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 شب  یاهیس

 

 نم باران  نم

 

 گرفته  یهوا

 

 که هوس با تو بودن به سرش زده  یدل و

 

 یدونه محاله و نشدن یم نکهیا با

 

 شه آدم تو عشق خود دار باشه.  یده اخه مگه م یحرف گوش نم  اما

 

 ببرم  ادیتو رو از    یچجور

 

 ش کنم فرامو  می که باهم داشت یتمام خاطرات  یچجور

 . رمیبگ ده یاون رو ناد  یتپه چطور  یدلم به عشق تو م نیا  یوقت
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 … گشت و تو رو در کنارم داشتم یگذشته بر م یکاش روز ها ی شد  یاز من دور نم کاش

 

 

 

 نا” ی“آو

 

انداختم؛ رو مبل نشستم خسته تر از    میپنجاه متر ینگاه به خونه نقل هیتو در چرخوندم، وارد خونه شدم  دیکل

بودم که تونستم تو تهران خونه   یحال راض نیکه امروز داشتم من از پا در آورده بود؛ با ا   یبودم و کالس ها شهیهم

کردم که  یراض یبت یاون روزا اونارو با چه مص ادمهیمشغول به درس بشم.  نجایو دور از پدر و مادرم ا رمیبگ

از تو   میگوش دمیکش یکنه. نفس کالفه  یدور از چشمشون زندگ  نجای ا  یچند سال ادیب نجای به ا زیدخترشون از تبر 

صد بار بهم زنگ  یعادتش بود که روز  شهیتو هم، هم دمیاز مادرم اخمام کش سکالیده تا م دنیدر آوردم، با د فمیک

کنه چون مجبور بودم به ازدواج   یم  یچه انقدر پا فشار یدونستم برا یم ز، یبزنه و به من گوشزد کنه برگردم تبر

  یانگار مامان و بابام اون صورت به ظاهر خوبش م یول   د؛یبار یم یکه از روش شرارت و پست  یمو با پسر ع یاجبار

رسم   هیبدبخت کنند اونم به خاطر   دخترشخواستند  یم یدست یکه داشت خبر نداشتن که دست یاز باطن  دنید

خاموش کنم که  میبودم. خواستم گوش یجنابعال  یپسر عمو یمن شده بود نشون کرده  ریرسوم مسخره که دامن گ

رو به وضوح    یکه دلخور ییشدم اتصال برقرار کردم و با صدا یاسم مامان حرص  دنیزنگ خورد، با د لمیدوباره موبا

 داد گفتم: ینشون م

 

 بله؟ -

 

 ؟ یجواب نداد  تی صدبار بهت زنگ زدم چرا گوش ، یهست یمعلومه تو کدوم گور -



 باران عشق 

5 
 

 

 یبهش ب ای حرف بزنم و    یخواست باهاش با تند یفروکش کنه، دلم نم کمی تمیماساژ دادم که عصبان کمیابروم   نیب

 کنم: یمحل یدچار بشم و بر خالف خواسته ام بهش ب نجایکنم خودش خواست که به ا یمحل

 

 کالس داشتم. -

 

 بهم گفت: یتر  میمال یبار با صدا نی آروم شد و ا  کمیکه  انگار

 

 بده که نگرانت نشم.  یخبر  هیدفعه حداقل  نیا  یخوب ول یلیخ-

 

کرد  یرسوم مسخره داشت دختره اش نابود م هیکه فقط به خاطر  یپوزخند زدم، نگران! اونم مادرم. کس ناخداگاه 

خواست   یدلم م یلیبودش که برام ساخته بودند. خ یتونست نگرانم باشه. هر جا که بودم بهتر از اون جهنم  یمگه م

 نداشتم: انشیب راتمن ج دیممکن بود و شا ریغ یحرف ها رو به روش بزنم ول  نیا

 

 ن یکار داشت یچ-

 

 من کالفه شد و دلخور گفت: یتوجه ا  یب از

 

 تهران که تو رو برگردونه  ادیآخر هفته بابات م-
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 ؟ یچ  یبرا-

 

 . یعکس العمل پدرت هم باش ن یمنتظر ا  دیبا یکن یم یوصلتن و سرکش نیهمه منتظر ا  یدون یکه م یوقت-

 

 ناله وار گفتم:  یصدا با

 

 . خوامیپسر نم نی مامان من چند بار بگم من ا-

 

 ! ستیمهم ن-

 

 بلند بهش گفتم: یبا صدا بایشدم و تقر  یعصب 

 

 سقف تحمل کنم.  کی ری عمر اونو ز   کیقراره من -

 

 ! یش یعاشقش م یمطمئنم که پس فردا باهاش ازدواج کن  یاالن دوستش ندار نم، یدخترم، آو-

 

 ده یکه مطمئن بودم با اون به منجالب کش ی نده ی زدند؛ آ یام حرف م نده ی گلوم گرفت چه قدر راحت در مورد آ بغض

 بغض آلود بهش گفتم: ی! با صداشهیم
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 شم.  ی من با اون خوشبخت نم-

 

 کنه  یخوشبخت مدختر من  دونمیاعتماد دارم که م  ایانقدر به پو-

 

دونستم آخر سر کار  یکه م یبه سودم نبود وقت  چ یآدما ه نیداد، لج کردن با ا یم ی جواب  هیگفتم  یم یچ هر

 پس چرا التماسشون کنم:  ارنیکنن و من به عقدش در م یخودشون م

 

 . دیمن هست یزندگ  یباش فقط بدون شما و بابا مقصر نابود-

 

سرعت همه    نی شد به هم یدادم باورم نم دنیبار  یگفتم تلفن روش قطع کردم رو مبل نشستم و به اشکام اجازه  نیا

رحمانه   یب  یجور نی ذارم در مورد ازدواجم ا یکه انقدر سست و ناتوانم که م ومدیاز خودم بدم م شه، یتموم م یچ

 . رندیبگ میتصم 

 

 

 

 بلند صداش زدم: یبرداشتم دنبال استاد راه افتادم با صدا فمیاستاد به خودم اومدم. ک دیخسته نباش یصدا با

 

 استاد -

 

 سمتم بهم نگاه کرد: برگشت
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 بله؟ -

 

 بهش رسوندم: خودم

 

 خواستم باهاتون حرف بزنم یم-

 

 در مورد؟ -

 

 رو بهش گفتم: دمیکش قیعم نفس

 

  نینامه ام آخر ا انینباشه پا یخواستم اگه از نظر شما مشکل یگردم و م یبر م زی من امشب به همراه پدرم به تبر-

 بدم.  لی ماه بهتون تحو

 

 …حاال یهفته به بچه ها فرصت دادم ول نیمن تا آخر ا -

 

 کرد ادامه داد: نگام

 

 . دیهست یشاگرد ممتاز  نکهیدم اونم به خاطر ا یماه فرصت م ن ی استثناً به شما تا آخر ا-



 باران عشق 

9 
 

 

 باز شد:به لبخند  لبم

 

 ممنونم استاد -

 

  انیسرعت قبول کنه. اون پا نیشد به هم یاز من دور شد. باورم نم   یکوتاه یمتقابالً بهم لبخند زد با خداحافظ اونم

اون   یع یبهم اضافه شده بود که االن با لطف استاد شف گهیدرد د هی یغصه گرفتار   نیمهم بود و تو ا  یلینامه برام خ

گرفتم به سمت خونه رفتم بعد از موندن   نی ماش هیزدم  رونیب انشگاه گره از کارم برداشته شده بود. لبخند به لب از د 

  یآورادیشدم بعد از حساب کردن وارد خونه شدم با  اده یپ نیاز ماش  دمیباالخره راه باز شد به خونه رس  کی تو تراف

از سر   ی شد و حالم عوض کرد آه  ره یچ  کیکوچ یدنبالم غم دوباره بر اون شاد ادیم گهیبابام سه ساعت د  نکهیا

  هیخواست کل لباسام جمع کنم با خودم ببرم انگار  یبه سمت اتاقم رفتم دلم نم دمیخودم کش یحسرت و بدبخت

  گهید زیچ الیجز خ نیکه ا دمیفهم یکردم م  یبه عقلم رجوع م یاما، وقت ره یگیوصلت سر نم نی داشتم که ا یدیام

  لیکه اونجا هستم وسا  یچند روز  یگذاشتم تا القل برا لمیتوش لباس وسا   کمی. ساکمو از تو کمد برداشتم  ستین یا

خانواده   نی بدم و گرنه از ا  لی نامه ام تحو انیباشه که بتونم پا   یکل لباسام بهونه ا اوردنین نی ا  دیداشته باشم؛ شا

  یرو م ن ی استاد بدم خودشونم هم لی نامه ام تحو  انیبرگردم و پا نجای که نذارن به خاطر درسم به ا ستین دیبع

 پدرم: یچون به گفته  نمی خواستند که درس نخونم تو خونه بش

 

 《می وقتمون به بطالت بگذرونهمه  نی ا  دیپس چرا با  میکه ما دار یخونه که به پول برسه وقت یدرس م  آدم》

 

  رونیمانتو شلوار و شال از توش ب هی. به سمت کمدم رفتم اره یحرصم در م شیادآور یکه با  گهیهزار تا حرف د  و

  اش افهیق  یآدم وقت رون، یبرداشتم از اتاق زدم ب لمینگاه کنم وسا نهیبه خودم تو آ  نکهی آوردم تنم کردم و بدون ا 

داره. رو مبل نشستم به ساعت چشم  یتیچه اهم  سکه من ندارم پ یداشته باشه! وقت  یبراش مهمه که دل خوش 

برداشتم بهش نگاه کردم و با  فمیاونو از تو ک لمیزنگ موبا  یمن نمونده بود. با صدا یتا بدبخت یادیدوختم که زمان ز 
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اونا و   ی همه تالش از دور نی شد بعد از ا یاورم نمکرد بغض گلوم گرفت، ب یم ییخودنما یاسم بابام که تو گوش

 پخش شد: یسرد بابام تو گوش یبرسم اتصال برقرار کردم که صدا نجای به ا یسرکش

 

 ن یی پا ایب-

 

و نشان دادن زور    ییعادتش بود؛ عادت به زورگو  شهیبزنم هم ی نذاشت حرف یرو من قطع کرد حت یگفت گوش  نیا

که  دیفهم یم  یکاشک یکرده ول  ازین یب  یچون از نظر خودش من از ماد ایپدر دن نیکرد بهتر یمردونه، فکر م یبازو

 . ستیبه مال ثروت ن یهمه چ

 

 

 

  نکهیشدم؛ به بابام سالم کردم، که اونم به تکان دادن سرش بسنده کرد و بدون ا نیسوار ماش رون، یخونه زدم ب از

که بابام همش چشم هاش باز   میتو راه بود یساعت   هیروند؛  زیروشن کرد به سمت تبر نیبهم بندازه ماش  ینگاه مین

 گفتم: هشبهش نگاه کردم رو ب ادیکرد معلوم بود خوابش م یبسته م

 

 بابا؟-

 

 کرد نگاهش به جلو دوخت: نگاه بهم هی

 

 بگو -
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 اد؟ یخوابتون م-

 

 نه-

 

 … مشخصه که یول -

 

 : دیحرفم پر  وسط

 

 ست یمهم ن-

 

دونستم از دستم   یبرگردوندم م نی ماش شهیروم به طرف ش ی دادم به صندل هینشدم سرم تک چشیپا پ  گهید منم

باهام بکنه لعنت به   یرفتار نیهمچ  ای ارزش باشم که به خاطر پو  یکردم انقدر براش ب یفکر نم یدلخور و ناراحته ول 

پلکام  یک دمیخودم غرق شده بودم که نفهم یختکه شب و روزم تلخ تر از زهر کرده! انقدر تو فکر بدب ییایپو 

 شد خوابم برد.  نیسنگ

 

 بهش نگاه کردم که بهم گفت: یج یبابام چشم هام باز کردم به گ یصدا با

 

 م ید یرس-

 

 گرد شده بهش نگاه کردم لب زدم: یچشم ها با
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 من تا االن خواب بودم -

 

 زد:  لبخند

 

 عادته -

 

 تو هم گفت: دیذوق به لبخند بابام نگاه کردم که جمعش کرد به جاش اخماش کش با

 

 شو  اده یپ-

 

کنه، تو   بمیاخم تلخش نص  نیاز محبت پدرانه بچشم بعد ا کمینذاشت شدم  اده یپ نیاز عقب برداشتم از ماش  لمیوسا

چشمه از توجه بابام   هی دنیبودم و با د ده یپدرم فقط اخمش د  یمن از رو یو سرکش ای روزا به خاطر وجود پو نیا

 یم ادیرم بکه قراره به س  یاتفاق یآور ادیبا   یول مهممکه هنوزم براش  دمیرس  یباور م نی کردم به ا یانقدر ذوق م 

تلخ که  یایدن  نیا  یاز پدر و مادرم و حت   تیداد؛ عصبان یم تیرفت جاش به عصبان یها کنار م یافتادم تمام اون خوب

به همراه بابام به سمت خونه رفتم در خونه رو باز کرد  دمیکش یبهم نشون بده، آه! پر حسرت  شیتلخ  یقراره به زود

وارد   ینبود که از سرما به خود بلرز  یجور یسرد بود ول  کمی صبح بود و   یبهم اشاره کرد که برم تو هوا دم دم ها

وقت شب همه خواب   نی پر کرده بود تعجبم نداشت ا یاهیانداختم که همه جا رو س یخونه شدم. به اطراف نگاه 

بمونه.   داریمامانم مهم هستم که برام ب  یکردم انقدر برا یفکر م دم یکردم؛ شا یتعجب م دی بودند با داریو اگه ب بودند

 آورد:  یفکرشم منو به خنده در م یلبم جا گرفت حت یگوشه  یپوزخند

 

 تو؟  یبر  یخوا ینم-
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نزدم  یکنم. حرف یفکر م زایچ  نیدم در به ا سادمیبابام نگاه کردم اصال به کل فراموش کرده بودم که دوساعت وا  به

  یم یو هم روح یاز در فاصله گرفتم به سمت اتاقم رفتم درو بستم رو تخت ولو شدم خسته بودم هم از نظر جسم 

 ایپو  یو من به عنوان زنش به خونه  شهیتموم م یهمه چ دو تا ماه بع انیم نجایدونستم فردا عمو و پسرش حتما به ا 

به ظاهر  یچهره   ریاونو ز  یکه اسمش عشق بذارم بهم نداشت؛ ول  یعالقه   ایفکرشم برام عذاب بود. پو  یرم حت یم

  یلعنت یا یجز من خبر نداشت که پو  یمنه اما کس یکردند کشته مرده  یکرده بود که همه فکر م یآرومش مخف

ثروت که   یبه اندازه   یخوب بود ول  شونیکرده بود. درسته اونا هم وضع مال زیمال ثروت بابام دندون ت یابر شتریب

کردم ذهنم  یچشم هام رو هم گذاشتم و سع دمیپتو رو روم کش رونی. نفسم کالفه دادم بدیرس  یبابام داشت نم

 شد به آغوش خواب فرو رفتم.  ره یچ یبر روح یجسم ی خستگ قهیبعد از چند دقکه  ، یکنم از همه چ  یخال

 

 

 

 کردن منو داشت چشم هام باز کردم، بهش نگاه کردم؛ خواب آلود رو بهش گفتم: داریمامانم که قصد ب یصدا با

 

 بله-

 

 سمتم رو تخت نشست لبخند زد گفت:  اومد

 

 دخترم؟ دلم برات تنگ شده بود.  یخوب-

 

 گفت: دینزدم که خم شد گونه ام بوس یحرف
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 . میکار دار یلیپاشو که تا شب خ -

 

 زدم: پوزخند

 

 نه؟  اد، یتر از جانم ب  زیعز  یقراره پسر عمو-

 

 تو هم:  دیکش اخماش

 

 ! ی پسر لج   نیدونم تو چرا انقدر با ا یمن نم ه، یچه رفتار  نی ا نای آو-

 

 . دیدون ینم  دیبگ دیخوا  یم یعن ی-

 

 از جاش بلند شد گفت:  رونیکالفه داد ب نفسش

 

 به وصلت باهاش.  یمجبور ادیاگه ازش خوشت ن یحت-

 

حرف   ینجوریدخترش ا  نده یرحم باشه که در مورد آ یتونست ب ینزدم فقط بهش نگاه کردم چه قدر آدم م یحرف

از تخت خوابم دل کندم  رونیرفت. نفسم کالفه دادم ب رونیگم در اتاق باز کرد از اتاق ب ی نم یچ یه دید یبزنه. وقت

دوش گرفتن از حموم اومدم  قهیاز دو دق  بعددست و صورتم رو شستم لباسام آماده کردم به سمت حموم رفتم؛ 
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از جاش بلند شد    دیتا من د  کمیخواهر کوچ ایآل رونیشونه به موهام زدم از اتاق اومدم ب ه یلباسام تنم کردم  رونیب

 به سمتم اومد بغلم کرد گفت:

 

 ذره شده بود.  هیدلم برات  -

 

 لبخند زدم تو بغلم فشردمش رو سرش نرم بوسه زدم گفتم: بهش

 

 زم یطور عز نی منم هم-

 

داد چشم دوخت،   یکه کارتون نشون م ونی زی تلو یمن گرفت رو مبل نشوند خودش بغلم نشست به صفحه  دست

بود.  ح ی..، تفریکارتون ها، قصه، باز  یبچه گانه بودم؛ و فکرم فقط پ یایفقط نه سالم بود و تو دن ایکاش منم مثل آل 

  میدوران کودک یکه آرزو  یبه غم داد بزرگ جاشکودکانه کنار رفت و  یها ی! که با بزرگ شدن تمام خوشفیح  یول

 بود:

 

 کمک  ایپاشو ب نای آو-

 

 نم نگاه کردم از جام بلند شدم به سمتش رفتم گفتم:ماما به

 

 . ادیکمک ب ینفر برا هیکه  یچرا زنگ نزد -
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 حرف ها کمکم کن  نیا  یپس به جا ادیمن خوشم نم یدون یتو که م-

 

خواد   یم یکه انگار قراره چه فرد مهم دیسابیمامانم خونه رو م ی مشغول به کار شدم. جور رون، یکالفه دادم ب نفسم

 گهیهم داره د یبدبخت نیکردنش همچ  زیبزرگ و تم  یدرد گرفته بود؛ خونه  یز یخونمون، دستم به خاطر تم ادیب

 دمیکش قی. با تموم شدن کار، نفس عم اره یکم ب زمانوقت  هیکه  دیترس یمامانم نذاشت ناهارم کامل بخورم م یحت

 به ساعت انداخت ناله وار گفت: یبه ساعت نگاه کردم ساعت هشت بود مامان نگاه

 

 انیپاشو حاضر شو االن م نای آو-

 

 گفتم:  ضیچپ نگاهش کردم باغ  چپ

 

 چشم -

 

انداختم   پام کردم شالم میآوردم تنم کردم. شلوار مشک رونی از تو کمد ب یسارافون مشک هیسمت اتاق رفتم   به

 من زد رو صورتش گفت:  دنیسرم، مامان در اتاق باز کرد اومد تو، با د

 

 مجلس عزا.  یبر  یخوا یمگه م هیچه وضع  نی ا-

 

 نداره! یمن دست کم یبرا-
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 رنگ با شال همرنگش در اورد بهم داد گفت:  یاسیسارافون   هینزد به سمت کمدم رفت  یحرف

 

 به صورتت بکش یدست ه یرو بپوش   نایزود باش ا-

 

  لی با برق لب تکم شمیکردم آرا  ضینداشتم. لباسام تعو نارویکلکل کردن با ا یحوصله  رون، یگفت از اتاق رفت ب نیا

بلند شد بابا که تازه اومده بود به سمت در رفت و مامانم از جاش بلند   فونی زنگ آ یکه صدا رون، یکردم از اتاق زدم ب

 اومد سمتم گفت: ایآل ه گرفت تا به مهموناش خوش آمد بگ در جا  یشد جلو

 

 یی خوش آمد گو  یجلو در برا یایمامان گفت ب-

 

نشستم که  صندلی رو رفتم؛ آشپزخونه سمت به بابام و مامان توجه بدون ، …خواستند خارم کنند یچه قدر م تا

کردم خوددار باشم.  یسع دمیکش قی عمو زنعمو، نفس عم یتو خونه پخش شد پشت بندش صدا  اینحس پو یصدا

 از دست بدم.  ایپو   یجلومونده اونو  یکه برام باق یزیخواست غرورم و تنها چ یدلم نم

 

 

 

 تو هم گفت:   دیکرد اخماش کش نگاه بهم هیگذشته بود که مامان اومد تو آشپزخونه   قهیدونم چند دق ینم

 

 زشته  ایبلند شو ب ینشست نجایچرا ا -
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 تو هم:  دمیمتقابال اخمام کش منم

 

 اونجا باشم.  ادیخوشم نم-

 

 همه منتظرتن  اریدر ن یبچه باز-

 

 اومده باشه برگشت سمتم روبه من گفت: ادشی یزی چ هیبره که انگار  خواست

 

 ی ارینره ب ادتی  ییچا-

 

 ارم ینم ییمن چا-

 

رفتم بهشون سالم کردم. زنعمو که تا   ییرایپذبه سمت  رون، یمامانم از آشپزخونه زدم ب یگفتم بدون نگاه عصب  نیا

شد اعصابم خورد   یو باعث م ومدیکلمه بدم م نیعروس قشنگم و چه قدر من از ا  یشروع کرد به حرف ها دیمن د

لبش بود بهم  یگوشه   یکه لبخند  یدر حال  ایکه پو  مکنار بابا جا گرفتم و نگاهم به روبه رو دوخت  یبشه، رو صندل

دستش بود از آشپزخونه   یچا ین یکه س یکرد، چپ چپ نگاهش کردم روم برگردوندم که مامان در حال ینگاه م

 انداخت گفت: به من  ینگاه مین هیبرداشت   ییاومد به عمو و زنعمو تعارف کرد زنعمو چا  رونیب

 

 عروس گلم  فهیکار وظ نیجان ا  میشما چرا مر -
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 به زنعمو زد گفت:  یچپ چپ نگام کرد لبخند مامان

 

 حال ندار بود  کمی نای آو-

 

 شده؟  یچرا؟ چ-

 

 . ستین یمهم زیچ-

 

 بعد از تعارف کردن بغل من جا گرفت دم گوشم گفت: مامان

 

 نه ای  یما رو ببر یامشب آبرو   یتونی م نمیبب-

 

  یوصلت نم  نی از ا یمشغول حرف زدن باهم شدند و چه قدر خوب بود که فعال حرف هینزدم که بق یزدم حرف پوزخند

که عمو کرد سرم بلند کردم بهش نگاه کردم  یشد، با تک سرفه ا یوقت حرفش زده نم چ ی شد که ه یزنند. کاش م

 انداخت گفت: یکه به ما نگاه

 

  یحالم به کل بد م ایحرف ازدواج من و پو یبست، حت خ یدوتا جوون بود دست هام  نیا دن یقصد ما از امشب رس-

 زد ادامه داد:  لبخندی  عمو ، …کرد چه برسه که

 

 میهر چه زودتر مشخص کن یعقد عروس  خ یتار  دیمونه فقط با ی نم یباق گهیکه د یحرف-
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من  یخودم برا  یمامان و بابا یداشتم. وقت ی! خامالیخواستن، چه خ ینظرم نم  هیاز من  یگلوم گرفت حت  بغض

 تر کرد گفت: ضیداشتم بابا با حرف عمو لبخندش عر  یارزش قائل نبودند؛ از عمو چه توقع 

 

 . دیباشه شما بزرگتر ما هست یهر چ د، یلبته اگه شما موافق باش برگزار بشه. ا شونیعروس دیماه با نیتا آخر هم -

 

 دستش گذاشت رو شونه بابا گفت: عمو

 

 . شونیدوتا برن سر خونه زندگ نیخوبه که هر چه زودتر ا یلی اتفاقا خ ه، یچه حرف نی ا-

 

 اشاره کرد گفت:  ینیریبه ش مامان

 

 می کن  نیر یپس دهنمون ش-

 

گذره  یم  یگرفتند و خبر نداشتند که تو دل من چ  یم میمن تصم  ی نده یآ  یزدند برا یشاد بودند و لبخند م  همه

همه  گهیماه د هیکردم که تا  یفکر م نی به ا یفکرش برام عذاب بود و وقت ایمشترک من و پو  یو زندگ نده ی ترس از آ

 گرفت: یغم تو وجودم فرا م شهیتموم م یچ

 

 م یباهم حرف بزن میبر  نایمن آو دیاجازه بدعمو اگه -
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نشون کرده  یکه دختر عموش بودم از بچگ یداشت که باهام بزنه اونم وقت ینگاه کردم آخه چه حرف اینفرت به پو با

قرارم  یبهم زد نگاهش به بابا دوخت، نگاه ب یلبخند حرص دار  دینگاه من به خودش د  یبودم. وقت  یجنابعال نی ا یا

خواست نابود کننده  یمن بود اما، حاال م یزندگ قهرمانپدرم  ی روز کیشدم.  ره یبه بابام دوختم، تو چشم هاش خ

 یخواستند اما، ا یکردند از نظر خودشون درست بود و صالح من م یکه م ییدخترش باشه، تمام کار ها یایدن ی

دوخت   ایشدند. بابا نگاهش به پو یمرد متوجه م نی ا دیکردند و ذات پل ینگاه م هیقض  نیبه ا  یاز ترب دیکاش که با د

 بهش گفت: ور

 

 . دیباهم حرف بزن اطیتو ح   دیدخترم بر نای پسرم، آو هیچه حرف نی ا-

 

قصد بلند شدن ندارم  دید یکردم وقت یبه بابام نگاه م ایمن بدون توجه به پو  یاز جاش بلند شد بهم نگاه کرد ول ایپو 

هر چه زودتر تموم بشه و از  زیشب نفرت انگ  نیخواست ا  یتو هم بهم اشاره کرد که بلند شم. دلم م  دیاخماش کش

  ، …لحظه هی   یهم برام سخت بود اما، مجبور بودم اونم نه برا قهیدق هی  یبرا یحت  ایخالص بشم . وجود پو  بتیمص نیا

هام به  یو خوش  شهیهام شروع م بت یمص گهیماه د هینداشتم. تا  یاعتراض چ هی جرات  و  سکوت به بودم محکوم

به بابام زدم از  یکردم خود دار باشم لبخند تلخ  یسخت بود سع  نکهیکردم با ا یرسه..! بغض تو گلوم مخف یم انیپا

 رفتم که اونم پشت سر من حرکت کرد.  اطیبه سمت ح  ایبلند شدم و بدون توجه به پو امج

 

 

 

 در بست به سمت من اومد گفت: ایشدم به سمت عقب برگشتم که پو  اطیح وارد

 

 ! دلم گرفت تو خونه. هییعجب هوا-
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 زل زدم با حرص رو بهش گفتم: نفرت تو چشم هاش با

 

 اط یتو ح  میا یب یگفت یچ  یبرا-

 

 زد گفت:  لبخند

 

 ام تنها باشم.  نده ی تا با همسر آ-

 

 . ستمیمن همسر تو ن-

 

 شد دستش گذاشت رو گونه ام، از تماس دستش با صورتم چندشم شد: کینزد بهم

 

 ..!یش یم یبه زود-

 

 رو بهش گفتم: ی نسبتاً بلند یاز رو صورتم کنار زدم با صدا دستش

 

 ی زن  یدفعه آخرت باشه که به من دست م-

 

 لبش جا گرفت: یگوشه  یپوزخند
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 یباهام داشته باش یرفته قراره چه نسبت ادتی  نکهیمثل ا -

 

برات   یهمسر  فیوظا  وقت فکرش نکن که ج یه  یبکنه ول رتیتونه من اس  یاون چند تا کاغذ م ستیمن مهم ن یبرا-

 دم. یانجام م

 

 لبش جا گرفت:  یگوشه  ، یکج  لبخند

 

 کنم  یدرستت م-

 

 ی ومد یدونم تو بخاطر عالقه سمت من ن یازت متنفرم! من که م-

 

 کرد: یا خنده تک 

 

 . یهم دار یهوش خوب  یکه جز خوشگل نمیب یخوشم اومد م-

 

 که اونجا بود نشست به روبه روش اشاره کرد گفت: یصندل  رو

 

 ن یبش-
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 راحتم.  یجور  نیهم-

 

 گفت: ینسبتا بلند یصدا با

 

 ن یگفتم بش-

 

 نشستم که رو به من گفت:  یچپ نگاهش کردم رو صندل چپ

 

 !نهیهم باعث شد مهرت به دلم بش یکه داشت ییبا یز  نیخب ا  یدرسته اولش به خاطر مال پدرت بود ول-

 

 تنفر تو چشم هاش زل زدم: با

 

خبر ندارن   یول  ستین گهیکنن از تو مرد تر د یکه همه فکر م  یدیهمه خودت خوب نشون م یجلو یپست یلیخ-

 وجود داره.  یفیپشت اون ظاهر معصومت چه آدم کث

 

 خم شد: کمی  زیگذاشت رو م دستش

 

 همه به جز تو! -
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 نگفتم که ادامه داد: یزیچ

 

  یزن نیکرد و من چه قدر ممنونشم که همچ  گهی. پدر بزرگمون ما، رو نشون کرده هم دستمیمن ن یمقصر همه چ_

 کرده.  بمینص

 

  یوقت یشم ول   یوقت زن تو نم چ ی خواست داد بزنم بگم من ه  یبگم زبونم قفل کرده بود دلم م  یدونستم چ ینم

شدم و به   یبابام م تیباعث عصبان شتر یب نکهیجز ا ده یچه فا شم یزود زنش م ای ریخبر داشتم که د نده یخودم از آ 

خفت بار تحمل نکنم از   یروز ها نیا گهینشم تا د  داریب گهیشد که شب بخوابم صبح د یشدم. کاش! م یزور زنش م

  یبارون یم هام هوا مرد بمونم دلم گرفته بود و چش نی ا شیخواستم پ یهم نم  قهیدق هی  یبرا گهیجام بلند شدم د

 شدن به سرش زده بود:

 

 کجا؟-

 

 بهش نگاه کنم لب زدم:  نکهی ا بدون

 

 خوام برم تو  یم-

 

 گذره ی من مگه بهت بد م شیپ-

 

 زدم به سمتش برگشتم رو بهش گفتم:  پوزخند
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 تو بودن برام عذابه!   شیپ قهیهر دق-

 

در   یعصب  یبا صدا سادیپشت من وا  یکم یگرد کردم خواستم برم که از جاش بلند شد به سمتم اومد با فاصله  عقب

 کرد بهم گفت: یکه خودش کنترل م یحال

 

 من  یهمسر عقد گهیماه د هیو تا  ینامزدم بش گهیچون قراره هفته د یبهتره که بهش عادت کن-

 

کس  چ یاز خودم بکنم چون ه یتونستم دفاع یبحث جدال باهاش نداشتم حرف هاش حق بود و من نم  ی حوصله

دخترش به   ی زندگ یگرفت که قرار بود به زود  یم یداشتم طرف کس میکه تو زندگ یپشت من نبود و بابام تنها مرد

 بکشه.  شیآت

 

 

 

 !زمی عز  یچقدر خوشگل شد -

 

ام در کل بد نشده بود  افهیانداختم و به خودم نگاه کردم. ق نهیگاهم تو آن یدوست دوران دانشگاه میمر یصدا با

 نه!  ایبه نظر برسم  بایز  میمراسم نامزد  ینداشت که برا تی برام اهم یول

 

نمونده   یباق  میتا به عروس یزمان بای هفته مثل برق باد گذشت و تقر  هی نی گرفتم. ا نهیزدم نگاهم از آ یتلخ  لبخند

 اومد سمتم لباسم دستم داد گفت: میبود. مر
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 ان یکه االن مهمون ها م زمیبپوش عز -

 

آماده کرده بودند تنم   مینامزد یکه برا یو منم لباس  رونیاز اتاقم رفت ب مینزدم لباس از دستش گرفتم که مر یحرف

که تو صورتم   یشیکه اونجا بود به خودم نگاه کردم با اون لباس و آرا  یقد نهیو به آ دمی به لباس کش یکردم دست

  یمجلس لذت م نی خوب بود همه شاد بودند و از ا یداد همه چ یماهرانه به کار برده بود صورتم قشنگ تر جلوه م

ه در خورد  ب یکردم. تقه ا یم یکه رو لبم بودش مخف یکه غم! تو وجودم بود و اون پشت لبخند تلخ  یبردند جز من

 تر کرد گفت: ضی که رو صورتش بود عر یمن چشم هاش برق زد لبخند دنیوارد اتاق شد با د ایپشت بندش پو

 

 ! یخوشگل شد-

 

 نزدم که اومد سمتم: یحرف

 

 ؟ یبگ یز یچ یخوا یتو نم-

 

 زد گفت:  ینگاهش کردم که به خودش اشاره کرد.چرخ یسوال

 

 چه طور شدم؟ -

 

 زدم: پوزخند
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 خوره!  یات بهم م افهیمن حالم از تو، ق ی قدر قشنگ باشهر چه -

 

 از بغلش رد شم که دستم گرفت با حرص گفت: خواستم

 

 مواظب زبونت باش و گرنه..-

 

 :دمیحرفش پر  وسط

 

 ؟ ی و گرنه چ-

 

 کنم.  یبا روش خودم اون زبونت کوتاه م-

 

 که رو دستم بود پس زدم گفتم: دستش

 

 . امیتو کوتاه نم یجلو  گهیمن د  یبکن ول یخوا یکه م یهر غلط -

 

 گفتم:  ایزدم رو به پو  یدر رفتم اون باز کردم لبخند حرص دار مقابل
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 . دیار ینم فیتشر -

 

 تو هم به سمتم اومد دستم تو دستش گرفت خواستم مخالفت کنم که رو به من گفت: دیاخماش کش ایپو 

 

 ی کن  یبابات عصبان یخوا یتو که نم -

 

 ه خورده بهش نگاه کردم که ادامه داد:گر یابروها با

 

 باش  یدختر خوب-

 

گفتن   کیدست و تبر  یکه صدا میاومد  نییپا  چ یمارپ یاز پله ها رون، یب می با هم از اتاق زد رونیکالفه دادم ب نفسم

 : میکرد یحاضر که اونجا بودند نگاه م یو به مهمون ها  میجا گرفت گاهمونیتو جا   ایمهمون ها بلند شد. من و پو

 

 از شوهرش، خدا بده شانس.  نمی ا شونیاز وضع مال  نی! ا نایخوش به حال آو -

 

از حال روز من، حاضر بودم مثل  دونستند یبودند نگاه کردم. اونا چه م ساده یکه بغل من وا یبه دو دختر ضیغ با

بشه از دخترش   یکه هر چ یپدرانه و محبت مادر  تیداشتم. حما میبه جاش آرامش تو زندگ یخودشون بودم ول

  یمحکوم م یکرده بودند و من به ازدواج شتکه همه بهم پ ینشه، نه من یدخترش بارون ی کنه تا چشم ها یدفاع م

 توش نداشتم.  یتیرضا چ یکردند که ه
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  دنیکه مشغول رقص یکه پخش شد به خودم اومدم و به اون ها  یگذشته بود که با آهنگ شاد قهیدونم چند دق ینم

به  رون، یبردند. نفسم کالفه دادم ب  یمجلس لذت م نینامزدشون داشتند از ا  ایبودند نگاه کردم که همراه با شوهر 

  یطور بود. حت نی هم شهیلبم جا گرفت هم  یگوشه  یدزدن بود. پوزخن دینگاه کردم که لبخند به لب مشغول د ایپو 

. تنها  سادیاومد سمتم، بغلم وا میحقارت بارش بر داره، مر یکار ها نیتونست دست از ا  یبود نم  مونیاالن که نامزد

 ارین کرد که کم یبود که مدام بهم گوشزد م میمر  نیکه از حال روز من خبر داشت هم  یمن و کس یمی دوست صم

خورد   یکه حرص م یخم کرد بغل گوشم در حال  کمیخودش  ممری  ، …بود یمگه شدن یول  رمیبگ ازدواج  نیا  یجلو

 آروم گفت: 

 

 به دخترا زل زده  یجور ینگاه کن چ-

 

 تو چشم هام نگاه کرد گفت: ینگاه کردم که با نگران بهش

 

 ی مرد ازدواج نکن نیبا ا  یتون یم نای نشده آو ریهنوزم د -

 

 زدم:  یتلخ  لبخند

 

 ندارم جز موافقت  یچاره ا-

 

 گفت:  می سمت من رو به مر دیخودش کش ایبهم بزنه که پو یتو دستش فشرد خواست حرف دستم
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 ی گیبغل گوش زن من م یدار  یباز چ-

 

 براش نازک کرد: یپشت چشم میمر

 

 زدنتون برس  دینداره شما فعال به همون د  یبه تو ربط-

 

برام لذت بخش بود و چه قدر ممنون   ایپو   یو ناراحت تی نگاهش از ما گرفت. عصبان ظیدست هاش مشت کرد با غ ایپو 

کرد  یم  یکه سع یدستش گذاشت رو دستم در حال  ایدل من خنک کنه، پو کمیکه تونسته بود  میبودم از مر

 بهم گفت: نشون نده  تشی عصبان

 

 نوبت رقص ماست.  زمیبلند شو عز-

 

 براش نازک کردم: یچشم  پشت

 

 . ستمیتو ن زیمن عز -

 

رقص رفت با رفتن ما همه کنار رفتند و پشت بندش   ستینکرد من از جام بلند کرد به سمت پ یحرفم توجه ا به

کرد.  یم تی من اذ ایبه پو یکی سمت خودش نزد دیدستش گذاشت رو کمرم من کش ایپخش شد پو  یمیآهنگ مال 

 لبم جا گرفت رو بهش گفتم: یگوشه  یلبخند کج ، کردم از خودم دورش کنم یاش سع  نهیدستم گذاشتم رو س 
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 ی دیاز دخترا رقص یلیمعلومه که با خ ، یماهر یلیخ  نمیبیم-

 

 شه یم تیحسود -

 

 رفته من ازت متنفرم!  ادتی  نکهیمثل ا -

 

 گذاشت رو شونه ام دم گوشم گفت:  سرش

 

 گن یم نویهمه هم-

 

 .ریحد خودتو بدون، از من فاصله بگ-

 

 ی کن کاریچ  یخوا یاگه ندونم مثال م -

 

 فاصله گرفتم که اونم سرش بلند کرد تو چشم هام نگاه کرد: کمی  ازش

 

 چشم همه خارت کنم.   یخواد که جلو یمسلماً دلت نم  ه، یامتحانش مجان-
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 رو به من گفت:   ییبا پررو  یتو چشم هاش موج زد ول  ینگران

 

 ست یخواد بکن برام مهم ن یدلت م یهر غلط -

 

 گفت:  یاخش در اومد، عصب  یکه پاشنه اش بلند بود رو پاهاش گذاشتم که صدا کفشم

 

 ؟ یکن یم  کاریچ یمعلومه دار -

 

شربت دستش بود به سمت   یحاو ینیکه س یخدمتکار در حال  دمینکردم به پشت سر نگاه کردم که د یتوجه ا  بهش

شدم که باعث متعجب   کیبهش نزد کمی نگاه کردم براش بد نبود که حد خودش بدونه  ا یرفت به پو یمهمون ها م

  ین یمنتظره بود دستش خورد به س ریبه سمت عقب هل دادم و چون غ کمیبهش زدم و اون   یشد. لبخند  ایشدن پو 

  تی با عصبان ایخنده، پو  ریزدم ز  یپق رمیخودم بگ یصحنه نتونستم جلو نیا دنیرو لباسش، با د ختیتمام شربت ر 

 شد آروم لب زد:  ره یتو چشم هام خ

 

 کنم.  یم تی حال-

 

به سمت اتاق بردند تا  رو اینشستم که مامان و زنعمو پو  مونیدادم بدون توجه اون رو صندل  لشیتحو  یکج  لبخند

 کرد خنده اش جمع کنه رو به من گفت: یم یکه سع یبغل من نشست در حال می لباسش عوض کنه. مر

 

 . یخوشم اومد خوب حالش گرفت-
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 چشمک زدم: بهش

 

 گه ید می نیما ا-

 

 ی کن یم کارینامه ات چ انیپا  یحقش بود، راس -

 

 ده یکه کش یدادم و گرنه تمام زحمت ها یکردم و اون به استاد م یم یتا فردا بابام راض دینگران شدم با ناخداگاه 

 گفتم: می رو به مر دمیکش یرفت. نفس کالفه ا یبودم به باد م

 

 بدم  لیبه استاد تحو  گهیتا سه روز د  دیبا-

 

 ی کن یبابات راض یکه تا فردا بتون  دوارمیام-

 

 بهش نگاه کردم: یقدر دان با

 

 ی اومد مینامزد یممنون که برا -

 

تو    تونمیکنه که اونم بخاطر خودته اما، نم  یمن خوشحال نم ای هر چند اگه ازدواج تو با پو  وونه، ید امین شهیمگه م-

 تنهات بذارم.  طیشرا   نیا
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  یکنار مهمون ها یاز جاش بلند شد رو صندل ایپو   دنیبا د میباالخره اومد مر  اینزدم که پو یلبخند زدم حرف بهش

باعث   ایسکوت، حرف زدن با پو نیو چه قدر خوب بود ا  اینه من حرف زدم نه پو گهیمراسم د انینشست تا پا  گهید

رو کنارم فراموش کنم.  ایآروم بشم و حضور پو  یسکوت بود باعث شد که لحظه ا  نمونیب نکه ی و ا شدیمن م دنیرنج 

  کیکردم هر چند کوچ یشدم و سع  دنیمشغول به رقص هیبق یرقص رفتم و هم پا  ستیاز جام بلند شدم به سمت پ

تموم   یبسپارم. باالخره بعد از چند ساعت مهمون  یبشم به فراموش ایقراره زن پو نکهیلذت ببرم و ا  یمهمون نی از ا

کوتاه از  یعمو و زنعمو هم بعد از خداحافظ ا، یپو  یه همه رفتند حتک دینکش یکردند؛ طول  رفتنشد همه عزم 

خواست   یرو تحمل کنم دلم م اینمونده بود تا پو  یبرام باق گهید یرفتند و چه قدر خوب بود. حوصله    رونیخونمون ب

 زودتر به اتاقم پناه ببرم. 

 

 

 

 رو به من گفت: تی به سمت اتاقم برم که بابام صدام زد به سمتش برگشتم، که خودش بهم رسوند با عصبان خواستم

 

 یبود که کرد یاون چه کار-

 

 متوجه نشدم. -

 

 ی کن  یکه تو م هیبچه گانه چ  یکارا نی ا ا، یشربت رو لباس پو  ختنیر-

 

 قبول کنم.  گهیتونم د   یرو نم ایرفتار پو  نیا  یازدواج، ول  نیدادم به ا  تیمن به حرفتون گوش دادم و رضا-
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 و گرنه.. نای دفعه آخرت باشه آو ، یکن یغلط م  یلیتو خ-

 

 :دمیحرفش پر  وسط

 

 تو گوشم  یزن یم یو گرنه چ-

 

 گفتم:  ظیکه نم اشک تو چشم هام کامال مشهود بود رو بهش با غ ینزد که رو بهش در حال یحرف بابام

 

 و آزار من نشه.  تی که اونم حد خودش بدونه و باعث اذ یتا وقت یچشم، ول -

 

 تو رو دوست داره.   ایرفته چه قدر پو ادتی نکهیشدن تو بشه، مثل ا  تی خواد باعث اذ یاون نم -

 

مالش   یکه برا ییایدونست از باطن پو  یبابام چه م ، یمسخره ا ی..، چه واژه ایزدم دوست داشتن! اونم پو پوزخند

ازدواج نکردن ما نباشه. بغض تو   یبرا یلیدل  چ یده تا ه یخودش خوب نشون م لی دل نیکرده و فقط به ا زیدندون ت

دونستم که   یم مزد یم یباره حرف نی چون اگه در ا منزد یسکوت کردم حرف شهیکرده بود و بازم مثل هم ریگلوم گ

من آروم   نکهیا الیکه هستم بشم. بابا با خ یتر از االن فیخواست خار و خف یو دلم نم  ره یگیرو م ایبابام طرف پو

دانشگاه صداش زدم به سمتم   یآور  ادیکنم خواست بره سمت اتاقش که با  یرفتار تکرار نم نی ا گهیکرده و د

 کرد که رو بهش گفتم: مبرگشت نگا

 

 خوام فردا برم تهران  یمن م-
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 توهم:  دیکش اخماش

 

 ی چ  یبرا-

 

 بدم  لی نامه ام به استاد تحو انیپا  دیبا-

 

 فقط زود برگرد  یبه خاطر دَرست درست کن گهیجنجال د هیخواد  یباشه دلم نم  یام ول  یناراض نکهیبا ا-

 

 زدم:  یتلخ  لبخند

 

 باشه-

 

کرد گوش کنم از پله ها باال رفتم وارد اتاقم شدم. تنها  یم کی پدرم که من کوچ یتا به حرف ها نستادمیوا  گهید

 یسرد اتاقم نشستم و به پنجره  نیآنکه سرزنش بشم. رو زم یتونستم بگم ب  یم تمیهام و گله شکا هیکه گر ییجا

  یشونه م ه ی. دلم  دیاز چشم هام چکناخواسته  یاشک اتاقم چشم دوختم که ماه کامال توش معلوم بود قطره  بزرگ

  یزندگ  نیکه هر چند کوتاه به من آرامش بده و مقاومت در برابر ا یکردن بغض تو گلوم و آغوش  یخال  یخواست برا 

مامان   یکرد ول یبود که تو هر جا از دخترش دفاع م یتونست آدم آروم کنه، آغوش پر مهر مادر یکه م یتنها کس

  یبت یمص نی ا  یبرا یکرد و نه کمک یآروم کردن من م  یبرا یکرد حق با خودش نه تالش ی فکر م نکهیا رمن به خاط

 که توش افتاده بودم. 
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تونستم   ینم  یبرام سخت بود ول ط یشرا  نی تو ا  نکهینامه ام روش کار کردم با ا انیپا یموندم و برا  داریصبح ب تا

صبح بود که  یکاره رها کنم.دم دم ها مهیکه بهش عالقه مند بودم و براش تالش کردم اون رو ن یرشته ا الیخ یب

که  یها  لیاز شستن صورتم به اتاقم برگشتم وسا بعداز جام بلند شدم،  دمیکش قیباالخره کارم تموم شد نفس عم

 ینشستند دارن صبحانه م یرو صندل مامان بابا دمیکه د رونی ساک جمع کردم از اتاق زدم ب هیبود تو   ازمیمورد ن

 اونا مشغول خوردن شدم: ینشستم هم پا یکردم رو صندل یلب ریسالم ز   هیخورند 

 

 تهران  یواجبه که بر-

 

 موافقت تکون دادم که مامان با حرص رو به من گفت: یمامانم نگاه کردم و سرم به نشونه  به

 

 ی درست ول کن  دیبا ایهر چند که بعد از ازدواجت با پو  داره  ده یچه فا  نکارای دونم ا یمن نم-

 

 . کنمینم یکار نیوقت همچ  چ یمن ه-

 

 از اپن برداشتم رو به مامان و بابام گفتم: نمیماش چ یجام بلند شدم سوئ از

 

 رفتم.  گهیمن د-

 

 مواظب خودت باش. -
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شد و   ینم ی جور نیرو لبم نقش بست کاش ا  یحرف زد لبخند تلخ  نی بهم نگاه کنه ا نکهیبابا نگاه کردم که بدون ا به

 یهمه چ ا، یفقط جز محاالت بود. با بزرگ شدن من و قرار ازدواج با پو  نایاما، ا می دوباره مثل قبل باهم خوب بود ما

نسبت به   یب یعج  یدلتنگ  هیبودم  یجور هیدونم چرا امروز  ینم دمرفتم وارد اتاقش ش ای. به سمت اتاق آلختیبهم ر

خواهرم که  ی. خم شدم گونه رفت  ینم رونیرقمه ب چ یکه افتاده بود به دلم ه یترس و دلشوره ا  هیخانواده ام داشتم 

مامان به سمتم اومد تا دم در بدرقه ام کرد بهش نگاه کردم که رو به  که رونیاز اتاق زدم ب دمیغرق خواب بود بوس

 من گفت:

 

 . میکار دار یزود برگرد که کل-

 

  نیا  یهام فرستادم چه قدر دلم برا هی شدم خودم انداختم بغلش عطر تن مادرانش تو ر  کینزدم بهش نزد یحرف

 گفت:  دیشده بود.مامان سرم نوازش کرد رو سرم بوس  آغوش پر مهرش! تنگ 

 

به حرف من   یازدواج کن ایبا پو  یوقت یول   یشیاالن متوجه نم نایبخاطر خودته، آو میکن  یکه م یکار ها نیتمام ا -

 . یرسیم

 

 تو هم رو بهش گفتم: دمیاخمام کش رونیبغلش اومدم ب از

 

 نه من  دییبه اشتباهش شما  بره یم یکه بعداً پ  یاون-
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اومدم.   رونی مجلل بابام ب یشدم از خونه  نیسوار ماش رفتمنگ ی به سمت پارک رون، یکردن از خونه زدم ب یخداحافظ

 سادمیناچاراً وا  و منم  نیتوجه باشم که زد رو کاپوت ماش یخواستم بهش ب ساده، یمقابل درب ما وا ایپو  دمیکه د

 کنم رو بهش گفتم: رلکردم خودم کنت یم یکه سع یدر حال نییپا  دمیرو کش شهیش

 

 ؟ یکن  یم کاریچ نجای تو ا-

 

 خم شد سمتم گفت: کمیسمتم دستش گذاشت رو در   اومد

 

 تهران  یاز عمو بشنوم که قراره بر دیبا-

 

 مهم نبود که بگم بهت -

 

 ی کن ینم  یغلط چ یمن ه یبه بعد بدون اجازه  نی از ا یول رمیگیم دیبار ند  هی نی ا-

 

 زدم: پوزخند

 

 نشه.  ادتیز-

 

 ار یدر ن حرص من  نای آو-
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 رو بهش گفتم: رونیکالفه دادم ب نفسم

 

 برم دیشده با رمید  یندار یاگه کار-

 

 بهم زد رو به من گفت: یلبخند رونیبابا از خونه زد ب دی بزنه که د  یحرف خواست

 

 زمیمراقب خودت باش عز -

 

 سمتم گرفت گفت: ییباشه بهش چپ چپ نگاه کردم که کادو یتونست عوض   یمرد م نیقدر ا چه

 

 ام. نده یهمسر آ یبرا نمیا-

 

 به چه مناسبت -

 

 دلم خواست -

 

 الزم نکرده -

 

 که فقط خودم بشنوم رو به من گفت: یجور  آروم
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 ر یدختر خوب بگ هی ،مثلیخرابتر کن  نی که وضع از ا  یخوا ینم-

 

بزنم پام گذاشتم رو پدال گاز ازش    یبهش حرف نکهیو بدون ا   یحرص کادو از دستش گرفتم پرت کردم رو صندل  با

بودم که از  ده یند  یآدم پست نیخورد؛ تو عمرم همچ  یبرنگشتم عقب نگاه کنم حالم ازش بهم م یدور شدم حت 

 نمونده بود.  ی باق ایتلخم با پو یزندگ روعاز ش  یزیو چ  زارمیشوهر من بشه که ازش ب یکس دیکه من دارم با یشانس

 

 

 

 نیسرد همچ  یهوا نی در ا ، ینی جاده خلوت جلوت کامالً بب نی شد و سخت بود تو ا ی داشت کم کم شب م هوا

گذشته بود که رعد برق  قهیدونم چند دق ی. نمیشدن هوا و سخت شدن رانندگ کیهم هست؛ زود تار یبت یمص

که االن هست بدتر نشه   یاد و وضعیکردم که بارون ن یدعا دعا م دمیتو آسمون زد، از ترس به خودم لرز   یوحشتناک

ام در   هیداشت گر گهیلغزنده شدند دها   نیگرفت زم  یدینگذشته بود که بارون شد یزیکه من دارم چ یاما از شانس

در   فمیزنگ خورد از تو ک لمیکم کرده بود؛ موبا یلیخ دمیهاو حاال هم بارون که د شهیهوا،بخار ش  یکیتار  ومدیم

 پخش شد: یتو گوش  میمر یکه صدا  کریآوردم گذاشتم رو اسپ

 

 نا یالو آو -

 

 جانم -

 

 االن  ییکجا-
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 مونده به تهران برسم  یدو سه ساعت  هی-

 

 زنگ بزن  یدیمراقب خودت باش رس زمیباش عز -

 

 باشه گلم-

 

 فعال -

 

با سرعت   ینیماش دمیقطع کردم گذاشتم رو داشبورد به رو به روم نگاه کردم که د لمیکردم موبا یخداحافظ  میمر با

برخورد نکنم هول کردم فرمون به  نی به ماش نکهیا  یتو چشمم برخورد کرد و برا  نورش ادیباال از روبه رو به طرفم م

به سمت   نیماش دمیکش یبلند غی شد از ترس ج نحرفبه کجا برخورد کرد م نیدونم ماش یچپ چرخوندم که نم

  یب یبا اون چشم ها ختیاصابت کرد و خون از سرم رو صورتم ر  شهیخورد سرم به ش نیراست غلت زد محکم به زم

افتاده بود به سمتشون   نیاز ماش  رونیدستم که ب انیدو تا مرد دارن به سمتم م دمیحالم به رو به رو نگاه کردم که د

 متوجه نشدم.  یچ ی ه گهیهمه جا رو پر کرد د  یاهیکه چشم هام رو هم قرار گرفت س  مدراز کرد

 

 

 

 “آراد”

 



 باران عشق 

44 
 

ممکن   نکهی از حد به کاراش بها دادم با ا شیاعصابم خورد شده بود ب لم دادم   یرو صندل دمیدر بهم کوب تی عصبان با

دردسر خودم   یکردم ب یم یفکر دینوچه هاش برخورد کنه با نی که با من ا ومدیخوشم نم  ی بهم بزنه ول  یبود صدمه ا

اسم   دنیم با دبرداشتم بهش نگاه کرد زی م یاز رو   لیموبا مدمبه خودم او لمیزنگ موبا  یکردم..با صدا یاز اون دور م

به اون مجال حرف زدن بدم بهش  نکهیاتصال برقرار کردم و بدون ا   رونیصفحه بود نفسم کالفه دادم ب یآرتام که رو

 گفتم:

 

 فقط تو رو کم داشتم -

 

 مگه شده یچرا چ-

 

 حرفت بگو  یچ یه-

 

 نه ی تو رو بب خوادیمامان م-

 

 ی شگیبازم موضوع هم -

 

 یتو همش سرگرم کار  یسرسامون گرفتم نامزد کردم ولمن که  گهیخب حق داره د-

 

 قطع کنم  یندار یحوصله ندارم آرتام اگه کار-
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 شه یمامان از دستت دلخور م زیتبر  یاز ما گفتن بود اگه با من بر نگرد-

 

 شه یم یچ  نمیبب-

 

 خبر بده بهم وفتم، یراه م گهید قهی من تا چند دق-

 

سر   نی نبود ا دیکرد بع یم یانداختم دستم گذاشتم رو سرم که سر دردش داشت من عاص زیقطع کردم رو م لیموبا

 هیدونستم اگه نرم  یمامانم بهش اضافه شده بود م یفکر  یدغدغه   نی رو من بود و تو ا یادیز یدرد فشار ها

بابا تو   ش یشد به شهرش برگشت منم پ  دااخالق مامان بود که بابا ازش ج نیکنه به خاطر هم یدرست م یجنجال

سال باالخره قصد  هی  نکهی مونده بود تا ا زی مامان تو تبر شیدوردونه مامانش بود پ شهیتهران موندم و آرتام که هم

من از خانواده شد و حاال که دو سال بابا مرده خودم  یطالق باعث دور نیاز مامان گرفت به تهران برگشت ا  یدور

سفارش   یبه منش  رونیکه وسط سالن بود برداشتم از اتاقم زدم ب یمبل  یکتم از رو دونمیانواده مدور تر از اون خ

بهش  سادمیآرتام روندم مقابل خونه اش وا یشدم به سمت خونه   نمی سوار ماش رونیالزم کردم از شرکت زدم ب یها

اومد   نیشل شد به سمت ماش ششیمن ن دنیبا د رونیاز خونه اومد ب  قهیتک زنگ زدم که اونم بعد از دو دق

من   نکهیمغرور خشک با ا  هیبود و من به قول بق طونیکرد اون شاد ش یتا آسمون فرق م  نیمن آرتام زم تیشخص

که لبخند به لبش بود رو   یشد در حال  نیسرزنده و شاداب تر بود سوار ماش یل یاون خ یتر از آرتام بودم ول  کیکوچ

 به من گفت:

 

 ی ایکه م دونستمیم-

 

 زدم: پوزخند
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 مامانت ندارم یاعصاب خورد کن یحوصله -

 

 اون مادر تو هم هست  یآراد نا سالمت هیچه حرف نی ا-

 

فکرش   دیبودم حقم داشت شا  ده ید ی سال ها فقط ازش غر زدن و ناراحت  نیکه تو ا  یزدم مادر واژه ا یتلخ  لبخند

کرد منم  ی در حقم م یکار نیکرد آراد اون رها کنه با پدرش به تهران برگرده ممکن بود منم اگه هر کس همچ  ینم

از خودش روند؛ استارت زدم  یرحم یکه بابا رو با ب ودکار من مسببش مامانم ب نیا  یکردم ول یرفتار نم  نی بهتر از ا

داشت تا با   نی در ا یو آرتام سع  میگذشته بود که تو راه بود یدو ساعت هیروندم  زیبر روشن کردم به سمت ت نیماش

 آرتام به من نگاه کرد کالفه گفت: اره، یخارج کنه و لبخند به لبم ب یاز حالت جد کمی کاراش من 

 

 گه یبگو د یچ ه یبابا حوصله م سر رفت -

 

 وفته ی ب یندیاتفاق ناخوشا  هیممکن با حرف زدن با تو حواسم پرت بشه و  هیجاده لغزنده است هوا هم بارون-

 

 شدن  یتا حاال انقدر مقررات  یآقا از ک-

 

 نگاه کردم: بهش

 

 به نامزدت یزنگ بزن یبا من حرف بزن نکهیا  یبه جا ستیبهتر ن-
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 ه یفکر خوب-

 

  یحرف  دیدر آورد مشغول حرف زدن شد با تاسف بهش نگاه کردم که اونم خند بشیاز ج لشیحرف موبا  نی گفتن ا با

نخورم بهش فرمون به راست   نکهیا  یبرا ادیبه سمتم م ینیماش دمینزد نگاهم از آرتام گرفتم به رو به رو دوختم که د

صحنه توقف   نیا  دنیخورد با د نیزد محکم به زم  لتافتاد غ  نیاون ماش یبرا یدونم چه اتفاق یچرخوندم که نم

 شد گفت:  اده یپ نی شدم که آرتام هراسون از ماش اده یپ نیکردم از ماش

 

 حواسم بهت نبود  قهی دق هی یکرد کاریآراد چ-

 

 بهش نگاه کردم: تی عصبان با

 

 لحظه ببند دهنتو  هی-

 

دختر به  هی جون  یجسم ب دنیرسوندم با د نی بلند خودم به اون ماش ینزد با قدم ها یچپ چپ نگاه کرد حرف بهم

 نبضش چک کردم: یمعطل یسمتش رفتم ب

 

 زنده است -

 

 به آرتام نگاه کنم بهش گفتم: نکهی ا بدون
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 فه یضع  یلیخ یآره ول -

 

ازش   یادیاوردم تو بغلم گرفتمش بهش نگاه کردم خون ز رونیب  نی انداختم دورش و با هزار زحمت اون از ماش دستم

عقب   صندلی رو …در انتظارمه یچ  نیبا مردن ا ستی بودم که زنده بمونه و گرنه معلوم ن دواریرفته بود ام

گذاشتم رو پدال گاز دور زدم به سمت   حکمروشن کردم پام م نی شدم آرتام سوار شد ماش  نیخوابوندمش سوار ماش 

 بهش نگاه کردم رو به آرتام گفتم: نهی تهران برگشتم؛ از آ

 

 زنهینبضش م نی چک کن بب-

 

 تکون داد به سمت عقب برگشت و بعد از چک کردن گفت:   سرش

 

 م یبرس یدرمونگاه هیچه قدر مونده به  فهیضع  یلیخ یآره ول -

 

 ساعت  می حدوداً ن-

 

 سر جاش نشست:  رونیکالفه داد ب نفسش

 

 دونن چون ما.. یهمه ما رو مقصر م یچ  وفتهیب یاگه اتفاق-

 

 رو بهش گفتم:  تیبا عصبان دمیحرفش پر  وسط
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 ریمرتب نبضش بگ یحرف بزن  نکهی ا  ینجایتو هم به ا وفتهی براش نم یاتفاق چ یه-

 

 

 

خودم حالم خوب نبود باالخره بعد از چند   یدونم االن تو چه حال  ینزد م یبرگردوند حرف شهیبه طرف ش  سرش

جون دختر تو بغلم گرفتم وارد درمونگاه  یشدم جسم ب اده یپ  نیاز ماش  یمعطل یب میکرد دایدرمونگاه پ هی قهیدق

 من به سمتم اومدند رو به من گفتند:  دنیشدم پرستار ها با د

 

 افتاده  یچه اتفاق-

 

 تصادف کرده -

 

اون گذاشتند و با خودشون به اتاق عمل بردند   یبرانکارد اوردند دختر رو رو هیتکون دادند   دنیفهم یبه معن  سرش

 اومد سمتم بهم گفت:  یکه اونجا بود نشستم که پرستار  یرو صندل 

 

 د یشما همسرش هست-

 

 نه-
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 برگه رو امضاء کنه نی باشه تا ا نجایاز خانواده ا  یک ی دیبا-

 

 که دستش بود نگاه کردم رو بهش گفتم: یبرگه  به

 

 کنم  یمن امضاء م -

 

 شهیخوب م یل یخ دیکن دایاز خانواده اش پ یز یچ یآدرس هی  دیباشه فقط اگه بتون-

 

 تکون دادم که اونم بعد از امضاء کردن من رفت؛ آرتام به سمتم اومد هراسون رو به من گفت: سرم

 

 شد یچ-

 

 عمل بشه  دیبا-

 

 شه یخوب م-

 

 ست یمعلوم ن-

 

 کنار من نشست رو به من گفت: اونم
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 م یکن کاریحاال چ-

 

 م یریبا خانواده اش تماس بگ دیبا-

 

 ه یاون دختر ک میدون یاما ما که نم-

 

 باشه یزی چ نشیتو ماش دیبا-

 

 با تعجب بهم نگاه کرد گفت: آرتام

 

 که من برگردم اونجا یانتظار ندار-

 

 مونم یم نجایانتظار دارم تو برگرد همون جا منم ا   نیهم قایدق-

 

 توش باشه نابود شده  یکه داغون شد هر چ نی اون ماش-

 

 رفتنش که ضرر نداره -
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 از جاش بلند شد:  یحرص

 

 شد به من خبر بده   یهر خبر یول رمی خب من م  یلیخ یگیم یچ  هیتو    گمیم یمن هر چ-

 

از    یزیچ هیبودم که حداقل   دواریاز سالن خارج شد ام چ یباشه تکون دادم که آرتام بعد از گرفتن سوئ یبه معن سرم

حضور   تی وضع نی تو ا  دیاونا با  یسخت بود حرف زدن ول نکهی با ا رمیکنه تا با خانواده اش تماس بگ دایدختر پ نیا

 داشته باشند. 

 

 

 

 نا” ی“آو

 

زد رعب   یکه به پنجره م یدیبود و بارون شد  کی باز کردم به دور اطرافم نگاه کردم که همه جا تار آروم آروم پلکهام

به جونم افتاد نفسم حبس شد، به  کباره یکه  یکرد. دستم تکون دادم گذاشتم رو سرم از درد یم شتریوحشتم رو ب

 یاهیافتاده س  یکجام و چه اتفاق میم کدونست  ینم  یچ  همهبود از  یکنم؟ذهنم خال  یم کاری چ نجایخودم اومدم من ا 

سوخت بدنم انقدر کوفته شده بود   یو چشم هام م دیچرخ یدور سرم م ایزد دن یدامن م شتریاتاق به حال بدم ب  نیا

و  شهیم رمیدونستم با تکون دادن دست و پام دردش دامن گ یتو تنم نمونده بود تا آن تکون بدم م یجون  یکه حت

کرد  سیاشک تمام صورتم خ دمیزد از ترس به خودم لرز رونیکه ب یبا رعد برق چم، یشه از درد به خودم بپ یم عثبا

 بلند گفتم:  یزدم و با صدا غی و ناخواسته ج

 

 ست؟ ین یکس-
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 چ یشد که تن صدام باال بره و بدون ه یکجاست باعث م نجایهستم ا  یدونستم ک  ینم  نکهی و از ا اضطراب،هراس

حالم بهش زل  یب یاومد تو با چشم ها   یکیوقفه من   یب یها ادی با داد و فر  رم، یبگ یاری یکمک بخوام از کس  یلیدل

 تنش بود به سمتم اومد نگران بهم گفت:  یدیزدم که روپوش سف 

 

 شده یچ-

 

 با زبونم تر کردم:  لبم

 

 من کجام-

 

 بهم زد گفت: یکنار، لبخند دمیکه ناخداگاه خودم کش ره یبه طرفم دراز کرد تا دستم بگ دستش

 

 ی مارستان یب یتو تو  ی از من بترس ستیالزم ن-

 

 مارستان یب-

 

 آره تکون داد ادامه داد:  یبه معن  سرش

 

 ی هم داشت یعمل سخت ، یتصادف کرد-
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که لرزش صدام به وضوح معلوم بود رو   یآروم در حال یبرام مبهم بود ناخداگاه با صدا یگلوم چنگ زد همه چ بغض

 بهش گفتم:

 

 خانواده ام کجان-

 

 ابروشو داد باال:  یتا هی

 

 م یریبا خانواده ات تماس بگ یتا به ما بگ  یایکه تو بهوش ب می منتظر بود میدون یما نم-

 

به اون خانوم که  مارستان، یمن اورده بود ب یبود و نه اونا کنارم بودند پس ک ادمی  یشد نه خانواده ا ینم  نیاز ا  بدتر

 پرستار رو بهش گفتم: دمیحاال فهم

 

 مارستان ی آورد ب یمن ک-

 

 اد؟ ینم ادتیجوون..،  یآقا هی-

 

 نه تکون دادم که رو به من گفت: یبه معن سرم

 

 به سرت اومده  یچ  ستیکنه معلوم ن نهیتو رو معا  ادیدکتر صدا کنم که ب رمیاالن م-
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 نم یاون آقا رو بب  شهیم-

 

 ش ینیبب یتون  یدکتر م نهیبعد از معا -

 

 ای ارمیبه خاطر ب یاون مرد جوون همه چ  دنیتونستم با د یم  دیباشه تکون دادم که اونم رفت، شا یبه معن سرم

سوال کردنش که  ینداشتم ول قیحقا دنیبه فهم یدیام چ یه  نکهیرم اومده با اس  ییحداقل ازش بپرسم که چه بال

وارد اتاق شدند به اون مرد نگاه کردم و با عجز  یانسالیمرد م هی ضرر نداشت..در اتاق باز شد همون پرستار به همراه 

 التماس رو بهش گفتم: 

 

 سرم اومده  ییبال  یچ  دیلطفا بگ-

 

 کردنم سرش با تاسف تکون داد گفت:   نهیمعا ینگام کرد به سمتم اومد و بعد از کل محزون

 

 اتفاق افتاد  دمیترس  یکه م یز یاز چ-

 

 تو چشم هام حلقه بست:  اشک

 

دونم   ینم  یحت ینه خانواده ا  شناسمینه خودم م ادینم ادمی  یچ یمن افتاده چرا ه  یبرا یچه اتفاق دیتورخدا بگ-

 اومدم  نجایکه به ا شده یچ
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 ی شد  یکه به سرت خورد دچار فراموش یدیدخترم متاسفانه با ضربه شد-

 

و م گوشم تا از امواج  دستم گذاشتم ر  اوردیمن م ادی یشد و حقارت بدبخت یکه تو سرم اکو م یکلمه ا ، یفراموش

زدم  یافتاده بودم که فقط دست و پا م  یباتالق یدست بردار نبود انگار تو یکه تو سرم بود از من دور شه ول  یمنف

 بازم به دکتر نگاه کردم که رو به من گفت: مهین یو با چشم ها دیکش ریتونستم خودم نجات بدم سرم ت ینم

 

 گرده یبا مرور زمان حافظه ات بر م-

 

 : رونیتو تنم نمونده بود تا دستم از دستش بکشم ب  یجون یگذاشت رو دستم حت دستش

 

 آروم باش -

 

تو گلوم بود مانع از  یسوخت بغض  یم ه ی چشم هام بر اثر گر ختی ر یشده بود و رو گونه ام م  شتریاشک هام ب شدت

مونده بود و   یتو تنم باق یدونم چم شده بود تو شوک حرف هاش بودم نه جون یشد تا نفس راحت بکشم نم یم  نیا

و دهنم باز    دیلرز یضربه زد دست هام م مرمدکتر هراسون نگام کرد سرم بلند کرد با دستش به ک یدنینفس کش

که   یدیشد یزد با سرفه  یبال بال م ژنیذره اکس هی یبودم که برا یکردم تا بتونم نفس بکشم مثل ماه یبسته م

که اونجا بود   یاتاق پر کرد پرستار یهام فضا  هیگر  یکه تو گلوم بود شکست و صدا یکردم راه نفسم باز شد بغض

 در آغوش گرفته بود نگاه کرد گفت:که من  ید تو آغوشش سرم نوازش کرد دکتر به پرستاریاومد سمتم من کش

 

 بهش دست بده  یدوباره حمله ا شهیو باعث م  یحواست بهش باشه تو شوک بد-
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  قهیدونم چند دق یبغلش خفه کردم نم یاش هق هقم تو نهیفرو کردم تو س شتریسرم ب رون، ی گفت از اتاق زد ب نیا

 زد رو به من گفت:  ینی گذاشت رو تخت، لبخند دلنش گذشته بود که باالخره آروم شدم من آروم

 

 درمانت وجود نداره  یبرا یمگه دکتر بهت گفت که راه  یکن یم هیچ  نکارایا-

 

 لب زدم: آروم

 

 گرده  یحافظه ام بر م-

 

 گذاشت رو موهام نوازش کرد: دستش

 

 آره  ، یمواظب خودت باش ینکن یتاب یب  گهیکه د یاگه قول بد-

 

 

 

 دیزنه، پتو رو روم کش یبا محبت باهام حرف م ینجور ینگاه کردم معلوم بود که دلش به حالم سوخته که ا بهش

 گفت:

 

 ی بهتره که بخواب-
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 اون مرد به پرستار نگاه کردم رو بهش گفتم: یآور ادی با

 

 نمش یبب  تونمیدکتر م نهیبعد از معا  دیشما گفت نمی بب مارستانیکه من اورد ب  یاون شخص  خوامیمن م-

 

 بذار فردا ستیخوب ن ادیوقته تو هم حالت ز  ریاالن د-

 

 نم یاون بب دیبذار  بره یاما من خوابم نم-

 

 دمیکه اونجا بود رفت و بعد از اتمام کارش به سمتم اومد به دستش نگاه کردم که د یمن دور شد به سمت کمد از

 بزنم که سوزنش تو دستم فرو کرد:  یخواستم حرف اره یتو دستشه و اون به سمت دستم م یسرنگ

 

 کنه که خوابت ببره  یکمک م نی ا-

 

که   یبود، رو صندل چ یکه بدنم داشت ه یدر مقابل درد یسوخت ول  یم  یکمی جاش  دیکش رونیاز دستم ب سرنگ

 کنارم بود نشست رو به من گفت: 

 

 شی ن یبیبخواب، فردا م ریبگ-
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باز  یکرد بدنم کرخت شده بود و چشم هام بر اثر خواب آلودگ یشده بود انگار داشت اثر م نی رو هم سنگ پلکهام

ابوس و که توش پر بود از ک یشد به آغوش خواب فرو رفتم خواب  ره ی که خواب بر من چ دینرس  قهیموند به دو دق ینم

 مشخص. نا  ی نده یاضطراب از آ 

 

 

 

  یک یتونستم پاهام و اون   یبهتر شده بود و م کمیدادم درد بدنم  هی که پشتم گذاشت تک  یکمک پرستار به بالشت با

 دستم که نشکسته بود تکون بدم:

 

 جات راحته -

 

 بهش نگاه کردم لبخند زدم: یقدردان با

 

 ممنونم ازت -

 

 رو صورتش نشست: یلبخند

 

 ی به بعد من رو مرجان صدا کن نیاز ا   یتونی در ضمن م نهیمن کارم ا-
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که به  هینمونده بود هر ثان یتا مالقات باق  یباشه تکون دادم نگاهم ازش گرفتم به ساعت دوختم زمان یبه معن سرم

که به برگشتن حافظه   یدیام  نیآخر دمیترس   یشد و م یم شتریشد اضطرابم هر لحظه ب  یم کی ساعت مالقات نزد

  بهیآدم غر ه یاما اگه  ارمیب ادیبه  یمرور زمان همه چ هتونم ب یشک اگه از خانواده ام باشه م یام دارم از دست بدم ب

تونم تا برگشتن   یم مارستانیدونم با مرخص شدن من از ب  یدم و نم یاز دست م دممیام  یروزنه   نیباشه آخر

 مرجان دستش گذاشت رو دستم: کنم؛  یحافظه ام کجا زندگ

 

 دختر  یخ یچرا انقدر -

 

 ترسم یم-

 

 ی از چ-

 

 شد لب فرو بستم هراسون به مرجان نگاه کردم:  یم کینفر که به اتاق نزد هی یپا یجوابشو بدم که با صدا خواستم

 

 مگه ساعت چهار -

 

 فشرد رو به من گفت:  یتکون داد دستم که تو دستش بود کم  سرش

 

 آروم باش -
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و   یاهیپر شده بود از س  میکه وجودم افتاده بود مقابله کنم؟زندگ یبر ترس یجور   یتونستم آروم باشم؟چ یم مگه

که رو   یدر ضربان قلبم اوج گرفت مالحفه  گره دستی خوردن تکون با…کردن بود یزندگ ی برا دمینور ام  نی آخر نیا

شد، چهره   انیدر نما یقامت دو تا مرد جلو  هتخت بود تو دستم جمع کردم فشردم و نگاهم به سمت در دوختم ک

که از خودم داشتم نا به جا بود..مرجان بهم نگاه کرد با  یتعجبم نداشت انتظارات  یشون برام آشنا نبود جا

شناختم چون اتاقم   یکه نم یضطراب با اون دوتا مردحاال من بودم پر از ا رونیگفتن:نگران نباش از اتاق رفت ب

داشت به  یبور یکه مو ها  یاون مرد می اتاق حضور داشته باش نی که ما سه نفر تو ا میبود ونستهبود راحت ت یخصوص 

 سمتم اومد رو به من گفت:

 

 ن؟ ی بهتر شد-

 

 با زبون تر کردم: لبم

 

 د؟ یهست یممنون، شما ک-

 

کنم و  دایپ از خانواده ام  یبزنه که سر نخ  یبودم تا حرف دیام نی دوختم به اون مرد و نگاهم ازش نگرفتم و به ا چشم

 رو سرم آوار شد: ایکه زد دن یخانواده ام باشه اما با حرف یاز اعضا   یکیخودش   دیشا

 

که به خاطر  نیبود  ده ید بیشدت آسما افتاد شما به  نیکه ب ی ترم آراد، با تصادف کیبرادر کوچ نی من آرتامم و ا-

 . دیکرد داینجات پ مارستانیزود رسوندن شما به ب

 

 شد: ری از چشم هام سراز یاشک قطره 
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 د یچرا نجاتم داد  رم، یبم  نیذاشت یکاش م-

 

 اسمش آراد پوزخند زد به سمتم اومد رو به من گفت: دمیکه حاال فهم یمرد اون

 

 تشکر کردنته  یبه جا-

 

 بهش انداخت رو به من گفت:  ینگاه تند آرتام

 

 خوام یمن معذرت م-

 

 ست یمهم ن-

 

 … حافظه تون  دمیشن-

 

 گفت:  رونیادامه نداد، نفسش کالفه داد ب گهیحالم شد که د یاونم انگار متوجه  نیی انداختم پا سرم

 

 موندن  یبرا دیدار ییجا-

 

 کرد گفت:  نگاهی آرتام به آراد ، …دو برادر  نیا ن یبلند کردم بهش نگاه کردم چه قدر فرق بود ب سرم
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 کنه یم یمگه فرق-

 

  دیبشم که شا ریحق  دیبا ینطوری کنم ا یتوش زندگ دیکه با یمکان هی یگلوم گرفت چه قدر بدبخت بودم که برا بغض

 :گفت بهم  آراد به توجه بدون آرتام ، …تلخم  یگذروندن زندگ یبده برا یا انهیبه من آش ادیدلش به رحم ب یکی

 

 د ینگفت-

 

 که لرزشش به وضوح معلوم بود رو بهش گفتم: یصدا با

 

 موندن ندارم یبرا یندارم مسلماً جا ادیبه   یچ یکه ه یوقت-

 

 نگران نباش ما.. -

 

 :دمیحرفش پر  وسط

 

 خوام که سر بارتون باشم ینم-

 

 زد رو به من گفت:   یدلگرم کننده ا لبخند
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بلکه به خاطر  ستیلطف ن یکار به نشونه  نی پس ا میاتفاق ما هم هست نی مسبب ا یرو نگاه کن هیطرف قض هیاگه -

 جبران بشه.  دیکه با یاشتباه 

 

 گفت: یبا اخم به برادرش نگاه کرد رو بهش با تند آراد

 

 باهات حرف بزنم  تونمیم-

 

 :بهم نگاه کرد آرتام

 

 شتون یپ میایبازم م-

 

  یکه عصبان یباشه تکون دادم که آرتام با گفتن خداحافظ اتاق ترک کرد و آرادم پشت سرش در حال  یبه معن سرم

کرد باشم چون معلوم بود که  یکه آرتام داشت در حقم م یبودن کمک دواریتونستم به ام  یبود درو محکم بست؛ نم

 کنه.  یزود عوض م یلیرو خ ه بد یو مطمئنم که نظر آرتام که به من سر پناه  ستین یآراد راض

 

 

 

 “آراد”
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داشتم خودم کنترل   یکه سع یپشت سر آرتام رفتم دستش گرفتم اونو به سمت خودم برگردونم در حال تی عصبان با

 کنم رو بهش گفتم:

 

 ی گفت یم یبود داشت یچ  اتیچرند نی ا-

 

 ی داشت یا گهیانتظار د -

 

 م یستیما مسئول اون دختر ن-

 

 م ی تصادف داشت  نی تو ا  یما هم سهم یول -

 

 گفتم:  ظیبا غ دمیتو موهام کش  یدست رونیکالفه دادم ب نفسم

 

 رو من حساب باز نکن  یبکن ول  خوادیدلت م یهر کار-

 

 کنارش رد شدم خواستم برم که آرتام بهم گفت: از

 

 تو بمونه  شیپ  دیاتفاقاً با-
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 برگشتم: سمتش به

 

 حرفتو  نی ا رمیگ یم ده ینشن-

 

 بهم گفت:  سادیبه سمتم برداشت روبه روم وا  یقدم

 

 کرد دایخانواده اش پ شهینم  رونیافتاده بود ب نیکادو که از ماش  هیکه منفجر شد و جز   نی اون ماش  ستین یچاره ا-

 

 ادیب ادش ی  دیاز کجا معلوم شا-

 

 ادیاگه ن-

 

 که ضرر نداره  امتحانش-

 

 تو بمونه  شیپ دی نداشت با یریاگه تاث   یباشه برو بهش نشون بده ول-

 

 توهم: دمیکش اخمام

 

 خودت نگهش دار شیپس پ  یانقدر عالقه دار  یوقت-
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 رفته که نامزد دارم ادتیتونم    یمن نم-

 

 مشکل توئه -

 

  نیکرده بود از ماش دایکه آرتام پ  یی رفتم تا اون کادو نیبه حرف هاش گوش بدم به سمت ماش نستادمیوا  گهید

  یکه تو صندل  یی کادو دیارز یبه امتحانش م ینداره ول یر یتاث چ یدونستم نشون دادنش ه یبردارم بهش نشون بدم م

تونستم باز اون دختر    یربع وقت بود و م هی اترفتم تا وقت مالق مارستانیعقب گذاشته بودم برداشتم به سمت ب

در بچرخونم که آرتام اومد کنارم رو به من  ره یبلند خودم به سمت اتاقش رسوندم خواستم دستگ یبا قدم ها نمیبب

 گفت:

 

 تو بمونه  شیپ دیبا ومدین ادشی یز یآراد اگه چ-

 

 زد رو به من گفت:  یگره خورده بهش نگاه کردم که لبخند تلخ  یابروها با

 

 بارم شده به حرفم گوش بده  نیاول  یبرا-

 

 در اتاق باز کردم وارد اتاق شدم.  رونیکالفه دادم ب نفسم
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 برداشتم لبخند زدم گفتم: یمن هراسون بهم نگاه کرد ترس تو چشم هاش کامال معلوم بود به سمتش قدم دنید با

 

 ا یداداش منو رام خودت کن یتونست  خوب-

 

 تو هم:  دیکش اخماش

 

 متوجه منظورتون نشدم-

 

 که تو دستم بود به سمتش پرت کردم گفتم: ییکادو سادمیزدم بغل تختش وا  پوزخند

 

 واگذار کردم به خودت یاون نامه رو که داخل جعبه است بخونم اما حاال که زنده ا یقرار بود هر وقت مرد-

 

هام  هیکنا  شیتختش بود دستش به طرف آن جعبه سوق داد؛ حرف هام و ن یشد که رو ده یکش ییبه کادو نگاهش

  کی گل کوچ کی بود که داخل جعبه قرار داشت در جعبه رو باز کرد نامه و   یزیآن چ یو تمام تمرکزش پ  دیشن ینم

نامه رو باز کرد و  شه، یتو زندگ یکس که دیشد فهم یاون م دنیسخت نبود با د ادیحدسش ز رون، یاز جعبه اورد ب

 چشم دوخت به نوشته هاش، با تموم شدنش سرش بلند کرد بهم نگاه کرد گفت:

 

 نبود یا گهید  زیچ نی جز ا-
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 کرد  دایو آرتامم اونو پ رونیپرت شد ب نی ماش شهیاز ش  نکهیموند اونم به خاطر ا نیفقط هم-

 

 گذاشتم رو تخت:  دستم

 

 اومد  ادتی  یزیحاال چ-

 

 نه تکون داد و نامه رو داد به من گفت: یبه معن  سرش

 

 ناست یکه اسمم آو  دمیفهم نیفقط هم-

 

 گره خورده نامه رو از دستش گرفتم مشغول خوندن آن شدم: یابروها با

 

منم دوست دارم   یکه باهام ازدواج کن  یعجله دار  یلیدونم خ ینمونده م یمشترکمون باق یتا زندگ یزیچ  نای“آو

بهم زنگ بزن تا حتما  یدیدارم رس زی قبل از ازدواج برات سوپرا هیهد  نی زودتر تموم بشه به عنوان آخر یهمه چ

 !”یبر دیبهت بگم کجا با

 

 نگاه کردم رو بهش با حرص گفتم:  نای اسمش آو دمی اون دختر که حاال فهم به

 

 ن یهم-
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 توهم:  دیاخماش کشمتقابال  اونم

 

 ازدواج کنم.  یکیکه قرار بود با  دمیفهم نویفقط ا دمینرس یسر نخ  چ یمنم خودم ناراحتم که به ه-

 

 : رونیکالفه دادم ب نفسم

 

 بود  یاون ک ادینم ادتی-

 

 نه-

 

از من   ینجوری ا یتونستم به آرتام نه بگم وقت  یم یجور ی رفت چ  نی شانسم از ب نی اون آخر  اوردنین ادیبه  با

درست   یغلطه چ یدونستم چ  یشده بودم نم یبارم شده به حرفش گوش بدم؛ کالفه عصب  هی  یخواهش کرد که برا

تونستم به   ینم یول   ادیبه سرش م ینبود چ  همبرام م نکهیشهر با ا نی رها کردنش تو ا ایدختر به خونه ام  هیاوردن  

بود و با  شی پر از تشو   میزندگ رونیکار بکشم ب  نیودم از ا دردسر خ یکنم تا ب دایپ یراه حل دیبگم با  یزیآرتام چ

 دستم محکم کوبوندم به تخت: تی شد، با عصبان یم نمی دختر بدتر از ا نیآوردن ا 

 

 لعنت بهت! -

 

 گفتم:  تیبزنه که رو بهش با عصبان ینگاه کرد خواست حرف  بهم

 



 باران عشق 

71 
 

 صدات بشنوم خوامینگو نم یچ یه-

 

 . دمیدر بهم کوب رونیبزنم از اتاق زدم ب یحرف نکهیگرفتم و بدون ا ازش نگاهم

 

 

 

 نا” ی“آو

 

 … روز بعد  سه

 

  یب نکهیاز ا دمیترس یم یراحت بشم ول  مارستانیخواست زودتر از اون ب  یدلم م نکهیقرار بود مرخص بشم با ا امروز

چند روز آرتام به من سر زد و با حرف هاش قصد داشت   نی به خاطر ندارم؛ تو ا یزیچ چ یکه ه یشهر نی پناه بشم تو ا

 ادیمن بدش م دنیاز د  یآراد که حت ی موندن تو خونه  شدینداشته باشم اخه مگه م ینگران چ یکه من آروم کنه و ه

  دینداشتم با  یسر کنم چاره ا  یمرد نی تونم با همچ  یو چطور م اد یبه سرم ب یچ  نیدونستم بعد از ا  یکرد نم یزندگ

کردم؛ از تخت بلند شدم  یقبول م یخواستند به من بدند با خوشحال یکه م یپناه  نی کردم و به هم  یسکوت م

 یمن بود و چه قدر ممنونش بودم که بهم کمک م یبرادر حام هیبود تن کردم مثل  ده یآرتام برام خر روزیلباسام که د

آراد   ی نهی به س نهیکه هنوز ضعف داشتم به طرف در اتاق رفتم که در باز شد س یسست در حال یکرد؛ با قدم ها

  یآوردن حرف ها ادیبا به  ، یبود که عصب  لومشدم چون قدش بلند بود سرم بلند کردم تو چشم هاش نگاه کردم مع

 تو هم رو بهش گفتم: دمیکه اون شب بهم زد اخمام کش

 

 چه طرز اومدنه  نی ا-
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 زد: پوزخند

 

 به سکوت  یدم و تو هم ناچار  یدلم بخواد انجام م یمن هر کار-

 

 نگاهم ازش گرفتم:  د؛یکش ینامرد بود که حقارت من به رخم م چه

 

 برو کنار -

 

 باهات حرف دارم -

 

 کردم از در فاصله گرفتم که اونم اومد تو در پشت سرش بست رو به من گفت:  سکوت

 

 نره که من تو رو فقط به خاطر برادرم قبول کردم ادتی-

 

 زدم:  یتلخ  لبخند

 

 کنم  یبا تو زندگ امینداشتم مجبور شدم که ب ییجا نکهیتوهم فراموش نکن که به خاطر ا-

 

 ی این یتون یمجبور، م-
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به حالم نبره که با  یکردم آراد پ  یسع  یکه بغض تو گلوم بود ول یکردم در حال  یبا انگشتم باز نیی انداختم پا سرم

 رو بهش گفتم: اره، یحرف هاش چه به روزم م

 

 ندارم  یچاره ا-

 

 اتفاقا خوب شد! -

 

لبش   یگوشه  یلبخند که یمقدمه گفت با تعجب بهش نگاه کردم که به سر تا پام نگاه کرد در حال یکه ب یحرف با

 بود بهم گفت: 

 

 خوره  یکارا م  نیات به ا  افهیداشتم، تو هم که ق ازیبه خدمتکار ن-

 

 حرص رو بهش گفتم:  با

 

 من بشم کلفت تو؟ -

 

 تو رو به خونه ام راه بدم. یانسان دوست  یاز رو ینجوریهم  یالبد انتظار داشت-

 

 : رونیکالفه دادم ب نفسم
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 کنم یم  دایموندن پ یبرا ییجا هیکه خودم   یبه آرتام بگ یتون  ینشده م ریهنوزم د -

 

  یخوب م یکردن من ادامه بده وقت  ری خواست به تحق یم یمحکم رو هم گذاشتم تا ک تی عصبان  یهام از رو چشم

 بود رو بهش گفتم: نیی که سرم پا یجز موافقت!؛ در حال یموندن ندارم و چاره ا یبرا ییدونست که جا

 

 باشه-

 

 دمینشن-

 

 هام مشت کردم: دستم

 

 کنم که به عنوان خدمتکار تو خونه ات بمونم  یقبول م-

 

 حاال شد-

 

کردند رو  دا یبا رفتن اون بغض تو گلوم شکست و اشک هام رو گونه ام را خودشون پ رونیباز کرد از اتاق رفت ب در

دونستم که  یقلبم آروم بشه، م نیتا بلکه ا ختمیکه داشتم اشک ر  یاه یبخت س یسرد اتاق نشستم و برا  یها نیزم

تونستم انجام   ینم یتجربه کنم و جز سکوت کار نی از ا  تربد یبه بعد قراره روز ها نیفقط شروع ماجراست و از ا  نیا

 بدم.
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وم بود شگفت زده شدم، ر  یکه جلو ییبا یز  یخونه  دنیشدم، به عمارت رو به رو نگاه کردم با د اده یپ  نیماش از

کرده بود؛ نفس  جادیا یقشنگ یآن انجام داده بودند هارمون  یکه گوشه  یها نیبزرگ بود و با تزئ یلیخ اطشیح

کردم انگار   یگل ها رو استشمام م یباشم بو  داشته یآنکه اراده  یگل ها مشامم پر کرده بود و ب یبو  دمیکش قیعم

من  دنیکابوس من باشه، آراد با د  نجایقراره ا گهیخونه مطلق به آراد و چند روز د  نی رفته بود که ا  ادمیبه کل 

 پوزخند زد اومد سمتم گفت:

 

 تو  ییایب یخوا ینم-

 

شده بود  ده ی چ قهی ماهرانه و با سل یقشنگ تر بود و همه چ اطشیخونه از ح  ینزدم با آراد وارد خونه شدم تو یحرف

خواست هر نقطه  یاتاق بود نگاه کردم معلوم بود که اتاق خواب هاش باالست دلم م یکه گوشه  یچ یمارپ یبه پله ها

 شد:  یبا وجود آراد نم یخونه رو نگاه کنم ول  نی ا ی

 

 یاستراحت کن  یبر یتون یم-

 

 زه یکار تو سرم بر یکل ایکنم و   زی خونه رو تم یهمه جا گهیکردم االن بهم م یخوردم فکر م  کهیکه آراد زد  یحرف با

 کردم: یحرفش انگار اشتباه فکر م  نیبا ا  یول  نمیچشم هام بب  یجلو یبدبخت  یروز اول نیکه هم

 

 ی سادیچرا وا-
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 که.. یمگه نگفت-

 

 : دیحرفم پر  وسط

 

 یاستراحت کن  یتونیامروز م-

 

 ممنون -

 

از پله ها   رونیتونم استراحت کنم؛ نفسم کالفه دادم ب یبه من نگفته بود که کجا م ینزد از پله ها باال رفت حت یحرف

  یروز من برا  نیخواست امروز آخر  یخواب آروم م  هیراه رفتن نداشتم دلم  ینا یباال رفتم انقدر خسته بودم که حت

  یم  یخوب نبود ول  یاالن همه چ نکهیشه با ا  یروال خارج م از  یدونستم که همه چ  یآرامش بود از فردا م یلحظه 

پله بود باز کردم وارد   کیکه نزد یاتاق نی به اتاق ها نگاه کنم در اول نکهیبشه؛ بدون ا  نی دونستم که قراره بدتر از ا

بود   ده ش یطراح  دیو سف یاس یبه رنگ  یرنگ بود و همه چ  یاس ی بشیبه اتاق کردم که ترک ینگاه سر سر هیشدم 

چشم هام رو هم گذاشتم   دمیاتاق بود نگاه کردم به سمتش رفتم رو تخت دراز کش یکه گوشه   ید یبه تخت سف

 یقدم ها  یگذشته بود که با صدا قهیدونم چند دق یرفته بود که در ببندم؛ نم ادمی یانقدر بدنم کوفته بود که حت

دونستم االن    یم نیی شدم سرم انداختم پا  نی شرمگ دآرا دنیچشم هام باز کردم رو تخت نشستم با د هراسون یکس

 شدم: یم خ یاستراحت کردن برم توب یکجا رو برا دمی ازش نپرس  نکهیبه خاطر ا

 

 نای آو-

 

 فرصت بدم رو بهش گفتم: نکهینگاه کردم و بدون ا بهش
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 … یبرا  ییجا هینگاه کنم  نکهی بدون ا نیهم  یبرا دیمن خسته بودم شما هم نگفت-

 

 : دیحرفم پر  وسط

 

 ومدمین نجایا  لی دل نی من به ا-

 

 تعجب بهش نگاه کردم که رو تخت کنارم نشست بهم گفت: با

 

 ی قبول کن یبزن یحرف نکهی بدون ا گمیمن م یو هر چ  یحد خودت بدون دیامروز با نی از هم-

 

حرف ها رو به من بزنه..، اشتباه از من بود   نی تا ا  نجایخودش به من بفهمونه اومده بود ا یدوباره برتر  نکهیخاطر ا به

حرفش متوجه شدم   نی با ا یداره ول   تی انسان کمیکردم  یدادم فکر م ح یکه کردم براش توض یک یکار کوچ یکه برا

 تو هم رو بهش گفتم:  دمکشی اخمام ؛…نبرده  تی از انسان  ییبو چ یکه ه

 

شما   یکه در مقابل کار ها دیفکر نکن یبود که کارم درست نبود ول  نیدادم فقط به خاطر ا ح یمن اگه براتون توض-

 کنم  یسکوت م

 

بهم وارد شده بود چشم هام رو هم   کباره یکه  یسمت خودش از درد دیگذاشت رو دست شکسته ام من کش دستش

 : دیرگذاشتم که با خشم رو به من غ
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 کنم.   تی حال یا گهیجور د  دیبا  یست یباهات مثل آدم حرف بزنم ن نکهیا  قیتو ال  ، یکنیم یمن بلبل زبون  یبرا-

 

 فشار داد، از درد، اشک تو چشام حلقه بست: شتریب دستم

 

 ی ولم کن وحش -

 

 زد: پوزخند

 

 ی دیبودن من ند یتو هنوز وحش -

 

که کنار پنجره بود اصابت کرد درد دستم کم بود که کمرم بهش  یداد که کمرم به کمد از تخت بلند کرد هولم  من

 بلند گفتم: یکردم رو بهش با صدا یکه از درد هق هق م یاضافه شده بود در حال

 

 م یوسط زندگ یشد که افتاد داتیاز کجا پ ستیمرد معلوم ن  یاسم خودت گذاشت یاورد ریگ فیضع-

 

 نه من  ییتو  میکه افتاده وسط زندگ یاون-

 

 نزدم که به سمت در رفت گفت:  یحرف
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 دم که ساده ازت بگذرم  یبهت قول نم  یبهت نداشته باشم و گرنه دفعه بعد ی باش تا کار یدختر خوب-

 

 زدم: پوزخند

 

 ساده؟ -

 

تونست   یانجام داد آدم نم یرفتار وحش نی بود دستم شکسته همچ  ده ید  نکهیرفت؛ با ا  رونینزد از اتاق ب یحرف

  یم یاون دستم که دردش داشت من عاص روی گذاشتم سالمم  دست…کنه ینیب شیآدم پ نیبعد ا  قهیرفتار دو دق

کابوس تلخ باشه و  هیافتاده بود همش  قکه اتفا ییزا یچ  نینشستم کاش ا نیکرد لب هام از درد فشار دادم رو زم

رو فراموش کرده  یزی چ نکهی راحت داشته باشم بدون ا یتموم شده باشه و زندگ یکنم همه چ یچشم باز م یوقت

تا  شهیتلخ م  میآراد هر روز زندگ شینه که پ دمیچش یرو م  یکردم و طعم خوش یم یخانواده ام زندگ شیباشم و پ

  ششیدوست نداشتم پ یکنه ول یم یصب دونستم حرف هام اون ع یم  نکهیبا ا …ره یم دراز کوره  زنمیبهش م یحرف

 کنم.  یحرف هاش عمل  یاعتراض چ یباشم که همش به من دستور بده و منم بدون ه یآدم هی

 

 

 

  دنیرفت با د یکه داشت به سمت پله ها م یبلند شدم از اتاق خارج شدم که آراد در حال نیاون حال زارم از زم با

 کرد رو به من گفت: یمن مکث

 

شب ساعت هشت اومدم   ، یبرام نذاشت یا گهیراه د  یول یامروز کار کن خواستیدلم نم نکهیشرکت با ا  رمیدارم م-

 شام حاضر باشه. 
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 باشه تکون دادم: یبه معن سرم

 

 خوبه -

 

بود   یشکرش باق یداد، باز جا یرفتنش از خونه رو م دیبستن در نو  یکه، صدا دینکش یرفت و طول  نییپله ها پا  از

از پله   رونیتونستم بکنم نفسم کالفه دادم ب  ینم یکار چ یدرد دستم ه نی کنم و گرنه با ا زی که بهم نگفت خونه رو تم

  بود یک یبود شدم؛ به اطرافش نگاه کردم آشپزخونه بزرگ و ش ییرا ی از پذ یرفتم وارد آشپزخونه که گوشه  نیی ها پا

ها رو باز کردم قابلمه رو از توش در آوردم به ظرف نگاه کردم، حاال  نتینگاه کردن به آشپزخونه شدم در کاب الیخ یب

کالفه  فسمبود ن  ده یبلد بوده باشم از ذهنم پر یزیکردم حافظه ام که از دست دادم و اگه چ یشام آماده م  یبرا یچ

  یگره خورده  یبا ابروها  دیبرو برگرد با یدادم ب یکه بهم محول شده بود انجام نم یدونستم اگه کار یم رونیدادم ب

رفتم   فونیشدم به سمت آ الیخ یب فونیدرست کنم که با زنگ آ  یشام چ  یبودم که برا نی آراد روبه رو شم تو فکر ا

 برداشتم:  ینگاه کردم گوش جببود با تع ساده یکه وا یدختر جوون  دنیبا د

 

 بله-

 

 رهام زمی باز کن عز-

 

 دل بودم در باز کنم که بهم گفت: دو

 

 نترس نامزد آرتامم -
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که  ومدیداشت اشکم در م گهیباز کردم به سمت آشپزخونه رفتم انقدر فکر کرده بودم که سر درد گرفته بودم د در

 وارد آشپزخونه شد بهم گفت:  یکی

 

 ی کنیم کاریچ-

 

 یبهم م یحس هی یباهاش آشنا نبودم ول  ادیز  نکهیبا ا نجای رفته بود که رها اومده بود ا ادمی سمتش برگشتم به کل  به

 نجایبا من تا ا  دارید یآراد که نبود پس مسماً برا نهیتا من بب نجایا  ایشد ب یو گرنه پا نم ی گفت که دختر خون گرم

 کرد گفت: ره به سمتم برداشت به ظرف اشا یاومده بود، قدم

 

 ی درست کن یخوایم یچ-

 

 رو بهش گفتم: یناراحت با

 

 ستمیبلد ن یچ یه  دونمینم-

 

 زد:  یلبخند

 

 کنم  یکمکت م-
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 د ینه شما تازه اومد-

 

 گذاشت رو دستم: دستش

 

 تو باخبرم  یبا من راحت باش من از همه چ-

 

 زدم: ینگاهش کردم لبخند تلخ  محزون

 

 عادت کنم  دیبا-

 

 ادیب ادتیکه  یتا وقت  یآره ول -

 

 آره تکون دادم که رو به من گفت: یبه معن سرم

 

 م یاون آراد اخمو درست کن یبرا یچ  هی باهم  ایخب ب یلیخ-

 

 تو هم رو بهش گفتم: دمیاسم آراد اخمام کش یاداور ی با

 

 نداره  یروان یچشه تعادل روح ستیمعلوم ن وونهی آراد د یبهتره بگ-



 باران عشق 

83 
 

 

منو   دیرس یزن داداشش بود اگه به گوش آراد م یزدم نا سالمت  یرها تازه متوجه شدم که چه حرف یخنده  یصدا با

 زدم: یکرد، لبخند خجول  یم زی حلق آو

 

 نداشتم  یمن منظور-

 

 خنده گفت:  ونیم

 

 ی حقم دار دونمیم-

 

 مرغ در آورد بهم گفت: زریرفت از فر خچالیسمت  به

 

 م یمرغ درست کن وونهیآراد د نیا  یپس بهتره برا-

 

 به منم  و شد غذا کردن درست مشغول ، …باشه یحد خودمون نی کردم در ا ینگفتم فکر نم یزی زدم چ یلبخند

  مهیبعد خودم درست کنم بعد از دو ساعت باالخره غذا ن یدفعه ها یزد گوش سپردم تا بتونم برا یکه م های حرف

 رو کاناپه نشست رو به من گفت: وردا  رونیاز آشپزخونه ب دیگاز کم کرد دست من کش ریآماده شده بود رها ز

 

 ن یبش-
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 حرفش گوش دادم بغلش نشستم: به

 

 ی داد ادیممنون که بهم -

 

 ی درست کن یکه بتون کنمیم ادداشتیبرگه برات چند نوع غذا   هیتو    هیچه حرف نی ا-

 

 لبخند بسنده کردم که رو به من گفت: هینزدم به  یحرف

 

 از خودت بگو -

 

 گلوم گرفت: بغض

 

 بخاطر ندارم یزیمن که چ-

 

 نگام کرد: گرفته

 

 ناراحتت کنم  خواستمی شرمنده حواسم نبود نم-

 

 ست یمهم ن-
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 فکرت به سمت گذشته نره  گهیکه د شتیپ امیدارم م یبه بعد تا سع  نیاز ا -

 

 زدم: لبخند

 

 ی بهم سر بزن که شمیخوشحال م-

 

 زد:  چشمک

 

 گمیکه اومدم داستان عشق خودم آرتام برات م یبعد یسر  زنمیحتما م-

 

 قدرشو بدون  هیمرد خوب یلیآرتام خ-

 

 عشق گفت:  با

 

 دونم یم-

 

 کردن بهم داد گفت: ادداشتیبود برداشت و بعد از  زیم یکه رو برگه
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 چند نوع غذا برات نوشتم-

 

 ممنون -

 

 

 

 زد از جاش بلند شد گفت:   ینیدلنش لبخند

 

 برم مواظب خودت باش گهیمن د-

 

  بیکه رها برام گذاشته بود برداشتم تو ج  ادداشتی رون، یاز خونه رفت ب یگفتم که اونم بعد از خداحافظ  یا باشه

  یرفته بود لباسم عوض کنم بعد از سر زدن به غذا به سمت همون اتاق ادمیمانتوم گذاشتم انقدر حواسم پرت بود که  

از قبل کوفته و گرفته  شتریبدنم ب چ ی استراحت کردن رفته بودم که به لطف آراد استراحت که ه  یرفتم که قبال برا

داشتم پس  وقت  یساعت   هیدرد کمرم آروم بشه تا اومدن آراد  کمیخواست که  یحموم آب گرم م هیکرده بود، دلم 

اون همه لباس چشم هام گرد  دنیداخل کمد نگاه کردم با د یدر کمد باز کردم به لباس ها  رمیتونستم دوش بگ یم

لباس برداشتم گذاشتم رو تخت وارد حموم شدم بعد از  نی داخل کمد و کشو بود مناسب تر یلباس   یهر نوع زشد ا

در شالم رو موهام که  یکه با صدا رون یتنم کردم خواستم از اتاق برم ب لباسام رونیدوش گرفتن از حموم اومدم ب

  یآراد بذارم اما با حس سوختگ  یشده بود جلو ده که آما ییتا غذا رونیآزادنه رها شده بود گذاشتم از اتاق رفتم ب

 به آراد سالم کنم با عجله به سمت آشپزخونه رفتم.  نکهیدستپاچه شدم و بدون ا 
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بود به هدر  ده یغذا کش نیا  یکه رها برا ین به غذا آه از نهادم بلند شد تمام غذا سوخته بود و تمام زحمت نگاه کرد با

 رفت:

 

 ی ومدی هم بر ن کیکار کوچ هیاز پس    نمیبیم-

 

 یبه من نگاه م داده با پوزخند داره  هی تک   واری که به د یدر حال نهیآراد دست به س دمیپشت سرم نگاه کردم که د به

افتاد و من نتونستم کارم درست انجام بدم  یچه اتفاق  شیپ قهیرفت که دو دق  ادمیآراد به کل  ی افهیق دنیکنه، با د

 تو هم رو بهش با حرص گفتم:  دمیاخمام کش

 

 سوخت   یکه درست کردم ول ین یبیم-

 

 به غذا اشاره کرد: دیخند

 

 م ی نیب یدارم م-

 

 رو بهش گفتم: رونیکالفه دادم ب نفسم

 

 کنمیدرست م یز یچ هیکنم برات  یم زیتم نجاروی شما برو استراحت کن من ا-
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  یتو راه ی و گرنه با خوردن غذا ارنیزنم رستوران برام غذا ب ی زنگ م خوادینم یقبل بسوزون  یکه باز مثل دفعه -

 شم یم مارستانیب

 

رفت با   رونیلبش بود از آشپزخونه ب یگوشه  یکه لبخند کج  یاونم در حالگره خورده بهش نگاه کردم که  یابروها با

راحت   ی شده بود بعد از جمع کردن و مرتب کردن آشپزخونه نفس یرفتن آراد به اطراف نگاه کردم چه افتضاح 

بلند شد آراد   فونیزنگ آ یرفتم که صدا رونیب خونهآشپز یزی از تم نانی نگاه گذرا انداختم و بعد از اطم هی دمیکش

 رو به من گفت:  ومدیم نیی که از پله ها پا یدر حال

 

 غذا رو آوردن -

 

نشست مشغول   یرفت رو صندل شیناهار خور زینزدم رو مبل نشستم که اونم بعد از حساب کردن به سمت م یحرف

خورد که انگار چند سال غذا    یگشنه ام بود آراد همچنان و با ولع م یلینخورده بودم و خ  یچ یشد از صبح تا حاال ه

 که دهنش پر بود گفت: یمن در حال  دنینخوره با د

 

 ی خوریم-

 

 چپ نگاهش کردم: چپ

 

 د یکن لینه ممنون شما م-
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 یسوختگ  دن یامشب حالش خوب بود و گرنه االن با د نکهی تفاوت تکون داد دوباره مشغول شد مثل ا  یاش ب شونه

دست از خوردن   لشیصورت به ظاهر آرومش..، با زنگ خوردن موبا  نیکردم نه ا یتحمل م تشی عصبان دیغذا با

 یزده بود که تا نگاهش به صفحه  گ بهش زن یدونم ک یبرداشت به صفحه اش نگاه کرد نم زیاز م لشیموبا دیکش

 اتصال برقرار کرد.  رونیتو هم نفسش کالفه داد ب دی خورد اخماش کش یگوش

 

 

 

 شنوم یم-

 

از جاش   دیبه صورتش کش یشد، دست ی تر م  ظیطرف مقابلش اخماش غل ینگاه کردم که هر لحظه با حرف ها آراد به

گفت که  یاون شخص بهش چ نباری دونم ا یکرد نم یم یط  یبلند عصب یبلند شد و طول عرض اتاق با قدم ها

 و بلند بهش گفت:  یعصب یتحملش از دست داد با صدا

 

 بکن خوادیدلت م یهر غلط دمیکار انجام نم نی من ا-

 

لب    ریو با خشم ز زیافتاد دستش محکم زد رو م  ییاش جا  کهی که هر ت  نیقطع کرد با حرص پرت کرد رو زم لیموبا

 : دیغر

 

 لعنت بهت -
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 دست بردار نبود ترس افتاده بود بهم یفرود اومد دستش از شدت ضربه قرمز شده بود ول  ز یدومش رو همون م مشت

 بودم از جام بلند شدم به سمتش رفتم رو بهش گفتم:  ده یروش ند نی تا حاال ا

 

 ی کن یم کاریچ  یدار-

 

 ست یبه تو مربوط ن-

 

 خوردم یحرص م یک  یبه درک من باش برا-

 

و شلوار عوض کردم هوا گرم بود و اگه مسلماً با  فاصله گرفتم از پله ها باال رفتم وارد اتاقم شدم لباسام با تاپ ازش

در   یمبهمم فکر کردم که قرار چ  ی نده یو به آ دمیشدم؛ رو تخت دراز کش یآب پز م  دمیخواب یلباس ها م  نیا

نگاه کردم که ساعت   زیزدم به ساعت رو م یتخت غلت   روکرد؛  یکه هر لحظه رنگ عوض م یانتظارم باشه با آراد

شد از   یکردم چشم هام گرم خواب نم یم یبود و هر کار ینبود که تا االن خوابم نبره معده ام خال مدیدوازده بود بع 

لحظه تا آشپزخونه   هیوقت شب آراد خوابه و منم فقط   نیشدم ا  الیخ یتخت بلند شدم خواستم شالم سر کنم که ب

الزم به حجاب نبود در اتاق باز کردم که راهرو سوت و کور بود چشم هام به خاطر  گهیگشتم د یبر م رفتم یم

  نییپا  نیپاورچ  نیکنم موفق نشدم از پله ها پاورچ دایبرق پ دیکردم که کل یسع  یهر چ  دید  یرو نم ییجا  یکی تار

تر بود اونم به لطف   روشن کمیتو سالن   وفتم؛یوقت سر نخورم از پله ها ب  هینشه و هم  ییاومدم که هم سر صدا

نبود   یجور دمید  یمبل ها گذاشته شده بود به لطف همون نور به سمت آشپزخونه رفتم ول یکه گوشه  ییآباژور ها

  نکهینون از توش در آوردم و مشغول شدم بعد از ا  یباز کردم و تکه  خچالیدر  نمیواضح بب  یکه بتونم همه چ 

گشنه تشنه شده بودم و مثل   یدونم چرا حاال روز اول  یآب بخورم نم کمیآب باز کردم تا  ری ش  مشد ریس کمیباالخره 

 دمیتا تهش سر کش یوقفه ا چ ی پر آب کردم و بدون ه وانیگشتم ل یلقمه نون و آب م هیزده ها دنبال  یقحط

از دستم افتاد و   وانی لهول کردم  یی روشنا  دنیبذارم سر جاش که برق آشپزخونه روشن شد با د وانیخواستم ل 

 یآراد با تعجب داره من نگاه م دمیشکسته سرم بلند کردم که د یتکه ها دنیشکستنش سکوت بهم زد با د یصدا

 تو هم رو بهش با حرص گفتم:  دمیکنه، اخمام کش
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 چه وضع اومدنه  نی ا-

 

 نزد بهم چشم دوخته بود: یحرف

 

 با توام چرا خشکت زده -

 

 زد بهم گفت:  یپوزخند

 

 ی باش ینجور ی شبا ا یعادت دار-

 

 ه یمنظورت چ -

 

  کی که تنم بود خشکم زد انقدر همه جا تار یتاپ و شلوار دنیاشاره کرد نگاهم ازش گرفتم به خودم دوختم با د بهم

گذاشتم   کرده بودم دستام ضیرفته بود که قبل از خواب لباسام تعو  ادمیو به کلم  نمیبود که نتونستم لباسم خوب بب

 برهنه ام رو بهش با حرص گفتم:  یرو بازو

 

 برو اون ور  یکن ینگاه م یچ  یدار-

 

 بلند از کنارش رد شدم که بهم گفت: یقدم ها با
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 ی هست یحاال انگار چه تحفه ا -

 

اون   یکم مونده بود که جلو نمیبلند خودم به اتاقم رسوندم درو محکم بستم هم یحرفش توجه نکردم با قدم ها به

لباس مناسب تنم کردم رو    هیآقا باشم لباسام از تنم در آوردم  یو طعنه   کهیمنتظر ت دیظاهر بشم از فردا با ینجوریا

شد به آغوش    ره یبر من چ یخستگ شی پ  قهیچند دق یها  اقاتف ی حرص خوردن برا یکه بعد از کل دمیتخت دراز کش

 خواب فرو رفتم. 

 

 

 

  یآور ادی شدم رو تخت نشستم از جام بلند شدم با  داریتو چشم بود از خواب ب ماًیکه مستق دیبا نور خورش  صبح 

ساعت   دنیانداختم با د  یباهاش چشم توچشم بشم؟ به ساعت نگاه ییآه از نهادم بلند شد االن به چه رو شبید

  رونیشالم انداختم سرم از اتاق رفتم ب ، صورتمو شستم و بعد از خشک کردن رفتم دست و ییهشت به سمت رو شو

خواست که حس  یمن دلم نم  یآراد مضحک باشه ول یبرا دیسر کردن شال شا نی آراد صبحانه آماده کنم ا یتا برا

  دمیچ زیم ینبود، صبحانه آماده شده رو رو یکس ییال یو  یخونه  نی که جز من اون تو ا یبا من بکنه اونم وقت  یراحت

که  یکس یقدم ها  یشد؛ با صدا یصبحانه اشتهاش باز م یسفره  نیهمچ  دنیو به شاهکار هنرم نگاه کردم آدم با د

نشست   یاومد بهش سالم کردم که اونم جوابم داد رو صندل نییمتعلق به آراد بود نگاهم بهش دوختم که از پله ها پا

 م دوخت رو به من گفت:و به سفره چش

 

 یصبحانه آماده کن هی  یباز خوبه حداقل تونست-

 

 انداخت گفت:  ینگاه میروش نشستم، بهم ن دمیعقب کش یتو هم صندل  دمیکش اخمام
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 ؟ یبخور یخواینکنه تو هم م-

 

 ی اون وقت بذارم همش خودت بخور دمیزحمتش من کش-

 

 کرد بهم گفت: یخودش لقمه درست م یکه داشت برا  یحال در

 

 ه یچ گاهتیرفته جا  ادتیانگار -

 

 زدم:  یتلخ  لبخند

 

 ره ینم ادمی  نیبره ا ادمی  یهر چ-

 

 از جام بلند شدم:  زیگذاشتم رو م دستم

 

 خودت نخواستم  یصبحانه ارزون  نی ا-

 

 که تمسخر تو کالمش کامال مشهود بود بهم گفت:  یاز پله ها برم باال که رو به من در حال  خواستم

 



 باران عشق 

94 
 

 یبود  یجور  یجلوم چ  شبی رفته د ادتی  نکهیمثل ا -

 

 به سمتش برگشتم: تی عصبان با

 

 ه یمنظورت چ -

 

 شالم اشاره کرد:  به

 

 که من..  یدر حال  یحجاب الک  نی ا-

 

 :دمیحرفش پر  وسط

 

 مشکلش با خودته  ادیگردم و اگه خوشتون نم یم ینجوریهم یچه نخوا  یقصد نبود و منم چه بخوا  یاز رو   شبید-

 

  شبیپوششم اظهار نظر کنه درسته که وضع من د  یکم مونده بود که رو نمیپله ها باال رفتم وارد اتاق شدم هم از

به پوشش هست   یازیچه ن گهید دمیمن تو رو د یاز نظر خودش حرفش درست باشه که وقت دیاصال خوب نبود و شا 

و   رونیبسته شدن در خونه از اتاق زدم ب یداآزادانه بگردم؛ با ص یمرد نی همچ  یخواست که جلو  یاما من دلم نم

  نی به سمت آشپزخونه رفتم انگار فقط از ا دمیکش یاز سر آسودگ یرفته نفس  نکهی حاصل کردن از ا نانیبعد از اطم 

باشم خودم قبول کردم که بشم خدمتکار آقا  نجای ا دیمن شده بود که همش با بیجزئش نص هی  نیبزرگ هم  یالی و

رو  الیبکنم بعد از صبحانه خوردن مشغول به کار شدم با اون دست شکسته ام کل و  یتی شکا  وگله  چ یه دیپس نبا

به  یکه رها برام نوشته بود درست کردم و به سمت اتاقش رفتم تا دست  یو راحت یحاضر یذا غ  هیکردم  زیتم دمیساب
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  یتونه باشه اما وقت  یم یبرم چ اتاقشکه آراد به  نیدونم واکنش ا  یرفتن و نرفتن مونده بودم نم  نی اونجا هم بکشم ب

که در اتاق باز شد به اطراف اتاقش نگاه   دمیکش نییدر پا ره یدستگ ستین یباره نزد پس حتماً مسئله ا نیدر ا  یحرف

رفته  ادمیمرد مسن کنارش بود چشم دوخته بودم به اون عکسا و اصال به کل  هیکردم که همه جا عکس خودش و 

شد در کل  ی داشت و اگه اخالقش مثل آرتام م یقشنگ ی افهیق م یاومده بودم از حقم نگذر  ونجابه ا یچ یبود که برا

بود چشم دوختم   واریاتاق آراد که وسط د یشد از فکر خودم خنده ام گرفت به پنجره  یم ییخودش هلو یبرا

از   یزیشد و چ یم کی پات بودند کم کم داشت هوا تار  ریداشت انگار تمام اون آدما و مناظر ز یقشنگ یو یو  یلیخ

ل جمع کردن اتاق آراد شدم با شدم مشغو باینگاه کردن به اون منظره ز  الیخ یباز گشتن آراد تو خونه نمونده بود ب

از اتاقش زدم  یکنم با حس گرسنگ ز یتونستم اتاقش تم  یا قهی انقدر اتاقش شلوغ نبود و ده دق یپسر بود ول  نکهیا

که درست   ییکردم که شب همون غذا ری وارد آشپزخونه شدم چون حوصله نداشتم معده ام با همون نون س رونیب

 رفت.  یآورد با حرف هاش رو اعصابم نم یدر نم یازکردم بخورم البته اگه آراد باز ب

 

 

 

بهش نگاه کردم انگار  زیشام آماده کردم گذاشتم رو م لی داد، وسا یاز ورود آراد به خونه رو م دیدر که نو یصدا با

 دمغ بود:

 

 سالم عرض شد -

 

 شام اشاره کردم: زیانداخت سرش تکون داد، به م ینگاه مین

 

 غذا حاضره -
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 جمعش کن  خورمینم-

 

 توهم: دمیکش اخمام

 

 دم یهمه زحمت کش نی من ا خورمینم یچ  یعن ی-

 

 نگاه کرد: بهم

 

 دم یدستت م یکار هیکه بهت گفتم انجام بده، اعصاب ندارم  یبه دو نکن کار  یکیباهام -

 

 حال..  نیبا ا  یدارم ول یعالمه مشکل گرفتار هیمنم  ی فقط تو ندار یفکر کرد-

 

تو   تیوجبم نبود به چشماش نگاه کردم که با عصبان  کی  نمونیب یاش لب فرو بستم فاصله  کباره یشدن   کینزد با

باهام  یکنه که کار  یمعلوم بود که داره خودش به زور کنترل م دنشیچشم هام نگاه کرده بود و کش دار نفس کش

 گفت:  تیروم تکون داد با عصبان  ینداشته باشه، انگشتش جلو

 

 تو!   دونمیمن م یحرف بزن  گهیکلمه د  کی-

 

که توش بودم   یت یو موقع شیصورت عصبان دنیگره خورده نگاهش کردم خواستم جوابش بدم که با د یابروها با

 من باالخره کوتاه اومدم ازمن فاصله گرفت بهم گفت: دینزدم اونم که د یحرف
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 رون ی ب یایب از اتاق یفردا شب مهمون دارم هر وقت اومدن تو اجازه ندار-

 

 اون وقت  یچ  یبرا-

 

 ی رو اعصاب من رژه بر ادیخوشت م-

 

 جوابم بدونم  خوامی ندارم فقط م یلیمن تما -

 

 ست یبه تو مربوط ن-

 

  یم یجمع کردم اشتهام به کل کور شده بود تا حرف زیحرف زدن بهم نداد از پله ها باال رفت وارد اتاقش شد؛ م مجال

رو گونه ام   یکرد به سکوت، اشک   یمردونه من محکوم م یداد و با زور بازو  ینشونم م  شیزدم فقط صورت برزخ

  یچ یکه ه ییا یدن نیتو ا  دیباهام حرف بزنند با یرحم یبا ب ینجوریذاشتم که ا  یروونه شد که انقدر سست بودم و م

شدم به سمت اتاقم رفتم رو تختم دراز   یم ده یآراد به منجالب کش نی به خاطر ندارم محکم باشم و گرنه توسط ا

  ینم یچ  یخونه خواب از سرم پرونده بود کنجکاو شده بودم که برا اره یفردا ب یقرار چه کس نکهیفکر ا دمیکش

 کرده بود.  ریذهنم درگ ینداشتم ول یلیتما ادیز  نکهی شرکت کنم با ا  یمهمون اونذاشت من در  
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  دیوت کرده بود به شرکت نرفت و چه قدر ناراحت کننده بود که تا شب باکه دع  ییامروز به خاطر مهمون ها آراد

کنم که با   یتالف  شبشیخواستم کار د یتحمل کنم، تو آشپزخونه مشغول درست کردن ناهار بودم م یمرد نیهمچ 

گذاشتم مشغول شدم آراد در   زیغذا اون رو م دنلب نزده بود بعد از آماده ش دمیغذا زحمت کش یهمه برا  نی ا نکهیا

 بود بهم نگاه کرد گفت: یلمیف دنیکه رو کاناپه نشسته بود مشغول د  یحال

 

 امایکه منم ب یوقت نگ هی-

 

 د؟ یخور یمگه شما هم م-

 

 من نشست گفت:  یروبه رو یخاموش کرد رو صندل ونی زیتلو 

 

 ار ینشده بلند شو برام بشقاب ب زیتا صبرم لبر-

 

 تفاوت تکون دادم:  یام ب شونه

 

 ی اریب  دیخودت با یخوایاگه م-

 

 کرد خودش کنترل کنه بهم گفت: یم یکه سع  یخوردم که اراد در حال یفی زد تکون خف زیکه رو م یضربه محکم با

 

 گفتم  یچ  یدینشن-
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مثل خودش محکم زدم  ارمیخواستم جلوش کم ب  ینم یترس برم داشته بود ول   کمی تشیعصبان  نیا  دنیبا د  نکهیا با

 گفتم:  زیرو م

 

 ار یمنم بهت گفتم خودت بلند شو ب-

 

 :دیبه صورتش کش یدست

 

 ی که پررو شد  نمیبیم-

 

 گرفتم  ادی  یاز جنابعال-

 

 کنم یآدمت م-

 

بحث خاتمه   نی به ا ادیکردم کوتاه ب یم فکر ن دیخودش بشقاب آورد غذا کش یزدم که از جاش بلند شد برا پوزخند

ذاره در آرامش مشغول خوردن بود و    یجواب نم یب  یدونستم که حاضر جواب یبودم م ده یترس  کمیبده دروغ چرا  

رفت ؛ بعد از اتمام غذا ظرف ها رو جمع کردم بعد از شستنش خواستم   یبود که انتظار م ی آرامش قبل از طوفان نیا

کارم اجازه  نی دونستم االن با ا یداشت عقب گرد کردم بهش نگاه کردم م الی و  نیکه ا یباغ  یادآوریبرم اتاقم که با 

رم اونجا، با شالم خواست که پا بذا  یخود کرده بود دلم م  یاون باغ من از خود ب دنیحس د یکه برم اونجا ول ده ینم

 به آراد بگم که آراد رو بهم گفت: یجور  یبودم و مونده بودم که چ یباز شغولم
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 ی بگ یخوایم یزیچ-

 

 داد پاش رو پاش انداخت: هیکاناپه تک  ینگاه کردم سرم تکون دادم به پشت بهش

 

 شنوم یم-

 

 با زبون تر کردم: لبم

 

 ال یو   نیکه پشت ا  یکه برم باغ شهیم نمیبب خواستمیم-

 

 ی ریگیباغ اجازه م  دنیاالن به خاطر د شده یچ یکه بلبل زبون بود شیپ  قهیتا دو دق-

 

 بدون اجازه برم.  ینجوری هم تونمیخونه تو نم  نجایا  نکهیاون فرق داشت و ا -

 

 زد:  لبخند

 

 ی ادب دار ییزا یچ  هیکه حداقل تو  نمیب یخوشم اومد م-

 

 توهم: دمیکش اخمام
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 . هیچ یبرا گهید ناتیتوه   نیبرم، خب بگو نه، ا یبذار خوادینم اگه دلت -

 

 ی بر یتون یم-

 

 واقعا! -

 

 آره تکون داد گفت: یبه معن  سرش

 

اومدن از   رونی اومدن حق ب نکهیاما، بعد از ا  یدلت خواست بکن یهر کار یتونیتا اون موقع م انیم گهیساعت د   کی-

 ی اتاق ندار 

 

 به لبخند باز شد: لبم

 

 باشه، ممنون -

 

بهم وارد شد باعث شد که تو خودم مچاله بشم اما همون سرما برام لذت بخش  کباره یکه  یی سرما رونیزدم ب الی و از

رفتم وارد باغ   الیبه سمت پشت و  دی کش یتازه پر م  یهوا یدو روز انقدر تو خونه مونده بودم که دلم برا نی بود تو ا

 شدم. 
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باغ   یکه گوشه  یکرد رو تاب یم بایباغ ز  نیمانش آدم محو ا ده یرنگارنگ و چ  یبود گل ها یر ینظ یب  یلیخ یفضا

اتفاق ها با آوردن اون کادو و   نیکنم از ا  یکردم ذهنم خال یهم گذاشتم سع یرو میقرار داشت نشستم و چشم ها

  نیشد که من نامزد دارم کاش بشه هر چه زودتر نامزدم دنبالم بگرده و من از ا  یبه من داده بود معلوم م نامه که آراد

قدم  یکنم، با صدا یآراد بمونم و هر روز با بحث و جدال روزم سپر  نیا  شیخواست پ ینجات بده دلم نم  تیوضع

  ینم قهیدق هی  رونینفسم کالفه دادم ب ادیآراد داره به سمتم م دمینگاهم به پشت سرم دوختم که د  یکس یها

 اون ور تر بهش نگاه کردم بهش گفتم: دمیباشم کنار من رو تاب نشست که منم ناچاراً خودم کش احتتونستم ر

 

 راحت باشم از دستت  شهینم-

 

 االن از خداتم باشه که االن کنارتم   دیاتفاقاً با-

 

 :دمیخند

 

 ! یجذاب ی لیکه خ ستیآره آخه ن-

 

 ؟ ی شک دارمگه -

 

 نزدم که آراد بهم گفت: یتو شکمم جمع کردم حرف پاهام
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 تو  یبهتره که بر-

 

 چرا؟ -

 

 انیم گه ید  قهیچون تا چند دق-

 

 ام یب دیهستن که من نبا یتو ک   یمهمون ها نی ا-

 

 جاش بلند شد:  از

 

 م یموضوع حرف زده بود نیدر مورد ا -

 

رفتم وارد خونه شدم خواستم از پله ها برم باال که آراد   الیبهش نگاه کنم از جام بلند شدم به سمت و نکهی ا بدون

 بهم گفت:

 

 ی حرف گوش کن شد  نمیبیم-

 

 ندارم گهیحوصله ات د-
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بلند   فونیآ یگذشته بود که صدا  قهیدونم چند دق یحرف زدن بهش ندادم وارد اتاق شدم رو تخت نشستم نم مجال

کردند  یکار م یرو پر کرد معلوم نبود داشتن چ  الیو  یفضا کشی موز  یشلوغ شد و صدا الی که و دینکش  یلشد و طو 

از اتاق   رونی دونستم که االن برم ب یام شده بود م نهبرم انقدر تو اون اتاق مونده بودم که گرس نییتونستم پا  یکه نم

کرد از جام بلند شدم در اتاق باز کردم  یم  یداشت من عاص یگرسنگ نیآراد مواجه بشم اما ا تی با عصبان دیبا

در اتاق بستم   دمیکش یبرداشتم که راهرو خلوت بود نفس راحت رونیبه سمت ب یرفتن دو دل بودم قدم نی هنوزم ب

ن  رویاز اتاقم ب دیکنم نبا یروبه روم چشم هام گرد شد حاال که فکر م یصحنه  دنیپله نگاه کردم با د  نییبه پا

برخورد   یاتاقم برگردم که با جسم هبه سمت عقب برداشتم تا ب یبه کل فراموش کرده بودم قدم یگشنگ، ومدما

باز  شیکه با ن یپسر جوون  دنیکردم آب دهنم قورت دادم به سمت عقب برگشتم به اون شخص نگاه کردم با د

 تو هم که اون پسره بهم گفت: دمیداشت من نگاه کرد اخمام کش

 

 خانوم  یری م ییجا-

 

سخت نبود که اون مرد از اونجا اومده، بهش  ادیباز که بغل اتاق من بود کردم حدسش ز مه یبه در اتاق ن ینگاه مین

 توجه نکردم خواستم برم اتاقم که راهم سد کرد: 

 

 م یدر خدمت باش-

 

 پولدار:  یاش نگاه کردم معلوم بود از آدم ها افهیق پیبه ت

 

 برو کنار -

 

 بگذرم ازت! شهیمگه م-
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متعجب شده و ترسان بهش نگاه کردم دستم  یشد دستم گرفت من به سمت اتاق کشوند با چشم ها کینزد بهم

که توش   یتیتونستم اون از دور مچم باز کنم از شدت موقع  ی بود که نم ادیزورش انقدر ز یگذاشتم رو دستش ول

بهم نگاه کرد  سادیاسم اراد وا  دنیشن بابودم اشک تو چشم هام حلقه بست و ناخواسته اسم آراد بلند صدا زدم مرد 

 گفت:

 

 ینکنه تو هم از دوست دختراش  یخوایآراد جونت م-

 

 من خدمتکارشم -

 

 کرد: کی بهم نزد صورتش

 

 داره  یخدمتکار خوشگل  نیآراد نگفته بود همچ -

 

 ولش کن.  یدیحاال که فهم-

 

کامال مشهود بود به سمتون اومد دست من   تو چهره اش  تیکه عصبان یآراد در حال دمیپشت سرم نگاه کردم که د به

 اون پسره آزاد کرد رو بهش گفت:  یاز تو دستا

 

 ال یدان یکن یم یکار نیدفعه آخرت باشه که همچ -
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 گفت:  تیمن نگاه کرد با عصبان به

 

 رون یب ایمگه من بهت نگفتم از اتاق ن-

 

سر من   ییمعلوم نبود چه بال دیرس یم  رید  یبگم حرفش حق بود و اگه لحظه ا یدونستم چ ینم نیی انداختم پا سرم

 بلند گفت: یمن هول داد سمت اتاق با صدا اد، یم

 

 گمشو برو تو اتاقت -

 

دادم به   هیشدم وارد اتاقم شدم درو از تو قفل کردم سرم تک الیخ یب نیهم  ینبود که جوابش بدم برا یجور  تیموقع

برام  الیاسمش دان دمیآراد و اون پسره که حاال فهم یصدام صدا یب  یها هیگر ونیدر اجازه دادم بغضم بشکنه م

 واضح شد اشک هام پاک کردم و گوش سپردم به مکالمه شون: 

 

 ه یدختره ک نی ا-

 

 داره  یبه تو ربط-

 

 کار..  یبرا شهیم هیسود داره واسه مون دختر خوشگل یاتفاقا ربط داره کل -
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  یحرف چ نی برد منظورش از ا  یا گهید  یحرفش متوجه نشدم چون معلوم بود که آراد دست اون گرفت و به جا هیبق

و ذهنم مشغول   دمیتونستند استفاده کنند سرم درد گرفته بود طاق باز رو تخت دراز کش  یم یچه کار  یبود من برا

 … بود  یرو چه حساب الی حرف دان نیشده بود که ا

 

 

 

که داشت به سمتم   ینبود! به مرد گانهیبرداشتم انگار برام آشنا بود، اون خونه فضاش برام ب یبه سمت خونه ا یقدم

! تو دلم  یبه سمت عقب برداشتم انگار از اون مرد هراس ینگاه کردم، چهره اش برام واضح نبود؛ ناخداگاه قدم ومدیم

  یب  سمیخواست که وا یزد و ازم م یکه اسمم رو صدا م یها ادیشدنش به من پا به فرار گذاشتم و به فر  کیبود با نزد

مرد برام واضح  یصدا ن، یخورد افتادم زم چ یافتاد که پام پ یدونم چه اتفاق یکردم که نم  شتریاعتنا بودم. سرعتم ب

 زدم: غیشد. چشم هام رو هم گذاشتم و از ته دل ج یتر م  کینزد  کی شده بود و بهم نزد

 

 دست از سرم بردار -_

 

  هیفقط   نیآراد خوشحال شدم که ا دنیچشم هام باز کردم و به بغل دستم نگاه کردم با د  یکس یتکون ها یصدا با

بود که انقدر ازش متنفر بودم تمام بدنم عرق کرده  ین مرد کاو دمیکش قی کابوس بود..، رو تخت نشستم نفس عم

 کرده بود: دایبودم بدنم لرزش پ  ده یکه د یبود و به خاطر کابوس 

 

 ؟ یخوب  نای آو-

 

حالم   کمیاز آن آب بخورم با خوردن آب  یبه سمتم گرفت و کمکم کرد تا کم یوان ینه تکون دادم که ل یبه معن سرم

 بودم: ده یآراد ند  یرو نیبهتر شده بود به خودم اومدم به آراد نگاه کردم تا حاال ا
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 ممنون -

 

 نگفت از جاش بلند شد گفت: یزیچ

 

 ی بهتره که استراحت کن-

 

 افتاد که من در قفل کرده بودم: ادمیدر نگاه کردم تازه  به

 

 در که قفل بود تو چطور -

 

 داشتم  دشیمنه کل ی خونه   نجایرفته ا  ادتی-

 

بهتره   کمیحالم  دیانداختم که از پنج گذشته بود آراد که د  ینگاه میبه ساعت ن دم، یگفتم رو تخت دراز کش یا باشه

شد تا بتونم خواب    یم نیبودم مانع از ا ده یکه د  یبا رفتنش چشم هام رو هم گذاشتم اما کابوس رونیاز اتاق رفت ب

 داشته باشم..  یراحت
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من تعلق داشت و من اونو به  ی شده بود..، انگار اون مرد به گذشته  ریبودم درگ ده ی که د یبه اون خواب فکرم

هنوز اون کابوس برام زنده بود و به خاطرش   ادیب کمی دونم چرا دوست نداشتم به نزد ینم ی سپرده بودم ول  یفراموش

 یاما، با برگشتن حافظه ام هراس داشتم. با صدا ارمیاد بیخواست گذشته ام به  یدلم م نکهیسر درد گرفته بودم، با ا

 بهش نگاه کردم، قدم هاش بلند برداشت و به سمت من اومد گفت:  دمیآراد دست از ظرف شستن کش

 

 ؟ یبهتر-

 

 ممنون. -

 

گرفت که  ی خودش لقمه م یطور که برا نیاونم مشغول شد، هم  دمیصبحانه رو چ لی جا گرفت و منم وسا یدل صن رو

 تو هم گفت: دیاخماش کش شبید  یادآوریبا 

 

 . یپس چرا اومد   رونیب ایمگه من بهت نگفتم ن یراست -

 

عادت نداشتم. دست از فکر کردن به کابوسم   ادیمهربونش ز یکردم همون آراد بود..، به چهره  یکه فکر م حاال

 برداشتم رو بهش گفتم:

 

 کنم.  یرفته من انسانم و ممکنه ساعت ها تو اون اتاق نشستن احساس گرسنگ ادتی  نکهیمثل ا -

 

 رون یب یا یاز اتاقت ب ینه که سر خود بلند ش اوردمیم یچ  هیبرات  یگفتیبه من م-
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 وفتاد ی ن یحاال که اتفاق-

 

 گفت:  سادیجاش بلند شد مقابلم وا  از

 

 .. یبه سر خودت اورد یچ  شبتیبا کار د یدون ینم ، یستیتو متوجه ن-

 

 ه یمنظورت چ -

 

  ن یرفت و متوجه نشد که با ا رونیباره بده از خونه ب نی در ا یبه من پاسخ  نکهی برداشت و بدون ا یصندل یاز رو کتش

کردم خودم با کار  یروش افتاده بود. سع نمیداشتم حاال ا  ی تو دلم برپا کرده بود؛ کم گرفتار  یحرفش چه آشوب

باز شدن در  یو حرف آراد فراموش کردم با صدا دمحرف آراد بشم که خوشبختانه موفق ش الیخ یمشغول کنم و ب

سرگرم کار شده بودم که حواسم به ساعت نبود آراد وارد خونه شد خسته رو کاناپه  نگاهم به ساعت دوختم انقدر

 :دیدراز کش

 

 نم یبچ  زیم-

 

 ندارم  لیم-

 

که صبح بهم زده بود منظورش بپرسم که با  یجاش بلند شد به سمت اتاقش رفت؛ خواستم دنبالش برم تا حرف از

 برداشتم: یهراسون نگاهم بهش دوختم و گوش لایدان ریتصو  دنیعقب گرد کردم. با د  فونی زنگ آ یصدا
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 بله-

 

 ی نشناخت  یبگ یخوای م یعن یباز کن عروسک  -

 

 آراد خوابه  ، یدار کاریچ-

 

 من با خودت کار دارم -

 

تو سرش   ی افکار شوم ومد، ی خوشم نم چ یگذاشتم با من کار داشت..، ترس افتاده بود تو دلم! از چهره اش ه یگوش

ذاشت مونده  یاز قبل ازش بترسم! دست بردارم نبود، مدام دستش رو زنگ م شتریشد که ب یباعث م  نی داشت و ا

جالب بود   یمرد  نیتنها با همچ  یاالن تو خونه   یول کردم یکار م نیا  دیبود شا دارینه..، اگه آراد ب ایبودم در باز کنم 

 :وفتادی تو تنم م  یخوف الیدان  دنینداشتم و برعکس با د یترس چ یکه از آراد ه

 

 ی کن یچرا در باز نم -

 

 آراد به سمتش رفتم رو بهش گفتم: دنیپشت سرم نگاه کردم با د به

 

 نجاست یاون ا -

 

 ؟ یک-
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 تو هم قفل کردم: دستهام

 

 گفته با من هم کار داره  ال، یدان-

 

 چشم هام نگاه کرد: تو

 

 یبترس  خوادیخب نم یلیخ-

 

من نگاه  ی  ده یآراد به صورت رنگ پر  الیشد با اومدن دان  الیوارد و الیکه دان دینکش یباز کرد و طول  الیدان یبرا در

 کرد گفت:

 

 تو اتاقت  یبهتره که بر-

 

 گفت:  الیگفتم خواستم به سمت اتاقم برم که دان یا باشه

 

 باشه  نجایا  دیکجا اونم با-

 

 کرد خودش کنترل کنه رو بهش گفت:  یم  یکه سع یدر حال  آراد
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 ماجرا باز نکن   نیاونو تو ا  ینداره پس پا ه یبه قض یربط چ یه نای آو-

 

 سمتم قدم برداشت که ناخواسته به سمت آراد رفتم پشتش قرار گرفتم:  به

 

 ی ترس  یاز من م  هیچ-

 

 نم یات بب افهیق یحت خواد یدلم نم  شبتی! و با اون رفتار دیا  بهیغر  هیتو  -

 

 زد: پوزخند

 

 ست یباهات خوب ن نمیمعلومه که همچ  شناسمی م تشیکه شخص ییاست و از اونجا  بهیآراد هم غر-

 

 داد زدم:  سرش

 

 باره   یم یتو درونش هست نه تو که از سر روت نامرد یجو مردونگ  هیالقل آراد -

 

برام  الیکار دان نکهیبود و ا  تمیبه خاطر موقع دیکردم شا یم فی تعر یدونستم امروز چم شده بود و از آراد ه  ینم

حرفم   نیبا ا  الیام بزنم، دان نهیکنم سنگ اونو به س یشد خودم پشت آراد مخف یعذاب آور بود که باعث م یلیخ

 تو هم:  دیاخماش کش
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 و ی کنم نامرد یم تی حال-

 

 بلند گفت: یقرار گرفت با صدا به سمتم اومد که آراد جلوم تی عصبان با

 

 ! الیتمومش کن دان-

 

مرد با  نیشد که آراد با ا  یباعث م یدونم چ یکنه نم یآراد نگاه کردم معلوم بود که داره خودش کنترل م به

 ارم، یسر در ب نشونیخواست که من از موضوع ب  یدلش نم دیشا اینکنه   رونیحرف نزنه و اون از خونش ب یگستاخ

 لبخند زد گفت: الیدان

 

 به موافقت  یناچار یچه نخوا یو تو هم چه بخوا گردمیبدون برم یول   رمیباشه آراد امشب م-

 

زد. با رفتنش  رون یب الی باالخره از و الیکرد که دان ینگاه م الیگره خورده به دان یبا ابروها یحرف چ یبدون ه آراد

 زد!  یام م  نهیدرون س یبدستم گذاشتم رو قلبم که با چه شتا دم، یکش ینفس راحت

 

 

 

 نگام کرد گفت: طونیبه سمتم برداشت ش یقدم آراد
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 از خوش آمدن هم گذشته!  نکه، یمثل ا  یول  اد، یاز من خوشت ب کردمیفکر نم-

 

 رو بهش گفتم: دمیخند بهش

 

 داشتم.  الیبود که از، دان  یاون حرف ها فقط به خاطر ترس یول گمیم نویمتاسفم ا -

 

 ابروشو داد باال صورتش اورد جلو صورتم گفت:  یتا هی

 

 یترس یپس چطور از من نم-

 

 زدم: پوزخند

 

 ! یستیحرف ها ن  نی آخه تو قد ا-

 

 تو هم گفت:  دیبهش بر خورد که از من فاصله گرفت اخماش کش انگار

 

 یدی منو ند یتو هنوز اون رو-
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که مثل خوره افتاد به جونم به سمتش رفتم   یو سوال شیپ قهیاتفاق چند دق یآور ادیباال رفت که با  الی و  یپله ها از

 صداش زدم به سمتم برگشت گفت: 

 

 اصال حال حوصله ندارم.  نای آو-

 

 بود؟  یاز اون حرف ها چ الیمنظور دان-

 

 . ی ندار  هیقض نیبه ا  یربط-

 

 زنه اون وقت ندارم.  یدر مورد من حرف م-

 

 ! یبشنو یخوایم یچ-

 

 ؟ یهست  یتو ک قتو، یحق-

 

 زد: پوزخند

 

 . ستیبرات خوب ن ایفوضول نی کوچولو ا-
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توجه بود وارد اتاقش  یبزنم که از پله ها باال رفت و به صدا کردن من ب یحرص بهش نگاه کردم خواستم بهش حرف با

  ینداشتم و با رفتار ها الیبه دان یحس خوب ارم، یماجرا سر در ب  نیکاناپه نشستم حقم بود که از ا  یشد با حرص رو 

شوم تو سرم رژه بره و به  یتو دلم و بدتر از قبل فکر ها وفتهیاز قبل ترس ب شتریشد ب یمشکوک آراد هم باعث م

 . وفتم ی م یزود تو دردسر بزرگ یلیمن گوشزد کنه که اگه مراقب خودم نباشم خ

 

 

 

 … هفته بعد کی

 

شد که کار   یشده بودم و باعث م تی اذ  یلیدست شکسته ام خ نیقرار بود که گچ دستم باز کنم به خاطر هم امروز

  یباهاش هم صحبت نم ادیز  بایبا آراد دم خور نشده بودم و تقر   ادیهفته ز  کی  نی هام با هزار زحمت انجام بدم؛ تو ا

شبانه   یما خوب بود و اگه کابوس ها نیمکالمه کوتاه ب  نی شد، ا یزده نم  نمونیب یحرف ریشدم، جز سالم و شب به خ

آراد فکر همه جاش   ادیبهتر شده بود؛ در کمد باز کردم به مانتو ها نگاه کردم خوشم م کمیگرفتم حالم   یام فاکتور م

  مبود از توش در آوردم تن دیبود و دور کمرش سف یدونه اش که رنگ مشک هیکمد بود  ی کرده از هر مدل مانتو تو 

چون   مارستانیخونه که اون منو ببره ب ادیکامل کردم قرار بود که امروز آراد زودتر ب پمیمرنگش تکردم و با شال ه

نشسته  ال ی و  یبلد نبودم خودش بهم گفته بود و منم از خدا خواسته قبول کردم. منتظر رو پله ها ادیها رو ز  نجایا

قدم هام تند   دنشیبه سمتش رفتم با د رونیزدم ب الی از و آراد یا  ه چهر دنیبه صدا در اومد، با د فونیبودم که زنگ آ

 شدم: نیتر کردم سوار ماش

 

 سالم -

 

 ؟ یچه زود اومد-
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 انجام بدم یمگه قرار بود کار-

 

 انی همسن سال تو معموالً انقدر زود نم یآخه دختر ها-

 

 زدم: پوزخند

 

 منظورت دوست دختراته -

 

 نگاه کرد: بهم

 

 گم یمن همه رو م-

 

 تفاوت تکون دادم:  یام ب شونه

 

 من فرق دارم -

 

نشدم از پشت پنجره نظاره گر مردم و  چشیپا پ گهیروشن کرد منم د نیلبش جا گرفت و ماش  یگوشه  یکج  لبخند

  یتعجبم نداشت وقت یداشت جا یانگار برام تازگ ینرفته بودم و همه چ  رونیوقت بود که از در ب یل یبودم خ عتیطب

نگه داشت   مارستانیب یجلو  نیان، آراد ماش بهی رشهر و آدماش برام غ نیبه خاطر ندارم معلوم بود که ا  یچ یکه ه

که  یو بعد از گفتن اسمم و اتفاق ها  میشد  مارستانیشدم باهم وارد ب اده یپ  نیشم از ماش اده یبهم اشاره کرد که پ
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بود که منو عمل کرده بود و اون خبر   یکرد دکترش همون شخص   ییبرام افتاده بود پرستار ما رو به مطب دکتر راهنما 

 من لبش به لبخند باز شد از جاش بلند شد گفت: دنیشوکه کننده رو داده بود با د

 

 دخترم؟  یخوب-

 

 جا گرفتم: یصندل  رو

 

 ممنون -

 

 :کنارم نشست رو به دکترم گفت آراد

 

 د یلطفا عجله کن-

 

 کردم دم گوشش گفتم: کیبهش نزد خودم

 

 ؟ یکه انقدر عجله دار یبر  یخوایم ییجا-

 

 آره تکون داد مثل خودم آروم گفت:  یبه معن  سرش
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 هم کار دارم یبه پرواز شب برسم کل دیبا-

 

تک تنها تو اون خونه..، با وجود   شه، یم یمن چ فیاز حدقه در اومده نگاهش کردم، پرواز! پس تکل یچشم ها با

 یشد تا حرف نی دکتر به سمتم اومد مانع از ا شه، یم دایحتما سر کله اش پ  ستی..، که اگه بفهمه آراد خونه نالیدان

 دمیکش  یباز کرد با باز شدنش نفس راحت از دستم گچ  قهیکرد و بعد از چند دق ییراهنما یبهش بزنم من به سمت

 تکونش بدم که موفق هم شدم:  کمیکردم  یدستم خشک شده بود سع 

 

 شه یم یدستت حالتش عاد گهید  قهیتا چند دق-

 

 زدم:  یلبخند

 

 ممنون -

 

 ومدین ادتیاز گذشته ات  یها زیچ-

 

شبانه ام بگم که اراد از جاش بلند شد دست من    یکابوس ها یدر باره   ینه تکون دادم خواستم حرف یبه معن سرم

 گرفت رو به دکتر گفت: 

 

 نا یآو  میممنون، بهتره که بر-
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زدم   ینه من حرف م نیتو ماش  میشد نی سوار ماش رونیب میکنم از مطب دکتر زد یو نذاشت اعتراض  دیمن کش دست

  نیبود که تو ا  یاون تنها کس ینداشتم ول  یازش دلخوش  نکهیبه سفرش نره با ا  نیبگم که ا ینه آراد، مونده بودم چ

  یرو کاناپه نشست چشم هاش رو هم گذاشت نم می شد الی پارک کرد باهم وارد و نگیتو پارک  نیداشتم؛ ماش ایدن

 دم بهش گفتم:کنه، لبم با زبون تر کر یم  یمن چه برداشت یبحث باز کنم و اون در مورد حرف ها یجور   یدونستم چ

 

 آراد -

 

 چشم هاش باز کنه بهم گفت: نکهی ا بدون

 

 بگو -

 

 ؟ ی بر یخوا یکجا م-

 

 لندن -

 

 منتظره!  ری غ هویاونم  ؟یچ  یبرا-

 

 گفت: هیهاش باز کرد بهم نگاه کرد، رو بهم با کنا چشم

 

 رمیازتون اجازه بگ دینبود با  ادمی-
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 گفت:  رونینزدم که نفسش کالفه داد ب یحرف

 

 کار  یبرا-

 

 هام تو هم قفل کردم: دست

 

 ؟ ینر شهیم-

 

 تعجب تو چشم هام نگاه کرد: با

 

 حالت خوبه؟ -

 

 گفت: سادیوا   میقدم هیزد از جاش بلند شد رو  یلبخند

 

 !شهینکنه دلت برام تنگ م-

 

 چپ نگاهش کردم: چپ
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 شه یتو نم یتنگ بشه برا  یهر کس یدلم برا -

 

 زد: پوزخند

 

 سفر نرم؟ نیبه ا  یپس چرا گفت -

 

از من بود تا من دست بندازه و با  یمنتظر سوت  یجور نیکه هم نی دادم ا یجوابش م یحاال چ  نیی انداختم پا سرم

 خونه تنها باشم پشتم کردم طرفش بهش گفتم: نیتونستم تو ا ینبود من نم  ای چاره  ، …حرف  نیگفتن ا 

 

 .امیمنم باهات م یتو نر شهیپس اگه نم-

 

 سمت خودش رو بهم گفت:   دیگرفت منو کش دستم

 

 ه؟ یموضوع چ یگ یچرا نم-

 

 رو بهش گفتم: یمکث چ یهام رو هم گذاشتم بدون ه چشم

 

 کار کنم.  یدونم چ ی نم تمیوضع  نیاونم با ا  یو اگه تو خونه نباش  نجایا ادیم الیباز دان یاگه تو بر-
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 زنه: یداره بهم لبخند م دمیکرده بود چشم هام باز کردم بهش نگاه کردم که د سکوت

 

 ! ی تون یکه بدون من نم یبگ  یخوایپس م-

 

 

 

نزدم. اگه  یسفر لب فرو بستم حرف  یادآوریبهش بدم، که با  یجواب دندون شکن  هیتو هم خواستم  دمیکش اخمام

با غرور بهم نگاه کرد  بشی برد، دستش فرو کرد تو ج یسفر نم  نیکردم مسلماً من به ا یدوباره باهاش جر و بحث م 

 گفت:

 

 برم.  یتو رو هم با خودم م گذره یخب حاال که بدون من بهت سخت م یلیخ-

 

 هام مشت کردم و به زور رو لبم لبخند کاشتم: دست

 

 نون مم-

 

 رفت بهم گفت:  یکه داشت به سمت اتاقش م یتکون داد همون جور  سرش

 

 م یوفتی جمع کن که شب راه م تی ضرور  لی وسا-
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 سفر:  نی قبول کرد که همراهش باشم تو ا یحرف چ یگرفته بود که انقدر بدون ه  طیمنم بل یبرا یعن ی

 

 ؟ یچ طیبل-

 

 انداخت گفت: ینگاه مین بهم

 

 من، مثل آب خوردنه  یبرا کی کار کوچ نی ا-

 

 کردم لباس هام توش انداختم: دایچمدون پ  هیگشتن  یبه سمت اتاقم رفتم با کل رونیکالفه دادم ب نفسم

 

 . یآماده ا-

 

زمان نشده بودم؛ به سمت کمدم رفتم چند تا لباس بدون   یشدم که متوجه   لی غرق کار و جمع کردن وسا انقدر

و بعد از تن کردن مانتو و سر کردن شالم چمدون تو   دمیکش پشیتوش انداختم ز   یبهش نگاه کنم هول هولک نکهیا

من به  دنی . اراد با دارمیب نیی از پله ها پا ستمتون  یبود به زور م نیسنگ  کمیچون   رون، یدستم گرفتم از اتاق زدم ب 

شدم که  نی رفت. منم دنبالش رفتم سوار ماش  رونیب الیاز و  یحرف چ یسمتم اومد چمدون از دستم گرفت و بدون ه

 اونم استارت زد به سمت فرودگاه روند. 
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..، رو کاناپه رونشهی بود، مسلماً داخلش قشنگ تر از ب کیبزرگ ش یلیکه هتلش خ رونشی از ب  میوارد هتل شد  باهم

به اطراف نگاه  ره، یبگ میتوش بمون   میخواست  یکه م یهتل دیسالنش قرار داشت نشستم تا آراد کل  یکه گوشه  ی

دختر و پسر    پینگاهم از اون اک دمیبودند. لب گز نگذرا انداختم که همه آزادانه بودند و باهم مشغول خوش بش کرد

 لبشه اومد سمتم رو بهم گفت: یکه پوزخند گوشه  یآراد در حال دمیجوون گرفتم که د 

 

 یعادت کن دی با ستین یچاره ا یول  دنی د زای چ نیسخته برات ا -

 

 زد:  یراحت حرف م یمسائل نیبود، که در مورد همچ  ایح یچپ نگاهش کردم چه قدر ب چپ

 

 ی سرخ نشد نی از ا شتریتا ب  میپاشو بر -

 

  می آراد قدم هام برداشتم سوار آسانسور شد یبه گونه هام زدم انگار ملتهب شده بود. از جام بلند شدم هم پا دست

 انداختم رو به آراد گفتم:  ینگاه میما دستش بود ن  یها که چمدون یبه مرد

 

 یکرد  تیبنده خدا رو اذ  نیکه ا ی اریب یتونست ی خودت نم-

 

 تعجب بهم نگاه کرد: با

 

 کارشه!  نی ا-
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 نگاهش کردم: محزون

 

 نکرده بود.  دای بهتر پ نیکار از ا چاره یب-

 

که  یگفت که متوجه نشدم اما، هر چ یز یچ هی  یسیلیگرد شده بهم نگاه کرد رو به آراد انگ یمرده با چشم ها اون

  می وارد راهرو شد رونیب میبود مطمئن بودم در مورد منه که آراد لبخند رو لبش پر رنگ تر شد. از آسانسور اومد 

از توش در آورد و با  یکارت بشیآراد دست کرد تو ج  دهمه اتاق ها بغل هم بودن بایبود و تقر یبزرگ یلیراهرو خ 

به خاطر ندارم وارد خونه شدم با  دمید د یشا ایبودم   ده یند یزیچ  نیاز اتاق ها رو باز کرد. تا حاال همچ   یکیهمون در  

  یبودش که انگار خونه  یباشه جور یی با یز  نیکردم به ا یشگفت زده! شدم. فکر نم ییبایز  یخونه   نیهمچ  دنید

نصب شده بود به سقف نگاه  واریخونه رو وسط د یبودم رو چند جا ده یبود و پنجره هاش مثل اتاق آراد که د ییالی و

پر شده بود درخشش داشت انگار جنسش از    نیکه توش نگ ییشده بود و اون قلب ها زونیآو ییکردم که لوسترها 

شتم به سمت اتاق خواب رفتم در اتاقش باز گذ ییرا یبرداشتم از اون پذ  یکردم قدم یمن اشتباه فکر م ایطال بود  

  یادآوریبه کار برده شده بود با  یمشک یاس ی بی ماهرانه و با ترک یبود و همه چ بایز یلی کردم اتاقش مثل سالن خ

 کرد برگشتم، گفتم: یاتاق داره با تعجب به سمت اراد که داشت با تمسخر بهم نگاه م هیفقط  نجای ا نکهیا

 

 دونه اتاق داره  هی  نیکه فقط هم نی ا-

 

 دونم یم-

 

 که براش سخت من بودم، رو بهش گفتم: ینداره اون  یاون فرق  یدونم؛ برا یگه م یهام مشت کردم چه راحت م دست

 

 من تو اتاق  دیخواب یکه شما رو کاناپه م یبدون دیبا نمی پس ا-
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 تو هم گفت:  دیزدم که اخماش کش ییدندون نما  لبخند

 

 عمراً -

 

 تفاوت تکون دادم:  یام ب شونه

 

 تو اتاق  رمیمن که م ستیمهم ن-

 

 اتاق شدم رو تخت نشستم که آراد اومد تو اتاق گفت: وارد

 

 . یتا اون موقع از اتاق استفاده کن یتون یم رون، یب رمیفعال که دارم م ، یبخواب  نجایدلت خوش نکن که بذارم ا ادیز-

 

 :جام بلند شدم از

 

 کجا-

 

 ابروشو داد باال:  یتا هی
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 ؟ یپررو شد یلیخ  یدونستیم-

 

داد. از جام بلند شدم در  یاز خارج شدن آراد از خونه رو م دیبسته شدن در نو یکه صدا دی نکش یاتاق بست طول در

از تنم در آوردم در بستم؛ بعد از   . لباسام رمیدوش بگ ستیاومدم و آراد هم ن نجای حموم باز کردم بد نبود که تا ا

 دادم به باال با آرامش چشم هام بستم.  هیکردن آب تو وان نشستم سرم تک  می تنظ

 

 

 

اومدم. در حال  رونیبود برداشتم تنم کردم، از حموم ب لونینا ی که اونجا تو یتن پوش  یاز شستن خودم حوله   بعد

کنه! با  یآراد رو تخت نشسته داره منو نگاه م دمیکردم که د یزمزمه م یخودم آهنگ یخشک کردن موهام بودم برا

خورد   زیسر بود پاهام ل نی تو حموم و چون زم دمیدر حموم باز کردم پر یجور یچ دمیآراد هول کردم..،نفهم دنید

خنده تو   یکه رگه ها یبه در زد در حال  یافتادم رو کف حموم، دستم گذاشتم رو بدنم از درد ناله کردم! که آراد تقه ا

 صداش کامال مشهود بود گفت:

 

 یخودت ناقص کرد  ی..، االن خوب شد زدیکنیم ینجوریحالت خوبه؟ بابا چرا ا -

 

 داد زدم:  سرش

 

 رون یگمشو برو از اتاق ب-

 

 گفت: دیندخ بلند
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 ؟ یخوایکمک نم-

 

از جام   یبه سخت واری رفت. دستم گذاشتم رو د رونیشد از اتاق ب  الیخ یبزنم که اونم انگار ب یدرد نتونستم حرف از

تنم کردم   لباسام یحاصل کردن از نبود اراد در حموم بستم هول هولک  نانیبلند شدم در حموم باز کردم و بعد از اطم 

دردم آروم بشه که آراد اومد   کمیتا  دمیبودم بشم؛ رو تخت دراز کش که ینی رسوا تر از ا ادیتا مبادا باز آراد تو اتاق ب

 تو اتاق، رو تخت نشستم: 

 

 ی خوایم یزیچ-

 

 به سمتم برداشت گفت:  یاتاق بست قدم در

 

 داره  یاومدم بخوابم از نظر شما مشکل-

 

 توهم: دمیکش اخمام

 

 م یبخواب نجای جفتمون ا شهیبله که مشکل داره نم-

 

 :دیتخت نشست طاق باز دراز کش رو
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 مشکل تو  گهیاون د -

 

 حرص بهش نگاه کردم از جام بلند شدم که آراد بهم گفت: با

 

 ی کوتاه اومد  نمیبیم-

 

تخت باهم   هیکم مونده بود رو  نمی. همدمیدر اتاق محکم بستم رو کاناپه دراز کش رون، ینزدم از اتاق اومدم ب  یحرف

دونست که من در  یاخالق من دستش اومده بود و م دمیشا  ایکرد  ینداشت و مراعات منو نم  ایح  کمی  م؛یبخواب

من نامزد دارم.  نکهی بخوابم اونم با وجود ا ششیپ  باتاق خوا  هیبه خاطر  ستمیحاضر ن  امیمسائل کوتاه م نجوریا

کردم بخوابم و دست از حرص خوردن بردارم که موفق هم شدم به آغوش خواب فرو   یچشم هام رو هم گذاشتم سع

 … شد یم یبودم برام تداع  ده یکه اون شب د یکه هر شب کابوس یرفتم خواب

 

 لبخند زد بهم گفت: رو کاناپه نشستم، که آراد تی با سر صدا از خواب بلند شدم با عصبان صبح 

 

 ی دیخوب خواب-

 

رفتم که پر شده  یناهار خور زیچپ نگاهش کردم از جام بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم به سمت م چپ

 نگاه کردم رو به اراد گفتم:  زیصبحانه با تعجب به م یبود از انواع اقسام برا

 

 ست؟ ین ادیز  کمی-
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 ارن یبنه، اگه کمت بود بگو زنگ بزنم برات -

 

خودش گرفت   یبرا  یکه افتاده بود تو ذهنم ازش بپرسم، آراد لقمه ا ینشستم به آراد نگاه کردم تا سوال یصندل  رو

 سر زنده بودن اون استفاده کردم رو بهش گفتم:  نیمشغول شده بود انگار امروز سر حال بود منم از ا 

 

 بپرسم  یچ هی شهیم-

 

 خورد گفت: قلپ از آب پرتغالش هی

 

 بپرس! -

 

 ی کرد هیو پاسپورت ته طیروزه انقدر راحت برام بل کی  یجور یچ-

 

 انداخت گفت: ینگاه مین بهم

 

 تو این موضوعا بهتر دخالت نکنی، حاال چیشده از دیشب تا االن یاد این موضوع افتادی. -

 

 حرص گفتم:  با
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 خواست بخوابم.  یخورد شده بود که فقط دلم م اعصابم  شبید یبا لطف شما به اندازه کاف-

 

 گفت: دیخند

 

 کنه.  یدرد نم  گهیبدنت د یکوچولو، راس ینکن یکه بلبل زبون  یتا تو باش-

 

 نه تکون دادم گفتم: معنی به سرم ، …تعجب بهش نگاه کردم سابقه نداشت که حالم بپرسه با

 

 ! ینمیخوای جواب سوالم بد -

 

 تو هم قفل کرد تو چشم هام نگاه کرد گفت: دستش

 

 بره  یزمان نم  ادیز  یپاسپورت دار یوقت  گهیکه د طمیدنبالش بودم تا برات پاسپورت جور کنم بل شیهفته پ کی از -

 

 ی سفر ببر نی من به ا یخواست  یتو از همون اولم م  یعن ی-

 

 داد گفت: هیتک  شیصندل به

 

 . یاریسر خودت م  ییبال  هیکه با نبودن من،  دونستمیآره چون م-
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 زدم: یکج  لبخند

 

 انقدر برات مهمم! -

 

 که به آرتام دادم.  یاشتباه نکن، فقط به خاطر قول-

 

 ی چه قول -

 

 از خانواده ات نشد ازت محافظت کنم.  یکه خبر  یتا وقت نکهیا-

 

 زدم: پوزخند

 

 ! یچه قدرم که مراقبم-

 

 ه یاد یاز سرتم ز ادیسرت ن ییکه نذارم بال نیهم-

 

 گره خورده نگاهش کردم که رو بهم گفت: یابروها با
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 سوالت تموم شد -

 

 رو بهش گفتم: رونیکالفه دادم ب نفسم

 

 پاسپورت بود.   نی بخاطر هم یاز من گرفت  شیکه سه روز پ  یعکس-

 

ه جور ادمیه که این کارا انقدر براش راحت..، اون آره تکون داد مشغول شد. به فکر فرو رفتم، اراد چ یبه معن  سرش

 پسر شناخت!  نی از حرفای دوستش دانیال، اینم از حرکت االنش. واقعا نمیشد از کارهاش سر در اورد و ا

 

 

 

 کرد بهم گفت: یکه داشت کتش تنش م یجور  نی از خوردن صبحانه اش از جاش بلند شد. هم بعد

 

 گردم یبر م ریشب د یرو تخت بخواب یتونیامشب م-

 

 م؟ی بمون نجایقراره ا  یتا ک-

 

 انداخت گفت: ینگاه مین بهم
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 چطور؟ -

 

 : رونیکالفه دادم ب نفسم

 

 موندم خسته شدم نجای از بس ا-

 

 کار دارم.  نجایمن بهت گفتم ا  ، یا ین یتونست یم-

 

 توهم: دمیکش اخمام

 

 باشم.  نجایچون خودم خواستم ا  زنمیغر نم نجایاومدم ا نکهیمنم به خاطر ا -

 

 طرفم خم شد، گفت:  زیبه سمتم برداشت دستش گذاشت رو م یقدم

 

 . ینبود  نجایوقت ا  چ یخواستم تو ه یاگه من نم-

 

 دمیکرد دستم ناخداگاه گذاشتم رو سرم خودم کش یم یبرام تداع  یکه باهام داشت رفتارش انگار خاطرات ی فاصله

که داشت به سمت در قدم  یدر حال سادیزد سر جاش وا یپوزخند ره، یاز من فاصله بگ ادیبه خودش ب کمیعقب، تا  

 داشت گفت: یبر م
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 م یگردیبر م گهیهفته د  کی تا -

 

  یم یچشم هام رو هم گذاشتم، درد سرم داشت من عاص زیبست و من تو خلوتم تنها گذاشت. سرم گذاشتم رو م در

 یشد و وقت   یداد. از فکر کردن به گذشته حالم بد م یمنو آزار م  ومدی  یکه داشت تو ذهنم م یمبهم یکرد و خاطره 

شدم. حال تهوع گرفته بودم  یم  تی آوردم اذ یم ادیهست به  یکه معلوم بود نبود چ   یاز گذشته ا یصحنه ا هی

از جام بلند شدم به سمت اتاق رفتم در چمدون باز کردم و دنبال قرصم گشتم تا به امروز ازش    زیدستم گذاشتم رو م

قرص استفاده کنم. از  نی دکتر بهم گفته بود اگه حالم بد شد حتما از ا یاستفاده نکرده بودم چون الزم نبود ول 

گذاشتم دهنم که طعم تلخش تو دهنم پخش شد. حوصله نداشتم که بلند شم آب  یابدون وقفه  اشتمچمدون برد

گذشته بود که به خودم اومدم کم کم   قهیدونم چند دق ی..، نمیتو تنم مونده بود و نه حوصله ا   یبخورم چون نه جون

 یمقابل پنجره  هام عوض کردم اساز اون حال تهوع نبود. از جام بلند شدم لب یخبر گهیدرد سرم خوب شد و د 

 یبه خاطر م یشد که منم ازاد بودم. همه چ یو به اون شهر و مردمش چشم دوخته بودم کاش! م سادمیوا   ییرا یپذ

زنگ نگاهم   صدای با ، …خوب یزندگ  یروشن و تالش برا  ی نده یپرداختم به آ  یخودم م ی به زندگ نایآوردم و مثل ا

که روش پر بود   یچرخ  یتنش بود و دسته   فرمیونیکه  یمرد دمیگرفتم به سمت در قدم برداشتم در باز کردم که د

ها بهش  ج یگفت که متوجه نشدم. مثل گ یزیچ  هی یسیلیاز انواع اقسام غذا گرفته بود، به آن غذا ها اشاره کرد انگ

چون نه اون زبان   بزنم یتونستم بهش حرف یعجب بهش نگاه کردم نمکنار وارد خونه شد، با ت دیزل زدم که من کش

  یرفت با رفتنش نفس راحت رونیب یوقفه ا  چ یو بدون ه زیشد نه من زبا اونو، غذا ها رو گذاشت رو م یمنو متوجه م 

موندم. با  یم  رانیتنها گذاشته رفته، کاش همون ا  نجایفحش بلد بودم به آراد دادم که منو ا یو تو دلم هر چ  دمیکش

نشستم به غذا هاش چشم دوختم   ی. رو صندل میشد یالقل زبان همو متوجه م یول دمیترس  یم  الیاز دان نکهیا

زبون بود به عنوان   یکه فارس یگذاشته بودند کاش اون  یران یا  یمعلوم بود که سفارش شده است چون غذا ها

روشن   ونیز یکردند، با ولع مشغول خوردنش شدم بعد از اتمام غذا رو کاناپه لم دادم تلو  یگارسون هم انتخاب م

ماهواره پر شده بود از   یداشته باشه، کانال ها یلمیف هیکنم تا حداقل  دایپ  یکانال هیکلنجار رفتم تا  یکردم. کل

 لمیف دنی کردم که با د یم نییکانال ها رو باال پا دیآورم. نا ام  یازش سر در نم  یچ یکه ه یاصل یزبان ها ای  غیتبل

هفت بود و هوا هم   یها کی شدم به صفحه چشم دوختم. ساعت نزد ده ز جانیداشت ه یفارس سینو  ری که ز یخارج

  یم یلیدختره خ یهم اکشن بود و هم عاشقانه دلم برا لمشی بودم، ف لمیشده بود. منم سرگرم اون ف کی کامال تار

اون دختره  یگن انجام بده، انقدر هم پا یکه م یشده بود که کار ها یجون عشقش راض تیسوخت که بخاطر امن

داغ   لمیدل زخم خورده داشتم و با اون ف هیاون دختره بودم، منم که خودم  یبودم که انگار خودم جا ختهیر  کاش

 یبود و لحظه  لمیف یبودم و حواسم به ساعت مکان نبود آخرا  لمیمشغول اون ف یده بود. چند ساعتدلم تازه ش
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 که ، …شد ی شون داشت کم تر کم تر م صلهوصالشون دختره خودش انداخت بغل پسره و بهم چشم دوخته بودند فا

 من گفت: دنیآراد اومد خونه با د دمیدر نگاهم به در دوختم که د صدای با

 

 .. کاریچ  یدار-

 

شد.  یم  داشیاالن پ  دیبا نیحاال ا ونیز یحرفش خورد، چشم دوخته بود به تلو هیبق ونیز یتلو  یصحنه  دنید با

  آراد ، …کنه یراجع به من م  یتونستم بهش نگاه کنم، االن چه فکر  یکنترل برداشتم خاموشش کردم از خجالت نم

 نگاهم کرد گفت: طونشی  نشست کاناپه رو

 

 کهخوب بود    یچرا زد-

 

 تو هم با حرص گفتم: دمیخنده که اخمام کش ری من زد ز ی افهیق دنید با

 

 ی تو چرا انقدر زود اومد-

 

 

 

 ساعت اشاره کرد: به

 

 تو حواست به ساعت نبود.  ومدمی انقدر هم زود ن-
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 نشسته بودم: لمیف نیا  یمن سه ساعت بود که پا یعن یساعت نگاه کردم که ده بود،  به

 

 ی البته حقم دار-

 

 نگاه کردم که لبخند زد گفت: بهش

 

 ام..  گهید  یبود هر ک یقشنگ لمیف-

 

 :دمیحرفش پر  وسط

 

 ! یادامه بد  یخوا  یاگه ولت کنم تا فردا م-

 

 شد گفت:  یجد

 

 ؟ یشام نخورد-

 

 نه تکون دادم که ادامه داد: یبه معن سرم
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 اورد یغذا ن یمگه کس-

 

 حواسم نبود  دونمینم-

 

 زد گفت:  لبخند

 

 فهمم یآره م-

 

 چپ نگاهش کردم از جام بلند شدم که بهم گفت: چپ

 

 حاال که حواست نبود زحمت بکش غذا درست کن. -

 

 که باهاش غذا درست کنم  ستین یچ یه-

 

 م یبخور ی زیچ  هی می پس بپوش بر-

 

 : نمی شهر بب نیخواست که برم ا یم  یلیبهش نگاه کردم دلم خ یخوشحال با

 

 ذوق کردن برو لباست بپوش  یبه جا-
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کردم،  ضی ضد حال بود. لباسام تعو  شهیذره خوشحال باشم هم هیذاشت   یگره خورده نگاهش کردم نم یابروها با

بلند از من دور شد. بعد از چند   یرفت بهم گفت: که منتظر باشم و با قدم ها یکه به سمت میباهم از هتل خارج شد 

 یجا  ینیماش نیهمچن  یآدم پولدار نیاز همچ  کردمنگاه  نشیپاهام ترمز کرد با تعجب به ماش  یجلو ینیماش قهیدق

 به حرکت در آورد.  نیشدم که اونم ماش ن ی سوار ماش ستیتعجب ن

 

 

 

شدم همراه با آراد باهم وارد   اده ی پ  نیاز ماش ، یران یتوقف کرد. معلوم بود که رستورانش ا  یک یرستوران ش مقابل

زبان   یفارس کیشهر غربت    نیتو ا  نکه یاز ا  دیدار  لی م یگفت چ ینفر اومد سمتمون به فارس کی . میرستوران شد 

کرد..،  یکه آراد م  یبود. به جز رفتار ها ده یخوشحال شده بودم، انقدر تو اون هتل مونده بودم که دلم پوس دمید

و بعد از   مینشست میکه بود رفت  زی م یآورد. به سمت گوشه  رونیازش ممنون باشم که من از هتل ب  دیامروز با

 که از ما گرفتند آراد بهم نگاه کرد گفت: یسفارش ها 

 

 ومدی ن ادتی یزیچ_

 

 گفت:  رونیون دادم که نفسش کالفه داد بنه تک یخوردم، سرم به معن  کهی   دیپرس  هویکه  یسوال  از

 

 نشده.  رمیدست گ یزیچ  یکارات هستم ول ریگیپ-

 

 بهش چشم دوختم گفتم: زیگذاشتم رو م دستم
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 ی دنبال خانواده من یچ  یبرا-

 

 تا زودتر از دستت خالص بشم-

 

 توهم: دمیکش اخمام

 

 ! یاز من بشنو  ی ا  گهید زیچ  یتوقع دار-

 

 زدم: پوزخند

 

 . ستین تیلحظه فراموش کردم که تو وجودت انسان هینه فقط -

 

 مواظب حرف زدنت باش -

 

 ؟ یکن کاری چ یخوایاگه نباشم م-

 

گارسون که به سمتمون   دنیبزنه که با د یگره خورده بهم نگاه کرد، خواست حرف یمشت کرد با ابروها دستش

رفت با رفتنش آراد   شمونی. گارسون غذا ها رو جلومون گذاشت از پرونیلب فرو بست نفسش کالفه داد ب ومدیم

 بهم گفت:



 باران عشق 

143 
 

 

 یو انقدر رو اعصاب من رژه نر یبهتره که غذات بخور-

 

توجه بهش مشغول خوردن غذا شدم، بعد از اتمام غذا از جام بلند شدم که آراد بعد از حساب کردن به طرف  بدون

  هیداخل ر رینظ یب  یو هوا دمیکش  قینفس عم نییپا دمیرو کش شهیرفت منم دنبالش رفتم سوار شدم، ش نیماش

 زد گفت: دمن پوزخن دنیخواست به هتل برگردم آراد با د یهام فرستادم دلم نم

 

 ی دیند یز یچ نیمعلومه که تا حاال همچ  یول  ستین ادتی  یزیچ نکهیبا ا-

 

 باشم  یپولدار  یاز خانواده  دیشا  یبه خاطر ندارم ول یچ یمن ه-

 

 ی که از خانواده ثروتمند باش  ادیم یلیبهتم خ-

 

 مقدمه بهش گفتم: یبهش انداختم و ب ینگاه مین

 

 ادیچرا انقدر از من بدت م-

 

 با تعجب بهم نگاه کرد، دوباره نگاهش به روبه رو دوخت: دمیکه ازش پرس یسوال  با

 

 ادیگفته من ازت بدم م یک-
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 اد یخوشتم نم  یول -

 

 نداشت.  یمن بود از تو دلخوش  یجا یهر ک-

 

 ! میکه دارم راض یزندگ نیاز ا  یکن  یفکر م ه، یمن چ  ریتقص-

 

 زدم: پوزخند

 

کشم  یکه نفس م یا  هیتو هر ثان ستیطور ن نی من ا یبرا یکلفت اومده تو خونت، ول کی بد نشد  ادمیتو ز   یبرا-

 هستم..! یکه بدونم که ک یباشند و نه حافظه ا  شمیدارم که االن پ یبرام عذابه! چون نه خانواده ا

 

بودم و   یزندگ نیا  ی چهیمونده بود، خود منم باز یباق یخواست جوابم بده مگه حرف یم ینزد چ  یکرد حرف سکوت

راه نه من حرف زدم نه  انیکه خودشم گرفتار شده بود. تا پا یدونست کس  یکه داشت من م یزندگ نی اون مقصر ا

  ادیمن به  یندارم و کس  یزیچ چ یکه ه ییا یدن نیا  ازداشتم. دلم دوباره گرفته بود  اجیاحت نمون یسکوت ب نی آراد به ا

کنه چه  یم یاش کجا زندگ نده یزن آ ستیکه براش مهم ن یخانواده ام که حداقل دنبالم بگردند و نامزد یحت نداره 

که  سادمی ورود به اتاقم نداشتم دم اتاق وا  یشدم وارد هتل شدم چون کارت برا اده یپ ن یداره، با توقف ماش یحال

 اونم که شدم خونه وارد ، …نداره  یانداختم معلوم بود که اونم حال درست  ینگاه میآراد اومد برام باز کرد بهش ن

 بهم گفت: سادوای مقابلم آراد که نشستم کاناپه رو بست در اومد  من سر پشت

 

 تو امشب برو تو اتاق بخواب-
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 بهش نگاه کنم گفتم: نکهیاز تنم در آوردم بدون ا پالتوم

 

 جا راحتم نینه ممنون هم -

 

 لته یهر جور م-

 

  یکه جوابش نم ییبه سقف چشم دوختم ذهنم پر شده بود از سوال ها دمیسمت اتاق رفت درو بست، دراز کش به

 کنم.  یزندگ اد یکه از من بدش م یتا مجبور نشم با مرد ارمیشد که هر چه زودتر حافظه ام بدست ب یدونستم کاش م

 

 

 

گرفت. انگار تو اون خونه حضور   یم ل ی من تحو گهید کار داشتم نه اون، دبا آرا ادیز گهیروز گذشته بود و نه من د دو

که   یتیوضع  نی. از ا میداد یخواست انجام م یکه دلمون م  یکار یگر یو بدون توجه به د  میهم فراموش کرده بود

باهاش هم کالم   نکهینبود و هم ا  ندیآراد برام خوشا یسرد جور  هینه..،  ایباشم   یدونستم راض یاومده بود نم  شیپ

. از صبح تا حاال می به کار هم ندار یچند روز کار  نی بودم که تو ا یراض دیرس یشدم و تهش به دعوا مشاجره م یم

 یکه صدا دمیاز جام بلند شدم به اتاقش سرک کش یآراد تو خونه مونده بود و معلوم نبود تو اتاق مشغول چه کار

که به  یچشم دوختم که آراد در حال  ونیز یشدم رو کاناپه نشستم به تلو الشیخ یمسلماً حموم بود. ب ومدی یم آب

خوشگل شده بود. مشغول ور رفتن با    یلیخ  میبهش نگاه انداختم از حق نگذ رونیبود از اتاق اومد ب ده یخودش رس

 م نگاه کرد گفت:به نهیآ  از سادمیبهش بده، از جام بلند شدم پشتش وا یموهاش بود تا فرم

 

 ؟ ی خوایم یزیچ-
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 ؟ یبر  یخوایم یینه فقط جا-

 

 گفت:  دیزد به موهاش دست کش پوزخند

 

 ی برم مهمون خوامیم-

 

مدت تو خونه مونده بودم  نی تو ا  نکهیخب دلم از ا ینه..، دو دل بودم ول ایدونستم بهش بگم  یبا زبان تر کردم نم لبم

 داشت که منم همراهش برم: یبود. چه اشکال ده یپوس 

 

 امیمنم ب شهیم-

 

 لبش بود گفت:  یگوشه  یکه لبخند کج   یسمتم برگشت در حال به

 

 رمیگیم ده ینشن-

 

 توهم: دمیکش اخمام

 

 .امیداره منم باهات ب یچه اشکال-



 باران عشق 

147 
 

 

 

 

 

 

 گفت: بش یفرو کرد تو ج دستش

 

 . دیهست یخوره، در ضمن بگم شما ک یبرم به درد شما نم خوامیکه من م یمهمون-

 

 از شالم افتاده بود، دور انگشتش جمع کرد گفت: ی که گوشه  یتر کرد و تکه موها  کیبهم نزد  خودش

 

 بگم خدمتکار خوشگلم.  دیالبد با-

 

 گفتم:  نیی عقب، دستش انداختم پا  دمیکش خودم

 

 ی بریکردن من لذت م ریاز تحق -

 

 بدم.  یرو چ   هیجواب بقنه، فقط برام سوال بود که -
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 مقدمه گفتم: یب

 

 بگو من دوست دخترتم.  ست ین یکه کار سخت نی ا-

 

مقدمه باز بشه االن البد از  یکه ب یامان از زبان ن، یی شده بودم؛ سرم انداختم پا  نیدهنم. شرمگ یگذاشتم جلو  دستم

 م بلند کرد گفت:. هر آن منتظر پرخاشش بودم که دستش گذاشت رو چونه ام سرشهیم یحرفم عصبان 

 

 . ستین یفکر بد-

 

 رفتم بهش گفتم: یکه داشتم به سمت اتاق م یعقب، در حال دمیکش خودم

 

 ام یب یمهمون  نیشدم که اصال باهات تو ا   مونیپش ر، یبگ ده یحرف منو نشن نی ا-

 

 دونم با تو  یمن م  یفقط اگه معطل کن نمت، یب یهتل م یجلو گهیربع د هیتا -

 

کرد  یم ریینظرش تغ  هویبود  یجور ن یاخالقش هم شهیدر بست، هم رونیمخالفت کنم که از اتاق رفت ب خواستم

رو کردم که  ریکنم تمام لباس ها رو ز دایپ یکنم. به سمت چمدونم رفتم تا لباس مناسب   کاریربع چ  کیحاال من تا 

شد. تا حاال  یخورد خوب م یکه روش م یکت باخورده باز بود که  هیکردم، فقط  دایپ یباالخره لباس شب ماکس

نگاه کنم داخل چمدون   نکهیبودم تو چمدونم، فکر کنم اون روز که عجله داشتم بدون ا ده یند  یلباس نیهمچ 

تم  از موهام تو صور یبه موهام ژل زدم و تکه ا کمی توالت نشستم   زیگذاشتم که امروز خوب به کارم اومده بود؛ رو م

رو صورتم کاشتم به خودم   یشیآرا  یمونده بود هول هولک یهنوز باق قهیانداختم پنج دق ینگاه  مین. به ساعت ختمیر
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که با خودم  میکرده بودم بد نشده بود کفش پاشنه بلند مشک  شیآرا  یعجله ا  نکهیام با ا افهینگاه کردم ق نهیتو آ 

پالتوم تنم کردم و شالم به صورت کج  داشتم، بود که  ینیهم  یبا لباس جالب نبود ول ادی ز نکهیاوردم پام کردم با ا

  نیآراد رفتم درو باز کردم سوار ماش  نی تند از هتل خارج شدم به سمت ماش یرفتم. با قدم ها رونیگره زدم از اتاق ب

 شدم که اراد به سمتم برگشت گفت: 

 

 نکن  ریمگه نگفتم د-

 

 زدم:  ییدندون نما  لبخند

 

 .امیمجلس ب نی که با تو به ا یکنیمقدمه قبول م  یب هوی ییخب مقصر تو-

 

 ی ایکه ب یمن قصد آوردنت نداشتم خودت خواست -

 

چشم   رونی و منم بدون توجه به اراد به ب  میتو راه بود یا قهیروشن کرد، چند دق نیکه ماش رونیکالفه دادم ب نفسم

 اد دوختم که بهم گفت:نگاهم به آر نی دوخته بودم با توقف ماش

 

 شو  اده یپ-

 

که  یبه شخص نی ماش چ یدادن سوئ  لی شدم آرادم بعد از تحو اده یپ نیباز کردم لباسم باال گرفتم، از ماش نیماش در

 به دستش کرد گفت: یبود؛ دستش به طرفم دراز کرد، با تعجب بهش نگاه کردم که اشاره ا ستاده یدر ا  یجلو
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 . یست ین نجایدخترم امگه تو به عنوان دوست  -

 

 توهم خوشت اومده   نکهیمثل ا -

 

مرد جوون اومد سمتمون و بعد از   ه ی می زد باهم وارد شد یبره که دستم دور بازوش حلقه کردم، پوزخند خواست

 کرد دم گوشم گفت:  کیمن خودش بهم نزد  دنیگرفتن پالتو و شالم از ما دور شد آراد با د 

 

 ی حجاب داشته باش دیما با یفقط جلو-

 

 لبخند زدم تو چشم هاش نگاه کردم: بهش

 

 ندارم نانی اره چون بهت اطم-

 

 سرتا پام نگاه انداخت با تمسخر گفت:  به

 

 شم یوقت به سمت تو جلب نم  چ یمن ه یمن بگرد  یهر جورم جلو-

 

 انقدر مطمئن نباش -
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 توهم، که با اومدن مرد مسن لب فرو بست به خنده اکتفا کرد اون مرد اومد سمتمون رو به آراد گفت:   دیکش اخماش

 

 نمت ی بیخوشحالم م-

 

 

 

 زد گفت:  یدستش دراز کرد مردونه دست هم فشردند لبخند آراد

 

 اریسام  یطور آقا نی منم هم-

 

 کردم اروم لب زدم: کیبه آراد نزد  خودم

 

 باشه  یرانیا یجز ما کس  کردمیفکر نم-

 

 ن ی رانیا نجان یکه ا  ییآدما شتریب-

 

 به من اشاره کرد گفت: اریاسمش سام دمیتکون دادم، که اون مرد که حاال فهم  دنیفهم یبه معن سرم

 

 . دیکن ینم ی رو معرف بایخانوم ز  نی ا-
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 زد گفت:  یانداخت لبخند ینگاه مین آراد

 

 از دوستام هستند  نای آو-

 

 زد گفت:  یچشمک اریسام

 

 . ادیخوشت ب  یتو هم از دختر  کردمیفکر نم-

 

 نگاهش به من دوخت و منم بهش نگاه کردم: آراد

 

 با همه فرق داره  نای آو-

 

  یحرف ها م نجوریکرده از ا  یدوست دخترش معرف نجایمن ا  نکهی ا  یدونستم که فقط برا یحرفش گر گرفتم م  نیا با

 گفت:  دیبهمون خند  اریدونم چرا ضربان قلبم اوج گرفته بود. سام یزنه، نگاهم ازش گرفتم. نم 

 

 طرف  نی از ا د، یایبهم م یلیخ-

 

بودند  ینجوریکه همه ا  رانیانداختم که همه ازادانه بودند؛ تو ا  یبه اطراف نگاه م، یکه کرد وارد باغ شد یاشاره ا با

 نداشت.  یتی براشون اهم  زایچ نی لندن بود و ا نجایچه برسه که ا
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آراد هم چون خودش به عنوان دوستم خطاب کرده  م، ینشست یصندل  یرو  میکه کنار درخت بود رفت  یزیسمت م به

 بودند: دنیمشغول رقص ستیدوختم که وسط پ هیبود بغل من جا گرفت، نگاهم به بق

 

 سالم آراد جان -

 

آن دختر از جاش بلند شد که دختره  دنیبود نگاه کردم، آراد با د ساده یاز ما وا  یکم یکه با فاصله  یدختر به

دونم چرا ناخداگاه اخمام رفت تو هم به اون   یصحنه نم نیا  دنیبا د  دیخودش انداخت تو آغوش آراد و گونه اش بوس

 دختره نگاه کردم که رو به آراد گفت: 

 

 د یکن  ینم یمعرف-

 

دختر   نیخواست حال ا یکرد، پوزخند زدم از جام بلند شدم دلم م یانداختم که با حرص بهم نگاه م ینگاه مین بهش

لبم   یگوشه   یکه لبخند کج  یکردم رو به دختره در حال کشیآراد حلقه کردم خودم نزد یدستم دور بازو  رم، یرو بگ

 بود بهش گفتم:

 

 نامزدشم! -

 

 با تعجب بهم نگاه کرد: آراد
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 ..!یآراد تو نامزد کرد-

 

بر خالف طرز تفکرم از   یکنه..، ول عیدختر ضا نیا  یکه من رو جلو  دمیترس  یآراد چشم دوخته بودم، م یچشم ها تو

 رفتار آراد به دختره نگاه کرد گفت:

 

 . میچند روزه نامزد کرد نایآره من آو-

 

کردم که آراد دستم رو   یتو هم از ما دور شد با لبخند به رفتنش نگاه م دیحرف، دختره اخماش کش نیا  دنیشن با

 من رو به طرف خودش کشوند: دیکش

 

 نامزدم! ی..، حاال شدیکه دوست دخترم بود شیپ  قهیتا چند دق ، یکرد شرفتیپ می نیبیم-

 

 توهم:  دیکش اخماش

 

 ی بود به مارال زد یحرف ها چ  نی ا-

 

 نشستم خونسرد گفتم:  یفاصله گرفتم رو صندل ازش

 

 کردم یم دیکه با یکار-
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 به طرفم خم شد: زیگذاشت رو م دستش

 

 . یکرد ینکنه حسود -

 

 اونم به تو!  ، یحسود-

 

 زدم: پوزخند

 

 آراد خان رونیب ایاز خواب ب-

 

 که من با تو ازدواج کنم رونیب ایاز خواب هم ب  ، ییکنه تو  ی سر م  اهایکه تو رو یاون-

 

 هم ندارم  یقصد  نیهمچ -

 

دوختم که آراد دستش به طرفم دراز کرد پوزخند زد   هیتو فضا پخش شد، با پخش شدنش نگاهم به بق  یمیمال  آهنگ

 گفت:

 

 افتخار رقص با نامزدم دارم؟-
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 ومده ی تو هم بدت ن  نکهیمثل ا -

 

 اون دختره نچسب از من دور شد خوب شد  نکهیاز ا -

 

 گذاشتم رو دستش از جام بلند شدم: دستم

 

 واقعا باور کنه   نکهیپس به خاطر ا -

 

 لبش بهم نگاه کرد گفت: یسردم رو شونه هاش گذاشتم که با لبخند کج گوشه  های دست

 

 ی معذب-

 

 ست ین  یمن عاد یبرا زایچ نی ا-

 

 باور کنم  یتوقع دار-

 

 برام  ستیمهم ن-
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کرد که  یفکر م دید یما رو از دور م ی. اگه کسمیبود  دنیگرفت، هماهنگ باهم مشغول رقص تنگ تر تو آغوشش من

تو آغوشش    یدونم چرا وقت یوجود نداشت اما، نم یحس چ یما ه نیکس خبر نداشت که ب چ یه  یول میدل باخته هم

داشتم. با تموم   یاحساس نیبودم همچ  کی مرد نزد نی بار به ا نیاول   یبرا دیشا  ایشد  ینفس هام نا منظم م تمیبودم ر

که با پوزخند آراد   رونیشدن آهنگ ازش فاصله گرفتم مطمئن بودم که گونه هام رنگ گرفته، نفسم کالفه دادم ب

 یخواد به چ یکاراش م  نی دونم با ا  یداد، نم تینبود جاش به عصبان گانهیاز اون حس ب یخبر گهیمواجه شدم د

 دم گوشم گفت: کرد   کینزد برسه، خودش بهم 

 

 ! …دیهمتون مثل هم  یندار  یفرق دمیکه د ییکدوم از دخترا چ یتوهم با ه-

 

 ه یمنظورت چ -

 

 گفت:  شیفرو کرد تو ج دستش

 

 . یخور یجم نم  ین یش یم یکار دارم تا اون موقع رو صندل  یک یبا  الی و رمیمن م-

 

 ی گردون یچرا حرف بر م -

 

 برداشت گفت:  الیبه سمت و  یقدم

 

 ندارم هوده یب یحرف ها یحوصله -
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  نمیخواست که بب یدلم م یلیکار داره، خ یبا ک ستینشستم با حرص نظاره گر رفتنش شدم، معلوم ن یصندل  رو

  دیمشغول د ی پا گذاشتم رو کنجکاو  نی هم یبرا  وفتهی ب یاتفاق ای بشه و   یعصب نهیمن بب دمیترس یم  یول هیچ هیقض

 شدم و از خجالت شکمم در اومدم.  هیزدن بق

 

کنم لبش به لبخند باز   یدارم بهش نگاه م دید ینفر اومد سمتم، وقت  کیکندم که  یپوست م وه ی خودم م یبرا  داشتم

 تو هم بهش گفتم: دمیشد. اخمام کش

 

 ی خوایم یزیچ-

 

 اشاره کرد: یصندل به

 

 نم یبش شهیم-

 

 کنار من نشست گفت:   ینزدم که رو صندل  یحرف

 

 بودم ده یتا حاال شما رو ند -

 

 اومدم نجایبار ا نیاول-

 

 کنارشه  یدختر خوشگل نیخوش شانس باشه که همچ  دیبا یل یآراد خ-
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 گره خورده نگاهش کردم که لبخند زد گفت: یابروها با

 

 شده  یزیچ-

 

 حرف بزنه یجور  نیا  یکس خوادیدلم نم-

 

 تون یی بای من که از ز-

 

 :دمیحرفش پر  وسط

 

 . دیتنهام بذار شمیممنون م دیندار یاگه کار-

 

که   یاونم وقت رمیاز جاش بلند شد از من دور شد توقع داشت که باهاش گرم بگ  تیاش جمع کرد با عصبان لبخنده 

ازدواج کنم  یمرد نیکم مونده بود، با همچ  نمیباورم شده بود که آراد نامزد منه! هم یجد جدی انگار ، …نامزد دارم

حافظه   نکهیدوست داشتم تا قبل از ا یلیده. خ یانجام م یرکه داره چه کا ستیداره و هم معلوم ن یکه نه تعادل روان 

 آراد رو به رو بشم.  تیکه بفهمه و اون وقت با عصبان دمیترس  یاما م ارمیمرد در ب نیام برگرده سر از کار ا
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هم توش بود. اون شب   ییها یداشت و هر چند کوتاه خوش  یسفر برام تازگ  نی تهران، ا م یقرار بود که برگرد امروز

  ینزد به جاش با حرف ها یحرف دمیپرس   یهر چ لشیدل  م؛یترک کن  یآراد اومد ازم خواست که مهمون نکهیبعد از ا 

بلند بشه هنوز به خاطر اتفاقات  مای م که هواپی نشستم و منتظر بود . کنار آرادختیدارش اعصاب من بهم ر شین

 انداخت گفت:  ینگاه  میاون انگار حالش بهتر شده بود بهم ن یاز دستش دلخور بودم ول شبید

 

 که نامزدتم!  یباور کرد-

 

 تعجب بهش نگاه کردم گفتم: با

 

 بکنم.  یفکر  نی همچ  دینه چرا با-

 

 ! …یکه واقعا نامزدم بش ادیبدت نم دیبه من گفتم شا یدو ساعت زل زد-

 

 اونم با رفتار تو.. -

 

 زدم: پوزخند

 

 نره که من خودم نامزد دارم! ادتی-

 

 مدت دنبال تو نگشت.  نیتو ا   یکه حت یگیم ینامزد..، همون کس-
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 حرص رو بهش گفتم:  با

 

 .گرده یکه اون، دنبال من نم یدونیتو از کجا م-

 

 کرده بود.  دایداشت تا االن تو رو پ ت ی وجودت براش اهماگه -

 

 گلوم گرفت که ادامه داد: بغض

 

 . یاوناهم فراموش شد یانگار برا  یندار تیکس اهم چ یه  یبرا نایآو  ین یبیم-

 

خواست سرش داد بزنم بگم من خانواده دارم مطمئنم که   یاشک تو چشم هام نشست! زبونم قفل کرده بود. دلم م نم

شد تا حرف هام بهش بزنم. نگاهم  یم  نیمانع از ا  یبغض لعنت  نی گردن اما، ا یاونا من رو فراموش نکردن دنبال من م

بلند شد و ما تو   مایهواپ یک دمیشده بود که نفهم  پرت حواسم انقدر ، …دوختم به آسمون  رونیازش گرفتم به ب

وقت حرف آراد   کی نفرت داشتم اگه  یزندگ  نیا  یمنظره بمونم. از همه چ  نیشد که تو هم   ی. کاش ممیآسمون هست 

که هر روز    یو مرد  ی. خانواده ام مثل من انگار فراموشم کردند و من موندم با فراموشادیبه سرم م یدرست باشه چ 

ندارم.  یزندگ  یادامه  یبرا یکشش گهدی چون بشه قصه آخر زودتر کاش ، …کنه یمن م ی اور ادیروزگار  نی ا یتلخ 

به صورتم خورد باعث   کباره یکه  یخارج شدم. باد مای از جام بلند شدم و بدون توجه به آراد از هواپ مایبا فرود هواپ 

کشورم  که برگشتم به نینداشتم اما، ا ادیبه   یزیبکشم. چشم هام رو هم گذاشتم، هر چند چ قیشد نفس عم

خواست بدون توجه به اراد   یزدم. دلم م رونیچمدونم از فرودگاه ب لی آروم و بعد از تحو یخوشحال بودم. با قدم ها

  ییده و اون وقت که جا یآراد من به خونه اش راه نم  گهیانجام بدم د یدونستم اگه کار یدور باشم اما، م یاز همه چ

که اراد چمدونم گرفت و بعد از گذاشتنش تو صندوق پشت فرمون جا گرفت   سادمیوا نیموندن ندارم. کنار ماش یبرا

  یبهش ننداختم انگار اونم راحت بود که باهاش حرف نم ینگاه م ین یحت  ینشستم ول  یباز کردم رو صندل نیدر ماش
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اصال تو راه    مید یبود که به خونه رس ذشتهگ قهی قدونم چند د یزنم. مطمئن بودم که اونم از وجود من خسته شده، نم

شدم و بعد از برداشتن چمدون با   اده یپ نی نبودم از ماش یمرد نی منم مشتاق حرف زدن با همچ  می باهم نزد یحرف

 . می اراد باهم وارد خونه شد

 

 

 

دونستم آراد االن خونه   یبه سقف چشم دوختم. م دمیسمت اتاقم رفتم، درو پشت سرم بستم. رو تخت دراز کش به

خسته و آشفته بودم. سرم  یو جسم  یتو تنم نمونده بود. از نظر روح یجون   یحاضر کنم ول ییبراش غذا دیاست، با

بدون   گهیاون وقت که د ارمیبه خاطر ب یهمه چ  زرو کیشبانه ام درد گرفته بود، کاش بشه که  یبه خاطر کابوس ها

 یبه خواب برم که نم یفکر چ یکردم بدون ه یرم. چشم هام رو هم گذاشتم و سع  یم رونی خونه ب نیاز ا   یتعلل چ یه

 … گذشته بود که به آغوش خواب فرو رفتم قهیدونم چند دق

 

برام تار بود. به روبه روم چشم دوختم،   یبود که قبال اومده بودم، همه چ یباال رفتم انگار همون خونه  الی و  یپله ها از

اونجا نشسته بود و مشغول حرف زدن با شخص روبه روش بود. قدم هام به سمتشون برداشتم پاهام به لرزش   یدختر

چهره شون واهمه داشتم. با برگشتن صورت دختره به طرف من متعجب نگاهش کردم اون  دنیافتاده بود انگار از د

 افهیخودم چشم دوختم. ق یاز اشک به مرد روبه رو  یتو چشم هام حلقه بست و پشت هاله ا  یدختر..من بودم! اشک 

بود که  ی..! همون مردایاز تو خونه صداش زد، نام اش را بر لبانم چند دفعه زمزمه کردم. پو یاش برام آشنا بود، کس

  یکه تو وجودم بود باعث م یرسکه خودم بودم. ت یمن رو به روش نشسته بودم. دستم را سوق دادم به طرف دختر

نمونده  یانگشتام تا شونه اش باق نیب یداشت، فاصله ا تی رو گونه ام روونه بشه! انگار واقع یدر پ  یشد اشک هام پ 

رو صورتم گذاشتم هنوز نفس هام  لرزانم  ی. دست هادعرق شده بو سیرو تخت نشستم، بدنم خ شانپری ، …بود که

حوصله نداشتم از جام بلند شم تا آب بخورم رو  یبودم نا منظم بود. گلوم خشک شده بود ول ده یکه د یبه خاطر خواب 

بود..، که من رو به روش نشسته بودم. تو   یخواب هنوز برام قابل لمس بود. اون مرد ک اتیجزئ دم، یتخت دراز کش

دستم گذاشتم رو سرم  دیکش رتی سرم  ، …همون نامزدم باشه ایممکن بود پو  یعن یزد.  یج مکه نفرت..! مو هامچشم 

  ، …بکشم یذاره نفس راحت یشبانه ام نم یکابوس ها نیدکترم برم ا شیهر چه زودتر پ دیتا از دردش کاسته بشه، با

با  دمیچ ی پ  یبودم از درد به خودم م ده یکشمتحرک رو تخت دراز  ی مرده  مثل. نذاشتم هم رو پلک صبح  خود تا
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شد در باز شد.  ده یکش نیی در به پا ره یاز جام بلند شدم. هوا هم کامالً روشن شده بود. دستگ یکس یقدم ها یصدا

من به سمتم اومد   ی ده یصورت رنگ پر دنیرفته بود در قفل کنم. آراد با د ادمی  شبیشد، د انیدر نما یآراد جلو

 گفت: شستکنارم رو تخت ن

 

 ..!هیچه حال روز نیا شده، یچ-

 

تر بشه..، آراد دستش  نیکلمه بودم که بغض تو گلوم سنگ  کی  نیام به لرزش افتاده بود، انگار منتظر هم چونه

 گذاشت رو شونه ام من رو تکون داد: 

 

 ! نای آو-

 

 داشتم، لبم با زبون تر کردم:  یزندگ نی بود که تو ا  یمرد تنها کس  نیصورتش نگاه کردم ا به

 

 دمیکابوس د -

 

 چند وقته.. -

 

 . دمید  یفقط قبل از رفتن به لندن هم کابوس م دونمینم-

 

 ی چرا به من نگفت -
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 زدم:  یمحزون لبخند

 

 . شمی که همش مورد تمسخرت م یبگم..، وقت دیچرا با-

 

 بهم گفت: تی تو هم از جاش بلند شد با جد  دیکش اخماش

 

 م ی بپوش بر-

 

 تعجب بهش نگاه کردم: با

 

 کجا؟-

 

 دکتر-

 

 ام یمن نم-

 

 که گفتم انجام بده.  یازت نظر نخواستم کار-
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 سمت در که رو بهش گفتم: رفت

 

 باشم.  یجور نیهم دمی م ح یفرق نداره ترج یکس  یزنده و مردنم برا یوقت-

 

 گره خورده بهم نگاه کرد گفت: یابروها با

 

 ی ندار تی اهم  یکس یگفته برا یک-

 

 زدم: پوزخند

 

 رفته؟ ادتی ، یخودت گفت -

 

 من منظورم نامزدت بود. -

 

 ازش گرفتم:  نگاهم

 

 خانواده ام و نامزدم مهم باشم که به دنبال من بگردن.  یبود که حداقل برا نیا  دمیتنها ام-

 

 من گرفت به زور من از رو تخت بلند کرد گفت: یسمتم اومد بازو به
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 دو تا دسته نباشه!  نی که جز ا یمهم باش  یکس یبرا  دیشا-

 

 چشم هاش زل زدم:  تو

 

 ؟ یمثال ک-

 

 گفتم: رونیب دمیزدم بازوم از تو دستش کش پوزخند

 

 ! یگ یم نکنه خودت-

 

 نگاه کرد: بهم

 

 ممکنه -

 

 گرد شده بهش نگاه کردم: یچشم ها با

 

 ن یتو ماش ایلباست زود بپوش ب-
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 شهیآراد مهمم..، مگه م یمن برا یعنی اتاق ترک کرد، تو شوک حرف هاش بودم  یحرف چ ی سمت در رفت بدون ه به

  ییبال نکهیکردن من داره مهم باشم. حتما به خاطر ا  تی که تشنه به خون منه همش سر در اذ یآدم  نیهمچ  یبرا

حرف هاش باور   نکهیسمت کمدم رفتم با ا بهزنه اونم به خاطر برادرش که بهش قول داده.  یحرف م  نیا ادیسرم ن

خودم قابل درک   یمرد که برا نی داشتم نسبت به ا یحرفش درست باشه. حس نی انگار عالقه داشتم که ا  ینداشتم ول

دارم که هر چند کوتاه بهم  یکه هنوز کس نیهم از بودن در کنارم ا  یوقت کی لحظه ازش متنفر بودم و  کی نبود 

 مرد اخمو رو در کنارم دارم.  نی که حداقل ا  مکمک کنه خوشحال بود

 

 

 

نبودنش کنارم  نی از اتاق بمونه و ا رون یشد که ب یاد راضنشستم، با درخواست دکتر آر ی دکتر رو صندل یبه رو رو

 بذارم: ونیشد که حرف هام راحت تر با دکتر در م یباعث م

 

 شنوم.  یخب دخترم، م-

 

براش   شونمیکرد، لب باز کردم و از کابوس هام و حال پر یدوخته بودم به دکتر که لبخند به لب به من نگاه م چشم

رو بهش  رونیداد، نفسم کالفه دادم ب یبود با دقت به حرف هام گوش م ده یحرفم وسط حرفم نپر  انیگفتم. تا پا

 گفتم:

 

 ادامه داره؟   یشبانه، تا ک یکابوس ها نیخسته شدم از ا -

 

 روح من زد گفت: یبه صورت خسته و ب یلبخند
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 ! یحالت بش نی سرعت دچار ا نیکردم به ا یفکر نم ه، یخبر خوب یزن یکه م ییحرف ها  نی ا-

 

 نگاهش کردم: کنجکاو

 

 ه؟ یمنظورتون چ-

 

  نکهی. با اادیم ادتیاز گذشته ات   یکه داره خاطرات  نهینشون دهنده ا یگیم یکه تو دار  ی عالئم   نیدخترم، ا نیبب-

 شه.. یاما به مرور زمان روشن م برات مبهمه یهمه چ

 

 بره؟ یچه قدر زمان م-

 

 ..!یباشه که انتظارش دار یزیفکر کنم زودتر از چ یبگم ول قی دق تونمی که نم نیبا ا-

 

 بهش نگاه کردم با ذوق گفتم: یخوشحال با

 

 .ارمیبدست ب گهیممکنه حافظه ام تا چند ماه د یعن ی-

 

 آره تکون داد: یبه معن  سرش
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 ی که قرص هات سر وقت بخور  یبه شرط-

 

 زدم از جام بلند شدم که بهم گفت: لبخند

 

 ا یحتما ب یکرد  دایهر وقت باز مشکل پ-

 

 باشه، ممنون -

 

 من به سمتم اومد:  دنیاومدم. آراد با د رونیاتاق باز کردم ب در

 

 گفت؟  یچ-

 

 : اوردیحافظه ام برگرده من به وجد م نکهیرو لبم نقش بست فکر ا  یدکتر لبخند  یحرف ها با

 

 ! نای آو-

 

 گفتم: جانیآراد نگاه کردم رو بهش با ه به

 

 .گرده یکه انتظارش دارم حافظه ام بر م یز یزودتر از چ  یلیکنه خ  دایوضع ادامه پ نی دکتر گفت اگه با هم-
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 . شمیخوبه، پس باالخره دارم از دستت راحت م-

 

گره خورده نگاهش  یبا ابروها ختی ر  یبا حرف هاش اعصابم بهم م شهیذاشت خوشحال باشم، هم ینم قهیدق هی

خوشحال از رفتن من، به  ایآراد   یدونستم کدوم حرفش باور کنم مهم بودنم برا ینزنم. نم یدادم حرف ح یکردم ترج

کرده بود به سمت خونه رفت. از  زیکه دکتر برام تجو ییقرص ها دیشدم اونم بعد از خر  نی دنبالش رفتم سوار ماش

توجه بهش  یروشن کرد ب ونیز یآراد رو کاناپه نشست تلو م، یشد الی هماهنگ وارد و یبا قدم ها میشد  اده یپ نیماش

 خواستم به سمت اتاقم برم که اراد گفت:

 

 ه یات چ  فهیرفته وظ ادتی  نکهی کجا؟ مثل ا-

 

 برگشتم که ادامه داد: سمتش به

 

 خواد برو  یکه دلت م ییاول ناهارت درست کن بعد هر جا-

 

رستوران اونجا باهم ناهار نوش   کیبرد  یشد که من م یم یتو هم به سمت آشپزخونه رفتم. خب چ دمیکش اخمام

که  یکار یبهونه ا  چ یبدون ه دیشد پس با  یمرد اخمو عوض نم نیاز آراد داشتم ا  یخود  ی. انتظار بمیکرد یجان م

شده از  ده یچ زیم دنیآراد با د دمی چ  زیم ودرست کردم اون ر یحاضر یدادم، غذا یبهم محول شده بود انجام م

 عقب روش نشست بهم گفت: دیکش  یجاش بلند شد صندل 

 

 باشه طعمش خوب  دونمیم دیبع یول  ست، یبوش که بد ن-
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 اول شما بخور بعد نظر بده -

 

از مرغ سرخ شده رو گذاشت دهنش اما، با مزه کردن غذا صورتش جمع شد به زور لقمه   کهی ت  کیکرد،  یخنده ا  تک

 رو قورت داد گفت:

 

 ! هیچه وضع  نی ا-

 

 دمیبا خوردنش فهم یخودم لقمه گرفتم گذاشتم دهنم، هر آن منتظر طعم بدش بودم..! ول   یجا گرفتم برا یصندل  رو

بهش  نیکنه، شرمگ یداره لبخند به لب نگاهم م دمیکردن بنده رو داره. بهش نگاه کردم که د تیکه آقا اراد، قصد اذ

 چشم دوختم: 

 

 باشه!  ینجور یا  کردمیمن فکر نم-

 

 تعجب بهم نگاه کرد، لبخندم جمع کردم ادامه دادم: با

 

 باال ببرم. دقتم  یسر  نیکنم ا  یم یسع  ، یحقم دار یبگ یالبته هر چ ، یبخور خوادینم-

 

 دراز کردم تا بشقاب از جلوش بردارم که آراد بهم گفت: دستم
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 ؟ یکن یم کاریچ  یدار-

 

 ست یمعلوم ن-

 

نگاهش کردم  طونی از جلوش برداشتم از جام بلند شدم که آراد با حرص اسمم صدا زد، به سمتش برگشتم ش بشقاب

 گفتم:

 

 جانم! -

 

  یزدم، تک سرفه ا یگرد شده بود. حقم داشت تا حاال باهاش با محبت حرف نم رفتارم چشم هاش دنیخدا با د بنده 

 کرد گفت:

 

 گرسنمه   یلیخ ار، یدر ن یبچه باز-

 

 ست یجالب ن ادیکه ز یمگه نگفت-

 

 : رونیکالفه داد ب نفسش

 

 گفتم  یچ هیمن حاال -
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 رو گذاشتم جلوش رو بهش گفتم: غذا

 

ناهار شامت تو   دیطعم نداره با یبگ کشمیکه زحمت م یبه غذا گهیبار د هیاگه   یول رمیگیم ده یدفعه رو ناد  نی ا-

 . یرستوران نوش جان کن 

 

 . ینشده پررو شد یزیکه هنوز چ  نمیبیم-

 

 گرفتن از کارم بهتره که سرت به کار خودت باشه.  رادیا یو تو هم به جا  دونمیام م فهیاگه بحث شعور که من وظ-

 

 یباهاش با تند  نکهیادامه دادن بحث نداشت با ا   یجا گرفتم مشغول خوردن غذا شدم، انگار آراد حوصله  یصندل  رو

شده بود از دست رفتار   ره یبهش انداختم به غذا لب نزده بود به رو به رو خ  ینگاه مینزده بود، ن یحرف زدم اما، حرف

 : ومدیکوتاه م ینجور ی بار بود که ا نیاول یشده بودم برا  ریخودم دلگ

 

 آراد! -

 

 دوخت بهم: چشم

 

 ؟ی از حرف هام دلخور شد-

 

 نه-
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 ی خوریپس چرا غذات رو نم -

 

 ندارم..! لیم-

 

هل داد، از جاش بلند شد انگار حالش مساعد نبود، به سمت اتاقش رفت و منم بعد از جمع   غذا رو به سمتم بشقاب

 رو کاناپه نشستم.  زیکردن م

 

 

 

 ینگاه می آنکه بخوام نگرانش بودم. به ساعت ن یآراد بود! ب یتمام حواسم پ   یول ون، یزی دوخته بودم به تلو  چشم

کنه اما دل   یبر پا م یجنجال کیدونستم االن برم حتما  یم نکهیا  بود اون هنوز تو اتاقش بود با یساعت کیانداختم  

 :ومدی ن ییصدا  یبه در زدم ول یا  تقهنگرانش بودم..! از جام بلند شدم به سمت اتاقش رفتم 

 

 تو؟  امیب شهیآراد م-

 

آراد که رو تخت دراز   دنیدر باز کردم، به اطراف اتاق نگاه کردم با د ره یسکوت کرد، دستم گذاشتم رو دستگ بازم

! به سمتش رفتم هراسون بهش نگاه کردم، رنگ به صورت نداشت و دستش  د یچ یپ یبود از درد به خودش م ده یکش

و وجودم  شده بود، اضطراب ترس افتاده بود ت وونهوضع آراد رو گونه ام ر دنیقلبش گذاشته بود. اشک هام با د یرو

که  صدای با  و دادم تکونش اش شونه  رو گذاشتم دستم! …رفت تا آرامش خودم حفظ کنم ینم رونیرقمه ب چ یو ه

 کرده بود بهش گفتم: دایبخاطر بغض تو گلوم لرزش پ
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 شده؟   یآراد چ-

 

 یکردم که با صدا کیدادم و گوشم رو به لبش نزد  کرد، دوباره تکونش یاش خس خس م نهیلب زد، س یسخت به

 آروم گفت: 

 

 قرص هام -

 

 کجاست. -

 

نکردم. حال  دایپ  یلرزانش به طرف کمد نشان داد، از جام بلند شدم کل کمد گشتم اما، اون قرص لعنت  یها دست

. با اره یزدم محال بود که بتونه تا اومدن آن ها طاقت ب یشد و اگه به اورژانس زنگ م یآراد داشت هر لحظه بد م 

به سمت آراد رفتم؛ از زور ترس به هق هق   رداشتماز کمد افتاده بود خوشحال شدم اون ب  یکه گوشه  یقرص دنید

  یدونستم چرا انقدر از مرگ آراد واهمه داشتم..! قرص رو گذاشتم تو دهن آراد، دست ها یافتاده بودم خودم نم

  یکرد چون گره  یخودش م ریتو دست هام گرفتم. چشم هاش از درد رو هم گذاشت انگار داشت قرص تاث   سردش

من   یبارون ینگاهش به چشم ها دلغزی  هاش پلک ، …شد یداشت کمرنگ کمرنگ تر م  هابروهاش هر لحظ نیب

 دوخت: 

 

 ؟ ی آراد، خوب-

 

 آره تکون داد که رو بهش گفتم: یبه معن  سرش
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 ؟ ی شد ینجوریچرا ا -

 

 زد نگاهش از من گرفت: پوزخند

 

 ! یحمله قلب-

 

 ؟ یچرا زودتر اون قرص نخورد-

 

 به لبخند باز شد بهم نگاه کرد: لبش

 

 کار بکنم که نتونستم.  نیخواستم هم -

 

 ..! یحال بود نی ساعت که تو ا  کی  یعن ی-

 

 باً یتقر -

 

 دکتر.  م یپاشو بر  یاگه بهتر شد-
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 ست یالزم ن-

 

 ! یذاشتم االن زنده نبود یتر اون قرص تو دهنت م ریلحظه د کی قلبته، اگه  یفهمیم-

 

 تخت نشست: رو

 

 چرا برات مهمه؟ -

 

خبر بودم، از جام بلند شدم  یشده بود و خودم ب زیمن عز  یآراد برا یدونستم که از ک  یسوال نم  نی جواب ا خودم

 که آراد بهم گفت:

 

 کجا؟-

 

 رون یبرم ب خوامیم-

 

 از توش در آورد به سمتم گرفت: یلیکه بغلش بود باز کرد، موبا یکشو در

 

 بذار.  انیاومد من در جر  شیبرات پ یاگه مشکل و، یس  یبا خودت ببر، شماره ام تو گوش نمیا-
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 . ستیالزم ن-

 

فرو کردم. از  بم یاز دستش گرفتم داخل ج  لیموبا رونیتو هم به دستش اشاره کرد، نفسم کالفه دادم ب  دیکش اخماش

 رون، یزدم ب الیهنوز بغض تو گلوم بود. پالتوم از تو کمدم برداشتم و شالم رو سرم گذاشتم از و  رون، یاتاقش زدم ب

پالتوم قرار بدم. قدم   بیمچاله بشم و دست هام تو ج خودمبه صورتم برخورد کرد باعث شد که تو  کباره یکه  یباد

که تو   یرحم، از حس یب یایدن  نیخواستم دور باشم از ا یدونستم کجا برم فقط م یآراد دور شدم نم یالیزنان از و 

سردم تو هم قفل کردم و به  یدست ها ، اره یبه سرم م یحس که چ نی خبر بودم از ا یوجودم جوونه زده بود..! و ب

از بارون    دیرعد برق که آسمون زد نو یشد و با صدا یم کیکم داشت تار  دادم. هوا کم   دنیبار  یهام اجازه  اشک

کردند..!  دای گرفت و هماهنگ با اشک هام راه خودشون پ یدی نگذشته بود که بارون شد   یداد هنوز زمان یم دیشد

از توش در   لی بردم، موبا بمیزدم به طرف ج خ ی یشده بود و از سرما به لرزش افتاده بودم، دست ها سیلباسم خ 

به من زنگ زده بود، متعجب شدم. به ساعت نگاه کردم، که ساعت نه رو نشان  یاسم آراد که چند بار دنیآوردم با د

دوباره زنگ خورد آراد بود،  میزمان بشم! گوش یانکه متوجه    یزنم ب یقدم م نجایدو ساعت که من ا یعنیداد  یم

 پخش شد: ی آراد تو گوش  یعصب یکردم که صدا قراراتصال بر 

 

 بهت دادم؟  یالک  لیاون موبا  ، یدیتو، چند بار بهت زنگ زدم چرا جواب نم  ییمعلومه کجا-

 

 متوجه نشدم.  دیببخش-

 

 االن؟  ییکجا-

 

 اطراف نگاه کردم برام آشنا نبود:  به
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 دونم ینم-

 

 گفت:  یعصب 

 

 بپرس  یک یاز  دونم، ینم یچ  یعن ی-

 

حرف   یبه آراد دادم اونم ب  دمیپرس نجارویها بود رفتم، آدرس ا   یکیکه همون نزد  یگفتم به طرف مغازه ا یا باشه

گرم شده بودم فروشنده هم دلش به حالم سوخته بود و گذاشت که اونجا   کمیقطع کرد. تو اون مغازه موندم و  لیموبا

 اشاره کرد گفت: نیدر مغازه منتظرمه، به ماش یجلو  اراد  دمیکه د رونیاز مغازه زدم ب لمیبمونم، با لرزش موبا

 

 سوار شو -

 

 

 

 گفت:  رونیشدم. آراد نفسش کالفه داد ب نی سمت شاگرد رو باز کردم سوار ماش در

 

 .. یچ  ومدیسرت م ییاگه بال ، یفکر یانقدر ب چرا-

 

 . وفتادیکه ن یاتفاق چ یه-
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 گره خورده نگاهم کرد گفت: یابروها با

 

 . یکن  یم یمن بلبل زبون یبرا یکن یمعذرت خواه نکهی ا یبه جا-

 

 کردم.. یمن عذر خواه -

 

گذاشت، به صورتش نگاه کردم که اخماش تو هم بود و   مشت شده اش رو فرمون یاز من گرفت، دست ها نگاهش

به حرکت   نیکه ناسزا بهم نگه، استارت زد ماش ره یگ یخودش م یدونستم االن داره جلو  یفکش منقبض شده بود. م

!  دمیلرز  یهنوز سردم بود به خود م  ی ول   مبود نی االن تو ماش نکهیچشم دوخته بودم. با ا  نی ماش شهیدر اومد به ش

دونم   یگرم شد..، از لرزش بدنم کاسته شد. نم نیماش یفضا  دینکش یروشن کرد که طول  یمن، بخار دنیاراد با د

آراد   یال یکه کنار و  یمرد و زن دنینگاهم به رو به رو دوختم. با د ن یگذشته بود که با توقف ماش یا قهیچند دق

 بودند به آراد نگاه کردم گفتم: ساده یوا

 

 ! نی ک نایا-

 

 . دونمینم-

 

 . میشدم به سمت مرد و زن مسن که اونجا بودند رفت اده یپ نیشد، منم از ماش اده یپ  نیماش از
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که من   یکردم..! که در حال یمن به سمتم اومد، من تو بغلش گرفت. با تعجب داشتم به رفتارش نگاه م دنیزن با د آن

 تو آغوشش بودم گفت: 

 

 تو!  یمدت کجا بود نی قربونت برم، تو ا-

 

 بهم نگاه کرد: یاشک  یگذاشت رو صورتم با چشم ها دستش

 

 چه قدر دل نگرانت بودم..! یدونیم-

 

 عقب:  دمیکش خودم

 

 . اوردمیبه جا ن-

 

 زد محزون نگاهم کرد: یتلخ  لبخند

 

 ! ینشناس گهیمادرت د کردمی فکر نم یول  ، یگرفت یکه فراموش  دونمیم-

 

تو اون لحظه    یناراحت..! زبونم قفل کرده بود و کلمات  ایدونستم خوشحال باشم  یچند وقت نم نیاونم بعد از ا  مامانم، 

 مادر بودن من را داشت گفت: یکه ادعا یکرد به آن زن  ی. آراد تک سرفه ااورمیتا به زبان ب  ومدیبه ذهنم نم
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 داخل، هوا سرده! میبهتره که بر-

 

آن زن بود که سکوت بهم   یها هیو فقط گر می کاناپه کنار اراد نشسته بودم، همه سکوت کرده بودرو  م، یشد  الیو  وارد

 زد: یم

 

 ! نای آو-

 

 !:… باور کنم که پدر منه یعنیکه من مخاطب قراره بود نگاه کردم  یمرد به

 

 ؟ ی گینم یچ یچرا ه-

 

 باور کنم  تونمیمن نم-

 

بزنه که همسرش دستش گذاشت رو شونه اش از او   یحرف بهم چشم دوخته بود، خواست حرف  یزن که تا االن ب آن

 نزنه. نگاهش به من دوخت گفت: یخواست که حرف

 

 ی بخاطر ندار یچ یه-

 

 کتش در آورد به سمتم گرفت گفت:  بیاز ج لشینه تکون دادم، که موبا یبه معن سرم
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  یان ا یتست د می تونیم یباش یهر چند اگه بازم شک داشت م، ی تکه ما پدر و مادر یعکس قبول کن نیبا ا  دیشا-

 م یبد

 

ماه..!  کیخانواده اونم بعد از  دنیکردم، د یحس م یاز دستش گرفتم، کوبش قلبم به راحت  لی جام بلند شدم موبا از

مرد و زن بودم اشک تو چشم هام حلقه بست!   نیعکس خودم که در کنار ا دنینگاه کردم با د یگوش یبه صفحه 

اون   دنی داره و با د قتی گفت که حرفشون حق یمبهم  یحس هیمن باشن اما،  یشد که واقعا خانواده  یباورم نم

 نداشتم: یشک  گهیعکس د

 

 . یتر هم دار کی خواهر کوچ کی-

 

 یکه بفهم  نیخودم قابل درک نبود.ا  یداشتم که برا  ینگاه کردم، حس و حال گنگ پدرمه دمیکه حاال فهم یمرد به

که صداش بر اثر بغض   یکردن لذت بخش بود..! مامانم در حال دایماه تو رو پ کی و بعد از  یخانواده ات مهم یبرا

 کرده بود بهم گفت: دایلرزش پ

 

 .. یکن یم  غیمامانتم بازم خودت از من در  یدیحاال که فهم-

 

اتاق حضور داره، تو   نیرو لبم نقش بست، از جام بلند شدم انگار به کل فراموش کرده بودم که اراد تو ا  یلبخند

کنن، سرم نوازش کرد من محکم تو آغوشش گرفت. با  دایاجازه دادم اشک هام راه خودشون پ  دمیآغوش مامانم خز

که هر چند مشکالت   یپر مهر مادر و پدر لکرد. بغ یآغوشش من آروم م یبخاطر نداشتم ول  یزیچ چ یه نکهیا

  یافتاده و فقط از بودن کنارشون لذت م یکه چه اتفاق یبر یم ادیانگار از   یش یدر آغوششون آروم م یداشته باش

 پر مهرش رو سرم گذاشت نوازش کرد گفت: یزد دست ها یزی..! مامان گونه ام بوس کرد و بابا لبخند محبت آمیبر
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 ..!یشناخت یکاش تو هم ما رو م  یچه قدر دلم برات تنگ شده بود، فقط ا یدونیم-

 

 زدم:  یتلخ  لبخند

 

 . دیمن هست یشه بفهمم که شما مامان و بابا یکه تو وجودمه باعث م یحس یول  شناسمتونیدرسته نم-

 

 کرد گفت: یزیلبخند زد به آراد اشاره کرد،اخم ر بابا

 

 ؟ یکرد یم یمرد زندگ نیا  شیمدت پ نی تو ا-

 

ازش   یشناخت چ یکنه که ه یزندگ یمرد کی  شیدخترش پ نکهی دونستم بابا چرا ناراحته، خب براش سخت بود ا  یم

 آره تکون دادم که بابا به رسم ادب رو به آراد گفت:  ینداره. سرم به معن

 

 . یمدت از دختر ما مراقبت کرد نیممنون که تو ا -

 

 لبخند زد که بابا رو به من گفت: آراد

 

 . یهر چند فکر نکنم داشته باش م، یبر یندار  یلیاگه وسا  نای آو-
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 بهش نگاه کردم: یگنگ با

 

 کجا؟-

 

 خودت!  یخونه -

 

  بهیشدن مادر و پدرم اما، باز اون حس غر دایشاد بودم از پ نکهیجام بلند شدم ناخواسته به آراد نگاه کردم..! با ا از

وقت آراد   چ ی ه گهید دیکردم که شا یفکر م  نیبه ا  ی! وقتنمیوقت آراد بب چ یه دینبا گهید  یعنیاومده بود سراغم..، 

افتاد   یادیماه اتفاقات ز کی  نی داد که از فهمش عاجز بودم..! تو ا یبهم دست م یحس مبهم و ناراحت کننده ا نمینب

بودم سخت بود، دل  تشیکنند اما، حاال که تو موقع دایکردم که هر چه زودتر خانواده ام من پ یو هر روز آرزو م

 من رقم زده بود.  یبرا ید یکه خاطرات جد  یخونه  نی ا  یکندن از آراد و حت

 

 

 

 ! نای آو-

 

 بابام به خودم اومدم، بهش نگاه کردم: یصدا با

 

 جانم -
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 . میکن بر یآقا خداحافظ  نیاز ا -

 

 باشه تکون دادم که بهم گفت: یمن آسون بود! سرم به معن ی بابا یقدر حرفش برا چه

 

 منتظرتم  نیمن تو ماش-

 

چند وقت هر چند اگه   نیتو ا که  یخارج شدند. من مونده بودم با آراد الی از تشکر کردن از آراد همراه مامان از و بعد

 کرد..! تو چشم هاش چشم دوختم که لبخند زد گفت: یباز حواسش به من بود بهم توجه م یکرده بود ول یبد خلق

 

 شدن.  دایخوشحالم که خانواده ات پ-

 

 زمزمه کردم: ناخداگاه 

 

 رفتن من..! ایخوشحال به خاطر اومدن خانواده ام -

 

من فشرد  فی ظر ینزنم. دستم به طرفش دراز کردم که اونم دست ها یدادم حرف  ح یمنم ترج اورد، یخودش ن یرو به

 بهم گفت:

 

 مواظب خودت باش. -
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 به سمت آراد گرفتم: لیمانتوم فرو کردم و موبا بجی  تو دستم ، …شد  ینم ینجوریگلوم گرفته بود کاش ا بغض

 

 بازم ممنونم.  ینتونستم ازش استفاده کنم ول  ادیز  نکهیبا ا ر، یبگ ی که بهم داده بود یامانت-

 

 خودت بمونه  شیبهتره که پ-

 

 آخه.. -

 

 از طرف من!  کیکوچ  هیهد  کی-

 

 زدم: لبخند

 

 ممنون -

 

  یکدوممون زبونمون نم چ ی..! هدمید یآراد نم  گهیوقت د چ یه دی رفتم و شا  یم دیبود، با ده یرس  یخداحافظ ی لحظه

 :دیچرخ

 

 دخترم.  نای آو-
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 بود نگاه کردم: ساده یدر وا  یبابا که جلو به

 

 اومدم بابا-

 

خودمم مبهم    یداد که برا  یبهم دست م یازش حس  ییجدا  دنیو منم چشم دوختم به اراد که با د نی رفت تو ماش بابا

 گذره! : یتو درون من م  یکردم آراد نفهمه که چ  یرو لبم کاشتم و سع  یسخت بود لبخند  نکهیبود، با ا

 

 تشکر کنم کمه یچند وقت هر چ  نی بابت ا-

 

 پوزخند زد گفت:  بش یفرو کرد تو ج دستش

 

 اون قدر ها هم باهات خوب نبودم..!-

 

 لبخند زدم: ناخداگاه 

 

 ی دون  یخوبه که م-

 

 ؟ یگفت  یچ-
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 بهتره که من برم. ، یچ یه-

 

ناخواسته رو   یت در رفتم اشک آروم به سم یکردم پشت کردم بهش، با قدم ها یلب   ریز یتکون داد، خداحافظ   سرش

  یبابا شدم تا لحظه  نیخارج شدم سوار ماش  الیانقدر برام سخت باشه، از و  یکردم دور یگونه ام روونه شد! فکر نم 

حس حالم   نمیباز بتونم صورت آراد بب دیکه شا الیحرکت نکرده بود چشم دوخته بودم به اون و  نیکه ماش یآخر

 من سخت بود.  یمنتظره برا ریغ یدور  نی دونستم که ا یکردم فقط م یدرک نم

 

 

 

  دنیچشم هام باز کردم به رو به رو دوختم، با د ن، یبخوابم. با توقف ماش نیچند ساعت تو ماش نیدادم ا  ح یترج

 هیکه ما سرما یدونم وقت  یپولدار باشم..! نم یخانواده  کی کردم منم از  یمن بود خشکم زد فکر نم یکه جلو ییالی و

خونه برام   نی ا  نکهیمامان و بابا وارد خونه شدم. با ا یهمراه باشدم  اده یپ  نیاز ماش م، یبر نگشت مای چرا با هواپ میدار

  یچ یحالم برا   یشونیپر  نی دونستم ا یتوجه کردن نداشتم ذهنم آشفته بود و خودم نم  یحوصله   یداشت ول یتازگ

 ..! :ه حال کشوند نیاز آراد من به ا  یکه دور امیکنار ب  قتیخواستم با حق یخبر داشتم نم  دمیشا ایتونه باشه   یم

 

 دخترم برو باال استراحت کن.  نای آو-

 

 بودم! : ده یبود که من تو خواب د  ییخونه برام آشنا بود انگار همون جا  نیچشم دوختم ا  چ یمارپ یپله ها به

 

 عوض کن.  لباست-
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 مامان نگاه کردم: به

 

 . دیگفت  یزیچ-

 

 لباسم اشاره کرد گفت: به

 

 . یش یمتوجه م ینگاه به لباسات بکن  کی-

 

 رینم داشت. امشب برام پر از اتفاقات غ کمیهنوز   یالبته خشک شده بود ول سهیرفته بود که لباسم خ ادمیکل  به

 گفتم همراه مامان وارد اتاقم شدم:  یلباسم رو..، باشه ا یس یخ نی نبود فراموش کنم ا دمیمنتظره بود! بع 

 

 برم شبت خوش.  گهیمن د-

 

خواست   یخواب آروم م کیداشتم! دلم   ازین  ییتنها نی زدم که در اتاق بست من تو خلوتم تنها گذاشت. به ا یلبخند

دونم   ی. به سقف اتاقم چشم دوختم نمدمیکردم رو تخت دراز کش ضی..، لباسم رو تعو ی دغدغه و فکر چ یبدون ه

  ادی ایبشم اما، با اسم پو  الیخ یاول خواستم ب دمیاتاقم شن کیمامان و بابام نزد یگذشته بود که صدا قهیچند دق

 در اتاقم شدم تا بتونم صداشون واضح بشنوم: کی همون شخص تو خوابم افتادم از تخت بلند شدم نزد 

 

 . ستین یمان مناسباالن ز-
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 دلش بشکونم.  خوادیمنه و من دلم نم  یبرادر زاده  ایتونم مثل تو باشم پو   یمن نم ینداره، ول  تی تو اهم  یبرا-

 

 باشه.  ادشیهم براش نمونده تا گذشته اش   یحافظه ا  یکه حت  ینیبیباره باهاش حرف بزن، م نیبعداً در ا -

 

تونست    یم یچ یعن یوقت شب حرف نزنه،   نیکرده بود که با من ا یاز در فاصله گرفتند و مامان بابا رو راض انگار

نداشتم کاش   تی وضع  نیبه ا  یکه بابا اصرار داشت امشب حتماً باهام حرف بزنه. احساس خوب ایمن پو نیباشه..، ب

 . رمیدرست بگ م یتصم  کید بتونم  یاون وقت که شا ارمیب ادیبه  یبشه که هر چه زودتر همه چ

 

 

 

که بغل   یزن  دنیافتاده! با د  یچشم هام از هم باز کردم. هنوز درک نکرده بودم کجام؟ چه اتفاق  یحس نوازش کس با

چشم هام رد شد. رو  یاز جلو  لمی ف کی مثل  روزی کرد تمام اتفاق د یمن نوازش م یتخت من نشسته بود و موها

 مامانم گفتم: تخت نشستم لبخند زدم رو به

 

 سالم، ساعت چنده؟ -

 

 . میچند وقت صبحانه بخور نی بعد ا که دور هم نیی پا ایده، زود ب-

 

از جام بلند شدم دست و صورتم را شستم و بعد از مرتب   رون، یباشه تکون دادم که از اتاق رفت ب یبه معن سرم

خواست   یدلم م  یلیکه آراد بهم داده بود دوخته شد، خ یکه نگاهم به گوش رونیکردن موهام خواستم از اتاق برم ب

روز هم نشده   کیدونستم چرا هنوز   ی نبود و نم  رکخودم قابل د یکه بهش زنگ بزنم باهاش حرف بزنم، رفتارم برا
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رد سالن شدم، بلند برداشتم وا یاز اتاق خارج شدم. پله ها را با قدم ها رونیدل تنگش شدم! نفسم کالفه دادم ب

من لبش به لبخند باز شد به طرفم  دن ینشسته بود و مشغول خوردن صبحانه بود با د یکه رو صندل  یدختر بچه 

دختر خواهر منه..! خودش انداخت بغلم و من هم او را محکم تو آغوشم   نی بابا معلوم بود که ا روزیداومد با حرف 

 گرفتم:

 

 دم! دل تنگت شده بو یلیخ ، یآبج  یکجا بود-

 

 من خبر نداره: یدختر از حافظه  نیمعلوم بود که ا دم، ی موهاش بوس ینگاه کردم و رو نشی صورت دلنش به

 

 نجا یا اینکن ب  تی خواهرت اذ  ایآل-

 

داشت و مهرش به  یمعصوم ی. چهره ومدیاسم بهش م  نیچه قدر ا ایصدا کردن مامان متوجه شدم که اسمش آل با

افتادم  یروز ها  ادیصبحانه  زیم دنی جا گرفتم. با د یکنار آشپزخونه رفتم رو صندل  زیدلم نشسته بود..! به سمت م

  یبرا یرفت، لقمه  یکرد به شرکتش م یتشکر م  نوقت ها از م  یکردم و اونم گاه یآراد صبحانه درست م یکه برا

 بهم انداخت گفت:  ینگاه میمشغول شدم، بابا ن خودم گرفتم گذاشتم دهنم

 

 باهات حرف بزنم.  یدر مورد مسئله ا دیبا نا، ی آو-

 

 توهم رو به بابا گفت: دیاخماش کش مامان

 

 بعد..  یبذار برا-
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 بدون توجه به مامان رو به من گفت: بابا

 

 ! ی اوضاع معلومه که خبر ندار نینه اما، با ا ای  یدونیم دونمینم-

 

 کنجکاوم به بابام دوختم: نگاه 

 

 ؟ ی از چ-

 

 ! ی نامزد دار نکهیا-

 

تو    یتونست وقت  یازش نداشتم چطور م  یشناخت چ یکه ه یکه واهمه داشتم، اتفاق افتاد ازدواج اونم با مرد یزیچ از

 برم حرف از وصلت بزنه:  یبه سر م یفراموش  نیا

 

 . دونستمینه نم-

 

ازدواج بکنه. حقم بود تا برگشتن  نی بابا آسان کنم و اون زودتر اقدام به ا  یخواست با گفتن آره راه رو برا ینم دلم

 کرد، دست هاش تو هم قفل کرد:  یحافظه ام صبر م

 

 . یش یباهاش آشنا م نجایا  ادیم ایباالخره که پو ست، یمهم ن-
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  یاتفاق نکهیافتادم، با ا یاون خواب م  ادیاسم  نیدونم چرا با گفتن ا  یبه جونم افتاد! نم  یلرزه ا ایآوردن نام پو  با

 باشه هراس داشتم: اینامزد من پو  نکهی من معلوم نشده بود اما، از ا یتو خواب برا  یزیبود و چ  وفتاده ین

 

 نای آو-

 

 بابا نگاه کردم: به

 

 بله-

 

 گم یم یحواست هست چ-

 

 متوجه نشدم. -

 

 ادامه داد: دیبه موهاش کش یدست رونیکالفه داد ب نفسش

 

 . میکن دایکمک کرد که تو رو باالخره پ اینبود چون پو ازمیالبته ن م، یخبرش به عموت داد  می کرد داتیکه پ  شبید-

 

 ! ایپو -
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 آره تکون داد گفت: یبه معن  سرش

 

 . میعقب بنداز  یعروس نی ا ستی ن زیجا نی از ا شتریب گهیصبر کرده، د یلیدوست داره تا االنشم خ یلیاون خ -

 

شم. عزمم را   یم  مونیدونستم حتما پش  یگفتم م یخواستم به بابام بزنم دو دل بودم اما، اگه نم یکه م یحرف نیب

 جذب کردم رو به بابا گفتم:

 

 بکنم یخواهش  کی شهیم-

 

 بگو -

 

 . دیعقب بنداز  یعروس نی ا ومده ین  ادمی یز یکه چ یتا زمان-

 

 کرد گفت: یز یاخم ر بابا

 

 !شهینم_

 

 که تا اون موقع سکوت کرده بود رو به بابا گفت: مامان
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 اوضاع ازدواج کنه.   نیشه که با ا یباالخره حق داره نم گه، یدرست م نای آو-

 

 گفت: ینداره اما، در کمال ناباور یت ی رضا چ یداد که ه یگره خورده بابا نشون م یابروها

 

برادرم از دستم   خوادیدلم نم ، یاریبه خاطر ب یتا هر چه زودتر همه چ یتحت نظر باش  دی خب باشه، فقط با یلیخ-

 دلخور بشه! 

 

بکنم که تا بر نگشتن حافظه ام ازدواج سر   نی کردم به حرف آخر بابام توجه نکنم و تمام حواسم معطوف به ا یسع

حداقل قبول کرده بود تا اون موقع صبر   نکهی به بابا نگاه کردم لبخند مهمون لب هام شد. از ا جانی. با هره یگ ینم

 خوشحال بودم! بابا از جاش بلند شد:  یلیکنن خ

 

 با پسر عموش آشنا بشن.  نایتا آو  یامشب بهتره که دعوتشون کن-

 

 رفتن بابا به مامان نگاه کردم که محزون بهم چشم دوخته بود:  با

 

 شده مامان یزیچ-

 

 !ره یسر نگ  یعروس نی کاش بشه ا-
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 چطور؟ -

 

 گفت: ایبه حرف من توجه کنه رو به آل نکهی ا بدون

 

 زود باش حاضر شو  ، یمگه تو مدرسه ندار-

 

 زد گفت: یچشمک با نمک ایآل

 

 .رمیاالن م ، یذاریم هیچرا از من ما یبد یآبج جواب حرف  یخوا یمادر من اگه نم-

 

کرده بود   ریدرگ یلیکه مامان زده بود ذهن من خ  یحرف از جاش بلند شد به سمت اتاقش رفت، حرف نی گفتن ا با

 زنه.  ینم یکنه حرف یدونستم اگه سوالم بپرسم باز سکوت م یاما، م

 

 

 

بودم تا به عمو و   ساده یکنار مامان و بابام وا رون، یرو سرم مرتب کردم از اتاق زدم ب شالم فون، یزنگ آ یصدا با

 تو آغوشش گفت: دیزد من کش یمن لبخند دنیخانواده اش خوش آمد بگم، عمو وارد خونه شد با د

 

 به خونه ات  یخوشحالم که برگشت-
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کرد به سمت سالن رفت، نگاهم به در دوخته بودم تا   یهم به خاطر اومدن من اظهار خوشحال  لبخند زدم، زنعمو بهش

که داخل خونه شد متعجب زده شدم. اون  یتونه باشه..، با ورود شخص  یم یزنن ک یکه ازش حرف م ینامزد نمیبب

 رفم دراز کرد گفت:من اومد دستش به ط متآنکه بشناسمش ازش هراس داشتم..! به س  یمرد همون شخص بود! ب

 

 دلم برات تنگ شده بود..!-

 

  نییزور رو لبم لبخند کاشتم که اونم به سمت سالن رفت رو کاناپه نشست، کنار مامان نشسته بودم و سرم پا به

شد که از   یکه رو لبش بود باعث م  یگره بخوره از طرز رفتارش و اون لبخند  ایخواست نگاهم با پو یانداختم، دلم نم

 :رمید فاصله بگمر نیا

 

 .. دید یند گرویوقته هم د  یلیخ اط، یتو ح د یبر ایدخترم، با پو  نای آو-

 

 اطیباهم به سمت ح ایحرف بود از جاش بلند شد که منم ناچاراً از جام بلند شدم همراه پو  نیکه انگار منتظر ا  ایپو 

 بغل من نشست چشم دوخت بهم گفت: اینشستم که پو یرو صندل  م، یرفت

 

 بهت سخت گذشته!   یلیحتما خ یآراد بود شی چند وقت که پ نی تو ا-

 

 تعجب بهش نگاه کردم: با

 

 . ی شناسیتو آراد از کجا م-
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 قصه اش مفصله..! -

 

به   نکهی بودم، اونم بدون ا ششیخبر داده بود که من پ ایآراد به پو  یعن یشدم،  یجور  هیحرفش  نی دونم چرا با ا ینم

رو   نایخواست زودتر از خونه اش برم اما، رفتار و نگاه اون شبش عکس ا یبزنه! درسته که دلش م یخود من حرف

دا کردن خانواده ام کار آراد باشه، درسته از برگشتن به یخوام باور کنم که پ ینم االتمی من تو خ ایداد   ینشون م

 خونه با کار آراد باشه: نی دوست نداشتم که برگشتن من به ا نجامیدم اما، حاال که از یخونه ام همش باهاش حرف م

 

 ! نای آو-

 

 گفتم: یج ینگاه کردم با گ ایپو به

 

 ؟ یگفت  یزیچ-_

 

 ی هر چه قدر صدات زدم جواب نداد-

 

 کرد چشمک زد گفت:  کیبهم نزد  خودش

 

 ! ینکنه تو فکر من غرق شده بود-
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 ایعقب، با حرکت من پو  دمیکردم که دستش رو گونه ام گذاشت که ناخداگاه صورتم کش یسکوت بهش نگاه م تو

 تو هم آروم زمزمه کرد:  دیاخماش کش

 

 شد.  کیبهش نزد شهیحافظه هم نداره نم-

 

 ؟ یگفت  یزیچ-

 

 من نامزدتم.  یبود، نا سالمت یچه کار نی ا-

 

از   شتریب ادی ازش خوشم ب نکهیا  ییکردم به جا یمرد نگاه م نیدونستم؛ هر چه قدر به ا یرفتارم نم  نیا  لی دل خودم

  صدا اسمم حرص با ، …تو وجودم نبود  یحس دوست داشتن  چ یمرد ه نی خودم بخوام از ا نکهیبدون ا  ومدیقبل بدم م

 :کرد

 

 نای آو-

 

 بله!-

 

 ؟ یمن دوست ندار  گهیتو د -

 

 با زبون تر کردم: لبم
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 ..! یپرسی سوال م نیچرا ا -

 

 گره خورده بهم نگاه کرد: یابروها با

 

 ! م یچون گذشته عاشق هم بود-

 

 :ستی ازش تو وجودم ن یحس چ ی مرد بوده باشم، اگه بودم پس چرا االن ه  نیشد که من قبالً عاشق ا  ینم باورم

 

 ! نایاو  هیرفتارت چ نی ا  لیدل-_

 

 :ادیبفهمه که ازش خوشم نم دینبا ارمیب ادیبه   یکه من همه چ یتا وقت  دیزدم، با لبخند

 

 یتو نامزدم باش  نکهیسخته کنار اومدن با ا  کمی نی هم یبه خاطر ندارم، برا یزیچ چ یخونه اومدم، ه نی من تازه به ا-

 

 ه یحرف ها چ نیمنظورت از ا -

 

 ی من نباش شیپ ادیکنم که ز یکه حافظه ام برنگشته ازت خواهش م یتا زمان-
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 بلند شد دست من گرفت من بلند کرد گفت: تی جاش با عصبان از

 

 ه؟ یچ  فیتکل  ومد، ین ادتیتو تا آخر عمرت من  می اومد-

 

 که به آراد یمرد به عنوان همسر قبول کنم. حس نی تونستم ا  یگلوم گرفته بود، حرفش حق بود اما، من نم بغض

  ایکه ازش دور شدم و حاال که پو یاز وقت  یکردم آراد برام انقدر مهم باشه ول  یشد..! فکر نم یم نی داشتم مانع از ا

فکر  گهیکس د چ یتونم جز آراد به ه   یشدم که نم وجهزنه مت  یگرفتن م یحرف از زودتر عروس  ساده یمقابل من وا 

 رو بهم گفت: تی م تکون داد با عصبانشونه ا ایبردم. پو  یبه حس درونم م یکنم. کاش زودتر پ

 

 ..!؟ هیچ فی تکل-

 

کردم روش تسلط  یم یکه سع یلرزون در حال یشد و با صدا  ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک  ن، یی انداختم پا سرم

 داشته باشم بهش گفتم: 

 

 با تو ازدواج کنم!  تونمیمن نم ینجور یا  یول  دونم، ینم_

 

  یمرد وصلت کنم، دستش از رو نیخواد با ا یدونستم که برگشتن حافظه ام بهونه است و فقط دلم نم یم خودم

من نگران  دنیکرد، وارد خونه شدم، بابا با د یم  تیمرد من اذ  نیا  شیشونه برداشتم، به سمت خونه رفتم موندن پ

 بهم نگاه کرد گفت:

 

 شده!؟  یزیچ-
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 شه استراحت کنم.  ینه فقط م-

 

 بهم زد گفت: یلبخند

 

 برو دخترم -

 

تونستم تحمل   یدادم. چه قدر م دنیبار  یکردم به سمت اتاقم رفتم، رو تخت نشستم به اشکام اجازه  یخواه عذر

اون مهم بودم حداقل بهم   یکه به اراد داشتم، اگه برا یمن شده بود و جز اون حس ریکه دامن گ یفراموش  نی کنم ا

  یدلم م یل یبود چشم دوختم خ زیکه رو م یلیاز جانب من بود نه آراد..! به موبا نیانگار فقط ا  یزد ول یگ مزن  کی

 داشتم به آرامش..! ازیخواست بهش زنگ بزنم صداش بشنوم ن

 

 

 

تو ذهنم    یزیکردم چ یفکر م یزنگ زدن دنبال بهونه بودم اما، هر چ یکه از من صلب شده بود..! برا یآرامش

رو   لیشده بود روش زدم، موبا ره ی ذخ یرو اسم اراد که فقط تو گوش دمیکش قیبرداشتم نفس عم لی . موباومدینم

کردم  ی تالش م یباشم اما، هر چ مکردم آرو یسردم مشت کردم رو پام گذاشتم. سع  یگوشم گذاشتم دست ها 

 شد:  یم شتریسم باستر

 

 جانم! -
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 بود که منم..، ده یفهم یعنی که گفت ضربان قلبم اوج گرفت!  یآراد اونم با کلمه   یصدا با

 

 آراد! -

 

 نا؟ یشده آو  یزیچ-

 

 بود..!: نی رینگران شدنش برام ش نیقدر ا چه

 

 ..!؟نای آو-

 

 اومده بود سراغم:  یمون یکردم احساسم کنترل کنم حاال که بهش زنگ زده بودم حس پش  یسع دمیکش قیعم نفس

 

 تو خونه جا گذاشتم..! یزی چ کینه فقط -

 

 خنده توش بود بهم گفت:  یکه رگه ها یصدا با

 

 … ینداشت یزی تو چ دونم یکه من م ییتا اونجا -

 

 گفتم بهش: یم یداده بودم االن چ یسوت چه
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 نکنه..!؟ -

 

 ؟ یچ-

 

 دلت برام تنگ شده!؟ نکهیا-

 

 گفتم: عیسر

 

 ! ی کنیفکر م نی..، چرا ایچ ینه..،برا-

 

 : دیخند

 

 ؟ ی داشت کاریحاال چ دم، یباشه فهم-

 

 خواستم یدکترم م یشماره -

 

 زدم که آراد گفت:  یلبخند  روزمندانهیفکر که تو ذهنم خطور کرده بود پ نیا با
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 برم؟  یندار یاگه کار کنمیشب برات اس م-

 

 بهش بر خورده بود: انگار

 

 نه خداحافظ-

 

صداش   یام، حرف زدن با آراد من آروم کرده بود. چه قدر دلم برا  نهیچسبوندم به س  لی قطع کرد، که موبا یگوش

 دنشی در باز کرد وارد اتاق شد با د ایگذاشتم کنارم، که پو ل ی که به در اتاق خورد موبا  یتنگ شده بود..! با تقه ا

 از دستش راحت باشم:  قهیدق کیذاشت   یتو هم نگاهم ازش گرفتم نم دمیاخمام کش

 

 . کنمیبه خاطر تو تا اون موقع صبر م-

 

از جام بلند شدم  ، یعروس  نیشد به عقب انداختن ا  یفکر کرده بود که راض یبهش کردم معلوم نبود چ  ینگاه مین

 لبخند زدم رو بهش گفتم: 

 

 ممنون -

 

 ن یی پا یایبهتره که ب-

 

 . امیتو برو من م-
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و   وفتادین  یاتفاق چ یرفت، منم بعد از مرتب کردن خودم از اتاق خارج شدم، تا شب ه رونیگفت از اتاق ب یا باشه

  رونیدادن از خونمون ب تی واده اش رضااز سعادت من بود، باالخره عمو و خان نمیشد ا یمن نم  کی نزد ایپو  گهید

 رفتند، با رفتنشون خواستم به سمت اتاقم برم که مامان بهم گفت:

 

 دکتر.  میبر  دیفردا با نای آو-

 

 . میگم بر یکه من م یدکتر  نیباشه اما، ا-

 

 ؟ ی تو مگه دکتر آشنا دار-

 

 فقط تهران! ومدم، ی م نیا  شیپ دیبود ومده ی که شما ن یتا اون زمان-

 

 . می ر یزنم اگه قبول کرد م یفردا بابات حرف م ست، ین  یخوبه مشکل  یگیاگه م-

 

باز به تهران برگردم و  نکهی ا یکردم قبول کنه دکتر رفتن من بهونه بود. حس یگونه اش نرم بوسه زدم، فکر نم رو

 گفتم به سمت اتاقم رفتم.  ر ی..، به مامانم شب به خاوردیمن به وجد م نمیآراد بب

 

 

 



 باران عشق 

208 
 

بابا قبول نکنه، که من به تهران برم. هر چند   نکهیکردم. اضطراب داشتم! از ا  یم یاسترس طول و عرض اتاقم ط از

 بکنه: ی کردم بتونه بابا رو راض  یکه مامان قرار بود باهاش حرف بزنه اما، من فکر نم

 

 ..!نای آو-

 

اومدم. بابا رو کاناپه نشسته بود اخماش تو هم بود  نییاقم باز کردم از پله ها پادر ات دم، یکش قیبابا نفس عم یصدا با

 بهش گفتم: سادمینداره، روبه روش وا یتیکه مامانم بهش زده رضا ی از حرف  نکهیا  یعنی  نی و ا

 

 جانم -

 

 گه؟ یم یمامانت چ-

 

 به مامان کردم رو به بابا گفتم: ینگاه مین

 

 …منظورتون رفتن به تهران-

 

 : دیحرفم پر  وسط

 

 بشه.  یتهران که چ  یهمه راه بر نیدکتر ا  کیبه خاطر   یخوایتو م-
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 همون دکتر معالجه بشم.  شیپ دمیم ح ی ترج  نمیهم یحادثه اتفاق افتاده با خبر، برا نیکه ا  یروز  نی اون دکتر از اول-

 

 . میبرگرد  میکه بر ستیساعت راه ن کیکنه،  یم یاون تهران زندگ  یفهمیم-

 

 خواست به تهران برگردم:  ینداشتم اما، دلم م  یحق بود و جواب  حرفش

 

 . میکن یمدت تهران زندگ کی  یبرا  ستیبهتر ن-

 

برام لذت بخش بود  میکن یزندگ یمدت کوتاه یاونجا برا نکهیکه مامانم زد لبخند رو لبم نقش بست، فکر ا  یحرف با

 ..!:اده یفاصله ها ز نمونیهر چند که ب کمیکه باز هم به آراد نزد

 

 ! ی راحت ن ی مگه اجاره خونه به هم-

 

 کنار بابا نشست بهش گفت: مامان

 

راحت تر   تونهیهم م نایآو  ینجور یما سه نفر بسه ا  یبرا یریبگ  یخونه معمول  هی یپول خرج کن یکه کل خوادینم-

 دکترش بره.  شیپ

 

 گره خورده بهم نگاه کرد با حرص گفت: یبا ابروها بابا، 
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 اون دکتر..  شیپ یانقدر واجبه که حتما بر-

 

 گفت: رونیکردم، بابا نفسش کالفه داد ب سکوت

 

  یبهتون سر م وقتا یمن هم گاه دی کن یزندگ یمدت  کی  یاونجا برا دیشما سه نفر بر  یول  امیتهران ب تونمیمن نم-

 زنم. 

 

 زدم: لبخند

 

 بابا  یمرس-

 

 داره..!  یشرط کیفقط -

 

 نگاهش کردم که ادامه داد: کنجکاو

 

بهونه  چ یه د یکنه، تو هم نبا دایخودش پ یخونه  کی نزد یسپرم که خونه  یتهران، بهش م  شتریکه خودش ب ایپو -

 . یاریب یا

 

گفتم تهش    یم یشد هر چ  یانگار نم رم یفاصله بگ ایکردم که از پو یم یقبول کردم، هر کار یسخت بود ول  نکهیا با

. به سمت اتاقم رفتم رو تخت  میهفته به تهران بر نی خبر بده تا آخر هم ایشد. قرار بود که بابا به پو یختم م  ایبه پو
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ده از صبح تا حاال نه باهام تماس   یمن م اون دکتر رو به ی اره آراد شم  یکه ک لمیچشم دوختم به موبا دمیدراز کش

رفته برام شماره رو  ادشیارزشم..! که   یبراش ب یلیخ  نکهیکه مشخص بود مثل ا  ینجوریا  ، یامیگرفته بود و نه پ

باز شد  داسم آراد لبم به لبخن دنیاز جام بلند شدم به صفحه اش نگاه کردم با د لمیزنگ موبا یکنه، با صدا امکیپ

 پخش شد:  یآراد تو گوش یرایگرم و گ یاتصال برقرار کردم که صدا

 

 ! نای آو-

 

 اسمم از زبان آراد لذت بخش بود: دنیقدر شن چه

 

 شد؟ یبله، شماره دکتر چ-

 

 همون زنگ زدم.  یبرا-

 

 خب.. -

 

 . کنهیم یو دکتر تهران زندگ یزی رفته که تو تبر ادتیانگار تو -

 

 نرفته  ادمینه -

 

 ؟ یبر ششیپ  یخوایم یاوضاع، چجور  نی پس با ا-
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 کنم.  یاونجا زندگ یمدت کی  یتهران برا  امیقراره ب-

 

 دکتر..! نیبه ا  یعالقه مند شد یلیخ  نکهیمثل ا -

 

  یخواد از زبون من حرف بکشه، اگه واقعا به من حس یچرا انقدر دلش م نی دونم ا یشده بود من نم طونیش دوباره 

 زنه:  ینم یپس چرا در موردش حرف داره 

 

 اتفاقات من بوده.  انیخوام برگردم چون از روز اول در جر یم نی به خاطر ا-

 

 . یبذار  انیو اونا رو هم در جر  یکن فیدکتر هم تعر  هیبه بق یتون یم-

 

 حرص گفتم:  با

 

 ..! یبرس یبه چ یخوا یحرف ها م  نیبا ا-

 

 کرد: یخنده ا  تک

 

 کنم.  یمن برم کار دارم شماره هم برات االن اس م ، یچ یه-
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 باشه ممنون -

 

شم تو هر   یبارم بود که باهاش هم کالم م نیدوم نی که رفته بودم ا یقطع کردم گذاشتم رو تخت، از وقت لیموبا

م تونستم خودم گول بزن  ینم نکهیبرسه که من دلم تنگ شده براش! با ا نیخواست به ا  ی زد تهش م یکه م یحرف

 یکه از زبون خودش بفهمم که من رو دوست داره که جز محاالته..، به گوش یشد به آراد بگم تا وقت ینم  قتیاما، حق

  گهید یخواست که حافظه ام برگرده اما، از طرف یطرف دلم م کینگاه کردم که شماره دکتر برام فرستاده بود از  

 ..!ومدیشم قلبم به درد م یاز آراد دور م شهیهم ی کردم با برگشتن حافظه ام برا یفکر م نیبه ا  یوقت

 

 

 

خودم قابل درک نبود!   یتو وجودم بودش که برا   یاسترس کیچند روز مثل برق باد گذشته بود، از صبح تا حاال  نیا

آراد و نه اون آدرس من   شیپتونستم برم  یمضطرب بودم اما، نه م ینجور یدارم به تهران برگردم ا نکهیاز ا  دیشا

از  ای. با اعالم پرواز من، مامان و آلمیکن ی م  یزندگ رشه کیرفتن فقط گول زدن خودم بود که القل تو  نیداشت. ا 

  یکه طول  م، یمشخص شده نشست یرو صندل اد، یبدرقه ما ب یچون امروز بابا کار داشت نتونست برا می جامون بلند شد

خوب بود!   ی ل یکه با آراد رفتم افتادم اون سفر خ یسفر  ادیچشم دوخته بودم و  رونیبلند شد به ب مایهواپ دینکش

به خودم اومدم به مامان  مایمن رقم زده بود..، با نشستن هواپ یبرا  یداشت و خاطرات خوب  یبرام تازگ زشیچ همه

بعد از   م ی. از جامون بلند شدمیدی که انتظارش داشتم رس یز یزودتر از چ یل یبود خ ینگاه کردم چون سفر داخل 

 ه داد رو به مامان گفت:یخودش به من تک ایآل م، یچمدونمون از فرودگاه خارج شد لی تحو

 

 !؟ میمنتظر باش نجایا  دیبا یتا ک-

 

 . ادیم ایاالن پو -
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پاهامون به راننده چشم  یجلو نیبا توقف ماش نم، ی اش بب افهیق یخواست که حت  یدلم نم رون، یکالفه دادم ب نفسم

هم بعد   ایتو هم، در عقب باز کردم نشستم، پو دمیکرد اخمام کش یکه لبخند به لب به ما نگاه م ایپو دنیدوختم با د

بهم کرد رو به مامانم که بغل  ینگاه می ن نهیاز تو آ  ستاز گرفتن چمدون ما و گذاشتنش تو صندوق پشت فرمون نش

 سته بود گفت: دستش نش

 

 ناراحته؟  نایشده که آو  یزیچ-

 

 لبخند زد گفت: مامان

 

 . وفتاده ین یاتفاق  چ ینه ه-

 

نداشتم که  یل یتما  یکردم ول ینگاه رو خودم حس م ینیسنگ نهی به حرکت در آورد، تو آ نیاستارت زد ماش  ایپو 

دونم چند   یواقعا برام سخت بود، نم ایذاشت تحمل پو  یم گهید  یشرط کیشد که بابا  یبهش نگاه کنم کاش م

به خونه نگاه کردم ، چهار طبقه بود، از   نی ماش شهیخونه پارک کرد.از ش کی  یجلو  نیماش  ایگذشته بود که پو قهیدق

 : میبه سمت خونه رفت  میشد  اده یپ نیماش

 

 خونه مال منه.  نی ا-

 

 اجاره کنه یخونه ا   کیبابا که گفت قراره خودش برامون  -
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 عمو خواهش کردم. من از -

 

توجه نکردم وارد خونه   اره یکه خودش برام م ییگرفتم و به اصرار ها  ایشد..، چمدون خودم از پو  یبدتر نم  نی ا از

در   ایقرار نداشت، پو  یگرید  زینصب شده بود چ یکه گوشه  یداشت و جز چند درخت و تاب  یکوچک  اطیشدم. ح

 بود چون تعداد خونه کم بود آسانسور نداشت:  یو آپارتمان یاطیخونه ح   بیترک  میباز کرد که ماهم وارد شد یورود

 

 باال  یشما طبقه   کنمیم یزندگ نجای من ا-

 

بعد از گذاشتن چمدون مامان از  ا یپو م، یمن مامان ازش تشکر کرد باهم از پله ها باال رفت یبهم داد، به جا دیکل

بدون   میشد. در باز کردم وارد شد یما نم الیخ یت انقدر زود بوق چ یداره و گرنه ه یرفت معلوم بود که کار شمونیپ

 بود نشستم:  ییرایپذ  یبه اطرافم نگاه کنم رو کاناپه که گوشه  نکهیا

 

 ست یخونه اش بد ن-

 

 ینه چندان بزرگ ییرا ی موافقت تکون دادم، خونه اش دو اتاقه بود و پذ ینگاه کردم لبخند زدم سرم به معن ایآل به

  ایچشمم به پو   یکنم ول یترش زندگ  گیکوچ نیموقت بد نبود اما، من حاضر بودم از ا   یزندگ یداشت در کل برا

در کار نبود اما، همونم خسته شده  یکار زیتم  نکهیبا ا  میکرد یمون رو تو خونه جا ساز لی. با کمک مامان وسا وفتهین

اگه  وفته، ی م یماجرا چه اتفاق  نی کردم که ته ا یفکر م نی و به ا  وارینشسته بودم و زل زده بودم به د رومبل م، یبود

مانع  ارمکه به آراد د یکردم اما، االن حس یازدواج م ایبا پو  یترس چ یبدون ه  دیشدند شا  یم دایزودتر خانواده ام پ 

بل نشست دستش گذاشت رو شونه ام، بهش نگاه کردم به قلبم راه بدم. مامان کنار من رو م یشه که کس یم نی از ا

 که لبخند زد بهم گفت: 
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 نا یمن باهات بد کردم آو-

 

 :دینگاهش کردم که گونه ام بوس  یسوال

 

که من  یبدون نویا  خوامیاما، با برگشتن حافظه ات م یبه خاطر ندار یزیدرسته چ  یباش دهیمادرت بخش دوارمیام-

 . کردمیکه کرده بودم به صالح تو فکر م یهر کار

 

 ؟ یزن یحرف م یدر مورد چ -

 

توجه بودم و طرف    یاما، من به حست ب  یدوستش نداشت نکهیکردم. با ا یپا فشار ایمن به خاطر ازدواج تو با پو -

 ..!دمیبابات گرفتم که عواقبش د

 

 نوازش کرد: موهام

 

 از دست بدم!  شهیهم  یبود دخترم برا  کینزد-

 

 گفته بود..!  یا گهید  زیبه من چ ایپو -

 

 تعجب بهم نگاه کرد که ادامه دادم: با
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 . می بود گهیکه ما عاشق هم د گفتیم-

 

 تو..!؟  اونم…ایعاشق پو -

 

 چطور؟ -

 

 ! یتو ازش متنفر بود-

 

 بهش ندارم: یچرا االن حس خوب فهممیم حاال

 

 بهم زد؟ یحرف نی چرا همچ -

 

 کنه به ازدواج  یراضکه تو رو -

 

 تو آغوش مامانم انداختم بهش گفتم: خودم

 

 . ینکن یکه پشتم خال  خوامیاما االن ازتون م  ستین ادمیاز گذشته  یخاطره ا چ یمن ه-

 

 به موهام زد: یا بوسه
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 ! … وقت چ یه-

 

خواست از حسم به  یشد، دلم م قی تو وجودم تزر   یمامانم کنارم هست آرامش نکهی مهمون لبام شد و از ا یلبخند

 که مخالفت کنه و پشتوانه اش از دست بدم.  دمیترس یآراد با مامان حرف بزنم اما، م

 

 

 

مامان تو   دمیچشم هام باز کردم از جام بلند شدم، در اتاق باز کردم که د ومدیکه از آشپزخونه م یسر صدا با

  نیبودم با ا ده یداد. چه قدر خواب  یم که دوازده نشون مآشپزخونه مشغول درست کردن ناهار، به ساعت نگاه کرد

من لبخند زد که بهش  دنیشدم مامان با د نهحال مامان من صدا نکرده بود، دست و صورتم شستم وارد آشپزخو

 دنی بدون توجه من مشغول د ا یآشپزخونه قرار داشت نشستم. آل یکه گوشه   یناهار خور زیسالم کردم رو م

از جاش بلند   ایزنگ در آل یبود..، با صدا یحوال نیتو هم  میفکر یدغدغه  نیشد منم مثل ا  یبود کاش م ونی زیتلو 

  نیبودم همچ  ده یکه فهم شبیاخمام ناخداگاه توهم رفت از د دمیرو شن ایپو  یصدا یوقت ، شد در خونه رو باز کرد

  ییوارد خونه شد به مامان سالم کرد، مامانم با خوش رو   ایازش! پو ومدی از قبل بدم م شتری به من گفته ب یدروغ بزرگ

 جوابش داد، کنار من نشست بهم گفت: 

 

 سالم عرض شد خانوم! -

 

 چپ نگاهش کردم: چپ

 

 ؟ یریمگه قرار نبود از من فاصله بگ-
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 بهم گفت: زی داد دست هاش گذاشت رو م هیتک یصندل  یپشت به

 

 نه من نجای ا یاومد یشد  کین من تا برگشتن حافظه ات بود، بعدشم تو به من نزد فاصله گرفت-

 

 . نجامیپدرم ا یمن فقط به گفته -

 

 بزنه که مامان بشقاب گذاشت جلومون: یحرف خواست

 

 هم با ما نهار بخوره! ایمگه قراره پو-

 

 گفت:  دیلب گز مامان

 

 . زمیعز هیچه حرف نی ا-

 

 من نشست گفت:  یاز جاش بلند شد، کمک مامان کرد روبه رو ایآل

 

 روز نشده خونه ما همش. کی هنوز  ، یحق داره آبج -

 



 باران عشق 

220 
 

 گفت:  ایگره خورده به ما دو نفر نگاه کرد به پو  یبا ابروها مامان

 

 من واقعا شرمنده ام پسرم-

 

 لبخند زد:  ایپو 

 

 کنن ی عادت م  ستین یمشکل-

 

گره خورده   یبا ابروها م، یکن یبلند شه بره، برگشته بهمون گفته که عادت م نکهیا یمرد پررو بود، به جا نیقدر ا چه

خورد که انگار    یبا ولع م نیشد همچ  یلبش بود مشغول خوردن قرمه سبز  یکه گوشه  ینگاهش کردم که با لبخند

غذا بخورم، از جام بلند شدم رو   شتریتا قاشق ب جز دو  ستمچند ساله غذا نخورده، اشتهام به کل کور شده بود و نتون

 به مامانم گفتم:

 

 دکتر.  میکه بر دیمن رفتم حاضر بشم شما هم زودتر آماده بش-

 

 بهم نگاه کرد گفت: ایپو 

 

 رسونمتون  یخودم م-

 

 . میریگ یالزم نکرده، خودمون آژانس م-
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 د یریآژانس بگ دیبر دیخوا  یم یکه سختتون که هر سر ینجوریا-

 

 گفت: ایرو به پو دیدست از خوردن کش مامان

 

 کنه  زی ( پول وارنایآو ی)باباامکیقراره که س-

 

رو   یگوش بدم به سمت اتاق رفتم، مانتوم رو لباسم تنم کردم شال مشک ایپو  هوده یب ینموندم تا به حرف ها  گهید

از سر    یتو خونه نفس  ایپو دنیبا ند رونیرو صورتم، از اتاق اومدم ب یم یمال شیسرم گذاشتم بعد از کاشتن آرا

چند روزه براش سخت  بتیغ نی رفت ا یا به مدرسه میچون ال  ان، یب ایرو مبل نشستم تا مامان و آل دمیکش یآسودگ

بود چون   نجای به اصرار خودش االن ا  وفته، ی که عقب ن ره یگب یچند روزه براش معلم خصوص  نیبود و قرار شد که بابا ا 

  ای. مامان و آلومدیوقتا شب ها خونه نم یدوست نداشت تنها تو اون خونه بمونه بابا هم که کارش معلوم نبود بعض 

از دکتر وقت گرفتم و  شیچند روز پ  رون، یب میاومدند و بعد از گرفتن آژانس از خونه زد   رونیآماده از اتاق ب رحاض

  نیی پا  میخب هنوز کامل راه به خاطر نداشتم، از پله ها اومد یاونجا ول میرفته بود  یدرسته چند بار دمیآدرسش پرس

 ما گفت: دنیزد با د رونی از خونه ب ایکه پو

 

 د؟ یگرد  یبرم یتا ک-

 

 کرد بهش گفت: یدست شیحرف بزنم که مامان پ یاهاش با تندب خواستم

 

 ست یمعلوم ن-
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و بعد از گفتن آدرس سرم به   مینشست نی بهشون ندادم، تو ماش گرویمامان گرفتم و مجال حرف زدن باهم د دست

 دادم که مامان بهم نگاه کرد گفت: هیتک  نیماش شهیش

 

 نای آو ستیکارت درست ن-

 

 در چه مورد!؟ -

 

 ! ایپو -

 

 ؟ ی نکن یمگه قرار نبود پشتم خال -

 

 مهربون تر باش  کمیباهاش   نی هم یبرا اد، یبدم نم ایمن از پو  یهنوزم سر حرفم هستم ول-

 

 کنم.  یخودم م  یسع-

 

 

 

معطل نشدم وارد اتاق دکتر شدم، با  ادیز  میچون نوبت داشت م، یبه سمت مطب دکتر رفت  می شد اده یپ  ن، یتوقف ماش با

 زد بهم گفت:  یمن لبخند پدرانه   دنید
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 ؟ یدخترم، بهتر شد یخوش اومد -

 

 ممنون، بله بهترم! -

 

 اشاره کرد: ایمامان و آل به

 

 ؟ ی کرد دایخانواده ات پ -

 

 آره تکون دادم: یبه معن سرم

 

 خوشحالم برات..!-

 

هنوز اونجا   میکه گرفته بود ینیماش رون، یب می اومد دیچند تا قرص جد زیکردنم و تجو  نهی نزدم که بعد از معا یحرف

 مامان زنگ خورد بهش نگاه کردم که بهم گفت: یکه گوش میشد  نیمادرم، سوار ماش  یبود اونم به گفته 

 

 ا یال یمعلم، برا-

 

  نیتو ا  یخوب بود اما، خوشحال زیهمه چ بای تقر  نکهی ادما دوختم با ا هیتکون دادم، نگاهم به بق  دنیفهم یبه معن سرم

که من  وفتهی ب یکردم قراره اتفاق یداشتم فکر م یبیکه به تهران اومده بودم دلشوره عج  ینداشتم. از وقت یزندگ
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  نی. از ماشمید یباالخره به خونه رس نیسنگ کی تراف  نیا باگذشته بود که  قهیدونم چند دق یکنه، نم یناراحت م

باز شد اما به   ایشدم وارد خونه شدم اونا هم پشت سر من داخل شدند. خواستم از پله ها باالبرم که در خونه پو اده یپ

اراد  که  بودگفته  ایپو نجا، یگرده شده بهش نگاه کردم آراد اونم ا یبا صورت آراد مواجه شدم! با چشم ها ا، یپو  یجا

  یاراد و مهمون یرو نه تو خونه  ایداشته باشند چون تا حاال پو  ی می صم یکردم باهم رابطه  یفکر نم یشناسه ول یم

 بودم.  ده یند

 

 

 

تو دلم برپا شده بود..! نگاهم ازش   یچه غوغا  دنشیکه با د میدلم براش تنگ شده بود بر خالف حس درون  نکهیا با

 بهم گفت: گرفتم خواستم از بغلش رد بشم که

 

 ؟ یکن یم کاریچ نجای تو ا-

 

 گرد کردم به صورتش نگاه کردم پوزخند زدم رو بهش گفتم: عقب

 

 ازت بپرسم.  دیکه من با یسوال  نی ا-

 

 آراد انداخت:  یدستش دور شونه  رونیاز خونه اومد ب ایپو 

 

 بود که تو رو به من رسوند.  سر بزنه، در ضمن آراد قشیاومده به رف-
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که بهمون   یلب  ریز  یتو هم با خداحافظ  دیگفته بود، آراد اخماش کش ایحدسم درست بود آراد در مورد من به پو پس

عالقه داشتم خانواده  نکهیبره با ا شمونیاز پ ینجور یخواستم ا  ی بلند به سمت درب خروج رفت. نم یکرد با قدم ها

شده بودم، مامان از پله ها باال رفت و منم   یگفته بود حرص  ندر مورد م  ایبه پو نکهی ا از ادونم چر یکنم نم  دایام پ

 برگشت سمتم، خودم بهش رسوندم: ستادیدنبال آراد رفتم، صداش زدم که وا ایبدون توجه به پو

 

 ؟ یکرد  نکاریچرا ا -

 

 تعجب بهم نگاه کرد: با

 

 یزن یحرف م یدر مورد چ -

 

 ! ی گفت ایبه پو  یهمه چ یبه من بزن یحرف  نکهی بدون ا ، یدونیخودت خوب م-

 

 ؟ یکه همش دنبال نامزد و خانواده ات بود یمگه تو نبود-

 

 . رمیبگ می باره تصم نیخودم در ا یذاشت یکاش م-

 

 تشکرته؟  یجا-
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  یازش ممنون م دیکردم با دایباعث شده بود که من خانواده ام پ نکه یکمکم کرده بود و ا  یل یچند وقت اراد خ   نیا  تو

کرد  یم یگفته بود من عصبان یهمه چ ایبه پو  یزیچ چ یکه بدون ه تمیاهم  یانقدر براش ب   نکهیحس ا  نیا  یبودم ول 

 ندارم..!: یارزش چ یکه براش ه

 

 ی نره من دعوت کن ادتی  تیعروس-

 

  نیحرفش متوجه شدم که ا نیداشتم که آراد به من عالقه داره با ا یزد اگه شک  یباره حرف م نی راحت در ا چه

شد که   یرحم بود..! کاش م یآراد نسبت به من نداره، بغض گلوم گرفته بود چه ب یحس چ ی طرفه است و ه کی عشق 

 چ یذاره به ه یکه به تو دارم نم  یکنم، چون حس جازدوا ایخوام با پو  ی..، من نمییکه دوستش دارم تو  یبهش بگم اون

 کس جز تو فکر کنم: 

 

 ! نای آو-

 

 بله-

 

 حالت خوبه؟ -

 

تو دلم برپا   ی که بهم زد چه آشوب یحرف زل زده بودم به اراد که با حرف یبودم که ب ده یپرت شده بود و نفهم حواسم

 کرده بود!:

 

 هم ممنون  یبابت همه چ یبهتره که تو بر ، یمرس-
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 ؟ ی ه ندارعالق ایتو به پو -

 

 بهش ندارم: یعالقه ا چ یواقعا تا حاال متوجه نشده بود که من ه یعن ی! یزدم، چه سوال مسخره ا یتلخ  لبخند

 

 ..! ستیمهم ن گهید-

 

تو راهرو نبود و گرنه با حرف هاش اعصابم    ایبلند وارد خونه شدم، خداروشکر پو یتوجه به آراد با قدم ها بدون

بهم  یحس چ ی بود که ه یآراد  ینقطه و فکرم پ کیکرد. در محکم بستم رو کاناپه نشستم زل زده بودم به  یم دیتشد

بغض   یفقط ه یمونده بود نه جون یبرام باق ینه اشک گهیکنم که بلکه سبک بشم اما، د هیخواست گر ینداشت دلم م

 زد: یدامن م شتریشد به حال بدم ب یتر م  نیتو گلوم سنگ

 

 ! نای آو-

 

 حضور مامانم در کنارم نشده بودم: یحالم نا مساعد بود که متوجه  انقدر

 

 شده  یزیچ-

 

 گفت:  یاش فرو کردم، مامان موهام نوازش کرد با نگران  نهیسرم تو س دمیآغوشش خز  تو
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 ! وفتهی اتفاق ب ن یا  خوامینم گهیبار تو رو از دست دادم د کیمن -

 

 رو موهام زد:  ی بوسه

 

 بزنباهام حرف -

 

 لرزون بهش گفتم: یتو آغوشش فشردم و با صدا خودم

 

لحظه هم بهت فکر   کیاما، اون  یو فکر اون سر کن  ادیبه  قهی و هر دق ینفر باش  کیچه قدر سخته که عاشق  -

 نکنه..!

 

 ی زنیحرف م یدر مورد ک-

 

 شد:  ریچشمم سراز  یاز گوشه   یاشک نم

 

 آراد! -

 

 متعجب زده بود رو بهم گفت: که یاورد در حال رونیاز آغوشش ب من
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 !؟ یبود  ششیچند وقت پ نیکه تو ا یپسر  نیآراد، هم-

 

 اره تکون دادم: یبه معن سرم

 

 ؟ یرفته که نامزد دار ادتی ، یشد  وونهی تو د -

 

 لبم جا گرفت:  یگوشه  یتلخ  لبخند

 

 ! یهوامو دار  شهیهم ی..؟ شما که گفتشدیچ-

 

 االنم دارم_

 

 ده.. ینشون نم نیحرفت ا -

 

 نوازش کرد: صورتم

 

  تونمیبهش ندارم اما، به اراد نم یحس خوب یول ستمیهنوز مطمئن ن نکهیبا ا یازدواج کن   ایبا پو خوادیمن دلم نم -

 داشته باشم!  نانیاطم
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 . ستیاراد که من دوست نداره، الزم به اعتماد ن-

 

 ی از کجا مطمئن-

 

 گفت؟  ی راجع به من م  ایام..! اگه من دوست داشت، به پو  بهی براش غر نکهیرفتارش، ا -

 

 . یدوست دار ایکرده که تو پو یکارش به خاطر تو بوده باشه چون فکر م  نیا  دیشا-

 

 زدم، از جام بلند شدم رو بهش گفتم: پوزخند

 

 برگشتن حافظه ام.  خوامیکه االن م یز یتنها چ-

 

  ایموضوع فکر کنم و اگه واقعا پو  نیتونم بهتر به ا یبا برگشتن حافظه ام م دم، یسمت اتاق رفتم رو تخت دراز کش به

 ازدواج کنم.  ایطرفه ام بزنم با پو کیعشق  دیق دیکردم شا ینبود که من فکر م یاونجور آدم

 

 

 

 … هفته بعد  دو
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شناختم..!  ینگاه کردم، که نگاهم با نگاه اشک آلود مامانم گره خورد..، اون م هام آروم باز کردم، به اطرافم چشم

 یم ج یاومده بود! سرم گ ادمی یهمه چ میروشن شده بود.. و تمام خاطرات کودک میمجهول زندگ یها  ریچون تصو

شدم   هوشی ب ذهنم هجوم اورده بود که تو خونه هب یهمه چ یجور یو چ  شدیدونم چ  یرفت، حالت تهوع داشتم نم

 :دیکش مارستانیب نیکارم به ا

 

 ؟ یقربونت برم، خوب  یاله-

 

 آره تکون دادم اروم لب زدم: یبه معن سرم

 

 دارم!  ادیبه   یهمه چ-

 

شد، حاال که حافظه ام به دست آوردم،    رو گونه اش روونه یکه اشک خوشحال دینکش یتعجب بهم نگاه کرد و طول  با

ثروت  یمرد برا نی بدند و ا ایخواستند به پو یمن به زور م نکهیبعد از ا  یدونستم خوشحال بودم، حت یم یهمه چ

 م کرد: نهیدکترم اومد باال سرم معا د، یبابام نقشه کش

 

 ! ی حافظه ات به دست آورد کردمیکه فکرش م یز یزودتر از چ یلیخ-

 

 توهم دستم گذاشتم روش: دمیسرم اخمام کش  دنیکش ریزدم، با ت لبخند

 

 . یشیبه مرور بهتر م هیعی درد طب نی ا-
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تونستم   یبه خاطر داشتم چطور م یبخوابم، حاال که همه چ یفکر چ یکردم بدون ه یهام رو هم گذاشتم و سع چشم

تو دستم حس  یحل بشه. سوزش   یر همه چ دردس یکه ب وفتهیب یوصلت کنم..! کاش بشه، اتفاق یمرد نیبا همچ 

که تصادف کردم  یدارم همون شب ادی   بهدارو  نیخواب آور بهم زده بودند ا یسخت نبود که دارو  ادیکردم حدسش ز

چه قدر تو فکر گذشته   دونم نمی! …ندارم شیتو زندگ  ییکه جا یمرد  نیکه شدم عاشق همچ  دیرس نجایکارم به ا

  یروز از بستر کیخودش گذاشت به آغوش خواب فرو رفتم.   ریخواب آور تاث  یام غرق شده بودم که باالخره دارو

نزنه،  یاز برگشتن حافظه ام به کس یو به اصرار مکرر من قرار شد که مامان حرف بودگذشته  مارستانیب نی من تو ا

ذره   کیگردم با کمک مامانم از رو تخت بلند شدم مانتوم تنم کردم سرم هنوز  امروز قرار بود مرخص بشم به خونه بر

  مارستانی از ب صیترخ  یها ارنبود که نتونم رو خودم تسلط داشته باشم. بعد از ک ادیاون قدر ز یرفت ول  یم ج یگ

  یبه رنگ رو یشدم که مامان نگاه اده یپ  نیاز ماش  میدیکه به خونه رس دینکش یشدم طول نی خارج شدم سوار ماش

 من کرد گفت:  ی ده یپر

 

 م؟ ی دو روز کجا بود نی که تو ا میبد  یرو چ اینزنم اما، االن جواب پو یحرف  نایبه خاطر تو قبول کردم آو-

 

 : رونیکالفه دادم ب نفسم

 

 نزن.  یاز برگشتن حافظه ام حرف  ی..، ول مارستانی! بگو حالم بد شد رفتم بدونم ینم-

 

  نیباز شد. هم ایکه در اتاق پو  میباال بر میگفت ، دستم محکم تر گرفت در خونه رو باز کرد، از پله ها خواست یا باشه

 دادم، بدنم هنوز ضعف داشت:  هیبه مامانم تک کمیکم داشتم خودم 

 

 داره!؟  نایکه آو هی چه حال روز نی ا د، یچند روزه کجا بود نیشما تو ا -
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 بهت نگفت؟  ایمگه آل مارستان، یب  میحالش بد شده بود رفت  کمینگران نباش پسرم، -

 

 ..؟د ینه، چرا به من زنگ نزد -

 

 حال نداره.  کمیبذارم تو اتاقش  نایتو خونه، او  مینشد االنم بهتره بر-

 

 تو چشم هام نگاه کرد: یمن قرار گرفت با نگران یروبه رو ایپو 

 

 !؟ یخوب  نای آو-

 

 ! …نداشت که به خاطر حال من دل نگران بشه یرفتار نی قبال با من همچ  یبودم، حت ده یروش ند نی حاال ا تا

 

 لب زدم: آروم

 

 . شمیاستراحت کنم خوب م ستین یزیآره چ-

 

من خودش   دنیبا د  ایآل م، یوارد خونه شد مینشده بود از من فاصله گرفت، از پله ها باال رفت یهنوز راض نکهیا با

 انداخت بغلم گفت: 
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 !یآبج  ینگرانتون شدم، االن بهتر یلیخ ، یباالخره اومد-

 

 : دمیاش بوس گونه

 

 زم یخوبم عز _

 

گذاشتم رو چشمم، نور سالن   دم،دستمیبه صورت معصوم خواهرم زدم با کمک مامان رو کاناپه دراز کش یلبخند

چشم برداشتم بهش نگاه کردم رو  ی کرد، خواستم بخوابم که با خطاب نام من از زبان مامانم، دستم از رو یم  تمیاذ

 بهش گفتم:

 

 جانم -

 

 فهمن.  یزود که همه م ای ری د یکن  یموضوع از پدرت مخف نی ا  یخوایم یتا ک_

 

 دونم ینم-

 

 شد کنارم رو کاناپه نشست: یعصب 

 

 به بابات بگم. یبذار زنگ بزنم همه چ اریدر ن یبچه باز نای آو-
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 :ادیبه سرم م ینگران نبود که چ یعنیزد  یمسئله حرف م نیجام بلند شدم، چه راحت در مورد ا  از

 

 !؟ یخوا یکه م یزیچ نی ا ا، یمن بشم زن پو  زیتبر می که برگرد یزنگ بزن-

 

 گذاشت رو دستم با لحن ارامش بخش که مختص خودش بود بهم گفت: دستش

 

 نی خواستم اما، حاال نه، چون شک دارم به ا یم  نیقبالً ا  یکه دوسش ندار یازدواج کن یکه تو با مرد خوامینه نم-

 پسر! 

 

 :دمینال

 

 بگم.  یکه به بابا زنگ بزنم در مورد برگشتن حافظه ام همه چ دیگ یم یچرا ه  دیدونیم یپس وقت-

 

 نشه.  شیمنطق حال گهیکه بفهمه اون وقت که د  ترسمیچون م-

 

 خوام.  یفرصت م کمیزنم فقط  یماه با بابا حرف م نی خودم تا آخر ا-

 

 رو گونه ام کاشت:  ی بوسه
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 ماه فکراتو بکن بعد بهش خبر بده.  نیآخر ا خوام، تا   یم یتو چ  یدل مادر، مگه من جز شاد زی باشه عز-

 

  کمیبهتر شده بود و تونستم  کمیام  جهیدرست کنه بخورم. سر گ یزی چ هیزدم که اونم بلند شد تا برام  لبخند

دل  نکهیاز آراد نداشتم با ا یدو هفته خبر نیرسه تو ا  یماجرا به کجا م نیته ا   نکهیفکرم مشغول بود ا  نم، یبش

 برم.  دنشیبه د رمی بگ ده یخواست غرورم ناد  یدلم نم یبودم ول تنگش

 

 

 

که   یونی زیاز ضعف بدنم کاسته شده بود. رو کاناپه نشسته بودم و چشم دوخته بودم به تلو   کمیاز خوردن ناهار،  بعد

 فکرم مشغول بود:  اوردمیسر در نم یچ یشد ه یکه پخش م یلمیاز ف

 

 کار دارم مراقب خودت باش  رونیبرم ب دیمن با-

 

با خلوت کردن من  دیداشتم شا  ازیسکوت ن نی و ا ییزدند. به تنها  رونیاز خونه ب ایگفتم که مامان همراه با آل یا باشه

رها متعجب   دنیبه سمتش رفتم با د رونینفسم کالفه دادم ب  فونیزنگ آ یکنم. با صدا  دایپ  یگرفتار نی از ا یراه

 م:برداشت  یزده شدم، گوش

 

 !؟ یکن یم کاریچ نجای تو ا-

 

 کنم..، در باز کن. یم کار ی چ یگیم یخوشحال بش دنمیاز د نکهی ا یبه جا-
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که تو سبد بود   یها وه یکرد. م یهنوز سرم درد م یبهتر شده بودم ول  نکهی باز کردم به سمت آشپزخونه رفتم، با ا در

  دنشیشد، دروغ چرا از د انیدر نما یشستم که زنگ خونه به صدا در اومد، در باز کردم که قامت رها جلو  یداشتم م

 :دمچند وقت خوشحال شده بودم، بغلش کر نی اونم بعد از ا

 

 ی خوش اومد -

 

 ممنون -

 

من تک   ی  افهیق دنیها رو جلوش گذاشتم کنارش جا گرفتم نگاه متعجبم بهش دوختم با د وه یکاناپه نشست، م رو

 کرد گفت:  یخنده ا

 

 ی کنیمن نگاه م ینجوریچرا ا -

 

 ؟ یکرد دای آدرسم از کجا پ دنم، یبه د یایتعجب داشت که ب یخورده جا  هیفقط  یچ یه-

 

 از اراد گرفتم. -

 

تعجب نداشت که با   یشد! دلتنگش بودم پس جا یربان قلبم نا منظم ماراده ض یب ومدیکردم، اسم آراد که م سکوت

 به سمتم گرفت: یتابش بشم. کارت یاوردن اسمش انقدر ب 
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 بهت بدم.  نی فقط اومدم ا شمیمزاحمت نم ادیچون کار دارم ز -

 

 هست  یچ-

 

 زد:  چشمک

 

 ی فهمیباز کن م-

 

کارت ازدواج متعلق به اراد باشه!  ن ی نکنه ا ، یسخت نبود که کارت عروس ادیپشت کارت نگاه کردم حدسش ز به

از   یاسم رها و آرتام نفس دنیکارت چشم دوختم با د یفکرشم برام عذاب بود. آب دهنم قورت دادم به نوشته ها

 لبخند زدم:  دمیکش یسر آسودگ

 

 د یخوشبخت بش-

 

 جاش بلند شد:  از

 

 منتظرتم  اییایحتماً ب-

 

 دونم ینم-
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 تا اون موقع به خودت خوب برس.  مهیعروس گهی هفته د کی نکن،  تی اذ-

 

 زدم: پوزخند

 

 ؟ یچ  یبرا-

 

 بماند. -

 

کم   میفکر یرفت؛ دغدغه  رونیاونم از خونه ب می کرد یشدم که از هم خداحافظ الشیخ ی رها مشکوک بود، ب رفتار

 همراه من دعوت نکرده بودند.  ای بود که پو یشکرش باق یداشتم باشم، باز جا گهیاسترس هفته د دیبود حاال با

 

 

 

رو صورتم کاشته   میمال  شیماهرانه آرا  یلینگاه کردم، که شاهکار مامانم نقش بسته بود و خ  نهی صورت خودم تو آ به

 بود زدم بهش گفتم: ساده یبه مامانم که پشت من وا یبود. لبخند

 

 خوب شده  یلیخ-

 

 بوسه زد:  موهام
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 دختر من همه جوره خوشگله!-

 

اون وقت که  میکه االن بود  میباش ینجوریبا هم هم میتونست یصورت پر محبتش لبخند زدم، کاش گذشته هم م به

شد، از جام بلند  یم کی. به پنجره چشم دوختم که هوا داشت کم کم تار ومدی نم شیمسائل پ نیوقت ا  چ یه گهید

هم در  رمیتونستم بگ شیبا مامانم دو روز پ  لباس نیکه اماده کرده بودم رو تخت گذاشتم نگاه کردم، ا یشدم به لباس

  ییزن ها هی نبودش که از خجالت نتونم اون لباس تنم کنم. مثل بق یبود و هم جور  یو مجلس کیخودش ش  ینوبه 

عاشق رنگش   دمیدست کش یشم یابر یدارند. لباس تنم کردم به پارچه   یکه چه پوشش ستیکه براشون اصالً مهم ن

براق بودن و رنگش انتخابش کرده  ن یدرخشش خودش حفظ کرده بود بخاطر هم یک یتو تار هبراق ک یبودم. مشک

بود خراب  ده یکه مامانم زحمتش کش یرو سرم آزادانه رها کردم که مبادا موها بودم. مانتوم رو لباسم تن کردم شالم

باز شد شروع کرد به قربون  بخندمن لبش به ل دنیاز رو تخت برداشتم، از اتاق خارج شدم مامان با د لمیبشه، موبا

 نرمش بوس کردم: یمادرانه، به سمتش رفتم گونه  یصدقه 

 

 مامان من بهتره که برم.-

 

 زمی ه عزباش-

 

 اطراف نگاه کردم: به

 

 کجاست؟  ایآل-

 

 معلمش  شیپ-
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  ایتا پو   نییپا  ومدمیتکون دادم به آژانس زنگ زدم از خونه خارج شدم، از پله ها آروم م  دنیفهم یبه معن سرم

باز شد باهاش   نداشتم در خونه اش یکه من شانس  ییاما، از اونجا نمشی خواست که بب یمن نشه دلم نم  یمتوجه 

 باز شد گفت: ششیمن ن دنیروبه رو شدم. با د

 

 !؟ یبر  یخوایم  یی..! جایخوشگل کرد-

 

 توهم: دمیکش اخمام

 

 داره  یبه تو ربط-

 

 همسرت! شمیبگم که نامزدتم و بعد به دست آوردن حافظه ات م دیرفته با  ادتونی  یمعلومه که داره، اگه جنابعال-

 

 : رونیکالفه دادم ب نفسم

 

 دعوتم  یعروس-

 

 ؟ ی ک یعروس-

 

بردار دوستش خبر   یکه از عروس هیچه دوست نی نداره به قول خودش دوست آراد پس ا یتعجب داشت که خبر  یجا

 نداره..!.:
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 از دوستام  یک ی-

 

 که من حاضر بشم برسونمت.  سایوا  قهی چند دق کی خب  یلیخ-

 

 الزم نکرده -

 

امشب آراد بعد   نکهیاز ا  ادیب یعروس   نیخواستم حاال که خبر نداره به ا یتوجه بهش از آپارتمان خارج شدم، نم یب

شد که آرادم من دوست داشت اون وقت که از  یهم خوشحال بودم و هم ناراحت، کاش م نمیب یاز مدت ها م

  نی ا الی مختلط بود قرار شد که تو و یشدم و آدرس بهش دادم چون عروس  نیگفتم. سوار ماش  یاحساسم بهش م

  قهیدونم چند دق یآرتام بوده باشه، نم یخونه برا نی آدرس برام آشنا نبود پس ممکنه که ا نی جشن برگزار کنن ا

که   یخصشدم. مانتو و شالم به اون ش الیشدم و بعد حساب کردن وارد و  اده یپ نیاز ماش مید یگذشته بود که رس

داشتم   یبگی شدم حس غر  کیکه اونجا حضور داشتند نزد ییبلند به مهمون ها یقدم ها بادادم  لیبود تحو  ساده یوا

کنم دلم براش پر زده بود که اون   داشیشناختم چشمم دنبال آراد بود که پ یکس نم چ یه  یمهمون نی من تو ا

 رمیاش بگ ده یاگه بخوام ناد یتونستم مثل اون باشم حت یمن نم یکه من به کل فراموش کرده بود ول آراد نمشیبب

تونستم   یراحت تر م  ینجوری بود نشستم ا هیکه دور از بق یزیکشوند..! کنار م یباز قلبم من به سمت اون م  شد، ینم

انگار همه حضور   یول  نمش، ی تا بتونم بب من نشه، چشم هام به اطراف دوخته بودم یمتوجه  یدنبالش بگردم که کس

جشن درک    نینبود اراد در ا  یبود نباشن ول یعیعروس و داماد که طب  مشناخت یکه من م  یداشتند جز اون سه نفر

 کردم: ینم

 

 .ره یگیگرم نم چکسیبا ه ادیچه قدر جذابه اما، ز نشیبب سه، یمور یخانواده  کیپسر کوچ  نی ا-
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آراد ناخداگاه  دنیدوختم، با د الی و  یمن نشسته بودند نگاهم به درب ورود زیکه پشت م ییحرف زدن دختر ها  با

من نشسته بودند چشم دوخته   زیکه پشت م یرو لبم نقش بست. چه قدر خوشگل شده بود! اون دوتا دختر یلبخند

که  یبه مرد یکه کس ومدیخوشم نم چ یه متو ه دمیکردند، اخمام کش یبودند به اراد و لبخند به لب نگاهش م

  نکهیآراد حرف هاش ا  شیرفتم پ یم  دیحرص دادن اون دخترا با ینگاه بکنه..، برا ینجوریعاشقانه دوستش دارم ا 

کردند رو اعصابم بود. از جام بلند شدم به سمت آراد که مشغول حرف زدن با مهمون ها بود   یم فیهمش از آراد تعر 

 . سادمیشد به عقب برگشت پشت سرش وا   یشخص یمن متوجه   یقدم ها یرفتم، با صدا

 

 

 

 تعجب بهم نگاه کرد گفت: با

 

 ! یایب کردمیفکر نم_

 

 !؟ امیچرا ن-

 

 . یبا رها دم خور نداشت  ادیاخه ز   دونمینم-

 

 . میجور شده بود  گهیداره، من از همون روز اول با هم د  یچه ربط-

 

 نگام کرد: طونیش
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 !؟ یینجایفقط بخاطر رها که ا یعن ی-

 

 نگاهش کردم: یحرص

 

 ؟ یشک دار -

 

 کرد: یخنده ا  تک

 

 ! …د ینه گفتم شا-

 

 ؟ یچ  دیشا-

 

 . یخوش اومد یچ یه-

 

 بود نشوند گفت:  ساده یکه بغلش وا  یرو صندل  من

 

 کن  ییرایاز خودت پذ-

 

 ز یم یکی رو اون  لمیوسا  ستم، یراحت ن  نجای من ا-
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 سمت من خم شد:  کمی  زیگذاشت رو م دستش

 

 ی چ یکه برات ه  زای چ نجوری ا  یهست ییبگم تو دختر پررو دیبا یدر مورد راحت ارن، یبرات ب گمیم لیمشکلت اگه وسا -

 ست ین

 

 اراد! -

 

بره اما، جدا از اون از لحن شوخش   یم یکارا چه لذت نیدونم از ا ینم اره یعادتش بود که حرص من در ب د، یخند

 بود.!  نیر یبرام ش زشیآقا که همه چ یکال شدم عاشق دلباخته  ومدی خوشم م

 

 

 

 ستش؟یهمون دختره که آتارم ازش برام گفته بود ن نی ا-

 

از  در اره تکون داد که اون زن دستش به طرفم یبود نگاه کردم، آراد سرش به معن  ساده یکه بغل اراد وا یزن مسن به

 کرد به زور رو لبش لبخند کاشت رو به من گفت:

 

 ! ی باعث دردسر پسر من شد یلیبودم خ ده یمن مادر آراد، آرتامم. شن -
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 ابرومو دادم باال:  یتا هی

 

 شم یمتوجه نم -

 

 ی شیخوبم متوجه حرفم م یلیخ-

 

 جام بلند شدم تو چشم هاش نگاه کردم: از

 

 با پسر شما نداشتم.  یکار چ یمن ه-

 

بهم بزنه، معلوم  یشد مادر اراد همچین حرف  یکه گوشه بود نشستم باورم نم یبغلش رد شدم رو همون صندل از

فکر  الیخ یدست و سوت ب یزنه، با صدا یحرف م یباهام اینجور با تند  نی گفته که ا ییزایآراد بهش چه چ ستین

شدند تو صورت جفتشون   یوارد باغ م  اهمآرتام دست تو دست هم بکردن شدم نگاهم به پشت سر انداختم. رها و 

خوشحال بودم، رها و آرتام برای خوش آمد گویی به سمت مهمونا رفتن بعد   یلیجفتشون خ  یزد. برا یموج م یشاد

منم بهشون  از گذشتن از سر میز چند تا مهمون به سمت من اومدند، رها با لبخندی دستش به طرفم دراز کرد

 تبریک گفتم که آرتام گفت :

 

 خوشحال شدم! یل یخ یکه حافظه ات بدست اورد دمیخیلی خوش اومدی، وقتی شن-

 

 زدم: لبخند
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 ممنون بابت کمکتون -

 

 آراد  ، یازش تشکر کن  دیکه با ینکردم اون  یکار چ یمن ه-

 

 ! قایدق-

 

 یکرد. تشکر اونم از آراد، هر وقت که فکر م ینگاه کردم که لبخند به لب به من نگاه م گره خورده به آراد یابروها با

 بی ، …عشقم به آراد اشتباه   نیباور برسم که ا نی شد به ا یکه باعث م  وفتادی م یاتفاق  هیکردم آدم خوبیه همش 

 :رونینفسم کالفه دادم ب ، جا گرفتم که اونم به سمتم اومد  یتوجه بهش رو صندل

 

 !؟ یخوایم یزیچ-

 

 نشست چشم دوخت به آرتام و رها که سر جاشون جا گرفته بودند مشغول خوش و بش با هم بودن:  بغلم

 

 نگاه کن  نایبه ا-

 

 چرا!؟ -

 

 ..!ینیب ی که بهم دارند م یعشق-
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 ..! ی. نکنه تو هم عاشق شدیکن ینگاهشون م ینجوریآره اما، تو چرا ا-

 

  هیشده بود. نگاهش به من دوخت   جادیتو درونم ا  یبودم چه طوفان ده یکه ازش پرس یسوال نی دونست با ا یم خدا

سردم تو هم قفل    یبودمش ضربان قلبم اوج گرفته بود، دست ها ده یند نجوریکرد، تا حاال ا یبهم نگاه م یجور خاص

 کرد: یچشم ها من مجذوب خود م نیکردم. قدرت گرفتن نگاهم نداشتم ا 

 

 نمیدونم شاید..!-

 

 ممکن بود اون شخص من باشم: یعنی داشتم  اضطراب

 

 هست؟  یک-

 

خواست بگه و هم هراس داشتم   یداره بشنوه هم دلم م دنشیکه قلبم آرزو شن یدوخته بودم به دهنش و حرف چشم

 اون شخص من نباشم، نگاهش قفل چشم هام شده بود لبش با زبونش تر کرد: نکهی از ا

 

 اون شخص.. -

 

 آراد! -
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شد دو   یم  یشانس اخه چ  نیلعنت به ا رون، یکه اراد مخاطب قرار داده بود نفسم کالفه دادم ب یدختر یصدا با

اون دختر نگاه کردم، کنار اراد  تو هم به دمیشدم. اخمام کش یمتوجه م یاون وقت که همه چ ومدیتر م  رید قهیدق

 جا گرفت دستش گذاشت رو دست آراد:

 

 آراد جان!  یکن  ینم یدختر معرف  نی ا-

 

که اراد   ینکنه اون حس ومدیخوشم نم  چ یدختره ه نیها گوش سپردم از ا  نیاز جفتشون گرفتم و به مکالمه ا  نگاهم

 کرد: یفکرشم من رو ناراحت م  یدختر داشته باشه، حت نیزد به ا  یازش حرف م

 

 از دوستام  یکی نا، ی آو-

 

 آرادم.  یدختر خاله  تایجان من ب نایآو  یخوش آمد-

 

 بود، نگاهش از من گرفت رو به آراد گفت:  هیرو لبم کاشتم اما، انگار به پوزخند شب یلبخند

 

 بود..!بودمت، دلم برات تنگ شده  ده یوقته ند  یلیخ-

 

 کار داشتم -
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  نیشدم که اراد عاشق ا  یمطمئن م دیدر آوردم و خودم سرگرم کردم اما، تمام حواسم به اونا بود با  فمیاز تو ک  لیموبا

 ! …که زد یبود برام اما با حرف ینه..، هر چند که عاشق شدن اراد باور نکردن ایدختر هست  

 

 چه قدر دوستت کم حرف-

 

 ولکن من نبود: نمیدختره ا ن یاز ا  ومدی خوشم م یلیخ

 

 . زنمیحرف نم ادیاصوالً من ز -

 

 پوزخند زد:  آراد

 

 . کنهیسکوتش م نی وقتا اگه نطقش باز بشه جبران همه ا  یفقط گاه-

 

 اونجور زمان ها ساکت باشم!  تونمیمنم نم ، یریرو اعصابم رژه م  شهیهم یجنابعال -

 

 داد:  هیتک یپشت صندل  به

 

 زنه؟  یحرف م یاز اعصاب خورد کن  یک نیبب-
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به تنها گذاشتنشون نداشتم از جام   یعالقه ا  نکهی با ا میحرف بزن ینجور یدختره باهم ا  نی ا  یخواست جلو ینم دلم

 بلند شدم:

 

 کجا؟-

 

 حرص و کنایه بهش گفتم: با

 

 میرم پیش رها، اگر از نظر شما مشکلی نداشته باشه!-

 

 بعد از حرفم نیش خندی زد گفت:  اونم

 

 نه مشکلی نیست میتونی بری -

 

 زد:  یمن لبخند مهربون دنیحرص بهش نگاه کردم ازشون دور شدم به سمت رها رفتم، با د با

 

 ی اومد نکهیاز ا یمرس-

 

 ناراحتت کنم.  ومدیاما دلم ن امی اولش خواستم ن نکهیبا ا-
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 ! یچه خوشگل شد یممنونم ازت، راست -

 

در مورد عشق زد. دروغ   شیپ قهیکه چند دق ینزده بود، حتما از حرف یبودم حرف ده یکه انقدر به خاطرش رس یاون

 کردن من داشته میخواسته باز ببینه من چیکار میکنم..!  تی قصد اذ  دیهست و شا  یا   گهید یعاشق کس ایبود 

 

 ممنون -

 

تنها بودم دلم خوش بود به اراد   یمهمون نیه بد بود که تو ا نشسته بودم. چ یاز حرف زدن با رها و آرتام رو صندل بعد

 ..!یمهمون  نیدلم گرفته بود خسته شده بودم از ا  تا، یکه اونم سرگرم حرف زدن با ب

 

 

 

 رها که حاال تنها بود، رفتم: شیبرداشتم پ فمیک

 

 ی ش یمن برم ناراحت م-

 

 تعجب بهم نگاه کرد: با

 

 حالت خوبه؟ -
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 خسته ام کمیاره، فقط -

 

 برو.  یخوایم ی نجوری اگه ا زمی باشه عز-

 

 :دمیشدم گونه اش بوس  خم

 

 کن.  یاز آرتامم عذر خواه گم، یم کیبازم تبر -

 

 اره، یگرفته بود رفتم گفتم که برام ب لی که لباسم تحو یگفت ازش خداحافظی کردم بعد به سمت اون شخص یا باشه

براش   یکردم، اراد که معلوم نبود کجا هست حت یشناختم فقط از رها و آرتام خداحافظ ی نم نجایا  یکس چ یچون ه

 که کجا هستم: ستیمهم ن

 

 خانوم دییبفرما-

 

که بهش زنگ زده بودم  یبودم که آژانس ساده یتنم کردم شالم رو سرم گذاشتم، از باغ خارج شدم منتظر وا  مانتوم

 دمیکش قی نفس عم  دمیعقب پر  دمی کش یغ یپاهام ج  یجلو نی با توقف ماشمعلوم نبود چرا انقدر معطل کرده،  ادیب

 نگاهش کردم رو بهش گفتم: یحرص دیخند یم مبه یآراد در حال دنیبتوپم که با د نی ماش یخواستم به راننده 

 

 یکن یم کاری چ نجایچه وضع رانندگیه، اصال تو ا نی ا-
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 بپر باال-

 

 ! یچ-

 

 نگاه کرد: بهم

 

 رسونمت  یخونه، سوار شو م یبر یخوای م یگفتم، رها بهم گفت که خسته ا یچ  یدینشن-

 

 چون من به آژانس زنگ زدم اونم االن میاد.  ی بهتره که وقتت هدر ند-

 

 آژانس کنسلش کردم، حاال سوار شو -

 

 عمراً سوار ماشین تو نمیشم-

 

 ی باشه خودت خواست-

 

 :نیباز کرد من هل داد تو ماش نیشد با تعجب بهش چشم دوخته بودم که به سمتم اومد در ماش  اده یپ  نیماش از

 

 ..!یچته وحش -
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 گفت: دیشد دست من کش نیبلند سوارماش  یبست، خواستم در باز کنم که با قدم ها نیماش در

 

 بسته دیگه انقدر بچه بازی در نیار -

 

 !؟ ی باش یمن، تو عروس یراننده شخص  یبه جا ستیبهتر ن ست، ی داداشت ن یمگه عروس -

 

 فقط نمیخوام این موقع شب تنها بری.  ستمیتو ن یدر ضمن من راننده شخص گردم، یرسونم بر م یتو رو م-

 

 کامال مشخصه از حرکاتت که به زور میخوای من برسونی -

 

 د. به حرکت در آور نیزدم که استارت زد ماش یینگاهم کرد، لبخند دندون نما یحرص

 

 

 

نظاره گر آدما بودم  شهیاز ش م، یکدوممون قصد شکستن نداشت  چ یسکوت پر کرده بود..، انگار ه نیماش یفضا

کاخ  یکه همه  یخودت هراس داشته باش یو از فردا   ینداشته باش یهدف چ یه نکهیدارند اما، ا یدرسته همه مشکالت 

زود   ای ریمن پر شده بود از ترس، د یای ..! تمام دنیادامه بد یراحت به زندگ یتون یشبه نابود بشه نم کی آرزوهات 

از آراد   شهیهم یبرا  یباشم که چطور نی تونم شاهد ا  یو منم فقط م اره یدر م ایفهمه من به عقد پو یم یبابام همه چ

چشند که خوش   یحس م  نیا  ییو تنها آن ها وفتهی اتفاق م یبار تو زندگ کیگفتند که عشق فقط  یشم، م یجدا م

به   یشد منم از اون دسته آدما بودم که بدون تجربه کردن عشق ی حس بفهمند کاش م نیو طعم و رنج ا دشانس باشن
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نگاهم به آراد دوختم   نماشی توقف با! …من شده بود بینص شی حس تلخ  نی دادم چون فقط از ا یادامه م میزندگ

 دوستم داشت..! مکه دوستش داشت یهمون اندازه اشد که آرادم من  یم  یبغض گلوم گرفته بود چ

 

 حالت خوبه!؟  نای آو-

 

 زدم: پوزخند

 

 برم ممنون.  گهیمن د م، ی عال-

 

 ؟ ی ازدواج کن ایبا پو یخوایاوضاع بازم م نیکه حافظه ات برگشته، با ا دمیشن-

 

 داره!  ایبه پو یمن چه ربط یبرگشتن حافظه  شم، یمنظورت متوجه نم-

 

 ولش کن  یچ یه-

 

 نگاهش کردم: یحرص

 

 بدونم  خوامیم-
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 : رونیکالفه داد ب نفسش

 

 قبالً خوب نبود.  ایبا پو  ونتیخبر داشتم که م-

 

 ؟ یدیشن  یاز ک-

 

 ا یپو -

 

 در باز کردم: گره یآراد، دست  یاز کار ها ارمیتونستم سر در ب   ینم واقعاً

 

 !؟ یدار  ایهنوزم همون حس نسبت به پو -

 

 تعجب بهش نگاه کردم: با

 

 برات!  کنهیم یچه فرق-

 

 :دیبه صورتش کش یدست

 

 . ستین یآدم خوب  ایپو -
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  یاما، آراد درک نم یچه آدم ایپو  نکهیحرف زده بود، خودم خبر داشتم از ا  نیا یبگم بهش به ک یدونستم چ ینم

شدم بدون توجه بهش وارد   اده یپ  نیداد. از ماش  ینشون نم ن یرفتارشون ا  یگفتند که باهم دوستند ول  یکردم م

لباس   نم، ی ب یصورتش نم نکهیبودم از ا یراض  رهنوز برنگشته بود و چه قد ایوقت بود پو   رید کمیخونه شدم چون 

  کیآراد رفتارش با من  یبود! حرف ها شیذهنم پر از تشو  دمیتخت دراز کش یهام از تنم در آوردم طاق باز رو

داد  یانجام م یکار  کیکردم  یفکر م نی که ا  یکه واقعا من دوست داره اما، درست وقت دمی رس  یباور م نی لحظه به ا

 شد.  ینابود م هام یکه تمام خوش 

 

 

 

 “آراد”

 

همه   میتو زندگ ناینداشتم اما، با ورود آو  المی و  نیبه ا یحس چ ی از باغم بود نشستم. قبالً ه   یکه گوشه ا یصندل  رو

من پس بزنه..، از حسم  نایکه آو دمیترس یم یانجام بدم ول یخواست کار یگرفت دلم م یتازه ا   یبرام رنگ و بو یچ

چشم هام  ، یدادم به صندل  هیتک نتونسته بود قلب من نرم کنه! سرم یدختر چ یداشتم چون تا حاال ه نانیبهش اطم

تونم منم مثل آدم  یم  نکهیداره..! ا یچه حس  یفهمم زندگ یمرو هم گذاشتم چه قدر اون روزا برام خوب بود تازه  

 دوندمعالقه داره اون به خانواده اش برگر  ایکردم به پو یکه فکر م نایخوشبخت باشم اما، نشد به خاطر او گهید یها

بهم داشته باشه   یحس نکهیاز ا  نا، یخودم سخت شد و هم آو یکردم االن هم کار برا یاشتباه فکر م یتا شاد باشه ول

  دیمقصرش من بودم پس خودم با نایبرگشتن آو نی نداره! ا یعالقه ا  چ یه ایدونستم فقط با خبرم که به پو یرو نم

 ، …درست بشه  یتنش چ یدادم تا بدون ه یانجام م یکار

 

 نیچشم دوخته بودم، ب لمیموبا یحل کنم، به صفحه  یگرفتار  نی تونم ا  یچگونه م نکهیخود صبح فکر کردم به ا تا

 دینکش  یرو گوشم گذاشتم که طول لیمونده بودم اضطراب گذاشتم کنار رو اسمش زدم، موبا نایزنگ زدن به آو 

 پخش شد:  لیتو موبا  نایاو  یصدا
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 بله!-

 

 نمت یبب خوامیم-

 

 !؟ یچ  یبرا-

 

 تو صداش کامال مشهود بود:  تعجب

 

 گم یبهت م دمتید-

 

 باشه-

 

 نجا؟ یا  یایب یتون یم-

 

 تو!   یخونه -

 

 آره -
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 خب ساعت چهار اونجام. یلیخ-

 

قطع کردم از تختم بلند شدم  لیگفتم موبا یفرصت نداشتم باشه ا شتریانداختم دو ساعت ب ینگاه  میساعت ن به

  نایشلوغ بود و اگه آو یل یخ ینگاه انداختم همه چ الی گرفتم و بعد از تن کردن لباسم به و یا قهی دوش دو دق کی

 یطول م یل یخ نجایا ادیکار ب یکه برا  یشخصزدم به  یشد، اگه زنگ م یبد م یلیخ  دید  یخونه رو م ینجوریا

  زی خونه رو تم باًیدم تقر یانجام م یکار نیبارم بود که همچ  نیکردم اول یم زی خودم تم  دینبود با یچاره ا دیکش

 یانداختم که صدا  ینگاه مین نهیشروع بد نبود. به آ یبرق بزنه برا یز ینبود که از تم یهنوز جور  یکرده بودم ول

داشتم، با  جانیه  دنشید یبودم برا ساده یدستپاچه شده بودم، در باز کردم منتظر مقابل در وا کمی بلند شد  فونیآ

 شد.  انیدر نما یجلو نایفشردن زنگ در باز کردم که صورت آو

 

 

 

 نا” ی“آو

 

  نکهیفکر ا نه، یشد که اراد از من خواست که من رو بب یزده ام تو هم قفل کردم، زنگ فشردم باورم نم خ ی  یها دست

شدم، با باز شدن در وارد خونه   یزده م جانیکردم ه یکه مدت هاست ارزومه که بهم بگه رو م یاگه به من جمله ا

خاطرات به جا گذاشته بود. در باز شد و پشت   یکل مبرا الیو  نیا  ک، یو ش  بایبود ز  یجور نیشدم هنوزم باغ هم 

 یلیاما انگار خ  میبود  کیدلتنگش بودم! بهم نزد یبودمش ول ده ید شبید نکهیشد با ا انیدر نما  یبندش آراد جلو

  یذاره نفس راحت یکه به اراد دارم نم  یفاصله جبران بشه چون عشق  نیبودم که ا  دوارامی  ، …فاصله است نمونیب

کردم انقدر منظم   یمرتب بود فکر نم  یاز در فاصله گرفت وارد خونه شدم به اطراف نگاه کردم همه چ دبکشم. ارا

 چشم دوخته به من،  دمیبهش انداختم که د ینگاه میباشه، رو کاناپه نشستم که اونم بغل من با فاصله نشست، ن

 

 زد:  یلبخند
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 !؟ ییایب نجایچرا خواستم ا  یبپرس  یخوا ینم-

 

 !ی ن یمن رو بب یخواست  یچ  یبرا خوام، یمعلومه که م-

 

 ا یدر مورد پو-

 

 یمسئله کنجکاو  نیبپرسم چرا انقدر در مورد ا  شهیم-

 

 بهش؟  یعالقه دار -

 

 : رونیکالفه دادم ب نفسم

 

 !؟ یبه ک-

 

 ! ایپو -

 

 لبم جا گرفت:  یگوشه  یکج  لبخند
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 االن برات مهم شده؟ شده یتو بودم، چ  شیکه من پ یگفت  ایکه به پو یمگه تو نبود-

 

 ی رو دوست دار ایپو کردمیمن فکر م-

 

 ..، یحرف مضحک چه

 

 خوب نبود.  ونمونیم نکهیاز ا ی..، ظاهراً اطالع داشتیست ین ایتو مگه دوست پو -

 

که نامزد،  ینه در ضمن مگه خود تو نبود ای دیاون به من نگفت که شما همو دوست دار  دونستم، یم نیفقط هم-

 یکرد ینامزدم م

 

 نگاهش کردم: یحرص

 

 که تو ذهنم ساخته بودم.  ینداشتم خبر نداشتم از باطن نامزد یاون موقع حافظه ا-

 

مگه خود اون نبود که من به اون    یچ یبود اما برا یکرد انگار عصب  یم یجاش بلند شد طول و عرض اتاق ط از

 سادیسر جاش وا   یشد..، اخماش تو هم بود عصب یمرتکب م  یکار نیداد اگه من رو دوست داشت همچ  لی تحو

 نگاهش به من دوخت:

 

 ؟ یدوست دار  ایجواب من بده تو پو -
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 :سادمیوا شیقدم کی جام بلند شدم رو  از

 

 بهش ندارم..! یکه عالقه ا ید ینفهم واقعا-

 

 بهم گفت:  یو عصب کالفه

 

 ی زنیبهم نم ینامزد نیپس چرا ا -

 

 خوبه بهت گفتم  تونمینم-

 

 کنه.  یقبول م یعروس نیدر مورد بهم زدن ا   یبه بابات بزن یاگه حرف-

 

 زدم: پوزخند

 

 اعتماد داره..  ایچون به پو کنهینم یکار نی وقت همچ  چ یه-

 

 .دمیپس خودم اون صورت به ظاهر خوبش به بابات نشون م-
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 چرا انقدر برات مهمه!؟ -

 

 فرو کرد: بشیهاش تو ج دست

 

 بهت کمک کنم.  خوامیتو فکر کن م-

 

 بود.  دیکارا بع نی ا شناسمیکه من م یاز آراد -

 

 زد:  لبخند

 

 . یشناسیپس معلومه من رو خوب م-

 

 مشخصه که من برات فرق دارم. -

 

 کرد: ینگاهش کردم تک خنده ا طونیش

 

 فکر کن.  یطور  نی تو ا-
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خوشحال بودم، خصوصاً اگه  یلیدارم خ یزندگ نی تو ا یهنوز حام نکهیکاناپه نشست، فکرش مشغول بود از ا  رو

 ..! میوار دوستش داشته باش  وونهی باشه که د یکننده از طرف شخص تیحما

 

 

 

ازش  یشناخت  چ یه یعاشقش بودم ول  نکهیداره، ا ایبه پو  یتو ذهنم بود، که اراد چه رابطه ا   یادیز  ییها  سوال

 زنه: یگدار به آب نم  یوقت ب چ ی حقه باشه چون آراد ه  کی رفتارش   نیتمام ا  دمیترس یبودم م ینداشتم حرص 

 

 منتظرم! -

 

 زده بهش نگاه کردم، لبخند زد: متعجب

 

 . دمیجوابت م یخط قرمز من نذار یکه پا رو ییبپرس تا اونجا-

 

تو ذهنم    یسوال ها نی دونستم ا یگذره، خودم م یم یمتوجه شده بود از ظاهر آشفته ام که درونش چ راحت  چه

ام با  ده یخشک یمونه، لب ها یطور م  نی ا  شهیهم ارمیماجرا در ن نیدر ا  یکه سع  یبهم و تا وقت ختهیتمام افکارم ر

که تو ذهن و    یاز نابود شدن کاخ آرزوهام و مرد ترسآراد به جواب سوالم،  یاز پاسخ ها دم یترس  یزبون تر کردم م

ده اما، حاال  یکه نشون م ستین یزیاراد چ  نکهیکردم ا یمجسمش م گهید  یجور یغد و مغرور بود ول  نکهیقلبم با ا

 باشه.ده  یکه نشون م یهراس داشتم که باطنش مثل ظاهر

 

 د؟ی دار  یچه نسبت  ایتو با پو -
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 زد: پوزخند

 

 نمونده.  یاز اون دوران باق  یزیچ چ یکه االن ه یم یدوست قد-

 

 !؟ ادیبدت م ایچرا انقدر از پو -

 

 هاش تو هم قفل کرد، چشم هاش قفل چشم هام شد: دست

 

 . یشیتو هم متوجه م یو به زود  یچه جور ادم  دونمیچون م-

 

 !؟ یتو چ-

 

 ابروشو داد باال: یتا  کی

 

 ! یمن چ-

 

 ..! یهست یتو ک -
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 داره  تیچرا انقدر برات اهم -

 

 : رونیکالفه دادم ب نفسم

 

 . یدیکه جواب سوال هام م یبهم گفت-

 

 ی بود که جوابش گرفت ایمن و پو  نی ب یمنظور من در مورد رابطه  ، ینه که خط قرمز رد کن یآره ول -

 

 دونم.  یو تو نم  ای از پو یزیمن که هنوز چ -

 

 . یبا اون مرد ازدواج نکن  نکه یا  یجاشم بسه برا  نیتا هم  ، یفهم  یم یبه زود-

 

کم نکرد بلکه بهش  می فکر یکه داده بود نه تنها از دغدغه  یتو هم نگاهم ازش گرفتم، پاسخ ها دمیکش اخمام

 ذاره، از جام بلند شدم: یم یاخالقش بود که ادم تو کنجکاو  شهیاضافه کرد هم

 

 بهتره که برممن -

 

 باشه تکون داد:  یشد سرش به معن بلند
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 نره  ادتیحرف هام -

 

 . یحرف زد ادیتو هم ز  ستیآخه ن-

 

 زد:  لبخند

 

 کردم.  یرو اده یز نجاشمی تا هم-

 

 چپ نگاهش کردم به سمت در رفتم: چپ

 

 در مورد برگشتن حافظه ات با بابات حرف بزن-

 

 برگشتم، با حرص رو بهش گفتم:  سمتش به

 

 بشه یجار  یکه زودتر عروس-

 

 به من اعتماد کن -
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که دوستش داره اعتماد   یکه آدم به کس شهیمرد اعتماد کنم مگه م نیتونستم به ا  یکردم اما، م یفکر م یجور هر

کرد که  یو من مطمئن ماون گرفته بود   یاون اعتماد به آراد جا یتو دلم بود ول  یترس  کی نداشته باشه درسته که 

که  یزدم سرد رونیب  الیدر باز کردم از و یحرف چ یکنم اون به اراد بسپارم. بدون ه سکیر  میتونم رو زندگ یم

انداخت   یبه بابا بگم من به ترس م  یقراره امشب همه چ  نکهیتو وجودم افتاد باعث شد به خودم بلرزم فکر ا کباره ی

 . ادیاز دست اراد بر ن ینره و کار شیکه کار ها به وفق مراد من پ

 

 

 

شد که کنارم بود  یساعت کجا هست، کاش م  نیخونه شدم همه جا رو سکوت پر کرده بود. معلوم نبود مادرم ا وارد

کنم و منتظر مادرم بشم،  دیگرفتم ترد  میخواستم حاال که تصم  یشد تلفن برداشتم نم یاز استرسم کاسته م کمیو 

عمر طول   کی   یجواب دادن به من اندازه  یبرا  یا  هیبابام لمس کردم، انتظار چند ثان یو شماره  دمیکش قینفس عم

 ..!دیکش

 

 جانم -

 

 سردم تو هم قفل کردم یها دست

 

 بابا!-

 

 گفت: یبغض گلوم گرفته بود و صدام لرزش گرفته بود، بابا با نگران ادیبه سرم ب یقراره چ نکهیترس ا  از
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 شده.؟  یزیچ نای آو-

 

 ! …بابا من-

 

 ! یکن ینگرانم م یحرف بزن دار  نای آو-

 

 زدم بهش گفتم: ای غلط، دلم به در  ایدونستم کارم درست  یترس داشتم که بهش بگم نم هنوزم

 

 به خاطر دارم.  وی همه چ گهیبابا من د-

 

 که تو صداش کامال مشهود بود بهم گفت: یبا خوشحال بابا

 

 اتفاق افتاد!  نی ا یک شه، یباورم نم-

 

به اون نزدم از  یدارم و حرف  ادیبه   یکه همه چ یشد که مدت  یکردم بر استرسم غلبه کنم اگه بابا متوجه م یسع

 شد: ی دستم ناراحت و دلخور م

 

 شه یم یدو روز-
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 بهم نزد!؟  یچرا مامانت حرف-

 

 . میبود مارستانینتونست، تا االن ب-

 

 . دیدادیهمون موقع به من خبر م دیشماها با یاصال هرچ -

 

 کردم که ادامه داد:  سکوت

 

 . زیتبر  دیدرست شده بهتره که برگرد یخب حاال که همه چ اریبس-

 

 نمتون یبیباشه م-

 

 مواظب خودت باش دخترم-

 

  نکهیکه بهش داشتم، خوب با خبر بودم از ا یکه به خاطر عشق  یمن آراد بود و اعتماد دی قطع کردم، تنها ام لیموبا

غفلت کنه ممکنه که  یکنم، و اگه آراد لحظه ا  یکه انتظار دارم ازدواج م یز یبرگردم به شهرمون زودتر از چ یوقت

 . وفتهی به سودم اتفاق ن چ یه
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 … روز بعد  دو

 

تنگ شده بود. نفس   یلیشهر خ نی ا یخودمون نگاه کردم، دلم برا یبه محله  میشد اده یه مادرم پهمرا نیماش از

تعجب کرد که بدون خبر دادن به اون    یگفتم، کل یبه مادرم همه چ یکردم خود دار باشم، وقت یسع دمیکش قیعم

قبول کردم. مامان  ایخودش، ازدواج با پو الیخگفتم اما، بعدش خوشحال شد که قبول کردم و به  یبه بابام همه چ

داشتم، بابا از پله ها   ادیکه االن همه جز به جزئش به  ی، وارد خونه شدم، خونه ادر اورد در باز کرد بشیاز ج دیکل

زد!   یموج م یمقابلم قرار گرفت تو صورتش شادکارش تو خونه منتظر ما مونده بود؛  یاومد به خاطر گرفتار  نیی پا

 به موهام زد: یمن تو آغوشش گرفت، بوسه ا  امیرو لبش شکل گرفت و تا به خودم ب یخندلب

 

 زمیعز  یخوش اومد -

 

ما حل شده  نی ب یما فاصله انداخت اما، االن همه چ نیهمه اتفاق افتاده بود و ب  نیا  نکهیتو بغلش فشردم با ا خودم

به سمت اتاقم رفتم رو تختم نشستم   رون یازدواج. از بغلش اومدم ب  نیدارم تو ا  تیرضا گهی کرد د یبود و بابام فکر م

که من فراموش کرده  دمیترس ینگرفته بود م یتماس چ یبا من ه  اددو روز آر نی چشم دوختم تو ا لمیموبا یبه صفحه 

 ی..! زندگیشکست بخور  یو بهش اعتماد دار یکه دوستش دار  یاز کس  نکهیکرد ا یفکرشم ناراحتم م یباشه حت

  یزندگ نی تو ا  ییروشنا  کیگشت و   یبر م  میزندگ یکرد همه چ  یداشت و اگه کمکم م  یمن االن به کار اراد بستگ 

کرد، اتصال   یی خودنما لی اسم اراد که رو موبا  دنینگاهم بهش دوختم با د لمیزنگ موبا  ی. با صداومدی وجود م همن ب

 رو بهش گفتم: یکه از تماسش خوشحال شده بودم با دلخور میبرقرار کردم و بر خالف حس درون

 

 که فراموش شده باشم.  کردمیفکر م د، یچه عجب شما به من زنگ زد-

 

 مگه ممکنه..!-
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 افتاده بود که اراد مهربون شده بود:  یروز ها چه اتفاق  نینبود ا  معلوم

 

 ه؟ ی خبر-

 

 زده بهم گفت: متعجب

 

 !؟ ی مثالً چ-

 

 روز ها اخالقت عوض شده. نی ا-

 

 ی ک یبه لطف  -

 

 زد.  یدامن م  شتریب  میقرار یبگم بهش، ضربان قلبم اوج گرفته بود و به ب یدونستم چ یکردم نم سکوت

 

 بهت زنگ زدم که با خبرت کنم.  نیفقط به خاطر ا می از موضوع خارج نش-

 

 ؟ ی از چ-

 

 ه یچه آدم ایکه پو  فهمنی همه م گهیهفته د  کی تا -
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 !؟ شنیمتوجه م یچطور-

 

 تو به اونش کار نداشته باش بسپرش به من -

 

 ! کنمیکار م نی دارم هم-

 

 برم  گهیمن د-

 

شده  میچه خوب بود که اراد وارد زندگ دمیگنج  یتو پوست خودم نم  یقطع کردم، از خوشحال لیگفتم موبا  یا باشه

 شده بودم اما، حاال با وجود اراد قرعه عوض شده بود.   ایتا االن زن پو  می شد یبود، اگه واقعا با هم آشنا نم

 

 

 

خوابم   یبه اتفاقات فکر کرده بودم که متوجه نشدم ک انقدر شبیکالفه رو تخت نشستم، د لمیزنگ موبا یصدا با

بود انگار قصد نداشت دست از زنگ زدن برداره، با حرص اون تو  یبود نگاه کردم هر کس زیکه رو م لیبرد. به موبا

فروکش کرد جاش به لبخند داد، اتصال   تمیاسم اراد عصبان دنی دستام گرفتم به صفحه اش چشم دوختم اما، با د

 پخش شد: لی گوش نواز اراد تو موبا یرو گوشم گذاشتم که صدا لیکردم موبا برقرار

 

 ! نای آو-
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 خودم گرفتم که جانم بهش نگم: یجلو یلی اسمم از زبان آراد لذت بخش بود خ دنیقدر شن چه

 

 بله-

 

 آدرس خونتون بده -

 

 !؟ یچ-

 

 . زمیتو تبر -_

 

 بهش گفتم: جانیه با

 

 ی اومد یک-

 

 !؟ یبگ یخوایامروز، نم-

 

 لمی رفتم بعد از شستن صورتم به اتاقم برگشتم موبا  ییقطع کردم و به سمت روشو  لی بهش گفتم موبا آدرس

 از آراد داشتم بازش کردم: امیبرداشتم پ
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 ن یی پا ایب-

 

معطل کنم   اد یخواستم آراد ز  یروح بود از اون ور هم نم یب یلیقرار گرفتم صورتم خ  نهیبود، مقابل آ ده یزود رس چه

تو صورتم کاشتم مانتوم تنم کردم شال رو سرم گذاشتم   یم یمال شیجلوش ظاهر بشم، آرا  یشکل  نیشد ا  ینم یول

گره خورده اش مواجه بشم. از اتاق   یبا ابروها  دیبا دربع معطلش گذاشته بودم االن الب کیبه ساعت نگاه کردم که 

 دنیخونه نبود، در باز کردم که نگاهم با نگاه آراد گره خورد، با د یکسبود که  اریامروز انگار شانس باهام  رون، یزدم ب

 کرد بهم گفت: یمن اخم مصنوع 

 

 . یومدیساعت بعد م کی  یذاشت یم-

 

 زدم:  ییدندون نما  لبخند

 

 منتظرت گذاشتم!  ادیز-

 

 اشاره کرد: نیچپ نگاهم کرد به ماش چپ

 

 سوار شو -

 

 تعجب بهش نگاه کردم: با
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 کجا؟-

 

 م ی باهم حرف بزن دیبا-

 

 نگاهش کردم: طونیش

 

 .. یچ یباهم حرف زد برا شدیم یتلفن -

 

 : دیحرفم پر  وسط

 

 گفتم به تو هم سر بزنم حرف هام رو در رو بهت بگم.  نمیهم یشهر برا نی کار داشتم تو ا کمی-

 

 تو هم: دیکردم که اخماش کش یبه لب نگاهش م لبخند

 

 ی سوار بش یخوا ینم-

 

خواست   ینمونده بود که م یما باق نیب  یقابل باور بود، حرف ریرفتار از آراد برام غ نیباز کردم سوار شدم ا نیماش در

شده بود،  ره ی بود و به روبه رو خ  یشد استارت زد تو سکوت مشغول رانندگ نی در موردش باهام حرف بزنه، سوار ماش
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  بایز  نیانقدر برام دلنش یازش متنفر بودم ک یروز کیصورت که   نیرخش جذاب بود خودم متوجه نشدم ا  مین یحت

 شده بود..!

 

 

 

روم بود با تعجب به اراد    یکه جلو یکیشاپ ش یکاف دنیبه روبه روم چشم دوختم، با د می شد اده یپ  ن، یتوقف ماش با

 زد بهم گفت: یلبخند کج  دینگاه من د یبشناسه، وقت  زیاونم تو تبر ییجاها نیکردم همچ  ینگاه کردم فکر نم

 

 . امیم نجایا یاومده، گه گاه ایشهر به دن نیمادرم تو هم -

 

 !؟ یایم یبا ک-

 

که لبخند رو  یبهم انداخت در حال  ینگاه میشاپ برداشت، قدم هام باهاش هماهنگ کردم ن یبه سمت کاف یقدم

 لبش بود رو بهم گفت: 

 

 تنها..!-

 

من که تا   م، یبود نشست واری د یکه گوشه ا یدر بود رو صندل ی که جلو یشخص  یبا همراه م، یشاپ شد  یکاف وارد

  یلیشده بودم خ نشیزا یهم هست عاشق د  یقشنگ یجا نیدونستم همچ  یکرده بودم نم یشهر زندگ  نیحاال تو ا 

 : گفتمرو به آراد  هیکننده بود. نگاهم به اطراف دوختم و با کنا ره یو خ  بایز
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 ..!ادیجاها تنها ادم ب نجوری که ا ادیبه نظر نم-

 

 کرد: یخنده ا  تک

 

 انقدر برات مهم شده! شده یچ-

 

 تو هم نگاهم ازش گرفتم:  دمیکش اخمام

 

 ست یبرام اصالً مهم ن-

 

 !؟ یمطمئن -

 

 اراد شد، با حرص بهش نگاه کردم که رو بهم گفت: یکه منجر به خنده  رونیکالفه دادم ب نفسم

 

 یکن ی فرار م قتیچرا از حق-

 

 ؟ یبهم بگ ناروی که ا یمن اورد -

 

 ی دوست ندار  هیچ-
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 معلومه که نه-

 

بود، دست هام تو هم قفل   شیشونیرو وسط پ یبهش انداختم که اخم کمرنگ ینگاه میلم داد ن یشد، رو صندل  یجد

 کردم رو به اراد گفتم: 

 

 ؟ ین یمن بب یخواست یچ یخب برا -

 

ازمون دور شد، چشم دوخت   میکه داد یخدمت به سمتون اومد، بعد از سفارش شیبزنه که همون پ یحرف خواست

افتاد و   یه جونم مب یانگار لرزه ا  م، یکرد یبهم نگاه م ره یشدن تو چشم هاش نداشتم هر بار که خ ره یبهم طاقت خ

اراد از   یبا خودم عهد کرده بودم که تا وقت استمخو ینم نیکه به اراد دارم نشون بودم و من ا یشد که حس یباعث م

 من اون شخص نباشم..! اره، یوقت به زبون ن چ یاگه ه یبهش نگم حت یزیچ چ یکه بهم داره حرف نزنه ه یحس

 

 ؟ی با خانواده ات حرف زد -

 

 لباسش دوختم:  ی  قهیگرفتم به   ازش نگاهم

 

 در چه مورد!؟ -

 

 ! ایپو -
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 بگم.  ایبهشون در مورد پو  دیهست که با یزیچ-

 

 بهم نگاه کن!  زنمیباهات حرف م یوقت-

 

من کالفه شده بود. دستش  یتوجه ا یکرد، انگار از ب یگره خورده بهم نگاه م یدوختم بهش که با ابروها چشم

 :شیشونیگذاشت رو پ

 

 .. ی! بلکه خوشحالم هست ی نه تنها راض یعروس   نیمتوجه بشن که تو از ا دیبا-

 

 بکنم؟  یکار نیهمچ  دیچرا با-

 

 ببره  یشک یکس چ یه دینبا-

 

 موضوع خبر ندارن   نیبابا و مامان من که از ا-

 

 : رونیکالفه داد ب نفسش

 

 ا یمنظورم پو -
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 ادم عاشق برخورد کنم برام سخت بود..!  کی مثل  ایبا پو  نکهیفکر ا  یحت

 

 تونم یمن نم-

 

 یانجام بد دیبا-

 

 ؟ یتا ک-

 

 . دمیخودم بهت خبر م-

 

 گذاشتم دهنم:  یشکالت  کیاز ک یهامون اوردن تکه ا سفارش

 

 …شه نه که یفقط رفتارت باهاش خوب م-

 

 دوخته بود،  زیمشت شده نگاهش به م یبهش زدم که با دست ها یمنظورش شده بودم، لبخند متوجه

 

 ! یمگه خودت نخواست -
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 گره خورده بهم نگاه کرد یابروها با

 

 !؟ هیمنظورت چ -

 

 فاصله..! تی رعا-

 

 کرد خودش کنترل کنه رو بهم گفت:  یم یکه سع یدر حال  تی عصبان با

 

 ازش  ادیبدت نم ادیز  نکهیمثل ا -

 

 زد  پوزخند

 

 بود؟!  ی همه اون حرف هات الک-

 

 تو هم رو بهش گفتم: دمیکرده بود، اخمام کش یخودش چه قضاوت  شیتعجب بهش چشم دوختم از حرفم پ  با

 

 ! یبش  المیخ یب  یتونیم یکمکم کن نکهیاز ا  یبهش ندارم، اگه خسته شد یکه من عالقه ا یدونیخودتم خوب م-

 

 جام بلند شدم خواستم برم که دستم گرفت با حرص گفت:  از
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 ! نیبش-

 

 خوام ینم-

 

 تشر اسمم صدا زد  با

 

 ! نایاو -

 

با  رونی ب دمیکه اونجا بودند به سمت ما بود، دستم از تو دستش کش ییادم ها هیاطراف نگاه کردم که نگاه بق به

 رو لبش شکل گرفت رو به من گفت: یکوتاه اومدم لبخند محو دید  ینشستم، وقت یرو صندل تی عصبان

 

 بودم؟  نجایبه نظر خودت اگه خسته شدم االن ا-

 

 تفاوت تکون دادم:  یام ب شونه

 

 ! یترحم کن  خوادیفقط دلم نم دونمینم-

 

 کار نکردم  نیوقت ا  چ یه-
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 نگاه کردم بهش

 

 !؟ یکن یکمکم م  یپس چرا دار-

 

 ی کن یفکر م یخودت چ -

 

 تو رو شناخت..  شهیاز فکر کردن من گذشته، نم-

 

 ! یشناسیخوب من م یبه زود-

 

گذشته بود    قهیدونم چند دق ینم م، یرفت   نینزدم که اونم از جاش بلند شد، بعد از حساب کردن به سمت ماش یحرف

 شدم خواستم برم که اراد بهم گفت: اده یپ  نیاز ماش  م، یدیخودم غرق بودم که به خونه رس یا یو من تو فکر و رو

 

 نشو!  کیبه اون مرد نزد ادیافتاد به من خبر بده، در ضمن ز یدر مورد روز عقد و هر اتفاق-

 

کردم که از دستش دلخورم اما، درونم با  یاون تظاهر م یجلو د یحرف زدنش دوست داشتم، شا یجور   نیقدر ا چه

گره خورده اراد اونم به خاطر من برام لذت بخش بود..!  یابروها دنیکرد، د یم قی تو وجودم تزر یحرف هاش شاد 

رو صورتم   ی تا من داخل بشم لبخند  ساده یوا ظرمنت دمیگفتم در خونه رو باز کردم به سمتش برگشتم که د یباشه ا

 شکل گرفت، وارد خونه شدم.



 باران عشق 

286 
 

 

 

 

 “آراد”

 

که به خودش گرفته بود معلوم بود که هنوز از دستم   یبود نگاه کردم، با صورت  در خونه شون یکه جلو  نایآو به

  یبشم به سمتش برم که وارد خونه شون شد. دست اده یپ نیباشه خواستم از ماش ینجوریخواست ا یدلخور..، دلم نم

 یکردم، که صدا  بهش نگاه کنم اتصال برقرار نکهیزنگ خورد بدون ا  می شدم که گوش نیسوار ماش دمیتو موهام کش

 پخش شد: لی شوخ و شاد آرتام تو موبا

 

 بله!-

 

 شده؟  یزیچ-

 

 نه-

 

 ؟ ییایبه نظر کالفه م-

 

 قطع کنم.  یندار یاگه کار-
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 ؟ ییکجا نمت، یبب خواستمیم-

 

 .. رونیب-

 

 شد گفت:  یحرص

 

 درست مثل آدم جواب بده -

 

 ز یاومدم تبر-

 

 ! نای به خاطر آو-

 

گذره  یم  یباشه تو دلم چ ده یکه فهم ی..، از تصورهیتونستم حدس بزنم که االن پشت تلفن صورتش چه شکل یم

 دندونام بهم فشردم بهش گفتم:

 

 . ستین یزی چ نیهمچ -

 

 کرد: یخنده ا  تک
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 شده!  رید ی ن یبیبه خودت که م یایم  یروز کی  یباشه آراد ول-

 

 ه یمنظورت چ -

 

 رو قبولش کن   یدار نای که به آو یحس-

 

 آرتام! -

 

 م یزنیخب بعداً باهم حرف م یلیخ-

 

 نام، ی آو یدر خونه   یرفته بود که هنوز جلو  ادمیگذاشتم، به اطرافم نگاه کردم به کل  یقطع کردم رو صندل  لیموبا

  یمشغول کرده بود به هر ک یلیآرتام ذهنم خ یروشن کردم به حرکت در اوردم، حرف ها نی ماش دمیکش قینفس عم

  نایبا خبر بودم که تو دلم نسبت به آو  یتونستم. بهتر از هر ک  یتونستم به خاطر غرورم دروغ بگم به خودم که نم یم

بهم دست   یحال گرفتگ  کیاون از دست بدم   شهیهم یبرا ای نمشیوقت نتونم بب چ یه گهی گذره اگه واقعاً د  یم یچ

 … داد که خودم از درکش عاجز بودم یم

 

 

 

 نا” ی“آو
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به خونه   یکس چ یاومدم، هنوز ه رونیخاموش کردم از اتاقم ب ونی ز یکاناپه بلند شدم، تلو یاز رو  فونیزنگ آ یصدا با

  یداشتم بهش که بتونم فکر هام جمع جور کنم بتونم همون جور  ازیبرام لذت بود، ن ییتنها  نیبود و چه قدر ا  ومده ین

به اجبار موافقت کردم نداشته باشند، با  نکهیبه ا  یشک چ یکنم که ه ررفتا ایکه آراد از من خواسته با خانواده ام و پو

آراد   یاباز کردن در بشم اما، بعد به خاطر حرف ه الیخ یبهش چشم دوختم اول خواستم ب یعصب ایصورت پو  دنید

کردم  ازب یکه با فشردن زنگ به خودم اومدم در ورود دینکش یدر باز کردم، طول  دمیکش قی که بهم زده بود نفس عم

 روبه رو شدم:  ایخندون پو یکه با چهر

 

 شده!؟  یزیچ-

 

 دستش اشاره کرد: به

 

 . می گرفتم، گفتم باهم بخور یغذا و خوراک  کمی-

 

 . میبخورم، دار ممنون اگه غذا بخوام-

 

 

 

 

 

 تو هم:  دیکش اخماش
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 تو!  امیب  یذارینم نکهیا  یعنی  نی ا-

 

 در کنار رفتم:  یجلو از

 

 دارم.  نجایجز ورود تو به ا یمگه چاره ا-

 

 که کرده بود رو اپن گذاشت رو به من گفت:  یها  دیبه لبخند باز شد وارد خونه شد، خر لبش

 

 گشنمه.  یل یکه خ میبخور  ایزودتر ب-

 

  زیگرفته بود انقدر م یاز همه چ میدیچ  زی م یغذا ها رو رو ایزور رو لبم لبخند کاشتم به سمتش رفتم با کمک پو  به

 نگاه کردم رو بهش گفتم: ایپر از غذا شده بود که با تعجب به پو 

 

 ! میهمه رو بخور   نیا  یدو نفر یتوقع دار-

 

 عقب، روش نشست: دیکش یصندل

 

 چرا که نه..!-
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 به روش نشستم:  رو

 

 اما، من انسانم.   یشینم ریس  یبخور  یتو هر چ   دیشا-

 

 گفت: یمنظورم شد رو بهم با دلخور ی متوجه

 

 پس من گاوم..!-

 

 :دمیخند

 

 ! دونم ینم-

 

 غذا اشاره کرد: به

 

 . دمیبخور، بعداً بهت نشون م نی شما اول ا-

 

 یتو خال  یها دیاز اون تهد -

 

 کرد و آروم گفت:  نگام یجور خاص کی
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 کرد.  تی تو رو اذ شهیمگه م-

 

سفره عقد   ی بود که از در محبت من با موافقت رو دیجد یچش شده بود، حتما باز باز ایچند وقت پو   نینبود ا  معلوم

 گرفتم تو سکوت مشغول خوردن شدم:  ده یبنشونه..! حرفش نشن

 

 ! نای آو-

 

 انداختم، که ادامه داد: ینگاه مین بهش

 

 اد؟یقدر از من بدت مچرا ان-

 

 خوردم، متعجب نگاهش کردم: کهیکه زد  یحرف با

 

 شده که برات نفرت من مهم شده!؟ یحاال چ-

 

 زد:  یتلخ  لبخند

 

 ..! یپس هنوزم متنفر-
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 کنم.  یکه من به ناچار دارم باهات ازدواج م یدونینباشم، خودتم خوب م-

 

 ! یش یکم کم تو هم عاشق من م م؛یکه باهم ازدواج کن یمطمئن باش وقت -

 

 کردم: یخنده ا  تک

 

 ؟ یدونیاز کجا م-

 

 چشم هام شد: ره یهاش تو هم قفل کرد، خ دست

 

 . یشیکه تو هم مثل من عاشقم م دونم، یدارم م نانیخودم اطم یبه عالقه  یچون وقت-

 

 لبم جا گرفت:  یگوشه  یکج  لبخند

 

 . یتو من دوست دار   نکهیا  یعن یحرفت   نی ا-

 

 ! یکه تو فکرش بکن  یزیاز چ  شتریب-
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اگه  یزنه، حت  یحرف ها رو بهم م نیا  یحقه و کلک چ یباور کنم بدون ه یعنیپاسخ بده،  عی کردم انقدر سر  ینم فکر

آراد   ینکرده بود و اگه پا تمی گذشته رو فراموش کنم کم اذ ی ایتونم اون پو  یداشته باشه من نم قتیحرف هاش حق

 مرد ازدواج کنم.  نی خواست با ا یوقت دلم نم چ یوسط نبود ه 

 

 ؟ ی زنینم یچرا حرف-

 

 جام بلند شدم: از

 

 بود  یخوب  یباز-

 

نگاه گذرا  کیلب فرو بست، نگاه غم زده شو به طرف من دوخت، مامان   ایبزنه که با ورود مامانم و آل یحرف خواست

 گفت: ایبه ما انداخت به سمتمون اومد رو به پو

 

 پسرم؟   یاومد یک-

 

 شه یم یا  قهیچند دق-

 

 اشاره کرد گفت: زیشد به م ره یلبخند به لب تو چشم هام خ مامان

 

 که باهم روابطتون بهتر شده.  نمیبیم-
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  ایپو  شیکه پ نجاشمیرفتارم بهتر کنم اما، تا ا  کمی  دیدونم با یبه سمت اتاقم رفتم م  یحرف چ یزدم بدون ه پوزخند

رو تخت طاق باز  دمیتو موهام کش  یکار بود. در اتاق باز کردم کالفه رو تخت نشستم دست  ینشسته بودم برام کل

اسم آراد لبم به   دنیبه صفحه اش نگاه کردم با د مبلند شد، دستم دراز کرد میگوش امیپ یکه صدا دمیدراز کش

 باز کردم.  امشیلبخند باز شد پ 

 

 

 

 ست” ین ید یجد “خبر

 

 نوشتم:  براش

 

 ! یبدون  یتا خبر چ -

 

 شل شد اتصال برقرار کردم: شمیاسم آراد ن دنیزنگ خورد با د میبودم که گوش امشیپ منتظر

 

 بله!؟ -

 

 شده؟  یچ-
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 ی چ یه-

 

 گفت:  یعصب 

 

 صبر من امتحان نکن نای آو-

 

 بهش گفتم:  یدلخور با

 

 سر به سرت گذاشت.  شهینم قهی دق کی-

 

 وضع  نی تو ا-

 

 کرده بود گفتم: دایکه صدام لرزش پ یشدم، در حال نگران

 

 . ینکرد دایشده مدارک پ یزیهست، چ یمگه االن مشکل-

 

 آروم باش دختر -
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 یتو دلم بود. با صدا یازدواج کنم چه هراس  ایمن با پو  نکهیدونست از ا یتو چشم هام حلقه بست اون چه م  اشک

 بغض آلود بهش گفتم:

 

 آراد! -

 

 گفت:  آروم

 

 جانم!؟ -

 

از اون ترس نبود.   یخبر  گهیکلمه برام لذت بخش بود. انگار تمام دلهره ام فروکش کرده بود و د نیا  دنیقدر شن چه

 کنم بهش گفتم: دایآرامش پ کمیکه تونسته بودم  یآروم در حال 

 

 ! ی ذاریشد، من تنها نم یاگه هر چ-

 

 ! …معلومه که نه-

 

 رو بهش گفتم:  یخوشحال با

 

 یمرس_
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 کرد: یخنده ا  تک

 

 ! گفتم یکنه زودتر م یآروم م  ینجور یکلمه تو رو ا  کیاون  دونستمیاگه م_

 

 آدم باهاش حرف بزنم: کیمثل   قهیذاشت دو دق ینم

 

 ی ندار یکار-

 

 : دیخند

 

 نه برو -

 

رنگ عوض   قهیداره که دم دق یت یهاش بودم اما، معلوم نبود چه شخص یباز وونهید  نیقطع کردم. عاشق هم لیموبا

داد  یمن انجام م یکه برا ییکار ها نیشدم..! جدا از رفتارش ا  یمرد  نیهمچ  یکرد منم آدم قحط بود دل باخته  یم

که به در خورد به خودم اومدم   یبود، با تقه ا التگره و مشک نی نجات بخش من تو ا نکهی برام ارزش داشت ا یلیخ

 . که در اتاقم باز شد:دمیبه صورتم کش یدست

 

 تو؟   امیب تونمیم-

 

 بابام نگاه کردم لبخند زدم: به
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 البته! -

 

 اتاق شد در پشت سرش بشت، کنارم رو تخت نشست بهم گفت: وارد

 

 ممنونم دخترم -

 

 تعجب بهش نگاه کردم، با

 

 !؟ یچ  یبرا-

 

 ! ی قبول کن قی که حقا  یدار یسع نکهیا_

 

همه   یکه جلو یصورت نی مخمصه، از ا نی نجات از ا یبرا  میدنبال راه نکهیبگم ا  یدونستم چ یزدم، نم یتلخ  لبخند

ازدواج   نی کردند که ا  یخودشون فکر م الیبه خ  هینداشتم کارم شده بود تظاهر و بق یت ی رضا چ یدادم ه ینشون م

 منتظر آن روز نشستم.  یمشکل چ یقبول کردم و بدون ه

 

 ! یبگ  یزیچ یخوا ینم-

 

 ام به لرزش افتاد:  چونه
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 ندارم بزنم..!  یحرف-

 

 !؟ یاز دست من دلخور-

 

لباسم   یزده ام را رو خ یسرد و   یشد، دست ها ریچشمم سراز  ی لجوجانه از گوشه   یقطره اشک ن، یی انداختم پا سرم

دستم گذاشت، نوازشش   یدست هاش رو دیحالم د ی. بابا وقتزمیپدرم اشک بر   یگذاشتم و آن فشردم تا مبادا جلو

 تنگ بود.  ودکه از من منع شده ب یمحبت پدرانه ا  ن یا  یکرد. چه قدر دلم برا

 

 ات! نده ی آ  یخوشبخت یکار ها به خاطر خودته، برا  نیهمه ا -

 

دونستم   ینم  یچ ی، اگه منم مثل آن ها ه یچه جور آدم ایپو نکهیدادم بهشون اون ها خبر نداشتن از ا  یم حق

دلم فقط به  یکنم و وقت  سکیر می زندگ یتونم رو یبا خبرم نم یاما، حاال که از همه چ مطمئن بودم که به صالحم 

 طرفه باشه.  کی  قماگه عش یحت ارمیاون ب  یجا یکس چ یتونم ه  یتپه! نم  یعشق آراد م

 

 ! نای آو-

 

از صورت گرفته شده اش معلوم بود، نفس   نیبرد ا  میبه حال درون ینمناکم به بابام دوختم، از اون چشم ها پ  نگاه 

رفت و من تو خلوت و   رونیوضع من نداشت. در اتاق باز کرد ب  نیا  دنیاز جاش بلند شد انگار طاقت د دیکش قیعم

  ییفردا، فردا یبده برا یدیکه بهم ام  یشونه ا کیبه   اشتمد ازی تنها تر گذاشت چه قدر دلم گرفته بود..! ن م، یی تنها

 بشه.  ده یکش یاهیاز جانب آراد ممکنه به س  کیباه کوچاشت  کیکه با 
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آروم قدم  ومدیصحبت مامان و بابام م یاز اتاق خارج شدم صدا دمیبه صورتم کش  یتختم بلند شدم، دست  از

 شد  دنیرفتم کم کم حرف هاشون برام قابل شن  نییبرداشتم از پله ها پا 

 

 !؟ یبا برادرت حرف بزن یخوایم  ی( کنایآو  ی)باباامکیس-

 

 فردا شب -

 

 ..!ستیزود ن  کمی-

 

 بشم..! مونیپش یعروس  نیاگه معطل کنم ممکنه از ا -

 

 چرا؟ -

 

رو لبم   یمن، لبخند یصورت ماتم گرفته  دنیناراحت به خاطر د  یچ  یدونستم برا ینزد خوب م یکرد حرف سکوت

  یخوشحال بودم که القل ناراحت یاز جانب پدرم کنسل بشه ول  یعروس  نینبودم که ا  دواریام  نکهیشکل گرفت با ا 

تو دستم گرفتم خواستم با    لیحضور من بشن به اتاقم پناه بردم موبا یمتوجه  نکهای  از قبل ، …من براش ارزش داره 

 اسم آراد اتصال برقرار کردم: دنیزنگ خورد با د لمیکه موبا رمیاراد تماس بگ
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 منم بهت زنگ بزنم  خواستمیم-

 

 شده؟  یزیچ-

 

 باهم حرف بزنن.  ایراجع به ازدواج من و پو  خوانیفردا شب م-

 

 گفت:  یحرص

 

 ست یزود ن یادیز  کمی-

 

 هم ازشون انتظار داشتم  نایزودتر از ا -

 

 م ی نیهم رو بب می تونیم-

 

 که زد جا خوردم با تعجب گفتم:  یحرف با

 

 وقت شب  نی االن ا-
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 داره، چند تا سوال دارم ازت  یآره چه اشکال-

 

 در چه مورد!؟ -

 

 خانواده ات، محل کار پدرت..-

 

 :دمیحرفش پر  وسط

 

 بهت بگم.  تونمیهم م ی حرف ها رو که تلفن  نی ا-

 

 خنده مشهود بود بهش گفتم: یکه تو صدام رگ ها  ینزد که بهش در حال  یحرف

 

 ! …نکنه دلت برام تنگ شده -

 

 ؟ یدار  فیتشر  یاز خود راض یلیخ  یدونستیم-_

 

 داد؛ با حرص بهش گفتم:  تی رفت جاش به عصبان  نیحرفش از ب  نیکه رو لبم شکل گرفت با ا یلبخند

 

 ! یخوای نداره فقط موندم چرا از من م یتو کار یجور کار ها برا نیهر چند ا  کنمیم امکیشماره و آدرس برات پ-
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 کنم یم دایخودم پ-

 

 ..! ینیمن بب ی خواینم نکهیا  یعنی  نی ا-

 

 معلومه که نه..! یخودت تو ذهنت قصه درست کن یاگه برا-

 

خب رفتارش   یکارم االن اونم از دستم دلخور شده ول نیدونستم با ا یروش قطع کردم رو تخت گذاشتم، م لیموبا

دادم. به سمت حموم رفتم لباسام از تنم در   یانجام م ییواکنش ها  نیبخوام همچ  نکهیکرد و بدون ا  یم میکفر

حرف   یادآوریبودن دلم کاسته شد، با  شوباز آ  یکرد و کم قی آب آرامش به وجودم تزر یآوردم وارد شدم، گرم

باهم داده بود توقع داشت   داریموقع شب درخواست د نیرو لبم شکل گرفت ا یلبخند  نهیخواست بب  یآراد که من م

بود..! بعد از شستن خودم از حموم دل کندم لباسام تنم   یونم با وجود پدر و مادرم مگه شدنبرم ا  ششیقبول کنم پ

  دنیاز تخت که بغلم افتاد بود برداشتم به صفحه اش نگاه کردم با د لمیموبا دمیدراز کش تختکردم طاق باز رو 

 بازش کردم  جانیکه از طرف آراد داشتم با ه یامکیپ

 

 ساعت پنج منتظرتم” “فردا

 

 داشت..! براش نوشتم  یبودن اراد عالم وونهید

 

 ندارم”  یچاره ا  یول  نمتی بب خوامینم  نکهیا “با
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جواب    کیشه حتما  یم  یحرفم عصبان نیدونستم االن با ا   یبغل تختم م زیخاموش کردم گذاشتم رو م لمیموبا

 فردا با آراد مالقات کنم.  یجر و بحث چ یخاموش کردم تا بدون ه لمیموبا نی هم یده برا یبهم م یدندون شکن 

 

 

 

دوستم اجازه گرفتم که بتونم چند   دار ید یبه مامانم و بابام به بهونه  رون، یرو سرم مرتب کردم از خونه زدم ب شالم

رو با هم هر چه زودتر معلوم  ایمن و پو یو تا قبل از ساعت هفت برگردم که قرار عروس با آراد بمونم رونی ب یساعت

تو چشم هاش زده بود و نگاهش  شیآفتاب نکیآراد نگاه کردم، ع بهپاهام به خودم اومدم  یجلو   نیکنن. با توقف ماش

 شدم: نیباز کردم سوار ماش نیبه رو به رو دوخته بود، در ماش

 

 سالم -

 

 کرد، بهش نگاه کردم: سکوت

 

 !؟ یبگ  یزیچ یخوا ینم-

 

 داشبورد گذاشت:  یچشم هاش در آورد رو  یاز رو نکشیع

 

 یینجای پس به اجبار االن ا-
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 زدم:  ییدندون نما  لبخند

 

 زدم یحرف نیهچم یمن ک-

 

 خودت به اون راه نزن -

 

 به نظر خودت به اجبار..!؟ -

 

 توهم:  دیکش اخماش

 

 ی تو بگ دیبا نی ا-

 

 ! ستین-

 

  میتو راه بود  یا  قهیچند دق کی به حرکت در آورد  نیکردم نگاهم به پنجره دوختم که آراد استارت زد ماش سکوت

 جا پارک کرد به دور اطرافم نگاه کردم. خلوت بود، با تعجب بهش نگاه کردم: کی نیکه باالخره ماش

 

 کار یچ  میاومد نجایا-
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 شد بهم گفت: اده یپ نیتوجه به حرف من از ماش بدون

 

 ن یی پا ایب-

 

  یزیچ چ یآلونک شد، وارد شدم ه کی شدم، به سمتش رفتم قدم هاش تند تر کرد و وارد   اده یباز کردم پ نیماش در

 :نمینشست بهم اشاره کرد که بغلش بش بود قرار نداشت، آراد رو کاناپه ی کاناپه که گوشه   کیجز 

 

 کجاست! گهید نجایا ، یبزن  یحرف یخوا ینم-

 

 ..! کنمیفکر م نمیشیم نجایا  امیشهر م نیکردم، هر وقت به ا  دایپ ستیوقت ن  یلیرو خ نجایا-

 

 نشستم: بغلش

 

 ؟ یبه چ-

 

 که ذهنم آشفته کنه! یزیهر چ-

 

 کرد بهم گفت: یسرفه ا  تک
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 به موقع نتونم اون به پدرت نشون بدم.  دیمن کارا رو جلو بردم، چون ترس داشتم که شا   یکه تو زد یحرف  نیبا ا-

 

 ؟ یبزن  یدر مورد اون مدرک حرف یخوا ینم-

 

کنه رو امضاء کرده  یکه تمام کار هاش مشخص م ییکرده و پشتش برگه ها ایکه پو  ییاون مدارک همه کار ها -

 . دمیکش یادیکردنش زحمت ز دایپ یهست. البته بماند که چه قدر برا

 

 ؟ ی به بابام نشون بد یخوایم یها رو ک  نیازت ممنونم، فقط ا یبابت همه چ -

 

 اماده اش کنم.  کنمی م یتا قبل از عقد، سع یول   کشهیطول م کمی-

 

 سوال بپرسم!؟  کی شهیم-

 

 تکون داد گفت:   سرش

 

 بگو.. -

 

 ه؟ یچ ایکار پو -
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 قاچاق! -

 

 !؟ ی چه نوع قاچاق-

 

 زد:  یتلخ  لبخند

 

 ! یکه فکرش بکن  یاز هر چ -

 

 گفتم:  یتعجب بهش نگاه کردم و با بهت و ناباور با

 

 ی گیم یمعلوم هست چ -

 

 ..!قتیحق-

 

 !؟یدونیتو از کجا م  نارویا-

 

 نگاه کرد: بهم

 

 خوبه بهت گفتم که دوستش بودم. -
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 چونه ام:  ریگذاشتم ز دستم

 

 بدونم.  ایدر مورد و تو پو  یهمه چ  خوامیم-

 

 زد:  لبخند

 

 بهت بگم!  نمیبیدر مورد خودم که فعال الزم نم-

 

 تو هم که ادامه داد: دمیکش اخمام

 

 بذارم..! انیتو رو در جر  یتا حدود   تونمیم ایدر مورد ارتباط من و پو  یول -

 

 چپ نگاهش کردم: چپ

 

 یبگ  یهمه چ یخوایم یک-

 

 به وقتش! -
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سکوت کردم  دید  یبفهمم، آراد وقت یشه که در مورد گذشته اراد همه چ  یم  دایپ ینبود زمان مناسب ک معلوم

 شد گفت: ره ینقطه خ کیزنم لبخند زد به  ینم یحرف

 

  نکهی. تا امی دانشکده مشغول به درس بود کی تو  یمهندس یجفتمون رشته  م، یتو تهران با هم آشنا شد  ایمن و پو-

  نجایدرس اومده ا یو برا  کنهیم یزندگ زیبرگشت از دانشگاه به سمتم اومد بهم گفت که تبر  یموقعه روز   کی ایپو 

خواست که  یداشتم! دلم م ییباز احساس تنها یول  بودممن با وجود پدرم تنها ن نکهیشهر نداره، با ا نی تو ا یکس

  یخودم راه نم یوقت اون به زندگ چ یه یاما، کاشک رمیاز خلوت خودم فاصله بگ کمی ای حداقل با بودن در کنار پو 

که بدون  یکه ارتباط دوستانه ما عمق گرفت جور  دینکش یو طول   مینگذشته بود که باهم جور شد  یادیدادم. زمان ز

 م یداد یانجام نم ی کار چ یباهم ه دنحرف ز

 

 زد: پوزخند

 

حرفش استقبال کردم  نیاز ا  میمشغول بش یداد که به کار شنهادیپ کی بهم  نکه، یخوب بود! تا ا  باًیتقر   یهمه چ-

کردم خودش وارد کار قاچاق  یریراه کناره گ نی تو ا  دید یوقت ای مخالفت کردم..! پو یچه جور کار دمیفهم یاما، وقت

 نمونده..! یاون رابطه دوستانه باق  از یچ چ یکه االن ه یشد، بعد از اون رابطه مون سرد تر سرد تر شد! جور 

 

باشند اما،  ی م یصم یبا هم دوستا یروز کی کردم که اون ها  یتموم شدن حرفش نا باور بهش نگاه کردم، فکر نم با

باشه و آراد    قتینه اما آرزو داشتم که حق ایدونستم باور کنم  یموافقت نکرد نم  ایبا حرف پو  نکهای  مورد در ، …حاال

 کار ها نداشته باشه!  نیتو ا  ینقش چ یه
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 !؟ یبگ  یزیچ یخوا ینم-

 

 تفاوت تکون دادم رو بهش گفتم:  یام ب شونه

 

 ..! یدیتو جوابم م زنمیم یاگه حرف  ستین-

 

 زد:  لبخند

 

 رو بهت گفتم.  ایدر مورد ارتباط خودم با پو یمن که االن همه چ-

 

 نگاهش کردم رو بهش گفتم: چپ چپ

 

 ی نه همه چ-

 

 نگاهم کرد که بهش گفتم: کنجکاو

 

 که من نامزدشم!؟  یدیپس از کجا فهم  دیباهم نبود  ادیز  گهیاگه بعد از اون د-

 

 از من گرفت به روبه رو دوخت: نگاهش
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 . می د ید یهنوز هم م یاز رابطه دوستانه نبود ول یخبر-

 

 چطور؟ -

 

 . مید ید یم  ادیها هم ز یتو مهمون-

 

 ! دیباهم باش یمهمون ای جشن   کی که تو  دینداشت یدوست مشترک ای لیفام  یکه بهم گفت ییتا اونجا -

 

 بهم دوخت: نگاهش

 

 آراد!؟   یکن یم یاز من مخف یچ-

 

 بهت بگم..! تونمینم-

 

 تو هم: دمیکش اخمام

 

 ؟ یتون ی چرا نم-
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 ! گم یبهت م یروز کی

 

کرد  یم یاز من مخف یزی چ نکهیکاسته بشه. ا تمیاز عصبان کمی کردم  یسع دم، یکش قیگرفتم نفس عم ازش نگاهم

  وقتی آراد ، …که آراد تو ذهنم مجسم کردم نباشه یکه اون جور دمیترس  یآورد برام دردناک بود م یبه زبون نم

 بهم زد بهم گفت: ی سکوت کردم لبخند دید

 

هم دوست   یول   دیساز ینم  ادیباهم ز نکهی گفت با ا ی. مکردیم  فی تعر یها همش از نامزدش که تو باش  یتو مهمون-

  میو از گم شدن نامزدش حرف زد تصم  میتو زندگ  یتو اومد  یوقت  یول کردمیبه حرف هاش توجه نم  ادیز د؛یدار

خب از بد روزگار   یول   یباش یمرد نیهمچ  نامزدخواست  یدلم نم ، ینباش  ایگرفتم که پرس و جو کنم که تو نامزد پو 

 ! ییا یپو یکه تو همون نامزد گمشده  دمیفهم

 

 ؟ ی بهش خبر داد یک-

 

 ران یا م ی که برگشت یهمون روز-

 

 ! یگفت  یوقت نم  چ یکاش ه-

 

 توهم:  دیکش اخماش

 

 ..!مونمیخودمم االن پش-

 



 باران عشق 

315 
 

 یبود و آراد هم عاشقم شده بود اما، حاال نم یا  گهیجور د هیاالن قض دیزد شا ینم ایدر مورد من به پو  یآراد حرف اگه

کمک  یبه نفعش نباشه به کس یزیوقت آراد چ چ یکه تو وجودم بود که ه یترس ایدونستم به حس قلبم گوش بدم 

  رییتغ  یخواد نشون بده همون اراد ول  یم نکهیفهمم که با ا یکنم م یآراد نگاه م نی هر چند به ا  یکنه. ول  ینم

  یکنم حاال که به لطف آراد همه چ ریخواست د  یساعت هفت بود دلم نم کنزدی که کردم،  نگاه  ساعت به ، …کرده 

 کنم، از جام بلند شدم رو به آراد گفتم:  یچند روز سرکش نیا دی شد نبا یداشت درست م

 

 م یبهتره که بر-

 

 ! نای آو-

 

اسمم بر لبانش آورد تپش   یکرد که از درک کردنش عاجز بودم، وقت ینگاهم م یجور خاص کی دوختم بهش،  چشم

 درونم آشوب بشه!  ینجوریجنبه باشم که با آورن نامم ا یکردم انقدر ب یقلبم نا منظم شد. فکر نم یها

 

 له!؟ ب-

 

گفت   یعقلم بهم م   نکهیکه بهم داشت شده بودم با ا یسکوت بهم چشم دوخته بود و منم محو اون نگاه خاص تو

گذشته بود   هی دونم چند ثان یدوتا چشم من مجذوب خود کرده بود. نم نیتونستم چون ا  ینم  یول ر، ینگاهت ازش بگ

 یحس م ی ! صدا کوبش قلبم به راحت اشت از اون ند  یحال منم دست کم دیکش قیکه آراد به خودش اومد نفس عم

 زد. از جاش بلند شد: یدامن م شتریباال رفتن ضربان قلبم به حال بدم ب نیکردم و ا

 

 م یبهتره که بر یچ یه-
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  یدونستم چ ینم  یشده بود از کنجکاو  مونیخواست بهم بگه که پش یم یتعجب بهش نگاه کردم معلوم نبود چ  با

  یکنجکاو  نکهیزنه با ا  ینم یحرف وفتهی ب یبگه هر اتفاق یزیکه نخواد چ یار کنم. از اخالقش با خبر بودم که تا وقتک

 شدم.  نیهمراهش سوار ماش شدم الیخ یناچاراً ب  یول دیبر  یامونم م

 

 

 

شدم  الشیخ ی ده..! ب یاون آزار م یبود و اصال حواسش به من نبود، مشخص بود که فکر یسکوت مشغول رانندگ  تو

کرده بود تا حاال نشده بود که  ریخواست بهم بزنه ذهنم درگ یکه آراد م  یدوختم، حرف ن یماش ی شهینگاهم به ش

  نیعاشق منه، امکان نداشت همچ   که آرادم بدم یدواریخواستم به خودم ام ی. نماره یاسم من به زبون ب ینجوریا

! فکرشم برام  …نمیوقت اون نب چ یه گهید  دیو شا  شهیما تموم م نی ب یهمه چ انیجر نی عاشق بشه، بعد از ا یمرد

 چ یتو راه ه  مید یگذشته بود که به خونه رس قهی دونم چند دق یآراد برام سخت بود. نم دنیقابل تحمل بود! ند ریغ

  یا گهید ییمن فکرم جز خودش جا  یدونم ول ی. اون نممیغرق شده بود  ییا یجفتمون تو دن میزد ن یکدوممون حرف

 شدم:  اده یپ نی رفت. از ماش ینم

 

 خداحافظ  ، یمرس-

 

 نای آو-

 

 نگاه کردم: بهش

 

 بله؟ -
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 . میخوا  یکه من تو م ره یم شیپ  یجور نیکار ها هم  ، ینگران باش ستیالزم ن-

 

به   نمیوقت آراد نب چ یه گهیبرپا نشه و د یعروس نی ا  نکهیمن خودشه..! ا یکه تنها خواسته   دونست یچه م اون

عقب   یحرف چ یزدم و بدون ه یخواستم. لبخند تلخ  ینم  نیاز آراد بود و من ا ینداشت جفتش دور یحال من فرق

  یشاد باشند هر چ دمیعمو و بابا کل خونه رو برداشته بود، با یخنده   یگرد کردم، در باز کردم وارد خونه شدم صدا

 . دندیرس یخودشون به مقصدشون م الیباشه به خ

 

 ؟ یکجا بود-

 

 :حضور من شده بود نگاه کردم، ناخواسته اخمام تو هم رفت با حرص رو بهش گفتم یکه متوجه  ییا یپو به

 

 رون یب-

 

 به جمع کردم: رو

 

 . امیمن برم باال لباسم عوض کنم م دیخوش اومد -

 

 لبخند زد:   عمو

 

 باشه دخترم -
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 در،  یپاش گذاشت جلو ایاز جاش بلند شد بدون توجه بهش به سمت اتاقم رفتم، خواستم در اتاق ببندم که پو  ایپو 

 

 ؟ یخوایم یچ-

 

 تو اتاق اشاره کرد: به

 

 خوام باهات حرف بزنم.  یبرو تو، م-

 

 ندارم!  یمن حرف-

 

کرد صداش بلند نشه رو  یم یکه سع یدر حال  تی که در اتاق بست، با عصبان دمیدر هل داد خودم عقب کش یعصب 

 به من گفت:

 

 ..؟! ستمیمن مگه نامزد تو ن-

 

 زدم: پوزخند

 

 ؟ یدونم، هست  ینم-
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 ؟ یبود  ینکن، کدوم گور یبا اعصاب من باز  نای آو-

 

 ! ستیبه تو مربوط ن-

 

 تو دستش گرفت: بازوم

 

 ؟ یگفت  یچ-

 

 تو چشم هاش نگاه کردم: یگستاخ با

 

 .رمینداره که من کجا م یربط چ یبه تو ه -

 

 کرد، از درد اشک تو چشم هام حلقه بسته بود، دست آزادم رو دستش گذاشتم:  شتریدستش ب یرو فشار

 

 . زنمیولم کن، و گرنه داد م-

 

 :دیخند  کی ستریه
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 رن یگ یطرف تو رو م یکن یبزن فکر م-

 

کار   یچ دمیشدم که نفهم یزدم انقدر از رفتاراش عصب  یلینفرت چشم دوختم بهش، محکم با دست آزادم بهش س با

 صورتش گذاشت صورتش قرمز شده بود.  یکردم، انتظار نداشت که تو گوشش بزنم دستش از دستم شل شد رو 

 

حرفم باور   ی..، که کسمیکس یندارم، اونم به خاطر ب یچاره ا نکهیباهات ازدواج کنم فقط به خاطر ا خوامیمن اگه م-

 ! یهست یکه تو چه آدم کنهینم

 

 من به سمتم اومد بهم گفت: شونیحال پر دنیز کردم، بابا با دعقب هلش دادم در اتاق با به

 

 !هی چه وضع نیا ، یریکجا م-

 

 بغض آلود رو بهش گفتم: ییام به لرزش افتاد، با صدا چونه

 

 ی بپرس زتیعز  یبهتره از برادر زاده  ینگرانم  یلیاگه خ-

 

 از کنارش رد بشم که دستم گرفت: خواستم

 

 . میکن یدرست م  یهمه چ  م، یزن یحرف م  ایبا پو یرینم ییجا چ یتو ه-
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 رو بهش گفتم:  رونیب دمیاز تو دستش کش دستم

 

 بابا راحتم بذار -

 

تو   یپشتوانه   نکهیگرفته بود، ا ی لیرم فقط دلم خ یدونستم کجا م ینم رونیتوجه بهشون از خونه زدم ب بدون

کرد و من تنها گذاشت اونم به   یتا به امروز هوام داشت، االن شونه خال یکه از بچه گ یندارم. پدرم تنها کس میزندگ

دوست نداشت، خانواده ام که من رها کرده بودند و   نم یکس چ یکس باشم. ه یشد انقدر ب یباورم نم ا، یخاطر پو 

 یمن قرار نم  یتو زندگ  ییا یشدم و پو یدچار نم  تیوضع  نی وقت به ا چ ینسبت به من نداشت کاش ه  یآرادم که عشق

که  یرعد و برق ینداشتم، با صدا چکسیحرف زدن با ه یکردم اما، حوصله  یحس م بمیتو ج   لمیگرفت. لرزش موبا

 دایاشک هام راه خودشون پ یشده بود و بارون نم نم تو صورتم هم پا کی هوا تار دمیآسمون زد از ترس به خود لرز

شدت  ست، یتوش ن  ییروشنا  ج یتلخ من که ه  یبود مثل زندگ اه یو س  کی ارکردند، به آسمون نگاه کردم همه جا ت

درخت بود   یکه گوشه   یمکتین رو  دم، یلرز یآب شده بود، از سرما به خود م سیشد و تمام جونم خ شتریبارون ب

از سرما به هم برخورد   زده ام تو هم قفل کردم، دندونام خ یسرد   یشکمم جمع کردم دست ها ینشستم و پاهام رو 

بارون که هر لحظه شدت  نیتو تنم نمونده بود که تو ا  یجون  یوضع به خونه برگردم حت نی تونستم با ا یکرد، نم یم

  یمعطل یبود ب انیدر اوردم بهش نگاه کردم شارژش رو به پا بمیاز تو ج  لمیموبا شم، بک شی گرفت راه بازگشت پ یم

تونستم بهش زنگ  یبود که م یخب تنها کس یحقم داشت ول  ین از دستم عصباندونستم اال یرو اسم بابام زدم م

قطع   یحرص شد، پخش   یکه گوش یبوق اشغال  یرو گوشم گذاشتم که صدا لیبزنم که من به خونه برگردونه، موبا

 اتصال برقرار کردم: اسم آراد دنیزنگ خورد با د  لمیکردم، خواستم دوباره بهش زنگ بزنم که موبا

 

 

 

 بله!-
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 ؟ یدیزنم جواب نم یزنگ م تی به گوش ی..! چرا هر چییکجا-

 

 شد: یخاموش م لمیگفتم موبا  ینبود اگه به آراد نم یا چاره 

 

 رونم یب-

 

 شت یپ  امیآدرسش بگو دارم م-

 

 خاموش شد.  میبهش گفتم، که گوش آدرس

 

 بانو!  یچرا تنها نشست_

 

 دمیکرد اخمام کش یکه رو لبش داشت بهم نگاه م یبود با لبخند چندش ساده یمن وا  یکه روبه رو  یپسر دنید با

 توهم رو بهش گفتم: 

 

 داره؟  یبه شما ربط-

 

 : دیخند
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 که گربه کوچولو مون حاضر جوابم هست.  نمیبیم-

 

 کم داشتم..  یک ی  نیجام بلند شدم هم از

 

 وقت شب   نیا یریکجا م-

 

شد با حرف هاش   یمن نم  الیخ یب نمیاز سرما کم بود که ترسم بهش اضافه شده بود. ا دنی غلط کردن افتادم، لرز به

که با ترس خودم  ره یدست از سر من برداره، خواست دستم بگ نی نبود که ا نجای ا یکس ج یرفت. ه یرو اعصابم م

 لرزون گفتم:  یعقب رو بهش با صدا دمیکش

 

 ! یکن یم یچه غلط -

 

بزنه که آراد اون به   یرو صورتم شکل گرفت، پسره خواست حرف یلبخند ومدی آراد که داشت به سمتم م دنید با

کرد،  یصورتش م یافتاد، آراد به سمتش خم شد و مشت هاش حواله   نیعقب هل داد و چون انتظار نداشت رو زم

 بلند شد رو به مرد با تشر گفت: دیکش قی دستش گرفتم و ازش خواهش کردم که ولش کنه، آراد نفس عم

 

 دستت ندادم. یچشمم گمشو تا کار یزود باش از جلو -

 

 زد با ترس از ما دور شد. به اراد نگاه کردم: یبا خودش حرف م یلب  ریکه ز  یاز جاش بلند شد در حال پسره 
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 ی اومد نکهیاز ا یمرس-

 

 بلند رو به من گفت:  یشد با صدا  ره یتو چشم هام خ یعصب 

 

 ! شدیم یچ  کردمیم رید قهیدق کیاگه   یوندیم-

 

 سمت خودش:  دیکش یاره تکون دادم که من عصب یبه معن سرم

 

 گذشت!؟  یبه من م یچ یدونیم  یدادیتو جواب نم زدمیزنگ م تیبه گوش  ی..! وقتیچ  یعن ی  ینگران یفهمینم-

 

حرف از زبون آراد   نی شد که ا یکرد، باورم نم یتو صورتم برخورد م  آراد یعصب یتعجب بهش نگاه کردم، نفس ها با

 زدم تر کردم رو بهش گفتم: خ ی  یبشنوم، لب ها

 

 ! ی چرا انقدر نگرانم-

 

و من از باال رفتن ضربان  تی جفتمون کشدار شده بود اون از عصبان یو نفس ها  میشده بود ره ی هم خ یچشم ها تو

داشت! انگار به کل اون سرما و بارون فراموش کرده   دنشیشن ی آرزو شهیبودم که قلبم هم یحرف کی قلبم، منتظر 

 که از جانب من بود..  یو قلب خسته ا میما بود  قطآسمون ف نیا   ریتو ز می زد یو بدون توجه به اون ها حرف م  میبود

 

 !؟ یست یواقعاً متوجه ن-
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 ! و یچ-

 

  کیداشتم به  ازیتونستم تحمل کنم، امشب ن ینم  گهیزد د یاز من فاصله گرفت چرا حرفش نم دیکش قیعم نفس

 بجنگم.  یزندگ نی که به خاطرش با ا  یدیام

 

 آراد -

 

 گذاشت پشت گردنش ماساژ داد: دستش

 

 جانم! -

 

 ی زنینم یچرا حرف-

 

 شد که چه قدر دوستش دارم  یمتوجه نم یعنی تابش بود   یگر گرفتم، دلم ب نگاه آراد دنیشد با د ره یچشم هام خ تو

 

 ! نای آو-

 

  نیبه سمتم برداشت دستش نوازش گرانه رو صورتم گذاشت و با قشنگ تر  یشد، قدم ریاز گونه ام سراز   یاشک

 که مختص خودش بود آروم بهم گفت:  ییصدا
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تو رو گرفته    یوقت یبا تو خوشم! ول  خندمیکنار تو هم آرومم م ی وقت  نکهی..! ایکه چه قدر برام مهم ید یواقعا نفهم-

 . کنمیپرخاش م شم یم یمنم عصب مینیبیم

 

 گلوم چنگ زد، صورتم نوازش کرد: بغض

 

 ..!خوامینم  یزندگ نی که بدون تو ا ی ستیتابته، متوجه ن  یدلم ب نمتیچند روز نب یوقت-

 

کردم،  یحس م یکوبش قلبم به راحت  یشد، صدا یم  ریداشته باشم از چشم هام سراز یکنترل نکهیهام بدون ا  اشک

داشتم! حاال   دنشیشند یکه هر روز آرزو یتو ذهنم نبود که بهش بگم حرف یکلمه ا چ یزبونم قفل کرده بود، انگار ه

  نیخواست از ا   یبود دلم نم یبودم..! هر چ ایرو  توتونستم بگم، انگار  ینم  یزیچ چ یکرده بود ه دایپ  تیکه واقع

 بشم،  داریب نی ریش  ییا یرو

 

 ی بگ  یزیچ یخوا ینم-

 

 لرزون گفتم:  یرو بهش با صدا  لبخندزدم

 

 بهت بگه!  یاشک هام همه چ نیفکر کنم ا -

 

 من لبخند زد گفت:  یصورت اشک دنیبا د 
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 اشک هات پاک کن، بهتره که ببرمت خونه بابات نگرانته -

 

 

 

شدم   نیرفت. سوار ماش  نیطرف تو آغوشش گرفت، به سمت ماش کیباشه تکون دادم که من از  یبه معن سرم

سر بسته اعتراف   یجور کی روشن کرد، بهم نگاه کرد حاال که به عشقمون  یخودش پشت فرمون نشست، بخار

که همه اون   یبکشه..! کس لتخجا نای خودم خنده دار بود که او   یحرفم برا  نیا دمیکش یازش خجالت م میکرده بود

 کردم: یدوختم لبخند به لب به ادم ها نگاه م نیماش ی شهیکرده بودند. نگاهم به ش فیتوص  ییبه پررو 

 

 ی گینم یز یچرا چ-

 

 نگاه کردم: بهش

 

 بگم!  یچ-

 

 با تعجب بهش نگاه کردم که رو بهم گفت: د، یخند

 

 اونم از من..! ، یکش ینگو که خجالت م-
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 چپ نگاهش کردم: چپ

 

 آراد! -

 

 جانم؟! -

 

 گرفت جمع کردم رو بهش گفتم: یکه داشت رو صورتم شکل م یلبخند

 

 باشه تیحواست به رانندگ-

 

که  یمرد با تمام وجود دوستش داشتم کس نیکرد نگاهش به رو به رو دوخت، با عشق بهش نگاه کردم، ا یزی ر اخم

 بهم انداخت گفت:  ینگاه میتونسته بود قلب من به سمت خودش بکشه..! ن

 

 شده؟  یزیچ-

 

 زدم: لبخند

 

 نه-
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 خونمون پارک کرد رو بهم گفت:  یجلو

 

 . میدیبعد، رس یادامه نگاه ها باشه برا-

 

 شدم رو بهش گفتم: اده یپ  نیاز ماش دم، یبه خونه رس یتعجب نگاه کردم اصال متوجه نشدم که ک با

 

 نباش!  فتهیانقدر خود ش-

 

بابام  یعقب گرد کردم خواستم در خونه باز کنم که در باز شد، با صورت عصب  دمیتو هم، بهش خند  دیکش اخماش

 به بابام چشم دوختم.  دمیکش یاز سر آسودگ  یآراد نفس نی ماش دنیمواجه شدم با ترس به عقب برگشتم با ند

 

 

 

بشم، از کنارش رد شدم خواستم برم تو خونه که دستم گرفت رو   اطیتوهم، بهم اشاره کرد که وارد ح  دیکش اخماش

 گفت:  تی به من با عصبان

 

 !؟ یدادیجواب نم زدمیزنگ م  تیبه گوش یچرا هر چ ؟یکجا بود-

 

 بلند گفت:  یبار با صدا نی کردم که ا سکوت
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 ! ستم یمگه با تو ن-

 

 که دارم خراب کنم،  یخواست حال خوش  یجوابش بدم و دلم نم یدونستم چ ینم

 

جلو بندازش در ضمن   دیتو با یبا رفتار ها یول یهفته ازدواج کن   نی..! قرارمون بود تا آخر هم کنمی من تو رو آدمت م-

 ! یرفتن ندار رونی حق ب یازدواج نکرد ایکه با پو  یتا زمان

 

 رمیدامن گ شتریترس ب  نیگذاشت، حاال که از عشقش آراد بهم گفته بود ا  یکنارم رد شد و من تو دلهره و نگران از

من هراسون به   دنیاز من نگرفته بود، وارد خونه شدم مامان با د  لیبود که حداقل موبا  یشکرش باق یشده بود باز جا

 سمتم اومد رو به من گفت:

 

 نگرانت شدم. چقدر  یدون یم زم؟ی عز  یخوب-

 

 حالم خوب نبود خواستم قدم بزنم.-

 

 افتاد؟ ایتو پو   نیب یچه اتفاق-

 

 زدم: پوزخند

 

 ! یشگیهم  یها زیهمون چ -
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 فرستادم  امیآراد پ یدر آوردم برا بمیاز ج لم یموبا یمعطل یپله ها باال رفتم وارد اتاقم شدم ب از

 

 ” یاون مدارک به پدرم نشون بد دیچه زودتر با “هر

 

 اسم اراد اتصال برقرار کردم: دنیزنگ خورد، به صفحه اش نگاه کردم با د لمیکه موبا دینرس قهی به دو دق هنوز

 

 شده!؟  یچ-

 

 برگزار کنن.  گهیتا دو سه روز د یعروس  خوانیشد و م یعصبان یلیبه خاطر رفتار امشبم، بابا خ-

 

 د، یدلم لرز سکوت آراد با

 

 مونده به دست بابام نرسه!  یزمان باق نیآراد ممکنه که اون مدارک تو ا -

 

 !ره یسر بگ یعروس  نیا  ذارمینم  ارمیب رشیزمان کم مدارک گ نی اگه نتونتم تو ا  یحت  ینگران باش خوادیتو نم-

 

 حرف ها برام لذت بخش بود،  نیا  دنیقدر شن چه
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 ی مرس-

 

 ! ؟یچ  یبرا-

 

 ها..! زیچ  یلیخ-

 

 : دیخند

 

 مثالً!؟ -

 

 گفتم:  یعصب 

 

 آراد! -

 

 جانم -

 

 ی ندار یکار-

 

 ! یزنیدلت بهم م یباالخره که حرف ها-
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 نه گفتم.  ستین-

 

 . ینگفت یکه به خاطرش از من تشکر کرد یاون-

 

 کرد بهم گفت: ینزدم که تک خنده ا  یحرف

 

 ..! یکشینکنه خجالت م-

 

  یجور حرف ها به آراد خجالت م  نیتونستم دروغ بگم از گفتن ا  یشد به خودم که نم یماجرا نم الیخ یب انگار

 دم،یکش

 

 حدسم درست بوده!  نکهیمثل ا -

 

 حرص رو بهش گفتم:  با

 

 خوبه..!  یل یامشب معلوم حالت خ -

 

 نباشه؟ _
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اتفاق ها هر   نیبا من حرف بزنه، کاش بشه که ا طونیبا لحن ش ی روز کیکردم اون آراد اخمو   یوقت فکرش نم چ یه

اتاقم   کیکه نزد یکس یقدم ها یسخت بود، با صدا یلیاز آراد برام خ یچه زودتر تموم بشه چون واقعا تحمل دور 

 شد به آراد گفتم:  یم

 

 برم  گهیمن د-

 

 شد خبر بده  یباشه فقط هر چ-

 

 شد، بهم نگاه کرد گفت: انی درگاه در نما یمامان جلوقطع کردم، که در اتاقم باز شد  لیگفتم موبا  یا باشه

 

 ؟ یکن ی چرا لباست عوض نم-

 

 بود، لباسام عوض کردم خواستم بخوابم که مامان بهم گفت: سیجام بلند شدم مانتوم در آوردم هنوز خ از

 

 !؟ ی حرف بزن یخوا ینم-

 

 زدم:  یتلخ  لبخند

 

 ! کنهیم یفرق-



 باران عشق 

335 
 

 

 : دیبه صورتم کش یدست

 

 تموم بشه!  یهمه چ گهیعموت حرف زد قرار شد تا سه روز د بابات با -

 

به  ینداشت که چ تیاهم  چکدومشونیه یکردند انگار برا یم یمن باز  ی نده یگلوم چنگ زد چه راحت با آ بغض

 ادیسرم م

 

 ! نای آو-

 

 زد: ین یمن لبخند غمگ یصورت گرفته  دنینمناکم تو چشم هاش دوختم با د نگاه 

 

 . ره یسر بگ  یعروس نی ا  ذاشتمیبود نم یراه مطمئن باش اگه -

 

 ی عروس نی مخالف ا-

 

 . نمتیناراحت بب خوادینه فقط دلم نم-

 

 که رو بهم گفت: نیی انداختم پا سرم
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 ؟ ی کنی م یاز من مخف  یزیتو چ-

 

 تعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد: با

 

 انگار ..! یول یناراحت  نکهیبا ا-

 

 :دمیحرفش پر  وسط

 

 مگه!؟ نه چطور -

 

 : دیخند

 

 ! شنومیم-

 

 زد گفت:  یگرد شده نگاهش کردم که لبخند تلخ  یچشم ها با

 

 ..! کنمیاون اشتباه گذشته رو تکرار نم گهیمن د یول ینکن نانیکه بهم اطم یحق دار -
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زدم همه ماجرا به مامان گفتم از   ا یگفتنش، صداقت تو چشم هاش کامال مشهود بود، دلم به در  نیدل بودم ب دو

شد منم ازش تا   یمرتکب م ایکه پو  یف ی کث یوصلت و تمام کار ها  نیبهم زدن ا  یعشقم به آراد و کمک کردن من برا

 رو بهم گفت: رفتحد اطالع نداشتم، با تموم شدن حرفم مامان اخماش تو هم  نیا

 

 !؟ یتو مطمئن -

 

 !ده ینشون م مدارک ها رو بهتون یآراد تا روز عروس -

 

 ..!شهیباورم نم-

 

 زدم: پوزخند

 

 ! یحقم دار -

 

 رو گونه ام کاشت رو به من گفت:   یا بوسه

 

  یاقا اراد زد نی که از ا ییحرف ها نیا   یول م، یباش شتیپ ادیکه ز خوادیدلش نم یبرم چون االن بابات عصب دیمن با-

 ! هیداشتم معلوم که واقعاً آدم خوب  که ازش یو با دو برخورد

 

 :نییبا خجالت انداختم پا  سرم
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 البته خاطر خواه گل دختر ما هم هست..!-

 

ذاره، از جاش   یمن احترام م یقدر مامان فرق کرده بود خوشحال بودم که القل از عضو خانواده ام به خواسته ها چه

 بلند شد:

 

 ینم  سکیباشه اما، ر یادم نیکه همچ  ایهنوز شک دارم به پو نکهی با ا یکه زد ییبا حرف ها ، یباش خوادینگران نم-

 ! ره یسر بگ یعروس   نیا  دمیکنم منم اجازه نم

 

  یم  تیدر کنارم داشتم که من حما یکنار رفته بود چون دو نفر  می رفت، تمام دلهره و نگران رونیاتاقم باز کرد ب در

 دادند.  ینم  یعروس نی سر گرفتن ا یکردند و اجازه 

 

 

 

 روز بعد..  دو

 

باال بود  سکشیاسترس داشتم چون قرار بود امروز آراد مدارک به دست بابام برسونه و چون تو خونه ر یل یخ امروز

کرده بودم که پاهام درد گرفته بود از   ی قرار شد که اونو بفرسته شرکتش، از صبح تا حاال انقدر طول و عرض اتاقم ط

به در   یفقط منتظر تماس آراد باشم، تقه ا نکهیا  ومدیاز دستم بر نم  یکنم کار کاریدونستم چ یاضطراب، ترس نم

 بهم گفت:  یاتاقم خورد و مامان داخل شد با نگران
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 نشد؟  یخبر-

 

 دمیکش  قی اسم آراد نفس عم دنی تخت، با د  زدم رو رجهیش  لمیزنگ موبا دنینه تکون دادم، با شن یبه معن سرم

 به اون مجال حرف زدن بدم بهش گفتم: نکهیاتصال برقرار کردم و بدون ا

 

 ..!یزن ینم ی..، آراد چرا حرفدیفهم ایراجع به پو  ی!؟ بگو که همه چ دیمدارک به دست بابام رس -

 

 کرد: یخنده ا  تک

 

 ! زنمیحرف م دیشما فرصت بد-

 

 که خوشحال بود:  صداش

 

 آراد! -

 

 جان دلم!؟ -

 

 د؟ یبابام د-
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 اون مدارک باشه!  دنی فکر کنم االن مشغول د -

 

 بهش گفتم: جانیه با

 

 !؟ یمطمئن -

 

 ! …تموم شد   یآره همه چ-

 

  ده؛ید یکه بابا همه چ دیلبخند که رو لبم بود فهم دنیشد، مامان با د ریاز چشم هام سراز   یقطره اشک یخوشحال از

 بغض آلود بهش گفتم:  یازش تشکر کنم، با صدا یجور   یدونستم چ یزبونم قفل کرده بود نم 

 

 ازت ممنونم.   یبگم، فقط بابت همه چ یچ  دونمینم-

 

 ! یز یچه قدر برام عز یدونیفقط به خاطر خودم بود، خودتم م نکارایا-

 

  نیفهمم که ا یشدم. حاال م یمن بود، کاش زودتر باهاش آشنا م ی تو زندگ یمرد نیقدر خوشبخت بودم که همچ  چه

 مامان به خودم اومدم بهش نگاه کردم که رو بهم گفت: یمن بود..! با صدا یزندگ یتصادف سراغاز روشن 

 

 اومده  ایپو -
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 زدم به آراد گفتم:  پوزخند

 

 اومده.  ایبرم پو دیبا گهیمن د-

 

 خبر دار شده  یالبد از همه چ-

 

 از دستش بدم! خوامینم ندیبرام خوشا  عتشی وض نیا  دنیآره د-

 

 : دیخند

 

 خداحافظ -

 

لبم جا گرفت، نگاهش از مامان  یگوشه   یلبخند کج   ایصورت پو دنیقطع کردم از اتاقم خارج شدم. با د لیموبا

 گرفت به من دوخت رو به مامان گفت:

 

 تنها باهاش حرف بزنم!؟  شهیم-

 

 تو هم رو بهش گفت: دیاخماش کش مامان
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 نم یبیالزم نم-

 

 ! یکرد رییزنعمو تغ -

 

 نکنم!؟ -

 

 دروغ بود.  یدیشن نایکه از آو ییهمه اون حرف ها-

 

 شهیخونه معلوم م ادیب امکیس  یوقت-

 

 گفت:  ایاز کنارش رد شد رو به پو مامان

 

 طولش نده  ادیز-

 

رو تو خونه تنها  ایباشه تکون داد، مامان به سمت باغ رفت من و پو  یبهم انداخت سرش به معن ینگاه مین ایپو 

 به سمتش برداشتم رو بهش گفتم: یگذاشت، قدم

 

 ! نجایا  ییایب  یجرات کرد یچه جور -
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 !؟ امیچرا ن-

 

 ! یهنوز خبر ندار -

 

 زدم: پوزخند

 

 دونه!  یم  ی..! هر چند که االن بابا همه چیهست یچه جور آدم  فهمنیهمه م گهید قهیتا چند دق ، یالبته حقم دار-

 

 خنده رو به من گفت:  ونیبا تعجب بهش نگاه کردم م د، یخند

 

 بگم که همه اش نابود شد.  دیکه آراد فرستاده با ی اگه منظورت اون مدارک -

 

 بهش نگاه کردم، آروم لب زدم: ناباور

 

 ! یگ یدروغ م-

 

 بلند رو بهش گفتم: یعقب با صدا دمیبه طرف صورتم آورد که خودم کش دستش

 

 !؟ هیمنظورت چ -



 باران عشق 

344 
 

 

تونستم رو اعصابم مسلط   یبد شده بود نم ایحرف از زبون پو  نیا  دنیحالم با شن دمیلرز  یبه خود م تیعصبان از

زد   یلبخند ایترسوند، پو  یبه هدر رفته بود من تا سر حد مرگ م میبود ده یکه کش ییتموم زحمت ها نکهیباشم ا

 بهم گفت:

 

 . کنمی م فیبرات تعر یهمه چ  زم، یآروم باش عز-

 

 بهش نگاه کردم: منتظر

 

بازش کردم  دمید  زشیم یرو یعمو، چون جلسه داشت من تو اتاقش منتظر بودم، بسته ا شی من امروز رفته بودم پ-

باشه، اون   ده یعمو د  دیافتاده بود به جونم که شا  یعمو بود تعجب کردم، ترس بد زیکه رو م یاون مدارک دنیبا د

مساعد و   یهمه چ  دمیشما اومد با رفتارش فهم یگرام یبعد که بابا قهی چند دق فمی ک یبسته رو برداشتم گذاشتم تو

تا تو رو در   نجای که کار اونه و اومدم ا دمیشک فهم یدر مورد من اطالعات نداره جز آراد ب ادیز  یمنم چون کس

 ! یازدواج فرار کن  نیاز ا  یتون ی نم یبکن یبذارم که هر کار انیجر

 

اون   یهمه  نه، یخورد شدن من بب  ایخواستم پو ینشستم بغض گلوم گرفته بود نم نیحرف هاش رو زم دنیشن با

 که ساختم نابود شده بود،  ییاها یرو

 

 زدم..!  شیاون مدارک که آراد جمع کرده بود همه اش آت-

 

 نگاه کردم رو بهش گفتم: ا یبه پو یاشک  یچشم ها با
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 نجای ازت متنفرم، گمشو از ا-

 

 : دیخند

 

 ! یمن کنارت تحمل کن یبدون از فردا مجبور یول  رمیم-

 

با حرف هاش   نکهیاز جام بلند شدم با ا ایرفت با رفتن پو رونیتو هم که اونم عقب گرد کرد از خونه ب  دمیکش اخمام

به هدر رفته باشه. به  آراد یتمام زحمت ها  یراحت نیتونستم باور کنم که به هم  ینم یترس افتاده بود به دلم ول 

 آراد گرفتم.  یشماره  یمعطل یسمت اتاقم رفتم و ب

 

 

 

زدم   یزد! هر چه قدر زنگ م یدامن م شتریو حال بدم ب یقرار یب نیآشوب بود و جواب ندادن تماس آراد به ا  دلم

ق نفسم بند اومده بود  کرده بودند، از زور هق ه  دایشد از ترس اشک هام راه خودشون رو گونه ام پ   یانگار متوجه نم

 نگران نگاهم کرد گفت: شونمیحال پر دنیمامان اومد تو اتاق با د

 

 شده!؟  یچ نای آو-

 

 تر شد: نی تو گلوم سنگ بغض
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 مامان!-

 

 تونستم حرف بزنم رو بهش گفتم:   یکه به زور م یتو آغوش گرفت، خودم تو بغلش فشردم و با صدا من

 

 تموم شد..!-

 

 گذاشت رو صورتم سرم بلند کرد و هراسون گفت: دستش

 

 ه؟ یمنظورت چ -

 

 شد: ری از چشم هام سراز یاشک قطره 

 

 اون مدارک نابود کرد.   یهمه  ایپو -

 

 ؟ یبا آراد حرف زد  ، یمطمئن -

 

 ده یجواب نم -
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 ام نوازش کرد: گونه

 

 ی دیاز زبون اراد نشن یزی زود دلسرد نشو، تو که هنوز چ-

 

تخت    یاز رو لیموبا  رونیاز آغوش مامانم اومدم ب  لمیموبا یتونست قلب من اروم کنه، با صدا یم ن یها الک دیام  نیا

بزنم که اراد انگار از زنگ زدن من نگران شده بود بهم  یاسم آراد اتصال برقرار کردم، خواستم حرف دنیبرداشتم با د

 گفت:

 

 افتاده؟  یبودم نتونستم جوابت بدم، اتفاق ییمن جا نای آو-

 

 زدم، اتفاق!  یتلخ  لبخند

 

 ؟ یبگ  یزیچ یخوا ینم-

 

 : دمیکش قیعم نفس

 

 مدارک نابود کرد.  ایپو -

 

  کیها  ن ی ا  یگفت همه  یکرد به من م یحرف من شکه شده، کاش سکوت نم نی که از ا دیشد فهم یم سکوتش

 دروغ..!
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 تو!؟  یگیم یدار  یچ-

 

 لرزون بهش گفتم: یصدا با

 

 مدارک به دست بابام برسه اون نابود کرد! نکهیقبل از ا  نجا، یبود ا امروز اومده -

 

 لب زمزمه کرد: ریز  دیرس یاز پشت تلفن هم به گوش م  شیعصب ینفس ها یصدا

 

 لعنت بهت! -

 

 آراد -

 

 گفت: کالفه

 

 جان آراد -

 

لب در    ریکردم، آروم ز یقبول م ت یواقع دیاز اراد برام سخت بود اما، با دنیهام رو هم گذاشتم، دست کش چشم

 که بغض تو گلوم کامال مشهود بود گفتم:  یحال
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 وجود نداره   یراه چ یه-

 

 گفت:  یعصب 

 

 . ره یسر بگ  یعروس  نیا  ذارمیمن نم-

 

 من دردناک!  یحرف ها چه قدر برا  نی دونست گفتن ا یشونه ام، م دستش گذاشت رو  مامان

 

 بشه دوستت داشتم!  ینره هر چ ادتی-

 

من تموم شد   یاش خفه کردم، زندگ نهی هق هقم تو س دمیقطع کردم رو تخت انداختم، تو آغوش مامانم خز لیموبا

 نداره..! یخوش چ ی ه میچون بدون آراد زندگ

 

 

 

 بغض آلود بهم گفت:  یموهام نوازش کرد و من تنگ تر تو آغوش پر مهرش گرفت و با صدا  یرو مامان

 

 . زنمیاش با بابات حرف منگران نب-
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 زدم  پوزخند

 

 کنه؟ یحرفت قبول م یکن یفکر م-

 

 ! یعذاب بکش  ینجوریا  ذارمینم یول   کنمیم دای پ  یراه کیقبولم نکنه  -

 

ارزش داشت، دستش بوسه زدم رو   یکرد برام کل یم تی هنوزم من حما  نکهیا  یوجود نداره ول  یراه چ یدونستم ه یم

 بهش گفتم:

 

 ممنون -

 

تو هم   دیمن اخماش کش یصورت گرفته  دنیاز اشک من نگاه کرد با د سیو به صورت خ رون یاز آغوشش اورد ب من

 گفت:

 

 جا منتظر باش، فکر کنم بابات تا االن اومده باشه  نیتو هم-

 

گذشته بود و   قهیدونم چند دق یرفت، نم رونیبه من مجال حرف زدن بده از اتاق ب نکهی جاش بلند شد و بدون ا  از

 نی دونستم همچ  یلبم جا گرفت م یگوشه  یداد بابا به خودم اومدم، لبخند تلخ  یمن تو حال خودم نبودم که با صدا

محکم بست، به صورت گرفته که مامان اومد داخل در  وختمده، با باز شدن در اتاقم نگاهم به در د یانجام م یرفتار

 اش نگاه کردم رو بهش گفتم:
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 بهش؟  یچرا گفت -

 

 امتحانش که ضرر نداشت! -

 

 زدم: پوزخند

 

 نداشت..!  یفرق چ یامتحانش هم ه-

 

 شد بهم گفت: ره یخ ینقطه  کیتخت کنارم نشست و به  رو

 

 ! ی کنیازدواج نم ایبشه تو با پو  یهر چ ، ینگران باش خوادینم-

 

 اون حال گرفته ام لبخند زدم سرم گذاشتم رو شونه اش بهش گفتم:  با

 

 درست بشه! یجنجال خوامینم-

 

 تو هم:  دیکش اخماش
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 کار ها کار نداشته باش.  نی تو به ا-

 

 جاش بلند شد رو بهم گفت: از

 

 شامتو بخور  ایب-

 

 ندارم  لیم-

 

 نگاهم کرد به تختم اشاره کرد گفت: محزون

 

 راحت باشه.   التیبخواب، از فردا خ ریپس بگ-

 

به خاطر  نجاشمیچون تا هم نهیمن بب ونیخواستم مامان باز صورت گر یفردا چونه ام به لرزش افتاد، نم یادآوری با

رفت، رو   رونی از اتاق ب ریب به خ گفتم که اونم بعد از گفتن ش یباشه ا نییغصه خورده بود؛ سرم انداختم پا  یلیمن خ

  صدای با! …بشه ده یکش نجای ماجرا به ا نی کردم ته ا ینم رفک چ ی به سقف چشم دوختم ه دمیتخت طاق باز دراز کش

  میبار چندمش بود که به گوش نی اسم آراد اشک تو چشم هام حلقه بست ا دنینگاهم بهش دوختم با د لمیلرزش موبا

قرص خوابم از تو کشو در اوردم بدون آب قورت دادم، دلم فقط  ز، یخاموش کردم گذاشتم رو م لی زد، موبا یزنگ م

 کابوس بود!  هیشب  شتریامشبم ب دنیخواست هر چند که خواب  یآروم م خواب کی
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 ! زمیعز یچه قدر خوشگل شد _

 

مهم نبود، صورت  چ یبرام ه یکرده بود ول  ریی ام تغ افهیدوختم، ق نهیبه خودم اومدم، نگاهم تو آ شگریآرا یصدا با

کردم از جام بلند  یلب   ری! تشکر زیسوز  یم  یدار یعروس  نیکه از درون به خاطر ا  یخوره وقت یچه به درد م بایز

کرده چه  هیبرام ته ایکه پو یننداختم که لباس شبه ینگاه ی لباس عروسم تنم کردم حت  شگریشدم با کمک آرا

تو خونه   یحاضر بشم چون عروس  نجای به در اتاقم خورد، به اصرار مامانم قرار شد که من ا یهست. تقه ا  یشکل

که بغل   یزد رو به زن جوون یبه من نگاه کرد لبخند شگریآرا اری باشه. دست نجایداد که هم  یم ح یشد ترج یبرگزار م

 بود گفت:  ساده یمن وا 

 

 . ننیآقا داماد خواستن قبل از عقد عروس بب -

 

حرف همه    نیداشته باشم، با گفتن ا   یعروس نی به ا یتونستم اعتراض   یخودم که نم یپناه یگلوم گرفت، از ب بغض

 یبرنگشتم تا نگاهش کنم صدا یرفتند؛ کالفه رو تختم نشستم که در اتاقم باز شد، حت رونیلبخند به لب از اتاقم ب

 من قرار گرفت گفت:  یرو به رو لبکرد، لبخند به  یشد اعصابم خورد م   یم کمیقدم هاش که نزد

 

 ! یخوشگل شد یلیخ-

 

 تو هم رو بهش گفتم: دمیکش اخمام

 

 ! ؟ی نیمن بب یخواستیم یچ  یبرا-
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 تو چشم هام دوخت رو بهم گفت: نگاهش

 

 خانومم تنگ شده بود! یدلم برا -

 

 کردم بلند نشه رو بهش گفتم: یم یکه سع یاز جام بلند شدم با صدا یعصب 

 

 ! ستمیمن خانوم تو ن-

 

 زد: شخندین

 

 ! …یش یم گهید  قهیتا چند دق-

 

  نهیخورد شدن من بب ایخواست پو  یتونست پست باشه، دلم نم  یادم م کی تو چشم هام حلقه بست چه قدر   اشک

 چشم هام رو هم گذاشتم:

 

 رون یبرو ب-

 

 : دیخند
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 . یمعطل کن  ادیعاقد ز خوامی نم  ایچشم، تو هم زود ب-

 

دادم فکرش    دنیبار  ینشستم به اشکام اجازه  نی رفت، با رفتنش رو زم رونی هام مشت کردم که اونم از اتاق ب دست

  یکه ازش متنفر بودم، کاش همون اول باهاش ازدواج م ینابود بشه، اونم ازدواج با مرد ینجور یا  اهامیکردم رو ینم

  امیلحظه از فکرش ب کی ذاشت  یکه به آراد داشتم نم یحس ود، افتاده ب  میکه تو زندگ یها  کردم نه االن بعد از اتفاق

 ارمیتونم طاقت ب یکردم م یمن از آراد بود فکر م شهیهم یداد، دور یاز همه من عذاب م شتریکه ب یزی. چرونیب

 ! …کردم یاما، اشتباه فکر م

 

 

 

شد، اشک هام پاک کردم از جام بلند شدم، که در اتاق باز شد مامان  یم کی که به اتاقم نزد یکس یقدم ها یصدا با

 که استرس داشت! وارد اتاقم شد به ظاهر آشفته اش نگاه کردم رو بهش گفتم: یدر حال

 

 شده!؟  یزیچ-

 

 که دستپاچه شده بود رو بهم گفت: یاتاق بست در حال  در

 

 . رونیرو ب ب الیاز و  یزود باش از در پشت -

 

 تعجب بهش نگاه کردم: با
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 کجا برم!؟-

 

 به در دوخت بهم گفت: ینگاه می ن دیکش قیعم نفس

 

 در منتظرته.  یبا آراد هماهنگ شده، راننده اش جلو -

 

 ! شمیمن منظورت متوجه نم ، یچ  یعن ی-

 

 نگاهم کرد: یحرص

 

 شمال اونجا اراد منتظرته!  یریم یبدون که دار  نوی فقط ا  نا، یآو میوقت ندار -

 

 بهم گفت:  دیبهش نگاه کردم که دست من کش ناباور

 

 زود باش -

 

با  دمیبکنه، خم شدم گونه اش بوس یکار  نیکردم مامان در حقم همچ  یاشک تو چشم هام نشست فکرش نم  نم

 لرزون بهش گفتم: یصدا
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 بگم  یچ  دونمینم-

 

 زد گونه ام نوازش کرد: یلبخند

 

 فقط خوشحال باش!  ، یبزن یحرف خوادینم-

 

 :دی کش رونیانداختم تو آغوشش و گذاشتم اشک هام رو گونه ام روونه بشه، مامان من از تو بغلش ب خودم

 

 نا یآو میوقت ندار -

 

 به طرفم گرفت بهم گفت: دمیسمت کمدم رفت شنل لباسم و شال سف به

 

 برو.  نجایاز ا  ر، یبگ نارویا-

 

  الیمشکل نبود که بدون مانتو از و  ادیدار بود ز نیدستش گرفتم شنل رو لباسم تنم کردم چون لباس عروسم آست از

راه من  یبه مامانم انداختم که نگاهش بدرقه  ینگاه میخارج بشم. شالم آزادنه رو موهام گذاشتم در اتاق باز کردم ن

بود انگار مامان  یتدارکات عروس  یاومدم همه حواس ها پ  نیی ازدم در اتاق بستم و اروم از پله ها پ یبود، لبخند

باز کنم که وارد باغ   الیبزنم. وارد راهرو شدم خواستم در و  رونیکرده بود، تا بتونم راحت از خونه ب یحساب همه چ

 تو هم بهم گفت:  دیه اخماش کشحبس شد، به سمتش برگشتم ک نهیزنعمو نفسم تو س  یبشم که با صدا
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 ؟ یری م ییجا-

 

نقشه ها مثل اون مدارک لو   نی کردند و گرنه تمام ا یشک م  دیهدر بره، نبا ینجوریمامانم ا  یخواستم زحمت ها ینم

 تو هم رو بهش گفتم: دمیرفت، منم مثل خودش اخمام کش یم

 

 تو باغ تنها باشم.  کمی  خواستمیم-

 

 ی نرفت یچرا از در اصل-

 

 چون اونجا شلوغ بود. -

 

 زد گفت:  پوزخند

 

 . ستیبه سودت ن چ یحرف زدنت با من ه یخلوت کردنت و با تند نی ا ، یباز زن پسر خودم یهر جا بر-

 

زدم که اونم باالخره کوتاه اومد از من دور   یاز دستشون راحت بشم، لبخند کج  شهیهم ی نداشت که قراره برا خبر

 ادمیانقدر هراس داشتم که  دمیدو یباز کردم و با پا برهنه به سمت درب خروج  شد با دور شدنش معطل نکردم، در

دور بشم. به کنار درخت نگاه  نجایخواست زودتر از ا یمهم نبود فقط دلم م ادیرفته بود کفش پام کنم هر چند که ز

به   یشتریبود؛ دامن لباسم باال گرفتم و با قدرت ب آراد یشک راننده  یبود ب ساده یاونجا وا یمشک نیکردم که ماش

 . دمیدو  نی سمت ماش
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 اشاره کرد گفت: نیشد به ماش اده یپ ن یاز ماش  دیتا من د راننده 

 

 د ینیبش-

 

از آدم  دی تو وجودم رخنه زده بود که شا  یترس  کیدور بشم اما،  نجایخواست از ا  یدلم م نکهینگاه کردم با ا بهش

ترس تو چشم    یهراس داشتم، وقت نی هم  یازش رو دست خورده بودم برا یلیچند روزه خ نی باشه، تو ا ایپو  ییها

 به سمتم گرفت گفت: لیدر اورد شماره گرفت، موبا بشی از تو ج  لشیموبا دیهام د

 

 . دیبا آقا آراد حرف بزن-

 

 اشتم: ازش گرفتم رو گوشم گذ  لیرو صورتم شکل گرفت موبا یاسم آراد لبخند  دنیشن با

 

 آراد! -

 

 االن؟  ییجانم، کجا-
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  نیدر عقب باز کردم سوار شدم، راننده سوار ماش یمعطل یشد، ب قی گوش نواز اراد آرامش تو وجودم تزر یصدا با

کنم با صدا کردن  دایپ  یخالص یعروس نیشد تونستم از ا  یشد پاش رو پدال گاز گذاشت از خونه دور شد باورم نم

 به خودم اومدم بهش گفتم: آراد

 

 ؟ یگفت  یزیچ-

 

 افتاده!؟   یشده اتفاق یزیچ کنم، ی دو ساعت دارم صدات م-

 

بازم شکست بخوره براش سخت بود اما،  نکهی کشه ا یداره م یدونم االن چ  یتو صداش کامال مشهود بود م ینگران

 از هم!  یبه فاصله و دور  میو مجبور بود  مینداشت  یراه چاره ا گهید  مید یچش یشکست م نی اگه طعم تلخ ا نباریا

 

 . میاز خونه فاصله گرفت-

 

 راحت کرده بود:  الشیخ  یکلمه تا حدود کی  نیانگار هم دیکش قیعم نفس

 

 برم.  دیبا گهیمواظب خودت باش من د -

 

 آراد -

 

 با عشق گفت: ختهیلحن آم با
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 جان آراد! -

 

  یام م نهیس  ی واره ی به د یشتریوجودم نفوذ کرد بستم، قلبم با شتاب بکه تو  یهمه آرامش ناگهان نی هام از ا چشم

  نیشد از ا   یبود که مرا چند وقته مجنون خود کرده مگه م یاری  یبار نه از ترس بلکه به خاطر صدا نیاما، ا دیکوب

تو گلوم چنبره زد و با   یبده تا من مال خودش باشم، بغض  امانج  یکه به خاطر من حاضر بود همه کار  یمرد بگذرم کس

 لرزون بهش گفتم: یصدا

 

 ! یبش  المیخ یب کردمیفکر م-

 

 درنگ گفت:  یب

 

 بگذرم! تونم یبشم اما، از تو نم یهمه چ الیخ یبتونم ب دیشا-

 

 شد چه خوب بود کنار آراد بودن..: ری از چشم هام سراز یاشک قطره 

 

 زنم  یباز بهت زنگ م-

 

رفتم تا    یبود که تو آغوشش م نجایام فشردم، کاش االن ا نهیقطع کردم و اون محکم به س لیگفتم موبا  یا شهبا

فاصله   نیانتظار برام سخت بود و ا نی رفتم اما، ا یم دارشیبسپارم. درسته االن به د یتمام ترس دلهره ام به فراموش

شک االن همه متوجه شدند که من  یشد ب یم شتریگذشت و آشوب تو دلم ب یم هینداشت، ثان یراه انگار تموم یا
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نگاهم به  نی انداخت. با توقف ماش یکنند، من به وحشت م دامیپ  نکهیفکر ا  یگردند حت یمفرار کردم و به دنبال من

در   یا سهی و ک اومد  رونیب یگذشته بود که از مغازه ا قهیدونم چند دق یشد نم اده یپ نی راننده دوختم که از ماش

 رو به سمتم گرفت گفت:  سهیشد ک  نی بود سوار ماش ستشد

 

 . دیگرسنه باش دیگفتم شا  میساعت که تو راه  کیاالن -

 

داخلش بود از   یریو ش کیباز کردم ک  سهیدر ک م، یمونده بود تا به شمال برس یادیکردم ازش گرفتم مسافت ز تشکر

 یاوردم مشغول شدم، بعد از خوردن خوراک  رونیب ریش کینخورده بودم و گرسنه ام شده بود ک یچ یصبح تا حاال ه

نکنند و هر چه زودتر   دایوقت من پ کی   نکهیا  ردونم به خاط یگذاشتم چشم هام رو هم گذاشتم. م شهیش  یسرم رو

باال  سکشیر  یینبود چون سفر هوا  یچاره ا  یسخت بود ول نیبا ماش نکهیکرد با ا یتوقف نم ادیز  میبه مقصد برس

ترس تو شمال هم    نیکنند، هر چند که ا دایکه هر آن من پ دمیترس  یشد زودتر به شمال برسم چون م یبود. کاش م

گذشته بود تو فکر خودم غرق شده بودم که چشم هام گرم خواب شد به آغوش   قهیدونم چند دق یمخواهم داشت. ن

 خواب فرو رفتم. 

 

 

 

صورت خندون آراد که   دنیکردنم داشت چشم هام باز کردم، بهش نگاه کردم با د دارینفر که قصد در ب کی یصدا با

 بهم گفت:  دیخند دی حرکت از من د  نیا  یعقب، آراد وقت دمیخودم کش  دمیمقابل صورتم بود ترس

 

 شد!؟  یچ-

 

 گفتم: دمیبه صورتم کش یدست



 باران عشق 

363 
 

 

 !؟میدیرس یما ک دم، یترس -

 

 شه یم یساعت  مین-

 

 من تا االن خواب بودم؟ یعن ی-

 

 تکون داد گفت:   سرش

 

 ی نجوری هم شهیهم-

 

بکشم   قیبه صورتم برخورد کرد باعث شد نفس عم کباره یکه  یخنک میشم. نس اده یپ  نیتوهم از ماش دمیکش اخمام

 اومد من از پشت بغلم کرد نجوا گونه بغل گوشم گفت: هام بفرستم. آراد به سمتم هیداخل ر  ری نظ یب نی ا  یهوا

 

 بود.  یا گهید  زیچ یکه برا فی ! فقط ح یخوشگل شد-

 

 زدم به سمتش برگشتم،  یلبخند

 

 تو هستم.  شیکه من االن پ نهیبود مهم ا  یهر چ  یبرا-
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 نوازش کرد: صورتم

 

 .ذارمیوقت تنهات نم چ یه-

 

 کنن.  دای فقط اگه ما رو پ دونم، یم-

 

 توهم:  دیکش اخماش

 

 بشه. ده یکش نجایبه ا  ذارمینم-

 

 نبود متعجب بهش نگاه کردم گفتم: نجایا  ییال یو چ یبه اطرافم نگاه کردم هلبخند زدم، 

 

 . میقرار کجا بمون-

 

 رفت گفت: نی سمت ماش به

 

 سوار شو -
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 راننده ات کجاست؟ -

 

 خانواده اش  شیبرگشت پ گهید نی ماش کیبا -

 

گفت که من   یگفتم نم یبهش م یهر چ می که به مقصد برس یشدم که اونم سوار شد استارت زد تا وقت نیماش  سوار

 ش گفتم:بره، از جواب ندادنش کالفه شدم رو به یکجا م

 

 !؟ میریآراد کجا م-

 

 : دیخند

 

 ! یقبلنا انقدر فوضول نبود -

 

 نگاهش کردم که دستم گرفت: چپ چپ

 

 ..! یفهمیصبر کن م کمی-

 

  یدلم م شه یسر سبز هم نیبلند و زم یبود درخت ها  یرینظ یب عتیدوختم، طب رونی گفتم نگاهم به ب یا باشه

  به آراد نی بود؛ با توقف ماش ومده ین شیوقت پ  چ یکنم اما، ه یکلبه داشته باشم زندگ کی خواست که تو دل جنگل  

 در آورد گفت: یا سهیک ک ینگاه کردم که از پشت 
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 پات کن.  نیا  رفتیم ادمیداشت  -

 

به   میبه سمت جنگل رفت میشد اده یپ نی بهتر بود از ماش یچ ی بود اما، از ه یگرفتم تشکر کردم، کفش ساده ا ازش

 آراد نگاه کردم رو بهش گفتم:

 

 !؟یچ  یجنگل برا می اومد-

 

داشتم هر چند که با وجود لباس    ینشدم هماهنگ باهاش قدم بر م چشیپا پ گهینزد منم د یگرفت حرف دستم

  نیگذشته بود که باالخره بعد از ا  قهی دونم چند دق یجنگل راه رفت؛ نم نی شد تو ا یکه تنم بود سخت م یعروس 

 همه راه رفتن آراد رو به من گفت: 

 

 م ید یرس-

 

 راه رفته بودم پاهام درد گرفته بود با حالت ناله وار رو بهش گفتم: انقدر

 

 !؟ یگ یدروغ که نم-

 

جز درخت و چمن اخمام   یزیچ چ یه دنینه تکون داد، خوشحال شدم به رو روبه نگاه کردم اما با د یبه معن  سرش

 گفتم:  تی تو هم رو به آراد با عصبان دمیکش
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 . میدیرس  یتو که گفت -

 

 طوره.  نیهم-

 

 ! می بخواب نجایقراره شب هم -

 

 گفتم: ظیشدم با غ یاره تکون داد، حرص یبه معن  سرش

 

 آراد! -

 

 : دیخند

 

 کردم یشوخ -

 

 که بهم گفت: م یجلوتر رفت یچند قدم هی چپ نگاهش کردم که بهم گفت که دنبالش برم  چپ

 

 . مید یواقعا رس گهید-
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خودم   یبود! با خوشحال وستهیپ  قتیشد آرزوم به حق  یزده شدم، باورم نم جانیکه روبه روم بود ه یکلبه ا دنید با

 انداختم بغلش تو آغوشش فرو رفتم:

 

 . یچه قدر خوشحالم کرد یدون ینم-

 

 باال آوردم به صورتش نگاه کردم: سرم

 

 که من کلبه تو جنگل دوست دارم!؟  یدونستیاز کجا م-

 

 : دیکش لپم

 

 ! دونمیم یمن همه چ-

 

 نکن بگو  تی اذ-

 

 زد:  لبخند

 

تو رو ببرم تو کلبه که وسط جنگله،  خوامینکنه، به مامانت گفتم که م دایما رو پ یببرمت که کس ییجا  کیقرار بود  -

 شد.  ینم یکلبه دوست داره اما، پدرش راض یلیخ نای اونم استقبال کرد گفت آو
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 ! یدو نشون زد ریت  کیتو هم با -

 

 تکون داد:  سرش

 

 ! قاًیدق-

 

 !؟ نجای ا  ارتتیب  شدینم یچرا بابات راض-

 

 ! دیترسیچون م-

 

 نگاه کرد: تعجب بهم  با

 

 د؟ یترس یپدرت م-

 

 آره تکون دادم رو بهش گفتم: یبه معن سرم

 

 ..!ده یداره که شب خودشون نشون م یوحش یها  وونی باالخره جنگل ح-

 

 زد: پوزخند
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 ی ترس ی تو نم یعن ی-

 

 به سمت کلبه رفتم:  رونیبغلش اومدم ب از

 

 عمراً! _

 

 : دیخند

 

 ! شهیمعلوم م-

 

 بهش توجه کنم در کلبه رو باز کردم وارد شدم.  نکهی ا بدون

 

 

 

  یکننده بود..! درسته که کلبه بزرگ ره ی و خ بای ز یلیاز چوب ساخته شده بود.خ زیاطراف کلبه نگاه کردم، همه چ به

بود که آرامش داشتم اونم با وجود آراد   نیاز قصر مجلل بابام دوست داشتم. حداقلش ا شتریجا رو ب نی نبود اما، من ا

 گفت:  همکرد، آراد رو مبل نشست ب یوقت من ترک نم  چ یکه ه

 

 !؟ هینظرت چ-
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 بهش گفتم: جانیه با

 

 ! ه یعال  یهمه چ-

 

 حموم.  یبهداشت سیکه سرو کی کوچ یل یاتاق خواب خ کیخوبه، اونجا هم  -

 

 رفت بهم گفت: یم رونیکه داشت از کلبه ب یتکون دادم که از جاش بلند شد در حال  دنیفهم یبه معن سرم

 

 امیغذا درست کن تا من ب-

 

کردم به سمت آشپزخونه رفتم،   یدرست م یزیچ  کی  دینبود با یرفت، چاره ا  رونیبزنم از کلبه ب یخواستم حرف تا

که اونجا بود خوشحال شدم از توش در   یچند تا تخم مرغ  دنیبا د پنجره بود باز کردم یکه گوشه   یکوچک خچالی

 نجای ا یا گهید زینه حوصله اش داشتم و نه چ  ادرست کنم ام یز یچ نی درست نبود براش همچ  دیشا  یآوردم روز اول 

آشپزخونه نگاه  یقرار نگرفتم همه جا یامکانات  یبود برداشتم، تا حاال انقدر تو ب خچالی  یکه باال یا تابهیبود. ما

رو دستم از  دیشکوندم که روغن داغ پاچ تابهیکنم، تخم مرغ تو ما دایروغن پ  کمی کردم که باالخره تونستم 

افاقه نکرد باعث شد سوزشش   یآب گذاشتم ول ریش  ریاون ز یمعطل  یسوزشش اشک تو چشم هام حلقه بست ب

 من نگران شد گفت:  یصورت اشک دنیبدتر بشه.آراد وارد کلبه شد با د

 

 شده!؟  یچ-
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 بهش نشون دادم رو بهش با بغض گفتم: دستم

 

 شد   ینجوری به خاطر تو ا-

 

 . امیاالن م  رمیبگ یزیحواست کجاست، من برم پماد چ-

 

گوشه   هیرو  تابهیکه جزغاله شده بود آه از نهادم بلند شد! ما یتخم مرغ ها  دنیگفتم به گاز نگاه کردم با د یا باشه

قسمت   یپماد باز کرد رو یمعطل یگذشته بود که آراد باالخره اومد ب قهیدونم چند دق ینشستم. نم نیگذاشتم رو زم

  تینگاه کردم با عصبان بدتر شد با حال داغونم به آراد ششبود که سوز  یدونم اون پماد چ  ی. نمدیمال یسوختگ 

 گفتم:

 

 ؟ ی گرفت یرفت  یچ نی ا-

 

 پماد! -

 

 بدتر شد!  یبهترش کن یاومد-

 

 : دیخند

 

 شه.  یسوزه بعد خوب م یم کمیاولش -
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 زد گفت: یچپ نگاهش کردم که لبخند چپ

 

 ! یشد یدست و پا چلفت یکه از من دور شد یاز وقت ، یدستت نسوزوند  یمن بود ی همه وقت که خونه  نی ا-

 

 اتفاق بود.  ستین یطور نیاصالً ا -

 

 به لطف تو، تخم مرغ ها هم سوخت -

 

 که کرده بود اشاره کردم گفتم: یها  دیجام بلند شدم به خر از

 

 . میمون یگشنه نم یاونا درسته سوخت ول -

 

 دستت سوخته!  ، یتو درست کن   خوادینم-

 

 درست کنه؟  یپس ک-

 

 غرور بهم نگاه کرد به خودش اشاره کرد، پوزخند زدم: با
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 !؟ یتو درست کن -

 

 آره -

 

 الزم نکرده -

 

 تو هم:  دیکش اخماش

 

 ار یحرف من نه ن یرو-

 

 :دمیخند

 

 کنم ی منم کمکت م یچشم ول-

 

 ؟ یبهتر شد-

 

 آره تکون دادم با عشق نگاهش کردم: یبه معن سرم

 

 من درد بکشم!  یتو باش شهیمگه م-
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 نگاهش کردم: یحرص د، یخند

 

 ؟ یدی خند  یچ  یبرا یجنابعال -

 

 خنده گفت:  ونیم

 

 ! ادیبهت نم ادیحرف زدنا ز نجوریفقط ا  یچ یه-

 

 که  یندار اقتیل-

 

 گاز گذاشتم رو به آراد گفتم:  یبردم با هزار زحمت شستمش رو ر یش  ریسوخته رو ز  تابهیما

 

 ؟ی درست کن  یخوایم یچ_

 

 ! دونم ینم-

 

 رو به آراد گفتم:  دمیاونا خند دنینبود با د یا گهید ز یباز کردم که جز کالباس، نون و نوشابه چ  سهیک در
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 .. یتو درست کن  یداده بود ریپس بگو چرا انقدر گ-

 

 ی بلد باش دیبا  نمیهم-

 

تا خودش درست کنه، رو مبل نشستم به   رونینداشت، کوتاه اومدم از آشپزخونه اومدم ب لنگه   یتو حاضر جواب یعن ی

کرد که از دست   ینم یفکر کیتنم باشه آراد   نیشد که همش ا یشده بود، نم یلباس عروسم نگاه کردم تمام گل

 لباس راحت بشم.   نیا

 

 

 

به من داد کنارم نشست  چ یاز ساندو  یک یدستش بود به سمتم اومد،  چ یکه ساندو  یانتظار آراد در حال یق یاز دقا بعد

 ازش تشکر کردم رو بهش گفتم:

 

 ! ی بکن نی ا  یبرا یفکر  کی شهیم-

 

 تو هم بهم گفت: دیتعجب بهم نگاه کرد، که اشاره به لباس عروسم کردم، اخماش کش با

 

 خطر ساز بشه.  ترسمیفقط م ، کنم یم یاونم فکر یغذا تو بخور فعالً، برا-

 

 ؟ یچ  یبرا-
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 کنن.  دایممکنه ما رو پ ست، ی رفتنمون خوب ن رونیب-

 

 بهش نگاه کردم: ینگران با

 

 . میکه ما شمال دوننیمگه اونا م-

 

 . یشناس یرو نم ایپو یتو آدم ها ینه ول -

 

صورت   یانداخت آراد وقت یفکرشم من به وحشت م یحت یکردند چ یم دایبگم اگه من پ یدونستم چ  یترس نم از

 تو بغلش گفت: دیزد من کش یلبخند آرامش بخش د، یمن د یگرفته 

 

 من کنارتم!  یبترس ستین یازی‘ن

 

 بغض آلود بهش گفتم: یصدا با

 

 .ده یانجام م یکردن من حتماً کار  دایپ ی! بابام برا ستین ایفقط پو -

 

 انجام بده. یکار نیزنگ بزنه که فکر نکنم همچ  سیکه به پل نهی تهش ا-
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 از اشک بهش نگاه کردم رو بهش گفتم: سیخ یچشم ها با

 

 چرا؟ -

 

 کارها دخالت بده.  نجوری تو ا سیوقت دوست نداشت پل چ یه ، ی چه آدم  ایرفته پو ادتی-

 

 رده بود:چند وقت تو ذهنم خطور ک نیدونم چرا بعد از ا  یشدم نم  یجور کی که آراد زد  یحرف با

 

 شده؟   یزیچ نای آو-

 

 با زبون تر کردم رو بهش گفتم: لبم

 

 ! یخبر نداد سیبه پل یکه من از تصادف نجات داد یچرا اون موقعه ا ینداره، ول هی قض  نیبه ا  یربط  دونمیم-

 

شد منتظر چشم   شتریباشه ب ایآراد مثل پو نکهیآراد ترسم از ا  ی ده یصورت رنگ پر  دنیبا د د، یاز صورتش پر  رنگ

 گفت:  دیبزنه، خند یدوختم بهش که حرف

 

 !؟ یدی نبود، چرا پرس ادمیاصالً -
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شده بود   یجور  کیو ترس حالم   یاز حس کنجکاو نکهیشد آدم فراموش کنه، با ا یتعجب بهش نگاه کردم مگه م با

نداشتم   یشک چ یکرد ه یم یاز من مخف یز یآراد چ نکهیبهم بگه ا یکه خودش بخواد همه چ  یاما کوتاه اومدم تا وقت 

بود. با خوردن غذا آراد از جاش بلند   ی من کاف یکردم نباشه همون برا یکه تصور م یخواست اون جور یفقط دلم م

 شد رو بهم گفت: 

 

 د یخر  میبلند شو بر -

 

 ام یب تونمیمن نم-

 

 ؟ یچ  یبرا-

 

 . امیتو مغازه ب یخجالت داره با لباس عروس گل-

 

 زد گفت:  لبخند

 

 فقط اگه مورد پسندت نشد مشکل خودته  ام، یخب من برم زود م  یلیخ-

 

 ندارم!  یشک چ یات خوبه ه قهی سل نکهی در ا-
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 ابروشو داد باال گفت: یتا  کی

 

 اون وقت از کجا!؟ -

 

 خودم اشاره کردم رو بهش گفتم: به

 

 از انتخاب من! -

 

 حرف نداره! ات قهیپس تو سل  یطور  نی اگه ا-

 

 رو بهش گفتم:  دمیخند

 

 د یشا  دونمینم-

 

 تو هم گفت:   دیکش اخماش

 

 . کنمیدرستت م-

 

 بردم، از جام بلند شدم رو بهش گفتم: یدونم چرا از کل کل کردن باهاش لذت م ینم
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 ! ؟ یتونیم یجور  یاالن چ یچند وقت نتونست نی ا-

 

 کلبه باز کرد گفت: در

 

 ! دمیبهت م یدرس خوب  کی برگشتم  دیاز خر -

 

و منم   اره یده تا حرص من در ب یانجام م یکار کی دونستم که حتما  یزدم که اونم در کلبه رو بست رفت. م پوزخند

 شده بودم که از من لجباز تر بود.  شیاخالق اتیخصوص نیصبرانه منتظرش بودم. عاشق هم  یب

 

 

 

آراد من   ومدنی شد و ن یم کی کردم، هوا داشت کم کم تار زشیو تم  دمیبه کلبه کش یدست ادیآراد ب نکهی قبل از ا تا

شدم هر  مونیکه راننده بهم داده بود در آوردم خواستم به آراد زنگ بزنم اما، پش یلیدل نگران کرده بود..! موبا

پرت کردم با پاهام روش زدم   نیزم یرو   لیکنه، موبا دایمن پ لی موبا  نی ا قی از طر دیو شا ومدی بر م ایپو نی از ا یزیچ

  یرو نکهیپنجره جمع کردم و بدون ا   یخودم گوشه  دمیکش غی زد ج رونیکه ب یتکه تکه شد، با رعد برق  لیکه موبا

 نجایا  یزیفکر بود که شمع چ  یانقدر اراد ب دمید  ینم یچ چ یچشم دوختم ه رونیداشته باشم به ب یاشکهام کنترل 

به هق هق افتادم. در کلبه  یزد از زور ترس و دل نگران یدامن م شتریگرگ به ترسم ب یزوزه  ینگذاشته بود، صدا

 بغض آلود رو به اون شخص گفتم: ی..، با صداهیک نمیتونستم بب  یپر کرده بود که نم یاه یباز شد انقدر همه جا س 

 

 !؟ ییآراد تو-
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شد چشم دوختم، دستش دراز کرد از   یم کی که بهم نزد یتو خودم مچاله شدم به اون شخص ومد، ی ازش در ن ییصدا

 چشم هام رو هم گذاشتم:  دمیکش یبلند غیترس ج 

 

 !؟ ی هست  یبرو اون ور، تو ک-

 

ها  هیجرات باز کردن چشم هام نداشتم، ثان یحت ادیکردم که آراد ب یتنم گرفته بود، فقط دعا دعا م یف یخف لرزش

متعجب، نگاهش کردم  دمینفر تو جام پر  کی بلند  یخنده  یبودم که با صدا شیت و منتظر عکس العمل بدگذش یم

 خنده بهم گفت: یبود، با رگ ها مکنم ریهست هر چند که غ یبدم که ک صیتشخ   یکی تو اون تار  دیتا شا

 

 پس!؟  شدیچ ، یتو که دختر شجاع بود -

 

در   تیاش از خودم دورش کردم با عصبان  نهیتر شد با دستم محکم زدم رو س نیبغض تو گلوم سنگ آراد یصدا با

 شد رو بهش گفتم: یکه اشک هام رو گونه ام روونه م یحال

 

 بودم.  ینداشت که تو چه حال  تی! برات اهمکنم یاز ترس سکته م یگینم یا  وونهی تو د -

 

 یکردم و بهش ناسزا م یاش م نهیس یشدم به سمتش رفتم و مشت هام روونه    ینزد با سکوتش عصب یحرف  دیخند

بودم  ده یحد ترس نیتا ا   نکهیکار، از ا ن یانجام بده جز ا یتالف  یکردم برا  یفکر م یگفتم، تو حال خودم نبودم هر چ

مچم قرار گرفت و مانع زدن من شد،  یرو آراد  یکرد، دست ها یتر م   ینبود من ناراحت و عصبان الشیخ  نیو اونم ع

از تماس لب هاش به صورتم گر گرفتم ازش فاصله  د، ینگاه کردم که خم شد گونه ام بوس یتو چشم هاش با دلخور

 گرفتم رو بهش گفتم:
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 ! یندار یتعادل روان-

 

 دونم یم-

 

 رو روشن کن  نجایحرف ها، برو ا نی ا یبه جا-

 

 ..!ینکن  یباشه که بلبل زبون ادتیبه بعد  نی تو هم از ا یول  رمیم-

 

رو لبم نقش بست، منم  یکار هاش لبخند  یادآوریرفت. رو مبل نشستم، با  رونیخواستم جوابش بدم از کلبه ب تا

  یوارد کلبه شد و طول  آراد اد، یلبخند رو لبم م  شیادآورینه به االن که با  شمیپ قهیشده بودم نه به دو دق وونهید

نگاه من  ینگاه کردم وقت نمیتونستم صورتش بب یم االکلبه رو روشن کرد به آراد که ح  یفضا  یکه نور کم دینکش

 زد بهم گفت:  یلبخند  دید

 

 برو لباست عوض کن. -

 

واست به  خ  یدلم نم ینداشتم ول  یدلخور چ یازش ه نکهیو فانوس رو از دستش گرفتم. با ا سهیجام بلند شدم ک از

  یکه اونجا بود شدم لباس از توش در آوردم از همه چ یکیسرعت باهاش خوب برخورد کنم؛ وارد اتاق کوچ نیهم

سارافون به همراه شلوار همرنگش که برام  نداشتمحدم ازش توقع   نای در ، . …برام گرفته بود شال، مانتو، سارافون و 

خوش   یلی . سارافونش خارمیاز بغل بود راحت تونستم از تنم در ب پشیبود تنم کردم، چون لباس عروسم ز  ده یخر

نداشت که صورت  نهییآ  کی نجایکه ا  فیخوبش شک نداشتم فقط ح  ی قهیبود، از همون اول به سل بایرنگ و ز 
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  نیکرد. فانوس از زم یشد زندگ ینم  ینجوری بخرم ا یهمه چ  دیبا  دیبعد که آراد رفت خر یها یسر  نم، یخودم بب

 گذاشتم، کنار آراد نشستم رو بهش گفتم: یبلند یبرداشتم از اتاق خارج شدم و اون رو

 

 بکن  یفکر  کیدر مورد برق  -

 

 کردم.  دایبه زور پ نمی بکنم، هم تونمیم کاریچ-

 

 تفاوت تکون دادم:  یام ب شونه

 

 . دینور کم همه جا رو د  نیکه با ا شهینم-

 

 نگاهم کرد گفت: طونیش

 

 برات!  یکاف ین یتو فقط من بب ، ینیتو همه جا بب  ستیالزم ن-

 

 گفت:  دیچپ نگاهش کردم که اونم خند  چپ

 

 . کنمیم یفکر کیباشه -
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 م؟ یدار  یشام چ-

 

 ی تو بگ دیاون با -

 

 توهم: دمیکش اخمام

 

 درست کنم  یمن چ-

 

 رو پاش گذاشت:  پاهاش

 

 مشکل تو -

 

 از جام بلند شدم:  یعصب 

 

 !؟ یدیخر  یزیدر ضمن مگه چ ، یر یفانوس برام بگ یا یب دیبا یخوایاگه غذا م-

 

 آره -

 

 گرفتم رو بهش گفتم: دستش
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 خوبه بلند شو -

 

 حرف به سمت آشپزخونه باهام اومد فانوس گرفت گفت:  یب

 

 شروع کن فقط دوباره دستت نسوزون -

 

 حواسم نبود.  نکهیرو دستم، اونم فقط به خاطر ا ختی حاال روغن داغ ر  کباری-

 

 حواس شما کجا بود؟ -

 

 لبش بود بهم گفت: یرو گوشه   یکه لبخند کج   یلم داد در حال خچالی به

 

 . یتو فکر من بود دونمیخودم م  ، یبگ ستیالزم ن-

 

 . ستین یاز شام خبر یکل کل کردن ادامه بد نیبه ا  یخوایاگه م-

 

 شدم.  یدر آوردم، مشغول درست کردن ماکارون سهیاز تو ک لی سکوت بهم نگاه کرد که منم وسا تو
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 یکردم. ک یکرد دست و پام گم م ی نگاهم م ینجوریا  یدونم چرا وقت یشده بود، نم ره ی و بهم خ  سادیبغلم وا آراد

 گرفت.  یکردم خنده ام م یفکر م نی به ا یبشه اصالً اون موقعه ها وقت ینجوریکرد اون آراد مغرور ا  یفکرش م

 

 !؟ یخندیم یبه چ-

 

 تکون دادم: نیتعجب بهش نگاه کردم سرم به طرف با

 

 ی چ یه-

 

 گفت: ی تو هم جد  دیکش اخماش

 

 بگو -

 

تصور کرده بود که   یخودش چ شیمن پ  یاز خنده   نکهینداشت، مثل ا  یروان  یباور بهش نگاه کردم تعادل روح نا

 شده بود،:  یعصبان ینجوریا

 

 در مورد تو بود -
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 لبخند داد:  مچهیابروهاش باز شد جاش به ن گره 

 

 خب! -

 

 با عشق به من نگاه کنه! یروز کیکه اون مرد خشک مغرور    کردمیوقت فکر نم  چ یه-

 

 . ومدیمن از همون اول از تو خوشم م-

 

 زده شدم و قاشق از دستم افتاد:  جانیه

 

 واقعاً! -

 

 !؟ یکنیآروم باش، چرا حاال ذوق م-

 

 رو لبم نقش بست: یلبخند

 

 برام جالب بود! -

 

 پشت بغلم کرد سرش رو شونه ام گذاشت:  از
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 برات جالب بود!؟  یچ  یبرا-

 

 تنه زدم: بهش

 

 . کنمیبرو اون ور دارم غذا درست م-

 

 راحت باش چون من راحتم. -

 

 نگاه کردم: بهش

 

 !؟ ییپررو  یلیخ  یدونستیم-

 

کرد کار کردن برام سخت بود   یمن بغل م ینجوری ا یموهام زد، وقت یرو  یآره تکون داد بوسه ا  یبه معن  سرش

 کردم چه برسه به االن: یبا نگاه کردنش دست و پاهام گم م ینجور یهم

 

 ن ی آراد برو رو مبل بش-

 

 گفت: یفاصله گرفت حرص ازم
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 عادته  شهیهم-

 

بشقاب غذا  یغذا حاضر شد، رو  قهیمبل نشست و منم مشغول درست کردنش شدم، باالخره بعد از چند دق رو

 به سمت آراد رفتم: ختمیر

 

 غذا حاضر شد -

 

 گذاشت:  نیزم یآشپزخونه اورد رو  یجاش بلند شد فانوس از تو از

 

 !شی که شکوند یخوب کرد-

 

 برداشت گفت:  لی خورد شده موبا  یتعجب بهش نگاه کردم که تکه  با

 

 که راننده ام بهت داد نبود.  یحواسم به گوش   یکنن، مال خودم شکوندم ول دامون یپ  نیممکن بود با ا -

 

 گذاشتم جلوش،  غذا

 

 شه یتموم م یک-
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 !؟ ه یمنظورت چ_

 

 کنن!  ی م دایباالخره که ما رو پ-

 

 ذارم ینم-

 

 یکنه اعصابم بهم م ینم  رییتغ  یچ یباز ه  نکهیبرداشت و مشغول شد اما، من به کل اشتهام کور شد فکر ا  قاشق

 : ختیر

 

 . میبمون  یمخف میتون یبشه تا ابد نم یهر چ-

 

 بهم انداخت گفت: ینگاه مین

 

 بهتره  یلیخ  ینجوریا-

 

 گفتم: کالفه

 

 ! میباش ینجور یسقف ا   کی  ریکه تا ابد ز  شهینم-
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 : دیخند

 

 بگو آراد با من ازدواج کن..! هوی  یکنی چرا دست دست م-

 

 تو هم رو بهش گفتم: دمیکه زد اخمام کش یزده بهش نگاه کردم، با حرف متعجب

 

 !ی تو اشتباه برداشت کرد-

 

 کنم یفکر نم-

 

 بود.   یگرفتار نی از ا یخالص یبرا  یراه  کی منظور من -

 

 نگاهم کرد: طونیش

 

 باشه!؟  تونهیم یخب راهش چ-

 

 ..!یزنیباز حرف خودت م گمیم یهر چ-
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 خود خودت خسته نکن متوجه حرفت شدم، غذا تو بخور  یب-

 

  یداشتم که از اراد خواستگار نویازش حس ا دمیکش یکنم، خجالت م هیاز دست کاراش گر ایدونستم بخندم   ینم

رو اعصاب من رژه بره، از جام بلند شدم رو   شهیخواست که هم  یآراد انگار دلش م  ینبود ول نیقصدم ا  نکهیکردم با ا

 بهش گفتم:

 

 بخواب ریبرو بگ گهیبسه د-

 

 که دهنش پر بود بهم نگاه کرد گفت: یحال در

 

 خورم یدارم م-

 

 از جلوش برداشتم رو بهش گفتم: غذا

 

 بخوابم.  خوامیمن خسته ام م  یبخور یخوایچه قدر م-

 

 رفت بهم گفت: یکه داشت تو اتاق م  یجاش بلند شد در حال  از

 

 همه آب شدن نداره..! نی ا گهیکردن د  یخواستگار کی-
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هوا سرد بود اما، دوست نداشتم ازش پتو   نکهیبا ا دمیدراز کش نیدر اتاق بست. رو زم دینگاه کردم که خند بهش

  رونیگذشته بود که اراد از اتاق ب قهیچند دق دونم یکردم. نم یندازه که من ازش خواستگار یم کهیبخوام بازم بهم ت

 اومد پتو و بالشت بهم داد گفت:

 

 ر یرو بگ نای سفته و هوا سرد، ا  نیزم-

 

 گرفتم:  ازش

 

 . ی کرد دایاز کجا پ ناروی ا یک ی تو اون تار  یممنون ول_

 

 سخت نبود  ادیز-

 

 ستی سخت ن یچ یتو ه  یبرا-

 

 بهم نگاه کرد گفت: یجور خاص کی

 

 ندارم! عادت -

 

 ی به چ -
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 بخواب ریولشکن، بگ یچ یه-

 

اراد   یرفتار رییتغ  نیحرف وارد اتاق شد، به پتو و بالشت نگاه کردم چه قدر ا یزده بهش نگاه کردم که ب متعجب

 ادامه بدم.  یتونم به زندگ  یم یدونم چطور یآراد از دست بدم نم یروز  کیدوست داشتم اگه 

 

 

 

 ا”ی“پو 

 

بهش نداشتم اما، به  یعشق چ یاولش ه دیرسم، شا یم نایبه آو ی و گرفتار  بتی همه مص نی از ا شد که بعد ینم باورم

 یخواستم با محبت باهاش حرف بزنم بهم ب یاش شده بودم! هر بار که م  فتهیتونستن دروغ بگم من ش یخودم که نم

  یکه م یاونجور یخودش عروس من بشه ول  تی اخواست با رض یسوزوند دلم م  یکرد با حرف هاش من م یم یمحل

به پاش که اون همه نفرت که به من داره  ختمیر  یهمسر خودم بشه تمام عشقم م نایکه آو نکهیخواستم نشد. مهم ا

  یبرا نای بشه تا آو  یزده شدم دل تو دلم نبود که زودتر خطبه عقد جار  جانیجاش به عشق بده! با ورود عاقد ه

رو لبم نقش بست  یبه وصال ما مونده بود، لبخند یکم یل یسمت اتاقش رفتم زمان خ مال من بشه، به شهیهم

 :دمیکش نیی پا ره یدستگ

 

 خانوم من..  یحاضر-

 

فرار   نکهیبودمش تو اتاق بود فکر ا ده ی که د یبار نی کجا رفته بود آخر یعن ی د، یبودن اتاق حرف تو دهنم ماس یخال با

زدم اما   یبود صداش م ده یفا یکردم آروم بشم اما ب یسع دمیکش قی ترسوند. نفس عم یکرده من تا سر حد مرگ م

برام مهم نبود  گریزدم د یاومدم. بلند بلند اسمش صدا م نیی رفتم و پله ها رو پا رونیشد از اتاق ب یداده نم یجواب 
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دونم باهاش بد کردم  یخواست م  یرو م ناینداشته باشه، دلم وجود او یمهمون هست و ممکنه صورت خوش  نجایکه ا

هم دست به کار شدن  هینبود بق  یخونه رو گشتم اما خبر یمجازات بشم همه جا ینجوری نبود که ا  نیحق من ا   یول

داد که زنعمو   یم یدونم چرا دلم گواه  ینممادرش آروم بود  یهمه مضطرب بودند ول نکهیگشتند، با ا یم نای او بالدن

 بهش گفتم: یمعطل یتو هم به سمتش رفتم و ب دمیداره، اخمام کش ایقضا نیتو ا   یدست

 

 کجاست!؟ -

 

 گفت:  تیتوهم با عصبان  دیکش اخماش

 

 که دختر من به خاطر تو حاضر به فرار شد!  دونمیخوب م یکجاست، ول  دونمیمن نم-

 

  یکردم که زنعمو خبر یگفت اما من باور نم یبهم م یکردم به اعصابم مسلط باشم هر چ یهام مشت کردم سع  دست

 نداشته باشه:  نای از آو

 

 . کنمیم دایرو پ  نای که من آو دیمطمئن باش نویا-

 

بود حالم آشفته بود و از   نایکردن آو  دایفکرم فقط متمرکز به پ  رونیزدم ب الی از جانبش نشدم از اون و   یحرف منتظر

زده بود. وارد   بشیغ مونیکه دوستش دارم روز عروس  یتونستم خودم اروم کنم چون کس یدرون غوقا بودم. نم

راد  کنن آ  قیزنگ زدم که تحق ارمیکردم به دست  یم یکار دیخونه ام شدم رو مبل لم دادم. به رو به چشم دوختم با

 ( بهش نگاه کردم:ارمی)دستاریکرد، با ورود سام یبا اون فرار کرده باشه من داغون م نکهیکجاست فکر ا
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 د؟ یداشت یبا من کار-

 

 شنود کن نای تلفن مادر آو-

 

 یبهش م یزنه و در مورد خود اطالعات  یبه مادرش زنگ م نایدونستم که حتماً آو یگفت من تنها گذاشت م یا باشه

 کنم..! داش یزودتر پ یبا مادرش بودم که هر چ نایصبرانه منتظر تماس آو یده و منم ب

 

به جنون   دمیخبر شن نی ا  یزده بود وقت بشیاراد هم غ نکهیکنم جز ا داینتونستم پ یهفته گذشته بود و خبر کی

 به در خورد:  یدم. تقه ا یبهش م  یدرس درست حساب کیشم و  ینم الشیخ یباشه ب نای آو شیاگه آراد پ  دمیرس

 

 ا یآقا پو-

 

 از تختم بلند شدم: اریسام یصدا با

 

 تو  ایب-

 

 من زد گفت:  یبه صورت آشفته   یاتاق باز کرد وارد شد، لبخند در

 

 کردم دایخانوم پ نای آو-
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 : رو بهش گفتم یوصف نشدن جانیکه بهم دادند غرق لذت شدم با ه یخبر با

 

 کجاست؟  یدون یاالن م-

 

 تکون داد:  سرش

 

 . میکجا هست ندار نکهی از ا یاطالعات یکدوم شهر، ول میدون یبله م-

 

 . دیکن شیابیمگه زنگ نزد؟ رد یچ  یعن ی-

 

 زنگ زده و فقط به مادرش گفته که شمال  یمتاسفانه با تلفن عموم-

 

 . میکن  یم داشیزود پ  ای ریشمال، باالخره د  میر  یباهم م کنمیباشه تو برو من لباسام عوض م_

 

کردن  یرانندگ یشد و منم پشت نشستم حوصله  نیسوار ماش   اریخارج شدم، سام المی کردم از و ضیهام تعو لباس

 نداشتم: 

 

 !؟ دیخبر بد  نی خوایبه عموتون نم ایآقا پو-
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 . وفتیراه ب  ستین یازین-

 

نبود ممکن بود که   ینجوریزنگ نزده باشه اگه ا یشد از تلفن عموم  یبه حرکت در آورد، کاش م نی زد ماش استارت

آرامش بخشش تنگ شده بود! همه آدم ها صورت  یچهره ا یشدم، چه قدر دلم برا یراست با خودش رو به رو م کی

شد که اون صورت  یم چ دون یاما نم اشتبرام ند هیبا بق یمن عاشقش بشم فرق  نکهیقبل ا  یدارن حت یمعمول 

 ! …شد ایدن یچهره  نی باتریبرام ز  یمعمول 

 

 

 

 نا” ی“آو

 

به  یانجام کار یآراد نبود حتماً برا  یآواز پرنده ها چشم هام باز کردم، از جام بلند شدم به اتاق سر زدم ول  یصدا با

ذاره باهام کل  یعمرم بود درسته که آراد همش سر به سرم م یروزا  نی هفته که گذشت بهتر کی  نی رفته؛ تو ا رونیب

من بود و به   یکننده  تیبود هم حما  رینظ  یب یزی تو هر چ کهعاشق اخالقش شده بودم    نیکنه اما، من هم یکل م

خواد   یکم مونده بود که م نشیدر زدن کلبه متعجب زده نگاه کردم، هم یکرد. با صدا یموقعه اش غم از من دور م 

 وارد کلبه بشه در بزنه، با خنده بهش گفتم:

 

 تو  یایب یتون یم-

 

 نزد: یحرف
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 آراد! -

 

 زیقدر برام اتفاق افتاده بود که با هر چ نیمدت ا  نیهم فقط سکوت بود، نگران شدم از جام بلند شدم تو ا  باز

کردم  ی سع  دمیکش قیکردن من بود، نفس عم دایهراس من به خاطر پ نی کردم هر چند ا یوحشت م یک یکوچ

فکرش برام عذاب بود، از ترس چشم هام بستم در باز کردم  یرفت که حت یرژه م یمسلط باشم تو ذهنم افکار شوم

باز  دمی کش یاز سر آسودگ ینفس یکس دنیزدم چشم هام باز کردم، با ند ایجرات نداشتم نگاه کنم اما دل به در

  یکلبه رو زد ول نیدر ا یتو دلم جا خوش کرده بود که ک یا گهی ترس د نکهینبود، با ا ایبود که پو یشکرش باق یجا

قدم هام آروم اروم بر   رونیتو خونه نمونم از کلبه زدم ب گهیدادم د ح ینبود، ترج ایحضور پو  ازباز برام وحشتناک تر  

  اوردیخنک که موهام به نوازش در م  میگنجشک و نس یدامحو بشم ص رینظ  یب یهوا  نی در ا شتریداشتم تا ب یم

  یآب یهم شده فراموش کنم. با صدا  هیچند ثان یاتفاق ها رو برا  نی ا  یبشم همه ا عتیطب  نی شد که غرق ا یباعث م

رودخانه زالل و   دنیبلند به سمتش رفتم با د یزده شدم با قدم ها جانیه دیرس  یها به گوش م یکی نزد نیکه در هم

  رونیاز کلبه ب  ادیبود که ز ریقدر ذهنم درگ نیهفته ا  کی  نیرو لبم نقش بست تو ا یآرامش بخشش لبخند یصدا

با هزار   دیرس یکه به رودخانه م یب یحرف زدم. از ش یشهر رفتم با مادرم تلفن هکه ب  یرفتم جز دو سه بار ینم

خواست   یبه تنم افتاد اما، دلم نم  یآب لرزش  یرفتم، کفشم از پاهام در آوردم، فرو کردم تو آب سرد نیی زحمت پا 

شد که زمان  یماستشمام کردم، کاش  رینظ یب نیا  یکه لذتش رو از دست بدم، چشم هام رو هم گذاشتم و هوا 

ها با وجود آراد   نیبود اما همه ا  رینظ  یبرام ب نجای درسته که ا با، یز  عتیطب نی توقف کنه و فقط من بمونم ا نجایهم

کنم   قی ها بشم و آرامش تو وجودم تزر ییبا یز  نیتونستم غرق ا   یآراد از من دور بود نم یبودم ول  نجای اگه ا  یبود حت

 من نخواهد داشت..!  یبرا  ییبا یز چ یا برام بدون رنگ و هیآراد کنارم نباشه دن یچون وقت 

 

 

 

پر آرامش   یبزنم که صدا یاز ترس ضربان قلبم اوج گرفته بود خواستم حرف قرار گرفت، دور شونه ام  شها دست

 کرد: آراد گوشم نوازش
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 !؟ یکجا غرق شده بود-

 

 کرد: یگذاشتم به صورتش نگاه کردم که با لبخند بهم نگاه م رو لبم نقش بست، سرم رو شونه اش یلبخند

 

 آراد! -

 

 زد:  میشونیرو پ ی بوسه

 

 جانم -

 

 ؟ ی اومد یتو ک -

 

 چطور!؟ -

 

 در کلبه رو زد.  یک یآخه -

 

 م کرد نگاه دیخند

 

 ! یبود تو
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 آره تکون داد،  یبه معن  سرش

 

 . دمیچه قدر ترس یدونینم  یکشیتو خجالت نم -

 

 ولم کن -

 

 گفت: بهم توجه به حرفم،  بدون

 

 ! شمیات م فتهیش شتریمن ب یخوریحرص م یوقت  یدونیم-

 

تابش  یب دی شن یاز آراد م  زیمحبت آم یکلمه ا  یجنبه بود قلب من که وقت یکه زد، درونم غوقا شد چه ب یحرف با

این حس بین ما  ازش دلخور بودم،  شی پ  هیرفته بود که تو چند ثان ادمیانگار  ن، یی شد، از خجالت سرم انداختم پا  یم

  یواژه ا  یمن نبود حت  یآراد تو زندگ نکهی ..! تا قبل انیر یشد که غرق لذت بشم، چه قدر عشق ش یباعث م دو نفر 

 گانه بود اما حاال برام قابل لمس بود:  یعشق برام ب

 

 من!  ینایتولدت مبارک آو -

 

 زده بهش نگاه کردم: متعجب
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 شده!؟  یزیچ-

 

 کل فراموش کرده بودم که امروز تولدمه،  به

 

 مگه امروز.. -

 

 موهام گذاشت:  یچونه اش رو  د، یحرفم پر  وسط

 

 ! یاومد ایآره، چه خوب شد که به دن-

 

 بهش نگاه کردم: دمیخند

 

 یبا کار هات حرصش بد یکه بتون  یدار  یکس یگیراست م-

 

 زد گفت: یلبخند

 

 قاً یدق-

 

 چپ نگاهش کردم، که رو بهم گفت:  چپ
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 . دمیخر یکادو برات چ یبدون یخوا ینم-

 

 بهش گفتم: جانیه با

 

 ؟ ی دیمگه برام کادو خر-

 

 تکون داد گفت:   سرش

 

 برگرد و چشمهات ببند، سوال نپرس! -

 

گردنبند رو گردنم حس کردم، دستم   یبزنم که سرد یتعجب بهش نگاه کردم پشت کردم بهش، خواستم حرف با

کننده بود، اشک تو چشم هام حلقه بست وجود آراد برام  ره یقشنگ و خ  یلیبهش نگاه کردم،خ دمیروش کش

به صورتم زد    یبود، لبخند ه ردنعمت بود، من به سمت خودش برگردوند، تو چشم هام نگاه کرد زبونم قفل ک نیبهتر

 گفت:

 

 دوستت دارم  یلیخ-

 

 بغض آلود رو بهش گفتم: یصدا با
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 منم دوست دارم -

 

نداشت هر آن ممکن   کباره ی  جانیه نیدر آورد، قلبم طاقت ا  یمخمل یکتش جعبه  بی دستش فرو کرد تو ج د، یخند

من   یبود از حال برم، چشم دوخته بودم به آراد که در جعبه رو باز کرد, اشک تو چشم هام حلقه بست، آن رو جلو

 بهش نگاه کردم رو بهش گفتم: تیشکالت با عصبان دنیگفت با د

 

 ! یشعور یب یلیخ-

 

 رو بهم گفت:   تو آغوشش دیاز بغلش رد بشم که من کش خواستم

 

 . یحق انتخاب ندار یناز نکن تو که اول آخرش مال من ایب-

 

 کتش کرد انگشتر تو دستم کرد: بی بهم مجال حرف زدن بده دستش تو ج نکهی ا بدون

 

 برات.  رمیکه زودتر بگ یگفت یبه من م یه  یکرد یکه از من خواستگار یحلقه ا  نمیبفرما ا-

 

آراد   یها هیقدر ذوق زده شده بودم که حواسم به کنا نیتم بود نگاه کردم، اکه تو انگش یزدم به حلقه ا یلبخند

 :دمیروش کش ینبود دست 

 

 کرد.  یتو بودم زبونم قفل م  یمنم جا یالبته حقم دار  ، یبزن  یحرف یخوا ینم-
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 باهات ازدواج کنم!  کنمی گفته من قبول م یک-

 

 بهم نگاه کرد گفت: یجور خاص کی

 

 چشمهات!-

 

تونستم بغض تو گلوم چنبره زده بود و اشک هام بدون   یداشت سر به سر من بذاره اما من نم یسع  شهیمثل هم  آراد

که صدام   یشدند، خودم انداختم تو آغوش پر مهرش و آروم در حال  یداشته باشم رو گونه ام روونه م یکنترل  نکهیا

 بهش گفتم: ومدیبه زور در م

 

 آرزو دارم کیمن فقط -

 

 : دیخند

 

 که اونم منم! -

 

 یآره تکون دادم که من رو دستش بلند کرد تا خواستم مخالفت کنم، من چرخوند با صدا یزدم سرم به معن  لبخند

 بلند گفت:
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 عاشقتم!  نای آو-

 

برام   یزندگ نی ا است، یحس دن نیقشنگ تر  یکه عاشقانه دوستش دار یبه هق هق افتادم، داشتن مرد یخوشحال از

آغوشش و  یآراد بود که با وجود گرما دیمن معنا بخش یکه با حضورش به زندگ یشت کسندا یرنگ تازگ چ یه

 کرد.  یاز همه چ ازین یمن ب غشیدر  یب یها  تیحما

 

 

 

 به آراد نگاه کردم انگار مضطرب بود: م، یوارد کلبه شد  باهم

 

 شده؟  یز یآراد چ-

 

حالت آراد دلشوره  نیبهش نگاه کردم کم کم از ا یکامال مشهود بود، با نگران بهم دوخت، ترس تو چشم هاش نگاهش

 گرفته بودم، 

 

 ده یوقتش رس-

 

 تعجب بهش نگاه کردم: با

 

 !؟ یوقت چ -



 باران عشق 

408 
 

 

 زد:  یتلخ  لبخند

 

 مرور گذشته..! -

 

داشت  یحرف بزنه، اونم حاال که همه چ خواست ازش یکه اراد م یگرفته بودم، واهمه داشتم از گذشته  استرس

 چشم دوخت: نیشد، رو به روم نشست به زم یدرست م

 

  تیو براشون اهم کردند، یکه پدر و مادرم هر شب باهم م یمن پر از اتفاقات تلخ بود، پر از دعوا و مشاجره ا یزندگ-

کرد تا من نترسم از صدا   یبغلم م ومد، یهر شب به اتاق من م کشن، آرتام یم ینداشت که بچه هاش تو اون اتاق چ 

برادر بزرگتر هوام داشت، اون هشت ساله بود و من شش   مثل یبلند پدر و مادرم، درسته آرتام سنش کم بود ول  یها

ا رو مامان دعوا ه نی که باهم داشتند. مقصر ا یبه طالق گرفتند اونم به خاطر اختالف نظر می ساله که مامان و بابا تصم

کم کم  نگذشته بود که م  یمامان موند. چند سال شیبا بابا به تهران اومدم، آرتامم پ نی و به خاطر هم دونستمیم

آشنا   ایدانشگاه قبول شدم اونجا با پو ن یتالشم کردم، تو بهتر  یسخت بود ول   نکهیوضع عادت کنم با ا نی تونستم به ا

 .. یدون  یاش خودت خوب م هیشدم که بق

 

 برام سخت بود: تیوضع نیآراد تو ا  دنینگاه کرد سرم تکون دادم، اشک تو چشم هاش حلقه بست د بهم

 

 دچار بشم! نجای که به ا دمیدیرو نم ایوقت پو  چ یکاش ه-

 

 که زد ضربان قلبم اوج گرفت، منتظر چشم دوخته بودم به لب آراد که حرفش بزنه: یحرف با
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که نظرم عوض شد به خاطر  دینکش ی رد کردن درخواستش طول نید کردم اما، اداد ر شنهادیکه بهم پ یبار  نیاول-

به   ازیشد و من ن یهر چه زودتر عمل م دینداشتم جز موافقت، با یپدرم مجبور شدم قبول کنم چون چاره ا یماریب

با خودم عهد کردم که  نیهم یاز دستش بدم. برا  تونستمیموند نم یفقط اون بود که برام باق ایدن نیپول داشتم، تو ا 

 . زنمیم  دشیق شهیهم یعمل برا   ی نهی و بعد از جور کردن هز مونمیکار نم نیتو ا  ادیز

 

 زد: پوزخند

 

نشد و اونم من ترک کرد، بعد از مرگ پدرم تو  زیآم تیپدرم عملش موفق خواستم، ینشد که من م یاونجور یول -

کار ول نکنم   نیکرد که ا  یبهم گوشزد م ایپو   یروح یگرفتار ن یدرست، تو ا  یغلط و چ ی چ  دونستمیشک بودم نم

 یکار رو آوردم هر کار نیشدم به ا اشبشم. دوباره خام حرف ه یخودم کس یبرا یندارم تو زندگ یحاال که کس

 یو م شدندینم المیخ یبهشون گفتم، رد کردند ب یوقت شمیاالن با فکرش هم ناراحت م یکه حت دادمیانجام م

 یقلبم از سنگ شده بود ول  نکهیبا ا گه ید یجوون به کشور ها یی خواستند که براشون کار کنم اونم قاچاق دختر ها

بماند که چه قدر ضربه خوردم و تمام   رون، یبود اومدم ب ی. از گروهش با هر جون کندنمبش نی به ا  یراض تونستمینم

 نموند.  یبرام باق یز یچ الی که با درس خوندن دارم و اون و یهام فروختم و جز شرکت ییدارا

 

 از اشکم نگاه کرد: سیخ یچشم ها تو

 

 ! مونمیپش یول   رید دونمیجز گناه بلد نبود م یکه کار گهید  یادم کیقبل تو من خودم گم کرده بودم شدم -

 

 ادم ها باشه: نجوریتونستم باور کنم که آراد هم جز ا  یاز اشک بود نم سیخ  صورتم
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 ! … ایو   یبمون شمیپ  یحاضر قی با تو که با دونستن حقا میاالن تصم-

 

رو گونه امم   ی شتریکرد از جاش بلند شد به سمت اتاق رفت، با رفتنش بغضم شکست و اشک هام با شدت ب سکوت

  کمی  دیزدم تا شا رونیخودم نجات بدم، از کلبه ب یجور یدونستم چ یکرده بودم که نم ر یگ یشد تو مخمصه  رونه

 میتونستم به زندگ یبدون آرادم نم  یباشه ول  یم اد نیبود. برام سخت بود که آراد جز همچ  ده یفا یآروم بشم اما، ب

شده بودم، وارد کلبه شدم به سمت اتاق   ج گی ، …کامالً معلوم بود اما بود و صداقت از چشم هاش مونیادامه بدم! پش

برداشت کرده بود که از خودم روندمش،  نیخودش ا  شینکنه به خاطر سکوت من پ دیآراد دلم لرز دنیرفتم اما با ند

ند صداش زدم  بل صدای با ، …اراد ینه سخت تر از دور یسخت بود ول قیحقا  نی از ترس به هق هق افتاده بودم برام ا

 زدم: ادیرفتم، بلند فر رونیاز کلبه ب ومدین ییصدا  یول

 

  یگذشته رو تکرار نم گهی! د یمون یپش ی گیمگه نم تونمیمن بدون تو نم یبر  یمن ول کن یآراد برگرد، چطور تونست -

 ..! ی. پس چرا رفتیکن

 

 نشستم،  نیزم رو

 

 آراد! -

 

 جانم! -

 

 بود، از جام بلند شدم خودم انداختم تو آغوشش:  ساده یکردم که پشتم وا  یبه عقب نگاه  یخوشحال با
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 …من ادیبه سرم م  یکه چ یفکر کرد ج یکنم ه یبدون تو زندگ یمن چطور یگینم ؟یکجا رفت-

 

 : دیحرفم پر  وسط

 

 آروم باش رفتم قدم بزنم. -

 

 رو موهام کاشت:  ینوازش کرد، بوسه ا  موهام

 

 ی مونیم شمیپ-

 

 اره تکون دادم بهش نگاه کردم، لبخند زد: یبه معن سرم

 

 گذشته ام  دنیبعد از فهم یحت-

 

 چشم هاش نگاه کردم: تو

 

 !؟ یستین مونیمگه پش-

 

 هستم! -



 باران عشق 

412 
 

 

 زدم: لبخند

 

 ایدن نی که تو ا  یهست یادم  نیمن بهتر یمهم االنه که برا ، ی بود  یکه گذشته ات چه آدم ستیپس برام مهم ن-

 ..!دمید

 

 من محکم در آغوش گرفت.  دیخند

 

 

 

شدم، آراد به سمتم اومد دست هام قفل دست هاش کرد به آراد نگاه کردم که کت و شلوار تنش بود   اده یپ  نیماش از

  میکه تو زندگ یهمه مشکالت  نیاونم بعد از ا  نمیبب یروز نیشد که همچ  یو موهاش رو به باال شونه زده بود، باورم نم

و به انتخاب خودمون    میدو سه روز باهم پاساژ رفت نیتو ا  م، یداشتم! به اصرار آراد قرار شد که باهم زود ازدواج کن 

شب خاص   نی خودمون ا یقرار شد که برا می ریجشن بگ یروز عروس نینبود که باهاش ا   یچون کس م، ی لباس گرفت

دامن لباس عروسم باال گرفتم و  م، ی ازدواج کن  مینو ما نتو وفتهیب  یکه اتفاق دمیترس  ی! استرس داشتم م…میکن

  دنیبعد از د ی خانوم جوون  م، یشدن عقد عکس بنداز یقرار شده بود که قبل از جار  میبا آراد وارد باغ شد اهنگهم

رفت با تعجب بهش نگاه کردم که  نیو بعد از گرفتن چند تا عکس، آراد به سمت ماش  یکرد به سمت ییما ما رو راهنما

 دستش بود به سمتم اومد با لبخند بهم نگاه کرد گفت: یکه جعبه  یدر حال

 

 بپوش  نی ا-

 

 لباس عروس، متعجب به آراد نگاه کردم رو بهش گفتم:  دنیجعبه باز کردم با د در
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 بود!؟  ن یبه ا  یازیچه ن ست، یمگه االن لباس عروس تنم ن-

 

 جبران کنم.  ینجوریا رم، یفعالً برات جشن بگ خواستم القل نتونستم-

 

 زدم: لبخند

 

 ! غت ی در یب یها  تیبرام، با وجودت حما  یتو همه جوره جبران کرد -

 

 زدم که آراد گفت:  یزد از آرامش لبخند  میشونیرو پ  یگذاشت رو صورتم بوسه ا دستش

 

 برو لباست عوض کن -

 

اونا خجالت زده شدم رو  دنیکنه با د یعکاس داره ما رو با لبخند نگاه م دمیگفتم نگاهم ازش گرفتم که د یا باشه

 بهش گفتم:

 

 عوض کنم؟  تونمیکجا م-

 

کردم موهام خراب نشه تنم کردم،  یم یکه سع ییلباسم و دقت ها  ضیکرد و بعد از تعو ییراهنما  یبه سمت من

  نیلباس عروسم آس نیتونستم چشم ازش بردارم مدل ا  یکننده بود که نم ره یو خ بایقدر ز نیا دمیبهش کش یدست
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خراب نشده،  شمیموهام و آرا  نکهیاز ا  نانیاطمنگاه کردم و بعد از  نهییپف داشت، خودم تو آ  کمیدار بود و دامنش 

 رو لبش شکل گرفت:  یمن لبخند دنیبه سمت آراد رفتم، اراد با د

 

 ! یخوشگل شد-

 

سوار   م، ی اومد  رونیاز باغ ب میداد تیمختلف باالخره رضا یعکس گرفتن با ژست ها یلبخند زدم. بعد از کل بهش

  یدست ها ونی آراد دست هام م م، یدیگذشته بود که به جنگل رس  یساعت میآراد به سمت کلبه روند. ن می شد نیماش

وارد  اره، ی ما رو به عقد هم در ب نجایه عاقد در ا ک دقرار بو م، یمردونه اش قفل کرد باهم قدم زنان به سمت کلبه رفت

 رو کاناپه نشستم رو به آراد گفتم: م، یکلبه شد

 

 اد یچرا نم-

 

 . ادیم میدار  تیی که باهم آشنا یینگران نباش از اونجا-

 

 ی تو هم همه جا آشنا دار-

 

 نزد: یحرف  دیخند

 

 محضر؟  میچرا ما نرفت-_
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 . میکنیعقد م میباشه بدون اجازه پدرت دار  یباشه بهتره، ممکن بود تو محضر برامون دردسر بشه هر چ نجایا-

 

در مورد   یبودم القل بابام همه چ دوار یروز عمرم کنارم بودند، ام نی بابام دلم گرفت کاش خانواده ام تو بهتر ادی با

روز همه کنارم  نی من نبود تا ا یتو زندگ  ییا یشد که پو یمن سخت بود کاش م یازشون برا یدور نی بفهمه ا ایپو 

دونم چند   یمن رقم زده بود..؛ نم  یبرا یگر ید زیچ  سرنوشتکه   فیکردم اما، ح یباهاشون قسمت م مویبودند و شاد 

به اراد انداختم  ینگاه میزده شدم، کنار اراد جا گرفتم، ن جانیگذشته بود که باالخره عاقد اومد، با ورودش ه  قهیدق

 داد؛ لبخند زدم:  لی که شناسنامه مون به عاقد تحو

 

 یفکر همه جا رو کرده بود -

 

 : دیخند

 

 رو از مامانت گرفتم. نایا  تی نکنم همون شب قبل عروس شهیمگه م-

 

خواست   ی زد دلم م   ینم یشده بود حرف ره یحرف بهش نگاه کردم، اونم تو چشم هام خ یصورتش نگاه کردم ب به

چشم ها تمام  نینبود تا عشقم با کالمت بهش بگم هم یازیتو چشم هاش نگاه کنم دم نزنم، ن  ینجوریهم شهیهم

ب ضربان قلبم محکم گرفتم از اضطرا دآرا  یفهموند، عاقد دفترش باز کرد، دست ها یکه بهش داشتم بهش م یعشق

شده بود تو   قیکه تو وجودم تزر  یعقد، از شاد  یبه ما زد شروع کرد به خودن خطبه  یتند شده بود! عاقد لبخند 

 رفت،  یلبخند از لبم کنار نم  یو لحظه  دم یگنج  یپوست خودم نم

 

 لم؟ یوک-
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که تونست قلب من به   یآرزو دارم که اونم آراد..! کس کینداشته باشم به قول آراد، من فقط  تیشد رضا یم مگه

لرزون   یآره تکون دادم و با صدا یاشک تو چشم هام حلقه بسته بود، سرم به معن  یسمت خودش بکشه، از خوشحال

 گفتم:

 

 بله!-

 

 

 

  یآرزو بود، بعد از بله گرفتن آراد عاقد برامون یاز خوشحال نباریشد اما، ا ری از چشم هام سراز یاشک قطره 

 زد گفت:  یرفت، به آراد نگاه کردم که لبخند رونی کرد از کلبه ب یخوشبخت 

 

 ی مال خودم شد گهید-

 

 من مال تو بودم! -

 

 : دیسمتم اومد، گونه ام را بوس به

 

 من!  ینا یدوستت دارم آو -
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توستم   یبزنم و بلند بگم دوستش دارم اما، نم ادیخواست منم فر  یشد که من زن اراد شده باشم، دلم م ینم باورم

 یبه آراد م میبزنم و فقط اشک هام بودند که خوشحال یذاشت حرف  یکرده بود نم ریکه تو گلوم گ یبغض  نیا

 از اشکم اخم کرد گفت: سیصورت خ دنیفهمودند، آراد با د

 

 !؟ ی کنی م هیچرا گر-

 

 یکه اون روز بهش م یکردم مرد  یوقت فکرش نم چ یخفه کردم، ه  اش  نهیانداختم بغلش و هق هقم تو س خودم

  یمرد دوست داشتم و م نیدر حقم تموم کنه..! با تمام وجود ا  ی برام مردونگ ینجور ینبرده ا تیاز انسان ییگفتم بو 

ر منه ما رو از هم جدا کنه چون آراد همس تونه ینم یکس گهیرومونه و د شیپ  یدیجد یزندگ  نیدونستم که بعد از ا 

کنار رودخانه   م، یرفت  رونیآراد دستم گرفت و با هم از کلبه ب اورد، یمن االن زن آرادم من به وجد م نکهیفکر ا  یحت

 آراد بهم نگاه کرد: م، یساد یوا

 

 ازت تشکر کنم!  یجور یچ  دونمینم-

 

 به لب نگاهش کردم: لبخند

 

  ریی نداره مهم االن که تغ یتیاهم چ یدر ضمن گذشته ات برام ه خوام، یمن فقط وجودت م ستیبه تشکر ن ازین-

 !یکرد

 

 اونم به خاطر وجود تو! -

 



 باران عشق 

418 
 

 زدم: چشمک

 

 دونم یم-

 

 یکنه مگه م یبه اون روز ها فکر هم نم  یحت گهیکه االن د یمرد  ی.گذشته دیدراز کرد من به آغوش کش دستش

گذشت   یبشم که به خاطر من از همه چ  یمرد الیخ یتونستم ب یکه نم یداشته باشه، اونم وقت  تی شد که برام اهم

  نیکه ب یحس  نی . ارمیبگ ده یتونستم ناد یکردم نم یکار م یکه بهش داشتم چ یشدم با عشق یم الشیخ یبود، اگه ب

  تشیکه از خودش و شخص یکرد و من چه خوش شانس بودم که باعث شدم آراد رییهمه تغ نیما به وجود آمد آراد ا 

 فاصله گرفته بود دوباره برگردونم. 

 

 

 

 … ماه بعد کی

 

 زد:  یلبخند دیمن د ی ده یصورت رنگ پر یاتاق شدم، دکتر وقت  وارد

 

 دخترم!  نیبش-

 

  نیکه با لبخند مهربون قصد در آروم کردن من داشت، ا  یبودم، رو مبل نشستم چشم دوختم به زن مسن مضطرب

آراد   یوقت  یزدم حت  یخوردم پس م  یکه م ییداشتم مدام حال تهوع داشتم و هر غذا  یب یحالت عج  کیچند وقت  
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گرفتند. االنم منتظر جوابش   شیآزما مناومده بودم دکتر که از  شد؛ به اصرار آراد یشست حالم بد م یکنار من م

 شدم: یض یدچار چه مر  نمیبودم که بب

 

 مبارک باشه -

 

 تر کرد: ضی متوجه حرفش نشدم، لبخندش عر دید یزده بهش نگاه کردم، وقت متعجب

 

 ی به گردن دار یبزرگ تی مراقب خودت باش، چون تو االن مسئول شتریبه بعد ب نیاز ا -

 

 بهش نگاه کردم: ناباور

 

 من..، بچه..!-

 

که   یط ینداشتم و به خاطر شرا یناراحت، هنوز خودم سن ایدونستم خوشحال باشم  یسرش تکون داد، نم دیخند

که بهم   ییخواست که االن حس مادر بودن تجربه کنم، از جام بلند شدم که دکتر بعد از سفارشات ها  یداشتم دلم نم

 بلند شد نگران گفت:  جاشاز  دیمن د  یصورت گرفته  یآراد وقت رون، یز اتاق اومدم بکرد ا

 

 گفت!؟  یاتاق، دکتر چ امیمن ب یچرا نخواست-

 

 گلوم گرفت: بغض
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 آراد! -

 

 شده؟  یچ-

 

 با حرص گفت:  نباریکردم که ا سکوت

 

 ! یجون به لبم کرد گهیبگو د-

 

 چشم هاش نگاه کردم: تو

 

 ی شیبابا م یدار-

 

 : دیخند

 

 ! یکن یم یشوخ 

 

 تکون دادم: نیبه طرف سرم
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 بود.  یکاش شوخ-

 

 :دیبهم زد، با دو انگشتش گونه ام کش یلبخند

 

 . یآبغوره گرفت نیبه خاطر ا  وونهید-

 

 نگاهش کردم: دلخور

 

 یکه بفهم  یست یمن ن یجا-

 

 قفله به عقب برگشتم رو بهش گفتم: دمیرفتم، خواستم در باز کنم که د نینموندم به سمت ماش منتظرش

 

 باز کن-

 

زد توجه   یکه بهم م ییبه حرف ها ادیقدر اعصابم خورد بود که ز  نی باز کرد پشت فرمون نشست تو راه به کلبه ا در

 شدم، به سمت کلبه رفتم: اده یپ ن یکردم، با توقف ماش ینم

 

 صبر کن  نای آو-
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 : دیمن کش ینکردم که خودش بهم رسوند بازو توجه

 

 معلوم هست تو چته -

 

 فعالً زوده -

 

 شد:  ره یچونه ام تو چشم هام خ ریگذاشت ز  دستش

 

 زوده  یچ-

 

 بچه دار شدن  یبرا-

 

 زد:  لبخند

 

 ه؟ یاشکالش چ-

 

 چونه ام برداشتم:  یاز رو  دستش

 

 !؟ هیاشکالش چ  یپرس یبعد م ستیبا خودمون مشخص ن فمونیما هنوز تکل-
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 ی به من اعتماد ندار-

 

 به حرف من نداشت  یربط  نی ا-

 

 هاش دو طرف شونه ام گذاشت:  دست

 

بذارم  هیشده باشه حاضرم از جونم ما  یحت  د؛یکه نذارم جفتتون از من دور بش دمیاما، قول م کنمیدرک م تینگران-

 . کنمیمحافظت م یاما از تو دخترم به خوب

 

 :دمیخند

 

 دختر یدونیکجا محاال از -

 

 دختر باشه دیبا یول   دونمینم-

 

 توهم: دمیکش اخمام

 

 خوامیمن پسر م-



 باران عشق 

424 
 

 

 توهم:  دی مثل من اخماش کش اونم

 

 کوچولو!  شهیهمون م گمیمن م یهر چ-

 

 مطمئن نباش  ادیز-

 

 زد،  پوزخند

 

 به بعد مراقب دخترم باش.  نیدرست کن که باباش گشنشه، از ا ییغذا کیحرف ها برو   نی ا یبه جا-

 

 بعد من بذار کنار  ادیب ایحداقل بذار به دن -

 

 گفت: د یخند یکه م یهام آروم برداشتم که اونم قدم هاش هماهنگ کرد در حال قدم

 

 ی کنی م یحسود-

 

 کنم! یحسود دینه چرا با-
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 زد  یلبخند

 

 . ره یگیمن نم یتو رو برا  یکس جا چ یه-

 

 بزنم که حال تهوع گرفتم از خودم دورش کردم: ینگاه کردم، خواستم حرف بهش

 

 نشو  کمینزد-

 

 تعجب بهم نگاه کرد، دلخور گفت:  با

 

 ذاره؟یداره کنار م یحاال ک-

 

 رو بهش گفتم: دمیاون حالم خند با

 

 بشه کمیشما دوست نداره باباش نزد  یفکر کنم بچه -

 

 کرد: یزی ر اخم

 

 غلط کرده!-
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 تفاوت تکون دادم:  یام ب شونه

 

 عاقبت پدر شدن  نمیا-

 

که ناراحت شده بود کنارم  یحال رو مبل نشستم که آراد در حال یکلبه شدم که اونم پشت سر من اومد، ب وارد

 دادم رو به آراد گفتم: می نیبه ب ین ینشست، از عطر تنش حالم بدتر شد چ

 

 برو اون ور  ست، ینکن آراد حالم خوب ن تمیاذ-

 

 !؟ یگیم یجد-

 

 رفت.  رونیزد از جاش بلند شد، از کلبه ب یلب غر م  ریکه داشت ز  یتکون دادم، که در حال سرم

 

 

 

 ا”ی“پو 

 

 : دمیکوبوندم، غر  زیمحکم به م تی عصبان با
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 . دیکن  دایازش پ یرد  دیهنوز نتونست   یماه گذشته ول کی  دیکن یم یمعلوم هست شما چه غلط-

 

 بود رو بهم گفت:  ده یترس  یکه کم اریسام

 

 استان همه شهراش..  نی تو ا  میتونیبا مادرشون تماس نگرفته ما هم که نم-

 

 :دمیحرفش پر  وسط

 

 ی کنیم  دایرو پ نایآو  یول  یگردی شده باشه همه جا رو م-

 

ازشون   یشده بودند که رد میمعلوم نبود کجا قا دمیتو موهام کش یرفت، کالفه دست  رونی تکون داد از اتاقم ب  سرش

زنگ    یکجاست، با صدا نایکه من بفهمم آو یزد و نه نشونه ا یبه خانواده اش م یکنند، نه تماس داینتونستند پ

 برداشتم اتصال برقرار کردم: لیعمو موبا  امن دنیبه صفحه اش نگاه کردم با د دم، یکش قینفس عم  لمیموبا

 

 جانم عمو -

 

 نشد  یهنوز خبر-

 

 نه-
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 ی کنی م کاریچ ینه تو اونجا پس دار یچ  یعن ی-

 

 بلند رو بهش گفتم: یصدا با

 

 کنم یاحترام یبهتون ب  خوامینم دیهستم، پس مواظب حرف زدنتون باش یخودم عصب یمن اندازه کاف-

 

 یدرد دمیکوب زیسخت بود، دست هام مشت کردم رو م نایاو  یبرا دنیپرت کردم، انتظار کش زیقطع کردم رو م تلفن

 و کشتن اراد بود.  نای کردن او دایکردم چون ذهنم فقط معطوف به پ یحس نم

 

 

 

 “آراد”

 

 ..، به سمتش رفتم:ساده یکنار رودخانه وا دمیرفتم که د رونینبود، از کلبه ب نایچشم هام باز کردم او یوقت صبح 

 

 !؟ یکنیم کاریچ-

 

 دستش رو قلبش گذاشت:  د، یکش ینیه
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 چه وضع اومدنه!  نی ا-

 

 

 

 

 

 اش زدم: ده یبه صورت ترس  یلبخند

 

 ی بود  یمحو چ-

 

 ذوق گفت:  با

 

 رودخانه -

 

 زد گفت: یگذاشت رو شکمش لبخند دستش

 

 با بچه ام خلوت کرده بودم-
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 که مهم نبود برات روزیتا د-

 

 کرد: یزی ر اخم

 

 ست ین یطور نیاصالً ا -

 

 باشه پس تو به خلوتت ادامه بده من برم-

 

 نگاه کرد: بهم

 

 یریکجا م-

 

 داره؟  تی اهم-

 

 بهم نگاه کرد: متعجب

 

 !؟ یچ-

 

 :دیخودم اشاره کردم، خند به
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 ی عی طب زای چ نیآراد ا -

 

 توهم: دمیکش اخمام

 

 م یدیما که ند-

 

 برم که صدام زد، به سمتش برگشتم: خواستم

 

 ی خوایم یچ-

 

 به دندون گرفت:  لبش

 

 کردم  یزیچ کی هوس -

 

 نگاهش کردم:  طونیزدم، ش یکج  لبخند

 

 بذار شروع بشه بعد خرج بذار رو دست ما! -
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 نگاهم کرد روش برگردوند: دلخور

 

 ! یبر  یتونیاصال، م خوامینم-

 

 گذاشتم رو شونه اش: دستم

 

 ؟ یخوایم یچ-

 

 نکرد:  یا  توجه

 

 ! نای آو-

 

 بلند ازش دور شدم.  یبا قدم ها دمیکش قیکرد، نفس عم میحرص سکوتش

 

 

 

 نا” ی“آو
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نشستم به روبه رو   نیشد که من تنها گذاشت، بغض گلوم گرفت رو زم یبه رفتنش نگاه کردم باورم نم تی عصبان با

خودم آروم کنم که موفق شدم زود رنج   کمیکردم  یسع دمیکش  قیشدم، حالم به کل گرفته شده بود، نفس عم ره یخ

خودم بودم   یبلند شدم قدم زدم، تو حال و هوا  جامها هم زود رنج تر شده بودم، اشک هام پاک کردم از  یبودم تازگ

اون ها آب  دنیبود ذوق زده نگاهش کردم با د زونیبهش آو یکوچک یجنگل یکه پرتغال ها یدرخت دنیکه با د

ازش   دنیبچشم، ناچار به اون ور رودخانه نگاه کردم پر رشینظ یدهنم قورت دادم دلم بد هوس کرده بود که طعم ب 

ممکنه   نکهیممکن نبود اون چند تا دونه پرتغال به کل چشمم کور کرده بود که حواسم به ا  ریغ ما، بود ا یکار سخت

تونم   یدونستم م یبود و نم ادیشدت اب ز دمیاومدم به رودخانه رس نییبه زحمت پا یرسه نبود. از بلندب بیبهم آس

عقب   بلند آراد یخواستم بپرم که با صدا دمنه، پاهام دراز کر ای بود بشم  کمیکه نزد یرو تخت سنگ دنیموفق به پر 

 گفت:  تی تازه کرد با عصبان ینفس دیبهم رس یوقت د، یدو ی گرد کردم بهش نگاه کردم، که با سرعت به طرفم م

 

 ! وونهیبود دختر د  یچه کار نی ا-

 

 تو هم: دمیکش اخمام

 

 خب هوس پرتغال کردم-

 

 نه!؟  یعقل ندار-

 

 رودخانه اشاره کرد  به

 

 آبو  نیشدت ا  ین یبینم-
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 تفاوت تکون دادم:  یام ب شونه

 

 خواست یدلم م-

 

 ی ها اعصاب خورد کن شد یتازگ-

 

 بهش نگاه کردم: یاشک  یچشم ها با

 

 رفتار کن.  ینجوریبگذره بعد ا مونیسال از عروس  کی بذار -

 

 سمت خودش بغلم کرد:  دیزد من کش یلبخند

 

 شدم فقط به خاطر تو بچه مون بود.  یاگه عصبان  هیحرفا چ نی ا-

 

 ال تهوع گرفتم از خودم دورش کردم که اخماش رفت توهم: عطر تنش ح از

 

 ! هیچه رفتار نی ا  فهممیمن نم-
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از من   دیبه موهاش کش یدهنم بهش اشاره کردم از من دور بشه، نفسش کالفه فوت کرد دست یگذاشتم جلو  دستم

 دور شد:

 

 خوب شد!؟ -

 

 اروم گفتم:  یبهش زدم با صدا یمواجه شدم، لبخند  شیاره تکون دادم که با صورت عصب یبه معن سرم

 

 آراد! -

 

 بهم انداخت: ینگاه مین

 

 بگو -

 

 پرتغال ها اشاره کردم: به

 

 ی نیچ یبرام م-

 

 تعجب نگام کرد: با
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 ؟ ی گیم یجد-

 

 . کننیم یزنشون هر کار  یمردم برا ی شوهر ها ه، یاره مگه چ-

 

 ستم ین  هیمن مثل بق-

 

 گفتم: کالفه

 

 گه یبرو د-

 

  دیتاسف تکون داد پر   یکردم که سرش به نشونه  یداشتم بهش نگاه م جانیرودخانه شد با ه کیلب غر زد، نزد ریز

 گفتم: یبا نگران دمیکش یبلند غیبود پاهاش سر بخوره که ج کی رو سنگ نزد

 

 ! ؟ یآراد خوب-

 

 چپ نگاهم کرد:  چپ

 

 ! یمن بکش یتونی م نمیبب-
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 . ستیاز جون تو که برام با ارزش تر ن  وه یم نی شدم، ا مونیپش-

 

 از ترس نفسم حبس شده بود: یرو سنگ بعد  دیتوجه به حرفم پر  بدون

 

 خوام یآراد ولکن نم-

 

 زد گفت:  یلبخند دیصورت اشک الود من د  یانداخت وقت یترس اشک تو چشم هام حلقه بست اراد به عقب نگاه از

 

 ی کن یم ینجوریچرا ا -

 

 لرزون رو بهش گفتم: یصدا با

 

 ! ترسم یم-

 

 تر کرد:  ضی عر  لبخندش

 

 ا یمن دست کم گرفت-

 

 نداشتم: دنشیجرات د یهام رو هم گذاشتم حت چشم
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 ؟ یخوا یکدوما رو م-

 

 زدم:  یاراد که کنار درخت بود لبخند دنیصداش چشم هام باز کردم بهش نگاه کردم با د با

 

 ! ی دیسالم رس-

 

 کرد: یزی ر اخم

 

 مگه قرار بود نرسم..! -

 

 اشاره کرد: وه یم به

 

 گه یبگو د-

 

باال بود با دستم بهش  یادیبود چشمم گرفت فقط ز هیپرتغال که درشت تر از بق کیانداختم که  یوسواس نگاه با

 نشون دادم، بهم نگاه کرد:

 

 ی کن یم یشوخ -
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 نه زود باش -

 

 گفت:  یحرص

 

 یی به اون باال  یداد ریهست تو گ نجایهمه ا  نی ا-

 

 گهینکن د  تی اراد اذ -

 

حرف ها  نیانگار اون پرتغال سر سخت تر از ا  یدرخت ضربه زد ول یبرداشت به شاخه  یاطرافش نگاه کرد، چوب به

 بود:

 

 شو  الیخ یب نای آو-

 

 نمونده  یزیچ-

 

 ! یی پررو  یلیخ-

 

زد که   یعالف اون بود و هر بار غر م  قهیچند دق کیبه اون شاخه ضربه زد  یشتریکه اونم با قدرت ب دم، یخند

 گفتم: جانیباالخره پرتغال از شاخه افتاد، با افتادنش دستم زدم بهم با ه
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 ی موفق شد یدید-

 

از اون ور   ی اومد، بماند که وقت به سمتم دیچ گهینزنم.چند تا دونه د  یدادم حرف ح یبهم انداخت که ترج یعصب نگاه 

 زدم: یمردم زنده شدم. پرتغال ها رو از دستش گرفتم، لبخند  دیرودخانه به من رس

 

 ی مرس-

 

 :دیگونه ام کش دیخند

 

 تکرار نشه!  گهی د  یکنم، ول یخواهش م_

 

 زدم:  ییدندون نما  لبخند

 

 کنم  یم  یسع-

 

 چپ نگاهم کرد:  چپ

 

 ارزش داشت  دمیهمه زحمت کش نی که براش ا ییپرتغال ها نی ا  نمیتو کلبه بب   میبر ایب-
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 زدم: چشمک

 

 حتماً داشت -

 

 :دمیباال گونه اش بوس دمیرو گونه ام کاشت، به صورتش نگاه کردم و منم خودم کش  یا بوسه

 

 ! یبود  یات که پسر خوب زه یجا نمیا-

 

فاصله گرفت، با رفتارش دلم   کمیاز من  دیکنم خند ینگاهش م دید یکه وقت دیطرف تو آغوشش کش کی از  من

  میوقت از زندگ چ یکه االن دارم ه یبود که آرامش نی ضعف رفت. بودنش کنارم برام آرامش بود و تنها خواسته ام ا

 کنار نره.

 

 

 

بود که تو   یشب  نی آخر نی شب چشم دوختم ا یاهیشد، از جام بلند شدم از پنجره به س یم کی کم کم داشت تار هوا

از    یدیجد یکه باعث شد صفحه   میخوش زندگ یکرد روز ها یخاطرات برام تداع  نیکلبه بهتر نی. امی کلبه بود نیا

 ورق بزنم،  میزندگ

 

 رون یب  میلباس گرم تنت کن بر-
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زدم، آراد در حال کلنجار رفتن بود تا بتونه   رونیپتو رو برداشتم از کلبه ب رون، ینگاه کردم که از کلبه رفت ب بهش

دستش گذاشت رو   م، یآتش چشم دوخت  ینشستم که اونم کنارم نشست به شعله ها نی درست کنه، رو زم شیآت

 لحن گفت:  نیتر  بای شونه ام با ز

 

 ! نای آو-

 

 چشم هاش نگاه کردم که نور آتش باعث شده بود که چشم هاش برق بزنه،  تو

 

 جانم -

 

 و آروم دم گوشم گفت:  شد تو صورتم خم

 

 عاشقم آوینای من -

 

 رو بهش گفتم:رو لبم نقش بست، ازش فاصله گرفتم  یلبخند

 

 ریفاصله بگ-

 

 لبش بود گفت:  یگوشه   یکه لبخند کج  ینگاهم کرد در حال مشکوک
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 . شدیحالت بد م نایزودتر از ا  دیکه با یگیاگه به خاطر حال تهوعت م-

 

 بگم از جام بلند شدم رو بهش گفتم: یبودم بهش چ مونده 

 

 تو کلبه  میهوا سرد شده بهتره که بر-

 

 نگاهم کرد: طونی گرفت که پرت شدم تو بغلش، ش دستم

 

 اوردم! رتیتازه گ میکجا بر-

 

 : نییهاش دورم حلقه کرد من تنگ تو آغوش گرفت، سرم انداختم پا دست

 

 ولم کن -

 

 چرا -

 

 بهش نگاه کردم: متعجب
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 !؟ یچرا چ -

 

اش منم محکم  نهیگرد شده نگاهم کرد، سرم گذاشتم رو س  یکه با چشم ها دم، یرو گونه ام کاشت،خند  یا بوسه

 بغلش کردم:

 

 که چه قدر دوستت دارم!  یان یدر جر-

 

 گوشم زمزمه کرد: ریز

 

 داره..! یکلمه رو از زبون تو بشنوم باز برام لذت بخش و تازگ نی هر چه قدر ا-

 

 : دمیاش بوس گونه

 

 وقت ترکم نکن  چ یه-

 

 دستاش محکم تر کرد: حلقه

 

 کنم تا روز مرگم!  یوقت ترکت نم  چ یه-
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 بلند کردم با اخم تو چشم هاش نگاه کردم: سرم

 

 یحرف ها بزن نی نشنوم از ا گهید-

 

 کرد گفت: یمردونه ا ی خنده 

 

 هنوز که نمردم -

 

 بهش گفتم: تی اش با عصبان نهیرو تخت س زدم

 

 ! ستمیمنم ن یروز نباش  کیتو اگه -

 

 : دیبوس میشونیپ نرم

 

 رمیبم شهیمثل تو دارم مگه م یک ی  یوقت-

 

 زد ادامه داد:  یلبخند

 

 . رمیمینم ایزود نینگران نباش به هم -
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  شتریاش گذاشت، با آرامش چشم هام رو هم گذاشتم و خودم ب نهی س یسرم رو دینگاهش کردم که خند چپ چپ

 بهش فشردم.

 

 

 

 نشست پرتغال ها رو برام قاچ کرد گذاشت جلوم:  نیآراد کنارم رو زم م، یکلبه شد  وارد

 

 بفرما-

 

 زدم، از دستش گرفتم، گذاشتم دهنم و با ولع مشغول خوردنش شدم: لبخند

 

 وشمزه است! خ-

 

تکه گذاشت دهنش و بعد از    کیآراد شد، اونم   یکه دهنم پر بود سرم تکون دادم که موجب خنده  یحال در

 خوردنش رو به من گفت: 

 

 که ارزشش داشت!  نمیبیم-

 

 دادم: هیتکون دادم، به مبل تک سرم
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 ممنون -

 

 هوس ها نکن  نی از ا گهید یول -

 

  یها ایذهنمون پر بود از رو  مینزد، جفتمون به رو به رو زل زده بود ینگاهش کردم که اونم سکوت کرد حرف چپ چپ

  یشاد نی عمر ا نکهی بود و هم ترس از ا نده یاز آ یالبته من از فکر آراد خبر نداشتم اما مال من هم خوش گهیهم د

صورت   یبهم انداخت وقت  ینگاه می گرفت، آراد ن گلومنتونستم بغض  یکردم پسش بزنم ول  یم یکوتاه باشه..! سع

 توهم: دیاخماش کش دیمن د یگرفته 

 

 شده؟  یچ-

 

 آراد  می باش ینجوریا  دیبا یتا ک-

 

 !؟ هیمنظورت چ -

 

 کردم: یم یبا انگشتام باز نیی انداختم پا سرم

 

 شبه..  کی هام   یشاد نی که ا ترسمیاگه ارامش هست ترس هم وجود داره م میهم شی که پ یچند وقت نی تو ا-
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 : دیحرفم پر  وسط

 

 ! وفته یوقت اتفاق نم  چ یه-

 

 اما-

 

 نا یاو -

 

سرم داد زد اسمم صدا زد که باعث شد اشک هام رو گونه ام روونه بشه، نفسش کالفه فوت کرد دستش  یجور

 سمت خودش: دیگذاشت رو شونه ام من کش

 

 کنارتم!  شهیمگه من نگفتم هم-

 

 تکون دادم، موهام نوازش کرد:  سرم

 

 نگران نباش  گهیپس د-

 

 تونم ینم-
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 زد گفت: ین یبلند کرد تو صورتم نگاه کرد، اشک هام پاک کرد لبخند دلنش سرم

 

 ی به من اعتماد ندار-

 

 ..!یاز هر کس  شتریب-

 

 ام نوازش کرد: گونه

 

 .دمیتو انجام م یبرا  یکه هر کار یدونیم نمیا  یاگه بهم اعتماد دار-

 

دونم چقدر   یآرامش لبخند زدم، خودم انداختم تو آغوشش، محکم من تو آغوش گرفت موهام نوازش کرد، نم با

 گفت:  طنتی گذشته بود که آراد با ش

 

 ! کنهیبه من حالت بد نم  یکی نزد گهید  نمیبیم-

 

 :رونیبغلش اومدم ب از

 

 حواسم نبود -
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 ابروشو داد باال: یتا  کی

 

 داشت؟  یربطچه -

 

 :دمیخند

 

 حال تهوع نگرفتم.  یبود شمیاالن پ یول   دونمینم-

 

 تو دستش گرفت:  دستم

 

 . میبراش اسم انتخاب کن ستیبهتر ن کنهینم  تمونی دختر بابا اذ نیحاال که ا-

 

 کردم: یزی ر اخم

 

 ی زنیپسر باز حرف خودت م گمیمن م-

 

 قفل چشم هام کرد: از صورتم کنار زد چشم هاش موهام

 

 اما، من مطمئنم که دختر   ستیهنوز که مشخص ن-
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خواست که سر به سر  یپسر فقط دلم م  اینداشت دختر  یزد که منم قانع شدم، برام فرق یمطمئن حرف م یجور

 اراد بذارم: 

 

 پاش انداخت: یداد پاش رو  هیبه مبل تک خودش

 

 . یکنیو اگه پسر بود، خودت اسمش انتخاب م  نایآدر  میذاریاگر دختر بود اسمش م-

 

 تعجب بهش نگاه کردم: با

 

 !؟ نایچرا آدر -

 

 : دیخند  ن، ییسرم انداختم پا  اوردمینگاهم کرد، که طاقت ن یجور خاص کی

 

 ر یتو صورتم نگاه کن جوابت بگ-

 

 رو لبم نقش بست، سرم باال اوردم تو چشم هاش نگاه کردم: یلبخند

 

 که شباهت به اسم مامان و باباش داره  یاسم کی  نایآدر-
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 حال دلخور نگاهش کردم رو بهش گفتم: نی با ا یهمه جاش کرده بود، دروغ چرا از اسمش خوشم اومده بود، ول  فکر

 

 نه؟  یخوا یاز من نظر نم -

 

 تو هم با دستم به شونه اش ضربه زدم:  دمیتکون داد، اخمام کش  سرش

 

 م ی توافق کرد-

 

 تفاوت تکون دادم:  یام ب شونه

 

 ن یآدر  میذار یباشه اما اگر پسر بود اسمش م-

 

 دادم: هی گفت سرش تکون داد، سرم به شونه اش تک  یا باشه

 

 ششون یپ   میگردیبر م یمامان و بابام تنگ شده ک یدلم برا -

 

 بهم انداخت: ینگاه مین

 



 باران عشق 

453 
 

 . می که از کشور خارج بش میمجبور  طول بکشه یاد یاگه ز می تونیکه بابات متوجه نشه نم یتا زمان-

 

 تعجب بهش نگاه کردم: با

 

 ! میاز کشور خارج بش-

 

 م یکلبه بر نیاز ا   دیفردا شب با م، ی ندار یا گهید یچاره -

 

 !شهیکلبه تنگ م نیا  یدلم برا -

 

 تکون داد گفت:   سرش

 

 کنن.  دای ممکنه که ما رو پ میجا بمون  کیاگه تو   یول دونمیم-

 

از  یفکر همه جاش کرده اما خارج شدن از کشورم و دور یعن یزنه  یحرف م نی دونستم آراد اگه ا یکردم، م سکوت

 بفهمه..! تی زود تموم بشه و بابا واقع یپدر و مادرم برام سخت بود کاش همه چ
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شد   یاشتم کاش مند یخواستم ازش دور بشم اما، چاره ا یشد..! نم  یتنگ م شیهمه چ یکلبه نگاه کردم دلم برا به

تو    لیخاطرات برام رقم زده بود! آراد وسا نیکلبه بهتر  نیبشه ا یهمراه اراد بچه ام برگردم هر چ نجایدوباره به ا

  نی برد،سوار ماش نیدست من گرفت به سمت ماش  ندارمکه قصد دل کندن  دید  یگذاشت بهم نگاه کرد وقت نیماش

 چ یادامه بدم ه  میبه زندگ ینجوری که ا  نیتموم بشه از ا  یکاش زودتر همه چ ، یدادم به صندل هیسرم تک  م؛یشد

  نمیشد محکوم بودم به صبر تا بب ینم یخواست که مادر و پدرم االن کنارم بودند ول  ینداشتم دلم م یتیرضا

 ینگاه می. نم یبر می خوا یمعلوم نبود که کجا م میگذشته بود تو راه بود  یساعت  میزنه. ن یم رقمبرام  یسرنوشت چ

 بهش انداختم رو بهش گفتم:

 

 !؟ م یریکجا م یبگ یخوا ینم-

 

 ! میشیخارج م رانیدرست نشد از ا  ی چ یبعد از اونم اگه ه میمونیتو آستارا م یچند روز-

 

نداشتم   ن ی تو ماش  یداریعادت به ب  شهیراه بود؛ منم که هم یفکر کنم پنج ساعت  میبر می خواست  یاز رامسر م چون

داشتم به خواب انگار تن و بدنم کوفته بود و هر لحظه از   ازیدادم چشم هام رو هم گذاشتم ن هیتک  یسرم به صندل

 نینداخت. با توقف ماش یکنه من به وحشت م دامیپ ایپو   نکهیگشتم، فکر ا یرفتم بر م یترس و دلهره تا دم مرگ م 

کردن من نداشت، به اطرافم   داریبردم اراد قصد در ب یچند ساعت تو خواب به سر م نی چشم هام باز کردم انگار تو ا

زل زده بودم به  یفتگ یباز کردم به سمتش قدم برداشتم، با ش نی شل شد در ماش شمیارام ن یایدر دنینگاه کردم با د

 : سادیکنارم وا گرفتم، آراد یآروم و چشم ازشون نم  یها موج

 

 خوشت اومد!؟ -

 

 زدم: لبخند
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 ! ر ینظ یب-

 

 که لبخند رو لبم بود بهش گفتم:  یرو بهش در حال دمینگاه کردم، گونه اش بوس بهش

 

 نشناخته بود  یخوب  نی کس من به ا چ یتا حاال ه-

 

 : دیخند

 

 خبر نداشته باشم!  قتیاز عال  شهی مگه م یزنم ینا سالمت-

 

که در حقم کرده بود،  ییها  یتونستم بهش بگم در برابر اون همه خوب یم یتو چشم هاش نگاه کردم چ  یفتگیش با

  یبدون اون نم نکهی فهموند ا یبهش م یاما به جاش چشم هام همه چ ومدیدر ن ییصدا یخورد ول یلبم تکون م

 زد گفت:  یلبخند ارم، یدووم ب یتونستم لحظه ا 

 

 نشونت بدم.  دمونینزل جدتا م می اگه نگاهت تموم شد بر-

 

که   ییال یآراد دستش دور شونه ام حلقه کرد هماهنگ باهم قدم زنان به سمت و  ن، ییکردم سرم انداختم پا  یزی ر اخم

 یلیبزرگ نبود اما خ ادینگاه کردم که ز الیآراد در باز کرد بهم اشاره کرد داخل بشم. به اطراف و  م، یاونجا بود رفت

  آشپزخونه ، …کاناپه  ون، ی ز یدر خودش جا داده بود، تلو یچنه چندان بزرگ که همه  ییرا یپذ   کیقشنگ بود،  کیش

آراد داشته باشه هر چند   ییجا نیکردم همچ  یقرار داشت. فکرشم نم  ییرایاز پذ یکه گوشه ا یو اتاق کوچک نقلی
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 مینکنند، آراد  دایاراد بود ممکن بود که ما رو پکه متعلق به خود  یاصل یها الی که پولدار بود اما موندن ما تو و 

 بهم انداخت رو به من گفت:  ینگاه

 

 . میبمون  نجایاز دوستامه ازش خواهش کردم که ا یکی  یال یو  نجایا-

 

 نگاهش کردم: مشکوک

 

 کدوم دوستت!؟ -

 

 : دیکش لپم

 

 ش یشناس یشما نم-

 

 اتاق اشاره کرد: به

 

 . یهر چند که تا االنم خواب بود ینشست نیوضعت تو ماش نی برو استراحت کن پنج ساعت که با ا-

 

که عاشقانه دوستش   یبهش نگاه کردم چه قدر لذت بخش بود که شوهرت کس یزدم با قدران ییدندون نما  لبخند

کردم رو تخت که وسط اتاق بود دراز    ضیگفتم به سمت اتاق رفتم لباسام تعو  یقدر توجه کنه، باشه ا نیبهت ا  یدار
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دونم چه قدر گذشته بود که خواب بر من   ینم کهبه اطرافم نگاه کنم چشم هام رو هم گذاشتم  نکهیبدون ا دم، یکش

 شد به آغوش خواب فرو رفتم.  ره یچ

 

 

 

 : رونیاز جام بلند شدم از اتاق زدم ب دم، یاز خواب پر یشکستن  یصدا با

 

 آراد! -

 

به سمت   اد، یشد معلوم بود که از آشپزخونه صدا م یم شتریناله ب ینگران شدم، کم کم صدا مدویناله م یصدا

خورد شده ظرف تو اطراف آشپزخونه پخش شده بود، با ترس به آراد نگاه کردم که  یآشپزخونه رفتم، تکه ها 

  دیقلبش بود نگران شدم، دستش گرفتم و به صورتش که سف  یاش رو گهیدستش رو اپن مشت شده بود دست د 

کار کنم   یدونستم چ  یکرد، هول کرده بودم نم یلب ناله م ری شده بود نگاه کردم از درد چشم هاش بسته بود و ز 

دستش بده، زانوهاش خم   یقلب یبودم که حمله  ده یبار ند کیمدت جز  نی خوب شده تو ا گهیکردم اراد د یفکر م

پام گذاشتم،موهاش نوازش   ینشستم و اراد رو نیدور شونه اش حلقه کردم تا مانع فرودش بشم رو زم شد دستم

 که به خودم اومده بودم رو بهش گفتم: یبغض آلود در حال یکردم و با صدا

 

 آراد قرصت کجاست!؟ -

 

بردم و  بشیکرده بود. دستم تو ج  س یکرد اشک تمام صورتم خ یاش خس خس م نهیو س  دیلرز  یهاش م  دست

 دم، یترس ینکردن قرص م  دایدنبالشون گشتم معلوم نبود کجاست از ترس دست هام سر شده بود و از عواقب پ

زدم در اوردم، قرص تو   خندو ترس لب هیاون همه گر   ونیبردم با برخورد دستم به قرص م راهنشی پ بی دستم تو ج
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سرش گذاشتم به خودم فشردم و با  یزور دهنش باز کردم. دست هام رودهنش گذاشتم فکش منقبض شده بود به 

 رو بهش گفتم:  ونیگر یصدا

 

 آراد تورخدا تنهامون نذار، تحمل کن بهخاطر من به خاطر بچه مون..!-

 

چه   دونم یبود.نم  ده یامونم بر هیگر د، ی لرز   یبه صورت مثل گچ اراد چشم دوخته بودم زبونش م یاشک  یچشم ها با

بهتر شد با اون حالش که معلوم بود هنوزم درد داره دستش رو گونه ام گذاشت، اخم   یقدر گذشته بود که آراد کم 

 کرد:  یزیر

 

 نکن، من حالم خوبه! هیگر-

 

 زدم: شیشونیرو پ   یا بوسه

 

 ! … اون وقت شدمیاگه متوجه حالت نم ، یچ دمیرسیم ریوقت من د   کیاگه -

 

داد، تحمل نداشتم قلبم   واری اش به د ه یکرد و تک زیخ می خودش ن کمیام شدت گرفت، آراد  هیادامه بدم گر نتونستم

آراد از دست بدم! دست هاش که از هم باز شد کنترلم از دست دادم خودم تو آغوشش پرت  دمیترس   یقرار بود م یب

 آروم دم گوشم گفت: یکردم، موهام نوازش کرد و با صدا

 

 که هستم نکن!  ین یهات داغون تر از ا هیبا گر-
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 تو آغوشش فشردم: خودم

 

 !؟ ی بهم نگفت یز یچرا چ-

 

 به خاطر تو! -

 

  گهیوقت د ک ی من بود اگه  یکه آرامش زندگ یها لهیاش بلند کردم چشم دوختم به اون جفت ت  نهیس یاز رو  سرم

نداره و   یدونم آراد هم حال خوب یم زمینرگرفتم تا اشک  لبم به دندون ومد، یچه به روزم م  دمید یاون دوتا چشم نم 

 خواستم حالش بدتر کنم: ینم

 

 !؟ یبگ  یزیچ یخوا ینم-

 

 مگه مونده!  یحرف-

 

 لرزون بهش گفتم:  یبهم نگاه کرد. با صدا متعجب

 

 بدونم.  تیکار  یمخف نیا  لی دل خوامیم-

 

 جمع شد، هول شدم: زد که از درد اخماش یلبخند
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 آراد!؟  یخوب-

 

 تکون داد:  سرش

 

 ! ی بش تیو اذ  ینخواستم که بدون نی هم ی..، برانمیتو چشم هات بب  یطاقت ندارم نگران-

 

 !کشمیعذاب م شتریبدتر بشه من ب یض یمر  نیا  یوقت یاصالً فکر کرد  ، یتهش چ-

 

 بغلش من فشرد گفت: تو

 

 ومده ین ش یپ یکه مشکل ین یبیم-

 

 شدم: یعصب 

 

 . یهر چه زودتر درمان بش دیبا ، یگ یم  یچ یدار یفهمیم-

 

 کرد: یزی ر اخم

 

 بخاطر جون خودم تو رو از دست بدم!  خوادیدر ضمن دلم نم م، یوقتش ندار -
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 شدم: ره یبا دستم هام قاب گرفتم تو چشم هاش خ  صورتش

 

 ..!ارمیمن هم دووم نم وفتهی برات ب یتو اگه اتفاق-

 

 رو بهش گفتم: دمیبزنه که وسط حرفش پر یحرف خواست

 

تو باشم اگه   دنیشاهد درد کش تونمیبدون منم نم  نمی..، پس اینیمن نگران بب  یستیبرات مهمم و حاضر ن یگیم-

 . می درمان شروع کن دیهر چه زودتر با ین یمن خوشحال بب یخوایم

 

 : دیتو موهاش کش  یدست

 

 ! دمیبرو برگرد انجام نم یب  میوفتی تو دردسر م  میدار دم یاگه د  یخب ول یلیخ-

 

 

 

 رو گونه اش کاشتم:   یداده به معالجه، بوسه ا ت یبود که رضا یحد هم کاف نیزدم باز تا هم  لبخند

 

 ! یز یچ کی ممنون، فقط -
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 نگاهم کرد که ادامه دادم: یسوال

 

 مدت من متوجه نشدم!؟  نیچرا تو ا -

 

کنارت نباشم تا   کردمیم یسع شد، یکه حالم بد م یموقعه ا  یسخت بود ول  نکهیبا ا  ینینخواستم که حال و روزم بب-

 تو دستم نگه دارم.  وانیو نتونستم ل  دیلرزیاما، دست هام م  یمتوجه بش خواستمیامروزم نم ، ینفهم

 

 کردم رو بهش گفتم: یزی ر اخم

 

 !؟ یکرده باش یهست که از من مخف یزیچ-

 

 ؟ یمثالً چ_

 

 ! تی ضی در مورد مر-

 

 قلب برام دردسر شده!  نی که ا دونمیم نیوقته دکتر نرفتم فقط هم  یلیخ-

 

 نگاهم کرد گفت: یجور خاص کی
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 روم نشسته!  یالبته درمان درد هام جلو -

 

 هام فرستادم: هیرو لبم نقش بست خودم انداختم تو آغوشش و با تمام وجود عطر تنه اش تو ر  یلبخند

 

 اراد -

 

 موهام زد:  یرو ی بوسه

 

 جانم! -

 

 ! یهر چه زودتر درمان شروع کن  یدیقول م-

 

 محکم تر تو آغوشش گرفت: من

 

 نره! ادتیاما، حرفم  دمیقول م-

 

  کیواهمه داشتم اما اگه  ایکردن پو  دایاز پ دیکنن، شا دایکه با دکتر رفتن ما رو پ دیترس  یدونستم نگران، م یم

شد  یاز وجودم مگه م یتکه    کیفکر کنم.آراد شده بود  یحت می زندگ یبه ادامه تونستم  ی وقت اراد از دست بدم نم

. اراد به خاطر وفتهیاراد ب یبرا یذاشتم اتفاق یبشه نم یوجودش ازش دور بشه حاال اگه هر چ یکه تکه ا یآدم کس
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  دنی. داره یبه دست ب شیسالمتبازم بتونه  نکهیخواستم، ا ینم یا  گهید  زیکنه اما االن جز خودش چ یم یمن هر کار

 یمبر  رمیشم و تا دم مرگ م یاز آراد م یشتریب دنیبرام دردناک بود هر چند که شاهد درد کش تیوضع  نی آراد تو ا

 ..!وفتهیاز وجودم ب یتکه  یبرا یذارم اتفاق یگردم اما نم

 

 

 

 ادیبا  دمیبه صورتش کش یبود دست ده یهام باز کردم به بغل دستم نگاه کردم، آراد کنارم بود و در آرامش خواب چشم

در   دیاما، با رمیبگ ده یتونستم ناد  یترس تو وجودم بود نم نکه یاشک تو چشم هام حلقه بست. با ا شبید یآور

. به دمیمقابله کنه، خم شدم گونه اش بوس یضی مر نی ا بدم تا بتونه با یبه زندگ دیمقابل اراد محکم باشم و بهش ام

به دست   یکرد لبخند زدم از جام بلند شدم. آب یحفظ م تیاون جذاب یکه تو خوابم حت  شی صورت مردونه و خواستن

پر متعجب شدم هر چند که آراد فکر   خچالی دنیباز کردم با د خچالیو صورتم زدم به سمت آشپزخونه رفتم. در 

صبحانه بود اشتهام باز شد،  یکه انواع اقسام برا یزیم دنیبا د دمیچ زیرو گاز گذاشتم و م  یکرد، کتر یم روهمه جا 

  کیخواست اون اب پرتغال   ینشستم و به آب پرتغال، نون تست نگاه کردم آب دهنم قورت دادم دلم م یرو صندل 

 و شکمم گذاشتم:ر  ینفس سر بکشم، دست

 

 تحمل کن  ادیکه بابات ب یمامان جان تا وقت-

 

 !؟ یچ  یبرا-

 

نگاه  زینشست به م یابروشو داد باال مقابلم رو صندل  یتا  کیزدم، اراد   ییاراد هول کردم لبخند دندون نما یصدا با

 کرد:
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 !؟ یمن اماده کرد یبرا-

 

 کردم: یزی ر اخم

 

 به جز من و تو هست!  یکس نجایبه نظر تو ا -

 

 شکمم اشاره کرد: به

 

 بچه مون! -

 

 جمع کردم، رو بهش گفتم: وفتادیکه داشت رو لبم م یلبخند

 

 همش حرفت شده بچه ات، منم که.-

 

 نگاهم کرد گفت:  طونیش د، یحرفم پر  وسط

 

 !؟ ی کنی م یحسود-

 

 نه! -
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 : دیخند

 

 مشغول بشم.  دیباشه، حاال اگه اجازه بد-

 

خودم لقمه گرفتم رو به آراد  یخودش لقمه گرفت، منم که گشنه ام شده بود برا ینگاهش کردم که برا چپ چپ

 گفتم:

 

 ؟ یبهتر-

 

 گفت:  دییجو ی که داشت م ینجوریرو تو دهنش گذاشت، هم لقمه

 

 در چه مورد؟ -

 

 آراد! -

 

 گذاشت رو دستم: دستش

 

 نگران من نباش -
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 نباشم!  تونمیمگه م-

 

 .. نیهم  یکنم برا یم کاریدارم چ  دونمیم-

 

 گفتم:  یبا نگران دمیحرفش پر  وسط

 

 ی شد مونیپش-

 

 کردم رو بهش گفتم: یدست شیبزنه که پ  یکرد خواست حرف نگاهم

 

 ! شمیتو خوشحال و خوشبخت نم  یکار ها نی من با وجود ا-

 

 گفتم:  تی جام بلند شدم رو بهش با عصبان از

 

 . رمیم تیاز زندگ شهیهم یبرا یاگه قبول نکن  یدکتر تا زودتر تحت درمان بش میر یامروز باهم م-

 

 توهم:  دیکش اخماش
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 کجا اون وقت -

 

کرد که چه قدر نگرانش  یبهش بگم واقعا درک نم یبه دندون گرفتم تا مانع فرود اشک هام بشم، مونده بودم چ لبم

تازه   یداشتم به هوا ازین رونیباز کردم اومدم ب الینداره..، در و ت ی برام اهم یگرید زیچ چ ی جز خودش ه  نکهیبودم ا

رفتم، هوا امروز   ایشد، کفشم پام کردم به سمت در یمن نم ابحال خر یمرد مغرور که متوجه   نی دلم گرفته بود از ا

ودم کنترل کنم نتونستم خ با دیدن آراد رو شونه ام قرار گرفت یمثل حال دل من..، دست ، یطوفان ایبود و در یابر

 یبغضم شکسته شد اشک هام رو گونه امم روونه شد، آراد با تکون خوردن شونه هام من به سمت خودش برگردند، ب

  چ یترس از دست دادن آراد تو وجودم رخنه زده بود ه د، یبکو  یام م نهیقرارش بودم و قلبم با شتاب خودش به س 

که هنوز    دمیفهم یکنم اما، دست خودم نبود خصوصاً وقت یتاب  یجلوش ب  دیدونستم نبا  یرفت م ینم  رونیرقمه ب

 حرفش همونه..، 

 

 نای آو-

 

 دنیگره خورد، با د شیعصب یکردم که دستش گذاشت رو چونه ام سرم بلند کرد نگاه نمناکم تو چشم ها سکوت

 لرزون گفتم:  یبا صدا  اوردمیچشم هاش طاقت ن

 

 !؟ ی هنوزم سر حرفت هست -

 

 تو هم:  دیکش اخماش

 

 !؟یکن یم تی چرا خودت اذ-
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 زدم رو بهش با حرص گفتم:  یتلخ  لبخند

 

که هر لحظه    ونمیگر  یحالمو! چشم ها یفهم ینم اد، یبه روزم م یروز به نداشتنت فکر کنم چ  کیاگه   یست یمتوجه ن-

تو من قلبم ناراحت بود تو   یمن اگه به جا یجا  یبار شده خودت بذار کی..! ره یگیتو قلبم اتش م تی وضع دنیبا د

 !؟ یدیکش یم یچ

 

 گفت: یمکث چ یه بدون

 

 ! شدمیداغون م-

 

 رو صورتش گذاشتم: دستم

 

 . شمیمنم بدون تو داغون م-

 

من محکم گرفته بود،  اش فشار داد تو آغوشش نهیسرم گذاشت من محکم به س یچشم هام نگاه کرد، دستش رو تو

 ناله وار بهش گفتم: یاش خفه کردم، با صدا نهی کمرش گذاشتم و هق هقم تو س یدستم رو 

 

 تحمل کنم جز از دست دادن تو!   تونمیم یزیکارو نکن آراد هر چ نیدر حقم ا -
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 تو چشم هام بود، اروم لب زد: ره یبلند کرد، صورتم با دستاش قاب گرفت خ سرم

 

 !؟ یباز تو کنارم هست وفتهی ب یهر اتفاق-

 

 تکون دادم که ادامه داد: سرم

 

 اگه نتونم مثل قبل سالم باشم!  یحت-

 

 کردم: یزی ر اخم

 

 ی شیتو خوب م-

 

 زد:  یتلخ  لبخند

 

 اگه عملم بشم ممکنه باز.. یحت  گنینم  نوی دکترا که ا-

 

 :دمیحرفش پر  وسط
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 !یبجنگ  یض یمر  نیکه به خاطر من با ا ، ییمهم فقط تو گنیم ی چ  هیبق ستیبرام مهم ن-

 

 کرد، سرم کج کردم با عشق تو چشم هاش نگاه کردم اروم لب زدم: سکوت

 

 ی کن یکار برام م نی ا-

 

 نجوا گونه بهم گفت: یبا صدا دیبوس میشونیپ د، یخند

 

 تو شدم.   یکه من باعث دردسر تو زندگ کنمیفکر م نی وقتا به ا یعشق تو رو ندارم. گاه  اقتیمن ل-

 

 به صورتش شدم:  یلبخند

 

 نکن!  کشی رو برام روشن کرد پس تار ایدن  نیعشق تو ا  یمن نجات داد یتو زندگ-

 

 تو آغوشش گرفت:  من

 

 !رمیبم شهیمثل تو دارم مگه م یک ی  یوقت-

 

 گفتم:  یحرص
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 آراد! -

 

 جان دل آراد -

 

  رونیسکوت کردم من از بغلش آورد ب  دید  یطرز جواب دادنش دوست داشتم وقت نیلبم لبخند نشست چه قدر ا رو

 تو صورتم نگاه کرد گفت: 

 

 کلمه گل از لبات شکافت!  نی ا  دنیشد از شن یچ-

 

 چپ نگاهش کردم رو بهش گفتم: چپ

 

 دکتر  میحرف ها اماده شو باهم بر نی ا یبه جا-

 

 نگاهم کرد: طونیدور کمرم حلقه کرد ش دستش

 

 !؟ یحاال چه عجله ا-

 

 اش از خودم دورش کردم رو بهش گفتم: نهیکردم دستم گذاشتم رو س یزی ر اخم
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 زود باش -

 

 . می رفت الینگاهم کرد، باهم به سمت و  یاشاره کردم که حرص بهش

 

 

 

انتظار نوبت ما   یباالخره بعد از کل میشده بود  معطل می از دکتر نگرفته بود  تیز یچون نوبت و  می مطب دکتر شد وارد

زد رو به ما  ی ما لبخند دلگرم کننده ا دن یدکتر با د ام، یداد که همراهش به اتاق ب تیشد به اصرار مکرر من آراد رضا

 گفت:

 

 د ینیبش-

 

من حرف بزنه، مغرور بود و   یجلو شی ض یبهم انداخت. سخت بود براش از مر  ینگاه میاراد ن م، یجا گرفت یصندل  رو

 من شکننده باشه! :  یخواست جلو  یدلش نم

 

 منتظرتم  رونیمن ب-

 

بود از   ومده ی ن رونیگذشته بود و آراد هنوز ب یا قهیتو اتاق. چند دق ومدمیم دیحرفم لبخند زد از اول نبا نیا با

 رو بهش گفتم:  یاسترس به جون لب هام افتاده بودم، با باز شدن در اتاق به سمتش رفتم و با نگران



 باران عشق 

474 
 

 

 !؟ شدیچ-

 

 توهم: دیمن نگاه کرد اخماش کش ی ده یصورت رنگ پر  به

 

 وفت ی راه ب یچ یه-

 

 گفت!؟  ی آراد جوابم بده دکتر چ-

 

کرد که چه قدر  یاز دستش ناراحت شده بودم درک نم میشد نی رفت، سوار ماش رونی توجه من از مطب ب بدون

 کرد: یغرورش حفظ م نی ا  دینگرانشم تو همه جا با

 

 ! نای آو-

 

 گفت:  تی و محکم به فرمون ضربه زد با عصبان دیتو موهاش کش  یکردم، دست سکوت

 

 !؟ یبشنو یخوایم یچ-

 

 قتو یحق-
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 زد:  یتلخ  لبخند

 

 درمان شروع بشه.  دیبده، بعد از اونم با شیتا نظر قطع ره یبگ شیدکتر آزما دیباشه هر چند با ید یفکر نکنم ام-

 

 کرد:  یمن آروم م دیبا  یک یاما  وفتهینم یخواستم محکم باشم و بهش بگم اتفاق  ینگاه کردم م بهش

 

 ! یفهمیم یحرف از مرگ بزن یحق ندار -

 

 : دیکش قیبهم انداخت نفس عم ینگاه مین

 

 نجایا  امیمدام ب دیاز فردا با-

 

 امیمنم باهات م-

 

 جفتمون بهتره  یبرا ییایتو ن -

 

 اما من.. -
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 : دیحرفم پر  وسط

 

 ی کن بفهم یسع-

 

 تو چشم هام حلقه بست:  اشک

 

 ! یکاش تو هم متوجه بش-

 

 پارک کرد برگشت سمتم:  نیماش

 

 ! یزنیم شمیآت یبا حرف هات دار-

 

 ست یدست خودم ن تونمینم-

 

 زد دستم تو دستش گرفت: لبخند

 

 به جفتمون برگردونم!  یزندگ دمیقول م-
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  نی از ا شتریشد که آروم بشم، ب یکه اون جفت چشم نهفته باعث م  یشدم صداقت و آرامش ره ی چشم هاش خ تو

به   یرعد برق لرزش  یکردم. با صدا یدلگرمش م راه  نی تو ا دیکردم حاال که آراد مصمم شده منم با یم یتاب  یب دینبا

کردند، با  سیخ  نیزم نی ا یکه قطرات بارون هر جا دینکش یبود طول ینگاه کردم که هوا ابر رونیتنم افتاد به ب

 شدم: اده یپ  نیبه آراد انداختم از ماش  ینگاه مین جانیه

 

 . یشیم  سی؟خیریکجا م نای آو-

 

که عاشق   یخورد از وقت  ینگاه کردم، قطرات بارون به صورت شالق بار به صورتم ضربه م بلند کردم به آسمون  سرم

! که  یباران بود که من با آراد آشنا کرد باران عشق نی اراد شده بودم به همون اندازه باران دوست داشتم چون هم

به   یآب شده بود دست سیکه خ  یدر حال  سادیوا  مکنه، آراد کنار جادیا  یادیمن توش تحول ز  یباعث شد زندگ

 :دیصورتش کش

 

 زود باش سوار شو  یکنیم هیکارا چ نی ا-

 

 انداختم باال: طنتیبا ش ابروهام

 

 خوام ینم-

 

 به فکر اون بچه باش  یست یالقل به فکر خودت ن-

 

 چپ نگاهش کردم: چپ
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 عادت کنه  دیبا-

 

 : دیگرفت و من کش دستم

 

 یگ یآراد ولم کن چرا زور م-

 

 . می به زور متوسل بش دیبا ی دیحرف گوش نم یوقت-

 

 باز کرد: نینگاهش کردم که در ماش گرفته

 

 سوار شو -

 

 گذشته بود که آراد کالفه شد رو بهم گفت:  یا قهیشد استارت زد چند دق نی در محکم بستم، اونم سوار ماش نشستم

 

 !؟ یبگ  یزیچ یخوا ینم-

 

 بگم  یچ  یستیحرفم ارزش قائل ن یبرا یوقت-
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 نگاهش کردم: یحرص د، یخند

 

 ! یرو اعصابم بر  شهیعادته که هم ، یبخند دمیبا-

 

 ی مونیچرا مثل بچه ها م-

 

 بهش نگاه کنم بهش گفتم: نکهی ا بدون

 

 !؟ یاگه بچه ام پس چرا با من ازدواج کرد-

 

 باهام هماهنگ کرد: قدم هاش سادیشدم. کنارم وا اده یبهش نگاه کنم پ نکهی بدون ا ن، یتوقف ماش با

 

 ! کنمیم کاریاون موقعه متوجه نشدم دارم چ  دونمینم-

 

 تو هم: دمیکش اخمام

 

 ! یولم کن  یتونیم یشد  مونینشده اگه پش  ریهنوزم د -

 

 سمت خودش تو آغوشش من محکم گرفت: دیدستش گذاشت رو بازوم من کش دیاز بغلش رد بشم که خند خواستم
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 ولت کنم! شهیمگه م ییزنده موندن من تو  یبهونه ا-

 

شالم باز کرد سرش تو   یجمع کردم. آراد خم شد گره  وفتادیکه داشت رو لبم م یشدم، لبخند ره ی چشم هاش خ تو

 نجوا گونه دم گوشم گفت:  یموهام فرو کرد با صدا

 

 بخاطر تو!  زنهیهنوز م فمیقلب ضع نی اگه ا-

 

شدم،  یم  نیشک نقش زم یحس شده بود و اگه اراد من محکم نگرفته بود ب یقلبم اوج گرفته بود، پاهام ب ضربان

 زد گفت: یدستم دور کمرش حلقه کردم. آراد سرش بلند کرد تو چشم هام نگاه کرد لبخند کج 

 

 ! ؟یشد  یراض-

 

 بهش نگاه کردم، که گونه ام نوازش کرد گفت: متعجب

 

 باهات حرف بزنم!؟  ینجور یا  ادیخوشت م-

 

  دیخند یرفتم، اراد پشت سر من راه اومد م الی بلند به سمت و یاش هلش دادم و با قدم ها نهیگذاشتم رو س  دستم

بود از   یدنی اش االن د افهیوارد بشه در محکم بستم. ق نکهی شدم و قبل ا الی شدم. وارد و ی حرص شتریاز خنده اش ب 

  ال یرو مبل نشستم که آراد در و  ره، ینگ ی لبم به لبخند باز شد حقش بود تا اون باشه من به باز  شیتصور صورت عصبان

 شد.  ونیز یتلو   دنیرو باز کرد وارد شد اخماش تو هم بود، بدون توجه به من رو مبل نشست مشغول د
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موش کرد.متعجب بهش نگاه بهش انداختم که از جاش بلند شد برق رو خا ینگاه میآراد کالفه شدم، ن یتوجه یب از

 : ونی زیتلو  یکردم که رو کاناپه نشست چشم هاش دوخت به صفحه 

 

 !؟ یآراد چرا برقا رو خاموش کرد-

 

 بهم نگاه کنه گفت: نکهی ا بدون

 

 ! یش یمتوجه م یبکن  ونیز ینگاه به تلو  کی-

 

دختره از   کیترسناک! تو راهرو تار  ی کهیمصادف شد با ت  ونیز یشدن من به تلو ره ینگاه کردم، خ ونی ز یصفحه تلو به

شه و هم ترس تو   یم یچ  نمیخواست بب یانگار هراس اونم به من منتقل شده بود هم دلم م  دیلرز  یشدت ترس م 

ترسناک   لمیدونست که من از ف  یآراد کردم م نثارفحش بلد بودم  یتو دلم هر چ  رم، یبگ ده یتونستم ناد یوجودم نم 

کمد نگاه کرد، آب دهنم قورت   یترس چند برابر کرده بود. دختره باال نی برق ا یو هراس داشتم و خاموش ادیبدم م

جسم ترسناک رو دختره نتونستم خودم  دنیبا پر دم، ید یدستام م یصورتم اما از ال به ال ی دادم دستم گذاشتم جلو 

دختره  غی ج یها یدادم، صدا هیتام گرفتم سرم به دستش تکبازوش تو دس  دم، یزدم به اراد چسب غیج منگه دار

 کرد بهم گفت: یبه تنم انداخت. آراد تک خنده ا  یلرزش 

 

 ! ی قدر ترسو باش نیا  کردمیفکر نم-
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 گفتم: ظیبلند کردم تو صورتش نگاه کردم رو بهش با غ سرم

 

 فقط..  ستمیمن ترسو ن-

 

 : دیحرفم پر  وسط

 

 !؟ یفقط چ-

 

 توهم: دمیکش اخمام

 

 ی چ یه-

 

 زد: پوزخند

 

 . می نیبب لمیف نی بازوم ول کن بذار ا  یترسی پس خانوم شجاع اگه نم-

 

نشم تا   عیجلوش ضا نکهیا یبرا اره، یخواست لج من در ب  یدونستم م یفاصله گرفتم. م کمیول کردم ازش  دستش

حد    نیبودم اما در ا ده ید  یادیز یها لم یبود تا حاال ف دونست که چه به روزم اورده  یاما، فقط خدا م دمید لمیاخر ف

درد گرفته   کمی حس شد و  یبودم که پاهام ب کرده قدر از شدت هراس و اضطراب خودم منقبض  نی ترسناک نبود ا
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پوزخند زد به سمت اتاق   دیمن د ی ده یصورت رنگ پر یبهم انداخت وقت ینگاه مین لمیبود. آراد بعد از تمام شدن ف

  یباعث م ومدی که از آشپزخونه م یبه خودش زحمت نداد که برق روشن کنه، از جام بلند شدم نور یخواب رفت حت

  نکهیکرد از تصور ا یتالق نهیگذشتم که چشمم با آ ییرا یشده بود. از پذ  کیهوا که کامال تار نمیببشد که جلوم 

 گذاشتم رو چشمم بلند گفتم:دستم  دمیکش یخفه ا  غیپشتمه ج یزیچ

 

 کارات!  نی آراد، نه به اون محبت کردنت نه به ا  ینش یبگم چ-

 

 کرد: ی نگام م نهیاومده بود دست به س  رونی آراد بلند شد، از اتاق ب یخنده  یصدا

 

 !؟ یادامه داد لمیچرا ف یبود  ده یتو که ترس-

 

 با حرص گفتم: دمیکش اخمام

 

 به خاطر حرف شما! -

 

 زد: شخندین

 

 ت یجواب لجباز  نمیا-

 

 چپ نگاهش کردم: چپ
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 اصالً یست یمنم ن طیفکر شرا -

 

 ابروشو داد باال: یتا  کی

 

 وفتهینم یاتفاق  چ ینترس ه -

 

 شدم رو بهش گفتم: ره یسمتش رفتم تو چشم هاش با حرص خ  به

 

 ! یدیترسناک نشون م لمیبه من ف یایاما، حاال م یگفت یم یا گهید ز یکه چ شیپ  قهیتا دو دق-

 

 : دیکش لپم

 

 الزم بود برات! -

 

 سمت خودش، گونه ام بوس کرد: دینگاهش کردم که من کش یحرص

 

 . م یباهم غذا درست کن میبر ایحرف ها ب نی ا یبه جا-
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 از خودم دورش کردم: یآروم شده بودم ول  نکهیا با

 

 . ادیبه من چه، من خوابم م-

 

 نگاهم کرد: طونیگرفت، ش دستم

 

 ! ییتنها ، یترس ینم-

 

تا دو شب خواب نداشتم، آراد   دمید یترسناک م لمیکه ف یدونستم وقت یشدم اخالق خودم م ره ی چشم هاش خ تو

 زد، دستم گرفت به سمت آشپزخونه برد.  یا  روزمندانهیزنم لبخند پ ینم  یکه من حرف دید یوقت

 

 

 

 ول کرد رو بهم گفت: دستم

 

 زود باش -

 

باز بشه،  خشیدر آورد گذاشت تو آب گرم تا  زری رفت؛ گوشت از فر خچالیچپ نگاهش کردم، به سمت  چپ

 رو بهش گفتم:  دمیخند
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 ! یکارو بلد نیباز خوبه القل ا -

 

 گذاشتم رو بهش گفتم: نکی دستم رو س سادمی کرد، بغلش وا  یزی ر اخم

 

 ؟ یدرست کن یچ  یخوایحاال م-

 

 ! میدرست کن -

 

 زدم: لبخند

 

 خب همون -

 

 نگاهم کرد گفت:  متفکر

 

 دونم ینم-

 

  سبد برداشتم مشغول خورد کردنش شدم، چشم هام سوخت و اشک درون چشمم حلقه بسته بود ، آراد یاز تو  ازیپ

دستمال گذاشت رو صورتم خواست اشکم پاک کنه که کرد تو چشم، از سوزش و درد چشم هام رو هم گذاشتم با 

 حرص بهش گفتم: 
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 ! یانجام بد  یتو کار  خوادینم-

 

 رو بهش گفتم: ختمیر ازیاز پشت من بغل کرد، گوشت تو پ  دیخند

 

 ؟ یبکن  یخوایکمک نم-

 

 ام بوس کرد:  گونه

 

 ..!شهیاز کمک حساب م یخودش جزئ  نمیا-

 

 شونه ام بهش ضربه زدم، که من محکم تر گرفت: با

 

 یی دست و پا  یجلو  ینجور یآراد ولم کن کمکت نخواستم ا -

 

 داد به اپن رو بهم گفت: هی از دور شکمم برداشت، تک دستش

 

 دست و پاتم هستم.  یدستت درد نکنه، حاال جلو-

 

 پهن کردم،  تابهیکرد، گوشت رو ما یزی ربا خنده تکون دادم که اخم  سرم
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 یبه ما بد یخوا یم یحاال چ-

 

 کردم رو بهش گفتم: یکه داشتم گوجه خورد م یبهش انداختم در حال ینگاه مین

 

 ی کباب تابه ا-

 

جمع  وفتادی که داشت رو لبم م یکارا رو بلد بود، لبخند نی باز خوب بود حداقل ا دیچ زی ها رو برداشت رو م ظرف

 کردم رو بهش گفتم:

 

 ؟ یریفردا م-

 

 نگام کنه بهم گفت: نکهی ا بدون

 

 کجا-

 

 دکتر-

 

 نشستم: یگذاشتم پشت صندل زینزد، غذا که حاال اماده شده بود رو م یتو هم حرف   دیکش اخماش
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 !امیبه هر حال من فردا باهات م-

 

 چشم هام نگاه کرد: تو

 

 ست یالزم ن-

 

 اتفاقاً الزمه -

 

گذشته بود که   قهیدونم چند دق یبحث بکنه، نم هیقض نی خواد در مورد ا یمعلوم بود که دلش نم دیکش قیعم نفس

 بهش نگاه کردم: یدست هاش مشت شد و نفس هاش کشدار، با نگران

 

 ! ؟ یآراد خوب-

 

 تکون داد رو بهم گفت:  سرش

 

 باال استراحت کنم  رمیمن م-

 

زد، از جاش بلند شد به سمت اتاق رفت، اشک تو چشم هام حلقه بست طاقت درد  ی م ید یبه سف کمی رنگش

دم نزنم. از جام بلند شدم به سمت اتاق رفتم. رو تخت   نمشی بب  تیوضع  نی تونستم تو ا  یآراد نداشتم! نم دنیکش
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هاش باز کرد رو پاهام و چشم  ذاشتبود چشم هاش بسته بود کنارش جا گرفتم، آراد سرش گ ده یطاق باز دراز کش

 زد گفت:  یلبخند دلگرم کننده ا دی صورت نگران من د یوقت

 

 ی بترس ستین ازین-

 

 کردم مانع فرود اشک هام بشم: ینوازش کردم، سع موهاش

 

 ی بهتره که بخواب-

 

هنوز درد داره،  نکهیچند شب نتونسته خوب بخوابه و ا نیحالش نگاه کردم مشخص بود که تو ا یب یچشم ها به

که   ینگاه کردم و صورتش نوازش کردم آراد در حال نشیگفت چشم هاش رو هم گذاشت، به صورت دلنش یباشه ا

 زد گفت:  یچشم هاش بسته بود لبخند

 

 نداره!  یمفهوم چ یدرد برام ه یتو کنارم   یوقت-

 

 لرزون لب زدم: یتر شد با صدا نی تو گلوم سنگ بغض

 

 !ذارمیوقت تنهات نم چ یه-
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کی خواب بر  ش زل زدم که نفهمیدم بی حرف به صورت دلنشین. چشم هاش روی هم گذاشت  ر شدت ضی عر  لبخندش

 من چیره شد به خواب رفتم. 

 

 

 

زدم نه اون، مشخص بود که از   یبه حرکت در آورد تو راه نه من حرف نیآراد استارت زد ماش م، یشد  نیماش  سوار

  یاگه قبول م یکردم به کنارش موندن و رفتن باهاش به دکتر، حت یمن پا فشار نکهیدستم دلخور اونم به خاطر ا

  شونیادآوریبودند، با  شمیمادر و پدرم پ میندگز یلحظه  نیکه ازش دور باشم کاش تو ا  اوردیکردم دلم طاقت نم

  یم یکه با مامان حرف زدم چند وقت یآغوش پر مهره شون تنگ شده بود، از وقت  یبغض گلوم گرفت چه قدر دلم برا

گه ممکنه دردسر بشه اما، طاقت نداشتم   یکنه و م یدونستم قبول نم  ینزدم چون م یگذشت اون روزم به آراد حرف

 انداختم: به آراد ینگاه میبا مادرم تماس گرفتم، ن آرادخبر از  یو ب

 

 آراد -

 

 نگاه کرد: بهم

 

 بگو -

 

 مردد بودم: کمی با زبون تر کردم  لبم

 

 .رمیمن با مادرم تماس بگ شهیم-
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 نه ممکنه خطر ساز باشه -

 

 کردم: یزی ر اخم

 

 اون االن دلواپس منه!   ینجوری که ا شهینم-

 

 به خاطر خودمونه -

 

بشم که آراد اخم کرد رو بهم  اده یپ نیخواستم از ماش  نیچشم دوختم، با توقف ماش رونیبه ب شهیکردم سمت ش روم

 گفت:

 

 . ییایتو باهام ب ستیالزم ن-

 

 تو خونه بهت گفتم.  امیب دیمن با-

 

 ! …که من تو حالت  ادیبه خاطر اصرارت بود خوشم نم  یاومد نجاشی تا هم-

 

بست. لبم به دندون گرفتم تا حرصم سر اون   نیحرف در ماش یدستش تو موهاش فرو برد و ب دیکش قیعم نفس

  یم کاری باشم اما خب با دلم چ تی وضع  نی خواست که من شاهد اون تو ا یحرفش حق بود و نم  دیکنم شا یخال
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رو راه  اده یشدم قدم زنون تو پ  اده ی پ نی برداشتم از ماش چ یاز آراد نبود، سوئ یگذشته بود و خبر قهیکردم. چند دق

 یبچه گانه دلم ضعف رفت، وارد شدم که خانوم لی اون همه وسا دنیافتاد با د یسمونیس یرفتم که چشمم به مغازه 

 به سمتم اومد لبخند زد گفت:

 

 د یخوش اومد -

 

 داشت: یکه از همه چ لشیچشم دوخته بودم به وسا یوصف نشدن جانیکردم با ه تشکر

 

 د؟ یار الزم د یچ-

 

 کرد گفت:  ینگاهش کردم، تک خنده ا جایگ مثل

 

 ه؟ یچ تشونیجنس-

 

 دونم ینم-

 

 در آورد بهم داد اون تو دستم گرفتم که ادامه داد: یقرار گرفت، لباس نوزاد یزیم پشت

 

 ر یبگ نایبراش از ا  یخوایم یفعالً که زوده اما، خب اگه دوست دار-
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مانتوم کردم،  بی بود، دستم تو ج نی ریبچه ام ش دنیچه قدر انتظار به اغوش کش دم، یرو لباس کش یدست

مقدار پول داشتم اون به فروشنده دادم بعد از حساب کردن از مغازه خارج شدم، خواستم سوار  کی خداروشکر 

  دیشماره مادرم گرفتم، شا شتمبردا یشدم، گوش ده یناخداگاه به سمتش کش یتلفن عموم دنیبشم که با د نیماش

  نیخواستم ا  یو م دیکش یمادرم پر م یخود دار باشم دلم برا  تیتونستم تو اون وضع  یکار من حماقت باشه اما نم 

شدم خواستم   مونیجواب نداد پش  ی کس یچشم بهش بگم. چند تا بوق خورده بود ول یکه دارم طعم مادر شدن م 

بگم فقط با   یدونستم چ یدست و پاهام سر شد، زبونم قفل کرده بود و نم نمماما یبذارم سر جاش که با صدا یگوش

 آروم نجوا گونه بهش گفتم: یصدا

 

 مامان!-

 

 لرزون گفتم:  یشد که دخترش باشه، با صدا یکرد انگار باورش نم سکوت

 

 ؟ یبگ  یزیچ یخوا ینم-

 

 من..  ، ییمادر تو  نای آو-

 

داشته باشم رو گونه ام  یکنترل نکهیپخش شد، اشک هام بدون ا  یهق هقش تو گوش   یو صدا  دیامونش بر هیگر

 روونه شد: 

 

 آراد کجاست ، ییچه قدر نگرانت شدم، االن کجا  یدون یم نایحرف بزن آو -
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 لبخند زدم:  هیگر ونیم

 

 دمیجواب م دیاگه وقت بد -

 

 مثل من چشم انتظار تو هستند!  و باباتم ایآل یدلم برات تنگ شده، حت-

 

 بابا هم که هنوز  ستین یهمتون تنگ شده اما، چاره ا یمن هم دلم برا-

 

 : دیحرفم پر  وسط

 

 خبر داره  ای پو یبابات از همه کار ها-

 

 شد.  یکردم، خبر داره؟ مگه م تعجب

 

 بهش گفت  یک-

 

 بود.  الیآراد فکر کنم اسمش دان یاز دوستا یک ی-

 

 من تباه کنه! : یقرار بود زندگ  ینجات بده که روز میزندگ یشد همون مرد  ینم باورم
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 د؟ یمطمئن-

 

 . یخودت زنگ زد  نکهیتا ا  میکن  دایکه شما رو پ  میگشتیآره تا االن همش دنبالت م-

 

 

 

کنم   کاریدونستم چ یبودم نم ایتو رو د، یرس انیبه پا  میزندگ بتیمص یهمه  یعن یتو چشم هام حلقه بست،   اشک

 کنم،  کاریدونستم چ  یبودم و جز سکوت نم  رتی تو ح   یبزنم از شدت خوشحال غیکنم ج هیبخندم گر

 

 مثل قبالً!  میهم شی پ شهیهم  گهیتموم شد د  یهمه چ زمینگران نباش عز د، ییکجا یگینم نای آو-

 

 لرزون لب زدم: یصدا با

 

 بگم!  یچ  دونمینم-

 

 : دیخند

 

 فقط آدرس بگو  یچ یه-
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تونستم   میزده بود  رونیب الی که از و یچند سر   نیگذاشتم سر جاش خوشبختانه تو ا  یبهشون گفتم گوش  آدرس

لبم به لبخند   شمیپ انیمامان و بابام م  نکهی ا  یآور ادیشدم با  نی آدرس به خاطر بسپارم، به عقب برگشتم سوار ماش

نداشت و   تیبام نشون بده، هر چند که برام اهمبا هب ایتونست ذات پو الیدان  یباز شد، هنوز تو عجب بودم که چطور

ذوق زده شده  دارشونیکنم از د  یخواهرم مالقات م  یبا مامان و بابام و حت گهیبود که تا چند روز د نیفقط مهم ا

به مامانم  رفت خبر مادر شدنم  ادمیقدر حواسم به کل پرت شد که  نی تموم نشه ا یخوش   نیوقت ا  چ یبودم، کاش ه

لبخند رو   یشد، بهم نگاه کرد وقت نیخورد به خودم اومدم که آراد سوار ماش نیماش ی شهیکه به ش یبگم، با تقه ا

 ابروشو انداخت باال گفت:  دیلب هام د

 

 شده؟  یزیچ-

 

 نه! -

 

  کیخبر دار بشه و  انیکه مامان و بابام به خونه م یخواستم آراد همون روز ینگام کرد استارت زد، م مشکوک

به   یجمعش کنم که آراد پ یدونستم چطور یرفت و نم یمن کنار نم یلب ها   یکنم. لبخند از رو  زشیسوپرا  یجور

 ! ستیو ظلمات ن  یکی از اون تار یخبر  گهیرفته و د ییبه طرف روشنا  گتیزند  یبفهم نکهی بود ا یع یموضوع نبره، طب

 

 

 

حاال دل تو   نی نباشه اما، با ا یق یمن حق یخوش  نیشده بودم استرس داشتم که مبادا ممکنه ا  داریصبح تا حاال که ب از

رم هر چندم  یتو آغوش گرمشون فرو م گهیشد که تا دو ساعت د  یدلم نبود که مادر و پدرم مالقات کنم و باورم نم

کردم  ضیهم موفق شدم. لباسام تعو   یبزنم و تا حدود شونکردم پس یم یرفت سع یتو ذهنم رژه م یکه افکار منف
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آراد وارد اتاق شد به صورتم نگاه  ام، یدر ب یروح یتو صورتم کاشتم تا از ب  یمحو شیآرا کی سادمیوا   نهیمقابل آ

 کرد لبخند زد گفت: 

 

 ه؟ ی خبر-

 

 ی چ ینه ه-

 

 شد تو چشم هام:  ره ی تو دستش گرفت خ از موهام  یو تره ا سادیوا کنارم

 

 ! یشد بی تا حاال عج  شبی به نظر من که هست از د -

 

 جمع کردم: وفتادیکه داشت رو لبم م یلبخند

 

 ؟ یتو کار ندار   گفتم، یاگه بود که بهت م-

 

 ابروشو داد باال: یتا  کی

 

 برم شتیاز پ یعجله دار-
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 ه کرد:انداختم تو آغوشش که آراد دستش دور کمرم حلق خودم

 

 . ستین یزیساعته که چ کی  یدور نیخب ا   یول خوامیوقت نم چ یه-

 

 : دیام نوازش کرد خم شد صورتم بوس گونه

 

 زود بر گردم.  کنمی م یسع-

 

  یم دمیداشتم شا یحس بد کیدونم چرا با رفتنش دلم گرفت   یرفت، نم رونیگفتم که لبخند زد از اتاق ب  یا باشه

لبم به لبخند باز شد هنوز از   فونیزنگ آ یبا صدا وفته، یب  یباشه اتفاق ناگوار یهام الک  یشاد  نیکه همه ا  دمیترس

 بازش کردم:  ، نگذشته بود که برگشت، به سمت در رفتم قهیرفتنش پنج دق

 

 .. ومده یهنوز ن -

 

  نی بود که ا نیکه تو ذهنم خطور کرد ا  یزیبزنم و تنها چ یقادر نبودم حرف یلب فرو بستم! از ترس حت  ایپو  دنید با

شدم. ناخداگاه دستم رو شکمم گذاشتم آب دهنم  ینبود و کاش زودتر متوجه م یکه داشتم الک  یحس بد از صبح 

 شدم.  ره یخ ایپو  یقورت دادم و با ترس تو چشم ها
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 “آراد”

 

خواد به زبون   ینم  یخوشحاله ول یزی کرد که اون از چ یبودش مشخص م یبرام مشکوک بود اما، هر چ نایاو  رفتار

شدم به   نمی. سوار ماشنمیتو چشم هاش بب یشاد  نیهمه مدت ا  نی . به هر حال خوشحال بودم که تونستم بعد ااره یب

قول دادم که   ناینبود به آو  یعذاب بود اما، چاره ا ی هیبرام اونجا بودن ما شتریسمت مطب حرکت کردم هر چند که ب

به سمتم   یشدم که پسر بچه ا اده یپارک کردم پ  نیبه خودمون برگردونم. ماش یزندگ نی خودم سر پا نگه دارم و ا

 بچه گانه اش بهم گفت: یاومد با صدا

 

 د یر یبگ نویا-

 

بزنم از من دور شد، به نامه تو   یدستش نگاه کردم، که اون رو دستم گذاشت و تا خواستم بهش حرف یکاغذ تو با

 نامه چشم دوختم:  یلرزون بازش کردم و به نوشته   یاشتم، با دست هادونم چرا اضطراب د ینگاه کردم. نم دستم 

 

 وقت فراموش نکن”   چ یکار من ه نیا ”

 

کرده نبود،  دایمن چطور پ  نکهیکرد، فرصت فکر کردن به ا یم یبهم دهن کج  الینامه نگاه کردم که اسم دان نییپا به

پاهام محکم رو پدال گاز گذاشتم و با سرعت حرکت کردم.  ادیب نای سر آو یبال نکهیشدم. از ترس ا نیسوار ماش 

مشت شده ام رو قلبم گذاشتم اشک تو چشم هام حلقه بست از درد   یرو قلبم احساس کردم، دست ها یسوزش 

ترسوند..! حواسم به  یرو با خودشون برده باشند من تا سر حد مرگ م نایآو  نکهی نفس هام نا منظم شده بود! فکر ا

هم..، دست   ایو شک نداشتم که االن پو  ختیباالخره زهر خودش ر الیبود که دان  نینبود مهم ا یزیچ چ یکس ه چ یه

 به فرمون ضربه زدم: حکمهام مشت کردم م
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 لعنت به همتون! -

 

به   دنیکه قدرت تحمل ندارم و ممکنه که قبل از رس فهموند یشد و بهم م  یم ده یضربان قلبم تو گوشم شن یصدا

اون تو خطر بود    یداشت وقت یبستگ نا یبرام نداشت چون زنده بودن من به آو  یتیبشم، اهم یقلب ستیدچار ا نایآو

 نداره..!  یارزش  چ یپس جون من ه 

 

 

 

 نا” ی“آو

 

خواستم جلوش   یام و من به عقب هول داد در بست. نم   نهیصورتم پوزخند زد، دستش گذاشت تخت س دنیبا د ایپو 

مدت  نی مادرم که تو ا یممکنه پدر و مادرم به من دروغ گفته باشند حت نکهیاما تو شوک بودم ا  امیبه نظر ب کیکوچ

 ! :اوردیبه درد م شتریمادر و پدرم باشه قلب من ب مسببش  نجاستیا  ایکه پو نای ، …حاال یبه من کمک کرد ول 

 

 !؟ یگرفت یاللمون  ه، یچ-

 

 بلند گفتم: یبرپا شده بود رو بهش با صدا یطوفان ایپو دنیتو هم و بر خالف درونم که با د دمیکش اخمام

 

 ؟ یکرد دای رو از کجا پ نجایا  ، یداریچرا دست از سر من بر نم -
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 در اشاره کردم به

 

 . رونیگمشو برو ب ، یگردیبر م یکه اومد ییاز همونجا-

 

 گفتم: ظیچندشم شد و با خشونت دستش پس زدم و با غ د، یزد دستش رو صورتم کش یکج  لبخند

 

 رون ی به من دست نزن، برو ب-

 

 : دیخند

 

 برم..! یتو رو هم با خودم م یول  رمی! مینکردم که حاال بذارم بر دایتو رو آسون پ -

 

 بلند رو بهش گفتم:  یداشته باشم دستم اوردم باال محکم به صورتش زدم، با صدا یکنترل نکهی ا بدون

 

 عشقمون االن تو شکمم!  یماه با اراد ازدواج کردم و ثمره   کی من شوهر دارم االن -

 

کوبوند، از   واری ام گذاشت و من رو محکم به د شد، دستش دو طرف شونه ره یتو چشم هام خ تی حرفم با عصبان نیا با

 بلند رو بهم گفت: یدرد اشک تو چشم هام حلقه بست. با صدا
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 . یهر چه زودتر خالص بش دیبچه با  نی..! در ضمن از شر ا یمال من بش دیکه با یینداره مهم فقط تو  یتی برام اهم-

 

گفت از شر بچه ام  ینداشت که من ازدواج کردم، تازه م تیبود براش اهم یچه موجود  ن یباور بهش نگاه کردم ا نا

کردم   یداشتم اما، فکر نم نیقیخودش بگذره، به پست بودنش  یو بچه  یشد آدم از زندگ یخالص بشم مگه م

 باشه، دستم گرفت من به سمت در برد رو بهم گفت:  یآدم نیهمچ 

 

 . می دور ش نجای ر چه زودتر از اه دیبابا و مامانت برسن با  نکهیتا قبل ا-

 

  ایپو  ست، یکار پدر و مادرم ن ایکردن پو   دایپ  نیکه افتاده بودم ناخواسته لبخند زدم، که حداقل ا یبت یاون همه مص تو

 گفت: دی لبخند رو لب من د  یوقت

 

 ! ومدی تو هم بدت ن  نکهیمثل ا -

 

 تو هم، دستم گذاشتم رو دستش رو بهش گفتم: دمیکش اخمام

 

 مزخرف نگو، ولم کن! -

 

 گفت: ظی داد با غ یکه دندوناش بهم فشار م یام محگم گرفت فشار داد و در حال چونه
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از مادرت تشکر کنم به خاطر   دی. در ضمن باکنمی ولت نم  یبه راحت نی هم یکردم، برا دایپ ی با هزار گرفتار یتو لعنت-

 تو!  شیپ  امیاون ها ب دنیو گفتن ادرس تو به مادرت بود که تونستم قبل از رس یابیرد

 

اتفاق   نیبود و مسلماً به ا شمیگفتم تا القل اون االن پ یبه آراد م یشدم، کاش همه چ ره ی نفرت تو چشم هاش خ با

 ک هام رو گونه ام روونه شدند:خودم بغض گلوم گرفت و اش  یاز ندونم کار  دیرس ینم

 

 . می بر نجایزودتر از ا دیاالن با اده، یز یکن  هیگر  نکهیا  یوقت برا -

 

  یزورم نم یول رونیب ارمیخواستم دستم از دستش ب یگفتم اما گوشش بدهکار نبود م راه یکردم، بهش بد ب التماسش

  یمامان و بابام برسند اما هر چ ایکردم که آراد  یکرده بودند و تو دلم دعا دعا م سیاشک هام تمام صورتم خ د، یرس

خواست من به   دیکرد و محکم اون بست دست من کش بازرو  الی در و ایشدم، پو یم دی گذشت نا ام یم شتریکه ب

شد اشک هام  اده یپ نیکه از ماش آراد دنیپاهامون توقف کرد، با د یآراد جلو نیبکشونه که ماش نشیسمت ماش

 . دی لرز  یبه خود م  تی به آراد نگاه کردم که از عصبان یشدت گرفت و با خوشحال 

 

 

 

 دستم محکم تر گرفت و رو به آراد گفت:  ایپو 

 

 تو که..   یکن  یم یچه غلط نجایا-
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منتظره بود   ریچون براش غ ایضربه زد پو  ایاومد و با مشت به صورت پو نذاشت حرفش تموم بشه، به سمتش آراد

به آراد نگاه کرد، خودم به آراد رسوندم پشتش قرار  تی لبش پاک کرد و با عصبان  یبه عقب رفت، خون گوشه  کمی

تحمل نداره و به   دونستم آراد یزد م یبه سمت آراد حمله کرد و با مشت هاش به صورت آراد ضربه م ایگرفتم. پو

که  دم، یرفتم و گردنش گرفتم محکم کش ایتونست مقاومت کنه، به سمت پو  یبود که نم شی لعنت  یماری ب نیخاطر هم

به سمتم   ایاز شدت درد اشک هام شدت گرفته بودند، پو  نیشد با بازوش به شکمم ضربه زد، پرت شدم رو زم یعصب 

بلند در  یقرار گرفت و با صدا ایردم که خودش به من رسوند مقابل پوبه آراد نگاه ک یاشک ی ها شمبرداشت با چ زیخ

 کرد رو بهش گفت: یاش خس خس م نهی که س یحال

 

 ! یعوض کشمتیدستت به زنم بخوره م-

 

 پوزخند زد:  ایپو 

 

 ی به حال خودت بکن یفکر کیبهتره که -

 

 به من انداخت گفت: ینگاه  مین دیخند

 

 اوضاع  نیپس با ا ره یامروز بم نیممکنه که هم ضهی شوهرت که مر-

 

 نفرت تو چشم هاش زل زدم که نگاهش از من گرفت به آراد دوخت و ادامه داد: با

 

 ! شهیمال من م شهیهم  یبرا نای آو-
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با خودش   ی من به راحت ره یکه آراد دوباره قلبش بگ یبشه و وقت زیخواست که با آراد گالو  یم  ایجام بلند شدم، پو از

  میآراد حلقه کردم تا مانعش بشم آراد ن یدستم دور بازو نی هم  یبرا ادیب شیپ یزیچ ن ی خواستم همچ  یببره، نم

بازوش از   اره، یطاقت ب ایپو یکنه تا جلو  یتحمل م داره شده بود و معلوم بود که  دیبهم انداخت صورتش سف ینگاه

  نیبره که زانوهاش سست شد. دستش گذاشت رو قلبش و نگاهش به زم ایتو دستم در آورد خواست به سمت پو

 زد گفت: یآراد لبخند کج  دنیبا د ایدوخت. پو

 

 ! ییایاز پا در ب ای زود نیبه ا  کردمیفکر نم-

 

 سیضربان قلبش هم از اون فاصله هم قابل شنود بود، صورتش خ یگرفتم تو چشم هاش نگاه کردم صدا دستش

زدم خواستم به سمتش برم تا قرصش بهش بدم اما،  غیافتاد، ج ن ی زد زانوهاش خم شد و رو زم  یعرق بود لبخند تلخ 

زدم و با  غینظاره گر پر پر شدن آراد بودم، ج  میاشک  یبشم با چشم ها کیذاشت بهش نزد یبازوم گرفت و نم  ایپو 

 نگاه کردم رو بهش گفتم: ایبه پو یاشک  یچشم ها

 

 ! کنمیبهش بدم، ولم کن خواهش م تورخدا بذار قرصش-

 

 به اراد اشاره کرد گفت: یرحم  یبا ب ایپو 

 

 .. نیچون بعد از ا  نیحرف ها خوب آرادت بب نی ا یبه جا  نم، یبب  تیوضع  نی آراد تو ا کردمیفکر نم چ یه-

 

 و به دستش چنگ زدم:  دمیحرفش پر  وسط
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 دست از سرم بردار ولم کن بذار برم.  وفتهیاراد من نم  یبرا یاتفاق چ یه-

 

 کرد!  یاونا رو رد م یبا سنگدل  ایتمنا و پر از خواهش بود که پو  نگاهم

 

  یادم سنگدل نداره ول نی دونستم که طاقت ضجه زدن و التماس کردن من به ا یآروم اسمم صدا زد؛ م یبا صدا آراد

قدر تقال کردم که دو تا دستم گرفت و من کشون کشون   نیخالص بشم، ا ایخواستم از شر پو  ینبود فقط م یچاره ا

لرزونش رو قلبش مشت شده بود، طاقت  یها  دستبرد، آراد از درد چشم هاش پر اشک شده بود و  نی به سمت ماش

دعوا کردن    اولمون دارید  یشد! لحظه   یبرام تداع میچشم هام آراد جون بده تمام خاطرات زندگ ینداشتم، که جلو

. من بدون آراد  دیرس  یم انیبه پا نجایبه ا  دیعشق نبا  نیآراد..، ا  یوفقه  یب  یو کل کالمون، عاشق شدنم و کمک ها

کرد و   یمن از آراد دور م یرحم یاون با ب یالتماس کردم ول  ایزدم و بار ها بارها به پو غی! جارمیدووم ب متونست ینم

 ن تنها عشقم بود. فقط چشم هام بود که شاهد جون داد

 

 

 

 کنه که.. نی باز کرد و خواست به زور من سوار ماش نیدر ماش ایسوخت، پو  یزده بودم که گلوم م غیقدر ج  نیا

 

 !؟ ی کنی م یچه غلط یدار-

 

اومد دست من گرفت و با   ایباشن، بابا به سمت پو نجایا  نایشد که ا یلبخند زدم باورم نم هیگر ونیبابام م یصدا با

 گفت:  ایرو به پو  تی عصبان
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 دستت بکش-

 

 :دیکش قی نفس عم ایپو 

 

 ! دیکنم پس لطفاً دخالت نکن یاحترام یبهتون ب خوامینم-

 

. کنارش  دمیکردم به سمت آراد دو  دایزد دستش از دور دستم آزاد شد و منم فرصت پ  ایکه بابام به گوش پو یلیس با

  دایتا قرصش پ بشیحالش بهم دوخت، دستم کردم تو ج  یب یدست هام قاب گرفتم چشم هانشستم صورتش با 

 نهیکردم، س کی به لب هاش نزد گوشمبهم بزنه  یخواست حرف  یشد م یکنم که دستم گرفت، لب هاش باز بسته م

 آروم لب زد:  یشدم با صدا  یکرد و درست متوجه نم یاش خس خس م

 

 ال ی تو و  ست یقرص هام همراهم ن-

 

 زدم رو بهش گفتم: ینگاه کردم لبخند دلگرم کننده ا بهش

 

 ! یشیتو خوب م  ، یبترس ستین یازین-

 

کردم از جام بلند شدم که بابام و مامان به  یم دایپ  یهر طور شده اون قرص لعنت دینبود با یزور لبخند زد، فرصت به

 یکجا رفته، دلم نم ستینبود معلوم ن ایاز پو یود. خبرافتاده ب هیآراد به گر دنیبا د ا یآل یسمت آراد رفتند حت 

شدم   الیعذاب بود و هست..، وارد و ی هیما شهیوجود نحسش برام هم نم، ی وقت اون صورتش بب چ یه  گهیخواست د
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ام شدت گرفت با خشونت   هیکشو ها رو گشتم اما نبود از شدت ترس و اضطراب گر کیبه  کی به سمت اتاق رفتم، 

درش آوردم. با  ، یبود فرو کردم با برخورد دستم با جعبه ا زونیکتش که آو  بیاشک هام پاک کردم دستم تو ج 

کنه با  ی م هیمامانم داره گر دمیبه سمت آراد رفتم که د یخارج شدم، با خوشحال الی زدم از و خندقرص لب دنید

  یپاهام کشش نداشتند. به آراد نگاه کردم که چشم هاش بسته بود و تکون نم گهیتعجب بهشون نگاه کردم، انگار د

سرش تو دست هام گرفتم و با ترس   نی مخورد، دست هام به لرزش افتاد و قرص از دستم رها شد خودم انداختم رو ز

 لب زدم: 

 

 آراد چشم هات باز کن -

 

  نی شد جسمش سرد شده بود و ا یخواستم تو دهنش بذارم اما فکش باز نم یاز کنارم برداشتم و به زور م قرص

 زدم: غیو از ته دل ج  دمیبه صورتش کش یتار کرده بودند، دست دمیچشم هام د اورد، یسرما قلبم به درد م

 

 کشم..! یم  یبدون تو چ ینیبی ! آراد باز کن چشم هاتو مگه نمیذاریوقت من تنها نم ج یبود حرفت که ه نی ا-

 

آمبوالنس، مامان دستش  ینمونده بود. با صدا یبرام باق ینفس گهیدادم، ضربان قلبم کند شده بود انگار د تکونش

 سمت خودش بغلم کرد گفت: دیدور بازوم حلقه کرد من کش

 

 نا ی آروم باش او-

 

 لرزون گفتم:  یصدا با
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 چطور اروم باشم! -

 

 دکتر کنارش نشست و نبضش چک کرد گفت: دند، یبه سمت آراد دو ینفر چند

 

 زنه ینم-

 

دادند انگار  ی که به آراد م یتونست من نگه داره، با هر تنفس  ینم گهیزدم مامانم د یزدم و از ته دل اسم خدا م غیج

! قلبم  یوار دوستش دار  وونهیکه د یمرگ کس دنیقصد داشتند به من جون دوباره بدند، چه قدر سخت بود د 

از ذهنم پس زدم و آروم نجوا   ی. افکار منفارمیتونستم دووم ب ی شک نم یمرگ آراد نداشت بدون اون ب شیگنجا

 تونه من تنها بذاره!  ینم گرده، یکردم:اراد من بر م

 

مشت کردم و از ته دل   نیشدم، دست هام رو زم یتر از قبل م  دیدکتر و بر نگشتن نبض آراد نا ام ییبا هر تقال  اما

 ضجه زدم و رو به دکتر گفتم:

 

 ! د یتورخدا نجاتش بد-

 

که   یزیتونستم آروم باشم از چ یکرد من آروم کنه، مگه م یسرم تو آغوشش گرفت و موهام نوازش کرد و سع مامان

و با بودن کنارش با  وفتهی براش ب یذارم اتفاق یاز همه ترس داشتم به سرم اومده بود. به آراد قول دادم که نم ترشیب

نظاره گر  نکهیکنه و من جز ا  یدست و پنجه نرم م یزندگ واما، نتونستم حاال اون با مرگ  می جنگ یم یض یمر  نیا

 .ادی از دستم بر نم یباشم کار
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 منتقل بشه!  مارستانی هر چه زودتر به ب دیبا زنهیکند م یلیبرگشت..! فقط، خ نبضش_

 

مونده بود! مامان و بابام دستم  یباق یهنوز دلهره و دل نگران  یرو لبم نقش بست ول  یجون یحرف دکتر لبخند ب با

  یبغل من نم رین و بابام زراه رفتن نداشتم اگه ماما ینا یگرفتند و من بلند کردند تمام بدنم کوفته شده بود و حت

آراد بمونم مامانم  شیاصرار کردم که پ  یهر چ گذاشتندشدم. آراد تو آمبوالنس  یم نی شک نقش زم یگرفتند ب

  رونیبازم به ب مهین یدادم چشم ها ه یتک  شهیشدم سرم به ش ن ی سوار ماش ست، یقبول نکرد گفت که حالت خوب ن

 هام چشم از اشک قطرات که گذاشتم هم رو هام چشم ، …هنوز ممکن بود  یدوختم درسته خطر رد شده بود ول

  وفتمی بود ب کی شدم که پاهام سست شد نزد اده یدر باز کردم پ نی کرد، با توقف ماش سیخ  ورتمشد و تمام ص رسرازی 

آروم وارد   یو بدنم ضعف کرده بود اما، برام مهم نبود. با قدم ها  دید یگرفتم چشم هام تار م نیکه دستم به ماش

 رفتم رو به پرستار گفتم: رشیشدم به سمت پذ مارستانیب

 

 شوهر من کجاست!؟ -

 

 ابروشو داد باال گفت: یتا  کی

 

 متوجه نشدم! -

 

 بلند کردم: صدام
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 آراد کجاست؟ -

 

 رو به ما گفت: ستمشیگفت اونم بعد از زدن تو س  آراد لی اومد سمتم اسم و فام بابا

 

 . ستیچندان خوب ن عتشی، وضccuتو  -

 

. بابا دستش دور بازوم حلقه نمیطاقت نداشتم تا دوباره اون صحنه رو بب دیچرخ یدور سرم م ایرفت دن ج یگ سرم

 شد گفت: ره ینگران و نمنکاش بهم خ  یکرد با چشم ها

 

 بابا جان  نیبش-

 

 زدم:  یتلخ  لبخند

 

 ! نمیآراد بب  خوامیم-

 

بهم زد چشم هاش باز بسته کرد که اروم  یبودند، نگاه کردم مامان لبخند ساده یوا وارید یکه گوشه   ایمامانم و آل به

تو آغوش   اوردمیکرد، طاقت ن ینگاهم به بابام دوختم بغض تو گلوم داشت خفه ام م دیبه صورتم کش یباشم. بابا دست

رو   یکنه، بوسه  یم هیبابام معلوم بود که اونم داره گر یها ونهاز تکون خوردن ش  ختمیتو بغلش اشک ر دمیبابام خز

 مهربونش رو بهم گفت:  یسرم کاشت و با صدا
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 وفتهینم ینگران نباش اتفاق-

 

 شدم: ره یبابام خ سیخ یبلند کردم تو چشم ها سرم

 

 من طاقت ندارم بابا! -

 

دور   ایزد و دستش گذاشت رو صورتم گونه ام نوازش کرد، خواستم بهش لبخند بزنم که دن  یدلگرم کننده ا لبخند

ود مطمئناً  ..! پاهام سست شد و اگه بابا من به موقعه نگرفته بدمید یتار و مبهم م زیو کم کم همه چ دیسرم چرخ

شد که همه جا رو   یچ دمیبابا دوختم که نفهم رانبازم به صورت نگ مهین یکرد، چشم ها یاصابت م نیسرم به زم

 شدن پرستار ها و مامانم به سمت من بود.  کی بابا و نزد ادیفر یکه متوجه شدم صدا  یزیچ  نیپر کرد و آخر  یاهیس

 

 

 

به جونم افتاد نفسم حبس شد، نگاهم به اطراف انداختم،   کباره یکه  یباز کردم، از سر درد هام آروم آروم چشم

 زد گفت: یلبخند دینگاه من به خودش د  یکرد وقت یبود و داشت من چک م ساده یکنارم وا  یپرستار جوون 

 

 !زمیعز  یمراقب خودت باش   شتریب دیبه بعد با  نیاز ا -

 

 زدم:  یتلخ  لبخند
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 دونم یم-

 

 ! یکه دو قلو حامله ا یدونیم نمیپس البد ا-

 

  یلیحرف خ  نیا  دنیبود حتماً با شن شمیبهش نگاه کردم، اشک تو چشم هام پر شد کاش االن آراد پ متعجب

مامان  دند، یبوس  می شونیبودند به سمتم اومدند و خم شدند پ ساده یشد، بابا و مامان که کنار در وا یخوشحال م

 لبخند زد گفت: 

 

 قدر بزرگ شده باشه..!  نیدخترم ا  شهیباورم نم-

 

 نگاهش کردم که بابا ادامه داد: محزون

 

 ! کشنیمراقب باش چون االن دو تا بچه تو شکمت نفس م-

 

ام به لرزش   شد، چونه  ریاز چشم هام سراز یحرف بابام باز بسته کردم که قطره اشک دیی تا  یهام به نشونه  چشم

 لرزون به مامان گفتم:  یافتاد و آروم با صدا

 

 از آراد نشد  یخبر-
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ام   نهیدامن زد قلبم تو س شترینگاهش بر ترسم ب ست، یاندوه به من نگر ، یاز صورت مامانم کنار رفت و با نگران لبخند

 مادرم که لرزون گفت: یآروم و قرار نداشت، منتظر چشم دوخته بودم به لب ها

 

 م یزنی بعداً حرف م نای آو-

 

 :دمینال

 

 مامان جوابم بده! -

 

 به بابام نگاه کردم: یصورتش گذاشت پشتش کرد طرفم، با نگران یهاش رو دست

 

 شده!؟  یچ دیشما بگ-

 

 زد: ینوازش کرد، لبخند دلگرم کننده ا صورتم

 

 فقط  شهیخوب م-

 

 و با اضطراب رو بهش گفتم:  دمیحرفش پر  وسط
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 ی فقط چ-

 

 نگاهم کرد: گرفته

 

 قلب انجام بشه! وندی هر چه زودتر پ  دیدکترا گفتن که با-

 

 رو به بابام گفتم: یتو وجودم فرا گرفت، با خوشحال  یشاد

 

 شه یخوب م وندیبعد از پ -

 

 تکون داد:  سرش

 

 ندارن!  ایاح ی برا  یکه قلب نجاستی اما، مشکل ا ادیبه احتمال ز -

 

نبود که انتظارش داشتم و حاال   یزیقلب چ یایو جاش به غم، اندوه داد، اح دیپر کش امیهام و خوشحال  یشاد تمام

که   یدرد یتا آراد من زنده بمونه، رو تخت نشستم سر دردم کال فراموش کردم حت ره یبم یکردم که کس یدعا م دیبا

 ه کردم:نداشت، به بابام نگا  تی برام اهم دیچ یدر دلم پ 

 

 . نمیآراد بب  خوامیم-

 



 باران عشق 

517 
 

 ! شهینم

 

 دیکش قیبابا نفس عم  نم، یخواست که آراد بب یببره، دلم فقط م شیاز پ  یبتونه کار دیبهش نگاه کردم تا شا ملتمس

 فرو برد سرش تکون داد: شیجو گندم  یتو موها  یدست

 

 کنم.  شونیکه راض  کنمیم یخب سع  یلیخ-

 

به روش زدم. بابا از اتاق خارج شد و مامان به سمتم اومد نگاه نمناکش بهم دوخت و موهام نوازش   یلبخند مچهین

 کرد:

 

 باعث عذاب خودت نشو  نی از ا شتریب نای آو-

 

کردم، و نگاه پر  یم  یمهم نبود. تو گلوم احساس خفگ یشد االن به خودم فکر کنم حالم برام ذره ا ی..، مگه معذاب

  یجور  تمی خواست که مامان و بابام ناراحت بشن اما دست خودم نبود موقع یکرد دلم نم  یم تیترحم مادرم من اذ 

بسته که قلبش  یتخت افتاده و جونش به جون کس ی وشهمن..! تو گ ی. آرادم، مرد زندگارمیشد طاقت ب یبود که نم

نگه و چه قدر ممنونش بودم. با ورود بابا به اتاق نگاهم   یزیداد چ  ح یجتر  دیسکوت من د یبهش اهدا کنه. مامان وقت

 بهش دوختم:

 

 نش یبب یتون یم-

 

 زدم: لبخند
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 ی مرس-

 

بردند و بعد از تن کردن   یرفتم، اول من به اتاق ccuلرزون به سمت  یاومدم، با قدم ها نیی کمک مامان از تخت پا  با

آنجا حضور داشتند که همه   یادیز یها ضی ورود دادند، مر یلباس سبز رنگ و گذاشتن ماسک رو صورتم بهم اجازه 

صورت   دنیبا د دمی. به گام هام سرعت بخشددم و دستگاه بهشون وصل بو یشون چشم هاشون بسته بود کل

لرزونم به طرف صورتش    ینداشت، دست ها یانگار پاهام جون  یآراد به سمتش قدم برداشتم ول  یخواستن  شهیهم

تو    یتونست نفس بکشه، جوشش اشک  یسوق دادم و نوازشش کردم، چشم هاش بسته بود و با کمک اون دستگاه م

بوسه زدم، قلبم به درد آمد  شیشونیگونه هام روونه شد. خم شدم و به پ یچشم هام حس کردم که لجوجانه رو

 :دمیپلکش کش   یدست هام رو

 

 آراد چشم هات باز کن -

 

 لرزون گفتم: یزده اش قفل کردم و با صدا خ یسرد   یدستم رو دست ها یک یتر شد، اون  نی تو گلوم سنگ بغض

 

 ! یر یزده ام به آغوش بگ خ یدستات که تن  یکجاست اون گرما-

 

 ش: آوردم باال لب هام گذاشتم رو  دستش

 

 ! ؟یدون یم چ ی. هکشمیم یتو چ ابیمن در غ یگیمعرفت نم  یب-
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  یخود دار باشم ول  دیبشه، با ری اشکم سراز ینشستم. سرم گذاشتم کنار دستش و اجازه دادم تا چشمه  یصندل  رو

  اینزنم تا بهش استرس   یتسلط نداشتم دکتر قبل از ورود من بهم سفارش کرد که حرف ها  رو حرف هام و کارام

ام بشکافه. سرم بلند کردم بهش  نهی بود س ممکنکردم که از دلهره و غم هر آن  یم کاری با قلبم چ یبدم ول  ینگران

 زدم، رو به آراد با غم گفتم: ینگاه کردم اشک هام پاک کردم لبخند تلخ 

 

 !ارمی ب ایبچه قراره به دندو تا -

 

 :دمیخند

 

 ..!میرس  یم میخوا یکه م یزیجفتمون به چ گهیپسر اون وقت که د یک یدختر باشه  ی کیممکنه   شهیباورت م-

 

 نوازش کردم: صورتش

 

 . می دار ازیمن و بچه هات بهت ن ستی پاشو االن وقت خواب ن-

 

 

 

 نذار!  :آراد پاشو، تنهامدمیکردم با غم نال زمزمه

 

 اش گذاشتم: نهیس  یرو سرم
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 ! …ریچشم هات برام اوج آرامشه! آراد آرامشت از من نگ-

 

 اش خفه کردم و آروم نجوا کردم: نهیهقم تو س  هق

 

 برگرد!-

 

 باال رفت: کمیناخداگاه  صدام

 

 اومده به سرم. یبدون تو چ  ین یبیم-

 

رو شونه ام قرار  یشد.دست ها یو فقط اسمش بود که از دهنم خارج م  دیامونم بر هینتونستم ادامه بدم گر گهید

 صورتم دمغ شد و محزون نگام کرد، لبخند زد: دنیگرفت، سرم بلند کردم نگاه اشک بارم به پرستار دوختم با د

 

 .ستیوقت مالقات که ن یبمون نجایا  یتونی نم  نیاز ا  شتریب یخانوم-

 

 جون آراد نگاه کردم: یجز موافقت نداشتم، به جسم ب یتونستم بگم چاره ا یم یچ

 

 فقط زودتر خوب شو!  شتیپ امیبازم م-
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رو دو تا پاهام نداشتم انگار   سادنیآراد قدرت وا تی وضع دنیبدنم ضعف داشت خصوصاً با د یجام بلند شدم، ول از

کردم با کمکش لباس رو در آوردم از اتاق   یلب  ریبغلم گرفت. تشکر ز  ریز  دیحالم د یپاهام حس نداشتند. پرستار وقت

  ینشوند و با چشم ها یرسوند دستم گرفت رو صندل هممن خودش ب ی ده یپر  یرنگ رو دنیخارج شدم، مامان با د

 !دمید ینم  یا گهید  زیچ یاهیشده بود که جز س یا نده ی دم و فکرم معطوف به آبه رو به رو زل زده بو یاشک

 

 روز بعد.  سه

 

  نی. تو ا می حرکت کرد مارستانیشدم به سمت ب نی کردم همراه مامان از هتل خارج شدم سوار ماش ضیتعو  لباسام

کردم تا بلکه چشم هاش باز کنه، مقابل  یبه آراد نگاه م شهیجز صبر نداشتم و هر روز از پشت ش یچند روز چاره ا 

به راه افتادم با اصرار از پرستار خواهش کردم  یشگیشدم به سمت اتاق هم اده یپارک کرد پ نیمامان ماش مارستانیب

آراد دوختم و از پشت   ی ده ینگ پر از اشکم را به صورت ر سیخ  یها نمش،چشمیبب شهی که اجازه بده از پشت ش

حال و نمناک به    یب یصورتش لمس کردم. مامان دستش گذاشت رو شونه ام کنارم قرار گرفت چشم ها شهیش

با ظاهر آشفته از در سالن خارج شد و پشتش   یاز سالن روبه رو بلند شد، زن  یزار ونیش یامامانم نگاه کردم که صد

در دل به خودم  دم، یکش یم یاو بودم چ یوقت من جا کیحالش قلبم به سوز آمد. اگه  دن یداد از د  هیتک  واریبه د

دادم که  یم د یکننده از خودم دور ساختم هر چند که سخت بود اما، به خودم ام وسیو ما ی لعنت فرستادم افکار منف 

 بهم انداخت دم گوشم گفت: ینگاه میشه..، مامان ن  یم  دایپ ایاح  یبرا یمونه حتما قلب یه مآراد من زند

 

 ! ینی بیزن م نی ا-

 

 لب زدم: آروم

 

 آره چطور -
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 ! ستین ی دیام گهیشده و دکترا بهش گفتند که د یمتوجه شدم شوهرش مرگ مغز-

 

 به اون زن چشم دوختم رو به مامانم گفتم: دلسوزانه

 

 ! کنه یتحمل م یکه چه درد فهممیحالش خوب م-

 

 نگفتم!  نیا  یمن برا-

 

 بهش نگاه کردم که مامان ادامه داد: متعجب

 

 دوباره ببخشه! یبه آراد زندگ تونهیم نی شوهر ا-

 

 نفر و عمر دوباره به آراد: کیتو ذهنم هضم کردم مرگ  حرفش

 

 موافقت کنن!  یکه فکر نکنم به سادگ تی رضا مونهیفقط م-

 

که بگذار شوهر تو را تکه تکه کنند تا آراد من زنده  ده، یزن زخم د نیتونستم بگم به ا  یچه م ختیدلم فرو ر ته

تو  یو کلمه  دمیترس یمکردم  یموضوع فکر م نیروز به ا  کی اگه  یحرف حت  نیبمونه چه قدر سخت بود گفتن ا 
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اون ها   تیجز رضا یبودم و چاره ا تشیکه در موقع نکردم تا به خانواده داغ دار بگم چه برسه به اال ینم دایذهنم پ

 زنده موندن آراد نداشتم.  یبرا

 

 

 

دکتر تو   یرفتم که ممکن بود جون شوهر من نجات بده، حرف ها یسست و لرزان به سمت اتاق مرد یقدم ها با

 ذهنم مرور شد 

 

  یهمه چ  یخودتون برا دیاهدا با  یبرا د یکن دایرا پ  یبه موقع قلب  دیبشه، اگه نتون وندی هر چه زودتر پ دیبا  “شوهرتون

جون   یریبگ تی رضا یاگه بتون  ستی بهش ن یدیام چ یهست که ه مارستانمونیتو ب یمورد مرگ مغز د، یآماده کن

 ” یشوهرت نجات داد

 

زد، همه توانم جمع کردم تا با اون زن حرف   یدهنم قورت دادم که مامان دستم گرفت و لبخند دلگرم کننده ا آب

که بغل   یبه زن ینگاه میبا من خواهد داشت، ن یبد یلیدونستم که رفتار خ یاماده کردم م  یهمه چ یبزنم خودم برا

به  یاشک  یحضور ما شد با چشم ها  ی تونستم بگم. متوجه  یکرد انداختم، چطور م یم هی سته بود و گرشوهرش نش

 ما نگاه کرد گفت:

 

 !؟ نیی خوا   یم یزیچ-

 

 نگاه کردم: شیاشک یسمتش رفتم تو چشم ها به
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 ناراحت شدم متاسفم!  یل یخ دمیشن یوقت-

 

 شد:  یعصب 

 

 !؟ یافتاده براش که متاسف  یمگه شوهر من چه اتفاق ، یچ  یبرا-

 

 توهم:  دیجاش بلند شد و اخماش کش از

 

 !؟ یکن یم کاریچ نجای ا ، یهست  یاصالً تو ک-

 

 هام به لرزش افتاده بود، آروم لب زدم: دست

 

 … یدیام چ یه  گهید گنیدکترا م-

 

 بلند گفت:  یبا صدا دیحرفم پر  وسط

 

 !گنی م یچ هیکه بق ستیبرام مهم ن ادیمن بهوش م ریام-
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نداشتم که باهاش حرف بزنم. دستش دور بازوم گذاشت من به سمت خودش برگردوند مامان  یگرد کردم، توان عقب

 بود بهم گفت: سیکه چشم هاش از اشک خ یبه سمتم اومد که رو بهم در حال

 

با اهدا عضو جون شوهرتون نجات  دیتا بتون ره یمیمن م ریام یک دینی بب نکهی به ا دیچشم دوخت هیتو هم مثل بق -

 . دیبد

 

 ناله وار گفت: یکرد، با صدا یتو گلوم داشت خفه ام م بغض

 

 ! رونیب دیگم ش د، یتکه تکه کن ری ام ذارمیمن نم-

 

شکست و   بزنه که بغضم یاورد، به صورت مامانم نگاه کردم خواست حرف رونیدستم گرفت و من از اتاق ب مامان

 ::دمیخودم انداختم تو آغوشش و با عجز نال

 

 مامان!-

 

 محکم تر گرفت:  من

 

 جان مامان-

 

 بهش گفتم: ده یبر ده یاش خفه کردم و بر نهیهقم تو س  هق
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 بگم بهش اگه نگم ممکنه که.. تونمیم یبود! من چ  یچه سرنوشت گهید نی ا-

 

 لرزون گفت:  یادامه بدم، مامان با صدا نتونستم دیامونم بر  هیگر

 

 ! شهیدرست م یسخته ول-

 

 اشک هام پاک کردم: رون، یبغلش اومدم ب از

 

 قدم بزنم.  مارستانیب  اطیبرم تو ح خوامیم-

 

 ! یبارون  یهوا نی تو ا-

 

 ام به لرزش افتاد:  چونه

 

  یاهیس نی دوباره بتونم راه نجات از ا   دیرها شدم شا  میزندگ یک ی کرد از اون تار رییتغ  یشب  نی من تو همچ  یزندگ-

 کنم!  دایپ

 

زدم، قدم هام  یبه مامان نگاه کنم از محوطه خارج شدم، با برخورد قطرات بارون به صورتم لبخند تلخ  نکهی ا بدون

دونستم   یمکرده بودم که ن ریگ ینداشت تو گرفتار تیآب شده بود اما برام اهم سیآروم آروم برداشتم تمام بدنم خ
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همه   یاهیکه س دینکش یشد و طول  کی هوا کم کم تار مچشم دوخت ینشستم و به آسمان ابر  مکتی کنم، رو ن کاریچ

که در کمال  ستمیبه بغلم انداختم. متعجب زده به اون زن نگر ینگاه مین یکس یقدم ها یجا رو پر کرد، با صدا

گذره، طاقت رو به رو   یم یتعجب کنارم نشست، غم تو چشم هاش کامال مشهود بود با خبر بودم از درونش که چ

 از جام بلند شدم که لرزون گفت: اشتم، شدن باهاش ند

 

 ن یبش-

 

 کنارش نشستم، آروم لب زد: دمیکش قینگاه کردم، نفس عم شیبارون یچشم ها تو

 

 !؟یدونیم یتو از عشق چ-

 

 بهم نگاه کرد که لبم با زبون تر کردم:  منتظر

 

 چطور؟ -

 

از اشکم گره خورد هر دوتامون   سیچونه اش به لرزش افتاد، چشم هاش باز بسته کرد نگاهش به نگاه خ د، یخند تلخ 

 :م یسوخت یاتش که به راه افتاده بود م نی تو ا  میداشت

 

 عشقت اونجا به زور دستگاه زنده باشه و حاال از من بخوان که تنش تکه تکه کنم!  یبفهم نکهیمنو ا  یکن ی درک نم-
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 دوختم: نی ازش گرفتم به زم نگاهم

 

 یبودم، بعد از سال ها انتظار برا  ده یچش  یدرد تحمل کنم،تازه طعم خوشبخت نیتونم ا  ینم یول   ستمیمن سنگدل ن-

روز   میو قرار بود کاخ آرزوهامون باهم بساز  میکه مال هم شد یرحم بود درست زمان یب ری تقد یول  دم، یبهم رس ریام

 م ی عروس

 

 بهم گفت:  ینسبتاً بلند یگذاشت جلو دهنش، چشم هاش محکم رو هم گذاشت و با صدا دستش

 

  یه از پشت بهش زد و پرت شد جلو سرش به گوش نیاما، ماش ادیشد تا به سمت من ب اده یپ  نیمن از ماش  ریام-

 و شاهد پر پر شدنش بودم!  دمیجدول اصابت کرد با لباس عروس به سمتش دو 

 

 

 

 ادامه داد:   میبه نفس نفس افتاده بود هیکه هر جفتمون از زور گر یبهم نگاه کرد در حال یعصب 

 

 ! یچ یعن ی شوهرت جلوت جون بده  یوقت یفهمیم-

 

 زد: داد

 

 !؟ یچ  یعنی..، تیروز زندگ نیبشه تلخ تر  روز عمرت نیبهتر  یوقت یفهمیم-
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 دوختم که رو بهم گفت: شیو اشک  یعصب یکردم، نگاه نمناکم تو چشم ها سکوت

 

 ! ریکه تهش برسه به تکه تکه کردن ام ستیحقم ن بتیبعد از اون همه مص -

 

 بلند از من دور شد،  یجاش بلند شد با قدم ها  از

 

حقش   نی سوخت ا یم چاره یاون زن ب یشکست دست هام مشت کردم گذاشتم رو پاهام دلم برا  رفتنش بغضم با

 نبود، نگاهم به آسمون دوختم:

 

 !هی چه عدالت نی اخه ا یمن به کجا رسوند ینی بیخدا م-

 

 یم کاری بزنم با دلم چ یتونستم بهش حرف یحرف ها چطور م   نیگذاشتم رو گوشم و چشم هام بستم با ا دستم

رو شونه ام قرار گرفت نگاهم دوختم   یآراد از دست بدم، دست شهیهم  یاگه به موقع قلب نرسه ممکن بود برا کردم، 

 کرد: یبهم نگاه م یاشک  یکه با چشم ها  یریبه زن پ

 

 رم یمن مادر ام-

 

 گفت:  تی جام بلند شدم که بهم با عصبان از
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 راحت بذار!  یمن بردار، شاد ریدست از ام-

 

 گفتم: ده یبر ده یهام تو هم قفل کردم، بر دست

 

 عضو اراد من..  یبا اهدا دیتون یم یول ستیسخته اما، پسر شما زنده ن دونمیم-

 

 حرفم شد از درد اشک تو چشم هام حلقه بست: یکه تو گوشم خوابوند، مانع ادامه  یلیس با

 

 . چرخهیحرف تو زبونت م ن ی دفعه آخرت باشه که ا-

 

تو تنم نمونده بود، مامان اومد کنارم دستش دور بازوم  ینشستم جون نیزم یکرد بهم و از من دور شد، رو پشت

 سست وارد سالن شدم.  یدادم و با قدم ها هیافتاد خودم بهش تک  هیحالم به گر دنیحلقه کرد با د

 

 

 

ز ترس ضربان قلبم اوج گرفته بود، رفتند ا  یم ccuچند پرستار با عجله به سمت  دمیکه د ی رو صندل  نمیبش خواستم

کردم که آراد حالش بد نشده باشه، به سمت پرستار رفتم   یفقط دعا م ومدیاز جام بلند شدم مامانم پشت سرم م

 دستش گرفتم:

 

 حالش بد شده؟  یک-
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 : دیکش قیشدم، نفس عم ره ی بره که با عجز تو چشم هاش خ خواست

 

 حالش بد شده که فکر کنم شوهر شما باشه!  ، یوندی همون مورد پ-

 

من نگاه کرد با  ی ده یشدم، مامان به صورت رنگ پر  یم نیداشت نقش زم یرفت که اگه مامان من نگه نم ج یگ سرم

 بغض آلود گفت:  یصدا

 

 زم ینکن عز  ینجوریا-

 

 کردم: زمزمه

 

 آراد! -

 

قلبم طاقت نداشت تا سر حد  گهیدادم، چشم هام رو هم گذاشتم د هیتک  واری اومدم خودم به د رونیبغل مامانم ب از

حالم به   یب ی نمونده بود با چشم ها یبرام باق  یاشک یخشکم زده بود و حت  اد، یسرش ب  ییکه بال  دمیترس یمرگ م

نشد از اضطراب دست هام به لرزش   یساعت گذشته بود و هنوز خبر می. نادیم رونیدکتر ب یدر چشم دوختم که ک

لبخند دلگرم  دیتو صورتم د   یآشفتگ یفتاده بود، با اومدن دکتر، به خودم اومدم به سمتش رفتم بهم نگاه کرد وقتا

 زد: یکننده ا

 

 بشه  وندی پ دیهر چه زودتر با  یگذشت ول  ریبه خ-
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پاهام سست شد و از ته دل شادمان شدم که بشه،  یکلمه باعث شد که بغضم بشکنه اشک هام رو صورتم جار نیهم

از   سیخ  یگذشت، دکتر از کنارمون رد شد و مامان بعد از تشکر کردن ازش به سمتم اومد، چشم ها ریفعال به خ

سرش انداخت   د، ینگاه غم زده من د یوقت ادیداره به سمت ما م ریزن ام یشاد دمیاشکم به روبه رو دوختم که د

  نیآراد تو ا  یدادم اما وقت ینم تی اون بودم رضا یمنم اگه جا دیدادم بهش شا یرد شد؛ حق ماز کنارم  نیی پا

تو تنم نمونده بود سرم به دوران افتاد، مامان   ی. از جام بلند شدم جونارمیتونستم طاقت ب  ینم دمید یم  تیوضع

 گفت: بهمرو  دیحالم د یوقت

 

 مونم یم نجای برو هتل، استراحت کن من ا-

 

 بمونم!  خوامینه م-

 

 گمیشد بهت م  یخبر ، یبهتره که بر نایاو ادیاز دستت بر نم یکار-

 

 نشستم:  یصندل  رو

 

 برم!  تونمینم-

 

 نشست: کنارم

 

 ست یحالت خوب ن-
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 زدم:  یتلخ  لبخند

 

 ! ستیبرام مهم ن-

 

 دستش رو دستم گذاشت:  دیکش قیعم نفس

 

 خبر بدم.  خب پس القل بذار به خانواده اش یلیخ-

 

چون جرات روبه رو   دمیترس یبه خانواده اش خبر بدم م نکهیبه ا یچند روز حت نیترس به مامانم نگاه کردم تو ا  با

 گفت: دیسکوت من د  یشدن باهاش نداشتم، مامان وقت

 

 مارستان یب یبفهمن که پسرشون گوشه  دی نبا  یتا ک ینزدم ول  یچند روز به خاطر تو حرف نی ا-

 

 :دمیبغض نال با

 

 مامان-

 

 نوازش کرد: صورتم
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 میبهشون بگ دیبا نایآو  شهینم-

 

مادرش   یدونستم وقت  یکردم م یم کاریکه تو دلم بود چ یخب با ترس یتونستم بگم حق با مامانم بود ول یم یچ

 موضوع بود.  نیبه جون بخرم و ترس منم به خاطر هم هاش هیکنا شین دیبا ادی من ب شیخبر دار بشه و پ

 

 

 

 لبخند زد گفت:  دی سکوت من د  یوقت مامان

 

 پس من به بابات زنگ بزنم که بهشون خبر بده! -

 

 . دیازش ندار  یشما که شماره ا ؟ی چجور-

 

 آراد داشته باشه  یاز خانواده  یشماره تلفن  ایاون آدرس   دیداره شا الیبابات شماره دان-

 

تحمل   نمی ا دیخودم کم بود که حاال با  یبابا گرفت مشغول حرف زدن شد، آشفتگ  یاز جاش بلند شد و شماره  انمام

کرده باشه نبود دروغ چرا   دایپ  یآدرس ایبابا شماره  نکهیاز ا   یگذشته بود و هنوز خبر یکردم. چند ساعت یم

خبر بشند هر چند که حق مسلمشون بود، با  اخانواده اش ب ت یوضع نیخواست که تو ا   یخوشحال بودم و دلم نم 

 بهم انداخت جواب داد: ینگاه  مین د، یمامانم رنگ از چهره ام پر  لیزنگ موبا  یصدا
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 شد!؟  یخبر-

 

 گفت که مامان لبخند زد: یدونم بابا بهش چ ینم

 

 ! یکن  دایپ  یپس تونست-

 

مکالمه شون گوش ندادم. مامان بعد از قطع  یبه ادامه  گهی دست هام تو هم قفل کردم، و د دمیکش قیعم نفس

 تماس بهم نگاه کرد گفت:

 

 کرده  دایبابات شماره ارتام پ-

 

 تو دستش گرفت:  دستم

 

 ..!ی که تو اضطراب دار نی جور ی، مگه خانواده اش چقدر دستت سرده  نیچرا ا -

 

 :یدونست که مادر اراد چه جور ادم  ینم مامان

 

 د یفهم یم یبه زود-
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 بزنه که رو بهش گفتم: یحرف خواست

 

 اممامان من خسته-

 

به چشم و هر   ومدیچند وقته خواب نم  نینزد، تو ا  یرو شونه اش گذاشتم، مامان دستم محکم گرفت و حرف سرم

چند   یو برا ره یخواب که من در بر بگ کی داشتم به  ازیشدم اما امشب ن یم داریبا کابوس ب دمیخواب یلحظه که م

 خواب غرق بشم.  یایفراموش کنم تو دن یساعت شده همه چ 

 

 

 

 به رو به روش انداخت گفت: ینگاه میخوردم! پلکهام باز کردم، مامان ن یفی نفر تکون خف کی ادیفر یصدا با

 

 مادر آراد؟! -

 

آره تکون دادم، آرتام و رها کنارش   یزن آشنا سرم به معن  یچهره  دنیاز مامانم گرفتم به رو به رو دوختم، با د نگاه 

بزنم، دست هاش   یتو هم تا خواستم بهش حرف دیاخماش کش دیشدند، مادرش تا به من رس کی بودند. بهمون نزد

بهش نگاه کرد  تیشد..! مامان با عصبان یام جار  ونهشدن اشک از گ ریم تو صورتم زد از درد و تحقبلند کرد محک

 گفت:

 

 !؟ یرو دختر من دست بلند کرد یبه چه جرات  ، یبود که کرد  یچه کار نی ا-
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 زد: پوزخند

 

 برسه!  نجایدختر شما بود که باعث شد پسرم کارش به ا نی حقش بود، هم-

 

 گفت: ت یگذاشت رو بازوم و من تکون داد با عصبان دستش

 

 !؟ یحاال راحت شد-

 

 عقب:  دیدستش از دور بازوم باز کرد من کش مامان

 

 ! یاز دهنت در اومد بار دخترم بکن  یهر چ  ذارمیو گرنه فکر نکن م گمیبهت نم یچ یبه حرمت پسرت ه-

 

 به جفتمون نگاه کرد: یو اشک  یعصب یچشم ها با

 

 ! ارمیسرتون ب ییچه بال  دونمیو گرنه م ادیسر ارادم ن  یالب دیدعا کن-

 

 کنارمون رد شد، ارتام و رها به سمتم اومدند. ارتام محزون نگاهم کرد گفت: از
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 خوام یمن بابت رفتار مادرم از شما عذر م-

 

 لرزون لب زدم: یصدا با

 

 ماجرا نبودم! نیاما، من مقصر تو ا  ستیشما چرا، درسته که حالشون مساعد ن-

 

 من تو آغوشش گرفت و سرم نوازش کرد:  رها

 

 زم یعز  دونمیم-

 

سرخ شده    یلیبه صورتم که به خاطر س  ینگاه میکه اخماش تو هم بود به سمت مادرش رفت. مامان ن یدر حال  آرتام

 بود انداخت گفت: 

 

 برات!  رمیبم  یاله-

 

  نی . تو ادمیکرد. چه قدر حقارت به جون خر  یکرد شونه ام نوازش م یم هیکه گر یمامان در حال دم، یبغلش خز  تو

  ی! آراد از ناراحت یت یتو چه وضع ناشی کرد که بفهمه آو یشدم به خاطر آراد اما، اون چشم هاش باز نم  کیروزا کوچ

و بدون توجه به مامانم  رونیاومدم ب! از بغلش …شدم مدت داغون  نی خبر نداره که من تو ا یشد ول  یمن ناراحت م

به  دنی نشستم و نگاهم به آسمون دوختم که باز هم امشب هوس بار مکتیخارج شدم، رو ن مارستانیاز سالن ب

 سرش زده بود! 
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 زد گفت: یمتعجب بهش نگاه کردم، لبخند کم جون یشاد  دنیکنارم به خودم اومدم، با د ینشستن کس با

 

 !؟ یقدر تعجب کرد  نیچرا ا -

 

 !شمی پ  یایتوقع نداشتم که ب-

 

 شاهد رفتار اون زن باهات بودم، مادرش بود؟ -

 

 شد: ره یتکون دادم، تو چشم هام خ سرم

 

 ! یدینکش یتو هم کم سخت ادیبه نظر م-

 

 زدم: پوزخند

 

 گذاشت! میکه آراد پا به زندگ یو آشوب بود تا وقت  جانیمن سراسر ه یزندگ-

 

 کن  فیتعر -
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من به   یناراحت لیکرد هر چند که دل ی گذشته من ناراحت م یروز ها یادآوری یتو چشم هام حلقه بست، حت  اشک

 دیمعنا بخش میبود که به زندگ یانداخت چون تنها کس یخاطر نبود آراد بود فکر از دست دادنش تن بدنم به رعشه م

  دینا معلوم و ذهنم پر کش یشدم به نقطه  ره یشد..! لبم با زبون تر کردم و خ یمعنا م یمن ب یا یو بدون حضور اون دن

داشتم   اجی احت  دیکردم شا فیتعر  یشاد  یبرا  یگذشته بود و من از همه چ  قهیدونم چند دق یبه اتفاقات گذشته، نم

 زد گفت:  ینگاه کردم، لبخند تلخ  یبه مرور خاطرات تلخ و خوش گذشته ام، با تموم شدنش به شاد

 

 تو هم که بدتر از مال من بود!  یزندگ-

 

 حداقل اراد کنارم بود یاره ول -

 

 لرزون رو بهم گفت: یهاش تو هم قفل کرد، با صدا انگشت

 

 دونمیعضو چون م  یبه اهدا کنمیاما، من موافقت م گذرونمیم یتلخ  یبرام سخته و مطمئنم بعدش روز ها نکهیبا ا-

 رفته!  شمیمن از پ  ریام

 

 از اشکش نگاه کردم: س یخ یباور تو چشم ها نا

 

 …من  یول   یمادرش مهم که اون جوابش منف تیرضا-
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  یخورد و معلوم بود چه عذاب یدست هاش رو صورتش گذاشت، شونه هاش تکون م نیینداد سرش انداخت پا ادامه

 یمن شدت گرفته بودند، شونه اش فشردم سرش بلند کرد چشم ها یاش اشک ها هی کنه، از گر  یداره تحمل م

 از اشکش به من دوخت: سیخ

 

 هست!  یدوار یام یمال تو جا ی من تموم شد ول یزندگ-

 

 بزنم که از جاش بلند شد گفت:  یحرف خواستم

 

 زنم یبا مادرش حرف م-

 

دونستم خوشحال  یداشت، نم یکه قلب بزرگ یبلند از من دور شد و من چشم دوخته بودم به دختر یقدم ها با

حالشون به درد  دنیقلبم با د یبده ول تی رضا ریموافقت کرد و ممکن بود مادر ام یشاد نکهی ناراحت با ا ایباشم 

 . ومدیم

 

 

 

 به صورتم انداخت گفت: یسست به سمت مامانم رفتم. نگاه یسالن شدم، با گام ها وارد

 

 شده!؟  یزیچ-
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 موافقت کرد!  یشاد-

 

 زد:  لبخند

 

 ! کنهیخوبه مطمئنم مادرش قبول م یلیکه خ نی ا-

 

 ده یکه چش یهمه تلخ  نیسوخت که بعد از ا  یم یکردم خودم کنترل کنم دلم به حال شاد  یسع دمیکش قیعم نفس

چند سال به خاطرش صبر    نیکه تو ا  یبا کس شهیهم  یبرا دیبود االن با رشیبا ام یو زندگ  یبود و مستحق شادمان

به من و   یمادر آراد به سمتم اومد نگاه  کهسکوت کرد، کنارش نشستم  دیمن ناراحت د  ی کرد وداع کنه! مامان وقت 

 گفت: ت یمامانم انداخت با عصبان

 

 !دینشست نجایا  یچ  یبرا د، یر یچرا نم-

 

 به من انداخت خطاب بهش گفت: ینگاه مین مامان

 

 هم قراره طعم پدر شدن بچشه! ینره که آراد شوهر دختر منه و به زود ادتونی-

 

 نسبتاً بلند گفت:  یتر شد با صدا ظیغل اخمش

 

 که باور کنه!  دیبگ یبه کس دیدروغا بر نی نداره! ا یتی من اهم یباشه برا  خوادیم یهر چ-
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 شدم: ره ی چشم هاش خ تو

 

  قتیچه نه حق دیچه شما باور کن ادیب ایقرار بچه هامون به دن  گهیو تا چند وقت د میمن و آراد باهم ازدواج کرد-

 ! م یکه بهتون گفت ینیهم

 

 نمناکم دوخت: یگرش تو چشم ها انیمن گرفت، بلندم کرد نگاه عص دست

 

که اون   یخودت تو دل پسرم جا کرد  اتییقدر با مظلوم نما نی ! ا ومدی ازت خوشم نم دمیکه د  یبار نی از همون اول-

چشم هاش به  شهیهم  یافتاده باشه و هر آن ممکنه برا مارستانیب یکه بهت داشت باعث شد االن گوشه   یعشق

 ببنده..! ایدن نیا  یرو

 

 آراد! -

 

 گفت:  یعصب 

 

 گمشو برو!  نجایاز ا  ار، یاسم پسر من ن-

 

 دستش از دور دستم آزاد کرد رو بهش گفت:  مامان
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  نیدر جداله دامادم هست، ما ا یکه االن با مرگ و زندگ یباشه اون شخص یچون هر چ  می گردیباز بر م یول   میریم-

 ! د یقبول کن تی بهتره که شما هم هر چه زودتر واقع میموضوع قبول کرد

 

  یکرد م یخوام از اراد دور بشم قبول نم یبه مامانم گفتم که نم ی هر چ میخارج شد  مارستانیگرفت، باهم از ب دستم

کرده بودم که  یدونم چه کار ینم میبه سمت هتل راه افتاد میشد نی. سوار ماشمیگفت که به نفعت فعال االن بر گرد

وارد هتل   می شد اده یپ نی بشم؛ از ماش ک ی به پسرش نزد ستخوا  یدلش نم یقدر از من متنفر بود که حت نی مادرش ا

صورت گرفته ام  دنیاز اشک به مامانم نگاه کردم، مامان با د سیخ ی. خسته رو تخت نشستم با چشم هامیشد

 کنارم نشست دستش گذاشت رو دستم: 

 

 . ذاره یم انیشد حتماً ما رو در جر  ی..، من شماره ام به رها دادم خبرینگران باش ستین یازین نای آو-

 

 که آراد هر لحظه ممکنه..  یدر حال  نمیبش نجایا  تونمیمن نم-

 

از ارادم دور باشم.  تیوضع  نی تو ا دیکم بود برام که با بتیهمه مص  نی ا  نییبه دندون گرفتم سرم انداختم پا  لبم

قرار بود باز بهش  یقلب من ب یکرد من آروم کنه ول  یم یگرفت و موهام نوازش کرد سع  مامان من تو آغوشش

  ایتونستم تحمل کنم؛ آل  یتنها گذاشتم نم طیشرا   نیشدم اما حاال که دورم و اون تو ا  یدلگرم تر م کمیبودم  کینزد

 خودش انداخت بغلم بهم گفت: دیاز اشکم د سیصورت خ یاومد کنارمون وقت 

 

 ! شمیناراحت م یلیخ نم ی ب یحال تو رو م یوقت-

 

زد  یاورد لبخند رونیرو گونه اش کاشتم. مامان من از تو آغوشش ب یزدم به خودم فشردمش، بوسه ا یتلخ  لبخند

 گفت:
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 ی بهتره که بخواب-

 

  فشیمامان از تو ک دم، ینزدم رو تخت دراز کش یحرف  یروز ها ول نیگانه بود تو ا  یمن ب یخواب با چشم ها  نکهیا با

 در آورد بهم داد:  یقرص

 

 ی بخور نیبره بهتره ا یکه خوابت نم  دونمیم-

 

  یاز جلو  یآراد لحظه ا  نیاز دستش گرفتم گذاشتم دهنم قورت دادم، چشم هام رو هم گذاشتم صورت دلنش  قرص

نگذشته بود   یادیشد؛ زمان ز  زی اشک هام دوباره لبر یه زد و چشمه رفت! بغض تو گلوم چنبر یچشم هام کنار نم

 خودش گذاشت به آغوش خواب فرو رفتم.  ریکه باالخره قرص تاث

 

 

 

 تر کرد گفت: ضی کرد. لبخندش عر یچشم هام باز کردم که نگاهم با صورت خندون مامانم تالق  یکس ینوازش ها  با

 

 رها زنگ زد -

 

 گفتم:  یاسم رها ترس به جونم افتاد، رو تخت نشستم با نگران با
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 شده!؟  یزیچ-

 

 کنند.  یعمل آماده م یقبول کردند! االن هم آراد دارند برا-

 

  یراض ریزمان کم مادر ام نی تو ا یکردم شاد یفکر نم یزود نی شده بودند به هم یباور به مامانم نگاه کردم، راض نا

ناراحت   ایو   وندی دادن به عمل پ تیبه خاطر رضا یکنم، شاد هی دونستم بخندم گر ینم کنه، ذهنم مشغول شده بود

 دختر!  کی یکاخ آرزو ها یبه خاطر نابود

 

 نای آو-

 

 مامانم به خودم اومدم، بغضم شکست و اشک هام رو گونه ام روونه شد، مامان اشک هام از صورتم زدود:  یصدا با

 

 به خاطر اون دخترو مادر  یچرا ناراحت  دونمیم-

 

 :دیتکون دادم که من تو آغوش کش سرم

 

 گهید  وندیزنه، منم براشون ناراحتم اما با قبول نکردن عمل پ یرقم م یانسان چ  یبرا ستی سرنوشت معلوم ن نای آو-

 گشت یاون جوون بر نم 

 

 کردم که مامان ادامه داد: سکوت
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 داره! اجی، اون الن به وجود تو کنارش احت آراد شیپ می االنم پاشو حاضر شو بر -

 

آروم شدم از جاش بلند شد تا حاضر بشه، مانتوم تنم کردم و شالم   کمی دید  یبا دست هاش قاب گرفت وقت صورتم

رو با خود نبرده  ایچون قرار بود بابا به هتل برگرده آل میزد رونیآزادانه رو موهام گذاشتم همراه مامان و از هتل ب

لرزش افتاده بود و حالم اصال خوب نبود جرات روبه رو شدن   بهدست هام  اد، یدادن تا ب یر چند که اجازه نم ه  میبود

تونستم به خود مسلط باشم، رها  ی شک نم  یشدم ب یرو نداشتم اگه باهاشون مواجه م ده یبا اون خانواده داغ د

 لبخند به لب به سمتمون اومد:

 

 زه یآم تیکه حتما عملش موفق دونمیتازه رفته تو اتاق عمل، من م-

 

نخورده بودم و حاال بدنم ضعف کرده بود رو   یزیرفت از صبح تا حاال چ یم یاهیما رو گرفت، چشم هام س دست

شکرش   ینزد باز جا  یبهم انداخت حرف ینگاه میکنار مادر آراد نشستم که چشم دوخته بود به در اتاق، ن یصندل

  یگرفت تا بخورم ول ریش کیمن برام ک ی ده یپر   یرنگ و رو دنیکرد، مامان با د اریتدفعه سکوت اخ نی بود که ا یباق

 مدت ها صبر کردم بشنوم.  نیرفت تا خبر خوش که تو ا  ینم  نیی از گلوم پا یزیانگار چ

 

 

 

من انداخت از جاش بلند شد به سمتم    ی ده یپر  یگذشته بود که مادر آراد نگاهش به رنگ رو قهیدونم چند دق ینم

 زد گفت: یلبخند کم جون دیاومد، تعجب که تو چشم هام د

 

 ! یمراقب خودت باش نایاز ا  شتریب  دیبخور با کی ک ریش نی ا-
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 یباز بسته کرد رو صندل  گذاشت رو دستم چشم هاش کیحرف زده باشه..، ک نیشد که مادر آراد به من ا ینم باورم

  تمیرو لبم نقش بست که حداقل نگران حالم شده هر چند بخاطر وضع یاون همه اضطراب لبخند  ونینشست. م

 هست! 

 

  نی نمونده بود که بعد از ا یتو تنم باق  یجون گهیبهمون نداده بودند، د یخبر چ یساعت گذشته بود و هنوز ه چهار

ضربان قلبم اوج   می. با اومدن دکتر از جامون بلند شد اره یعمل دووم ب ریونه ز بودم آرادم نت ده یکه کش یبت یهمه مص

زد  یبزنه که دکتر بهمون نگاه کرد لبخند یخواست حرف رادنگرانم رو به دکتر دوختم، مادر آ یگرفته بود چشم ها

 گفت:

 

 !  ارنیعمل دووم ب ریحالشون خوبه و تونستن ز-

 

بار اشکم از   نیشد، بغضم شکست و هق هقم رو دستام خفه کردم ا  ینشستم باورم نم  نیزم  یسست شد و رو پاهام

که رو   یمونه و در کنارم هست..! با دست  یخبر که آراد من زنده م ن ی ا دنیشوق بود و چه قدر لذت بخش بود شن یرو

 فت: زد گ یخورد، لبخند تلخ  ه شونه ام قرار گرفت سرم بلند کردم که نگاهم با مادر اراد گر

 

که من   دوارمیکردم ام تتی اذ یلیمدت خ نی ! تو ایاز دست من دلخور باش   خوادیخب شده دلم نم یحاال که همه چ _

 عروس آرادم!  یببخش

 

گرفت من  شد لبم به دندون گرفتم که مادر اراد من تو آغوشش   زیاشکم لبر  یو دوباره چشمه  ارمیطاقت ب نتونستم

پرستار ها نگاهمون به اون   ی. با صداشمونیاز خوب شدن اراد و برگشتنش پ  میستیگر گهیفشرد و تو بغل هم د 

آراد پاهام جون گرفت به سمتش   دنیبا د ند، برد یم ccuشد که آراد که رو تخت بود با خودشون به  ده یسمت کش

تابش بود صورتش نوازش   یتونستم قلبم ب  ینم یکنم ول تونم مالقاتش یپرستار بهم اخطار داد که بعداً م دم، یدو
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تا دوباره اون را باز کنه، مامان دستم   دیکش یطول نم  ادیبار بستن چشمش ز نی کردم که چشم هاش بسته بود اما ا

 که لبخند رو لبش بود بهم گفت: یهمراهش برم، مامان در حال ندادگرفت و اجازه 

 

 شهیبه بخش منتقل م اره یبه دست ب  شیار یکه کامالً هوش یوقت  اریطاقت ب-

 

 طاقت رو به مامانم گفتم: یب

 

 !؟ کشه یچه قدر طول م-

 

 : دیخند

 

 روز  کی حداکثر -

 

 تاب لب زدم:  یب دمیکش قیعم نفس

 

 روز!  کی-

 

که چند وقت از اون   چشم هاش یبرا د یکش یشدند که دلم پر م  ی. متوجه نمدندیمن خند یتاب یبه ب هیو بق مامان

 منع شده بود! 
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شده بود که  یدونم چ  یکردند، نم یبمونم مامانم و مادر آراد قبول نم  مارستانیچه قدر اصرار کردم که شب تو ب هر

  یزبون تند د یکردم شا یفهمم که در موردش اشتباه فکر م یکرده بود و حاال م رییقدر رفتار مادر آراد با من تغ نیا

تو وجودش نهفته بود. وارد هتل   یکنه اما قلب مهربون لتونست خودش کنتر  یو مشکالت نم یرفتارداشت و تو گ

خواست حاال که آراد فردا  یگرفتم از حموم دل کندم دلم م یا قهی دوش چند دق کیشدم به سمت حموم رفتم  

مادر  الی و قرار بود از فردا تو و میموند ی بود که تو هتل م یشب نی امشب آخر نه؛ی کنه من مرتب بب یچشم هاش باز م

خواد همه دور هم   یگفت که دلش م یمامانم مخالفت کرد گوشش بدهکار نبود م یهر چ میداشته باش قامتآراد ا

 یدر سشوار خاموش کردم، که قامت بابام جلو ی. سشوار به برق زدم مشغول خشک کردن موهام شدم با صدامیباش

 شد به سمتش رفتم خودم انداختم تو آغوشش، موهام بوسه زد: انیادر نم

 

 که حال دختر بابا خوب شده!  نمیبیم-

 

 گفت: د یبه صورتم کش یزدم که بابا دست ین یشرمگ لبخند

 

 ! یکه فقط شاد باش خوامی به بعد م نیاز ا   زمیعز یدار  یخوشبخت  اقتیتو ل-

 

  یدرست شده باشه و دوباره اون رابطه پدر و فرزند یشد که همه چ یشد باورم نم  ری از چشم هام سراز یاشک قطره 

به مامانم انداخت چشم هاش قفل صورتم   ینگاه میاز نو شروع شده باشه، بابا رو تخت نشست منم کنارش نشستم، ن

 کرد:

 

 کردن!  ریدستگ ایپو -
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 اسمش نفرت داشتم:  دنیاز شن ی تو هم حت دمیکش اخمام

 

 کردن!؟  رشیدستگ یک-

 

  میبهمون گفت و با سند مدرک متوجه شد  ایراجع به پو یهمه چ الیفکر کنم مادرت بهت گفته بود که دان شب، ید-

 ! میکردینبود که ما فکر م یاون کس ایکه پو

 

 بغض سرم تکون دادم که بابا ادامه داد: با

 

شمال همه مدارک   میا یما ب نکهینزدم قبل ا یتو ذهنت آشفته است و حرف دمید یبهت بگم ول  نارویا  خواستمیم-

از همون   ی ک ی  الیدان نکهیکردند با ا  ریاز کشور خارج بشه اون دستگ  ایپو نکهی به موقع قبل ا سیدادم و پل لی تحو

 بشه متوجه بشم!  رید  نکهیاز ا  شیپ  ویو کمکش تونستم همه چ شیناگهان رییادما بود اما، با تغ

 

 ام با زبون تر کردم: ده یخشک  یها لب

 

 اومد!؟  ییچه بال الیسر دان-

 

 صورتم نوازش کرد گفت: بابا
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 قائل شدند.  فیکه کرد تو مجازاتش تخف یبخاطر کار-

 

  چ یگذشته ه یبودم که روز ها یالیبه دان ونی مد میموند که از مجازاتش کسر شد.برگشتن زندگ یشکرش باق یجا باز

تونست   الیکنه و دان رییتونه تغ  یباشه م یف یاگه موجود کث یآدم حت کیفهمم که  یازش نداشتم! حاال م  یدل خوش

 از خودش دور کنه..  یبد  یاهیقصه باشه و س  نیوقت نخواست ادم خوبه ا چ یه  ایکنه اما پو  دایخودش پ

 

 

 

دست هام به لرزش افتاده بود، قدم هام آروم برداشتم به تخت   یو خوشحال  جانیسست شده بود از شدت ه پاهام

کنه من  ی چشم هاش باز م یبهوش آمدنش و دوست داشتم وقت کی شدم دکتر بهم گفته بود که نزد کی آراد نزد

و نگاه نافذش تو چشم هام   دیبه چشم هاش نگاه کردم که پلک هاش لغز دم، یکنارش باشم. خم شدم گونه اش بوس

  یگرفته بود حت  یلبم به لبخند باز شد، انگار بدنم جون دوباره ا  د یرو گونه ام لغز یچشم هاش اشک  دنیدوخت، با د

 آروم لب زد: یکرد و با صدا  یزیاخم ر   ونمیصورت گر دن یشد. با د یضربان قلبم تو گوشم شنوده م یصدا

 

 !؟ ی کنی م هیچرا گر-

 

 زدم:  یتلخ  لبخند

 

 بود! ونی صورتت گر یمن بود یو حاال تو رو در کنارم دارم تو هم جا دمیکه کش  یبت یبعد از اون همه مص -

 

 زد:  لبخند
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 ! نمیتو رو شاد بب  خوادیتموم شد االن فقط دلم م یزنیکه تو ازش حرف م یبت یکنه، اون مص ینم هیمرد که گر-

 

  کمیحرکت بهم نداد،  ی، به صورتش بوسه زدم که آراد دستم گرفت و اجازه به دندون گرفتم تا بغضم نشکنه لبم

 بهش نگاه کردم: د، یبوس  میشون یبر دردش غلبه کرد پ یکه از درد اخماش جمع شد ول دیخودش باال کش

 

 !؟ یکنیباز کار خودت م ره یاگه درد امونت بگ یحت-

 

 تو چشم هام قفل کرد:  راشینگاه گ دیصورتم کاو یاجزا

 

 نداره!  ییکنارت باشم درد برام معنا-

 

 بغض آلود لب زدم: یصدا با

 

 !؟ ومدیسرم م  ییچه بال دادمیاگه تو رو از دست م-

 

 کرد که ادامه دادم: یزی ر اخم

 

 قلب!  وندی وقت اون خانواده موافقت نکن به پ چ یممکن بود ه-
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 بهم نگاه کرد: متعجب

 

 قلب!  وندی پ-

 

 تکون دادم: سرم

 

 داد!  هیعمر دوباره هد ایلیبه خ ایدن  نیکه با رفتنش از ا  یهست یبه مرد ونیجونت مد-

 

 از من گرفت به رو به رو دوخت: نگاهش

 

 شد!  گهید  یکیزنده موندن من باعث مرگ -

 

 هاش گرفتم: دست

 

 . گشتیبر نم گهیاون د  شدیحرف نزن اگه اون عمل انجام نم نی ا-

 

 سکوت گذاشتم جلو لبش، لبخند زدم رو بهش گفتم: یبزنه که دستم به نشونه  یحرف خواست
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 ! یشیدوتا بچه م یبابا گهیباش که تا چند ماه د نی به فکر ا-

 

 باور بهم نگاه کرد گفت: نا

 

 مگه..-

 

 :دمیحرفش پر  وسط

 

 داد  هیخدا دو تا بچه بهمون هد یک ی یبه جا-

 

که در وجودمون اومد آرامش لحظه هامون شد! با   یکرد اون مهار کنه، شاد یگرفت و سع  تو گلوش  یمردانه ا بغض

به ما  نکهیناخداگاه استرس گرفتم و واهمه داشتم از ا ریو مادر ام یشاد دنیدر نگاهم دوخته شد که با د یصدا

زده به من نگاه  رتیح یهادوختم که با چشم  آرادبزنند، طاقت نگاه کردن تو چشم هاشون نداشتم نگاهم به  یحرف

 کرد.  یم

 

 

 

  ده یبه صورت مادر غم د ساد، یبه ما زل زده بود و کنار در وا  یاشک  یبا چشم ها یشد؛ شاد  کی به آراد نزد ریام مادر

 بغض آلود لب زد:  یبود. با صدا  دایهو ینگاه کردم که آتش دلش به خوب
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 ی زنده موند-

 

  یدیجد یکه بهش زندگ یزن مادر همون کس نی متوجه شد ا دیمن د  ینگاه اشک  یبهم انداخت، وقت ینگاه مین آراد

 اش با زبون تر کرد رو به اون زن گفت: ده ی خشک یداده، آراد لب ها

 

 ! دیبود که شما در حقم کرد یبرگشتن من فقط به خاطر لطف -

 

 چشم دوخت گفت:   آراد ی نهیهاش از صورتش پاک کرد و به س اشک

 

 باشه تو وجودت زنده است!  ایدن نی که عمرت به ا یقبلش تا وقت یرفت ول  شهیهم یپسر من برا -

 

 اش رو صورتش گذاشت و نجوا گونه گفت: ده یچروک یها دست

 

 است..! گهینفر د  کیاز وجود جگر گوشه ام تو بدن  یمونده و هر تکه  یکه از پسرم باق یز یتنها چ-

 

به سمتمون اومد   یصحنه قلبش به درد اومده، شاد نی ا دنیدونستم با د یکرد و م یفقط نگاهش م تو سکوت آراد

 دست آن زن گرفت گفت:

 

 م یبهتره که بر-
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 زد به آراد گفت: یتلخ  لبخند

 

 مراقب قلب پسرم باش! -

 

ازمون فاصله گرفتند،  ده یچشم هام با کمر خم یتار کردند و جلو دمیبه هق هق افتاده بودم اشک هام د هیزور گر  از

به من نگاه کنه رو به آن دو  نکهیبه کمکش رفتم که بدون ا دیخودش باال کش کمیآراد دستش گذاشت رو تخت 

 گفت:

 

 قلبتون شکسته من هم..  نمیبیم یپسر شمام و وقت  ونیمن تمام عمرم مد د، یچرا قبول کرد دینداشت تیاگه رضا-

 

 شد، مادرش به سمت ما برگشت لبخند زد: ری از گونه اش سراز  ینداد و اشک ادامه

 

  ریچون ام ی نکن اه یکه اون قلب س  نهی من ا  یتنها خواسته  شد، یکار انجام نم نی وقت ا چ ی نبودم االن ه یاگه راض-

 داشت!  یمن دل پاک

 

 به من انداخت رو به آراد گفت:  ینگاه مین

 

 رفته..! ییکنم خوب جا یهر چند که فکر م-
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شده بود بهش نگاه کردم که چشم هاش پر   ره یزدند.تو سکوت به روبه رو خ  رونیبزنه که از در ب یخواست حرف آراد

آراد   ی هیبه من دوخت، طاقت گر سشی اشک بود و فکش منقبض شده بود، دستم گذاشتم رو دستش نگاه مملو از خ

  ستیگر یکه جلو او به خاطر نبود پسرش م یا ده من سخت بود با خبر بودم از درونش که با وجود مادر ماتم ز یبرا

 . دیتپ  یآراد من م یها نهی حالش را به کل عوض کرد مخصوصاً که قلب آن مرد تو درون س

 

 

 

کردند،  یم ی شتن آراد احساس شادوارد اتاق شدند همشون دور آراد حلقه زدند و از برگ هیمامان و مادر آراد بق بابا، 

 زد گفت:  یآراد گذاشت و لبخند پدرانه   یبابا دستش رو شونه  

 

 تو شدم!   یکردم اما امروز متوجه مردونگ یهر چند که تو گذشته باهات بد رفتار شمونی پ یخوشحالم که برگشت-

 

که   یهمون جور یتو چشمام حلقه بست که همه چ یلبش به لبخند باز شد تو سکوت به بابام نگاه کرد، اشک آراد

نشستم که مادر آراد اومد سمتم   یرو صندل میزد  رونیمدت ها تو حسرتش بودم شد، وقت مالقات تموم شد از اتاق ب 

 کرد گفت: یبغلم جا گرفت، تبسم 

 

 خونه امشب قرار آرتام کنارش باشه یتو بهتره که بر-

 

 برم تونمینم-

 

 شد: ره یگذاشت رو دستم تو چشم هام خ دستش
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 ی کن یمن به عنوان مادر قبول نم-

 

 بزنم که رو بهم گفت: یحرف خواستم

 

 پسرم ی تو برا   یو زار هیروز ها هم شاهد گر نی تو ا  یول یحق دار یبگ یباهات داشتم هر چ  یرفتار بد دونمیم-

 بود اما حاال  میبودم..، اون موقعه حواسم نبود چون پسرم حالش وخ 

 

 بغض آلود ادامه داد: یگذاشت رو صورتم با صدا دستش

 

جبران   خوامیآرادم اما االن م یکردم حت تی گذشته همرو اذ  ی تو سال ها ستمیمن بد ن  یکنی اون قدرا که فکر م-

 خوب باشه درست مثل مادر و دختر!   شهیما هم هم  نیب یخواد که رابطه  یکنم و دلم م 

 

 رو بهش گفتم: یاشک یزدم با چشم ها لبخند

 

 ازت ممنونم   یبابت همه چ یبگم ول یچ  دونمینم-

 

به خاطر وجود تو که آرادم االن کنارم  نی ازت تشکر کنم که دوباره خانواده ام دور هم جمع شدند و ا دیمن با-

 هست! 
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 صورتش زدود: یبرگشت، اشک ها یبه روال عاد یهمه چ نکهیکردم و خوشحال از ا بغلش

 

 امیم مونمیم کمیمرد باشه منم  دی همراه با میبمون  نجایا دنی برو خونه چون اجازه نم-

 

  یدور ها نی خارج شدم، ا مارستانیبا مادر اراد و ارتام از سالن ب یگفتم از جام بلند شدم و بعد از خداحافظ یا باشه

که من  یدادند که من کنارش باشم اما از شانس یخواست کاش اجازه م یمن سخت بود و دلم م یکوتاه مدت برا

زد  یلبخند م من  یتاب یحضور داشته باشه، مامان از ب ماریتونست در اتاق به عنوان همراه ب  یداشتم همراه زن نم

گذشت هر چند که تا چند روز   یمن سخت م یو برا اوردیها لبخند به لب م اون یبرا یقرار یب  نیکرد ا  یسکوت م

 ماند..! میکنار هم خواه  شهیهم یشه و برا  یو اوردنش به بخش مرخص م یآرادم به خاطر بهبود  گهید

 

 

 

 … ماه بعد هفت

 

تلفن بلند شد، قدم هام آروم اروم برداشتم به سمتش   یرو تخت نشستم که صدا یبود، با کرخت ده یکمر امونم بر  درد

شد.  یتونستم راه برم خصوصاً که بچه ام دو قلو بود و وزن هم دو برابر م یشده بود و درست نم  نیرفتم وزنم سنگ

 پر محبت مادر آراد پخش شد:  یبرداشتم که صدا یگوش

 

 ؟ یندار گهیحالت چطوره دخترم درد که د-

 

 کم ی-
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 : دیخند

 

 ما یخونه  نیا یبه هر حال زنگ زدم که امشب شام تو آراد ب شتر، یآخر دردسر ب ماه -

 

 اد یم رید کمی نه آراد -

 

 : دیحرفم پر  وسط

 

 که گفتم منتظرتونم نیهم-

 

برام سخت بود که   تمیوضع نیخب ا   یباشم ول  ششونیدوست داشتم پ نکهیبزنم قطع کرد، با ا یخواستم حرف تا

گفت و تمام دار دسته شون لو داد   ی همه چ  سیافتاد آراد به پل یاد یهفت ماه اتفاقات ز  نی برم، تو ا یکس یخونه 

به زندان نرفت.  اراد دیتاب میبه زندگ ییروشنا  هقائل بشن و از اونک فیکار آراد باعث شد که تو مجازاتش تخف نیا

  ایبچه هام دخترن  نکهیدستم رو شکمم که حاال برامده شده بود گذاشتم و نوازشش کردم هنوز با خبر نبودم از ا 

هست. رو مبل نشستم به  یبچه چ تی که جنس میآخر متوجه بش یتا لحظه  یآراد نرفتم سونوگراف یپسر، به گفته 

 کرد گفت:  یمن تبسم  دنیشد آراد داخل شد، با دچشم دوختم که در خونه باز  ونی زیتلو  یصفحه 

 

 سالم خانوم خانوما-

 

 گفت:  دیجام بلند شدم آهسته به سمتش رفتم، که اراد خند از
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 من تپل مپل  شیپ ییایب ستیالزم ن-

 

زدم و بهش  یحرفش سرش غر م  نی ا یبرا  یگفت تپل مپل، کل یبه خاطر چاق شدنم به من م  ایکردم، تازگ یزی ر اخم

کرد،  یحرف بزنه اما آقا گوشش بدهکار نبود. چپ چپ نگاهش کردم که تبسم نی ا ادیخوشم نم چ یگفتم که ه یم

 کنه بهم گفت: یکرد لبخندش مخف  یم یکه سع  یابروشو داد باال در حال یتا  کیدستش دور شونه ام انداخت، 

 

 ؟ ی ستین-

 

 خم شد گونه ام بوس کرد: دیبا تشر صدا زدم، خند اسمش

 

 من عاشق زن تپل مپل خودمم هستم! -

 

 تو آشپزخونه بهم گفت: رفت

 

 خوردن؟  یبرا میندار یزیچ-

 

 م یمامانت دعوت یشام خونه -

 

 کج کرد بهم نگاه کرد: سرش
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 م یحاضر شو بر یخب چرا زودتر نگفت -

 

 گفتم: کالفه

 

 کنه یکمرم درد م-

 

 ! شهیدلخور م مینر-

 

و   میبه تهران نقل مکان کرد ستنیز ی و به خاطر کار آراد همه برا میهم باش شیخواست پ یمادر آراد دلش م چون

که   ینزد رفت تو اتاق حاضر بشه منم بر خالف کسالت یحرف دی . سکوتم که د ومدندیما م شیپ یمامان بابام گه گاه

 . میمادر آراد حرکت کرد یبه سمت خونه  میشد  نیاشداشتم وارد اتاق شدم لباس هام تنم کردم همراه آراد سوار م

 

 

 

 “آراد”

 

ما را تو آغوشش گرفت هر چند که تو    یزد هر دو یما لبخند پر محبت دنیمامان با د م، یمامان شد یوارد خونه  باهم

همراه با رها  نای بود! کنار آرتام نشستم و او مونیبه بابام کرد اما االن به خاطر اون اشتباه پش ییها یگذشته بد

 یدهنده  نیروح من معنا بده و تسک  یب یکه تونست به زندگ ینگاه کردم کس نایمشغول حرف زدن بودند، به آو
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  یناخوش و احوال بود، رنگ به صورت نداشت و هر از گاه کمی انگار گرفت دندون به لبش! …من بشه یقلب خسته 

 طاقت لب زدم: یچشم هاش حلقه بسته بود ب نگرانش شدم به سمتش رفتم اشک تو دیچ یپ یبه خودش م 

 

 شده!؟  یچ-

 

رو به من   دی چ یپ  یکه از درد خودش م  یکرد و در حال  نایاو ی ده ی پر  یجوابم بده که مامان نگاه به رنگ و رو خواست

 گفت:

 

 مارستان یب می بر دیروشن کن با نی زود باش ماش-

 

سر   ییوقت بال کیکرده بودم و دچار استرس اضطراب شدم، دست و پام گم کردم ترس افتاده بود بهم که اگه  هول

کار  کمی کردم چون توپر شده بود  نیرو با زحمت سوار ماش نای تونم بکنم. او یم کاری من چ ادیو بچه هام ب نای او

  زیفرصت موندن جا گهیجا گرفت، د نایآو کنارنشستم که مامان  بلند پشت فرمون یکرد، با قدم ها یدشوار م 

  سیکه خ یدر حال نایکردم و رو به او یبه عقب نگاه م یروندم، هر از گاه مارستانیندونستم استارت زدم به سمت ب

 عرق بود گفتم:

 

 م یرس یاالن م اریطاقت ب-

 

 عمل کنه رو به من لبخند زد گفت:  نایکه قرار بود او یو دکتر مارستانیدر اورد و بعد از خبر دادن به ب شیگوش مامان

 

 ! یعی طب زایچ ن یا  ینگران باش خوادینم-



 باران عشق 

565 
 

 

وارد سالن   نیکرد، با توقف ماش  یدرد م نی گرفتم که با فشار دادن دست هام قصد در تحمل ا نای او یها دست

 شدم رو به پرستار گفتم: مارستانیب

 

 د یلطفا عجله کن-

 

  سادمیرو گذاشتند به سمت اتاق عمل بردند، پشت در اتاق عمل وا  نایاز قبل هماهنگ شده بود برنکار اوردند او  چون

به سمتم اومد دستش رو شونه ام   نای او  یمامان بعد از خبر دادن به خانواده  زدم،  یتاب به پشت پاهام ضربه م یو ب

 گذاشت: 

 

 مادر  نی بش کمی-

 

 تونم ینم-

 

گفت.   ینم یزیزد چ  یمن لبخند م ی قرار  یب دنیارتام با د دند، یکه رها و ارتام رس  دمیبه موهام کش  یدست کالفه

که اونجا  یکردم رو به پرستار  یزیتونستم تحمل کنم اخم ر ینم  گهینشد د یگذشته بود و هنوز خبر یساعت کی

 بود گفتم: ساده یوا

 

 !؟ دیدیبه ادم نم  یخبر چ یچرا ه-

 

 تو هم رو بهم گفت:  دیاخماش کشهم   پرستار
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 مارستان یب نجایا  نییپا  دیاریصداتون ب-

 

 گفتم: ظیصورتش تکون دادم با غ یجلو  دیتهد  یبه نشونه  دستم

 

 شما! دونمیمن م ادیسر همسرم و بچه هام ب ییاگر بال-

 

کنترل کنم، با خارج شدن دکتر   کردم بر خشمم یسع دمیکش قی نازک کرد، از کنارم رد شد نفس عم یچشم  پشت

 حرف بزنه رو بهش گفتم: یکس نکهیاسترس تو وجودم فرا گرفت به سمتش رفتم قبل ا 

 

 همسرم چطوره!؟ -

 

 زد دستش رو شونه هام گذاشت: یلبخند

 

 هر سه سالمن -

 

 رو لبم نقش بست: یلبخند

 

 نمشون؟ یبب تونمیم یک-
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 صبر داشته باش -

 

من با  یایبدم چون دن  ین یریخبر خوب به همه ش نی ا یزدم تا برا رونیب مارستانیاز دکتر تشکر کرد، از ب مامان

به پرستار   ین یری نداشتم. ش گهید م یکنار هم باش یتو شاد  شهیجز هم یشد و ارزو نیر یو بچه هام ش نایوجود او 

 کرد: یبود. مامان به سمتم اومد تبسم  ده پخش کنند پرستار از رفتار من تعجب کر مارستانیدادم تا تو ب

 

 ی نیبچه هات بب یخوا ینم-

 

 ه؟ یچ تشونیجنس-

 

 دختر و پسر! -

 

 که پسر دوست داشت.  نایام گرفته بود که هم حرف من شد و هم حرف آو خنده 

 

 

 

 نا” ی“آو
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  دیباز من د یچشم ها یکرد، وقت یچشم هام از هم گشودم که نگاهم با نگاه خندون اراد تالق  یکس ینوازش ها  با

 ارامش رو لب هام نقش بست: یاز رو یلبخند د، یبوس میشونیخم شد پ

 

 !؟ یبگ  یزیچ یخوا ینم-

 

 رو به اراد گفتم:  ینگاهم کرد، حواسم به کل جمع شد با نگران طونیزده بهش نگاه کردم که ش متعجب

 

 بچه هام!-

 

 کرد: یخنده ا  تک

 

 هر دو سالمن!  نایو آدر   نیآدر-

 

 که تو دلم نشست بهش گفتم: یذوق با

 

 دختر و پسرن!؟ -

 

شد با ورود مامان، بابام و مادر اراد نگاه از آراد گرفتم به آن ها دوختم، به سمتم   یبهتر نم نیتکون داد، از ا   سرش

  کمیطاقت به آراد نگاه کردم که خودش   یگفتند. ب یم  کیکردند بهم تبر یگونه ام بوس م اومدند و هر کدامشون

 کرد: کیبهم نزد
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 ارنشون؟ یچرا نم-

 

 !اره ی االن پرستار بچه ها رو م-

 

و صورت مثل ماهشون از نظر بگذرانم. با ورود  رمی زد که آن دو رو در آغوشم بگ یبچه هام پر م دنید  یبرا دلم

 کرد گفت:  یز یبه جونم گرفت نفسم حبس شد، اراد اخم ر کباره ی که  ینشستم که از درد جانیتخت با ه پرستار رو 

 

 بود.  یچه کار نی ا-

 

از اتاق   هیشدم. مامانم و بق ره ی با ذوق شوق خ اوردیکه بچه ها رو با خودش م یبه آراد نگاه کنم به پرستار  نکهی ا بدون

ه هام کنارمون از اتاق خارج شدند، آراد دخترم در دست گرفت و اون را تو  رفتند و پرستار بعد از گذاشتن بچ  رونیب

شدم،  ره یمحکم به آغوشم فشردم و به فرشته کوچولوم خ ونصورتش دلم ضعف رفت ا دنیآغوش من گذاشت با د

دستم گذاشت حاال هر دو در بغلم بودند و چشم هاشون   یکیدر اون  اطیآراد پسرم در آغوشش گرفت و اون با احت

که   یبهم القا شده بود! حس یبا پشت انگشتم اروم صورت نرمشون نوازش کردم، حس خوب دندیکش یبسته و نفس م

آراد خم شد و دست بچه ها رو  اورد، یدو فرزندم من به وجد م نیکه من مادر ا  نیاش نکرده بودم ا تجربهتا حاال 

رو گونه ام   ینافذ آراد دوختم، آراد بوسه ا  یخود گرفتم و به چشم ها یتو چشم هام شد، نگاه از بچه ها ره ی خ دیبوس

ها و رنج   بتی! و چه خوشحالم که بعد از مص مبود ایزن دن نی کاشت. با وجود همسرم و بچه هام من خوشبخت تر

دم گوشم و دستش گذاشت رو شونه  . آرادم خم شددمی رو چش ایدن نیا  یباالخره طعم شاد دمیکه کش ییها

 گوش نوازش زمزمه کرد: یلحن ممکن و با صدا نی تر   بایزدم که با ز یلبخند

 

 پسندم!   وانهیبه حال دل د یوا ی..، ایشهر تو بود  نی دلبر ا نی تر وونهید-



 باران عشق 

570 
 

 

 من گذاشت..! یپا به زندگ کردم که آرادم یرو لبم نقش بست و هزار مرتبه خداروشکر م  یاز سر خوشحال یلبخند

 

 ان یپا

 

۱۳۹۸ /۳ /۲ 

 

 

 

 با یرمان ز نیبابت نوشتن ا  زیعز  یتشکر از ساحل شعبان با

  

 

 

اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه   این رمان رمان

 محفوظ میباشد . 

 

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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