبا خنده ا...بود خاتون

 :و رو آسمون گرفت و گفت
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 ..خدا رو هزار مرتبه شکر _

 :با بغض تو گلوش ادامه داد...لبام نشست يرو لبخند

 ..دیدیروز و م نیکاش آقا جون زنده بود و ا _

 :ادامه داد...تو چشمام جمع شد اشک

 ..اما خب قسمت نبود..رو داشت يروز نیهمچ يزوآر شهیهم _

 ..تخت نشستم يو پاك کردم و لبه  اشکام

 :اومد کنارم و گفت خاتون

 ..ارمیشهنام گفت مراقبت باشم من دارم اشک تو درم..خدا مرگم بده _

 ...شو به شما ها محول کرده فهیدلم گفتم شهنام وظ تو

 ...خوبم خاتون _

 تو اتاق؟ ارمیب نییپا ییایب یتون ینماگه ..دخترم شام حاضره _

 ..نییپا امیم گهید قهیممنون خاتون خودم چند دق _

 ..نمیو بچ زیم رمیپس من م زمیباشه عز _

 یکوچولو من هنوز حس خاص..مادرم هیباور ندارم ...؟ هنوزم باور ندارم..واقعا باردارم..و رو شکمم گذاشتم دستم

که کنار  یخودت مهم...کنهینم یواسم فرق تتیجنس..يدختر..يپسر..تچند روز دونمیاصال نم...بهت ندارم

 ؟...خوادیفقط تو رو م ای.. هکنار من و تو باش خوادیبه نظر تو بابا هم م..یمامان و بابا باش

 :آوردم و جواب دادم رونیب فمیرو از ک یو گوش دمیدست از فکر کش میزنگ گوش يصدا با

 ...سالم بهار _

 ؟یو گرفت شیجواب آزما ؟یخوب..زمیسالم عز _

 :لحظه مکث کردم و گفتم چند

 ...مثبت..آره _

 :دیزده پرس جانیه

 ..خدا رو شکر ؟یگیم يجد _

 ..فقط سکوت کرده بودم من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٤٦٢ 

 ؟..یگینم يزیچرا چ ؟یباران خوب _

 ..ستمیخوب ن یلیخ _

 گفته؟ يزیچرا شهنام چ _

 .حالم یب..نه کال حوصله ندارم _

 بود؟ يشهنام عکس العملش چطور نمیبب..یشیروز به روز بهتر م...تهیدوران باردار به خاطر نیخب ا _

 ..خوشحاله دمیاز نگاهش فهم _

 ..!میریجشن بگ دی؟ با..شنیبفهمن چقدر خوشحال م نایمامان ا یدونیم..! یآخـــ _

 !؟..گرفته؟ مگه بعد از ده سال بچه دار شدم تیشوخ..بهار _

 ...شهینم یهر کس بینعمت نص نیا..ذوق نباش یانقدر ب بره تین یخاله قربون ن _

گازت  يبود نجایحوصله ام اگه ا یبهار انقدر ب..ندارم یهست اصال حس خوب یاما هر چ..ستمیناشکر ن دونمیم _

 ..!گرفتمیم

 !!ریاون و گاز بگ یباباش که دمِ دست...! یچه مامان بداخالق..اَه _

 ..ه ام گرفتمنم خند...! دیبلند خند يبا صدا و

 ..یکن آروم باش یسع. ستیواسه بچه خوب ن يحرص نخور_

 ...کنمیم یباشه سع _

 ..ریباهام تماس بگ یداشت ياگه کار _

 ..خداحافظ..يممنون که زنگ زد..زمیباشه عز _

*** 

 ..گرسنه ش بود یلیانگار خ...زیلباساشو عوض کنه نشسته بود پشت م نکهیشهنام بدون ا..آشپزخونه شدم وارد

 يبود جلو دهیچیکه تو آشپزخونه پ يا هیادو يظرف مرغ و بو دنیبا د نمیبش یصندل يخواستم برم رو نکهیهم

 :دیخاتون به گوشم رس يرفتم که صدا ییتند به سمت دست شو يمو گرفتم با قدم ها ینیب

 ؟..شد دخترم یچ..خدا مرگم بده _

هفته ست کارم  کی..خوردیبه هم م یزندگ نیالم از اداشت ح گهید...شدم و در و بستم ییوارد دست شو عیسر

 ..اَه..شده عق زدن
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 ..بود ستادهیدر ا يشهنام درست جلو..اومدم رونیب ییبه دست و صورتم زدم و از دست شو یآب

 :و طرفم خم کرد و گفت سرش

 زم؟یعز یخوب _

 ..دست اشاره کردم با

 ...ستمیخوب ن..برو کنار _

 ..تازه بخورم يخورده هوا هیپنجره رو باز گذاشته بودم تا ..بودم دهیتخت دراز کش رو

 ...تونم تنها باشم ینم قهیچند دق...در با حرص چشمام و رو هم گذاشتم يصدا با

 ...باران واست آب پرتغال آوردم _

 :هم بود گفتم يکه چشمام رو همونطور

 ..تنهام بزار...بخورم يزیچ تونمینم _

 ..تخت يته لبه نشس دمیفرو رفتن تشک فهم با

 ...بلند شو _

 فهمهیکه نم زنمیدارم حرف م یچه مدل...کنار تخت گذاشت یعسل يآب پرتغال و رو وانیل...و باز کردم چشمام

 ...دنده به اون دنده افتادم نیبهش پشت کردم و از ا..گمیدارم م یچ

 تو چت شده؟ _

 :که پشتم بهش بود دست مو تو هوا تکون دادم و گفتم همونطور

 بدم؟ حیرو توض یهمه چ دی؟ با..ینیبیخودت نم...حوصله ندارم..ستیشهنام حالم خوب ن _

 رونینفس شو ب...بهم نگه يزیخودش و گرفته تا چ يکامال مشخص بود جلو..دیکش ششیبه ته ر یدست یعصب

 :نباشه گفت یکرد صداش عصب یم یکه سع یداد و در حال

 ..به فکر اون بچه باش یستین به فکر خودت...ينخورد یچیچند روزه ه _

 ...گهیبسه د...بچه...بچه _

 ...ساکت موندم شیزنگ گوش يصدا با

 ...رفت رونیآورد و با نگاه به صفحه اش از اتاق ب رونیب بشیو از ج شیگوش

کدوم از رفتارام دست خودم  چیه...سادمیبرگشتم لب پنجره وا..بلند شدم و چراغ اتاق و خاموش کردم یعصب

 ...نبود
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 گهید يرنگ و بو هیبراش  یبچه اومده وسط همه چ يحاال که پا...خورد یگفتنش مث پتک تو سرم م زمیعز

اومد  ایبچه که به دن نیا..اصال بخوره تو سرش..خوام یبچه نم نیگفتن شو به خاطر ا زمیعز...گرفته يا

 ....رمیورِ دلش و م ذارمشیم

 ....ومدیشد بدم م یم کیبهم نزد نکهیاز ا..نبود با خودم مشخص فمیتکل..حرفم بغض کردم نیا با

 ...فشرد یحس هم که ازش جدا بشم بغض بدجور گلومو م نیا با

حال خودم  یافتاده بود حت روزیکه د یبا اون اتفاق..سر راهم سبز شد یعیکه رفتم دانشگاه همون پسره شف صبح

 ..و هم نداشتم

 رم؟یوقت تون رو بگ قهیچند دق تونمیخانم م میمر _

صحبت  یشگیراحت بخواد راجع به بحث هم یلیملت سد راهم بشه و خ هی يشدم دوست نداشتم جلو یعصب

 ..کنه

هستم نه  يدر ضمن من محمد..نینسیسر راهم وا یهمه دانشجو و هم کالس نیا يلطفا جلو یعیشف يآقا _

 !خانم میمر

؟ ..تو کالس میبر میتونیم..نیرو بمن بد وقت تون قهیچند دق کنمیخواهش م..حق با شماست خوامیمعذرت م _

 ..وقت تا شروع کالس مونده یکل

 ...بگم جلوتر از اون راه افتادم سمت کالس يزیچ نکهیا بدون

 ..زمیرو رو دستش بر یقصد داشتم آب پاک دیکش شیکه خودش دوباره بحث و پ حاال

من چشم بسته قبول  نیدار یا هر شرطشم.. میبار با خانواده خدمت برس هیفقط  نیاجازه بد يخانم محمد _

 ...کنم یم

 ...میبا هم دار يادیز یطبقات يما فاصله ...گمیبار دارم م نیواسه چندم یعیشف يآقا _

که باعث مخالفت شماست، از دست تون  يزیهر چ ایبخاطر پول  خوامینم..ستیواسم مهم ن زایچ نیمن ا _

که برام  يزیتنها چ..نیدرخواست مو رد نکن کنمیخواهش م...میسبا پدر و مادرم خدمت تون بر نیاجازه بد..بدم

 ...نییمهمه فقط خود شما

 ..دادم فعال سکوت کنم حیبدم اما ترج حیخواستم اوضاع بابام و براش توض..با حرفاش دو دل شدم دوباره

 :گفت یبا خوشحال دیو که د سکوتم

 !؟..پس قبوله _
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من  یِکه از بد شانس...لب باز کردم چند تا از بچه ها وارد کالس شدنکه  نیهم...رو لبم نشست یکمرنگ لبخند

مون بود با  یخواست و دست بر قضا هم محل یخاطرِ شهاب رو م یلیکه خ ییاز دخترا یکی یصالح هیسم

 :گفت يبلند يصدا

 ..!کیبه به چه رمانت _

 :شد و گفت یعصب شهاب

 ..نیدرست صحبت کن یخانم صالح _

 ...دهن وا کنه نیزم خواستیدلم م..م به ما دوخته بودنبچه ها چش ي همه

 یخانم میمر نیهم..رو آشکار کنم یقتیحق هیخواستم  یفقط م..زیعز یِعینزدم جناب شف يمن که حرف بد _

 ..کردن دایمعتادشو کنار جوب پ ياهل محل بابا روزید يخوایخاطرشو م یلیکه شما خ

 ..شده بود رهیما شهاب با تمام خشمش به اون دختر خا..کردن یمات و مبهوت به من نگاه م همه

 :خند ادامه داد شین هی با

 ..یکس نیبا همچ ستیشما ن فیح _

 :بلند داد زد يبا صدا شهاب

 ...خفه شو _

 ..اومدم رونیبچه ها رد شدم و از کالس ب ونیاز م..رو سرم خراب شد ایانگار دن...بچه ها ونیافتاد م همهمه

همه  يجلو..دنینفس کش یحت..برام مهم نبود یچیه گهید..نکردم یتوجه..صدام زد..افتاد پشت سرم راه شهاب

بدون نگاه پر از حرف ..کنم یتا بتونم آسوده زندگ..سالم باشه خواستمیکه فقط م يبه خاطر پدر...چرا..خورد شدم

 ...هیدر و همسا ثیو حد

 نیا..دمیکوبیم واریکردم و با مشت به د یم یق و ططول اتا یعصب..بودم دهیانگار به جنون رس..خونه نبود یکس

خالص  تیوضع نیهر چه زودتر از ا خواستیدلم م..بود دیمثل من بع یدختر آروم هیخشن از  يحرکت ها

 ..........بابا رو برداشتم يقرصا..شم

مامان به گوشم  ي هیگر يصدا..دمیسرم د يو مامان و باال دیچند روز گذشته بود که سع ایچند ساعت  دونمینم

 چیه گهیبخوابم و د خواستیدلم م..و منگ بودم جیگ..دمیکش یم بتیمص دیپس زنده بودم و دوباره با..خورد

 ..نشم داریوقت ب

 ..سرم بود يشهاب هم باال...و مامان دیبار چشمام و که باز کردم عالوه بر سع نیا اما
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 ...و خبر نداشتمواقعا مرده بودم  دیشا...به تن داشتن اهیسه لباس س هر

 يرو دیسع..گذرهیم یتونستم بفهمم دور و برم چ یم..رفت نیکه گذشت اثر داروها کم کم از ب یساعت چند

سرش و از  عیسر...بازوش گذاشتم يدستم و رو..تخت گذاشته بود يکنار تخت نشسته بود و سرشو رو یصندل

 :شد و گفت رهیسرخش بهم خ يتخت برداشت و با چشما يرو

  ؟یخوب..میمر _

 ..شد ریسراز اشکم

 مادر و داداشت چشم به راهتن؟ ینگفت _

 ن؟یدیپوش اهیچرا س _

 :منقبض شد و گفت فکش

 ..فوت کرد روزیبابا د...بابا _

 یباورم نم...پر از اشکم مجسم شد يچشما يجلو میحرفش تمام خاطرات خوب گذشته که بابا داشت نیا با

 چیکاش ه...وگرنه قبال قبراق بود..شده بود فیتو مصرف مواد ضع شیرو ادهیچند ماه به خاطر ز نیبابام ا..شد

 ..آورد یبال رو سر خودش و ما نم نیوقت ا

 ..اشکام و پاك کرد دیسع

 یزندگ هی میتونیم گهید...اما حاال هم خودش راحت شد هم ما..به مرگ بابا نبودم یدرسته راض..آروم باش _

 ...میآروم داشته باش

موجود اضافه  هی..ومدیاز خودم بدم م..مرخص بشم خاك کرده بودن مارستانیمن از ب نکهیروز قبل از ا رو ده بابا

مثل پروانه ..اوضاع که بابا فوت شده بود نیاون هم تو ا..انداختم یو مامان رو به دردسر م دیبودم که فقط سع

جواب  یبودم که حت یر از اوناما من دل مرده ت..ذاشتنیلحظه هم تنهام نم هی یحت..دنیچرخ یدورم م

شهاب هر چند ..نداشت تیبرام اهم یچیه گهیکه د ضیمر يافسرده  هیشده بودم ..محبتاشونو با لبخند بدم

داشتم  یفیضع یلیخ تیبه نظر شما هم شخص دیشا..اون هم برام مهم نبود گهیاما د..زدیبار بهم سر م هیوقت 

 ..من بدجور خورد و شکسته شده بودم..امیب نارموضوع ک نیتونستم با ا یاما نم

 یب نیشب و روز فکر و ذکرم ا..ام خوب شده هینه درسم و ادامه دادم نه روح...گذرهیم هیسال از اون قض کی

 رونیمنجالب ب نیو نتونم خودم و از ا..روز به روز افسرده تر بشم شهیکه باعث م یِگ زهیانگ یو ب یحال
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که بعد از  نهیا تشیکه تنها مذ..خشارام ب يکارم شده فقط خوردن قرص ها..هر روز و شب سر درد دارم..بکشم

 ...خورده آرومم هی یخواب طوالن هی

 ..با حرفاش بدجور تو فکر رفته بودم...دیکش قینفس عم هی

 یعینجات بده شهاب شف تیوضع نیشما رو از ا يتا حدود تونهیکه م یتنها کس دیکن یفکر نم يخانم محمد _

 ؟..باشه

 :ادامه دادم..به سؤالم نداد یوابج

مختص به ..کنهیهم صدق م یدر مورد هر کس..که بشه انکارش کرد ستین يزیعشق چ يمعجزه  نیدون یم _

 ریاوضاع که خودت و توش اس نیباالخره از ا...اجازه رو هم به خودت هم به شهاب بده نیا..شهینم یافراد خاص

بار به  دنیچند دمید شنیاز سع..نجات بده یکنیگذشته فکر موقت  یلیکه خ يو فقط به گذشته ا يکرد

اگه ..گردهیتو فقط به تالش و پشتکار خودت برم يِخب بهبود...يدینرس یتیاما به موفق يروانشناس مراجعه کرد

 يعلت سر درد ها تونمیپزشکم که فقط م هیوگرنه من تنها  یکن دایاوضاع نجات پ نیاز ا یتونیم يخودت بخوا

که  یو حرف زدن راجع به موضوع نجایاومدن تو به ا یبدون دیبا همو  نیاما ا...بدم صیگاه تو تشخ یبگاه و 

 ...ت ندهیواسه خودت و آ...یِمثبت يکرده نکته  ریو درگ تیتمام زندگ

به  ادیب...یصالح هیبا سم..یهات رو به رو بش یبا هم کالس..دانشگاهت يسرکالسا يدوباره برگرد دیبا تو

 ..نداره یتیتو اهم يواسه  گهید زشیآم ریتحق يحرفا و نگاه ها یثابت کنخودت 

 :دوخته بود گفت نییکه نگاه شو به پا همونطور

 ..جور حرف ها گفتنش ساده ست نیدکتر ا _

 دیتو با..یبش دواریکه تو ام گمیم ییزایچ هیوار  يفکر نکن فقط دارم تئور..برداشت اشتباه نکن..فهمم یم _

عشق  يخوایچرا نم..میو مادرت و هم شهاب شاهد بهبود تو باش دیکه هم من هم سع..يم جلو برقدم به قد

همه ما ها کمکت  يجلو بزار دمق هیتو ...همه اتفاق نیسال و ا کی نیبعد از ا یحت ؟یشهاب رو باور کن

 ..باشبه فکر خانواده ت و بعد هم شهاب ...دیمادرت و سع يتو آرزو يِهبودیبدون که ..میکنیم

 ...اتاق و ترك کرد دیببخش هیشد و با  ریسراز اشکش

به سمت اتاقش راه ...از شهنام نشد يمنتظر موندم اما خبر يا قهیدق ستیربع ب هی..داشتم ینوبت سونوگراف عصر

 ....اومد رونیاز اتاقش ب هیکه با گر دمیرو د يکه از آسانسور خارج شدم دختر نیهم...افتادم

 :بدوون در زدن وارد اتاق شدم...و به سمت اتاق راه افتادم دمیو تو هم کش اخمام
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 ؟..رفته ادتیساعته سرت کجا گرمه که نوبت دکتر و  مین _

 :شد گفت یبلند م زیکه از پشت م همونطور

 ...نیبش...داشتم ضیمر..زمینرفته عز ادمی _

 مهمون؟ ای ضیمر _

 ...باران _

 ..دمی؟ سؤال پرس..ـــهیچ _

 :گفت دیپوش یکت شو مکه  همونطور

 ..داشتم ضیگفتم که مر _

 ؟..کنهیم کاریاتاق چ نیچند روز از صبح تا عصر تو ا نیشما ا ماریب نیا _

 :بهم انداخت و با اشاره به ساعتش گفت يشماتت بار نگاه

 ..شد رید..میفتیبهتره زودتر راه ب _

*** 

 :رو به من و شهنام گفت یمنش

 ..داخل دییبفرما _

ما از  دنیهم سن و سال شهنام با د بایبود و تقر يدکتر که خانم خوش چهره ا..میشهنام وارد اتاق شد همراه به

 :بلند شد و با لبخند گفت زیپشت م

 ..یسالم جناب فروغ _

 ..من هم سالم کردم و بهش دست دادم...دست شو به طرف شهنام دراز کرد و

 :ر گفتکه خانم دکت مینشست یصندل يرو یاز احوالپرس بعد

_ ؟..خانمت 

 ..پس عمه شم نه

 :به من انداخت و گفت ینگاه مین شهنام

 ..باران همسرمِ..بله _

 ..!گفتم ازدواج همش دردسره يدید! ؟..يمسائل کرد نیا ریخودت و درگ ایزود نیبه ا _
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 ...ومدیلحن حرف زدنش خوشم ن نیاصال از ا..نداد یهم به جز لبخند جواب شهنام

 :به من گفت رو

 خب خانم شما چند سالته؟ _

 ...و سه سالمه ستیب _

 :باال انداخت و رو به شهنام گفت ییابرو هیحرف من  نیا با

 !ست؟ین ادیز یشهنام ده سال اختالف سن _

 ...دونهیسن شهنام و از کجا م نیا

 :دستم و تو دستش گرفت و گفت شهنام

 ..!میندار یمشکل هیقض نیما با ا _

 ..چشمام کرد يواله چشمک ح هیبعد هم  و

 :دیرو به شهنام پرس دوباره

 !نا خواسته؟ ایخواسته بوده  يخب حاال باردار _

 ..من باردارم نه شهنام..پررو بود یلیخ...فقط چشم بهش دوخته بودم من

 :به من انداخت و گفت ینگاه میدوباره ن شهنام

 ..نا خواسته _

 !يبود یاقب ممر شتریب کمی دیبا...خانمت هنوز بچه ست یطفل _

 " يبود یمراقب م شتریب دیبا "شهنام و گفت  يچقدر راحت زل زد تو چشما...لحن کش دارش شدم مات

 ..لبخند اکتفا کرد هینگفت و به  يزیچ شهنام

 :دار رو لبش گفت یهمون لبخند معن با

 ..یرو تخت دراز بکش يخب بهتره بر _

که سمت چپ اتاق  یگذاشتم و رفتم سمت تخت یدلصن يمو رو فیمو از دست شهنام جدا کردم و ک دست

 ..بود

موس بود  هیکه شب یشکمم زد و با دستگاه يرو رو يماده ا زدیهمونطور که بلند بلند با شهنام حرف م دکتر

 ..دیشکمم کش يرو
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اما فقط تونستم با حرص شهنام و .. داد بزنم خفه شو خواستیدلم م...رفت یاعصابم راه م يبلندش رو يصدا

 ..دا بزنمص

 ...شهـــنـــاااام _

 :بعد از من گفت بالفاصله

 ..نیوروجک تو بب نیا ایشهنام پاشو ب _

 ..شد رهیخ توریمان يهمونطور که دستم و تو دستش گرفت به صفحه ..به سمت تخت اومد عیسر يقدم ها با

 :کرد و گفت کینزد توریمان يانگشت اشاره شو به صفحه  دکتر

شش هفته ش  ایکه پنج  یتا وقت..فعال ضربان نداره..روزشه کیو  ستیب...کوچولوا یلیوروجک هنوز خ نیا _

 ..رهیگیبشه ضربان قلبش هم شکل م

 : دلم گفتم تو

 ..قلب تو بشنوم يحاال صدا نیشد از هم یکاش م..کنمیمن که فعال تو شکمم حست نم..یآخ _

 :زل زده بود گفت توریهمونطور که به صفحه مان شهنام

 ..میمراقبش باش یلیخ دی؟ با...چقدر کوچولوا یطفل ینیبیاران مب _

 ...خورده بلند کردم و نگاهش کردم هیسرم و  دوباره

 :رو سمتم گرفت و رو به شهنام گفت يدستمال کاغذ يبسته  دکتر

 ..! مثل تو يخوشبحال باران به خاطر داشتن همسر _

 :رو به من گفت و

 ..!قدرشو بدون _

رو شکمم و  عیرو برداشتم و ما يبدون حرف چند برگ از دستمال کاغذ..سر درد گرفتم..زنهیرف مچقدر ح...اَه

 ..پاك کردم

 :که شهنام رو به دکتر گفت..نشستم یصندل يشهنام رو کنار

 ..نخورده یچیچند روزه ه..شده فیضع یلیباران خ _

 :دکتر در ادامه حرفش گفت و

که  کنمیم زیتجو یتیتقو يداروها يسر هی..هیعیها همه طب نیا..! حوصله ست یکسل و ب...شهیم یزود عصب _

 ..دهیواسه جفت شون مف
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 :گفت نوشتیکه داشت نسخه رو م همونطور

 یمشکل نیکوچکتر..يانجام ند نیسنگ يکن کارا یسع...یمراقبت کن نیبهتره هم از خودت و هم از جن _

 ..مطب ایب ای ریباهام تماس بگ یداشت

 ..ش گرفتم و نشکر کردمرو از دست نسخه

*** 

 ..هوا بخورم کمیآوردم تا  نییرو پا شهیش..خسته بودم..دادم هیتک یو به صندل سرم

 ..ریبه دل نگ...شوخِ کمیروشنک  _

 :گفتم...دونستم منظورش به دکتره یم

 ؟..هست یک..روشنک؟ _

 !میاز محضرش مرخص شد شیپ قهیچند دق نیکه هم يخانم دکتر _

 !زدم یخودم و به نفهم دونهیکه م دمیهملحنش ف نیا با

 ..ستیمهم ن _

 ...باهاش آشنا شدم شیانجمن پزشکان چند ماه پ يتو جلسه  _

 ...کردم استراحت کنم یچشم هام و رو هم گذاشتم و سع...نداشتم بگم يزیچ

به خاطر وجود ..بودسپرده  یاون اتفاق و به باد فراموش گهیانگار د...شد یکم کم داشت مثل گذشته نرم م شهنام

 نیا يها تجربه  یلیخ دیشا..اوردیابراز احساساتش لج مو درم...مثل قبل نبودم گهی؟ اما من حداقل حاال د...بچه

 ...ها هم درکش نکنن یلیخ دیشا...حس بد و داشته باشن

*** 

 ...خورده بهترشدم هیکرده بود  زیکه دکتر تجو ییبا خوردن قرص ها..گذشت يهفته ا کی

اما من ..خوشحال بودن..میدور هم جمع شد..الیاومدن و...داده بود نایمو به مامان و خاله ا يخبر باردار ربها

و همون شب ...دونست یم يدوران باردار یمو به خاطر افسردگ یحوصلگ یخاله علت ب...بچه نبود شیفکرم پ

 ...یو بهش برس یداشته باش و نبارا يها هوا نیاز ا شتریب دیکرد که با دیبه شهنام تآک هیبق يجلو

بلکه به خاطر خودم بهم توجه ..تو شکمم بهم توجه کنه يخواست شهنام به خاطر بچه  یمن دلم نم اما

که من  یکس...دونستم یم شیخودم و مزاحم شهنام و زندگ..کردم یفکر م شیچند وقت پ نیبه هم یوقت...کنه

 ...بندم شده يبچه پا نیواسه ا..خوادیو نم
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 ..دمیتخت دراز کش يراست رو هیانقدر که خسته بودم  میبرگشت مارستانیاز ب یتوق عصر

 ...نداشت دهیفا "..بخور يزیچ هیدست و صورت تو بشور  ": گفت یشهنام هم که م يها اصرار

 ..بودم دهیخواب یساعت کیفکر کنم ..به خودم دادم یدر تکون يتقه  با

 ؟يداریباران دخترم ب _

 ...شدم زیخ میتون نخا يصدا دنیشن با

 ؟یداشت يکار..بله خاتون _

 :شد و گفت کیتخت نزد به

 ..خانوم اومده هیدخترم  _

 ..رو کنار زدم و بلند شدم پتو

 نکرد؟ یهست؟ خودش و معرف یک _

 ....خانومِ نیریش يگفت از آشناها _

 ؟.ستیشهنام خونه ن _

 ...داشت یانساورژ ماریب..باهاش تماس گرفتن مارستانیاز ب..نه مادر _

 ..هیک نمیبب میخب بر یلیخ _

دختر جوون  هی..ستادمی؟ کنار در سالن ا..جا نیپس چرا اومده ا نِیریخاله ش ياگه از آشناها...فکر بودم تو

به آقا مظفر سالم کرد و به درِ ..ومدیاز من بزرگتر به نظر م یبود چند سال دایهمونطور که از چهره اش پ..بود

 :رو به من و خاتون گفت يرو چرخوند و وارد شد و پر انرژ رهیدست گ...شد کیسالن نزد

 ..!ســالم _

 :خاتون

 ..يخوش اومد..سالم دخترم _

 !ممنون _

 ...تا به سمت کاناپه بره ستادمیبالفاصله سالم کردم و کنار ا منم

 ..شدشدم تا شباهت شو به عمو بهرام ربط بدم ن قیتو چهره اش دق یهر چ..بود ییبایز دختر

 ! انداخت یخودم و خاله م ادیمن و  شیعسل يچشما

 :مانتو و شال شو از تنش درآورد و گفت نهیکاناپه بش يرو نکهیاز ا قبل
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 ؟...نیکن زونیرو آو نایلطفاً ا شهیم _

 ..شال و مانتو شو از دستش گرفتم..هیاما با خودم گفتم اشکالش چ..متعجب شدم کمی

 ...لب کرد ریز يتشکر

 :شربت رو تعارف کرد و گفت...شربت آلبالو به سمت مون اومد وانیخاتون با دو ل..کاناپه نشستم يور برگشتم

 ..خبرم کن یداشت اجیاحت يزیدخترم اگه چ _

 ..به سمت آشپزخونه راه افتاد و

 !ستن؟یخانوم ن نیریش _

 ..لبم نشست يرو یکم رنگ لبخند

 ...رینخ_

 :دیرسکه دوباره پ دمیاز شربتم رو سر کش کمی

 آقا بهرام چطور؟ _

 ..ستنیهم ن شونینه ا _

 ...تر شد قیکردم لبخندش عم احساس

 به شما داده؟ یجا رو ک نیآدرس ا..دیببخش _

 .. خانوم گرفتم نیریقبال از ش _

 :ندونستم و گفتم زیسکوت و جا نیتر ازا شیب گهید

 ؟..نیخانوم دار نیریبا ش یبپرسم شما چه نسبت شهیم _

 :د و با همون لبخند ادامه دادش رهیخ بهم

 ..!نیهست يشما خدمتکار باهوش و کنجکاو _

 :بگم که بالفاصله گفت يزیخواستم چ..سر جام جا به جا شدم کمی؟ ..خدمتکار...رفتم وا

 ...من طنازم...نه ایبهتون گفتن  يزیخانوم راجع به من چ نیریش دونمینم _

 کاریجا چ نیاون ا ایخدا..طناز...ام بردم همون جا ثابت موندکه به سمت لب یشربت وانیکلمه ل هی نیهم با

 ...حتماً خواست شهنام بوده..رو بهش داده نجایآدرس ا نیریچرا خاله ش..کنهیم
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واسه  يکار طیشرا هی..به وجود اومد یطیشرا هیاما ...میبهتره بگم نامزد...میرو دوست دار گهیما همد _

حاال ..میمدت و از هم دور بمون هی میمن از دست بده مجبور شد کار شو به خاطر ومدیدلم ن...شهنام

 ...سیانگل میبا هم برگرد دمیجا کنار شهنام ادامه بدم شا نیمو هم یزندگ دیشا..برگشتم

 رانیکار قحط بود واسه دکتر مملکت که برگشت ا سیتو انگل..يکار طیشرا....گذاشتم زیم يشربت و رو وانیل

 ...دنبال کار بگرده

واسه  يشتریب يحرفا دیشا...سکوت کردم...یلیبودم خ یاما عصب ومدیکه حرفاش به نظرم خنده دار م یحال در

ممکن بود چند تا حرف  دمیپرس یم يزیاگه چ..دونست یخونه م نیمن و خدمتکار ا نکهیا...گفتن داشته باشه

 ...ربط هم بارم کنه یب

 :ادامه داد دیسکوت مو د یوقت

 ..کارش واجبه نیبگ..طناز اومده نیبگ نیریبا شهنام تماس بگ شهیم...مونده تو هتل جا میگوش _

تلفن رو  یتفاوت بلند شدم و رفتم گوش یاما ب..خوردم یچند با حرفاش و طناز گفتنش داشتم حرص م هر

 :گفتمیو تو دلم م گرفتمیپوست لب مو با دندون م یعصب..پشتم به طناز بود...برداشتم

 ..طناز خانمت برگشته..برگشته کنارت تیمیعشق قد..بردار..بردار آقا شهنام _

 :رو قطع کنم که جواب داد یخواستم گوش..داشت یبرنم..شدم یداشتم کالفه م گهید

 جانم؟ _

 :که طناز متوجه نشه گفتم یآروم يصدا با

 ..زودتر خودت و برسون خونه یهر جا هست _

 افتاده؟ یاتفاق ؟یتو خوب..باران _

 ..منتظرته معشوقه ات _

 ...رو قطع کردم یگوش و

*** 

طناز هم ...برام گذاشته بود و پوست کندم یدست شیکه به اصرار خاتون تو پ یبیس...گذشت يا قهیدق ستیب

 ..بود ییو چا ینیریمشغول خوردن ش

تاپ و شلوار چسبان ظاهر  هیشهنام با  يدوست نداشتم جلو...مانتو ش بردارم بدم دستش خواستیم دلم

 ..شد داشیاز کجا پ نیا ایخدا..بشه
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اش به شهنام  بانهیطناز برگشت و با همون لبخند دل فر...کیسرام يدرِ سالن چاقو از دستم افتاد رو يصدا با

 ...نگاهش به طناز هینگاهش به من بود و  هیشهنام ....شد رهیخ

 ...اما انداخت...نگاهم بهش بندازه مین هی یدوست نداشتم حت...گرفت دلم

که چشم از طناز، که  یشدم به شهنام رهیو خ...گذاشتم یدست شیپ يو تو بیکاناپه س يبلند شدن طناز از رو با

 ....داشت یرفت برنم یداشت به سمتش م

 گهید خورمیقسم م رتشیاگه تو آغوش بگ...داشت آغوشش و براش باز کرد یکه به سمتش قدم برم همونطور

 ...فقط منتظر نگاه مو به جفت شون دوختم...مونمیخونه نم نیهم تو ا قهیدق کی

 ..شده بود اومد سمت کاناپه رهیدست شو پس زد و همونطور که به من خ...مقابلش بود درست

 ...تو هوا خشک شد و برگشت سمت ما دستش

 کار؟یچ نجایا ياومد _

 ..آوردم رونیشهنام که برگشته بود سمت طناز از بهت ب يصدا

همونطور که به سمت ...د حفظش کنه و به ما بفهمونه از حرکت شهنام دلخور نشدهکر یم یکه سع يلبخند  با

 :گفت ومدیکاناپه م

 ..!يقبلنا مهمون نواز بود..زمیسالم عز _

 :حرفش با طناز بود، گفت يمن نشست و بازم بهم زل زد اما رو  يکاناپه رو به رو يرو شهنام

 ..ل قبل باشممث خوامیوقت نم چیه گهید...ستمین گهیحاال د _

 ...خورده با فاصله هیاما ..کاناپه کنار شهنام نشست رو

 ....ومدمیم دیاما با..خبر اومدم یکه ب خوامیازت معذرت م...خب یلیخ _

تر شد و دست شو کنار گوشش گرفت و سرش و به طرف گوشش  کینگاه به من انداخت و به شهنام نزد هی

 :خم کرد و گفت

 ...مزیدلم برات تنگ شده عز _

نفساشو که تو  يصدا...شد رهیچشماش و رو هم گذاشت و دوباره باز کرد و بهم خ یحرکتش شهنام عصب نیا با

 ...شدم یداشتم منفجر م...شد حس کرد یجا هم م نیهم دیچیگوش شهنام پ

 ..بلند شم که با حرفش نگاه مو از شهنام گرفتم خواستم

 ...خدمتکار صحبت هامونو بشنوه هی ستیدرست ن....تو اتاقت میبهتره بر زمیعز _
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 میباردار تیکه وضع فیاما ح..رونیپا از خونه پرتش کنم ب یبا ت خواستیدلم م...بود حیدختر وق نیچقدر ا ایخدا

 :شهنام به گوشم خورد يکه بلند شدم صدا نیو هم ختمیمو تو خودم ر تیتمام عصبان...اجازه رو بهم نداد نیا

 ..نیبش _

 :فتمسمتش و گ برگشتم

 ..نیدار يادیز ينگفته  يحرفا...بهتره تنهاتون بذارم _

 :شهنام گره کرد و گفت يفرصت استفاده کرد و دست شو دور بازو از

 ..داره یچه ربط نیاصال به ا...گهیداره م یچ نیا _

 :زدم و راه افتادم که دوباره صدام زد يپوزخند

 ....نیباران گفتم بش _

اما به ...بارش کنم راههیبد و ب یهر چ خواستیدلم م...که نتونستم مخالفت کنم کالمش اونقدر محکم بود لحن

بود اوضاع از چه قراره بازم سکوت کردم و برگشتم رو کاناپه  دهیخاطر حضور خاتون که تا حاال هم حتما فهم

 ..نشستم

 :گفت و رو به طناز...ستادیطناز رها کرد و بلند شد کنارم ا يبازوشو از حصار دستا شهنام

 ...زنِ منِ..باران _

 :چشماش از تعجب گرد شد و گفت..شدم رهیخ بهش

 زنت؟ ؟یچ _

 :توجه به سؤالش ادامه داد یب شهنام

بهتره ..و دوست دارم میمن زن مو زندگ...هم خاطراتش..هم اسمش..هم خودش...واسه من مرده گهیطناز د _

 ...يکه بود ییهمون جا ياالن برگرد نیهم

 ...اما شهنام _

 :تو هوا تکون داد یدست یعصب

 ..رید یلیخ..يبه خودت اومد رید...اما و اگر نداره _

 :تو چشماش حلقه زد اشک

 ..شهنام بهم نگاه کن..و هم از تو نگاه تو بخونم نیا تونمیم یحت...من هنوزم دوست دارم یدونیتو خودت م _

 :و شهنام و کنار زدم که بازو مو تو مشتش گرفتدختر و نداشتم بلند شدم  نیا يها يباز ياز تحمل هند شتریب
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 ..يکه نخوام تو بشنو ستیما ن نیب یحرف خصوص چیه...نیگفتم بش _

 :کردم یمو با داد زدن خال تیجمله تمام عصبان هی نیهم با

 ...ستیحالم خوب ن...دست مو ول کن _

 ..به سمت پله ها را افتادم عیسر يبا قدم ها و

 

 :شهنام

 .. دمیکش شمیبه ته ر یدست...اپه نشستمکان يرو یعصب

 ...پاشو برو...طناز _

 :داد زدم...کالفه شدم...بود دهیچیتو فضا پ شیگ شهیعطر هم يبو..شد و کنار م نشست بلند

 ؟یبرگشت یاصال تو واسه چ _

 :گفت يبا دلخور..شد نییاش باال پا نهیس يقفسه  يرو دستش

 ...اریب ادیگذشته مونو به ...شهنام _

 :زدم داد

 ارم؟یب ادیکردن تو به  انتی؟ خ...کدوم گذشته _

 ..سوء تفاهم بود هیاون فقط  _

 ..پاشو برو..بس کن _

 ؟يدختره ازدواج کرد نیتو واقعاً با ا نمیبب....حرفامو بزنم دیاول با _

 :دمیتوجه به سؤالش پرس یب

 بهت داده؟ یرو ک نجایآدرس ا _

 :بودن نگام کرد و گفت زیبرام همه چ يروز هیکه  ییچشما با

 بتیتا خونه تعق مارستانیامروز هم از دم ب....کردم دایمحل کارت و پ مارستانیپرس و جو کردم تا ب یکل _

 ..برگشتم هتل يشد الیمطمئن شدم وارد و یوقت..کردم

 :گفتم یعصب

 ؟يبود ي؟ پس تا حاال کدوم گور..یبه خاطر من برگشت _

 ؟..بدم حیتوض يذاریچرا نم _
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دست از ...شمیمن زن دارم، دارم بچه دار م..يکه بود ییبرو همون جا..نشدم پاشو برو نیتر از ا یطناز تا عصب _

 ..بردار میسرِ من و زندگ

 :زد و گفت یپوزخند عصب هی

 ..یمن و دك کن یتونیحرفا م نیبچه؟؟فکر نکن با ا..هــه _

 ...یحس چیه..ندارمبهت  یحس چیهم ه گهید..بهت نگفتم يزیچ قتیمن جز حق _

 ..کنار در سالن رفت زیبلند شد و به سمت رخت آو...چشماش پر از اشک شد..کرد بغض

 ... دمیاشکاشو د زشیازم فاصله گرفته بود ر نکهیبا ا...لباساشو تنش کرد یعصب

 :گرفت و گفت رهیشو رو دستگ دست

 ..دمیاز دستت نم یراحت نیمن به ا _

 ...رك کردسالن و ت عیسر يبا قدم ها و

رو فراموش  یمن که همه چ..شد داتیاز کجا پ گهیتو د.. یلعنت...دستام گرفتم نیسرم و ب...دمیکش یقیعم نفس

 ..کرده بودم

 ..خاتون به خودم اومدم يباصدا

 شده؟ يزیمادر چ..شهنام _

 ..نه خاتون _

 ..تنها بمونه دیحال و روزش نبا نیاون با ا...مادر برو زنت و آروم کن _

 ....چشم _

 :گفتم شیچند لحظه پ يادآوریشد مو با  بلند

 ..دیبه مادرم نگ يزیخاتون راجع به اتفاق امروز چ _

 ....برو نذار باران تنها بمونه...راحت باشه مادر التیخ _

 ..سربع به سمت اتاق راه افتادم يتکون دادم و با قدم ها يسر

*** 

رفت اشکام و پاك کردم  یم ابونیبه اون سمت خ عیسر يبا قدم هاطناز که  دنیبا د...بودم سادهیپنجره وا کنار

.. 

 ...دیباز شدن در به گوشم رس يشدم صدا رهیبهش خ يکه با کنجکاو همونطور
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 ..دمیخورده خودم و عقب کش هی

 ...شده بود لینقطه تبد هیداشت به  نجایکه تا ا يادیز يهمچنان نگاهم به طناز بود که حاال از فاصله  اما

 ...باران _

 ..دمیشن ینفساشو م يکه صدا کیاونقدر نزد...شد کیبهم نزد..ندادم یجواب

 ..باور کن من از اومدن طناز خبر نداشتم _

 :گفتم یحوصلگ یب با

 ...رونیبرو ب _

 ..باران _

 ...صورتم يمتر یصورتش چند سانت..درست روبه روم بود..برگشتم

 ..رمیمن م يریخب اگه تو نم یلیخ _

من و کشوند  یکه بازومو تو مشتش گرفت و با حرکت آروم...کنارش رد شدم و خواستم به سمت در برماز  و

 ..سمت خودش

 ...مراعات کن کمی...يتو باردار _

 ..تخت نشستم يو رو دمیکش رونیبازومو از مشتش ب يلجباز با

 همه راه و به خاطر تو برگشته؟  نیداشت؟ ا کاریچ نجایدختره ا نیا _

 ..ونمدینم _

 به حرفاش؟ يبره؟ چرا گوش نداد یچرا گذاشت نمیاصال بب..خب تلفن کن بهش ازش بپرس _

 ؟..یگیم يدار یباران چ _

 ..اوردیاش دلت و به رحم ن هینگو که گر _

 ..خونه و خانواده نداره نیا يتو ییاون جا..رفته شهیواسه هم..؟ طناز رفت...یگیم يدار هیچ اتیچرند نیا _

 ..اریدختره رو به زبونت ن نیداد بزنم اسم ا خواستیبا آوردن اسمش از دهن شهنام دلم م یحت..بودم یعصب

 ..خونه و خانواده نداره  نیتو ا ییآره جا _

 :ام گفتم نهیبا اشاره به س و

 ؟...یچ نجایاما ا _
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 ..اش اشاره کرد نهیبا دست به س...لبش نشست يرو يلبخند محو..و کنارم نشست اومد

 ...ستین یواسه کس ییجا گهید نیینجایو و بچه مون اتا ت _

دوست داشتم بگه تا تو ..ارهیخواست شهنام اسم بچه رو ب یدلم نم..به سراغم اومد یدوباره همون فکر لعنت باز

 ..اما نگفت...یینجایا

 ...استراحت کنم خوامیخب م یلیخ _

 ..گذاشت میشونیپ يرو يا چشم به هم زدن دست شو دور شونه ام حلقه کرد و بو سه هی تو

 :و ازم جدا کرد و گفت خودش

 ...خبرم کن یالزم داشت يزیاگه چ _

 ...شده یاون قدر که افسرده و عصب...مدت قبل طناز و دوست داشته هیشهنام تا  نکهیبا فکر ا...پتو ریز دمیخز

 ..یلعنت...اشکم دراومد...باهاش چشم تو چشم شد شیپ قهیتا چند دق حاال

 

 :شهنام

جواب مو  یسالم کردم و به گرم..لبخند رو لبم نشست میمر دنیبا د..در و باز کردم..سمت اتاق راه افتادم به

 یحرکت مثبت نیکوچک تر..نظر خوشحال بودم نیو از ا..به نظرم نسبت به دفعات قبل راحت تر برخورد کرد..داد

 ..بهمون کمک کنه شیتونست در جهت بهبود یم

 :نشستم گفتم یم زیکه پشت م همونطور

 ن؟ی؟ داروهاتون و سر وقت مصرف کرد..رهیم شیاوضاع خوب پ يخب خانم محمد _

 ..لبش نشست يرو یکم رنگ لبخند

 ..رسم ینم يا جهیاما به نت..فک کردم یلیراستش من رو حرفاتون خ..قبال بهترم هینسبت ..بله دکتر _

 ..ت رو به رو شدن با بچه ها رو ندارممن جرأ...تونم برگردم سر کالس یمن واقعا نم نیدونیم

 ..یصالح هیبا سم یحت يو ندار ینداشت یمشکل یکس چیتو با ه نی؟ بب..يکرد یمگه کار اشتباه _

اون ..دانشگاه يبرگرد یتون یبه کمک شهاب م يتو اگه بخوا...شد تیهمه اتفاق تو زندگ نیکه باعث ا یکس

 ...ییایکنار م طیبا شرا تو هم آروم آروم..از تو مراقبت کنه تونهیم

 کنه؟ تیاما اگه شهاب نخواد از من حما _

 افتاده؟ یاتفاق _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٤٨١ 

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 ....نه زنگ زده و نه اومده خونه مون گهید شهیم يهفته ا کی یول..نه _

 :شو به انگشتاش دوخت و گفت نگاه

 یحت..شهاب دلم خوش بود يتوجه ها نیهمو هم بگم که من به  نیرو ازتون پنهون نکردم ا یچیحاال که ه _

 ..ومدیم دنمیبار به د کیاگه چند روز 

خوبش  يو به روزا میتونست مر یعشق و عالقه م نیا..باشه یخوب يتونست نشونه  یم نیا خب

 ...........برگردونه

 میکه با مر ییمالقات ها..رو گفتم یهمه چ...گرفتم دیشهاب و از سع يشب شماره  همون

از مخالفت ..شهاب از عالقه اش گفت...به مالقاتش نرفته شهیم یچند وقت نکهیو ا..اشینگران..مشکالتش..داشتم

و به  میو مر مونهیم..زنهیمخالفت ها جا نم نیتوجه به تمام ا یب نکهیاز ا...حرف زد میخانواده اش از انتخاب مر

 ..شتبا هم تفاوت دا یشون کل یزندگ طیشرا نکهیبا ا یحت..ارهیدست م

حاال ...اش و به دست آورد هیروح..عالقه اعتراف کرد نیهم باالخره به ا میمر..گذاشت شیخواست و پا پ شهاب

و  میشهاب مر يبا گذر زمان خانواده ..خانوم پر از احساس و خانواده دوست شده بود هیکنار شهاب  میمر

 ...ستین روزیو د زامرو و شهاب به هم دارن مالِ میکه مر يعالقه ا دنیچون فهم..رفتنیپذ

 ..روم یو م زمیگر یم شانمیحصار افکار پر از

 ..هم برسند یبه هم آغوش مانیکه دستها يبه روز تا

 ..که به بها و بهانه عشق يبه روز تا

 ...رندیکنار هم آرام گ تنمان

 ...تمو چشمام و رو هم گذاش دمیکش ینفس راحت...تاالپ تولوپ قلبش دلم قنج رفت يصدا دنیشن با

 ...بغضم گرفت..آروم فشردش..گرم شد دستم

 ..شهنام چشمام و باز کردم يصدا دنیشن با

 ؟..یِعیطب یهمه چ _

 ..شده بود و پاك کردم ریچشمم سراز يکه از گوشه  یانگشت اشاره قطره اشک با

 ..!یعیطب یِعیبله پدر جان طب _
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تونست ناراحتش  یم يزیکنم چ یفکر نم..داشتم شو دوست هیروح! منم خنده ام گرفت..دیبلند خند يبا صدا و

 ..!ومدیازش بدم نم گهید...کنه

 :رو سمتم گرفت يدستمال کاغذ ي جعبه

 !خب حال مامانش چطوره؟ _

 ..لبخند زدم...مهربون بهم چشم دوخت شهنام

 ...خوبم _

 :نشست و گفت زیپشت م برگشت

 هیعیالبته بگم که طب..شده فیخورده ضع هی..یه باشخانوم تو داشت يهوا نیاز ا شتریب دیخب شهنام خان با _

 ...نگران نباش

عذر و ..يخوریتو کامل م ییغذا يبه بعد هم تمام وعده ها نیاز ا..ها استراحت کنه نیاز ا شتریب دیباران با اما

 ..ستیبهانه هم وارد ن

تمام  دمیلب شو شنق يکه صدا نیهم..خوشحال بودم...نشستم یصندل يکنار شهنام رو..تکون دادم يسر

 ..مشکالت فراموشم شد

 ...فقط اون مهم بود گهید حاال

ازش نبود  يخبر یکه مدت نیحاال از ا..گذشت یتر م شیهفته ب کیاز اومدن طناز ..ام بهتر شده بود هیروح

 ...راحت المیخ

 

 :شهنام

 ..زنگ خورد میبودم که گوش مارایب تیوضع یمشغول بررس عصر

 :جواب دادم..ناشناس بود شماره

 بله؟ _

 ...الو شهنام _

 ..دیرس یاشنا به نظر م صداش

 ..طنازم _

 ..اومدم رونیپرستار اشاره کردم و از اتاق ب به
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 لندن؟ یبرگشت _

 ..رانمیا _

 :گفتم یعصب

 ؟..يچرا زنگ زد _

 ..باهات حرف بزنم دیبا _

 ..یکن یو ترك م رانیزود ا یلیتو هم خ...اون روز تموم حرفا رو بهت زدم _

 ..نمتیبزار بب..کنم یشهنام خواهش م _

 ؟یفهم یچرا نم _

 ...کنمیشهنام خواهش م _

 ..دادم رونینفس مو ب کالفه

 ؟یمتوجه..تموم شده گهیاما د..مون بوده نیب ییزایچ هی ییوقت ها هیمن و تو ..گوش کن _

 ..میکه با هم داشت یخوب يبه خاطر روزا..بار نیواسه آخر..شهنام _

 :فتمگ یعصب

 ..بفهم..اون روزا تموم شده..طناز _

 ..بار هی نیفقط هم..کنمیخواهش م _

 ..شدم کالفه

 ..اومدنم شرط داره _

 ...کرد سکوت

 ؟..امیحاال بگو کجا ب..يکه بود ییهمون جا يگردیهر چه زودتر برم _

 ....رستوران و بهم داد و گفت واسه شام منتظره آدرس

 

 باران

 ...به من و بهار کارت دعوت داده بود شیهفته پ کیاز ...ودجشن ازدواج سحر ب امشب
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استراحت  دیگفت که با یم..داد یاجازه رو بهم نم نیخواست تو مراسمش شرکت کنم اما شهنام ا یدلم م یلیخ

قبل واسه  يدرست مثل دفعه ...نداشت يا دهیهر چند اصرارم فا..رفتم یبار نم ریاما من ز! دکتر گفته...یکن

 !سحر که مجبور شدم بدون اطالعش برم به مراسم يزدجشن نام

 ..! کنم شیکنم راض یسع مارستانیمو کنار گذاشته بودم که با اومدن شهنام از ب لیهم که وسا حاال

 ...شد یحتما تو تنم قشنگ م...بهش انداختم ينگاه سر سر هی...آوردم رونیمو از تو کمد ب رهنیپ

 یذره برجستگ هیبود که همون  يمدلش طور...خودم گرفتم يلباس و جلوو  سادمیوا يقد ي نهیآ يبه رو رو

 ..داد یشکمم رو هم نشون نم يرو

 زیم يکه رو یخودم برداشتم و به سمت گوش یدست از بررس میبه صدا در اومدن آهنگ اس ام اس گوش با

 ..توالت بود رفتم

 ..شماره اش ناشناس بود..اس ام اس و باز کردم ي صفحه

 ..که فرستادم یآدرس نیبه هم ایحاال ب نیهم "

 "شهیم رتیراجع به شهنام دستگ زایچ یلیخ مطمئناً

 ...تخت نشستم يحال لبه  یب..قلب مو لرزوند...متن نوشته بود نیهم ریکه ز یآدرس رستوران و

 ...در کار باشه یممکن بود اشتباه ریاما با آوردن اسم شهنام غ...اشتباه شده باشه خواستیم دلم

 ...بودم یتو پاهام نبود اما عصب یجون نکهیا نیع در

 ..بلند شدم...چه خبره نمیبب دمید یرفتم و م یم دیبا...به مغزم راه بدم خودیب يو فکرا نمیتونستم بش ینم

 ..رفتم نییو به حالت دو از پله ها پا دمیلباسا مو با عجله پوش..شدم مونیاما پش..به شهنام زنگ بزنم خواستم

 ..تند مو آروم تر برداشتم يخاتون قدم ها يصدا دنیشن با

 !از جات بلند نشو گهیکه م دونهیم يزیچ هیفکر کنم شهنام ...دخترم آروم تر...باران _

 :گفتم دمیپوش یهامو م یکه داشتم کتون همونطور

 ..گردم یزود برم..خوبم خاتون  _

 ..راه افتادم عیسر يشو بدم با قدم ها یفرصت کنم جواب خداحافظ نکهیبدون ا و

 

 :شهنام

 :گفتم یلب م ریمدام ز..شدم ادهیپ نیکالفه از ماش...پارك کردم ابونیوکنار خ نیماش
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 ..یراه چیه..يواسه برگشت به قلبم ندار یراه گهید _

 ..که دست شو تو هوا تکون داد..گشتم یرستوران شدم و با چشم دنبالش م وارد

لب  يشو رو یشگیهم نیریکس من که اخمامتو هم بود،لبخند شبرع..نشستم زیسمتش رفتم و پشت م به

 ...داشت

 ..لب جواب شو دادم ریز...کرد سالم

 ..میشده بود رهیسکوت به هم خ تو

 ..شنوم یخب بگو م_

 !؟يخوریم یاول بگو چ..عجله نکن _

 :گفتم یعصب

 ...طناز _

 :لحن خاص گفت هی با

 ؟..!جـانـم _

 ..نگاه مو ازش گرفتم یعصب

 ..زودتر برگردم خونه دیبا..انومم تنهاستخ _

 !يریجا نم چیتا حرفامو نزدم شما ه _

 يحرفا نیبار ا دنیچند سمیتو انگل..ما تموم شده نیب یوقت همه چ یلیآخه؟ خ یچه حرف..فهمم یمن نم _

 ...دمیخودم د يمن با چشما..ینذاشت یواسه ادامه دادن باق یراه چیاما تو ه..يدیکش شیمسخره رو پ

 ...دمیکش شمیبه ته ر یدست یحرف مو خوردم و عصب يتلخ ادامه  ياون خاطره  يادآوری با

 لشیفکر کنم ف...میدیرو د گهیهمد یاتفاق یلیخ..من بود یِاون مرد مهرداد نامزد قبل..سوءتفاهم بود هیاون  _

اما اون  رمیرداد و بگمه يکردم جلو یسع یلیمن خ..خاطره کنه دیخواست تجد یم! هندوستان کرده بود ادی

 ..من نتونستم مانعش بشم..مست بود

 ...اوردیم ادمیاون روزا رو به ..حرفا نیا با

 ..خوام صدات و بشنوم ینم _

 ..شهنام _

 :گفتم..دندونام و رو هم فشردم یعصب
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 ..خفه شو _

 ..داد حیبا اومدن گارسون سکوت و ترج..بگه يزیچ خواست

 ؟..نیندار لیم يزیچ _

 ....شده بود به من رهیبگه خ يزیچ نکهیون ابد طناز

 ..نه ممنون _

 :بالفاصله رو به طناز گفتم و

بهتره ...يفراموشم شد گهید..تازه رو شروع کردم یزندگ هیوقت  یلیمن خ..رو دستت زمیرو بر یبزار آب پاک _

 ..يکه بود ییهمونجا يبرگرد

 :کرد صداش و باال نبره گفت یم یکه سع يطور یعصب

 کیجبران  يبه دست آورد نجایکه ا يزی؟ چ..بندت کرده يحد پا نیکه تا ا يبه دست آورد یجا چ نیو ات _

 ؟یفهمیم..کنهیجبران نم سیرو تو انگل تتیپنجم موقع

 ؟يببر يمن و بردار يالبد اومد _

 ..زدم پوزخند

و  يهتره هر چه زودتر برگردب..ممیعاشق زنم و زندگ..من باران و دارم که با تمام وجودم دوستش دارم نیبب _

 ..یذهن منو باران رو با حرفات خراب نکن

 ..تو چشماش جمع شد اشک

 ...حرف آخرته؟ اما شهنام نیا یعنی _

 :حرفش گفتم ونیم

 ..خداحافظ....وقت مزاحم من و خانواده ام نشو چیه گهید....ادامه نده _

 ..ردماشکاش باشم رستوران رو ترك ک زشیشاهد ر نکهیقبل از ا و

 

 :باران

 نجایا یاصال رستوران...باشه يسر کار خواستیدلم م...نگاه به اطراف انداختم هی يبا کنجکاو نیماش شهیش از

 ...رو سرم خراب شد ایشهنام دن نیماش دنیاما با د...وجود نداشته باشه

 :مضطرب رو به راننده گفتم ییصدا با
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 ..نینگهدار _

 ...شدم ادهیاب کردم و پرو حس هیو نگه داشت و کرا نیماش

همون ..محال بود اشتباه کنم..خودش بود..باالتر از رستوران پارك شده بود نشیماش..رفتم ابونیاون سمت خ به

 ...بود نیماش يکه جلو یکیقرآن کوچ

شدم و  کشینزد...سادمیرستوران وا يقد ي شهیش يگوشه ...گرفتم و به سمت رستوران رفتم نیاز ماش چشم

 .........ه جا رو نگاه کردمبه دقت هم

رو هم انتخاب کرده  یدنج يچه گوشه ...زیطناز نشسته بود پشت م يپشت به من رو به رو..بود خودش

 ..شدم رهیحال به جفت شون خ یب...بودن

 

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

 

 ...فقط لبخند رو لب داشت طناز

که عاشقانه  يبه طناز...دنج رستوران و نداشتم يتحمل نگاه کردن به گوشه  گهید..رو لبم اومد یتلخ ي خنده

 ...زل زده به شهنام

 دیبا کاریهستم و چ یتیچند لحظه چشمام و بستم تا بفهمم تو چه موقع...دیچرخ یدور سرم م یچ همه

 يبا قدم ها..نداشت يا دهیموندن فا نجایا..رفتم یم دیبا...شدن ریبا باز کردن چشمام اشکام سرازکه ....بکنم

 ..دربست گرفتم و به سمت خونه راه افتادم...رفتم ابونیبه سمت خ عیسر

 ..وارد اتاق شدم...حالت دو از پله ها باال رفتم به

رفتم  یهر چه زودتر م دیبا..آوردم رونیمو از تنم بتاپ ..مانتو مو باز کردم يچشم به هم زدن دگمه ها هی تو

 ..جشن سحر

 ..دمیکش رونیب رهنیپ ریمو از ز نیشلوار ج.....تنم کردم رهنویپ

 ..دمیبه در خورد و بعد خاتون رو تو درگاه د يا تقه

 دخترم؟  یخوب _

 :آروردم گفتم یم رونیمو از کمد ب یپاشنه هفت سانت يکه داشتم کفش ها  یحال در

 ..سحر دوستم یِجشن عروس رمیدارم م..خوبم خاتون_
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 ده؟یمادر چرا رنگت پر _

 ..ضعف دارم کمی..ستین يزیچ _

 ..يبخور اارمیب يزیچ هی رمیخب م _

 ..نــه خاتون خوبم _

 ؟یعروس يبر يخوا یمگه با شهنام نم نمیبب _

 ..ها مو فرق کج انداختم يو چتر...سرم بستم يمو باال موها

 ..رمیتنها منه خودم  _

 ؟..شهیوا مادر مگه م _

 ...پنکک زدم کمیعجله  با

 ..خونه رسهیم رید..کار داره مارستانیشهنام ب _

 ..يبر ییتنها ستیخب مادر به صالح ن _

 ..دمیچشم کش خط

 ..ادینم شیپ یمشکل..رمیبا آژانس م _

 بدم؟ یخب من جواب شهنام و چ _

 ..ادیب رونیب یدگیاز رنگ پر تا صورتم..رنگ و هم به لبام زدم يجگر رژ

 ..جور کن يبهانه ا هی دونمیچه م..اصرار کردم نمونده یخاتون فقط بگو هر چ _

 ؟..بهش دروغ بگم یعنی _

 ..رو سرم انداختم يشال قهوه ا...کرم رنگ مو تنم کردم  يپانچو

مانعش شدم اما ...اصرار کردمبگو ...رفتم یجشن م نیبود من بازم به ا نجایخاتون اگه شهنام هم االن ا نیبب _

 ..بار نرفته ریز

 ..بهم نگاه کرد یحرف با نگران بدون

 :رو به خاتون گفتم. مو برداشتم  فیک

 ..فتهینم یاتفاق...نگران نباش خاتون _

 :کفشا رو بپوشم که گفت خواستم
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 ؟..يبر يخوایکفش ها م نیبا ا _

 ..آره _

 :لبخند زدم..چپ نگام کرد چپ

 ..نیرو زم کشهیم..ندهخب لباسم بل _

 ؟يجفت کفش و دار هی نیتو فقط هم یعنی _

 ..سالم برسم دمیقول م..شد رمیخاتون د _

 :رو به آسمون گرفت و گفت دستاشو

 ..خدا کنه مادر _

 ..برم نییکفش ها از پله ها پا نیتونستم با ا ینم..درِ سالن پام کنم يها رو دستم گرفتم که جلو کفش

 ..صداش به گوشم خورد..شدم و با عجله به سمت پله ها رفتمکنار خاتون رد  از

 ...ال اله اهللا...الاقل آروم برو دختر _

 :گفتم ومدیم نییآروم از پله ها پا يو برگشتم رو به خاتون که داشت با قدم ها دمیدر کفشامو پوش يجلو

 ..یبگ دیبا ینره به شهنام چ ادتیخاتون  _

 :تکون داد و گفت يسر

 ...مونهیم مادینه  _

 :صدام زد..سالن و باز کردم در

 ..باران _

 ..بله خاتون _

 به آژانس؟ يزنگ زد _

 ..االنم دم در منتظرمه..گرفتم یدربست هیاز اونور که اومدم  _

 :گفت ینگران با

 ..مادر تو رو خدا مواظب خودت باش _

 ..خداحافظ..زمیچشم عز _
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قدم  عیشد سر یکفش ها نم نیها با ا زهیسنگ ر نیا يرواز ...دمینفس راحت کش هیسالن و بستم و  در

 ..نخورم نیآروم آروم راه افتادم که زم...بردارم

 ..ادیبود اشکم درب کینزد...سوخت یبه حال خودم م دلم

 گهیآقا شهنام د....کنم یازش فرار م یزندان هیدارم مثل ..دوستم یاالن با همسرم برم جشن عروس دیبا منکه

 ...کار و بکن اون کار و نکن نیا..یزور بگبهم  ذارمینم

 ..شهیمشخص م یهمه چ فیزود تکل یلیخ....اتیکثافت کار یپ يخودت بر یول یو تو خونه حبس کن من

 

 :شهنام

باران گرفتم،  يکه برا يرز یو دستم گرفتم و حواسم به دست گل دیخر يها سهیک...و باال زدم نیماش صندوق

 !مبود تا سالم به دستش برسون

 ...دست پر در صندوق و بستم و راه افتادم با

 :هامو دم سالن درآوردم و صدا زدم کفش

 ؟يخونه ا..خاتون_

 ...اومد رونیاز چند لحظه از آشپزخونه ب بعد

 ..یخسته نباش..سالم مادر _

 :رفتم گفتم یکه به سمت آشپزخونه م همونطور

 ...ممنون خاتون _

 :م و با اشاره به دسته گل گفتمگذاشتم و لبخند زد زیو رو م لیوسا

 ؟..ناهار شو کامل خورد نمیبب داره؟یباران ب _

 ...کامل خورد....ا...آره _

 ...انهی دارهیب نمیبب رمیخب من م _

_ مادر...ا.. 

 .. برمیبراش م امیم نیزیآب پرتقال بر وانیل هیتو  خیزحمت چند تکه  یب...خاتون یراست _

 :اومدم خاتون گفت رونیاز آشپزخونه ب نکهیهم

 ...مادر ستیباران خونه ن......باران _
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 ..برگشتم سمت خاتون..شد دهیآگاه اخمام تو هم کش ناخود

 ؟..کجا رفته _

_ هر چقدرم بهش اصرار کردم نگفت کجا ...رونیبا عجله از خونه رفت ب شیدو ساعت پ بایمادر تقر...ا

 ...دوستش سحر یِعروس رهیگفت م دیلباساشو پوشدوباره ..که برگشت دیطول نکش یساعت کی...رهیم

 .....دندونام و رو هم فشردم یعصب...به دسته گل تو دستم انداختم ینگاه

 بره؟ نیخاتون چرا گذاشت _

 ...گفتم به گوشش نرفت یهر چ...کنهیم خوادیم ي؟ هر کار..یمادر تو هنوز باران و نشناخت يوا _

 :گفتم یعصب

 رفت؟ یرفت؟ با چ یباک _

 ...دربست گرفته بود نیماش هی _

 ...یلعنت..دمیکوب نیدست گل و به زم یعصب

 :رفتم داد زدم یکه به سمت درِ سالن م همونطور

 ...کجا گذاشته رفته تشیوضع نیآخه اون با ا _

 ..رو جواب نداد یگوش...شمارش و گرفتم..راه افتاد دنبالم

 ...شهنام آروم باش مادر _

 ..قدم به عقب رفت هیحرکتم  نیکه با ا..برگشتم یعصب

 ...بره یذاشتیم دیخاتون نبا _

 ...بار نرفت رِیبه خدا مادر ز _

 ...تو موهام زدم یچنگ

 ..داد حالش خوبه نانیبهم اطم..سفارش کردم که مراقب خودش باشه یکل _

 ..يزد یهمون موقع به من زنگ م دیبا _

 ..تنها نمونه ششیب بپوش برو پلباس مناس هیتو هم ...نشده مادر يحاال که طور _

 ...رمیم..ستیمهم ن _

 ...باشه مادر مراقب خودت باش _
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 ..ریشد حتما باهام تماس بگ يخبر _

 ..چشم مادر به سالمت _

*** 

 ..شدم ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا....و نگه داشت نیتاالر ماش يجلو

 ...سالن راه افتادم به سمت ینسبتاً آروم يبا قدم ها..شده بود کیتار گهید هوا

 ...شدم بغضم گرفت یشدن رد م یزوج که دست تو دست هم وارد سالن م نیچند نیداشتم از ب ییتنها نکهیا از

 لمیاون ف دنیرو که شهنام با د ییهمون بال دیبا..باشم يقو دیبا..باشه يخبر يزار هیاز گر دیامشب نبا اما

 ..ارمیمسخره سرم آورد سرش ب

 ...زد یقیبهار لبخند عم...ارد شدم با بهار و سروش چشم تو چشم شدمو نکهیمحض ا به

هر دو جواب ...شدم و سالم کردم کینزد..لبخند از رو لبش محو شد..لب زمزمه کرد رِیکه سروش ز یبا حرف اما

 ..مو دادن

 :بهار

 ؟ياومد ییتنها..باران _

 ..آره _

 ...شد رهیخ بهم

 :تم گذاشت و گفتظرف جلو دس يتو ینیریدو عدد ش سروش

 !پس آقا شهنام کجاست؟ _

 :رو گاز زدم و گفتم ینیریاز ش کمی

 ...دونمینم _

 :بعد به سروش انداخت و گفت...به من ینگاه بهار

 ؟..یچ یعنی _

 :گفتم یالیخیب با

اسم مر امیدادم ب حیترج..رفت یهم تو خونه حوصله ام سر م ییتنها..من از صبح تا حاال از شهنام خبر ندارم _

 ..ازدواج دوستم

 :سروش
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 به شهنام زنگ بزنم؟ يخوایم..يکرد یکار خوب _

 ..زنهیاگه بخواد خودش بهم زنگ م..نه..نه _

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 ..خب یلیخ _

 :آشنا افتاد رو به من و بهار گفت هیانگار که چشمش به  و

 ..گردم یبر م _

 ...ر شروع شدبها يبعد از رفتن سروش، سؤال ها بالفاصله

 ؟يکرد کاریتو چ _

 بودم؟ یمن امروز شاهد چ یدون یم _

 :که تو گلوم بود گفتم یبا بغض..شد و ازم خواست ادامه بدم رهیبهم خ ینگران با

 ...طناز برگشته _

 ..زدم یعصب پوزخند

 ..ر همش نقشه بودانگا یول..راه انداخت و اونم رفت دادیداد و ب یشهنام کل...الیاومده بود و شیده روزِ پ _

 ...کردم یو با حرص ادا م کلمات

رسم آقا شهنام و با طناز خانوم  یکردم دارم کم کم به آرامش م یمدت که فکر م نیحاال درست بعد از ا _

 بهار؟ شهیباورت م...دمیدنج رستوران د يگوشه 

 ...بگه فقط زل زده بود به من يزیچ نکهیا بدون

که دارم از  نهیبخاطرِ ا..ستین میالیخیبه خاطر ب نجامیاگه امشبم ا...ته شدم بهارخس گهی؟ د..نه شهیباورت نم _

 .....شهنام و سرِ جاش بنشونم ییجورای دیبا...ترکم یغصه م

 االن کجاست؟ یدونیاصال م _

 ..نه تکون دادم يو به نشونه  سرم

 ..رهیگیمطمئناً باهات تماس م...برگشته خونه دیشا _

 ..بدون مزاحم به صبح برسونم خوامیامشب و م..اشتمو خونه گذ میگوش _

 ...زل زد بهم بازم
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 ؟...میبگ کیبه سحر تبر میبر..الیخیب _

 ..میبلند شد زیگفت و از پشت م يا باشه

 ..نبود شتریکفشم از سه سانت ب يپاشنه  میمعموال واسه راحت..آروم کنار بهار راه افتادم يقدم ها با

با لبخند ..منو بهار دست شو تکون داد دنیسحر با د..تر راه رفتن برام سخت شده بود با چهار سانت اضافه حاال

 ..میبه طرفش رفت

 ....ومدیبهش م یلیصورتش خ شیآرا شیمراسم نامزد برخالف

سحر گله ..میگفت کیتبر...میسالم کرد..میدیعروس و دوماد رس گاهیو به جا میکم ارتفاع باال رفت يسه تا پله  از

 :گفتمندانه 

 شهنام کجاست؟ نمی؟ بب..ياومد ریچرا انقدر د _

 :به بهار انداختم و گفتم ینگاه

 ..وضعم حالم ناخوشِ نیمنم با ا..داشت مجبور شد بمونه یچند تا مورد اورژانس..مارستانیب _

 :نگام کرد و گفت طونیش

 ؟..!بشه یواسه بچه که چ يهول زد! ؟يچرا انقدر زود بچه دار شد _

 ...!نازك کرد و به بهار چشمک زد یچشم پشت

 ..! نهیش یلرزشم م يپا خورهیخربزه م یسحر خانوم هر ک _

 :خنده گفت ونیم

 ...!میعاشق خربزه خوردن نایمن و س _

 ...میدیبلند خند يسه با صدا هر

 ...بود دهیوقت شام رس..میکرد يسحر سپر يرو با حرف ها و خنده ها قهیدق چند

 يکفشم رو يبرگشتم سمت سحر که جواب سؤال شو بدم که پاشنه  نییرفتم پا یها م طور که با از پله همون

به  قایکمرم دق..خوردنم بشه نیعکس العمل بهار هم نتونست مانع زم..شدم نیخورد و نقش زم زیپله ل نیآخر

 ..دورم جمع شدن يچند نفر ادمیفر يبا صدا...پله برخورد کرد يلبه 

 ..شم به هم زدن اتفاق افتادچ هیاتفاقات تو  نیا ي همه

 :دیپرس یبا نگران بهار

 ؟یخوب.. باران _
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 ..از درد جمع شد صورتم

 :دمیسحر و شن يصدا

 ؟یخوب...بگو يزیچ هیباران تو رو خدا  _

 :بهار

 ...سروش..سروش _

 ..مردم...يوااا _

 :سحر

 ...زمیآروم باش عز _

 ..که چند نفر و کنار زد دمیو د سروش

 ..ران؟ با..شده یچ _

 :لب گفتم ریز

 ..مردم از درد _

 ...گفتم يآخ بلند...چشم به هم زدن رو دستاش بلندم کرد هی تو

 :سروش

 ...مارستانیب مشیبرسون دیزود باش با...تو جمع کن لیبهار وسا _

 ...راه افتاد عیسر يبا قدم ها و

 یمثل پتک تو سرم مکه تو سالن پخش شده بود و  یگوش خراش کیو موز انیاطراف يهم همه  يصدا

 ...خورد

صداها خالص  نیداد از شرِ ا یقدم برداشتن خرج م يکه سروش تو يبا عجله ا.کرد یم شتریکه دردم و ب انگار

 ...شدم

 :گفت یکه مدام م دمیشن یبهار و م يصدا

 به شهنام زنگ بزنم؟ ....عجله کن....عجله کن سروش _

 ...سادیوا گهیکه د يطور..حرکتش آروم شد هوی داشت یهمونطور که به حالت دو قدم برم سروش

 ....پلک هامو باز کردم يال یحال یبا ب..هم از بهار به گوشم نخورد ییصدا گهید

 :چشماش و رو هم گذاشت گفت....رو بفهمم سادنشیوا لیدل دینگاه کردم تا شا بهش
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 .........شهنام...ایخدا _

 

 :شهنام

 :گفتم یبا نگران...و رو دستام گرفتمش دمشیکش رونیاز بغل سروش ب...زدمینفس م نفس

 ؟ ...چش شده _

دست  يکه رو یبه خون رهیبهار هم مثل من و سروش خ...سروش تا آخرش و خوندم یِساعد خون دنید با

 ..راه افتادم عیسر يکالفه با قدم ها..سروش پخش شده بود، شد

 ؟...سرش خودش آورده  ییچه بال نیا _

 ..خودش و بهم رسوند عیسر يبا قدم ها بهار

 ...خورد زیاز رو پله ل _

 :لب گفتم ریز...دستام بود نگاه کردم يحال رو یباران که ب به

 ...يکرد کاریبا خودت چ نیآره؟ بب...یخواستیو م نیهم _

 :رو به بهار گفتم ينسبتاً بلند ییبا صدا و

 ...زنگ نزد هیبه من  یحت..خبر گذاشته رفته یب..دهیآخه حرف گوش نم..بهش گفتم نرو _

 ..حوصلش سر رفته..گفت تنها بوده _

 ...آخه مگه من مرده بودم _

 : سروش

 ..مارستانیب مشیحرفا بهتره زودتر برسون نیا يبه جا _

کفش  یعصب...کفشش افتاد يچشمم به پاشنه ...جلو نشوندمش یصندل يرو...رفتم نیحرف به سمت ماش یب

 ..آوردم رونیها رو از پاش ب

 ..يدیکفشِ که تو پوش نمیخه اآ _

 :دمیسروش از پشت سرم شن يصدا..عقب یپرت شون کردم صندل و

 ...ادیب شیواسه باران پ یممکنه مشکل..فتیتر راه ب عیسر...ستیحرفا ن نیشهنام االن موقع ا _

 ..و بستم نیماش در

 ..فتیپشت سرم راه ب...خب یلیخ _
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 ...روشنک و گرفتم يشماره ..آوردم رونیکتم ب بیاز تو جرو  یگوش...و راه انداختم نیسرعت ماش به

 ؟یمارستانیروشنک ب..الو _

 شده؟ يزیچ..خونه رمیدارم م..تموم شده فتممیآره تازه ش..سالم _

 ..حالش بده...داره يزیباران خونر....روشنک نرو _

 :گفت ینگران با

 ن؟ییاالن کجا _

 ...مارستانیب امیدارم م _

 باران چطوره؟ _

 ...دهیدراز کش یحال رو صندل یب ستیگفتم که خوب ن _

 ؟...واسش افتاده یچه اتفاق _

 :گفتم کالفه

 ...رسونمیزود خودم و م..هماهنگ کن..مارستانیتو بمون ب..بدم حیتوض نیاز ا شتریب تونمینم..نمیپشت ماش _

 ..فعال..منتظرتم..باشه مراقب باش _

باشه کت مو ازتنم  یکردم حواسم به رانندگ یم یهمونطور که سع...تنم گُر گرفته بود....رو قطع کردم یگوش

 ..مو وا کردم رهنیپ يدو تا از دکمه ها...عقب یآوردم و پرت کردم صندل رونیب

 ...حال کنار پهلوش افتاده بود گرفتم یدست شو که ب..چشماش و بسته بود...به باران انداختم ینگاه مین

به ..به خودت...يبد کرد....يریبود باهام تماس بگ ی؟ فقط کاف..يارو با خودت کردک نیچرا ا..اریدووم ب..باران _

 ...بچه نیبه ا...من

در و باز ..گوشه پارك کردم و به سرعت به سمت باران رفتم هیو  نیماش..میدیرس مارستانیبه ب قهیاز ده دق بعد

 ...کردم و رو دستام بلندش کردم

 ...افتادنو بهار به سرعت دنبالم راه  سروش

 ...لحظه روشنک به همراه دو تا از پرستارا که برانکارد همراهشون بود به سمت مون اومدن نیهم تو

 :روشنک

 حالش چطوره؟ _

 ..حواسش جمعِ باران شد...برانکارد گذاشتم يو رو باران
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 ...اوضاش کرد یشروع به بررس فتادنیراه م مارستانیب يکه به سمت ورود همونطور

که بهار گفت به سرعت چشمام و باز  يبلند یبا هــــ..دمیکش یقیهم گذاشتم و نفس عم و رو چشمام

 ...و دست راستم انداختم رهنیبه پ ینگاه...رد نگاه شو گرفتم...کردم

 ..دیچیسروش تو سرم پ يصدا...وا رفتم..میخون رهنیموندم به پ رهیخ

 ...نگران نباش...شهیخوب م _

 ..لب زمزمه کردم ریز...راه افتادم مارستانیب يبه سمت ورود عیسر يتوجه به حرفش با قدم ها یب

 ..ممکنه يچطور....همه خون نیآخه ا _

 یکه به سمت اتاق عمل م دمیبرانکارد د يباران و رو..ها به سمت سالن قدم برداشتم وونهید مث

 ..ادیب رونیر بد نیباران سالم از ا خواستمیفقط م...دمیفهم یسروش نم ياز حرفا يزیچ...بردنش

 ...کنـــارم یینجایکه تو ا المیبه خ يگدار گه

 ...قرارم یب یبه نگاهت تا بفهم شمیم رهیخ

 ..دلم تنگ شهیکه چه ساده واسه تو م یبفهم تا

 ...چنگ یگلوم و ه زنهیم یبغض هیکه  یبدون تا

 ..از اون حسم به تو کم شه يروز هی یکه فکر کن نه

 ..راموشم شهعشق تو ف زمیممکنه عز ریغ

 ..ببرم خاطره هاتو ادیممکنه که از  ریغ

 ...چشاتو يبایفراموش کنه چشمام طرح ز ای

 ..دهیبر ایعادت کرده قلبم  یفکر کن دیشا

 ..دهیکه عشقم به ته خطش رس یفکر کن دیشا ای

 ...يشده عاد تیخال يکه حاال جا یفکر کن دیشا

 ..يسخته واسم تا چه حــد یدونیتو نه نم اما

 ..که من دارم فقط دوست داشتن محضِ یاحساس نیا

 ...هر جا و هر لحظه يهست تو ادتیعاشق به  دل

 ..زهیکه من دارم از احساس تو لبر یاحساس نیا

 ..زهییپا يعمر من برام شبا يروزا نیا که
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 ..روزهیکه من دارم غرورِ عشق د یاحساس نیا

 ..مرموزه يبعد رفتنت بازم برام انگار که

 ..گنهیغم یلیکه من دارم اگر چه خ یساحسا نیا

 ..نهیشیم یلیبه قلبم خ یامیتو رو یوقت یول

 ..تلفن خونه بود...اوردم رونیب بمیرو از ج یچشم از اتاق عمل برداشتم و گوش میگوش يصدا با

 بله؟ _

 ..رمیگقفل در و بندازه گفتم اول باهات تماس ب خواستی؟ مظفر م..نیکرد ریچرا انقدر د...سالم مادر _

 ..باران حالش بد شده..مارستانمیب..خاتون _

 :گفت ینگران با

 ؟يسرش آورد ییبال يشد ینکنه عصب..خدا مرگم بده _

 ...نیخورده زم...نــه خاتون _

 ...ستیخدا چرا مراقب خودش ن يا ؟يچطور..کجا ن؟یخورده زم _

 ..ومدیبال سرش نم نیوگرنه ا..دمیرس رید..یتو جشن عروس _

 ه آخه؟شد یچ _

 ...االنم اتاق عملِ..بود دیشد شیزیخونر _

 ..مارستانیب رسونمیحاال خودم و م نیهم..خدا مرگم بده _

 ...خاتون _

 مارستانِ؟یکدوم ب _

 باشه؟..نیدیخونه به مامان و خاله هم خبر نم یمونیشما م...خاتون گوش کن _

 ..اما شهنام _

 ..فقط واسش دعا کن..سراغت امیصبر کن خودم متا صبح ..روقتیاالن د..کنمیخاتون خواهش م _

 ...انشاهللا هم باران هم بچه سالمن..نباش یچیتو نگران ه..زمیباشه عز _

 ..که تحملش از شما کمتره دونمیم...ینگ يزیبه آقا مظفر چ یخاتون دم صبح..انشاهللا _

 ..صبح منتظرتم..فقط مراقب خودت باش...باشه مادر _
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 ...احافظباشه خاتون فعال خد _

 ....داشتم یاتاق عمل قدم برم يرو قطع کردم و کالفه جلو یگوش

 ...به سمتم اومد سروش

 خاله بود؟ _

 ..نگه يزیچ یگفتم فعال به کس..نه خاتون بود _

 .نمونده يزیچ گهید...خورده آروم باش هی _

 ..سرِ خودش آورده ییکه چه بال ینیب یم...آروم باشم يچطور _

 ..از توا یکم توجه..بشه ينجوریاست اخو یاون که نم _

 :برگشتم سمتش یعصب

 ؟..من _

 ؟..چند وقته رفتارت با باران عوض شده یدونیم...نگام نکن ياون جور _

 ..وسط حرفش دمیپر

 ..من اون مسئله رو فراموش کردم _

 ..اومد وسط يا گهیحرف طالق و بعدم مسائل د یفراموش کن يآره تا اومد _

من باران و ...وقت قصد طالق دادن شو نداشتم چیه...ادیسرِ زنم ب ییبال نیخواستم همچ ینموقت  چیمن ه _

در  نیسالم از ا خوامیاالنم فقط م..بچه نگهش دارم يمجبور شدم به بهانه ...به خاطر خودش خواستم نه بچه

 ..ادیب رونیب

 :فتبحث و عوض کنه گ نکهیواسه ا..نبود یکه حرفام اصال براش منطق انگار

 .تا صبح نمونده يزیچ..خونه ياصال بهتره بر..آروم باش...خب یلیخ _

 ...دمیکش شمیبه ته ر یدست یعصب

 ..شم یم وونهیبرم خونه د _

حضور بهار و سروش رو ..به سرعت به سمتش رفتم...اومد رونیکه روشنک از اتاق عمل ب دیطول نکش يزیچ

 ..کنارم حس کردم

 حالش خوبه؟ _
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 ...نگران نباشباران خوبه  _

 ؟...یبچه چ _

 ..دیکش یقیعم نفس

 ..بود دیشد یلیخ شیزیخونر...بود دهیفا یاما ب...میتالش مونو کرد يهمه ...از دست رفت نیمتأسفانه جن _

 ..چشمام و رو هم گذاشتم کالفه

 ...نمیتونم باران و بب یم _

 ..کنن یبه بخش منتقلش م گهید قهیتا چند دق _

 ..سالن نگاهمو از بهار گرفتم کیسرام يبرانکارد رو يچرخ ها يبا صدا...ختیر یروم اشک مکه آ دمیو د بهار

 ..جونش و تو دستم گرفتم یدست سرد و ب..چشماش بسته بود...سادمیتخت وا کنار

 یبه اون جشن لعنت یبگ يزیبمن چ نکهیفهمم چرا بدون ا یهنوزم نم...يکارو به خودت کرد نیا چرا

 ..بشه ينجوریا ذاشتمینم دمیرس یزودتر م قهیدقاگه چند ...یرفت

 ..لحظه روشنک وارد اتاق شد نیهم تو

 ...شهینگران نباش حالش خوب م _

 اد؟یبه هوش م یک _

 :کرد گفت یسرم شو چک م کهیحال در

 ..مونهیتو بدنش م گهیتا چند ساعت د یهوشیب ياثر دارو _

 ..به خاطر امشب ممنون _

 ...یداشته باش دیبا نایاز ا شتریخانم تو ب يهوا...شهنامبود آقا  فهیانجام وظ _

 ..کفشش يپاشنه ..دوستش یِرفته جشن عروس..از خودش بوده یاطیاحت یب _

 :دست اشاراه کردم با

 ..باهاشون راه رفته يچطور شهیاگه نشونت بدم باورت نم..هوا نیا _

 ...زد لبخند

رو  یباران جز تو کس..یبه هر حال تو همسرش! آقا شهنام ینک یشونه خال تیمسئول رِیاز ز یتون یبازم نم _

 .. نداره
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 ...به در خورد و بهار و سروش وارد شدن يلحظه تقه ا نیهم تو

 :به سمت تخت اومد بهار

 خانم دکتر حالش چطوره؟ _

 ...نیاستراحت کن دیبهتره شما هم بر..ادیبه هوش ب کشهیطول م یفقط چند ساعت..زمیخوبه عز _

 ..ادیتا به هوش ب مونمیممن  _

 :گفت میخون راهنیبا اشاره به پ سروش

 ...تا صبح نمونده يزیچ گهید...یخونه لباسات و عوض کن يبهتره برگرد _

 :با اشاره به بهار ادامه داد و

 ...میبر _

 :روشنک

 ...ادینم شیپ یمشکل..نباش یچینگران ه..کنن یشو بررس تیسپرم وضع یبه پرستارا هم م..هستم نجایمن ا _

 

 :شهنام

 ..روشن شده بود بایهوا تقر..رو راه انداختم نیکردم و ماش یسروش و باران خداحافظ از

 ..قدماش آروم شد میخون رهنیپ دنیبا د..خاتون به سمتم اومد...سالن شدم وارد

 باران حالش چطوره؟_

 ..نگران نباش..خوبه خاتون _

 ..رفت یکنار نم رهنمیاز رو پ نگاهش

 ..بوده دیشد شیزیم که خونرگفت _

 ..لباس و به سمت خاتون گرفتم ساك

 ...لباساشه نیا _

 :با اشاره به خودم گفتم..و ازم گرفت ساك

 ..مارستانیزودتر برگردم ب دیبا..رمیدوش بگ هیمنم برم  _

 :گفت یجون یب يصدا با

 ..کنم یصبحانه رو حاضر م گهید قهیتا چند دق..باشه مادر برو _
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 ..خاتونممنون  _

 ..به سمت اتاق راه افتادم و

 ..خوردم يمختصر يبه همراه خاتون صبحانه ..از دوش گرفتن بعد

 ...برم دیبا گهیخاتون من د _

 ..خب بزار من آماده شم _

انشاهللا تا ظهر با ..نداره يا دهیاومدنت فا..ممکنه مرخص بشه گهیتا چند ساعت د...دیخاتون فعال شما بمون_

 ..خونه میگردیباران برم

 ..نکرد ینشده اما مخالفت یبود راض دایپ نکهیا با

 ...ایخبر نذار یمن و ب..باشه مادر _

 ..چشم خاتون _

 ..کردم و با مامان تماس گرفتم یخاتون خداحافظ از

 ...الو شهنام _

 ..سالم مادر _

 ؟یخوب زمیسالم عز _

 ..دنبالتون امیدارم م نیمادر آماده بش _

 :دیپرس ینگران با

 شده؟ يزیچ _

 ...مارستانیب میبر دیبا _

 ..واسم سخت بود یلیمسئله خ نیگفتن ا..دمیکش یقیعم نفس

 ..شده یبگو چ يشهنام جون به لبم کرد _

 ..مارستانهیاالنم تو ب..باران حالش بد شد شبید _

 االن حالش چطوره؟ ؟يزیخونر _

 ..سقط شده نیاما جن...خوبه _

 ...خدا يوا ؟یچـــ _
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 ..دنبالتون امیدارم م نیه شآماد _

 ..که هنوز تو بهت بود انگار

 ..باشه مادر _

 ...و گذاشت یگوش و

 

 :باران

 ...کنمیم کاریاتاق تک و تنها چ نیا يتو...دونستم کجام یو باز کردم نم چشمام

 ...شد ریاشکام سراز..چشمم شکل گرفت يجلو شبیشکمم احساس کردم تمام اتفاقات د ریکه ز يدرد با

اما باورش برام ..از دست داده باشم شهیکه بهم وارد شد ممکنه بچم و واسه هم يدونستم با اون ضربه ا یم

 ..سخت بود

 گهیرنگ د هیبرام  یقلبش زندگ يصدا دنیبا شن شیاما چند روزِ پ..گذشت ینم میاز باردار یلیکه خ هرچند

 ...کرد دایپ

 ..برگردم میخوب زندگ يشد به روزا یوجود تو م با

 ..لحظه در باز شد و روشنک با لبخند وارد اتاق شد نیهم تو

 ..و پاك کردم اشکام

 حالت خوبه؟ _

 بچه ام حالش خوبه؟ _

 ...شد رهیکرد و بهم خ سکوت

 ..یشیواسه بچه هات م یمادر خوب ندهیو در آ...یکه تو سالم نهیمهم ا _

 :گفتم یعصب

 ؟..ورهبچه ام حالش چط...من نده لیحرفا رو تحو نیا _

 ..ياما تو مهم تر بود میتالش مونو کرد يما همه ..بود دیشد یلیخ تیزیخونر..باران آروم باش _

 ...ام سر گرفت هیحرفش هق هق گر نیا با

 ..شونه ام حس کردم يدست شو رو نوازش

 ..یاستراحت کن دیاالنم با..يبود یمراقب خودت م شتریب دیبا..کنم آروم باش یخواهش م..باران _
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 :گفتم هیگر ونیم

 کجاست؟ میگوش..تلفن به من بده هی _

 ..شتیگرده پ یزود برم..رفته شهیم یساعت هیشهنام  _

 ..بهم بده یگوش هیتو رو خدا ..ندارم يبا شهنام کار _

 :رو پوشش فرو کرد گفت بیکه دست شو تو ج همونطور

 ...نکن هیخب گر یلیخ _

بعد از چند لحظه که به نظرم مدت ها طول ...مامان و گرفتم يشماره  یمعطل یب....رو به سمتم گرفت یگوش

 ...جواب داد دیکش

 ..دییالو بفرما _

 ...الو مامان _

  ؟ییباران تو _

 :گفتم هیگر ونیم..دیمامانم بغضم ترک يصدا دنیشن با

 ..سراغم ایزود باش ب..آره مامان _

 :زد گفت یکه تو صداش موج م ینگران با

 ؟یکنیم هیگر يارتو ؟ چرا د ییکجا _

 ...ستیحالم خوب ن..مارستانمیب _

 ..بدم حیبهم اجازه نداد براش توض هیگر و

 شده؟ شیشهنام طور ؟یخوب...شده یباران تو رو خدا حرف بزن چ _

 ..ستیحالم خوب ن..کردم يزیخونر شبید..گمیکه م یآدرس نیبه ا ایمامان ب _

 ؟شتهیشهنام پ..امینکن زود م هیگر زمیباشه عز _

 ..فقط زودتر خودت و برسون..ستینه ن _

 ..آدرس و بگو..زمیباشه عز _

 ..کردم یو دادم و از مامان خداحافظ آدرس

 ..بود گرفتم ستادهیرو سمت روشنک که کنارم ا یگوش
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 ..ممنون _

 ؟..يبه شهنام خبر بد يخواینم یباران مطمئن _

 ..شد رهیروش خ نگاهم

 ..نگرانته یلینام خاما شه..قصد دخالت ندارم دیببخش _

 ...نباشه گهیبهتره د _

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 ..تا اومدن مادرت استراحت کن..خب یلیخ _

 ..به سمت در رفت و

 :گفتم

 ..به شهنام خبر نده کنمیخواهش م _

 :سمتم برگشت

 ...برسه گهیساعت د میکه شهنام داشت فک کنم تا ن یاما با نگران..راحت باشه التیخ زمینه عز _

 ...رفت رونیاز اتاق ب و

 

 :شهنام

 ..افتاد یصندل یِچشمم به روکش خون..آپارتمان پارك کردم يو جلو نیماش

 ...گذاشتم یعقب برداشتم و کف صندل یتا روزنامه از صندل چند

دونستم به خاطر روزنامه ها  یم..و باز کرد نیدرِ ماش..اومد نیکه به سمت ماش دمیلحظه مامان و د نیهم تو

روکش کرم رنگ  دنیو با د نهیبگم مامان روزنام ها رو برداشت تا بش يزیچ نکهیقبل از ا..واسه نشستن مردد

 ..متعجب نگام کرد...یخون

 :و از مامان گرفتم و به روبه رو چشم دوختم و کالفه گفتم نگام

 ..نیروزنامه ها رو بزار و بش _

 ..راه افتادم نیبسته شدن درِ ماش يصدا با

 ؟يسرِ خودش آورده؟ چرا مراقبش نبود ییبالچه  _

 :گفتم یعصب
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 مراقبش باشم؟ يزنم کجاست چطور دونمینم یمن وقت _

 شهنام؟ هیچه حرف نیا _

 ..یدربست نِیاونم با ماش..دوستش یِرفته جشن عروس دمیاومدم خونه تازه فهم..کجاست دونستمیآره واقعا نم _

 اطالع بره؟ یب دیخب چرا باران با _

مدت و واسه کارش  نیا خواستمیم..تو خونه بمونه شیباردار تیبود به خاطر وضع نیز اولم قرارمون اا _

 ..چرا لج کرد و رفت دونمینم...رمیبگ یمرخص

 سرش اومده؟ ییخب تو اون جشن چه بال _

 ..بودن ششیشانس آورده بهار و سروش پ..خورده نیزم _

 االن حالش چطوره؟...خدا يا _

 ..به هوش اومده باشه دیبا گهید _

 ؟يبه خاله خبر داد _

 ..کنم یمرخص که شد خبرش م..شد ینگران م يخودینه ب _

 :سکوت ادامه داد قهیاز چند دق بعد

 ن؟یندار یشما دو تا با هم مشکل نمیبب _

 ..نبوده یمشکل چیمون ه نیب راًیاخ _

 ..پس قبال بوده _

 ..شهیمثل روز اولش م یگردونم خونه همه چ یان و برماالن بار نهیمهم ا..ستینبوده مهم ن ایبوده  _

 ...باشه نطوریانشاهللا که هم _

 

 :باران

 ..باز شدن در و بعد هم مامان يصدا

 ..باران _

 ..شد ریمامان اشکام سراز دنید با

 ..به سمتم اومد عیسر يقدم ها با

 ؟يسرِ خودت آورد ییچه بال _
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 :گفتم هیگر ونیم

 ...میفقط بر..دمیم حیضتو..خونه میمامان بر _

 شهنام کجاست؟ نمیبب...باشه آروم باش _

 :گفتم امیب نییکردم به کمک مامان از تخت پا یم یکه سع یحال در

 ...دونمینم _

 :گفت یپام گذاشت و عصب يرو جلو ییپا دم

 ؟..نجایتو رو آورده ا یاصال ک..که نشد جواب دونمینم _

سروش و بهارم رسوندنم ..نیتو جشن سحر خوردم زم شبید دونمیمفقط ..مامان من تازه به هوش اومدم _

 ؟..يشد یحاال راض..حاال که به هوش اومدم نیتا هم ستین ادمی یچیه گهید..مارستانیب

 ..چپ نگام کرد چپ

 ..مامان ستین حیاالن وقت توض..یکن ینگام م ينجوریچرا ا _

 ..ارمیرفت لباس برات ب ادمیشدم  انقدر هول...دهیتو انجام م صیترخ يبابات داره کارا _

 ..نبود زیجا ستادنیا دیچیپ یشکمم م رِیکه ز يبا درد..چرخ دار نشستم یصندل يکرد رو کمکم

 ..کرد تمیو به سمت جلو هدا سادیوا یپشت صندل مامان

دردم تو درگاه  نیریشهنام و خاله ش دنیبا د...دیباز شدن در به گوشم رس يکه صدا..درد صورتم جمع شد از

 ...چشمام و گرفت يو به جاش خشم جلو...فراموشم شد

 ..سالم خاله _

 ..سالم شهنام جان _

 :زانو زد یصندل يبه سمتم اومد و جلو یسالم کرد و با نگران نیریش خاله

 ؟...زمیعز یباران خوب _

 ....دوختم نیفقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم و نگام و به زم..فشرد یگلو مو م يبدجور بغض

 ...دهیبهم نم یتو؟ باران که جواب درست و حساب يخاله کجا بود...شهنام _

عمو بهادر و ..دوش گرفتم و برگشتم هیرفتم خونه ..کنارش بودم شیدو ساعت پ نیتا هم شبیخاله از د _

 ..شو انجام داده صیترخ يگفت که کارا..دمید
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 ...خونه میخب پس بهتره برگرد _

 :و رو به مامان گفت سادیااومد و کنارم و شهنام

 ..ارمشیمن خودم م نیخاله شما بر _

 ..زمیخب عز یلیخ _

 :تحکم گفتم با

 ...مامان _

 ...اون لحظه فقط سکوت بود و سکوت تو

 ..نجایحوصله ندارم بمونم ا نیاز ا شتریمنم ب..بابا منتظره _

 ...خونه رمیسر م هیخب مادر با شهنام برگرد خونه منم  _

 :گفتم حرفش ونیم

 ..خوام برگردم تو اون خونه یمامان من نم _

 ...خورد یشهنام به گوشم م یِعصب ينفسا يصدا

 :گفت نیریبار خاله ش نیا

 ..يخودت که راحت تر يشده؟ خونه  يزیچ..زمیعز _

 ..من يجا ادیب گهید یکی يزود نیقراره به ا..ستمیراحت ن گهید..نه خاله _

 :فتگ ينسبتاً بلند يبا صدا شهنام

 ؟ ..یبس کن شهیباران م _

 ..ستیحالم خوب ن فتیمامان تو رو خدا راه ب _

 :تر از قبل گفت یعصب شهنام

 ...يبر ییجا ستیتو قرار ن _

 :خاله

 ..آروم تر _

 :توجه به حرف خاله رو به مامان ادامه داد یب

 ..خونه نیمادر شما هم با خاله برگرد..نیخاله شما بر _
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 ..کردم بلند شم یکه داشتم سع يبا تمام درد..نداشت یتیبرام اهمحرفاش  گهیبار د نیا

 :گذاشتم و گفتم نیو رو زم پاهام

 ...رمیمن خودم م نییایمامان اگه شما نم _

 ..دیلرز یم تیاز عصبان صداش

 ..نیبش...کنمیخاله و مادر و م يباران دارم مالحظه  _

 :خاله

 ...شهنام بس کن _

 :رو تو مشتم فشردم و گفتم یصندل يدسته  تیعصبان از

 ..بگو يخوایم یهر چ..بکن یخواست يهر کار ستیبه مالحظه ن يازین _

 : کرد و گفت یونیبار مامان پا در م نیا

 

 ..کنم یمثل چشمام ازش مراقبت م..ما باشه يخونه  ياجازه بده باران چند روز..زمیشهنام عز _

 :خاله

 ..بهتره واسه بارانم ينجوریا...گهیخاله درست م _

 ...به حرکت دراومدن یصندل ينکنه و بعد هم چرخ ها یبودم شهنام مخالفت دواریو رو هم گذاشتم و ام چشمام

 ...بارارن با توام...باران _

 ...فتهیاما از مامان خواستم راه ب..بود یعصب صداش

 ؟يریم يدار...مادر _

 ..آره خاتون _

 ؟یموقع دعواش نکن هیشهنام  _

 :زدم یجون یب لبخند

 !کارو کنم؟ نیا دیچرا با..نه خاتون _

 ..اما حاال..همه با شوق و ذوق رفت نیبچه ام ا یطفل _

 ..تموم موند مهیاشکاش حرفش ن زشیر با

 ..امشب با باران برگردم خونه کنمیم یسع..خودت و ناراحت نکن خاتون _
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 ...سالم منو بهش برسون..انشاهللا مادر _

 ..فعال خداحافظ..حتما _

 ..خدا پشت و پناهت مادر _

 

 باران

 ...نییاصرار مامان واسه شام اومدم پا به

 ..خوردیشد به گوش مون م یپخش م ونیزیگزارش گر که از تلو يفقط صدا مینشسته بود زیسکوت دور م تو

غذا  بهم انداخت و مشغول خوردن ینگاه میمامان ن..بابا بلند شد و رفت که در و باز کنه فونیزنگ آ يصدا با

 ...شد

 :بابا که گفت يصدا با

 ...شهنامِ _

 ..که صداش مثل پتک تو سرم خورد...دمیو تو ظرف کوب قاشق

 :گفت یمامان که پشت هم م يبلند شدم و به صدا زیاز پشت م.. متعجب نگام کرد مامان

 ...باران ؟يریم يکجا دار....باران _

 ..نکردم و به سمت اتاق راه افتادم یتوجه

 ..افتادم که باز هم به خاطر حضور شهنام به اتاقم پناه بردم ین شبهمو ادی

 ..در چشمام و رو هم گذاشتم يبا تقه ..دمیو خاموش کردم و رو تخت دراز کش چراغ

نوازش دست شو رو موهام ...تخت نشسته يلبه  دمیعطرش و فرو رفتن تشک فهم يبو دنیبه مشام رس با

 :صدام زد..حس کردم

 ..باران خانم _

 :گفت دیو که د میطوالن سکوت

 ؟...يچرا غذات و نخورد _

 ...بذار اونقدر با خودش حرف بزنه تا خسته شه برگرده..ندادم یجواب

کرده لجم  انتیبهم خ نکهیاز فکر ا...گذاشت میشونیپ يرو یطوالن يفکر بودم که بوسه  نیهم تو

 :گفتم یعصب..گرفت
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 ...صورت تو بردار _

 ..گفت ینم یچیه..انگار متعجب زده بود..سادیف وااز چند لحظه صا بعد

 ...يبهتره بر..ستیحالم خوب ن _

 ..اولش نشست ياما بعد از چند لحظه چراغ و روشن کرد و برگشت همون جا..شدم از کنار تخت بلند شد متوجه

 ..میبا هم حرف بزن دیبا...بلند شو _

 ..ندارم یمن حرف _

 ..باران گفتم بلند شو _

 ..فکش منقبض شد...بود یعصب..امو تو مشتش گرفت و نشوندمبازو ه و

  ده؟یم یرفتارا چه معن نیا _

 :گفتم یلحن محکم با

 ..شون کامال واضحه یمعن _

 :از بازوهام جدا کرد و گفت دستاشو

  ؟یعصر کجا رفت روزیتو د نمیاصال بب _

 ..خوب يجا هی _

 ..یختیتا حاال اعصاب مو بهم ر شبیاز د یکاف يبه اندازه ...جواب مو بده یباران درست و حساب _

 ..میهم بدهکار شد يزیچ هی..خوبه _

 راحت شد؟ التیحاال خ..از دست رفت یتو اون طفل ي؟ به خاطر لجباز..یگیم يدار یچ _

 :گفتم یعصب

 ؟...يکرد یم کاریبا اون کثافت تو رستوران چ...ختیبهم ر یتو همه چ يها يبه خاطر گند کار _

 :شد و گفت رهیخ بهم

 ؟يسرِ خودت آورد ییبال نیموضوع همچ نیتو به خاطر ا نمیبب _

بهتره  گهید...بچه مو به خطر بندازم یِارزش زندگ یب يمسئله  هیکه به خاطر  ستمیمن اونقدر احمق ن _

 ...حرفزدن ندارم يحوصله ...يبر

 ؟ياز موضوع خبر دار شد يتو چطور _
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 :زدم و گفتم پوزخند

 ..اونجا نیمن و کشوند نیدست به دست هم داد...دیستم رسد غامشیپ _

 ..دیحرفم پر ونیم

 ...قصد نداشتم برم..مینیعصر تماس گرفت که همو بب _

 :مو ازش گرفتم و گفتم نگاه

 ..نخواستم حیمن ازت توض _

 یمتو رو با صد تا مثل طناز عوض ن يتار مو هیباران من ...آخرمو بهش زدم يرفتم حرفا...گوش کن _

 ؟یفهم یم...کنم

 ..يلطف دار یلیخ ن؟یهم _

 :ادامه دادم یبا لحن عصب و

 ..بود فقط من و داغون کنه نیاون قصدش ا..کثافت از دست رفت يمن به خاطر اون دختره  يبچه  _

خاتون از حالم خبر ..بدم حیرو واست توض یخواستم همه چ یمن برگشتم خونه م...یکه تند رفت ییتو _

 یم..ياریبشه؟ لجِ من و درب یکه چ..جشنِ دوستت یرفت ياز سرِ لجباز تیبا اون وضع..يکرد کاریتو چاما ...داره

 ؟يبردار ایباز هبچ نیبشه که دست از ا نیبدتر از ا دی؟ با..يکرد کاریبا خودت چ ینیب

 ..يردبه روزم آو ینرفته چ ادمیمسخره  لمِیبه خاطر اون ف..يندازیرو گردن من م رایخوبه همه تقص_

 ؟..داشتم یاون لحظه چه حال یفهم یمردم م هیمن ..باران _

 :گفتم یعصب

به من اون همه تهمت  لیموبا لمیف هی يزن چقدر سخته؟ اگه تو از رو هیواسه  یدونیم..زنم هیمنم ..مرد..مرد _

 ..دمتید یچشمام با اون عوض نیمن خودم با هم يزد

 ...دونهن یهرک دمیچشمام د نیبا هم یگیم نیهمچ _

 :چشمام و رو هم گذاشتم و تو دلم گفتم یعصب

 ..خفه شو _

 ..ارهیحرفا راجع به اون دختره به زبون ب نیخواست از ا ینم دلم

 :داد و گفت رونیشو ب نفس
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 میگرد یآماده شو برم..لباسات و آوردم..باشه یخوام بحث یهم نم گهید...میرو تمومش کن یاومدم که همه چ _

 ..خونه

 ...امیجا نم چیتو ه من با _

 ..رو که مجبور شم برم و پشت سرم و هم نگاه نکنم يباران نکن کار _

 ...ترسونه یمنو م..لحن حرف زدنش لجم گرفت از

 :زدم داد

 ؟یترسون یمنو از نبودنت م يحاال دار ختهیبهم ر زتیعز يحال و اوضاع من به خاطر تو معشوقه  _

 ..اومد سمتم یعصب

 ...داد نزن _

 :توجه به حرفش ادامه دادم یب

پشت سرت و هم نگاه  يکه بر یتو مردش هست نمیبب..خوامیو م نیهم قایمنم دق..؟ بهتر..يبر يخوایم _

 ؟...ینکن

 ...چشم به هم زدن اتاق و ترك کرد هیحرفم تو  نیاز ا بعد

*** 

خواستم انجام بدم مجبورم  یکه نم يداد مطمئناً به کار یاگه ادامه م...موقع با حرفاش کار دستم نده هیتا  رفتم

 ..کرد یم

 ...برم دیبا اجازه تون من با _

 ..شد رهیبهم خ یبا نگران خاله

 ....خدا حافظ عمو _

 ..بسالمت پسرم _

 ..پشت سرم راه افتاد خاله

  گذره؟یم یشما دو تا داره چ نیب...شهنام _

 ...برم دیخاله با _

 ...نگاه نکن ادشدیبه داد و ب..داره اجیباران بهت احت _

 ..دمیکش شمیبه ته ر یدست یعصب
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 ..خداحافظ...رسه ینم ییباران با من به جا _

 ...شهنام _

 ..مو برداشتم و در و پشت سرم بستم عیسر يتوجه به خاله قدم ها یب

 ..شدم رهیاتاقش خ يرفتم برگشتم و به پنجره  یم نیکه به سمت ماش همونطور

پدال گاز گذاشتم و  يپام و رو...ها لگد زدم و پشت فرمون نشستم زهیبه سنگ ر یعصب...اتاق خاموش بود چراغ

 ...به سرعت روندم تیبا عصبان

 ....يریدست من م از

 ...رمیدست تو م از

 ...یمون یزنده م تو

 ...رمیم یکه م منم

 ....شمیاز پ یرفت تو

 ...غم برداشت امویدن

 ...ما از عشق با هم تفاوت داشت برداشت

 ...به خونه يبرگرد...خوامیمن ازت م..باره نیرآخ نیا

 ...ونهید یعاقل ش خوامیمن ازت م....باره نیآخر نیا

 باره نیآخر نیا

 ...به خونه يخوام برگرد یازت م من

 ونهید یعاقل ش خوامیباره من ازت م نیآخر نیا

 ...مرد نیا ییبزرگه تنها اونقدر

 ...غرقش کرد شهینم ایتو در یحت که

 ...یفهم ینم نویهستم ا عاشقت من

 ...یرحم یب یلیدونم که خ یم زویچ هی

 ...کن ییمظلوم نما..عمر اما هیکن،ظالم  ییگدا ی،شاهیگفت یم شهیهم

 ..سیمن بنو يپا يکرد يبد یچ هر

 ...ستیعشق بازم مساو نیا جهینت
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 ...به خونه يبرگرد خوامیمن ازت م....باره نیآخر نیا

 ...ونهید یعاقل ش وامخیباره من ازت م نیآخر نیا

*** 

 ..شهنام ی؟ طفل..باران معلوم هست تو چته _

 :گفتم یعصب

 ..کنم مامان شما دخالت نکن یخواهش م _

 صیبد و خوب و از هم تشخ..يشد یزن زندگ...يخانم شد هیرفته بود واسه خودت  ادمی دیببخش...آره _

 ..يدیم

 ...فهمه یمنو نم چکسیچرا ه ستیحالم خوب ن..مامان _

 ..رفت رونینگاهشو ازم گرفت و از اتاق ب یعصب

 ...شد ریاشکم سراز...صورتم باال آوردم يرو تا رو پتو

شهنام برگشته بلند شدم و  نکهیبا فکر ا..زد یقلبم تند تند م...دیبه گوشم رس فونیزنگ آ يلحظه صدا نیهم تو

از پشت پنجره کنار  دینا ام..دایخاله و..اهرخش ییدا..سروش.. بهار دنیبا د...اتاق رفتم يقد يبه سمت پنجره 

 ...رو نداشتم شونکدوم  چیه ياصال حوصله ..تخت دراز شدم ياومدم و برگشتم رو

؟ ..بشه یاصال زنگ بزنم که چ...نه ایدو دل بودم که زنگ بزنم ..کنار تخت برداشتم یعسل يرو از رو یگوش

 ..فکر دوباره اشک تو چشمام جمع شد نیبا ا..گرده یباشه بر م شمیاگه دلش پ..برگرد..بگم غلط کردم

 :بهار به گوشم خورد يصدا...به در خورد و در باز شد يلحظه تقه ا نیهم تو

 ...فکر کنم خوابه مامان _

 ..دهیحاال هم گرفته خواب..کرد یراه يآره شهنام و با دلخور _

 ....ششیپ امیفردا دوباره م...تا استراحت کنه میبهتره بر _

 ..دیبسته شدن در به گوشم رس يبعد هم صدا و

*** 

 ..میمامان دعوت بود ياز آشناها یکی ي مهیامشب به ول..گذشت یاون شب م هیروز از قض سه

 ..خونه بمونم ییچقدر اصرار کردم مامان اجازه نداد تنها هر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا saramin  – ابیمرا در

wWw.98iA.Com ٥١٧ 

بعد ..آورد یلجم و در م ترشیب نیدونست و ا یمامان مدام منو مقصر م..از شهنام نبود يچند روز هم خبر نیا تو

 ..نگفت یچیاما راجع به شهنام ه..اومد دنمیچند بار به د نیریاز اون شب خاله ش

 ...گرفت یچون به باد انتقادم م! ستیازش ن ياز مامان سؤال کنم که چرا خبر یتونستم حت ینم منم

نسبت به قبل الغرتر ...ود افتاده بودچشمام گ ریز..به خودم انداختم ینگاه نهیآ يتو...آماده شدم یحوصلگ یب با

 ..شده بودم

 ..مو برداشتم و چراغ اتاق و خاموش کردم و راه افتادم فیگرفتم و ک نهیمامانم نگاه مو از آ يصدا با

 نکهیچرا از ا دونمینم..و عمو بهرام هم به جمع مون اضافه شدن نیریمون به تاالر خاله ش دنیبا رس همزمان

 ...داشتم ينبود حسِ بد نایشهنام با خاله ا

 :خودم گفتم با

 ...دهیحتما زودتر از ما رس..ادیم یی؟ خب تنها..ادیب نایبا خاله ا دیاصال چرا شهنام با _

پس هنوز ..نشسته بودن يچهار نفره ا زیپشت م دیسروش و عمو وح..شاهرخ ییدا...میتاالر شد يمحوطه  وارد

 ...نشده ياز شهنام خبر

با لبخند دست شو تو  دنمونیبه محض د دایخاله و...میخانم ها رفت يبه سمت ورود یالپرساز سالم و احو بعد

 ...هوا تکون داد

 :رو تو ظرف گذاشت و گفت ینیریچند تا ش بهار

 اد؟یشهنام نم _

 ..ازش خبر ندارم _

 ...مارستانیب ومدیامروزم ن _

 ...شور افتاد دلم

 ؟یگیم يجد _

 ..هسروشم ازش خبر ندار..باورکن _

 ...کف دستام نشست يعرق سرد...به تاالپ تولوپ افتاد قلبم

 ؟..به نظرت خاله ازش خبر نداره _

 بپرسم؟ يخوایم...دونمینم _

 ...خوادینه نم _
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 ...خب بهش زنگ بزن _

از قبل به  شتریدلم ب دیچیکه تو گوشم پ ییاما با صدا...برداشتم شیکنار بیرو از تو ج یمو برداشتم و گوش فیک

 "...باشد یدستگاه مشترك موردنظر خاموش م "...ور افتادش

 :رو به بهار گفتم ینگران با

 ..خاموشِ شیگوش..بهار _

 ..نگران نباش _

 ...خاتون ازش خبر داشته باشه دیشا..اونجا باشه دیبا..الیو رمیبهار من م _

 ..؟ بزار به سروش بگم..يریکجا م ییتنها _

 :تموم گذاشتم مهیشو ن حرف

 ...رمیخودم م..هن _

مانتو مو تنم کردم و شالم و سرم انداختم و راه ...هیو بق نیریخاله ش..مامان يمتعجب زده  يچشما يجلو و

 ..افتادم

 .......رهی؟ بهار کجا داره م..يریم يمادر کجا دار..باران _

 ..شد یمامان با هر قدم کم رنگ و کم رنگ تر م يصدا

بابا و عمو بهرام مشغول صحبت ...شد یمتوجهم م یکس دینبا...گذرمباز تاالر ب يشدم از فضا مجبور

 يدردمو فراموش کردم و با قدم ها...با فاصله از کنارشون رد شدم...و دم گوشش گذاشت لشیسروش موبا..بودن

 ..تند راه افتادم

 ...دیسروش به گوشم رس يصدا

 ...؟ باران صبر کن..يریم يکجا دار..باران _

 ..دست تکون دادم ومدیکه داشت م ینیبه ماش..زدم ینفس نفس م...دمییدو ابونیسرِ خ تا

 ..دربست _

 ..یشهنام و گرفتم خاموش بود لعنت يشماره  گهیچند بار د...خبرم یافتاده که من ازش ب یاتفاق هی...شدم سوار

 ..بهار بود يشماره ..بلند شد میزنگ گوش يصدا

 ؟..بله _

 ؟يریم يباران کجا دار _
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 ..گردم خونه یم بر مدار _

 ؟یک يخونه  _

 :گفتم یعصب

 ..خودم يخونه  _

 ..نِیریخاله ش يخونه ..ستیشهنام اونجا ن _

 ..خب یلیخ _

 :رو به راننده گفتم..رو قطع کردم یگوش و

 ..دیبر یعتیلطفا به سمت شر _

شو از دستت خاموش  یکه گوش يدرآورد يانقدر نفهم باز..خاك بر سرت باران...ختمیطول راه و اشک ر تمام

 ...تماس نگرفت حال تو بپرسه یبعد اون شب حت..کرده

چشم  يبا کنجکاو...شد درست متوجه بشم یفاصله نم نیاز ا...نفر از آپارتمان خارج شد هی...ابونیسرِ خ میدیرس

 ..به رو به رو دوختم

بود  ستادهیکه منتظر ا یکسبه سمت تا...کشوند یکه دنبال خوش م یو چمدون..که دقت کردم شهنام بود خوب

که با اعتراض راننده ...آپارتمان برسه در و باز کردم يبه جلو یتاکس نکهیقبل از ا..نفس کم آوردم..رفت یم

 ..مواجه شدم

 ن؟یکن یم کاریخانم چ _

 ..دمییشدم و دو ادهیپ...و نگه داشت نیماش و

 ..شهنام _

 ..راه افتاد یتاکس

 ..دنبالش دمییدو

 ...شهـــنام _

 ...زانو زدم نیزم يرو..نتونستم از جام تکون بخورم گهید دیچیدلم پ يریکه ز يدرد بد با

 :راننده به گوشم خورد يصدا

 تونم کمک تون کنم؟ یخانم حالتون خوبه؟ م _

 ..ولو شدم نیزم يرو..دمیچیدرد به خودم پ از
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 ...باران _

 ...باشم دهیقط اشتباه نشنف..خودش باشه ایخدا...از دور به گوشم خورد ییآشنا يصدا

 

 :شهنام

 هیخوب دقت کردم ..دییدو یم نیداشت دنبال ماش یکی...به پشت سرم انداختم ینگاه نیبغل ماش ي نهیآ از

 ...ستادیچشم به هم زدن از حرکت ا هیو تو ..دختر بود

 ...نگهدار آقا _

فراموشم  دنیال واسه چند لحظه نفس کشبا اون ح دنشیاز د...دمییبه سمتش دو...شدم ادهیپ نیعجله از ماش با

 ..شد

 ....باران _

 :راننده گفت..کنارش دمیرس

 ؟..نیدار یآقا شما باهاش نسبت _

 ..رو حساب کردم هیبدم کرا یکه جواب نیا بدون

 ..آقا ادهیز _

 ...حرف باران و رو دستام بلند کردم و به سمت آپارتمان راه افتادم یب

 ....تخت درازش کردم رو

 ؟..يشنویصدامو م..زمیعز...ارانب _

 ..چشماش و آروم باز کرد...دمیگونه اش کش يمو رو دست

 :دمیپرس ینگران با

 ؟یخوب _

 :گفت یحال یب با

 ؟یرفت یکجا م _

 ..دمیکش یقیعم نفس

 ...جام نیمن هم..زمیجا عز چیه _

 ..تو چشماش جمع شد اشک
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 ...اما اون چمدون _

 ...دراومد به صدا فونیلحظه زنگ آ نیهم تو

 ..رفت ادمیپاك  يوا _

 :شده بود و با سر انگشتام پاك کردم و گفتم ریکه سراز اشکاشو

 ..زمیگردم عز یزود برم _

 ...رفتم دم در..شدم ادهیآسانسور پ از

 ..نیمعطل شد خوامیمعذرت م _

 اومده؟ شیپ یجناب مشکل _

 ...فقط از رفتن منصرف شدم..نه _

 ...نیماش تکون داد و برگشت سمت يسر

 ..رو حساب کردم و برگشتم تو آپارتمان هیکرا یمعذرت خواه یبعد از کل..پام گذاشت يو جلو چمدون

 

 :باران

 :دمیبالفاصله پرس..پاش چشمام و باز کردم يصدا با

 ؟يبر ییقرار بود جا..ینگفت _

 ..تخت نشست يلبه  کنارم

 ..فعال استراحت کن زمیعز _

 ...بودم یعصب...گرفت بغضم

 ؟..که من نباشم آره ییجا يبر ی؟خواست...يکرد یاز من فرار م یداشت _

 ..مو تو دستش گره زد دست

 ...زمیآروم باش عز _

 :گفت هیگر ونیم

 ؟يتنهام بزار یخواست یم _

 ..نکن هیگر..زمیعز دمیم حیتوض _

 ...به صدا در اومد میلحظه زنگ گوش نیهم تو
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 ..آورد رونیب فیک رو از تو یمو برداشت و گوش فیک شهنام

 ؟..بله _

 ..دیرس یواضح به گوشم م نیریخاله ش يصدا

 ؟ییشهنام تو.....الو _

 ..آره مادر _

 باران حالش خوبه؟ _

 :مو که تو دستش بود و فشرد و گفت دست

 ..آره خوبه _

 ..میهمه نگران تون..خدا رو شکر يوا _

 ..میجفت مون خوب..مادر میخوب _

 ...خونه میدیگر یمخب ما بعد از شام بر _

 ..میباشه مادر منتظر _

 ..مراقب باران باش خداحافظ _

 ..چشم خداحافظ _

 ..رو قطع کرد یگوش

 :گفتم

 ..منتظرم _

 :داد و گفت رونیشو ب نفس

 ..پرواز داشتم گهیساعت د هیتا ..گشتم یداشتم بر م..آره _

 ..ه افتادنفسم به شمار..یلیخ..حرف هم برام عذاب آور بود نیا دنیشن یحت

 ..بهم نگفت؟ چرا خاله يزیچ یچرا کس _

 :حرفم گفت ونیم

 ...مامان یحت..دونست ینم یکس چیه _

 ..اش گذاشت نهیس يبلندم کرد و سرم و رو...ام بلند شد هیدست راستم صورت مو پوشوندم و هق هق گر با
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 :گفتم هیگر ونیم

 ؟...یستیاصال به فکر من نآره؟ چرا ...يرفته بود دمیرس یم رترید قهیاگه چند دق _

 ..دیموهام کش يرو یدست..کنار زد شالمو

واسه تو  ينجوریا..ادیب ادمونیرو  ییزایچ هیتا ...میهست یتیتو چه موقع میرفتم تا جفت مون بفهم یم دیبا _

 ..هم بهتر بود

 :زدم داد

 ؟..یفهمیم...از تو مثل سمِ ییواسه من جدا _

 ...یو هست ينجات من بود يتو فرشته ...م از خانومم جدا شممن غلط بکن...آروم باش زمیعز _

 ...اشکام و با انگشتاش پاك کرد...شونه اش برداشت يو از رو سرم

 :اش گفت نهیاشاره به س با

 ..شک نکن...جاست نیا شهیبارانِ من جاش واسه هم _

 یچقدر سخت م یاگه شهنام نباشه زندگ دمیفهم یحاال م..لبخند رو لبم نشست یاشک يچشما با

سرم و رو ...شده بود دستام و از هم باز کردم و دور گردنش حلقه کرد م رهیهمونطور که با لبخند بهم خ...گذره

 ..شونه اش گذاشتم

 ..شهنام _

 ..جانم خانوم _

 ینم...باورت داشتم اما مثل بچه ها لج کردم نکهیبا ا يحرفاتو زد نکهیبعد از ا..بودم یاون شب فقط عصب _

 ...يخواست همون لحظه برگرد یدلم م...استم برنجونمتخو

 ..!يومدیگشتم بازم نم یقبول کن اگه همون لحظه بر م _

 ..ام گرفت خنده

 ..باران_

 ..جونم _

 ..میبد یقول هیبه هم  خوامیم _

 :جدا شدم و گفتم ازش
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 ؟..یچه قول _

 !تو فقط قول بده...! گهینه نشد د _

 !مردونهقولِ ! دمیقول م..خب یلیخ _

 ...بذار ونیاول با من در م..یهر اتفاق..افتاد یبه بعد هر اتفاق نیاز ا _

 ..شد يخورده جد هی کالمش

وقت راجع بهم بد قضاوت  چیه...خوامت یم...از ته قلبم عاشقتم...ستمینبودم و ن انتیباران من اهل خ _

 ..باهات رو راست بودم و هستم شهیچون هم..نکن

 ...بده یقول هیخب تو هم به من  _

 :نگاه مو ازش گرفتم و به دستامون که تو هم گره خورده بود نگاه کردم و گفتم...نگام کرد منتظر

 ...وقت راجع بهم چیقول بده ه _

اما تو ..به خاطر اون مسئله قبول دارم تند رفتم...از چشمام بهت اعتماد دارم شتریمن ب...نگو یچیه....ـــسیه_

 ...ارزش داره ایدن هیبرام  نیهم..ستیتو قلبت ن یاز من کس ریغ ينشون داد..يدامتحان تو خوب پس دا

 ..هم گذاشتم يچشمام و آروم رو...گونه ام گذاشت يکه رو یطوالن يا بوسه

 ..میمون یکنار هم م شهیتا هم نکهیاز ا...حضور شهنام کنارم مست بودم از

 !قولِ مردونه هی...میهم قول داد که به نیاز ا..میبه عشق به هم اعتراف کرد نکهیا از

به ..بهتره بگم متنفر بودم ومدیازش بدم م لیاوا.....نبود انیکه کنار شهنام داشتم برام قابل ب يرینظ یب حسِ

 ...کرد رییتغ زایچ یلیبار به خاطر وجود شهنام خ نیاما ا...خاطر وجود فرنود

اعتراف  هیواسه گفتن ...یدوست دارم خشک و خال هیاما انگار زبونمون واسه گفتن ...میعالقه من شد بهم

 ...میما توش قدم گذاشت يکه هر دو يشد پر از ناهموار یراه هیحرف نزدنا شروعِ  نیهم...دیچرخ ینم..کیکوچ

 رییتغ زایچ یلیباز هم خ...از دست دادن بچه مون بود نشیکه مهم تر یبا ارزش يزایبا از دست دادن چ حاال

گوشم  يبود که تا حاال تو ینیطن نیاعتراف قشنگ تر نیا دنیشن...اعتراف عاشقانه هیاما ..میاعتراف کرد...کرد

 ...دیچیپ یم

 ...يـــخوایشم که تو م یخوام همــون یمـــ

 ...آلت شــه دهیامشب ا احســاسم

 ....خوش بــحالت شه نـــجایتا صبح ا...اونقدر گــرم باشه کـــه آغــوشم
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 ....ـب خونمون بـــازمخوام از امشـ یمــــ

 .....باشه خانومـــم تیــیطال قصر

 ...با عطر مـــوهات آرومِ آرومم....و دور گردنـــم بنداز دستات

 ...باشه یزندگ هیشب يزیچ...مـــا نیاز امشب عشق ب دیبــا

 ..باشه یپروانگ نینشستن ها آغـــاز ا لهیتو پ ــانیپا

 ..ذره خاص تر باشه هی دیبا...ما وجود داره نیکه ب یحس

 ..!مــــرد با احســـاس تر باشه نیخونه ا نیا ياز امشــب تو دیبا

 ...يـــخوایشم که تو م یخوام همــون یمـــ

 ...آلت شــه دهیامشب ا احســاسم

 ....خوش بــحالت شه نـــجایتا صبح ا...اونقدر گــرم باشه کـــه آغــوشم

 ....ازمخوام از امشــب خونمون بـــ یمــــ

 .....باشه خانومـــم تیــیطال قصر

 ...با عطر مـــوهات آرومِ آرومم....و دور گردنـــم بنداز دستات

  یشانه ساز با نام پروانگ پدرام

 

saramin 

92/9/26 

 

 

 

  92آذر   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 بهمن: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member235014.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member121122.html : طراح جلد
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  http://www.forum.98ia.com/member42416.html    :ناظر 
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