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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

 این رمان فروشی می باشد 

  

  

 می بسم اهلل الرحمن الرح 

 

آمده را به درون مقنعه فرستاد و  رونیب  یکرد، تمام تارها میسرش تنظ یرو   نهیاش را در آ مقنعه
 نثار خودش کرد.  یلبخند کم رنگ

 برداشت.  نی زم یو کوله اش را از رو دیکش یق یعم  نفس

  دیکش یقی. پس نفس عم کردیخوب شروعش م دیکه با  ییبود از آن روزها دشیامروز شروع ترم جد 
 لذت ببرد.   یکرد تا از زندگ تی و ن

 گفت و از خانه خارج شد.  یاش را به پا کرد و بسم الله  یکتان

هم که هنوز استارت خودش را نزده بود  یکم کیتراف ی بود... آن وقت صبح و حت  ریمهر دلپذ یهوا
 بود.  نیدلنش  شیبرا

 یو با هنذفر  دیجو یبه دانشگاه مجبور شده بود دو اتوبوس را عوض کند... آدامس م  دنیرس یبرا
 .  دادی که درگوشش بود آهنگ مورد عالقه اش  را گوش م

http://www.romankade.com/
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هفت گانه بود  بیبوق که از عجا یکارتش را به دستگاه چسباند و بعد از آن صدا دیمقصد که رس به
 آمد از اتوبوس خارج شد و قبل از رفتنش تشکرش را نثار راننده کرد.  ی که باران خوشش م

توجه   ی! از آنها که بکردیکودکانه را طلب م یجانانه  یبدو بدو کی صبح  نیدلنش یدر آن هوا دلش
 . یر لذت بب  زیو از همه چ یبکش غی و ج یبه احواالت اطرافت مثل بچه ها ورجه ورجه کن

 داد! یرا نم  شیاهای به رو دنیرس  یکه داشت اجازه  یت یجنس نی و ا ییسن کذا نیا اما

 . شدیم  الشانی خیو ب  گذاشتی پا م  ریرا ز  قشیاز عال  یل یخ  دی... باکردی و خانم رفتار م  نیسنگ دیبا

دانشگاه   یکودک درونش خانم وار قدم به محوطه  یتوجه به تمام خواسته ها یدست برد و ب پس
 سال از سر گرفت.   نیدوم یرا برا یچندان تکرار نه  یروزها نیگذاشت و شروع دوباره ا

  ی رو   بای بو کردن آن دسته گل رز ز ر یراهش کارتش را که به حراست نشان داد دست نتوانست از خ  سر
 اش منتقل کرد.  هیسب گل ها را به ر" گفت و خم شد و عطر دلچیبگذرد و "با اجازه ا  زیم

 

توجه به نگاه   ینثار حراست دانشگاه کرد و ب ی... لبخنددادیم اتیح یبود.. . مزه  ین یری حس ش چه
 شانه اش جا به جا کرد و از آنجا خارج شد!  یمتعجبش کوله اش را رو

 

 وارد ساختمان  به چشمش بخورد  ییآنکه شخص آشنا یدانشگاه نگاهش را  چرخاند و  ب  اطی ح در
 دانشگاه شد...   یاصل

 گرید یها ی لی خواند و خ تواندیبودند و ذوق و شوق ورودشان را از چشمانشان م  یها ترم اول یلیخ
  مییاگر بگو  ستیحال دروغ ن  نیمثل او از سال اول گذر کرده بودند و ذره ذره پخته شده بودند... با ا 

 ! شدی م  قیبه بدنش تزر یند یهنوز هم با وردش به دانشگاه حس خوشا

 

 بگذرد!    دشیتوانست از ق   ینداشت، اما نم یتیاهم شانیها برا یلیاول را خ یجلسه   نکهیا با

 کردن کالسش، وارد کالس شد.   دایکوله اش را دستش فشرد و بعد از پ  بند



 او خودش باران بود

4 
 

 !  دندیکش یم ازهی هنوز خم یصبح بود و اول مهر و چند نفر  سر

  حایو ترج ی خال   یکه به محض ورودش در کالس شده بود داد و  صندل یینگاهها لیتحو یآرام سالم
 کنار پنجره را انتخاب کرد و نشست. 

و شوق دوباره   فیخنده و تعر  یکالس آرام آرام پرشد و آن سکوت و پچ پچ آرام محو شد و صدا 
 ! دیرس  یهم به گوش م دنیها از د یبرخ 

 

چمدان بسته بود و به سفر   نشیر ی کسل کننده و گاه ش ی آمده بود... تابستان با آن همه روزها زیی"پا
 فصل ها رفته بود"  

  یخودشان را به نفهم   یکردند...)البته چند نفر  امیق انیکه وارد کالس شد به احترامش دانشجو استاد
شاخه   یبود که رو ی ر احوال آن گنجشکزدند که مثال متوجه حضور استاد نشدند( باران اما هنوز د یم
 درخت پشت پنجره النه کرده بود.  ی

به لب آورد که از نظر استاد دور نماند. سرش را به  نشانه تاسف تکان داد... معلوم نبود باز   یلبخند
 پرداز به تورش خورده باشد!  ایرو یخل و چل ها  نیاز ا یکی

را از   کیبرخواست... ماژ  شیکوتاه از جا یو بازش کرد و با مرور  دیکش رونیچرمش ب فیرا از ک کتاب
تخته ننوشته بود که در کالس باز شد و   یکلمه را رو نی برداشت و سرش را باز کرد هنوز اول ز یم یرو

 شد. دایجوان در چهار چوب در هو یقامت پسر 

 یبه جمع، به دنبال جا یاستاد کرد و با سالم سر سر  ل ی تحو یکه خواب مانده بود عذرخواه پسرک
 گشت.  یخال

مجدد  ند یبنش  شیبرود و سرجا نکهیا یچشمش را گرفت...با تکان سر استاد به معن یخال یجا دو
که  نیآنها رد شد و هم   نیچند دانشجو از ب ی رهیتوجه به نگاه خ یداد و ب لشیتحو  یعذرخواه

 یباعث خنده   نیندارد و هم منگاهی متوجه شد نش ندیبنش  وسط کالس  یخال  یصندل یخواست رو
 شد):  انی دانشجو ازچند نفر 
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 یدوم درست کنار دختر  یخال  یصندل  یچشمش را جابه جا کرد و به اجبار رو یرو نکی کرد و ع یپوف
 بود.  رهی نشست که هنوز نگاهش به گنجشگ ها خ

 

  یاش و ناخن ها ی دختر بغل دست فیکه به چشمش خورد دستان ظر یز یچ نی نشست و اول  کنارش
 ی... چنگدی گره خورده در هم او گرفت و به صورتش رس  یالک نزده اش بود. نگاهش را از دست ها

  یسبزه خوشش نم یهم نبود! اصوال از دخترها بایز یل ی! درست است زشت نبود اما خ زدیبه دل نم
اش را حس کرد و سرش را به سمتش برگرداند و   رهیباران نگاه خحال رصد کردنش بود که  رآمد...د

 شوند!  گریکدیبود تا چشم در چشم  ی کاف نیهم

نگاهش  یز یچ یآور  ادی اش، چشمانش از تعجب گرد شد و با  یپسر بغل دست دنیبه محض د باران
فته بود تا دهانش را گر  یدر چرخش بود و با دو دست جلو شیپا  ریز  یو صندل  ینک یرا به پسرک ع

 را به باد ندهد!  شیبه هوا نرود و دودمان آبرو  غشیج

برد   تی حرف به سمت وا یو نگاهش را ب  دیکش یالی خیاز سر ب  ینفس دیاو را که د ی افهی ق پسرک
 چرخاند! 

 یچشمش به شلوار کرم رنگ پسر بغل دست کیچشمش به استاد بود و  کیمدت کالس باران  تمام
 به سرش بزند!   یچه ِگل قایدانست دق یو نم  دیجوش  یو سرکه م ری اش و دلش مثل س

 ... 

را جمع کرد تا برود اما قبل   شی بروند پسرک بار و بندل  خواستندی م انیکه تمام شد و دانشجو کالس
شد و پسرک با چشمان گرد شده نگاهش  و مانعش دیپر ش یاز سرجا عیبلند شود، باران سر نکهیاز ا

 !  کردیم

 مانع رفتنش هست به حرف درآمد:  دید یوقت

 اومده؟  شیپ  یمشکل-

  نی ... چقدر بد بود که در جلد مجسمه ابوالهول فرو رفته بود...کاش زمکردیم  یچقدر خودخور  باران
 !  دیبلع یو او را م کردی دهن باز م
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 دهانش را به زور قورت داد...  اب

که باال آورده بود را  یشد اما شرم داشت در چشمانش نگاه کند و گند کیخم کرد و به پسرک نزد سر
 دهد!   حیتوض

 

آورد   رونی رنگش را از کوله اش ب   یمشک یبه سرش زد... باران ی... اما نتوانست... فکر دیبگو خواست
  ینک ی پسر ع یکاغذ نوشت و پشت و رو برگه را جلو یور  یز ی اش گذاشت. چ ی صندل  یدسته  یو رو

 جرم فرار کرد... یاش را بشنود از صحنه  یخداحافظ  یخودش صدا یآنکه حت  یگذاشت و ب 

خودکار قرمز رنگش را که جوهر پس داده بود به درون    دیسطل اشغال رس نی به اول نکهیمحض ا  به
با پسر دانشجو برخورد نکند بدون  گریکه د ردکی لب دعا م ری سطل پرتاب کرد و در همان حال که ز

به  بودهم خدا قرضش داده  گری د یپشت سرش را نگاه کند دو پا را که داشت، انگار که دو پا نکهیا
 : /خت یسرعت باد از دانشگاه گر

 

  یر ی لقمه نان و پن کیبند نبود... آنقدر عجله داشت که ندانست چطور  شیپا یرو  دیخانه که رس به
 مرتب کرد.  نهی آ یرفت... لباس فرمش را جلو  نییپا ش یکه گرفته بود از گلو

را   دش یچرخاند کفش اسپرت سف  یلقمه را در دهانش م  ماندهیکه باق نطوریو هم دیکش یق یعم  نفس
 و با سرعت از خانه خارج شد.  دیپوش

 ! شدی وقت در محل کارش حاضر م   سر دیبا

... 

دلش   یعن یپرت کرد...  نیمسخره بد شگون را به عقب ماش  یکه شد آن باران   نیماش سوار
 از دستش کتک مفصل بخورد   ریدل س کیشود تا  دای نفر پ  کی  خواستیم

 ! دهیچه فا یول
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 کرد! #:  مینثار مسبب آن اتفاق تقد یلعنت کی داشبورد انداخت و  یرا رو  نکشیحرص ع  با

 

روز   کردی توانست از دانشگاه فاصله گرفت. فکرش را هم نم یگاز گذاشت و تا آنجا که م یرا رو شیپا
 مواجهه شود! یوحشتناک یحادثه   نیاول ورودش با چن 

 

 گذشته بود؟ زییاز پا  چقدر

 که افتاد،   زیم  یرو میبه تقو نگاهش

 و صفحاتش را ورق زد.   برداشت

 بود؟ آبان؟  یماه چه

 تختش رها کرد!   یکرد و خودش را رو یو پوف دیدورش کش یا رهیدا کیکرد با ماژ  دایرا پ  خیتار

  زیچ کیآورد! با انگشت دور تا دورش را لمس کرد. دلش   رونی ب  فشیک یاش را از تو یبانک  کارت
کمد درب و داغان  کیبه اطرافش چرخاند...   شینگاهش را از اتاق کوچک اجاره ا خواست؛یخوب م

 بلند شد  شیگوشه اتاق بود! از سرجا

موکت   یبست و بعد از چند قدم کوتاه رو  یباز شده اش را پشت سرش با کش مو دم اسب یموها
 آن را برانداز کرد! اتی. درش را باز کرد و محتودینازک کف اتاق به کمدش رس

 یدار تکرار  نیآست یها زیبود....بلو دهیخر یمانتو که همه را از حراج  چند

 شال به سر کرده بود؟!    یبار ک  نیآمد آخر ینم ادشیهم که بماند! اصال  شیها شال

 

  یموخاره داشت و هر از گاه شیخدا موها  ی شهیو هم کردی مقنعه به سر م شهی! او که همالیخ  یب
 آمد!   یبه دست از خجالت آنها در م   یچیق

 د یکش یق یعم  نفس
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 ؟ یچه فکر  ی ! ول کردی به حال زارش م یفکر  دیحتم با به

 کمد را بست.   در

 .  بردی نم یی رقم ها کار به جا نیبا ا  دانستی ! خودش هم خوب مکردی م شتری پس اندازش را ب دیبا

 

چشم  د،یکش  یقیتخت خودش را ولو کرد؛ نفس عم  ی قبلش برگرداند و باز رو یکارت را به جا پس
 فکر کرد!  دیکشی که انتظارش را م ینامعلوم یا ندهی را بست و به آ شیها

 

 ... 

بودند، باران   دهیدانشگاه صف کش تی ریکه دم در مد یان یراهرور و دانشجو  یتوجه به شلوغ یب
 نوشت.  یامتحانات را  م خیاعالنات بود با خودکار تار یتابلو یکه نگاهش رو نطوریهم

 ببخشيد!-

 اش شد!   یقدم کیآن هم درست در   یتازه متوجه حضور پسر را برگرداند و   سرش

 را برانداز کرد!    شیسرتاپا

 ده؟یدانست او را کجا د یاما نم دیآ یبه نظرش آشنا م دانستی م خودش

 حال جوابش را داد: نیا با

 ن؟ یبا من هست-

بود و با   ختهی اش ر یشان یپ یرنگش را تو یمشک یسر و گردن از باران بزرگتر بگو و موها کیکه  پسر
لبش   یرو ی اش به نسبت خوش چهره بود لبخند کم رنگ یکه به چشم داشت و پوست گندم ینکیع

 بله تکان داد!  ینقش بست و سرش را به نشانه 

 تشکر از شما بدهکارم... هیمن -
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 کرد و به پسرک نگاه کرد!  زیپرت کرد و چشم ر فشیهمراهش درون ک یرچه خودکارش را با دفت باران

 !نیاحتماال اشتباه گرفت د؟یکنیصحبت م  یدونم در مورد چ یمن نم  دیببخش-

 باال آورد! میتسل یبرود اما پسر مانعش شد و دستش را به نشانه  خواست

 تا بهتون برگردونم؟    نیایم یدونستم ک ی... منتها نمنیبه من داد یباران  هیشما -

از آن   شتری ب یفرو برود... چه افتضاح  ن یبود تا باران اب شود و به زم  یکاف یاسم باران  دنیشن  نیهم
 ! کندی م  یکه آمده و برعکس دارد عذرخواه

 سرش را به چپ و راست تکان داد.   یشرمندگ ینشانه  به

 . کردی کارو م نیبود هم  ینکردم... هر کس ینه من کار -

با دقت نگاه   شی روبه رو یجسه  زی چشمش جابه جا کرد و به صورت ر یرو  یرا کم  نکشیع  کپسر 
 کرد. 

 هستم.  ای من برد-

 شود!   رهینوبت باران بود تا چشم گشاد کند و با تعجب به او خ   نباریا

 

 بودم!   دهیخودم ند یلیتو دانشگاه هم فام یچکیچه جالب آخه تا حاال ه ن؟یهست ایشما هم برد-

 و با کف دستش گردنش را خاراند!  دیخند  ایبرد

 اس؟یشما برد یل یپس فام دم یکه فهم  ینجور ی... ااس یدر واقع اسمم برد-

 مثبت تکان داد  یسرش را به نشانه  باران

هم نجات بخشم بود  یلیکه خ تونیکه امانت  دیروز و ساعت مشخص کن هی شه یم ایپس خانم برد-
 بهتون برگردونم؟ 
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طور   نیداشت که بخواهد ا یالزمش ندارد... اما دروغ بود... مگر چندتا  باران  دیخواست بگو باران
 به خرج بدهد!  یدست و دلباز 

 .  دیرس  خواستیکه م  یها را در ذهنش مرور کرد و به جواب  خی مکث تار یبا کم پس

 ! هیدنج یدرخت سروه و جا  ریکه ز هیآب مکتیهمون ن اط یح  یپنجشنبه عصر ساعت چهار خوبه؟ تو-

 مثبت تکان داد یسرش را به نشانه  یمعطل یب  ایبرد 

 درخت سرو! ریپس قرارمون پنجشنبه ساعت چهار ز-

بود   دهیپوش  یچهارخانه ا راهنیرفت، باران از پشت سر براندازش کرد. پ  ایکه کردند و برد یخداحافظ 
 ! ):ی مشک ی شلوار ل کیبا 

  ینم یشلوار رنگ روشن چیبود، تا عمر داشت طرف ه  شی او هم جا ییاش را قورت داد؛ خدا خنده
 رفت. 

 

 نینداشتند اما ا شیبرا یتیزد. بچه ها اذ  یمهد که برگشت خودش را با تکان دادن دستش باد م از
مهد چادر   اطی. دست خودش بود در حکردی شلوغ، کالفه اش م یرفت و آمد و اتوبوس ها  ریمس

کوچکشان را با دو هم خانه اش    یخوابگاه  یخانه  دینبود و با  یاما چاره ا ماندی و همانجا م زدیم
به قفس شباهت داشت تا به خانه! دو اتاق کوچک داشت و   شتری. البته خانه که نبود، بکردی تحمل م 

بودن   یک ی داده بود و از همه بدتر  یشان را در خود جاکه آشپزخانه و حمام  ی سالن دوازده متر  کی
 و حمام بود!   یبهداشت   سیسرو

داد در   حی رفتن به خانه و کل کل کردن سر روشن کردن پنکه شد و ترج   الیخ  یکرد و ب یپوف کالفه
آن هم بخاطر   یدوست داشتن یخوفناک و البته کم یبه آن دخمه  یسطح شهر راحت ول بچرخد ول 

 تخت گرم و نرمش برنگردد. 

 

شهر   یها  ابانیامانش در خ  یب یها و بوق ها نیتردد ماش الیخ یدر گوشش گذاشت و ب  یهندزفر 
لبش جان گرفت. اگر شب بود به خودش جرات   یجان رو  مهین یخودش را به آهنگ سپرد. لبخند
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برآوردن    یزمان جا نی): اما االن و ادکری م  یل یچون بچه ها ل ابانیجدول کنار خ  یو از رو دادیم
که با آهنگ   نطوریو هم  دیکش یق یشد و نفس عم  زیهمه چ الی خ  ینبود؛ پس ب یین خواسته هایچن

و   دیکه مماس با بدنش توقف کرده بود از جا پر  ینیو ماش یدیترمز شد یبا صدا کردی م  یلب خوان
 زد!   غیج

هر دو   گریهمد  یچهره  دنیشد و باالفاصله بعد از د ادهیپ  نیرنگ به سرعت از ماش  دیسف 206 راننده
 شدند!   رهیشوک زده به هم خ 

 

.... 

 نگاهش کرد.  یرا به سمت باران گرفت و با شرمندگ یبست جیآب هو وانیل  ایبرد

 !دمتونیزنگ خورد ند میلحظه گوش هیاز قصد نبود...  دی... باور کنایخانم برد دیببخش-

در چشمانش شود سر   رهیآنکه خ   یگرفت و ب ایرا از برد ی ک ی پالست وانیبا تشکر و البته خجالت ل باران
 را حس کرد.   وانیل یبا فشاِر انگشتش، خنک   یانداخت و کم ریبه ز

نذارم، صدبار هم برام تجربه   یهندفرز  ابونیخ ی... صدبار بهم گفتن که تونی ستیمقصر شما تنها ن -
 ! کنمی دونم چرا ترک عادت نم ینم شده، اما

 ممکنه!  ریوقتا غ یل یخ یکه دوسش دار  ی ترک کردن اون-

 آنکه متوجه منظورش بشود!  یتنها فقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد، ب باران

 را به هم زد.   وانیل اتیمحتو ،ین با

 نبود!   نایا دنیبه خر یاز ی_بهتون گفتم اصال ن

 .  دیرا نوش  وانشیداخل ل اتیمحتواز  یو قولپ دیخند  ایبرد

  نجایا  یبدتر شده بود و االن به جا تی نکرده وضع  یی خدا نیدید هویبهتر از درمانه...   یر یشگیپ-
 شده بود!  دهیکش یو کالنتر  مارستانیکارمون به ب م،یباش یفروش یبستن  نیا یجلو
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 لبخندش را کنترل کند.   ایحرف برد  نینتوانست با ا باران

 !  شدی م دهیترمز گذاشته بود سرگذشتشان به همان جا کش  یرا رو شیپا  رترید یحتم اگر کم  به

 

 شد.  رهی خ  شیرا خورد و به رو به رو جیاز آب هو یهمان لبخند کم با

 

 دور نماند.  ایکه از چشمان برد یلبخند

 ):م یخوری م یبستن جینشستيم و در سالمت کامل آب هو نجایکه هم کنمی پس خدارو شکر م-

پسر   نیخنده در مغز باران جان گرفت و به او فهماند که چقدر ا نیو ا دینداد فقط خند  یجواب  ایبرد
 سرش را باال گرفت و نگاهش را به او دوخت!   یلحظه ا یخوش خنده اس و تنها برا

  کرد،یم  ری تغ یل یخ  زدیاش را باال م یشان یدر پ افتاده یموها نیداشت به حتم اگر ا یجذاب  لبخند
چون خودش   ایکه برد  دیاو بود ناگهان به خودش آمد و فهم یچهره  یکه مشغول برانداز  نطوریهم
ها دستپاچه  دهیآدم ند نی! همان لحظه عکندی فقط نگاهش م یحرف  چیه  ی در چشمانش ب رهیخ
 که خورده بود او را به قصد کشت به سرفه انداخت!    یو آن قولپ آخر  دش

 

 خالصش کند!   تیو از آن وضع اوردیب  یآب وانیل ش یسرفه کرد که پسرک را مجبور کرد برا آنقدر

 که شد... جز نفسش انگار خودش هم آرام تر شده بود!  آرام

 شد  یرا داشت و نگرانش م  شیهوا نگونهیا  یبار بود که کس نیاول

که وجودش را گرفته بود  یمزخرفش سوخت که حس ترحم  ییدلش به حال خودش و تنها آنقدر
توجه  یداد و ب ای برد  لیتحو یو تشکر  یماندن در آن محل را نداد... عذر خواه یاز آن اجازه  شتریب

   داد! حی کرد و فرار را به قرار ترج  یرساندنش خداحافظ یبه اصرارش برا
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را   یکس نکهیمجال ندادند! بغض داشت... ا شیاشک ها دهیرا که رد کرد، به چهار راه نرس  ابانیخ
از دردش   شیکس نبود که هر وقت دلش گرفت برود و برا چیرا داشته باشد، ه شینداشت تا هوا

 و با آغوشش آرام شود!  دیبگو

 کف دست اشکش را پاک کرد.   با

 

 شعر پنهان کرد.   یپناه برد و خودش را قفس کتاب ها دیکه رس  یکتابفروش  نیبه اول شهیهم مثل

  یرو  یگرفت! لبخند تلخ یرا م شی تمام آغوش ها و دردها یجا کرد؟ی مثل کتاب آرامش م یز یچ چه
 .دیکش  رونیاخوان ثالث را از قفسه ب یشعر مهد یاز کتاب ها یک ی لبش نشست و 

 

را دور تر و   ن یریش یا ندهیدادن به آ دیام الِ یدند تا بروند و خپشت سر هم در گذر بو یمتماد یروزها
ندادن حقوق   یبرا شی صاحب کارها یگرفته تا بهانه ها اجاره خانه صاحبخانه شی دورتر کنند! از افزا

 اش!   یکاف

 شدیم رهی اش خ یگذراند و هر چه به حساب بانک  یرا م   یروز خسته و کالفه تر از روز قبل زندگ هر
 سوخت!   یدلش به حال خودش م شتریب

 آمده بود!  رشانی خانه کوچک قفس مانندشان هم به زور گ  نیخوابگاه پر شده بود و هم  تیظرف

  شدینازل م  شیاز طرف حق برا یمعجزه ا  نکهیمگر ا زد،ی ساخت و دم نم یسوخت و م یم  دیبا پس
 ! دادیش مخودش را نشان  ،یزندگ  نیری ش یو روزها

 ها؛   ییتنها نیتمام ا انیم در

احوال ناخوشش دور   یو حواسش را از پ دادیدلش را قلقلک م یبود که گاه گاه ز یچ کی فقط
 ! ایبا برد  گاهیکوتاه و گاه و ب  یبرخوردها کرد،یم

در   یکوتاه در راهرو دانشگاه و جلو یسالم ها نیحرف ها نبود... اما هم نیعشوه و تور کردن و ا اهل
 ! کردی بهتر م یو گاه در بوفه دانشگاه و گاه در کالس حالش را کم  یورود
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نفر بود که باشد و   کیکه  نیاما هم کردی ها نگاهش نم  دهیآدم ند نی و ع زدی است که زل نم درست
 بود!  یکاف شیاز او بپرسد برا یاحوال یگاه

 ... 

  لیکه از شدت سرما در حال قند یدر دانشگاه، وقت  یجلو  ابانیست آن طرف خ ... در یروز سرد برف کی
به مهد نوبت   نکهیا یراه خراب شده بود مجبور بود برا مهیبستن بود و چون خط واحد دانشگاه ن

 !  ردیبگ  یعصرش برسد زودتر برود و تاکس

  یو چند برابر روزها گذاشتندی انگار وجدانشان را در خانه اشان جا م یبرف یانصاف ها! در هوا یب اما
  یبسته در سرما را خال   لیمسافر قند بیگرفتن داشتند و به بهانه دربست گرفتن، ج  هیقصد کرا یعاد

انصاف بدهد...  یب  عتجما نیپول ها به ا نیآدم ها نبود که بخواهد از ا نی! اما باران از ا کردندیم
 ندهد!  یحاضر بود چنان در سرما بماند که شده بشود مجسمه صبر و استقامت؛ اما پول زور به کس

  بشیدستش را درون ج دیلرز یکه م  نطوری را که قصد دربست داشتن را رد کرد؛ هم یتاکس  نیششم
  نیراحت از شر ا  الیا خهمراهش نبود تا ب یپول کاف نکهیحرف ها ا نیفرو برد... البته جدا از تمام ا

 نبود! /:  ری تاث یسرما راحت شود هم ب 

 درست در بغل دستش او را به خودش آورد!   ینی که با خودش در جدال بود بوق ماش نطوریهم

 

از درون   یباز شد و کس  نی کند در ماش یمحل یبخواهد گمان به مزاحم بودنش بدهد و ب نکهیاز ا قبل
 زد!   شیصدا  نیماش

 باشد.  دهینجاتش را د یانگار فرشته  دیرا د  ایکه چهره برد نی د و همرا خم کر  سرش

 رسونمتون.   ی... مای خانم برد نیی بفرما-

حس   ایبرد دهیکش  نییپا شهیرا از ش نیدرون ماش  یکه گرما نیپاره کند اما هم کهی تعارف ت خواست
شد و در را محکم بست!  ن یسوار ماش ایبرد یزده  رتی شد و در مقابل چشمان ح میکرد، تسل

 گرفت تا گرم شود!  نیماش یبخار  یدستانش را جلو

 شدند!  یسردش شده بود که ب زور دستانش از هم باز م آنقدر
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اصال سالم نکرده که چه  شعوری انسان ب  کی نیع دیکه گرمش شد تازه به خودش آمد و فهم  یکم
 پاره کند!  کهی رسد بخواهد تعارف ت

 ! کندی به او نگاهش م ره ی خ ای که برد دیسرش را بلند کرد و د شرمنده

 گرفت:  نییاش پا  قهیرا تا   سرش

که  ستمیگاو ن نقدریمن ا دیزدم... باور کن خیسرده که  رونی هوا ب نقدریتو رو خدا... ا دیسالم.. ببخش-
 جا!   هیو بپرم  نییکله امو بندازم پا 

 لبخندش را نامحسوس زد.   ایبرد

 هی ن یخوای م ن؟یهستم... االن بهتر شد رونی سرد ب ی! متوجه هواهیچه حرف کنم،ی خواهش م-
 تا حالتون بهتر بشه!  رمی گرم بگ یدن ینوش

 تونمیگرمم شده م گهید شم،یم  ادهیمن پ نیجا نگه دار نی ... شما همشمینه... مزاحمتون نم یوا-
 یروز شانس نباشه ه یسردم نبود اما وقت نقدریدانشگاه خراب نبود ا یخودم برم، البته اگه بخار 

 ! ادی بال سر آدم م ینجور یا

 خنده اش را قورت داد و به روبه رو اشاره کرد!    ایبرد

  گه؟ی جا نگه دارم د نیهم-

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد.  عی سر باران

 ! رمیراهو خودم م هی... بقنیبله بله لطف کرد-

 نگاهش کند!   رهیخ  رت،یخنده اش را رها کند و باران با ح  ایبود تا برد یجمله کاف نیهم

 گفتم؟ یخنده دار  زی چ دیببخش-

 اشاره کرد.   ابانیطرف خ به زور خنده اش را مهار کرد و به آن   ایبرد

   ست؟یبراتون آشنا ن  نجایا-
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دهن باز    نیزم  خواستی که نگاهش به دانشگاه افتاد دلش م نی را خم کرد و همسرش  یکم  باران
 ! /:د یبلع یو او را م  کردیم

 !  ستدیحرکت نکرده بودند که بخواهد با اصال

 کرد.   اینثار برد یگرفت! عذرخواه ن ییسرش را پا شرمنده

 نیشی متوجه م دیکرده... نگاه کن ریدر گ یبگم گوشه مانتو تون ال خواستمیچرا... م یعذرخواه-
 . نینشد یز یسردتون بود متوجه چ نقدریشده، البته ا دهیمانتوتون به سمت در کش

 

 را باز و بسته کرد و گوشه مانتواش را آزاد کرد.   نی در ماش ریسر به ز طورن یهم باران

ندد.، باران ندانست خودش چطور دست به کار شد و  بب شیبه سمتش خم شد که کمربند را برا  ایبرد
 بست!  ع یکمربند را. سر

  ،یحرف  چیه  یبود! ب  یحرف و حرکت  چیه یب  ایبرد  رهیرفتار عجوالنه و کودکانه اش نگاه خ نیا جهینت
 را به حرکت در آورد. ن یپدال را فشرد و ماش شی با پا

  تیبه سراغ باران آمد... تازه موقع  یبی عج یاز دانشگاه دور نشده بودند که دلشوره  یل یخ هنوز
به سر   یپسر   نیبود تک و تنها در ماش دهیبود و حاال که سرما از تنش رفته بود فهم  افتهیخودش را در

شت هم که دا یبا او نداشت... اصال صنم  یصنمن  چیکه ه دهیکه سرجمع چهار بار فقط او را د بردیم
 !شدیم یا بهی غر نیفکر سوار ماش یبار بود ب  نی باز هم اول

  نیگشت تا از ماش یبه دنبال بهانه ا خواندی که در دل دعا م نطوری ! دستش را مشت و همدیترس
 شود!  ادهیپ

در دل هزار بار   دهیافتاد انگار که ملک نجات خود را د انیاینگاهش که به فروشگاه آن سمت خ  
 صلوات نذر کرد.   شیبرا

صاف شود و    شیکرد تا صدا یمصلحت یکند سرفه ا یدست لرزانش را مخف کردی م  یکه سع نطوریهم
 رو و فروشگاه بزرگ اشاره کرد.  ادهیرا متوجه خود کرد با انگشت به پ ای که برد نیهم
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 ! شمیم ادهیپ جان ین،همیممنونم... لطف کرد-

 اش شد!  رهی باال داد و خ  ییمتعجب ابرو ایبرد

   د؟یخر نیبر نیخوایهوا م نیتو ا-

جا   نیبه ا ش یا یبکند؟ اصال مگر گروه خون  دیجاها خر  نیگفت غلط بکند از ا یدر دلش م باران
 ها فقط در دلش بود...  نی! اما اخوردیم

 وضع معذب و نسبتا ترسناک خودش را نجات دهد.   نیحرف دلش را خفه کرد تا بتواند از ا پس

 

 ممنونم. نجا،یکار دارم ا-

 را نگه داشت.    نیماش ایبرد

 شد!   ادهیپ  نیاز ماش یبار سوم از او تشکر کرد و با خداحافظ یبرا باران

 !  کرد شی صدا ایفاصله نگرفته بود که برد ن یدو قدم از ماش هنوز

 ماتش برد!   دیچتر را در دستانش د یکه دسته  نیو هم  برگشت

 اشاره کرد.  نی نگاهش را خواند و به ماش ایبرد

 که با سقف همراه اومدم!  نین یبیندارم م یاز یبهش ن من

 نه؟!   ای ردیدل مانده بود که بگ دو

کرد و   دنیروع به باربرف ش   زد،یو بگر ردی بخواهد جواب رد بدهد و از او فاصله بگ نکهیقبل از ا و
 سرش گرفت!   یدست به کار شد و چتر را باز کرد و باال ایهمانجا بود که برد

 

و دانه  ستادیتاک ساعت در سرش اکو شد و زمان ا کی ت هیشب  یز ی اش چ یبار در زندگ   نیاول یبرا
 برف در هوا معلق شدند! یها
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روز   نی... اولیمسافرت خانوادگ نی روز مدرسه... اول  نی... مثل اولننی بارها دلنش نیخدا اول ی شهیهم
 !کندی م قیرا به تنت تزر یدیکه حس جد یبرف  نیدانشگاه... و اول

 چتر را در دستش فشرد!  یرفته بود و باران دسته   ایبرد

 لذت بخش بود!  شی برا بیعج   شی! سرد بود اما سرمادیکش یق یرا بست و نفس عم  چشمانش

اش   یکه نگاهش به ساعت مچ  نی خودش فلسفه بافت، اما هم ی.. چقدر برادر برف قدم زد. چقدر
 دود شد!  د،یحِس ملموس جد نیا یافتاد همه 

که به تورش خورد و دربست حساب   یتاکس  نیرا قرض گرفت و با اول  گرید یتا پا داشت و دو پا  دو
 سوارش شد و به سمت محل کارش حرکت کرد.  کرد،ی نم

 

  نی به خانه، از ماش دنیزودتراز رس   یگشت کم یشد، اما ارزشش را داشت. شب که برم  خیهم توب  باز
لبانش سبز شده و   یدانست از کجا رو یکه نم  یچتر؛ قدم رو و با لبخند ریرا ز ر یشد و تمام مس  ادهیپ

 . داشتی انه قدم بر م که تنش بود به سمت خ  یبا همان لباس نازک 

هوا  یدر به صورتش خورد، انگار تازه متوجه سرد یدر را که بست؛ باد که از البه ال د، یخانه که رس به
 جانانه نثارش کرد.  یشده بود! تنش در جا لرز 

  یسرما  نیفرار از ا یبرا شیو هم خانه ها  ستین یاز بخار  یخبر  دیآنجا بدتر شد که فهم اوضاع
خراب   یبخار   کی شیبماند پ  دیگذارند و او فقط با  یاز دوستانشان م یکی یشب را در خانه   ییکذا

 !دادیم لشانیدر بهشت تحو خیکه دو روز بود  یو آبگرمکن 

 اما باز افاقه نکرد و سرما کار خودش را کرد!  د،یچی چقدر لباس و مالفه داشت دور خودش پ هر

 ه وارد دانشگاه شد.سرخ شد یآن روز با سرفه و صورت یفردا 

 نداشت!   یتا رو به موت شدن فاصله ا یکرد ی دردش را اضافع به حال افتضاحش م سر
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بار نگاه   ری مزاحم بقيه نشود و از ز نکهیا یبرا یدر پ  یپ یکالس دوم از شدت سر درد و سرفه ها سر
کامل   یرا که به بدبخت   شیوسط کالس، از کالس خارج شد! تحق  ابدی ییسرزنش بارشان رها یها

  نیهم ارا بزند ام  شیآن روز و کالس ها  دیاستاد داد و راهش را گرفت تا برود و ق لی کرده بود تحو
زده کار خودش   خی یکه برگشت پله  نیزد اما هم شیصدا  یپله گذاشت کس ن ی اول یرا رو شیکه پا

 وجه ممکن سر خورد و افتاد!  نیرا کرد و به بدتر

  یخدا ایآمدند و  یبه گوشش خورد که به سمتش م شیها یهم دانشگاه یصدا  ت،ی آن وضع انیم
 به گوشش خورد!  یچند نفر 

... 

 آشنا نبود! یاز چهره  یرا که باز کرد خبر   چشمانش

نشسته بود و نگاهش   یصندل  یه از او داشت روک یاش بنا به شناخت  یهم کالس یاز دخترها یکی
 نثارش کرد!  یلبخند دیباران را که د ی! چشمان باز شده کردیم

 رو شکر...    ؟خدایبه هوش اومد-

  یخشک شده از او کم  ییدهد و با گلو نیسر دردش تسک یتا کم دیبه پيشاني اش کش یدست باران
 آب خواست.  

 اش بلند شد.   یصندل  یداشت از رو یبلوند  یجوان که موها دختر

 !  شتیپ گردمیبعد بر م یبذار اول به دکترت بگم به هوش اومد-

اش اشکش ناخودآگاه   یکس  یخودش رها کرد. دروغ چرا؛ از ب ییرا گفت و رفت و باران را در تنها نیا
بزند و  به او زنگ   تی وضع نیرا نداشت که حداقل در ا  یکس شده بود که کس یب  نقدریدر آمد! ا

 اش بدهد.  یدلدار 

خوردند؛ آنقدر که  یکنارتان و جم نم   نندینش یم ندیآ ی... مدهندی ها شکنجه م ییاز تنها ی"بعض
 ات کنند و بغضت را به تاراج ببرند! " وانهید
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خودش مرخصش   یآمد بنا به خواسته  نییماند، تبش که پا یبستر  مارستانیرا در ب   یساعت چند
 کردند. 

  نیخواست آخر  یسوار اتوبوس شد. نم ییبار تشکر کرد و و خودش به تنها نی اش چند یهم کالس از
 خط را از دست بدهد.  

 

را   فشیچسبانده بود چشمانش را بست. ک شهیزده بود و سزش را به ش هیتک ی که به صندل نطوریهم
 !  دیکش یق یبا دستش فشرد و نفس عم

 یواه الی خ کیفقط  نی... اما ازدیو او تا صبح کل شهر را دور م دیرس  یاتوبوس به مقصد نم کاش
 کنند.  ری توانست کل شهر را با او س یاتوبوس واحد نبود باز هم نم نی آخر نیاگر ا یبود! حت

 .ندی زمستان را بب  یبایگرفت تا بتواند برف ز نهیرا گشود و با کف دست بخار از ا  چشمانش

 زد!   لبخند

  نیهم دیکه بازخواستش کند! شا  دیکشی در خانه انتظارش را نم  یبود کس نی ا ،ییتنها نیا حداقلِ 
 زنده ماندن بود! یبرا   یدلگرم کی شیبرا

 

 کامل گذشت.   یهفته در روزمرگ چند

کردن را   یاز زندگ  یتا زنده بماند مگرنه مفهموم خاص  کردی م  یعمرش فقط زندگ یروزها ی هیمثل بق 
بغلش گرفته    ریرا ز فشی که ک نطوری اش، هم  یزندگ  یتکرار  یاز همان روزها یکی نداشت. صبح  ادیبه 

  کیساختمان سوم دانشکده چشمانش در چشمان  یدرست روبه به رو  شدی بود و وارد دانشگاه م
 گره خورد. یاه یجفت س

 دلتنگش شده بود!ندارد"  یتیاهم شیکه "او برا شیبر خالف تمام آن باورها دیاگر بگو ستیدروغ ن  

 ممکن بود او را آدم هم حساب نکند.  یشده بود که حت یدلتنگ کس  یو کار   یحرف چیه یب
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جزوه اش را پخش و   یکه برگه ها دیوز یم یو باران و برف بود، نه باد یابر  ی از هوا ینه خبر   نباریا
عاشقانه در دانشکده در به در به دنبال کاغذ ها بدود و آن   یها لمی پال کند و او چون تمام رمان ها و ف

نگاه   کیو در  شوندکند و کمکش کند و چشم در چشم  یو قد بلند قامتش مردانگ کلی پسرک با آن ه
 دل به هم ببازند! 

خودش تکان دهد و نگاهش   یاز تاسف برا یانه اش سر پوچ و بچگ الیخ نیفقط باران توانست به ا 
 . ردی را از او بگ

را  مانده بود. حوصله آن جو خفه کننده کالس  یتا شروع باق قهیشد، هنوز ده دق  رهیساعتش خ  به
 نداشت.  

 

 دانشگاه نشست.  اطی ح  یخال یها  مکتیاز ن  یک ی یرو

 سرگرم کرد.  شیاز کتاب ها یکی و خودش را با  دیکش یق یعم  نفس

 سالم"-"

 

 افتاد. نی زم یهوا کتاب از دستش رها شد و رو یشد که ب  ریسالم غافلگ نیاز ا نقدریا

برداشت   نی زم  یقامت مردانه اش خم شد و کتاب را از رو ایخواست خم شود و کتاب را بردارد، برد تا
 با فاصله از او نشست!  مکتی ن یآنکه نگاهش کند رو یو پشت جلدش را تکاند و ب

 لبش نشست.  یرو  یبه کتاب انداخت و لبخند کم جان  ینگاه

 ن؟ یبا استاد سياحت کالس دار-

 هول کرده جواب داد: باران

 سالم بله... -

 را به خنده وا داشت!   ای بچگانه جوابش را داده بود که برد یقدر  به
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 ! نیتم ناراحت نشتونم نخندم... از دس ی نم نمیبامزه بب   زیچ هیمن  دیببخش-

 

 نکند!   ی خرابکار   نیاز ا شتریفقط لب گزيد تا ب باران

 !  کردینوازش م یبود که جلد کتاب را به آرام   ایبه انگشتان بلند برد نگاهش

بود که قلبش را به تپش انداخت؟ آب دهانش را به زور قورت داد و   بیکارش عج نیا یکجا آخر
 نگاهش را از دستانش گرفت.  

 باز سکوت را شکست:   ایبرد

 ها ثبت نام کردن...  یل یخ  ن؟یای م ییدانشجو یاردو یشما هم برا-

 تکان داد،   یمنف یسرش را به نشانه  باران

 ند و خوش باشد! ک حی وقت کرده بود تفر یبار ک  ن یآمد آخر ینم  ادشی

 چرا نه؟ -

 او را به حرف زدن وا دارد!   دیانگار با شد؟یم زش یچ  کیپسرک  نیا

 ! "کردی طور معذبش نم  نیرفت و ا  ی"کاش م

 ! ادیاز اردو خوشم نم -

اش شده بود، اما نه وقتش را   یمحال زندگ یآمد... اصال جزو آرزوها ی"دروغ بود... خوشش م
 اش بتراشد!"  یزندگ یبرا  ی اضاف ی نهیتوانست هز  یداشت و نه م

 ...! رمیپس منم نم -

باران کتاب را  کنارش گذاشت و برخواست و   یزده  رونی از حدقه ب یرا گفت و در مقابل چشم ها نیا
 از آنجا دور شد!
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برسد که فقط سه کلمه  یروز  کردی آورد! فکرش را هم نم  قرارشیچه بر سر دل ب دیاما نفهم رفت
 !"ردیبگ ی دلش را به باز  نطوریا

 ! یسالم باران-

لبانش جا خوش کرد   یجفت چشم آشنا افتاد؛ ناخودآگاه لبخند رو کیرا چرخاند و نگاهش به   سرش
 قفل کرد!  ش ی و دستش را دست دخترک روبه رو ستادی احترام ا یو به نشانه 

 ن؟ یسالم... امروز کالس دار-

 درآورد!   ییلوندش را داخل مقنعه اش فرستاد و با چشم و ابرو اداب یموها دختر

 !  ستیحراست تا کچلمون نکنه ول کن که ن نیاز دست ا-

 .  دیدر جوابش فقط خند باران

 بهم برخوردا!  یلیخ ؟ید ینپرس یاسم من غزله ها... چرا اون سر  یخندیکه قشنگ م یخانم-

 کنارش نشاند!   نشست و دست غزل را گرفت و مکتین یرو باران

 نداره! یاحوال خوب ضی که آدم مر یدون ی... مدیشما ببخش-

 داد!  لشیتحو یساختگ ی کرد و اخم  یپوف غزل

 !رهی م ادتیتو هم مثل تموم آدما منو -

 داد و ادامه داد:  رینگاهش را تغ بعد

 دست که نمک نداره!  نیبشکنه ا  ؟یدیمزد زحماتم رو م ینجور یخوبه چقدر تر و خشکت کردم... ا-

 بر پشت دستش بکوبد که باران مانعش شد.   خواست

 ! ونهید-

 که خطابش کرده بود دست و بغل بست و به سمت مخالفش اشاره کرد!  یا وانهیاز د الیخ  یغزل ب-
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بود که نشسته بود بغل   ی ک دیچشم سف یپسره  نیگردنت داره ا یحق مادر  گهیکه من د ییاز اونجا-
 کرد؟ یشت پچ پچ مدستت دم گو

  یهوشیاورژانس و آن ب هیوقت نبود که از قض یل یحرکت غزل خنده اش گرفت... خ  نیاز ا شتریب  باران
  یتمام آن دوستان هیبود؛ شب  یدوست داشتن شی برا بیدختر عج  نیچند ساعته اش نگذشته بود اما ا

 ندر دلش نبود! از تمام آ یز ی و چ زدی را داشت! رک حرفش را م شی خدا آرزو ی شهیبود که هم
  یحس  نباریدشمن جانش شده بودند ا ایراه  مهی ن قیکه در گذشته داشته بود و هر کدام رف یدوستان

 ! کندی فرق م هیغزل با بق گفتیدر درون قلبش به او م 

 هیک زده رو ندارن؟... پاشم با بر و بر نگاه کردن قصد جواب دادن به من فل یبه جا هیسرکار عل-
 ده؟ یبر سیگ یدختره  یایبکوبم تو مالجت تا به حرف ب یز یچ

 یزده از مقنعه اش را مرتب کرد و مقنعه  رونیب یخنده اش را جمع کرد و دست دراز کرد موها باران
 غزل را صاف کرد! 

 ! یشی همه عاجز نم نیگلوت ا ریز  یکوک بزن هی-

حرفا! دختر جماعت   نی.. . آخه منو چه به اکردمیسرم نم  نمیمن بود هم برو بابا توام... اگه دست - 
کنه و   شی هم همراه رتی باد افشون بشه و شال حر یکه موهاش هم تو  تشیشال بپوشه نها دیبا

 ...  واریمحوت بشن که با کله برن تو د  نی همچ شنیکه از بغل دستت رد م ییپسرا

 را همراه داشت! یوانگیدختر مثل خودش د نیا یپرداز  ای... رودندیان خندجفتش  نباریا

 کیاش کند!  یرفتن همراه نمایس ینشد تا برا یاز کالس غرل هر چه التماس کرد باران راض بعد
مارک دارش و حس و حال خوبش، در   ی... جدا از لباس هاخوردی حسرت م  الشیخ یبه حال ب یطور 

 سنگ تمام گذاشته بود!  شیهم خدا برا ییبایز

شد که  یبر  رونی ب  یدوستانش سپرد؛ خودش راه هیشکسته رها کرد و او را به بق  ی را که با دل غزل
 داشت.  فتیشب ها آنجا ش  یبعض

در   یو نکند او آه دیایروزمره اش شده بود و تمام تنش به انتظار آن روز نحس ماه بود که ب  عادت
 بساط نداشته باشد!
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 ماند!  ینم  یخودش باق یبرا یز یکه بعد از آن چ شدیم ییکذا یبده کیخرج   شی پول ها تمام

  ییها یاش از حراج یشی... لباس ها و گاه لوازم آرادیکشی خجالت م کردیتنش که نگاه م یمانتو به
خرج کوچک چقدر خودش را سرزنش    نیهم یو برا کردی م هیاز آنجا ته دیشد  ازیبود که در صورت ن

 ! کردیم

برود که غصه لباس و کادو را داشته   یکه مجبور نبود به مهمان کردی احوال خدا را شکر م نیبا تمام ا 
 باشد! 

  دشیتا با او خوش باشد و ام کردی م دایرا پ  یکوچک یدلخوش ،یزندگ ینقطه  ن یتر کی در تار شهیهم
 را از دست ندهد!  

 

 

 *** 

 ماه بعد... دو

 !  ندیبب یتیوضع ن یخودش را در چن کردی فکرش را نم  اصال

 کمتر اضطرابش را نشان دهد. کردی را م  شیدر هم گره کرد و تمام سع  زی م ری را ز دستانش

صورتش را چک    نهیو از درون آ دی کش رونی ب  فشی را از ک  اش یب یکوچک ج ی نهیبرگردد آ نکهیاز ا قبل
وقت نکرده بود کرم مرطوب کننده به صورتش    یداده بود که حت شنهادیبه او پ ییکهوی  نقدریکرد! ا

 بماند!    یآنچنان ش یآرا گریبزند.. حاال د

  فیگذاشت و ک  فشیک یرا تو نهی آ عیبرگشت، باران سر  زیکه فاصله گرفت و به سمت م  شخوانیپ از
 کرد.  زانیآو یصندل یرا به دسته 

 بود صف سفارش!  یکم طوالن هی گه،ید دیببخش-

 لبش نشاند!  یبه زور لبخند را رو  باران
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 نداره.  یاشکال-

از  یتجربه ا چیموضوع او ه نی نبود! اما جدا از ا یبودنش که شک یبود... در خجالت  ریبه ز  سرش
 نداشت!   ییها تی موقع نیچن

 دهانش را به زور قورت داد،   آب

و از   کردیجور م  یبهانه ا شدیغذا خوردنش را قبول کرده بود! کاش م شنهادیشده بود که پ  مانیپش
! اما خودش هم زدی زنگ م ش ی افتاد و برا یبه او م  ادشیناخوانده  ی. کاش کسشدی آنجا دور م

 !ستندی ن  شیب  یواه االتیفقط خ نهایا دانستیم

 هستم؟  یز یچ ییوالیه کنمی من حس م  ن یکه هست ینجور یا-

 افتاد باز هم از خجالت گر گرفت!  ایرا که بلند کرد و نگاهش به برد  سرش

 ...  دیببخش-

 ... تمام آنچ نیهم

 

 " دیبود... "بخش نیهم  دیبگو توانستیکه م ه

 

 ! یکه نکرد یکار اشتباه ینکن برا یعذر خواه نقدری_ا

 شده بود! "  ی"لحنش! چه خودمان 

 که انتخاب کرده بود افتاد.  ییدر هم فشرد و نگاهش را به منو و غذا شتریرا ب  دستانش

 گذرا به اطرافش انداخت.  ینگاه

 ! دهدی فضاست که آزارش م نیاز خود او، ا شتریبود ب  مطمئن

 را جمع کرد و سرش را باال گرفت:  شجاعتش
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صداتون بزنند    نکهیقبل از ا شهی ...مدیغذا بخورم؛ ببخش یمتیگرون ق یجور جاها نیتونم ا  یمن نم-
   ن؟یری سفارشتون رو پس بگ نیبر

زودتر از او برخواست و    ایبرداشت...خواست که برود اما برد یصندل یرا از دسته   فشی را گفت ک نیا
 راهش را صد کرد! 

 ...میری صبر کن با هم م-

سفارش حرکت   شخوانیاز نرفتنش راحت باشد و بعد به سمت پ  الشی باران را از او گرفت که خ فیک
 کرد!

 

،** 

که معلوم نبود چه   ای! باران سرشار از خجالت و استرس و بردکردندی م یرا ط ابانیدو قدم رو خ  هر
 ش است!در سرش در چرخ یز یچ

 !دی... ببخشارمی باکالس رو در ب یآدم ها یاشتباه از من بود که خواستم ادا-

 را در کف دستش فشرد.  شیلبش را به دندان گرفت ناخن ها یگوشه  باران

 اتفاق...  نیبخاطر ا خوامیبرم،بازم عذر م دیبا گهی... من ددی... شما ببخش کنمی خواهش م-

 ؟ یقرار دار  یبا کس -

 زد!  رونی از حدقه ب جن زده ها چشمانش چون

 باره...   نیاول نی... اومدمی ن رونی ب  یچکینه اصال... من تا حاال با ه-

 !  اینشست کنج لب برد لبخند

 ؟ یرابطه نبود  یوقت تو چیپس ه-

 به تته پته افتاد... باران
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 نه... ممن...-

 و چشمانش را باز و بسته کرد!  دیکش یق یعم  نفس

... ستمی! من از اون جور دخترا ن نیفکر کنم رفتارم با شما درست نبوده که دچار سوتفاهم شد-
 خدانگهدار.  

 ! ستادیبا آن قامت بلند مقابلش ا   ایبرود برد خواست

ساده  یبود... دوست  یمنظورم دوست ؟یاز کدوم دخترا؟ اصال منظورم رو از رابطه، درست متوجه شد-
 با جنس مخالف!

 منظورش بود"  نی ر! هم"دوست پس

 نه تکان داد…   یرا به نشانه   سرش

و خبر نداشتم قراره  نجا ی... امروز هم به اصرار دوستم اومدم اادیجور رابطه ها خوشم نم  نیمن از ا-
 قال بذاره!  ینجور یمنو ا

 رو بده! دارید نی ا بیقال نذاشت... من ازش خواستم ترت-

 هم نگاهش نکرد! باز

 ؟ یاز دستم ناراحت -

 طور که نگاهش به روبه رو بود جوابش را داد:  نیگوشه شالش را صاف کرد و هم باران

 !دیحرف نزن  یبا من خودمون نقدریا شهیم-

 چرا؟ -

از   یلیخ انیبودند در حرکت بودند و م ستادهیاز هم ا یکم  یتوجه به آن دو که در فاصله  یب عابران
 !دادندیرا مخاطب قرار م  گریآن دو ساکن همد ابان،یمتحرک آن خ  یزهایچ

 !ستیچون درست ن - 
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منو؟ درستش  نیببخش شهی... مکنمی درستش م  یشیو معذب م ی... چون دوست ندار یاوک-
 مگه نه؟  هینجوریا

م خت  نجای آمدن به ا یآن همه اصرار غزل برا دیدی دهانش را به زور قورت داد، خوابش را هم نم آب
 شود!

 

 ! ایخانم برد-

 به نشانه مثبت سرش را تکان داد!  باران

 بله... ممنونم!-

اش   یخجالت  یکج شده دختر روبه رو یشلوارش کرده بود و با گردن  بیکه دست در ج نطوریهم  ایبرد
 را برانداز کرد! شی سر تاپا یرک یز  ریز کرد،ی را نگاه م

 !دی گنجی بود! آنقدر ساده که در باورش نم ساده

 من برم؟ نیبذار شهیم-

 ن؟ یتا حاال عاشق شد-

 داده بود سرش را بلند کرد و نگاهش کرد" لشیکه تحو  ییجا خورده از جواب نابجا 

 ن؟ یبا من -

 را تکان داد.   سرش

هم وجود  کردن  یامثال او عاشق  یکرد! عاشق بشود؟ اصال مگر برا  یرا در ذهنش حالج سؤالش
 داشت! 

ذهن آدم  یتو شهیکه هم ییشد! از اون نگاه ها و برخوردها بمیمن شدم! عشق تو نگاه اول نص-
 !مونهیم



 او خودش باران بود

30 
 

که نشانه اش گرفته بود در حال ذوب شدن   یآن همه حرررات چشمان  ری گر گرفت و تمام تنش ز باران
 بود!

  یساده اشان نم ییو ماه از آشناکه هنوز د گفتیم یپروا از عشق  یگونه ب نی او بود که ا مخاطبش
 گذشت!

در رفتن عجله کرد   نقدریبحث در توانش نبود... ا نیو ادامه دادن ا شتریبودن ب گریبماند! د نتوانست
 کند!  یرفت خداحافظ ادشیکه 

 کند... یآشوب خال  نیتا بتواند ذهنش را از ا رفت

 

* 

 

 تند راه رفته بود که به نفس نفس افتاده بود.  نقدریا 

 خودش را رها کرد و چشمانش را بست.    ،یخال یها  مکتیاز ن  یک ی یرو دی که رس یپارک نیاول به

 یبرا یزا ی که دست برد تا چ نی را باز کرد و هم فشیسر ک یبه دنبال خوراک  کرد،ی ضعف م  احساس
را تا آخر باز کرد و با چشمان از حدقه   فیسر ک شکل را حس کرد...  یمربع ی ز یکند چ  دایخوردن پ

 شد! /:  رهی خ  فشیدرون ک یشده  چیکادو پ یزده به جعبه  رونیب

 سرش!    یزده رو ونیربان پاپ  کیرنگ بود با  یآورد، سورمه ا رونی زده جعبه کوچک را ب  رتیح

جفت الک افتاد! قرمز و آجري... از هر دو را از جعبه   ک یسرش را برداشت و نگاهش به  یآرام به
آمد. اصال  یالک خوشش م   یچقدر از بو داندیرا باز کرد... فقط خدا م یک ی آورد و سر  رونشیب

کم کردن استرس به محض   یبرا یوقت دیگذاشته! شا فشیجعبه را درون ک  نیا یبود ک  دهینفهم
را با خودش نبرده بود!    فشیآمد که ک  ادشیرده بود! پناه ب یبهداشت   سیدر رستوران به سرو شورد

لبش   یرو   یکرده، لبخند جاندار  یکار  نیاجاره چن یاز دستش ناراحت باشد که ب  نکهیا یبه جا
 ادیبود... و آن هم الک! تا به حال  دهیکادو خر شیبرا  یاش کس  یبار بود در زندگ   نینشست! اول

 باشد!  دهیخودش الک خر یبرا اشتند
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دانست   یم شهیبودند و نه براق و جذب کننده! هم دهی انداخت... نه صاف و کش یانش نگاهدست به
 !کندی دستانش را لمس نم  یپسر  چیدستانش ه یکه بخاطر زبر 

زد... فوتش کرد و منتظر ماند که    رونی از ناخنش ب یرا الک زد! بلد نبود و کم  شیاز انگشت ها یکی
 یبه دستش انداخت! نه بدک نبود! اما ناخن ها یخشک شود... بعد دستش را باال آورد و نگاه 

 !زدی ذوق م  یتو  یشکسته و نامرتبش حساب

  رونی دخترانه اش ب یای اش زنگ خورد و او را از دن یحاِل خوش بود که گوش نیهم در
و جوابش    دیکش  یقیافتاد قلبش به تپش افتاد! نفس عم  ی گوش یرو  ی...نگاهش که به شماره دیکش

 را داد:

 الو... سالم...-

وقت   چیتو که ه  ؟یدار یصاحاب شده رو برنم  یب نیا زنم ی زنگ م یکه هر چ ی کدوم قبرستون هست-
 نکنه پولت مفته؟  ؟یدیاون ماسماسک رو خر یچ ی... برایست یخدا در دسترس ن

 ! دادی اش قرار م یمهربان  تیاو را مورد عنا زی ر کی شهیهم مثل

 . آمدی از دستش بر نم  یگر ی... کار ددیباز هم نفس کش 

 الک را در دستش فشرد و بغضش را قورت داد.   ی شهیش

 شده؟  یز یچ-

رفتن   یبه حساب؟ مگه نگفتم به جا  یز یبشه؟ مگه قرار نشد سر موعد هر ماه پولو بر  یچ یخواستیم-
... اونجا رو ول زنهی هنوز هم بهم زنگ م ینجف  نیبرو سر کار و بار خودت؟ ا  ایب یوفتبه اون دانشگاه ک

 مردک هم مارو خالص کن هم خودتو! نیبشو زن ا  ایکن ب

 با پشت دست پاک کرد و آب دهانش را به زور قورت داد:   دیگونه اش چک یاشکش که رو  ی قطره

 برات... نگران نباش...   فرستمیمنم همون فردا م مهیحواسم هست، فردا موعد بده-

پولو تا فردا   نیخودته به درک... ا ی ... اصال زندگزنمی انگار تو گوش خر دارم حرف م گمیمن م  یهر چ-
 سر وقتت!   امیبرسون... ساعت از نه بره اونورتر خودم م
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 یها  یدر تمام بدبختدوتا نبود! ق یک ی! دردش کردندی که گفت انگار قلبش را مچاله م ی""چشم
  یداشت تا باشد و به او پناه ببرد! چقدر جان کنده بود که به بهانه  ازی آغوش ن ک یاطرافش حداقل به 

بکند که  جان نقدریا بیشهر غر نی و در ا دیایب  رونی و خاطرات دردناکش ب یدانشگاه از آن شهر کوفت
 خودش نماند! یبرا یوقت

 بلند شد... شیاش گذاشت و از سرجا الک ها را در جعبه دیکش یق یعم  نفس

 

* 

 

کار    دینداشت با یچاره ا یاش را پاک کرد... از گرما در حال جان دادن بود ول  یشان یعرق پ  نیآست با
که مثال  کردی م یکسان  میتقد یتمام آنچه که داشت دو دست بای آورد و هر ماه تقر یو پول در م کردیم

 ! دندیکش یم دکیاسم خانواده اش را 

گرفته بودند و و او درست از   یو شوهر خاله اش بعد از تصادف پدر و مادرش او را  به سرپرست  خاله
و از   کندی ماند چون کزت جان م یکه دست و پا گرفته بود و خاطرات در ذهنش م  ییهمان روزها

بود و   دهیبه درس خواندنش چسب  ینچه داشت دو دستتمام آ انیو تنها از م گذاشتی م هیخودش ما
که حاضر است در خانه بماند بپوسد...از شدت   کردیم  دیتهد کردندی منع م ل یتنها اگر او را از تحص 

 و کبود بشود اما سر کار نرود و تنها با دوبار امتحان کردن او،  اهیکتک س

تنها راه   دانستی را که خودش خوب م اما درسش را رها نکند! چ ردیکه حاضر است بم  دندیفهم 
که نبود حداقل  زیچ چیباشد! ه نیهم دیشده، شا رشیانگیکه گر یمخمصه ا نیاز ا یخالص 

 اش خالص شود...   یبهانه از شوهر دادن اجبار   نیبا ا توانست یم

 

 *** 
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و سرش را بلند کرد و   دیکش  یقیظرف را که خشک کرد و درون صندوق گذاشت نفس عم  نیآخر
به   یشب گذشته بود و بعد از مهمان  مهی داد... ساعت از ن  وارید یرو یوار ینگاهش را به ساعت بزرگ د

و   یکه برپا شده بود و آن همه شلوغ کار  یصاحب خانه تمام خانه بعد از مراسم نامزد یخواسته 
 ی ز یبعدش از تم یار ک فیثک

 ...دیکش  یق یگوشه سالن لم داد و نفس عم یها یاز صندل  یکی ی... خسته و کوفته روزدی برق م 

 

که در تنش   یخستگ نی... با اکرد ی نم یو آن همه راه را تا خانه ط دیخواب یهمانجا م  شدیم کاش
 ک  یو آن همه راه یتاکس یمانده بود اصال حوصله 

 

 ه

 

 نداشت...  یمجبور بود که برود و جز رفتن چاره ا یرا نداشت. ول  رفتی م دیبا

 

 یشانه   یخوابش برده بود و سرش رو  یدرون تاکس  یکه همکارش بود از خستگ یزن مسن نغمه
و دو فرزند   یزندگ یاز پس اداره  نکهیا ینداشت اما برا  ی سن چارهیباران افتاده بود... نگاهش کرد... ب 

 قه،یدق کی  یاش حت یحوض هم شکسته بود و از تمام زندگ  خیداق بارز به مص دیایمحصلش بر ب 
 گذاشت!  ی خودش وقت نم  یبرا

 آمد...  یاز دستش بر نم  یکار  چیسوخت اما ه ینغمه م یخدا دلش برا  شهیهم

ماساژ داد... دست  یدستش را به آرام یو رو دیکش رونی ب یرا باز کرد و کرم مرطوب کننده ا فشیک
باران کرم   دی مست خواب بود که نفهم نقدری... ادادیخدا آزارش م ی شهیپوست انداخته اش هم یها

بدهد و به دستانش برسد... به  یخودش هم زمان  یگذاشت که حداقل برا  فش ی خودش را درون ک
کرد و از   یخداحافظ   یگتشکر و شرمند  یکرد و او با کل داریباران نغمه را از خواب ب  دندیکه رس قصدم

 شد.  ادهیپ  نیماش



 او خودش باران بود

34 
 

 

* 

 

 داد... نفسش را صدا دار فرو فرستاد و دستش را باز کرد.   شیچند لحظه به ناخن ها ینگاهش را برا 

  یمانده بود... البته با آن همه بشور و بساب شیمبهم از آن بر ناخن ها ییکه زده بود فقط ردپا یالک
 ! شدیمعجزه حساب م چند تکه، خودش نی ک داشت ماندن هم

آن  ی تخت گذاشت و بالشت گلدارش را مرتب کرد و سرش را رو یرا رو  وانشیگرفت... ل دلش
 گذاشت و چشمانش را بست. 

 

* 

 

فرستاده   شیرا برا  دیکه با یشوهر خاله اش فرستاد که وجه  یبرا یامی پ عیآمد سر رونی بانک که ب از
 ش نگاه کرد. و با حسرت به ته مانده حساب 

  یفرستاد، برا یشوهر خاله اش م یکه هر ماه برا یپول  نیاز خرج و مخارج خانه و دانشگاه و ا جدا
رفت و   سی پول سرو یقناعت کند که برا توانستیماند... جز آنکه تا م  ینم  یباق  یز ی خودش چ

 شود!  بماند که شرمنده ن  بشی ته ج یز یبرگشتش چ

 گذاشت و نفسش را با حسرت فرو فرستاد... فشی اش را درون ک  یگوش 

  دهیجفت کار کش  کی نیاز جان ا  نقدری... امودیکهنه اش تا دانشگاه پ یرا با کفش ها یطوالن  ریمس
 نمانده بود!   شانیبا او برا یهمدرد ی برا  یرمق گریبود که د

اما سرش را بلند نکرد تا مطمئن  کردی خودش حس م  یرا رو یا رهی مدت در کالس نگاه خ تمام
سرش را بلند کند و بفهمد   دیترسی نگاهش کند، م  رهیخ  یبود اگر دوست داشت کس  یوانگیشود... د

 حدسش اشتباه بوده!
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همانجا بخوابد؛ سرش را   خواستی خسته بود که دلش م نقدرینرفت... ا رونیکه تمام شد ب  کالس
 گذاشت و چشمانش را بست.   یدسته صندل یرو

 ! دیکه چندان از او دور نبود به مشامش رس یآشنا با فاصله ا یعطر  د؛یطول نکش شتریلحظه ب چند

 ...  دیکش یق یعم  نفس

 بود!   بیعج  شی عطر تلخ برا نیا چقدر

 باز کرد...    یرا به آرام  چشمانش

  یمثل خودش رو یکه درست در حالت  ایانا و چشم در چشم شدن با بردهم شی باز کردن چشمها اما
 سرش گذاشته بود همانا!   ری لم داده بود و دست ز  یصندل

  یبلند شد با شدت تمام بر رو یصندل   یاز حضورش تعجب کرد که نا خودآگاه تا خواست از رو نقدریا
 در آمد!  شینوع ممکن صدا ن یبه بدتر  شیپا ر یز یپهن شد و صندل  نیزم

  ایبلند شود و چشم در چشم برد دیکشی خجالت م  یحت  زیشده بود و جدا از همه چ  یلباسش خاک  
 شود...

 بلند شو...  ری.؟ دستمو بگیشد ینجور یچرا ا-

پسرک انگار عقل در سرش نبود! معلوم  نیو بلندش کند! ا ردی دستش را بگ خواست یم یجد یجد
 عالم اشتباه گرفته بود؟  یجارا با ک  نجاینبود ا

 گذاشت.   شی دستش را جلو باران

 کم اونورتر، عطرتون خفه ام کرد!  هی نیخودم بلدم پاشم...فقط بر-

 بلند شد و خودش را تکاند! شی گرفت و از جا یبر صندل  دست

 ...نی عطر زدن با عطر دوش گرفت  یگمونم به جا-

 را گفت و پشت بندش به سرفه افتاد!  نیا
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تا   نی که در کالمش داشت زم یدختر و جسارت  نیا کردی گرد شده فقط نگاهش م  یبا چشم ها  ایبرد
 !کردی گذشته فرق م ی آسمان با باران روزها

 به خودش کرد!  یبا دست اشاره ا 

 ! ؟یبا من -

 سرش را چرخاند و نگاهش  را به او داد.  باران

 کالس مگه هست! یهم تو یا گهی از شما کس د ریبه غ-

 از به سرفه افتاد..ب و

  یاش گرفت و قدم ین یب یکرد، جلو دایپ فیرا ته ک  یکیگشت،   یکوله اش به دنبال دستمال کاغذ در
 فاصله گرفت!   ایاز برد

رو برام سخت   دنیدارم نفس کش  تیحساس   متیو گرون ق نیسنگ  یمن کال به عطرها دایببخش-
 !  کنهیم

 بود! که از قبل گردتر شده  ییبود و چشم ها  ایبرد و

 گه؟ید  یکنی م یشوخ  یدار -

 دارم؟ ی من با شما شوخ-

 بود!  یکامال جد لحنش

 خودش انداخت.   یبه سرتاپا  ینگاه  ایبرد

 ؟ یدار  تیعطر حساس یتونم که لخت بشم چون به بو یکنم، نم  کاریمن االن چ-

 !شهیحل م زیهمه چ ینجور یا رونی محترم چه طرز صحبت کردنه! بفرما برو ب یآقا-

 به او انداخت!    یمستاصل نگاه ایبرد

 !نمتی.. چون دلم برات تنگ شده بود اومدم بب رونی ب رفتمی م خواستمیمن اگه م-
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 !دیبگو یز ی اما باران نتوانست چ دیشنی از باران فحش م ریدل س هیبود! حقش بود  گستاخ

 !گفتی اش م یاز دلتنگ یبار بود کس نیاول

 یجلو یشدن به او در هوا مانده بود و دستمال کاغذ   کی همچنان دستش به منظور منع در نزد اما
 و دهانش قرار داشت!   ینیب

 لبش نشست! یرو ی خودش دانست و لبخند  یسکوت را برگ برنده  ایاما سکوت، برد و

 م؟ یچند کلمه صحبت کن یایحله م ز یحاال که همه چ-

 قدم به عقب برداشت!  کیدر دست،   یه پشتقدم به جلو برداشت و باران کول کی

از رنگ الک ها خوشت اومد؟   یپارکه؟ راست  یتو یصحبت ها رویحرف هام پ   ؟یکن ی م نیچرا همچ -
 کردم برات انتخاب کنم... یرو سع  نشیو بهتر  نیبه روز تر

 فرار کند! خواستیگر گرفته بود و فقط م باران

 خورده بود!   واریپشت به دبرداشته بود و باران از  ایرا برد یبعد قدم

 نشست.):   یبه دلش م بیدختر عج  نیکردن ا تی نشسته بود، اذ ایلب برد یرو یمرموز  لبخند

  بی به داخل کالس راحت شد دست در ج یکس امدنیاز ن الشی که خ نیرا برگرداند و هم   سرش
 آورد و به باران نشان داد!  رونیب  یز یشلوارش کرد و چ 

 ! ادیبهت ب یل یگرفتم... گمون کنم خ نویا یسر  نیا-

توانست از شر    یم کردیاش و خدا خدا م یی پروا یاز ب ا، یعطر برد یباران ب سرفه افتاد.. اما نه از بو 
 نکش  یبار طول نیاول یبرا  شیدرست کرده بود آزاد شودو آرزو شیکه برا یمخمصه ا نیا

 

 آورده شد! که بر دی

دهد و به زور   حی شد تا باران فرار را بر قرار ترج   یلیدل نیوارد کالس شدند و هم   انیاز دانشجو یگروه
که بود   یف یتا مجبور نباشد از همان رد ردی بگ شی خروج را در پ  ریرا عقب بکشد و از عقب مس   یصندل
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هم خوب  شکه چون کوه مانع راهش بود بخواهد از سر راهش کنار برود چرا که خود ییایو برد
 زد!   شیصدا ای بود که برد دهیاست... هنوز به در کالس نرس  دهیفا یب  دانستیم

 !نیزم یافتاد رو  فتونیک یاز تو  یز یچ هی...ایخانم برد-

شد و بالفاصله به چشمان   یاسهمان رژ لب مات کالب رهی خ  نیزم  یبرگشت و نگاهش به رو ناخواسته
 نگاه کرد! ایبرد طانیش

 ... ستیمال من ن-

 ...ستادیبرداشت و مقابلش ا شیبه سو یبرش داشت و قدم نیزم  یخم شد و از رو  ایبرد

در سکوت کامل به   ای که در کالس حضور داشتند بعد از صدا زدن برد یپسر  یهشت دانشجو  هفت
 شده بودند!  رهی آنها خ

 ندی هم بب هیرژ را نشانش داد که بق یطور  ایبرد

 افتاد!  فتونیاز ک دمی! مال خودتونه... دستی مسلما مال من که ن -

  نیشرمگ ش یبرا یکه صحبت در مورد آن بود به حد یز یو چ  انیو درشت دانشجو زی ر یخنده ها 
 رد یرا نگ هیقض نیو دنباله دا ا ردیبود که حاضر شد رژ را بگ

شد!   ایلبان برد یبر رو یروز یباعث لبخند پ ن یرا از او گرفت و با اخم درون کوله اش پرت کرد و هم رژ
 !کردی صادر م ینامه ا ریتقد ای سی نف یخودش لوح  یتوانست برا یم

 رفت، به فکر فرو رفت! رونی در همش ب  یکه از کالس با آن اخم ها باران

 !دشیعطر جد نیاش و ا ین یب یدستمال جلو 

 تکان داد و از کالس خارج شد! یو سر  دیکش  یق ینفس عم ایبرد

 

* 

 دانست!  یسرمست، خودش هم خوب نم  ای خوش شده بود  دل
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نه بزرگ بود   شی ... لب هادیلبان خوش فرمش کش یرو  یبه آرام ییروشو نهیآ  یرژ را برداشت و جلو 
مثل تک    دیرس  یبه نظر م بایبود... اما ز یشکل و نه چون غنچه کوچک و دلبرانه... معمول یو پروتز 

 شمانو چ یقلم  ینی شده بود... ابروان پر پشت... ب دهیتک عناصر صورتش متناسب با خودش آفر
آمد... الهه  یصورتش هم به او م یچند کک و مک رو یفر... حت یرنگ و مژه ها یدرشت بادوم 

خاص خودش بود اما به طبع اگر وقتش را داشت که به   ییبایبا ز ی رانیدختر ا کینبود...  ییبایز
 داد،یاش، خودش را نشان م ییبای حرف ها ز نیاز ا شتریب  یل یخودش برسد و رنگ و لعاب بدهد خ

کرم ضد   کی یو حت  خوردی کرم مرطوب کننده م کیاما او مثل تمام احواالت گذشته فقط دستش به 
خودش   یکه برا ینبود... از کم آوردن در آن زندگ  ! بحث خساستکردیم غی آفتاب را از خودش در

 ساخته بود واهمه داشت!

  ای لبش نشست... برد یرو یخودش را نشان دهد! لبخند جاندار   یلبانش را به هم فشرد تا رژ به خوب 
 رونیرا از مقنعه ب شیاز موها یآمد! کم یرنگ، به او و پوست گندمگونش م  نیحق داشت؛ ا

که سه دختر قهقهه زنان وارد  کردی شد... خودش را ورانداز م گرید یها  یلیخ  هیانداخت... شب
را به داخل   شی ناخواسته دست برد و موها دنشانیپارک شدند و باران به محض د یبهداشت   سیوسر

 مقنعه فرستاد!

  کیو   یقرمز و تاپ مشک  ریدختران را نگاه کرد.. کفش قرمز لژ دار. .. مانتو جلو باز حر یچشم ریز
از هر چه بود  شتریکه سن دخترک را ب ظیغل یشیو شال قرمز و آرا یاپورت چسبان و زننده کرمس

  بشاعصا یاز همه رو شتریکه ب یز ی و بدتر از همه ملچ ملچ کردن آدامس خوردنش چ دادی نشان م
اش رژ قرمزش   یدست فیو از ک ستادیا نهیآ یبودند جلو یی... تا دو همراهش در دستشورفتیرژه م

انداخت! تفاوت   گریبه خودش و دختر د یی... باران نگاه گذرادیلبش کش یآورد و محکم رو رونی ب را
 !دندیکشی ها انگار هوار م

زدند و  یم  پیکه خانم وار ت   ییدخترها شود! از آنها نیاز ا یکی خواست  ی حتم اصال دلش نم به
  چیزننده ه پ یت  نیاما ا امدیداشتند خوشش م یحیمل  ش یخدا آرا شهیو باوقار بودند و هم نیسنگ

 نبود!  یدوست داشتن شیگاه برا

  رونیاز آنجا ب  ینگاه اضافه ا چیه  یشانه اش مرتب کرد و ب ی... کوله اش را روکردی م  یحس خفگ 
  نیچن  دنیوقت تحمل د چی... ه دیبار یآمد! غرور و تکبر از تک تک حرکات آن دختر و نگاهش م

 زدند یحالش را به هم م می! رک بگورا نداشت  ییبشرها
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* 

 

  

  یکم وقت  یلیخ  یگذشت و گهگاه یاش م یو آن رژ اجبار  ایبا برد  دارشید نیروز از آخر چند
نثار خودش    ینیری و لبخند ش دیمال یلبش م یاز آن را رو یبه دانشگاه برود فقط کم  خواستیم
 ! کردیم

 به دلش نشسته بود!  جورن یا ییکهوی یها هیهد نیکه ا  دیشده بود شا وانهید

آب  ای و هر چه که بود از برد ریدر درونش در حال تغ  یز یچ کردی هم خوب حس م خودش
بافته بود که به محض   الیدخترانه اش خ  یای خودش و دن یفکر کرده بود و برا نقدری... اخوردیم

 یکند... خودش هم خوب م دایتا او را پ  چرخاندیورودش به دانشگاه برعکس گذشته فقط سر م
پسرک با   ن یبدهد، اما ا دیاصال مناسب نبود که بخواهد به خودش ام دارشانید نیردانست که آخ 

 حواس نگذاشته بود! شیبرا شی آن کارها

 نیمحلش بگذارد، انگار که ا یرحم به خرج داده بود تا فقط کم شیبرا یکه باران کم یاز وقت درست
و نه به  کردی م شیدایانداخت نه پ یآب شده بود که هر چه چشم م نی زم  یکره  یبشر از رو

 آمد!   یسراغش م

 ی خبر   یتنها در ب زیگذشت و همه چ ی"فوق العاده عاشقانه اش! " م دارید نیهفته از آخر دو
  یافکار نوشکفته اش بشود ول الی خ یچپ بزند و ب  یخودش را به کوچه عل خواستی ... مگذشتیم

 خودش نبود!  یسرجا یز یچ کیلش ته د

لذت   یبا خودش مشغول حساب و کتاب آن زندگ  یبود، حساب رشیدلگ یاز روزها یک یدرست عصر  
  ییکذا یکه با پرداخت آن بده خوردی خودش افسوس م   یباز برا ای دن یبخشش بود و فارغ از هر جا

و چشمانش را بست. با حلقه شدن   دیکش یق ینمانده بود... نفس عم یبدرد بخور  زی ته حسابش چ
جن زده ها چشمانش را گشود و به سرش را به   نیع ی احتمال الیبه دور شانه اش و فکر و خ  یدست
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  غشیلبش ج یغزل و آن لبخند پهن رو دنیکه کنارش چفت نشسته بود چرخاند و با د یسمت کس 
 ./: دیخندیفقط م شهیمرا خفه کرد... غزل اما طبق روال ه

 

 نگام نکن!  نجوریمن آدمما...ا-

 از او فاصله گرفت.   یشانه اش جدا کرد و کم ی دستش را از رو باران

 دور خودت نه؟!  یکشیسمتت حصار م  انیپسرا م گهی! دینجور یاوه... تو با دختر جماعت ا-

 دفتر دستکش را درون کوله اش انداخت و نفسش را آه مانند فرو فرستاد:  باران

 غزل. .. حوصله ندارم!  الیخ یب-

 را به سمتش چرخاند.  شی ابرو ی تا کیداد و  لشیتحو انهیموز یلبخند غزل

 !  ستاین  داشیانگار پ داتیعاشق ش  نیا گمیم-

 ! دی گرد شده به سمتش چرخ یبا چشمان  باران

 ! ؟یبا من -

  اری... نگو نه و بهونه نستیخان انگار دور و برت ن ایبرد نینه با خودمم... خب معلومه با توام... ا-
 !  کردی چند بار دورت موس موس م دمید

 کرد تا نگاه از او بدزدد.  یآب دهانش را به زور قورت داد و سع باران

 کم داره! /: یاون پسره کال از نظر عقل  نکهی. دوم ا..یکن یاشتباه م نکهیاول ا-

 داد.  لشیجانسوز تحو  یآه غزل

شک   اره؟یطرفه جدا و اون حال داغونش جدا.... چطور طاقت ب  هیمادرش براش... عشق  رهی آخ بم-
 در دم!   رهیبم بت ی مص نیندارم از ا

 احساس باران فعال شد!   یها شاخک
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 چشم غزل را نگاه کرد!  ریز 

 غزل هم از خدا خواسته دستش را گرفت و وادارش کرد تا نگاهش کند!  

 بده...   یل یحالش خ نکهیمثل ا ی... ولای ... نترسدهیرابط مطمئن خبر برام رس هیاز -

 باز ماند!  رت یدهانش از ح  باران

 حالش بده؟ ؟  یچ یعنی-

 را به دور دست ها سپرد.   سرش را ب سمت مخالف او چرخاند و نگاهش غزل

نوشت و در   شیرو  یز یآورد...چ رونیب  فشیرا از ک یبلند شد و برگه ا  شیو از جا  دیکش قیعم  نفس
 دستش گذاشت...

 بره... ای... نذار ناکام از دن نشیسر بب  هی... برو مارستانهیآدرس ب نیا-

 را گفت و پشتش را به او کرد و رفت...! نیا

 درهمش شده بود!  ی افهی اش و ق یی ابتدا یکه مبهوت او و خنده ها یباران ماند

 

عاشقانه نرفت... نه که از عمد نرود... کار داشت و مجبور بود بماند و   یاز داستان ها یل یخ  برخالف
شده بود... دو   بشی نص یست داشتنشغل دو کی شیرا سامان بدهد... جدا از تمام کارها شی کارها

بود...  رفتهآنجا را به عهده گ  یکار  زی و تم کردی کتاب ها را مرتب م یکتابفروش  کیروز در هفته در 
آن همه کتاب سر کند اما طبق معمول خودش   انی بود که بتواند تمام عمرش را آنجا م نیا شی آرزو

 است... یواه دیام کیفقط  دانستیهم خوب م

که از بابت کتاب ها و قفسه   الشیاش را درون جعبه مخصوص نظافت گذاشت، خ  یر ی ردگگ دستمال
کتاب ها که دختر جوان  یو فروشنده   زینشست و با حسرت به پشت م یصندل یها راحت شد، رو

  ریدلش گ ا یپر زرق و برق دن  یزهایاز تمام چ  نکهیباشد ا  بیعج دیشد؛ شا رهیبود خ  ییخوش بر و رو
 بود!  نشیبود و آن لبخند دلنش مایدخترک که نامش ش یبایو لباس فرم ز  یندلآن ص
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مغازه دل در گرو عشقش سپرده بود  صاحب   لیدل نیهم به هم دیبود و هم خوش اخالق؛ شا بایز هم
بر   یپرده از عشق مای اش به ش یچشم  ریز یدر مغازه و آن نگاه ها گاهشیگاه و ب  یو با حضورها

و   حیمل  شیبه او داشت... آن لبخند ها و آن آرا یهم نظر  مایران، خود شکه به نظر با داشتیم
 ی... برادادیاش م یخبر از ذوق هنر  کردی روزها به تن م  یکه بعض  یخوش پوش و رنگارنگ یلباس ها

تا انگشتر و دستبند و   ریبگ فش ی ک یکار شده رو یها  نیاز نگ  داد؛یوسواس به خرج م زشیهر چ
  اسرا هم مد نظر داشت که با لب اتیجزئ  نیا کردیکه بر تن م ییشالش... جدا از لباس ها هیحاش 

قلوه  یو لب ها دیها باران مطمئن بود جز پوست سف  نی داشته باشد وجدا از تمام ا یهمخوان  شیها
صاحب مغازه برده که با تمام   ،یها چال گونه اش دل از مهد نیاز ا شتریو سرخش و ابروانش... ب یا

  ندیاو را بب  نظر  کی یکه شده حت زد ی به آنجا سر م ییکه در چاپخانه داشت به هر بهانه ا ییمشغله ها
 ! ردی و دلش آرام بگ

 

  یدن ینوش نی در جواب ا یلبخند شيرين به مهد کیو  مای ش  یدمنوش شد مهمان دست ها وانیل کی
 دلچسب دوستانه اش... 

 اش...  یخال یماند باران و دست ها  

نشسته و به ظاهر خودش را به   مای آورده و کنار ش  یصندل  یچه مهد یبرا دیرا که نگاه کرد فهم  ساعت
 ...شانی آن دو و مشاعرها ییکتاب خواندن زده... وقت رفتن بود و شعر سرا

از پارک ها دست و   یکیکرد و از مغازه خارج شد... در  یاش را برداشت و از آن دو خداحافظ کوله
کرده بود... با گوشه   یف ی ق یبستن ک یدلش هوس  بیبه صورتش پاشيد...عج  یرا شست و آب  شیرو

  رونیاسکناس ب  ک ی... دیکش رونیب   فشی پولش را از درون ک فیمقنعه اش صورتش را خشک کرد و ک
اش زنگ خورد... اصال  یبرود که گوش ابانیخ یفروش آن سو یخواست که به سراغ بستن و   دآور

به اجبارها تن   دیکه با یرا نداشت... اما چاره کجا بود وقت  شیها یحوصله شوهرخاله اش و بدخلق 
 کند! یتا بتواند رها زندگ دادیم

 ... دیکش یاز آسودگ  یشماره غزا نفس  دنیآورد و با د رونیرا ب یگوش

 را داد:   جوابش
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 الو... -

 ؟ ییکجا-

 ...  ابونیخ-

 ! کردی م یکفشش باز  ری ز زهی بود با نوک کفش با سنگ ر ستادهیا ش ی که سر جا نطوریهم

 دکتر!  میبر یایدوست ندارم.. م ییبه هم... تنها ختهی... معده ام رستیحالم خوش ن -

  ینگاه ینگفت... به ساعت گوش ی . ولنه.. دیاوضاع از چه قرار است... خواست بگو دیزود فهم  یلیخ
 یق یانداخت و نفس عم 

 

 .دیکش

 !امیآره م-

هزار راه را امتحان  خواستیکه زده بود جا خورد... چه برسد به غزل که تازه م  یهم از حرف خودش
 باز شود!  مارستانیباران به آن ب یپا دیکند شا

 شد!  رهی بود خ  ستادهیکه کنارش ا یبا تعجب به پسر   دیرا که از او گرفت... و آدرسش را پرس قولش

 ! امیگفت م-

 و از آنجا دور شد.  دیکش یق یتنها نفس عم  پسرک

 

 

 *** 
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کرد که به ظاهر دفترچه  دایپ مارستانیب اطی ح یها مکتیاز ن یکی  یکه شد غزا را رو مارستانی وارد ب 
  یاما به رو دیگوی دانست دروغ م یود و دلم دلم سر داده بود... باران خوب ماش در دستش ب مهیب

 ... اوردیخودش ن 

بروند! گذاشت تا خوب   مارستانیداده تا به ب  ریدرمانگاه گ یچرا به جا اوردی خودش ن یبه رو یحت
  شی آزما شی کرد و برا نهیدکتر غزل را معا  یوقت یکند و آه و ناله اش را سر بدهد... حت فاینقشش را ا

 کنارش ماند! ش ینوشت باز هم تا آمدن جواب آزما

نداشتند... جواب  مارستانیماندن در ب یبرا یبهانه ا چی ه گریبود... و د کیشب شده بود و هوا تار 
... اما غزل خودش را از  آمدی تر به نظر مزل از باران سالم و سونو کامال نرمال بود و به حتم غ  شیآزما
مدت   نیو تمام ا  کردی توانست القاب درخشان بارشان م  یو فقط پشت سر دکترها تا م نداختی رو ن

 آمد سکوت بود و سکوت!   یکه از دست باران بر م یتنها کار 

  یبهداشت  سید که غزل از سرونشسته بود و منتظر بو مارستان یب  یها مکتیاز ن  یکی  یرو اطی در ح 
 دیکش یا ازه ی خم کردی غزل نگاه م یها شی که منتظرش بود و به جواب آزما نطوری... همدیای ب رونیب

  اسکه لب نطوریشد! هم ایکه سرش را چرخاند، چشم در چشم برد نیو هم دیو دستش را در هوا کش 
 همراهش گرفته بود...  ی لهیتنش بود و سرم در دستش بود و دستش را به م مارستانیب

 ! کردی معذبش م ستادهیا شیرو  یجلو  نطوریا نکهیاما از ا ندی خورده بود... دوست داشت او را بب جا

  مکتین یکنارش نشست و به پشت  دیبگو یز یآنکه چ یب  ایخودش را جمع و جور کرد و برد عیسر
 باال گرفت و چشمانش را بست! زد و سرش را  هیتک

که انتظار سکوتش را نداشت سرش را برگرداند و نگاهش کرد... چشمانش بسته بود... پس  باران
 ! دادینشان م ماریرنجور و ب مارستانیب  ینور چراغ ها ری از ز یتر نگاهش کرد... چهره اش حت یطوالن

 !د یبپرسد چه بر سرش آمده اما نپرس  خواست

 او را به خودش آورد.  دیکش  ایکه برد یق یعم  نفس

به نظر   یتوانست اعتراف کند که چقدر با چشمان بسته دوست داشتن یچشمانش بسته بود... م باز
  یدر سکوت محض سپر  قهیدر شکستن سکوت خود نکردند... چند دق یکدام سع چی...  هدیرس یم

 شد...
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 خشک شده باشد آب دهانش را قورت داد.   شینگار که گلوا ایبرد

 نجام؟ یچرا ا یبدون یدوست دار  یل یخ-

 و ادامه داد:  دیکش یق یعم  نفس

 کردم!   یخودکش -

 ...دی... باران با بند بند وجودش لرزدیلرز

 را خفه کرد...   ش یبر دهان متعحبش گذاشت و صدا دست

... فقط به چشمانش زل  یحس چیه یچشمش را باز کرد و نگاهش کرد... چشم در چشم... ب ایبرد
 زده بود...

 

 بخاطر تو" -"

 بود!  یز یچ  نیانداخته بودند! مگر چکار کرده بود که سزاوار چن خی از  یکه او را درون مخزن انگار

 

 ماه بعد... کی

 

 

پسرها   فیاش گذاشت و پشت سرش در رد یصندل یدسته  یآنکه نگاهش کند آب پرتقال را رو یب
 نشست.): 

نفر   کیرا درون کوله اش گذاشت... چقدر خوب بود که   وهیلبخندش را قورت داد و پاکت آب م باران
 ... ردیرا داشت که حواسش به او باشد، دلتنگش بشود و سراغش را بگ
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قانون نانوشته  کیمثل آن روز  ینزدند، اما از فردا  یحرف گریکدام د چیه  مارستانیشب در ب  آن
  یکم ایشد و اجازه داد تا برد زهایچ  یل یخ الی خ  ینه انگار باران ب ایکرد...  ریتغ زهای چ یل یخ شانن یب

 شود...  کیاش بشود و به او نزد یوارد مرز زندگ

  ایکه به جانش افتاده بود  یبگذارد؟ جبران عذاب وجدان  یز یرابطه را چه چ  نیدانست نام ا ی" نم
 دوانده بود!"  شهیکه در وجودش ر یهم عالقه ا دیشا

رفتن نداشتند... هر   رونی کدام قصد ب چیکه تمام شد همه بچه ها رفتند و ماند آن دو نفر که ه کالس
اش   یصندل  اینفر که از کالس خارج شد، برد ن یمعطل کرده بود و درست آخر یز یکدام خودش را با چ 

 باران چسباند و به سمتش خم شد.   یو از پشت خودش را به صندل  دیجلو کش را به

بود و   یمتر یل یآن گذاشت... فاصله اشان م یگذاشت و سرش را رو یدسته صندل یرا رو دستش
  یی... به ظاهر سرش را با جزوه نوشتن گرم کرده بود اما در دلش غوغاکردیباران را دستپاچه م نیهم

 خدا از دلش خبر داشت... به پا بود که فقط  

 تموم نشده نوشتنت؟ -

 گرفت... یفاصله م یفقط کم کاش

 مونده.  گهید یکم هینه... -

در  ی... خبر نداشت چه زلزله اکردی گرفت و با دست نوازشش م یمقنعه اش را به باز  یگوشه  ایبرد
 !کندی به پا م چش ی کار به ظاهر ه نی با ا چارهی دل دخترک ب

 م؟ یبزن یدور  هی میامروز بر  یای... مگمیم-

  شی و برا دی ایب  یکس  دیترس یآزاد کند... م ایخم کرد تا مقنعه اش را از دست برد  شتریسرش را ب باران
 ! اورندیحرف در ب

 من امروز کار دارم... با دوستات برو! -

 کارت؟  شهیتموم م یک-

 دفتر نوشت.   یدفترش را بست و اسمش را رو باران
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 ... امیتونم ب  ی... نمکشهیطول م-

 م؟ ینرفت ییماه اصال با هم جا هی نیتو ا یدقت کرد-

  شیبه او و خواسته ها  یچه جواب کردی فکر م نیرا داخل کوله اش گذاشت  و به ا لشیوسا باران
اش واهمه داشت... البته جدا  یآمد اما از درخواست بعد یرفتن خوشش م رونی بدهد... به حتم از ب

  یخوب زی شبانه اصال چ یرفتن ها رونیب  یبرا نیشب بود و ا شتریآزادش ب   یها، ساعت ها نیاز ا
 نبود!

   ؟یکن یم  یکه ازم گلگ  ییجا می مگه قرار بود با هم بر-

 ...ستادیو مقابلش ا دیپر  ی صندل  یاز رو ایبرد

 برات کردم؟   یچه پرش یکرد فیک-

 کرد. فقط نگاهش باران

 خم شد و چشم در چشم به او را زل زد.   ایبرد 

 !  ترسهی آدم ازت م یشیم ینگام نکن... جد ینجور یبگو.... ا  یز یچ یخوایم ه؟یچ-

 یرفتن و گشت و گذار نده... از همون اول بهت گفتم که من با دخترا رونیب  ریوقت به من گ چیه-
 خورم.   یمن اصال به درد نم یهست 24همراه  هی... اگه دنبال کنمیکال فرق م گهید

 گه؟ی د نهیمنظورت هم ؟یکات کن یخوایم یعنیکن...   ستیجا ا نیهم- 

  حبس کرد! نهی چشم دوخت و نفسش را در س نی نکرد... به زم نگاهش

 گهید زیچشام نگاهش ب چ یبه جا زنمیحرف م   یبا کس  ادینگام کن... بدم م  ؟ی چ  یعنیسکوت  نیا-
 باشه!  یا

وارد کالس شد... باران از   شانی ها ی از همکالس یکیدر کالس باز شد   دیخواست باران لب بگشا تا
بند کوله اش را    ایبرداشت برد یکه قدم نیفرصت استفاده کرد و خواست که از کنارش بگذرد اما هم
 اش شد!   رهیگرد شده خ ییگرفت و او را به سمت خودش کشاند و باران با چشم ها
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را   زیهمه چ  شیها یمکالس از ه یک یو حضور  نجایاز رابطه اشان خبردار شود... اما ا ینبود که کس قرار
 ! دادیمخالف قرارشان نشان م

 مگه من لولو خورخوره ام؟  ؟یش یم میطرفت ج  امی چه طرزشه تا م ؟یکن ی ازم فرار م ادی بدم م-

 عاشقانه!  یتئاتر  یتماشا یبا چشم به تنها فرد حاضر در کالس اشاره کرد که انگار آمده برا  باران

 .  سرش را به سمت پسرک چرخاند ایبرد

  یبه چاک؟ مگه اومد یبزن   زننیدوتا آدم دارن حرف م  ی وقت یفهم  ینم  ؟یکنی نگاه م ینجور یا هیچ-
 ؟ ینی بهت بدم بهتر بب گهیدوتا چشم د یخوای م نما؟یس

 قد علم کرد!   شیو جلو  اوردی کم ن پسرک

 قهیکه دم به دق نجاینه ا گهید یجا  هیببرش  یکن  یدخترباز  یخوایمال توعه؟ م نجایبرو بابا... مگه ا-
 تو!   ادی م یکی

دو جوان به جان هم افتادند و او تنها فرد حاضر در کالس خواست   چیکه سر ه  دیرا فهم نی باران هم 
هم کنند، نثارش شد و همان اول کار همه   یمشت را خواستند حواله  نیکند اما تا اول یگر  یانج یم
و   شدباعث آتش بس  نینثارش شده بود و هم ایشد! /:چرا که مشت از طرف برد ری ختم به خ زیچ

 دارش، کالس را ترک کرد!   یمعن یکرد، با خنده  ایکه بار برد یشمرد و با متلک  متیپسرک فرصت را غن 

عاشقانه کاشته    یچشمش بادمجون ری دوست داشتنش را داشت ز یکه ادعا یکه تنها کس  یماند باران 
 بود! 

آنکه به او محل بدهد از  یبرداشت و ب نیزم  یکند کوله اش را از رو یخواست عذرخواه ایبرد تا 
که خودش را بتکاند...   ستادینا  یرفتنش که حت  رونی ب یعجله داشت برا نقدریکالس خارج شد... ا

 تهداش  ییزور و بازو نیخورد چن  ی... اصال به او نمکردی چشمش... ماتحتش هم درد م ر یجدا از ز
 باشد!  

 با 
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چشمانش محو   یو جلو دیهم نرس شی به گرد پا یحت  ایاز دانشگاه خارج شد که برد یشتاب  چنان
 شد! 

  لشیتحو یشانس   یدانشگاه زد و بخشک یبه سطل ورود  یکار مسخره اش لگد  نیآخر درمانده از ا در
 داد! /:

 

در حقش لطف کرده  یطور  کی گرفته بود و  شیکه صاحب خانه برا یکه تمام شد، از آژانس کارش
وقت نکرده بود  یکار داشت که حت نقدریشد. ا ادهیپ نیاز راننده از ماش  یبود؛ خسته و کوفته با تشکر 

  واردحال   یرا در قفل چرخاند. خسته و ب   دیکل دیرا عوض کند... پشت در خانه که رس  شیلباس ها
 خانه شد.  

زد و در را رها کرد... در کامل باز   غ یدر، ج  نیما ب یاهر شدن دسته گلدر خانه را ببندد که با ظ  خواست
و جا   دیطپ  یگنجشک م  ن یاش ع چارهی شد... قلب ب انیپشت دسته گل رز نما ا یبرد یشد و چهره 

 !  کردیرا وداع م  یو دار فان زدیداشت همانجا سکته م

 برداشت و وارد خانه شد  شیبه سو یقدم  اوردی خودش ب یآنکه رو یب  ایبرد

 چند ساعته منتظرتم؟  یدون  یم-

  یگرفت و در صورت مبارکش م یبود که اگر جا داشت دسته گل را از او م ده یخسته و ترس نقدریا
 هوس ترساندنش را نکند! /:  نطوریکوباند که ا

ده که منتظر  مجبورتون نکر یکار داشتم که وقت نکردم به ساعتم نگاه کنم... شما هم کس نقدریمن ا-
 ! یمن باش 

چشم باران را   ری ... سرش را به سمتش خم کرد و دستش را باال آورد که زاوردیخودش ن یهم رو باز
 !  دیو به او توپ دیلمس کند اما باران سرش را عقب کش

 ...  رونی برو ب-

 را به نشانه خروج دراز کرده بود.  دستش
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 د! دسته گل را درون دست دراز شده اش جا دا ایبرد

 ؟یز ی چقدر برام عز یدون یکه از عمد نبود... خودت که م یدون  یم-

 که از عمد نبود، اما دوست داشت قهر کند...  دانستی باران سکوت کرد... خودش هم م 

 وقت تجربه اش را نکرده بود...   چی که ه یز ی... چخواستینازکش م کی دلش

 باران... حرف بزن باهام... -

 چانه اش برد تا مجبورش کند که نگاهش را به او بدوزد که با واکنش تند باران مواجه شد!  ریز دست

 به من دست نزن...-

نکرده بود... فقط  ی... کار کردی مبهوت فقط نگاهش م ایرا با تمام وجودش داد زد... برد نیا
و   کردیمسئله کوچک خط قرمزش را رد م نیباران هم یادر چشمانش نگاه کند! اما بر خواستیم

 بگذارد!  مشی را در حر شی پا یوقت نگذاشته بود کس چیبود که ه  یز یچ نیهم

 باال گرفت...  میتسل یدستش را به نشانه   دو

 ...  یاوک-

 .  رونی برو ب-

 ...می... فقط بذار حرف بزندمی... قول مزنمی باشه بهت دست نم-

 هام آبرو دارم!  هیهمسا ش ی... من پ رونی برو ب-

 باران!  یمثل فحش بود برا  ایلب برد یرو  پوزخند

  ی کنیم ینجور یکردم که ا کارتی سابقه ام خرابه؟ چ ایدارم  یام برات؟ مورد منکرات  یآبرو بر  زیمن چ-
برخوردا با من   نیاز ا یبخوا ه؟یادیز  زی! چیفهم ی... می دوستم داشته باش خوامیباهام... من فقط م 

پس تا   یباش   مباها یام... حاال که قبول کرد یپات  یچقدر قاط  یدون یسرما... خودت م زنهی م یبکن 
 ... ایآخرش باهام کنار ب

 نگاهش کرد!  رهیگوشه چشم نازک کرد و خ  باران
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 ؟ یچ یعن یآخرش -

 فقط نگاهش کرد... هیچند ثان  یبرا  ایبرد

 گفت:  شمرده

بدون  یکه حت  یعاشقم بش نقدری... ا یبش ونمیکه د یدوستم داشته باش نقدریدوست داشتن من... ا -
 ...یکن یزندگ یمن نتون

 به زور آب دهانش را قورت داد  باران

 من...-

  دی حرفش پر ی انهیم به

 ؟ یتوچ -

 بشم... متاسفم...  یتونم عاشق کس   یوقت نم چیمن ه-

 را حس کرد!    رشی که باران تغ نقدری... اد یدرخش ایبرد چشمان

 شدن ونهیاما تهش د شنیها ادعا داشتن که عاشق نم  یلی... خ کنهی زمان ثابت م-

 به عقب برداشت و از خانه خارج شد!  یقدم

 دلم): زیگال پژمرده شدن چون چند ساعته منتظرتم... حاال برو تو خونه مواظب خودتم باش عز-

 بست.   نرویفرستاد و در خانه را از ب شی برا یدست بوسه ا با

باال رفت و   یکی که گر گرفته بود ندانست چطور پله ها را دوتا  یهزار در بدنش، در حال  یبا لرزش  باران
 به اتاقش پناه برد!  

 نداشت" یپراند... شک  یپسرک آخر عقل از سرش م  نی"ا

 

 *** 
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 کرد. ری تغ زیباورش سخت نبود که فقط دوماه بعد همه چ 

قلبش را به   ی چهیبالخره در اورد؛یتوانست طاقت ب  قدرن یباران، فقط هم  یکس و آواره   یقلب ب 
که بارها سرکار   رفتی او م  یحواسش پ نقدریا کرد،یم  یلحظه شمار  دنشید  یگشود! برا ایبرد یرو

چرا  ودبرده ب ی... تازه پکردیرا هم خراب م زها یچ یمواقع بعض یدر بعض یو حت کردندی م خشیتوب
  امکی... چه پکردی پرواز م شیبه سو  دیشن  یم ییتمام حواسش به تلفن همراهش است و تا صدا

 ... نگاه کردنش... دنشید ی! برازدیبال بال م  شیباشد چه زنگ برا

از او   زیچ چیکه ه یتمام حواسش را گرفته بود... پسر  شد،یم رهی به او خ  یوقت ها دزدک یبعض  یحت
 اش... یلیدانست جز اسم و فام ینم

 من که گند زدم... ؟یباران... امتحان رو چطور داد-

  شیها یزل زده بود که با دو نفر از همکالس  یایرا که نداد نگاهش کرد طبق معمول به برد  جوابش
و نگاه از   دی بگو یباعث شد باران آخ نیباران گرفت و هم  یاز بازو یشگونیگرم گرفته بودند... غزل ن

 !  ردیبگ  ایبرد

که تو   ینجور یا دمیبارم ند هی... واال من یکه عاشقش دنی همه فهم یار یدر م یکه تو تابلو باز  نقدریا-
 نگاه کنه!  ینجور یاون تو رو ا یکنی اونو نگاه م

  یاسپرت سبز لجن پی نظر گرفت... امروز ت ری را ز ا یبه حرف غزل نداد... باز برگشت و برد  یتیاهم باران
خاص بود. باران  زشیهمه چ شی داشت. از سر تاپا یخوب ی قهی زده بود... چقدر در انتخاب لباس سل

دست مانتو   کی نیخدا هم شهی به خودش انداخت... چقدر با او فاصله داشت... هم ینگاه سرسر 
  زهایچ  نیکه به ا ادشی ا،یرا دوخته بود... جدا از عالقه اش به برد شیتنش بود که بارها درزها

! شیها  دنیلباس پوش یبرا شدی نم نیوقت غمگ چی ه نیگرفت... تا قبل از ا یقلبش م  افتاد،یم
 شانیرفتن ها رونی شال بود که در ب کی دنیتالشش خر  تی... نهاکردی...اما حاال اوضاع فرق م

 آورد... ینم انیبه م لشیاش و به قول غزل استا افهیو ق  پی از ت یوقت حرف چی ه ایبپوشد... البته برد

  یتمام مدت باران معذب بود و برا شدندی م یشاپ  یبا هم وارد کاف  ی... وقتدیفهمی باران که م اما
 !  دادیم حی ترج یز یپارک نشستن را به هر چ   مکتین  یرو نیهم
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که با هر   دانستی ... فقط خدا مدی آ یو به سمتش م شودی که از دوستانش جدا م دیرا د  ایدور برد از
کوباند... به او که  یاش م نهیس یقلب کوچکش را چطور به قفسه   داشتیکه به سمتش برم یقدم
 سالم کرد.  دیرس

 یداشت و آن هم وقت بیع کیتنها  شدیاش م رهیاز دور خ  نطوریکه به او داشت و ا یتمام عالقه ا با
  رهیو در چشمانش خ  ستدیپروا مقابلش با یتوانست مثل خودش ب  ینم  گرفتی قرار م شیروبه رو
 شود! 

 امتحان خوب بود؟ ؟یچطور -

 !  کردیبر لب نگاهشان م یشد که با پوزخند رهیاو به غزل خ یبه جا باران

 بد نبود! -

 اونو نگاه کن نه منو... دیپرس ایبرد دم یمن که سوال نپرس-

 : دیخند  زیر  زی را گفت و ر نیا غزل

 ! نی من رفتم خوش باش-

نگاهش   نی که آخر یی ایمخالفت باران نگذاشت و از آنها فاصله گرفت! ماند باران و برد یبرا ی مجال
 را از غزل گرفت و به باران چشم دوخت! منتظر بود باران چشم در چشمش شود.  

 ؟ یموافق نما؟یس میبر یشب -

 داد!  ایبرد راهنیپ یرا به دکمه  نگاهش

 وقت کار دارم!   ری که شب تا د یدون یم-

.. و  کشنبهیو تنها روز آزادت سه شنبه هاس و  یکار دار  ای یدانشگاه ایکه روزا  دونمیم نمیآره ا-
 امروز هم سه شنبه اس):

 انداخت.   ر یرا ز  سرش

 اومده!  شی برام پ  یمن... راستش سه شنبه ها هم کار -
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 تحملش تمام شد!   گرید ایبرد

 گه؟ ید یول معطل باش خوامیاومده؟ بگو م  شیپ  یکار  یچ یعنی-

   زل زد.  ایواکس خورده برد یکوله اش را محکم فشرد و به کفش ها یباران دسته  

 باران...-

و بالخره دل کرد تا چشم در چشمش شود... سرش را بلند کرد و نگاهش را   دیکش  یق ینفس عم باران
 به او دوخت! 

 "دی"ببخش -

 اش شد!   یچشمان بادوم رهی سکوت کرد... حرف در دهانش ماند و فقط خ ایبرد 

  یدونم تو چطور  ی... نمستمی هم بلد ن یچینبودم... ه یکس  چیوقت با ه  چیراستش... من ه-
کردن  ی اومدن و خوش گذرون  رونی ... وقت بستینرمال ن طمی ام... شرا ینطور ی... اما من ایهست

ندارم که باهاش بگردم که   یکه من دوست یدونیندارم... نه که بخوام دست به سرت کنم... نه... م
من   تیکارمم... و اولو ریو درگ ستمی کال ن یعنی ستمین گمیم یبا اون باشم و با تو نباشم... وقت امبخو

 تونم ادامه بدم... ی کارمه چون اگه انجامش ندم نم  یزندگ  یتو

 

 ه؟ یکارت چ-

که  دی شویظرف م  نقدریگفت ا یم کند؟ی کلفت کار م کیگفت عين  یم  داد؟ی جوابش را م  چه
 ندارند؟  ی ظرافت چیدستانش ه

  شیکه برا یبد  یاز درد چسب درد و بو ییدر آشپزخانه چندبار دستانش را سوزانده بود؟ چه شب ها 
 داشت صبح کرده بود؟ 

 لبش نقش بست.   یرو  یو لبخند تلخ دیکش یق یعم  نفس
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... اما اگر ادامه گذاشتینم قرارشیتواند ادامه دهد اما دل ب  یکه نم دیبگو ایبه برد خواستیم  بارها
تا آخر عمر او را در   نگونهی...حداقل ادادیو زجرش م کردی را خسته م ایخودش برد یهم جدا دادیم

 ببازد! /:  یاو برود و دلش را، به کس  نکهیا متی به ق یحت  داشت،ی قلبش نگه م

 را قورت داد.   بغضش

 !  کردیحاال تمامش م نیخبر نداشت... پس همان بهتر که  هم شیو سفته ها یکه از بده ایبرد

 ... من واقعا متاسف...ایبرد هیچ یدون  یم-

 ... مینامزد کن  ایب-

زده   رونی بود و باران با دهان باز و چشمان از حدقه ب دهیحرفش پر ی انه یبه م  کبارهیبه   ایبرد
 !کردی نگاهش م

شد بعد باهم ازدواج  شتریشناختت ازم ب یوقت میزد کنمن تو رو دوست دارم... تو هم منو... نام-
 ؟ ی... موافقشهیابراز عالقه بازتر م ی... منم دست و بالم برامیکن یم

که هنوز شکل نگرفته بود را  یرابطه ا  خواستی م کرد؟یم  ری را س  ایدن یکار بود و باران کجا یکجا نیا
 گره برند؟  خواستی م  ایبه هم بزند و برد

 خودش حظم کند؟  یبود را برا دهیکه شن یقفل شده بود و مانده بود چطور جمله ا دهانش

 ...میترس از ارشاد شدن ندار قهیهر دق یجفتمون بهتره و ه یبخدا برا ؟یموافق-

 آب دهانش را به زور قورت داد:  باران

 ! ستی ن  یجالب  یشوخاصال -

 : دی در جوابش خند ایبرد

 بهت... گمیم یکجا بود؟ دارم جد یبابا شوخ-

 ...خورهینم  زایچ  نجوریبه ا طمی من اصال قصد ازدواج ندارم و شرا-

 سرکار!  یبر  یکه نخوا دمیمن همونو بهت م یکنیبا من... هر چقدر کار م  طتتی بابا درست کردن شرا-
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 اش انداخت:  یشان یبه پ  ینیچ

  یاحد و ناس چیبار منت ه ریاما ز رمی ... من حاضرم بمیاشتباه گرفت یپولک  ی منو با گدا و دخترها-
 نرم!  

 لبخندش را قورت داد.   ایبرد

 را به سمتش خم کرد.   سرش

منو   ستیحاضر ن  یاحدوناس  چیباشه... ه ای کار دن نیسخت تر دیمن... با من بودن شا شهیکارت م-
 .  دمیقول م کنمیتو قبول کن برات همه جوره جبران م تحمل کنه...

 ... دیلنگی کار م یجا کیبود اما باز  زیوسوسه انگ  شنهادشیپ

 شناسن؟ یمگه خانواده ات منو م -

  نجای... و امکان اومدن به استنی ... بعد هم خانواده من تهران نهیکاف شناسمی که من تو رو م نیهم-
 رو ندارن!  

 رد و به چشمانش زل زدو گفت: سرش را بلند ک  باران

 کنن؟ ی م یکجا زندگ-

مطمئن   ی ... ولستیخوب باشه... اما بد هم ن  یلیخ نکهیکار، البته وضعمون نه ا یرفتن خارج... برا-
 ...امیباش از پس جفتمون بر م

 ؟ یمن چ یخانواده -

 درسته؟ یبابا ندار  یقبل گفت-

 سرشو تکان داد.  باران

 گه؟ ید یحرفا هم ندار  نیو ا میق-

 نه... -
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 تا بناگوش باز شد!   ششین  باز

و بعدهم مبارکمون باشه... البته  کنمی محضر و حد توانم هم مهرت م میریم  یی... دوتاگهید هیاوک-
 بشه... یاوک  زیکه همه چ میریبگ گهیجشن و عقد رو چند ماه د

 و دوخت..."  دیبر ی خودش م ی"چه برا

 ه موافقم... هنوز من نگفتم ک  یول-

 لبخندش پررنگتر از قبل شد.   ایبرد

که   سازمیم  یزندگ هیمحضر... برات  میهفته آماده باش تا بر نی... پنجشنبه همیکه موافق دونمیم-
 نره... ادت ی یتا عمر دار 

انگار   رود،ی با سرعت جلو م زیهمه چ  نقدریدانست چرا ا یکه نم  یو رفت و ماند باران دیخند  ایبرد
راهش را   یرا نتوانست حظم کند... که کجا نیاما ا  ست؛یخودش ن  یسر جا یهر چند جزئ یز یچ

 اشتباه کرده... 

 

 *** 

 

که روز قبلش   یدیکه داشت و شال سف   یو با تنها مانتو روشن  دیزودتر از انتظارش به سر رس زمان
 یوا تمام افسار دلش را به پسر پر  یب  نطوریشده بود که ا وانهید دیمحضر شد...شا یبود راه دهیخر

که   یو درست در زمان خواستی تنش وجود او را م یسپرده بود که در چند ماه تک تک سلول ها 
 شیعقد موقت را برا غهیرابطه را بر هم بزند بر سر سفره عقد نشست و عاقد ص  نیا خواستیم

افتاد که انگار با آن همه لبخند قبلش   ایلحظه نگاهش به لبخند برد کیخواند! بله را گفت و فقط در 
 ...کردی فرق م

و   کی تبر  یکه آمده بودند برا یکرد و تنها دو شاهد  افتیدر یا هیبه دست کرد و نه هد یحلقه ا نه
 کردند...  یخوشبخت  یآرزو شیشناخت برا  یآنها را نم
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 داشت...  یگر یو باران انگار احوال د  غرق در فکر بود ایآمدند برد رونیمحضر که ب  از

 شد... نش ی... سوار ماشکردیعمر نبودش را حس م  ک یکنارش بود که  یبه بعد وجود کس نیا از

 باز هم سکوت تا خود باران سکوتش را شکست!  و

 ... هنوز مهرش خشک نشده! مایبرگرد میتونیم یشد مونیاگه پش ؟یچرا ساکت-

 نگاهش کرد...   یجد یل یخ ایکرد اما برد یشوخ باران

 سکه؟  هی یتا آورد100ات رو از  هیچرا مهر-

 نثارش کرد!  یلبخند باران

که  یز یمن باشه... من تنها چ تی اولو تیموقع نیا یاما نه اونقدر که تو  مهی مهم زیدرسته پول چ-
کمکم   و ی دارم باش ازیبهت ن  ی... وقتیوقت تنهام نذار  چیو ه  یکه پشتوانه ام باش نهیا خوامیم
 ...  یکن

 که باران شک کر  یطوالن نقدریا یفقط نگاهش کرد... نگاه ایجواب داشت اما برد انتظار

 

 !  داندی دارد و نم یرادینکند ا د

 

 **** 

 

خودش کنار زد و برخواست... از   ی... پتو را از رودی کش  قینفس عم کیچشمانش را که باز کرد  
  یبود لبخند دهیکه د یخواب یادآور یبرداشت و پر از آب کرد و با  وانیل کیکوچکشان  یآشپزخانه 

  دنینشسته بود... با شن ایلبش نشست... لباس عروس به تن داشت و سر سفره عقد کنار برد یرو
 را برداشت!   یداد و گوش  ریتغ ک یراهش را به سمت سالن بار فون،یآ یصدا

 چکار داشت؟  نجایا یزود  نیانداخت... صبح به ا ینگاه وارید یبود... به ساعت رو  ایبرد
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رفت... خانه طبق معمول   نییبه خودش انداخت و از پله ها پا نهیدر آ یاش را سر کرد نگاه یروسر 
 ... کردندی آباد به سر مبود و دو هم خانه اش در کجا   یخال

 و قفل در را باز کرد... دی کش یق یآمد نفس عم  نیی پله را که پا  نیآخر

 

 بود.): ستادهیدر ا یبه لب جلو  لبخند

 سالم-

به سمتش برداشت، وارد خانه شد و در کمال تعجب باران، در را   یجواب دادن، قدم یبه جا  ایبرد
 پشت سرش بست!  

... نمتیب   یمنم که اصن نم ،یکه سرکار نر  ینگام نکن تو که با حرف من موافقت نکرد  ینجور یا-
 نه من نه تو!   ا،ی ن یکه بگ میتا نیهم مونهیم

کند، اما   رونشی آمد که ب یودند... دلش نم با هم تنها ب تشانیبعد از محرم  یبار بود در خانه خال نیاول
 گذاشتند آسوده خاطر باشد.  یترس و خجالت هم نم 

 

 *** 

و زوار   یمیتنها مبل قد  یاز پله ها باال آمد و در سالن رو  ایباران، برد  یبعد به تعارف اجبار  قهیدق چند
 گرفت... یدر رفته آنجا جا

بروز بدهد،   یز یبفهمد و چ یآنکه کس  یند... ب سراسر دلشوره داشت و مانده بود که چکار ک باران
 دانست!   یاز او نم گرید زی چ چیاش ه یل یشده بود که جز اسم و فام یمحرم پسر 

را اطالعت کرد،   گفتیخوانده شد، انگار که طلسمش کرده باشند و هر چه که دلش م غهیکه ص  یروز 
 به کار مغزش نداشت...   یکار 

شکل ممکن و فقط   نیاش را به بچگانه تر یزندگ  میتصم نیچه کرده است! بزرگتر دیبعد تازه فهم  روز
 بخاطر احساسش گرفته!  
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  ای اش با برد یینبود... دوستش داشت... درست بود که فقط چندماه از آشنا مانی ته ته قلبش پش اما
 خودش را در دل باران جا کرده بود...  یچند ماه حساب نی گذشت اما در هم یم

شده بود   رهی گاز خ یرو  یدرست کند، تمام مدت به کتر  ی به آشپزخانه رفت تا چا ایبرد یاسته به خو 
شانه اش    یکه رو یاز پشت دور کمرش حلقه شد و چانه ا یخودش بود که دست یدر حال و هوا

 گرفت...  یجا

 از حال رفت!   ندیسر برگرداند و او را بب نکهیبود که از شدت شوک وارد شده قبل از ا دهیترس  نقدریا

به هم   نی... اولشودیکه زده م یکتک نیباشند... مثل اول توانندیترسناک هم م  یلیبارها خ  نی"اول
باران  بیکه نص  یآغوش نیکه اول دیدی خوابش را هم نم   ایافتد... اما برد یکه در رابطه اتفاق م یزدن

 کند! "  شمارستانیب  یمنتظره باشد که او را از حال ببردو راه ریغ  شی برا  نقدریا شودیم

شدنش نوشت و خواست تا با   یبستر  یبود که دکتر چند ساعت را برا نیی پا  یبه حد  فشارش
 بال را سر باران آورده!  نی آغوش ا کیخبر نداشت که فقط  چارهیبا او برخورد شود! ب متیمال

بود و   دهیسرش کش یشود... مالفه را تا رو  ایم در چشم بردچش شدینم شیباران به هوش که آمد رو 
 و از آنجا برود... دیای ب  شیاو پ یبرا  یکار  کردی خدا خدا م

 شده بود...  رهی تختش گذاشته بود و تمام مدت به او خ کیرا نزد  یاما او نرفت... صندل 

چشم در چشمش شود   نکهیشده است و به محض ا  دیبه کل از او ناام ایشک نداشت که برد باران
دهان باز   ن یترسناک بود؟ کاش زم   نقدریکه جدا شوند... آخر مگر آغوش ا دهدی م شنهادیخودش پ 

 ... دیبلع  یو او را درون خودش م کردیم

 ! یدونم به هوش اومد یم  نیی... مالفه رو بکش پایش یخفه م  ریاون ز-

 نثار خودش کرد... یو فحش  دیلب گز باران

 شد.  ایشرمندگي تمام مالفه را کنار زد و چشم در چشم برد با

 نتوانست نگاهش کند...  هیاز چند ثان بيشتر

 قدم شد.   شیشرمنده شود، خودش پ شتریب نکهیپس قبل از ا ستیدانست حرف حسابش چ یم
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 ... امی ب دمیفردا صبح قول م یاالن که همه جا بسته اس... ول-

 ؟یای کجا ب-

 آب دهانش را به زور صورت داد.   باران

 ...  یکه از دستم راحت بش  ییجا هی-

 بود!  دهیداد که نگاه از او دزد یاش را به چشمان رهی نگاه خ ایبرد

 قبوله... فردا ساعت نه دم محضر منتظرتم... یخوا ی... باشه... چون تو مگه؟یمحضر د میبر-

 و کنارش گذاشت...  برداشت نی زم یرا از رو ی کیپالست

 صدام کن.   یداشت یکار  رونیب  رمی... منم میای فردا ب یرو بخور جون داشته باش نایا

 و از او دور شد... برخواست

 ها و کمپوت ها که افتاد بغضش گرفت.   وهینگاهش به آبم  باران

ود؟ کاش  ر  یبا آغوش از حال م  یاش را تباه کرد! آخر کدام آدم نرمال یترس مزخرف... زندگ کی"
آماده باشد...   ی... فقط کم یگفت تا کم یبکند حداقل به باران م  یکار  خواستیم نکهیقبل از ا ایبرد

 ! "شدیوحشت زده نم  نقدریآن وقت ا

 . /= دیگونه اش لغز یرو ی و قطره اشک دیصورتش کش   یرا مجدد رو مالفه

 

  چیه یاش رساند و ب  ییدانشجو یبه خانه  نشیاو را با ماش ایکه مرخص شد، برد مارستانیب از
 در هم وارد خانه شد. یا افهی شدنش از آنجا دور شد... باران هم با ق  ادهیبه محض پ یحرف 

دستپاچه شدند  یاو حساب  دنیحضور دو هم خانه اش در خانه بود که به محض د  بیاتفاق عج  تنها
 و رنگ عوض کردند!

بالفاصله مقابلش    ایداد و خواست وارد اتاقش شود که رو لشانیتحو یسالم سرد یحال ی با ب باران
 و مانع از وردش به اتاق شد! ستادیا
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 ؟ ینداشت فت یمگه امشب ش ؟یباران جون چرا خونه ا-

که نگاهش به ساعت و   نیکار امشبش با ترس سرش را به عقب برگرداند و هم یاز فراموش  شوکه
 منحوسش افتاد تا مرز سکته رفت. یعقربه ها

کار بر   یبرا  یآمد لباس مناسب  ادشی دهیرفت اما هنوز به در خانه نرس  نییبرود... از پله ها پا خواست
که مجدد وارد سالن شد،   نیرفته را برگشت و و هم  ری... مساوردهی را همراهش ن فشیتن ندارد و ک 

 ! شدیج مبلند قامت افتاد که از اتاقش خار   یچشمش به پسر 

و نهال و آن پسرک را به سمت خودش کشاند... با وضوح رنگ سه   ای و نگاه رو د یکش یغ یج ناخواسته
 دهانش را گرفت.  یو جلو دیبه سمتش دو ای ... رودینفرشان پر

کادو گرفتم رفت تو اتاق تو بپوشه... نه که  رهنی ... دوست پسرمه براش پستین  یبه خدا اونجور -
 نشد...روم  فهی اتاق من کث

دهانش   یرا از رو  ای... دستش را بلند کرد تا دستان روکردی با چشمان گرد شده نگاهش م باران
 !  کردی با التماس نگاهش م  ایبردارد اما رو

 ! ارم یوقت نم چیه گهیبخدا د کنهی م رونمیب  نجایبفهمه از ا یخانوم صولت   بارن ی...ااینزن غی ج-

 ! دیدهانش جدا کرد و به شدت تمام به او توپ یبا زور دستش را از رو باران

خونه جز خط   نیاون اتاق و ا یول یکه بوده انجام داد یو غلط  یکرد یخواست ی تا امروز هر کار  نیبب -
 نگم!   یمنه... نامردم اگه به خانم صولت یقرمزها

  کردندیو نهال که باران را التماس م ایداده بود و رو حیقرار را به قرار ترج  یکه معلوم نبود که ک پسرک
صاحب خانه چقدر حرف باران را قبول دارد و   یدانستند که خانم صولت یشود... خوب م الی خیکه ب

  تی بود... خر  امگشود کارشان تم یاحترام قائل است... اگر باران لب به شکوه و اعتراض م  شیبرا
 ...شدیم دهیکش کیبار یکار داشت به جاها گرید نباریبودند، اما امحض کرده 

که از هر دو گرفت گفت که   یو با تعهدکتب  اوردیعجز و البه کردند که باران بالخره دلش تاب ن  نقدریا 
درهم   یا افهیهمه تالش و گردن خم کردن و غلط کردن، با ق نیبخشد آن دو هم بعد از ا  یرا م  نباریا

  نیا یبرا یمدرک  چیه مابار اولشان نبوده ا نهایو گرفته وارد اتاقشان شدند... باران شک نداشت که ا
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 یشرمنده و سرافکنده راه یو با سر   دیایباشد و کوتاه ب الیخی گرفت ب میاتفاق نداشت... پس تصم
اش را   یکار  مینصف تا نکهیبه خاطر ا یو حت   دیشن خی صاحب کارش توب سرکارش شد و چقدر که از

نکردند!. .. کار در   شکرده بود حقوق آن شبش را نصفه دادند و فقط شانس آورد که اخراج  رید
 آنجا!   دنیکش  یآشپزخانه را دوست داشت اما نه در قسمت ظرف شستن و ط

 

 *** 

 

... فکرش را هم  ستادیکه قبل آنجا رفته بودند ا یمحضر  ی اش زد و جلو یکالس  میآن روز، از تا یفردا 
 دهد... انیبه رابطه اشان پا یزود نیبه ا کردی نم

مجبور   نطوریسال عاشق شده بود و ا ستینداشت، بعد از ب یفی احوال حال تعر نیشک در ا یب اما
 بود از او جدا شود... 

 سوار شو... -

نبود؟    ایاز برد یسرش را بلند کرد و نگاهش را چرخاند... اما خبر که به گوشش خورد  ایبرد یصدا
نزده   شهیدانست عشقش آنقدرها در وجودش ر ینبوده... م شیبرا شی ب یو توهم دهید ای رو دیشا

 ... دیرس یبه نظر م یواقع  یلیشود اما صدا خ وانهیکه در نبودش جان بکند و د

دهد   لشیتحو یکه خواست کوفت نی و هم دیسه متر به هوا پر شیرو یجلو   نیبوق بلند ماش با
 پارک کرده بود! شی روبه رو ییمدل باال نیافتاد که با ماش  اینگاهش به برد

 ...گهیسوار شو د-

 با دست خودش را نشانه گرفت! باران

 من سوار شم؟ -

 ؟ ینجور یسوارت بشم؟ خوبه ا ام ینه... تو سرجات باش، من ب-

 حضر اشاره کرد!  با دست به م  باران
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 شه؟ یم یمحضر چ -

 !شهینم  ری سوار شو، اونجا د-

و سوار  دیکش یق یچرخاند و در آخر نفس عم ایمحضر پشت سرش و برد نینگاهش را ب  باران
 شد! لش یاتومب

 در فکر فرو رفته بود!  قاینگفت... عم  یز ی که کرد چ حرکت

 ه؟یقشنگ  نیماش-

 فقط سرش را تکان داد!   باران

 به او انداخت.  یگذاشت و بعد مجدد نگاه یم یآهنگ مال ایبرد

 ها رو؟  نیماش نجوریا یدوست دار -

 جوابش را با تکان دادن سر هم نداد!    یباران حت  نباریا

 صورتش زد و خواست تا حواسش را به او بدهد!   یجلو یبشکن   ایبرد

 ؟ یالو... صدامو دار -

 نگاه کرد!   ایبردآمد و با تعجب به  رونیخودش ب یایاز دن  باران

 شده؟  یچ-

 تکان داد!  شیاز تاسف برا  یسر  ایبرد

 ؟ یها رو دوست دار   نی ماش نجوریا گمیم-

 و واج نگاهش کرد!   هاج

 ؟ ینی چجور ماش-

 ...  دیداشبورد کوب یبا کف دست محکم رو  یکالف نباریا ایبرد
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 آخه؟ ی زن یم  جی... چرا گمیکه سوارش نی... همگمیرو دارم م  یکوفت نیبابا ا-

و به طبع    بهیغر یکه سرش را چرخاند، متوجه فضا نیخودش آمد و هم  یتازه حواسش سرجا باران
 که سوار شده بود شد!   ینی ماش متیگران ق

 ن یماش نیچرا سوار ا-

 

 سوار شدم؟  یما؟ اشتباه می

 ! دیو خند اوردیطاقت ن  ایبرد

 شم؟ی! مشمیسوار نم یمن که اشتباه  یول   یسوار بش یاشتباه ستین  دیاز تو که بع-

 مبهوت ماند!   باران

 ه؟یک  نیماش نیپس ا-

 ...متشهیق اردیلیم هی-

 ؟ یسالم  ؟ینشده؟ خوب  تی زی.؟ چی شده؟ نکنه تصادف کرد یخودت چ  نیماش- 

 بود که هاج و واج مانده بود!   ای برد  نباریا

حالت خوب  ؟یخودت کو؟ تصادف کرد نی ماش یگیبعد تو م  متشهیق اردی لیم هی گمیبابا دارم م-
 ستا؟ ین

نکنه تصادف   دمیکنم... مبارک صاحبش... حالم کامال خوبه پرس   کاری ... خب چمتشهیق اردیلیم هی-
 ! یکرده باش 

 ؟ یبش یاردیلیم هی نیسوار ماش  ستیاصال برات مهم ن  یعنی-

 شانه اش را باال انداخت!  باران
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  نجایا ینجور یا نکهیگنده هم دوست ندارم... ا یزای... البته چکنمی گنده فکر نم  یزای اصوال من به چ-
 شتری خودت رو ب  نیمن اون ماش کنهیمعذبم م هیمال ک  ستیکه معلوم ن  ین یماش یتو مینشست

 حس دلهره دارم!  نایماش نجوریا یدوست دارم... تو

 گه؟ید  یکنی م یشوخ  یدار -

 سرش را تکان داد.  باران

 ام...  ی جدنه کامال-

 !ندی بب   کیرا از نزد یتفکر  ن یبا چن   یدختر  نیچن شد یبا دهان باز نگاهش کرد باورش نم  ایبرد 

پرت شد و تا باران سرش را باال آورد و نگاهش به   ابانیمحو باران شده بود که حواسش از خ نقدریا
  نیخواست به خودش بجنبد کار از کار گذشت و با ماش ایکه برد نیزد و هم یغیرو به رو افتاد ج 

 شاخ به شاخ شد!  شیروبه رو یسوار 

به پانسمان داشت، تمام    ازیبود که ن دهید یجزئ بیآس  ایبرد یشان ینبود، فقط پ یجد  یلیخ  تصادف
  شیصدا زانش ی کالفه از اشک ر ای آنقدر که برد ختیر یابر بهار اشک م  نیباران ع مارستانیمدت در ب 

 را باال برد! 

 ؟ یکن یم  هیگر ینجور ینشده که ا میزی! چگهیبسه د-

 !ستادیپشت سرش گرفت و به سمتش آمد و کنار تختش ا  واریاز د هیتک باران

 فقط! هی زخم سطح هینشده...   یز ی... دکتر گفت چکنمی نم هیتو که گر یبرا-

 ه؟یچ یهمه اشک برا نیپس ا-

  نتی ماش دی... باشهیچقدر پولش م   یدون ی... ممیو تصادف کرد میکه سوارش بود ین یسپر ماش  یبرا-
 هم بندازنت زندان...  دی... شاشهیمطمئنم گرون تر م ی... ول یو خرجش کن یرو بفروش 

 بود!  ییتماشا ایبرد افهی بود که ق نجایو ا  ختی باز اشک ر و

 کند  هیگر نیسپر ماش دنیضربه د یکه برا  دید یرا م یبار بود آدم نیعمرش اول  در
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 **** 

 

 

  نیکه کرد نتوانست باران را مجاب کند که سوار ماش یهر کار  ایآمدند برد رونیکه ب  مارستانیب از
که با او شاخ به شاخ شده بود و جلو   ین یخسارت ماش ی نهی خودش هز ن،یشوند... جدا از سپر ماش

  طورسوخت که چ  یم  ایبرد یاو بود... دلش برا یها  هیگر گرید لیاش را به هم زده بود دل یبند
 !دیای ها بر ب نهیهز  نیاز پس ا خواهدیم

 شدند... ادهی پ  یپارک از تاکس کی کینزد

 ... نندیها بنش  مکتیاز ن یکی  یاز باران خواست تا رو ایبرد

 ! کردی م ییکه نشست نگاهش را به صورتش داد که هنوز اثرات اشک خودنما کنارش

 اش را پاک کرد!   یس یچشمش را لمس کرد و خ ریبا انگشت شصتش ز یرا بلند کرد و به آرام دستش

 زل زده بود...  ش یاش دستانش را مشت کرده بود و به روبه رو ییهو کیلمس   نیشوکه از ا باران

  مکتین یو سرش را به پشت دیکش یق یراحت شد... نفس عم شی که از بابت اشک ها الشیخ  ایبرد
 داد!  هیتک

 !شهیحل م  روشمف یهم هست م  نیپس انداز دارم که نرم زندان... ماش نقدریبسه... ا-

 ؟ یکنه چ  تی اگه ازت شکا  ه؟یمال ک  نهیماش نیا-

 نگران باران انداخت!  یگذرا به چهره  ینگاه مین

 ... ستی براش مهم ن  زایچ نیداره که ا هیما نقدریدوستمه ا نینترس... ماش-
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  ؟یبش  ینیماش  نیبهت گفته سوار چن یبراش مهم باشه... اصال ک دی! شاشی شناس یتو که کامل نم-
 ...خوره ی نم زایچ نیبه ا مونیماها اصال گروه خون 

 سرش را خم کرد و به چشمانش زل زد.   ایبرد

 .گفتندی چشم ها به او دروغ نم  نیحتم ا به

 باران...-

 چشم در چشم جوابش را داد.   باران

 بله!-

 کنم اجازه هست؟  یکار  هی خوامیم-

 بنگاه؟  یرو بذار  نتیماش  یخوایم-

 تکان داد!    یسرش را به نشانه منف ایبرد

 ؟ یپس چ-

آنکه چشم در چشمش شود   یگونه اش کاشت و ب  یبر رو  یبوسه ا هوای آورد و ب کیرا نزد  سرش
 شانه اش گذاشت!   یسرش را رو

  الشیکه خ  نیکرد و هم  یواکنش را، آنهم در پارک نداشت با چشم اطراف را وارس نیکه انتظار ا باران
افتاد تا   ایبه کار برد  ادشیکه  نیاما هم دیکش ینفس راحت  ستیحواسش به آنها ن یراحت شد کس 

 گونه اش گذاشت...  یبناگوش از خجالت سرخ شد و دستش را رو 

ز کرد و دست باران را گرفت و انگشتانش را درون  زد و دستش را درا  یلبخند دیکه سکوتش را د ایبرد
 هم قفل کرد.  

 که غش نکند...  کردیهزار بود و خدا خدا م   یقلب باران رو ضربان
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کند   یادآور یو   دی... خواست لب بگشادیبه سمت محضر پر کش الشیبه دستانش بود و خ نگاهش
خواست از    یکه داشت را دوست داشت و اصال نم یحس   نیا یبی اما زبانش قفل شد... به طرز غر

 دستش بدهد...

 . دیکش یقیچشمانش را بست و با لبخند نفس عم  پس

 

 *** 

کوچک و درشتش   یگرفت... به محبت ها ادیعاشق شدن و لمس کردن را  یو آرام یسادگ  نیهم به
کار در   ی ... حتکردی دوباره با او تحمل م دارید یاش را به هوا یکار  یخو گرفت و تمام ساعت ها

دلش   هبود، از آنها ک  گرید زیچ کی انگار  اینداشت... برد  تی جذاب زانیم نیبه ا  شیهم برا یکتابفروش
 .  کردیتمام و کمال مال خودش باشد و خدا را هزاران بار شکر م  خواستیم

آنها خبر نداشت و در دانشگاه هم مثل دو   یکس از رابطه  چیبود... ه نی ری خوب و ش زیچ همه
 رو بود.  شی در پ دیع  التیو تعط   دیاسفند رس نکهیخوب بود تا ا زی... همه چکردندی رفتار م   یهمکالس

  راهنیپ یدی ع یبود تا برا ستادهیاش از خورد و خوراکش زد و اضافه کار ا  یدر تمام مدت نامزد باران
کردنش وسواس به خرج داده بود.. چقدر پاساژ ها را باال و   ادیپ ی... چقدر براردیکادو بگ   یمناسب

پاساژ  یها  ازهاز مغ یک یشود و در آخر در  بشی در خور و مناسب پولش نص یز یکرده بود تا چ  نییپا
 پرداخته بود... شی مردانه را گرفته بود و تمام پولش را برا راهنی پ کیچشمش 

 ...فشردی لبخند پاکت را در دستش م ای

آشنا، سرش را   یخنده  یصدا دنیبود که با شن  ستادهیساعت پنج قرار داشت. سر چهار راه ا ایدبر با
  نیداشت اما ماش ایبه برد یادیافتاد که شباهت ز یلحظه نگاهش به پسر   کیبرگرداند و فقط در 

 هکه اشتباه گرفت کردی را راحت م الشیکه کنارش نشسته بود خ یو دختر  شیپا ریز یمدل باال
 دیهم هستند... اصال خودش به کنار... پرا هیشب ایدن ن یها در ا یل یاست... در حد شباهت بود... خ

  نیجبران آن خسارت داده بود کجا و ا  یکه بعد از آن تصادف و فروش پژو پارسش برا ینییمدل پا
 کجا؟  یخردل یمدل باال نیماش
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  ایزد.... دل در دلش نبود که برد یلبخند  کردی نگاه م که به ساعتش نطوریو هم دیکش یق یعم  نفس
 اش را بدهد... یدیو ع دیایب

 از او نشد!  یخبر  ستادیهر چه ا اما

دلش به   دیساعت رس  میساعت... زمان که به ن مین قه،ی... ده دق قهیرا بارها چک کرد... پنج دق  ساعت
ش بود. تماس  کیآورد و شماره اش را گرفت... شماره  رونیاش را از کوله اش ب  یشور افتاد.... گوش

 با چند بوق بر داشت!  

 الو... جان! -

 ؟ ییسالم... کجا-

- 

 ؟ یچ یکوه برا میبا دوستام رفت- 

ساعت   کیدرست   یساعت معطل  مین  نیساعت زودتر از قرارش آمده بود و با ا  میشد.. ن یخال   بادش
 بود به انتظار او!   ستادهیتمام را آنجا ا

 ساعت پنج سر چهار راه منتظرت باشم؟  یمگه نگفت-

 نی... االن که تو کوهم و هر آن ممکنه آنتن قطع بشه... برو خونه فردا همزمیعز  دی... ببخشیوا یا-
 !نمتیب یم میتا

 ! دیکش  یق ینفس عم باران

 رفته؟  ادتیشهرستان  یرو بر  دیقراره کل ع ی... گفت دهیفردا ع-

 باران...  نی رفته... بب  ادمی زی... بخدا کامل همه چیوا-

 ... خداحافظ شمیمزاحمت نم گهیمبارک... بهت خوش بگذره... د دتی.. عالیخ یب-
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را خاموش کرد و درون کوله اش  یش را قطع کرد و گوش حرفش را بزند... تماس  ایبرد نگذاشت
برود و پسش   شدیانداخت... کاش م ید نگاهبو دهی خر  شیکه برا ییانداخت... با حرص به کادو

 ... دیآ یدانست که دلش نم یبدهد... اما خودش هم م

 تهران شد... یها ابانیمشغول قدم زدن در خ ادهیاش شد، پ هیبرگرداندِن هد الی خ ی ب پس

  یباشد اما انگار قسمتش نبود... کاش الاقل  برا  ایگرفته بود تا با برد ی آن عصر و شب را مرخص کل
 ! زهای چ یل یآرام شود اما امان از خ یبود تا آهنگ گوش دهد و کم دهیخر یخودش هندفرز 

 ...کردی و در احوال خودش در ناکجا آباد تهران به سر م کردیم  یرا قدم رو ط  ابانیخ

  ابانیخ یند کرد و دل از سنگ فرش ها بل نیزم  یسر از رو دیکه به گوشش رس  ییجر و دعوا یصدا با
 ... ردیرا بگ  شانیتا جلو آمدی جلو نم   یشده بودند و کس قهیکند... چند جوان دست به 

 کردند... شانیکه بودند از هم جدا ییبالخره همان ها تا

 از پسره  یکی 

 

 !کرد یم هیدر تنش جر خورده بود... گر راهنشیکه چهار شانه بود و پ  ا

براش نمونده... مگه من چه   یوقت گهی... دکترا گفتن دمارستانهی مامانم تو ب شرفیب  یبخاطر کار تو-
که  مهیتموم زندگ دهیتخت خواب یکه رو ی... اونیبال رو سرم آورد نیبهت فروختم که ا یتر  زمیه

 من کرده... یرو فدا  زشیهمه چ

... به خودش که آمد با  دیکه بند بند وجود باران را به آتش کش کردی و خدا خدا م زدی نعره م آنچنان
گرفت... آن   یاش م  هیمرد گر کی یها هیگر دنیخدا از د شهیرا پاک کرد... هم  شیدست اشک ها

  یپسر  مانداز آنها از آنجا متفرق شدند و   یک ی یگر  یانجی شده بودند با م هیکه دست به بق یچند نفر 
چرا به سمت پسرک   دی! اصال نفهمستیگر یغم بغل گرفته بود و م یزانو  ییبه تنها وارید یکه گوشه 

 بود را به دستش داد ده یخر  ایبرد یکه برا یراهن ی شد و کنارش نشست و جعبه پ دهیکش

مادرت.... اگه دکترا جوابش کردن حداقل تو   شی بپوش... دست و صورتت رو بشور. و برو پ نویا ایب-
 آخر رو کنارش باش!   یلحظه ها نیا
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... بعد یبردار  لمیبه ف یبابا خانم برو اونور گند زد کنه؟یم کاری وسط چ نیدختره ا  نیکااااات... ا-
 ...ینابودش کرد یتوش دراومد که زد یع یطب یکی ن یشصت تا صحنه هم

  دیرا پشت سرش د  یبردار  لمیکه گروه ف نیو هم  دیسمت صدا چرخ باز به یمبهوت و با دهان  باران
که ناخواسته واردش   یو از صحنه ا دیایبه سمتش ب  نیاز مامور  ی کی را خفه کرد... تا خواست   غشیج

که  دی بکشاندش دو پا داشت و نداست چطور صحنه را ترک کرد... نماند و نفهم رونی شده بود ب
که در   یراهن یبه رفتنش و پ یرا نثارش کرده بود چطور و با چه دهان باز  ایبرد  راهنیکه پ  یگر یباز

 شده است!  رهیدستش گذاشته بود خ

 

  نی زم خواستی لش م افتاد، از خجالت د یکه به آب داده بود م یکه به دسته گل ادشی وقت  هر
 ! دیبلع یو او را م کردی دهن باز م

فقط چرخ زد و مغازه ها را نگاه کرد... در آخر هم دلش را به   ابانیبار در خ  نی اول یساعت ها برا تا
 به خانه برگشت...  یاتوبوس واحد جا مانده بود با تاکس  نی زد و چون از آخر ایدر

 کرد!  شیصدا ایرا در قفل نچرخانده بود که برد  دیکل هنوز

 سالم... -

 فرستاد.  رونی را ب  نفسش

 لبش نقش بسته بود...  یرو  ینی و نگاهش کرد، لبخند شرمگ برگشت

 کارت دارم!  نیتو ماش   ایب-

 .  دیایاز موضعش کوتاه ب خواستی نم  باران

 بخوابم...   خوامیمن خسته ام م-

را    نی... در ماشدیایبه سمتش قدم برداشت... دستش را گرفت و او را مجبور کرد که دنبالش ب  ایبرد
 و پشت فرمان نشست!   گریرا دور زد و در سمت د  نیباز کرد و به زور سوارش کرد و بعد خودش ماش
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 ؟یجا منتظرت بودم... باهام قهر  نیکه از کوه برگشتم هم یاز لحظه ا-

 نه نه تکان داد! سرش را به نشا باران

 چند بار زنگ زدم؟ یدونیخاموشه؟ م  تی پس چرا گوش یستیاگه قهر ن -

 خاموشش کردم!   ن یهم یرو نداشتم که بهم زنگ بزنه برا  یکس-

 شده بود به او زل زده بود!   رهیبود و برخالف او که به رو به رو خ   دهیکامال به سمتش چرخ ایبرد

 ام پس؟  یمن چ-

 ... یتو با دوستات-

 کرد.   یپوف فهکال

 مال دوستمه!  یخونه مجرد  هیخونه ما؟  میجبران امشب با هم بر یبرا یخوا ی!؟ میقهر  یدید-

 داد از صد فحش آنطرف تر بود#:  لشیکه باران تحو ی"نه" ا

 باال برد!  میرا به نشانه تسل دستانش

 ندارم!   تیسرت بخدا کار زنهی ... چرا فکر خراب میبابا تو که بغل ممنوع -

 ...  ری خسته ام... شب بخ یل یمن برم خ یندار  یاگه کار -

 !  دیبه سمتش چرخ  تی را زد، باران با عصبان  نیقفل ماش ایبخورد برد رهیخواست دستش به دستگ تا

 ؟ یر ی م یکجا دار  زنمی بابا دارم حرف م-

 برم!    خوامیکه م ستیحرف هات حتما مناسب ن-

 !ستمایا دو هفته نبغل بده بعد برو، بعدش ت هی حداقل

 گرفت!  یآمد بغضش م  یکه به نبودش م  ادشی
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 برو به سالمت... مواظب خودت هم باش -

 بغض نکن خب... باشه بابا بغل هم نخواستم!   ینجور یا -

 آن کاشت.  یرو یرا گرفت و بوسه ا دستش

 بشم!   میتحر نمی... بگو امایتعارف ندار ستیمجازه نه؟ اگه ن گهیکه د نیا-

 نتوانست نخندد... آخر لبخند را به لبش آورده بود!   باران

 و آن را کف دست باران گذاشت!  دیکش رونی ب یخم شد در داشبورد را باز کرد جعبه جواهر   ایبرد

 من.   یدیع نمیا-

که در   یراهنی که به دسته گلش افتاد و پ ادشیدارد اما  یدیع شیاو هم برا دیخواست بگو باران
 ! دینگو یز یصحنه جا گذاشته بود، باعث شد تا لب بگرد و چ

 را نشانش داد!  یف یو ظر بایخودش در جعبه را باز کرد و گردنبد ز دیکه سکوتش را د ایبرد

هر قطره   یکه در انتها یکوچک ن یمتصل شده بودند و تک نگ ری قطره کوچک و بزرگ که به زنج سه
 اش حرف نداشت  قهی... واقعا سلداد ی خودش را نشان م

 ؟ یدوسش دار -

 دل از نگاه کردن به گردنبند کند و نگاهش کرد.   باران

 اومده!  رمی گ میکه تو زندگ هیزیچ  نیریقشنگ-

 بذار خودم برات ببندم. -

شد و نفسش را به گردنش    کشینزد شتریرا باز کرد... به سمتش خم شد، شالش را باز کرد و ب   قفلش
... دستش را درون هم قفل کرد تا حواس خودش را پرت  دیلرز یم جانی ... بدنش از شدت هدیپاش

 کند! 

 یکرد و لبخند میگردنش تنظ یگردنبد را از جلو رو ردیآنکه از او فاصله بگ یکارش که تمام شد ب ایبرد
 نثارش کرد. 
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 ...  ادیبهت م  یل یخ-

  ایبرگردد، اما آن شب برد شی سرجا ایبرد کردیبود و خدا خدا م  نیینگاهش به پا شرم زده باران
تمام   یدست رو  خواستی... مد یای نداشت که کوتاه ب م یرا به حد کمال رسانده بود و تصم طنتشیش

 دخترانه اش بگذارد!  ینقطه ضعف ها

 ها! هیگوشواره اش تو گوش هات خال  یجا-

و دلش  ختیر ی بود که از توانش خارج بود... شر شر عرق م یز یچ گری کردن گوشش د لمس
 فقط برود!   خواستیم

 ؟ یکنیباران نگام نم -

 لحن سرش را بلند کرد و نگاهش را به او داد!   نیناچار از ا باران

 عقب بکشد  یباعث شد باران خودش را کم  نیجلو آورد و هم  ی سرش را کم ایبرد

 ناخودآگاه چشمانش را بست... گونه اش را لمس کرد و باران  ایبرد

 چشمت...  ریمژه ات افتاده ز هی-

  خندد،یخودش برگشته و نگاهش م یبه جا  ایبرد دیکه د  نیچشمانش را باز کرد و هم  عی سر باران
 که رو دست خورده است... دیفهم

 از لپ باران گرفت.   یآرام شگونیزدو ن  ایرا خود برد قفل

... نشد هم دمیم ام یو نشد پ زنمی مواظب خودت باش... شد زنگ م دیممنوعه، کل ع زی خانم همه چ-
شد   ادهیپ ن یداد، ندانست چطور از ماش لشی" تحویمطمئن باش  سالمم.... باران "ممنون" و "باشه ا

وانه وار در  ی... قلبش ددیآنکه پشت سرش را نگاه کند در را به هم کوب یو خودش را به خانه رساند، ب
  نیزم ی سست شده بودند... همانجا پشت در رو جانیاز شدت ه  شیو پاها دیکوب یاش م نهیس

 نشست و چشمانش را بست!  

 

 ،** 
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  دیرس یکه فرا م دیبود... هر ع  زاری ب  دیکسل کننده نبودند... از ع شی وقت روزها برا چی... تا کنون ه 
 ممکن بود! یشکنجه  نیرحمانه تر  یب شی برا  نیزد و ا یاش را هوار م یکس  یتنها ب

 نداشت... حداقل آنقدر سرگرم  یبود اما کار باران تمام  لیهمه جا تعط نکهیاز ا جدا

 

 کند!  تشیکمتر اذ ایبود که نبود برد کار

قول کار داده بود  گرانید یبه جا ی برداشته بود و حت  فتی بود و آنقدر ش ختهی سرش ر یکار رو انقدر
رفت... تا صبح با   یتخت وا م ی چون جنازه رو دیرس ی که وقت سرخاراندن نداشت... به خانه که م

 ...دادیو صبح کله سحر برپا م بردی که تنش بود خوابش م  ییهمان لباس ها

  ای برداز طرف   یو زنگ امیاش قبل خواب به پ ی سر کرد و تمام دلخوش نگونهیاش را ا یلیو تعط  دیع کل
 در دسترس نبود... گرفتیخودش شماره اش را م ی وقت ی و حت  امدین شی برا یز یچ چیبود که ه

نداشت اما دو هفته تمام   ینگران یبرا یل یگفته بود ممکن است در دسترس نباشد پس دل خودش
او را در آغوش بکشد و عطرش   دنشی... به خودش قول داده بود به محض ددادیعذابش م دنشیند

 رفت...  یبست و با لبخند به خواب م یچشم م رنشی ش الی خ نیرا نفس بکشد و به هم 

 

 *** 

دانشگاه  یقبل راه ی... زودتر از روزهاندیرا بب  ایکه تمام شد دل تو دلش نبود که برد دیع  التیتعط
وسواس به خرج داده بود تا درست   زدنش یشد... چقدر برا رهی که زده بود خ ی شد... با لبخند به الک

نشد... همه آمدند  ایاز برد ی... تمام مدت چشمش به در کالس خشک شد... اما خبر دیای از آب در ب
... تا کل ساعات  امدین ای را داد... اما باز برد  التیو تعط  دی ع کیجز او... استاد آمد درسش را داد... تبر

اش   یکرد و از گوش یخفه اش م شی نشد! بغض گلو ایداز بر  یکه منتظرش ماند خبر  یآن روز هر چ
 که در دسترس نبود متنفر بود!  یو مشترک مورد نظر 

 آن روز!  یآن روز آمد نه فردا نه
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تا سراغ از    شناختیرا نم  یبه سر کرد و کس  ییدر عذاب وحشتناک نبودنش را به تنها گریهفته د کی
 ! ردیاو بگ

شماره گرفتن  ینا گریرا گرفته بود د ایو از بس شماره برد دیلرز یکار کردن م یو دلش برا دست
 نداشت! 

درست در اواخر   ا؛یهفته بعد و سه هفته از نبود برد  کیشنبه  نکهیخرابش ادامه داشت تا ا حال
در خانه را پشت سرش بست... با   شدیحال و افسرده از خانه خارج م یهمانطور که ب   نیفرورد

راهش را سد   یدور نشده بود که کس شتریدانشگاه شد... چند قدم از خانه ب ی راه دهیکش ییهاقدم
آنکه نگاهش کند راهش را گرفت و خواست از کنارش   یکس را نداشت... ب  چیه ی.... حوصله کرد

که  نی هم ست،یک  کاریمزاحم کنه ب نیبگذرد اما باز مانعش شد... سرش را بلند کرد تا بفهمد ا
 به عقب برداشت!  یو قدم دیکش یغیافتاد ج  اینگاهش به چهره خندان برد

 ...کردی زده نگاهش م رونی دهانش گذاشته بود و با چشمان از حدقه ب یبر رو دست

 اش!   نهیدرون س  یاز قلب کوبنده  امان

 به عقب برداشت!  یگر یخواست به سمتش قدم بردارد اما باران قدم د  ایبرد

 .  دیخند  ایبرد

 نگام نکن... باشه؟  ینجور یا یمنو بزن ول ایب-

 خواست جلو برود که باران مانعش شد...    باز

 !  ایجلو ن -

 فقط دل من برات تنگ شده؟ یعنیبابا... مگه دلت برام تنگ نشده؟  یا-

 

 : دیبود تا اشک در چشمانش جمع شود و با بغض بگو ی کاف نیهم

 !دمید میکه تو زندگ یهست  ییدروغگو نیتو بدتر-
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و نهال از   ای ...  خواست باران را در آغوش بکشد در خانه باز شد و رونمیبب ایبغضت بشم، ب یفدا یاله-
که کنارش   یپا در کوچه گذاشتند نگاهشان به باران و پسر جوان  نکهیآمدند، به محض ا رونی خانه ب

 شدند! رهی بود، خ ستادهیا

انداخت.... حوصله بحث با آنها را نداشت... اما بر    ری و سر به ز دیعقب کش یخودش را کم باران
 پشت سرشان را هم نگاه نکردند!  یبزنند از آنجا دور شدند و حت  یآنکه حرف  یخالف تصورش آن دو ب 

 دوستات بودن؟-

 را به نشانه نه تکان داد!   سرش

 که نرفته؟ ادتیندارم...  یدوست چیمن ه-

 است درسته؟ فقط سه نفر تو خونه  یگفت-

 به سوال هات جواب بدم  ستمیمجبور ن -

 گه؟ ید  هیپس االن خونه خال-

 کرد!  یبه او انداخت که به حتم قالب ته  یچنان نگاه برنده ا باران

 ن؟ یهم  م،یدو کلوم حرف بزن م یبر ؟یر یگ یم شیانگار آت  ادیتا اسم خونه م گمیم یبابا... مگه چ یا-

 م؟یوارد خونه کن بهیغر می ... حق ندارشهینه نم-

 ام!  بهیمن غر-

 سرش را تکان داد باران

 ... یدرو باز کن یخودت مجبور بش کنمیم یکار  هیهاس... اصال  ینجور یا -

 دیکه از باران ند یکه به تن کرده بود را باز کرد... واکنش یدیسف راهنی پ ییبرد و دکمه باال دست
  ینتوانست تحمل کند... دست رو دیآخر که رس  شود اما دکمه الی خیب  خواستی ... باران میدکمه بعد

 چشمش گذاشت 
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برم باال و   یبگ  ی.... بخوایگیپله ها م نییپا  نیهم یدار  یباشه... ببند تا درو باز کنم... فقط هر حرف-
 ! یدیمنم د یدیفالن پشت گوشت رو د

آورد و در خانه را  رونی را ب  دشیرا نگاه نکند کل ایبرد کردی م یطور که باران سع  نیو هم  دیخند  ایبرد
 باز کرد... هر دو وارد خانه شدند. 

 خودش در خانه را بست.    ایبرد

 که نگاهش به دکمه ها افتاد سرخ شد!  نیو هم  ستادیپشت در ا باران

 ! ندی مگه نگفتم بب-

 را بست.   چشمانش

 .  دیخند  ایبرد

 خودت ببند!  ،ی ش یم تی اذ یلی! اگه خبندمیمن که نگفتم م-

 اش گل کرده بود):  یبدجنس 

 ! کنمی خواهش م-

 خودت زحمتش رو بکش!  کنهی من دستام درد م-

 ! دی به او توپ یحرص باران

 کرد؟ یباز کردنش درد نم  یبرا

 نوچ -

 اش! "  ی"امان از لجباز 

 کار دارم!   یلیاصال به درک... حرف هاتو بزن و زود برو.. خ -

 !ادی فم نممن تا دکمه هام بسته نشه حر-

 ! ایبرد-
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 ... حرص دادنش را دوست داشت!  دیخند 

 !  بندمیخودم م نمیباشه چشم ا-

 ادامه نداد...   گر ینصفه بست اما د تا

 دستم درد گرفته... خواست ناز کند اما قفل که به صدا در آمد هر دو خشکشان زد!  گهیباور کن د-

را هول داد تا باال برود و خودش را به اتاق سمت چپ برساند...در اتاق   ایچطور برد دیاصال نفهم باران
 عاشقانه وار چون توپ به درون اتاقش شوت کرد!    اریرا بس  ای را باز کرد و برد

با  دیاز پله ها باال آمد...باران را که د ای آسوده شد از پشت در کنار رفت... رو ایابت برد که از ب خيالش
 تعجب به او نگاه کرد! 

 که؟ یبود  رونیاالن ب نی هم ؟یوا.. تو خونه ا-

 آب دهانش را به زور قورت داد!  باران

 جا گذاشتم اومدم ببرم!  یز یچ هی-

 را برانداز کرد؟  شی مشکوک سر تا پا ایرو

 ؟یبود تو کوچه باهاش بود ی... فقط... اون پسره کیاوک-

 ... اومده بود کارم داشت...  مهی همکالس-

را  نها یتوانست ا یاش بود... آمده بود تا حرفش را بزند... نامزدش هم بود... اما نم یهمکالس
 تن داد!   یدروغ اجبار  نیبه ا  نیهم ی... برادیبگو

 داد!  ش ل ی" تحویباال انداخت و" اوک  ییابرو ایرو

 

 شد! دهیسالن که شد، باران هم به اجبار دنبالش کش وارد

 خونه؟  یتو چرا برگشت-
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دلم درد گرفت... نهال رو ول کردم برگشتم...   ریرفتم سوار خط بشم... ز یبابا... داشتم م یچ یه-
  یرفتم دانشگاه اوضاع ب  یم ه؟یچجور شهیاحوال من مثل خودت وقتش که م یدون یخودت که م

 شدم...  الیخ  یب ن یبرا هم شدیم ختیر

 مبل وسط سالن ولو شد...  یرا گفت و مقنعه اش را از سرش کند و رو نیا

 - نثار خودش کرد! یبر بخت بدش لعنت فرستاد و خاکبرسر  باران

 !یش یم  تیاذ نجایتو اتاق خودت؟ ا یر ی چرا نم-

 وانیل هی یتون ینرمه.. خوراک کمرمه... دستت طال اگه م مبله نیاتاق من تختش انگار سنگه... ا-
 بخدا نا ندارم پاشم!    یدینبات بهم م ییچا

 آنچه خواسته بود آماده کرد! شی داد و برا شل یتحو یباشه ا باران

  یوحشتناک  یرا در اتاق حبس کرده بود! در دو راه ایشده بود و هم برد رشیساعت نگاه کرد هم د به
بوده،  نیمثل ا یاتفاق  دیبار قبل و آن پسرک در اتاقش، شا هیقض دیبار فهم نیاول  یکرده بود و برا ریگ

  دیرا د ایاتاق شد و برد  ارد... پس واوردی ب رونیرا حاال از اتاق ب   ایعنوان حاضر نبود که برد چیاما به ه
 ت نشسته و به محض آمدن او چشم به او دوخت! تخ  یکه مستاصل رو

 نشانش داد و در را پشت سرش بست و به سمتش رفت!  سیدستش را به نشانه ه باران

 ... کاریمن چ-

 گذاشت و خواست تا علنا خفه شود... ایدهان برد یدستش را رو عی سر باران

 افتاد... زشی م یراحت شد سرش را برگرداند و نگاهش به کاغذ رو ایکه از سکوت برد خيالش

آنکه   یبه او نداد و ب یگذاشت و مجال  ای نوشت و کف دست برد یز یشد و با دست آزادش چ خم
 رفت!  رونینگاهش کند از اتاق ب 

 رفتارش کاغذ را   نیمبهوت از ا ایبرد
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 درون دستش باز کرد.   

هم   اطیمحض احت گردمیجا بمون و از سر جات جم نخور، خودم بر م نیمن تا عصر کالس دارم، هم-
 در اتاق رو قفل کردم...

که دلش   ییایخواست به خودش بجنبد و مانعش شود در اتاق از آنطرف قفل شد و ماند برد ایبرد تا
است! در   وانهیدختر د نیشک ا ی بکوبد و خودش را خالص کند... ب  وارید یسرش را رو  خواستیم

 تخت رها کرد.   یرا گفت و خودش را رو  نیدلش فقط هم

 

 

* 

 

 

 

  کی هیهر ثان شی آن روز برا گذشتی که مثل باد م شهی قول معروف پدرش در آمد و برعکس هم  به
که   یکرد و جدا از وقت یروز عمرش را سپر   نیو وحشتناک تر نی... کسل کننده ترشدی ساعت تمام م 

  گریوقتش د مهیکه تجربه کرده بود گرفتار شد و بعد کار ن  یک یتراف  نی تر یکالسش تمام شد در طوالن
شده بود و   کیهوا تار گرید دی رس  یکه عصر به خانه م ییقوز بود....  برخالف تمام روزها یقوز باال

 شب شده بود که به خانه برگشت! 

 را داشت!  یو انتظار هر اتفاق  دیکوب یاش م هنیوار درون س وانهید قلبش

محو و    شهیدو موجود هم نینهال هم به خانه برگشته و ا ا،یعالوه بر رو دیمحض ورودش فهم  به
باران  ییبرند و از شانش طال یدر خانه به سر م دهیمفقوداالثر اکنون چون دختران آفتاب و مهتاب ند

 خندند!  یبود هر هر م  ایرو یگوش که در یز یهر دو در سالن نشسته ام و به چ

 شد!  ایحال رو  یایداد و جو لشانیتحو یسالم
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  دهیتر از جانش را ترک نکرده و چون زالو به او چسب نیمبل نازن  یعن ی قشیشف  قیکه از صبح رف گفت
 و قهقهه بزند! ندیحالش خوب شده و توانسته بنش  یو االن کم

 اتاقش شد!  یو با سالم و صلوات راه د یکش یق ینفس عم دیاحوالشان را که د باران

تخت کوچکش بالشتش را   یحالت ممکن رو  نیکه به مظلوم تر دیرا د  ایاتاقش را که باز کرد برد در
 بغل گرفته و به خواب رفته! 

که آن دو تماشا   یلم یف یصدا نقدریقفل کرد! شکر خدا ا یاتاق شد... در را پشت سرش به آرام  وارد
 متوجه قفل کردن در نشدند! بود که ادیز  کردندیم

  ایچشم برد یتخت خم شد  و دستش را جلو یخودش را به تخت رساند... رو نی پاورچ نیپاورچ 
که خواست برگردد و از اتاق خارج شود  نیراحت شد هم الشیتکان داد... خواب خواب بود...خ

 گرفت! یجا ا یتخت افتاد و در بغل برد یهوا رو یدستش از پشت گرفته شد و ب 

خورد تا    یبود که به باران فرصت واکنش نداد... تا به خودش آمد تکان ییکهویحرکتش  نقدریا
 نجوا گونه در گوشش زمزمه کرد!  ایخودش را رها کند اما برد

  هیبفهمن از صبح  ابونی که تا سر خ زنمیم یسانت از سرجات جم بخور... چنان داد هی یجرات دار -
 !یکرد یزندان  یچ ی رو تو اتاقت بدون ه چارهیپسر ب 

فقط   نی ب نیخودش را حفظ کند! در ا یداد خفه شود و آبرو حی نخورد! در همان حالت ترج جم
بفهمد و مسخره اش   ایبود که برد نیو تمام ترسش ا شدی م دهیشن یز یاز هر چ شتریضربان قلبش ب

 کند!

 !دیکش ینفس م  ینگفت... فقط او را از پشت سر محکم در آغوش گرفته بود و به آرام  چیه ایبرد اما

خوابش ببرد و خودش را رها کند که کم کم چشمانش مست خواب شد    ایباران منتظر ماند برد نقدریا
 و خودش خوابش برد!

قار   یشدن با صدا داریشوند اما ب  داریاز خواب ب ییبا هر صدا یانسان ها ممکن است در طول زندگ  
 بود!  یگر ید زیقور شکم چ
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  یشد دست رو تشیکه  متوجه موقع نیشد و هم  داریاز خواب ب نیدلنش یصدا  نیبا هم باران
 دهانش گذاشت! 

  نیباالتر رفت و هم یافتاد... کم  ایبرد یخودش جرات داد و سرش را بلند کرد و نگاهش به چانه  به
 !دیکش  یقیهنوز خواب است نفس عم  دیکه فهم

اش را چک کرد... از   یخودش برداشت و آهسته برخواست... ساعت گوش  یرا از رو   ایدست برد آرام
 و همه جا در سکوت مطلق فرو رفته بود! شب گذشته بود   مهین

 قدم را برنداشته بود که باز دستش از عقب گرفته شد...  نیاول هنوز

 ترس و دلهره به پشت سرش نگاه کرد... با

 گشنمه... اریمنم غذا ب یبرا-

 

به سمت در    نیپاورچ نیو پاورچ دی کش رونی ب ای داد و دستش را از دست برد لشیتحو  یآرام ی باشه
قلبش گذاشته   یکه دست رو نطوریحالت ممکن باز کرد و هم  نیاتاق رفت... قفل در را به آهسته تر

کرد...   دتعا یک یمطلق خانه در اتاق را باز کرد و وارد سالن شد... چشمانش که به تار یک یبود در تار
 ..نور کمرنگ آشپزخانه راه را نشانش داد و به سمت آشپزخانه قدم برداشت.

  نکیش را درون سگرفت و ظرف  روزید یغذاها یبا ته مانده ها جیآشپزخانه شد و چند ساندو وارد
 و گوجه را هم برداشت و از آشپزخانه خارج شد.  ارشوری گذاشت... خ

بودن سالن   یکه از خال الشی بود! خ  یشکرش باق یو نهال خاموش بود... باز جا ای اتاق در المپ
 و در اتاق را بست! راحت شد وارد اتاقش شد 

به دست  یاست که برا یبی عج زینصفه شب هوس غذا خوردن کند چه چ نکهیهم مانده بود ا  خودش
که، روزهاس فقط به   یاست آدم یبه خودش استرس وارد کرده است؟ کامال عاد نقدریآوردن غذا ا

 اجرا کند!  یشکمش به نشانه اعتراض سمفون نگونهیغذا نوک زده ا

 ...ای... بیمردم از گشنگ-
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 راه انداخت! سیه س ی را گرفت و ه  ایدهان برد یو جلو دیچطور دو دیاصال نفهم باران

 تخت نشست.  یداد رو لشیکه تحو ی" آرامشمیبه زور دستش را برداشت و "باشه خفه م  ایبرد

 را روشن کرد. آورد و چراغ قوه اش   رونی اش را ب یگوش

 ه  گرید حاال

 

 ! دندید یرا م گریمد

 کار بدهد. نیبه وجود آمده شرمنده بود اما مجبور بود که تن به ا  تی از وضع  باران

 روز قبل بود که خود باران درستش کرده بود را خوردند! هیالو چشانیساندو

به خوردن کرد... پنج لقمه بزرگ لقمه در   بیرا خورد که باران را هم ترغ شیبا اشتها غذا ایبرد نقدریا
 شد! بیغ هیاز ثان  یکسر 

 اوردن! یغذا شاخ در م یظرف خال دنیو نهال به محض د ای حتم فردا رو به

 تخت ولو شد.  یدلش گذاشت و رو یدست رو ایبرد 

 بودم! دهی شنک ییغذا یب  نقدریتو عمرم ا  یاز گشنگ مردمیآخيش... داشتم م-

 باران خنده اش گرفت  س یه سیه از

قدر حرص   نیا دنیموقع شب صدتا پادشاه رو راحت خواب د نی... بعدم ازنمی بابا دارم آروم حرف م -
 نخور دختر خوب! 

 ): دیرا گفت و لپش را کش نیا

 با اخم نگاهش کرد.  باران

 نگام نکن تازه غذا خوردم...  ینجور یا-

 ؟ یدیچرا باز خواب-



 او خودش باران بود

87 
 

 داد!  هیآرنج بدنش را تک  یرو  ایبرد

 موقع شب عواقب داره ها! نیموندن دختر و پسر ا داریب م؟یبمون   داریب-

آخش به   یدهانش را گرفت تا صدا یگرفت و همزمان جلو ایبرد  یاز بازو یشگونیچنان ن  باران
 نرود... رونیب

 تو؟  یهست یوحش  نقدریچرا ا-

 که باران گرفته بود را ماساژ داد!  یشگونین  یجا  گرشیدست د با

 برخواست و به در اشاره کرد! باران

 پاشو تا بچه ها خوابن برو! -

 بزند؟  رونی بود از حدقه ب ک یچشمانش نزد ایبرد

 ؟ یکنیم رونمیموقع شب از خونه ب نیا-

 سرش را تکان داد!   باران

 ؟ یکن رونمیب  ادیواقعا دلت م -

 !م؟یدیدو هفته اس همو ند یناسالمت

 شرمنده!  یبر   دیرو با یراه رفتن  نکهی روز و دوم ا کیسه هفته هفته و  نکهیاول ا-

 باران!-

 ! میحساب بش یهات بذار تا ب  یخبر   یرو جبران ب نیا-

 باور کن... -

 ! رونی گفتم ب-
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کرد و در مقابله با تمام   رونی اش ب ییدر ساعت سه صبح باران، نامزدش را از خانه دانشجو نینچن یا و
بست   شیکرد و به محض خروجش از خانه در خانه را به رو  مشی"نه" گنده تقد کی شیخواهش ها

 متعجب تنها گذاشت! افهیرا با همان ق  ایو برد

 که مجبور بود مگرنه... فیح

از کوچه پارک کرده بود به   یکه در گوشه ا  نشیگفت و به سمت ماش  یلعنت خانه زد و واریبه د یلگد
 راه افتاد!

 خانه خودش!  یحت دادندی رفت فحشش م  یرا که م یسه شب هر قبرستان ساعت

 

 یکه م ی باران! اتفاق یوحشتناک زندگ یدوره  کیرا استارت زد...   یروز لعنت کیآن شب...  یفردا
 صبرش به سر آمده بود به او زنگ زد و اتمام حجت کرد!   گریسرش آمد... شوهر خاله اش که د دیترس

! دلش د یترس  ی... مچاندی را پ دنش ید یل یسر باز زد و به هر دل ایبرد دنیهفته تمام باران از د کی
 دیوقت داشت، مگرنه به تهد گریهفته د کیبه مشکلش ببرد... اما فقط   یپ  ایخواست برد ینم

تنها نقطه    یگذاشت! دست گذاشته بود رو ینم  شیآمد وسط دانشگاه و ابرو برا  یشوهرخاله اش م
 !  ضعفش

و    یزندگ  نیری آن دوره ش کردیماند... فکرش را هم نم  جهی نت یباران به خاله اش هم ب  یها تماس
 دگرگون شود!  نیچن  نیاش ا ینامزد

شاپ را    ی قرار گذاشت، آدرس کاف ایهفته پر از تنش با برد کیشجاعتش را جمع کرد، بعد از  تمام
 فرستاد و با سالم و صلوات به خدا متوسل شد.  شیبرا

وقت   یلیبود، خ  کیو پ  کیش شهیبرو برگشت قبول کرد و سر قرارش حاضر شد... مثل هم یب  ایبرد
 را کنار گذاشته بود.   نکشیع گریبود که د

چون  شیهفته ا کی تی ممنوع نیدلخور از ا ایبار رفت، اما برد  نیهزارم یدلش برا دیاو را که د رانبا
 تخس بغ کرده بود.  یبچه ها

 نگاه کرد. زی م یرو  ایبرد یبه دستان گره خورده  باران
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 دستان مردانه اش شود.   الیخی توانست ب ینم  د،یکش یق یعم  نفس

 دخترانه اش فشرد! فیاز دستانش را در دست ظر یکی دراز کرد و  دست

 کارها نبود!   نیرفتار آن هم از باران را نداشت! اصال اهل ا  نی! توقع ادیباال پر  شیابرو یتا  کی ایبرد

 شاخش درآمد!  گرینوازش کرد د  یرا که به آرام دستش

 نگاهش کرد!  مشکوک

... نکنه.... نمیبب   ؟ییبرن جا خوانی که م هییاونا  هیرفتارت شب  ؟یکنی رفتار م ینجور یافتاده ا یاتقاق بد-
 من...  نیشده... بب ی ز ی چ هیبخاطر اون شب؟ مطمئن بودم  م؟یبه هم بزن یخواینکنه م

 !دیحرفش پر انهی به م باران

 .  میازدواج کن ایب-

 را لرزاند!   ای ساده چهار ستون بدن برد یسه کلمه  نیهم

 ! ازدواج؟  نیاال ا کردی را م  یهر اتفاق فکر

 بند آمد...  زبانش

 با خجالت نگاهش کرد.  باران

 

... نه خونه... نه کار...  نی... نه ماشخوامیازت نم یچیکه متاهلم... ه خوامیم یسند رسم  هیمن فقط -
مدرک باشه که  هی خوامیاسمت بره تو شناسنامه ام، م خوامیم یباشه... ول  ینجور یرابطه امون هم

 نده!   رو  یهر کار  یبه خودش اجازه   رتمیغیدارم که اون شوهر خاله ب  ثابت کنه آقا باال سر

درصد هم  کیکار رو مجبورم انجام بدم، مگرنه  نیمن ا یدوستم دار  یچون خودت گفت ایبرد نی بب
منو درک   ط یشرا کنمی اومدم... و خواهش م یاصال طرفت هم نم ادی از من خوشت نم دادمیاحتمال م

 هی زننکنم مجبورم بشم  یدارم و اصال اصال زمان ندارم! بخوام کار  یکن... من واقعا اوضاع وحشتناک
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حال فکرات رو بکن، آخر   نی... باز با ابرهیقبلش هم آبروم رو تو کل دانشگاه م ر،یآدم کله تاس پ 
 . یاگه کمکم کن شمیم  ونتیهفته منتظرتم... تا آخر عمر مد نیهم

 نگاه کند   ایآنکه به برد یحرف زده بود که دهانش خشک شده بود،ب  زی ر کی نقدریا

  زیکه به سر م نی... اما هم ردیاز صاحب کافه بگ یآب معدن یبطر  کیبرخواست تا برود و   شیجا از
 نبود! ایاز برد یخبر   چیبرگشت ه

 فرو رفته بود! نیچه اطرافش را گشت انگار که آب شده بود و به زم هر

 ماند!  رهیرها شده خ یلم داد و با بغض به برگه ها  یصندل  یرو  یحال  ی ا بب  باران

دست خودش نبود...  شی شده بود... اصال کارها وانهیشوهر خاله اش به او زنگ زده بود د یوقت از
 مواجهه شود!   یواکنش نیحرف ها را بزند و با چن  نیا ایکه به برد  دید یلحظه را نم  نیو ا مردی کاش م

کرد و همه نگاه ها را به سمت خودش   ستنیها شروع به گر وانهیبالخره در آمد و مثل د  اشکش
 کشاند!

 

 و خودش:  خودم

نشسته بود... دل در دلش نبود که   ی چوب یصندل   یرو ییگوشه سالن، جا نطوری به در محضر هم  رهیخ
 دهد! جواب نگونهیاش ا یخبر ی هفته ب کیکابوس   نیو به ا دیایب

 ! شیها  امیجواب داده بود نه پ شی نه به تماس ها 

 ! دیآی را خوانده و م امشیباران بود که پ یتنها دلخوش  ن یکرده بود... اما جواب نداده بود و هم نیس

مدت محلش نداده بود، حتما دستش بند بوده که فرصت جواب دادنش را  نی سرش که ا یفدا اصال
  دیو بگو دی ایرا از سرش کوتاه کند! ب دشیآن شوهر خاله پل صریو با آمدنش شر ق  دیاینداشته، فقط ب

و  دهداو را عذاب ن نگونهیاش ا یافراط یها دینکند که با تهد یکه او مرد باران است و غلط اضاف
 کند و آرامشش را زهر مارش نکند! جگرش را کباب ن 
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و آن   صریآمدند و رفتند و عقربه ساعت داشت به ساعت آمدن ق نقدرینداشت... ا دهیانتظار فا اما
 نبود! ایاز برد یاما خبر  شد،ی م کتریمردک همراهش نزد

از عشق نگفته بود! مگر خودش را مرد او خطاب  شینگفته بود که دوستش دارد! مگر بارها برا  مگر
 نکرده بود! مگر دستش را نگرفته بود!

خودش قربان صدقه   یعلنا و جلو  نباریتا باران ا  دیرس یبه محضر نم   شیچرا پا  یعاشق لعنت نیا پس
 اش برود!

را هم از دست  سی ک نیکرده بود اگر ا دیبود... تهد دهیخط و نشان کش  شیهفته تمام برا کی صریق
 !کشاندی م اهیمادرش او را به خاک س  یو او را به خاطر بده بردیرا در دانشگاه م  شیبدهد آبرو

 

که وارد و خارج شدند را رسد  یدر، تمام مردم یساعت تمام باران همان گوشه درست روبه رو دو
کل و   شانی همانجا شروع کردند و همراهانشان برا اشان را یکه با لبخند زندگ دیکرد... چند زوج را د

  گرید هداد... به همه جز باران ک یبه همه حس خوب م شانیو خنده ها شانیها کیدست زدند و تبر
شوهرش   کندی که ادعا م یگفت آن پسرک یآمد و م یم صر یبه عقربه نگاه کند... اگر ق د یترس یم

 داد؟ی م یاست کو، چه جواب 

 ! دیلرز یبه وضوح م گرید دستش

رنگش را در دستش مچاله کرد و   ی...گوشه مانتو آب دیکش  یقی را در هم قالب کرد... نفس عم دستانش
  میی! دروغ است اگر بگودیرا د ییآشنا  یکه سرش را بلند کرد در چهار چوب در چهره  یدرست لحظه ا

که  رسانداو را تا سر حد مرگ ت آن،  یخوشحالش نکرد و به جا دنشی... چرا ددیکه در آن لحظه ترس
 آنجا باشد!؟ دیاو چرا با

 

 گفت؟  یلبش چه م یمرموز رو لبخند
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باران آن هم در محضر با   دنی... دستادیکفش پاشنه دار قرمزش به سمتش گام برداشت! مقابلش ا با
باران هم بود...  یباز   کی زیاو همه چ یآن ظاهر باعث شده بود که به زور خنده اش را مهار کند! برا

 را فراهم کرده بود! حشیموجبات تفر یکه مدت یشب باز  مه یعروسک خ  کی تنها 

 انگار که طلسم شده باشد جرات حرف زدن نداشت! باران

 !  کردی بودن م  یبدنش احساس ته یبا تک تک سلول ها د یترس یم

 .داد ی م  انیکابوس پا نی آمد و به ا  یآمد... کاش م یخودش م   کاش

 ...بردی م  نیلبان غزل را از ب یرو  یپوزخند لعنت نی آمد و شر ا ی م کاش

 . امدین اما

 رنگش را از چشمانش برداشت!   ییطال  یآفتاب نکیع غزل

 چشم ها!  نیاز ا یوا

 گذشت! یم ریزمان د نقدر یگرفت... چرا ا یکه جان باران را م  ینگاه لعنت نیاز ا یوا

به  ینه تنها خوشحال نبود بلکه حالت تهوع مسخره اغزل  دنیاش از د یبار در زندگ   نیاول یبرا
بتواند شرش   نکهیا یاز آن تحمل کند، پس برا شتریتوانست ب   یرا نم  شیسراغش آمده بود که سرتاپا

 گرفت...را کم کند به زور لبش به حرف از هم فاصله 

 ؟ یتو چرا اومد-

  نیبار او را با ا  نیاول یکه برا یدختر افاده ا نیا ختی ر  دیاو با یچه، که جا  ایربط تو به برد یعنی"
 را تحمل کند!"  دید یم افهیو ق  پیت

 

 قبل"  کسالی"

 

 ؟ یپارت میبر یا  هیآخر هفته پا  نیریش



 او خودش باران بود

93 
 

 .گرداندی سر برم ی اسی به سمت   نیریش

 گه؟یغزل د-

 آره -

  ییالک کالبا دیکه مشغول تمد  نطوریغزل هم گردد،ی. به سمت غزل برم خنددی سرخوش م  نیریش
 ! زندی او را صدا م نیری رنگش است ش

چشم؟ هنوز  گهیم یاراده کن یجونت هر چ یدد ینجور یکه ا یدار  یمار  یتو چه مهره  ییغزل خدا-
... بگو دیبرات خر  یتوپ سفارش  نیماش هیهم که  شینگذشته... چند روز پ  یپارت   نیهفته از آخر هی

 !  میمحترمه اجرا کن نیوالد یرو نوی تا ماهم هم یچه کرد

  یچسباند و الک را از دستش م یغزل م یغزل خودش را از پشت به صندل  کیفابر قیرف  نیشاه
 قاپد! 

 آورد.  یغزل را در م غی کارش، ج نیهم

 

 اخالِق مزخرفتا! نیاز ا ادی صد بار گفتم بدم م-

 !کندیدهد و به دختر ساکت کالس اشاره م یم لشی تحو یچشمک نیشاه

 برد است!  تی وا یاز رو یجزوه بردار  یرفته و او تمام حواسش پ استاد

 آورد!  یتر م  نییرا پا  شیصدا  نیشاه

 ! ستای! بد ندی جد یسرگرم هی! میدعوت کن نمیا هینظرت چ-

 چرخد!  یو به طرف دخترک م کندیگوشه چشم نازک م غزل

به خصوص که طرف   کرد،یرا طلب م یحساب   حی تفر  ک یوقت بود دلش  یل یگفت! خ  یهم نم بد
 سرش نشود!   یز ی دختر چ نیهم باشد و مثل ا یشهرستان
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آن دخترک را گرفته بود که  یگشت و چشمش به تازگ یم  دیجد  سیک کیدنبال  شتریب  نیشاه البته
 !شدی خوش خوشانش م یکشاند حساب  یم یو غزل او را به پارت  شدیاگر جور م

از کارت    یکی  یداد بعد هم بالفاصله اسمش را رو لشیتحو یباال انداخت و باشه ا یشانه ا غزل
 گفت:  نیبه شاه  یو با نگاه دلبرانه ا دیکوب  شیدعوت ها نوشت و مهر مخصوص خودش را پا

 فقط به خاطر تو! -

مت دخترک که خط آخر جزوه اش را  کرد و به س یفرستاد و غزل پوف شیدر هوا برا یبوسه ا نیشاه
 نوشت قدم برداشت.  یم

جزوه   یو درست رو یدسته صندل -ینشست و کارت را رو یخال   یصندل یکنارش رو  یحرف چیه یب
 اش گذاشت! 

 سر بلند کرد! دخترک

 !زدیسرتاسر از تعجب موج م نگاهش

 بله؟ -

 ! دیخند غزل

 باش!   یو خوشگذرون  حیکم فکر تفر ه ی یجوون یدرس نخون... ناسالمت نقدریبابا ا-

 اشاره کرد.   یچشم و ابرو به کارت صورت  با

 بهت بد نگذره!   دمیاکثر بچه ها هم هستن قول م هیخونه من مهمون ای آخر هفته ب-

 گوشه لبش نشست!   یلبخند تلخ دخترک

 کلمه گفت:  کی فقط

 "ممنون"



 او خودش باران بود

95 
 

آسوده از کنارش برخواست و با   الی آب خوردن، با خ یرا زده آن هم به راحتمخش  نکهیبه گمان ا غزل
با دست قلب   شی کار او، برا نی ذوق زده از ا نیبه او فهماند که حل است؛ شاه  نیبه شاه  یچشمک

 فرستاد!

را درون کوله اش جا داد و جزوه اش را در   لشیبرخواست وسا  شیشد دخترک از جا یکه خال  کالس
 دست گرفت!

صاحب کارش    یرساند مگرنه با غرغرها  یخودش را به کار پاره وقتش م گریساعت د کی تا  دیبا
 !شدی مواجهه م

  صریدر آمد و همزمان آه از نهادش برخواست! به جز ق شی اش صدا یگوش شدیسالن که رد م از
 ند! را نداشت تا به او زنگ بز یکس

چطور از درون کوله  یآن کارت صورت دیو جواب داد اصال نفهم دیکش  رونیرا از کوله اش که ب یگوش
 افتاد! نیزم  یاش رو

درصد هم قصد رفتنش   کی یرا که حت یاش برسد و به کل آن کارت و مهمان  یرفت تا به بدبخت  باران
 برد! ادیرا نداشت از 

کارت   دنیبا غزل داشت به محض د  بیعج یشتر  نهیه کاز بچه ها ک یکیهم خبردار نشد که  روحش
را روانه آنجا کرد و آنجا اوضاع افتضاح شد   سی پل یپهن کرد و درست در شب پارت  شیبرا یچه دام

  یت چند نفر از آنها در پار یکه برا یاتفاق وخامت اوضاع نیکه حراست دانشگاه وارد ماجرا شد و ا
آمده بود منجر به   شیاز اتاق ها پ  یک ی در  نیری و ش نی شاه یکه برا  ینیوجود داشت و وضع شرمگ

شد! غزل  مارستانی ب یاوضاع دخترش سکته کرد و راه  دن یبه محض شن  نیریاخراج آنها شد و پدر ش 
  شیبرا ینی ماجرا تاوان سنگ نیپدرش توانست از اخراج شدن جان سالم به در ببرد اما ا یباز   یبا پارت

 یاش برا  یبار در زندگ نی اول یدوستانش را از دست داد و پدرش برا ن یداشت! آنجا که بهتر
 ! دیخط و نشان کش شی کارها

باران  یو وقت نشاندشی م اهیکه او را لو داده، قسم خورد به خاک س گشتیم  یمدت دنبال کس تمام
را گردن او  زیهمه چ دیاو را دآن بود به حراست احضار شد،  یبخاطر آن کارت و اسمش که رو

 داشته باشد! یماجرا خبر  تیآنکه از واقع یانداخت ب 
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اش خام خودش کرد تا هر طور شده انتقام خودش   یواردات ن یماش دیرا با وعده وع ای بود که برد  آنجا
حالت ممکن    نیو گرفت! بعد از چند ماه به بدتر ردی بگ یشهرستان   یدخترک موز  نیو دوستانش را از ا

باران   که آن  یرا در محضر شرح داد ب   زیهمه چ شیکه خالصه وار برا نطوریانتقامش را گرفت و هم
 شگرفي و دل خوش او را تنها گذاشت!  یروز ی بتواند لب باز کند، با حس پ

 ! کردیب نشده بود فکر م که مرتک یشکسته تنها به بخت بد خودش و گناه یباران آنجا با دل  و

 !دیرس  شیبرا ایاز برد یامیکه رفت پ  غزل

 داده بود! لشی ساده تحو دیببخش کی را که باز کرد تنها   امیپ

 درونش نبود! یز ی آورده بود را گشود جز تراول چ  شیبرا  ایکه غزل از طرف برد یپاکت

 !دیلرز یم دستش

 نعره بزند و خدا را با تمام وجودش صدا بزند! خواستی م دلش

 نگفت! یز ی چ چیه یول

 و پاکت را درون دستش مچاله کرد!  ختی اشک ر فقط

 

 سال بعد...  چهار

 

  

ارزشش را تمام کرده بود و خاله اش آنقدر   یب  یسال قبل زندگ صریفرق کرده بود... ق یلیخ  اوضاع
عقل در سرش بود که خودش را به   یداشت... انگار کمکردن را ن دیبود که ناي نق زدن و تهد ضیمر
 پست کرد!   شی باران را برا یپاره شده  یهم تمام سفته ها کباری زده بود و  یوانگید

گذشته را  یتمام سال ها یبود و در خواب دق دل دهیبود که، خواب خواهرش را د  نیدرستش ا اما
 سر او در آورده بود! 
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  یضی خرج مر  یگرفته بود برا صریقرض پول از ق  یبود که باران برا  ییسفته ها، بها نیتمام ا آخر؛
به   ییرفت و دخترش را با سفته ها ای همانجا از دن مارستان یکه بعد از دو سال ماندن در ب یمادر 

 که داده بود تنها گذاشته بود!  یارزش پنج برابر پول

 بهتر بود.   یاوضاع باران کم االن

و در    کردی م نمایخودش را مهمان س کباری  یپارک برود و ماه ییهاآنقدر که به خودش برسد، تن 
 دوخت!  یو به پرده چشم م  گرفتی م یجا ی صندل نیناکجاآباد تر

  نیداشت، اما از هم ی... درآمد کمکردی وقتش را صرف مهد کودک م   نیشتریرا کم کرده بود و ب کارش
 .بردی درآمد لذت م 

  یرا گرفت و هر از مدت  سانسشی! لدیند گریرا د  اینداد. برداش راه  یرا به زندگ  یجنس مذکر  چیه
 خودش را مهمان خانه سالمندان کرد.  

 . کردی درست م یکاردست شانیرفت، برا  یم انشانیم به

داد. چرا که قبل از فوت خاله اش، بالخره   یم یگر یپس از د  یکی را  شی که خدا جواب محبت ها انگار
آن  یبرا صریق سهیسال ها در ک نیپدرش که متعلق به او بود و در تمام ا ی  مهیآن حساب حقوق ب 

که دگرگون شده بود و به حساب خودش توبه   یرفت، با پست توسط خاله ا  یفرو م ییکذا یبده
 باران پس فرستاده شد.  یبود برا کرده

به چه  دی سال تمام از او دفاع نکرده بود و گاه ظلم کرده بود، همانجا که فهم   14که  یخاله ا باران
 !  دیافتاده بخش یحال

بوده و حق را   ادشیکه دم مرگ به  نیپول را به فرزندانش بدهد، اما باز هم  نی توانست ا یکه م چرا
 بود.   یکاف شی به حقدار رسانده برا

خانه سالمندان خودش را مشغول درست کردن چند   یدر گوشش بود و در محوطه چمن  یهندزفر 
 کرده بود. یعروسک نمد

چقدر بلند   شی آنکه بداند صدا  یی کردی م یاطرافش نبود و با آهنگ همخوان یایدن  یپ حواسش
 !دهیاست و چند نگاه کنجکاو را به سمت خودش کش
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شد که باران از کارش فارغ شود و   ن یبرداشت! هم نیزم  یاز عروسک ها را از رو یکیمردانه  یدست
 سرش را بلند کند!

زانو مقابلش نشسته بود  یچشمش زده بود و رو یرو یبزرگ دود نکیافتاد که ع یبه پسر  نگاهش
 جنتلمنانه خود ژست گرفته بود!  پی و با با ت

 که انگار تمام عکاسان عالم منتظر ژست او هستند! یطور 

 . دیرا به زور بلعتفکر خودش، خنده اش  نیبا ا باران

 بود دستش را به نشانه نه تکان داد!  دهیکه اصال نشن یجواب سوال در

 . اوردیب  رونیرا ب  شیبا اشاره دست از او خواست تا هندزفر  پسرک

 آورد! رونیرا از گوشش ب  یکرد و هندفرز  یپوف  باران

 بله؟ -

 چنده؟ متشی بدونم ق خواستمیم-

 که در دست گرفته بود اشاره کرد!  ییآهو به

 بود، گذاشت! شی پا ری که ز ییلویز ی خم شد و آهو را از دستش گرفت و رو باران

را   نایخونه سالمندان نشستم! بعدم ا  اطیوسط ح نکهیبفروشم... مثل ا زی م زیکه بساط نکردم چ نجایا-
 فروشم... مخصوصا به شما!  یصد سال نم 

 را برداشت.   نکشیع  پسرک

و چشم   پیزنده و خوشت یاز مانکن نماها یکی انسان  ستیا یب یحالت عج  یلی که خ  ی.... به راستواو
 خشکش زد! یلحظه ا یکه باران برا نقدری! انندیب کی از نزد دهیو مو بور را با آن صورت کش یآب

 تونم بپرسم چرا مخصوصا به من نه؟  یم-

 رون جعبه گذاشت!به خودش آمد، بساط نخ و سوزنش را جمع کرد و د باران
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 صاحب دارن... هیهر کدوم  نایا-

 ! ن یای کوتاه ب نیهست یخوره... شما که دختر خوشکل  یبر نم  ییدونه که به جا هیخب حاال -

 با غضب نگاهش کرد!  چنان

 ! تی ترب یسگمو نشونت ندادما... خوشکل عمته ب  یپاشو تا تا اون رو-

 لبش به خنده باز شد!  پسرک

 خوشکله.   یل یاون که صد البته، خ -

 نثارش کرد!    ییرا دو برابر کرد و پر رو  اخمش

که تا آن روز درست کرده بود را درون جعبه  یعروسک  ستیکه پهن کرده بود را جمع کرد و ب  یبساط
 گذاشت. یا

 خواست و خودش را تکاند.  بر

  شی با ن دیدست بلند کرد. باران تا او را د  شیاز دور برا شگاهیمهربان آسا یاز پرستار ها یکی  ریمن ماه
 باز چون خودش دستش را تکان داد و از همانجا داد زد: 

 ! امیعشقم همونجا باش االن م-

که مشتاقانه به او چشم دوخته بود از کنارش گذشت و   یتوجه به پسرک  یبغل زد و ب  ریرا ز  لشیوسا
 .دی و او را در آغوش کش د یدو ریت ماه من به سم

باران به کمک در احوال سالمندان،   ادیز یبود و به واسطه عالقه   ریشناخت ماه من   یکه م یتنها کس 
 با هم دوست شده بودند. 

شوهرش او را طالق داده بود  ،ییبود که بعد از ده سال ازدواج مشترک به خاطر نازا  یچهل ساله ا زن
اش را وقف سالمندان  یهم زندگ  ری شده بود... ماه من بشی گرفته بود و از او دو پسر نص یگر یو زن د

 وجود ماه نیحال خوب باران هم  یاصل لیو دل دید یم  یگر ید یرا جا ایکرده بود. از آنها بود که دن
 بود.  ریمن
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  یمادر ارزش داشت، حت  کیمثل  شیبرا بیو بعد در آغوشش پناه برد... عج  دیلپ او را کش باران
 عط 

 

 انداخت.  یمادرش م ادیتنش او را به  ر

 دختر؟ یخسته نشد یدو ساعت اونجا نشست-

 با ذوق جعبه را نشانش داد!  باران

 رو درست کردم... بالخره تموم شدن.   نایا نیبب -

 داد و با ذوق به آهو ها را نگاه کرد.  لشیتحو یزادی دست مر ریمن ماه

 که پسر ندارم!  فیو صد ح  فی دختر... ح یدار  ولیا-

 . دیخند باران

عروسش خوشکل   خوادی! آدم دلش میاومد یاصال طرف من نم ،یاگه شانس منه اگه پسر داشت-
 سوخته!   اهیباشه نه زشت و س

شاه    ستیبردار که ن  یتا حاال خودم سه تا خواستگارش رو رد کردم، شوخ یگیکه م یمثال زشت نیهم-
 ندم!    ایبدم آ  ای.... اونم آکترشیواسه پسر کوچ ادی ب دیبا

 !  کنمی عوض نم یپسر   چیتو رو با ه  نی شاه چهل تا کفن پوسنده... بعد هم من وجود نازن-

 کرد اشاره کرد!  یکه از دور نگاهشان م یشم به پسر و با چ  دیخند  ریمن ماه

 !کنهی اون پسره چرا زل زده و بر و بر ما رو نگاه م-

 

 آنکه نگاهش کند شانه اش را باال انداخت!   یب  باران

 داره. یتو مخ زن یقگی مشکل کج سل-
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 مخ تو رو بزنه؟  خواستیگفت مگه بهت؟ م  یچ ؟یچ-

که به خاطر   ناسیمطمئنم از ا نیا اد؟ی من با اون جور م  یرو نگاه کن اصال گروه خون پشینه بابا... ت-
 ! کنهی م تیریاش هفتصد تا دوست دختر رو همزمان مد افهیق

 و از همان فاصله پسرک را برانداز کرد!   دیخند  ریمن ماه

 شدی... کاش مپهی خوش ت ییخدا یبزنم... ول  دیکم پسر مردم رو د هیتا  اوردمیرو ن نکمیع  فیح-
 !شدیمن م بینص یپسر  نیچن

 نثارش کرد!  یاخم  باران

 !  ادیخوشکل بدم م یمن از پسرا ره؟یبگ  لیسوخته رو تحو اهیبود که من س  یک گهیاونوقت د-

 انداخت:  یشانیب پ  ینی چ ریمن ماه

  بیرو خودت ع   نمیبب گهیبار د هی یسوخته... هم پوستت روشنه، هم خوشکل  اهی به خودت نگو س یه-
 نه من نه تو! یذار یم

 ؟یلباس ندار  گهیشال سرته! تو د نیلباس تنته. هم  نیهم شهیکم هم به خودت برس چرا هم هی
  یتکرار  گهید نقدریا یبده ول گمی... نمیهم عوض کن  پتیت  دیبا نجایا انیم پ ی خوشت یپسرا یوقت

 نباش!

 سرش بود با با افتخار اشاره کرد!  کهیبه سال  باران

پسره هم بره به   یهمه جا بپوشمش... هر چ خوادیمنم دلم م ره،یماه من هیهد یشال خاکستر  نیا-
 درک! 

 باران! -

لبش کش آمد و جعبه عروسک ها را به سمت   یرا درآورده بود، لبخند رو  ریبالخره حرص ماه من باران
 شده... با دوستم قرار دارم  رمید گهیرو خودت بده به اتاق شش...من د نایا-گرفت.   ریمن ماه

 ... نیدروازه! برو خوش باش  یکی گوشت دره  هی  گمیم یمن که هر چ-
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 .  دیاش را بوس گونه

 خودم!  یعاشقتم تپل مپل -

 فرار کرد!که زد از دستش  یرا در آورد و باران با قهقهه ا  ریکه گفت داد ماه من نیهم

 با دوستانش!   نمای مواقع است.... تظاهر به رفتن به س نی دروغ گفته... آن در هم ییدر عمرش جا اگر

 نداشت.... تنها خودش بود و خودش! یدوست

را اجاره کرده بود، نه   یکوچکتر  تی سوئ یکوچک  نگیآمده بود و در پارک رونیسال بود که از خانه ب کی
  شیجا باشد شب را به صبح کند برا ک ینداشت... فقط  ازی را ن یز ی چ نی! چناطیپنجره داشت نه ح

 بود!   یکاف

 پرداخت.   نما یدر س لمیف یدو ساعت را  به تماشا  

هم همراهش   ری چند بار به خنده افتاد، در دلش گفت کاش ماه من یخوشش آمد و حت لمی طنز ف از
دانست چرا ماه   یاش کند نم  یاو را مجبور کند که همراه گریال با خودش عهد بست بار دبود! اص

  ردهبه سنگ خو  رشیت شهیچقدر اصرار کرده بود و مثل هم چارهی! ب دیآ یبدش م  نمای از س نقدریا ریمن
 بود! 

 آن در نظر گرفته است!  یتماشا یرا برا  یچه ساعت بد دیکه تمام شد تازه فهم لمیف

 ! کردی با ترس پرواز م ابانیپشه در خ 

زنگ زد و گفت منتظر بماند تا برادرش را به سراغش بفرستد،   شیبرا ینجات  یچون فرشته   ریمن ماه
اش به    یکرده بود و به دستور خواهر دوست داشتن ادهیمسافرش را پ  نیآخر یک یرحمت همان نزد
 سراغ باران رفت.  

ترمز   شیپا یگفته بود جلو ریسمند با همان مشخصات که ماه من کیمنتظر ماند تا  قهیدق چند باران
 کرد. 

  یبود با همان حالت مهربان ریبرابر اصل ماه من یدرست کپ  د،یکش یق ینفس عم دیراننده را که د افهیق
 داد!  یکه در چهره مسنش نشان م یو دوست داشتن 
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چون دختر نداشته اش دوستش  دهیبود و ند دهیشن  ری ماه من باران را هزاران بار از فیتعر رحمت،
 داشت.  

 شد.   نیداد وسوار ماش  لشی تحو یسالم گرم باران

  یبود... لبخند زانی جلو آو نهیآ  ری به ز یالکرس  تیآ کی کرد  یرا وارس   نیماش ی نگاه جزئ  کیبا  باران
 را از برادرش گرفت!    ریلبش نشست و احوال ماه من یرو

 :داد  لشیتحو نه یدر آ یلبخند رمردیپ

کرده که   فیازت تعر نی... ماشاهلل همچشینی بیاز من م شتریدخترم، اونو که شما ب یسالمت باش-
 و خودش خبر نداره!   یدخترش  کنمی حس م

 جا به جا شد!   یعقب کم یصندل یو رو دیخند باران

  یول نمتونیبار هم شده بب  هیدوست داشتم  شهیکرده هم فیاز شما تعر یلیعشقه، اونم خ ر یماه من-
 تو زحمت!   نیفتی که ب ینجور یخب نه ا

 ! شهیم الیبرسه واو ری حرف ب گوش ماه من نیافتن... ا یرحمت ها، تو زحمت نم-

 کردند.  یر سپ انی را در سکوت و آهنگ شجر  ریمس  هیاش لبخند پاشيد و بق یبه مهربان باران

  یخلوت  الیبه خ  ،ییمدل باال  نیاز چهار راه ها، ماش   یکینگذشته بود که در  شتریب یا قهیدق پنج
با تمام سرعتش به   کردی درصد هم گمان نم کیکه  دادی م راژیو ی در آن ساعت با چنان سرعت ابانیخ

 در آن هستند!   یو دختر جوان  رمردیپ  کیبکوبد که  یسمند

شک   ی! بکردی م  خیس یوحشتناک بود که مو بر تن هر جنبنده ا یبه حد نیبرخورد دو ماش  سرعت 
 بود... اما سمند!  دهیرا د ب یآس نی پسرک مقصر بود... پورشه اش کمتر

که به سرش وارد شده    یکردند و پسرک پورشه سوار هم به خاطر جراحت مارستانیب  یدو نفر را راه هر
 د!منتقل ش مارستانیبود به ب

... 

 تخت با زنده ماندن ونماندن در جدال بود!  یهفته رو کی هفته تمام چشمان باران بسته ماند...  کی
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عالم و   شعوری داشت در دم جان باخت و پسرک ب ی... همان که لبخند مهربانچارهی ب رمردیپ  رحمت،
ست! گفت کشته  ا نیحسابشان با کرام الکاتب فتدی ب نشی به ماش  یکه اگر خراش دادیآدم را فحش م 

 که شرافت شوندی م حی وق نقدریدهد... آدم ها ا یاش را م  هیکه کشته! د

 

 !فروشندی را به پول م شان

 و  کردیهفته بعد از آن تصادف وحشتناک باران به هوش آمد... تمام بدنش درد م کی

 

 !کردی نم شیبود که رها  یز یچ نی راستش در گچ بود و سر دردش وحشتناک تر یپا

تا حداقل از او عذر   امدی ن دنشی به د یآن پسرک از خود راض  ی... حتامدین  ادتشی کس به ع چیه
 کند!   یخواه

که زد و از   ییآمد، حرف ها دنشیکه داشت، به د یساعت بعد از به هوش آمدنش تنها کس  چند
 !  کردیاش م  وانهیش کرد داشت دآگاه  رمردیاحوال پ

کند که تا ابد در   یانجا، با همان حال؛ با خودش عهد کرد کار . همردی آرام بگ یتوانست لحظه ا ینم 
 به دل گرفته بود! نهیاز او ک دهی ذهن پسرک بماند! ند

 

 نداشتنذ!  یزندگ یبرا یرمق گر ی... چشمان مهربانش دکردی نم  شیرها یعزادار لحظه ا ریمن ماه

 کردی هزار بار خودش را لعنت م یکه داشت را از دست داده بود و باران روز  یلیبرادرش... تنها فام  تنها
 رفت!   ینم یکوفت ی نمای که کاش به آن س

منتقل شد. ماه  ری ماه بهتر شد... از خانه کوچک خودش به خانه ماه من کیباران بعد از  یجسم  حال
 .کردی م  یرا نداشت و با او زندگ یکه جز برادرش کس یر یمن

برادرش زنگ زده بود و   یخودش برا  ریصورتش را نداشت... اما ماه من ینگاه کردن تو یوباران ر  
زود   ای ریمرگ رقم زده د تی ها بود... سرنوشت اگر برا یک ی خواسته بود تا دنبال باران برود، همان نزد



 او خودش باران بود

105 
 

باور   نیبه ا  ری منگرفت و ماه  یرا م گرید یجان مسافر  دی دهد... باران نبود... شا یخودش را نشان م
 داشت. 

 

به اتاقش برد.دو روز بود سرما   ر یماه من یدرست کرد و برا یدر گچ بود... سوپ شیکه هنوز پا باران
 زد.  یخورده بود و لب به غذا نم

 گفت و وارد اتاق شد!  یو با اجازه ا  دیبه در اتاقش کوب یتقه ا باران

 داده بود.  لیاتاق را تشک  ونیکه کل دکوراس یشده ا یندکار ک یخواب چوب  سی با سرو یمتر  15 اتاق

 لنگان وارد اتاق شد.   یبه دست با پا ینیس

 کنارش گذاشت. یعسل یرا رو  ینیتخت گوشه اتاق نشست... س یرو

 گذاشت... پشتش به او بود!   ری ماه من یبازو یکرد بعد دست رو یمکث

خونه خودم... به جون خودت   رمیم شمیپا م  یلب به غذا نزن ی... منو نگاه! خدا شاهده بخواریماه من-
 !  یز یچقدر برام عز یدونیکه م

 

 داد. هیپشت سرش تک  یشد، به کمک باران نشست و به پشت  یراض  ریتا ماه من  دینکش یطول

 را قاشق به قاشق در دهانش گذاشت.  شیغذا

 ! دادیاز آنچه بود نشانش م رتریکه بر تن کرده بود پ یمشک

گوشه عکس   یافتاد... ربان مشک  زیم یکه تمام شد... نگاهش  به قاب عکس برادرش رو شیغذا
 انداخت!   یقلبش را چنگ م

 دستش را گرفت و نوازش کرد.   باران

کنم که تا  هیبال رو سرمون آورد رو چنان تنب نیکه ا یاون  خوامیم... مکن یکار   هی خوامی... م ریماه من-
 دارم.  اجی به اجازه تو احت ینره... ول ادشیعمر داره 
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 شد!   رهینگاه از عکس برادرش گرفت و به او خ ریماه من 

 ادامه داد:  دینگاهش را که د باران

 آدم بشه... کنمی م یکار  هیگفت بگو طرف حساب بارانه... به خدا  یهر چ یهر ک-

 فرستاد.   رونیروز ب هی سوزاندی نفسش را که چگر م ریمن ماه

 ؟ یبکن یخوای م کاریچ-

 داد!  لشیتحو یلبخند

 کارستون... بسپارش به من باشه! کنمی م یکار  هی-

 نثارش کرد!   یلبخند تلخ  ریمن ماه

 باشه... -

  چی... اصال حوصله سر و کله زدن با هدیای بر ب زیتوانست از پس همه چ ینم ت خواس یهم م خودش
 را نداشت!  یبشر  یبن

 

 ماه بعد... کی 

 

 

که به محض تمام   خواندیاز رستم و سهراب قصه م شانیبا بچه ها بود و برا یمهد سرگرم باز  در
 مهد وارد کالس شد.  ریمد یرانیبه در کالس خورد و خانم ا یشدن قصه، تقه ا

 نفر اومده دم در کارت داره.  هیباران جون اگه کالست تموم شده -

 ش کرد متعجب نگاه  باران

 با من؟ -
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کار   نی بده بچه ها بب یباز  می تا هیداخل اجازه ندادم...  ادیب  خواستیجوونه... م یپسره  هیآره -
 ه؟ یچ نیواجب ا

 

 داد و به بچه ها سپرد تا آرام باشند تا برگردد.   لشیتحو یچشم

را باز کرد با چهره   اطیکه در ح  نیهم  د،یدو اطیاش را دم در با کفش عوض کرد و به سمت ح  ییدمپا
 مواجهه شد!   شی پسرک روبه رو  یبرزخ

 ن؟ یشما با من کار دار-

 ؟ یخودت  ایباران برد-

 ! دیبه باال پر  شیابرو یتا کی

 ه؟ یکارتون چ نییبله بفرما   نکهیدرسته و دوم ا نیونخودت نکهیاول ا-

... دمیخسارت باشه م  یمن که گفتم هر چ ؟یکرد زیهمه چ ریکه خودتو درگ یوسط چکاره ا نیتو ا-
بده و   تیرضا ادیخواهره ب  یذار یکه قراره دادگاه مقرر کنه... پس چرا نم  یز یدو سه برابر اون چ یحت

 همه رو خالص کنه!

 داد: لشیتحو یپوزخند 

 ! زیجناب قاتل عز  اوردمیبه جا ن دیآهان... ببخش -

 ! ردی رفت تا آتش بگ  یم پسرک

 ... از عمد که نزدم!  ستمیمن قاتل ن -

 پسرک گستاخ جدا کند!  نیسر از تن ا خواست ی دلش م  باران

مگرنه صدسال   ،یهست ت یممنوع خروج  ری ر گاونو  یبر   یخوای... مهیدونم که دردت چ یمنو، م  نیبب -
رو در   خواستمیفقط م زنم،یحرف نم   یچک ی گفتم جز خودت با ه لتی! به وکیذاشت  ینم نجایپاتو ا اهیس

 ! نمیرو قاتل رو بب 
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 ! کنمای م تی به جرم تهمت ناروا ازت شکا رمیقاتل قاتل نکن... م نقدریا-

که   امتیق ام یانجام بده، اما بدون تا ق کشهیعشقت م  یبکن... برو هر چ  خوادی دلت م یبرو هر غلط-
 ... جناب قاتل. ین یرنگ اونور آب رو بب  ذارمی من زنده ام نم ینه... اما تا وقت

نداد تا پسرک بخواهد به او حمله کند، عقب   یوار با انگشت نشانه اش گرفت و مجال  دیرا تهد نیا
 زد نداد!  یکه به در م یبه لگدها یتیو اهم  گرد کرد و در مهد را محکم بست

با او حرف زده تا   لشیباران و آن پسر پورشه سوار شروع شد! انگار که وک زیو گر  بیآن روز کار تعق از
  دیحاضر شد چک سف ی... حتدادی م لشیبعد، فقط رقم و عدد تحو یبارها رد،یبگ  شیراه صلح را در پ 

 آن هم، نه!   وکالم بود  کی اما باز باران حرفش  د،یای ب نییپا  طانی امضا بدهد تا باران از خر ش 

 گذاشت و خواست به  یشاپ  یکرده بود قرار کاف یهفته بعد پسرک که خودش را سپهر معرف  دو

 

 از   یک ی واسطه

 

 را بکند.  هیل قض همه، برو داشت؛ قا یسرتر بود و حرفش برا هیسر و گردن از بق  کیکه  دوستانش

 باز شود. هیتواند به قض  یم  لیجز وک یهر کس  یباران شرط گذاشته بود پا خود

توانستند سر   یرا م  ییپولدارها آنقدر داشتند که هر بال نیخواست با قانون سر و کله بزند... ا ینم
 دور زدنش انجام دهند! یقانون و راه ها

بعد از مدت ها رنگ روشن به تن کرد و   نباریکند، ا ینم دش یو قول دادکه ناام د یرا بوس  ری ماه من باران
 . دی را پوش  دشیسف یسرش انداخت... و مانتو کتان یرو  یرنگ  یشال آب

 کرد و از خانه خارج شد. ری نثار ماه من ی و چشمک  دیبه خودش رس یکم

 

 کارها متنفر بود...  نیباران از ا  یخواسته بود که خود دنبالش برود ول  سپهر
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خورد... اما   یاش نم یجاها به گروه خون نجوریا دیشاپ که شد از همان بدو ورود فهم   یکاف وارد
 !دیگفت را رو در رو بگو شودی که به گفته سپهر پشت تلفن نم  یمجبور بود برود و حرف 

کرد... سپهر به   ییراهنما  زشی ز گارسون ها به سمتش آمد و او را به سمت ما یک یپا مانده بود که  سر
 تکان داد!  شیبرا یداد و سر  یاو انعام

 و مقابلش نشست!  دیکش رونی اش را ب یبکند صندل یآنکه سالم یب  باران

 گفت؟  شهیکه پشت تلفن نم هیچ دتونیحرف جد-

 مکش مرگ ماست به ساعت مارکدارش نگاه کرد!   کردی که خودش فکر م یبا لبخند  سپهر

 .  دیکن لیم  نییرسه... شما بفرما  یم گهید قهیتا دو دق-

 اشاره کرد!   زی م یآب پرتقال رو به

حداقل مجبورش کرده بود با احترام و جمع بستن افعال او را مخاطب خودش قرار   نجا یتا ا باران
 دهد! 

 

 تا برم  دی. حرفتون رو بزن..ومدمین  نجایا وهیخوردن آب م   یمن برا-

 داد!    لشی تحو یرا به سمتش هل داد به طبع مانند خودش لبخند وانیل

کارش حاضر بود دست به   نیا یدخترک راحت شود و برا نیتا از شر ا کردیم  یفقط خودخور  سپهر
 بزند!   یهر کار 

 ... خورمی... خودم منیباشه... نخور-

  زیم ینکوبد، آرام رو زیم یرا بر رو   وانیتحمل که ل تی و با نها دیرا برداشت و سر کش وهیم آب
 لبش نقش بست،  یرو  یلبخند پهن دیکه سرش را بلند کرد و دوستش را د نی گذاشت و هم

او آمد به  یرا در نظر گرفت که وقت  نیآنکه به عقب برگردد ا یبرخواست و باران ب   یصندل  یرو از
 !  گرید یمنف ازیامت کیغرور کاذب بود...  کی نی! اتادسیاحترامش نا
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 کرد.   یرا به او معرف یدر افکارخودش بود که سپهر پسر  غرق

 ... و رو به سپهر قرار گرفت.!  ستادیگفتن نداره! باران ا یبرا یکه واقعا حرف  یاون حرف  نمیا-

که   یاون کارگر  یدوستتون چه برا یگذاشته بشه... چه برا یاحترام مساو نکهیا یعن یشعور داشتن -
داره   ینرم و راحتت خواب یتو جا  یکه وقت یاون مامور شهردار  یو چه برا کشهیم ی رو ط  نجایکف ا

 !کنهی م زی دادن امثال تو تم راژی و یشهر رو برا

 باز ماند! رت ی دهانش از ح سپهر

 کردم مگه؟ کاری_من چ

بزرگ در نظر    بیع هیواقعا برات  نیو ا ینشد اومدن بلند یمطمئنم که وقت ییکه تو ییاز اونجا-
 .شهیگرفته م

 پشتش به پسرک تازه وارد بود  باران

 و چشم در چشم شد!  برگشت

 آورد! ادیچهره آشنا را به  نیفکر کردن ا یجا خورد و باران تنها با کم نهیبه ع  پسرک

 به جانب براندازشان کرد و گفت:  حق

 دتونیدارن... حرف جد یکردن در و تخته استعداد فوق العاده احقا که آدما واقعا در جفت و جور -
 .دی نکش رونی منو ب یالک یزایچ یهم برا گهیخودتون، د یهم باشه برا

 را گرفت!  فش یبه خودش آمد و دسته ک عیرا برداشت و خواست برود اما پسرک تازه وارد سر فشیک

 .! دمیم حیاومده... توض شی براتون سو تفاهم پ دیباور کن -

 فیمحکم گرفته بود که دسته ک نقدریتا از دست او آزادش کند... اما ا دیرا محکم کش فیدسته ک باران
 را باال آورده بود!  یاز شانس پسرک، گند بزرگتر  نباریپاره شد و ا

هم  یبه رو  رو  گریشاپ و باران و آن پسر د یساعت بعد سپهر در جهت مخالف آنها در گوشه کاف ربع
 نشسته بودند! زی م کیپشت 
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 باران اشاره کرد!  فیبه ک  یبار چندم با شرمندگ یبرا پسرک

 . خرمی رو براتون م نیهم نی دونه ع هی دمیقول م-

 کرد.  یپوف  باران

 گهید فهیک  ن؟یعذر بخوا فیک یبه من و برا  نیزل بزن یه قهیبود که ده دق نی ا یهمه اصرار برا نیا-
 نه!  گهید یزای چ یکرد... اما بدون بعض  یشه راحت زندگ  یم فیسرم... بدون ک یکنم فدا  کارشیچ

 کنم؟  ی... اجازه هست قبلش من خودمو معرف دییفرما یشما که درست م-

 !دی رو بزن یحرف اضافه حرف اصل   ی... به جانیهست  یدود نکیع یمن همون آقا یشما برا-

 !دیحرف باران خند به

 گذاشت..  زی م یرا رو  نکشیع

 من شر شده...  یخدا برا شهیهم نکیع نیدر آوردن ا-

 . دیکش یقیدر هم قفل کرد و نفس عم  زیم یسکوت باران که مواجهه شد دستانش را رو  با

 ... سانسی اسمم حامده... فوق ل-

 !دیحرفش پر انهی به م باران

محسوب   ازی پ  یجا چیه قای... شما االن دقنمیب  ینم  یهیتوج  چیشما ه یمعرف ی االن برا خوامی عذر م-
 !  نیشینم

 .  دیخند حامد

  ییشباهت ها هیمن و شما  نی... منتها گمون کنم بدیکنی م کسانمی قشنگ با خاک  نقدریممنونم که ا-
 وجود داشته باشه! 

 شد!   رهی دست بغل بسته به او خ باران

 ؟ ی مثال چه شباهت-
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خودش در صحت و   یدم وقت ی دونم چرا ول  ی... نممی شیمحسوب م ازیپ یجا   چیکه ما ه نیهم-
 اون با طرف مقابل برخورد کنه؟  یبه جا بهیغر هیسالمت کامله خواسته  

 داد!  لشیتحو یپوزخند باران

  قایشما هم دق  د؟یکن یم ریدرگ نی وسط چرا خودتون را دار نیا نیا بهی... شما که غردیبعد ببخش-
 ! نی من هست طیشرا یتو

 حرفش تکان داد.  دییبه نشانه تا  یسر  حامد

به  چارهی ب نیحل بشه و ا عتریکنم که مشکل هر چه سر  یونیتفاوت که من اومدم پادرم  نیبا ا-
خدا  شهیبچه هم نیدادن... ا  نگیمدل  شنهادیبرند مشهور بهش پ  هیاونطرفش برسه... از  یکارها

 آرزوش کرده؟  نیبه ا دنیصرف رس  نهیچقدر هز ن یدون یبرسه... م ییجا  نیآرزوش بود به چن

 . دی پرس  یجد  یلیخ  باران

 چقدر مثال؟ -

 ل یدونم... اما به م  یرو نم قشیچقدر دق-

 

 .کشهی م اردی

 مطمئن    یاش نگاه کن  افهیق به

 

 !  یدیژورنال د هی یبار عکسش رو تو هیحداقل   باش

  یهم بودن من نم گریاگه باز یحت  نکهیو ا  نمشیکه بخوام بب  ادیمن ژورنال مردونه به کارم نم-
که   یا چارهیب  یبچه  نیکم و ا  یل یرفتم اما خ  یم نمای س کنم،ی نگاه نم ونیشناختم... چون اصال تلوز
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زشتش   اخالق نیو ا زهی ر یم رونی غرور تکبر ب شهیکه از دهنش خارج م یاز هر کلمه به کلمه ا نیگیم
 ن؟ یبه کنار... شما برادر دار نایو همه ا کنهیم اهی روزگارش رو س

بود چشمانش گرد    دیکه آخر کار پرس یاز سوال کهیرا بدهد،   شیخواست جواب حرف ها یتا م  حامد
 شد.!

 کلمه اس؟!   هیجوابش   نیبرادر دار گمی... مدی کنینگام م  ینجور یکه ا  دمینپرس ی بی عج زیچ-

 خودش را با سرعت جمع و جورکرد  حامد

 متاهل!   یبله دارم ول -

 نتوانست نخندد... باران

 هستن درسته؟  اتیح  دیخانواده اش نگهش داره... پدر و مادرتون هم در ق یخدا برا-

 بله هستن.-

 !  لی... مخصوصا فامنیدار ادیز ی لیدوست و آشنا خ کنمیحس م -

 . نی بله درست حدس زد-

 ... خدا همه اشون رو براتون نگه داره.! یعال  یل یخ-

 شد!   رهیبا تعجب به باران خ حامد

 به بحث ما داشت؟    یچه ربط نایا-

 دستانش را به هم قفل کرد.   زیم  یخم شد و چون خودش رو باران

به ظاهر دوست شما برادرش رو کشت   یآقا نیا یرو نداشت و وقت  یچکیجز برادرش ه  ر یماه من-
 ! دمیبلند داد زد کشتم که کشتم... پولشو م یبا صدا یآگاه یخانم... تو نیچشم هم یجلو

 حالت حامد شد،   ر یوضوح متوجه تغ  به

 را ادامه داد: حرفش
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جناب، آدم ... تکرار   نی که کرد... بب یکار  نیا ی دارم برا شتری... ده تا شاهد بدیکنی باور نم -
... از شهی... ناراحت م کشهیرو م  وونیح  هیو  زنهیم  نیماشبا  ی...آدم اگه آدم باشه... وقتکنمیم

خاکش   باشهدلرحم  یلیجاده و خ   رونیب  برهی م کشونهیالشه اش رو م ن،ییپا ادیم شهیم ادهیپ  نیماش
کمتره...  وونی ح هیدوست شما از  نیا یو عذاب وجدان داره... ول شهیو تا مدت ها متاثر م کنهیم

تونم تموم    یتا اونجا که م نی نه متاسف شد نه عذاب وجدان گرفت و من مطمئن باش کباری  یحت
  یاون کس و مییخدا هی یتا پوزه اشو به خاک بمالم و بفهمونمش همه ما بنده  کنمی تالشم رو م

 کنه... شب خوش!  یگندگ ی که بخواد ادعا  ستین

  یو اشک م  دیلرز یه اش مچان د،یلرز یم  تی که دستش از شدت عصبان یرا گفت در حال نیا
 رفت.    رونیرا برداشت و از کافه ب  فشی... کختیر

رفتن باران شد با سرعت خودش را به حامد رساند و در    رونی متوجه ب یکافه وقت یاز آن سو سپهر
 باران نشست.   یجا

 به لب داشت!    لبخند

 شد باالخره؟  یشد راض یچ-

 از خودش، حالش به هم خورد!   دیکه لبخند سپهر را د نی سرش را باال گرفت و هم حامد

 برخواست و چشم در چشم سپهر حرفش را زد!   یصندل  یرو از

.... دمی د یمثل تو رو نم  یلجن افهیرفتم تو و ق یو م  کردی صاحاب دهن باز م  یب  نیزم  نیکاش ا-
 خاک تو سرت!  

 بود تنها گذاشت.  دهیآنچه شن یت و سپهر را با ناباور چشمش گذاش یرا برداشت و رو  نکشیع

 با سرعت از کافه خارج شد و به دنبال باران گشت. حامد

 بود!  ستادهیا نی منتظر ماش  ابانیتر از کافه کنار خ نییپا  یکم

 تا خودش را به او رساند،   دیدو

 زد.   ینفس م نفس
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دم حداکثر تالش خودمو  یقول شرف م... کنمی کنيد خودم مجبورش م کاریچ  نیخوای م نیشما بگ-
 تا آدمش کنم.   کنمیم

 شالش را مرتب کرد!   دی به سمتش چرخ  باران

 از دوست شغال بخوام بهم کمک کنه؟ محاله! -

 اما حامد با دست ردش کرد و داد باران را درآورد!   ستدیخواست با یتاکس

 اومد! رم یبه زور گ  نمی هم ن؟یکن ی م کاریچ-

به  نمیمونم... ا یحرفم م  یرو یکنم به ضررش تموم بشه ول  یقول شرف دادم و شده کار  نکهیاول ا-
... در  ارهی آقازاده ها رو در ن  یادا گهیمدت هم روش... باشه تا د نیهمه سال نرفت اونور ا نیدرک ا

 کنم ی هم خودم حلش م یمورد تاکس

 !نیرو به لحظه بد تونیگوش

 بله؟ -

 !  دمیپسش م نیلحظه بهم قرض بد  هیبدزدم...  یوشخوره گ یصد در صد به من نم -

  دنیبعد از پرس قهیدق کیآورد و به سمتش گرفت... حامد  رونیب  فشیرا از ک  یگوش دیبا ترد باران
 رو به او برگرداند!   یآدرس مقصد گوش 

 براتون اسنپ گرفتم.  -

 را از او گرفت.   یگوش  باران

 نبود!  می برنامه رو گوش  نی... صد در صد اگه بلد نبودم ارمیاما خودم بلدم اسنپ بگ نیلطف کرد-

 تماس گرفت!  یآورد و با شماره ا رونیداد و گوشش خودش را ب  لشیتحو یلبخند حامد

 شده نگاه کرد!  رهی با تعجب به مخاطب ذخ باران

 "دوست شغال" 
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 ن یشماره منو نداشت گهید یاونجور - 

 آورد!   یحرص باران را در م شتریب کردیم یی نماکه خود لبخندش

 . دیرا پرس قشیزنگ زد و آدرس دق شیفحش بارانش کند که راننده اسنپ برا خواست

 از حامد نبود!  ی خبر  دیرو چرخ  ادهیکه کرد و به سمت پ قطع

 .ستادیمورد نظر ا  یو در انتظار تاکس  ابانیآبدار نثار عمه اش کرد و به سمت خ  ی فحش ابشیغ در

 

حامد هم اضافه شده  نباری... سپهر که بود، اردیتا حامد شماره باران را بگ دی روز طول کش کی فقط
 بود! 

 ؟ یدیچرا جواب نم -

 فرستاد!  رونی بافت، نفسش را ب ینشسته بود و شال گردن م   یصندل  ی.. رودیچرخ  ریسمت ماه من  به

 دوست اون پسره است -

  قتایبه نظرت ازش کمک بخوام؟ حق  ری.... ماه منمیادب کن نویا کنهی شب که رفتم گفت کمکم م اون
 گرفت!    میتصم شهیظاهر هم نم یخب از رو یباشه ول یخورد پسر بد ینم

 گذاشت!   زیم  یدر دستش رو ی لهیو کاموا را با م  دیکش آه

دست   یچی و ق  شی! پس ریدون ی وچم... خودت که حال منو م... پوچ پرسهیجا نم چیمن عقلم به ه-
 فراموش نکن... مواظب خودت باش!   نمیخودت و ا

 حرف ها را داشت.."  یلی"مواظب باش آخرش خ

 لب باران نقش بست!   یرو یکم جان  لبخند

 ! یآسمون یرحمت باشم هم بال تونمیباران... هم م گنی.. به من مر ی خاطرت جمع ماه من-
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به سمتش  دادی اش دو برابر سنش را نشان م دهیپر یخرابش و رنگ و رو ی هیکه روح  ریماه من 
 اتاقش شد.   یراه د یکه از عمق جان کش یآمد... شانه اش را لمس کرد و با آه 

دوباره و البته در حضور سپهر اعالم   داریسوم که حامد با او تماس گرفت موافقت خودش را با د بار
درست   زی بالخره همه چ کردی. سپهر که فکر مدیتا شرط و شروط خودش را بگو دیآ ی کرد و گفت م

حامد رفت و حامد   یبود صد بار قربان صدقه   ریبه محل قرار که همان خانه ماه من  دنیشده تا رس
 .کردی هم تمام مدت با تاسف تمام نگاهش م

ه خاطر کسالت احوالش در اتاق مانده هم ب ری دو پسر جوان باز کرد و ماه من ی باران در را به رو خود
 . شدیسپهر نم دنیبود و حاضر به د

چند شاخه گل  یسر و شانه از سپهر باالتر بود در راه از گل فروش  کی تشیکه شعور و شخص حامد
 گذاشت.  زی م یکرده بود و همان ها رو رو هیته  نیری بسته شکالت مارک تلخ و ش کیو  میمر

که  زدیهر لحظه در دل سپهر جوانه م دینو  نیکرد و ا ییرای خوش برخورد از آنها پذ یزبان ی چون م باران
 . ندیرا حل شده بب  زیهمه چ

  ریماه من  یمبل درست همان مبل دلخواه تک یآنها رو یپرتقال را مقابل هر دو گذاشت و رو به رو  آب
 نشست. 

 ماند تا آن دو در کمال آرامش آب پرتقالشان را برخوردند. منتظر

 حامد  زد وخواست تا صحبت را شروع کند!  یآرام به پا  یکه برقرار شد سپهر با لگد سکوت

 داد.   لشیتحو یاخم  حامد

 ... یبزرگترت بش زونی بچه ها آو نی ع ستی ن یاز ی ن گمیخودم م-

 نگفت!   یز یچ چیو ه  دینگاه از او دزد  سپهر

 کنن درسته؟  یم یسپهر اردکان... پدر و مادر شما خارج زندگ یآقا-

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد  سپهر

 بله... فرانسه هستن! -
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 که براتون افتاده هم خبر دارن؟ یاتفاق نیاز ا-

 تکان داد.   یرا کم  سرش

 دونه... ی... البته فقط مامان مبای تقر-

 گه؟ید نهیآهان... پس باباتون بفهمه حسابتون با کرام الکاتب-

اش به پدرش نرسد! در جا از   یاش کنند اما خبر گندکار  هیتک هی... حاضر بود تکدیپر نهیبه ع  رنگش
 ! کردی ارث محرومش م 

 دهانش را به طور قورت داد  آب

 !  ستین ینه اونطور -

 داد!  لشیتحو یکجخند باران

  یچقدر پدرتون رو نکهیو ا کردنی م فیخونتون تعر یاز جو پدر ساالنه تو  یلی ه خهاتون ک هیهمسا-
 موارد حساسن... یبعض

 پدرش شود!  الیخی ب کردی بود و در دل خدا خدا م دهیپر رنگش

 لبخندش را به زور مهار کرد و به سمت جلو خم شد.   باران

و برند   نی افتخار پدر بش هیما یجور  هیتا  نی داشته باش فیاونور تشر دیبا یبپرسم دقيقا ک شهیم-
 ن؟یبش لی تبد شونیا یجهان

 زود برم.  دیشده... با ریاالن هم د نیهم-

 ! گهیسه ماه وقت داره... داره چرت م-

  ی! اما حامد به روخواندی حامد کرد که هر که بود فاتحه خودش را م یحواله   یچنان نگاه تند سپهر
 ...داوریمبارکش هم ن

 !  زنمی! پس من حرفم رو م یخب؛ سه ماه... اوک-
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 گذاشت!   زی م یو رو د یکش  رونیازکتش ب  یدسته چک  عیسپهر سر-

 شما فقط رقم بگو... -

 مبل داد.   یاش را به پشت هیکمرش را صاف کرد تک  باران

 ...خوامی سه ماه رو م نیمن ا-

 شدند!  رهیدو متعجب به باران خ هر

 ؟ یچ یعنی-

 .نی بر نیبعد هر جا خواست  نیسه ماه شما مال من باش-

 تا بناگوش باز شد!   شش یاوضاع از چه قرار است ن دیخورد اما بعد که فهم کهیاول  سپهر

نبود که... اصال منو متعلق به  ازی همه ناز و کرشمه ن نیا یگفت یبابا دست خوش، خب از اولش م یا-
 ه چشمت منو گرفته! دونستم ک یخودت بدون، از همون اول هم م

 پسرک پولدار فخر فروش!   نیا دیرس یبه نظر م  حانهیچه وق  دنشیخند

 شرط و شروطت!  ری ز یها! بعدا نزن  یخودت قبول کرد-

 آورد و به سمت سپهر گرفت.!  رونی پاکت ب هیکنارش  ز ی لبخند زد و از م باران

خورم... و    یآب هم نم ایبدون اجازه باران برد یتعهد نامه اش... بخون و امضا کن که من حت نیا-
 .دمیکه ازم بخواد رو تمام و کمال انجام م یهر کار 

 موارد دخترونه زبل و زرنگم... مگه نه حامد؟ نیدونه من چقدر تو ا یحامد م نیا-

نظر داشت...    ریشده بود و حرکاتش را ز رهین خ بدهد تمام مدت به بارا  یآنکه به سپهر جواب یب  حامد
سکوت کرد تا باران  نیهم یکردن است، برا تیدرون مغز کوچکش در حال اذ یز یشک نداشت چ

 خودش نقشه اش را لو دهد. 



 او خودش باران بود

120 
 

 بپرسد هر چه باران گفته بود را امضا کرد و باران هم قول داد!  یاضافه ا زی آنکه چ یب  سپهر

 ت  نکهیا کی"

 

نباشد   بندی شرطش پا کیاگر به  ی و دو حت شودی م زیهمه چ الیخ یرا انجام دهد، ب شیشرط ها مام
  نکهیباز بود از ا  ششیکند... سپهر تمام مدت ن یم کسانیآورد و او را با خاک   یم  ری شماره پدرش را گ

است  ختهیبر پا بود و اما خبر نداشت باران چه نقشه ها ر یقرار است آزاد شود در دلش رقص کنان 
 ! فتهی پسرک مغرور خودش نیا یبرا

 باران کاغذ ها را درون پاکت گذاشت و در پاکت را بست.  

 گذاشت و به سپهر چشم دوخت.   شی پا یرا رو  شیپا بعد

 ... باور کن! دمیانجام م یبخوا یجز جونم هر چ -

 الزم دارم!    شتریخودت رو بخوره...   یجونت به دردم نم-

 باز تر شد!   ششین

 ! دمیخب بگو همونو انجام م-

 ... نیبگ-

 نه من!  یبگ دیرو بگم؟ تو با یچ-

 .دیکش  یق ینفس عم باران

 پسرخاله نشو!  نهیمنظورم ا-

  شی که کارش پ فیبرجکش بزند! ح  یدختر خوب بلد بود تو نیخود بسته شد... ا یبه خود ششین
 کارستان!    کردی م یکرده بود مگرنه کار  ری دخترک گ نیا

   ن؟؟یخوا یم یچ  نیچشم... شما بگ-
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 ؟یدار  یچندتا کارت بانک -

 فکر کرد... یکم

 دارم!  ییگمونم شش تا-

 !  زی م یهمه رو بذار رو-

 که خواسته بود انجام داد،   یکار 

 پولش را نشانش داد!   فیک

 بگم؟  دیرمزهاش هم با-

 . دیخند باران

 تلکه کردن امثال توعه..!   کنم،ی که اصال فکر نم یز یترس من به چن-

 ؟یپول نقد همرات دار  چقدر

اش بود... باران خودش را   یبی پول تو ج ونیلیگذاشت شش م زیم یبود رو بشی و ج فیچه در ک هر
 اش بود!   ییچرخاند! گاه تنها دارا یاش را تا چند روز م یبا سه هزار تومن زندگ دیآورد که با ادیبه 

 رو هم بذار!   نتیماش چی... سوئ زهیم یدسته چکت هم که رو خب

 هر چه خواست را انجام داد،   متعجب

آورد همه را  رونیب  زی م ریرا از ز یرا که گرفت خم شد و همه را برداشت، صندوقچه ا  زشیچ همه
چشم آنها امتحان کرد و   یجلو یگر ید دیا کل...درش را بست، قفلش کرد... قفل را ب ختیدرون آن ر

 را به سمت حامد گرفت!  دشیبعد کل

 شما   شیپ دیمن... کل شی صندوق پ-

 گذاشت!   بشی را در ج  دیخم شد و کل حامد

 ... نیجاش امنه مطمئن باش-
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  واحد  دیکه بر گونه اش کاشت کل یبرد و با بوسه ا  ریبرخواست صندوقچه را به درون اتاق ماه من باران
   ییباال

 قبلش نشست.  یسپهر گذاشت و سرجا یرا جلو دیدو پسر جوان بازگشت، کل  شیرا از گرفت و به پ  

  ه؟ یچ دیکنم؟ کل کاریچ-

 . نیاز امروز حق رفتن به خونتون رو ندار-

 ! دیماس لبخندش

 ؟ یچ یعنی-

نفر کامال مناسبه... از امروز تا نود روز   هی یاما برا نجاستیاز ا کتریواحده کوچ هی نکهیا یطبقه باال-
 خونه شما. شهیم گهید

 باز ماند! رتیاز ح  دهانش

 گه؟ید هیشوخ -

سرکار، البته نه اون  نیبر دی... بانی واحد رو بد نیاجاره ا د یشوخ ترش مونده! هر ماه با یهنور جاها-
که   ی! هر کار ییداشتن و دوست آشنا یدنبالش، بدون پارت  نیبر دیکه از امروز با ی... کار یقبل یکارها

  نیا انیتا پا نکهیو ا دیکن ی ... چقدر خرج منیری گیخودم مواظبم... حقوقش رو چه قدر م  نیکرد دایپ
  نیخوایهم م نی... اگه ماش ریبه ماه من نیاونو بد هیو به عنوان د دیجمع کن  ون یلیده م دیسه ماه با

  یلی خ یلی نکته خ هیبشه ازش استفاده کرد... و  دیداغونه اما شا نکهیا اون مرحوم هست با نیماش
 !  ینه کار  ینه نقد ،ی کمک چی... هکنمی ... تکرار منیکمک بخوا دینبا یاحد و ناس  چیمهم؛ از ه

 گشود!  تیصبرش سرآمده بود لب به شکا گریکه د  سپهر

 نیو خالص؛ ا  دمیم ونیلی... اصال پونصد مونیلی! صد مهیچ ونیلی... ده مستایبابا حالت خوش ن-
 ؟ یراه انداخت ه یمسخره چ یها یباز 

 ستاد یچون خودش مقابلش ا باران
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اما   یدلخواهت برس جهیبه نت دیو... شا لی و وک  یبر  شی با قانون پ  یمگرنه بخوا نه،یتنها راهش هم -
 ایو از اونجا خواه  کنمی رو خبر م یمجاز  یو رسانه ها و شبکه ها نمیشینم کار یمطمئن باش منم ب 

  ممکنه نی و هم  ستیرسه که اصال مناسب احوال شما ن یم  ایو به گوش بعض   چهیپ یناخواه خبرها م
 !  یکه گرفت یشغل  یباشه برا  یبزرگ دیسوسابقه بشه و تهد هی

ت  با دس  خواستی ! دلش ماوردیرا سرش ب  ییبال نیچن کردی هنگ کرد؛ اصال فکرش را هم نم  همانجا
 او را نچزاند!   نطوریخودش گردنش را بشکند که ا یها

 

خانه حامد با سپهر حرف زد و خواست تا آرام باشد. آنقدر باال که بودند  اطی دو ساعت در ح بیقر
... مجبورش  کندی مشت و لگد خودش خفه م ریبود که حامد شک نداشت آنجا بماند باران را ز  یعصب

 کند!  یا خال ر  تشیبچرخد و عصبان  اطیکرد در ح 

کرد تا با   یگذرد... چقدر خودخور  ینگذاشته.. همه اش سه ماه است و م یو بد  ی" شرط سخت
 خودش کنار آمد! " 

 اتاق خودش هم نبود!   ی شد که اندازه  یسپر  یسپهر در خانه ا یهفته وحشتناک زندگ کی 

و چند   یاستان یبود با شبکه ها ونیتلوز  کیسرگرم کننده در خانه، فقط  زی نداشت و تنها چ زیچ چیه 
  لشیساده تحو یگوش کیآن فقط  یتلفنش هم مصادره کرده بودند و به جا یگوش  یجدول! حت

 داده بودند!  

... چند بار خواسته بود از دوستانش  کردی م نی و خودش را نفر  دیچرخ یها دور خودش م وانهید مثل
 کدام جز حامد را از حفظ نبود!  چی شماره ه ی عنینداشت...  یکدام دسترس چیکمک بخواهد اما به ه

 از دوستانش رفته بود که باران دنبالش کرد و مچش را گرفته بود. یکیبار هم تا محل کار   کی

 یمخمصه لعنت نیه چرا خودش را درون اک دادیو زمان فحش م  نیها شده بود و به زم وانهید مثل
 انداخته است! 

باران را مجبور کرده بود گرسنه اش نگذارد و هر سه  ر یبود که ماه من نیکه آورده بود ا یشانس   تنها
 را ببرد!   ییوعده غذا
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آمد!  یهم آن غذاها به کالسش نم یخورد... از طرف  ینم  یز ی روز اول با خودش لج کرده بود و چ دو
آوردند   ی م  شیکه به بدنش داده بود طاقتش را از دست داد و هر چه برا یاما از روز سوم و گشنگ 

رفتن    رکارس یباران برا یخورد.... تا دو هفته خودش را در خانه حبس کرد، اما به تکرار حرف ها یم
 شود.  ابانی خ یبکند و راه  یمجبور شد دل از خانه چهل متر 

  نیوقت ها اصال از ا یل یکرد داشت... خ یرفت و  هر چه اراده م  یخدا با فخر و تکبر راه م شهیهم
 !شد یمجبور م نکهیمگر به ا شد،یمحل ها رد نم

ها قدم زد  ابانیدر خ یو کارت بانک  یون یلیپول چند م  فیو ک یاردیل یم نیکه بدون ماش نیهم اما
در   گریاش د یون یلینبود! ساعت چند م  شیرو گرید یا  رهیکنند! نگاه خ  یچقدر آدم ها فرق م دیفهم

  داشت دیفروشنده دستش را بگذارد و فخر بفروشد. او جنون خر زی م یرو  دیدستش نبود تا موقع خر
ر پر  ! دکردیاش م  وانهیها داشت د نیبخرد... همه ا ندیب  ینداشت تا بتواند آنچه م یپول  چیو حال ه

رود و با   ی م یرا بخورد که آزادانه به سوپر  یقو بزرگش کرده بودند و خبر نداشتند حسرت پسر بچه ا
 رود!   یم رونیاز آنجا ب  دیخر سهیک

 خودش را گرفت.  یزد که برود.... اما جلو  یبه سرش م داشت

بزند... ده   یدا و پا کند اما غرورش نگذاشت تا حرف   یخودش شغل یسر زد تا برا کیچند بتوت به
 به آنجا رفته است! یچه کار  یبرا اورد یمبارکش هم ن یرا سر زد اما به رو  کیبوت

گرفت و آدرس خانه حامد را   یتاکس   کیتومن ناقابل بود... در آخر با همان  ست یاش ب ییدارا تنها
 داد. 

که   ی... کسانگرانیشدن با د ی. طعم همسفر موقتدیچشرا  یبار طعم سوار شدن در تاکس   نیاول یبرا
بود طاقت آورد تا به  ی... به هر جان کندنندیکنار آنها بنش یروز  دیدیبه خوابش هم نم  یحت

 شد!  ادهیپ  یبنفش از تاکس   یمقصدش برسد، با اعصاب

ند از همان پس با لبخ شناختی معروف تهران بود، نگهبان او را م یاز برج ها یکی حامد در  خانه
 او ر به سمت آسانسور بدرقه کرد!  زی پشت م

تختش ولو شد... حالش که  یگرفت و با حوله پوش رو  یدر خانه نبود! به محض ورودش دوش  حامد
قدم   خچالیبهتر شد، برخواست و به سمت   یثروت و به مشامش خورد حالش کم یجا آمد و بو
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نبود و قانون مست نشدن و نخوردن همچنان   یدلخواهش خبر  یدن یبرداشت... طبق معمول از نوش
اش را   ییاستوا یها یدنیاز نوش یک یآبدار نثارش کرد و  یبود... فحش انی در خانه حامد در جر

 ... دیبرداشت و سر کش

  نیخودش سفارش شد و ع ی بزرگ برا یتزایکه خنک شد زنگ زد و به حساب حامد دو پ دلش
مبل لم داده  یبود و رو دهیحامد را پوش  یدست لباس راحت کیدن کرد! زده ها شروع به خور یقحط 

که زنگ خانه به   دیخند یباران با خودش م یو به خاطر ساده لوح کردی بود... شبکه ها را عوض م
 یدر نگاهش به پسر بلند قد یبرخواست و به سمت در رفت... از چشم  یحال   ی. با بآمدصدا در 

 خانه را باز کرد! کرد و در   یافتاد... پوف

 _بله!

 داد.  لشیتحو یلبخند پسرک

 ست؟ یحامد خونه ن-

 پسرک را از نظر گذراند؟  یتاپا سر

 ؟یمن دوستشم... تو هم دوستش-

 ... دیپر پشتش کش یبر موها   یدست پسرک

 ... ارمیداد براش ب یز ی چ هیاونور که بودم  شم،یبرادرش م  ی... البته آشناییجورا هی بای تقر-

 در خانه را کامل باز کرد!   سپهر

 تو داداش...  ای... برونی ب کنهی برادرش رو تو خونه راه ندادم با لگد پرتم م یبفهمه آشنا-

 که در دست داشت وارد خانه حامد شد.   یبا چمدان پسرک

بزرگ سالن   یخانگ نمایس یروبه رو یراحت یدر خانه را پشت سرش بست وبه سمت مبل ها سپهر
 کرد. تشیهدا

 گذاشت.   زیم یآورد و رو  یدن ینوش دو
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 راحت باش داداش فکر کن خونه خودته.  -

 

 . دیآب انبه را سر کش وانیرا گفت و ل نیا

متعجب شد، چرا که برادر حامد   دیخانه را که د ی ختهیسرش را چرخاند و اوضاع به هم ر پسرک
 اش قرار داشت!  یزندگ  تیدر اولو  بیبود و نظم و ترت یو منظم  ز یمرد تم اریبس

 اد؟ یم یحامد ک -

 دونم! من اومدم خونه نبود...  ینم-

 نباشه!  یالبته اگه فوضول ه؟یمن سپهرم... اسم تو چ یراست آهان

در خانه باز    دیکه خواست اسمش را بگو نیسپهر گذاشت اما هم  یدست در دست دراز شده  پسرک
 وارد خانه شد!   یرو به سرخ ی شد و حامد با چهره ا

 

 در خانه با سرعت به سمت سپهر آمد و تا خواس  یگر یتوجه به حضور شخص د یب

 

 ت 

 

 مبل فشرد!  یاش را گرفت و و به پشت قهینشان دهد  یواکنش 

!  نجا؟یا یاومد  ینفهم پاشد یتو شرافتم رو وسط گذاشتم! بعد تو ی! من پازی همه چ یب  ی کهیمرد-
کارو   یچجور  دمیاصال نفهم یه زنگ زد گفت اومد... نگهبان کستیو شعور تو وجودت ن رتیذره غ هی

 نکبت!   یکردم اومدم دنبال تو لی تعط

 آب دهانش را به زور قورت داد.   سپهر
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 آخر هفته!  التیکردم مگه! تو فکر کن اومدم تعط  کار ی با آدم! چ ی کنیم ینجور یبابا آرومتر! چرا ا-

 گشت!  یز ی اما انگار از نقطه جوش گذشته باشد او را رها کرد و با چشم به دنبال چ حامد

آمد، به سمتش رفت و لباسش را به سمتش  رونی سپهر را برداشت و ب یاتاقش شد، لباس ها وارد
 پرت کرد!  

 ...رونیننداختمت ب  یبرو تا با اردنگ -

 اراده کنم مثل موم تو دستمه!  هیکاف  ازش! یترس یهمه م نیدختره ها! ا هیچته بابا تو هم، -

به خودش و آمارت رو   زنمیزنگ م رونی ب ینرفت گهید قهیدق  کی... تا ییفعال تو یگیکه م ی_اون موم
 !دمیم

 دستش را باال گرفت!   میبه نشانه تسل   سپهر

  صورت حامد پرت  یکه به تن کرده بود تو ییباشه بابا... لباسش را همانجا عوض کرد و لباس ها-
 کرد! 

 !  یبد قواره فروخت ختِ یر  یدختر ب هی... منو به ییتو قمیخاک بر سر من که مثال رف-

 نذار دستم روت بلند بشه!  رونی برو ب-

 خوش کردم!    یدلمو به ک نیبرو عمو... منو بب -

 آمد و به سمتش برگشت!   ادشی یز یبرود اما چ  خواست

 باالخره برگردم!   دیبا  یجور  هی! یدون یمنو که م تی وضع-

 پولش در آورد و کف دستش گذاشت!   فیتکان داد و چند اسکناس از ک شیاز تاسف برا یسر 

 ! نمی طرفا نب نینحست رو ا   ختیتا سه ماهت تموم نشده، ر-

. حامد خسته از کل دینثارش کرد و کفشش را به پا کرد و در خانه را محکم به هم کوب یفحش سپهر
آورد... دو دل بود که  رونی تلفنش را ب یمبل رها کرد و گوش یبا سپهر خودش را رو خودشی کل ب
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که سرش را بلند کرد و   نیرا در خانه احساس کرد! هم یيا نه که حضور کس  ردی شماره باران را بگ
 " گفت!  یابوالفضل ایبا ترس عقب گرد کرد "  دیوان که تا آن لحظه سکوت کرده بود را دپسرک ج

  ؟یاومد ی؟ک یکنی م کاریتو خونه من چ ؟ی هست یتو ک-

 ! ستادیسپهر ا یمبل برخواست و روبه رو ی و از رو دیخند  پسرک

اجازه   یکه هم ب خوامیبود من هم بودم... خودش در خونه رو باز کرد، البته عذر م نجایسپهر ا یاز وقت-
  یم یبود فکر کردم که صم نجایناخواسته شاهد بحثتون بودم... راستش چون ا نکهیوارد شدم و هم ا

 .نیهست

 موشکافانه نگاهش کرد!  حامد

اومدن هستن، اما واقعا به جا    چشم... همه جز سپهر مجاز به یاون که اشکال نداره... قدمتون رو-
 ! اوردمین

گذاشت،   زشی م یآن را رو اتیمحتو شتریبه سمت ساکش رفت و سرش را باز کرد و نصف ب  پسرک
 شده بودند!  چیهمه کادو پ

را داد تا   نایا ران،یا امی ب خوامی م دیبودم... چون فهم هیبودم اونجا با برادرتون همسا ای من اسپان-
 ! ارمیبراتون ب 

از   یوصف نشدن یاقی گل از گلش شکفت و برخواست و با اشت دیچون اسم برادرش را شن حامد
 کرد.  ییرایمهمانش پذ

دوستش   تی نها یاز آنها برادرش بود که ب یک یخدا دوستشان داشت  شهیکه هم ییها زیچ محدود
با او در    کردی سپهر جرات نم یوست وحت دانستند خط قرمز ا یم انی داشت و تمام دوستان و آشنا

 مورد برادرش بحث کند.

 . ردیشکل بگ  انشانیم یدوست وندی باعث شد تا پ  شیها  نیتر زی از عز یکی با  ییبرخورد و آشنا نیهم
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  رونی آن روز و ب یاز او نداشت و ده روز از ماجرا یخبر  چی سپهر گذشته بود  و حامد ه هیماه از تنب کی
زند که   یرا دور نم   شمیتحر گریآسوده خاطر شده بود که د یگذشت که کم  یکردنش از خانه اش م 

 اش گند زد!  شانهیتلفن باران به تفکرات مثبت اند

زنگ زد و گفت دو روز است که سپهر به خانه بر    شیبود که باران برا کشنبهیساعت نه صبح روز  قایدق
 نگشته!  

 را گفت و قطع کرد!  نیهم

اوست و   ری ... نه گفته بود تقص ایبود، نه گفته بود ب  شتری ب  شیچيزي نگفتنش از صد فحش برا نیهم
 اضافه گفته بود! یکلمه ا ینه حت

دستش را به نشانه نه  دیتا نگاهش را د یشده بود... فروغ رهی خ  یبه دست به فروغ یگوش  حامد
 تکان داد! 

 ... یبر   ذارمینم  یتا کار رو تموم نکن-

اضافه  یکه فروغي به تازگ  یینگاه کرد که مشغول خواندن نوشته ها یو به دختر  دیکش  یپوف حامد
 کرده بود.  

 به او نداشت!    یحواسش به خواندن بود و توجه  تمام

 کرد!  یانداخت و تک سرفه ا شیجلو زی م یرا رو لمنامهیف

 .... یزدیخانم ا-

 برگه ها بلند کرد  یسرش را از رو مخاطبش

 بله!-

 به سمتش خم شد  یاش نشسته بود کم یمبل کنار  یکه رو نطوریهم یجد  یلیخ

 سوال داشتم ازتون! -

 را داشت  یزمان کاف  یبردار  لمیاش انداخت... هنوز تا ف یگذرا به ساعت مچ ینگاه یزدیا نگار
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 بفرما راحت باش!  -

 داد و گفت:  لشیتحو یلبخند حامد

 . یبده راحتم کرد  رتی ... خدا خادی بدم م ی لیحرف زدن خ  یاز کتاب ییخدا-

 گذاشت.  زی م یکه در دست داشت را رو ینامه اضافه شده ا لمیو چون خودش ف دینگار خند-

 شده مگه؟ یچ-

 و دستانش را در هم قفل کرد.   دیکش یق ینفس عم حامد

   گم؟یو اون شما رو نشناسه؟ از نظر شهرت م نیبه نفر چند بار برخورد داشته باش ایشده -

 داد.  لشیتحو یفکر کرد و لبخند یکم  نگار

 رهی نگ لمیآره سه حالت داره که تحو-

 و دوستم نداشته باشه!  ادی از من بدش ب نکهی... اکی

 !  ارهی خودش ن یمغرور باشه که به رو نقدر یا نکهیا دوم

 نباشه!   الی و سر لمیو کال اهل ف  لمیاهل ف نکهیسوم ا و

 با خودش فکر کرد!   حامد

آمد! از بخت بدش هر سه مورد   یهم از او بدش م دی و سريال نباشد! مغرور که بود... شا لمیف اهل
 ممکن بود در موردش صدق کند! 

که به خود گرفته بود  یفکور  افهیداد و با همان ق یزدینگار ا لیتحو یو تشکر  دیکش یق یعم  نفس
 نامه را برداشت و مجدد با خودش مرور کرد!  لمیف

  ینماند تا فروغ  یرا برداشت و از گروه جدا شد... حت نشیماش چیسکانس او را گرفتند سوئ نیتا آخر 
 کرد و خودش را به خانه باران رساند.  یحرفش را بزند... با سرعت رانندگ 

 در خانه گشوده شد! بعد  یا قهیخانه را زد و دق زنگ
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 ! دیای بماند تا خودش به سراغش ب اطیخواسته بود در ح  باران

اما تمام حواسش به  زدیتا عصر در مهد مانده بود و تمام مدت با بچه ها سر و کله م نکهیباران با ا 
 اش در خانه بود!   ی خال   ینبود سپهر و جا

 

 **** 

اش   یو در گوش ستادهیا اطیر درخت پرتقال گوشه حکه کنا  دیآمد حامد را د  نیی پله را که پا  نیآخر
 !کندی کنکاش م

گفت تا به او   یداده بود که با خودش م لشیلبش نشست! آنچنان قول مردانه تحو یرو  یپوزخند
... اصال از کجا معلوم که د یآ  یو به سراغش م کندی سپهر چکار کرده کار و بارش را ول م دیبگو

 کاسه نباشد؟  کی یدستشان با هم تو

شرمنده سرش را   ییگرفت و با رو ینگاه از گوش  عیکرد که حامد سر یتک سرفه ا دیکنارش که رس  
 انداخت!   نییپا

 ندارن!  یکدوم ازش خبر  چیمشترکمون زنگ زدم اما ه یبه همه دوستا دیسالم... باور کن -

 حواله اش کرد!  ینگاه مشکوک باران

 باور کنم؟ ن؟یدگر یدنبالش م نیاز صبح دار یعنی-

 !دیو نگاه از او دزد دیبه گردنش کش یدست حامد

 نه.! -

 کند به خنده انداخت! یعصبان  نکهیا یو صادقانه نه گفت که باران را به جا حی صر نقدریا

 انگار شرافتتون به باد رفته! -

 متعجب نگاهش کرد!  حامد

 !  دیرس  یبه نظر م باتریداد و ز  یزد بانمک تر نشانش م یکه م  لبخند
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در وجودش بود که او را به سمتش  یز یچ  کینداشت اما  یعروسک  یبایگونه نداشت.. صورت ز چال
 اش بشود!  یدوست داشتن  سیمغناط نیا الیخ  یتوانست ب   یو نم کردی جذب م

 گشت!  یکه مدت ها دنبالش م یکس

 ... زنگ زده بود تا سنگش را با او وابکند! اوردیخودش ن یاش بود اما به رو رهی متوجه نگاه خ باران

کدام از  چیروز روز ه یس نیدر ا قایاش تو زرد از آب آمده و دق یم یصم قی رف  دیبود تا بگو آمده
 که داشته را اجابت نکرده!  ییخواسته ها

  زیر یها کهی داد... به حرفها و ت  یآرامش گوش م  یدخترانه  یزد و حامد فقط به صدا  یحرف م باران
آنکه کنارش   یاو باشد... حرف بزند ب  خواستینداشت! فقط م یتوجه  دادیم  لشیکه تحو یدرشت و

دهد فقط سرش را به   ی گوش نم  شی نشود که چرا به حرف ها  یاز او شاک نکهیا یمعذب شود و برا
 ! دادی تکان م شی حرف ها دیتاک شانهن

فقط سر تکان   یآدم آهن نیع  نطوریشده که ا زشیچ کی بشر  نیکه ا دیفهم  یباران هم که خر نبود م  
آدم را   نگونهیتا آدم شود و ا دی کوب یچنان فرق سرش م ییدهد... دست خودش بود با دمپا یم
 نکند!  وانهید

 !اورد یطاقت ب  نتوانست

 حرفش را زد!   آخر

 گم؟یم یمن چ نیفهم یاصال م-

 دست در خانه را نشانش داد!  برخورد با نی از ا یهم سرش را تکان که داد باران شاک باز

 ی لطفا بفرما-

 

 اعتماد کنم! تونمی... اشتباه از  من بود فکر کردم مرونیب دی

 خودش را جمع و جور کرد...   عیسر حامد
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 یتا آخر شب با اردنگ دمیبفهمم کجا رفته! قول م  گردمیم نقدریاالن که هنوز شب نشده.. اما ا-
 !  نجایا ارمشیب

 !  ستین یبه سخنران  د یگفتن از عمل کار برآ م یآقا حامد... از قد نیداد  ادیقول ها ز نیاز ا-

 

 ! نی اریسرم ب   نیخواست  ییاگه قولم قول نشد هر بال نباریا-

 سمت در رفت و قفلش را گشود،برگشت و چشم در چشم باران گفت:  به

 !  شمی شب مجدد مزاحم م-

دوستش او را   نیود سپهر را شناخته بود اما هنوز بهتر! اما وجدیو باران به دل خوش حامد خند  رفت
 نشناخته بود!  

 حدس و گمان باران درست از آب در آمد!  

 داده باشد! حی ترج  طیسپهر کم آورده باشد و فرار را به ماندن در آن شرا شدیحامد هم باورش نم خود

  یالیشمال، در و یاز روستاها یک ی تک تک دوستان مشترکش زنگ زده بود... بالخره رد او را در  به
 خودش گرفته بود!  یم یصم بایاز دوستان تقر یکی  نیشاه

تا بفهمد در کدام   دیسه روز طول کش قایکه به باران قولش را داده بود، دق  یهم نه تا آخر شب  آن
 سوراخ خودش را پنهان کرده است!

شرمنده بود که مانده بود چه کار کند! آخر کار هم گفتن   نقدریبرخورد با باران را نداشت و ا یرو
 صالح دانست!  یز یرا به گفتن هر چ قتیحق

  یرو یار د یگفت! باران فقط لبخند معن شیبود را مو به مو برا دهیباران برگشت هر چه که فهم نزد
 لبش نشست و خواست تا آدرس آن روستا را به او بدهد!

کرد تا خودش آنها را به سراغ سپهر   ی او را راض ادیکرده باشد با اصرار ز یحداقل کار  نکهیا یبرا حامد
 ببرد!
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 شمال شدند! یبلند حامد راه  یشاس نیسوار بر ماش ریصبح روز بعد به همراه ماه من باران

 نی... باران هم اولدیبگو یز یچ کردی حامد جرات نم  یمحض حکم فرما بود! حتتمام مدت سکوت  در
 نبود.  یمناسب خوشگذران  طیکه آن شرا  دانستیتجربه شمال رفتنش بود اما خودش هم خوب م

  ندیهر چه زودتر سپهر را بب خواستی و دلش م دیچرخ  یم  گرید ییتمام فکر و ذکرش به سمت و سو 
 و رو در رو حرف دلش را بزند! 

 

 پارک کرد.  یسر راه  یاز رستوران ها یکیرا کنار  نیماش  یبعد از دو ساعت رانندگ  حامد

را از داشبورد   یکاله لبه دار  نکشی اضافه بر ع نباریچشمش گذاشت و ا یرا برداشت و رو  نکشیع 
 و سرش کرد. دیکش رونیب

 ن؟ یاز رستوران رو دار یاحتماال قصد دزد-

 به سمتش برگشت!  عیحرف باران سر نیبا ا حامد

 جان؟ -

 ! دی کش یقینفس عم   یالیخ   یو کوفت را باران در دلش گفت و با ب جان

که همه ملت شما را   نیمهم باش  نقدر ی... گمون نکنم انی زن ی مشکوک م نیهر جا بر افهی ق نیبا ا گمیم-
 بشناسن!

 را مرتب کرد.   شی جلو موها نهیقرار داد... و از ا شی کالهش را برداشت و در جا ناچارا

 .م یناهار بخور میبر دیکن  داریخانم رو ب   ریماه من  دی... فقط لطف کندییچشم... شما امر بفرما -

 غرق در خواب نگاه کرد و گفت :  ری و به ماه من دیکش  یق ینفس عم باران

... به خوابهی کم م یل یخ  ریماه من نکهی... دوم استمیغذا خوردن ن یاصال در حال و هوا نکهیاول ا-
آرامش هر   نیخوابش برده باشه، پس صد سال ا ینجور یا دمیخصوص بعد از مرگ داداشش اصال ند

 ! نیبرگرد  نیغذاتون رو بخور نیبر نی... شما هم اگه گرسنه ارمیگ یرو ازش نم  یچند موقت
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  یزدنش شاک نکی بود چقدر باران از ع دهیرا برداشت، فهم  نکشیو مجددا ع دیکش یق یعم  نفس
 ! شودیم

 ! یز ی خوام چ  ی... منم نمنی ... شما نخورگهینه د-

شانه اش به خواب   یکه رو یر یجلو به باران و ماه من  نهی از آ هیچند ثان یرا که روشن کرد برا  نیماش
 شد.  رهی رفته بود خ

 شد و سرش را بلند کرد!اش  رهی متوجه نگاه خ باران

 کند!   هیکرد نگاهش را توج یسع حامد

 دارم.  نیبالشتک تو ماش نی شیم تیاگه اذ-

 اطرافش چشم دوخت.   عتینگاه از او گرفت و به طب باران

 !نیفت ی... من راحتم شما راه ب یچ  یعنی نیبفهم  نیدینچش ییتنها-

را   یکس چی ه ری! جز ماه من دید یاو را م  کباری داشت حداقل  یدوست پسر  ایتنها بود! اگر نامزد  پس
 ناراحت!  ایخوشحال باشد  هیقض  نیدانست از ا یبود! نم  دهیبا او ند

 باشن!   انیافتاد در جر ینکرده اتفاق ییرو به چند نفر گفتم که اگه خدا میبا شما اومد نکهیالبته ا-

 واقع به حامد برخورد!  به

 در سرش داشت!  یالی ن چه خداشت و بارا یچه قصد او

نخورده بود اما   یز ی چ چیاز شب قبلش ه نکهینگه داشت... با ا یزد و نه حت یتا مقصد نه حرف  گرید 
 ! نداخت یبه باران ن ینگاه  گرید یکرد و حت یسره تا شمال رانندگ کی

 . دندیبعد از ظهر بود که به مقصد رس 

 کرد! دا یکرده بود را پ یکه سپهر در آنجا خودش را مخف یکه گرفته بود مکان  یبا چند تماس  حامد

 شد!  ادهیپ  نیرا پارک کرد و از ماش  نیماش
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 رفت،  یبار بود به آنجا م   نیاول یبه اطرافش انداخت... برا ینگاه

 جا سر سبز و بکر بود! همه

چشم  ش یرو به رو یچوب یالی وکرده بود و حاال به  ی را ط یادیز  ریروستا مس نیبه ا  دنیرس یبرا
 دوخته بود!

 شد.  ادهیپ  نیاز ماش باران

در گل فرو رفت و به   شیقدم پا نیآنجا گل آلود باشد چرا که با اول  نیزم نقدریا کردی را نم فکرش
 حس فرو رفتن در باتالق را داشت! محض راه رفتن 

 یلحظه ا یشد که اگر حامد برا رشی دست و پاگ تیوضع  نیا نقدریسمت حامد که قدم برداشت ا به
گرفت به حتم   یباران پشت سرش در شرف افتادن است و او را نم  دید یسرش را برنگردانده بود و نم

 !شدیود مگل آل شیاز سر تا پا

پارک کرده بود و تنها   الیو به دور از جاده مخصوص و ی بد یرا جا  نیخود حامد بود که ماش  ریتقص 
 گل آلود آنجا!  نی که مقصر حامد است نه زم دیبود باران نفهم  نیکه آورد ا  یشانس

 بروند!  اطیح یباران کمکش را قبول کرد تا به قسمت ماسه ا  ناچارا

 شده بود!   یشلوارش  ِگل یبه پاچه شلوارش انداخت، پاچه  ی... نگاهتادسیماسه ها ا  یکه رو آنجا

 کرد و شروع به نق زدن کرد.    یاش را خال یباران دق دل دند یماسه ها که رس به

 جاعه که اومده؟   نجایخدا لعنتش کنه ا-

 گرید یا کهی خواست در عوض کمکش ت  یباران آزاد کرد... نم  یدستش را از  دور بازو عیسر حامد
 بود!  یکاف شیکار که علنا دزد خطابش کرده بود برا  ینجاینثارش کند! تا ا

 آخه؟ ادیب  نجایتا ا یچجور  ر یماه من-

 در فکر بود که حامد جوابش را داد.  باران

 !  نجایا ارمی را م نیماش  رمیمن م-
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 زور قورت داد!  دهانش را به  به سمتش برگشت که حامد آب  زی چنان ت 

 حال، از رو نرفت! نیبا ا اما

 ... گفتم!نیبش ادهیمن نگفتم شما پ-

 باران را کم کرده است!  یبار رو نی اول  یپرداخت که برا ی سکوت کرد و حامد در دلش به شادمان باران

شود  ادهی پ نیخواست از ماش   ری برگشتن و تا ماه من نیکه باز شد هر دو به سمت ماش  نی ماش در
 زدند:  ادی همزمان فر

 نشو!" ادهی"پ

 ! کردی هوا و ماشين مانده بود و متعجب به آن دو نگاه م انیم  شیپا  کی ریمن ماه

 رفت!   نیکرد و با سرعت به سمت ماش  دایرا پ   ریمس  نیبهتر حامد

که باران بود برد   ییشد و ماشين را به سمت جا  نیرا ببندد و سوار ماش  نیخواست در ماش  ریماه من از
 را نگه داشت! نیبا باران ماش یمتر یلیدر فاصله م قایو از عمد دق

 گشود. ری ماه من یشد و در را برا ادهیپ  نیماش از

آورد اما ماه    یدر م  یقائل بود، هر چه باران نچسب باز  یاد یاحترام ز شی مادرش را داشت و برا حس
 بود!  یمهربان و دوست داشتن ریمن

 حامد آن غول  نکهیتوجه به ا  یدو به نزد باران آمدند و باران ب هر

 

 اشاره کرد! الیپارک کرده بود به و کشیشاخ و دمش را نزد  یب

 گه؟ید نجاستیا-

 قبل تو خونه بوده مطمئنم!  قهیاالن زنگ زدم... تا پنج دق نیهم-

 را محکم گرفت  ری داد و دست دراز کرد و دست ماه من لشیتحو یباشه ا باران
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 رو به حامد گفت:  و

 !میگردیما بر م نیباش   نجایشما ا-

 شد!  الیو یراه  ریرا گفت و به همراه ماه من نیا

 

داشت    یگذرد... اما از آنجا که به اخالق مهربان باران آگاه  یچه م الیدر دلش نبود بفهمد در و دل
زد، اما خودش هم خوب   یآتش م یگار یداد و اگر اهلش بود، همانجا نخ س  حی رجماندن را به رفتن ت 

 ! دیحرف برادرش نه بگو یوقت رو چیتواند ه یدانست نم  یم

پک را کام گرفته  ن ینخ آتش زده بود و اول کی یکنجکاو یو از رو  کباریفقط  یسالگ 16در  یوقت
 کلمه گفته بود:   کیبود... برادرش مچش را در ته باغشان گرفته بود و همانجا تنها 

 " کنهی و نابودت م سوزهی"نکش!بد م

 !  دیو فقط به هنرش چسب دی دود ها را خط کش نیآن روز کال دور تمام ا  از

 

** 

 

 برگردند!و باران  ری تا ماه من دیطول کش قهیفقط پنج دق یکمال ناباور  در

 گرفت و به سمتشان رفت!  نیاش را از ماش تنه

 برم چک کنم!  نیخواینبود مگه؟ م-

 و سرش را بلند کرد دیکش  یقی نفس عم ریمن ماه

 !میبر ستین یاگه زحمت  د،یرو شن دیشن یم دیکه با یینه پسر جان؛ بود... حرف ها-

 شده بود! رهیدهان باز به هر دو خ  ای حامد



 او خودش باران بود

139 
 

دست من بود دو ساعت فقط کتک   دیباور کن دیهم طول نکش قهی.. بخدا پنج دقمیهمه راه اومد نیا-
 !دیکش  یزدنش طول م

 درد داره!  شتریحرفا از کتک زدن ب  یبعض نهیمسئله ا-

 شد!  رهیباران خ  به

 کار استاد بود.  نیحتم باران در ا به

 اشاره کرد!  نیچشم در چشمش به ماش  باران

شما تو    نکهی... بازم ممنون که با امیریگ یم نینداره... خودمون ماش یمشکل ن یای ب نیخوا یاگه نم-
 ! با اجازه...نی کمک کرد نینداشت یر یتقص چیماجرا ه نیا

 سد راهشان شد!  حامد

  یم نیی کار شما اومدم... مگرنه وقت اضافه ام کجا بود... بفرما یمن برا ه؟یچه حرف نینه ا-
 رسونمتون. 

 

را شکست!  هر سه به عقب  الیکل سکوت و ینعره ا یرا کامل باز نکرده بود که صدا  نیدر ماش هنوز
 برگشتند! 

  خارج شد و تا خواست به سمتشان حمله کند، حامد الیاز و  ییبرهنه بدون کفش و دمپا یبا پا  سپهر
 از آن دو بخورد! یکیدستش به   یرا گرفت و نگذاشت حت   شیجلو

به گوشش زد...   یمحکم  یلیس  دیایبه خودش ب  نکهیا  یبرد و برا  اطیاز ح یبه زور او را به گوشه ا  
 سپهر ناباورانه به حامد نگاه کرد. 

 اش را گرفت و فحش بارش کرد!   قهیاو را لو داده  یحامد جا نکهیاز ا یشاک بعد

 ! یعرضه لعنت   ی... بیفروش ی دخترک م نیرو به ا قت یکه رف  دهیرس  ییکثافت کارت به جا یتو-

 داد!  لشیتحو یدر جوابش پوزخند حامد
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 ؟یسوز یم یدار  ینجور یکردن که ا کارتی چ قهیپنج دق نیتو ا-

 آتش فشان نبود!  یشباهت به گدازه ها یب  شی ها نفس

و با آن چشمان به خون نشسته   دیکش یزند نفس م  یم رونیکه از دهانش آتش ب  ییاژدها چون
 شد  رهی اش به حامد خ

 یتو یکارتن خواب ها گهی ... عرضه ندارم... بهم مستمین یچ یمن بدون پول بابام ه گهیبهم م-
دونن اصل و نصب من  ی... همه عالم و آدم مگهیاز من هستن.. داره چرت و پرت م شتریب ابونیخ
... دهی چرخ  یها سمتم ماومدم همه جا انگشت نما بودم و همه نگاه ایکه دن ی... من از روز هیچ
 ....نم

 : دیحرفش پر انهیبه م حامد

رو آوردم   نایا نجایاومد... من تا آخر رفاقت باهات کنار اومدم که تا ا رتیگ یچ یمنم منم کرد نقدریا-
  یندارم اما من بودم تف هم تو صورت نم ی... اونا رو کار یبه پولت نناز  نقدریو ا یتو آدم بش دیشا

بدون   یو بفهم  یبسوز  یچ نیکردن که ع  یکار  ،ی چیبه جفتشون با ه  زادیدست مر یانداختم... ول
همه ادعا  نیمنم منم کردن هات کار دستت داد که با ا نی! بالخره ایستی ن  یچی بابات ه یپوال

به اسم   یقی! من که از امروز رف یایهم بر ن  یعاد یزندگ هی و از پس   یسیخودت وا یپا یرو ینتونست
 نداشته باش!   ییخدا  یسپهر ندارم... اما تو آدم شو و ادعا

دفاع از   یاش شد و پشت بندش برا چارهیهوا نثار دماغ ب  یب  یاش را ول کرد تا برود اما مشت قهی 
 پرت کرد.  الیو اطیسپهر زد و او را کف ح ی  نهیسبه  یخودش لگد

متعلق به او بود به   الیکه و یپسر  یمفصل که اگر پا یجانانه شد و بزن بخور  یی شروع دعوا نیهم و
داد و  دنی کردند! پسرک با شن  یو کبود م  اهیرا س گریمرگ همد یآن دعوا باز نشده بود، آن دو تا پا

شد، اصال    اعاوض یکه متوجه خراب  نیبود و هم دهیکش  یسرک  اطیح به  الیآن دو از داخل و یادهایفر
 خودش را به آنها رساند.  یبا چه سرعت دینفهم

  نیکرده بودند و در آن ب گریتا باران خواست خودش را به آن ها برساند چند مشت و لگد را نثار همد 
سپهر بر صورت او نشست و لبش را پاره کرد! دعوا که به همت پسرک چهارشانه   یاز مشت ها یکی

 . گرفت شی خودش را در پ ریهم هر کدام مس یخواندن برا یآن ها از هم جدا شدند و با کر  دییخوا
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که تا آن زمان نثارش کرده بود، سوار  یسپهر و رفاقت لی بدل  یاز قباحت ب یشطرنج یبا اعصاب  حامد
خارج   الیگاز گذاشت و با سرعت تمام از و یرا رو شیبا سوار شدن دو همسفرش پا شد و  نیماش
 شد!

 زد.   شیدلش به حالش سوخت و صدا ریگذشته بود که ماه من یربع ساعت 

 به پانسمان داره!  از ی درمونگاه نگه دار... صورتت ن هیکاش کنار -

 نگاهش کرد!  نهیاز ا حامد

 ! خوردمی چوب رفاقت غلطم رو م یروز  هی دینداره... بالخره با یاشکال-

 ! دیکش ینثارش کرد و آه جانسوز  یلبخند تلخ  ریمن ماه

 

 

را نگه داشت و   نیکنار جاده حامد ماش  یاز رستوران ها  یکی کنار  ریساعت بعد به خواسته ماه من کی
 خ  نباریا

 

شد تا غذا را   ادهیپ  نیحامد و باران مقاومت کرد و خودش از ماش  یدر برابر تمام اصرارها ریماه من ود
 . ردیبگ

به   یاز ی. شب بود و ندیکش  یقیشد و نفس عم ادهیپ نی از ماش  ریشدن ماه من ادهی به محض پ حامد
 ! شیبودند برا ینداشت، چه قدر شب ها دوست داشتن  نکیع

 شدن نداشت!  ادهیبود و قصد پ نی باران افتاد که درون ماش را که راه رفت نگاهش به یقدم چند

 سمتش رفت و در سمت او را گشود. به

 ن؟ یشینم  ادهیپ-

 شد!  ادهیپ نی از ماش یداد و به آرام لش یتحو یممنون باران
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بزرگ رستوران متوجه زخم گوشه  یتابلو ییبخاطر روشنا دیشد و صورتش را د ادهیکه پ  نیماش از
 لبش شد!

 را گرفت   شیخواست برود که جلو باران

 ؟یی جا یدرمونگاه  میبر ن یخوایم ن؟یدرد دار ن؟یشد  یشما چرا زخم-

 شد.   رهیسرش را بلند کرد و چشم در چشم به او خ باران

 شما شرمنده ام! یهم من از رو ینجور یهم-

 شرمنده چرا؟ -

 گرفت!  نییرش را پا و س د ینگاهش را دزد باران

 !  دینیبب  بیخواستم آس یمن واقعا نم -

 حامد لبش به لبخند گشوده شد.  

 ... من ک..هیحرفا چ نینه بابا ا-

و تا باران خواست    دندیهر دو به سمت مخالف چرخ ینیرا تمام نکرده بود که با نور فلش دورب  حرفش
بست؛ بعد   شیهول داد و در را به رو نیاز چه قرار است، حامد او را به درون ماش  هیبفهمد قض

  لیکه سوار بر اتومب  دیخودش او را د یبالفاصله به دنبال عکساس گشت و درست در چند متر 
آسفالت به جا   یکه رو نینداشت و خط ترمز ماش  دهیاما فا د،یچطور به سمتش دو دی... نفهمشدیم

 ماند.   یباق شیمانده بود برا

 شدی پخش م یمجاز  یعکس در فضا نینثارش کرد و بر خودش لعنت فرستاد، فقط ا یبلند یِ لعنت
 ! خواندیم  دیفاتحه خودش را با

 به اطرافش انداخت.   یمتعجب از رفتار حامد نگاه باران

شده بود اما  زاتشیو تجه  نیتر متوجه آن پسرک عکساس با آن دورب قبل  یآن اطراف نبود، کم یکس
 !ردی از آنها عکس بگ خواهدیکه م کردی فکرش را هم نم 
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 مهم باشد!   نقدریمگر آنها که بودند که عکس گرفتن از آن دو ا اصال

 شکسته حال، به سمتش آمد!  یِ حامد با کشت 

 شد.  ادهیپ  نیاز ماش باران

 شود. کترشی برداشت تا نزد شیبه سو یقدم 

 شد؟  یچ-

 لبش نشست.   یرو یکه کامال متوجه تعجب باران بود لبخند ساختگ حامد

 حساس شدم.   یادینبود.. من ز یخاص  زیچ-

 باور کنم؟   نینبود؟ االن انتظار دار  یحساس  زی بعد چ نی تو ماش نی قشنگ منو شوت کرد-

 داد.  هیتک  نیو پشتش را به ماش  دیکش یق یعم  نفس

 ن؟ ی شناسیشما منو م-

 شده بود! وانهی، دمنگ نگاهش کرد باران

 سرش را به سمتش برگرداند.   دیسکوتش را که د حامد

 ن؟یشناسی نم  ای  نیشناسیم-

 نبود!  یبه شوخ   لحنش

  زی نفرت انگ  کهیو دوست اون پسر نیدار یدونم چ ینم  سانسیفوق ل ن یشما آقا حامد هست-
 ! نیهست

که گوشه لبش درد گرفت و اخش در   نقدرینگاهش کرد و بعد از خنده غش کرد؛ ا هیچند ثان  حامد
 آمد.

 باز متعجب بود!   باران
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شناخت اما خب    ینبود که او را نم ینفر   نیشک اول ی ب  ند،ی ب یاو را م نگونهیا کردی عشق م حامد
 بود! گریجور د  کی شیباران برا

 به سراغشان آمد! زریفر  سهیک  کیو با  دیسر رس ریحرفش را ادامه دهد که ماه من خواست

 یها یمال مشتر  نکهیاصرار کردم... مثل ا یلیرستوران گرفتم، البته جا نبود خ رونی تخت ب هی-
 شدن!   یمخصوصشونه اما باالخره راض 

 !  نیریو غذا بگ نی من که شما بر یمن بود... زشته برا فهیوظ -

 مادرانه نثارش کرد.  یبه سمتش آمد و لبخند  ریمن ماه

نابود   یرو بخاطر ما زد  یپیخوشت  نی... سر و صورت به ایزنی که م هیچه حرف نینگو پسرم... ا-
 ...یکرد

 و به دست باران داد!   دیکش رونیب  کیاز پالست یرا گفت و پماد و پنبه ا نیا

که   یستین ی ستیآرت  ای یشکر خدا خواننده اصورتش...  ی رو بزن براش حداقل مرحم بشه برا نایا ایب-
 !  یباش یها جوابگو یکبود  نیبخاطر ا یبخوا

 شد!  رهی و باران با دهان باز به پماد و پنبه خ دیباز خند حامد

 نجا؟ یداروخونه است ا-

 !  دیخند  ریمن ماه

 بهت!  گردونمیرستوران گرفتم گفتم برم سی نه باران جان... از رئ-

 

 به من؟ نیحاال چرا داد-

 ندارم... یخودش که مجروح شده منم که چشم و چال درست حساب -

 که نخورده!   ر یت-
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 چشمش جابه جا کرد.   یاش را رو نکیداد و ع لشیتحو یاخم ریمن ماه

 زدنا!  یحرف بزرگتراشون حرف نم   یدخترا رو مایقد-

که اصال مناسب   طیشرا نیدر ا  یخواست حت یمهر حامد در دلش نشسته بود و م بی عج ریمن ماه
 را بزند که مدت ها بود در دل حامد زده شده بود!   یز یاحوال او نبود حداقل استارت چ 

  یکس  کردیباران نشسته بود و خدا خدا م یتخت روبه رو یحالت ممکن رو نی به معصومانه تر حامد
قرار داشت که حصار   یدرخت بزرگ ری بود که تخت ز نیخوب آن مکان ا ازیو تنها امت ندیآنها را نب 

 ! ردیتوانست احتماالت را در نظر نگ یاما باز نم  شدیبه آنها م دید  نیاطرافش مانع کمتر

بود   نجایسرگرم کرده بود و جالب ا حیتسب یانداخت خودش را با دانه ها ری به ماه من ی نگاه باران
 !کردی اصال نگاهشان نم 

انداختن آن دو را   حی تسب یبودند و به جا یگر یجور د کی  میقد یبزرگترها دیبود تا بگو   شیجا  کاش
 کردند!  یو کبود م اهیس ییبا دمپا

 اشاره کرد!  شیبا انگشت به ابرو  حامد

 تر که شد چشم گشود و در پماد را باز کرد. ... آرام دیکش یق یچشمش را بست نفس عم باران

 یپخشش کرد... بعد با چسب زخم رو  یکه در دستش بود به آرامي کم یزخم گشاد و با پنبه ا یرو
 آنرا پوشاند.  

  ی... تا آن لحظه به وخامت احوالش پدیصورتش را با پنبه پماد مال  یچسب زخم زد و سه جا دو
  کیآورد... مثل  یدر نم  ید که حامد اهل آخ و آوخ کردن نبود و  لوس باز بو  نجاینبرده بود جالب ا

کبار  ی  یچشم دوخته بود که حت یپسر بچه مودب پنج ساله دست بغل بسته بود و تمام مدت به باران 
که   ییاز آن اتفاق ها یک ی ی که برخالف انتظارش حت یگر ی د زیچ  اینگاهش نکرد... از بخت بدش بود 

 افتاد!  یآنها هم اتفاق نم یلومتر یک کی خورد در  یرقم م ییصحنه ها  نیشقانه در چنعا یها لمیدر ف

خودش    هیشده، در چند ثان یلب خودش هم زخم دیکارش که تمام شد تا حامد خواست بگو  باران
صحنه  نیعاشقانه از ا یها هیتمام فرض زی لبش چسباند! تم یگوشه  یپماد به لبش زد و چسب زخم 
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افکار بچه گانه اش  نیبه ا خواستی بود که حامد دلش م نجایتعجب ا یکرد و جا کسانی را با خاک 
 بخندد! )):  ریس دل کی

انداخت... اما   یبه باران م یینگاه گذرا  یفقط حامد دزدک یدر سکوت کامل خورده شد و گاه گاه شام
خودش بود و هنوز در افکارش   یدر حال هوا کنارش نشسته... یپسر جنتلمن  نی او انگار نه انگار که چن

 پراند!  یداشت به سپهر متلک م

  کیخودش شروع  نیو ا دیرا در گردنش د یز ی لحظه که گوشه شال باران کنار رفته بود برق چ کی
دارد   یا قهیچه سل ییاخالق سنگ نما نیچن  نیبا ا یدختر  نیوار بود که بفهمد چن وانهید یکنجکاو

 رنهاز آن را نداشت... تا همانجا هم آقا وار رفتار کرده بود مگ شتریب  یاما خب جرات چشم چران
 بود! نی حسابش با کرام الکاتب

شب را به جبران   کیآن دو را، آن شب مهمان خودش کرد و حامد همانجا از او قول گرفت  ریماه من 
 !رفتی باران و بر خالف نظرش پذ یکند و او جلو یمهمان م

  زی ... اما انگار سرنوشت چدیای کش ب دید یآن نم یبرا یلزوم  گریکه د دارید نیدوست نداشت ا باران
 رقم زده بود! شی را برا یگر ید

 

 

 

* 

 

 

 

 سپهر گذشته بود. هیماه از آن شب و قض کی
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را خودش   الیر  کی یو حت دیسرپرست بخش  یب  یرا به بچه ها هیداد... کل د تی رضا  ریمن ماه
از سپهر   ی کال به همه سپرد اسم  زیو حامد ن  دیدور حامد را خط کش گر یاشت... سپهر از آن روز دبرند
 نبرند!  شیجلو

تلخ    قتیحق نیآورد اما به ا یخودش نم یبه رو نکهیانتقام خودش را گرفت... چرا که سپهر با ا باران
 خورد!  ینم یدرد چیبرد که بدون پول او به ه یپ

 یپاک خورده ا ر یرفته معلوم نبود کدام ش  شیبه مراد دلش پ زی همه چ کردیفکر م  یاما درست وقت  
خودش   یآرزو  نیاز برتر ا یخبر تصادف او را به پدرش رسانده بود و او بعد از رفتنش به آن سمت دن

و   دبود محروم شد و مجبور شد به کار در شرکت پدرش تن بده دهیزحمت کش  شیکه تمام عمر برا
 کشنده بود!  یج یزجر تدر کی  شیخودش برا نیا

 

 

 *** 

 

 

 

ماند و در آخر نتوانست در برابر خواسته  یم ری ماه من شی باران اکثر اوقات پ  ریاز فوت برادر ماه من بعد
...البته دی ایاو ب شیهر چند اندک را جمع کند و پ  لشیو مجبور شد تمام بارو بند دیای او کوتاه ب ی

سپهر نتوانسته بود در  رکه قبل ت  یی و همان جا ییقبول نکرد که در همان طبقه ساکن شود، طبقه باال
 قبول کرد تا به آنجا نقل مکان کند! هیرا انتخاب کرد و به شرط دادن کرا  اوردی آنجا دوام ب

  یبه نظر م  ییایبهشت رو کی باران و امثال او چون  یسپهر قفس و زندان بود برا یاگر برا  آنجا
 !دیرس
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و باران   اوردی سر خانه ب خواهدی م  ییبه او گفت هر بال  ریکه ماه من  یبهشت تر شد، زمان  مخصوصا
  کیخودش  یخوابه اش افتاد و آنجا را برا کیکوچک  یرنگ به جان خانه   یبالفاصله با چند قوط 

 کرد!  ییایخانه رو

  دیرس  ینم  وارید ی... قدش به آن باالکردی ا رنگ م ر واری بود داشت با زحمت د ستادهینرده بام ا یرو
که زنگ خانه به صدا در آمد و در خانه پشت بندش وارد خانه کوچکش   کردیاش م  یعصب نیو هم

 نثارش کرد!   یشد و همانطور که لبخند به لب داشت چشمک 

 مهمو -

 

 ن

 

 ؟ یخوا ینم

 ! دینردبان پر یجفت پا از رو باران

 د... ی... تو آخه واسه من همه کسواریمنو خجالت بده که با کله برم تو د نی همچ-

 اش شد! رهیشد و باران با دهان باز خ   دایحامد در خانه پ  ینشده بود که سر و کله  حرفش تمام هنوز

اومد تو  ادمیازمون... منم االن اومد  رهی بچه رو نگاه نکن... اومده قول دعوت شامش رو بگ  ینجور یا-
 کمکت کنه! ادیگفتم ب ییدست تنها

 .؟رد ی م بگدعوت شا دیایشده بود که ب دایاز دو ماه سر و کله اش پ بعد

 شک مغزش پاره سنگ برداشته بود!  یب

 ! امیممنون خودم از پس کارهام بر م -

 را باال زد و برس رنگ را از او گرفت!   دشیسف راهن یپ  نیتوجه به حرفش آست یاما ب  حامد

 اون باالها تخصص خودمه فقط! -
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 تاشو رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد!  ینرده بام فلز  یرو

 شد و چون بچه ها بغ کرد!   رهی خ  ریبا حرص به ماه من باران

 کرده بود.  یز یرا برنامه ر  ز یبود و از قبل همه چ ختهی ر شینقشه ها برا ریماه من اما

 بود. یاتفاق غرق در شاد  نیاز ا ریبود و ماه من  یو حامد در دلش عروس کردی م یخودخور  باران

کار کرده بودند اما با رنگ   عیبودنشان چندجا را ضا یبخاطر مبتد نکهیرا که تمام کرد با ا  یز یآم رنگ
گرفته شد و با وصل کردن  یز یرنگ آم  رادیاز ا یل یخ واریاز د  یقسمت یطرح ها رو یشابلون ها یز یآم

 به خانه داده شد. یشاعرانه ا یکال فضا  یدو چراغ کوچک رنگ

کردند... موکت را پهن کردند و چند تشکچه کوچک و   زیتمام که شد... کف خانه را تم  یز ی رنگ آم 
  یسه تکه که رو یتابلو کیخانه کوچکش بود به اضافه   لیبود تنها وسا دهیک باران خر  ییبالشت نو

 . دندیکوب وارید

اش را ول   یآنچنان  یحامد بود خانه و زندگ دست  دی رس یبود اما دنج به نظر م  زی خانه ناچ لیوسا
 /:  کردی دانست باران قطعا او را در گورستان چال م  ی ماند اما خودش هم م یو همانجا م کردیم

شب را   شودی گفت نم  یرا م نیرنگ ا یخانه عوض شود.. بو یباران پنجره کوچکش را باز کرد تا هوا 
 کند!   یآنجا سپر 

از تشک ها به   یکی  یرو یو سرش را برگرداند... حامد از شدت خستگخلوت گرفت  یاز کوچه  نگاه
 خواب رفته بود!

  ریکه ماه من فیآمد... ح  یبدش م شدیپسرخاله م نکهیخانه باران است! از ا  نجاینه انگار که ا انگار
خانه را به گور  نیآن هم در ا  دنیکه خواب دیرسیضمانتش را کرده بود مگرنه چنان به حسابش م

 ببرد!

.. ماه کردی وارد خانه شد و باران با حرص فقط به حامد اشاره م   ییو چا وهیم  ینی س کیبا   ریمن ماه
 مصداق ک" بچه تو کارت نباشه" !  نیداد به هم  لش یتحو یلبخند ریمن

 کرد.  داریرا در خواب خوش رها کرده بودند ب  یکساعتینشست و حامد را که  نی زم یرو
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هنگ کرد   بهی چند لحظه بخاطر حضورش در آن خانه غر یبرا یشد و حت  داریاز خواب ب یج یا گب حامد
لبش نشست و دستش را به نشانه  یاما نگاهش به باران با آن چهره عبوسش که افتاد لبخند رو

 در هوا تکان داد!   شیسالم برا

 معمول جوابش با اخم و برگرداندن سر بود. طبق

 در بره!   تی رو بخور تا خستگ تیی و چا وهیبندازم... م شی راره ترش... من قنویولش کن ا-

 به باران اشاره کرد!  یچشم  ریکرد و ز  رینثار ماه من   ینشست و تشکر  نیزم   یچهار زانو رو حامد

 بشه خدا رحم کنه! یچه ترش -

 !خوردی کنار پنجره، فقط حرص م ستادهیو باران ا دندیرا گفت و هر دو با هم خند نیا

 کنه؟  یزندگ نجا یا ادی پسره ب نیمن برم ا یخوایتعارف نکنا... م ر یماه من-

 برداشت تا پوست بکند.    وهیرا از ظرف م بیس  کی ریمن ماه

  یآفتاب نجایا یبخاطر تو ه ستی ... بخاطر من ک نشهی نم  داشیپ نجایبچه هم ا نیکه ا یاگه تو بر -
 !  شهیم

 !ندازدیبه حلق حامد بپرد و او را به سرفه ب  ییبود تا چا یجمله کاف نیهم

  ایو  یز یخواست دلبسته چ یاما نم دیفهم  ی حامد را م  ینگاه ها یسکوت کرد... خر نبود و معن  باران
 بشود، از دوست داشتن واهمه داشت! یکس

 شد.  رهی خ  ریاه منتمام به م تی آورد و از خانه خارج شد و حامد با مظلوم یبهانه ا باران

 ؟ یمهمون ادیب  یکن یمجسمه اخم رو راض نیا شهی ... میعاقل و روشنفکر هست  نقدریشما که ا-

 را در دهانش گذاشت.   بی از س یا هیتک ریمن ماه

 کجا؟  ؟یچ یمهمون -

 چرخاند.  یداد و به آرام یرا که تا نصفه خورده بود درون دستش جا ییچا وانیل حامد
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 .  نیای... دوست دارم ب م یدار یخانوادگ ی مهمون هیهفته  نیآخر هم-

 شد!  رهیتر به او خ  یبرداشت و جد  وهیدست از خوردن م ریمن ماه

 

 ه؟یو دليل اومدن ما چ-

 ! دی اش کش یشانیبه پ یدست  یبا درماندگ حامد

نکنن و دست از سر   یدختر بهم معرف نقدریکنم که ا ی باران رو به پدر مادرم معرف خوامیراستش م-
 بذارمش تو عمل انجام شده!   خوامیم نی نگ یز ی کچل من بردارن... البته شما بهش چ

مال  نیاما ا یکن  شی ... بعد هم خوبه که به پدر و مادرت معرفکنهی که باران قبول نم یدونیخوب م-
 !نی باش   ریانگار کارد و پن  نکه یکه باران هم دلش با تو باشه نه ا هیزمان

 مطمئنم.  زنهیحرف شما حرف نم  ی... اون رودمیکن بقيه اش با من قول م  شیشما راض-

خوش خوشانش بود در   یداد و حامد که حساب تی رضا  ری اصرار کرد تا بالخره ماه من نقدریا حامد
 دلش کارخانه قند راه انداخته بود! 

  یباران لباس یبرا نکهیکه به نظرش آمد ا یز یچ نیو اول  به فکر فرو رفت ری حامد که رفت ماه من 
 بخورد! یکه به درد مهمان  ردیبگ

 

 

 **** 
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... در آخر هم لباس  یمهمان یلباس برا  دیروز تمام تمام پاساژ ها را با باران گشت به بهانه خر سه
  کیخودش   یرد و برانظرش را جلب کرد و باران را مجبور کرد همان را بخ  یرنگ یو ساتن زرشک   پوریگ

 .  دیرنگ خر یمداد یکت و دامن مجلس

 باران سرش نق زد بماند... چقدر اخم و تخم کرد هم که جدا!  چقدر

به صورت دست نزده اش بزند و باران با    یبرود و دست شگاهیکرد تا به آرا یباران را راض یچه اصرار  با
 یدخترانه ا  حیمل  شیرفت! البته فقط اصالح کرد و آرا شگریدست آرا ریبار ز نی اول یبرا ری اجبار ماه من

  یبر نم ییبه جا  ری من اهم یمهمان  ی برا  ریتغ  ی... کمامدیصورتش کاشت... خود باران هم بدش ن  یرو
 خورد! 

 

 *** 

 اش خودش را برانداز کرد.  یبی کوچک ج نهیاز آ  ستمیبار ب  ینشسته بود و برا یصندل یرو

 !  یرو درآورد  نهیآ نی... پدر ایبابا خوشگل شد-

 . امی و دوستات خوب به نظر ب  لیفام یجلو  خوامیم-

 شد!   ادهیپ نی نثارش کرد و به همراه باران از ماش یپول را به راننده داد و تشکر  ریمن ماه

 دارم؟  لی خودم؟ من اصال فام  لیجشن فام میبر میخوای گفتم م یمن ک-

 با دهان باز به خانه روبه رو اشاره کرد!   باران

 ست؟ ی تو ن لی خونه خفن خونه فام نیا ییخدا-

 اش را مرتب کرد!  یشد و شال زرشک کی... به او نزددیخند  ریمن ماه

 !نمی بی باره م نیخونه هم اول نی... اشهیمحله باز م نیباره پام به ا نینه دختر جون... من اول-
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 ! افتدی بود از تعجب پس ب کینزد باران

 م؟ یکردم! نکنه اصال دعوت نشد ریتغ  نقدریکجاست؟ من بخاطر تو ا نجایپس ا-

 دست او را گرفت و دنبال خودش کشاند. ریمن ماه

 وراج نبودن! نقدریدخترا ا مای... قدایحرف نزن و دنبال من ب نقدریا-

 درندشتش انداخت! اطیبه آن خانه بزرگ و ح ییباران بغ کرده دنبالش رفت و فقط نگاه گذرا 

 انداخت!  یبدر م  زدهیس ادیفقط آدم را  اطیها و درختان سمت راست ح  چمن

  ریرنگارنگ اطراف آن... از آنها بود که تنها امسال باران و ماه من یو گل ها اطیبزرگ گوشه ح   حوض
 . ندی توانستند بب یها م  الیو سر لمیفقط در ف

که به سمت   یحال تعداد افراد نی.... با ا کردندی م یط دی را با یادی که تا ساختمان مسافت ز اطیح از
 !ستیا یشلوغ یبود و مشخص بود مهمان  ادیرفتند ز یساختمان راه م

گشودند  همانان یم  یبه رو دهیمتحد الشکل لباس پوش  نیدر ساختمان را مستخدم  نکهیمحض ا به
 بردند!   یتازه به عظمت آن خانه قصر مانند پ  ریباران و ماه من 

 آن خانه نرفته بودند! یاندازه  یکار کردن هم به خانه ا   یبرا  یبزرگ و پر زرق و برق بود که حت نقدریا

 را گرفته بود!  ریماه من یکه قصد گم شدن ندارد بازو یبچه ا نیبودند و باران ع حرکتی دو ب هر

 !میبرگرد یای... مخورهینم  نجاهایبه ا مونی... ما گروه خونریماه من-

باران گرفت و خواست که خودش را کنترل کند و دهان از تعجب باز مانده   یاز بازو یشگونین  ریمن ماه
 اش را ببندد!

را   شانیآماده کرده تا لباس ها شانیرا برا یبه سمتشان آمد و گفت که اتاق نیاز مستخدم یکی
 دست باران را گرفت و به دنبال مستخدم به راه افتادند!  ری ض کند و ماه منعو

نداشت،   یا دهیکرد فا یمهمان  نی شدن ا الیخی اتاق که تنها شدند باران هر چه اصرار به رفتن و ب در
و دامن کلوش   پوریگ نیآورد و لباسش را مرتب کرد... آست رونی مانتواش را ب ریدر آخر هم خود ماه من 
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... با باران  بوداش واقعا او را برازنده کرده  یو کفش براق زرشک دیرس  یم شی که تا مچ پا  پوشیگ
دخترانه و معصومانه بود و صد البته جذاب ترش کرده    پشیتا آسمان فرق کرده بود! ت نیگذشته زم

 بود!

 خنده اش گرفت! دیکه به صورت بغ کرده و ناراحت باران رس  نیرد و همسرش مرتب ک  یرا رو  شالش

 ببرمش سر سفره عقد!   خوامیگرفته انگار م افهیق نی همچ-

 زشته!  ایکم به خودت ب  هی دختر

 خدا زد پس کال اش ازت خوشش اومد! دیشا  ندتیدوتا آدم بب  دیبا حداقل

 برا خودم؟  شوهر تور کنم نجایا یعه... نکنه منو ترگل ورگل کرد-

 اش را مرتب کرد  یروسر  نهیدر آ ریمن ماه

 دیسمتت... گفتم خودم دست به کار بشم شا ادی ب کنهی جرات نم   یچکیه  یکنی از بس اخم و تخم م-
 شد! یفرج 

 !افتدیبه خنده ب  ری باعث شد تا ماه من نیباران را باالخره درآورد و هم   غیج

 

  یکه حت یمراسم  نی بار بود در چن  نی مگر باران قصد خروج داشت! اول یاز اتاق خارج شد ول ریمن ماه
 ی با ا  ستیدانست متعلق به ک ینم

 

  رونیبه او غالب شد و او را دنبال خودش به ب  ریدر آخر زور ماه من شد،ی سر و وضع آماده حاضر م ن
 کشاند!

حس   یخودشان و آنها را به خوب  انیبه مهمان ها انداختند تفاوت م یتا پا در سالن گذاشتند و نگاه 
 !دیباریشان م  یاز سرتاپا ییکردند! ثروت و تجمل گرا

 . کردیهم مثل باران معذب بود و حضور در آنجا را دوست نداشت اما بخاطر باران تحمل م ریمن ماه
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را برداشتند...  یدن یبه سمتشان گرفت هر دو جام نوش نیاز مستخدم یکیکه   یدنینوش  ین یس با
به هوا رفت و سمت   غشانیکف و دست حضار و ج  یکه باران خواست به جام لب بزند صدا نیهم

 راست سالن شلوغ شد.

 قهیچند دق  شد،ی گشت... فلش بود و عکس که گرفته م  یم  ینگاه کرد، انگار به دنبال کس  ریماه من به
 تا جو سالن آرام گرفت! گذشت 

  ن یاز حضار نگاهش را چرخاند و هم یخالص شد و با عذر خواه یشگیهم یکه از شر مزاحم ها حامد
و مارک دارش را مرتب کرد و به سمت آنها قدم  د یکت سف ی قهی دیرا د زشیکه دو مهمان عز

 نثارش کرد.  یلبخند دیتا او را د ری برداشت... ماه من

مزاحمش شود پا تند کرد و   گرید  یکس نکهیتش به او بود باران بود... قبل از اکه پش یطبع دختر  به
 خودش را به آن دو رساند.

 !  نینذار یادب  یمنو به ب ری تاخ کنمی ... خواهش منیخوش اومد یل یسالم... خ-

 را نگاه کرد!   شیسرتاپا ریمن ماه

 . دیرس یدامادها به نظر م  مثل

 ؟ ینگفت  یز یچ تهینکنه امشب عروس  ی... ولیچقدر مشغول بود  دمینه پسر جان... د-

 وکراوتش را شل تر کرد!   دیخند حامد

 انشاهلل... -

که دردش را   ریبود که پشتش به او بود و متوجه حضور او نشده بود! ماه من یحواسش به باران   تمام
 سمت خودش چرخاند.باران را گرفت و به  یلبخندش را خورد و بازو دیفهم

 ؟ ییدختر کجا-

اش جا خوردند! گونه اش قرمز شده بود و چشمانش طور   افهیق دنیکه برگشت هر دو از د باران
 ! دی رس ی به نظر م یگر ید

 تو!   یشد ینجور یخدا منو مرگ بده چرا ا-
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 آه از نهادش برخواست!   دیجام را که در دستش د حامد

کنارش    زی م یاو را گرفتند، حامد جام را از باران گرفت و رو یبازو ری هر دو ز افتدی باران خواست ب تا
 گذاشت. 

 باران را تا طبقه دوم بردند، چرا که آنجا خلوت بود.  ری کمک ماه من با

تخت گذاشت و   یدر اتاق حامد را باز کردند و باران را با همان حال به داخل بردند! حامد باران را رو 
 تا دکتر را خبر کند. خواستیبا اضطراب م ریماه من د،یکش یق ینفس عم

با دست به صورت خودش   دنشی به محض شن  ریگفت و ماه من شی را برا هیبا خجالت تمام قض حامد
 زد!  یلیس

  یرا به باران داده بود و او از تشنگ  یدنینوش  وانیبود و دو ل امدهی خوشش ن یدن ینوش  یاز بو خودش
 ! دهیرا سر کش یبود چه کوفت دهیبود و اصال نفهم  دهیش سرکشا یهر دو جام را با تمام تلخ

کند و   یبرود تا بتواند به خانواده اش حداقل او را معرف رون یکرد تا ب  یرا راض ری حامد به اجبار ماه من 
 ! دیایباران اگر حالش بهتر شد به سراغ او ب 

اما   ند،یدر کنار خودش بب ستادهیا یچقدر دوست داشت باران را با آن لباس و صورت دوست داشتن  
که مدت ها بود دل از او  یبود تا دختر  ختهی که برنامه ر ینبود و درست در شب اریانگار شانس با او 

تنها    شتخت خواب اتاق یرو  یاتفاق مسخره ا نی کند با چن  یربوده بود را به خانواده اش معرف
 بگذارد!

 یبه خواب رفته   یمعصوم و دوست داشتن یکه نثار چهره  یا رهی را روشن گذاشت و با نگاه خ  آباژور
 از حسرت از اتاق خارج شد!  یبا کوه  ریباران کرد به همراه ماه من

 داد. لشیتحو  یوارد اتاقش نشود و او هم چشم یسپرد تا حواسش باشد کس  نیاز مستخدم یکی به

اش همزمان از پله ها باال آمد... به خاطر سر   ژهیاز مهمانان و گرید یکیرفتند   نییا که پاپله ه از
 از اتاق ها استراحت کند.  یک یدر  یکه داشت به اصرار مادر حامد آمده بود تا کم یدرد

اتاق از سمت چپ مقصدش بود...   نیدوم اورد؛ی آب ب یکم  شیباال سپرد تا برا ن یاز مستخدم  یکی هی
 تواند مزاحمش شود!   ینم یهمان که گفته بودند آنجا که برود احد و ناس 



 او خودش باران بود

157 
 

چه  یرفت که برا ادشیآشپزخانه و دستورات خانم خانه شدو   یکارها ریدرگ نیی در طبقه پا مستخدم
 آمده!  نییبه طبقه پا یکار 

  دایشد و اتاق مورد نظر را پ یدن ینوش الیخ  یب  ستیاز مستخدم ن  یکه خبر   دید یطبقه باال وقت در
 در را چرخاند، آباژور گوشه اتاق روشن بود... پس المپ را روشن نکرد! رهیکرد و دستگ

را باز کرد و کراواتش را از سرش   راهنش ی انداخت... دکمه پ یدسته صندل یآورد و رو رونیرا ب  کتش
 ها کرد. تخت ر یپرت کرد و خودش را رو یآورد و گوشه ا رونیب

تخت به   یرو  یاش دختر  یوجب  ک ی درست در  دیبود که نفهم نیسنگ نقدریکه خورده بود ا یدن ینوش
 خواب رفته است!

 

 چشمانش را گشود! یواهمه ا چیه ینشد! آرام و ب  داریاز مدت ها با کابوس از خواب ب  بعد

 بود! دهیرا خواب   یساعت کیرا بلند کرد تا ساعتش را نگاه کند...  دستش

  نیکرد و هم نیی با تعجب و ترس تمام سرش را پا خوردی اش م نهیس یکه به قفسه ا یحس نفس با
جن زده ها از او    نیافتاد که محکم او را در آغوش گرفته و به خواب رفته بود، ع  یکه نگاهش به دختر 
  رهی خ خترکزد به د یهزار م یکه رو  یکه در گلو خفه کرده بود با ضربان قلب  یدفاصله گرفت و با دا

 شد!

تخت برخواست و   ی... از رودید  یصورتش را پوشانده بود و صورتش را نم ش ی بود و موها  کیتار 
به خودش انداخت... خدا را هزار بار شکر کرد با   یکه در تنش بود انداخت... نگاه یبه لباس ینگاه

 از او سر نزده!  یخورده بود غلط اضاف زبانیکه به اصرار م یآن کوفت

را تند بست و کتش را برداشت... خواست برود اما منصرف شد... به عقب  راهنشی پ یها دکمه
 به دخترک انداخت!  یا  رهی برگشت و نگاه خ

 دارد!  ینیسنگ نیب به اشده که خوا شیدایاز کجا پ نیا

 ! ندی شد صورتش را بب  کنجکاو
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  یبا چه پرش دیدر به صدا درآمد و او نفهم  رهیکه خواست به سمتش برود دستگ یدرست لحظه ا اما
 خودش را پشت در پنهان کرد! 

 افتاد! یپسر  ی هیداخل اتاق سا در

 وارد اتاق شد... اما در اتاق را کامل نبست! یآرام به

 کرد! کینزد واریرا به گوشه دخودش   بيشتر

 نور کم رنگ آباژور پسرک را شناخت.. حامد بود! ریز

 تخت نشست  یسمت تخت رفت... رو به

 ش را کنار زد... در صورت  ختهی ر  یموها یبه دخترک غرق در خواب شد، دست برد و به آرام  رهیخ 

 را تحمل کند! یگر ید یکنار در بود و مجبور بود که عشقوالنه ها پسرک

 دوست دخترش!  اینامزدش بود  ایحتم  به

باشد که بارها نزد او   یهمان دختر  دادیها نبود! پس احتمال م یبرنامه ها و دخترباز  نیحامد اهل ا 
 را کرده است!  فشیتعر

د چطور خودش را از آن مخمصه رها کند! نکند  حال مانده بو  نیشده بود و در ع   شتریاش ب یکنجکاو 
 شاهد آن باشد!   دیدر اتاق با یداشته باشد و او چون مجسمه ا یکه برنامه ا

تمام شود... حضور حامد در اتاق جدا و    یو خوش ری به خ  هیقض کردی شد و خدا خدا م  خیتنش س یمو
 جدا!  ییحضور خودش در آن اتاق کذا

تخت را در آغوش گرفته و به   یدختر رو یقبل پسر  قهیتا چند دق ردبی م یدرصد هم حامد پ کی یحت
 !کندی و گور خودش را با دستان خودش م شدیم الیخواب رفته واو

آن  انیکه م یصورت دخترک و کس دنید یاش برا یاش شده بود... "کنجکاو رهی با عشق، خ حامد
 ! "کردی م دنشیبه د کی او را تحر زیاز همه چ  شتریب دهیرا برگز  یکیهمه انتخاب و خواهان 

 چسباند! واریاتاق باز تر شد و پسرک خودش را به پشت کمد گوشه د در
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 مسن وارد اتاق شد. یزن

 نشده هنوز؟  اریهوش-

او را کنار باران در آن  ریبود که ماه من دهیو هم ترس دی تخت برخواست... خجالت کش یاز رو حامد
 است! دهیحالت د

 بود!  دهی تفاوت باشد... ترس  یحامد در مجلس شده بود نتوانسته بود ب  بتی که متوجه غ ریمن ماه

توانست دختر   یناآشنا بود و نم بهیغر کی شیحامد قائل بود اما باز او برا یکه برا یتمام احترام با
 مردم را تنها بگذارد!

 گرفت!   ریکه در دستش بود را به سمت ماه من یوان یل حامد

 که تنها اومدم!  دی آوردم براشون... ببخش یرفع خمار   یبرا نویا-

 نگفت!   یز ی چ ریمن ماه

 را از او گرفت و کنار باران نشست! وانیل

... اما تنها بودن باهاش  دهینم دنیاجازه د و کنهیاخم و تخم م یلیخ  هیدر حالت عاد یدونم وقت یم-
 درسته؟ یحالت نیچن یتو

 گرفت!   نییسرش را پا حامد

بار   نیتمام شود... اول یکس یتیث یح  یب  متینکرده بود که به ق  ییاش خطا ی وقت در زندگ چیه او
با او   یآنکه نصبت یبال را سرش آورده بود که ب نیا زشیدختر و زبان تند و ت  کی یمحل  یبود که ب

 شود! رهیو به او خ  ندی تخت بنش یپروا رو یب  نینچنیداشته باشد ا

که مادرش او را سرزنش کرده در هم رفته  یپسر بچه ا  نینگاهش به صورتش افتاد که ع ریماه من 
 شده! یخودش مرد گنده ا یبود و انگار نه انگار که برا

! تو یکرد یمنم صدا م  یایب ی خواستیم ،یهست یکه چجور  شناسمی! بابا من مهیا افهیچه ق نیا -
 ؟یکردی م کاری پسر تنها بره تو اتاق خواهرت چ هیمن...  یخودتو بذار جا
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 !  دیاش کش یشان یبه پ  یدست حامد

 بود! دهیخجالت نکش نقدریاش ا یتا کنون در زندگ-

 !! دیببخش-

 کرد که دلش به حال او سوخت!  یعذرخواه   ریصادقانه از ماه من نقدریا

 ! دمیبه خوردش م نویا کنمی م دارشیخودم ب   رونی برو ب-

 

 ندانست چطور از اتاق خارج شد...  حامد

 تکان داد و لبخندش را قورت داد!  یبه محض خروجش سر   ریمن ماه

 ...یول هینی ریدرد ش  یعاشق -

 باران رفت.   را با خودش گفت و به سراغ نیا

 کرد و تکانش داد شیبار صدا چند

 تخت نشست! یبود رو دهیچ یکه در سرش پ یرا باز کرد و با سر درد وحشتناک  شیبالخره چشم ها تا

 ؟ یبخواب   نجایا ی... تو اومدشهیداره تموم م یدختر مهمون -

 اش را فشرد!    ی شانیبا دست پ  باران

 !؟ کنهیدرد م یل یسرم خ ر یماه من-

 که حامد به او داده بود را به سمتش گرفت.   یوانیل  ریمن ماه

 !یش یبخور بهتر م نویا-

 د،یرا از او گرفت و سر کش  وانی ل یمعطل  یب  باران

 باران تکان داد!  یاز تاسف برا یسر  ریمن ماه
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 یدختر خوب! اول با یکشیسر م  ویتو چرا همه چ-

 

 ! یزده ها سر بکش  یقحط نیبعد ع  یمزه کن یبو کن د

 !خورمیمن م ی بده آره... اما تو زهرم به من بد گهید یکس-

 تخت برخواست.  یاز رو ری من مام

... تا من برم و برگردم خودت رو  ییسازه... ده بار تا حاال رفتم دستشو یمن نم یبه معده  نایا یغذا-
 !رونی ب  ایمرتب کن ب

 شد!   رهی با تعجب به اطرافش خ باران

 نجام؟ ی.... اصال من چرا انمیبب سایوا-

خانم... شام هم  یدی... تا االن هم دو ساعته که خوابدیکه نبا یخورد ی ز یچ هی یاول مهمون -
 بهت برسه!  گشیخوردن... پاشو حداقل ته د

 واقعا من غش کردم؟ -

 به سمت در قدم برداشت.   ریمن ماه

دارن   یفرنگ یی... باال دستشونییا پ  ایحرف نزن... موهاتو مرتب کن و لباست رو درست کن ب  نقدریا-
 !  ینیبهتر بب  کنم ی المپ هم روشن م  نیپله ها منتظرتم...ا  نیی... پاادیمن بدم م

 و مجال نداد که باران بپرسد چطور او را تا طبقه دوم باال آورده!  رفت

 . دیرا سر کش وانی... و ته مانده لدیکش یق ی ماساژ داد... نفس عم یاش را کم یشانیپ

 آمد.  نییتخت پا یرو از

 کمر بند لباسش را مرتب کرد و دامنش را تکاند تا صاف شود.  

 بلندش کل صورتش را گرفته بود!  یموها ستاد،ی اتاق ا یقد نهیآ یجلو
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 اجنه افتاد.... ادیخودش به  دنیمحض د به

 اش گرفت!   خنده

شالش   ریاال بست تا از زب  پسیبست و بعد با کل یرا دم اسب  شیسرش را در دست گرفت و موها کش
 . دیاین رونیب

 نگاهش به خودش انداخت.  نهیآ در

 را داشت.   ششیبود آرا دهیدو ساعت خواب  نکهیا با

کنار تخت افتاده بودند.. خم شد و هر   دیدر اتاق چرخ  شی کردن کفش ها دایزد و به دنبال پ یلبخند
که خم شد تا کفش   نید... همتخت نشست تا کفش قاب دارش را به پا کن یدو را برداشت... رو

 افتاد که کنار تخت افتاده بود!  یاش را به پا کند نگاهش به کراوات مردانه ا یزرشک

 شد و کراوات را برداشت.  خم

 شد. رهی تعجب با او خ با

 تخت انداخت!  یگفت و رو یا یعطرش به سرفه اش انداخت و ا یاش گرفت... بو ینیب  کینزد

 هست!  یاش مال هر ک  قهیچقدر تنده... خاک تو سل-

تخت را نگاه کرد برخالف تصور   ری نشست و ز نیزم  یرو  عیش سرانگار که برق گرفته باشد  بعد
 برخواست! نیزم یو از رو  دیکش یاز سر آسودگ ینکرد... نفس دای پ  یز یاش چ  یمنکرات 

 . دیتبدارش کش یبه گونه  یبرگشت... دست یقد نهیسمت ا به

 دخترانه نثار خودش کرد.  یزد و خنده ا یآمد... ناغافل دور خودش چرخ  یحالت به او م نیا چقدر

 شانه و لباسش مرتبش کرد.   یرا برداشت.. سرش کرد و رو  شالش

گشاده از اتاق خارج   یصاحب مجلس در حد انفجار کنجکاو شده بود با لب دنید یکه برا یدر حال بعد
  یباق  شتریب یقلبش لحظه ا ستادنیاست که تا ا ینگاه کس نیذره ب ری تمام مدت ز دیشد و نفهم 
 نمانده بود! 
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بود آنقدر   دهیدانست آنچه که با چشمان خودش د ی لحظه در همان حال بود خودش هم نم  چند
 !دیگنج  یشوکه کننده بود که در باورش نم  شیبرا

 ! بردی خورد همچنان در همان حال به سر م ینم  اش زنگ یگوش اگر

 رهی به سمت تخت رفت... نگاه خ ندازد ی ب یآنکه به شماره نگاه   یخواست جواب بدهد قطع شد و ب تا
 شیرا به نما   شیقبل دخترانه ها ی قهیکه تا همان چند دق یدخترک  یخال  یانداخت. به جا یا

 گذاشته بود! 

 د! شد کراواتش را برداشت... بو کر خم

 بدش آمده بود! متشیاز عطر گران ق چرا

 !دیکش  یقیرا در دستش فشرد و نفس عم   کراوات

... 

 پله ها انداخت! نییبه پا ییاتاق که خارج شد از همان جا نگاه گذرا از

  شیدایمهمان ها به دنبالش گشت که در آخر در کنار پدر و مادر حامد پ نیسر چرخاند و در ب نقدریا
 کرد!

 راه پله را در دستش فشار داد!   یچوب ی نرده

به سمت آنها   مینگاه کند مستق گر ید یآنکه به کس یآمد... و ب نیی شده از وجود او از پله ها پا مسخ
 قدم برداشت!

 

اش جدا شد و به سمت او   یو از جمع خانوادگ  دیرا دکه حامد او  ستادیدر سه قدمي آنها ا درست
 آمد!

 آرام زد!  یضربه ا شیگشاده و شارژ شده به بازو ییرو با
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 !ینکردم... تو کدوم اتاق بود  داتیگشتم پ ی... هر چیباال... زنگ زدم برنداشت یمامان گفت رفت -

گل   شیبود و گونه ها هستادیکنار همان زن مسن ا ری بود که سر به ز یاما نگاهش به دختر  او
 انداخته بود!

 پسر! ییکجا-

 از دختر گرفت و به حامد چشم دوخت!   نگاه

 کدوم اتاق بود! دمینفهم  کردیدرد م نقدر یاز اتاق ها بودم... سرم ا یک ی یآره... تو-

 به او انداخت!  یو نگاه مرموزانه ا  دیخند حامد

 ؟یرو تور نزد  یکه کس انایاح-

 شد! رهیبه او خ  متعجب

 ؟ یچ-

 ی گمونم خوش گذشته بهت که دکمه هاتو اشتباه بست-

 نداشت!  یادی ز یکردنش فاصله  یتا قالب ته  همانجا

 به خودش انداخت  ینگاه

 گفت!  یراست م حامد

 رفت!   ی بهداشت   سیکرد و به سمت سرو یعذرخواه

  ییدستش را دو طرف روشو را باز کرد و مرتب بست... راهنشی که کرد دو دکمه اول پ یکار  نیاول
 شد! ره ی به خودش خ  شیروبه رو نهی گذاشت و در آ

 به صورتش زد.  یآب

 دانست با خودش چند چند است! یهم نم  خودش

 



 او خودش باران بود

165 
 

 

از باران و ماه  یخوش به سمت پدر و مادرش برگشت اما اثر  یمتعجب از رفتار مهمانش با دل  حامد
 نبود!  ریمن

 مادرش نگاه کرد!   به

 مامان؛ باران کجا رفت.؟-

 داد!  شیبه ابرو ین یبا پوزخند چ   مادرش

  یدختر ب   هی یهمه دختر ترگل ورگل و با اصل و نصب رفت نیا نی... بیسال سن دار  یاز س شتریب-
 ؟ یانتخاب کرد شهیر یپدر مادر و ب 

 لبش در جا خشک شد!   یرو  لبخند

 ؟ ی گفت یز یمامان نگو که بهش چ -

 ! دادی را م یالتماس و درماندگ  یبو  حنشل

اش  یا روزهیلباس ف  یروم ی قهیبه  یبلوندش را به پشت گوشش فرستاد و دست  یموها مادرش
 . دیکش

 ؟ یانتخاب کرد ی طرفدار داره چ یکه کل  یکس یبهش گفتم امشب تولد توعه... برا-

 تولد!   ادیگفت خبر نداشته م اونم

 ...ادیکارا فقط از امثال شماها بر م  نی... ایمنو زد یمخ بچه  یچ یخوب با ه  یلیگفتم خ منم

باران را به گور   یبر دهانش گذاشت و خودش را لعنت کرد... گند کاشته بود! به حتم آرزو یدست حامد
 ! بردیم

 که متوجه احوال او شد دستش را گرفت!  مادرش

 ست؟ یشد! حالت خوب ن  ن یاوا! چرا رنگت همچ -
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  یبلند خودش را به اتاق ییرا گفت و با سرعت و گام ها نی... ای... بد خراب کردیمامان خراب کرد-
 کند رساند.   شانییکه به مستخدم سپرده بود آنجا راهنما

 از آنها نبود...  یبه در زد اما اثر  یا تقه

 ها رو نگاه کرد.... به حتم در سالن نبودند! مهمان

  الی خ یو کادو بود اما حامد در برابر چشمان متعجب همه ب کیلد شروع شده بود و نوبت ک تو جشن
 شد و از سالن خارج شد. یمجر  یصدا زدن ها

  یبا چه سرعت داندیکه با سرعت در حال خروج از خانه هستن! خدا م دیآن دو را د اطیدر ح کینزد
 خودش را به آنها رساند و صد راهشان شد! 

 تا حرفش را بزند  خواستیم یو با باال بردن دستش مجال   زدینفس م نفس

کنار زد و پنجره را باز کرد... حامد چقدر تقال  شتریپرده را ب د،ید یپسرک از پشت پنجره آنها را م 
هم به باران حق رفتن و   ریماه من یکالم بود. حت  کیاما حرفشان   ندی ایتا ببخشند و کوتاه ب کردیم

به سمت   دی و نا ام ستهشک  یداد... در آخر حامد مغلوب آنها شد و بعد از رفتن آنها با دل ینماندن م
 ساختمان برگشت. 

را در دستش فشرد و   نشیماش  چیکوتاه سوئ یو با مکث کردی همچنان رفتن آن دو را تماشا م پسرک
 تعلل از ساختمان خارج شد!   یبرا متوجه خودش کند   یآنکه نگاه یب

 دانست!  یسه آمده بود خدا م نیبر سه ا چه

 

* 

... خوش  ندی او را بب یرفت! باران اما قبول نکرد که حت یعذر خواه یبعد از آن شب بارها برا حامد
گذاشت که   ینم  یدر آن مهمان ی حامد است، پا زبانیم  دادی درصد هم احتمال م کیگفته بود اگر 

 کنند! رشی هم مست شود و هم تحق

 باران گل فرستاد! یبار حامد برا چند
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 ! ختیر یدستش م ی را رو  یاما باران هر بار آب پاک ندیبار خواست تا حداقل او را بب چند

 اولش را بخشش باران گذاشته بود!  تیکه داشت، اولو یاما با تمام مشغله ا حامد

  یخودش و زندگ یکارها ریداد و درگ ینم ی وقت حرف زدن و عذرخواه همان زمان که باران به حامد 
 یرا به پسر   نیی پا یاش را فراهم کند آپارتمان طبقه  یکمک خرج  نکهیا یبرا  ری اش بود... ماه من

به نزدش   ید گردد و پدربزرگش به زو یاست، به دنبال کار م بیشهر غر نیاجاره داد که گفته بود در ا
 او را نوشته بود! یاجاره نامه   ستیرط که تنها نش  نی! با ادیآیم

شوند و باران که خودش   یو نوه اش ساکن م رمردیپ کی  نییو تنها به باران گفته بود که طبقه پا  تنها
باالخره قصد دارد  ریتنها فقط لبخند زده بود و خوشحال بود که ماه من د،ید یدر آن خانه نم یرا کاره ا

 کند! یبا خانه برادرش و خاطرات او خداحافظ

 

 

 

* 

 

 

 

به   یرا سبک تر کرده بود کم شی گذشت و باران که کارها یم دیهفته از سکونت مستاجر جد کی 
 بدهد!  یر و سامانخانه را س  اطی شود و ح  ری خودش وقت داده بود تا کمک حال ماه من

 آنجا به باد رفت!  دنیو د اطی اش به محض پا گذاشتن در ح یتمام خوشحال اما

 به او نبود! یاز ین  گریرو به آن رو شده بود و د  نیاز ا اطیح

 گل ها گرفته بود از دستش افتاد و خودش را لعنت کرد! یکه برا یکود  ی سهیهمانجا ک 
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 را زد.   ریمن ماه یاز پله ها باال رفت زنگ در خانه  یشاک

 گشود.  شیبا لبخند در را به رو  ریمن ماه

توجه به چشم غره   یبدهد مقنعه از سرش کند و ب  ی آنکه به او مجال یبغ کرده وارد خانه شد و ب باران
 !  دیکوب  نیرا به زم شیچون بچه ها پا ریماه من یها

... فردا اگه باز کمرت درد گرفت  می کن  زیو باغچه رو تم  اطی با هم ح امی من ب یمگه قرار نشد صبر کن -
 آخ باران کمرما... گفته باشم!   ینگ گهید

پرت   یمقنعه را گوشه ا یا لجباز کرد تا مقنعه را سرش کند اما باران ب یشد و سع کشینزد ریمن ماه
 کرد. 

  یتو نم ؟یدیکارا بهم بگو چرا حرف منو گوش نم  نیا یتو خونه لخت بگردم اصن.. به جا  خوامی_م
 ندارم؟  ای رو تو دن یچک ی من به جز تو ه  یدون

هر دو   نیزم  یرو یا شهیش وانیکه با افتادن  ل دیمانده بود چه بگو شدیکه رنگ به رنگ م ریمن ماه
 . دندیسالن چرخ گریبه سمت د

  یعذر خواه ری برداشت و رو به ماه من نیزم  یرا از  رو وانی مبل نشسته بود خم شد و ل یکه رو یپسر 
 کرد!

 از دستم افتاد! دیببخش-

 ! کشندی رفت چطور نفس م  ادشی... امدین رونیلحظه انگار نفسش ب  کی یبرا باران

 به عقب برداشت!  یقدم

 سر باران انداخت!   یمقنعه را برداشت و رو عیمتوجه اوضاع شد، سرکه  ریمن ماه

... امروز  ومدنی ... منتها هنوز نکنهیم  یهستن... با پدر بزرگش زندگ نییپا یمستاجر طبقه   شونیا-
  رشیاومد کمکم و کارها رو زود سرو سامون داد، خدا خ یمنتظر تو باشم... ول  خواستمیهم من م

 رو درست کنه منم... نکیس  ری ش  بده... اومد باال تا
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بود که سال ها در    ی! تمام نگاهش... رنگ به رنگ و هر حرم نفسش فقط تنفر دیشن ینم گرید باران
 دلش غمباد شده بود!

توجه به صدا زدن   یخارج شد و ب  ریاز خانه ماه من  دیبگو یز یآنکه چ ی ب یبا چه سرعت  دیاصال نفهم 
 او از پله ها باال رفت و خودش را در خانه کوچکش حبس کرد.  یها

 شد!  یتکرار م شیداشت برا یکابوس لعنت کی

 است! دهیهمه آن را فقط خواب د شودی م داری ب یبخوابد و وقت  خواستی آنها که دلش م از

 داشت!  آرزو کی در خانه اش چمپاتمه زد... به پنجره چشم دوخت و فقط آن لحظه از خدا تنها  پشت

 !نیباشد!هم دهیخواب د فقط

 

 آن روز تمام مدت در مهد حواسش با خودش نبود! یفردا

  ینم  دیکوش یدر سالن خانه اش جا گذاشته بود و هر چه م ری مبل ماه من یرا روز قبل رو  حواسش
 توانست برش گرداند! 

 !دیای به خانه ب رتریخودش وقت اضافه کرد تا د یکرد... چقدر برا یرا چطور سپر   روز

که در نظرش آمد چراغ   یز یچ ن ی شد به خانه برگشت و اول کی هوا تار یوقت شهیاز هم رتریآمد! د و
 بود! نییپا  یروشن طبقه 

 در خانه نباشد!   یو کس  ندیب  یفقط اشتباه م کردی نگاهش کرد! انقدر که آرزو م چقدر

 ناغافل به عقب برگشت!  اطی دن در حباز و بسته ش یبا صدا اما

 !کردی بود و نگاهش م ستادهیدر دست پشت سرش ا کیبود... با دو پالست خودش

 محوش کند!   نیزم  یکس نفهمد فقط از رو چیکه ه یجور   کی خواستی م دلش

 نبوده است! یخاک  یکره  نیا یوقت رو چیکند که انگار ه  ستشیسر به ن یجور  کی
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 کوچک شود!  نقدریخدا، ا ی بزرگ نیبه ا ی ایدن شودی مگر م آخر

 بزند از کنارش گذشت تا به خانه اش برود،    یآنکه حرف ی... بدیکش یق یعم  نفس

 بخواهد در خانه را لمس کند باران با سرعت خودش را به او رساند و سد راهش شد!  نکهیقبل از ا اما

 ! پراندی خانه م نی و را از اا  دیکه با او حرف بزند، اما مجبور بود... با خواستی نم دلش

را داشت، فقط پخته تر و   افهی... همان قستادیاو ا یدر چشمش... همانجا پشت در و روبه رو چشم
 ! دیرس  یمردانه تر به نظر م

 را باز کند اما باران نگذاشت!  رهیگفتن ندارد دستش را دراز کرد تا دستگ یبرا یحرف  دید یوقت  پسرک

 کرده بود!  قیآرام نبود... انگار تازه خشم به بدنش تزر گرید شی ها نفس

 باال گرفت!   دیتهد یرا به نشانه   انگشتش

 افراخته"!؟   ای"برد نمینحست رو بب ختیر  خوامی... نمرونی گم شو ب نجایاز ا-

 کرد!  یرا با نفرت تمام بر زبان جار  نامش

 نگفت... فقط نگاهش کرد! چیه ایبرد

 ! دیکش  ادیرا باال برد و بر سرش فر  شیفتار آرامش صدار  نیاز ا یعصب باران

 ! رونیگمشو ب  گمی! میکرررر -

 باران گذاشت...   فیدستان ظر یرو یو دستش را به آرام  دیکش  یق ینفس عم ایبرد

 دم گوشش خواباند!  یا یل یبا شدت تمام س باران

 ...یبه من دست نزن عوض-

... اما خواندی بود فاتحه خودش را م ای برد یجا گرید یرا خشم گرفته بود که هر کس شی سرتاپا نقدریا
عغده سال هاست   نیکند... اما خبر نداشت ا  یعغده اش را خال شی بود تا دخترک روبه رو ستادهیاو ا

 ! ستی بخشش ن یبرا  یدیام چیه گریدوانده و د شهیدر تنش ر
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باران خم   یدست دراز شده  رید و در خانه را باز کرد و از ز را فشر رهیدستش را دراز کرد، دستگ ایبرد
 شدو وارد خانه شد!  

 ! کردی به حتم اگر اسلحه داشت همانجا کارش را تمام م  باران

 شد!   رهیسالن نشست و به باران خ  یمبل گوشه  یگذاشت و رو ز یم یرا رو دشیخر کیپالست  ایبرد 

 ! دادی عذابش م  یگر ید زی از هر چ شتری که کرده بود ب  یسکوت

 !ستادیاش با کفش وارد خانه شد و مقابلش ا یذات  تی با همان عصبان  باران

 خودش سکوت کرده بود... انتظار داشت او سر صحبت را باز کند اما قصد حرف زدن نداشت.  چون

 برخواست.   ایبرد

 قهوه؟ ای یخور ی م ییچا-

 ها به خنده افتاد! وانهیلحظه باران منگ شده نگاهش کرد... بعد چون د کی یبرا

 قهوه؟!   ای خوردیم یچا  پرسدی و م دهیهمه سال او را د نیاز ا بعد

 اش پرت کرد!  نهیآورد و به سمت س رونی ب شی خشونت تمام دو کفش اسپورتش را از پا با

 نشان نداد!  یواکنش چیه

 داد! یاو حق م به

 که به خوردت بدم؟  ی دار  وام،خیمن زهر م -

 نگاهش کرد!  رهیباز هم خ   ایبرد

 ! دی لرز  یبند بند وجودش م  شیروبه رو دخترک

 سمتش قدم برداشت... اما باران از او فاصله گرفت!  به

  یلومتر ی... تا شعاع دو کیکنیخونه گورت رو گم م نیو از ا  یکنیرو جمع م لتیامشب بارو بند  نیهم-
 بشه!!    داتیپ یمنم حق ندار 
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 !دیرفت و در خانه را با شدت هر چه تمام تر به هم کوب  رونی برهنه از خانه اش ب یرا گفت و با پا نیا

 رساند!   ریکرد و خودش را به خانه ماه من یکی ها را دوتا  پله

 زودتر در خانه را باز کند! ری تا ماه من خواستیو م زدی پشت سرهم در م یمعطل یب

تخته آشپزخانه گذاشت و با عجله به سمت در   یکه مشغول فراهم کردن شام بود کارد را رو ریمن هما
 !دیترس  دیرفت... در را که گشود و باران را با آن صورت برافروخته د

 شده! شی زیچ یافتاده!؟ کس  یشده دختر، اتفاق یخدا! چ ای-

 .دیکش  یق یکمرش را صاف کرد و نفس عم د،یایحالش جا ب نکهیا ی... برازدینفس نفس م  باران

 حرفش را زد!  ری به ماه من رهی را بلند کرد و خ  سرش

  ریمستاجر خوب گ هیکه خودم برات  دمیکن... قول شرف م  رونیرو ب   نییپا یکه اومده طبقه  نیا-
 !ارمیب

 با تعجب نگاهش کرد!    ریمن ماه

 یآوردن و پله کم داره... کل ری رو گ  نجایرد که اذوق ک یتا اومد کل رمردهیکنم! بنده خدا پ رونشی کجا ب-
 کرد!  ری خ یدعا

 دهانش از تعجب باز ماند! باران

 رمرد؟ یکدوم پ -

 و او را به داخل خانه کشاند.  دیدستش را کش  ریمن ماه

... من که روم  نجایکرد و خوشش اومد از ا فیتعر ی... کلنجایپسره... امروز اومد ا نیبابا بزرگ هم -
 !چارهی کرده ب کاریفسخ شده... اصال مگه چ یهفته ا هیاتون  کسالهیبخوام بگم قرارداد  شهینم

 بسته بود...!  کسالهی قرارداد

 را بست!  شیچشم ها باران



 او خودش باران بود

173 
 

 تکانش داد  ریمن ماه

 چت شده دختر؟ -

 د، یکش یق ینفس عم 

 

گفت! که نامزد سابقش را در خانه  ینگرانش نگاه کرد، چه م یبا آن چهره   ریگشود و به ماه من چشم
  ستی را راست و ر زیخودش همه چ  دیاو خبر نداشت! با یکه از گذشته   ری اش جا داده؟ ماه من

 ! کردیم

 

 *** 

که انقدر اصرار   یرا تنها بگذارد آن هم وقت  ریآمد ماه من ی توانست خودش از خانه برود، دلش نم  ینم
 ماندنش کرده بود! یبرا

اتفاق   نیکه از ا یدرست ی  جهیبا گذشت زمان درست شود.. تنها نت  زیگذاشت همه چ یم دیبا
 بود!  ن یشد هم بشینص

  یدمش را رو نطوریا دیآدم هم حساب نکند، شا یکند، او را حت  یمحل  یرا گرفت که ب  مشیتصم
 گذاشت!   یم رونینه بو قدم نحسش را از آن خا  گذاشتی کولش م

 

 

* 

 

 

* 
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رفت، تا آنجا که امکان  یدوبار به خانه سالمندان م یدر مهد بود و هفته ا شهیها به روال هم صبح
  ایکه در کوچه  ینداشته باشند و گاه گاه یکرد تا برخورد یخارج م   ایبرد درسی داشت خودش را از د

 ! کردی اصال نگاهش نم  خوردندی به هم م اطیح

 بر وفق مراد باران بود!  زیگذشت و همه چ یبه خانه م  ایاز آمدن برد  یماه کی

 و سالم کرد! ستادیمالقات کرد و به احترامش ا اطیرا در ح  ایماه بالخره پدربزرگ برد کیبعد از  تا

افتاده و  یی داشت و شانه ها یسالخورده و خوش پوش بود، قد نسبتا بلند   یبزرگش که مرد پدر
برابر اصل    یچشمانش بود که کپ رادشی چروک خورده... تنها ا یشان یرنگ و پ  یر خاکست ییموها

 !دادیباران را رنج م  نیبود و هم  ایبرد

گشاده  ییباران با رو دنیبه محض د کردی اطراف باغچه را عوض م یکه داشت خاک گلدان ها رمردیپ
پاسخ   یسالمش را به گرمآورد و جواب  رونی اش را ب یباغبان  یبرخواست! دستکش ها نیزم  یاز رو
 داد 

 سالم دخترم!   کیعل-. 

 نثارش کرد و به گلدان ها اشاره کرد!  یلبخند باران

 ن؟ یخوایکمک نم -

 دستکشش را به سمتش گرفت!  یمعطل  یب رمردیپ

 کمرم عود کرده!  سکیکمکم... دوباره د ادیهم ب  ایچرا دختر جون! اتفاقا گفتم برد-

 در جا به غلط کردم افتاد!  باران

 ... دینه من با-

 حرفش پريد!   انهیرفت به م یاز او فاصله گرفت و همانطور که به سمت خانه اش م  رمردیپ

 .ادی اونم ب  گمیبده... تو شروع کن م رتی خدا خ-

 مجال نداد تا باران حرف بزند؛   اصال
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 در هم تنها گذاشت! یو باران را با چهره ا  رفت

دانست   یخودش کنده بود... نم  یبود که خودش برا  یول کند و برود اما چاه خواستی م دلش
 ! رندیگی ها تعارف را در جا م یبعض

 گذاشت و با اخم و تخم دستکش را به دستش کرد. اطیح یتخت گوشه  یرا رو فشیک

به جان خودش و گلدان ها نق  نقدریکرد و ارا هزاران بار با خودش تکرار   کردمی م یچ یزبان را ق  کاش
 آن هم کنارش نشد! ایزد که متوجه حضور برد

بزند   یشتر ی . تا خواست زور ب دیرس  یبود را خواست بلند کند اما زورش نم نیاز گلدان ها که سنگ یکی
زد و سرش را بلند کرد...    غیبلند شد ... باران در جا ج  یدو دست مردانه دو طرفش را گرفت و به راحت 

 را برگرداند!  شی داد و رو لشی" تحوی"آشغال دیرا د ای که برد نیهم

 گلدان در دست نگاهش کرد!   ایبرد

 کجا بذارم؟  نویا-

 پشتش را به او کرد!  باران

 بذار سر قبر من! -

 گذاشت که داد باران را درآورد!  طای گوشه از ح کیو گلدان را در  دیکش  یق ینفس عم ایبرد

  هیباشه هم سا ییجا دیگلدون با ی ستیبلد ن یهمه از خدا عمر گرفت نیگلدون گذاشتنه؟ ا یجا  نجایا-
  ی  افهیبد ق ت ی خاص  یدراز ب ست؟ی پوکت ن  یتو اون کله   یچی ه ؟یباشه هم آفتاب؟ فقط قد دراز کرد

 زشت!  

 انداخت... بعد به خودش اشاره کرد!  شیبه سرتاپا  یگذاشت... نگاه نی زم یگلدان را رو ایبرد

 ؟یرو با من بود  نایاالن ا-

 نثارش کرد!  یپوزخند باران

 نه با دوست پسرم بودم! -
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 باال انداخت!  ییابرو ایبرد

 ؟یمگه دار -

 داشته باشم به تو چه؟ -

 نثارش کرد.  یلبخند ایبرد

 !  شناسمی... من  تو رو م یندار -

 داد!  لیپوزخندش را با پوزخند تحو رانبا

نامزد داره  هی سادهیوا  نجایکه ا ین یمرد... چهارسال قبل مرد... ا یزنی که ازش حرف م یاون باران-
 ! کنمی هم عوضش نم ایماه... با دن

 شلوارش را تکاند.   یپاچه  ایبرد

 آورد نه؟ یم فیتشر نجایا کباریحداقل   دیبه طبع حرفت راست بود با-

 بود! یدر حد انفجار عصب باران

 بمالد! نیهر طور شده پوزه اش را به زم خواستی م دلش

را برداشت   فش ی ک یمعطل  یبه صدا در آمد... ب فشی در ک یگوش  کردی م یهمان حال که خودخور  در
شد... که نگاهش به شماره حامد افتاد انگار که جان گرفته با  نی... اما همدی کش رونی را ب  یو گوش

 که تا آن زمان در عمرش سراغ نداشت جوابش را داد!  یتا بناگوش باز شد، با ناز  ششین

 ... زمی الو سالم عز-

به مخاطب    گرینکند اشتباه گرفته باشد بار د نکهی... با ترس ادیهمان اول کار الو در دهنش ماس حامد
 را دم گوشش گذاشت!  یگوش  یجی شد! خودش بود! با گ  رهیخ

 باران خانوم؟ -

 جانم! -
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را نگه داشت... بعد با دقت    نیافتاده باشد ماش ینکند اتفاق نکهیدر جا قلبش رفت... با ترس ا حامد
 گوش کرد  شیبه صدا

 ازم سر زده؟ یافتاده؟ من کار اشتباه یاتفاق -

 رو از او برگرداند!  ا،یبا اخم به برد باران

 ؟ یایب گه یربع د هیتا  یتونیم شمیسر قرار؟ االن آماده م میبر  ینه... حالم خوبه نگران نباش... گفت-

 در دست خشکش زد! یگوش  حامد

دم در باش... منم دلم برات تنگ شده... باشه... باشه...   گهیساعت د می... تا نکهی... ترافیباشه اوک -
 ... زمی خداحافظ عز

را در دست گرفت   فشیو ک  یگوش ندازدیب  ینگاه ایآنکه به برد یکرد و ب  را قطع یرا گفت و گوش  نیا
 و از پله 

 

 ساختمان باال رفت!  یها

 

 

 *** 

 

 

 

بروند با سرعت هر چه تمام خودش را به   رونیباران از او خواسته ب شدی که هنوز باورش نم حامد
 شد و زنگ طبقه سوم را زد!  ادهی پ نیخانه آنها رساند... از ماش
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 شود!  اطیجواب داد و خواست وارد ح  عی سر باران

و رفتار   جانیاتفاق و تماس واهمه داشت که کال بحث ه نیاز ا نقدریشد! ا اطی با ترس وارد ح حامد
 باران را کنار گذاشته بود!  بیعج

 ! دیرس یبه نظر م یعاد زیبه اطراف انداخت! همه چ یکه شد نگاه  اطی ح وارد

پسر   افهی که باران را با آن ق نیآمد برگشت و هم  یم ن یی ز پله ها پاکه ا یقاب قاب کفش یصدا با
 باز ماند!  رتیدهانش از ح دیکشش د

 داد لشیتحو یبر لب به سمتش قدم برداشت و لبخند گشاد یبا لبخند باران

 م؟ یبر-

نبود و  آرام به صورتش زد... اما کارساز  ی.... ضربه اکردیخودش را در خواب تصور م   تاینها گرید حامد
 بود! ستادهیا شی روبه رو افهیهمچنان باران با همان ق

را گرفت و دنبال خودش کشاند   نشیآست یآورد به ناچار لبه  یدر م یپسر خنگ باز  نیا دیکه د باران
 شد!  نشیو زودتر از خودش سوار ماش  دیکش رونی و از خانه ب

 شود! نیسوار ماش کردی نکند باران را عوض کرده باشند دل نم نکهیبا ترس ا حامد

 ؟ یاینم-

 ! زدیموج م شیدر صدا یعشوه ا چه

 قلبش!  چارهیب

 شد! و حرکت کرد!  نیسرعت سوار ماش  با

 گرفت.   نیآمدند باران نگاه از عقب ماش رونیکوچه که ب از

 داشبورت برداشت....  یدستمال از رو چند

و با دستمال به جان صورتش افتاد... به  دیکش یقی انداز کرد... نفس عمخودش را بر نهیآ یتو از
 ! شیخصوص لب ها
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 باز هم مبهوت او شد!  شدیتر م جیکه لحظه به لحظه گ حامد

 را محوتر کرد به خودش جرأت داد تا حرفش را بزند!  ششیباران که تمام شد و آرا کار

 ازم سر زده!؟   ییکردم؟ خطا یمن کار  انایشده؟ اح  یز یچ-

 داد. هیتک یصندل  یرا بست و سرش را به پشت  شیچشم ها باران

 !دیببخش-

 نگاهش کرد!  رهیگرفت و خ ابانینگاه از خ حامد

 ببخشم؟  ویچ - 

 ند!چشم گشود و سرش را به سمتش چرخا  باران

 ! شهیحسابمون صاف م گهی... دیاون شب مهمون  یامشب من رو بذار به جا  یکارها و حرف ها-

 

 پارک کرد و به سمتش برگشت.  ابانیخ یرا گوشه  نیماش  حامد

 .؟یکه من از خدامه باهام راحت باش  یوقت یکن ی م یچرا عذر خواه-

 گذاشت و چون خودش به سمتش برگشت!  فشی را درون ک فی کث یدستمال ها باران

 سواستفاده کنم... اما االن مجبور شدم.. یبخوام از کس ستمین  یمن کس-

 کنجکاوانه نگاهش کرد!   حامد

 دوست پسر؟  ای ینامزد دار  یکه بگ  یمجبور شد-

 ! کردی بود که باران تصورش را م یز یتر از چ  زیت

  زهایچ یتا بعض  دیرا کامل نگو قت یبور بود حق چشم دوخت، مج  ابانی نگاهش را گرفت و به خ باران
 را حل کند!
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 خودمون باشه! نیفقط ب  گمیم یز یچ هی-

 خاص در کالمش جوابش را داد.  تی با قاطع حامد

 شک نکن.  -

 را لمس کرد.   فشیو بند ک  دیکش  یق ینفس عم باران

 چند سال قبل،من -

 ؟ یازدواج کرد-

 سرش را به نشانه نه تکان داد! عیسر

 ... گهید زا ی چ نیندارما، ا یمشکل یاگه دو بار هم ازدواج کرده باش  یمن حت-

 به او انداخت که حرف در دهانش ماند!   یز یچنان نگاه ت باران

 وسط حرفم نپر! -

 دهانش گذاشت!  یداد و دست رو لش یتحو یچشم حامد

 م، ینامزد شد عیدوست شدم... بعد سر-

که   نجایا یکال فراموشش کردم و حت گهی! من دختی به هم ر زیافتاد که همه چ ییاتفاق ها خب
 سوزه...  یاش هم کنن دلم نم کهیت کهی نشستم به حد مرگ ازش متنفرم... جلوم ت

 نه؟ یکه بب امی ب یاالن اومده سراغت مجدد؟ منو گفت -

 مثبت تکان داد.   یسرش را به نشانه  باران

 ! ادی طرف من ن گهیرو بهش نشون بدم که د  یکی خواستمی ... مریخونه ماه من امروز اومده بود-

نکند حامد    دیترسی با هم رو در رو شوند... م میخواست مستق  ی"نگفت که ساکن طبقه اول است، نم
 را لو بدهد!"  یز یچ

 گفت:  یمعطل  یب  حامد
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 ؟ی! اوهوم! موافقرونی ب میدنبالت بر امی شک نکنه چند بار م نکهیا یکمکت کنم؟ اصال برا یخوای م-

که   دانستی اما خودش هم خوب م دادی م لش یلبخند تحو نگونهینبود که ا یدلچسب زی چ بیرق  وجود
 ! ردی بگ یاز آب گل آلود ماه تواندی که م ستییها  تیاز آن موقع نیا

 ورتش زد به خودش آورد!ص یکه جلو یکه سخت مشغول فکر کردن بود را با بشکن باران

 سرش را به سمتش چرخاند!  رتیباران با ح  

 خوره؟ی کوچولو هم به غرورت بر نم هیکه ازت سواستفاده بشه؟  یشیتو اصال ناراحت نم یعنی-

نثارش کند اما خودش    یطانیلپش را با دست بکند و ش رفتی ... چقدر دلش ضعف مدیخند حامد
 با خودش به گور ببرد!   دیرا با  یواه االتیخ نیا دانستی خوب م

خدا   دیرو برام در نظر گرفته... شا یاتفاق  نیدوستم داشته که چن یلی نه... ناراحت چرا؟ اتفاقا خدا خ-
 ن؟یبه ما انداخت یرفتن ها شما به گوشه چشم رونی ب نیخواست و تو ا

که در آن  ی با شناخت کرده بود و  ر ی گ ششیاما حاال کارش پ دادی بود فحشش م یدر حالت عاد باران
 را سراغ نداشت!  یگر یکرده بود فرد مورد اعتماد د دایمدت از او پ 

بشه  ریاگه د  یحت  امیم یول  امی ب  ری د یکم دی! شایندا بهم بد هی هیپس هر وقت اومد اونجا تو کاف-
 !دمیقول م

 . دیباران شالش را جلو کش 

 ممنون...-

 سرش را برگرداند و ماشين را روشن کرد و حرکت کرد!  یبا سرخوش حامد

 

 *** 

خاموش   ابانیخ یرا آن سو ن یماش ایتهران شدند برد متیگرانق یاز رستوران ها یکی وارد  یوقت 
 کرد... از دور نظاره گر هر دو نفرشان بود!
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رفتن در   یرا باز کرده بود و باران را چون پرنسس ها برا   نیو کامال جنتلمنانه در ماش  یبا مهربان  حامد
 کرده بود! یآن رستوران همراه

 آورد و با فندک روشنش کرد! رونیاز درون داشبورت ب  یگار یس ایبرد

 به آن زد و دودش را در هوا پخش کرد!   یپک

  زهایچ یض وقت هست که بع یل یخ دادیرا درست کند، و شواهد نشان م زهایچ یبود تا بعض  آمده
 در سرش داشته! یواه الی درست شده اند و او فقط خ

سوار   دندی خند  یآمدند و همانطور که م رونی منتظر ماند، هر دو ب ابانیرا همان گوشه خ  یساعت کی
 هم چون خودشان دنبالشان به راه افتاد! ایشدند و از آنجا رفتند و برد نیماش

کارت   نیتوانست از ا یشک نکند و حامد هم تا آنجا که م   بشی تا حامد به تعق کردی را حفظ م  فاصله
باز شده هم  دانیبه م  یبی رق ینکته که پا نیو ا  بردیاستفاده را م تی شده بود نها بشیکه نص ییطال

 !آوردی خودش نم یاما به رو دادی از روحش را سوهان م یتمام مدت گوشه ا

 آن شب حامد!  ی، شد سهم خوشها ابانی در خ یساعت گشت زن  دو

 شد! ادهی پ  نیخانه پارک کرد و از ماش یرا جلو  نیماش

بست و باران    یرا به آرام  نینثارش کرد، حامد به سمتش خم شد و در ماش یشد و تشکر  ادهی پ باران
 ! دیترس  یسابقه کم یب  یک ینزد نیاز ا

 رو اعتراف کنم؟  یز یچ هیمن -

 شد!   رهیاو خ یسرش را باال گرفت و به چشمان آب باران

دل زده شده  یعنینرفتم،  یدختر  چیسراغ ه گهیوقته د یلیمن قبال دوست دختر داشتم... اما خ-
 بودم!

طور   کی که به سراغش آمده بود  یاحوال نیخودش را جمع و جور کند اما ا ی کرد تا کم یسع باران
 آمد! یبه نظرش م   یبیغر
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!  یهست یجور خاص هیباهات رو به رو شدم!  هیکه متفاوت از بق یبود یمدت ها تنها دختر تو بعد از -
 !سوختهیکه آدم سالها در حسرتش م یهست یز یچ هی... مثل شهیتموم تنم  مسخ م نمتیبی هر بار م

حامد در حال ذوب شدن بود.. آب دهانش را به زور قورت   ی افتهیرگبار احساسات فوران  ری که ز باران
 داد! 

 گهید روقتهید-

 

 ... ممنونم بخاطر امشب!

 ! شودی م یاحساسات یادیحرف به حامد فهماند دارد ز نیا

 کرد!  شتری داد و فاصله اش را با او ب  لشیتحو یلبخند

 اونجا! یر ی تهش م یایو ب ی... هرجا بر شهیم می واقعا به خونه ات حسود  یبانو! ول نیی بفرما-

 طبقه اول رو اجاره کنم؟ امیمن ب شهیم گمیم

 داد!   لش یتحو ی"عمرا" بلند

 نزن!  یاجاره داده... توهم الک  ریماهه ماه من هیاونو -

 چادر بزنم؟  اطیتو ح شهینم-

 !ردیخودش را بگ یداد تا جلو لشیتحو یز یت نگاه

 شانه اش مرتب کرد.   یرا رو  فشی و ک  دیخند حامد

 آدمو!   یکه دعوت کن یستیبندم دهنمو... تو برو تو تا من برم... مهمون نواز ن  یباشه.. چشم! م-

 فلنگ را ببندد!   یطور  کی خواستی م باران

آنکه نگاه    یرا باز کرد و ب  اطیآورد؛ در ح رونی ب فشیخانه را از ک دیاز او کرد و کل  یع یسر یخداحافظ 
 در را پشت سرش محکم بست.  ندازدیبه حامد ب  یگر ید
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  یلبخند پررنگ ده؛یاحساسات باران کوب  نیرا در زم خیم  نیدانست اول  یکه خودش هم خوب م حامد
روشن شد سوار   دیرا پشت در ماند، چراغ خانه کوچک باران را که د یا قهیلبش نشست. چند دق یرو

 رفت.   رونیشد و از آن کوچه ب نشیماش

را باز کرد و وارد    اطیپارک کرد وارد کوچه شد... در ح یبغل یرا در کوچه   نشیماش ایاز رفتنش برد بعد
 خانه شد! 

له کرد و به سمت   شیپا  ریرا ز  گاریس نیو آخر دیکش ی قیباران انداخت! نفس عم  یبه خانه  ینگاه
 خانه اش قدم برداشت.

 

* 

 

 

 

 کرد،ی م یبهانه و با بهانه باران را همراه  یحامد بکه  ییاز آن شب گذشت و روز و شب ها یماه چند
  رونی ب نینرم نرمک ا  کرد،یرا آب م  یحامد دل هر سنگ شهیناخواه رفتار جنتلمنانه و عاشق پ  ایخواه 

 به دل باران نشست. یاجبار  یرفتن ها

ندش.. تن  حامد انگار که معجزه شده باشد، بودن با حامد... لبخ یماه دلدادگ نیبعد از چند  بالخره
 !کردی ... همه و همه داشت باران را جذب مزدی که م یعطر  یو حت پشی ... تشیصدا

که از حامد   یبعد از آن شب با خودش و قلبش بارها کلنجار رفت تا با شناخت هر چند کم باران
 اش را نشان دهد!  ی بدهد تا خودش و مردانگ یبه او فرصت  ریماه من یبان ی داشت و پشت

با   یکه به طبع همگ یی ماجرا قبول کرد تا حامد را بسنجد و با قرارها نیدر ا ر یماه من یگر ی انج یم با
 رفت.   ی م ش یرابطه پ نیاو بود در ا یو آگاه ریماه من یمشورت و هماهنگ
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! خواندی ! آواز مرفتیم شگاهی آرا د،یرس  یرفتن اخم و تخم نداشت، به خودش م رونیب  یبرا گرید
  شیبود که حامد برا ییها هیهمه جدا از هد نهایپاشنه دار... و ا ی... کفش هادیخر یچند لباس رنگ 

به   گری ... انگار که احساسش برگشته بود و دمتیگران ق یرنگارنگ، ادکلن ها یآورد، شال ها یم
 حامد خو گرفته بود!  دنید

 کرده بود که با او باشد و با او وقت بگذراند!  عادت

روشن بودن و خاموش بودن چراغ   شیبرا گریاش نداشت... د رهیخ یو نگاه ها ایبه کار برد یکار 
 نداشت! یت یخانه اش اهم

را کنسل کند شده تا آخر شب منتظر   شی از قرارها یکی شدی بار که حامد بخاطر کارش مجبور م  هر
 ! ندیاو را بب  قهیپنج دقماند تا حداقل  یم

اوقات را در   شتریب  نکهیاز خودش به بودن باران و دوست داشتنش خو گرفته بود و با ا شتریب  حامد
 اش بودند! یلحظات زندگ  نیتر  نیریو ش نیبهتر  شیاما برا کردندی م یسپر  نیماش

 

* 

 

 

زد و خواست تا به نزدش   شیصدا  ری که ماه من دیایبود و منتظر بود تا حامد ب ستادهیپنجره ا پشت
 برود! 

 . دیرا کنار زد و به سمتش چرخ  پرده

 ر؟ یجانم ماه من -

را پاک کند از او خواست    ینیچشمش گذاشت تا برنج درون س یرا رو نکشیکه ع  نطوریهم  ریمن ماه
 !ندیتا برود و کنارش بنش

 نثارش کرد و به سمتش رفت و کنارش نشست.  یچشم بلند باران
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 ! ری جونم ماه من-

 به او انداخت! ینگاه موشکافانه ا ریمن ماه

 از طرز نگاه کردنش خنده اش گرفت. باران

 شده؟ شاخ درآوردم؟ یچ-

 ؟  شنی خوشکل م   نقدریا ادیمخوششون  یکه از کس ییآدما شهیباورم نم-

 من کجام خوشکله؟ ؟یاالن با من-

 مشغول پاک کردن برنج شد.  ریمن ماه

 !یخوبه که منکر خاطرخواه شدنت نشد یل یخ-

 پنهان کند و دروغ ببافد.  ری آشکار بود را از ماه من نقدریکه ا یز یدوست نداشت چ باران

 داد.  لش یتحو یلبخند فقط

 بهت بکنه؟   یحتینص هیاجازه داره  کتی مادر کوچ نیا-

 دستش را گرفت و با محبت لمس کرد.  باران

 کنه آخه؟  حتمیرو دارم که نص  یمن جز تو ک-

  ی عاقل و خانم،اما مادر... حواست باشه نکنه اونقدر تو عشق غرق بش  یلیخ ؛ی هست یتو دختر عاقل -
 باشه؟! یمعن  یکه رد شدن از خط قرمز ها برات ب

 گل انداخت!  شیجالت گونه هااز شدت خ باران

 .خورم یقسم م م،یدست همو هم نگرفت یتا حاال حت  ریباور کن ماه من -

مونه... مخصوصا   یحد نم نیرابطه ها تا ا شهیدخترجون... هم ی... ولستیبه قسم خوردن ن یاز ین-
و حسرت رو به بار   یعمر بدبخت  ه ینره ممکنه   شیباشه... اگه از راه درستش پ  نیاگه قراره عشق آتش
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  نقدریکه ا  اال... اما بذار ح دمیدونم عاشقته، از همون اول فهم یدونم دوست داره، م ی... من مارهیب
 بذاره... ارزش و اعتبار خودتو نشون بده!   شیبا خانواده پا پ خوادتیم

 گفت و پشت بندش فقط سکوت کرد!  یباران چشم 

  یعاد شیبرا زهایچ یا و مناسب بود... چرا که باران داشت کم کم بعضکامال به ج ری ماه من یها حرف
 .  شدیم

باران...    ری و ز ابانیخواست آن هم در خ یدست در دست گرفتن دو نفره م  کیدلش هوس  مثال
  دیبود... اما با ایکه  حق تمام عاشقان دن خواستیم زهایچ  یلی... دلش خ خواستی دلش آغوش م

و   دیرس یخواست آسان به نظر م   ی... نمدیسنج یو م  کردی هم درک مبه حقش را  دنیزمان رس
.. از رفتن و نبودن  دیترسی م یباشد! کم  ری نچسب و فاصله گ یل یکه خ خواستی دلش نم نطوریهم

 واهمه داشت!  ییاز همه از تنها شتریب  د،یترسی بگذارد م  شیتنها نکهی! از ادیترس یحامد م

 رفت.  رونی کرد و از خانه ب ری نثار ماه من یا یزنگ خانه که به صدا در آمد باران خداحافظ  

 شد!  بشی متوجه حال عج دنشیحامد به محض د یغرق در فکر بود که حت نقدریا

 سکوت باران عادت نداشت! نیبست... نگاهش کرد، به ا شی شد خودش کمربند را برا خم

 آمد!   که از خانه دور شدند به حرف یکم

 افتاده؟ ی شده؟ اتفاق یز یچ-

 

 سرش را به سمتش چرخاند!  باران

 اون رستوران؟ میامشب نر شهیم-

 د یخند حامد

 !میبگو بر یافتاده، باشه هر جا دوست داشت ی... فکر کردم اتفاق بدختیر یدلم هر -

 حرفش را زد!   یمعطل  یب  باران
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 شهیکه شلوغ باشه... هم می نبود ییوقت جا چی... همیو قدم بزن  میراه بر  ابونی تو خ مینر ییجا-
 کنارم باشه! یک ی یدوست داشتم وقت شلوغ

 ! دیلب حامد ماس یاز رو لبخند

 را نه! یک ی نیانجام دهد... اما ا توانستی کادو ها را م نیتر متیخواسته ها و گران ق نیتر سخت

 نگاهش کرد!   باران

 ! زنمیقدم م شمیم ادهی م پنداره نگه دار خود  یاشکال  یخوایاگه نم-

 ؟ ییتنها-

 ! دیکش یق یعم  نفس

 ؟یتعجب کرد ینجور ینگفتم ا  یبی عج زی... چگهید یاز آدم ها  یل یدوست دارم قدم بزنم... مثل خ-

 ! گهید یجا  هیببرمت  خواستمی راستش من امشب م-

 نگاهش کرد!   باران

 کجا؟ -

 ...ین یخونه امو بب خواستمیم-

 او را به خانه اش ببرد! خواستی! مستادی باران در لحظه ا قلب

 !میاومد ریکه اون بار با ماه من یاون خونه ا ایخونه خودت -

 دستش را  به فرمان چسبانده بود.   حامد

 خونه خودم.  -

 !  دیداشبورد کوب یتمام با کف دست رو تی مکث، باران با عصبان هیاز چند ثان بعد

 نگه دار! -
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 گفتم مگه؟!   یشد؟ چ  یچ-

 نگه دار گفتم!! -

 پارک کرد. ابانیحالش بدتر نشود گوشه خ نکهیا  یرا بلند کرده بود که حامد برا  شیصدا انقدر

 !دیرو دو ادهی شد و به سمت پ  ادهیرا باز کرد و پ  نیدر ماش یمعطل  یب  باران

 شد و به سمتش رفت!  ادهیپ  نیبه دنبالش از ماش  عیسر حامد

را تند کرده بود اما حامد بخاطر قد بلندش تنها با چند گام خودش را به او رساند و سد  شیها قدم
 راهش شد!  

 ! ینیمنو بب  یزندگ خواستمی ... فقط مستمین یباور کن من پسر بد-

 از آنکه در تصور حامد بگنجد!   شتریبود... ب  یعصب باران

 ! نمزی م  غیبرو کنار مگرنه ج-

 ! دی ایالتماس کرد؛ خواهش کرد تا کوتاه ب  حامد

آمده، تا باالخره با زبان نرمش دل باران را   شیپ شیکند سوتفاهم برا یحرف زد و تا او را راض انقدر
 به رحم آورد. 

 مشغول راه رفتن بودند! ابانی آنکه خودشان بدانند در خ یب

 خانه را از ذهن باران محو کرد!  هی تا به کل قض  دیبحث کش ی انهی انقدر حرف زد و بحث را به م حامد

 .دندیقدم زدند خند  یرا دوشادوش هم با لبخند و سرخوش یا قهیدق چند

هوا چند نفر   یسر چهارراه ب نکهیتا ا داد؛ی اش را نشان باران م ییبایز یگر یداشت طور د زیهمه چ 
 !ردی امضا کند و با آنها عکس بگ شانید و از حامد خواستند تا برادوره اشان گرفتن

  زی به آنها ن ابانیخ یاز آن سو یو چون چراغ سبز شده بود افراد شدی م شتریرفته رفته ب  تی جمع
 ! شدندیاضافه م
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حامد شده  چیپا پ   یحساب یرفتند! اما عده ا یاز آنجا م  ییهم رهگذر بودند و با نگاه گذرا یعده ا 
 بودند و قصد کوتاه آمدن را نداشتند! 

از افراد حاضر درآنجا   یک ی... به کردی با بهت به حامد و مردم اطرافش نگاه م تی که بخاطر جمع  باران
 چه خبر است!  دیاشاره کرد و پرس

 با پوزخند او را برانداز کرد!   زدیگرفتن امضا له له م یکه برا دخترک

 شناسنش یعالم و آدم م  ؟یشناس یرو نم   یوسفیباور کنم حامد  یعنی-

 نه تکان داد!   یسرش را به نشانه  یجی با گ باران

 مگه چکاره است؟ -

 جوابش را داد!   زشیبا همان لحن تمسخر آم ندازدیب ت یخودش را به دل جمع  نکهیقبل از ا دخترک

 ...گرهیباز-

 را گفت و خودش را به حامد رساند،  نیا

حامد تا آن    یاز زندگ یبزرگ   قتیحق   نیکه چن دیگنج  یبود... در باورش نم  کرده خیتمام تنش  باران
 ناشناخته بوده! شیلحظه برا

  یافراد اطرافشان شده بود! چند بار  ،یرفت متوجه پچ پچ بعض یکه م ییدر رستوران ها یبار  چند
ساده  الیچند دختر مزاحم حامد شده بود که حامد همه را از سر خودش باز کرده بود و باران به خ 

 دانست!   یاو م  یو مهربان یپ یخودش همه را بخاطر خوش ت 

 ! خوردی آب م گرید یاز جا هینداشت قض خبر

 داد!  یرفتن به او نم  یاجازه  تی به حامد نگاه کرد که جمع یناباور  با

 ب برداشت! به عق یقدم

آمدن را  رونی اما توان ب دیای ب  رونی ب  تیجمع  انیرا زده، خواست از م یچه گند دیکه فهم  حامد
 نداشت! 
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  دیکه رس یابان یخ  نیآرام آرام از جمع فاصله گرفت و بعد با سرعت از آنجا دور شد و به اول باران
 عبور آنجا تنها گذاشت!  یو ب  کیتار یاز کوچه ها ی ک ی خودش را در پس 

 اش نبود! یهمدرد یبرا ،ی قطره اشک چیکند اما ه هیداشت گر دوست

 نگفته بود! شیرا برا یمهم نیبه ا یارزش بود که مسئله  یحامد ب  یبرا  نقدریاو ا یعنی

 اش بد باخته بود!  یبه زندگ  گریبود... بار د باخته

بخاطرش   دیدانست با یکه نم یقتیقدم زده بود... چقدر به آن شب و حق  ییها تنها ابانیچقدر در خ  
 ناراحت فکر کرده بود! ایخوشحال باشد 

است که   یز یاز آن چ  شتریفاصله اش با حامد ب کردی دلش ماتم گرفته بود و چقدر حس م یبرا چقدر
 !کندی تصورش را م

 نداد و به سمت در رفت!  ... محلشدیدر د یحامد را جلو نیبه خانه که برگشت، ماش 

 شد و خودش را به او رساند! ادهیپ  نیاز ماش  عیسر حامد

 بهت!  دمیم حی باران بذار بخدا توض-

آورد و در خانه را باز کرد... وارد خانه که شد خواست در را ببندد اما  رونیرا ب   دشیدسته کل باران
 شد و در را پشت سرش بست!   اطیکرد و وارد ح  یدست شی حامد پ

 برا   یحرف چیه باران

 

 حرف داشت تا بزند و او را آرام کند!   یلیگفتن نداشت... اما حامد خ  ی

 ... شهیباران... م-

 ... به سمتش برگشت!  ستادیود... اما از حرکت اقدم دور نشده ب کی هنوز  باران

 ... 
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  ستاد؛یا شی سرجا ایبرد

 آمد و به خانه برگشت،  نییباال رفته را پا یباران برداشت او ناخودآگاه پله ها یبه سو  یکه قدم حامد

 خانه را باز کرد و داخل شد!  در

 کرد تا نفس بکشد! یو سع  ستادیدر ا پشت

 آشغاال تو دستته هنوز؟ کیچرا پالست ؟یچرا برگشت-

 درون دستش انداخت! کی به پالست ینگاه  ایبرد

از   یسر  دید رونی افتاده به سمت پنجره رفت و آن دو را که ب یبزرگ که حدس زد حتما اتفاق پدر
 تکان داد؛  شی تاسف برا

 را کنار زد و به سمتش آمد!  پرده

 ؟ یباش زی که مترسک سر جال نجایا یاومد-

 کرد!   نیی سرش را پا ایبرد

در کنار   یگرفت و او را از جلو  ایزباله ها را از برد  کیآورد و پالست رونی ب  بشیرا از ج  پشیبزرگ پ  پدر
 زد و خودش از خانه خارج شد!

 خودش بست!  یبه سمت اتاقش پناه برد و در را به رو یمعطل یب

  نیاز ا شتریب  یماند و برا یم دی ! پس باندیخودش خواسته بود که بب   د؛یایخواسته بود که ب  خودش
 !کردی ها خودش را آماده م

 

 کردنش را داشت!  وانهیزد و قصد د  یکه به خانه برگشت قلب کوچکش مثل گنجشک م باران

رفت و صورتش از    یلبش کنار نم  ی... لبخند رودیکش یق یقلبش گذاشت و نفس عم یرا رو دستش
 حجوم آن همه احساس گر گرفته بود! 
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از دستش دلخور بود... هر دو نفرشان را دوست   یبود کم دهیهم که از پشت پنجره آنها را د ریمن ماه
 شک به ضرر باران بود!  یکه ب دیایبه بار ن  یمان یپش  خواستی داشت اما م

 

* 

 

نگاهشان هم بکند را   یکه حاضر نبود حت یمجاز  یرفت... شبکه ها نترنتیآن شب باران به سراغ ا از
هر کدام را از مغازه  یکرد نسخه اصل دایحامد را پ یها  لمیاش نصب کرد... تک تک ف  یگوش یرو
 نشست!  یم  الیو سر لمیف  یشده بود به تماشا دنش ید لمیف هیپا گریکه د ریو با ماه من  دیخر

اش چقدر به او   یچقدر در دل قربان صدقه اش رفت و با هر باز  شدی کجا که حامد وارد صحنه م هر
 ! کردی افتخار م

 عکس نظرش را جلب کرد  کیتمام آنها  انیاو م یها جی پر بود از فن پ نستایا

 هول داده بود!  نی حامد او را به درون ماش کدفعهیکه کنار رستوران کنار جاده،  یهمان شب عکس

 ی! لبخندشناختی که کنارش بود نا مشخص، اما او که خودش را خوب م یبود و دختر  کی تار  عکس
که انگار از   ییها جیاز فن پ یکیخود را با حامد در   گریچند عکس د  یلبش نشست... و گاه گاه یرو
 کرد! دایفعال تر و پر طرفدار تر بود پ هیبق

  یشلوغ خوشش نم یو از جاها بردی خاص م  یه جاهابود چرا حامد فقط او را ب دهیتازه فهم  حاال
که  یوقفه با تمام مشکالت  یبود و ب  اوردهیخودش ن   یبه رو  یز یهم چ کباری  ی! تمام مدت حتدیآ

 . دیورز  یداشت به او عشق م

 

 

رفت   ینم رونیهم از خانه ب  یبه قصد هواخور  گرید یحت  شهیاز هم رتریاما گوشه گ ا، یبرد  نیب نیا در
 پدر بزرگش را به ستوه آورده بود!  نیو ا
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  شیبود! ر ده یبه خودش رس  یبار ک نیآمد آخر  ینم ادشیدود گرفته بود و  یاتاقش بو واریدر و د کل
 نامرتب شده بود! شیدرآمده بود و موها یکم شیها

 

 

* 

 

 لمیف یبردار  لمیف یحامد مجبور بود برا  دیپروژه جد کی  یبرا  نکهیها گذشت تا ا یعشق و عاشق نیا 
 !شیک ران،یا یسفر شود! آن هم آن سو یراه  دش،یجد

  اوردی ن شیتا آن پانزده روز را به رو  کردی م یرفتنش بغض کرده بود، چقدر خودخور   یباران برا چقدر
  رش ی که چند ماه قبل ز یقرارداد  ینرفتن بهانه آورده بود، اما در آخر مجبور بود پا یو چقدر حامد برا

 کرده بود بماند!  را امضا

 که با هم داشتند از هم جدا شدند! یجگر سوزانه ا یخداحافظ  با

بغض کرده بود و باران اشک در چشمانش جمع شده بود و به محض برگشتنش به خانه طاقت   حامد
 رها کرد.  شیخودش را با اشک ها  ریو در آغوش ماه من اوردین

 

 *** 

 

که  نقدریکرد! ا یدیاش در بستن پنجره سرما خورد و تب شد یحواس  یروز بعد از رفتنش بخاطر ب دو
شب  یها مهی بود که ن دیتبش شد  نقدر یاش دعا کرد، اما ا یسالمت یدست به دعا شد و برا ریماه من

به سراغ    ددو بامداد بو نکهیکوچکش را رها کرد و با ا یعلنا در حال سوختن بود... حوله و لگنچه 
 اش رفت تا کمکش کند.  هیهمسا

 گشود.   شیکه غرق در خواب بود در را به رو رمردیپ
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دارن؟ زنگ زدم  نی ماش ای مجبور شدم... آقا برد یموقع شب، ول نیمزاحم شدم ا دیسالم... ببخش-
 بشه...  رید رسمتی م رسه،یم گهیساعت د کساعتیتا  نشی آژانس ماش

 افتاده! یچه اتفاق  دیترس ورش داشته بود پرس  ی حالش کم نی بزرگ که بخاطر ا پدر

آنکه در بزند در را   یپا تند کرد و ب  ای احوال باران چگونه است به سمت اتاق برد دیکه فهم  نیهم
 گشود!  

 !  دادی آهنگ گوش م یو با هندزفر  دیکشی م گاری معمول داشت س  طبق

و به  دی از گوشش کش یهندفرز  تی احوالش به سمتش رفت و با عصبان نیاز ا یببزرگش عص  پدر
 ! دیاتاق کوب  وارید

 انداخت!   یشوکه به پدر بزرگ نگاه ایبرد

بعد تو برام ژست بدبختا   سوزهیتختش داره از تب م  یبز منو نگاه نکن... اون طفل معصوم رو   نیع-
 ؟ یرو گرفت 

 تختش نشست!   یرو عیسر ایبرد

 خودش شک کرد!   یگوش ها به

 شده؟  یچ-

 رو روشن کن و... نتی ... پاشو ماشسوزهیباران تب داره، داره م-

 رفت.   رونی را برداشت و از اتاق ب نشیماش چی... سوئدیگو ینماند که بفهمد چه م ایبرد

بار پا در خانه باران    نیاول یباال رفت، برا یک ی ساختمان را دوتا  یبا سرعت از خانه خارج شد و پله ها 
 گذاشت!  یم

را با آن    ای که برد نیتن باران کند هم یپدر بزرگ آمده بود تا لباس مناسب  یکه به خواسته  ریمن ماه
 خشکش زد!  دیحال در چهار چوب در د

 !کردی و خوش پوش فرق م افهیبا آن پسر خوش ق چقدر
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 خودش آمد!   به

 زیر تهیه کنید   لینک  ه میتوانید از  ح صف   407نسخه کامل این رمان رو در  

https://zarinp.al/288905 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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