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 و شب دارد    روز

 دارد روشنى

 دارد  تاريكى

 دارد كم

 دارد  بيش

 چيزى از زمستان باقى نمانده... ديگر

 ميشود بهار مى ايد....                                                  تمام

       

 اول گردبادى عظيم    فصل

     

 +سالم،خسته نباشى اقايى!

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

حرف بزنه صداى يه مزاحم مانع شد*هى اقاهه مجرد اينجاستاااا    دتاخواستیبه روم پاش  یلبخند
 رعايت كن لطفا.. 

 مشكل دارى گوش نكن.  -گرفت خندم

 حرصى گفت * باران يه چيزى به اين شوهررر تحفت بگو هاااا...  به باران با لحن رو

 مثل هميشه به كل كالمون ميخنديد.  باران

 ميكردم امروز ناز تر  از هميشه ميخنده حس

 من قربون اون خنده هات برم عشققققم اخ
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 یمسال از ازدواجمون 2خيره شدم.چه زود گذشت.   ییایدادم به ديوار و به اون دو تيله در تكيه
گذره...و تقريبا يك ماه ديگه ثمره عشقمون به دنيا مياد.ومن بيصبرانه منتظرش هستم.تا به اوج 

 ... میبرس  یخوشبخت

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

 +چرا اينجورى نگاه مى كنى؟؟

 ..رونیجواب به سوالش يهوويى گفتم_ مياى بريم  ب  بدون

 +براى اين دوساعت داشتى فكر ميكردى؟؟خنديد

 حاال مياى؟؟  -

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

 تكون دادم . سرى

اشپز خانه رفتم تا اب بخورم حال اينكه ليوان بردارم نداشتم بنابراين بطرى ابو برداشتم و خواستم  به
 اى بنوشم كه با صداى جيغ مانيا يكم اب ريخت رو لباسم..جرئه 

 .. اووف

 +مگه ليوان تو اين خونه پيدا نميشه؟؟ 

 شده. یهم لوله کش نجایفضولوبردن جهنم گفت  عه ا - چپ نگاش كردم چپ

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

 . زمیطرفش برگشتم_بريم عز به

 خونه زديم بيرون و سوار ماشين شديم.  از

 طول راه باران ساكت بود   تو

 چيزى شده؟؟ -نگاهى بهش انداختم  نيم
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 +نه مگه قراره چيزى بشه؟؟

 خوب...نه ...ولى خيلى ساكتى! -+ 

 پاساژ می+خب،به نظر من برخنديد

 ؟ یچ-

 د یخر میبر گمی+م

 د یاز خر یباران خسته نشد-

 که گفتم نی+هم

 نزدم  یبه مقصد حرف دنیتا رس گهیو شل کرد..منم د ششیچپ نگاش کردم...که ن چپ

 عجبى داشتم.  حس

 عميقى كشيدم تا اين حس مضخرف از ذهنم بره!!  نفس

 پاساژ شديم. وارد

قسمت سيسمونى فروشيا رفتيم!خريدمون كه تموم شد داشتيم از پاساژ ميومديم بيرون كه باران   به
 يهو گفت+ واى باراد! 

 چيشده؟؟  -

 +تو برو منم ميام!

 چرا؟؟ -لب زدم  باتعجب

 گه ی+يه چى جا گذاشتم تو برو منم  ميام د

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

 ها رو تو ماشين گذاشتم به عقب برگشتم .  ديدم باران داره مياد وسيله
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 نتو نستم از اين فاصله ببينم.. به من بود . تو دستش هم چيزى بود كه حواسش

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

 باااااااااران  - به خودم اومدم با صداى بلندى داد زدم   يهو

اتفاق افتاد كه تو بهت بودم.قدرت   نیا رسريعنقد یدير شده بود و ماشين با سرعت بهش خوردا خيلى
انجام كارى رو نداشتم پاهااام به زمين قفل شده بود.با صداى سرو صدايى كه به وجود اومده بود به 

بود.   دىخودم  اومدم به سرعت خودمو از الى جمعيت بهش رسوندم . قلبم با ديدنش نزد.. شوك ب
اون چهره مهتابيش  نبود سرشو  رو پاهام گذاشتم با  همه جاى صورتشو خون پوشونده بود اثرى از 

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

 بااااران...عزيزم...باران...باراااان ....باز كن چشماتو عشققم.....بااااااااااران... -

لعنتيااا ..... زنگ -اون جمعيتى كه دورمون جمع شده بودند هر كدوم نظرى ميدادن داد كشيدم روبه
 بزنين اورژانس زنم داره از دست ميره...

 بــــــــــــــارانـــــــــ...  -باتمام توانم اسمشو فرياد كشيدم اينبار

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

امبوالنس پيداشد...دونفر به سمتمون اومدن و سعى   چقدر گذشته بود كه سرو كله ى نميدونم
 داشتن بارانمو ازم بگيرن. حالم خيلى بد بود.

جونمو گرفت...اوناهم سريع اونو رو برانكارد گذاشتن سوار   یکی از دور بازو هاش شل شد.انگار  دستام
تو يادم نمى ياد،  امبوالنسش كردن منم ديدن كه حالم افتضاحه اجازه دادن پيشش باشم بقيه  اتفاقا

چقدر كشنده   تظارچيشد...فقط اينو ميدونم االن جلوى يه در سبز رنگ ايستادم و منتظرم ...واين ان
 است...كنار ديوار سر خوردم.. 

كه تمووووم اين مدت سعى در مهار كردنشون داشتم سرباز كردند وروگونه هام سر  اشكايى
 خوردند.انگار تازه عمق فاجعه برام روشن شده بود....
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....اينجا تو اين لحظه،تنها چيزى كه مهم نبووود غرورم بووود..من بدون باران تموم   واسم
 ن حالت بهت زدگى بيرون اومدم...ميشدم..غرور كه ارزشى نداشت..بازنگ خوردن گوشيم ازاو

 بله؟؟ -حوصله جواب دادم بى

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

 مانيا...-از زور بغض خشدار شده بووووود صدام

 كرد واينبار با نگرانى پرسيد+چيشده؟باراد؟؟ اتفاقى افتاده؟؟ مكثى

- گزيدم تا گريم نگيره. لحظه بدى بود. نميدونستم چجورى قضيه رو به مانيا بگم لبمو
 مانيا..باااارانـــــ.... 

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

 بيمارستانيم..-به دريا تو يه تصميم انى سريع بهش گفتم دلموزدم

 بلند شد+اونجا چرا ؟؟ كدوم بيمارستان؟ جيغش

 بيمارستان).......(-ى انرژيم لب زدمته مونده ها با

قطع كرده..نفس عميقى كشيدم...تا التهاب درونم كم بشه  دفهميدمیچ یبووووق كه تو گوشم پ صداى
 اما....عملش خيلى طول كشيده بود واين منو نگران ميكرد...

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

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

 نمى دونم بارمان..هيچى نميدونم... -هنوز گيج بودم نمى تونستم اتفاقات افتاده رو هضم كنم خودمم

اره كه چيز ديگه اى نپرسيدن. با صداى در به سرعت به سمت دكتر  فهميدن حالم تعريفى ند انگار
 رفتيم ....نمى تونستم لب باز كنم..حال عجيبى داشتم...يه دلشوره يا....

 از دكتر پرسيد+حال خواهرم چطوره دكتر؟؟  بارمان
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كى  چشم شده بوديم و به دهنش خيره شده بوديم تا اروم شه اين قلبايى كه از بى قرارى ي همهمون
 در ميون ميزد*حال بچه خــــــ.....!! 

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

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

 حرفى كه زد دنيا رو سرم اوار شد. سنگينى يه دنيا رو بدجور رو شونه هام حس ميكردم... با

 ى از دستون بر مى اومد كرديم اما....*متاسفم...ماهر كار 

 شوكه رها كرد ...هنگ حرفش بودم .. يعنى بارانم براى هميشه منووو تنها گذاشت ... مارو

 نــــــــــــــــــــــــــــــــه؟؟؟؟؟؟

 نــــــــــــــــــــــــــــــــه؟؟؟؟؟؟

 امكان نداره ...     اين

مه متاسفم دكتر تو ذهنم اكووو ميشد...و حال بدمو بدتر  اطرافمو گنگ ميشنيدم ...كل صداهاى
 ميكرد...! 

 دور سرم ميچرخيد....! بيمارستان

انرژيم تحليل رفته بود جونى تو بدنم نداشتم....نمى تونستم باور كنم بارانم براى هميشه  تموم
 رفت...رفت و منو تو داغ نگاهش گذاشت....

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

 بعد غرق شدن در سياهى مطلق....  و

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

 ��.... همين....!دیکش یبودم يه مرده متحرك.... كه فقط نفس م 
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 ***** 

 خودم   یکه سر بذارم رو شونه ها دیخودم با یهوا  هینفس بکشم تو دیبا

 خودم   یخودم شبونه گل ببرم خودم برا یکنم واسه عزا هیکه گر دیبا

 

 دنتو یتو نشد نفس بکشم نفس کش دنهیبازم به د  امینشد که ب نشد

 منم منم منه تو یشد  بهیروشنه تو چقدر غر یتار منه شبا یروزا

 

 هر شب  پرمی تو رو باله منه هنوز از خواب خوشت م یتو دنباله منه هنوز زخما یای رو هنوز

 و تنهاترم هر شب  یتو دور  نیترو بب  یچشما هیطوفان  نی بب خبرو ی بده ب  ریتقد نی بب

 

 خودم   یکه سر بذارم رو شونه ها دیخودم با یهوا  هینفس بکشم تو دیبا

 خودم   یخودم شبونه گل ببرم خودم برا یکنم واسه عزا هیکه گر دیبا

 

 ست یمن ن هیشون یفکر پر یکس انگار

 ست یمن ن  هیمونیوقته پش گهید ستیمن ن یتو شبه بارون  یکس

 

 تو قلبم غِم دلخواه تو مونده انگار

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

 



 یباران بهار 

10 
 

 و تنهاترم هر شب  یتو دور  نیترو بب  یچشما هیطوفان  نی بب خبرو ی بده ب  ریتقد نی بب

 

 خودم   یکه سر بذارم رو شونه ها دیخودم با یهوا  هینفس بکشم تو دیبا

 خودم   یودم شبونه گل ببرم خودم براخ یکنم واسه عزا هیکه گر دیبا

 

 دنتو یتو نشد نفس بکشم نفس کش دنهیبازم به د  امینشد که ب نشد

 منم منم منه تو یشد  بهیروشنه تو چقدر غر یتار منه شبا یروزا

 ( یبان  نی) نشد_ ام

                                                                               ** 

دم و دستگاه كه بهم   یپلكام لغزيد. انگار چسبيده بودن بهم...تو يه اتاق سفيد رنگ بودم با كل  ارووم
 كرد.. وصل بود. ميشد حدس زد كجام..ولى چرا و به چه دليلى ؟؟ يادم نمى اومدو اين منو گيج مى

وارد شدن كسى به اون سمت نگاه كردم يه مرد بود كه از روى لباساى سفيدش مى شد حدس زد   با
 پرستاره... 

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

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

 مى گرفتم... یفكر مى كردم سردرد بد چى بيشتر هر

 چه اتفاقى افتاده؟ -پرسيدم گيج

 بهم انداخت و بعد از عوض كردن سرمم عقب گرد كرد و از اتاق خارج شد...  نگاهى

 زده به اطرافم نگاه مى كردم ... بهت
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 خالى بود... ذهنم

 نمى كردم اتفاقاتوووو.....  درك

 چى بيشتر به ذهنم فشار مى اوردم كمتر به نتيجه مى رسيدم .... هر

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

 لبخند ازم پرسيد+چطورى جووون؟؟؟؟  با

براى سوالش پيدا نمى كردم چون هنوز گيج اين ماجراها بودم ....پس سكوت كردم ...كه اين  جوابى
 بهترين جواب اون لحظه بود...

از معاينه ام رو به اون اقا و خانمى كه با نگرانى نگام مى كردند گفت+پسرتون موقتا حافظه شو   پس
از دست داده! انگار در ناخود اگاه مغزش نمى خواد اتفاق پيش اومده رو باور كنه ! ولى نگران نباشيد  

 ...!ارهی به مرور زمان حافظه شو بدست م

 اين حرفش اتاقو ترك كرد.....از بعد

 اين حرفاش گيج تر شدم....يعنى منـــــــ...!!!!  با

    ***** 

 

 سال بعد.... پنج

 

 # امشب تمام گذشته ام را ورق زدم  

 از لحظه هاى سياه   پر

 سكوت اشك سوختن....چيزى نيافتم خاموشى

 به درد مى ايد وقتى سرنوشت را به نظاره مى نشينم  دلم
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 ودن وقتى با درد همراه است به ب نفرين

 از قصه زندگيم نمى ترسم   من

 از خاطرات گذشته تغذيه كردن مى ترسم  تنها

 هوس معراج روح را كرده است   دلم

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

. 

. 

. 

. 

 متنفرم سرنوشت#  ازت

 

ساله نبودنت داره داغونم ميكنه...باران كاش بودى وقتى دخترمون با اون لحن بچگانه اش تورو   پنج
صدا ميزد يا تازه راه رفتن ياد مى گرفت...مى دونم تو هميشه در كنارمون هستى...حست مى 
وام  خ ىكنم!مسئوليت سنگينى رو به تنهايى به عهده من گذاشتى! بارانا االن پنج سالش شده. امروز م

با اون به ديدنت بيام.تو اين پنج سال اتفاقات ضد و نقيض زيادى افتاد.ىكسال بعد از اون ماجراها  
به اصرار مامان بارانا رو  ديدم. همونجا بود كه تموم گذشتم جلوى چشمام اومد و حافظه مو به دست  

تر شيرين دوساله به  اوردم.مانيا و بارمان هم دوسال بعد رفتنت باهم ازدواج كردند و صاحب يه دخ
اسم تانيا شدند خوشحالم براشون كه خوشبخت شدند پدرت به معناى واقعى كمرش شكست . همه 

درد نبودنت رو با پوست و استخوان حس كردند...كاش نمى رفتى باران...كاش...منم ....هه...جاى 
 با تو تموم شدم... منمتعريفى نيست...منم نابود شدم..ولى ديگه از اون باراد قبل خبرى نيست..

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

 +بابايى؟؟ 
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 جانم؟؟ -

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

 نش. باشه؟؟ بره پيش ماما میكه بلند مى شدم گفتم+خوب بريم دختر خوشگلمو حاضر كن همونطور

 +باشه!خنديد

از حاضر شدن از خونه زديم بيرون وسوار ماشين شديم. به بهشت زهرا كه رسيديم اون بغض   بعد
 چند ساله به گلووم چنگ انداخت به هر زحمتى بود قورتش دادم . 

 #خدايا! 

 و نشان دوزخت را برايم نكش !  خط

 تر از نبودنش جايى  جهنم

 ندارم....#  سراغ

 

دست  بارانا رو گرفتم باهم به جايى رفتيم كه عشقم اروم خوابيده وبى خبر بود براى ديدن دوباره    
 جون ميدم! شی ایاون تيله هاى در

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

د كرد لرز خفيفى تو تنم ايجاد شد. نوشته هاى روى سنگ مثل پتك  كه به سردى سنگ برخور دستم
روسرم فرود مى اومدند. و واقعيتى كه هنوز سعى در باور نكردنش داشتم رو بهم گوشزد مى كرد كه 

تو اون نگاه   یكه غرق ش ستین گهیديگه بارانى وجود ندارد. ديگه بارانى نيست...د
 نی...! و چه قدر دردناک بود اچه ی هاش تو گوشت بپ خنده یکه صدا ستین گهی!!دشــشیایدر

 ...! تیواقع

 ساعت ها به اين مى انديشم كه چرا زنده ام هنوز؟ -نجوا گونه زمزمه كردم  
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 نگفته بودم بى تو ميميرم؟ مگه

 يادش  رفته است مرا بكشد؟  خدا

 تو قرار است برگردى؟ يا

خيره بودم .... ولى وقتى به خودم اومدم  ییایدردونم چقدر  اونجا نشسته بودم وبه اون دو تيله  نمى
 هوا تاريك شده بود. 

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

تو گوشم   نیبلند شديم وفقط لحظه اخر قبل از اينكه سوار ماشين بشم صدايى ارام و مخمل باهم
 نواخته شد

 +خوشبخت شو عشقم!! 

 . تلخى رو لبم نشست..  لبخند

 با شدت فوت كردم و سوار شدم.   نفسمو

 به سمت خونه حركت كردم.... و

 راه گوشيم زنگ خورد. بارمان بود.  تو

 بله؟ -

 +كجايى؟ 

 براى چى؟ -

 +امروز تولد باراناِاِا...كجابرديش؟؟ 

 بايد جواب پس بدم دخترمو كجا مى برم؟ -

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

 خيلى خوب بارانا رو ميارم خونتون!باى -
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 ......!ــی+نه صبر كن !خــودتم بـ

 حرفاى تكراريشو به خوردم بده. تماسو قطع كردم گوشيو هم انداختم رو داشبورد..!  نذاشتم

 ! پوووووف

رد كادوشو دراوردم گرفتم سمتش..چشماش از ذوق  خونه بارمان كه رسيدم زدم رو ترمز.واز داشبو به
 برق زد+براى منه؟ 

 كس ديگه ايم مگه امروز تولدشه؟؟-خنديدم بلند

خوشحالى نگام كرد.  سمتم خم شد و محكم گونه ام و بوسيد... با شيطنت گفت+ مرسى باااااااااراد   با
 جووووونم!

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

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

خونه كه رسيدم بى حوصله خودمو رو كاناپه پرت كردم سرمو به پشتى ان تكيه دادم.  نمى دونم  به
بود.... بارانا زيادى شبيه به باران بود....   یچرا احساس خالى بودن مى كردم انگار احساسم پر از خال

 عذاب..... واين براى من يعنى 

تا نفس عميق كشيدم تا از گرماى درونم كم بشه...اما بهتر نشد كه هيچ....بدترم شدم!  گرمم  چند
بود...خودمم حالمو درك نمى كردم....احساس عجيبى داشتم! انگار امشب اتفاقى مى افتاد كه كل 

 زندگيم دگر گون ميشد! نمى دونم...حسابى گيج بودم!

خونه زدم بيرون تا كمى التهاب درونم كم بشه!!  صداى غرش اسمون نشون از بارانى شديد مى  از
 داد.... 

در تكاپو بودند كه در جايى پناه بگيرند....اما من در اين شلوغى و هرج ومرج شهرقدم  همه
ديوارى عظيم  ميزدم...قدم ميزدم كه اروم بشم... قدم مى زدم تا گريم نگيره و غرورى كه تو اين سالها
هاى اين   رى براى خودم در برابر ديگران ساخته بودم نشكنه ..... قدم مى زدم مثل تمام شب زنده دا

 سالها..... 
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به بزرگى درد ورنج نبودنش تو گلوم گير كرده بود.... خسته بودم از تمام جهان.... خدااا بارانم  بغضى
 م گرفتيش؟؟ هان؟ چرا خدااااااا؟؟كجاى اين شهر به اين بزرگى رو تنگ كرده بود كه از

 تنگ شده است تی # دلم برا

  میگو یکه م تنگ

 راهن یپ  یمثل تنگ نه

 من.... یدلتنگ

 است  یحال نهنگ  هیشب

   انوسی اق یبجا که

 انداخته اند  یرا در تنگ ماه  او

 تنگ شده است... تیبرا دلم

 من ... یها هیر یعنی نیا

 و بازدم   دم

 تو را کم اورده اند...# ینفسها

اون هياهوى شهر خاطره ها بهم هجوم اورده بودند..انگار بارونم دلش مثل من گرفته بود!! که   تو
 ...!دیبار  یم ینجور یا

 

 شهردار!  ی# اقا

 را...  یشهر لعنت نیا یانقدر عوض نکنند رنگ و رو دیبگو

 هااا... وارید یهااا...رنگ و رو دان یروهااا،م ادهیپ نیا

 روند....#  یم  نیدارند ازب  خاطراتم
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 &بلند خنديد+تو يه ديووونه اى!

 اره ديوووونم ! ديوووونتم بارانم..!-خنديدم

 بهش زدم و.....& چشمكى

 

صداى بوق معتتدى به خودم اومدم وبه سرعت از خيابان رد شدم..دلم خيلى هواشو كرده بود...  با
يوونه ها خيابون هارو متر مى كردم...فقط وقتى به خودم اومدم نمى دونم چند ساعتى بود كه مثل د

 هكه گوشيم در حد منفجر شدن بود..حوصله جواب دادن نداشتم..پس گوشيمو خاموش كردم.سرم ب
طرز وحشتناكى تير ميكشيد...باران به شدت به سرو صورتم برخورد مى كرد....زمانو مكان و گم كرده 

و حال خودم بودم و داشتم خاطره هامونو مرور مى كردم كه سرم تير  بودم...نمى دونم چم بود...ت
 كشيد و تار شد ديدم و غرق شدم تو سياهى مطلق..... یوحشتناک

 **** 

 ام از تو جدايم نكرده جدايى

 تو يكدم رهايم نكرده هواى

 اميد هست در هر جدايى  هميشه

 هستى اگر چه ندانم  كجايى  تو

 دريا زديم  به

 وم من كه دريا ش تا

 پنهان شدى   تو

 كه پيدا شوم من  تا

 تاكه عاشق شدم بى كران شد  دلم
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 خاك بود اسمان  كمى

 شد اسمان

 

 دوم  فصل

 اشک  یشور 

                               

 " بــــهــــار " 

   

خداى من! مگه داريم؟ مگه ميشه؟ .... اخه كدوم ادم عاقلى از خونه بيرون ميره تو اين باروون   واى
 كه من دوميشم...هان؟؟ ....نميشد يه امشب هوس بيرون رفتن به سرت نزنه اخه! 

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

كردم توهم زدم و خطاى ديد تو بارووونه...اما وقتى نزديك تر   سياهى توجهمو جلب كرد...اول فكر كه
 شدم متوجه فردى شدم كه انگار بيهوووش شده بود!

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

 همش نقشه باشه چى؟ اگه

 باليى سرم بياره؟  اگه

دادم...هيچ  دهنمو قورت دادم و جرئتمو جمع كردم و نزديكش شدم....با ترس تكونى بهش  اب
 عكس العملى نشون نداد....زير لب فقط صلوات مى فرستادم 

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

 گرفتم....ضعيف مى زد...خداروشكر نمرده.... نبضشو
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 داغيه بيش از حدش از رو لباسم حس مى شد...واى... ولى

ا بدبخت نمرده....يه ربع بعد  خره مغزم فرمان داد و سريع به امبوالنس زنگ زدم ت  بال
رسيدند...فكركنم به خاطر خلوتى جاده هااا اينقدر سريع رسيدند واالاا.... وگرنه طرف ميميره تازه  

 ميرسن!!! 

 بيمارستان كه رسيديم به اتاقى منتقلش كردند و اجازه ندادند ديگه من برم داخل!  به

ست ....اى بابا...اخه به من چه دخالت مى ....شانس من دارم ....انگار امروز  روز من نيپووووف
 كنم...واالاا.... 

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

 بله...چطوور؟؟؟ - گفتم سريع

.ولى حاال جاى  +تبشونو پاین اورديم اگر دير مى اوردينش ممكن بود جونشون به خطر بيفته..
 نگرانى نيست!و االن با داروهايى كه مصرف كردن...تا صبح خوابه... 

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

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

 داخل اتاق...خوابيده بود... رفتم

 لى كنارش نشستم...بهش خيره شدم!رو صند  

مشكيش خيس بود و رو  پيشونىيش ريخته بود و مژه هاى بلندش چشماشو قاب گرفته  موهاى
بود...بينى قلميش و لباى خوش فرمش يه چهره جذاب مــــــردونه ازش ساخته بود....حيف كه  

 معلووم نيست چشماش چه رنگيه....

 احبش...!!واالاا.. ...خوب باشه...مبارک صهیگریسالش باشه... چه ج ٢٩- ٢٨بهش مى خورد تقريبا و

به توچه دوست دالم فضول+اصن به -)ندا جان+درويش كن چشماتو دختره چشم سفيد خورديش كه
 من چه هر گ....ى مى خواى بخور من رفتم بااااى(
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 دست اىن مياد پارازيت مى اندازه سوسك كه شد ميره...واالااا  از

 همين چيزا فكر مى كردم كه كم كم خوابم برد.... به

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

 +خانم؟ خانم؟

ى  بهش خيره شدم.. چند ثانيه طول كشيد تا مغزم لود شد...فهميدم كجام....واى خدا گيج
 من....رنگ چشماش چه ناز بودااا...سبز سبز....من سبز دوست...اووووف چى ميگم..

 برداشتم... میصداش دست از خود درگير با

 مى كنم؟و شماكى هستيد؟؟؟ كار ی+ببخشيد خانم؟؟ميشه بگيد من اينجا چ

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

 .بابا... یهيز شدم من امروز....ا چقدر

 اوه...بله...شما ديشب تو كوچه اى كه من رد ميشدم بيهوش شده بودين منم اوردمتون بيمارستان!!!-

شده بود به چشمام و پلكم نمى زد..متعجب شدم از رفتارش...خواستم لب باز كنم كه زير لب   خيره
 زمزه كرد+لعنتى چشماش!

 چيزى گفتين؟؟ -

 ون!! گفت+هااااا؟؟نه...نه...ممنون بابت كمكت  گيج

زدم خواستم جوابشو بدم كه گوشيم شروع كرد به زنگيدن....واى...خدا به دادم برس... از   لبخندى
االن مى تونم قيافه احمدى رو تصور كنم!!! با استرس گوشيمو جواب دادم كه صداى جيغ سارا  

توگوشم پيچيد+دختره احمق معلووووم هست كدوم گووورى هستى هاااا؟؟؟ تو اخالق اين 
 ـــــ.....!! احمـ

واى سارا گوشم كر شد...باشه...باشه...تا نيم - وسط حرفش وگرنه تا صبح مى خواست غر بزنه  پريدم
 ساعت ديگه اونجام...باى...
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اينكه منتظر جوابش باشم تماسو قطع كردم...االن ميدونم ديگه داره هزار تا فوشم   بدون
 ميده...اووووف...چرا دارم چرت و پرت مى گم...

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

من بايد برم كارى برام پيش اومده -تو ضيح نداشتم پس با هول و والاا تند تند حرف زدم حوصله
 ...شما هم كه خدارو شكر حالتون بهتره...پس خدافظ..

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

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

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

كه بقيه نشنون لب   رو حساب كردم و وارد رستوران شدم...سارا با نگرانى به سمتم اومد و جورى كرايه
 زد+برو تو اتاقش منتظره...

تا نفس عميق كشيدم تا به خودم مسلط بشم و با گام هاى محكم به سمت دفترش رفتم و چند  چند
تق به در زدم با صداى خشك و جديش اجازه ى ورود رو صادر كرد...خداجونم خودمو بهت 

د....با همون صداى جديش گفت+مى سپردم....كمكم كن...اروووم وارد شدم....پشتش به من بو
 بهااااار؟؟؟؟  هدونى بار چندمت

 دهنمو قورت دادم حرفى نزدم...  اب

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

مام بسته شد...انگار اين سكوتم بيشتر عصبيش مى كرد كه اينبار با صداى صداى بلندش چش از
 بلندترى داد زد+بااااتوام حــــــــــــــــــرف بــــــــزن؟؟ 

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

 وسط حرفمو غريد+اره تكرار نميشه!نبايد تكرار بشه..! پريد
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رو لبم خشك شد+چون تو    شیاز اين حرفش رو لبم نشست كه با حرف بعد لبخندى
 اخــــــــــــــراجــــــــــــى!!! 

 اقاتروخــــ....!-ناليدم

 !!!!!! ـــــرونی+بــــــــــــــــــــــــ

خوردم واز اونجا زدم بيرون...سارا با ناراحتى نگام مى كرد...لبخندى تلخى بهش زدم و از   بغضمو
وران خارج شدم....هنوز شوكه بودم...حاال من چيكار كنم...خيس شد گوونم....دوباره بغض  رست

 ...دوباره گريه.... 

 هســــــــــــــــــــتــــــــــى؟؟؟؟ اره؟؟؟؟  خداااااا

جلوى دهنم گذاشتم تا هق هقمو خفه كنم ...بدون توجه به نگاه هايى كه بهم بود زار زدم و   دستمو
ســـالمـــه  هاااا.زياد نيست اين همه ٢٥دم براى بخت شومم...خدايا من فقـــــط لعنت فرستا

درد....تحمل اين همه درد برام سخته.....چرا باهام اينكارو مى كنى؟؟؟ من كم درد دارم ....يا منو  
بكش راحت شم يا اين مشكالت لعنتى و تموم كن.... گاهى دلم مى خواد دوباره يه بچه باشم،زانوى  

 زخمى راحت تر از قلب شكسته خوب مى شه....

 # گاهى  

 از سن و سالت مى گيرد دلت

 خواهى كودك باشى مى

 كه به هر بهانه اى كودكى

 اغوش غمخوارى پناه ميبرد..... به

 كه باشى  بزرگ

 بغض هاى زيادى را  بايد

 صدا دفن كنى#         بى
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بدن درد خودمو به خونه رسوندم..... كم نيس كه كل راهو پياده اومدم.... اصال نفهميدم چجورى   با
 خودمو به تخت رسوندم و تو دنياى خواب غرق شدم.... 

 ****** 

يه هفته از اون ماجرا كذايى مى گذره و من حتى پامم از خونه بيرون نذاشتم ....مثل تمام اين روزا    
 امعلووم فكر مى كردم كه صداى در منو از افكار پريشانم بيرون كشيد...به اينده و سرنوشت ن

يه شال انداختم سرم درو باز كردم...اقاى محمدى صاحبخانه بود...واى....با اون هيكل گندش و   سريع
اون اخماى درهمش تو چارچوب در ايستاده بود كه از ترس چندقدم عقب رفتم... با عصبانيت داد 

دى ؟؟ يا جلو پالستو جمع مى كنى و از خونم گـــــــــم مى شى ميرى  زد+پوووولمو مى
 ـــــهـــمـــــــيدى؟؟؟؟ف

بودم...از كارمم اخراج شده بودم و پولى نداشتم....تا حاال اينقدر عصبى نديده بودمش....به  ترسيده
 ــ...مــه.... ...لـــطفـ...اا...بـــه..مـــی...مـــ.محمدـــیاقـــ...ا-سختى لب باز كردم 

دادى كه زدبه معناى واقعى خفه شدم+خفــــــــــه شــــــو زنـــــــيكه اشـــــغال...يا تا   با
 اخر هفته پولمو ميدى يا ديگه تو خونم نبينمت...!!! 

مى لرزيد قدرت انجام كاريو نداشتم..لب گزيدم....بغضى كه داشت خفه ام مى كرد رو به   چونم
 ادم...هرزحمتى بود قورت د

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

 شکست.... یبد یاوار شدم و بغضم با صدا نیزانوهام وزنمو تحمل نکردند و رو زم گهید

 حالم.... یخودم برا یزدم برا  یم زار

 داغــــــــــــون بود.... که

 ...ین معلق باش اسمو نویزم نی ...که بتی وضع نیخسته شده بودم از ا گهید

 ...یکن  یپناه  یباشه و احساس ب یپشتت خال  که

 ....دلم براش تنگ شده..!! دنشیرفتم د  یم دیبا
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 ادی...به دم یسالها پوش  نیمثل تموم ا اهی دست لباس س هیاز جام بلند شم و اماده شدم.. یسخت به
 .... هـــــــــــــــه!!!!! نیهم  دمیکش یکرده باشم...من فقط نفس م یکه زندگ یبار  نیندارم اخر

بهشون بگم  ادیاز ادمااا که شرمم م یسر  هیکه هروز با   هیقض نیهست که کنار اومدم با ا یسال چند
 انســــــــــــــــــــان سرو کله  بزنم...!!!

 هروز بـــــــــ........!!!!!  نکهیا با

  یم  یبهم دهن کج  نهیرو لبم سبز شد....دختر تو ا یام به خودم اومدم....پوزخندداغ شدن گونه ه با
 کرد...

 یبود و چشما ختهیر  رونی شالش ب  ریاز ز دهیپول دهیفرش ژول یمشک یکه موها دهیدختر رنگ پر هی
 زدند صاحبشون از زندگى سيره...!!!  یداد م یقرمز و متورم بودند از صد فرسخ   هیاز شدت گر شیعسل

 ..... هـــــــــه

 منم....!!  نیا

 به افکارم جولون بدم به سرعت از خونه خارج شدم.....!  نکهیزدم و قبل از ا یشخندین

در بست گرفتم... درست روبه روى جايى كه تمام ارزوهامو نابود كرده بود  پياده شدم.... با قدم   يه
م به تلخى ميزد....هنوز به اين  هاى سست و بى جون حركت كردم لبهام خشك شده بود و مزه دهن 

كارى كه    هامكان نفرت انگيز عادت نكرده بودم....رو صندلى به انتظارش نشستم ....تو اون دقايق تن
مى تونستم انجام بدم نفسهاى تند و پى درپى كشيدن بود تا بغض خفه كننده وجودمو سركوب 

كه به خودم اومدم...خودش بود چقدر كنم...اما چندان هم موفق نبودم....!چند تق به شيشه خورد 
 الغرشده...الهى من بميرم... 

فروغ بودن  و موهاى سفيدى  یب  شی خفه كننده ام بيشترو بيشتر ميشد...چشماى  خاكستر بغض
 كه البالى موهاش بود زيادى به چشم مى اومد...با دستش اشاره كرد كه گوشيو بردارم...    

 

 دی پچ خشدارش تو گوشم یبرداشتنش صدا با
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 ؟ ی+خوب

 

 گرد غم پوشوند..  شویخاکستر ییرو لبم نشست..که چشما یاراده پوزخند یب

 

 برگردون عقب  یل یخ ای  ای# خدا

 

 بزن بره جلو  ای           

 

 گرفته#  یل یدلم خ  یزندگ ینجایا

 

 

از  شمیم وونهی..؟ دارم دیبگو لعنت یز یچ هی....! یدیزجر کش یلی متاسفم بهار به خاطر من خ +من 
 سکوتت.... نیا

 

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

 

 خسته شدم...امـــ...روز صــ...صاحـــ..  دیسع -دم ینال
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 هقم مانع ادامه از حرفم شد...  هق

 

 ... تی اوج عصبان یعنیمشت شده اش   یسرخش،رگ گردن متورم شدش و دستا یچشما

 

 

 +بهار منـــ...منــ...

 

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

 

 و شکستم...   نمونیب  نیسنگ سکوت

 

 دمیبهت قول م رمیبگ تشونویچند روز رضا نیتو ا  دمی...فقط بهت قول م دینگو سع یچ یه-
 ...تو خودتو نارحت نکن قربونت بشم...!زمیعز

 

 چند روز معجزه بشه؟ نیتو ا یچند سال نشده بعد انتظار دار  نیاخه..تو ا یزد+ چجور  یشخندین

 

شده   یحت  ؟یفهم  یتونم م ی عاشقتم...بدون تو نم  یفهم  یچرا نم دیاره...اره...سع -دمیغر یعصب
 ...! فتهی برات ب یزارم اتفاق  یکنم نم  یخودمو قربون

 

 شد...  رهیبهم خ  شوکه
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 ه؟ ی...چــیتته پته گفت+ منظو..منظورت چ با

 

زدناش به   یبلند شدم...صدا یبار..و بدون گفتن حرف   نیاخر یحواله اش کردم...برا رموی خ نگاه
 نکردم...و به سرعت خارج شدم...  ییاعتنا ی... ولومدیم شهیش

 

 .. نهکی خراب م ندمویا ویتمام زندگ دونمیکه م یم ینشدم...از تصم  مونیپش ممیاز تصم  تا

 

 شد...  یو رو گونه هام جار  دیخاطره هامون جلو چشمام بود...چشمه اشکم جوش   تمام

 

 ***** 

 

 

 ●♪♫ ــــاره؟ین ادمی خاطره ات، تورو  ایدن ه یبــــرم…  دیبا کجـا

 

 

 ●♪♫ شب فکِر تو، منُو راحت بـــذاره؟ کیبـــرم… که  دیبا کجــا
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 ●♪♫ نـداره؟! یبرام فرق  یکردم با خـــودم، که مرگ و زندگ چه

 

 

 

 

 ●♪♫ ـــاره… یطاقت ب یحاِل بد، کس  نی ا یمثِل من، تو محاله

 

 

 ●♪♫ !نـــم؟یام، تو رو اونجا نب هیبرم… که توو هر ثان دیبا کجــا

 

 

 ●♪♫ !نـــم؟ی تو نش یِ برم… که بازم تا ابد، به پا دیبا کجــا

 

 

 ●♪♫ نـــم…ی بب یی رو من، توو تنهــا ییروزابعِد تو؛ چه   قراره
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 م؟ یباهم باش شهی$قول بده هم

 

  ایبراش و کنار گوشم لب زد+اگه اونسر دن  رفتیکه دلم ضعف م  ییزد از همون لبخندا  یجذاب  لبخند
 تا اخرش باهاتم... یهم باش

 

 حرفش رو لبم نشســــ....$ نیاز ا ینیری ش  لبخند

 

 

 

 

 

 ●♪♫ نــم…یکنه؟ از عشِق تو هم یم یهر جا بـــرم… چه فرق گهید

 

 

 ●♪♫ َدم! ک یسفر کـــردم، که از تو دورشم،  موُ ی جوون

 

 

 ●♪♫ سفرنامه ام… کی هیسفرنامه ام… شب کی هیشب  ،ین یب  یهر جور م منو
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 ●♪♫ ــاره؟ ـین ادمیخاطره ات، تورو  ایدن  هیبـــرم…  دیبا کجـا

 

 

 

 

 

 ....ـــــــــــی$ وا

 

 شد  میبرداشتم سمتش که ج زی خ  ییهویزد که از حرص دندونامو بهم فشار دادم و  یقه ا قه

 

 ؟؟؟ یکــــــــشـــــــــــمــــــــــت....روانــــــــــــ یمـــــــــــ

 

 ترم کــــ........$  یو حرص   دیخند بلند

 

 

 

 

 



 یباران بهار 

31 
 

 ●♪♫ شب فکِر تو، منُو راحت بـذاره؟ کیبـــرم… که  دیبا کجــا

 

 

 ●♪♫ نداره؟! یبرام فرق  یکردم با خـــودم، که مرگ و زندگ چه

 

 

 ●♪♫ ـــاره… یطاقت ب یحاِل بد، کس  نی ا یمثِل من، تو محاله

 

 

 ●♪♫ ـــ ـــد بــــ ــــ ــــرم…..  ــیبـــرم… کجـــ ـــ ــا با دیبا کجا

 

 ( یبرم_روزبه بمان  دی)کجا با

 

┤───  ♭♪♫♬♩  ───├ 

 

 ***** 

 

 

 ...!کردی که گرفتم مصمم ترم م یمیو از تصم شدیاونروز مسعود خان)پدر باران( تو گوشم اکو م یحرفا
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 ...!کنمی خواهش م  دیبکن  یرحم هیاقا تروخدا -

 

 گردونه... یتو دختــــرمو بهم برنم یزد که پرده گوشم پاره شد+ خفـه شو التماســــــا یا نعره

 

 جلو چشمام گمشو... از

 

تا   افتمیازش... به پاتون م  دیتروخدا اقا....بگذر -سکسه افتاده بودم...جلو پاش افتادم وزجه زدم به
 ...کنمی مهمه کسمو....خواهش  دی...فقط ببخشکنمی م تونویزی اخر عمرم کن

 

 ...خم شد و وادارم کرد بلند بشم...زدمی م زار

 

 قفل کردم... شیتو نگاه سرد مشک موی اشک یچشما

 

 ...!ــــیم یدونم چـــرا...!ول ی...نم یهمسرم هیشب   یلی+تو خ

 

 شدم...  رهی کرد...با تعجب بهش خ سکوت

 

 شوهرت دارم..  یشرط واسه ازاد هیرو شکست+  ییا هیباالخره خودش سکوت چند ثان  که
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 خداجونم ممنون... یوا

 

 باشه قبول..! یهرچ -رو لبم نشست...و به سرعت گفتم یپت و پهن  لبخند

 

 دهیبکشمت تونشن خوامیبود که م نیمن شرطم ا دی دختر جون ...شا یعجول یل یزد+خ  یپوزخند
 ؟ یکنیقبول م

 

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

 

 با...  دیرولبش اومد+ اوممم...خوبه...توبا یمحو لبخند

 

 .. یکردم که باالخره لب باز کرد+ بادامادام ازدواج کن  یبا استرس نگاش م دادیعذابم م  سکوتش

 

 ؟؟یچــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -گرد شد  چشمام

 

ذره ذره تاوان جون دخترمو   دیاونم مردن کمه...با  یدختر جون...برا شهی+ بدون مجازاتم که نم 
 بکشه.... میدیکه ماکش یزجر  دیبده...اونم با

 

 رد شدم... ابونیبه خودم اومدم و به سرعت از خ  ینیبوق ماش  یباصدا
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 تا عشقم زنده بمونه؟  کردمی قبول م دیبا

 

 سهله...  که نیبکنم...ا ینجات جونش حاضرم هرکار  یمن برا یقدر درد داشت..ول  چه

 

 چقدر عاشق زنشه.... دمیرفت و امدا شن نیتو ا یول دمیشوهر باران و ند من

 

 نخواهد بود...  شیدر پ ی کارم با عواقب خوب دونمیکنم خدا؟؟م  کاریچ

 

 برم...   یکن نزار راهو اشتباه کمکم

 

 براش از هزار بار مردن هم بدتره..  یموند ول یزنده م دیسع دی شا  کردمی م نکارویا اگه

 

 زجر بکشه... دیکه سع خواستنیم نوی اونا هم و

 

 نداشت...  یبرگشت چیه رفتمیکه م یراه

 

 جز عذاب خودم نداشت... ی ا جهینت  کردمی افتاده بودم....هرکدوم و انتخاب م ریگ  یبد دوراه تو
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  نیسقف هم ری هست...وز دیسع  دونمیم  ینجور یا کردمی بد و بدتر ...بد و اتنخاب م  نیب  دیبا پس
 ... کنهیبودنش دلگرمم م نی...همکشهی اسمون نفس م

 

 ... دمیکش یق یعم  نفس

 

 شدم... ادهیخونشون پ یدربست گرفتم و جلو  ه ی یان میتصم هیو تو  

 

 

 ن ی# بب

 

 .. ردیگ ینم  چکسی مرا ه سراغ

 

 نکه یا مگر

 

 ی شب  مهین

 

 # یز ی، چ یغم ،یا غصه
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 ... دیلرزیسست بود....دستام از شدت استرس م قدمام

 

 کرده بود....  خیتنم  تموم

 

 بود قصد شکسته شدنم نداشت....!  دهیگلوم چسب خی بغض ب هی

 

 

 باز شد...  یجواب  چیبدون ه هیکنار گذاشتم و زنگ و زدم..در بعد از چند ثان دمویترد

 

 ... ادیب  شیپ  یدونستم قراره چ ی...نمکردیعوض م ندمویو ا  یندگکه ز ییگذاشتم جا قدم

 

شدن دربرابرش   میجز تسل یو من چاره ا کشوندی سمت م نیمنو به زور به ا یدست قدرتمند  هی انگار
 و نداشتم...

 

 

 حال برگشتم  یایبه دن یکس  یزدن ها یصدا با

 

 +خانم؟ خانم؟

 



 یباران بهار 

37 
 

 بود نگاه کردم...  ستادهیکه جلوم ا یزن به

 

 بودم...  رهیبهش خ  متعجب

 

 ...! اقا منتظرتون هستن..!دی+بفرما

 

 ... رفتیم جیتکون دادم و باهاش همراه شدم...سرم گ یسر 

 

  اومد.. یجر و بحث م  یصدا میکه رفت داخل

 

 بشنوم...  تونستمی...و مشدیتر م کیو نزد  کیصداها نزد شدمیتر م کیلحظه که نزد هر

 

 ؟ یزن یرو حرف من حرف م  یبگ  یخوایمسعود خان کل خونه رو بلرزه انداخت+ م ادیفر یصدا

 

 تــــ..... یرو نم  دیزنیکه م ی حرف   ی* نه مسعود خان ... ولدیکالفه بار به گوشم رس یمرد یصدا

 

 شوکه بود.... دنمیاونم از د ختندیروم ر  خیسطل اب  هیاون مرده انگار  دنید با

 

 ... نمی بب ت ی موقع نیو تو ا  نجایاونو ا شدیباورم نم بود...اصال  یسخت لحظات
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 .... میبود رهی خشک شده بهم خ هردومون

 

  یتونم باور کنم....نم یهنوزم نم  یکه اونروز کمکش کردم....وا یتونستم باورکنم...همون مرد ینم
 تونم درکشون کنم...

 

 باهاش تصادف کرده... دیکه سع یشوهر بارانه....همون نکایا

 

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

 

 تونم هضمشون کنم... یهمه اتفاقات افتاد که هنوزم نم  عیسر نقدریا

 

 ... یلیسخت بود...خ  یلی...خ رمی طالق بگ یاب یغ دیتا تونستم از سع دیطول کش یماه هی

 

 نداشتم... دنشوی...اما نرفتم...دل د.دنشیبرم د  فرستادیم غامیپ  یلینداشتم ...خ دنشوید دل

 

 ...دنش یسست بشم با د  میتو تصم دمیترسیم

 

 ...دادنیم تی رضا دیفر هم با  انیار یداد...البته اقا تی خان هم بعد از طالق رضا مسعود
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 دم... یاز ول یک یبالخره باران زنش بود و  خب

 

 ... شهیازاد م گهیچند ماه د هی بایهم تقر د ی...سع گذرهیاز اون اتفاقات م یچهار ماه  هی

 

 عمرمو کنارش باشم.... هینشستم و به اجبار قراره بق ی هم من کنار مرد االن

 

 خواستم ضعفم و جلوشون نشون بدم... ی....نمره ینگ میمحکم رو هم فشار دادم تا گر و   لبام

 

 به خودم اومدم...  خوندیسوم م  یعاقد که برا یصدا با

 

 یشگی شمارو به عقد دائم و هم لمیبنده وک ای+ سرکار خانم بهار فرهمند ا

 

   هی و شمعدان و با مهر نهی جفت ا ک یو  دیجلد کالم ا...مج کی فر با   انیباراد ار یاقا جناب

 

 اورم؟ یدر ب معلومه

 

 لم؟؟؟ یوک ایا
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 . کردی م  جادیدر بدنم ا یبود...و لرز   یاز هر حس ینگامون بهم گره خورد...نگاهش خال نهیتو ا از

 

 ... یخودت بخوا یخودت بهم رحم کن...هرچ ایخدا

 

 رو... نگه سرد و مغرور  ن یتحمل کنم ا یچجور 

 

 بدنم به لرزش افتاده بودم...و تمام خاطرهام جلو چشمام جون گرفته بودن... تموم

 

 ...ارنیب  ادمیبه  مویبدبخت  خواستنیم انگر

 

 از اون نداشتم... یاطالع چیکه ه یا ندهیازا دمیترس یم

 

 برام پر از ابهام بود.. ندهیا

 

 دونستم منبعش از کجاست... یدلشوره که نم هی

 

 برداشتم  ندهیدست از فکر به ا زدی بار صدام م  نیچندم یبرا کنمیعاقد که فکر م یصدا با

 

 لم؟؟؟ی+ عروس خانم بنده وک 
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 یبله   نیو کنار گذاشتم و بدون اتالف وقت لب زدم دردناک تر دیسرد تر بود...ترد شهیاز هم تنم
 بله...  -عمرمو

 

 ....!نی...فقط همهه

 

با اون اشک  میکه داشت ییپاکش کردم...تموم ارزوها عی که سر دیقطره اشک از چشم چپم چک هی
 ..میشــــد  ی...نممیشدیما نم گهید دیو دود شد...منو سع دیچک نیپا

 

 کرد... هیتوان گر یاز درد ها....نه م یبعض ی# برا

 از درد هاااا..... ی بعض یزد...برا ادیتوان فر یم نه

 توان نگاه کرد و شکست....#  یم فقط

 

 سوم فصل

 ن ی ریش  یتلخ

 

 

 

ازش   ی چیدر اومدم که ه  ی... چه ساده به عقد کسمیاز محضر خارج شد یدفتر  یاز انجام کارها بعد
 ... میکلمه هم باهم حرف نزده بود هی یمدت حت  نی ..تو ایچی ...هدونمینم
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 .. امیب  رونی سردش باعث شد از فکر ب یصدا

 

 +سوار شو

 

 ...اه یروان  کهیبکشمش مرد خواستی..دلم مکردی انداختم...خونسرد نگام م ینگاه  بهش

 

صحبت با    یشدم ....که اونم بعد از کم نیبا شدت فوت کردم و بدون توجه بهش سوار ماش   مونفس
 مسعود خان سوار شد...

 

تو وجودم نبود؟؟ مهم   یحس چیه  یوقت  رهی ...مهم بود کجا مرهی دونستم کجا م  ینم  یکرد...حت  حرکت
 ...که تموم ارزوهااام مرده بودند؟؟ مهم بود؟؟؟نه نبود یوقت  رهیبود کجا م 

 

 دادم.. هیتک   نیسرد ماش شهی...سرمو به ش شکستیرو م  نمونیاهنگ سکوت ب یطول راه صدا تو

 

 سرماش التهاب درونمو کمتر کنه....! دیشا

 

شد حرف دلمو   ی که پخش م یکنم....اهنگ فشی تونستم توص یداشت کل وجودم...اونقدر که نم  درد
 که طناب دارم شده بود از شدت بغض... یکردم...خاطرات  یم ی... تو خاطراتم سپر زدیم
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 دونم چه قدر تو فکر بودم که صداش منو به خودم اورد... ینم

 

 ؟ی ش ادهی پ یخوا ی+نم

 

فکر کردن به خودم ندادم و  شتریاجازه ب دم؟یکه من نفهم میدیرس یبه اطراف نگاه کردم...ک گنگ
 شدم...  ادهی پ عیسر

 

 ...! ییعجب جا یستم مهار کنم...واتون  ینم  مویکنجکاو حس

 

 پس؟  هیداخلش چ نهیا طشی ح

 

 اورد...  یرو به وجود م یدلچسب   یکه چه عرض کنم باغ رو درخت پوشونده بود و فضا اطی ح سرتاسر

 

 داخل..؟! دیاریب  فیتموم شد تشر تونی+اگه فضول

 

 به دنبالش وارد خونه شدم.. ی..اوه...از خجاال سرخ شدم...و بدون حرف اضافه ااوه

 

 ...! نیفــــــــــکــــــــم افتاد رو زم که
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 قصر؟  ایخونست   نجای...! من موندم اییجا  عجب

 

  زایچ نی من تو ا گهید دیخونه رو تصور کن هیبود...)خودتون و  ی_نبات دیخونه ست سف  ونیدکوراس
 ...خخخخ..د.ن(زنمی لنگ ممتاسفانه 

 

 بود...  دهیبه خونه بخش یخاص  ییبایز و

 

 وقت پشه نره توش..؟! هی+ببند 

 

 ... نیپا ارم یب  ونشویجفت پا برم تو صورتش دکوراس  گهیم طونهی ..شااایعنی

 

 ...کثافت کــــ....!کنهی منو مسخره م شعوریب

 

 دارم برات صبر کن فقط... یبهت بگم ول یز ی تونم چ ی..! که نم فی...! حفیح

 

 اتاق من کجاست؟؟  -جوابشو بدم گفتم نکهیا بدون

 

 گفت+ اتاقت؟؟  یباالو با حالت مسخره ا دیابروهاش پر جفت
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 که رو کاناپه بخوابم؟ یتوقع ندار -لب زدم   یکردم و حرص  یقروچه ا دندون

 

 توقعو دارم.. نیچرا اتفاقا هم  -گفت یبدجنس با

 

 .....!یــــــوضـــــــــــــــعـــــــــــــــــ

 

 ... یبکشم ...لعنت  غیج خواستمیدستش م از

 

 می...پس بچرخ تا بچرخ کردی شروع م  وی...! داشت بد بازارهی حرصمو درب  یبلد بود چجور  خوب
 بارادخان...!

 

لبخند    هی یحت ی....ولد یخندی تونم بگم چشماش داشت م  یچپ نگاش کردم...به جرئت م  چپ
 مغرور...!  فتهی ...خودشش یهم نزد...ا کیکوچ

 

 * باراد؟ 

 

 که باراد و مخاطبش قرار داده بود نگاه کردم... یطرف صدا برگشتم..با تعجب به دختر  به

 

 پنهان بود...  اهشیس یاز مژه ها یانبوه  نیب  ش یخاکستر یچشما
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 بود.. ختهی ر  رونی ب یی بای شالش به حالت ز ری فر مانندش از ز یقهوه ا یموها و

 

 دختر لوند و جذاب ساخته بود.... هیخوشفرمش ازش  کیکوچ یو لبا یعروسک   ینیب

 

 ..؟!گهیبود د یک  نیبهم کرد...ا یاخم

 

 همسن من باشه...  خوردیم  بهش

 

 باشه... یعوض نقدریخوره ا  یزنشه...! نه بابا بهش نم نکنه

 

 نجا؟؟یا یچرا اود نوی* ا

 

 ..ومدهیمالحظه هم ن نای..! به اشنیتر م  شعوریب نایگم ا ینم  یچیمن ه یرفت توهم...ه  اخمام

 

 من اسم دارم بهار...! گنیبه درخت م  نویا یخانمااا ول دی ببخش  -گفتم  یتند با

 

 ....یزد + عه...نبابا..فکر کردم تابستون  یمسخره ا پوزخند

 

 کرد  یدست شی ستم جوابشو بدم که باراد پ...خوادمیاز حرص روهم سا دندونامو
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 ؟؟ یکنی م کاری چ نجایا ای+ مان

 

 ؟؟ ینباشم که بازنت خلوت کن یخواست یم  کنم؟؟یم  کاریچ نجای*هه!! که ا

 

 سرخ شد...... صورتم

 

 ه؟یچ هیقض  یدون  یانگار نم ی زنیحرف م ی+ خفه شوو...جور دیغر یباراد عصب  و

 

دونم چرا با زن قاتلش   ی ؟ نم یکرد انتیدونم چرا به باران خ یزد* نه...نم  غیج  نباریا زنه
 بود عشــــ.... نیهه..! ا  ؟یکرد  ازدواج 

 

حرف زدنو بهش نداد و به سرعت از خونه خارج شد ...هنوز تو بهت حرف   شتریهقش احازه ب  هق
  .؟!بود.. یک  دمیبودم...اخرشم نفهم  ای بود اسمش اها مان یاون زنه چ یها

 

 ...به من چه...اووووف

 

 دست برداشتم  خودیب  یباراد از فکر ها  یعصب یصدا با

 

 کارت دارم.. نی+ بش
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 اومد...  یو کالفه به نظر م  یشدم...عصب رهی رو مبل نشستم و بهش خ روش  روبه

 

 ادی حرف ها ز  نیاز ا یکه باش نجایرم سر اصل مطلب ا  یکنم ...م ینی خوام مقدمه چ ی+ نم
 نه من به کار تو کار دارم نه تو به من... نکهی...وایشنویم

 

 ؟؟یدیخودتو مرده فرض کن...فهم گهیاونوقت د یکن  یم یاگه بببنم با بارانا بدرفتار  درضمن

 

 جور واجور خودم...که صداش نجاتم داد  یبودم و غرق فکرا  رهیکرد..به کف پارکت ها خ  سکوت

 

 در سمت چپه...  نیاخر اتاقت باال نرفته   ادمی+ اهان...تا 

 

 ....کجارفت؟؟ رونیمبهوتم از خونه زد ب  یچشما یاز جلو و

 

شب   انای روزت اح یتومزاحم اختالل با خودم نش - ؟ یزد)+ به توچه فضول  غیاز تو وجودم ج  یکی
 ؟؟ یموافق یعن ی.....+سکوتت -عشقم؟؟ یدینداجون+ خخخ از کجا فهم  شه؟ینم

 

 شمیگم م ی کنی همه محترمانه ازم درخواست م نی.....+اهان خب..باشه چون ا-گم شم؟؟ یعنی....+ -
 ...(یکه برنگرد یبر   -..زمی عز یبا
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 که بهم گفت... یبرداشتم رفتم طرف اتاق  ی...مزاحم...دست از خل باز اه

 

در بود و   یروبه رو شدیکه تراسشم محسوب م یپنجره سرتاسر  هی_ قرمز بود...  دیاتاقش سف ست
قرمز   یو بالشتک ها دیسف  یتخت دونفره بزرگ با روتخت هیقرمز بود...و  یبارگه ها دیپرده اش سف 

س یتو اتاق که فکر کنم سرو  گهیدر د هیتولت بود با  زی اون م یوسط اتاق قرار داشت و رو به رو
 ... شدیم شی بهدات

 

 شد و خوابم برد...خسته بودم که خودمو رو تخت پرت کردم و چشمام گرم   اونقدر

 

 **** 

 

 

 شدم...  دار یتو صورتمه با ترس ب یکی  نکهیحس ا با

 

 ...با تعجب نگاش کردم... زدیبرق م شی ایدر یچشما

 

 .... رفتیکوچولوش ور م یو با دستا نی انداخته بود پا سرشو

 

 ؟؟ ییتو بارانا -لب زدم دیگرفت..با ترد خندم
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 جواب داد+ اهوم... اروم

 

 ...!زمیمن بهارم عز -سمتش گرفتم و مهربون لب زدم  دستمو

 

  فشردم یشد و بهم دست داد دستشو کم ی انگار راض  یتوصورتش معلوم بود...ول دیترد

 

 ول کردم...  بعد

 

 ...  یدودل بود واسه گفتن حرف انگار

 

 ...دمی به روش پاش یلبخند

 

 زم؟؟ یعز یبگ یخوای م یز یچ-

 

 از حرفم تکون داد..+اوهوم دیبه تا سرشو

 

 ؟؟ یبگ  یخوایم ی..بگو چزمی راحت باش عز -

 

 +راسته شـــ...شــما....
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 ؟؟ یمن چ -

 

 ن؟یمن شد ی+ زن بابا

 

 ؟؟ یچـــــــ -شدم رهیبهش خ  متعجب

 

 از ترس چشماش گرد شد...  بدبخت

 

 ؟؟ یزن بابات شدم ناراحت نکهیاز ا -ادامه دادم یارومتر  یصدا با

 

 ..؟! یرو گول بزن ییبابا ندرالاای و س یبرف  دیسف  یمثل نامادر  ترسمیدونم...! اخه م ی+ نم

 

 هست... وونهیخودش د  نکهیا گهیکپ کرد...فکر کنم با خودش م چارهی خنده...ب  ریزدم ز یپق

 

 شم...( داشته با یکار  یابونی) بابات منو گول نزنه من غلط بکنم با اون غول ب

 

تا اخر   ایب میبد گهیبهم د یقول هی  ای ب- گوشش زمزمه کردم ری کردم و همونطور که تو اغوشم بودز بغلش
 باشه؟؟ میاخرش باهم دوست باش
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 شد...  رهیو تو چشمام خ  رونی بغلم اومد ب از

 

 جلو اورد و با لحن بچه گانش جواب داد کشوی و انگشت کوچ  دیبه روم پاش  یلبخند

 

 + قول؟

 

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

 

 شد؟یتعجب گفت+ چ با

 

 ست؟؟ ی بارانا تو گشنت ن -

 

 ...ادی+ نه ز

 

 ...!میدرست کنم بخور یچ هی مینخوردم...بلند شو بر  یچ یاخه من از صبح ه-

 

 + باشه..!
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  رونی عوض کردم و با بستن موهام از اتاق ب یشلوار جذب مشک هیو  یقرمز_مشک  کیتن  هیبا   لباسامو
 زدم..

 

درست کنم؟؟   یباز کردم ...و متفکر بهش چشم دوختم..حاال چ خچالویزود تر از من رفته بود...در بارانا
 ....! افتمیامـــــــم...اهان 

 

از سر   ی ن یفرو رفتم ه یده کردنشون برگشتم که تو بغل کسرو دراودم و بعد از اما یماکاران  لیوسا
 ... دمیترس کش 

 

 + نترس....منم...!

 

  یک نیبودم که ا  نیکجا بود؟؟ همچنان تو فکر ا نیاز حدقه دراومده نگاش کردم ...وا ا یچشما با
 اومده ..که صداش منو به خودم اورد... 

 

 ؟ ی+راحت

 

 رونی از بغلش اومدم ب عی سر ؟یچ یمنو بغل کرده؟ نه برا یچ یبرا نینگاش کردم...ا هنگ

 

 ...!دیکه منو بغل کرد  دیشما نیفعال ا -با اخم گفتم و
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 خواست تورو بغل کنه؟  یکرد+ ک یاخم

 

 ..! دیلطفا مزاحم نش -

 

..؟  یو اشک اور ساخت ازی چرا پ ای شام شدم ...خدا یبرا  یبدون توجه بهش مشغول پخت ماکاران و
 یو مشغول اشپز  تابهیتو ما ختمی خورد شده رو ر  یها ازی...پختمیاشک ر نقدید اپدرم دروم

هارو سرخ   ینیزم بیس گهید تابهیو از اون طرف تو ما ختمیرو ر  ایشد سو ییطال نکهیشدم...بعد از ا
...و بارانا رو صدا زدم و  دمیچ یحساب زوی رو درست کردم م ی( خالصه ماکارون ه؟ی)مگه کتاب اشپزکردم

  یخودمم نشستم که بارنا بدو بدو اومد تو اشپز خونه روبه روم نشست..بشقابشو براش پر کردم و برا
 باراد مانع شد  یخواستم بخورم که صدا ختمیخودمم ر

 

 که؟ شدی ازت کم نم  یز یچ یزدی اگه صدام م  انای+ اح

 

 ا؟؟یا یدادیتو جواب م ؟یچ شدیاگه کم م -جواب دادم  ییپرو با

 

 ... کنمی+ ادمت مدیشده اش غر  دیبهم کل یدندون ها ر ی قفل شد و از ز فکش

 

 نگاش کردم...  یچشم ری ! ز؟یامان از فضول  یتوجه بهش مشغول خوردن شدم...ول  بدون

 

 شده بود... ی دن ید یلیخ  افشی...قخورد ی بود و داشت م دهیخودش غذا کش یبرا
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 من پختم...! نویا شدیباورش نم  مطمئنم

 

 بهار جووونم...  یبرداشتم* دستت مرس میریبارانا دست از خوددرگ یصدا با

 

 بود...خندم گرفت..  رتشیباراد نشونه ح دهیباال پر یابرو

 

 .. زمینوش جانت عز -رو به بارانا لب زدم  یمهربون  با

 

دنده  نیا  یاز شام ظرف ها رو شستم و بارانا رو تو اتاقش خوابوندم...و به اتاقم رفتم و بعد از کل  بعد
 صبح به خواب رفتم...  یو اون دنده شدن  دم دما

 

 شدم.. داریکه به چشمام خورد ب یدینور شد با

 

 ... دیکه به ساعت خورد مغزم سوت کش نگاهم

 

  رونیب یا قهی دق10دوش  هی داشتم...بعد از  ازیام اب گرم نحم هی..به دمی ..اوه...چه قدر خواباوه
 اومدم...!

 

بودم فقط  اودهی ن یلباس  چیاز خشک کردن موهام به سراغ کمدم رفتم) محض اطالع من ه  بعد
 دونم لباس برام گرفته بود که البته بهم گفته بود چرا(  ینم  یهرکس  ایباراد  یضرور  لیوسا
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  و موهام و باالسرم بستم و از اتاق خارج شدم.. دمیپوش یشلوار جذب مشک  هیبا  یمشک  کیتن هی

 

 اومد...!  رون ی اتاق من بود ب یبا خروجم بارادم از اتاقش که روبه رو همزمان

 

 که مچ دستمو گرفت و مانع رفتنم شد  گفتم خواستم از کنارش رد بشم یلب ریسالم ز هی

 

 + کجا؟؟ 

 

 جواب پس بدم؟   دیخوام برم با یکجا م  نکهیواسه ا -نگاش کردم   یسوال

 

 از درد جمع شد... صورتم  به دستم اورد که  یرفت توهم و فشار  اخماش 

 

 ؟یدیفهم  ین ییکه بد م ینکن   یکه زبون دراز  یر یبگ اد ی  دی...درضمن بایجواب پس بد دی+ اره..با

 

 . ی...ولشـــ..ولش کن عوضشیخــوب...اخخخ..دستم...شکستـ...شکست  یل یباشه..خ   -درد گفتم با

 

 زد و دستمو ول کرد و از کنارم گذشت...!  یپوزخند
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رو   ی عوض  نیبه اخر عمرم مونده باشه من ا یروز  هیاگه  ی...! حتیشدم....لعنت خــــــــورد
 ...کشمیم

 

 به خودم اومدم... دیچ یکه تو دهنم پ یشور  مزه

 

 ...هــــــــه!! خورمیو دارم حرص م  ستادمیا نجایا یازک  ستیمعلوم ن  یلعنت

 

 گوالخ...!  کهی رفته بود..بهتر مرد نیرفتم پا  یوقت

 

ترسناک گذاشتم..غرق  لمیف هیو  TV یدرست کردم..نشستم جلو لی پف ف یمو که خوردم کم صبحانه
 گفت  یبلند یبا صدا  یکی  هویبودم که  لمیف

 

 + پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ.....

 

 حرصم گرفت...  زدیگاز م  نویبارانا که از خنده زم دنی..و اماده فرار شدم که با د دمیکش یف یخف   غیج

 

  حی ر ترجبرداشتم که فرار ور بر قرا  زی منظره به سمتش خ ری غ میتصم هیو تو  دمیکش  یفرا بنفش غیج
 شد...  میداد و ج

 

 بود... دهیچ یتو کل خونه پ  غامونیج غی ج یصدا
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هم شده دردامو  قهیچند دق یبرا نکهیبردم...ا یلذت رو م تی بچه شدنم نها نی شده بودم..واز ا بچه
 فراموش کنم... 

 

 و رو زانو هام خم شدم... ستادمینفس افتادم..ا از

 

دستـــ....دستم بهت نرســـ ..نرسه دختره   نکهی..انکـــیمگه ا -گفتم زدمینفس نفس م کهیدرحال 
 پروو... 

 

 تر کرد...  حی که منو جر دیخند  زیر  زیر

 

شده بود نتونست در بره منم از فرصت   ریسمتش و چون غافلگ دمیمناسب پر تی موقع کی تو
 استفاده کردم و قلقکش دادم..

 

 هاش توام با التماس بود  خنده

 

 + بهــــ...بهار جــــ...جون...تروخــــ...تروخدا بهــــار جــــــ..جون..

 

 از قلقلکش دادنش.... دم یکه خوب ادبش کردم...خسته شدم...دست کش قهیاز چند دق بعد

 



 یباران بهار 

59 
 

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

 

 خونه زنگ خورد..!  تلفن

 

 بله؟  -

 

 دخترجون؟؟ یدینره...فهم ادشی+ به باراد جانم بگو امشبو  دیچی تو گوشم پ یزن  یپر از عشوه  یصدا

 

 شما؟؟  -گفتم  جیگ

 

 فهمه..! یکرد+ سحرم...به باراد بگو خودش م  یا خنده

 

 فرهنگن مردم..! یتلپ قطع کرد...وا چه ب و

 

 ..! دم یکارهام رس هیموضوع شدم و به بق الی خیب

 

و بارانا روهم صدا زدم...بعد از خوردن غذامون و شستن   دمیچ  زویبود که م 3/30- 3 یساعتا بایتقر
 رفتم....  اطی جمع و جور کردن خونه به ح یظرف هاااا بارانا که به اتاقش رفت منم بعد از کم
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 ....!نمیهوا بخورم و اطراف و بب  یکم تا

 

 نذاشتم...! رونی پامو ب گذرهیم یهفته ا هیتا امروز که  دمیاونروز اول که باغو د اخه

 

 به درخت ها وصل بود...  یداشت و تاب  یدنج  یجا هیباغ  یاخرا

 

 ...دمیو به طرفش دو دمی از سر ذوق کش یغیج

 

 اطرافم بودم یها ییبای..محو زشدنیم دهید شی شده بود...ستاره ها کم و ب  کیتار بایتقر هوا

 

 باراد اخمام رفت توهم... دنیکنارم نشست وحشت زده به طرفش برگشتم که با د یکی  نکهیحس ا با

 

 ...شهیدم لونه اش سبز م ادی مار از پونه بدش م -کردم  زمزمه

 

 ....؟!دماااای+ شن

 

 ...! گهید یمنم گفتم بشنو -زل زدم تو چشماش   ییپرو با

 

 ...باش..!لب زد+ عه...که بشنوم یباال و با خونسرد دیابروش پر یتا هی
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 ..!کهی بابا کم داره مرت  الی خیبه روبه روش زل زده بود..وا..ب  الیخینگاش کردم..ب  مشکوک

 بهش بندازم.   یشدم برم که صداش باعث شد نگاه بلند

حال   ادیها ز بهیسگ هست ..که متاسفانه با غر هیرو لبش بود+ بهت نگفته بودم تو باغ   یپوزخند
 ...کنهینم

 کنم؟  کاریچخب؟  -تفاوت گفتم یب

 بود؟؟  یبرق زد..منظورش چ  چشماش

 ...!نی طالعت رسوندم هم..فقط به ا یچیباال انداخت و لب زد+ ه یشونه ا یدیق یب  با

 مبهوتم دور شد...  یچشما یاز جلو و

 ؟؟؟ یچ یعنیشده بودم... جیگ ..! وا

 خودش بلغور کرده...! یبرا   یچ هیبابا  الی خیباال انداختم... ب یا شونه

از پشت سرم روح از تنم جدا شد...اب دهن نداشتمو قورت   ییاز قدم برنداشته بودم که با صدا قدم
 دادم و برگشتنم همانا و سکته زدنم همانا...

 ..!یروان کهی...مرددمیفهم یحرف ها و نگاهاشو م  یخشک شده بود...تازه معن دهنم

 فکر کرده..  یکشه واقعا با خودش چ  ینم خجالتم

بهم زل زده  شی قرمز مشک ینگم بهتره...با چشما کلشمی که از من بلند تر بود ...ه اهی سگ بزرگ س هی
 نداشتم...  ویبود..خشک شده بودم...قدرت انجام کار

 ....!یروز انداخت نیکنه منو به ا  کارتیخدا لعنتت کنه باراد ..خدا بگم چ یا

  یبلند  غیکه کرد از ترس ج  یرفته بود ...با پارس بلند   ادمی تمویو موقع زدمی لب غر م ریز  همچنان
 ...دمیکش
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رو صورتم باعث    یسیمحکم روهم فشار دادم و هر ان منتظر خورده شدن بودم که حس خ  چشمامو
  صورتم رفت توهم... دمیکه د یز ی با چ  یشد چشمامو با ترس و لرز باز کنم...ول

 چرا؟؟  نی گ یحالم بهم خورد...حاال م ییرو صورتم...ا دمیچندش دست کش با

گنده اش جلوم نشسته و دمشو تند  کلیزده و حاال هم با اون ه سی سگه صورتمو ل نکهیا ی.. براییا
 خودشو برام لوس کرده.. ؟! نی ..االن ادهیتند تکون م 

 باراد منو از افکارم جدا کرد... یبودم که صدا  رهیبهش خ  متعجب

 ...! ایر ب، پس ی+جک

 خودشو به باراد رسوند...   یهمون جک ای سگه

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

 + ايندفه رو شانس اوردى ...

 گفتم_ ها؟؟؟ گيج

خنده اى كرد..كه دلم يجورى شد ...واى مامانم اينا ...چقدر قشنگ ميخنده....ناز بشى الهى...چرا   تك
 ...گمیدارم چرت و پرت م

 منو از افكار ماليخويایم بيرون كشيد... صداش

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

 زدم_ باران نه؟؟  پوزخندى

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

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

سنگين بينمون حاكم بود...انگار هيچكدوممون قصد شكستنشو نداشتيم...اونو نمى دونم  سكوتى
 ولى من به سعيد فكر مى كردم...دلم براش تنگ شده بود...خيلى وقت بود نديده بودمش...
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 گذشته باز داشت...بارانا اون سكوت و شكست و منو از فكر به  صداى

 * بابايى بابايى خاله سحر اومده... 

 ...چرا امروز تموم نميشه.... واى

 + سحر؟؟؟ 

 * اوهوم...

زير لب يه چيزى گفت كه من فقط كلمه ى مزاحمشو شنيدم...ببين چيكار ميكنه بارادم بهش   باراد
 مى گه مزاحم...نمى دونم چرا هنوز نديدمش ازش بيزارم... 

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

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

تاب قرمز جيغ پوشيده بود و سفيدى بدنشو به نمايش گذاشته بود...با شلوار جذب مشكيش دارو   يه
ندارشو ريخته بود بيرون....موهاى شرابى لختشو ازادانه اطرافش ريخته بود ارايششم نگم سنگين 

 .ترم...حاظرم شرط ببندم به صورتش دست بزنم دومتر بره تو....اينقدر  كه به خودش ماليده ..

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

مشكيش زيادى درشت بود... و سگيش مى كرد...بينيشو معلوم بود عمل كرده...لباشو پروتز   چشماى
 كرده بود....اوووف چه داغونيه...! 

به باراد زد كه حالم بهم خورد ....با باراد سالم و احوال پرسى كه چه عرض كنم بيشتر به    لبخندى
خركى ميومد...باور كنين...انگارتازه متوجه من شد با لحن نه چندان دوستانه اى به باراد گفت*   عشوه

 اين كيه؟؟

 توهم رفت و با لحن خودش غريدم._ خانم احترام خودتووو نگه دارين اينو به درخت ميگن.. اخمام

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

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

گرفتم....نمى دونم چقدر تو فكر بودم ...با صداى جيغ و دادى  رو تخت نشستم و سرمو بين دستام 
 كه از پاین مي اومد به خودم اومدم....

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

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

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

جيغ زد* چرا خفه شم؟؟ هان.؟؟چون ميگم عاشقتم ميگم ميخوامت .... اره؟؟؟ من چى ندارم كه   سحر
 باران داشت هااا؟؟

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

عصبى خنديد+هه...منو نخندون دختر دايى...؟! با كسى از اين حرفا بزن كه ندونه چه گه   ادبار
 خوريايى ميكنى....خواهشا عشقو به لجن نكش..فقط از جلوى چشماى من گمشو.. 

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

...دلم براش سوخت...انگار امشب واقعا نمى خواست تموم  كالفه وسط حال ايستاده بود باراد
بشه..نفس عميقى كشيدم و بدون هيچ سرو صدايى به سمت اتاقم رفتم....مطمئنم به تنهايى نياز  

 داشت...

رو بالشت گذاشتم و سعى كردم بدون فكر به خواب برم...نمى دونم چقدر موفق بودم ولى كم  سرمو
 ميقى فرو رفتم..... كم چشمام گرم شد وبه خواب ع

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

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

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

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

 را,انتظار را, ويا نفس را#  رنج

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

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

نگاه به خودم انداختم كه شاخكام زد بيرون..تازه مغزم داشت لود ميشد... اين االن تو اتاقم من  يه
چه غلطى ميكنه...لعنتى ...فقط يه تاپ شلوارك تنم بود..خدا مرگم بده ابرو حيثيتم رفت... يه جيغ  

 ..فوق بنفش كشيدم...كه گوشاى خودم كر شد چه برسه به اون.

 كرد+ چته؟؟ اخمى

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

 جيغ گفتم_ برو بيرون.... با

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

...توهمت خيلى باالستااا رو  یبيشتر اتيشم زد+حاال انگار چه لعبتى هستى اينجورى رو ميگير  حرفش
 خودت كار كن....فقط اومدم بگم بارانا گير داده بريم خريد اگه مياى حاضر شوبيا پاین.... 

 اينكه منتظر جوابم باشه رفت...  بدون و

حرص دستامو مشت كردم......دردى كه تو وجودم پيچيد به خودم اومدم....لعنتى .... ناخونام تو   از
 كف دستم فرو رفته بود...جاش خون مرده شده بود...
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 اينو نكشم بهار نيستم...  من

براى پوشيدن يكيشون  حرص خوردن شدم و رفتم سمت كمدم..اونقدر لباس توش بود كه  بيخيال
سرگيجه مى گرفتم....اهان يافتم....يه مانتنو جيگرى داشتم كه بلنديش تا رونم بود و با يه شلوار  

 مشكى دمپا و يه شال قرمز چروك و يه كفش مشكى اسپرتم تيپ امروزمو تكميل  كرد... 

باالى سرم محكم بستم كه چشماى خمارمو خمار تر مى كرد....رژ جيگرى با يه ريميل...ارايشم  موهامو
 تكميل شد...

به خودم انداختم...پوزخندى رو لبم نشست....چقدر عوض شدم.....انگار پولدار بون بهم   نگاهى
 ساخته...

 برداشتن كيفم از اتاق بيرون زدم... با

ه جورايى اولين بارى بود كه  با،باراد ميرفتم بيرون...سوار شدم....بعد  ماشين منتظرم بودن.. اين ي تو
 از كلى تو ترافيك موندن به پاساژ رسيديم...

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

اشت كه دلم ضعف رفت براش....بعد از كلى خريد  يه شور و شوق خاصى براى خريد كردن د بارانا
 كردن خانم بالخره رضايت دادن بريم...

تو عمرم اينقدر لباس نخريده بودم...حاال من هى ميگم نمى خوام باراد گير داده كه نه و من   تاحاال
مل  فالن وببسان...خسته شده بودم اينقدر كه بهم بى احترامى كرد....هه...ولى به هرحال بايد تح

هايى كه زيادى   ت كنم....اين زندگى بود كه خودم انتخاب كردم...پس بايد كنار مى اومدم با اين تفاو
 تو چشم بودن...

 برمى گشتيم كه چشمم به يه لباس شب افتاد... داشتيم

....چقدر خوشگل بود....باالتنه اش همه با گيپور كار شده بود و دامنش از كمر به پاین كلوش  واو
 رنگشم تو مايه هاى صدفى بود.. و بين اون لباس هاى ديگه مى درخشيد.... ميشد و 

 +خوشگله..
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به عقب برگشتم كه با ديدن باراد ابروهام باال پريد تقريبا دواينچ فاصله بود بينمون كمى از   ترسيده
 چى؟؟؟ -اين فاصله نزديك معذب شدم ..

 +لباسى كه محوش شده بودى...

 ... کی داخل بوت  میرفت دیبهم مهلت بده دستمو کش نکهینگاش کردم که بدون ا جیگ

 سالش باشه ... 25-24خورد  یپسر بود که بهش م  هیاش  فروشنده

 بدبخت.  زی ....ه سادمیبهم زل ده بود که حس کردم ل.خ.ت جلوش وا یجور 

 ...! هکشی م دکیکه اسم مرد و  یموجود نیهاا بود ...اوق...حالم بهم خورد از ا یغ یپسر جوجه ت نیا از

...فشار دست باراد رو  شنااایم دایپ ییشده ....چه ادما رهی مثل وزغ بهم خ نهی ب یاالن باراد و نم  نیا
 کرده تو گلومو......! ر یکه لب به دندون گرفتم تا خفه کنم اخ گ یشد....جور  شتریدستم ب

 ... دیاریخانمم ب یبرا نیتریمدل تو و نیگفت+ از ا یجد

 باال.....خواهرمم نه...؟! خانممم؟؟؟  د یناخوداگاه پر ابروهام 

 واقعا منو به عنوان زنش قبول داره..؟؟ نیهمه راهو....ا نیا رهیم یک

برت   االتیگفت حاال خ  ینجور یپسره بهت زل زده بود ا نکهیا یبرا نی) نداجان+ خفه باووو، ا
  ی رتیمن غ یبرا نیتونم باورکنم ا  یهنوزم نم ی...ولست یهم ن یتحفه ا نی ...همچشیا -نداره....
 بشه؟؟(

 اروم محو ترک کرد.. یلینداره خ یجواب دید نداهم

 اوردن لباس از توهماتم دست برداشتم ...به اتاق پرو رفتم تنم کردم...! با

 ...!کردی م ییدرونش خودنما فمی ظر کلیمن ساختن ...ه یانگار برا ومدی بهم م یل ی....خواو

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

+  دیباراد به گوش رس یبم و جد یکه چند تق به در خورد و بعد از اون صدا د یطول کش یادیز انگار
 ؟ یدیپوش
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 اره -

 کرد  یاخم دنمیلباسمو عوض کردم و از اتاق پرو خارج شدم باراد با د عیسر

 ...نمیخواستم بب  ی...منم م ی+ چرا عوض کرد

 ...اد یبود که خودم خوشم ب  نیمهم ا -کردم اخم

 خوان رفتم تا حساب کنم... شیابروهاش به سمت پ  نی بدون توجه به گره کور ب و

 چقدر شد اقاا؟؟  -

 .. یباز گفت+ قابل شما رو نداره خانم  شیبا ن پسره

بارش کنم   چاری... دهن باز کردم چند تا ل حی وق نقدری....حالم بهم خورد....ادمم ایــــــــــــــــیا
 باراد مانع شد+ الزم نکرده چقدر شد؟  یمحکم و جد  یکه صدا

جواب داد....پولشو  یحرف اضافه ا چیبدون ه  دهیپر یگفت که پسره با رنگ یقاطع و عصب نقدریا نویا
 ....میاومد رونیب ک یحساب کرد و از بوت

من بود..  به من چه پسره  ریو خوردم....واال....انگار تقصاخم کرده بود که انگار ارث باباش چنان
 بود....  شعوریب

 علــــ....!  مونی...منهی ..بوزگوسفند

 ....دی+ اگه فحشاتون تموم شد سوار ش دمیصداش ده متر پر با

 سوار شدم...  یحرف اضافه ا چیدهنمو قورت دادم... مثل بچه آدم بدون ه اب

 .... زهیت  گوشاش  نقدریچرا ا نی...ایلعنت

خبر از همه جا به    یکه ب ییشد به بارانا  میبه خونه اخماش توهم بود...و چقدر حسود  دنیرس تا
 خواب رفته بود....

...من تو شکستیسرسام اور درهم م یبا بوق ها یبرقرار بود و هراز گاه نیتو ماش   ینیسنگ سکوت
 مبهم بودم و باراد... یا ندهیفکر ا
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 به فکر فرو برده بود...  قیبود اونو عم یهر چ  یبود ول یدونم تو چه فکر  یو نم باراد

...انگار  نیسنگ  یدر سکوت یحرف  چ یبه خونه هم، خودش بارانا رو به اتاقش برد بدون ه  دنیاز رس بعد
لباسام رو تخت    ضی...منم بعد از تعومیسکوت دنباله دار نبود نیبه شکست ا  یکدوممون راض چیه

صبح   یو....که دم دما مونیبه اتفاقات امروز فکر کردم ....به باراد...به خودم...به زندگ و   دمیدراز کش
 به خواب رفتم... یبا هزار بدبخت 

 **** 

حسم به   نکهیبه ا کنمی اوقات شک م ی...بعضگذرهیگذاشتم م یخونه زندگ نی که پا تو ا نیماه از ا ۳
 واقعا عشق بوده؟؟ دیسع

 دونم... ی االن...نم یبله محکم بود...ول هیجوابم  قبال

  یو روز بعد جرئت ندار  شهیم طونی روز ش  هیروز خوبه،  هیداره ... یادیز ضی ضد و نق یاخالقا باراد
 ...! انگار باخودش هم سرجنگ داره....یبهش نگاه کن

 بهش ندارم...  یحس  چی...درواقع ه ستمیازش متنفر ن لی مثل اون اوا گهید یول

 ... دمیشا  ای....یچیه

 بهش زل زدم....  جیشدم...گ داریاز خواب ب ی کس یصدا زدن ها با

 هوم؟  -

 شب شداااا  یبلند ش یخوا  یگفت+ نم یحرص

 ؟؟ی بگ نوی هم یکرد داریمنو از خواب ب  ؟یخب که چ -تفاوت گفتم یب

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

 دنیبه اطرافم زل زدم..با د جیرو تن و بدنم مثل برق گرفته هااا نشستم و گ  یس یبا حس خ هوی که
دود از کم بلند شد و خشم تو  کردی تو دستش بهم نگاه  یتمام با پارچ خال  یباراد که با خونسرد

 ... دیچشمام زبانه کش
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 شد...  میداد و ج حیداشتم سمتش که طبق معمول فرار و برقرار ترج بر  زیخ

 ... ارمی ن رتیدعا کن گ  -دمیکش  غیج

 شاخ دراوردم ...باراد و خنده؟؟  گهی خنده اش رو اعصابم بود و از طرف د یصدا

 رسن...واال...  یوقت بهم نم چی که ه نیخط مواز دو

م خودمو کنترل کنم خوردم بهش...اونم بود نتونست ییهویبرگشت چون   هوی دار  روی گ نیهم تو
 ...نیزم میتعادلش بهم خورد و باهم افتاد

 ... دمیشن  یم یقلبشو به خوب  یروش بودم و صدا  من

  ینداشتم....قلبم ب وی....خشک شده بودم...قدرت انجام کارایزلزله  هیتکون خورد... یز یچ هیدلم  ته
 .. ی...اروووم لعنتدیکوب یم نمیس واریامان خودشو به درو د

 ؟ یتاب   یب نقدریچرا ا چته؟

 شده بود به جنگل چشماش...   رهیبدنم چشم شده بود خ تمام

 کردم... یرو لباس هم حس م  یبدنش حت  یدما

 که... شدنیتر م کیهر لحظه بهم نزد سرامون

 هردومون و از جا پروند ..به سرعت بلند شدم...  شی زنگ گوش یصدا

 زنه...  یاز حدش تو ذوق م شیب یمطمئن بودم قرمز هام داغ شده بود و  گونه

وقته صحبتش تموم شده    یلیباراد خ دمیخواستم انجام بدم بودم که نفهم یکه م یتو فکر کار  نقدریا
 قورت دادم...  ی....اب دهنمو به سختکنهی و بااخم نگام م

 ...ای ب  عیمنتظرتم سر رونی ب میصداشم باعث نشد نگاش کنم+ قراره با دوستام بر یحت

 ندونستم به سرعت به اتاقم پناه بردم... زیموندنو جا گهید
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تونم تو چشماش نگاه کنم حاال هلک هلک پاشم   یشانس...من نم  ی...به خشکی....لعنت هوووف
 رون؟ یباهاش برم ب 

 ..  دمیکش رونیاز مانتو هامو ب یکیبرداشتم .. میری از خودرگ دست

 ... دمیپوش  یمتوجه نشدم چ یبه اون لحظه فکر کردم که حت نقدریا

پسر   هیبار با   نیساله که اول 17-16 یبود....شده بودم مثل دختر بچه ها سیخ  سی از عرق خ دستام
 ...شنیو دستپاچه م  کننی برخورد م

 به اجبار از اتاق دل کندم... نه یقورت دادم و پس از نگاه اخر به خودم در ا یدهنمو به سخت اب

 رونینفس حبس شده در گلوم رو با فشار ب  دنشیرو دورتا دور خونه چرخوندم و با ند نگاهم
 فرستادم... 

منتظرمه و چه بخوام چه نخوام مجبورم باهاش روبه رو   نگیدر پارک  رونی حتما ب دهیچه فا یول
 بشم....

 فکر تمام بدنم به لرزه افتاد... نیا با

 ...دمشیرسوندم و د  نگیندونستم و خودمو به پارک زیموندنو جا نیاز ا شتریب

چشم دوخته بود   نی تو فکر بود و به زم قیعم نهیداده بود و دست به س هیتک ش ی البالو سی جنس به
به اونچکه او   خواستیم خودش غوطه وره..وچقدر دلم  یایو در دن ستی ن نجایمعلوم بود ا یول
 که امکانش وجود نداشت.... فیح  یببرم ول یپ کنهی فکر م قیعم نگونهیا

 م؟؟ یبر -به سمتش برداشتم و لب زدم   یاجبار قدم به

 تونستمیو سوزانشو م رهی اما نگاه خ نیکه خورد و حس کردم...سرمو انداختم پا یمختصر  تکون
 نگاه خارج از تحمل من بود... نیحس کنم وتاب ا

 داشتند... یاز قرمز  یینگاش کردم ...چشماش رگه ها یچشم ریو ز اوردمین  طاقت

  ی با صدا شدیادامه داشت که باالخره به خودش اومد و همونطور که سوار م رشی نگاه خ یا هیثان چند
 . کردم.. ری د یلیاالن هم خ میبر ن یزمزمه کرد+ بش دمیکه به زحمت شن  یاروم
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 سوار شدم....   یحرف چیبدون ه منم

 ... شکستیاهنگ م یرو تنها صدا نیطول راه سکوت ماش تو

 ... میسکوت دنباله دارو نداشت نیکدوممون قصد شکستن ا چیه

 شد یتو چشماش نگاه کردن و حرف زدن باهاش م میمانع ازت مستق یحس هی

  یحس نیدونم تا حاال همچ  ی..نم انتیبه خ هیشب  یحس  هیتو دلم تکون خورده بود ... یز یچ هی
خورد  یو ذره ذره وجودمو م شدیکه بود باعث ازارم م  یهرچ  ینداشتم ..و تجربه اش نکرده بودم...ول

... 

 ... ایشرم  یهم کم  دیدونم شا ینم

 

 ، یدان ی #نم

 دارد..  یدرد چه

 .. یوقت

 ...حالم

 گنجد...#  ینم واژه ها هم در

 

 .. دمیعذاب اورم دست کش یاز فکرا نیتوقف ماش با

 هم نداشتم...   میکجا نمیبب  نکهیدل و دماغ ا یبه اطراف انداختم حت یسرسر  نگاه

 ...هیکی متوجه شدم که رستوران ش اما

که  کی رستوران ش نیبه ا یروز  هی دمید یتو خوابم نم  یرو لبم نشست ..حت یاراده پوزخند یب
 ... امی مطمئنا گرون هم هست ب
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 پارک کنم... نو یجا بمون تا من ماش  نیبهش انداختم+ هم  ییصداش نگاه گذرا با

 شدم... ادهی گفتم و پ یلب ری ز باشه

 ...می بعد اومد باهم داخل رستوران شد نیم چند

 ی که چند تا دختر پسر نشسته بودند و صدا زی م نیو دنج تر نیسمت گوشه تر به

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

 کردن ..انگار نه انگار منم وجود دارم....   یباراد شروع به احوال پرس  دنیبا د همشون

و لب   ینی درشتش و ب یرو باال حالت داده بود و چشما  شیلخت مشک یاز اون پسرا که موها یکی
بود به باراد گفت*   هیتر از بق  طونی بگم ش تونمیخوشفرمش جذابش کرده بود....وبه جرئت م یها

...افتاب از کدوم  میکرد داتیپ نیرو زم   میگشت یفر تو اسمونا دنبالت م انیار ی..! اقایاوه..چه سعادت
 ن؟یفرما شد فیما تشر  یو تو جمع فکستن نی طرف دراومده که قدم رو تخم چشم ما گذاشت

 نخنده... کردیم  یسع یاز خنده پخش شده بودن بارادم معلوم بود خنده اش گرفته ...ول همه

 تو جمع دوستاشم مغروره؟ نی...اــــــــــشیا

 کرد + پــــــرهان یاخم

 باال برد و لب زد* من شکر خوردم نزن منو... میدستاشو به حالت تسل  پرهان

 بخور خوبه برات..  نایاز ا شهیپسر..هم نی+ افر

  دشیبا پوست سف  یب یتضاد عج  ش ی فر مشک یدختر که موها هیلب باز کرد تا اعتراض کنه که  پرهان
 رو در برگرفته بود... شوی مشک  یها لهیبلندش ت یداشت...و مژه ها

 ..دی هم طول نکش هیثان 5  زشیبود...انال خوشگل

 شونن؟یرار داد*بهار خانم اباراد و مخاطب ق  یوسط حرفش..نگاهش به من بود ول  دیپر

 ...کردیموضوع معذبم م نی سوال دختره نگاه ها به سمتم برگشت و ا با
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 + اره

 و بلند  شد و به سمتم اومد دیکنم خند  ینگاشون م  جیو و جی دارم گ دیکه د دختره

 (میبود ستادهی) محض اطالع ما هنوز ا

 اله باراد و خواهر پرهان... دخترخ سانمیلب زد+من پر یبه سمتم گرفت و به ارام دستشو

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

 جان... سانیخوشبختم پر -زدم یلبخند

 اومد.... ی به نظر م   یخوب دختر

داشت و   یبلند فر  یکه )مژه ها یمعارفه رو به عهده گرفت به سمت دختر  تیو خودش مسئول  
متناسب با چهرش (اشاره کرد+ساره جان دوست   ینی ، لب و ب دیبزرگ ، پوست سف  یشیم یچشما

 بنده و همسر سام هستند،

در قبال   تونم یکه م ی فی و چهره مردونش تنها توص شی تونیز یاشاره کردچشما شیبه پسر کنار و
 چهرش بگم،  

 دختـــ...!!!  و

 کردم،  خی  دنشیباد

  هی یعنیبودم اخه .  یمن کدوم گور  یردکی م میشانس تقس  یداشت یاوف خداجون وقت 
 از ســ....!  نم یاز باراد ا زاونیگند زده شد به همه چ مایشاد باش میخواستیروزم 

 به شانس گندم فکر کنم.   نیاز ا شترینزاشت ب  غوشیج غی ج یصدا

 ؟ی +سالم،بهار جان خوب 

 . زمی خوبم عز-کش دادم و گفتم ضهینبودن عر یخال یبرا لبمو

 . دیچرخ یا گهیاز سحر چشمم رو کس د بعد
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 هاا،  یغیجوجه ت  نیبور لخت و از ا  یروشن و موها یقهوه ا یپسر با چشما هی

 .نگاهش دوستانه نبود.ومدینگاهش خوشم ن از

 .تونی+من سپهر هستم برادر سحر،خوشبختم از اشنا

قابل   ر ی همن .نچسب و غ نی ,اوف خواهر و برادر ع  نهیا نچسبه.برادر نقدری!پس بگو چرا اهــــه
 تحمل ! 

 ممنون.-خشک گفتم یل یبه دستش انداختم بدون دست دادن بهش خ ینگاه

 شد! کنف

 عوضـ..!!! کهیبهش توجه نکردم. به من چه مرد ادی به جهنم.ز 

 خودش فکر کرده واقعا!!  شیپ یچ

گرفتند برن  میباهاشون گارسون اومد و سفارش گرفت..بعد از خوردن شام تصم  ییاز اشنا بعد
 !!  یشهرباز 

 بود.  سانیساره و پر شنهادیپ نیا البته

 کردند. یرو هم راض هیبق و

 خوش گذشت.  یل یدرکل خ یول

 .دمیاز ته دل خند یز یچند سال بدون درنظر گرفتند چ یحت  ایچند ماه  نیبود که تو ا  یروز  نیاول

 . کنهی تا اسمون فرق م نیبا من زم اشونیهستم که دن ییفکر کنم با کسا نکهیا ونبد

 سپهر.  زیه ینگاه ها ایغضبناک سحر فکر کنم  یبه نگاه ها  نکهیا بدون

 چند ساعت به ذهنم استراحت دادم. یبرا فقط

 بودند.  یخونگرم و خوب  یدخترا  یلیخ  سانیو پر ساره

 !! دونمیباشه.نم مونیراحت  لیاز دال یکی نی ا دیاخالقامون مثل همه و شا ییجورا هی و
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 .میرو سوار شده بود  الیهمه وسا بایتقر

 و....!!!  میبخور یفالوده بستن  میقرار شد بر سانیپر شنهادیپ به

  خونم به جوش کنهی باز نگام م شیکه با ن  سانیپر دنیکه به پام خورد به خودم اومدم.با د یضربه ا با
 اومد ...

  ی اخه تو؟؟؟ دوساعته دارم صدات م ییاومدم چند تا فحش بارش کنم خودش به حرف اومد+کجا تا
 کنم.

 .میخواست ینگاش کردم که ادامه داد +نظرتو م یسوال

 درمورده؟؟ -به همشون نگاه کردم جیگ

 جواب داد+سفرشمال.  پرهان

 به باراد زل زدم. متعجب

 بود.  یخنث  نگاهش

 کارا. نیاز ا هیچ منظورش

 .دونمینم-

 .گذرهی خوش م یل ید؟؟خیزنیم  جیشمال. شما چرا گ  میبر یدسته جمع گمی من م دین ی+ببسانیپر

 . میشمال نرفت یوقته دسته جمع  یلیگفت*من موافقم،خ پرهان

 سحر؟؟  ی:منم موافقم تو چ سپهر 

 مسافرت!!  می ری م دیهم ع میخوریتازه م یهوا هیالوده است الاقل  یهواهم حساب هی+اره فکر خوبسحر

 . میهمه موافقت کرده بودن فقط منو باراد مونده بود بایتقر

 ه؟؟؟یگفت +نظرت چ  کنهینگاهم م یاونم پرسش دمیرو به سمت باراد سوق دادم که د نگاهم

 . دونمیامـــــــمم....خوب...من موافقم. اما تورو نم-
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 . میرو به جمع گفت+منو بهارم هست باراد

 . انگارارثه بابا شو طلب داره!! واالاا... دادیچرا سحر داشت با چشماش قورتم م  دونمینم 

 د یگفت+پس قرار ما دوم ع یهم  با خوشحال سانیپر

  چی!! وگرنه هوفتهیب  یقراره چه اتفاق دونستمی.. نممیشد  نیو سوار ماش میکرد ی همشون خداحافظ با
 !!! رفتمی نم یمسافرت لعنت نیاوقت به 

انداختم.  نهیبه ا یمرتبه. نگاه دوباره ا ی. همه چدهی. و امشب هم ع گذرهیاز اون موقع م  یدوروز 
 رولبم نشست.    یخوب بودم. لبخند

 +بهار جون... بهار جون...

 واقعا خوشگل شده بود! باشی ز یگرفتم و به بارانا دوختم. تواون لباس عروسک  نهیاز ا نگاهمو

 جانم؟؟؟  -

 بهار جون..  شهیم دیگفت صدات کنم االن ع یی+ بابا

 ادی. زد ی چشمک م زی رو م نی سفره هفت س میزدم، دستشو گرفتم و باهم به سالن اومد یلبخند
پر از حس نابه   یتر بشه.لبخند قیعم باعث شد لبخندم  نی سفره هفت س دنیچ یکلکالمون برا

 !  یخوشبخت

جر بخوره فوق العاده  کهی که تو تنش نزد  شیمردونه مشک رهنیرو مبل نشسته بود.تو اون پ باراد
 . کردیم  اخرجیر یروزا لبخنداشم ب نیبهمون زد.ا یشده بود. لبخند

که   یسال شدبهیتر م  کیشمار لحظه به لحظه نزد هیدوختم و ثان  TV. نگاهمو به میمبل نشست رو
که سالها ازم    یقراره سرنوشتمو عوض کنه....چشمامو بستم و از ته دل ارزو کردم ارامش دونستمینم

  رقمکه برام  یچه غافل بودم از سرنوشت ی.ولدیرسیبه نظرم یمحال یایارامش چه رو نیدور بود.وا
 خورده بود! 

 قفل شد.. یسبز  یها لهیچشمامو باز کردم که در ت دادیم دیجد یتوپ که خبر از اغاز سال  یصدا با

 !دونمی..نمدمی.شاکردمی درک نم  هیچ دونستمیبود که نم  یز یچ هینگاهش  تو
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 بارانا نگاهمو ازش گرفتم،  یصدا با

 تون مبارک بهار جون! دی+ ع

 زم ی توهم مبارک عز دیع -ومحکم بغلش کردم  دمیخند

 از من رفت تو بغل باراد ،  بعد

 خانواده سه نفره خوشبخت.  هیمثل  ییجورا هیبود. یخوب  شب

 هــــــه...!!  خوشبخت؟؟؟

 ***** 

 هنوز..! بهــــــــــــــار...  ی+ بهار، پاشوخرس جان الـــــــووو؟؟؟ زنده ا 

 .. دیخواب از سرم پر سانیپر دنیچشممو باز کردم،با د یال هی یبه سخت یکس  یسرو صدا با

 حلواتوبخورن ! انی بگم ب هیخواستم به بق یم گهید ،االنیشد دار ی+ خوبه ب

 خورم نگران نباش..!  یجم نم  ایدن نیتورو نخورم از ا یتا حلوا یک ینـــــه !! قربون دستت من -

  غیج  هیباال،که نگاهم به ساعت خورد تند تندانداختم  طنتی نگام کرد که ابروهامو با ش یحرص
 کرد..  یگرد نگام م یکه با چشما سانی خودم کر شد چه برسه به پر یکه گوشا دمیفرابنفش کش

 ؟؟ یشد ی+چته؟؟ جن

ربع   هینکردم،تو  یتوجه غاشمیج  غی خودمو پرت کردم تو حموم  و به ج بایتوجه به حرفش تقر بدون
 کرد،  یبا صورت قرمز شده ازخشم بهم نگاه م سانیرون،پری خودمو گربه شور کردم اومدم ب

چه کنم که، تا اومدم   یطعمه ببر گرسنه بهم دست داد، البته من نخواستم بهش دست بدم ول حس
 تا جاداشت منو لت و پار کرد.  دیفرار کنم بهم رس

 منتظرن االغ! رونی ب  هی،بابا بق یددوساعته مچل خودت کر نجایا شعورمنوی+دختره ب

 لباس بپوشم،ولم کن! گه،برمیخوب بابا!!نزن د یل یخ-
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هم کردم. د برو   یمختصر  شیو ارا  دمیلباس پوش هی یداد ولم کرد، منم عجله ا تی خانم رضا باالخره
 ذاشت یمو روسرم نم هی  سانیلباسامو جمع کرده بودم وگرنه پر شبی . خداروشکر دیکه رفت

 .ن یپا میرفت  نسایپر با

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

 !!کننینگام م ینجور یچرا ا ناینکردم واال بوخودا..اوا ا یقتل کردم، من کار  انگار

 داا؟؟ یاورد فیزود تشر کمی با تمسخر گفت+بهار خانم  پرهان

 ..واال..اوووف! شدمیخجالت اب شدم،، اگه جا داشت همونجا محو م از

مثل خر )البته بالنسبت خر( جفتک انداخت وسط+خانم خانما تا االن خواب بودند و   شعوریب  سانیپر
 بعد حــــ....!!

 که تو پهلوش زدم خفه شد..  یسقلمه ا با

 !! رشدیم،دیخوب بر-لب زدم  یبه جمع با لبخند مسخره ا رو

 و سحر و سپهر هم با ساره و سام ،  ومدندیو پرهان با ما م انسیپر

 پرهانم جلو بارادم راننده بود،  میعقب نشست سانیو پر من

 و خوابمون برد..  میکه  خسته شد میفک زد نقدریا

  سانیپر دیاطرافم خواب از سرم پر   ط یمح دنیشدم که با د دار یاز خواب ب نیماش دیشد یتکون ها با
 ، میشد ادهیشده بود باهم پ داریهم ب

 ؟؟یدیافر ی!! خدا!! چاوفــــــــــــف

احاطه کرده بودندو خونه با   ده یسر به فلک کش یخودش، دور تادورش درختا یپا قصر بود برا هی
 د، یدرخش یم  ن یمثل نگ  د یسف ینما

 ؟؟ یستادیاونجا ا زی چرا مثل مترسک سر جال گهید ای +بهار ب
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 حواله ساره کردم که خندشو قورت داد.  یغوره ا چشم

 کردندی سمتشون.درباره اتاقا باهم بحث م رفتم

سحر باهم ساره و سام هم که باهمن پرهانو سپرهم  گه،منویگفت+خوب معلومه د هوی سانیپر که
 دوساعت فکرکردن داره.! نیهم بهار و باراد، تموم..ا هیتو اتاق باال و تو اتاق اخر رنیم

 گفت؟؟؟  یچ نیا جاخوردم،

 نشون بدم.  یچه عکس العمل دیبا دونستمیقفل کرده بود،نم  ذهنم

 از من نداشت.  یدست کم بارادم

خستم   یلی من خ گهیبدون در نظر گرفتن صورت وارفتمون بلند شد رو به جمع گفت+خوب د سانیپر
 بخوابم.   رمیم

 .میاتاقاشون رفتند،فقط منو باراد مونده بوداز حرفش استقبال کردند،به  همه

! دختره  یانداخت یهچل  نیبگم خدا چکارت کنه که منوتو همچ  سانیپر ایعن ی!حاال چکار کنم! اوف
 نفهــــ...! 

 سرد و خشکش به خودم اومدم  یصدا با

 ؟؟ ینیبش  نجایتا اخر ا ی+قصد دار 

 رفت سمت پله ها،  باال انداخت و یتفاوت شونه ا  یبهش رفتم که ب یغره ا چشم

 ندارم به اجبار دنبالش رفتم!  یچاره ا دمیکه د منم

در   نیا یول  دبودیهمه اتاقها درشون سف کنه،اخهی اتاقها فرق م هیرفت که معلوم بود با بق یاتاق  سمت
 بود...   یبه رنگ شکالت

 گــــــاو  شــــــــعــــــوریشه،ب ینم شی از اون وارد شدم،ادبم که خداروشکر حال بعد

 اتاق شدم..  زیشدم و مشغول انال الشیخ  یب
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  بایرنگ قرار داشت و تخت تقر  یتوالت نبات  زی بود. سمت چپ در م ینبات -یاتاق سوسن  ونیدکوراس
 نصف اتاقو اشغال کرده بود. 

   یسوسن-یکاناپه نبات  هیبود و مقابل تخت   یسوسن یتخت دونفره با روتخت هی

 بود.  یبهداشت   سیمطمئنا سروهم بود که  گهیدر د هیشت دا وجود

برداشتم و توحموم عوض کردم تو    یدست لباس راحت  هیکه تموم شدبه سمت ساکم رفتم و زمیانال
 بود.  دهیمدت باراد لباساشو عوض کرده بود و روتخت خواب نیا

 . دمیارومش فهم یاز نفسا نویا

 کنارش بخوابم .عمرا!! دی.حاال بااوفــــــــــــــف

باال خره    یبا هزار بدبخت  ی. سخت بود.ولدمیزدم. و بالشتم و برداشتم رو کاناپه دراز کش یشخندین
 خوابم برد.... 

 ...! یافتادم ول یم دیلحظه مغزم ارور داد!! االن با هیزدم..  یغلط

 چشمامو باز کردم که متوجه شدم رو تختم.. یال یسخت به

 .کنمی چکار م نجایبودم ا دهینشستم .وا من که رو کاناپه خواب  عیسر

 .....!!! نکــــــــنه

 منو بغــــــــ.....!!!   باراد

 .شدیاز فکرشم صورتم سرخ م یوا

 !!اوف

 باشم. الیخ یکردم ب یسع  دمیکش یق یعم  نفس

 بازم اون شوهــــ.....!!  نحالیباا ینبودم. ول یدیمق دختره

 تونم به نسبتمون فکر کنم. ی تو فکرمم نم  یحت اخ
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 زدم.  رونی شدم و بعد از مرتب کردن سر و ضعم از اتاق ب هیٍقض الی خیب

 رفتم.  خوردندیسمت بچه ها که که تو اشپزخونه بودند و صبحانه م به

 بهشون دادم که نگاهشون به سمتم برگشت.   یجمع سالم

 باراد نگاه کنم.  ی چشماتو  شدینم روم

 کنار ساره نشستم که از شانس گندم روبه روم سپهر نشسته بود،   یرو صندل رفتم

 .دادیداشت بانگاهش قورتم م و

 .. کردینم یمکرر منم افاقه ا یغره ها چشم

 من جات هستم.  التیگفته تو برو تعط نی سنگ پا قزو به

 ! حیوق نقدریهم ا ادم

 .میو شست میو ساره ظرف هارو جمع کرد سانیپرکه تموم شد با کمک   صبحانمون

 . ارهیقاشق ب هی به خودش زحمت نداد   یخانم هم حت سحر

 .....استغفرا...  ی!!!! دختره ــــــــــــشیا

 .میاتمام شستن ظرف ها باهم به سالن برگشت بعد

 کنار باراد بود که رو مبل دونفره نشسته بود. هـــــــــوف!!  یخال یجا  تنها

 چته؟؟؟-لب زدم  ی.با حالت متعجبکردینگام م  یجور  هیکنارش نشستم  رفتم

 . یچیخودم لب زد+ه مثل

 شدم.  الشیخ  یکرد.منم ب هی نگاهشو معطوف بق  و

 به جمع دوختم . حواسمو

 حرف نداره.  لباساش دمیپاساژ......شن  میبا ذوق گفت+بر سانیپر
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 ..دیخر   نیریم  نقدریشما خانما ا نی!! خسته نشدگهیبه حالت کالفه گفت *اه..بس کن د پرهان

 . این یدار  ی*نه!! تو مشکلساره

 رونی بعد ناهارمون رو ب دیخر  میاول بر سانیطبق  خواسته پربحث باالخره قرار شد    یاز کل بعد
 .. میبخور

 روزام اضافه شد ... ن یبهتر  ونیروزم به کلکس اون

 برن.  یدراوردن که شهر باز  یشلوغ باز  سانی از ناهار ساره و پر بعد

مردا لب  نیهم یبرا میبخور یکباب  ین یزم بیشد که س نیبر ا میخونه تصم  میرفت یهم وقت شب
 ! میجمع شد شی کردن ودور ات شی ساحل ات

   

 +بهار ؟؟ 

 جان؟؟-سمتش برگشتم به

 ل بپرسم ؟ سوا  هی تونمیگفت+م کالفه

 کردم+اره بپرس. تعجب

 با باراد خوبه؟؟ ت ی! اما امـــــم...زندگگمیم نوی+ببخش که ا

 دادم.  ینم  نویخوردم.احتمال ا جا

 داد..  لمیتحو یا مهینصفه ن  دلبخندیمنو د افهیکه ق اونم

 .دونهیازدواج کرده نم لیکه باراد چرا و به چه دل نیا هیقض یچک ی ه لی+ اخه تو فام

 ه؟؟یکدوم قض -دم یپرس جیگ

 ! یخر خودت  یعنی نگام کرد که  یجور  هی
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فقط من و پرهان  وخانواده   نویو ا یچرا با باراد ازدواج کرد دونمیبه جاش جواب داد+ من م یول
 ..!میدونیباران م

 واز کجا؟؟  - دهنمو قورت دادم  اب

اون به پرهان گفته بود منم که  نیهم یبرادرن برا که باراد و پرهان مثل یدون یزد+ م یشخندین
! اخه اونم باراد که عاشق باران بود و هر وقت خاله  دهیم  ییایبو  ییهویازدواج  نیا دونستمیفوضول م

 تو ز...!!  که دمیمنم فهم  نیبراهم  شدینم  یو چند روز اونورا افتاب  شدیم یعصب اوردیاسم ازدواج م

 ول کرد. مهیپرهان نصفه ن یبا صدا حرفشو

 ادامه حرفشو....  دونستمیمنم خوب م  یول

 کردم که...! یگر گرفته بود..فکرشم نم صورتم

 ؟؟؟یبزن یافتخار بهمون بد هی یخوا ی*بارادنم 

 +نــــــــــــــه!!!!  دم ینگاش کرد که من گرخ یجور  باراد

 ..  ومدیدرن یکس  کیقاطع و محکم حرف زد که ج  نقدریا

 حرفا بود*باراد به جانـــــ.....!!!!  نی هان پرو تر از اپر یول

 !! گهینه!!بس کن د یعنی+گفتم نه! دیو محکم غر یوسط حرفش عصب دیپر

 بلند شد و از جمعمون فاصله گرفت... و

 !!! اااایداد ریگ زنهینم  نیا یدون ی+ تو نم

 گفت.  یم نویبود که ا سام

 . رمی پرهان من خودم م ینه ! اقا-بدون فکر گفتم عیکالفه خواست بلند بشه بره دنبالش که سر پرهان

بود و دستاش تو   ستادهیدورتر ا کمیحرفم بود. منم به سمت باراد رفتم که   دینشونه  تا لبخندش
 نجایاز نگاهش معلوم بود ا یشده بود ول   رهیخ  ایدر یاه یشلوارش گذاشته بود و به  س بیج
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نور ماه    ریز  رخشیهم متوجه حضورم نشد،نم  دیلغز ی پام م  ری شن ها که ز ی از صدا یست،وحت ین
 تو قلبم تکون خورد.  یز یچ هیبود حس کردم  شدهجذاب 

   کردیبود دوحس متضاد روبهم القا م   یچ دونمینم

 و تـــــــــرس  ارامـــــــش

 ..دمیترسیم میل ی.خدمیترسیچند روز تو وجودم شکل گرفته بود م نیگنگ که ا یحسا نیاز ا ومن

 پس زدم وبه حرف اومدم.  افکارمو

ـ -  ؟؟؟ یخوبـــ

شد ،جنگل   رهیبهم خ  میتو افکارش غرق شده بود ،به طرفم برگشت و مستق ی ادیخورد انگار ز تکون
 از گرد و غبار پوشانده بود.  یچشماش رو پرده ا یوحش

 !دهید ید محو بودکه فکر کردم خطازد که انق  یمحو لبخند

 خوب اره خوبم. گنی+اگه به حال من م

 بمش که خشدار شده بود. یصدا  یسوخت.برا دلم

 ؟؟؟یشد   ینجور یا هویچرا -

 !ای شده بود به در  رهیزد! در سکوت خ  یپوزخند

 . دونمی+نم

 نزدم.  یحرف گهید

  ی و هر ک میبرگشت الیبه و کردندیبچه ها که صدامون م یچقدر تو اون خلصه بودم که باصدا  دونمینم
 بدون افکار ازار دهنده به خواب رفتم..... نی هم یخسته بودم برا  یلیبه اتاقش رفت. خ

)البته  رونیلباسام از اتاق زدم ب  دنیدوش مختصر و پوش هیشدم. بعد از  داریزودتر از همه ب صبح
 بودم باراد رو کاناپه بعــــله(  دهیالع من رو تخت خوابمحض اط
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کردم    یلب زمزمه م ریهم ز یاهنگ هیکار  نی مشغول درست کردن صبحانه شدم درح انیب  هیبق تا
 خواننده اش بودم.  یو صدا تمیعاشق ر

 عشقت افتاده به قلبم-

 از دلم یوا

 که برده دلم  یدل به دل بستم

   رهیگیقلبم اروم م یخندیکه م تو

 ......!!!!!! شـــــیم ناراحت

 ؟؟؟ یکنی م کاری+چ

 شکست .  یبد یکه دستم بود با صدا  یوانیو ل  دمیکش  ینیترس ه از

 +چت شد؟؟ 

 .ی قبل از اومدنت اعالم وجود کن  یر یم یم-حرفش منفجر شدم نیا با

 شدم.  یجور   هیبه سر تا پام انداخت.  یباال و با تمسخر نگاه دیابروش پر یتا هی

 !!!! یلعنــــــــت

 . یهم گرفته دختره*" پاپت ی+چه دور 

 گم؟؟ یم ه؟؟دروغیزد گفت+هــــــوم!!!چ ینگاش کردم که پوزخند مسخره ا یعصب

 شدم. رهیو بهش خ  ختم یوتمام نفرتمو تو نگاهم ر ستادم یا جلوش

 بزاره. یر ینزاشتم تو صدام تاث  ی داشتم ول بغض

 بهترم.  یل یخ  یکیتو بغل  قهیکه هر دق ییکه باشم از تو یهر چ-

 بهش زدم . که تاتهش بسوزه!  یقرمز شده بود،پوزخند ازخشم
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 مشت کرد و از  دستاشو

 +خفه شو دختره اشغــ...!!! دیقفل شدش غر یدندونا ریز

 . دیلرزیداشت م ادیخشمش...!! از خشم ز  نیبردم از ا لذت

 بود داره اتىش مى گيره. معلوم

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

 طرف صورتم سوخت.  هی هوی

 ؟؟؟؟؟؟ یچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زد. منـــو

 چه حقى؟؟؟  به

 .... پوزخندى زدم  ولى

 دم با انزجار و نفرت نگاش كردم  رو صورتم گذاشتم خون گوشه لبم رو پاك كر دستم

 ثانيه نكشيد كه صداى قدقديش بلند شد  به

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

نه   -بيرون مانعش شدم وبا سرد ترين لحن ممكن لب زدم زد خواست از اشپز خانه بره  نيشخدى
خودت نه حرفات برام مهم نيست .ولى يه نصيحت از من به تو! خودتو خسته نكن باراد به تو امثال 

 تو تفم نميندازه  چه برسه به.....!! هه...! پس زحمت نكش مامان بزرگ!!!! 

 اخرشو مثل خودش گفتم و كمى به عقب هلش دادم تيكه

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

 .....! ولي
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 رفتنش منم خرده شيشه ها رو جمع كردم  با

 گند زد به صبحماااا  يعني

 اوففففف 

 خجالتم نميكشه.  الحال كردم خوب حالشو گرفتم  دختره بيشعور! وا ولي

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

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

 حوصله نداشتم دوباره چشم تو چشم عتيقه خانم بشم...! اصال

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

 پريسان نجاتم داد.  صداي

 + بهار بهار كجايى؟؟؟ 

بزنيم توهم   ینگاش كردم دوباره گفت + كجايى؟ ميگم قرار شده ما زنا بريم بيرون يه دور  گيج
 مياى؟؟

 نه حوصله ندارم شما خودتون بريد.  -حوصله جواب دادم  بي

 كرد+ چى چيو نميام بلند شو ببينم.  اخم

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

 خو بگو  بايدبياى ديگه سوال كردنت چيه اخه؟ -

 نگام كرد و ابروهاشو تندتند انداخت باال   شيطون

 خيلى خوب ولم كن برم حاضر شم. -لب زدم  یشدم حرص  تسليم

 تحويلم داد با سر حرفمو تاید كرد و رفت طرف اتاقش...  یگل و گشاد لبخند
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 !!یلعنت اه

 نيم زوره مگه.نمى خوام بيام قيافه نحص اونو ببي خوب

 !ايش

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

   رونیدم دستم بود پوشيدم  وبا يه ارايش مختصر از اتاق زدم ب  یحوصله  هرچ بي

 هم حاضر بودند.   بقيه

 ماشين شديم.  سوار

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

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

 تاريك شده بود.  هوا

 حوصله نداشتم هم خسته بودم پس بدون شام و با همون لباسا رفتم رو تخت و خوابم برد.  هم

 زياد از خواب بيدار شدم اتاق كامل تاريك بود.   یحس تشنگ با

 بود نصفه شبه! معلوم

 رو كاناپه خواب بود.  بارادم

 !!اوووووف

 كارى كردم نتونستم دوباره بخوابم.  هر

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

 به سمت پله ها رفتم. و
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جيغم همزمان شد با افتادنم از  یباقدرت هلم داد و صدا  یهنوز پله ى اولى رو پاین نرفته بودم كس 
 كلي پله و.....!

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

 سام وشنيدم* به هوش اومد صداى

 كشيد حس ميكردم هر لحظه ممكنه سرم منفجر بشه  یتير م  سرم

 سرم شنيدم   ال اشنا باراد رو با صداي

 +فقط بلده در دسر درست كنه!

 خواست خفش كنم.  یانداخت دلم م یاينكه تو اين وضعم بهم تيكه م از

 الى پلك هامو باز كردم.   یسخت به

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

 چيشده؟-خش گرفته اى گفتم  باصداى

 و.... جيغتو شنيديم یجواب داد+ همهمون خواب بوديم كه صدا  پريسان

 يكي منو هل داد. -همه چى يادم اومد  تازه

 بردم رو سرم گذاشتم باند پيچى شده بود. البا دستمو

 دستم سرم وصل بود. وبه

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

 بلند بشم كه سام گفت+ بلند نشو تا سرمت تموم نشده!!!  خواستم

 تره!سريع گفت*سام دك ساره

 توجه به حرفشون سوزن سرمو از دستم كشيدم كه صداى همه در اومد. بي
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 سرم بود.  یتو یاز دستم چكيد اما اعتنايى نكردم... درد وحشتناك خون

  -بلندى تو صورتش غريدم یبرام اهميتى نداشت به سمت سحر رفتم و يقشو گرفتم و با صدا یول
 كارتوئه... تو عوضى هلم دادى! 

 تعجبى لب زد + ديوونه شدى تو؟ چه هل دادنى؟ م افهیبا ق 

 ميكنى؟  كاریچ یبرگشتم... باراد بود با اخم گفت+ دار  دیدستمو كش یكس

 تو اين خونه با من دشمنه جز اين؟؟ شك ندارم كار خودشه. یمن مطمئنم يكى منو هل داد ! ك -

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

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

.انگار نه انگار دارم  زدی نفرت نگاش كردم... انقدر بى مالحظه بود تو جمع با من اينطورى حرف م با
 ميگم يكى هلم داده. 

 يروزى نگام ميكرد.با پ سحر

 كارت بى جواب نمى مونه!  -نفرت لب زدم با

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

 نگام ميكرد.   بانگرانى

 نگاش كردم.  سوالى

 مغروره، ولى بهار خيلى نگرانت شده بود! زد+ از باراد ناراحت نشو, ميدونى كه چقدر لب

 نسارش كردم   پوزخندى

 خودش به حرف اومد + بهار تو مطمئنى كسى هلت داد؟  دوباره
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من سرم خيلى درد ميكنه ميشه تنهام   -خواستم جواب بدم براهمين بحث و عوض كردم   نمى
 بزارى؟؟؟ 

 كن فقط بخواب باشه؟؟؟؟ دلگرم كننده اى بهم زد + حتما عزيزم ، به چيزى فكر ن لبخند

 تكون دادم اونم بدون هيچ حرفى اتاقو ترك كرد.  سرى

پتو خزيدم چشمام گرم شد ولى قبل از اين كه كامل به خواب برم دستاى داغى دور كمرم حلقه  زير
 شد اما انقدر خسته بودم كه بدون اهميت بهش بخواب رفتم. خوابى توام با ارامش..... 

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

داغش رو صورتم پخش ميشد. گر گرفته بودم. خدا كنه نفهمه بيدارم. ولى از حرفش گيج  نفساى
 شدم منظورش چيه؟؟؟ 

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

 كردم.    پلكامو باز اروم

حس ناشناخته اى  تو وجودم ريشه زده بود كه نه ميشناختمش نه ميدونستم چيه! خيلى گنگ  يه
بود. قلبم هنوزم تند ميزد و من جوابى براى اين حالتم پيدا نميكردم و اين منو گيج وسردرگم ميكرد.و 

به نتيجه  كاتش رفا و حر اخالقاى ضد ونقيض باراد كالفه ام كرده بود!  فهميده بودم نميتونى از روى ح
درستى برسى و به عبارت دبگه نميشد پيش بينيش كرد و اين براى منى كه قرار بود باهاش زندگى  

كنم و معلوم هم نبود چه موقع و چه وقت اين زندگى اجبارى تموم ميشه خيلى سخت بود و به 
 عبارتى طاقت فرسا... 

و بينمون خيلى سرد و گرفته است. ومن دوست  از اون ماجراى افتادنم ميگذشت و تقريبا ج دوروزى
 به خاطر من مسافرتشون زهرمارشون بشه. هیندارم بق 

از اون روز به بعد خيلى سرد باهام برخورد ميكنه. حتى سرد تر از روزاى اشنائيمون! اين  بارادم
 سرديش برام مهم نيست اما.... به خودم كه نميتونم
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 . بگم از اين رفتارش دلخور ميشم  دروغ

فردا برگرديم تهران،خداروشكر چون ديگه واقعا خسته شده بودم از اين مسافرتى كه هر روزش با   قراره
يه اشوبى به پايان ميرسه،ديگه كشش يه ماجراى جديد رو ندارم اما انگار دنيا با خوش امد من پيش 

 نميره. 

 روزى كه اينجا بوديم قرار براين شد جنگل بريم.    اخرين

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

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

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

 خواستم چند تا درشت بارش كنم پريسان صدام كرد.  تا

 هـــــــــــــــــوم؟؟؟؟-سمتش برگشتم

 +بى ادب هوم چيه بگو جانم عزيزم؟؟؟؟ 

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

 گام كرد+بيخيال حاال ميخواى تا صبح بحث كنى؟؟؟ ن ی چپک

 خوب حاالتوام، چيكارم دارى؟؟؟  -

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

 بچه شدى؟؟  - خنديدم

 +اا... خوب حوصلم سر رفته!! 

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

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

 برق زد....  چشمام
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 ... اوه

 اروم برام گفت...  نقششو

 زدم و ابروهام پريد باال   نيشخندى

 +هستى؟؟؟

 چهار پايتم رفيق!  -نگاش كردم  شيطون

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

 !!اووفف

خال عشوه هاى سحر شدم وتو راه به نقشمون فكركردم. يه اشى برات بپزم يه وجب روغن روش   بى
 باشه حاال منو از پله ها پرت ميكنى پاین!هه!!

نشناختى هنوز!هركى با بهار درافتاد ورافتاد! بعله! من همچين ادمى هستم هيچكارى و بى جواب   منو
 زارم! نمي

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

 به سحر انداختم تو گوشيش بود.بهترين وقت براى اجراى نقشمون بود. نگاهى

 وقتشه!  - به پريسان كه كنارم نشسته بود اروم گفتم  

 فمو تائيد كرد.  برق زد با سرش حر چشماش

 مشكوك نگامون ميكرد ساره

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

 +من ميام ساره
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 تو نمياى؟؟  -سحر نگاهى انداختم  به

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

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

 سمتش رفتم و دستشو كشيدم.با تعجب بلند شد  به

 بيشعور هم ريز ريز ميخنديد!    پريسان

 اا سحر جون بدون تو كه خوش نميگذره!-توجه به چهره بهت زده اش با لحن مظلومى گفتم بى

 نده خدا تا ديروز به زور نگاش ميكردم حاال..... و كفن كنند چشماش افتاد كف پاش..حق داره ب سحر

 چه نقشه شومى در انتظارشه.. نميدونه

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

 مياى ديگه؟؟؟؟  -مضخرفات ندا شدم و يه لبخند مسخره اى تحويلش دادم  بيخيال

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

 من ميگن بهارنه برگ چغندر..  به

 ..... يوهاهاهاها

 خبيث شدم من.... ولي حقشه..... چه

 ه بوديميه ربعى بود كه راه ميرفتيم تقريبا دور شد  يه

 به پريسان زدم كه گرفت منظورمو..   چشمكى

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

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

 با حرص بيرون داد+اوكى.  نفسشو
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 ختا گم شد كمى از ما جلوتر بود به ساره اشاره كردم كه بدون هيچ حرفى بين در سحر

 لحظه  صبر كردم و اغاز نقشمون...  چند

 بچه ها؟؟؟ ساره كو؟؟  -دور خودم چرخيدم و جيغ زدم  ترسيده

 به طرفم برگشتند هردوشون

 + يعنى چى؟؟االن كه اينجا بود. 

 پريسان گفت  اينو

 نمى دونم بياين كمى اينجا رو بگرديم.  -

 تكون دادند. سرى

 من  بود كه از صحنه خارج بشم.  حاالنوبت

 دور از چشم سحر بهم چشمك زد.  پريسان

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

 فقط ميتونستم صداى جيغاشون روبشنوم. من

 +بهار،ساره كجائين؟؟؟ 

 سحر بود كه با وحشت صدامون ميكرد..هه..مونده تا سنگ كوب كنى!! صداى

 كجى رو لبم نشست  لبخند

 +نبايد اين كارو ميكرديم؟؟

 چرا؟؟ -طرفش برگشتم  به

 +نميبينى چه قدر ترسيده؟؟؟

 به درك! - زدم  پوزخندى
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 بابهت نگام كرد  ساره

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

 كردم.  تعجب

 به حرف اومد+اهان،فهميدم! خودش

 چيو؟؟؟ -

 +بماند!

 نى چى؟؟ نماند!يع-

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

 اره،بيا اينجا!  -

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

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

 سحر حرفشو نصفه كرد. جيغ

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

 به اون دوتا انداختم. نگاهى

 شما هم به همون چيزى كه من فكر ميكنم فكر ميكنيد؟؟-

 تكون دادند، سرى

 نيشخند مرموزى رولبمون نشست.  كه

 به طرف جايى كه سحر بود رفتيم. اروم

 پشتش بوديم.  دقيقا
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 دستم به بچه ها اشاره كردم.  با

 شروع كردم به شمردن... و

 كه رسيد همزمان باهم با صداى بلندى جيغ زديم.  ٣ به

لب سراشيبى ايستاده بود پاش ليز خورد و قبل از اينكه پرت بشه دست منم كشيد چون يهويى   چون
جيغ هاى دخترا و   بود تعادلم بهم خورد و جيغم همزمان شد با پرت شدنمون تنها چيزى كه يادمه

 برخورد سرم به يك چيز محكم و غرق شدنم تو سياهى مطلق.....

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

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

 ستم چى شد..حتى تو اون موقعيتم دست بردار نبود.دختره ى عوضى!!...چى ميخوااخ

 ... الگرفته بودم اوفف من اگه شانس داشتم اسمم شمسى بود وا اتيش

 همين افكار دستو پا ميزدم كه در باز شد.  تو

 معطوف در كردم كه قامت باراد رو در چار چوب در تشخيص دادم. نگاهمو

قرمز بود انگار چند روزه نخوابيده! ته ريش تو صورتش باعث حيرتم شد چون تا حاال نديده   چشماش
 بودم باراد ته ريش بزاره به عالوه خيليم نامرتب وبه هم ريخته بود. 

 خشدارش بلند شد. صداى

 +خوبى؟؟؟ 

 مهمه مگه؟ -زدم   پوزخندى

 نگام كرد +اره عميق

 چرا ؟؟ بگم قلبم نلريزيد  دروغ گفتم ولى  اگه
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 سنگين بينمون رو شكست +ولى واقعا كار احمقانه اى كرديد.. سكوت

 گرفت از اين حرفش. حرصم

 چيه نگران سحر جونتون شديد؟؟ -

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

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

 چپ نگام کرد..  رفت توهم. وچپ اخماش 

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

 اينكه جوابمو بده ) البته جوابيم نداشتاااا( بدون

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

 كه رفت از خنده پخش شدم!!  بيرون

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

  شده دفقط كمى خراش برداشت حاال من يه هفته بيهوش بودماااا، مثل اينكه همه اسيب به من وار
 واون فقط چند تا خراش كوچيك برداشته !   

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

 صداى زنگ گوشيم نگاه از جاده برداشتم ، بارانا بود وقبل از اينكه قطع بشه جواب دادم.  با

 جانم؟؟  - 

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

ت برم عزيزكم، منم دلم برات تنگ شده، تو راهيم نفسم،زود زود ميايم  اخ من قربون -
 پيشت!باشـــ....!!!
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 صداى هق هقش حرفمو قطع كردم_ گريه چرا دختر خوب؟؟  با

 +قول داديااا زود زود بيا پيشم؟؟

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

 +نه خاله جون،خدافظ  

 مواظب خودت باش خدافظ -

 قطع كردم    اسوتم

 بود كه نديده بودمش دلم ميخواست بال داشتم تا بتونم پرواز كنم به سمتش حيف كه...  دوهفته

خسته بودم پس سرمو به شيشه چسبوندم وبه خواب رفتم....غافل از سرنوشتى كه در   خيلى
 انتظارمه...

 +بهار، بهار خانم ....بلند شو رسيديم. 

چشمامو نداشتم.براى چند لحظه سكوت برقرار شد منم داشتم  خوردم ولى حال باز كردن تكونى
 دوباره بيهوش ميشدم كه يهو ديدم روهوام  

 !!یيعنى چ وا

بوى عطر اشنايى نامحسوس نفس عميقى كشيدم  خودمو جمع كردم واز خستگى زياد   باحس
 چشمام دوباره گرم شد وبه خواب رفتم.....   

وحشت از خواب پريدم،چشماى گردمو تو چشماى  پرت شدن يه چيز سنگين رو شكمم با با
بارانا خودم  - شيطونش دوختم وتازه به عمق ماجرا پى بردم و جيغ بلندى كشيدم وافتادم دنبالش  

 ميكشمت دختره ورپريده!وايسا ببينم. 

فقط ...من گيرت بيارم   -درميرفت. اينقدر دویده بودم به نفس نفس افتاده بودم  غی با جيغ ج اونم
 نم با تو چكار كنم دختره پرو!!!    ميدو
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متر رفتم باال به پرنده ها حال   ٢٢٥رومبل انداختم كه با صداى باراد سه متر كه جاى خود داره  خودمو
 و احوال كردم برگشتم )خله شما زياد به چرت وپرتاش دقت نكنيد ن.د(

 +چرا انقدر سر وصداى مى كنيد؟؟؟

 ک نشناس نگاه كناااا(رفت پشت باراد قائم شد.. هم سو استفاده گر )دختره نم بارانا

 +بابا بهار جون ميخواد منو بزنه. 

 چرا دروغ ميگى بچه؟؟ - افتاد كف پام   چشمام

 خندم گرفته بود هم داشتم حرص ميخوردم. هم

 برام دراورد كه يه چشم غره بهش رفتم. زبونشو

 +منو نگاه كن.

 دهن نداشتمو قورت دادم و سرمو اوردم باال   اب

 تاسف نگام ميكرد   با

 گرفت ..واسه عمت متاسف باش بيشعور گااااااو!!  حرصم

 +از سنت خجالت بكش با يه بچه كل ميندازى؟؟؟ 

 حرصم گرفت .....اى حرصم گرفت .. من جواب اينو ندم فكر ميكنه كى هست..نه! اى

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

خشم قرمز شد يهو خيز برداشت طرفم كه يه جيغ فوق بنفش كشيدم و فرارو برقرار ترجيح دادم و   از
 جيم شدم..

 دور كامل حياطو دور زده بوديم ولم نميكرد حاال  يه

 +بهار جرئت دارى وايسا؟؟بيچارت ميكنم!! 

 اقا ما اصال بى جرئت ول كن ديگه؟؟ -
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 ن بايد به شما فسيل بودنو نشون بدم خانم؟؟ +نه ديگه م

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

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

 لحظه حواسم پرت شد و پام ليز خورد و  يه

 !!!!! شـــــــــــپـــــــــــلـــــــــــــــــــــق

 تو استخر  افتادم

 اوووف 

عمق استخر زياد نبود . دست و پا زدم و خودمورو اب نگه داشتم ، موهاى خيسمو كنار زدم و   حداقل
 عصبى به باراد كه ميخنديد چشم غره رفتم و اينكارم خندشو تشديد كرد 

 بابا  اى

 زهر مار بيشعور همش تقصير تواا ديگه!! -

 هاش رو مخم بود  خنده

 ــــ...!!! اونم بن گهیم طونهیش

 ارائه دادى یوجودم زدم،،دمت گرم راهکار خوب  طونی به ش یلبخند

 حاالبه جاى اينكه بخندى كمك كن بيام باال  -

تويه تصميم غيره   ینگام كرد ولى چيزى نگفت دستشو كه گرفتم كمى خودمو كشيدم باال ول مشكوك
 تواب... منتظره به سمت خودم كشيدمش اونم چون انتظارش رو  نداشت پرت شد 

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

 عوض داره گله نداره جناب!  یهر چ ـ

 ه؟؟ینطوری+عه! ا



 یباران بهار 

103 
 

 بـــــــعلـــه! -

 ؟؟ یکن ی زد+خوب خانم خانمااز من،فرار م  یشخندین

 بلند شده بود....  طنتیبودم انگار امروز از دنده ش دهیروشو ند  نیحاال ا تا

ـ  نجایخدااااا.....من اگه شانس داشتم ا یهـــــ نثار   راهی لب چند تا بد وب ری....! زینبودم که هــــــ
 بود من کردم اخه...  یروح پرفتوح عمه جان کردم....! االن چه غلط

چسبيده شم که از پشت گرفتتم....و مانع رفتنم شد... لباسام خيس شده بود وبه تنم  میج خواستم
بود...وضع اونم مثل من بود...يه جورايى توبغلش بودم...نفساى داغش به پوست گردنم مى خورد و  

  ظهمور مورم ميشد...وحس عجيبى بهم دست مى داد..نمى دونم...با هيچ كلمه يا جمله اى اون لح
خودش    رو نميشد توصيف كرد....قفسه سينم از هيجان تند تند باال پاین ميشد...منو به طرف

برگردوند...چشماش رو صورتم دودو ميزد...حالتمون اينجورى بوداون دستاشو دور كمرم حلقه كرده 
  مبودومن دستام رو سينه هاى ستبرش بود وقلبش زير دستام بود و ميتونستم ضربان قلبشو حس كن

اورى بود..   غير عادى تند ميزد مثل قلب من كه خودشو به درو ديوار سينم مى كوبيد...لحظه ى حيرت 
چيكار كنم... نگاه خيرش اذيتم نمى كرد ولى يه  دیهيچكدوممون حرف نمى زديم...نمى دونستم با

حسى عجيب بهم دست داد که تا حاال تجربه اش نكرده بودم...يه حس ناب...مسخ تيله هاى سبزش  
ام انرژيمو اون تيله شده بودم...هيچ حركتى نمى تونستم انجام بدم...البته توان كارى هم نداشتم...تم

هاى وحشيش گرفته بودن...نگاهش بين لبم و چشمام در نواسان بود...كارام دست خودم 
نبود..نفساى گرمش رو صورتم پخش ميشد داغ مى شدم ...هر لحظه صورتامون بهم نزديك تر  

اخت...من  ...ناخوداگاه چشمام بسته شد *"..انگار يهو زمان ايستاد...همه چى در مقابلم رنگ بيشدم
بودم و باراد و صداى نفسهامون ...مهم نبود دارم چيكار ميكنم...اون لحظه فقط و فقط از قلبم دستور  

 گرفتم *"

 ست ی به ادعا ن  ی#خوشبخت 

 ست یتظاهر ن به

 ست یگفتن ن به

 حسه  هی یخوشبخت
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 # یکه اونو حس کن  یخوشبخت  یوقت

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

 +بابا....بهار جون... 

برق گرفته ها از هم جداشديم...واى خداى من....من چيكار كردم...بدون نگاه بهش از استخر باال   مثل
اومدم وفرار كردم....اره فرار كردم از اين حساى جديد...فرار كردم از خودم...از باراد...و اتفاقى كه 

افتاد پى بردم...خودمو پرت   مونتاد...در اتاقم كه بسته شد...انگار تازه به عمق اتفاقى كه بين بينمون اف
كردم رو تخت و هق هقمو خفه كردم...لعنتى....حس گناه مثل خوره به وجودم رخنه كرده بود و 
مغزمو مى خورد...خوب بود..و اين اعتراف دردناك تر بودبرام...حس مى كردم به سعيد خيانت  

شدم و هق زدم...هق زدم به   هكردم...واين موضوع عذابم مى داد...نمى دونم چقدر تو خودم مچال 
حال خودم...و گله كردم به بزرگى خدا....نمى دونم تا كى بين قلب و عقلم در جدال بود...قلبم مى 

ز شد وارووم  گفت بهار اون شوهرته....ولى عقلم ساز مخالف مى زد..ولى بالخره قلبم پيروزشد....پيرو 
اب روى پوستم مى لغزيد...و اروممم مى  ش،شدم....به اروومى بلند شدم تابه حمام برم...زيردو 

كرد...حاال چجورى باهاش روبه رو بشم...اووووف....لعنتى....يه يكى دوساعتى رو توحمام فكر كردم و  
وبى به نظر مياد...پس فكركردم ...و به نتيجه ى درستى نرسيدم....ولى فراموش كردنش هم راحل خ

همين روند رو در پيش مى گيرم....لباس كه پوشيدم تازه نگاهم به ساعت افتاد.....و عقربه 
صبح رو نشون مى دادند...اوه....سكوت و تاريكى خونه نشونه اين بود كه همه ٤ها،ساعت

فت اخرين خوابيدند....نمى دونم چرا ولى يهو دلم خواست بارانا رو ببينم يه حسى بهم مى گ
و بيخيال اون حس عجيب غريب   داختمباره...پس به خوبى ازش استفاده كن...شونه اى باال ان

شدم....به سمت اتاق بارانا رفتم و درو به اروومى باز كردم تا مبادا مزاحم خوابش بشم...تو خواب 
موهاش  مثل فرشته ها مى شد...گونه ى سفيد و تپلشو به ارومى نوازش كردم و بوسه اى رو 

اومدم و راهمو سمت اتاقم كج  بيروننشوندم....تكونى خورد كه ترسيدم بيدار بشه پس از اتاقش 
كردم ولى قبل از اينكه دستگيره در و لمس كنم...نمى دونم چيشد كه از اتاق باراد سر در اوردم...تو  

ديقه نكشيد كه  خواب مثل پسر بچه هاى تخس ميشد...لبخندى از اين فكر رو لبم نشست...ولى به 
... انگار امروز عقلمو از دست دادم...به وووفخنده رو لبم خشك شد...من دارم چيكار مى كنم...ا

سرعت از اتاقش خارج شدم....و اينبار واقعا به قصد خوابيدن به طرف اتاقم رفتم..كه حس كردم  
.ولى قبل ازاينكه پام به  كسى پشتمه.... سريع برگشتم....ولى كسى نبود...واا..بيخيال موضوع شدم...
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خفه كرد...تقال كردم از دستش فرار كنم....ولى زورم    مواتاق برسه دستى جلو دهنمو گرفت و جيغ
بهش نمى رسيد...اونم محكم منو گرفته بود....سعى كردم نفس نكشم و به تقال هام ادامه بدم... ولى  

يقى كشيدم....و كم كم ديدم تارشد  اخر به اجبار به دليل كمبود هوا نتونستم تحمل کنم نفس عم
هوش برم صدايى اشنا تو گوشم پچيد+تو فقط مال منى بهارم....و بعد   از.....ولى قبل از اينكه كامل 

 فقط سياهى بود وسياهى ....

 

 چهارم  فصل

 ..قتیحق یافشا

 

اتاق...با    کی.سختى الى چشمامو باز كردم....تمام بدنم کوفته بود...دوربرمو با گيجى نگاه كردم.. به
يك پنجره كه پرده كلفت بنفش داشت و يك صندلى روبه روى جايى كه نشسته بودم...با ترس سيخ  

 شدم رو صندلى...من كجام؟؟ 

كجاست؟؟اومدم بلند شم كه دردى تو دستم پچيد...نگاهم رفت سمت دستام...دستايى كه با   اينجا
 يك طناب كلفت زرد رنگ بسته شده بودن به صندلى... 

كردم يادم بياد اينجا چه اتفاقى افتاده....ومن اينجا چيكار مى كردم؟؟؟ چشمام رو بستم...   عىس
ديدن بارانا تو خواب...هوس ديدن باراد...واون دست وصداى اشنايى كه هر چى فكر مى كنم نمى  

 تونم صاحبشون رو به ياد بيارم...ترس سرازير شد تو دلم...

 ى اينجا نيست؟؟؟منو چرااورديد اينجا؟؟اهاااااى...اهاااى كس-زدم داد

سعى كردم دستامو باز كنم ولى خيلى خيلى محكم بسته شده بود...اشك توچشمام جمع شد...االن  
 ساعت چند بود؟؟چند وقته من اينجام؟؟ 

خدا؟؟؟اينبار چه باليى قراره سرم بياد...دلشوره داشتم...انگار اتفاقات خوبى در اينجا برام نمى   واى
 د...خدايا كمكم كن...افتا
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االن باراد متوجه غيبتم شده؟؟يا اصال براش مهم نيست؟؟ يكى از اعماق وجودم داد   يعنى
كشيد+معلومه كه براش مهم نيست و خوشحالم هست ازدستت راحت شده...چقدر درد داشت اين  

 ...حرفايى كه مطمئن بودم درسته...خدايا كى تموم ميشه اين بازى؟؟خيلى خستم ....خيلى

چراااا جواب منو نمى ديد؟؟؟كى هستيد شماااا؟؟؟  -درد و ناراحتيمو تو صدام ريختم و فرياد زدم تموم
 ....اهاااااى....باشمام....چى از جونم مى خوايد؟؟

از ترس سكته مى كردم...هيچ صدايى نيومد...واين موضوع بر ترسم دامن ميزد...دستام يخ   داشتم
 وبى حس مى كردم...زده بود...لرزش دستامو به خ

...هيچ جوابى به اينهمه جيغ و فريادام داده نشد...هيچ صدايى نشنيدم...دوباره شروع كردم  هيچى
به جيغ و داد وگريه....هر چى به ذهنم مى رسيد مى گفتم...تا اينكه در با صداى وحشتناكى باز  

اون فرد  تمدر بودم و نمى تونسشد....قلبم اومد تو دهنم....پشيمون شدم از دادو فريادام...پشت به 
 و ببينم... 

 عصبانيت فرياد كشيد+خفه شو....خفه شو تا كارى كه دوست ندارمو انجام ندم.... با

بود... همونى كه منو دزديده بود... صداى همون مردبود... و عجيب بود كه صداش اينقدر   خودش
 برام اشنا باشه و تصوير مبهمى ازش تو ذهنم نقش بگيره.... 

تو  -دهنمو به همراه بغضم قورت دادم....ولى نتونستم براى جلو گيرى لرزش صدام كارى انجام بدم اب
 اينجا؟؟ چى مى خواى؟؟؟كى هستى؟؟؟؟ براى چى منو اوردى 

قدماش رو سراميك سكوت اتاق رو شكست...*"..اينو از نفس هاى داغش كه به گردنم مى  صداى
 خورد راحت حس مى كردم... 

 انزجار سرم اوردم جلو كه با خشونت دو طرف سرمو گرفت كشيد....  با

 دستتو بكش اشغال عوضى.... -زدم داد

پشت سرم بود و من نمى تونستم ببينمش...دستش كه رو   مى تونستم حس كنم... قشنگ پوزخندشو
موهام نشست لرزيدم...دستش رو موهام به حركت در اورد...و دسته اى از موهامو از پشت تو  

مشتش گرفت و كشيد كه از دردچشمامو بستم و با تمام توانم جيغ كشيدم...گرمى نفسهاش تو كل  
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چشمامو باز كردم...و خيره شدم تو چشما و ميشد....ياد موقعيتم افتادم زود  شصورتم پخ
 صورتش....يه لحظه يادم رفت چطورى نفس مى كشن....

 خندى زد+اين از مجهول اول....شناختى بانو؟؟  پوز

ول كرد و صندلى رو نسبتا به جلو هل داد....صندلى با تكون هاى بدى ثابت شد...به چشمام   موهامو
 اعتماد نداشتم ...نه اين يك كابوسه... 

 يه كابوسه.....و تو از خواب بيدار ميشى... -كابوسه....اشكام سرازير شد..ولى بازم به خودم گفتم  يك

فشارم داره مياد پاین.....تا مرز سكته داشتم مى جلوم....داشتم مى مردم.... حس كردم  ايستاد
 رفتم...

 +چيه از ديدنم تعجب كردى سركار خانم فرهمند؟؟

....ذهنم خالى از هر كلمه اى بود...باورم نميشد اونو اينجا و تو اين دیچرخ یتو دهنم نم  زبونم
.انگار اين مرد روبه  موقعيت ببينم....االن كه حس مى كنم مى ببينم هيچ حسى نسبت بهش نداشتم..

قند تو دلم اب  شروم كه وقيحانه بهم لبخند ميزد حتى براى قلبمم غريبه شده بود..يادمه قبال با لبخند 
ميشد ولى االن....فقط و فقط بى حسى بود و تمام....شايد ميشد گفت تنها يه خاطره دور از  تلخ  

 ترين لحظات زندگيم... نمى دونم....

 ت صورتمو لمس كنه كه سريع سرمو كج كردم....جلو اورد خواس  دستشو

رو هوا موند... انگارخشك شده بود و باورش نمى شد كه پسش بزنم...كم كم به خودش اومد   دستش
 و پوزخندى به اين حر كتم زد....

 +عوض شدى!!

من عوض شدم ياتو عوضى شدى؟؟؟هااان؟؟؟ چرا منو اوردى  -من بودم كه پوزخند مى زدم حاال
 اينجا؟؟ 

 توهم كشيد+اينو بعدا مى فهمى خانمى...  اخماشو



 یباران بهار 

108 
 

قند تو دلم اب نشد براى اين حرفش...ديگه ذوق نكردم براى اين خانمى گفتناش...فقط حس   ديگه
 نفرتم بود كه شعله مى كشيد...لبخندى بهم زدو رفت.... 

درشتى كه برام   شناختمش...ديگه سعيد رو نمى شناختم...كالفه بودم از اين همه اتفاقات ريز و نمى
مى افتاد....از اينكه هر چى جلو تر مى رفتم سر بااليى بود و سربااليى...ديگه نمى كشيدم... جونى  

صبر مى كردم تا    دیابراى مقاومت در برابر اتفاقات تازه رو نداشتم...ولى چاره اى هم جز صبرنبود..ب
ينبارم مثل هميشه كمكم كن تا سربلند بيرون  ببينم اينبار خدا چه امتحانى برام در نظر داره.... خدايا ا
تموم   هووی...و ارهیدووم م یی جا هیتا  یبيام...كاش اين بازى زود تر تموم ميشد...چون هر کس

 و به خواب رفتم.... ددونم چقدر تو فکر بودم که کم کم چشمام گرم ش ی... نمشهیم

 # اتفاقات خوب زندگيم 

 چى گير كردين كه نميفتين...؟#   به

 **** 

کل بدنم يخ زد....با چشماى گرد و قلمبه شده به اطرافم نگاه كردم...كمى   هویتو عمق خواب بودم که  
طول كشيد تا تونستم موقعيتم و بفهمم... كل بدنم خيس اب بود....وهمون اتاق ...و اين يعنى همه 

گوش مى رسيد  بهقى كه چى عين واقعيته....انگار كسى تو اتاق نبود ولى...چرا...چرا...صداى تق ت
وجود نفر دومى رو تاید مى كرد...تو قسمت تاريك اتاق دورم مى چرخيد...از ترس به سكسكه افتاده  

تو كى هستى؟؟؟چى از جونم مى - بودم...اوووف....لعنتى....ولى با اينحال با ته مونده ى انرژيم ناليدم
 خواى لعنتى؟؟؟ 

دم تا ببينم اون فرد مجهول رفته يانه قطع شد...سرم پاین بود...باال اور صدا
كه.....مردم...شكستم....خرد شدم...وقتى با نفرت انگيز ترين فرد زندگيم روبه رو شدم....پوزخندش  

پراز تمسخر و حقارت بود...و حس شكست رو بهم القا مى كرد....صداى منزجر کننده اش گوشمو  
   نجاست؟یا  یک نیوه،بب + ادیخراش 

 بهم داشته باشن...  توننیم یدوتا چه ربط نیا ؟یچ یعن ی،اوردم  یدر نم  سر

 کار تواا اره؟؟؟ نایا ی.....! همه ،اشغــــــیعوضــــــ-دمیحرص غر با
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کرد+اوه...چه خشن....بهت گفته بودم پا رو دم من نذار كه بد ميبينى ؟؟؟؟ولى تو چيكار  یا خنده
 كردى...هه....! 

خشم و نفرت به منفور ترين ادم زندگيم خيره شدم و سكوت كشدار و معنى دارم از صد تا فحشم  با
اى بلندشو تو  بدتر بود...كم كم صورتش از حرص و خشم قرمز شد..يهو خيز برداشت سمتم و ناخون

پوست صورتم فرو كرد كه از درد جيغى كشيدم...و با خشم تو صورتم كه از درد توهم رفته بود 
 حقته اين درد...  ؟؟ی فهم  ی+درد بكش لعنتى...تو زحمت چند سالمو به باد دادى،مغريد

بى موقع ريختند...از ترس قفسه سينم با سرعت باال پاین ميشد..پوزخندى بهم زد+خيلى  اشكام
 ....!!یضعيف

 ...؟؟؟ــی...از جونمـ...مــ...مـ...يخواــیچــ..چ-درد ناليدم با

 شديد به عقب هلم داد كه صندلى تكون بدى خورد و نزديك بود بيافتم... نسبتا

 خانم كوچولوى سعيد.!  +خيلى كارهااا...كه بعدا مى فهمى

زد...واون بدون توجه به بهت و ناباورى من اتاقو ترك كرد...نميتونستم حرفشو هضم  خشكم
كنم...اخه هيچكـــ...هه...ديگه نه االن سحرم ميدونه...لعنت بهت سعيد...لعنت به بخت  

 ... یزندگ نیشومم...لعنت به ا

 #من اون مداد سياهم كه دلش   

 كشد#گل  سرخ ب  ميخواست

يه ادم ميتونه عوضى باشه...حالم ازش بهم ميخوره...ولى يكى از اعماق وجودم مى ناله+بهار   چقدر
 سال خاطره رو بيخيال شى؟؟ 14-13ميتونى

....نه....نمى تونم....ولى از اين مطمئنم ديگه خوردیبند نمى يومدند...حالم از اين ضعفم بهم م اشكام
اين گروگانگيرى داشتم...انگار قرار بود يه اتفاق مهمى   عاشقش نيستم...يه حس ترس نسبت به

خوره تمام   لبيفته كه كل زندگيمو دچار تغير و تحول بكنه...نمى دونم شايد اين دلشوره اى كه مث
ناشى از ترس و دلهره اى باشه كه در اينجا گير افتادم...نمى   یروح و روانمو مى خورد...حس

چى پيش بياد...ولى...به زودى مشخص ميشد...همه چى در يك  دونم...گيجم....نمى دونم قراره 
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حاله اى از ابهام فرو رفته تا زمانى كه حقيقت از کوچه پس کوچه دروغ و پنهان كارى  بيرون  
.خورشيد تا ابد پشت ابر نمى مونه..بيرون مياد و با نورش حقيقتاى بزرگى رو معلوم مى ادیب

 هم بريزه و يا دنيات را بسازه... كنه...حقيقتى كه شايد باورهات رو ب

 #قاصدك خبر خوش ما خيلى وقته مرده# 

نمى دونستم چند روزه اينجام..شايد دوروز...دوهفته و يا...تو اين اتاق تاريك وسرد كارم فقط و   دقيقا
اورد يا نمى خوردم يا بيشتراز دولقمه نمى  یفقط گريه بود و بس...بيشتر غذايى رو كه سعيد م

هيچى ديگه  نبزنم...سعيد خيلى برام حرف زد...خيلى ولى داليلش برام مهم نيست..اال تونستم لب
مهم نيست...حتى اينكه چه باليى قراره سرم بيادم اهميت نمى دادم...ولى يه چى ته قلبم اذيتم مى 

كرد...نمى خواستم باورش كنم... ولى انكار من حقيقتو عوض نمى كرد..نه....!! من نمى خواستم  
و نخواستن   واستننجورى بشه....نمى خواستم....ولى اين قلبم هيچ وقت در هيچ شرايطى به خاي

من اهميت نمى داد... و كار خودشو مى كرد...از يكى بدش ميومد...از اون يكى نفرت داشت و مثل  
 احمقا عاشق اون يكى ميشد... 

مثل هروزى كه اينجا مى قورت دادم...سرمو رو پاهام گذاشتم و تو خودم فرو رفتم... بغضمو
 .....یگذشت...با درد،عذاب و دلتنـــــــــــــــــــگ

خواستم به خودم بقبولونم ولى هر چقدر هم سعى كنم نمى تونم به خودم دروغ بگم.....اره  نمى
....عاشقش شده بودم...عاشق مرد مغرور زندگيم....نمى دونم كى ويا چجورى ؟؟؟ولى دلباختم به اون 

ى سبز وحشى....!!! خيسى اشك رو گونه هام حس ميكردم....اين روزها امار اشك هام از  تيله ها
دستم در رفته....وقتى به اين فكر مى كنم حتى اينقدر ارزش ندارم برااش كه دنبالم بگرده دلم اتيش 

 مى گيره....وخون گريه مى كنم براى دل بيچارم....

نمى تونى بكنى....هيچى...انصاف نيست ادم بيشتر از  يعنى دلت براش تنگ شده اما هيچ غلطى  درد
 سنش احساس خستگى تو فكرش باشه... 

دونم چقدر به اينده نامعلوم و گنگم فكر كردم كه اخر خستگى بهم قالب شد و همونجا روى   نمى
 پاركت هاى سرد اتاق خوابم برد.... 

 # و باز در پايان حرف هايم... 
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 اين بغض بيدى نشسته است پشت

 خيال مى كرد با اين بادها نمى لرزد!!!  هك

 خدايااااا

 برايم بگو... ازحست

 ساكتى....؟؟؟# ميبينيو

 ***** 

 داره به قلب من  عشقت

 جورى ضربه ميزنه بد

 نفس ميزنم و  نفس

 تو قاتل منه  عشق

 تو براى من  دورى

 ايست قلبى  باعث

 پس تو برنميام   از

 ه یدونم چى به چ نمى

 

 كالفه ميشوم  دارم

 اين بودن و نبودنت   از

 دلم پر ميزنه   اما

 يه لحظه ديدنت  واسه
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 همه بى قرارى ها  اين

 اما عاشقم  عجيبه

 دارم  دوست

 ديگه  بمون

 بايد اينو بگم   چندبار

 

 اگه چيزى نگى   خودت

 كه غوغا مى كنن  چشات

 اينكه تو لو نرى  واسه

 اين پا و اون پا مى كنن 

 من ميشى  نزديك

 دوباره پا پس مى كشى ولى

 تر ميشم يهو  ديوونه

 بهم خيره ميشى وقتى

 ( یر یام دیمقدم و ام  ی_ مهدی قلب ستی) ا

 ***** 

كشيده شدن موهام با جيغ از خواب پريدم....نمى تونستم اون شخصو ببينم چون دقيقا پشتم  با
.... صداى بم و  بود... جيغ مى كشيدم و صدام رفته رفته اوج مى گرفت...واون محكم تر مى كشيد

 غريبه ى مردى به گوشم خورد+خواهش كن تا ولت كنم؟؟؟زود باش...
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محكم بهم فشار دادم وبا اين كار جيغمو خفه كردم ولى درد هنوزم تو سرم مى پچيد....به  لبامو
 نــــــ...نـــــ...نـــه...!! -سختى گفتم

.دستمو به عقب بردم و در اون حالت   خيلى عصبيش كردم كه محكم تر از قبل كشيد...لعنتى... انگار
به لباسش چنگ زدم...اما اون با بى رحمى تمام محكم تر كشيد...موهام از ريشه كشيده 

مى كرد...ديگه از درد داشتم بيهوش ميشدم  شیميشد..دردش جانكاه بود...اين مقاومتم بيشتر عصب 
دم...ويه قطره اشكى كه از چشم كه سرمو با شدت به جلو پرت كرد كه با صورت رو زمين فرود اوم

چپم چكيد...تمام دردم رو نشون ميداد...به سختى خودمو كمى جمع و جور كردم كه تونستم اون مرد 
سالش باشه...چشمهاى مشكيش و  50-40عوضى رو ببينم...نمى شناختمش....بهش مى خورد 

 ساخته بود... كه نشونه عمر زيادش بود و ازش يه مرد پر جذبه و جدى ستريشموهاى خاك

 شدن مايعى رو از پيشونيم حس مى كردم ولى اهميتى بهش ندادم...  جارى

 نحس و منفورش دوباره بلند شد+دختر سرتقى هستى مثل پدرت...!!!  صداى

 شوك...!!! اولين

-زد...حركت خون تو بدنم ايستاد...و باتته پته گفتم  خشكم
 مـــ...مـ...منظـ...ظورتــ....تــ....چــ...چــيه...يــه...؟؟؟؟ 

بهم زد+اخى...!! كو چولو پدرت رو نمى شناسى؟؟؟البته حق ميدم بهت كه   پوزخندى
 نشناسيش....ولى نگران نباش به زودى خواهى فهميد....!

 هيب تر....!!!شوك.....!! و م دومين

 بدون توجه به من كه در بهت و ناباورى بودم از اتاق بيرون رفت.... و

 تونستم حرفاشو هضم كنم....  نمى

 اون پدرمو ميشناخت...؟؟؟ چرا انقدر همه چى گيج كننده و مبهمه؟؟؟  يعنى

خسته بود...اينقدر اين چند وقت فكر كرده بودم كه ديگه حوصله اتفاق جديد رو نداشتم...دلم   فكرم
 ميخواست به يه خوابى برم كه ديگه بيدار نشم...ديگه هيچوقت بيدار نشم....!! 
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 افسوس كه بايد باشم ....بايد باشم و....  ولى

 ***** 

              کــــــل"                            ی"دانــــــا

                                       

 

را براى چندمين بار ازاينه ماشين به عقب گرداند...هنوز بود....ماشين مشكوكى كه از صبح   نگاهش
دنبالش مى امد....نگرانى زير پوستش دواند...و به سرعت ماشين افزود...ولى بدون انكه بداند لحظه  

 نزديك و نزديك تر ميشد... به لحظه به پرتگاه مرگ 

تا فرعى رو رد كرد اما ان ماشين سمج تر از اين حرفا بود و پابه پاى او پيش مى امد...تو کوچه  چند
ديگرى پچيد اما در كمال ناباورى كوچه بن بست بود و او چاره اى جز تسليم شدن نداشت....زير لب  

 زمزمه اى كرد+لعنتى...!

وضعيت بدى بود...گرداب تند انتقام او راهم به دام انداخته دانست بايد چكار كند... نمى
 بود....گردابى كه از ان بى خبر بود و دليل ان راهم نمى دانست... 

را بابى حالى روى فرمان ماشين قرار داد...نمى دانست انها كه هستند و از او چه مى   سرش
 خواهند...واىن باعث سردرگمى و تشويش او مى شد...

شيشه خورد واورا كه در افكارش غوطه ور بود بيرون كشاند...نگاه سرد و بى حال مشكيش   تق به چند
را حواله ان مرد غريبه و نااشنا كرد....نفس عميقى كشيد...ودستش را نامحسوس بر كلت كمرى خود 

انه  را در خ نگذاشت اما...ناگهان با جاى خالى ان مواجه شد...اه از نهادش بلند شد...يادش امد...ا
گذاشته بود...چاره اى نبود به تنهايى از پس ان دو مرد هيكلى كه بيرون در انتظارش بودند بر نمى  

 امد.... 

حالى خراب از ماشين پياده شد...كوچه خلوت بود و كسى هم از انجا رد نمى شد...بدبيارى پشت   با
 بدبيارى....!! 

 ..كلفت و زمخت يكى از ان مردان بلند شد*راه بيفت. صداى
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او را كمى به جلو هل داد... به اجبار سوار ماشينشان شد... چشم هايش را بستند....اما نمى  و
 توانست ساكت بنشيند و فقط نزاره گر باشد...

 +دارين منوكجا مى برين؟؟شماها كى هستين؟؟؟از من چى مى خواين؟؟؟  

 رياد هايش... رفته رفته اوج مى گرفت.... اما ان مردان بى توجه بودن به ف  صدايش

دانست چه در انتظارش است...! اخرين سكانس هم اجرا مى شد..و معلوم نبود پايان اين فيلم  نمى
 چه است...خوب يا بد...؟؟ هيچى معلوم نبود...هيچى....

دراتاقى تاريك و سرد زندانى كردند....واو بى خبر بود از اتفاقاتى كه در بيرون از اين اتاق رقم مى  اورا
 .. خورد..

قدم هايى در فضا ى اتاق انعكاس شد...قدم هايى ارام اما محكم....سكوت حولناك اتاق با   صداى
قهقه اى شكسته شد...با لحن پر از تمسخرى لب باز كرد*خوش اومدى رفيق...خوب انگار بايد كم كم  

 مهمونيمون رو شروع كنيم فقط قبلش...بايد...

 با صداى در نصفه ماند...   حرفش

 كلفتى تواتاق پچيد|اوردمش قربان... صداى  و

 *خيلى خوب بزارش همونجا..

 دخترونه اى اشنايى را شنيد_ولم كن عوضى چيكارم دارى مرتيكه؟؟؟  صداى

 طاقتش تمام شد و داد زد+تو كى هستى؟؟؟ اينجا چه خبره؟؟  ديگر

 قهقه دوباره طنين انداز شد ورعشه اى بر بدن نحيف دخترك واردشد..  صداى

*اوه...تندنرو...مى فهمى ...و منو خيلى خوب مى شناسى اقاى مسعود تهرانى...!! خيلى خيلى 
 خوب....!!! 

 ***** 

 " بـــــــــــــهــــار " 
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فردى كه اون  مرده منتظرش   اون خان مسعود كردم نمى شم فكر حتىنامحسوسى خوردم.... تكون
خدا... سواالى  یبود،باشه....واقعا گيج شدم؟؟اينا به هم چه ربطى ميتونن داشته باشن؟؟؟وا

مرد   نمختلفى ذهنم رو مشغول كرده بود...اينكه من چرا اينجام؟؟؟ سعيد كجاى اين ماجراست؟؟؟ اي
؟ و سحر چه نقشى تو اين قضايا  كيه كه حتى اسمشم نمى دونم؟؟؟ مسعود خان اينجا چيكار ميكنه؟؟

 داره؟؟؟ و اين مرد چى درمورد پدرم ميدونه؟؟؟و...

داشت از اين افكار مختلف و درهم برهم منفجر ميشد...با حواس پرتى چند بار سرمو تكون دادم  سرم
 تا از شر اين سواال نجات پيدا كنم...  

پا ميزد طنابا رو از روى دست و  رو مسعود خان لغزيد چشماش بسته بود و داشت دست و  نگاهم
پاهاش باز كنه ولى نتيجه اى نداشت و اون مرد با تفريح نگاش مى كرد...انگار از رنج مسعود خان  

 لذت مى برد...

 عوضى تو كى هستى؟؟؟چى مى خواى؟؟ - نمى تونستم فقط تماشاچى باشم...با حرص غريدم ديگه

 ..کوچولو.. یفهم یبهم زد*اوه! تند نرو م یشخندین

 بهت زده و ناباور مسعو خان مانع شد  یبزنم که صدا یخواستم حرف  تی عصبان با

 +فــــ...رخـــ....؟؟؟

 ق؟یرف  یزد*چطور   یپوزخند

 کرد.  یم جمیگ  شی از پ شی و پ شدیکلمه مدام تو سرم تکرار م  نیا ــق؟؟؟؟یرفـــ

 کشدار مسعود خان يه جورايى تاید حرفش بود...  سکوت

مرده كه انگار اسمش فرخ بود به سمت مسعود خان رفت و چشمهاشو باز كرد...مسعود خان   همون
 كمى پلك زد و با حيرت و ناباورى به فرخ خيره شد...

 +فرخ....تو كجا بودى اين همه سال؟؟؟

 يق...خندى زد*نگو نگرانم شدى كه خندم ميگيره رف پوز
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 و به حالت مسخره ى كشيده اى تلفظ كرد.... رفيق

 درهم شد و با غيظ غريد+تو هيچى نمى دونى فرخ؟؟؟  اخماش 

كه رفيق بودم  یعصبى خنديد*هه...چى رو نمى دونم مسعود...اينكه نارفيقى كردى در حق من فرخ
 برات.. 

 د...مشتى حواله ى صورت مسعود خان كرد...چشم هام ناخود اگاه بسته ش و

+بزن...باشه...حق دارى بد كردم... ولى به خدا قسم فرخ به خاطر خودت بود...ولى چرا اين دختر و  
 اوردى اينجا؟؟ 

 متفكر نگاهم كرد و با حيرت لب زد*مگه دخترت نيست مسعود... فرخ

 شدم....با بهت بهشون خيره شدم...فرخ با نفرت و مسعود خان با تعجب بهم خيره بودن... خشك

 +نه...چرا فكر كردى اين دخترمه؟؟ 

 باران دخترت نيست..  نی...*مگه ایخودشو به گيجى زد...چون اسمم و ميدونست ول  فرخ

من بهارم و هيچ ربطى به مسعود خان و زندگيشون -از اينكه مسعود خان حرفى بزنه گفتم قبل
 ندارم... ولم كن برم... 

ا خونسردى گفت* نچ.. اشتباه نكن تو خيلى بيشتر از  يه تاى ابروشو انداخت باال و لبخند كجى ب فرخ
 اونى كه فكرشو بكنى به مسعود ربط دارى... 

به مسعود خان نگاه كردم كه اونو هم تو همين وضع ديدم سوال ذهنمو به زبون اورد+چى  گيج
 ميگى فرخ؟؟ تو مشكلت منم بزار اين دختر بره...

 د* بره...نه ... هنوز كارم باهاش تموم نشده...قهقه ى مستانه اى سر داد با تمسخر لب ز فرخ

 نگاه سردشو به من دوخت.. بغض خفه كننده تو گلوم مانع حرف زدنم ميشد..  و

 خان فرياد زد+ چه كارى لعنتى؟ تو مشكلت منم به اين بچه چيكار دارى؟؟بزار بره فرخ...! مسعود

 ؟؟هووم؟؟؟موافقين؟؟*بيخيال اين حرفا...بهتر نيست بفهميم اصال چرا اينجایم 
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نگاهش رو هردومون چرخيد و وقتى جوابى از جانب ما نشنيد خودش ادامه داد*خوب از قديم  و
گفتن سكوت عالمت رضاست ...ولى قبلش بهتره از يه داستان يا شايدم يه زندگى شروع  

 كنيم...موافقى اقاى تهرانى...؟؟

 خان با تعجب جوابشو داد+ منظورت چيه؟؟  مسعود

 زد* منظورم و خوب فهميدى مسعود...  دىپوزخن

بهشون نگاه مى كردم از حرفاى فرخ چيزى متوجه نمى شدم... منظورش از داستان زندگى چى  گيج
 بود؟؟ واى خدا .... 

صندلى كه نزديكش بود نشست و با يه لبخند محو همونطور كه نگاهش به مسعود خان بود  رو
نقطه هاى مبهم زندگيمو روشن مى كرد*منو مسعود اون شروع به گفتن حقايقى كرد... حقايقى كه 

روزا واسه در اوردن يه قرون خودمونو به  در و ديوار مى زديم . خيلى سگ دو زديم تا تونستيم يه  
كوچيك قطعه سازى راه اندازى كنيم.ولى سرماه نشد كه فهميديم دخلمون با خرجمون نمى    ركتش

كارمون خوب پيش مى رفت اما اونقدرى نبود كه هم پول  خونه . ما براى شركت وام گرفته بوديم
 كارمندا رو بديم هم قسطارو... 

تونستم دست رو دست بزارم تا شركتى رو كه براش اينقدر زحمت كشيدم روپلمپ كنن..پس   نمى
 كارى برخالف ميلم انجام دادم كارى كه تمام زندگيمو عوض كردو من...

                           *****               

 سال پيش"30"فلش بك به 

   

    1368تهران

 خانه ناصر خسرو                          قهوه

                                                                        

 " فــــــــــرخ "
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 پر ترديدشو نسار مرد سنگ دل روبه روش كرد..!   نگاه

صحبت هاى چند لحظه پيش رابراى بار هزارم در ذهنش مرور كرد همه ى راه ها به رويش بسته   و
بود و او چاره اى جز قبول ان نداشت وگرنه شركتى كه خيلى برايش زحمت كشيده بودند ورشكست  

 انها دود..پس....  ميشدو تمام زحمات

 صداى خشك و سرد ان مرد دست از جدال با خودش برداشت*چى شد ؟؟ قبول مى كنى؟؟ با

 با شدت بيرون فرستاد و بدون لحظه اى مكث لب زد+قبوله...!  نفسشو

 به چهره مصمم و جدى ان مرد زد... نيشخندى

    

 انتها....  یبود و ب یو اغاز شد راهى که طوالن  

                                             ***** 

 "بـــــــــــهــــــار" 

 

كرد و نفس عميقى كشيد..خوب تا اينجا فهميدم فرخ و مسعود خان باهم شريك بون و فرخ   سكوت
براى اينكه شركتى كه با كلى زحمت سر پاش كرده بوند ورشكست نشه وارد راه خالف شد...خوب تا  

ربطى نداره و نخواهد داشت...ولى يه چى ذهنمو خيلى مشغول كرده اينكه چرا و   اينجاش به من
 گذشته؟؟ نشونیب یاين دوتا رفيق دشمن خونى هم شدن؟؟ چ رىچطو

دوباره افكارمو بهم ريخت+ تو كار قاچاق  تونسته بودم اسم و رسمى بهم بزنم و براى خودم   صداش
 افيانم فهميده بودند و مسعود....كسى بشم...عوض شده بودم و اينو همه ى اطر



 یباران بهار 

120 
 

اينجاى حرفش كه رسيد پوزخندى به صورت درهم و كالفه مسعود خان زد+خودت بگو مسعود  به
 ...بگو چجورى دوستى چندى و چند سالمون  فروختى... 

 کثافت؟  ی؟؟ چرا الل شد یلعنت گهیهان؟؟ بگو د یمتیبه چه ق بگو

 تو دلم نشاند  یترس   ادشیفر 

 چطور امکان داره؟  نیا یول شون؟یکرده به دوست انتیمسعود خان خ یعنی

 سوال پشتشونه.. ایدن هیکه    فهممیرو م  یی زهایچ  گذرهیم یهر چ یوا

 براشون ندارم  یجواب چیکه ه ییها سوال

 کردی نگاش م یو سر درگم  یخان اخماش توهم بودو با کالفگ مسعود

 داد  یرو بهش نم  یاعتراض چیه یفرخ جاو برنده   زینگاه ت  یول

  یقیحقا  نبار یبم و خشدار مسعود خان شکست و ا یباالخره سکوت تلخ و گزنده اتاق رو صدا که
 بودند  اای کشنده تر و نابودکننده تر از قبل  یروشن شد که حت

  ری گ یراهو اشتباه انتخاب کردم توبد دوراه یبرام ول  یبود قی* من قصدم کمک بود کمک به تو که رف 
 نداشتم جز انتخاب...  یافتاده بودم و چاره ا

 ..ی... و من تو رو انتخاب کردم فرخ ول مونیتو و دوست   نیب انتخاب

نگفته  یکردتا ادامه بده حرفا  یتمام نگاش م  یحس  یبود فرخ با ب  ادیکه پر از فر یکرد سکوت سکوت
 د از اين همه سال...  که درد داشت گفتنش بع یا

 **** 

 " شیسال پ 30"فلش بک به 

      1368 تهران
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 " مــــســـعـــــود " 

 

 

بار همه جا را رصد کرد و با پيدا نكردن فرد مورد نظرش نفسش را با شتاب   ن یچندم یبرا  نگاهش
نزديك   بيرون فرستاد...صداى كر كننده موسيقى اعصابش را بهم ميريخت..جام نوشيدنى را به لبش

 كرد و جرعه اى از ان نوشيد ...                           

 روى شانه اش نشست...به عقب برگشت كه با بهرام روبه روشد.... دستى

 + چرا تنهايى؟؟ اون رفيقت كجاست؟؟ 

 نمى دونم فعال كه غيبش زده-

 لب بهرام نشست +معلومه كه حسابى سرش شلوغه  یمرموزى رو لبخند

 منظورت چيه؟ -سرى تكون داد گيج

با ايما و اشاره به جايى اشاره كرد...با نگاهش ان را دنبال كرد كه خشکش زد..و انزجار تمام   بهرام
دش  ... تمام دلو رودیرا فهم زیهمه چ یامد... منظور بهرام ب ی ... کاش نمیوجودش را فرا گرفت...لعنت

نفرت   اهشدوخت...از نگ گهید یجا هیامده بود توهم...چشماشو با حرص بست و نگاهشو به 
 ....دیباریم

 امد.. ینم  یمهمان  نیبا اصرار فرخ به ا شکستیقلم پاش م کاش

 د؟ یایب  یز ی نفرت انگ یمهمان  نیهمچ هیاش را در خانه تنها گذاشته است که به  فرشته

 تکرار   یباردر طول مهمان نیچندم  یرا برا نیبر تو مسعود...لعنت برتو و ا لعنت

 کرد...  یم   

 تو؟ یشدی+چ

 خفه شو بهرام -د یشده اش غر دی کل یدندون ها یال از



 یباران بهار 

122 
 

 نزد و اورا تنها گذاشت...  یحرف گریکه متوجه حال مسعود شده بود د بهرام

 بدهد... یبهرام جواب  ینبود که به چرت و پرت ها یط ی....اصال در شرابهتر

 شده بود....و بازم چشم گرداند...نه!!  نی سنگ سرش

داخل  یاز فرخ نبود ....لعنت به همه....چه قدر فضا یاب شده بودو فرو رفته بود...اثر  نیدر زم  انگار
دانست چه   ینم  ماندیشده م نیدر ان مکان نفر  گرید قهیامد....اگر تا چند دق ی تنگ و خفه به نظر م

 ...خواهد امد شیپ

 ... انداخت  الیاز و رونیکه در توان داشت خودش را ب   یسرعت  نیبا اخر پس

 ...دیکرد...ان هم شا یارامش م یکم دیازاد شا یهوا

 گرداند...  الیکه نه باغ بزرگ و اطیو نگاهش  را دور تا دور ح دیکش یق یعم  نفس

 ....کردیدور م یداخل کم یاز فضااورا  خوردی که به سر و صورتش م یسرد باد

  یبه خوب   یکه در سرتاسر باغ قرار داشت روشن بود و همه چ ییشب بود اما با وجود چراغ ها گرچه
 ... شدیم دهید

 دهیاز درخت ها رفت که درهم تن یبه سمت انبوه  یکس دنیو با ند دیکش یبه اطراف سرک  نگاهش
 ...شدینم دهیدر ان د  یجنبده ا چیبودند...ه  کیبودند و تار

ارامش از دست رفته خود را  یدر انجا کم توانستیم دی را نداشت...شا چکسی ....حوصله هبهتـــــر
  از یبروند... اما االن تنها ن   نجایتر از ا عیکردن فرخ هرچه سر دایبرگردد و با پ ی....و به ان مهمانابدیباز 

 به خودش مسلط شود...   یداشت تا کم

 ...دیرسی م فیضع  یلیاهنگ خ یدور شده بود صدا الیواز  یل یخ گرید

 رو به وجود اورده بودند...  یکی تار یقسمت فضا نیدرهم ا یها درخت

 او را از جا پراند... ییقه قه ها یکه صدا کردیبه اطراف نگاه م  یالی خی ب با
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...منبع صدا را دنبال کرد که از پشت  یاهی بود و س یاه یبه همه جا نگاه کرد...اما فقط س یگنگ با
 دنی...با د دید یاو را نم یشده بود و کس میقا ی..پشت درخت تنومنددیچند مرد را د یها کلیه

 انها خشکش زد... نیب  ییچهره اشنا دنیشود و برگردد اما با د الی خیانها خواست ب 

 فـــــــــرخ؟؟؟

وقته هم  یل یو حرف زدنشان معلوم بود خ شانیخنده ها  کرد؟؟یچه م بهیمردان غر نیا نیب  نجایا او
انها مست   نکهیا دنیو مقطع مقطع حرف زدنشون سخت نبود فهم  دهی.... و از کششناسندیرو م

 هستن...

را    یدنیجام نوش یال یخی با ب شیکه در روبه رو یاعتماد نداشت...امکان نداشت ان مرد شیچشمها به
او فرخ باشد...امکان ندارد....فرخ  قیشف قیرف  کندیشرکت م شانیو در حرف ها خنددیو م  خوردیم

 توانـــــ...  ینم

 ان فرد خاموش شد  یصدا دنیذهنش با شن  یصدا

 قراره برن؟  ی+حاال ک

  یخشک و کلفت یمعلوم نبود اما صدا ادی ز یکی بود که چهره اش در ان تار ش ی فرد کنار مخاطبش
 ه رسی داشت* فردا شب به مرز م

 چه؟ یعن یحرف ها  نیشده بود ا جیگ

 انجام بشه ینقص چیکارا بدون ه خوامی+ خوبه...م

   رهی م شیپ  یز یطبق برنامه ر ی*چشم فرخ خان همه چ

 ... لیسه  ادیداره ازت خوشم م  نیجواب ان مرد مجهول را داد + افر شخندیتکان داد با ن یسر  فرخ

 کرد *باعث افتخاره فرخ خان  یخنده ا  لیسه

 چه شده است؟ دیبگو شی برا یک یخدا  یآه ...محض رضا ست؟یچ گرید نهایا

 کند؟ ی صحبت م نگونهیچرا ا قشیرف
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از ان   یکیکه  یدور شد تا به ذهن در هم برهمش سامان دهد که با حرف یو کم دیکش یق یعم  نفس
 او.... ینابود یخالص برا ری مردان زد، شد ت

 نکنن  دای هم ازمون پ یرد یحت  سایطمعنم حاال با وجود شما پل*فرخ خان م

جان و مالم و گذاشتم  نهایا یبود+  معلومه من برا  ز یقه قه فرخ چه قدر ان موقع نفرت انگ  یصدا
شرکت   کی که در  یبه فرد یشده است کس ین یب شی پ یمتوجه بشه ..همه چ سی هم پل دی...نبا

 کنه... یشک نم کهی قطعه شر دیتول

 قه همه دوباره بلند شد قه

 راه نفسش را بسته بود...  یک یو سخت...انگار  کهی ت کهیمنقطع شده بود ..ت نفسش

 کشاند یحرفشان که او را به نابود  یادامه  دیشنیو نم گرفتیکاش خدا همان جا جانش را م یا و

باشه که کابوس    یباند سی کنه که اون شخص ر  یفکرشم نم  یحت ی* البته فرخ خان  ...کس
 شباشونه...

  گرفت؟یشده بودو ارام م  یقاچاقچ قشیتوانست رف  ی... مگر مدینشن گرید  زی چ چی..هدینشن گرید
 همه خفت  نیبرادرش خالفکار شده بود  و جان دادن کم بود ازا

غافل   نقدریرفاقت نداشت؟ پس چه شده بود که ا یمگرادعا  قشی چرا حواسش نبود به رف نکهیا از
 گناه؟  نیمجازات ا یکم است برا ایشده بود؟ خودش را لعنت کند درست است؟  

شد ..رفت و داغون شد....رفت و کمرش خم تر شد...رفت و   ووانهیرفت و د ستادیناا گریبر او...د یوا
 تمام، جان داد...

 

 ...کردیکه هنوز انکارشان م یی رفاح  جیبود...گ جیهنوز گ دیخانه که رس به

 فرخ دوست او خالفکار شود؟ نه امکــــــ.. شدیمگر م اخ

 خودش بود خودش بود مسعود..  ی؟ صدا یدی+مگر نشن دیکش ادی از وجودش فر یکی
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 که مثل روز روشن بود...  یقتیچه سخت و دردناک بود حق 

 + مسعود حالت خوبه؟ 

 فرشته اش قفل کرد  یاز احساسش را در چشمان عسل  یخال  نگاه

 اره خوبم - تنها لب زد و

 سخت بود... شیحال مسعود برا نیگنگ نگاهش کرد...درک ا فرشته

مثل برادر بود رودست خورده    شیکه برا  یاز کس قشیاز رف نکهیخودش هم سخت بود...ا یبرا
 ..خوردی هم مب یف یهمه کث  نیاست...دروغ و دروغ و دروغ....حالش از ا

امد ...چگونه به دوستش که از پشت به او خنجر زده کمک کند؟ اصال   یاز دستش بر نم یکار  اما
چون اون برادرشه ادمم از  ستینباشد هم مهم ن ق؟یرف نیدرست است کمک به ا ایکمک کند؟ ا

 خطا؟  کباریبا  شودی برادرش مگر دلخور م

 شود....  یشود به خدا که نم ینم نه

 نی...کاش انقدر قدرت داشت که فرخ را ازایلیاست...خ جیگ یلیخدا که خ یکند؟ واچکار  پس
 خودش درست کرده نجات دهد...  یکه برا یمنجالب 

 امد... یاز دستش بر نم یکار  چیبر او که ه یوا

 ....یبکند...هرکار  قشیرف یبرا یهر کار  دی....اره با دیبا

 ... یز یچ  نینه امکان نداشت همچ رد؟ یفرخ در خطر باشد او ارام بگ  شودیم مگر

که ارام   یو کم  دیخوابی ...کاش انشب مکردی فکر م شتریب یفقط کم  یکاش کم  یو ا نهی راهش هم  تنها
چند نفر   ی...حداقل زندگیل یاست...خ رید یل یخ  یمانیپش یکه االن برا ی....واگرفت یم میتر شد تصم

را   هرا نیداشت و او اخر یانشب مسعود بستگ میکه به تصم  ی...سرنوشتشدیعوض نم  میتصم  نیبا ا
 ...میتصم نیبدتر یاز بند خالف....ار  قشیرف یخالص  یانتخاب کرد برا

 **** 
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 " بـــــــهــــــار " 

 

 

و اونا   گذره یمسعود خان م یوقته از حرف ها   یلیو سکوت و بازم ســـــــــــکوت.....خ  سکوت
 که پر از حرفه.... ی دن....سکوت سکوت کر

در مورد    ینظر  چیدونم...من ه  ی....نم گرفتیرو م میمسعود خان بود اون تصم  یهرکس جا دیشا
 لو بده ندارم...  قشویگرفت رف  میچرا مسعود خان تصم نکهیا

از   مونهیپش  یلیمتاسفم...مسعود خان االن خ ی...ولتونم خودمو جاشون بزارم   ینم چون
 ...یل ی...خمشیتصم

  یرحم  چیخدا رحم کنه به ما....چون فرخ ه ی...ولشهیم  یدونم چ ی...نم کشهیمغزم نم گهید
 ....یرحم  چینداره....ه

کردم   ینم یوقت کنجکاو  چیدونم...وکاش ه یرو نم   نجایبودنم ا یاصل  لیهمه حرف هنوزم دل نیا با
 ...کنهینابود م مو یکه زندگ  ییراز ها دنیفهم  یبرا

 که خارج از تحمل و اراده منه.... ییاتفاقا جی...گجمی دونم...گ ی... به خدا که نمدونم ینم

 ... یبی ....چه تناقص عجزدی م ادیفر سکوت

 کنه..  یرو عوض نم یز یحرفات چ  نیتلخ به وجود امده رو فرخ شکست+ ا  سکوت

 مسعود... د ی...بایگفتیبهم م دیبا

 ....نی خان فقط نگاهش کرد هم مسعود

منو ازم گرفت   یوای ش متیمسعود..اون تصم یمنو داغون کرد ی..تو زندگیزد* هرچ یپوزخند فرخ
 ....یلعنت

 براش افتاده؟   یچه اتفاق وایش  ؟یزده نگاهش کرد+ چ رتی حرفش ح  نیبا ا مسعودخان
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بود و استرس سم  ضیمن قلبش مر یوایرفته ش ادتیفقط انگار  یچیکرد* ه یعصب  یخنده  فرخ
 بود براش... 

 یبرادر بود نی نجاتت بدم..به جون خودت که ع خواستمی+ منــ....ـن...متاسفم فرخ من فقط م
 خواستم به خدا من... یبرام...نم 

 نتونست ادامه بده... گهینفسشو فوت کرد و د کالفه

عکس    جهینت  یو ول گهینکنن بهم د ینامرد خواستنی ... اونا فقط م سوختی هردوشون م یبرا دلم
 عجوالنه.. یم یهردوشون تاوان دادن...تاوان تصم نکهیدرومده بود...ا

منو  یوای حرفات ش  نیبسه مسعود ا زدیکه انگار داد م  ی...سکوت کردیفقط درسکوت نگاهش م فرخ
 گردونه....  یبهم بر نم 

 کردم مسعود...داغون  توی...زندگیداغون کرد موی+ زندگدی غر یبا لحن عصب فرخ

 ؟یکرد  ــــــکاریتو چ ؟ی....چـــــ....چـــــ......ــــی.....ی...عـــــنــــعـــــیخان+  مسعود

 به خنده  وبعد به قهقه ختم شد..  لینگاش کرد اون لبخند تبد یق یبا لبخند عم فرخ

 وامویتاوان جوون مرگ شدن ش د ینرفت مسعود...با نی از گلوت پا یکارها...توهم اب خوش یلی* خ
...مگه  ی بود  یخودت تو اوج خوشبخت الی بهت زدم که تو خ یضربه رو زمان   نی...اولیدادیپس م

 نه... من بچتو ازت گرفتم مسعود پاره تنتو...  یو ناراحت باش  یپدر بش شهیم

 من خشکم زده بود....مسعود خان هم مات شده بود.. یزد... ول یقه قه ا و

 بخوره....  قشیاز رف ینجور یش براش سخت بود که اباور  انگار

عمر    یکردی فکرشم نم یادامه داد* اره مسعود...کار من بود اونروز حت قی پوزخند عم هیبا  فرخ
 ادته؟ یکم باشه...  نقدریا تی خوشبخت

  کاریبا خوانوادم چ  یلعنت یفرخ ... تو با من مشکل داشت  یممکن انتقام گرفت  وهیش  نی+ به بدتر
 گه؟ید یداشت
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سالمه مسعود...همون  30 یارزو تی خوب بود...بدبخت یل ی....اونروز برام خی در برابر زندگ ی* زندگ
  یباز  یازاد شده بودم با هزار جور پارت  شدیم یچند ماه هیبرام.... یتموم شد  یلحظه که منو فروخت

   فرصت نی بهتر  یشیپدر م یبهم خبر دادن دار    یخودم...وقت  یبرا رمیبگ  فیتونسته بودم تخف
وقت  خوشحال نبودم از  چی.. اما من ه یبد واموی تاوان مرگ ش نکهیا یانتقام برا  یدونستم برا

...من نامرد نبودم مسعود اما نفرت به تمام وجودم رسوخ کرده  یدیکشی زجر م نکهی... ازا تی بدبخت
 بود... من اونروز.... 

  **** 

 " شیسال پ 26"فلش بک به 

                                   1372 تهران

  

 "فـــــــــــرخ"

    

رو لباش عکس    قیلبخند عم یخواست باور کند ...ول ینگاهش کرد دوباره و دوباره... انگار نم  دوباره
 که پر از درد بود...پر از نفرت....پر از...  یحالش بود...حال

 د یکش  ادیاز اعماق وجودش فر یکی...خوشحال بود؟؟؟  اره.... اما دیکش یق یعم  نفس

 ؟ ی+ مطمعن

 اما....  نیمطمعن نبود....اما ....لعنت به ا نه

امده  ا ی ننوزاد تازه به د دنیاما انگار بدتر شده بود...باد شدیامروز بهتر م  دی خوب نبود...با  حالش
 ...د یکشی به وجودش چنگ م  یکی انگار  قشیرف

 کشاند... رونیاو را از افکارش ب  یا هیگر یصدا

 ازار دهنده بود...  شیرا به ان موجود کوچک دوخت...صدا  نگاهش
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 را ی سم رایسم  -زد ادیفر تی عصبان با

بلند شده   سشیر ی...باز چه شده بود که صدادیدو سشیبا هل و عجله به سمت اتاق ر رایسم
 خانه رنگ ارامش ندارد... نیا گریهست د یبود...چند سال

 اکتفا کرد...  ایب  کیتق به در زده شد و او فقط به  چند

 ن؟ی دار ی+ جانم اقا ؟ امر 

 خفه اش کن  -کرد   یحوصله به ان موجود کوچک اشاره ا یب

 گرد شد..  رایسم  یمشک چشمان

لب زد و به سرعت از   یبا اجازه ا با یو ز فیخود را جمع کرد و با بغل گرفتن ان موجود ضر عی سر یول
 اتاق خارج شد... 

امد...بهتر ...سرش   یان موجود اعصاب خورد کن نم یصدا  گریدستانش گرفت...د نیسرش را ب کالفه
  زش یم هیدارد...به سمت کشو  ییه صداوجب بچه چ  میواقعا درد گرفته بود از ان حجم از صدا ...ن

 که چند ساله شده همدم روز و شبش... یاورد..قرص رونیاز ان ب  یرفت و قرص

کرد بدون افکار ازار دهنده به  یتخت پرت کرد و سع یحوصله خود را رو  یاب قورتش داد...و ب بدون
 فرو رفت... یقی با کمک ان قرص ها به خواب عم دینکش یخواب رود...و طول 

 **** 

 که گفتم  نیهم -

 اقـ... ی+ولــــ

 یگیبه جز چشم م یتاحاال حرف   یاز ک -د یوسط حرفش پر  تی عصبان با

 مشهود بود به اجبار لب زد  شیکه در صدا ینگاهش کرد و با بغض یبا نارحت  رایسم

 + چشـــــم اقا... 

 باش  ع یهم خودت حاضر شو سر اری به ... حاال برو اون بچه رو بخو -رو لبش نشست یمحو لبخند
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چشم اقا را به زبان اورد   یا شهیلب تنها جمله کل ریز  کردی همونطور که به سمت اتاقش پا تند م رایسم
... 

 طفل معصوم را از خوانواده اش جدا کند؟؟؟  نیا دیا یرحم دلش م یب یاقا نیا چگونه

چه  رحمشی ارباب ب نیدر دل ا دانستیرحم بود...اما او چه م یب  که ارباب بداخالقش یراست به
 ...گذردیم

از خنده گل افتاده  شیصورت ی..لپ هادیدرشتش را به او دوخته بود....قلبش لرز یعسل یها چشم
به سرعت از اتاق   دیایدرب  سشیر   یصدا نکهی...و قبل از ادیکش یق یبودند...اخر چگونـــ.....نفس عم

 خارج شد...

 شد.... نشیشد و به همراه ان زن سوار ماش الیخ یکرده بود اما ب رید

بر دل   یسوخت...وا یدخترک نم  نیها هم دلشان به حال ا ابانی خ نیها خلوت بود... انگار ا ابانیخ
 ... زدیدست و پا م ییبه بعد در تنها  نیکوچکش که از ا

 حس در او بود...   نی...اما نفرت پررنگ ترزدیدر او موج م یمختلف یها حس

 ..  نفــــــــــــرت

تقاص کار پدرش را    دیکه با فیرا به ان دخترک دوخت...چشمانش چه قدر معصوم بود...ح نگاهش
 محض بود..اما... یعدالت  ی ب نی...و ادادیپس م

 را پارک کرد و به عقب برگشت  نی ماش دیمکان مورد نظرش که رس به

 منتظرتم  نجایبرو ا -گفت یبا لحن محکم  و

 ...کردیبغض م نگونهیا شناختی هفته م کیکه تنها  یبچه ا یبغض کرده بود...اخ چگونه برا  دوباره

 برو   رایسم گهیبسه د -حوصله لب زد یب

 شد... ادهیپ  نیاز ماش  یحرف   چیرا پاک کرد وبدون ه شیاشک ها رایسم

 ...شدیپر پر م  قشیبا نگاهش او را دنبال کرد.. که چگونه گل نشکفته رف  فقط
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 نشدن...  دهید یبرا  شدیمحسوب م ازیامت  کی نیبود و ا شب

...سوار  زد ی که نفس نفس م یگاه گذاشت و به سرعت برگشت درحال  رخوار ی ش یبچه را جلو رایسم
 کند؟  ریصورت ان زن را چه تعب یرو یشد...اشک ها  نیماش

 +تمام شد اقا 

  ی انتقامش ؟ ول شدیتمام م دیمگر نبا شد؟یخوشحال م  دیمگر نبا گفت؟یتلخ رو صورتش چه م  لبخند
 ... دیکشیم  ری اش از درد ت نهیهنوزم ارام نبود... هنوزم س

ارام شود؟ پس  را تا   قشیخواست که جدا کند پاره تنه رف  یخواست؟ مگر نم ی را نم   نیمگر هم چرا؟
 چه مرگش بود؟ آه... گرید

 را روشن کرد و از  انجا دور شد...  نی فرستاد...ماش رونیرا با شتاب ب   نفسش

و رفت   دیچگونه سرنوشتش را عوض کرد...ند دیکرد...ند ینوزاد باز  کی یچگونه با زندگ دیو ند  رفت
...رفت و   بردی پناه م یپشت درخت ییو تنها هیکه از فرط گر  یدخترک ی...رفت و پشت کرد به زندگ

 نی...و اشکرد...کا  یشروع نم نیتر گناهیانتقام از ب  نیا ی...کاش برادیکه خراب کرد را ند  یزندگ
 شده بود... ری کاش ها چه قدر د

گناه خراب کرده  یکه ب  یخواهد جواب دهد؟ جواب زندگ  ی...اما چگونه میمانی پش یشده بود برا رید
 است؟

 **** 

                 

 

 " بــــــــــهــــــار "
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 خشک شده بودم...   یواقع یبه معنا نکهیشدن مصداق اون لحظه من بود...ا خشک

که دلم   یاز اون  شتریب  کردمیحس م   یدونم چرا...ول  یکردم...نم داینسبت به فرخ پ یق یعم نفرت
 براش بسوزه ازش نفرت داشتم...

  قشیرف  یحرفا نیرو صورتش معلوم نبود..انگار اونم با ا یچ یکردم...ه یمسعود خانو درک نم حال
 که نابرادر بود براش...   یزده شده بود از برادر 

 دونم...  یمن پرشده از نم  یروزا نیا یدونم...چه قدر کلمه ها ینم

 به من داشته باشه؟ تونهیم  یها چه ربط یر یدرگ  نی...خب ایچیدونم...ه یواقعا هم نم چون

 + االن کجاست؟ رهیمسعود خان باعث شد دلم از غصه بگ  نیارام اما غمگ یصدا

 ؟ یزد* ک یبا تمسخر پوزخند  فرخ

 ...  کردی م یدونست..اما داشت باز  یم

 + دخترم..! دیکش ینفس کالفه ا مسعودخان

  یلیدونم چه مرگم شده بود اما حس خ  یبود...نم دهیکه کش ،ویمیعظ  یحرف درد نیکردم با ا حس
 تمام وجدمو پر کرده بود..  یب یبود...اما دلشوره عج   یدونم چ یکه نم یداشتم...حس یبد

 افتاد که خارج از تحملم بود... یم یاتفاق  هی انگار

 نزار حس کنم تنهام..  گه؟ید یهست خداجون

 دخترت   نکهیف مورد عالقه من...ابه حر میدیکرد* خب! خب! رس یخنده ا فرخ

 کجاست؟ اصال زنده هست؟  ترالن

 زد...  یقه قه ا و

 دهن نداشتمو قورت دادم... اب

 آستانه صبر مسعود خان تموم شده بود سخت نبود..  نکهیا دنیفهم
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 دخترم کجاست؟ ترالنم کجاست؟  ؟ ی+ کجاست لعنتدیکش ادیو نفرت فر باخشم

 ته صداش.. نشستیم یکم کم بغض رفتیم  لیحرفش صداش تحل یاخرا

 ..دشیساله ند ۲۶که  یدختر  یحق داره  برا دیاما شا   ه؟یمن...مسعود خان و گر یخدا یوا

 زد تا خواست جواب مسعود خان و بده تلفنش زنگ خورد...  یشخندین فرخ

 مکث کرد و جواب داد+ بگو یرو گوش هی چند ثان یبرا نگاهش

 به طرف  دهیهم م یکنا چه دستور  نگا

....* 

 ...زدیم یکرد...صورتش به قرمز  یم ری رنگ نگاهش تغ  زدیکه اون طرف بهش م یهر کلمه حرف  با

 شما؟   دیزنیهان؟ چرا گند م ن؟یکردیم کاری منفجر شد+ پس شما اشغاال اونجا چ هوی و

....* 

 من نده لی حو+ خفه شو سهراب ...حرف مفت ت

 .....* 

 .... نجای ا دشیاریکرد....ب شهینم  شی..کارنیکه زد یکالفه فوت کرد و با حرص گفت+ گند نفسشو

....* 

 ... رسمی+ اره ... حساب شما رو هم بعدا مدیدرهم کش اخماشو

 ... رونی ب  ختی که همه دلو رودش ر  دیکوب واری به د ویبا خشم گوش و

 گردشد.....  چشمام

 شد؟   یعصب نقدریکه فرخ ا شدهیچ ؟یچ یعنی

 باال انداختم ....به منچه... یا شونه
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 عاشقت باشه... نقدریکردم ا یرو به من دوخت* فکر نم نشیکالفه و خشمگ نگاه

شد که  یدر باز شد و اون ارمی سوالمو به زبون ب نکهیقبل از ا  ه؟یتکون دادم..منظورش چ یسر  جیگ
و    مردمیاصال کاش م ای...دمیشنی و نم  شدمی...کاش کر ممدید یو نم  شدمی..کاش کور مشدیم دینبا

 ... دمید یروز رو نم نیا

امان  یکه ب  ییاز اشک ها سوختیعضالت بدنم از درد و خشم منقبض شده بود...چشمام م تمام
 ... ختندیریم

 ...ارمی تونستم به زبان ب ینم یقفل شده بود..و کلمه ا زبونم

 ... کردمی مرده بودم و تظاهر به زنده بودن م دمیاشای

 تو بدنم خشک شده بود... خون

  غیج هی...دمیکش  غیسخت و سرد کف اتاق به خودم اومدم ...ج یبرخوردش به پارکت ها یباصدا 
 و ادامه دار... کیستریه

 تو اون وضع خارج از تحملم بود..به خدا که خارج از تحملم بود..  دنشید تحمل

بود ...لباسش پاره و جر خورده بود...بدن  یزده بودنش که تمام صورتش خون  ایاون عوض  اونقدر
کابوس   هیهمه  کنمیباز م  یخداجون چشمامو ببندم و وقت شهی...مشدیم دهید ی به خوب شی زخم

 باشه؟ 

 ... تیبه بزرگ   کنمی... دارم شک ماتیاوار از بدبخت  نیا ریز دمی.چرا اخه...دارم جون منه؟؟؟

 * بــــــــســـــــــــــه!!! 

 ... دیکشی م ادی و رو به من فر نیبود که با خشم ا فرخ

زدن دست بردارم و فقط هق هقم تو اتاق    غیمحکم به صورتم بود که از ج  یل یس هی ادشیفر نیا
 ...چهی بپ

براش...بهار   رم یحرکتم نداشت...من بم  ی...نامردا اونقدر زده بونش که نادمیشنی م  فشویضع یها ناله
 برات ...  رهی بم
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بهم   یبهش زد کار  یاما فرخ اشاره ا رهیخواست جلومو بگ گارداشیاز باد یکیسمتش که  دمیدو تند
 نداشته باشه...

قاب کردم وبا   جونشویکرده بودن صورت ب  دایپ یف ی بسته بود اما با همون دستا که لرزش خف دستام
 تروخدا جواب بده؟ ؟یباراد ...باراد...خوب  -هق زدم هیگر

 بهم انداخت   یهم صداش زدم که چشماشو به زور باز کرد و نگاه گنگ  گهیبار د چند

 بگو... یز یچ هی باراد تروخدا  ؟یخوب  -

 ... فیکون خوردن...ترک ترک و خشک بودن و صداش هم ضعاروم ت  لباش

 به گوشم خورد+بـــ..هـــ...هـــ...ار؟  فشیضع یلباش کردم که صدا کیاروم نزد سرمو

 بودم؟  دهی...چندروز بود صداشو نشن دمیهام خند هیگر وسط

 تو؟  یشدیچ زم؟ی عز یجان؟ جان بهار؟ خوب  -

 ..مرد مغرور من...ارامش بود وجودش؟ نزاشت کمکش کنم. یبلند شد...حت یسخت به

 بود که بهش داشتم....  یچه حس نی..به خدا که بودنش ارامش داشت...ااره

  یبند نم میداد.چشماش به زور باز نگه داشته بود...گر هیدونم...به ستون پشت سرش تک ینم
 ...خدا لعنتشون کنه....ومدی

 ؟ یــی+ خـــو...خـــ..وبدیارومش به گوشم رس یصدا

* بسه دیسحوصله فرخ به گوشم ر  یب  یتند تند تکون دادم تا خواستم جوابشو بدم صدا سرمو
 ...دی..حوصلمو سر برد گهید

 ...کرد ی گنگ نگاش م باراد

 ن؟ ینگاهش کرد*به...اقا باراد..خوب  قیعم  یبا پوخند فرخ

 ؟یهست  ی+ تو کدیفکش قفل شد و باحرص غر باراد
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 بود..  دهیرس یز ی انگ جانیه  یاخه داستانمون به جا ی....خوب شد اومد میمن ک ستی* مهم ن

 ترالنت کجاست؟  یاها...گفت  م؟یلب زد* کجا بود یرو به مسعود خان به حالت متفکر  و

 حدس زد... شدیم شیدرهمش و کالفگ یاز اخما نویشده بود...ا جیگ باراد

 حق داره..  خوب

 ؟ ی+ اره....ترالنم کجاست عوض مسعودخان

 ....ماینداشت نی* اخ اخ مسعود توهدیخند یبه حالت مسخره ا  فرخ

 + کجاست؟ 

 جا...  نی* هم

 خان ناباور نگاهش کرد...  مسعود

 سحر دختر مسعود خانه؟  یعنیبودم...  جیگ

 وارد شدن...  دیهمون موقع در باز شد و سحر و سع اخه

 ..دی تاق چرخ خان نگاهش به دورتا دور ا مسعود

 فرخ؟ هیکرد+ منظورت چ  زمزمه

اتاق...تو   نیجا...تو ا ن یبگو ترالنم کجاست؟ منم گفتم هم یزد* مگه نگفت یقه قه ا فرخ
 .. کنمیمسعود  دارم به عقلت شک م یخوانوادت...وا

 جی....گنی بودم هم جیدونم...اون لحظه فقط گ یمردم...نم ایشدم...مات شدم...جون دادم  خشک
  کیبرا   دیاورد... مردن شا یکه داشت از پا درم م ییاتفاقا جی...گدیگنج  یکه در باورم نم  ییحرفا

  دنیکش ریکه به ت  یبا درد همراه بود..درد دمیکش یکه م یلحظه اش بود...من اون لحظات هر نفس 
 ...شدیقلبم ختم م

  دیسخت بودم که نمردم...و شا چه قدر جون  نمیبیم کنمی به اون روزا فکر م یوقت شهیباورم نم هنوزم
 .... دیهم نبا
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 مرده بودم... دمیشا

 پرت شدم... نی به پا یبلند  یاز رو هویکردم  حس

 ....چه قدر وحشتناک بود... تی حقـــــــق

 سر بلند کردن نداشتم... ی...اما نا کردی م ینی مات مسعود خان روم سنگ نگاه

 رفته بود... ل یتحل میتمام انرژ انگار

 .... دمیکشینفس م یراه نفسمو بسته بود...به سخت بغض

رو تحمل   قتیحق  نیا ینیسنگ یمن بود...من چجور  فی تر از بدن رنجور و ضع  نیسنگ قتیحق نیا
 کنم....

 که من حسرت پدر و مادر و داشتم....  ییسالها نیتو تمام ا یعنیخدا... یا

 پدرانه داشتم.... یگاه هینه و تک مادرا یکه حسرت اغوش ییسالها نیا تمام

بار بگم مامان  هیبار فقط  هی نکهی برادرانه..حسرت  ا یها تی خواهرانه.... حسرت حما ینگاه  حسرت
حسرت ها سهمشون  نیا یهمه  نایا یداشته باشم و نبودن..همه  تونستمیبار بگم بابا.... م هیفقط 
 ....نیبغض بود....هم هیفقط 

 

 نوشت...  شهینم یکاغذ چیحسرت رو تو ه  ی# معن

 کرد...  پیتا شهینم یدی صفحه سف چیه یرو

 داد... حیتوض شهینم  یزبون چیه با

 #ی دهیصدا قورت م   یکه ب  یدر بغض شود یخالصه م حسرت

 

 داشتم؟ یمگه من چه گناه چرا؟؟
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 مــــــــن خــــــــــــــــــــــدا؟ چــــــــــــــــرا

 

برام   یکه مهربون  یکه نگرانم باشن...مادر  یخانواده ا هیخانواده داشته باشم.... هی تونستمیم منم
که  یباشه...و برادر  میکه همدم و رازدار زندگ  یپدرانه نازم و بکشه....خواهر که   یخرج کنه  و پدر 

 خرج کنه برام....   رتیغ رت،یغ

 که سالها هم بگذره هنوزم هست...  یحسرته...حسرت هیفقط  نایهمه ا چرا

 ... شهیحسرت ها پر نم  نیا یخال  یبگذره بازم جا  سالها

رو تجربه کنم   نهایا یهمه  تونستمیداشته باشم...م تونستمیرو م  نهایا یاونجاست که من همه  درد
 نتقام...کل سرنوشت منو عوض کرد..ا هی....میتصم هی...همشون رو...اما 

بود...جز   یکه سهم من از اون روزا بود...گناه من چ  ییها یی....تنهاییکه پر بود از تنها  یسرنوشت
 گهیجور د هیباشه...  گهیجور د هی  تونستیکه م  ییجالدم بودم...روزا یگناه تو دستا یبچه ب  هی نکهیا

.... 

...انگار  رفتیم جی...سرم گ دیچ یپی بود که او لحظه تو ذهنم م یکلمه ا نیشوم...بخت شوم....ا  بخت
 ...د یچرخ یدور سرم م  ایدن

 

 ی# دختـــــــر که باش 

 پدرته...   تیعشق زندگ نیاول یدونیم

 ا یپناهگاه دن نیمحکم تر ی دونیم یکه باش دختر

 گرم پدرته....  آغوش

 ی دست نیمردانه تر ی دونیم یکه باش دختر
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 و  یر یتو دستت بگ یتونیم که

 ی نترس یچیاز ه گهید

 گرم و مهربون پدرته.... یدستا

 و  یاگر دختر باش  حال

 اسم باشد چه؟#  کی سهمت از پدرت  تنها

 

 انداخت..  یم ادمی منو  یچارگی...و ب زدیم  ادیدر اتاق فر سکوت

 هم سخت بوده....  هیبق یمن بلکه برا یحرف نه تنها برا نیگفت...انگار هضم ا  ینم یچی ه چکسیه

 قلبمو مچاله کرد+ تــــرالن؟ ترالنم؟  ی ارام اما پر بغض  زمزمه

 قفل کردم....  شیدر نگاه مشک موی اشک نگاه

 ... ختیریم رونیوقفه از چشمام ب  یکه ب  یی.... من بودم و اشکاستادیزمان ا انگار

 گنگه.... پــــــــــــــــدر..... نقدریکلمه چرا ا نیکه پدرم بود... ا یبودم و مرد من

 بودم و اشک و اه.... من

 من بودن... یسالها  نیکه همدم ا ییاشکا

 + ترالن؟

 به وجودم....  د یاش چنگ کش زمزمه

  من؟؟؟

 کم بود.... ژنیهوا گرمه... اکس نقدریا چرا

 من حسرت  یکه برا یترک خوردمو تکون دادم و لب زدم... لب زدم کلمه ا یلب ها اما
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 بـــــــ...بــــابــــا...  -....بود

به اندازه   یتــــــمـــــــــــــام .... به خدا که جون دادم... چه قدر حسرت پشتش بود.. حسرت  و
 سال...  ۲۶

 حــــــــــــــســــــــــــــــرت.....         

 ...انگار تازه متوجه من شده...کردی...و فقط با نگاهش رصدم م هیوسط گر دیخند

  نیزیموقع...نر یب یاشک ها نیتار کرده بود....لعنت به ا شوی....اشک تصورنهیبی تازه منو م انگار
 هااااا..... یلعنت

دراشون حرف  که بچه ها از پ یی...به اندازه تمام اونروزانمشیسالها بب  نیبه اندازه تمام ا  خوامیم
 بغض بود...  هیو سهم من فقط  زدنیم

 + جـــــان بابا؟ 

 اون لحظه... یمو با دست پس زدم....مردن کم بود برا اشکا

 رو فراموش کرده بودم... هی....بقمیفقط ما تو اون اتاق بود انگار

 کرده بودن... غشونیکه سالها بود از هم در ی....نگاهمیزدی نگاهمون با هم حرف م با

 حس اون لحظه هام بود.... نیپررنگ تر  نیو حسرت و حسرت.....ا حسرت

 

 

 مانم یم یاب شهی# به خاطر تو هم شده هم

 مهربان تر خواهم شد   نیبعد از ا میخاطر توهم شده تمام روز ها به

 رم ی را بگ  تیزودتر دستها خواهدیم دلم

 ی تکانت دهم بخواب میدستها یرو  زودتر
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  میبا زبان کودکانه قصه بگو تی برا  زودتر

 و من کالفه شوم یر یبگ  بهانه

 ی ز یبر

 ی بپاش 

 کنم  یخال   یالی خیرا سر ب میحرص ها ومن

 توست دخترم#  دنی چرا سهم من تنها حسرت در اغوش کش پس

 

 دوختم  نیکالفه فرخ نگاه گرفتم وبه زم یکه با صدا میزدینگاهمون باهم حرف م با

 ...مسعود دخترتو خوب نگاه کن...گهی* خب بسه د 

 ..یترس ول ا یدونم جرعت بود  ینگاه کردن به باراد و نداشتم...نم جرعت

برخورد کرد    میشونیکه به پ یجسم  یو سرد یلباسم از جا کنده شدم...و سفت قهیشدن  دهیکش با
 نشون بدم...  یواکنش چیاد که نتونستم هاتفاق افت عیسر نقدری...ا

 ....شدیم  نی ام تند تند باال پا نهی از ترس گشاد شده بود و قفسه س چشمام

  گهید  ستی چون قرار ن نی....دخترت ترالنو خوب بب نیفرخ ترس تو دلم نشاند* بب  ادیفر یصدا
 ....یاخره داستان....ول نمی.....ا شینی بب

 بهم دست داده بود... ی...احساس خفه گشتریکرد و فشار دستاشو دو گردنم ب  یمکث

 ام.... گانهیکلمه ب نیتو نم بهش بگم بابا ....سالهاست با ا  ینم ی...لعنتمسعو

...با ترس گفت+ بسه فرخ....تمومش کن...تو انتقامتو کردی خان با وحشت نگامون م مسعود
  یول  اریسر من ب  یخوایم ییو ول کن...ولش کن فرخ...هربال...ترالندمی....منم کم زجر نکشیگرفت

 دخترمو ول کن..... 
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 پدرانه....  یها تی ..حس حماکردی م جادیدر من ا ی حس گنگ هی حرفاش

 ترالن بهت ضربه نزدم...  دنیکرد* نه....هنوز تموم نشده..من فقط با دزد یخنده ا فرخ

 ....کار من بود...من دستور قتلشو دادم.... باران

 حبس شد....نــــــــــــــه.؟؟؟ نمیتو س نفس

 نه.؟....  گهید یک ی نیا ایخدا

 ... دیچرخ دیشدم.....به خدا خسته شدم....نگاهم رو سع خسته

 ....نهی...فقط چشماشو بست تا نگاهمو نب زدیدرمونده بود....فقط نفرت تو چشمام موج م نگاهش

 ارزوم بود...  نی من  مردن بزرگتر یول

 ؟ یعوض ؟ی هست یچه جونور  گهی +بــــاران؟ فرخ تو د

  نیمانع ا  یبلند شه و حمله کنه سمت فرخ اما بسته بودن دستاش به صندل کرد ی م یو سع زدیم داد
  غیافتاد و من فقط ج  نینتوست تحمل کنه و رو زم گهید یصندل  دیشد  ی....از تکون هاشدیم

 ...دمیکش

 بــــــــابـــــــا  -

 دی..بایدادیتاوان م دیمسعود...با ی* هه...هنوز منو نشناخت

 ؟ یبه دخترام داشت  کاریچ گهیخودم بودم د یر یبگ یخواستی...انتقام م ی+ لعنت

 ....منم دخترات و فرشته ات....یمنو ازم گرفت یوایزد* تو هم ش یپوزخند فرخ

 ...یعدالت  یب  تینها نی+ ا

و درد  یباش دیحرف دخترتو نگاه کن...چون با یمسعود....تو هم به جا  ستی دادگاه ن نجای* ا
 به خاطر خودت بچه هات و زنت و از دست   نکهی...اینبودنشو حس کن 

 تقاصه...  نیبزرگتر نی...ایداد
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 ....دیضامن و  کش  و

 روز خوش نداشتم... هیکه  یبستم...تمام شد...زندگ  چشمامو

 بهم داد یجون دوباره ا یکس ادیفر  یصدا یچتموم بشه همه  نکهیقبل از ا اما

 اونو ولش کن....  ی+ منو بکش....لعنت

 ساکت بود...  یلیمدت خ  نیباز کردم...که محو چشماش شدم...تو ا چشمامو

 بود ...   یگاه خوب هیبود...اما هنوزم تک ستادهی رو پاهاش ا یسخت به

 به تو ندارم..  یمن کار  یپسر...ول  یعاشق  یلیفرخ بلند شد* خ زیقه قه نفرت انگ یصدا  دوباره

دلت خواست سر من   ی....هر بالکنم ی کنم؟+ بهار ول کن  خواهش م ریتعب  یتو چشماش و چ التماس
 ...اما بهار و بزار بره... اریب

 رسه؟؟ی به من م ی* و چ

 ... یکه بخوا یحرص بست+ هرچ  یاز رو چشماشو

خوب عشقتو ثابت    یلی...خیزن یحرف م  یادی...وتوهم زنی....همخوامی * من فقط ترالن و م 
 ...ی...بهتره خفه ش یکرد

 ....سرم به دوران افتاده بود... دیچ ی و پ دیچ ی و پ دیچ یگلوله تو اتاق پ کیشل ی...صدا دیماشه رو کش و

افتاد ..انگار جون من  نیزم یکرد و رو  یکرده بود....باراد از درد ناله ا کیمن نه...به مرد من شل به
 شده بود...  خی کهیت هی...قلبم افتاد ی م نیبود که رو زم 

فرخ و پس زدم به سرعت به طرفش  یدونم اون لحظه اون قدرت و ازکجا اوردم اما دستا ینم
 رفتم....

 اراد....باراد.. ب -صداش زدم هیبه پهلوش خورده بود... با گر  ریت

 حالش و بهم دوخت+ جانم؟  یب نگاه
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 یر یجلو گ شی زیخون گرفتم و محکم فشار دادم تا از خونر ی...دستمو جلوشد  شتریهقم ب هق
  خوردیدادم...لب هاش تکون م  هیکنم...دستاشو اورد باال و رو صورتم گذاشت...سرمو به دستش تک

 ... دمیشن  یاما چون صداش اروم بود نم

 + بــــهار؟ دیارومش به گوشم رس یو بردم که صداجل سرمو

 جانم؟  -

 + مــــن....د...دــوو...

 بازش بسته شد....  مهی ن  یدستاش از رو صورتم سر خورد و چشما و

 دونم.... یمرده بودم...نم  دمیشا ا یشده بودم..... خشک

 بــــــــــــــاراد...  -دمیکش یبلند غیانگار مغزم تازه بهم فرمان داد...جـــــــــــــ 

  دمیام حس کردم.....دستمو رو اون قسمت کش نهیکه رو قفسه س یق یبلند گلوله و سوزش عم یصدا 
 ...بلند بلند ....تموم شد... دمیو جلو چشمام اوردم ...خون بود....خند

نشد...من خوشحال بودم چون  میهم باعث ناراحت زدیکه اسمم و صدا م بلند مسعود خان یصدا
 ....رفتمی عشقم م شیپ

 + تــــــــــــــــــــرلــــــــــــــــا نــــــــــــــ........ 

 اگه اون... یخوام...حت  یبدون باراد و نم   یزندگ

 ...ومدیو م رفتیسخت م  نفسام

تونستم خودمو نگه دارم...و تو   یشده بود...نم  نیشه... سرم سنگ ی...بالخره  داره تموم م  دونستمیم
 از خنده بود.... یبغل باراد افتادم...هنوز رو لبم رد

 برنگشت.... گهینفسم رفت و د و

 فرو رفتم... یمن تو بغل عشقم به خواب ابد و
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 ی # نکند فکر کن 

 ....ستیتو ن ادیدل من  در

 دلم"  -کن "نبض گوش

 ...# ستیکی اش با تو  زمزمه

 

 ***** 

 شبنم  یبای}الال کن دختر ز

 قیشقا  یزانو یکن رو الال

 ی ن ینب یمهر  یتا رنگ ب  بخواب

 قی که تلخ حقا هیداریب تو

 ی مونی مثل التماس من م تو

 دم یشب رو شونه هاش چک  کی که

 اون بود یگرم نوازش ها سرم

 دم یخوابم برد و کوچش را ند که

 کنج خلوت   کیمن موندم و  حاال

 چکه کرده  یب یاز سقفش غر که

 ییامواج جدا یها تالطم

 کاشونمو صد تکه کرده زده

 ن یری پس از اون خواب ش خواستیم دلم
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   شدیوا نم ایچشمام به دن گهید

 ی قلب متروکم نشون ونیم

 شد  ینم  دایاز خاطره پ گهید

 کردم  هیاز بس گر نهیغمگ صدام

   ستین یاوازه ا چیاسمو ه چیه ازم

 ی در چه حال  یه یپرسه کس ینم

 ست ی ن یتازه ا یاز اشنا خبر

 پروانه صفتهااا گفته بودم   به

 ست یمن ن یخاموش  لهیشمعم م که

 کن  ونیدرختم اش یرو پرنده

 { ستیمن ن یوقت فراموش  حاال

 

 پنجم  فصل

 ن یریش  یایرو

 

 تر...  کیو نزد   کیشد، نزد کی.... نزدکردیامواج روح و جانش را ارام م  یصدا

درونش به   یوحس خوب زندگ  دیلغزیگرم و سوزان ساحل م  یشن ها یبر رو فشی برهنه و ظر یپاها
 ....دیبه رخ کش  زدیتو ذوق م شی که تلخ یجوش و خروش افتاده بود.... تالطم درونش را با لبخند

  یبه باز  گوش یباز یرا همانند بچه ا  شیمشک سوانیانند دل دخترک .... باد گبود... هم یطوفان  ایدر
 گرفته بود....
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 اب تاعمق استخوانش نفوذ کرد و لبخند شد بر لبانش..  یسرد

 اب با پاهنش شد... یانداخت و شاهد باز  ریرا به ز   شینگاه عسل ان

بر   شیردن  رخت زرد و نارنج درحال جمع ک  دیگرم و سوزانش را به دور دست ها سپرد خورش  نگاه
 بود....  ایدر یرو

سپرد....انقدر در ان خلسه فرو رفته بود  یغروب بود که زمان و مکان را به فراموش  یمحو تماشا انقدر
بود با ان  یاشنا شد که جان داد... جان دادنش حتم   ی بهیمتوجه ان غر یکه متوجه او نشد و زمان

  گشتیبرم.... توان برگشت نداشت... که اگر دی....بغض مثل خنجر گلوشو خراش یوسعت از دلتنگ
 و تمام... دادیدردم جان م

 

 ...کنمی # اعتراف م

 هستم... تینوازش دست ها محتاج

 کن که... باور

 است...#  یجی من مرگ تدر یتو برا یدلتنگ

 

 + بهار؟؟ 

 

...  اوردی اسمش را به زبان م  یبم و محمک  یکه صدا ی امد زمان ادشیعاشق اسمش شد؟؟؟   یک از
 و کمتر از فردا...  روزیاز د شتریب  شدیعاشق م  چیعاشق اسمش که ه

 ... ساختیو از نو م کردی م رانیاو را و نگونه یبود که ا یک نیا

 

 # کنهی که صداش م ی داره به اون یبستگ یاسم هرکس هی# قشنگ
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کل   شیصدا دنیشن  یکه حت  ی... نه صاحب دارد همانصاحــیدل ب نیمگر ا یخواست برگردد ول  ینم
  الشیدر خ ای قدرت لرزاندنش را دارد؟  شتریمرد از او ب  ن یا دانستیزلزله م ای... ا لرزاندیوجودش را م

که  نی.. هم.ت که از نظر او شاه قلبش تنها و تنها قدرت جهان را بدست داش  یبود؟ وا   نیقدرتمند تر
و او چگونه کنار   ستیمرد او ن  گریوقتست د  یلیمردش .... آه ... نه ... خ دیاو گفت.. با او بحث نکن

که   یکند به قلب یو بس.... اما چگونه حال نیبهش صبر دهد هم  شیموضوع... فقط خدا نیبا ا دیا
 بود...  قرارشی...وبزدی تنها شاهش را صدا م

 و ارام ارام سرش را بلند کرد... و تــــــــــــمــــــام.... برگشت

نداشت... به جان بارادش که نداشت... به خدا که  یگله ا دادیخداکه اگر همان لحظه جان م به
  گرید کباریکه فقط   خواست یرا م نی...او همو گله داشته باشد   ندیشود بارادش را بب ینداشت...مگر م 

فکر هم   هاقسمت   نیبارادش را داشت که به ا دنیکرد انقدر شوق د یعدش فکر نمو به ب ندیاو را بب 
 کرد... یکرد...و چه خوب که فکر نم ینم

کاش صاحب ان چشمها فقط    یبود ..و ا  شیکه بهش دوخته  شده بود تنها ارزو یسبز  یها لهیت
 ... یبا او مهربان تر بود ...فقط کم یکم

درونش داشت که   یز یود چشمانش... آه... که چشمانش چه چهمون قدر محکم و مقتدر ب هنوزم
 کرد؟یمست خود م نگونهیاورا ا

 

 در من  بماند؟#  ییشود ارزو یمگر م ی# مرد من تو باش 

 

 بم باراد شکاند  یبه وجود امده در فضا را صدا  نیسنگ سکوت

 +چرا؟

دانست در ان لحظه از کجا   یکه نم یرا رد انداخت ... و با خونسرد شی شانیپ  یخودش امد...اخم  به
   د؟ یکنی م کاری چ نجایشما ا  -اورده است گفت
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فشرده شدن در بازوانش   یکه دلتنگ  شیاال مرد روبه رو کردی ...به هر کجا نگاه مدیدزد یرا م نگاهش
که جوان تر از درک   یگرفته....وا او و مردش قرار انیاما که م نی...اما...چه کند با اکردیاش م وانهید

 ان بود....

 

 +اومدم دنبال زنم   دیباراد به گوشش رس  یدرهم و کالفه  یصدا

 

 کلمه تپش گرفت...  نیکه با ا یقلب نیلعنت به ا زنـــــــش؟؟

 هااااا.....لعنت...  دینبا نی...لعنت به ادینه....نبا یول

 تر کرد...  ظیرو غل  شیشونیرو پ اخم

ان مرد بود وبا   وانهیکه د ینه از قلب خواستی غرورش  برم یکه از رو یسرد تر ازقبل جواب داد سرد و

  ۱۲بهشت زهرا قطعه  نیبر نیتونیم نیاقا اشتباه اومد د یخشی ب زنت؟   –...گرفتیم تمیهرجمله اش ر
 ..  نیکن  دایزنتون و پ ۳ فیرد

بدون نگاه کردن به چشمان سبز   شدنیم یاز زبانش جار  اریاخت یکلمات که ب نیاز گفتن ا بعد
 از کنارش گذشت ... کردی نگاهش م یکه با حالت خاص ینیغمگ

کردن  زیزری ر متیبه ق  یخواست...حت یرا نم  نیو او ا  دادیدردم عنان از کف م رفتی تر م ریاگر د که
قلب  ن یبود ا رهی و چه قدر خ  دیتپ یشده بازم به اسم باراد م  زیر یشکسته ها کهی قلبش که با ان ت

 نیا دجرئت داشت خودش تمام کن   نقدریدر اورد...کاش ا نهیقلبش را از س توانست یکاش م یلعنت
 را...   یزندگ

 دستان مردانه مردش شد  ریاس شیقدم از قدم برنداشته بود که بازو هنوز

 رفت   یمکه او چرا ن ی...وادیکننده اش دوباره و دوباره به گوشش رس  رانیو یصدا و

 ست... یجان دادنش حتم  نکار یتوان مقابله نداشت...به خدا که با ا گرید
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تضاد.. و او چگونه  نیو چه قدر لذت بخش بود ا کردیم  یدستانش را خنث یداغ باراد سرد  یدستا
مهم  شیکه انگار برا کردیرفتار م  یجور   دیمرد بود حاال با نیقرار ا یرا...ب  یدلتنگ نیتاب اورد ا

اش   یگعطرش دلتن یمهم است و بس....بو شیمرد است که برا نیتنها ا ای...به خدا که در دنستین
با مردش را تجربه   یهم هم اغوش  کباری ی که حت یتاب است درحال   ی...چگونه انقدر بکردیم دیرا تشد

 نکرده است 

 جنون است و بس...   کی نیوهلل که ا به

 

 # عـــــشـــق 

   ستیاز الرژ یدیشد نوع

 اسم  کی دنیبه شن ادم

 عطر  کی دنیبو به

 ...کندیم  دایپ تی حساس

 رسدی گوشش که م به

 خوردیمشامش که م به

 کشد یم  ریت  قلبش

 ش ی از گونه ها یز یچ و

 # خوردیسرم

 

 ؟ یکنی م نکاروی+چرا با من ا

تو بگو چرا   ؟ یمن؟؟ منکه رفتم که تو عذاب نکش-دوخت  ر ی و نفس گ رایسردرگمش را در ان نگاه گ نگاه
 ؟یاومد
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 حرف بزنم  یفرصت نداد  ی+تو حت

 مگه زوره؟  نمتیخوام بب  یولم کن...نم  -به خودش داد و با حرص گفت یتکون 

 ..یلعنت یاما  نیاست ...اما چه کند با ا نیهم شی...او ارزو ستیخدا که ن به

 .. رفتیم  دیزد به چشمانش ...با شتریبا بهت نگاهش کرد...اشک ن باراد

 ...کردنیم شیرسوا شی اشک ها وگرنه

  یحرف او هنوز مات بود نجات داد..کاش کم   نیدستان باراد که انگار با ا ریتقال از ز یرا با کم دستش
وجود دارد که   یضبط ای..اکردی م رهی بدون او ذخ گرید یروزها یرا برا شی..و نفسها ماندی م شتریب

 شده بود..  ووانهید گری او د ایکرد؟  رهیرا درون ان ذخ  یکس ینفسها

...از شدیدور م دیبا یبود..ول  شی زندگ لیکه دل یتا دور شود از مرد دیو دو  دی..دو ستادینا گرید
 دل رنجور او... یها چه قدر درد داشتن برا دی با نیبود...ا شیکه نفسش بند نفسها یکس

به   یکه کم ی درد گرفت و زخم  شی ...زانونیو خورد زم اوردنیزانوانش طاقت ن   گرید دیخانه که رس به
 بود... چی خون اغشته بود اما ان در برابر درد قلبش ه 

 مردش نشکست...چه خوب که تحمل کرد.. یشکست و چه خوب که جلو بغضش

  یحت  یه چگونه جان داد...چگونه مرد و کسخودش ک یاز خودش و خدا ری غ دیفهم  یچه کس و
شب و  یمردنش ناراحت هم نشد ..جز خودش که غذا یبرا   یحت ینگرفت...کس  شیهم برا یسوگوار 

در   یاما سرد کردی م هیدانست چه قدر در خود فرو رفته بود و خون گر یبود وبس...نم هیروزش گر
 جان و ضعف کرده از حال رفت...  یو او ب  دتنش رسوخ کر

 

 شوند یم ری که سراز می# اشک ها

 بندد  یم لیکه قند  ابدی ینم یدید

 نبودنت#  یسرد است هوا  بیعج
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 **** 

 ...یمن چه کرد رانهیبا قلب و تو

 ...یمن چه کرد وانهیعشق د نی بب

 عادت اسوده بودم... شمیابر در

 ...یبا حاله پروانه من چه کرد تو

 از جام چشم تومستم...  دهیننوش

 ...یمن چه کرد خانهی م خماراست

 دادن نبودم.... هیتک قیال مگر

 ...یبا حسرت شانه من چه کرد تو

 ... یو خود خسته رفت یخسته کرد مرا

 ....یکرده با خانه من چه کرد سفر

 باران... سیات خ  هیمن از گر جهان

 ...یباسقف کاشانه من چه کرد تو

 ...یچه کرد من رانهیبا قلب و تو

 ...یمن چه کرد وانهیعشق د نی بب

 ) چه كردى_ امين بانى(

 **** 

 "تــــــــــرلــــــــــان")بــهـار(                  
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 به بدن دردناکم دادم...که اخــــــخم بلندشد..  یتکون ی...به سختکردی بدنم درد م تمام

 ؟ یزم؟خوبی + جان؟ جانم عزدیبه گوشم رس  یاروم یصدا

مصرف کردم...و  یانرژ  یکه دارم...انگار کل  ینشون دادن درد یبود برا یکاف دنینفس کش  سخت
 ...دهیته کش  هوی  شیبدنم تمام انرژ

 نگران رو به رو شدم... ی جفت چشم مشک هیباز کردم که با  چشمامو

 قربونت بشم؟ ی+ خوبدیبه روم پاش یلبخند دیبازمو که د یچشما

 ابـــ...بـب...  -تکون دادم  یبه سخت  لبمو

 لبم اورد و من دوباره خواستمو گفتم کیگوششو نزد نیهم یاروم بود برا صدام

  یبدم و کم  هیپارچ اب برگشت...با کمکش تونستم به بالشت تک هیرفت و با  عیسر که
 به دستم داد...   یاب  وانی...ولنمیبش

 من خوبم -لب زدم یبهش برگردوندم و با کالفگ وانوی...لکردی نگرانش کالفم م نگاه

جونتو تو   مهی تن ن دیچند ساعت تنهات گذاشتماااا...با هی با تاسف تکون داد و با حرص گفت+  سرشو
 کنم... دایپ  اطیح

رو بهش لب    تیبدون اهم دی کش یفی خف  ریرو تخت نشستم که کمرم ت  عیاتفاقات سر  یاور  ادی با
 بود  نجایباراد ا -زدم

 موضوع بود    نیگرد شدش نشونه ندونستنش از ا یچشما

 خواست؟ ی م یکرده؟ چ دایرو از کجا پ  نجایباراد؟؟ ا ؟؟یبهت گفت+ چ با

 کنم؟ یتونم اروم زندگ ی....چرا من نمگهیخسته شدم د یبغض...دوباره ضعف...لعنت  دوباره
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 راحتم کن ...  ر یخب جونمو بگ  اتیاگه اضافه ام تو دن ایخدا

 نذاشتم که بگه...  یعن ی دونمینم  -سرمو به دوطرف تکون دادم و با بغض لب زدم  

 و مجبور بود دم نزنه..  دیدی...م دنموی زجر کش دیدیحرصش گرفت...چون م  شتریب

 اجبار چه قدر سخت بود براش ..  نیبزنه...و ا دنیبود خودشو به ند مجبور

 ی نجور ی+ واقعا که...بغض نکن ا

 شد... یحرفش بغضم شکست و روگونه هام جار  نیا با

 ...  کردی نگام م ی....و اون تنها با نگرانشکستیهقم سکوت اتاقو م هق

در اروم کردنم داشت باعث شد   یارومش که سع ی..زمزمه هادیمنو تو اغوشش کش یحرف چیه بدون
 اروم تر بشم.. یفقط کم یکم

 بهت بگم دختر... ی+ اخه من چ

 ی چ یه-

 بهم کرد...  یاخم

 .. کردی اون هنوزم با اخم نگام م یو اشکامو پاک کردم...ول  رونی بغلش اومدم ب از

 خنده کج و کوله شد..  هیاش  جهیکردم بخندم اما نت یسع

 یداداش گهینگام نکن د  یاونجور  -

 دی با تاسف تکون داد...+ هردوتون لجباز سرشو

 جمع کردم...  خندمو

 بخوابم... خوامی م کنهیسرم درد م  یبر  شهیم-

 صدام کن   یخواست یز یچ  رونمیتکون داد.. + باشه.. من ب یکالفه فوت کرد ...به اجبار سر   نفسشو
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 سرمو تکون دادم فقط

 اتاقو ترک کرد... یا گهیحرف د چیبدون ه اونم

 ....دمشیکه د یو به امروز فکر کردم... به لحظه ا دمیلبمو گز 

 فرو رفتم... یق یبه خواب عم اهامیدونم چه قدر بهش فکر کردم... و دلتنگ تر شدم که با رو ینم

 

 # دلم کم دارد تورا 

 دن ینفس کش یکم داشتن هوا برا  مثل

 ی روز باران   کیتنها بودن در  مثل

 کند  یم  ینیدر قلبم سنگ یغم

 جمعه  یغروب ها ینیسنگ به

 تو  یحجم دل تنگ  وامانده ام برا به

 به راه توست  شهیچشم ها هنوز و هم نیا

 باست یز  زین یانتظار  چشم

 تو باشد  یکه برا یوقت

 ...# یمن یبایحس ز  نیکه ناب تر ییتو

 **** 

 نه -

 حرص نگام کرد...+ نه و نگمه...چرا؟ با

 نمشیخوام بب  یچون نم  -کردم محکم باشم یقورت دادم وسع بغضمو
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بپرسم پس  تونمیست..بعد م  حی ست..صح حی باال و به حالت تمسخر لب زد+ صح دیپر شابروها 
 چته؟

 نه  -نشست.. میشونیرو پ  یاخم

 گمیم یحرفم امپر چسبوند و با خشم دادزد+ زهر مار و نه، درد ونه، مرگ و نه، از صبح هر چ نیا با
 ؟ینه...قرص نه خورد گهیم

رفتم  دم یکش غیبرداشت سمتم که ج زی خ هویخنده من  دنیباد یحرفاش خندم گرفت..ول نیا از
 پشت مبل 

 یخندی بعد تو م  خورمیمن دارم حرص م شعوری+ ب

 خوام ادامه بدم  ینم گمینه به خدا داداش..من فقط م -جمع کردم  خندمو

 ... گمینم یچیه گهیمن د اری قانع کننده ب لیدل  هیچپ نگام کرد+ خب ..باشه..قبول.. چپ

 شدم...  رهی نقطه خ هیبه  یحرف چیه ی..ب دمیکش یق یعم  نفس

 ..دادمیقورتش م  دیبه گلوم هجوم اورد...و من تنها و تنها با ی شگیکم بغض هم کم

 + ترالن با توام.. 

 اما... خوامی بگم من م ی..اخه من چجور کردی کردم....منتظر نگام م نگاهش

 .. دمیجون م  ییاوار تنها ریبگم دارم ز یچجور 

 اخه...  یچجور 

چند ماه گرفتار من  یدار  ی..خب توام زندگ یبر  یتونیقبال بهت گفتم..اگه سختته م لمویدل -
 داداش.. دونمی..میشد

 افتادم  یبهم کرد که به ...وه خور   یاخم چنان

 ..یبش  یک ی واریبزن...چنان بزنمت که با د یحرف   نیهمچ گهیبار د هی+ 
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 ؟ یگ یم یخب پس چ -

چند ماه حال   نی..تو ایترالن... نگرانتم ابج ستمیمگه من به فکر خودمم..به خدا که ن ووانهی+ اخه د
  یدار  تتیوضع  نیبا ا یول  یسوال چیطالق گفتم باشه بدون ه ی..گفتیندار   یو روز درست حساب

 ترالن کننیام م وونهی..اشکات دیدیزجرم م

از وجودش   کسالهیکه  یفتم..برادر به اغوش گرم برادرانش فرو ر شهیپاک کردم..و مثل هم اشکامو
 باخبرم...

 ... اروم باش...ـــــسی+ ه

 داداش -

 + جان داداش؟

 دلم براش تنگ شده  -

 شد..  شتریهق هقم ب و

 + پس چته؟

 .. شهینم -

 ..اونم تورو پس چه مرگته؟ی+ چرا؟ تو دوسش دار 

 باران  -فقط لب زدم میاشک یبلند کردم با اون چشما سرمو

 به اون داره؟   یکرد+ باران؟ چه ربط زده زمزمه بهت

 کرد... یمنو درک نم چکسی ..هدیفهم یتند تند تکون دادم..نم سرمو

 تروخدا داداش تو درکم کن... -

 کمکت کنم..باشه؟ دمیمن قول م ه؟یکرد+ بگو دردت چ یاخم

 حرفش تکون دادم.. د یبه تا سرمو
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حرف بزنم که   ییزهایکه چند ماهه تو دلم نگهشون داشتم...سخته از چ ییسخت بود...گفتن حرفا اما
 خودم...  یدرد داره برا

 + ترالن؟

چند ماه  نیا یو برا لمی...منتظر بود...دلکردیحرف بهم نگاه م یمبل نشستم اونم کنارم نشست..ب  رو
 ...یکه به خودم عذاب دادم بهش بگم...اما چجور 

 بود به زبون اوردنش.. سخت

 چند ماهمو به زبون اوردم نینگفته ا یحرفا ایبالخره دلمو زدم به در اام

 شد؟یبعد از اون اتفاق چ ادته؟ی -

 بود دوباره بازگو کردنش   ازیاما ن هی منظورم چ دونستیتکون داد...م یسر  اروم

 کن..  فیتعر -

 کردم  فیمن اونو هزار بار برات تعر ی+ ول

 کنم یدوباره بگو داداش خواهش م -

 تکون داد یسر  اروم

  دایازت پ یرد هیزده بود که  یزده بود...باراد به هر در   بتونیبود که هم تو و هم بابا غ  ی+ چند روز 
 که اون روزا چه قدر ازت ..  یدونیکنه...منم نگران بابا بودم..م

  سایباراد بهم زنگ زد که اره پل هوی گذشته بود که  یچند روز  هی ادامه داد+  گهیجور د   هی نباریا حرفشو
خوشحال شدم..اما   یلیشما رو گروگان گرفته... خ انپوریبه اسم فرخ ک یفرد هی کردن..انگار  داشونیپ

 دبدزدن؟ یتعجبم کردم..اخه چرا تورو با

 ده یاحساس بت من بهش دست م گرهیهمون روز که ادرس و باراد م انگار

 م یدیباهم خند دیحرفش که رس ینجایا به

 خوب توام  یل یخ -
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 خانم   کنهی+ اوه چه دفاع هم م

 نیکه ا فهمهی اق باراد م نی..اگهیبهش رفتم که خندشو جمع کرد و ادامه داد+ اره د یغوره ا چشم
گدار به اب بزن و  یتونستن ب  ینم  نیهم یوقته دنبالشن برا یلیهم خ سا یو پل  یمرده قاچاقچ 

خودت بهتر  شویبق گهیادرس و د  نیبه ا رهیاقا خودش م نیا نیهم  یکنن.برا رشونیدستگ
به   یو وقت دنیاقا باراد چکار کرده...که دستور حمله م  فهمنی هم چند ساعت بعد م سای...پل یدونیم

 منم باهاشون بودم..  رسنیاونجا م 

   میکرد دایپ  هوشیو ب   یاما شما رو خون میکن  دایپ میرو نتوست  بابا

 بود یکی و باز کرد+ و چه صحنه رمانت  ششین

 لطفا ببند داداشم  -حواله بازوش کردم  یحرص مشت با

 مارستانینبود..شما رو به ب یتو اون انبار  یکس گهید یچی...هگهیو بگم د  تی واقع دی+ خب با
  مارستانیچند روز تو ب هینشده بود فقط  ش یزیچ ادی..باراد زی هست یدونستم تو ک ی...منکه نممیاورد

روز بعد از   دچن  یدونیتوکما ...باباهم که م  یرو کم کم رفت  یسه ماه هیموند بعد مرخص شد اما شما...
 اون موضوع ....

 براش..  رم ی نگاهم کرد..بم یادامه نداد..با ناراحت گهید

 + خب؟

 تونم  ی همون موقع هم بهت گفتم بارمان...من نم -

 تونم... خب چرا؟  یده نگام کرد+ زهر مار و نم ش  یحرص

 باران خواهرمه  -نیو سرمو انداختم پا دمیگز لبمو

 داره؟ یحس کنم+ چه ربط تونستمیم  اخماشو

 خواهرم بشم  یتونم وارد زندگ  یمن نم -

 اروم اوردم باال و نگاهش کردم...  سرمو
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 م یکن  کارتیچ گهید ی+ احمقکردی نگام م پوکر

 ... کنمیم  نکارویمن واقعا چرا ا دونست یهم نداشتم بگم...چون اون نم یز ینگفتم.. درواقع چ یچیه

  گهیساله که د 6..خواهر جان باران ستین گهیبگم به تو ؟ هان؟  دختر خنگ باران د ی+ من چ
 .... ستین

 کشهیبه قلبم چنگ م یک یانگار  نمیب یبارانا رو م  ی..اما وقتدونمیم -کردم بغض

 ؟ یکن  کاریچ یخوای+ م

 طالق -

 گه یبده تا االن داده بود د خواستیچپ نگام کرد+ خب اگه م چپ

 ی کن  شیراض  دی...بادونمیمن نم  -تند تکون دادم سرمو

 کرد+ باشه.. یو کالفه پوف دی تو موهاش کش یچنگ

 رو لبم نشست....  یمحو لبخند

 بد تر بود...   هیاز هزار بار گر که

 سکوت به وجود اومده رو شکست...  شی زنگ گوش یصدا

 مکث جواب داد+ جانم؟ یبه شماره انداخت و با کم  ینگاه

 .....* 

 ..یتوغلط کرد ؟یباال+ چ  دیپر ابروهاش

....* 

 .....ــــیتو نبا ایرفت توهم...+ مان اخماش 

 ضح نبود..اما صداش وا  دمیشنی رو م  ایمان  یها غی ج غی ج  یشد...صدا ساکت
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 کرده.... یقاط  ینجور یا نیبود ا شدهی...باز چ اوووف

 ...ن یدرکم کن هم کمیفقط  کمی ایجواب داد+نه..مان  یبا کالفگ  بارمان

 تونم ...خدافظ یتو موهاش زد و باحرص ادامه داد+ فعال نم یچنگ

 قطع کرد... ویگوش و

 شده؟ یز ی چ -گفتم دیترد با

 فعال  گردمیدارم تا فردا برم  یکار  هینشده...من  یز ینگام کرد+ هان؟؟ نه....نه....چ جیگ

 باش مواظب خودت باش...خدافظ-تکون دادم یسر 

 زد...  رونی ب  الیزد و با برداشتن کتش از و یلبخند

 پناه پناه داده...  یماهه به منه ب8که  یدور تا دور خونه گشت...خونه ا نگاهم

شدن و    ریوسحرهم دستگ دیکنن  سع ریون اتفاقا تونستن فرخ ودارودستشو دستگ....بعد از اخونه
االن که  یبود...من اونموقع هااا تو کما بودم...ول نیسنگ  یلی دوماه بعد هم اعدام...چون جرمشون خ

از  ننه...م نمی بیکه بهش داشتم و اسمشو عشق گذاشته بودم...م یبه احساس کنمی فکر م دیبه سع
  ی...نمیپناه  یاز سر ب ای.. یوابستگ هیفقط  دیبهش نداشتم..شا ی حس چیهمون اولم ه

 که بود عشق نبود.. یدونم...هرچ

 عشق ممنوعه... هی....دمیفهم گهید یجا  هیعشقو  یمعن من

  شی تو زندگ ییجا چینسبت بهش ندارم...من ه یقح چ یمن ه یکه شرعا و قانونا شوهرمه ول یکس
 هااا...  تیواقع  نی....و چه قدر درد داره ایچ یندارم....ه

 رفتم تا... ی...مرفتمی م شی از زندگ دیبا نکهی...ادیکشیم  ری که قلبم ت ادی ز اونقدر

 بخت خراب نشه.. اهی ارومش به خاطر منه س ی...تا اون زندگ نه ینب بی....تا اون استا

 ....تا

 انداز شد و منو به خودم اورد....  نیاهلل الکـــــبر تو خونه طن یصدا
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با خودش خلوت کنم و اروووم    یچند ماه وضو گرفتم..تا کم  نیو مثل تمام ا   دمیکش یق یعم  نفس
 .... یقلب لعنت نیبشم..اروم بشه ا

کردم و   تی بود ن  دهیکه به گلوم چسب یبغض  م رو سرم انداختم و با دیرو پهن کردم...چادر سف  سجاده
 نماز خوندم.....نماز و با هق هق خوندم...از ته دل.... 

 تر.  ک یکردم....از رگ گردن نزد یتا ارووم بشم....حسش م کردی بغلم م دیفقط با انگار

 تر....  کی خودم به خودم نزد از

خودش نشون بده راه درست و  کردم...کمک خواستم... از یروز تا صبح فقط با خودش راز و ن  اون
بدون   یتوان نداشتم...توان خوب موندن...توان زندگ گهینجات بده..د  مویبهم...خودش زندگ

 باراد....به خدا که نداشتم... 

 تا خر خره پر بودم...  یتر شده بودم...از دلتنگ ریچند ماه به اندازه چند سال پ نیا تو

 نجات بده....  یبرزخ لعنت نیتونست منو از ا  یبودم از درد....فقط خودش م پر

سر من   نکهیو رحم نداشت...رحم نداشت از ا  سوزوندی....م سوزوندیکه تموم وجودمو م یشیات نیا از
بود که دست نوازش بکشه رو سرم و اروومم کنه...با بودنش با حضورش ارووم   ی..کاش کس ادیم یچ

 هیفقط  شنیندارن....تموم نم یوقت تموم  چیه یلعنت یحسرت ها نیمامان....ا یشم...کاش بود
تا اخر   نا ی....و اجوعنیخر خرتو م  یخوشحال یکن یکه فکر م ییو همون جا شن یکمرنگ م  ییجاها

تکرار   نی...دوباره و دوباره انه یفقط هم  فشونیخراب کنن..انگار وظ  تویهستن و هستن تا خوش
تفاوت   هیاست..فقط با   هیروزیمن همون ..همون د یاست اما برا  گهیروز د ه ی...هر روز انگار شهیم

 ....شمیو دوباره زنده م  دمیجون م شتری روز ب هیدلتنگش هستم... شتریروز ب  هی امروز

 ...... و

 تو  ی ب  ی# به خدا که زندگ

 ! دیا یمن بر نم از

 انکه با دوست داشتنت قدم بزنم  جز
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 رابغل کنم  تی خال یجا

 نبودنت را بغض ....#  و

 **** 

  عشق

 بسته دل و بهت دادم چشم

 خودم به دامت افتادم  یپا با

 ادم هیاز جون  یخوایم یچ گهید

 عشق

 یز یر هی یها  یقهر و اشت نیا تو

 یضیمگه مر  یه یزنیم بهم

 یز ی همه باز چه عز نیا با

 عشق

 یشون یوسط پ یا بوسه

 ی مونیم شه یکه تا هم یزخم هی

 ی درمون یجون خودت  درد ب  به

  عشق

 یغم قشنگ پر طرفدار  هی

 یتو فقط که  مردم ازار  فیح

 یکار ی چه ب یر ی و م یایم
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 عشق  جنابی عال یاها

 عذاب عشق فرشته

   شهیتو نم فیحر

 صاحاب عشق  یقلب ب نیا

 ی خوایم وونهید منو

 عشق یخوش  ینجور یا تو

 بازم دمت گرم   یول

 عشق  یکشی م بایز چه

 عشق

 یی هرجا یبا توام کول 

 یی کنج تنها  یکشونیم اول

 یی الال یخونیخودت  واسم م بعد

 عشق

 گشت شبونه  هیاهنگ تو  هی با

 عطر زنونه  هیبا  یگاه

 با هر بهونه شهیم داتیپ

 

 عشق  جنابی عال یاها
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 عذاب عشق فرشته

 شه یتو نم فیحر

 صاحاب عشق  یقلب ب نیا

   یخوایم وونهید منو

 عشق یخوش  ینجور یا تو

 بازم دمت گرم   یول

 عـــــــــشـــــــــق  یکشی م بایز چه

 

 E1 Band_ جنابی عال

 **** 

 

 هم نداشتم.... یا گهیچاره د ی ...ولکردیدرد م عیحجم صدا فج نیاز ا سرم

 خفت هارو...  نیتموم ا کردمی تحمل م دیبا

که تموم    دیم چکاز چشم چپ ی...قطره اشک دیلرز یدستام گرفت ...دستام از استرس م نیب سرمو
بارمان گفته بود   ی...ولومدینبود که نم یبار  نیبود...اول ومدهی...هنوز ندادیهامو نشون م یدلشکستگ

 حرفش...  نیشده...چه قدر درد داشت ا یراض

 انگار تمــــ.....  نبار ی...اما اکردیبودن اسمش تو شناسنامم دلگرمم م  یحت نکهیا

 بارمان به خودم اومدم یصدا با

 +ترالن اومد

 نگاه کردم...  کردیکه نگاه م یبه سمت عیسر
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 ....یبود...جذاب و دوست داشتن  شهی...سرو وضعش مثل همدیلرز قلبم

 ...تابهیمرد ب  نیا یبرا  ینجور یقلبم که ا نیبه ا لعنت

 ...شدیمگه م ی...ول  زمی نر  یکرده بودم که اشک  مویسع تموم

 سالن نشست..نگاهمو به اجبار ازش گرفتم و به دستام دوختم... ی گهید سمت

 بودن از استرس...  سی خ  سیخ

 بد بود+حالت خوبه؟  یلیخ  حالم

 رو لبم نشست..خوبه که هست..  یلبخند کم جون  کردینگام م  ینگران  با

 خوبم... -به دروغ لب زدم  و

 ...دهینشون نم نو یا دتیرنگ پر ی+ ول

 ش... خوبم داداش نگران نبا -

 بزنه اسممون و خوندن  یحرف   نکهیقبل از ا یبا تاسف تکون داد....ول سرشو

 د یاریب  فیفر تشر انی باراد ار ،یان ی* ترالن ک

 برو  یبه روم زد + اروم باش ابج  یترس به بارمان نگاه کردم که لبخند مهربون  با

 ا یتوهم ب - دمیگز لب

 برو  دیبر د یخودتون با شهی+ نم

 ارووم به سمت قتلگاهم رفتم...  یتکون دادم و با گام ها یسر 

 که قرار چوبه دارم بشه... یاتاق به

 .. دمیشنیو م ومدیکه پشتم م یدرو برام باز کرد قدم کس سرباز

 قرار داشت...  ینشسته بود جلوش چند تا صندل  یز ی ساله پشت م 40،50یمرد حدودا هی
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 بزرگش بهم دوخت..   یته استکان  نکیع  ریگرفت و از ز زی روم  یسالم اروومم نگاهشو از اون برگه ها با

 ... دینیبش  دیها زد*بفرما یبه صندل یا اشاره

 نشستم... ی تألل  رو صندل یکم  با

 فاصله از من نشست...  ی با دوصندل  بارادم

 ده چشمام شد... رخش کردم..اشک دوباره مهمون ناخون میبه ن  ینگاه یفتگی ش با

 ..یزندگ   نیبه ا لعنت

 ازش گرفتم...به مرد وبه روم دوختم... یبه سخت نگاهمو

دراورد و با لحن   نکشویکه درسکوت گذشت ع  یقیمنو باراد در گردش بود..بعد از دقا نی ب نگاهش
 طالق؟  یبرا لتونیگفت*خب؟ دل  یخشک

 ... رمی خوام از زنم طالق بگ  یسرد باراد خشکم کرد+ من نم یبزنم صدا یحرف نکهیاز ا قبل

   میما قرا گذاشت -دمیغر  ضیکردم با غ یاخم

 نذاشتم  یقرار  یبهم زد + من با کس  یپوزخند

 گرفت   شترینگاهشو گرفت ...که حرصم ب   تفاوتیحرص نگاش کردم که ب با

 م ادامه بدمتونم با شوهر  یحاج اقا من نم -گفتم یبه اون مرده با لحن عصب رو

 لتون؟ی* دل

 من ..خب.. -+ 

 اون برگه هارو امضا نکنم.. یاگه پا ستمیمرد ن  اری قانع کننده ب لیدل هیتو  گه؟یبگو د هی+ چ

 کرده بود... اخم

 بهت ندارم  یعالقه ا چیمن ه شتریب  نیاز ا لیدل -
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 کردم...  خ ی  شیشد تو نگاهم..اونقدر حرفمو سرد گفتم که خودم از سرد مات

 تونم بکنم  ینم یچکار ی نباشه من ه یشوهرتون راض یوقت لیدال نی* خانم محترم با ا

 موقع  یب   یاشکا نیبه ا لعنت

 زم ینفرت انگ نقدری+ ا

دلم بلرزه   ینجور یهست که ا  یبغض نگاش کردم..نه عشقم مگه بهتر از توام هست...مگه کس با
 براش... 

ازدواج از اولشم  نی...ا یفهم ی تونم باراد م  یمن نم -گفت  گهید زیچ هیحرفا زبونم  نیبا تموم ا یول
 اشتباه دادم... نیتن به ا یادم عوض  هیاشتباه بود..و من به خاطر 

 .. تسی+ واسم مهم ن

از دستش  ستمیهم حاضر ن یمت یق چیادامه داد+ حاج اقا من زنمو دوست دارم وبه ه یبه قاض  رو
 بدم..

 شدن مصداق من بود... خشک

 ....کردی به دوست داشتنم اعتراف م حی صر نقدر یبار بود که ا نیاول

 ...شدیداشت از جاش کنده م قلبم

انداختم  گهیسه ماه د یبرا یگفت* دادگاه بعد یطع و جدنگامون کرد و با لحن قا  هیچند ثان  یقاض
 خراب بشه  تونیکه زندگ فهی ح نیجوون هست  یلی...شما خ 

نکردم و اونقد تجربه دارم که  دی سف  ابیموهارو من تو اس نینگام کرد * و شما دخترم ا یمهربون  با
  دی...حاال هم برگنیم گهید زیچ  هیچشمات  یول یهمسرتو دوست ندار  یگیدونم چرا م  ی...نمگمیم

... 

 ی قاض ی+ فقط اقا

 *بله؟
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 مدت برگرده خونه اش   نیزنم ا خوامی+ من م

 نه حاج اقا من... ؟؟یچـــــ-

هم   شیپ دی مدت با نیتکون داد* حتما ..شما در ا یحرف باراد سر  دیوسط حرفم و در تا  دیپر یقاض
 ..به سالمت نیکن  یزندگ

 ...یشدم...لعنت رهیخ  شخندشیزده به ن بهت

 اومد جلوم   عیکه بارمان سر رونیحرص از اتاق اومدم ب با

 شد؟ی+ چ

 ؟ یچ یعنینگام کرد+  یج یبا گ  یچ یه -

 برگرده خونش  دیبهار با یعنی* 

 اقا باراد...مـــ....   ین یتو خواب بب  -برگشتم سمتش  تی عصبان با

 زم یعز  نمیبی م یدار ی+ تو ب

 زد... یشخندیگرفت....ن حرصم

 میبر-به بارمان گفتم تی ان یازش گرفتم و با عص نگاهمو

 تکون داد  یسر 

...حاال من   شدیتموم م دیامروز با ی..لعنتدیکش یم ر ی...سرم ترونی ب میزد یبا هم از اون دادگاه لعنت و
 ....ـــیتا سه ماه د

 شد؟  یچ ی بگ یخوا ی+نم

 شده؟  یراض یمگه نگفت -کردم اخم

 کرد+اره . تعجب

 بود؟  یحرفاش تو دادگاه چ نیپس ا-
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 گفته مگه؟ ی+ چ

 ... گهیم-

همه اعتراف کرد   یشده بودم...اون جلو داریگرفت..و نتونستم ادامه بدم...انگار تازه از خواب ب نفسم
 عاشق منه؟ 

 ...شهینم  باورم

 ده یطالق نم -دوباره مهمون ناخونده لحظه هام شد..صدام پر بود از حسرت.. بغض

 +چرا؟

درد   تابشهیکه دلم ب  یمن یمن درد داشت..برا ینگاش کردم...بلند به زبون اوردن حرفاش برا فقط
 قرار  یقلب ب نیاروم کردن ا یبرا یچکار ی...هومدیازم برنم  یچکار ی داشت....ومن  ه

 ؟ یر ی مکجا -و عوض کردم بحث

 خونه ما -بهم انداخت ینگاه مین

   شمیم ادهیپ نجاینه ...هم-دمیدرهم کش اخم

 شهر ولت کنم  نیمونده وسط ا نمیهم ؟یچ گهینگام کرد+د یعصبان 

 ام یچرا نم یدون یتو م -

 که گفتم نی+حرف نباشه هم

 محترمانه... یل یخ  یلیخ یخفه شو   یعنی نیکرد و ا ادیظبط و ز یاعتراض کنم که صد خواستم

مدت شناخته بودمش  نینشستم...اونقدر تو ا میحواله اش کردم و صاف رو صندل موینگاه حرص  فقط
 ...شهیحرفش دوتا نم  دونستمیکه م

 برگردم رامسر... رمیبگ  طیبل دی تو اسرع وقت با فردا

 ... یول
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 به خودم اومدم... نیدونم چه قدر تو فکر بودم که با توقف ماش ینم

 .... به اطراف انداختم   یگمسردر  نگاه

 پارک کرده بود ... نگیو تو پارک نیماش

 گهیشو د ادهی+پ

 شدم... ادهی پ نیو از ماش  دم یکش یکالفه ا نفس

 و بارمان دکمه پنج و لمس کرد...  میاسانسور شد سوار

 + ترالن؟

 بله؟ -

 بشه من تا اخرش پشتتم..باشه؟   یبهم انداخت+ هرچ یق یعم نگاه

 ممنون داداش -رو لبم نشست یف یضع  لبخند

 زد...  یلبخند

 ... میاومد رونیبه طبقه پنجم از اسانسور ب  دنیرس  با

 در و باز کرد...  دیبارمان با کل و

طبقه بود..و تو همه طبقات دوتا واحد  قرار داشت به  ۵ساختمون  هیاومده بودم... نجایبار ا هی فقط
 واحد وجود داشت...  هی جز طبقه اخر که فقط 

 سر اشاره کرد برم تو.. با

راهرو بود که  هی یشدیوارد م یو کنار گذاشتم و وارد خونه شدم...خونه دوبلکس بود. وقت  دیترد
  خوردیم  ییرای اشپزخونه و پذ هیست هم به به راه پله ها در سمت چپ ودر سمت را  شدیم یمنته

  یل ی... خامی پولدارا به وجد ن یزرق و برق زندگ نیگرفتم با ا ادی گهیوقته د  یلیخونه بزرگ بود..ومن خ
 گره خورده بهشون..  میوقته که زندگ
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 ؟یاومد زم یاز طبقه باال اومد*بارمان ؟ عز ایمان یصدا

 ...امیاالن م نی بهم انداخت و با به لبخند کج و کوله گفت+برو بش ینگاه  بارمان

 رفتم...  ییرایتکون دادم و به سمت پذ یسر 

 خارج شد... دمیاونم از د و

 مبل نشستم و از شدت گرما شالو مانتو مو دراوردم...  رو

كه نمى تونستم  زل زدم...چقدر دلم براش تنگ شده بود...به خودم  واریبه در و د یحوصلگ  یازسر ب   و
 دروغ بگم...ديووونه اش بودم و اين هيچ وقت تغير  

كرد... و من ميدونم دنياى بدون باراد چه قدر سرد و حشتناكه اما مجبور بودم و اين اجبار   نمى
داشت ذره ذره جونم و مى گرفت... و من از درون يه ادم زخمى و داغون بودم...ونمى دونستم چى 

ودمو سپردم به خودت...كمكم كن...من تمام عمرم هيچ وقت به خواسته هام قراره پيش بياد..ولى خ 
نرسيدم يه جورايى عادت كردم به خواستن و نشدن به دوست داشتن و عقب كشيدن..من براى  

همين به دنيا اومدم... براى اينكه به ادما نشون بدم زندگى ارزش جنگيدن نداره.. اما اگه اين جنگ  
 اهله زندگيت باشه اون وقت فرق ميكنه...خيلى هم فرق ميكنه.. اما من براى بزرگ ترى خواست

جنگيدن نيستم ...من اهل جنگيدن براى خواسته هام نيستم... و اين به اين معنا نيست كه نخوام  
فقط اونقدر توسرى خوردم كه ترس از شكست و نخواستن منو تبديل به يه ادم محتاط كرده...ولى 

.. من نمى خوام  مدنيا بجنگم... اما من لياقت عشق باراد و ندار هیى خواسته ام با شايد بشه اينبار برا
به خواهرى كه نديدم ...اما حس خواهرانه اش در وجودم شعله مى كشه خيانت كنم...نمي 

خوام...واين نخواستن عين عذابه براى منى كه جونم بستس به جون كسى كه عشق خواهرم بوده..  
ين اسم و تا اخر زندگيم به دوش بكشم... چجورى مي تونم...من  نمى خوام  من چجورى ميتونم ا

 زندگيمو با اينا شروع كنم...

خوام هركس بهم نگاه مى كنه بگه ديدين شوهرش كه خواهرشو كشت خودشم افتاده تو زندگى   نمى
يه جاهاىى   خواهرش.. نمى خوام كسى درموردم اينجورى حرف بزنه.. باراد هر چقدر عاشقم باشه بازم

  انشاينكه چجورى بار دیوقتى نگام ميكنه ياد اون نامردى مي افته كه قبال اسم شوهرمو يدك ميكش
و از دست داد تو اوج جوونى .. اينكه كلى ارزو يهو از هم بپاشه خيلى حس بديه اينكه تمام ارزوها و  

هم وحشتناك و زجر اوره .... با  اميدت به اينده تو يه روز يكى بياد و خرابشون كنه وحشتناكه...خيلى 
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اشتباهى بودم و   ندگىاين همه من انتخاب ديگه اى نداشتم....من فقط يه ادم اشتباهى تو يه ز
بزرگ ترين اشتباهم دلبستن به سراب بود...ولى چرا اين اشتباه رو دوست دارم...اشتباهى كه شايد  

ه اى كه مى تونه تمام حسمو نشون بده...يه منجر به نابوديم بشه... اما دوسش دارم....اين تنها جمل
 جمله ساده ولى پر از معنا...دوسش دارم...همين...

# تورا ميان نداشته هايم دوست دارم...در ميان همهمه و شلوغى ها...البه الى بغض هايى كه ادم 
 هاى دور و برم گاها به خوردم ميدهند...كنار تمامه تنهايى هايم..من تورا دوست دارم# 

* *** 

 

 " بـــــاراد " 

   

 

با دل   یچرخه لعنت نیا یکاش کم  یهمه درد و سخت نیرا تا اخر بدرقه راهش کرد...بعد از ا نگاهش
 گم شد نگاهش را گرفت...  ابانیو خم  خ   چیکه در پ نیامد...ماش یاوهم راه م

  ری را تغ ن یا زی چ چیدانست بهارش تا ابد مال او بود و ه یرا م نیا یبکند..ول  دیدانست چه با ینم
 بکند..  یر ی گذاشت تغ  یاو نم یعنیداد.. ینم

بهار بهارش بود و   شدیم دیبا  یکی نی...ادنیسگ دو زدن و نرس  یو درد و هر چ یبس بود سخت گرید
 ... چکسی قدرت انکارش را نداشت...ه چکسیه

 شد...  نی و سوار ماش  دیکش قیعم  نفس

  یشد فقط بعض یوقت تمام نم چیکه ه یبهش هجوم اورد...دلتنگ یدوباره دلتنگ دیانه که رسخ به
  یخوب بود اما حت ندیامروز بعد از مدت ها تونست بهارش را بب  نکهی...انیهم  شدیجاها کمرنگ تر م

  ینم هشود ک یوامانده تمام نم  یدلتنگ  نینگاه کنه هم ا ش یعسل یها لهیاگر ساعت ها هم به اون ت
 شود....
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 ی که از بهارش داشت...عکس ی....دوباره پناه اورد به تنها عکسدیاتاق که رس به

 شده بود.. ش یها ییچند ماه همدم تنها نیتو تمام ا که

 گذشت  شیچشمها یچند ماه از جلو  نیداد و تمام ا هیتخت تک  به

دختر تخس و   هیوقته داده به   یل یدلشو خ دیفهم یاز بهار نبود وقت یخبر  یهاش وقت  یدربدر  تمام
  یبود وقت  ریچه قدر د دیفهم  ری..واون چه قدر داشیشدن دن  یعسل یها لهیوقته اون ت  یلیلجباز..خ 

 تونست بکنه...  یجز منتظر بودن نم یچکار یو اون ه زدی دست و پا م یمرگ و زندگ نیکه بهارش ب

بار دوم   ی اوردند ترس از دست دادن بهار اونو برا یم  ادشیرو به   یانتظار چه لحظات سخت نیا و
 شده بودن.. دینا ام دایام یهمه   یشکست...وقت

 دهیکه نشن  ییسال دوباره پناه برده بود به خدا6روزها کارش فقط شده بود دعا کردن ...بعد از  تواون
بود و  دهیاز دست داده بود...نشن یو تو اوج جوون بود و همسرش دهیزجه هاشو...نشن یبود صدا

  او همه ج شهیو اونو به حال خودش گذاشت اما خدا ه  دی..نشندیوقت مادرشو ند چیدخترش ه 
  شیکه بهار وارد زندگ  دیفهم یوقت  نویوقت...ا چیوقت تنهاش نذاشته بود...ه  چیباهاش بود ه

نه هنوز هم خدا  دیبهار چشماشو باز کرد..فهم  ی.. وقتدی بالخره فهم   یول دیطول کش دنهیفه نیشد..ا
  یچرخه لعنت نی...اگرفتیم شوی قبول دیکه با ییاز اون امتحانا یکی نمیا دیهست خدا باهاشه ..شا

 بهار ....  رفتی م شی اگه درست پ

مال   یعسل مطمئن بود...اون دختر چشم نویا یبهم دارن...ول یاتفاقات چه ربط  نی....ادونستینم
 بده...  ری اونو تغ  یچی ه زاشتی نم زدیهم م ش یاگه خودشو به اب و ات یاون بود..حت

 نه ..! دادی...اگه بهارو از دست مکنهیم  یداره زندگ کردیسال دوباره حس م6از  بعد

 .... رساندی فکرشم اونو به مرز جنون م یحت

 ...عشق

 بود...  گانهیکلمه ب نی وقت بود که با ا  یلیخ

 از...  شتریب  یرو بتونه اونقدر دوست داشته حت  یکرد کس ینم فکر
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 ...از باران  شتر یب  یحت کردی اعتراف م دیاز ....اره با شتریب

  یباران بود روشن کرد و پک محمک یادگار یکه  شیبرداشت و با فندک طال زشی م یاز کشو یگار یس
 فرستاد   رونی زد و دودش ب گارشیبه س

 ...سوختندیو م  گرفتندیم شی خاطراتش با باران ات  گاریاون س که با  انگار

 ...شدیتموم م دیبا

کرد و از پشت پنجره نگاهش رو   ی پل شی چند ماه شاهد سوختنش بود رو از گوش نیکه تمام ا یاهنگ
 دوخت... یبه اسمان اب

 .... شدیکه دود م یگار یدوباره اون بود اون اهنگ و س و

* 

┤───  ♭♪♫♬♩  ───├ 

 

 ●♪♫هست… یکی  نجا؛یا

 ●♪♫ !نهی ب یخوابت رو م ه…یهر ثان که

 میچشِم تقو توو

 ●♪♫ نه یش ینبِض ساعت، منتظر م با

 ●♪♫ اون که؛ غرِق سکوته… شهیهم

 ●♪♫ خونه یم دستتوُ 

 ●♪♫ فهمه… یم  یلحظه رو؛ کس دردِ 

 ●♪♫ مونه…. یمنتظر م که
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 ●♪♫ …یتو رفت یوقت از

 ●♪♫ دیحالمُو پرس شب

 ●♪♫ بشه… ؛یاگه تو برگرد دیشا

 ●♪♫ !دینترس ؛یز یچ از

 ●♪♫ ها رُو… هیثان نیقدِر ا بشه؛

 ●♪♫ دیتو فهم  کنارِ 

 ●♪♫ بشه… ؛یاگه تو برگرد دیشا

 ●♪♫ دینترس  یز یچ از

 ●♪♫ ها رُو… هیثان نیقدِر ا بشه؛

 ●♪♫ دیتو فهم  کنارِ 

 

 

 ●♪♫ تو؛ برام لحِن جاده ها… بعدِ 

 ●♪♫ تر بود! صادقانه

 ●♪♫ د…یکه از راه رس ؛یمسافر  هر

 ●♪♫ خبر بود…  یتو ب از

 ●♪♫ نکردم… داریساعتا رُو؛ ب من

 ●♪♫ ! ننیبب خوابتو
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 ●♪♫ لحظه ها رُو؛ روشن گذاشتم… نیا

 ●♪♫ نن یمنتظر بش تا

 ●♪♫ …یتو رفت یوقت از

 ●♪♫ دیحالمُو پرس شب

 ●♪♫ بشه… ؛یاگه تو برگرد دیشا

 ●♪♫ !دینترس ؛یز یچ از

 ●♪♫ ها رُو… هیثان نیقدِر ا بشه؛

 ●♪♫ دیتو فهم  کنارِ 

 

 ●♪♫ بشه… ؛یاگه تو برگرد دیشا

 ●♪♫ دینترس  یز یچ از

 ●♪♫ ها رُو… هیثان نیقدِر ا بشه؛

 ●♪♫ دیتو فهم  کنارِ 

 

 ( یبان نیام -ها هی)ثان

┤───  ♭♪♫♬♩   ─├ 

 بعد.... دوهفته
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 برداشت و ادرس و نوشت.. یخودکار 

 گه؟ید رسهیرو سمت فروشنده گرفت و لب زد+ به موقع م برگه

 رسهیبه دستشون م 11امروزساعت  نیتکون داد *بله اقا...همونطور که گفت یسر  فروشنده

 یبرا بایکه تقر یو با لبخند دیکش یقیامد ...نفس عم  رون ی زد..و بعد از حساب انها از انجا ب یلبخند
 شد...  ن یبود سوار ماش بیخودش هم عج

 ..نیاز ا نمیلب زمزمه کرد+ا ری ز نیاز روشن کردن ماش قبل

 به سمت شركت حركت كرد...  و

 

 **** 

 

 ....بــــــهار

 

 زنگ دوباره شد ناقوس مرگم...  یصدا

 رفتم... فونیبالشت و پس زدم و از رو مبل بلند شدم و به سمت ا حوصلهیب

 شدم... رهیخ فونیرو ا  ریبه تصو جیگ

 جز...   یز یچ درواقع

  غیکف خونه ج نمی بش خواستی گرد شده امو جمع کردم...دلم م یدوباره بلند شدن زنگ چشما با
 بکشم...

 شروع شده بود.....  دوباره

 حرص درو باز کردم.... با
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 ...شدیمحسوب م تیمز هی نیخونه نبود و ا  یباال...کس ادی ماندم تا ب ومنتظر

 بود...  کیپ

 شروع شده... یبدبخت یعنیکه اورده بود  یبسته ا ی درست ول نجاشیا تا

 ...نی ...شما شاهد باشکشمیمن از دستش خودمو م اخر

 پسره دست از کشتنش تو ذهنم برداشتم یباصدا

 ...دیامضا کن نجاروی+ خانم ا

ها از   کی پ  یمضاهام براکه جلوم گرفته بود اشاره کرد...چشمامو توحدقه گردوندم امار ا یدفتر  وبه
 دستم در رفته...

 و بدون تمرکز امضا زدم و به اون ... عیسر

 شدم... رهیخ  زیاون درخت نفرت انگ به

 رهی جور مات و مبهوت به درخت خ   نی...بعد از رفتنش ...همارهی پسره خواستم اونو تا خونه ب از
 شناختم...  یفرستاد نم  یکه م ییها اهیگل و گ نیشدم..من نصف ا

بوده جمع کرده فرستاده   ایدرخت و گل و بوته توگل فروش یمثل جنگل امازون شده بود....هرچ خونه
 من... یبرا

به   یخونه پر از دارو درخت بود....اخه من چ یگوشه به گوشه  یامروز امارش از دستم دررفته ول با
 بگم...درخت اخه؟؟؟ نیا

 .... گفتمیم راهی و به باراد بد ب رفتمی و توخونه راه م.. دمیجوی پوست لبمو م یحالت عصب  با

 ...دمیتو موهام کش یدست

 ...دمیگز لبمو

 ... شهینم ینجور ی...انه
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 بود.... یخاک  یخاک با یکردم تقر دای گلدان پ ریاون گلها بالخره ز نیگشتن ب یبعد از کل لموی موبا یگوش

 تند تند شمارشو گرفتم...  یو با حالت عصب  دمیتو صورتم کش یبا شدت فوت کردم...دست  نفسمو

 رو برداشتن...  ی از چند بوق اقا بالخره رغبت کردن گوش  بعد

 + جانم؟ 

 ستم بهت نرسه.. زهر مار....مرگ..باراد فقط دعا کنم د -حرفش مثل اتشفشان منفجر شدم  نیا با

 ومد؟ی از گلها خوشت ن  زم؟ی+ چرا عزرفتیخنده اش رو مخم رژه م یصدا

 گــــ یخوایم

 حرفامو؟  یفهم یکنم؟؟؟ نم کاریمن باتو چ -دمیغر یوسط حرفش و عصب دمیپر

 جواب داد+ نه...   لکسیر  یلیخ

 .... زدمینفس نفس م تی عصبان از

 من....من... -

 موجود... نیبگم به ا یادم نداشتم...اخه من چ نیدرقبال ا یچیه

 ؟ یدار  یچرا دست از سرم برنم -

 کنه؟ ی بدون قلبش زندگ تونهیادم مگه م زم؟ی+ عز

 ... نیشل شد و سر خوردم رو زم پاهام

 ...دمین ی شینفساشو م یهزارتا معنا داشت..مات شده بودم...صدا حرفش

 دوباره و دوباره رو گونم سر خورد... اشک

 هق هقمو نشنوه... ی..دستمو محکم رو لبم گذاشتم تا صدادیلرزیاز بغض م چونم

 نفساش گوش دادم...  یفقط به صد و
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 کنم؟  کاریبا قلبم چ  من

 ....دیلرزیبدنم م تمام

 بدون اون.. بگوووو....   یتون یهم بگو بهش...تو هم بگو نم  زدتوی زجه م قلبم

 به جاش زبونم يه چيز ديگه گفت_ مهم نيســـ.. ولى

 م+هيچى نگوو...بهار بايد ببينمت وسط حرف پريد

 _ من نمى خوام 

 +االن جلوى درم يا مياى يا بد ميبينى.... 

گرد شدن...اينجا بود؟؟؟ به سرعت پريدم جلوى پنجره.. پرده رو كمى كنار زدم...جلوى خونه   چشمام
قورت  به ماشينش تكيه داده بود و اخماشم توهم بود...اينجا چيكار ميكرد....؟؟اب دهن نداشتمو 

دادم..مى دونستم هركارى بخواد مى كنه.. بايد مى رفتم..گيج بودم...نفس عميقى كشيدم و به 
 تو ميتونى افرين دختر... - خودم ياداورى كردم...

هر چى دم دستم بود پوشيدم...از پله ها پنج طبقه رو تند تند اومدم پاین...حوصله ايستادن  سريع
 براى اسانسور رو نداشتم..

 نيه پشت در ايستادم تا نفسم جا بياد....و درو باز كردم...با شنيدن صداى در سرشو بلند كرد..ثا چند

يه حالت خاصى بود..يه چيزى تو چشماش بود كه منو ميترسوند..چيزى كه من خيلى وقته  چشماش
 تو وجودم حسش كردم.. عشق...

 +سوار شو

 ارى همينجا بگومن هيجا نميام....كارى د -خودم اومدم و اخم كردم به

 چند قدم بلند خودشو بهم رسوند....  با

 +نمياى؟؟

 چشماش زل زدم _ نه  تو
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 تكون داد+ اوكى خودت خواستى... سرى

...و  نیهلم داد تو ماش بای دستاش شد و با خشونت تقر ری متوجه حرفش بشم بازوم اس نکهیقبل از ا و
 و زد..  یشد وقفل مرکز  ن یمغزم فرمان بده سوار ماش نکهیقبل از ا

 و تعجبم کم کم جاشونو به خشم دادن..  بهت

 ... دمیکش غی به در زدم و ج محکم

 رو...   یدر لعنت  نیباز کن ا -

 و روشن کرد و حرکت کرد.... نی توجه به جلز ولز کردن من ماش بدون

 ؟یر یبا توام کجا م  یهو -

 بهم انداخت که الل شدم  یز یتند و ت  نگاه

 + خفه شو  

 نگاش کردم...   یحرف بزن..حرص  یجرئت دار   یعنی نیکرد  ا ادیظبط و ز یصدا و

 میقراره بر یکدوم گور  نمیتا بب  شستمیمثل بچه ادم م دینداشتم با یا چاره

 ... هوووووووووف

 دوختم...  رونیازش گرفتم به ب نگاهمو

 .... دنشید یبرا  زدی دلم پر م کارکنم؟یالمصب و چ یدلتنگ اما

 خودمو حفظ کردم... ی گرفتم و قالب اخمو خودمو  یجلو یسخت به

  ی...و اصال هم نممیری نداشتم که کجا م یا دهی....و من واقعا امیبود که تو راه بود یدوساعت هی
 خواستم ازش بپرسم... 

بهم   ینه اما حس  ای شهیم ییای رو  یلیدونم خ ی...نمشکستیو م نمونیخواننده سکوت ب یصدا
 تو گذاشته....  یاهنگو برا  نیا گفتیم
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** 

 چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه  یپ در

 دانه به دانه چه عاشقانه یدیعشقم را چ گل

 

 من  یِ ایرو یکه خوش آمد نیبنش یآرام آتش به دلم زد آرام

 من  یبایز  یکشی جانه من شوقه چشمانه من عاشقها م نیتو ا نیا

 

 چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه  یپ در

 دانه به دانه چه عاشقانه یدیعشقم را چ گل

 

 

 ده یشهر دستش را بر کی و  یکرد انیرو نما دهیفصله عشقه ما رس دهیند ایتو دن مثله

 یتو هست نمیریمن چون که ش  کنمی ها م ستونیب یتو هست نممی بیهر چه م  یتو هست  نمید کفرمو

 

 به شهر خانه به خانه شدم روانه چشمت شهر   یپ در

 دانه به دانه چه عاشقانه یدیعشقم را چ گل

 

 جان  یبر دلت مهرم نشست ا یجان بعد ُعمر  یبه دست ا اوردم یتو را راحت ن من
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 نه گذارم؟یمگر من م دایندارم نه , غم شود پ  یتو در قلبم نگر عشق  جز

 

 من  یِ ایرو یکه خوش آمد نیبنش یآرام آتش به دلم زد آرام

 من  یبایز  یکشی جانه من شوقه چشمانه من عاشقها م نیتو ا نیا

 

 رضا بهرام(  -) گل عشق

** 

 شدم به دستامون ...  رهیدستم گر گرفتم...خ ییهویگرم شدن  با

 بودن...  خی کهیت هیمن که  یداغ داغ بود برخالف دست ها دستش

ش معلوم نبود... اخم هنوز رو صورتش رد انداخته بود تو صورت  یحالت چیبهش نگاه کردم..ه متعجب
 کنم؟ ر ی تعب یچ نکارشوی.... ا

 مرد بودم..  نیا ی فتهیشدم...چه قدر ش رهی خ  رخشی نم به

 دوست دارم؟  اشمیاگه بگم زورگو  نرماله

 بهم؟  دنیبگم اخماش جون م نرماله

 بگم دلم تنگ شده بود براش؟  نرماله

 مه؟یهنگ زندگا نیبگم صداش قشنگ تر نرماله

 ؟  دنشیبوس  یبگم وسوسه شدم برا نرماله

 ااایاسون نینه به ا گمیوجودش تنگ شده؟؟؟ تنگ که م یخوده خوده اش برا یبگم من دلم برا نرماله
  ی... ولکنم ی ، حسش م کنمیکنارم نشسته و من نگاهش م  یوقت یدرد تنگ شده..حت ینه دلم با کل

 بوســــ... هیبهونه له شدن تو اغوشش بهونه  گرهیبازم بهونه اشو م یدل لعنت نیا
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 # عشق جانم

 اخم کردن تورا  من

 کنم   ینم یعوض یبا کس دنیخند به

 را  تینداشته ها من

 کنم  یعوض نم   یکس یداشتن ها با

 چیکه ه تی تار مو کیمن  

 کنم #   یعوض نم  ایخوبمان را با دن   یخاطرات روزها یحت

 

 شدم رهیوقته بهش خ  یل یخ  دمیصداش فهم با

 زم؟ ی+ پسند شدم عز

دستش بکشم که محکم تر   ری کردم دستمو از ز یدهنمو قورت دادم و با حرص رو گرفتم...سع اب
 گرفت... 

 تحولش دادم...  یاخم

 ... کردیم یتوجه به من رانندگ  یب

 .... کنمی م کیخودمو کوچ  شتریب  ینجور ینزنم ا ی به مقصد حرف دنیگرفتم تا رس میتصم

  لیما مین  لیما میما ن ییجورا هی بود و  کی شدم....تراف رهی و با اخم به پنجره کنارم خ دمیکش یهوف
که   یها شلوغ ابانیو خ  دهیسر به فلک کش یاطراف نبود ...فقط برج ها یخاص  زیجلو...چ میرفت یم

 پر از هرج و مرج بود....

 خلوت تر شد ..  کی موندن باالخره تراف  کیتو تراف  یاز کل بعد
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 دیکش رونیباراد منو از افکارم ب  یدونم چه قدر تو فکر بودم که صدا ینم

 ؟ یشینم  ادهی+ بهار پ

 فرودگاه؟  میاومد یچ یبه اطرافم نگاه کردم...برا جیگ

 نجا؟یا یاومد یچ یبرا -

 رن؟ یم یبرن مسافرت با چ نکهیا ی که دلم ضعف رفت براش+ مردم برا دیخند

 مسافرت؟  -تر شد ظیاخمم غل 

 بشم...  ادهیتکون داد و اشاره کرد پ یسر 

 قفل کرد... نوی اورد و در ماش رونیب  یبزرگ بایصندوق عقب چمدون تقر از

 دستش به جلو اشاره کرد + برو  با

 ؟ یکنیکار م  یچ یتو؟ باراد دار   یگیم یچ -

 مسافرت.. میبر یدونفر  خوام ی..فقط م زمی عز یچ یانداخت+ ه ابروباال

 گرفته؟  تی شوخ   - دمیخند  ناباور

 میدار ازیاستراحت ن  هیهمه دردسر به  نی..بالخره بعد از امیجد یزد+ نه عشقم ..جد یشخندین
 ... گهید

 زد..گفت عشقم؟  خشکم

راحت   یل ی..قدرت مخالفت نداشتم...باراد عوض شده بود خ دیفرصت استفاده کرد و دستمو کش از
 دونم... ی ...نمکردی قه مابراز عال

 ..ستهیکه باعث شد با دمیتازه فرمان داد و دستمو کش مغزم

 شد؟یسمتم+ چ برگشت

 ولم کن..  امیجا نم  چیمن با تو ه ؟یمنو مسخره کرد -
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 پرت شدم تو بغلش..  بای که تقر دیتقال کردم دستمو بکشم..اما محکم تر دستمو کش و

 ...گرفتمیهم م  شیکرد...اگه جاش بود ات یمغزم اتصال  تمام

انداخت +  نیارومش تو گوشم طن یحرکت نداشتم...دستش رو کمرم نشست و صدا  قدرت
 ؟ یدیفرصت دوباره به خودمون نم هی...چرا زمی..اروم باش عزسیه

 باران.. -  دمینال

 به وجودم...   کردی م قیهنوز اروم بود و ارامش تزر صداش

 ..بهار؟  یخاطره است...االن تو فقط برام مهم هی+ باران فقط 

 مصممش قفل کردم  یقو یاشک الودمو تو چشما یچشما

 جانم؟   -اراده زمرمه کردم یب

 ؟ یبهمون بد یتون  یکردن...م  یدوباره زندگ یفرصت برا هیزد+ فقط   یجذاب  لبخند

 که درواقع حرف دل منم بود... یینگاهش هزارتا حرف نگفته داشت...حرفا  تو

 فقط حرف مردم؟  رم؟یفرصت و از خودمون بگ نیا چرا

برام؟    شهیناراحت م شونیکی جنازه   عیتش ادیم شونیکی خروار خروار خاک دفن کنم   ریدلمو ز من
 ا کنم؟نه بلند و محکم...پس چرا من خودمو فدا کنم..بارادمو فد هینه...

دوباره باهم بودنمون    یفرصت برا شهیفرصت داد...م هی شهیبجنگم...اما م ستمیبلد ن من
شدن اراده   رهیچشما بهم خ  نیا ی وقت  تونمیم یباشه...چطور  نشیو اخر نیاول  دیکه شا یداد....فرصت

 نگه دارم... یامو قو

 محضه... یکیفقط تار  دونمیبدون باراد تجربه کردم  م ی...من زندگستمین یقو من

 خراب کنم..  مو یخودمو به قعر چاه بندازم...چرا خودم زندگ  یدست یچرا دست پس

 اشتباهه.. ن ینه ا زدیم  ادیشده بود...مغزم هنوز فر داریبعد از مدتها قلبم ب انگار
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 شهیدرسته عشق هم نی..اره بهار اگفتیم یو با خشوند  روندی قلبم با سماجت اونو به عقب م یول
 ... یتونیراه باشه...تو م  نیاگه سخت تر یباشه...حت  میتصم نی اگه بدتر یاست حت  نهیگز ن یتربه

 ..که باعث شد اخم کنه...دستشو باال اورد و اشکامو پاک کرد...  دیچک اشکام

که انگار از اولش نبودم   ی..جور  رمی نکن نفسم...م هیگر دم یجوابمو ..فهم دمیلب گفت+باشه..فهم ریز
 نکن..  هیتو فقط گر

 تمونیبه موقع نکهیبدون ا ارمی از اشتباه درش ب نکهیا یمهابا تمام صورتمو پر کرده بودن برا یب  اشکام
بود ..نه به خدا که نبود تنها فقط خودش مهم   شمیباراد پ یمگه مهم بود وقت  میکجا نکهیفکر کنم ا

  یعوض نم نویا زیچ چیود..و هکه بخوان انگ بزارن رومون ...باراد شوهرم ب   یمردم  یبود..گور بابا
 کرد...

 *"...دمیدوتا پام بلند شدم وبوس رو

 *** 

 

 خوششو بهم نشون داد..   یرو یهمه مدت دوباره زندگ   نیباالخره بعد از ا که

 .!..دمید یلبخند خدا رو م انگار

 

 ...دیارز یم ایدن هیرو لباش بود، که به   یلبخند

 ؟یدی..فهم یبر  ییبدون من جا یحق ندار   -زدم لب

 بردم..اوووف  یپ  تمونیخنده از ته دل...اشکامو پاک کرد..تازه به موقع هی..میدیخند

بودن متوجه  کیکه نزد ینکنه اما چن نفر  یبه ما توجه  یمحوطه اونقدر شلوغ بود که کس خداروشکر
 ...سرخ شدم..ی..وازدنی شده بودن بهمون پوزخند م

 سراغت.. ادیم  ریگوشم پچ زد+ اخ من قربون اون خجالتت برم که د کنار
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 مخواد بگه...خنده اش که تموم شد ..  یچ  کردمی چپ نگاش کردم منو بگو فکر م چپ

 شد بجمب.. ریبهار د یباال+ وا  دینگاه به ساعت جفت ابروهاش پر با

 شتم.. با خواست خودم همراهش قدم بردا نباری...و من ا دیدستمو کش عیسر و

 ....میکه شاهد عاشقانه هامونه قدم گذاشت یما دست در دست هم به شهر  و

 ...ینگران  چیه بدون

سوار   یتیامن  ی...و استرس داشتم..بعد از انجام کارهاشدمیم  مایبار بود که سوار هواپ نیاول من
 ... میشد مایهواپ

 نفس مو حبس کردم از شدت ترس....  میها که نشست یصندل رو

 ..... زمی داد+ اروم باش عز یگرمش کنار گوشم بهم انرژ  یصدا

 بسته..  خیخون تو رگام  کردمی نگفتم..درواقع حس م یچی..هدیلرزیاز ترس م دستام

 دونم... یقدرت تکلمم و  ازم گرفته...حاال ربطش و نم  و

 دمو پر کرد..اغوشش مسکنه؟تمام وجو  تیداد..حس امن هیمنو به خودش تک  اروم

 

 # فدات بشم من 

 جان  ارامش

 تونمیکه م هیهات تنها جا  شونه

 کنم هیبا جون و دل بهش تک  

 کنم#  تی احساس امن و
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 بهش فشردم... شتریزدم و خودمو ب  یلبخند

 دونم؟  یکنم که اخرشو نم فیقصه تعر هیبرات  یخوا یرو سرم گذاشت و اروم زمزمه کرد+ م چونشو

 کن...  فیتعر -رو لبم نشست   یلبخند

 + دوست دارم... 

 هم نشدم... مایمتوجه اوج گرفتن هواپ یکه حت ی...جور دیوجودم لرز تمام

  مایهواپ یکه انگار درتمام فضا دیتپ  یم  دیکشم...قلبم اونقدر شد یحس کردم نفس هم نم یحت
 .. شدیپخش م

جمله به ظاهر ساده رو   نیام تحمل ا جنبه  یقلب ب نی ...من عادت نداشتـــ..نه بهتره بگم ایلعنت
 نداشت.... 

نگفته   یمن حرفها نباریتونستم تو چشماش نگاه کنم هم خجالت هم.... و ا یپس زدم نم اشکامو
 دوست دارم...  -وجودم و به زبون اوردم 

 ...ارمی رو به زبون ب  یجمله دوحرف نی تند شدن...انگار انتظار نداشت من ا نفساش

 خورد..   یتکون بد مایبزنه ...هواپ یحرف نکهیاز ا قبل

تو حلقش بودم...اما...از  بایکردم...تقر کیبه باراد نزد شتری و خودمو ب  دمیکش یف ی خف غی از ترس ج که
 دادم... یترس چشممو محکم رو هم فشار م

 ...ن یبود هم ییچاله هوا هی...فقط زمیعز ستی ن  یچی داشت ارومم کنه+ بهار ..ه یسع باراد

 یعاد  ری غ زی انگار اوناهم به چ ومدیسرو صدا از هر طرف م یتر شده بودن....صدا  دیها شد تکون
 شک کرده بودن... 

 باراد دورم محکم تر شد....  یدستا حلقه

  نیمن هم یعمر خوشبخت  یعنی.؟ خداجون  شدیم یچ هی کرده بود...اگه  سیخ  رهنشوی تمام پ  اشکام
 ؟خوشحال باشم؟ چرامن دیقدره؟ من نبا



 یباران بهار 

191 
 

 ....بهم اعتماد کن شهی..بهار اروم باش تموم م سی+ ه

 بشــــ... یز یچ هیترسم باراد ..اگه  یم -هق گفتم باهق

 ....اروم باش... شهینم یچی وسط حرفم+ ه دیپر

 که ارومم کنه...  گفتیم ینجور یمن ا یبود...اما برا  یپر از نگران صداش

 کمکمون کن..  ایخدا

 برگشت... یدوباره به حالت عاد  یکم کم کمتر شد ....و همه چ تکونا

 حبس شدمو فوت کردم...زهر ترک شدم..  نفس

 شمینم  مایسوار هواپ گهی من د -هق گفتم باهق

 ....اروم باش...تموم شد...  زمی + باشه عز

 شد..  یپاک کرد...+ چه سفر  اشکامو

 هنوز که شروع نشده... -

 ؟ یدیبهم م یقول هی+ 

 ؟ یچه قول - د یرو صورتم کش یدست

 کرد+ تو قول بده.. یپافشار 

 دم یباشه قول م -

 .. زننیم شمی هات ات هینکن....گر هیوقت گر چیه گهی+د

 و ماتم کنه... شیک ی مرد بلد بود چجور  نینگاهش کردم...ا فقط

دادم و اروم و   هی( من سرمو به شونه اش تک میقراره کجا بر دمی) همون موقع فهمشیبه ک  دنیتارس
 ... دمیخواب   یدغدغه ا چیبدون ه



 یباران بهار 

192 
 

 .. میدیرس زمیشدم+ بهارجان..عز داریباراد از خواب ب یصدا با

 شده بودن.. ادهیهمه پ بایبه اطراف انداختم تقر  یجیگ نگاه

 .. میخارج شد یکوفت  یمایاز هواپ باهم

 ..میشد ادهی لوکس پ یل یخ یل یهتل خ  هی یدربست گرفت و ما جلو هی باراد

 ... میباز مونده بود...خودمو جمع و جور کردم و همراه باراد وارد اون هتله شد دهنم

 ..با عرض پوزش(  دی تصور کن  شویهتل لوکس تو ک هی) خودتون 

 ... میاز قبل اتاق رزرو کرده بود..ما فقط مدارکمون و داد باراد

 .... میاتاق به سمت اسانسور ها حرکت کرد دیگرفتن کل  با

 .. 456تو طبقه چهارم بود...اتاق   اتاقمون

 ...باراد درو باز کرد و اشاره زد برم تو.... میکرد دایگشتن اتاقمون و پ یاز کم بعد

 دم...دهنمو قورت دادم وارد اتاق ش اب

 البته که من از خدامه... م؟یاتاق بخواب هیتو  دیاالن منو باراد با یعنیخدا .. یوا

 ....اما

 شده؟  یز یباال+ بهار چ  دمیمتر پر3 بایباراد تقر یکالفه فوت کردم...با صدا نفسمو

 نه چطور؟  -تند تکون دادم سرمو

 باال انداخت+ پس چرا وسط اتاق خشکت زده؟   ابرو

 .. ینجور یهم.. یچ یهان؟ ه -

 ..ذهنمو بخونه خواستی...انگار مکردی دقت نگام م با

 خواستم دروغم و بفهمه..  یگرفتم..نم زشیت  ینگاه از چشما عیسر
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 و وادارم کرد بهش نگاه کنم  ستادیروم ا روبه

 ه؟ی وونگ یکرده بود اگه بگم جذاب تر شده د اخم

 + بهار؟ 

 جانم؟  -

 ؟ یترس ی+ تو از من م

 نه ، نه  -گفتم عیسر

 به سمتم خم کرد..  یزد..سرشو کم   یپوزخند

 اونقدر اشغالم که بــــ.. یبهار؟ فکر کرد یکرد یفکر  ی+ تو راجب من چ 

 ازم گرفت ..  شو یبه موهاش زد ...نگاه عصب یچنگ کالفه

 .. کردمی رفتار م یاونجور  دی..خراب کرده بودم...نباکردیداشت خفم م بغض

 بهاره ( رفتار کردم..  تی ذهن نی) با عرض پوزش ا یستان ریدب  یدختر بچه ها مثل

 بود...لعنت به من...  ستادهیکه تو اتاق بود ا یبه پنجره ا پشت

 بهم فشار دادم...به سمتش قدم برداشتم و از پشت بغلش کردم... لبامو

 ...یکن ی باراد تو اشتباه فکر م-دمیبهش چسبوندم با درد نال خودمو

 ...دادیرو دستم حس کردم ..سکوتش عذابم م دستاش

 گرفته بود..  میگر

 خت ی ریم شتریاشکام  ب   زدم یکه م یهر حرف  با

...فقط  یار ی وقتا اشکمو درب یبعض  ی..تازه اجازه دار اری باهام دعوا کن... اصال حرصمو درب -
 ؟ یدی..فهمچوقتی ...هیتنهام بزار  یحق ندار   چوقتیبعدش...بعدش زود بغلم کن...ه
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 تو بغلش ...  د یمنو کش یحرف  چیسمتم برگشت بدون ه هب

 تو اغوشش فرو رفتم... شتری..و ب  دمیکش  رهنشی به پ یچنگ

 گوشم پچ زد+ باشه ...باشه عشقم..اروم باش..من اشتباه کردم  ریز

 د ینه من اشتباه کردم بخش -..سرمو تند تکون دادمرونیتو بغلش اومدم ب  از

 خودم سوخت چه برسه به باراد.. یجمله رو مظلومانه گفتم که دل خودم برا نیا نقدریا

 .. ی...پر از حس ناب خوشبختیشونیبوسه رو پ هیسهمم شد  که

 ؟ی دونستیداد بهم+ عشقم م یاش زندگ زمزمه

 رو؟  یچ -

  

 صدات.. کنهی; ارومم مدنتید کنهیبودنت.. ارومم م کنهی+ارومم م

 امش من درکنار توعه..ارامش من خواستن توعه..خنده هات...ار کنهیم ارومم

 

 قشنگه یل یخ یزندگ  -از ته دلم  دمیخند

 یکه تو باش  یبه شرط  اما

 تا شاد باشم  یباش  تو

 با وجود تو خوبه...  یبخندم... زندگ  شهیتا هم یباش  تو

 شدنات...  ی...خنده هات ...عصباناتیمهربون نیا

 ... کنمیرو با جون دل قبول م همه

 رو با تو دوست دارم فقط تو...   یزندگ
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 مابود... یاتاق شاهد عاشقانه ها نیدوباره  ا و

شد  دای...ادمش ..اون ادم درسته که پیکن دایادم درستشو پ دی...تا ابد وجود داره..فقط باعشق
  یحت ییجاها هیسخت باشه... شترمیب دیسخت نباشه هااااا...نه ...سخته..شا نکهی...نه ایخوشبخت

 شدن..  ی...قربانیاون بگذر  یخوشبخت  یاز خودتم برا دیاب

و  شهیخواهرم هستم...هم ونیمد شهیما باران بود..من هم یزندگ ی...قربان خوادی م یقربان عشق
 ...رهی نم ادمیوقت  چیکه بهش داده بودم ه ی...و قولشهیهم

 باراناشو خوب بزرگ کنم... نکهی...استادمینفسم سر عهدش ا نیکه تا اخر یقول

 ...ختمیعشقمون ر یپا  مویکنم...و باراد من تمام زندگ خوشبختش

هارو   میهمون تصم  میاگه دوباره به عقب برگرد دیوقت..و شا چی...هستمین  مونیوقت پش چیه و
 که بارانا رو با عشق بزرگ کنم...  کنمیم وی....من تمام سعم رمیبگ

 عاشق ادم درستش بشه... دمیم ادی بشه..نه..بهش  یعاشق هرکس هنکیبدم..نه ا  ادیعشق و بهش  و

 شب پر از عشق...  هیشد...  مونیخاطره زندگ نیشب بهتر اون

اما لحظات   میلحظات بد هم داشت  دیکه شا یزندگ هیو شروع کردم... دیجد یزندگ  هیمن اون شب  و
 بودن...  شتریب  یل یخوبش خ

 .. دیچی پ ینفسهامون بود که تو اتاق م یشب فقط صدا اخر

 ...زدی ..اروم مکردمی قلبش گوش م یستبرش بود..و به صدا نهیرو س سرم

 ...دادیمنه...دستشو تو موهام حرکت م یاهنگ زندگ نیصدا بهتر نیا

 دوست داشتن  یعنیعشق  گنیصداش دوباره قلبمو به تپش انداخت+ همه م 

 داشتن...مثل تو  یک ی یعنیعشق   گمیمن م اما

 سبزش غرق شدم...  یچشما تو
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 تو تک تک سلوالم رسوخ کرده بود...  ارامش

 ...میبهم بد یقول  هی ایب -

 ؟ی+ چه قول

اول   تینره و الو نیصداقت تو رابطمون از ب  چوقتی، ه میهمو داشته باش یها هوا یتو غم و سخت-
 قبوله؟ میهم باش یزندگ

 زد+ قبوله  یلبخند

 ی که هست یمرس-

 کرد+ عاشقتم.... یبه خودش فشرد وزمزمه ا  شتریمنو ب 

 ..... یاوج خوشبخت یعن ی قمیعم  لبخند

 

 

 ســـــــــــال بـــــــعـــــــد.... 13                                   

 

 

که خوشحالم.... خوشحالم از   یا ندهیدگرگون کرد.. ا ندمویکه ا یزدم و غرق شدم در گذشته ا یلبخند
 ها رو گرفتم میتو اون لحظات اون تصم نکهیا

 هیپر از ارامش و سرشار از عشق و محبت.... من تو  ی...زندگ سازنیم  مویکه االن زندگ ییها میتصم
بارانا   ییبای و ز ی به مهربون یکالم خوشبختم..... خوشبختم که بارادم و دارم ... خوشبختم که دختر 

گذشت..    رتتو حس  میزندگ  شتری ... خوشبختم خدا...من برو دارم  ایدارم... خوشبختم که پسرم برد
 نی... اما االن تو ازهااایچ یل ی... حسرت داشتن خ یزندگ هیحسرت داشتن خانواده... حسرت داشتن 

 ونیمد مهیکه تو زندگ  یارامش نی... االن من خوشبختم و ایچ یندارم... ه ی حسرت  چینقطه من ه
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و همه  شهیهم نکهیدارم به خودش به ا مانیا نکهیتنهام نذاشت... ا یط یشرا  چیهم که تو ه ییخدا
غفلت فراموشش کرده بودم اون بازم هوامو داشت    یکه من از رو یی زمانا یجا حواسش بهم بوده حت

... و  م یاون باال ونیمد دمیرس  یخوشبخت   تیاالن به نها نکهیا مویزندگ  نیو مواظبم بود.. من ا
  نیدر درگاهش خواهان تداوم ا کنمیکه در حقم کرده رو شکر م   یطف و محبتل نیا شهیو هم شهیهم

  یکه به داشتنش م یباشه ... مواظب خانوادم... خانواده ا میخودش مواظب زندگ  نکهیا میخوشبخت
 بالم ... 

 

 ! یزنــــــــدگـــــ  ییبای # ز

 ست ین م یاوریبدست م درانچه

 ی زنــــدگ ییبـــایز

 میکه رفته ا  ستیراه به

 ی ن یسرزم چیدر ه ما

 می کنـــ ینمــــ  یزندگ 

 ما  یقی حـــقـــ منــــــزل

 که  ستیکسان قلب

 #میدار دوســـــــتشان

 

 گذشته فاصله گرفتم! نی ریتلخ و ش   یدور کمرم از خاطره ها یحلقه شدن دست با

رو لبم نشوند سخت نبود    ینی ریعطرش لبخند ش یبو دادیو قلقکم م خوردیبه پشت گردنم م نفساش
 تونه باشه...   یم یک نکهیا دنیفهم

 قلبم رو به تپش انداخت  شهی بمش مثل هم یصدا
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 خانمم؟   یکردیفکر م ی+به چ

 به سمتش کج کردم_ به گذشته  یکم سرمو

 م؟یمگه قرار نبود فراموش کن زمی کرد+ عز یا خنده

تونم  ی من نم  دنیم  لیمنو تشک یه در گذشته افتاده زندگک ی باراد اتفاقات  یچرا ول -زدم یلبخند
 من هستن... یاز زندگ یفراموششون کنم اونا جزو

از گذشته تجربه کسب  یتونیتو فقط م یکن  رشونیخودتو درگ  دینبا یول  زمیعز دونمیزد+ م یلبخند
 ... یکن  رشونی و حالتو درگ یزندگ   نکهینه ا یکن

...عشقمون شهی....مثل همحرفاشو قبول دارم نکهیکردم ا دینگفتم درواقع فقط با نگاهم تا یچیه
مطمئنم بازم بارادو   رمیها قرار بگ   تی اگر دوباره تو اون موقع نکهی... ان یو اتش ت ی نها  یمثل قبل بود ب

 ....یدیترد چی..بدون هکنمیانتخاب م

 

 به صورت خـــــــــاص#  یعمولادم م هیدوست داشتن  یعن ی# عــــشــــــق 

 

..*" ... نفسمو کالفه سوزوندیداغش پوستمو م یچشمام رو لبم سر خورد .*"...نفسا یاز رو نگاهش
از تو  شدی م نویباز زل زده بود به ما نگاه کردم... بارادم کالفه بود ا شی که با ن  ایو به برد  رونیدادم ب

  نکهیبهت بگم قبل از ا دیرص گفت+ چند دفعه باتو موهاش زد وباح  ی،کالفه چنگ دیحرکاتش فهم
 تو اتاق اول در بزن ؟ یایب

 مزش زد  یحرف ب  نیبه ا یباز جواب داد* صد دفعه...... و قهقه ا شی باهمون ن  ایبرد

 جمع کرد...    عیبهش رفتم که خندشو سر یغره ا چشم

 به کارش  کنهیواقعا که چه افتخارم م -

   نی *اخه مامان مهمونا امدن شما هنوز تو اتاق
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 شب هرچقدر دوســــ...  رونیب  انیابروهاشو انداخت باال * زشته ب یباحالت بامزه ا و

با خنده  عیبرداشتم و به طرفش پرت کردم که سر زی چ هی زیحرفش تموم بشه از روم  نکهیاز ا قبل
که  نیرو زم  یگمشو از جلو چشمام تا نزدم پهن ش -زدم غیداد در همون حالت با حرص ج  یجاخال

 باخاک اندازم نشه جمعت کرد 

 شد...  میج  عیسر ایبرد

که اونم خفه   دمیکش غیج  هیاخرسر  کردیترم م  یحرص دی خندیبارادم م کردمیلب غر غر م ری ز باحرص
 جذبه.. گنیم نیشد بله به ا

 ...  میمهمونا و بهشون خوش امد گفت  شیپ می کردم با باراد  رفت  دایکه پ  یاز ارامش نسب بعد

 دن ی* مامان مامان رس

برقو    یکی... همه به تکاپو افتادن  گفتیتند تند م زدی م غی ج  یکه از خوشحال یدرحال ایبرد نویا
اروم دستمو  یاسترس داشتم ... دست گرم یلیخ   میپنهان شد ییهم جا هیخاموش کرد و بق

چشمک جوابمو داد... خندم  هینسارش کردم که با   یپر محبت یفشرد....اروم شدم و لبخند
 من... یدوست داشتن وونهیگرفت...د

 

 # یکش یرا به رخم م  تیمردانگ ی#فشار ارام دستانت را دوست دارم وقت

 

تو در   دی کل  دنیچرخ یکه صدا  میشد بود ین یکه امروز زم مونیدر سکوت منتظر فرشته اسمون همه
 پر از نازش گوشمو نوازش داد... ینفسمو حبس کرد... وصدا

 ساله شده تمام تارو پودم...   13که   ییصدا

 ...اااایبری حوصلمو سر م یدار  گهید ایتان ی+ وا

 فضول خانم...  گمیسرمو برو تو بهت م ی*اه... خورد
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 + فضول عمتـــ....

 میخوند کصدایهمه باهم  حرفشو تموم کنه چون  نتونست

± happy birthday barana 

 

اهنگ تولدت مبارک   کصدای شده بود...دستشو با بهت رو صورتش گذاشته بود به ما که با خنده  شوکه
 ...کردی نگاه م میخوندیم

و دراورد...همه  غشیکرد و ج یو تو صورت بارانا خال  یفرصت استفاده کرد و برف شاد نیاز ا ایبرد
 ...دنیخند

هم مثل موش سرشو   ای رو صورتشو پاک کرد و برد یچپ چپ نگاهش کرد و بادستش اون برفا بارانا
 هااا...  وونهیانداخت...خندم گرفت..د نیپا

 گردوند و با لبخند از همه تشکر کرد و اخر به سمت ما اومد   تی نگاهشو تو جمع بارانا

 چه قدر زود بزرگ شددختر کوچولوم... نکهی...به اکردمینگاهش م یق یلبخند عم با

که به خواهرم   یتونستم به قول نکهیخوشحال بودم از ا یچه قد اون روزا زود گذشت...ول  نکهیا به
 اظب دخترش باشم و بودم ...مو نکهیباران داده بودم عمل کنم... به ا

 دخترتو چه قدر بزرگ و خانم شده؟؟ ین یبی م باران

دستشو دور دخترکش   ی قیکرد و بارادم با لبخند عم زونیخودشو از گردن باراد او طنتی خنده و ش با
 گوشش ارووم نجواکرد...  ری حلقه و ز

من مورد لطفش   نباریومد و اا رونیشد از بغلش ب  ری از پدرش س یرو موهاش زد و بارانا وقت یا بوسه
 زمزمه کرد  یواقع شدم...و محکم بغلم کرد و با خنده و خوشحال 

 ... کردمیشدم ...فکرشم نم ریمامانم...واقعا قافلگ ی*مرس

 قابل دختر کوچولومو نداره -کردم  یا خنده
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جوابمو داد+ واقعا  یهنوزم دستش دور گردنم حلقه بود و با اخم بامزه ا یامد ول رونیاز بغلم ب  عیسر
 دختر کوچولو؟ یگیتو هنوز بهم م مهی سالگ 18...امروز تولد  یکه مامان

 ..زکمیعز یخودم  یمن همون بارانا کوچولو دوست داشتن  یتو صد سالتم بشه برا -

 نگاهم کرد و ازم فاصله گرفت... یق یلبخند عم با

  کردیم خشیکه توب دمیشنیصداشو م بردی و همونجور که به طرف اتاقا م دیت دخترکم و کشدس  ایتان
 لباســـ... ای +اگه دل و قلوتون تموم شد گمشو ب

 حرفشو بشنوم.... یازمون دور شده بودن و نتونستم ادامه  یلیخ گهید

 وسط..  ختنیرفت ضبط و روشن کرد جوونا هم که االف ر  دیتند دو ایبرد

و سرمو با تاسف تکون دادم...از باراد   دمیخند زی زریانگار دختره ...ر دادیقر م نیهمچ  ایبرد نیهم  یکی
  دیکه شا یی...دوستانمی نازن یجدا شدم به سمت خانمها رفتم..دوستا زدی از مردا حرف م یکه با جمع 

 تنهام گذاشتن... میبد زندگ طیکه تو شرا ییبه تمام اون دوستا  دیارز یباهاشون اشناشدم اما م رید

 +چه چل چراغه چشات؟ 

 گفت  طنتی ساره با ش نویا

 بعد ناراحت باشم؟   نمهیتولد بهتر-دمیخند

 شد...  دنمونیگفتن که باعث خند یدار یباهم ردو بدل کردند و اووووووه کش ینگاه همه

بارانا اومده   کهن یا دنیساکت شدن مجلس فهم هویکه با  میدیخندیو م میزدیحرف م  یاز هر در  باهم
 سخت نبود...

شده بود...تو اون لباس مثل فرشته هاشده  بایاون سمت نگاه کردم که خشکم زد...چه قدر ز به
ازش چشم  یتنها ارزومه...به سخت نی..انمیبب  شویعمر بده که خوشبخت  یبهم اونقدر  ایبود...خدا

 بود..  یاراد ریکه تو حرکاتش غ ییبای...ناز و زداشتیگرفتم...ارام و خانمانه قدم برم

 من.... پرنسس
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 کنم... فیو توص   زمیعز یباهاش بارانا تونمیکه م یکلمه ا تنها

 ومات...  شی ک  ییجورا هینگاهمو به باراد دوختم...اونم مات شد بود... ناخوداگاه

قورت دادم من حق نداشتم  یرو گلوم حس کردم که به سخت یغض کهنه ابود که ب یز ی نگاهش چ تو
 به خواهرم نه.. یحسادت کنم اونم به ک 

برگشت....و بارانا به اصرار دوستاش رفت وسط و به   شی همه از بهت درومدن جو به حالت اول  یوقت
....با  دنیرقصیم  و زدندیو گه گاه دست م گشتندیشروع به رقص کرد دخترا دورش م  یحالت ماهرانه ا

 بوده و هست....  میخوشحال شهیهم شی به رقصش بودم....دخترکم ...خوشحال رهی لبخند خ

هم که باشه نوبت   ینوبت  دمیادامه داشت که با اشاره باراد فهم یکوبی رقص و پا نیا یچند ساعت هی
 .... کهیک

و به  میکه سفارش داده بود یسه طبقه ا کیهم همرام به اشپزخونه امد و با کمک هم ک سانیپر
باهم اهنگ تولدت مبارک   کصدایهمه هم  میبرد میکرده بود  نیبارانا تزئ یکه برا  یگاهیسمت جا

 ....خوندنیم

  نیبا ا بگم یوضعو داشتن اخه من به باراد چ  نیخندش گرفت....البته همه هم  دیو د کیتا ک  بارانا
 انتخاب کردنش... کیک

 نوشته شده بود  ییبا ی بود و روش با خط ز  یپرنسس یصورت  کیک

 ی اذر ماه هی+ 

   طونی اونقدر ش دیبا

 باشه  ونهیود

 بهش بگن:  نویدائم ا که

 بس کن  یوا

 یکرد ونمید
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 عاقل شو..!  یکمی

 من تولدت مبارک  وونهید

 

گذاشتم و روشنش کردم و همون لحظه اهنگ تولدت مبارک پخش شد و   کی رو ک 8و 1 یها شمع
 کردن  شی با لبخند همراه هیبق

 

 یتو مثل قرص ماه ییبایز

 ی اهی از تو باشه رنگ س دور

 تولد تولدت مبارک  

 ی اله شهیتا هم  یبخند

 ز ی اون تک گل پا ییتو

 با یباغ ز هی ونیم

 ن یامشب خالق ا ییتو

 رولب ما  یخنده ها 

 تو  یماه اسمون مثل

 یدیاز عشق و ام  پر

 ییاز خدا هیهد هی تو

 ی دیبه دست ما رس که

 من زاده مهر  گل
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 ی مهربون ایدن هی با

 ماه ابان یهوا تو

 ی از عطر جووون  پر

 ی دیام کیطلوع  تو

 اهل اذر  یهست اگه

 چه قشنگ زی پا فصل

 بهتر  شهیتو از هم  با

 یکه هست یهر ماه اهل

 مبارک  تولدت

 ی شستگل ن ونیم تو

 مبارک  تولدت

 تولدت شد  شب

 ز یستاره لبر از

 پر کرد  اسمونو

 ز ی کمون پا نیرنگ

 امشب میجمع شد همه

 به خاطر تو  فقط

 تر از تو امشب  زیعز

 ست یما ن  نیتو ب  یکس
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 ز ی پا یبرگا گمیم

 عاشقونه  برقصن

 نگاهت  نیا یبرا

 شاد و مهربونه  که

 شمع ها رو فوت کن ایب

 ی صد سال زنده باش تا

 ی باش ندهیخوش و پا شهیکه هم یاله

 تو برامون  یز یعز چه

 مبارک  تولدت

 ی که زاده خزون یا

 مبارک  تولدت

 ی چه خوبو مهربون تو

 مبارک  تولدت

 مبارک_سهراب بهراد..  تولدت

 

 !می#من دختر اذر

 ... زی سوم پا فرزند

 !!ستی زیو احوالم پا حال

 ...یافتاب  یساعت



 یباران بهار 

206 
 

 ...یابر  یساعت

 ...یطوفان  یگاه

 

 سبز....!#  شهیهم یول

 

 اهنگ..... انیبا پا کردیفقط بالبخند بهمون نگاه م بارانا

 نیگفتن نـــــــه....بارانا شوکه نگاشون کرد..همه از ا هویخواست شمع ها رو فوت کنه همه  تا
 اول ارزو کن.. زمی+عزخنده..که پرهان به حرف امد   ریحرکتش زدن ز

  ههیشـــــــ هوی  نایکه ا یجور   دمیترسی...واال منم بودم مدیترس زمی...عز دیکش  یقیعم نفس  بارانا
 ....واال... دیترسیهم بود م  لیف دنیکش

 منو پدرش چرخوند  نیتر کرد و نگاهشو ب  قیلبخندشو عم بارانا

 +بابا مامان لطفا 

 دستاشو باز کرد و با خنده نگامون کرد  و

و به سمتش رفتم و دستمو دور کمرش حلقه کردم و *"..بارادم به   دمیبه روش پاش یپر مهر  لبخند
 موهاش تو بغلش گرفت... دنیسمت چپش رفت و با بوس

 فوت کنه  شویسالگ18شمع  نکهینگامون کرد و قبل از ا کمی بارانا

 اا  روزا نیبهتر  یکرد+ ارزو زمزمه
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 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام و

 

┤───  ♭♪♫♬♩  ───├ 

 

 ●♪♫ که آواره بمانده…  ست،یدرد آلود ن؛ی آم مرغِ 

 ●♪♫ ـــن… یآم مرغِ 

 ●♪♫ خانه… دادی ب نیا یِ تا آن سو رفته

 

 ♫●♪آب و دانه ینه سو ،یز رنجور   گریرغبتش د بازگشته

 ●♪♫ چاره بمانده یرا، در پ  شیروِز گشا  نوبتِ 

 ●♪♫ ــــن…ی مرِغ آم ــن…یآم مرغِ 

 

 

 

 ●♪♫ ـــن…ی مرِغ آم ــن…یآم مرغِ 

 ●♪♫ درهم وندشانیپ دهدیمردمان را، م دهید جور

 ●♪♫ ُخسران باِر آنان کم  أسیکند از  یم

 

 ●♪♫ ــن… یآم مـرغِ 
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 ●♪♫ نهان را یبا هم، آرزوها کینزد نهـدیم

 ●♪♫ــــن… یآم مـــرغِ 

 

 ( یبان   نی_ امنی) مرغ ام

┤───  ♭♪♫♬♩  ───├ 

 

 ....تونیبابت همراه ممنون

 ...کنمی م میتقد زمیرمان و به پدر و مادر عز نیا من

 ن یکه بود یو مرس کنمی م ژهیکردن تشکر و میار یرمان   نیخوبم که در نوشتن ا یاز دوستا و

 انی : مائده نادرسندهینو

99/2 /17 

 اتمام:   ساعت

 شب  مهی ن 1:33

   

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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