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 ... مانم  یم تیو من کنار خنده ها رندیچشم ها ابر ها درگ نیا پشت

 ... یعاشق يلحظه ها در

*** 

مائده که مدرسه است کالس . خونه نباشه  یفکر کنم طبق معمول کس. و انداختم و در خونه رو باز کردم  دیکل

... اتاق  ياومدم تو. پدرم هم که مغازست . هاست  هیاز همسا یکی يمادرم هم که حتما خونه . داره  یتیتقو

 يرفتم تو...  دمیهم گرسنه خواب شبید ،صبحونه که نخوردم ... گشنمه  یلیخ... گوشه انداختم  هیرو  فمیک

... مونده  شبید ياز غذا کمیخداروشکر ... و باز کردم  خچالیدر . کنم و بخورم  دایپ يزیچ هیآشپرخونه بلکه 

، با سر انگشت شست پام  ستمینشستم پشت س... نون برداشتم و رفتم تو اتاق  کهیت هیرو با  ینیزم بیکتلت س

جلوم  ذاشتنیهر چند االن سنگ هم م... خوشمزست ... اممم ... لقمه از کتلت خوردم  هیو روشن کردم و  سیک

 . ادیمنتظر شدم صفحه باال ب... خوردم  یم

با . کنم  یم یمتوسط زندگ يخانواده  هیتو ... مه سال 21...  یسال دوم پزشک يمن راحله ام ، دانشجو خب

خونه و دوست داره  یم یاونم تجرب...  میدار یسال اختالف سن 4با خواهرم ... مادر و پدر و خواهر کوچکترم 

حاال . بوده  ایبرامون مه میداشت ازین یخداروشکر هر چ... متوسطه  مونیوضع مال. پزشک مغز و اعصاب بشه 

مادر و پدرمون  میدونست یو م میداشت ازیکه واقعا ن يزیچ...  میبخوا يزیچ هیهر روز  نکهیه ان یگم هر چ یم

شهر خودمونو  یدولت یسال دوم تونستم پزشک. خونم  یدانشگاه اصفهان درس م. اونو دارند  ي هیته ییتوانا

 .کم نذاشته بودم ... داشتم  اقتشویهم ل شییخدا...  یمسه رق يرتبه  هیبا  ارمیب

زنم و وارد  یاسم و پسووردمو م... آهان باالخره اومد ...  نهییصفحه باز شد ، چقدر سرعت پا نیحاال اگه ا خب

انجمن  هیتو . که سر نزدم  شهیم يدو هفته ا کیخب نزد... امیتا پ 10... دارم  امیاوه چقدر پ... شم  یانجمن م

 . ستیبد ن یواسه سرگرم...  شهیم یسال 4 کینزد... عضوم 

: کنم نوشته  یاش از دوستم سحره ، بازش م یکی... تاش  3مونه  یم...  یچیه غهیهاش که تبل يسر هی خب

 "... ذره شده  هی؟ دلم برات  ستین داتی؟ چرا پ ییکجا... سالم راحله  "

دل منم ... درس و دانشگاهم  ریدرگ یچی؟ ه یخوب یسالم آبج ": فرستم  یجوابشو م هیخوب یلیدختر خ سحر

 "...  يبرات تنگ شده خواهر
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... بود  یدوست امیآخرم پ امیپ...  گنیچرت و پرت م یالک انیافراد مزاحم بود که م نیاز ا یکیهم  يبعد امیپ

شما  که بدون اجازتون دیسالم ببخش ": کنم  یرو باز م امیپ. دوستام کردم  ستیشما رو جزو ل دنیم امیپ نکهیا

 ". داشته باشم  مامثل ش یدوست شمیدوستام اضافه کردم ، خوشحال م ستیرو به ل

 ...واقعا خوشمان آمد ... چقدر لفظ قلم ...  اوه

 ...  هیطرف ک نمیبب سایوا

با پسر جماعت اونم از نوع  ادیخوشم نم...  گهید مینجوریمن ا... کار کنم  یخب چ... ؟ عمرا  Male؟  یچـــ

 یفروش وهیپدرم م... و نه آزاد آزاد  میمحدود ادیبزرگ شدم که نه ز يخانواده ا هیتو ... هم کالم شم  بشیغر

 ... نداره که  یواقع يایبا دن یهم فرق يمجاز يایخب دن... داره و مادرم خانه داره 

... کنه خدا داند  یم يرراجبم چه فک... زنم  یمنم دو ساعت تو پروفش دارم پرسه م...  نهیطرف آنال... اوه  اوه

 ) ها  هیالبته فقط از سر کنجکاو(  میاطالعات کسب کن يسر هیبزار  میساعته تو پروفش 2ما که 

 »)  مونهیطرف همشهر( محل سکونت اصفهان ...  یپزشک يرشته  يدانشجو... ساله  25...  یعل «

 :کنم  یرو باز م امیپ... داد  امیطرف پ...  شدیم دیشد آنچه نبا يوا يا

 "؟  دیسالم ، خوب "

 کار کنم ؟ یچ: من  - "

 ! خب جوابشو بده : درون  يصدا -

 ...  ستیدرست ن... تو  یگیم یچ -

 ...بابا جواب سالم واجبه  -

 ؟ یکن یمنو از راه به در م ياالن دار... برو تو هم  -

 ! ها  هیباادب يبچه ... بکن  يخوا یم يهر کار... اصال به من چه  -

 داره به بحث ما ؟  یچه ربط نیخب ا -

 ... گفتم  ينجوریهم -

 ... آره به جان خودت  -

 ... آره به جان خودت  -

 ... بذار  هیبرو بابا از جون خودت ما -

 ... درونتم ها  يمثال من صدا...  گهیخوب منم توام د -
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 " یحاال هر چ -

 "سالم ، ممنون  ":  بوردیک يدکمه ها يپاسخ و همزمان رو يدکمه  يرو دیلرز دستم

 ... دمیارسال رو د امیارسال پاسخ و پ يرفت رو دستم

 .... االن چقدر تند شده ... بودا  نییاون موقع تا حاال سرعت پا... نگا تو رو خدا ... فرستاده شد  يوا يا - "

 !خشک و منجمد ..  یخیقالب  هیراحله ، تو اصال ... » سالم ، ممنون «  يحرف بود تو فرستاد نمیآخه ا -

 ؟ دیآورد فیشد شما دوباره تشر یچ -

 کنم دختر حتتینص کمیاومدم  -

 ؟... عقلم و بدم دست تو  دیحتما منم با -

 ...گم  یبرا خودت م گمیم یمن هر چ -

 ... رمیبرم بم دیکه دور از جونم با يو صالح منو بخوا ریاگه تو خ... خداجون مردم از خنده  يوا -

 ...ندارم  یبا تو حرف گهید اصال من -

 "... بهتــــر  -

بدون اطالعتون  نکهیبابت ا... بدهکارم  یمعذرت خواه هیفکر کنم به شما ... خوام  یمعذرت م ": اومد  امیپ

 "... شما رو دوست خودم کردم 

 " ستیمهم ن ": دادم  جواب

توِ برج زهرمار افتاده  ریکرده گ یآخه پسر مردم چه گناه... پوکم دختر  یبهت نگم م يزیچ هیبه خدا اگه  - "

 ؟...

 یبگ یکن حتمینص نکهیا يبه جا...  يد یکارتو برعکس انجام م ي؟ فکر کنم دار یتو مثال وجدان نمیبب -

 بهم ایمگه من بهش گفتم منو دوست خودش کنه ... ؟ مسخرست  یکن یهم م بمیترغ يجواب نده تازه دار

از دخترا که تا  يسر هیمثل  ای مکن يباز لمیتونم ف ینم...  مینجوریهم شهیمن هم... خواست نده  یبده ؟ م امیپ

با اخالق ... من راحله رادمنش ام ... تا بنا گوشم باز بشه و دست و پام و گم کنم  شمیکنه ن یپسر نگاشون م هی

 ....مختص خودم 

 »... نش ام من راحله رادم« برو بابا ... اوه  -

 ".... کارت  یبرو پ يحرف کم آورد -

 "؟  دیناراحت يزیشما از چ دیببخش... فکر کنم بد موقع مزاحم شدم  ": اومد  امیپ دوباره
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 "چطور ؟  "

 "...  هیکلمه ا هیجواباتون  يهمه ...  دید یجواب م یآخه تلگراف "

 ... فکر کنم مامان باشه ... در خونه اومد  يموقع صدا همون

 ... رونیب امیصبر کن ب - "

 ... نمیبب ســـایوا -

 ؟ یگ یم یچ -

 ؟ يبر یبدون خداحافظ يخوا یم -

 ؟ یاز ک یخداحافظ -

 ... گهیآقا پسره د نیاز هم -

 ؟ هیمگه چ -

 ...زشته به خدا  -

 اش زشته ؟ یچ -

 ی؟ باالخره طرف بهش بر م ستیبه نظرت زشت ن... از اون مخ آك بندت استفاده کن  کمیراحله تو رو خدا  -

 "حداقل احترام خودتو حفظ کن ...  شهیخوره و ناراحت م

 .زنه  یم یوجدانم حرف درست نیا دمیفکر کردم د کمی

 ...ها  يزد یحرف درست و حساب هیبار تو عمرت  هی - "

 "؟ ... کو گوش شنوا  یول... حرفام درسته  يمن همه  -

 .و صفحه رو بستم  "فعال ، خدانگهدار ": رو که دو ساعت معطل بود رو دادم  جوابش

 ...مامان اومده بود ... تو هال  رفتم

 سالم مامان  -

 ؟ ياومد ی؟ ک یسالم دخترم ، خوب -

 ؟ دیکجا بود...  شهیم یساعت هی -

 ... دیزهره خانم بعدم رفتم خر يرفتم خونه  -

 ؟ یچ يبرا دیخر -
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 ینیریش لویک کیمنم رفتم ... زنگ زدن  شبید... خونمون  ندیآ یم نایا تییامشب دا یدون یمگه نم... وا  -

 . ارهیکه بابات خودش م وهیم...  دمیخر

 ؟ آخ جون  یگ یآد خونمون ؟ راست م یم ییدا یــیوا -

 ...بغل مامان  دمیبعد پر و

 ؟ یدونست یمگه نم... منو  یولم کن کشت... دختر  يوا يا -

 زود خوابم بردا شبیمن د... بهم نگفت  یکس... نه  -

  میکمکم شام درست کن ایکارا ب نیا يخب حاال به جا -

 ... امیچشم االن م -

ساده و  ي افهیق... نه الغره و نه چاق ... مرد چهارشونه و قد بلنده  هی مییدا... هستم  مییکه من عاشق دا يوا

 هی نیهم...  دهیصورت کش...  اهیبه س زنهیکه م يقهوه ا يموها...  رهیت يقهوه ا يچشما... داره  ییروتو دل ب

سال ازم  هیدختر که  هی... بزرگتره و دو تا بچه داره  مسال از مادر 5...  نِیاسمش حس... رو دارم  ییدونه دا

سال ازم بزرگتره و  8پسر که اسمش محمد که  هیخونه و اسمش محدثه است و  یو روانشناسی م کترهیکوچ

ام هم خانه  ییزن دا... خودش کارمند بازنشسته است  مییدا... خونده و مهندسه  يمعمار... درسش تموم شده 

 ...داره 

شه و  یو عاشقش م نهیب یبه در تو اصفهان م زدهیبابام مادرمو س...  يِرازیش...  ستیاهل اصفهان ن مامانم

 ...و  يستگاربعدشم خوا

 رازیاونا ش... دوست داره  یلیمنو خ نیحس ییدا... خوبم  ییدا يوا...  ییبود ؟ آهان دا یصحبت ما سر چ اصال

قرار بود بابا ... اصفهان  انیخوان ب یهست که م یچند ماه هیتنها هستند  رازیکنند اما چون ش یم یزندگ

 انیخوان ب یانگار کارشون جور شده و م حاال... کنه  ادیبراشون پ نجایخوب ا يخونه  هیبهشون کمک کنه و 

 . نجایا

 ؟ یدرست کن يخوا یم یمامان چ -

 يقورمه سبز -

 کار کنم ؟ یمن چ -

 درست کن يرازیتو برو ساالد ش -

 چشم -
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کم ...  نمیچ یها رو تو ظرف م ینیریکنم و ش یساالد رو درست م... نداره  يدرست کردن ساالد که کار خب

 ...رسه  یکم مائده هم از راه م

 ...سالم بر اهل خانه ...  ادیم یخوب يچه بوها... اممم : مائده  -

 تا حاال ؟ يسالم کجا بود: من  -

 ...سالم مامان ... که  ومدینم ریگ نیماش... بود  یکیچه تراف یدون ینم -

 ... زیبرا مائده بر ییچا هیراحله ...  ی؟ خسته نباش یسالم دخترم خوب: مامان  -

 ...چشم االن : من  -

 ؟ رسنیم یک نایا ییمامان دا... دستت طال راحله جونم : مائده  -

 6ساعت : مامان  -

 ؟ راه و بلدن ؟ انیخودشون م...  گهیدو ساعت د یعنی: من  -

 ... نجایا انیکه م ستیبار ن نیاول...  انیآره خودشون م: مامان  -

 ...بپوشم  یچ نمیتو اتاقم بب ایب يخورد توییمائده چا... باشه : من  -

 ...باشه : مائده  -

که  يوا... طرف هم تخت مائده  هیطرف تخت منه  هی...  میدار یاتاق نسبتا بزرگ...  میاتاق هیو مائده تو  من

جمع و جور و قشنگه که  ياخونه ه نیخونمون از ا...  میخند یو م میگ یم یچسبه شبا با هم کل یچقدر م

 .هم داره  اطیح

 .بهر لباسام بودم که مائده اومد تو  تو

 ...تر از جان  زیدرود بر خواهر عز: مائده  -

 بنفشه رو ؟ نیا ایرو بپوشم  یلباس آب نیبه نظرت ا...  نجایا ایبدو ب...  کهیدرود بر خواهر کوچ -

 ...قشنگ تره  هیبه نظرم آب -

 ...دستت درد نکنه ...  ادیبهم م شتریب هیر خودم هم آببه نظ... آره  -

 ؟ دیباهام ندار يا گهی؟ امر د نیهم -

 ...کنم  یبود خبرت م ياگه کار... نه فعال  -

 ...رو رو برم  -

 ... زیکم زبون بر -
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 ؟ یکن یکار م یمحمد و چ... راحله  یراست... باشه  -

 کنم ؟ یکارش م یچ یچ یعنی -

 ... شهیسال پ 3همون موضوع ... منظورم  -

 ...سال  3چه برسه به ... کنه  یم رییتغ زایچ یلیروز خ هیتو ...  شیسال پ 3 یگ یخودت م -

 ...هم هست  یخوب یلیتازه پسر خ... دوستت داره  یلیبه نظرم محمد هنوزم خ یول -

 ...به خودش هم گفتم  نویا. ..کنم  یخوب نگاه م یلیبرادر خ هیمائده من محمد و به چشم  -

 ... یول -

 ؟ ادیبه لباسم م دهیشال سف نیا...  نمیبب نجایا ایب -

 ...قشنگه  یلیآره خ... ادامه بدم  دینبا...  دمیفهم... خوب  یلیخ -

 هیرنگ با  دیشال سف هیو  دیرس یرنگ بود و تا زانوم م یبلند آب نیلباس آست هیلباسم ... شده بود  5 ساعت

و شلوار  زدیم یاسیلباس بنفش که به  هیکمرنگ سرش بود با  یشال صورت هیمائده هم ...  دیشلوار کتون سف

 ... )رو بپوشم  هیخواسته لباس بنفش بپوشه به من گفته آب یبچه خودش م... (  یکتون مشک

قهوه  يچشما...  یو سبز و عسل یآب يو چشما ياز رمانا افسانه ا یلینه مثل خ...  هیمعمول يچهره  هی چهرم

بلنده و نه کوتاه در حد  ادیقدم نه ز... متوسط و لب متناسب با صورتم  ینیب...  یتونیاز ز ییدارم با رگه ها يا

 یلیشه گفت خ یم...  هیبه مشک کیدارم که نزد يابلند و قهوه  يموها... الغر  یلینه چاقم و نه خ...  165

 ...هستم  مییدا هیشب

روشنه و قدش چند  يکه الغره و موهاش قهوه ا نهیفقط تنها فرقش ا... منه  يها هیتو ما يزیچ هی همائد

 ... هیدر کل دختر خیلی ناز... سانت ازم کوتاهتره 

 یبابام اومده بود داشت با مامان حرف م... رفتم تو هال ...  ستمیکردن ن شیاهل آرا... بود  6 يکاینزد ساعت

 .زد 

  ییباباسالم : من  -

 ؟ ییبابا یخوب... سالم دختر قشنگم : بابا  -

 ؟ دیاومد یک...  دی؟ خسته نباش دیممنون بابا شما خوب -

 مائده کجاست ؟...  شهیم يا قهیده دق هی -

 باالست  -
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 ... ییسالااام بابا) : بغل بابا  دیپر یکه م یدر حال( مائده  -

 بابا يسالم دختر کوچولو -

 نکردند ؟ رید: من  -

 ... شهیم داشونیاالن کم کم پ... نه بابا جان : بابا  -

همون موقع زنگ ... هم چاق بود  یکچل بود و کم کمیوسط سرش ... کم پشت داشت  یمشک يموها بابا

 . فونیسمت آ دمیمن دو... خونه به صدا در اومد 

 ...جونم  ییدا یــیوا: من  -

 ...زار بابات جواب بده ب... عقب زشته  ایدختر ب: مامان  -

 ...پکر شد  افمیعقب و ق اومدم

 ؟ يشد عیضا) :  دیخند یم زیر زیکه ر یدر حال( مائده  -

 ...استقبال  يچشم غره بهش رفتم و بعد رفتم سمت مامان و بابا که داشتند می رفتند دم در برا هی

وارد خونه شد و بعدش زن  یینفر دا نیاول...  ستیمعلوم ن یچیبزنم به تخته قد بابام انقدر بلنده که ه ماشااهللا

 .و پشت سرش هم محمد و محدثه  ییدا

 يخود هی سایوا... و خوش و بشن  یهمه در حال احوال پرس...  ستیحواسش به من و مائده ن چکسیه هنوز

 ...اُوهم اُوهم ...  مینشون بد

 ییجون ، سالم زن دا ییسالم دا: من  -

 ییراحله دا« : نگاه از سر تا پا به من کرد و اومد سمتم و گفت  هیمن افتاده بود که تازه نگاهش به  ییدا

 »؟  یخودت

 ... ییخان دا مییشما کیکوچ: من  -

 .نگاه کنم تو بغلش له شدم  ییتا اومدم به دا... چشم غره بهم رفت  هی مامان

 ! يخانم شد یلیتا حاال خ شیاز سه سال پ... دختر  يتو چقدر بزرگ شد...  ییفدات شم دا:  ییدا -

 جون ، ممنون ییدا دیلطف دار -

 ... مایهست نجایما هم ا... اُوهم اُوهم : مائده  -

 يکنم ، من متعلق به همه  ینه خواهش م« : مائده همه توجهشون به اون جلب شد و مائده گفت  يصدا با

 »...  ستمین یراض دیباور کن... همه توجه هم نبود  نیبه ا ازیحاال ن... شمام 
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... رفت سمت مائده و شروع کرد به حرف زدن و قربون صدقه رفتن اون  ییو دا میدیحرفش همه خند نیا با

 هی ینیکردم سنگ یم یاحوال پرس ییهمون جور که داشتم با زن دا... کنم  یاحوال پرس ییمنم رفتم تا با زن دا

 .کرد  یکه داشت به من نگاه م ینگاه طوس هیتاد تو اف... نگامو چرخوندم ... خودم حس کردم  ينگاه رو رو

... به هردوشون سالم کردم و محدثه رو بغل کردم ... بودند  ستادهیسمت محدثه و محمد که کنار هم ا رفتم

 .کرد  یلبخند محو نگام م هیبعد نگام رفت سمت محمد که با ... مثل مائده دوسش داشتم 

  ییسالم پسر دا: من  -

 ؟ یالم دختر عمه ، خوبس: محمد  -

 ؟ دیممنون شما خوب -

 منم خوبم خداروشکر -

مبل کنارم محدثه بود بغلش ...  میمبل دو نفره نشست هیمن و مائده رو ... همه رو دعوت به نشستن کرد  مامان

 »؟  یکن یکارا م یچ ییکن دا فیخب راحله جان تعر« : رو به من کرد و گفت  ییدا... هم محمد 

 ام  یسال دوم پزشک... خونم  ی، درس م ییدا یچیه: من  -

 ي جهینت... جان  ییماشااهللا دا... مورد عالقش قبول شده  يخبر دارم که دختر گلم باالخره رشته :  ییدا -

 . يدیتالشتو د

 ...از آشپزخونه صدام زد  مامان

 ... رهیهمش نمتیبب قهیدق هی نیبش ایب... جان  رایحم:  ییدا -

 »... رسم  یچشم داداش االن خدمت م« : با لبخند اومد تو هال و گفت  مامان

هم  ییزن دا... گرم گرفته بود و مائده هم با محدثه  یی، بابام با دا میکرد ایرو مه ییرایپذ لیمامان وسا با

 .زد  یداشت با محمد حرف م

کردم شروع  یدم و تو بحث شرکت نمشنونده بو شتریحرفا که من ب يسر هیکه تعارف کردم نشستم ، بعد  وهیم

همه نشستند دور ... و مرغ  يمامان برنج درست کرده بود و دو نوع خورشت قورمه سبز...  زیم دنیبه چ میکرد

 .نشستم  ونیتلوز يمن شامم که تموم شد رفتم تو هال جلو...  زیم

که رو مبل  دمینگامو برگردوندم محمد و د. کنارم نشست  یکیکردم که احساس کردم  ینگاه م ونیتلوز داشتم

 .رو شو به طرف من برگردوند . کنه  ینگاه م ونیدو نفره با فاصله ازم نشسته و داره به تلوز

 ؟ ینیب یم: محمد  -
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 رو ؟ یچ: من  -

 ؟ ونیتلوز -

 ...نه ... آها  -

 ؟ میبا هم حرف بزن يایم -

 ؟ یراجع به چ -

 ... يتو بخوا یهر چ -

 ! ستیمد نظرم ن يزیاما من چ... باشه  -

 ؟ يکارا کرد یسه سال چ نیتو ا... پرسم  یمن م... نداره  يرادیخب ا -

 ؟ یشما چ... سرم گرم درس و دانشگاه بوده  شتریب... نکردم  یکار خاص -

 ؟ يازدواج نکردسه سال چرا  نیتو ا... کارا  نجوریو ا يساختمون ساز... خب منم مشغول کارام بودم  -

 ! دمیهمسر ند هیرو تا به االن به عنوان  یخب چون هم زوده و هم کس -

 ؟ یکن یمنو به چشم برادر نگاه م... تو هنوزم منو ! راحله ... برم  هیخوام حاش ینم -

 ... یخوام که تو هم منو مثل خواهرت بدون یم... برام  يبرادر هیمثل ...  ییآره پسر دا -

 شهینم... تونم راحله  ینم -

 ... ! یتون یچرا م -

که  ستمیپسر جوون و تازه بالغ شده ن هیسالمه ،  30 کیاالن نزد... خواهر  هیمن دوستت دارم نه به عنوان  -

 .انقدر بزرگ شدم که بتونم خودمو بشناسم ... حس بچه گانه اس و زودگذره  هی یبگ

که  یداداش هیشناسمت برام مثل  یکه م ياز روز... گم  یم يجد... تونم  یاما من نم...  ییدونم پسر دا یم -

سال تو رو  21اما من ...  یها آرزوشونه تو همسرشون باش یلیخ...  یخوب یلیبه خدا تو خ... نداشتم  چوقتیه

 ...بدم  رییسالم رو تغ 21 دیتونم د یپس نم...  دمیبرادر د

کاش . و جمع کنم  زیبودم که همون موقع مادرم صدام زد تا م یبیامداد غ هیمنتظر . بود  نیبرام سنگ یلیخ جو

و  ییاون شب قرار بود دا... مبل بلند شدم و رفتم کمک  يزود از رو... خواستم  یم گهید زیچ هیاز خدا 

م مناسب ه متشیبود و ق دهیکه قبال بابا د يهمراه با بابا برن خونه ا ییما بمونن تا فردا دا يخانوادش خونه 

دو نصفه  يکاینزد...  میو خوش گذروند میصحبت کرد مییشب با دا ياون شب تا آخرا. بود و قول نامه کنند 

 . دمیشب بود که خواب
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***** 

 نمیبب.  دادیرو نشون م 10ساعت ... نگا به ساعت انداختم  هی... شدم  داریاز خواب ب میزنگ گوش يبا صدا صبح

کالس اولم ... شانس  یبخشک... اَه ... کالس داشتم  9ساعت ... دوشنبه ... !  ياااو يامروز چند شنبه است ؟ ا

با سرعت آماده شدم و رفتم ... به اون برسم  قلبجنبم که حدا... دارم  گهیکالس د هی 11که از دست رفت ، 

 داریهمه تو آشپزخونه نشسته بودند و معلوم بود همه تازه از خواب ب... دست و صورتمو شستم ... تو هال  نییپا

 .رفتم تو آشپز خونه . شدند 

 زیسحرخ يسالم بر خانواده : من  -

 يبرا ییلقمه سرپا هی. همه جواب سالممو دادند ) گفتم ؟  یبابا مگه من چ يا( چشم غره بهم رفت  هی مامان

 »کجا راحله ؟ « : مامانم گفت . دم گرفتم و رفتم سمت در خو

 برم خدانگهدار دیبا... شده  ریمامان کالسم د: من  -

 دمیکش قینفس عم هی.  ومدیخونمون م اطیتو ح يگل محمد يبود و بو بهشتیارد...  رونیاز خونه زدم ب عیسر

... با سرعت روندم سمت دانشگاه .  میادهامو پر از عطر خوشبوش کردم و رفتم سمت پراید نوك مد هیو ر

داشتم . داد  یرو نشون م 11قه به یدق 10ساعت .  دمینبود و به موقع به دانشگاه رس دیشد کیشانسم گفت تراف

جزوه  يهمه . و کم داشتم  نیهم! خداجون  يوا... نفر خوردم  هیبه  هویکردم که  یم یبه سرعت سالن رو ط

 هست ؟ یجناب که باهاش تصادف کردم ک نیحاال ا. هام پخش و پال شده بود 

معلوم بود اونم عجله داشته ، خم شده بود و داشت برگه . نبود  دایپسر بود که چهرش پ هی... گرفتم باال  سرمو

سرشو گرفت باال و  قهیبعد چند دق... شروع کردم منم کمکش کنم ... بابا زشت شد که  يا... کرد  یهاموجمع م

 ». بود  شده ریکالسم د...حواسم نبود ... خوام خانم  یمعذرت م« : گفت 

به هر ... کنم  یخواهش م« : گفتم ... کنه  یاشتباهش شونه خال ریخواست از ز یبود و نم یانگار آدم معقول نه

 ». منم بود ، عجله داشتم  ریحال تقص

رفتم رو ...  دمیخوب شد به موقع رس... منم رفتم سمت کالسم ...  هاشو ازم گرفت و تشکر کرد و رفت برگه

پونه کبیري دوست صمیمیم بود و ورودي یک سال بودیم . سوم کنار پونه نشستم  فیرد يها یاز صندل یکی

 ...از سال اولی که وارد دانشگاه شدم با هم دوست شدیم ... 

 چرا دیر کردي ؟! سالم : پونه  -

 !اب موندم خو! سالم : من  -
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تو هال نبود منم رفتم تو اتاقم  یکس. بعد کالس برگشتم خونه . ورود استاد به کالس همه ساکت شدند  با

برداشتم و  بیس هی،  خچالیرفتم سر ...  ستیخونه ن ینه انگار واقعا کس...  نییلباسامو عوض کردم و رفتم پا

 یکالس اول يجزوه ها... امروز  يدرسا نبه مرور کردزدم برگشتم تو اتاقم و شروع کردم  یهمونطور که گاز م

 یکردم و واسه خودم درس رو تکرار م یم يبردار ادداشتیرو که نبودم از پونه قرض گرفته بودم و داشتم 

 . رونیب دمیبرگه رو کش... خودم خورد  يبرگه ها ونیدست خط ناآشنا م هیکردم که نگام به 

 هیازش رو برگه هست ؟  یاسم نمیبهش برسونم ؟ بب يحاال چجور... حتما از اون پسرس ...  يوا يا: من  -

 ... آخه  ستیبرگه هم ن

 ي، دانشجو یصالح یعل... کردم  داشیپ... آها ... حواسش کجا بوده ؟ ... اَه ... تا از برگه اشو جا گذاشته  سه

 یپزشک يسال پنجم رشته 

 ...من نبوده که  ریتقص...  شهیم یتا فردا چ نمیبب... سراغ برگه هاش  ادیردا بخودش ف دیخب اصال شا: من  -

تا بخواد صفحه باز بشه رفتم تو فکر ... و روشنش کردم  ستمیس يدرس بخونم ، نشستم پا دیکش ینم حوصلم

برده  ادیمنو از  گهید میدیند گرویکه همد یسه سال نیبودم تو ا دواریام... بود  ییمحمد واقعا پسر آقا... محمد 

چون من واقعا ...  نهیب یصدمه م ينجوریا... منه  شیاون هنوزم فکرش پ... انگار حق با مائده بود  یباشه ول

 .صحبت کنم  ییبا دا دیبا...  نمیهمسر اونو بب هیتونم مثل  ینم

 امیپ... ندارم  ياردوباره هستش ؟ ول کن من که باهاش ک نیچرا ا... شانس  یبخشک... باز شده بود  صفحه

 کرده به من ؟ لهیچرا پ نیا... خدا  يوا... اومد ، بازش کردم 

 ؟  دیرفت عیاومد که سر شیپ ی؟ اون دفعه مشکل دیسالم خوب -

 .کنجکاوه  يادیآقا ز نینه انگار ا: من  " -

 .خوب جوابش و بده : درون  يصدا -

 شد ؟ ها ؟ داتیتو دوباره از کجا پ -

 گ شده بود مگه نه ؟دلت برام تن -

 . يخوشحال بودم نبود... اتفاقا اصال  -

 ". جواب بنده خدا رو بده ...  رمیگ یم دهیحرفت و نشن -

 »؟  دینیآنال شهیشما هم... سالم « : دادم  جواب

 چطور مگه ؟... خب نه  -
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 ... دیآخه هر وقت من بودم شما هم بود: من  -

 ؟ یچه سال... ، چه جالب  دیهست یپزشک يشما هم دانشجو... بوده  یخب حتما اتفاق) ... شکلک خنده (  -

 دوم -

 ؟ دیخون یدرس م یچه دانشگاه -

 کنه ؟ یم یچه فرق -

 . دیببخش...  دمیپرس ينجوریهم یچیه -

 ... ستیمهم ن -

 درسته ؟ دیبا من حرف بزن دیشما دوست ندار -

 ... ده خدا بهش برخورد که بن يدیانقدر سرد جوابشو م نیبب: درون  يصدا " -

 ...تونم باهاش پسرخاله بشم که  ینم... خب بر بخوره : من  -

 ؟ یگ یم یخب حاال بهش چ -

 ؟ ییتو طول روز کجا...  شهیم دایتو سر و کلت پ نجایا امیدونم چرا من هر وقت م یمن نم -

 "دور و ورا  نیهم -

 چطور ؟: من  -

 ؟ یگفت یم یچ یگفت ینم نویا: درون  يصدا " -

 "... ساکت : من  -

 ... دید یهم کوتاه جواب م یو از طرف ستیجزو دوستاتون ن يپسر چیه دمیخب آخه د:  يمجاز يآقا -

 .هم کالم شم  بهیغر يچون دوست ندارم با پسرا: من  -

 خوام  یخب من معذرت م -

 ؟ نیخوا یانقدر معذرت م شهیشما هم -

 چطور ؟... نه  -

 . دیبار معذرت خواست 6،  5 کینزد میکه با هم حرف زد یبعر هی یچون در ط -

 . ستین نجوریا شهیخب هم) ... شکلک خنده (  -

 خدانگهدار... برم  دیبا -

 ساده ؟ یدوست هی؟  میبا هم دوست باش میتون یم -
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 ...بگو نــــه  هیبهش مثل بق... خب جوابشو بده برج زهر مار : درون  يصدا " -

 : ...من  -

 ؟ یشد ساکت یچ -

 : ...من  -

 شد خوابت برد ؟ یچ -

 ...ساکت شو تو رو خدا : من  -

 "... نــــه  یگفت یبدون فکر م شهیتو که هم... تو فکر  یشده رفت یچ... آ آ  -

 خدانگهدار... کنم  یبهش فکر م: من  -

 ممنون خداحافظ :  يمجاز يآقا -

 ؟ ییواقعا تو نیهـــا ؟ ا:درون  يصدا " -

 "کارت حال و حوصلت رو ندارم  یبرو پ: من  -

 .خوابم برد  قهیو بعد از چند دق دمیرو تختم دراز کش رفتم

***** 

 پاشو... راحلــه ... بابا  يا...  یراح... راحله ... راحل : مائده  -

 ؟ یگیم یها ؟ چ: من  -

 ... يصدات زدم پا نشد یهر چ...  يناهار که نخورد! شامتو بخور  ایپاشو ب -

 . امیباشه برو منم االن م -

و سالم  نییرفتم پا.  یشال سبز کمرنگ و شلوار کتون مشک هی، با  دمیپوش یشمیبلند سبز  راهنیپ هی رفتم

 .بودند و جوابمو دادند  زیهمه دور م... کردم 

 ؟ يدیخوب خواب: مائده  -

 یشما خال يجا... بلــه : من  -

 ؟ يدیچقدر خواب یدون یم: مائده  -

 ...خسته بودم  یلیخب خ: من  -

 ...دخترم  نیبش: بابا  -

 امروز دانشگاه چطور بود ؟... راحله جان :  ییدا -
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 ییخوب بود دا: من  -

فردا  ییقرار بود دا. کالفم کرده بود  یگاه نگاه یگاه و ب ینیرد و بدل نشد ، فقط سنگ یصحبت گهید

. خوشحالم  یلیهستند خ نجایا شهیهم گهیبابت که د نیخب از ا . دشونیجد يمنتقل کنند به خونه  لشونویوسا

 . دمیامروز رو هم نوشتم رفتم خواب يجزوه ها ي هیبق نکهیبعد از شام رفتم تو اتاقم و بعد از ا

کردم  داشیاون پسره رو هم برداشتم که اگه پ يبرگه ها... کالس داشتم  9. از خواب بلند شدم  8ساعت  صبح

منتظر  ي، انگار دمشید میبه هم خورده بود روزیکه د ییدرست همون جا. د سالن دانشگاه شدم وار. بهش بدم 

... بلند  يصورت کشیده اي داشت با قد. دقت نکرده بودم  افشیبه ق ادیقبل ز يدفعه . رفتم سمتش . من بود 

 یم ییبه چهرش خود نما شمیته ر هی.  یمشک يداشت با چشما یمشک يموها... الغر بود و نه چاق  ادینه ز

 .کرد 

جزوه  ونیکه داشتم برگه هاشو از م یدر حال لکسیر یلیکنم ؟ خ یاست دارم نگاهش م قهیچند دق... اوه  اوه

 .بهش  دمیرس. آوردم به سمتش رفتم  یم رونیهام ب

 ...سالم خانمِ :  یصالح -

 رادمنش ... سالم : من  -

 .شما رفته  ياز برگه هام انگار اشتباها جزو برگه ها يسر هی روزیمن د دیببخش... خانم رادمنش ... بله  -

  دییبفرما... بله  -

  دیبازم ببخش... ممنون  یلیخ -

 خدانگهدار... کنم  یخواهش م! ) کنه  یم یچقدر عذرخواه(  -

 خداحافظ -

 .پونه رو بهش پس دادم و ازش تشکر کردم  يبرگه ها... سر کالس  رفتم

 شتریب زیم هی... بخورم  يزیچ هیدانشگاه تا  کیکالس نداشتم رفتم رستوران نزد 12تا  گهیچون دکالس  بعد

 يصدا قهیدق 1بعد ... دادم و منتظر شدم  تزایپ هیبه گارسون سفارش .  زینشستم پشت همون م. نبود  یخال

بابا  يا... اومد  یک نمیسرمو بلند کردم تا بب ...داد  ینفر به اونجا رو م هیدر رستوران نشون از ورود  يزنگ باال

...  ادیازش خوشم نم ادیدونم چرا ز ینم...  گهیخب برو د... پره  زایم يهمه ...  دیببخش يآقا نیبازم که ا... 

 یمن که کس... سمت  نیا ادیداره م يوا يا... نکنه بلند گفتم بهش بر خورد ؟ ... کنه ؟  یچرا داره به من نگا م

 . دمیند رو
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 .کنم  یمشغول م زیم يکردن با نمکدون رو يبا باز خودمو

 سالم خانم رادمنش:  دیببخش يآقا -

 سالم) کنم  یسرمو بلند م... اوفف : ( من  -

 ؟ نمیبش نجایتونم ا یم...  ستین یخال يزیم گهید!  دیببخش -

 ...خب ... خب  -

 ؟ نمیبش -

 ... دییبفرما...  -

 !ممنون  -

اونم  يغذا یوقت. سفارش داد  تزایاونم پ... منو گذاشت و از اون هم سفارش گرفت  ياومد و غذا گارسون

 »؟  دیهست یچه سال يدانشجو« :  دیازم پرس قهیدق 5بعد ... به خوردن  میآوردند شروع کرد

 دوم: من  -

 ؟ يچه رشته ا -

  یپزشک -

 رتبتون چند شد ؟...  میهست يپس هم رشته ا -

- 251 

 .بود  104من  يچقدر خوب رتبه  -

 . )بشه  یبوده دو رقم کینزد...  ولیا ی؟ ول یگ یکه م دمیحاال من مگه ازت پرس( 

 ... یسال پنجم پزشک يدانشجو... هستم  یصالح یمن عل...  مینداشت یخوب یمعرف یراست:  دیببخش يآقا -

سرم . مکث کرد  هیچند ثان دمید... خوردم تا زودتر برم  یفقط داشتم غذام و م... حواسم به حرفاش نبود  اصال

 کنم ؟ ی؟ نکنه منتظره منم خودم و بهش معرف هیچ! کنه  یداره منتظر منو نگاه م دمیرو آوردم باال د

 ...منم رادمنش هستم : من  -

پول غذا رو  لب کردم و رفتم ریز یخداحافظ هیاز جام بلند شدم . لبخند زد و مشغول خوردن شد  مچهین هی

در  يرو ادداشتی هی... بعد کالس برگشتم خونه ، رفتم تو آشپزخونه . حساب کردم و به سمت دانشگاه رفتم 

 دشونویجد يآدرس خونه ...  یکشاسباب  يبرا تییکمک دا میدخترم ، ما رفت« : بود از طرف مامان  خچالی

 »...  ایبا مائده ب یخواست. برات نوشتم 
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و گذاشتم  نمیوقت نکرده بودم بب یگرفته بودم ول شیکه چند وقت پ لمیف هی. رفتم تو اتاقم . خسته بودم  یلیخ

 یم غیتبل نماهایس نیچقدر هم ا. بود  يا شهیکل يعشقا نیاز ا لمشیف.  دنیشروع کردم به د... تو دستگاه 

 .رفتم تا بخوابم ... گذشتم  رشیاز خ... هست ؟  یگفتم حاال چ... کردند 

***** 

نگاه  هیمائده کجاست ؟ ... حتما مامان و بابا برگشتن . شدم  داریاومد از خواب ب یم نییکه از پا ییسر و صدا با

انقدر ... ها  رهیدرگ نمیآخه ذوقش کجا بود ؟ ا... خدا  يوا... کنه  یرو با ذوق نگا م لمیداره همون ف دمیکردم د

جوابم و ... مامان و بابا و بهشون سالم کردم  شیپ نییپا رفتم... م شد داریبود که اصال متوجه نشد ب لمیغرق ف

که عقب افتاده  ییمنم که گرسنه نبودم رفتم سراغ جزوه هام و درسا. صحبتشون شدند  يدادند و مشغول ادامه 

وقت بود  یلیخ... سحر هستش .  ستیدفعه آن ن نیچه عجب ا... سر رفتم تو نت  هیبعدم . بودم و مرور کردم 

 . دمیکردم و خواب یخداحافظ قهیدق 30رفتم مشغول صحبت باهاش شدم و بعد ... میحرف نزده بود همبا 

***** 

 یپارك به سخت يجا هی نکهیبعد از ا...  رونیشدم بعد از خوردن صبحونه از خونه زدم ب داریکه از خواب ب صبح

 یرو م يزیچ هیتابلو اعالنات  يبودند و داشتند از روبچه ها جمع شده ... کردم رفتم تو سالن دانشگاه  دایپ

آخ جون مشهد ...  "مشهد مقدس  يروزه  7 ياردو "...  هیچ نمیرفتم جلو تا بب. زدند  یخوندند و با هم حرف م

و ر) ع(امام رضا  يچقدر دلم هوا... پر نشده ثبت نام کنم  تیبرم ، پس تا ظرف دهیبابام اجازه م ادیبه احتمال ز... 

 .رم  یبه طرف دفتر دانشگاه م... کرده بود 

 . نجایاوه چقدر شلوغه ا: من  -

 سالم خانم رادمنش -

 يآقا نکهیا... بابا  يا... ؟ برگشتم پشت سرم و نگاه کردم  دمیصدا رو شن نیکجا ا... صداش آشناست  چقدر

 یکه اونم ادبشو م دیخوبه دو سه بار گفت ببخش...  میجوون مردم اسم گذاشت يرو... ها  میخودمون...  دیببخش

 .کرد  یم یعذرخواه یلیخ شییخدا یخب ول... رسوند 

 سالم: من  -

 ثبت نام ؟ دی؟ شما هم اومد دیخوب:  یصالح -

... ممنون خوبم ) : پ ن پ نثارش کنم  هیگه  یم طونهیش... فراهمه ها  يپ ن پ ا تیعجب موقع( من  -

 بله
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 ه راحلـــــ -

مرگ و راحله ... کوفت و راحله ... دوه به سمت من  یکه داره م نمیب یکنمو پونه رو م ینگاه به پشت سرم م هی

 یصالح يآقا نیا... حاال اون به کنار ... اَه ... بره  یآبرومونو م... زنه  یدوه تو راهرو و اسم منو داد م یداره م... 

 دلم بذارم ؟ يرو کجا

کنم  یخودمو کنترل م یلیخ... خوام سرشو از تنش جدا کنم  یم...  زنهیداره نفس نفس م.. .به من  رسهیم پونه

. 

 ؟ يایم... هم ... تو ...  ولی؟ ا یخوب... له ... حِ ... را ... الم ... س : پونه  -

 ...اگه به ما هم برسه و آقا بطلبه بعله : من  -

 ...انقدرا هنوز جا هست ...  دینگران نباش:  یصالح -

قراره پس فردا .  رونیب مییآ یو م میسینو یاسممونو م...  رسهیربع نوبت به ما م هیبعد ...  میگ ینم يزیچ گهید

 .به مامان و بابا بگم  دیبا.  میجمعه حرکت کن

***** 

 روز بعد 2

امروز صبح هم به . قت کرد که اجازه دارم برم به بابام گفتم و اونم مواف روزید...  میتو اتوبوس تو راه مشهد االن

من . بعد از ظهر دم دانشگاه غلغله بود  2ساعت . اونا هم التماس دعا گفتند . کردم  یزنگ زدم و خداحافظ ییدا

دانشگاه پارك  يتا اتوبوس جلو 4. بودند  ایلیخ. نداشتم  یچندان لیساك با خودم آورده بودم ، وسا هیکه فقط 

رو  یصالح يتا حاال آقا روزیاز پر.  میمن و پونه کنار هم نشست... پسرا  يدخترا دو تا هم برا يا برادو ت. بود 

و  میخون ینماز م میریو م میش یم ادهیبا پونه پ... نماز مغرب و عشاء و شام  يداره برا یاتوبوس نگه م...  دمیند

 دیببخش ياون آقا... ا ...  میش یو مشغول خوردن م میریگ یم چیدو تا ساندو یراه نیب کیاز رستوران کوچ

اون ... سمت ما  انیم قهیبعد چند دق... اون طرف ترن  زیدو تا م گهیپسر د هیبا ... چرا انگار خودشه ... ؟  ستین

 »؟  یکن ینم یمعرف... پونه « : گه  یپسره م یکی

 )شناسن ؟  یرو م گهیپونه ؟ مگه همد( 

 آقا یدوستش عل نمیا... داداشم پدرامه  نمیراحله ا... دوستم راحله است  نیا... آره : پونه  -

 خانم رادمنش ؟ دیخوب:  یصالح -

 ؟ دیشناس یرو م گهیشما همد: پونه  -
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 ... شهیم یچند وقت هی... بله :  یصالح -

 ... يدونستم داداش دار ینم: من  -

 ؟ یپرس یهم م يزیمگه تو چ: پونه  -

 .کنم  یاونا سالم م يرم و به هر دو یچشم غره بهش م هی

 چطوره ؟ میستیتنها ن بیتو شهر غر ينجوریا... بد نباشه  میفکر کنم اگه ما چهار نفر با هم باش: پدرام  -

 ...خوبه : پونه  -

 . دیکن Saveرو  گهیهمد يپس شماره ها: پدرام  -

 یالبته خوب راست م... کنندا  یو خودشون تنمون م دوزنیبرن و م یبرادر و خواهرم واسه خودشون م نیا

 . دمیمنم خواب.  میسوار اتوبوس هامون شد میبعد از مبادله کردن شماره هامون رفت... گفتند 

***** 

فقط گنبد ... بودم اما بعدش  يداریخواب و ب نیاولش هنوز ب. شدم  داریدخترا ب يهمهمه  يبا صدا صبح

) ع(الرضا  یبن موس یعل ای کیالسالم عل« : لب شروع کردم به سالم دادن  ریز...  دمید یآقا بود که م ییطال

« 

 4و اتاقا  مینفر بود 100 کینزد. که قبال رزرو شده بود  یبه هتل میرفت. حرم  میاالن بر نیخواست هم یم دلم

واقعا با چه  نایا...  میاتاق افتاد هیتو با هم  میشناخت یاز دخترا که نم گهیمن و پونه و دوتا د. نفره بود  5نفره و 

گم شده بود و  شیخروار آرا ریداشتند و صورتشون ز ینآنچنا يشایهردوشون آرا... اومدن مشهد ؟  یهدف

رو  نایکه ا یشال نیاز ا شتریبچگونه مو رو ب يِروسر... بودند که اگه بشه اسمشو گذاشت مانتو  دهیپوش ییمانتوها

دونن  یخودشون م ایاون دن... ولشون کن بابا ... هم جلوشون بازه هم پشتشون ... پوشونه  یسرشون انداختن م

. 

 »حرم ؟  میبر يایم« : پونه گفتم  به

 االن ؟: پونه  -

 ...آره خب : من  -

 . میر یبا هم م ییتا 4بعد  میبزار صبحونه بخور: پونه  -

آوردند و بعد صبحونه پونه زنگ زد به داداشش و بهش صبر کردم تا صبحونه ها رو . برم  شدیتنها که نم خب

 يبا پا. نبود  يادیتا حرم راه ز.  نییپا انیم گهید ي قهیدق 5اونا هم گفتند تا . حرم  میبر مییخوا یگفت که م
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و  شیتو اتاق تفت میو رفت میگرفت يها از دم در ورود یچادر رنگ نیمن و پونه دو تا از ا.  میبر شدیهم م ادهیپ

 .  میعد وارد صحن شدب

 ».  يچادر ناز شد نی، چقدر با ا یآبج« : اومد سمت ما و به پون گفت  پدرام

و بعد رو به من کرد و گفت ...  یممنون داداش: و گفت ) کشه  یبچمون خجالت م...  یآخ( لپاش گل افتاد  پونه

 ».  ادایبهت م یلیتو هم چادر خ... راحله « : 

 میبر گهید...  نطوریتو هم هم: من  -

 چطوره ؟... جا  نیهم گهیساعت د 2خب پس : پونه  -

 . میبر گهیپس د... خوبه :  یصالح -

 التماس دعا ... خداحافظ : پدرام  -

 به دعا میمحتاج: پونه  -

 میداد يکفشدار لیداخل و کفش هامونو تحو میرفت... داره  ییهم خودش صفا) ع(زدن تو صحن امام رضا  قدم

 حیبه ضر میو معلوم بود دار شدیم شتریب تیجمع میرفت یجلوتر م یبود و هر چ رونیشلوغ تر از ب یلیل خداخ... 

 یحال خودمو نم گهید. شد  دایپ) ع(رضا  ماما حیباالخره ضر تیاون همه جمع ونیم نکهیتا ا...  میشیم کینزد

 . خودش بود  يپونه هم تو حال و هوا... از ستون ها  یکیدادم به  هیتک...  دمیفهم

. برسه  حیمحال بود دستمون به ضر تیجمع نیبا ا... همه دعا کردم  يبرا... کردم با آقا صحبت کردن  شروع

 گهید.  میو مشغول خوندن شد میها ، کتاب دعا برداشت هیادع يو از تو قفسه  میگوشه نشست هیعقب  میرفت

که قرار  ییبه جا میدیربع رس هی ازو بعد  میرفت یو به سمت در خروج میبلند شد.  میگشت یکم کم برم دیبا

گذشته بود و  میکه گفته بود یاز زمان قهیدق 20...  انیتا ب میمنتظر شد. بودند  ومدهیپسرا هنوز ن.  میگذاشته بود

 . میخب ما هم نگران بود. نشده بود  داشونیهنوز پ

 .کجان  نیزنگ به داداشت بزن بب هیخب : من  -

 .زنم  یاالن م... باشه : پونه  -

رو با سرعت  موندهیپونه چند قدم باق. شد  داشونیبود که اون دوتا از دور پ ووردهیدر ن فشیاز تو ک شویگوش هنوز

 .کرد و رفت سمت پدرام  یط

 ؟ دییمعلوم هست کجا چیه: پونه  -

 .گم  یداستان داره ، م) :  دیخند یداشت م کهیدر حال( پدرام  -
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 داستان داره ؟ یگیو م يخند یاونوقت تو م میمرد یم یاز نگران میما داشت: ونه پ -

پونه خانم ؟ تو حرم ، آقا خودش مراقب  یچ يبرا ینگران« : بود گفت  نییکه تا اون موقع سرش پا یصالح

 ». زائراش هست 

 شده بود ؟ یحاال چ! ؟ دیزنگ بزن هیشد  ینم یول... خب اونکه بله : پونه  -

 .کرد  یم ریآقا داشت کار خ یعل نیا...  یچیه: پدرام  -

 ؟ يریچه کار خ: من  -

 یچیه:  یصالح -

 ینامه م ارتیز میاز صحن ها داشت یکیتو  مینشسته بود..  شهینم ای؟ نترس بابا ر یچیه ویچ یچ: پدرام  -

گوشه  هیپسر بچه  هی دمینگاه کردم د هی... گفت ، پدرام انگار اون پسر کوچولو گم شده  یکه عل میخوند

پسره با ... آقا پسر ؟  ي، گم شد دیرسازش پ ششیبلند شد و رفت پ یعل. تنها بود . کنه  یم هینشسته داره گر

 نهیو چهرش رو بب دهیپسر بچه رو با پدرش د نیا میاومد یبه من گفت وقت یعل... ره ... هق هق جواب داد ، آ 

تو بخش گمشده ها خادم ها  میبچه رو ببر ایب...  الیخیگفتم ب...  میدنبال پدرش بگرد میبر... شناسه  یم

...  میکن دایپدرشو پ دیلنگه کفش که حتما با هیآقا پاشو کرده بود تو  یول...  نکار کن یچ دوننیخودشون م

خوب نگاه کنه و بگه گفت که  یبه پسره م یهم ه یعل...  میما سه دور دور اون صحن رو گشت...  گهید یچیه

پسر کوچولو ...  یسمتبه  دیگفت اوناهاش و بچه به بغل دو یعل قهیدق 20ربع ،  هیبعد ... نه  ای نهیب یباباشو م

تشکر کرد و گفت  یبود و کل دهیترس یلیپدر بچه بنده خدا خ... کردن  هیبغل باباش و شروع کرد به گر دیپر

گوشه نشونددش  هیو چون اونجا شلوغ بوده بچه رو با خودش نبرده و  ارهیبچه از سقا خونه آب ب يرفته بوده برا

 .آقا  یعل ریکار خ يماجرابود  نیا.  دهیبرگشته پسرش رو ند یو وقت

بعد راه  قهیچند دق... برا خودش ها  ییِهم آقا یصالح يآقا نیا... دمش گرم ... نه بابا ... بود  نییسرش پا یعل

 .سمت هتل  میافتاد

***** 

 روز بعد 5

صبح ها تا ظهر . کردم از تمام فرصتم استفاده کنم  یهفته سع هی نیا يتو. هفته تموم شد  هیبرق و باد  مثل

 يداشت فضا یعجب آرامش.  میشب مهمون آقا بود يهتل و بعد از ظهر تا آخرا میاومد یو ظهر م میحرم بود
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 يسر هی...  دیخر میبر میخوا یامروز م...  میکن یفردا صبح حرکت م...  میکه مشهد هیروز نیامروز آخر... حرم 

 .سمت بازار  میراه افتاد ییتا 4. خانواده هامون  يبرا میریگ یسوغات

 میکن یصبر م دیبه ما هم بگ دیبر دیخواست يهر مغازه ا...  دیرو گم نکن گهیهمد... شلوغه  یلیخ: پدرام  -

 براتون

 يمقدار هیخرم و  یتا بسته نبات م 4... به نگاه کردن اجناس مغازه ها  میکن یو شروع م میگ یم يباشه ا همه

 یلیخ. درخشه  ینور م يداره و تو زیر ينایکه روش نگ» اهللا « گردنبند  هیخوره به  یچشمم م... هم زعفرون 

... کنم  یسرمو بلند م. کنم  یرو کنار خودم حس م یکه نگام بهشه حضور کس نطوریهم. کار شده  فیظر

 . یِعل نکهیا

 ؟ یتا حاال شده عل یاز ک... ا : درون  يصدا " -

 .از دستت  میراحت بود يوقت بود نبود یلیشد ؟ خ داتیتو از کجا پ: من  -

 !بحث رو عوض نکن  -

تازه تو ..  یفتم علگ...  دیببخش ي، آقا یصالح يبخوام بگم آقا یگفتم ؟ سخته ه یحاال مگه چ... بابا  يا -

 ". ؟ برو رد کارت  يشد هیحاال توج... کنم  یخطابش م ينجوریتصوراتم ا

گردنبند  ينگاهش رو از رو نکهیبدون ا. اونم نگاهش به همون گردنبنده . کنم  یرو دوباره جمع م حواسم

 »؟  يدوسش دار« : گه  یبرداره م

 !قشنگه  یلیخ... آره : من  -

هستند  یعطر فروش يپدرام و پونه تو. گردم  یمنم برم. کنه  یگردونه و پشت سرشو نگاه م یروشو بر م یعل

. 

 ؟ میرو بپرس متشیق میبر دیایم:  یعل -

 . میآره بر: من  -

فروشنده . اومدند حلقه بخرند  دیرس یهم اونجا هستند که به نظر م گهیزن و مرد د هی.  میش یمغازه م وارد

 .سمت ما  ادیم

 ؟ ادیاز دست من بر م یچه کمک: شنده فرو -

 . نمیبب کیخواستم اون گردنبند و از نزد یم) : گم  یکنم به گردنبند و م یاشاره م( من  -

 . دیچند لحظه صبر کن... بله : فروشنده  -
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کار  نیا... خوبه خانم  یلیشما خ ي قهیسل« : کردن  فیکنه به تعر یداره و شروع م یبرش م نیتریپشت و از

 ». هم مناسبه  متشیو با نقره کار شده و ق هیفیظر یلیخ

 . )خواست ادامه بده  یآقا بازم م نیا دیپرس ینم نویا یفکر کنم اگه عل( آقا ؟  شهیچند م:  یعل -

 شخوانیپ ریو از ز. ( گردنبند و دارم  نیست هم یکیشما هم  يبرا یراست... قابل شما رو نداره : فروشنده  -

هم داشت اما در کل  يکمتر يناینبود و نگ فیظر یتفاوت که مثل اون قبل نیهمون و در آورد با ا نیع یکی

 . )قشنگ بود  یلیاونم خ

 آقا ؟ شهیهم چند م يهر دوش رو:  یعل -

 ...قابل شما رو نداره !  دیدار يا قهیو با سل High Classهمسر ... گم خانم  یم کیبهتون تبر: فروشنده  -

لبخند گشاد که  هی... کنم  ینگاه م یبه عل... ؟  یمن ؟ همسرِ عل... گفت ؟ هه  یاالن چ نیا! ؟؟ هـــا

 .رو لبشه  داستیدندوناشم پ

گه بزنم چشماشو در  یم طونهیش... چه خوششم اومده !  شهیببند مسواك گرون م شتوین شششیا: من  " -

 ! ارمیب

 ... ییآقا نیپسر به ا...  ادیهم خوشت ب یلیخ: درون  يصدا -

 ... یگه الل ینم یکس یباور کن تو حرف نزن -

 "...  شششیا -

 . رونیب میریکنه و م یبگم پول هر دو گردنبند و حساب م يزیخوام چ یتا من م ارهیکارتشو در م یعل

 ؟ دیداشتم شما چرا حساب کرد یمن خودم پول کاف: من  -

 یخوب یلیخ ي قهیسل. مبارکتون باشه ...  شهینم رید.  میکن یبعدا با هم حساب م...  ستین یمشکل:  یعل -

 .از اون گردنبند و نداشته باشم  یکیمنم  ومدیدلم ن!  دیدار

 .کنم خدمتتون  میچند شد تا تقد دیبگ... ممنون  -

 .وخودش جلوتر از من حرکت کرد .  شهینم رید... بچه ها  شیپ میحاال بر -

 . می، حاال بهش بدهکارم شد ادیازش خوشم م یلیخ...  شیا: ن م " -

عاشقِ توِ گند دماغ  ادینم یکس...  رهیگ یپولشو ازت م...  ستیعاشق چشم و ابروت ن... نترس : درون  يصدا -

 .بشه 

 .نگاه بهش بندازم  مین هیهم دلش بخواد من  یلیخ -
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  ".  ينگاه زودتر برو تا جا نموند میخانم ن -

با ... بازار  یبه سمت در خروج میراه افتاد...تموم شده بود  بایتقر دامونیخر... رسونم  یم هیخودمو به بق زود

وارد رستوران ... هتل  میبزار دامونویخر میو بعد هم بر میاونجا تا ناهار بخور کیرستوران نزد میموافقت همه رفت

هم  يپونه و پدرام رو به رو.  میبه طرف اونجا رفت. داشت  قرار شهیگوشه از رستوران کنار ش هی زیم هی.  میشد

 نیح نیدر ا.  ارنیغذامون رو ب میو منتظر شد میسفارش داد.  میهم بود يهم رو به رو ینشستند و من و عل

نفر از  کیدر آورد و هر کدوم و به  کیکوچ يکتش سه تا بسته  بینفر و همزمان از تو ج 3رو کرد به ما  یعل

 .ما داد 

 ؟ یعل هیچ نایا: پدرام  -

 .به مشهد  مونیموندن ادیاز سفر به  کیکوچ يادگاری هی:  یعل -

 )و همون موقع شروع به باز کردن بسته کرد (  میبه زحمت نبود یممنون راض: پونه  -

عطر  هیم بسته رو باز کرد.  يکرد یجمله کامل از دهنت خارج بشه بعد در جعبه رو باز م یذاشتیم...  دیبد دیند

 .توش بود  کیکوچ

 . دیلطف کرد... ممنون : من  -

 .دستت درد نکنه داداش : پدرام  -

 .ناقابله  دیکنم ، ببخش یخواهش م:  یعل -

 . میجا به جا کن ایاگه بوش بهتره ب... از تو رو  نمیراحله ، بب: پونه  -

 .  ادیشما هم خوشتون ب دوارمیام. منه  يعطر مورد عالقه  نیا... هست  یکیهمش :  یعل -

 .ممنون ... خوشبو هستش  یلیخ... بله : پونه  -

رو پسرا حساب کردند  زیم نکهیبعد از ا.  میو ما مشغول خوردن شد دیچ زیم يموقع گارسون غذاها رو رو همون

.  میرو اونجا گذاشت دامونیبه هتل و خر می، رفت میاطراف زد يسر به مغازه ها هیمن و پونه  نیو در همون ح

و کامال از فرصت  میشب اونجا بمون يراتا آخ میخواست یم. به سمت حرم  میعصر بود که راه افتاد 5ساعت 

 . میکرد یم یخداحافظ) ع(فردا از امام رضا .  میاستفاده کن موندهیباق

***** 

 یم ادشی یوقت. انداختن نبود  سوزن يجا برا یعنی. بود ) ع(شب تولد امام رضا . شلوغ بود  یلیحرم خ شبید

روز  5 نیمثل ا. رفتم تو حرم . همه شاد بودند . بودند  دهیکش سهیهمه جا ر. پوشونه  یافتم لبخند صورتم و م
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 هی. تو دلم شروع کردم با آقا حرف زدن  ورو تماشا کردم  حیو ضر ستادمیاز ستون ها ا یکیگوشه کنار  هی

 یشلوغ نیروز تو ا 5 نیا. آقا برسونم  حیخواد دستم رو به ضر یچقدر دلم م دمیلحظه چشمامو بستم و د

و از دور مناجات کنم ، اما امشب دلم بدجور هوس رفتم تو آغوش آقا رو داشت  ستمیگوشه با هیدادم  یم حیترج

 ادمهیفقط .. .رو  يو بعد يطور قدم بعد نیهم... رو محکم تر  يقدم بعد...  اشتمبرد دیقدم اول رو با ترد. 

 .  ختمیر یچشمامو باز کردم تو آغوشش بودم و داشتم اشک م یوقت

رفت پول گردنبند و حساب  ادمی... اَه ... خونه  میرس یفردا صبح م.  میبازگشت هست ریاتوبوس تو مس يتو االن

 . بدهکار باشم  یبه کس ادیخوشم نم... فرصت پول رو بهش بدم  نیباشه تو اول ادمی... کنم 

***** 

 هیو بابا هر کدوم  ییدا يبرا... من  دنیو خانوادش اومدند د ییامشب دا. کنم  یها رو باز م یسوغات فیک

کت و  هیهم  ییمامان و زن دا يمورد عالقشون بود و برا يمدل با رنگ ها هیمارك دار و قشنگ از  رهنیپ

مانتو کرم  هیمحدثه  يبرا.  بودم دهیا هم متفاوت بود خرمدلشون و البته رنگشون ب یبود که کم کیدامن ش

 یرنگش همخون یطوس يکه به نظرم با چشما یطوس رهنیپ هیمحمد هم  يگرفتم و برا کیرنگ و ش

مائده  يهمه در اومد و گفتند برا يبودم که صدا دهیو کفش خر فیست ک هیمائده هم  يداشت و برا یقشنگ

 . آوردم  یکردم و دو تا سوغات يباز یپارت

کالس  8فردا ساعت ... خسته بودم  یلیخ. از همه رفتم باال تا بخوابم  یاز صرف شام ، با معذرت خواه بعد

 .و پولشو بهش بدم  نمیرو بب یخداکنه فردا بتونم عل... داشتم 

***** 

 »سالم « ...  ستینه انگار ن... کنم  داشیدانشگاه پ يتونم تو محوطه  یم نمیبب... از کالس اول  نیا خب

 .بودند  یپدرام و عل. پشت سرم و نگاه کردم  برگشتم

 راحله خانم ؟ دیگشت یم یدنبال کس: پدرام  -

 .گشتم  یم یبله دنبال عل: من  -

 . رونیزد ب یاون دوتا داشت از کاسه م يچشما.  میلحظه هر سه تامون ساکت شد هی

 گفتم ؟ ها ؟ یمگه من چ نمیبب: من  " -

  "؟  یکن یصداش م یو تصوراتت عل التیگفتم ؟ که فقط تو خ یچ یگ یدختر م يترکوند: درون  يصدا -
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انداخته بودم آروم آروم  نییسرمو که پا... آبروم رفت که ... خاك بر سرم شد . مغزم شروع به پردازش کرد  تازه

.  دنیمظلوم من ترک ي افهیق دنیمنفجر شدن بودند و با د گرفتم باال و نگام به اون دوتا افتاد که االن در حال

 شدن من خنده داره ؟ عیضا يکجا.  دیرو آب بخند

 ! گهیبسه د: من  -

 . دنیلحظه ساکت شدند و دوباره شروع کردند به خند هیدو  هر

 !گفتم بســه : من  -

 . دیخند یهنوز چشماشون م یدفعه هر دو کامال ساکت شدند ول نیا

 !راحله خـــانــم  دیداشت يبا من امر...  دییبفرما:  یعل -

بزارم کف  ارمیگه چشماشو از کاسه در ب یم طونهیش...  ششیا... گفت  دهیو کش يجور هیخانمش رو  راحله

خودم  يچشک غره بهش رفتم و به رو هی؟  ياریبه روم ب دیاز دهنم در رفت تو با يزیچ هیحاال من ... دستش 

 . اوردمین

 !طرف  نیا دییایچند لحظه ب شهیاگه م... بله : ن م -

 يزیمن تنها چ. ( زد  یچشمک به عل هیو بعد ! اون طرف  رمیم کمی؟ من  هیخب چه کار) : با خنده ( پدرام  -

 .روشو به سمت من برگردوند  یعل. پدرام با خنده از ما دور شد ) دو تنه  نیکه االن خواهانشم کندن سر ا

 .، در خدمتم  دییبفرما:  یعل -

 .خواستم پول گردنبند و باهاتون حساب کنم  یم: من  -

 ... ریحاال که د:  یعل -

جمله رو گفته بود و االن حرصم داد که اعصابم از دستش  نیمدت ا نیا نقدریا... جملش رو کامل کنه  نذاشتم

 .خورد بود 

 شد ؟ ، چقدر دیلطفا بگ...  شهیم ریچرا د) : با حرص گفتم ( من  -

 ...قابل نداره ها  یچشم ، ول:  یعل -

 .کنم  یخواهش م -

 ...تومن » ... «  -

 نیا گهیخدا کنه د... کردم و منتظر جوابش نشدم  یلب ازش خداحافظ ریکه گفته بود و بهش دادم و ز یپول

 . نمیبشر رو نب
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 ییپاشا یمرتض ياز آهنگا یکیو دارم  دمیشتو تختم دراز ک... حوصله  یکارم و هم ب یهم ب... اتاقم نشستم  تو

 یاز جام بلند م... کنم  یم Playششم مجددا  ایبار پنجم  يآهنگ رو برا... عاشق آهنگاشم ...  دمیرو گوش م

 . شم  یو وارد نت م ستمیپشت س نمیش یشم و م

 نداره ؟ یکار و زندگ... نجاستیدوباره ا نکهیا: من  " -

 ؟ يندار ی؟ تو کار و زندگ یتو چ: درون  يصدا -

 . نجاستیا شهیهم نیا... کنه  یام فرق م هیمن قض -

 هان ؟ نجاستیا شهیهم یدون یتو از کجا م -

 "! بوده  نمیآخه هر وقت من اومدم ا...  ادیبه نظر م نجوریا -

 "؟  دیخوب...  زیسالم دوست عز ": اومد بازش کردم  امیپ

 "؟  دیگفتم شما دوستم هست یمن ک... سالم  ":  دمیگفتم دوستشم ؟ توهم زده ؟ سوالم رو ازش پرس یک من

 ".  دیکن یراجع بهش فکر م دیخب گفت "

 ". کنم  یکه گفتم فکر م دیگ یخوبه خودتون م: من  "

 "خب ؟  "

 "؟  یخب چ: من  "

 "؟  هیجوابتون چ "

 ". باشه  یمعمول يو حرفا یاحوال پرسسالم و  هیدر حد  دیصحبتامون با: من  "

 "پس قبوله ؟ ... حتما  "

 "... آره ... خب : من  "

 "ممنون  "

 »دادن آواتار  ریی، در حال تغ نیآنال« . که بود رو نوشته بود  یمکان نشیحالت آنال کنار

خشک  دشیآواتار جد ينگام رو... اما ... رو باز کردم  دیجد يصفحه ... بود  یچوب يکلبه  هیعکس  آواتارش

ربعه تو همون حالت موندم  هیهنوز نگام به آواتارش بود و اصال حواسم نبود که ... ممکنه  ریغ نیا... نه ... شد 

 .به عکس نگاه کردم  گهیبار د هیآخه چطور ممکنه ؟ . بهم داده بود  امیتا پ 4مدت  نیو در ا

 ...خودشه  نیا: درون  يصدا " -
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 ... هشهیشب دیخب شا: من  -

 آخه شباهت تا چه حد ؟ -

 ... ستیعکس خودش ن دیخب شا -

 کنه ؟ یکار م یچ نیآخه عکس اون دست ا -

 داره ؟... نداره  يکه ضرر دنشیحاال پرس -

 عکس خودته ؟ نیا یبپرس يخوا یم -

 ؟ هیآره مگه چ -

... خودش  يرو بزاره برا يا گهیعکس کس د ادینفر م هیآخه ! مثل روز روشنه ... مطمئنا خودشه  نیا -

 "! اند ؟ فتهیمخصوصا پسرا که خود ش

عکس آواتارتون عکس « :  دمیتازه باز کردم و پرس يصفحه  هی. نگاه نکردم  شیقبل يها امیاز پ چکدومیه به

 »خودتونه ؟ 

 ") شکلک خنده ( دونم  ی؟ م پمیخوش ت یلیآره چطور مگه ؟ خ "

 "! فقط نظر خودتونه  نیا: من  "... بازه  ششیخدا ن ي شهیهم...  يآب بخند رو

 شیآخه چند وقت پ... گرفتم  دایعکس و جد نیاتفاقا ا) ... شکلک خنده (  پمیخوش ت گنیهمه م... نه  "

 ". عکس رو گرفتم  نیاونجا ا... مشهد بودم 

 "؟  ي؟ نگفتم ؟ حاال مطمئن شد يدید: درون  يصدا " -

کردم و صفحه رو  یفرستادم و خداحافظ امیپ... آدم دور باشم  نیاستم از اخو یمن م... برام سخت بود  هضمش

 . هیصالح یپسر ، همون عل نیا... باورش هنوز برام سخت بود ... باشه ؟  کیچقدر کوچ دیبا ایدن... بستم 

***** 

دادن سر اکتفا  سالم کرد و منم به تکون.  دمشیکه دوباره د میدانشگاه نشسته بود يبا پونه تو محوطه  امروز

آقا رو تا حاال  نیا شیماه پ کیکجا بود ؟ من اصال تا  شیآقا تا چند وقت پ نیدونم ا یآخه من نم. کردم 

 یلیخ هیصالح یاون پسر عل دمیفهم نکهیبعد از ا. کنم  یم ارتشونیشناختم و حاال هر روز ز یبودم و نم دهیند

 .خوام بفهمه که اون منم  ینم... رم  یکمتر به انجمن م
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از حرفاشون معلوم بود زن . کرد  یمامان داشت با تلفن صحبت م.  نییرفتم پا. بس درس خوندم خسته شدم  از

 ییچا هی؟ رفتم تو آشپزخونه  هیموضوع چ. ما بودند  يخونه  شبیوقت روز ؟ اونا که د نیا. اون ور خطه  ییدا

 .سرد بشه  تا زیو نشستم پشت م ختمیخودم ر يبرا

 ...باشه : مامان  -

 : ... ییزن دا -

 .گم  یم) بابام (  ریچشم من به ام -

- ... 

 جان ، قربانت خدانگهدار حانهیباشه ر -

- ... 

 گفت ؟ یم یچ ییمامان زن دا: من  -

 .خونمون  انیب رهیزنگ زده بود که شب اجازه بگ یچیه: مامان  -

 .بودند  نجایا شبیه اونا که د؟ تاز یچ ي؟ برا رهیاجازه بگ: من  -

***** 

دستام  يتختم و سرم رو تو ينشستم رو.  دمیاتاقم و در وبه هم کوب يحرص در اتاق رو باز کردم و رفتم تو با

 يزنگ زده بود تا شب برا ییزن دا... من چقدر خودم بهت گفتم نــه ... محمد ، محمد ، محمد ، اَه . گرفتم 

وقته که از  یلیو خ شهیموضوع مربوط به سه سال پ نیگفته ا ییمامان هم به زن دا. خونمون  انیب يخواستگار

احساسات راحله  دیبه مامان گفته محمد هنوزم راحله رو دوست داره و شا ییزن دا یگذره ول یموضوع م نیا

 یبه بابا بگه و از طرف دیامامان گفته ب... دو تا جوون به هم برسن  نیکرده باشه و اگه خدا بخواد ا رییهم تغ

نداره و  يرادیبابا هم گفت ا. هم نبوده همون موقع زنگ زد به بابا و ماجرا رو گفت  راحتوصلت نا نیچون از ا

 یوسط من هر چقدر خودمو کشتم و به مامان گفتم مادرِ من ، من محمد و به چشم برادر م نیا.  ارنیب فیتشر

« : مامان گفت . بودم  هرو به خودشم گفت نایو ا میو ما با هم حرف زد هشیسال پ 3و جوابم همون جواب  نمیب

گه  یم سادهیمن وا يدختر من جلو...  میشد یم دیاومد هزار بار سرخ و سف یما اسم خواستگار م... خوبه خوبه 

گفتم هنوز  شی؟ سه سال پ هیکم داره که جوابت منف یچ...  ییآقا نیپسر برادرم به ا. من با خودش حرف زدم 

 »؟  یاما االن چ. بچه است و زوده براش 
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شب بود و من  يکاینزد. فقط با حرص اومدم تو اتاقم ... مادرم بود و احترامش واجب ... نگفتم  يزیچ گهید منم

 .در اتاق زده شد . خوندم  یدرسم رو م الیخ یداشتم ب

 . دییبفرما: من  -

 ». رسن  یم نایا تیی؟ االن دا ي، تو چرا هنوز آماده نشدراحله « : اومد داخل و گفت . بود  مامان

 . هیمن که گفتم جوابم از االن چ: من  -

به نظر من . گم  یگم واسه خودت م یم یراحله جان ، من هر چ« : تخت نشست  ياومد کنارم رو مامان

. رسه  یبه دهنش مدستش . مهندسه . گم  یداداشمه نم يبچه  نکهیا يبرا نویا.  هیخوب یلیمحمد پسر خ

اگه تند رفتم معذرت  منبهتر ؟  نیاز ا یچ گهید. بگم  ستین يازی، ن یدون یاخالق و رفتارش هم که خودت م

. خودته  یزندگ.  ریبگ میخوب فکر کن و بعد تصم. خودت  يبرا يبزرگ شد گهیتو هم د... خوام دخترم  یم

 ».  میذار یاحترام م متیمن و پدرت هم به تصم

 ».  دیببخش... کنم مامان جونم  یمعذرت خواه دیمن با« : شدم و مادرم و تو آغوش گرفتم  بلند

 .رسن  یاالن مهمونا م... برو آماده شو دخترم : مامان  -

 چشم: من  -

چشمم . کردم  یبه لباسام نگاه م یکی یکی. رفتم سمت کمد لباسام و درشو باز کردم . از اتاق خارج شد  مامان

لباس و . کمرم بود  ریتا ز شیکار شده بود و بلند دیمروار نشیقسمت س يافتاد که رو دیاس سفلب هیبه 

داشت و تا مچ پام بود رو  شنگق يها يکه روش سنگ کار میهم دامن مشک زمیم يبرداشتم و از داخل کشو

. هم پام کردم  دمیسف يرو هم سرم کردم و صندل ها میو مشک دیو شال سف دمیلباسام رو پوش... برداشتم 

زنگ خونه بلند شد و همزمان مائده داخل اتاق  يصدا. قشنگ شده بودم  یسادگ نیدر ع.  ستادمیا نهیآ يجلو

 .شد 

 . یآبج يچقدر خوشگل شد: مائده  -

  يممنون خواهر: من  -

 ؟ هیجوابت به محمد چ نمیبب -

حاالم .  هیجوابم همون جواب قبل. کرد  یم دایانقدر کش پ دینبا. تموم شده بود  شیوقت پ یلیموضوع خ نیا -

 . نییپا میبر ایب
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 دایپ يزیبود و چ کیتار اطیح... استقبال  يبرا اطیح يمامان و بابا رفته بودند تو.  نییپا يطبقه  میهم رفت با

بعد هم مامان و بابا و در آخر ...  ییداخل شد و زن دا ییاول دا. وارد خونه شدند  یکی یکیکم کم همه . نبود 

 یهمون لباس طوس. به محمد نگاه کردم .  میگفت مدمن و مائده به همه خوش آ... محمد و محدثه اومدند تو 

 . یبود با کت و شلوار مشک دهیبودم رو پوش دهیکه از مشهد براش خر

از دستش دلخور بودم چون من  کمی. که دستش بود رو به من داد و سالم کرد  یسمت من و سبد گل اومد

لب جواب سالمش رو دادم و به داخل دعوتش کردم و خودم هم  ریز. بار جوابم رو بهش گفته بودم  نیچند

بودند  مییدا يخانواده  نامراسم قبال هم برگزار شده بود و مهمو نیچون ا. نشستم  یتک ياز مبل ها یکی يرو

ها  ارانهیو  یصحبت ها شروع شد اما درباره گرون.  ارمیب ییند و چاآشپزخونه تا صدام بزن ينبود برم تو يازین

صحبت  نجوریا يغرض از مزاحمت برا... آقا  ریخب ام« : بحث رو عوض کرد  ییدا نکهیتا ا. زدند  یحرف م

مراسم برگزار شده بود  نیهم ا شیهر چند ، چند سال پ...  میشد حمتونمزا گهید زیچ ي، ما برا ادهیها وقت ز

تا  میدخترم راحله رو دوست داره اصرار کرد امشب هم مزاحم شما بش یلیآقا پسر ما خ نیکه ا ییاز اونجا یول

 ».  رندیآخر رو بگ میخودشون و بزنند و تصم يدو تا جوون حرفا نیا

باال و  دیبا آقا محمد بر دیپاش راحله جان ،) بعد رو به من کرد و گفت ... ( آقا  نیکنم حس یخواهش م: بابا  -

 . دیحرفاتون رو بزن

وارد اتاق .  ومدیمحمد هم پشت سر من م. از حرف پدرم بلند شدم و به سمت اتاق به راه افتادم  تیبه تبع منم

 هیبه اندازه چند ثان. نشست  وتریکامپ یصندل يتخت نشستم و محمد هم رو يگوشه رو هیو من رفتم  میشد

 »؟  يراز دستم دلخو« : و بعد محمد بود که سکوت و شکست  میهر دو ساکت بود

 باشم ؟ دینبا: من  -

شانسم و  نیاومدم آخر... تونم فراموشت کنم  ینم...  ستیدست خودم ن... اما ... منو ببخش راحله : محمد  -

 .تونم دوستت نداشته باشم  ینم... امتحان کنم 

 .ده  یم رییتغ رو زیزمان همه چ: من  -

 یسه سال م نیکنه تو ا رییخواست تغ ی؟ اگه م يتو از دل من مگه خبر دار...  یزن یراحت حرف م: محمد  -

 .کرد 

 . شدیم یخواست یاگه م...  یمنو فراموش کن یچون خودت نخواست: من  -
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وقت  چیجا و ه چیتو هستم دارم رو ه شیپ یکه وقت یآره من دلم نخواست ، چون احساس قشنگ: محمد  -

سه سال از محدثه که باهات در ارتباط بود سراغت و  نیتو تمام ا... حس و دوست دارم  نیمن ا... ندارم  گهید

عاشقت شدم  یدونم از ک یخودمم نم یتح... اصفهان  میایبودم زودتر کارا درست بشه و ب دواریام... گرفتم  یم

 ... يفکر و ذکرم تو شد يهمه  یدونم از ک ینم... شد که عاشقت شدم  یدونم چ ینم... 

 ... ستمیمن عاشقت ن یول... محمد ، : من  -

 ؟ ي، ندار ياما دوستم که دار... کرد  لشیکه بشه تحم ستین يزیعشق چ...  یستیآره عاشقم ن: محمد  -

... فرق داره  یلیخ یکن یکه تو تصور م يزیاما دوست داشتن من با اون چ... دوستت دارم  یلیخ... آره : من  -

 ...براد  هیمن تو رو مثل 

 ...دوستم ندارم که باشم ...  ستمیمن برادرت ن... به من نگو برادر : محمد  -

 ... نییپا رهیصدات م... آرومتر : من  -

 ینم... خوام ، دست خودم نبود  یمعذرت م« : تا به خودش مسلط بشه و بعد گفت  دیکش قینفس عم هی محمد

 ». کشه  یم ریقلبم ت یکن یمنو برادر خودت خطاب م یدر وقتچق یدون

محمد تو صدا و ...  دمیفهم یمن تا حاال عاشق نشده بودم و عشق رو نم. بود  بیبرام عج یلیمحمد خ يحرفا

 ...اما ... شد  یم دهیهم اون غم د شیطوس يپشت چشما. زد  یموج م یبیحرفاش غم عج

که تو رو از خودم برنجونم و  ستین نیباور کن من قصدم ا... خوام ازت  یمحمد ، من واقعا معذرت م: من  -

... کرد ؟ من هنوز عشق رو تجربه نکردم  شهیچه م... نکرده دلت رو بشکنم ، اما خب  يخدا ایناراحتت کنم 

 .کنم  یدوست دارم با عشق زندگ

 ...دم راحله  یقول مردونه بهت م... تونم  یباور کن م. .. دمیعشق و بهت م نیمن ا: محمد  -

 .تونم باهات ازدواج کنم  یمن نم... من ... که هست سخت ترش نکن  ینیمحمد تو رو خدا از ا: من  -

اما تا خواستم خوب نگاه کنم و مطمئن بشم سرش ... چشماش اشک جمع شد  يلحظه حس کردم تو هی يبرا

بعد چند لحظه سرش رو باال ... بود برام  نیسنگ یلیجو خ... تو اون حالت موند  قهیدق چند...  نییرو انداخت پا

 يانقدر کم بود که پشت صدا اما... تهش داشت  یکم یلیلرزش خ هیصداش ... چشمام نگاه کرد  يکرد و تو

تو رو ازت  یخوشبخت ستمیخودم حاضر ن یخوشبخت يمن انقدر دوستت دارم که برا« : مردونش پنهان باشه 

 یخوشبخت... رو داشته باشه  اقتتیکه ل یکن دایرو پ یکس دوارمیام... داشتنت رو نداشتم  اقتیمن که ل...  رمیبگ

 ». منه  يتو آرزو
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اومد  یکه از ته چاه در م ییکه دلم گرفت و بعد با صدا دیمونست کش یبه آه م شتریکه ب قینفس عم هی بعد

 .و خودش جلوتر راه افتاد » .  کهیر کوچخواه نییپا میبر گهید« : گفت 

منو  ایخدا... کرد  یم شیغم تو چشماش دل آدم و ر... تونست حس کنه  یم یتو صداش رو هر کس غم

داشته باشه و  اقتشویکه ل یکن بشیرو نص یو کس يرو بهش بد یزندگ نیخوام بهتر یازت م... ببخش 

 .داره  نارویبهتر اقتیاون ل... عاشقش باشه 

 »؟  يایپس چرا نم« : محمد به خودم اومدم  يصدا با

 .اومدم اومدم : من  -

نگاه به ما کرد و  هی ییدا. گفت  ینم یچیه چکسیه.  مینشست مونیقبل يو هر دو سر جا نییپا میهم رفت با

دم  تیی، چا یآبج« : بده رو به مامان کرد و گفت  رییشده رو تغ جادیجو ا نکهیا يبرا. انگار متوجه موضوع شد 

 »؟  يزیبرامون بر ییچا هی دینکش

 .و رفت آشپزخونه » چشم االن « : که تازه به خودش اومده بود گفت  مامان

« : قبل از رفتنشون رفتم سمت محمد و بهش گفتم . کردند  یموندند و بعد خداحافظ گهید کمی نایو ا ییدا

 »... تو رو خدا حاللم کن ... خوام  یازت معذرت م یلیمحمد من خ

من مثل  يرو یتون یم یداشت يهر وقت کار! فراموشش کن  گهید... راحله جان  هیچه حرف نیا: محمد  -

 . برات انجام بدم  يشم اگه بتونم کار یخوشحال م...  یبرادرت حساب کن

. بودم  داریصبح ب يکاین شب تا نزداو. دونستند  یرو م یهمه انگار همه چ... نزد  یحرف گهید یشب کس اون

براش از ... رو داشت که عشقش رو با عشق جواب بده  یداشتن کس اقتیبود و ل یخوب یلیمحمد واقعا پسر خ

 .خوام  یها رو م نیخدا بهتر

***** 

 روز بعد 4

داشتم ...  لهیتعط آزاد امتحانات يمطالعه  يهفته دانشگاه برا 2از فردا به مدت . نداشتم  شتریکالس ب هی امروز

نگاه  نیبه باك ماش. شد  یاستارت زدم روشن نم یهر چ...  ستادیاز کار ا نیگشتم که ماش یاز کالس بر م

شدم و کنار  ادهیپ نی؟ از ماش ارمیاز کجا ب نیبنز. بود  یخال یِباك خال... تموم شد ؟  یک نیا... اَه ... کردم 

 یعنی ایخدا. همه پر بودند ... داشت تا سوارم کنه  ینگه نم يا یتاکس چیه یول... اتوبان شروع به حرکت کردم 
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خدا جون !  شهیم دایبدترم پ نیاز ا... گرفت  دنیرعد و برق زد و بارون شروع به بار هوی؟  شهیبدترم م نیاز ا

 من کجا بودم ؟ يکرد یم میآدما تقس نیشانس ب یوقت

از پشت سرم شروع  نیماش هیاتوبوس برسم که  ستگاهیبه ا کردم تا حداقل یتو طول اتوبان حرکت م داشتم

برگشتم ... دست بردار نبود  یول... نگاه نکردم و به حرکت خودم ادامه دادم ... حتما مزاحمه ... کرد به بوق زدن 

 صیرو که پشت فرمون بود تشخ ینتونستم کس اول... زنه  یسره بوق م هیداره .... کدوم دور از جون  نمیتا بب

و در عقب رو  نیرفتم طرف ماش... پشت فرمونه و کنارش هم پدرام نشسته  یعل دمیدقت کردم د یبدم اما وقت

هر دو جوابم رو دادند و پدرام برگشت منو نگاه کرد ... آب شده بودم  سیخ. باز کردم و سوار شدم و سالم کردم 

 »کجاست راحله خانم ؟  نتونیماش« : و گفت 

 .کردم  تموم نیبنز: من  -

 .رو روشن کن سرما نخورن  يبخار یعل: پدرام  -

 »خونه ؟  دیر یم« : رو روشن کرد و گفت  يبخار یعل

 ...بله : من  -

 ...لطفا  دیپس آدرستونو بگ:  یعل -

 . رمیبا اتوبوس م دیاتوبوس نگه دار يها ستگاهیاز ا یکیکنار  شهیاگه م... شم  ینه مزاحم شما نم: من  -

 ... دی؟ آدرسو بگ دیکن یرا تعارف مچ:  یعل -

 هیفردا  میما دار... راحله خانم  یراست« : سکوت بود تا پدرام گفت  قهیچند دق... تشکر آدرس و بهش دادم  هی با

 »؟  دییایب دیپونه بهتون گفت اگه دوست داشت... شمال  يالیو میر یو دوستان م لیفام يسر با بچه ها

 ...بهم نگفت  يزینه ، چ: من  -

 ... میش یخوشحال م دییایبه هر حال اگه ب... حتما فراموش کرده : پدرام  -

 .خوام مزاحم بشم  یآخه نم: من  -

 .بزرگ هست  یهم که به قدر کاف الیو و میتا هست 6،  5ما ...  هیچه حرف نینه ا: پدرام  -

رو با خودم  گهیمنم سه نفر د شهیده ، پس مشرمن« : تنها دوست نداشتم ، گفتم  یاومد که برم ول ینم بدم

 »؟  مییدا يخواهر و بچه ها...  ارمیب

 !حتما ... بله : پدرام  -

 ممنون: من  -
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 یافتند و خداحافظ یبا هم راه م یمنو رسوندند ازشون تشکر کردم و پدرام هم گفت فردا کجا و ک نکهیاز ا بعد

به اتاقم رفتم و لباسم  یخونه شدم و بعد سالم و احوال پرس دیوار عیسر.  دیبار یبارون هنوز به شدت م.  میکرد

گفتم محمد  یوقت یکردند ول یاول قبول نم.  گفتمو موضوع رو به مامان و بابا  نییو عوض کردم و برگشتم پا

 .زنگ به محمد زدم  هیخوشحال رفتم سمت تلفن و ... شدند  یراض ادیهم باهامون م

 !هفت گانه است که راحله خانم به بنده زنگ بزنن  بینکنه خط رو خط شده ؟ از عجا... الو : محمد  -

 ...نکن  تیاذ... سالم محمد : من  -

 ؟ يبه من زنگ زد یبار ک نیآخر ادتهیتو خودت ... گم  یم يخب جد... سالم : محمد  -

زنگ زدم بهت بگم فردا به ...  میبگذر... حاال  خب« : رسه ، گفتم  یبه ذهنم نم يزیچ دمیفکر کردم د کمی

 »؟  يهفته چه کاره ا هیمدت 

 چطور ؟: محمد  -

 !دم در باش  نجایا 8خواستم بگم فردا صبح ساعت  یم... شمال  میقراره بر: من  -

 دستور ؟ ایاالن خواهش بود  نیا: محمد  -

 ... ایاریمحدثه هم با خودت ب... حسابش کن  يهر جور دوست دار: من  -

 ؟ میبر یاون وقت قراره با ک: محمد  -

 .دانشگاه  ياز بچه ها يسر هیبا : من  -

 . امیتونم ب یمن نم: محمد  -

 ؟ آخه چرا ؟ یچ یعنی... ا : من  -

 ...دارم  یخب من کار و زندگ: محمد  -

 ... وفتادهیهنوز راه ن دتیمن که خبر دارم اون شرکت جد... کن  اهیخودتو س... برو بابا : من  -

 ...سر و سامون بدم  شویراه انداز يبرم کارا دیبا...  گهیخب د) : با خنده ( محمد  -

 ...محمد تو رو خدا : من  -

 »...  شهیم یچ نمیبب... خوب  یلیخ« : چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت  هی

 ؟ گهید يایم یعنی: من  -

 ... امیم... آره : محمد  -

 خدانگهدار...  نمتیب یفردا م... دستت درد نکنه : من  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ٣٨ 

 خدانگهدار: محمد  -

 »... نه دم در  دمشید اطیکو ؟ نه تو ح نتیدخترم ماش یراست« : بابا رو به من کرد و گفت ...  نییپا رفتم

 .وم کرد و تو اتوبان موند تم نیبنز نمیبابا ماش... رفته بود  ادمیپاك ... اوه : من  -

 ؟ ياومد یپس با چ: بابا  -

 ...دانشگاه رسوندنم  يدو تا از بچه ها: من  -

 .بگو تا فردا برم برش دارم  یو گذاشت نیکه ماش ییجا قیپس آدرس دق... دستشون درد نکنه : بابا  -

 ...دستتون درد نکنه ... چشم بابا : من  -

 . میدیو بعد هم خواب میجمع کرد لمونویباال و وسا میصرف شام با مائده با مائده رفت بعد

***** 

اومده بودند و  هیانگار بق... سر قرار  میبود رفت یمشک يفرار هیمحمد که  نیبا ماش ییتا 4،  8صبح ساعت  فردا

بود  یهم عل گهید یکی. ه بود و پدرام که پون شیکی. هم بود  گهید نیما سه تا ماش ریغ... فقط منتظر ما بودند 

 يآخر نیاون ماش... خورد ازدواج کرده باشه  ینم بهشنامزدش چون  ایخواهرش بود  ایدختر که احتماال  هیبا 

 .هست و دو نفر توش نشسته بودند  یدونستم مال ک یرنگ بود و نم ينقره ا يایپرش هیهم 

 میجوابش رو داد یهمگ... پدرام اومد سمت ما و با محمد دست داد و به ما هم سالم کرد . شدند  ادهیپ یهمگ

 »؟  دیکن ینم یراحله خانم ، معرف« : پدرام رو به من کرد و گفت ... 

 . مییو محدثه دختر دا مییهم محمد پسر دا شونیا. مائده خواهر کوچکترم هستند  شونیا... بله : من  -

خانم  هیو خواهرشون عال یدوستم عل نمیا. پونه  نمیا... منم پدرام هستم ...  تونییخوشبختم از آشنا :پدرام  -

راه  دیشد یبه هم معرف گهیخب د... و سهند  اوشیس... من و پونه اند  ياون دو نفرم که پسر عموها... هستند 

 .شده  ریکه د دیافتیب

 يبرا...  میو بعد هم پسرعموهاشون و آخرم ما بود یش هم علرفت و پشت یپدرام جلو م نیماش.  میکرد حرکت

. به شمال  میدیساعت راه رس 10بعد حدود .  مینگه داشت یراه نیرستوران ب هیساعت کنار  1ناهار و نماز 

هم  شییخدا...  الیسمت و میو رفت میفتگر تزایپ میسر راه رفت.  میگرسنه بود یبعد از ظهر بود و همگ 7ساعت 

باال تا لباسامونو  يطبقه  میبا دخترا رفت. تا اتاق بود  4،  3دو طبقه بود که تو هر طبقش . بود  یبزرگ يالیو

مانتوي آبی  هیمن ... اتاق  هیو پونه هم تو  هیو عال میاتاق باش هیقرار شد من و مائده و محدثه تو .  میعوض کن

...  نییپا میرفت میلباسامون رو عوض کرد نکهیاز ابعد ... و شال آبی آسمونیم رو سرم کردم  یکبا شلوار مش
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غرغر نشستند و اونا هم مشغول  یدخترا با کل. خوردند  یشکمو منتظر ما نمونده بودند و داشتند غذا م يپسرا

 .شدند 

لب  میکه شب بر دیدر کن یرو خوب خستگ یساعت کی هیخب بچه ها « : و گفت  مونیرو کرد به همگ پدرام

 ». هست  زیکنار تو خونه همه چ دیتعارف و بزار دیهم خواست يزیچ...  ایدر

... کرده بودم  ییچا هیبرد و بدجور هوس  یمن که خوابم نم... با موافقت بلند شدند و رفتند تو اتاقاشون  همه

کجاست ؟ بعد  ییحاال چا... اپن بود  يساز که رو يچا... تو آشپزخونه  نییرفتم پا...  میخودش گفت راحت باش

ساز رو به برق زدم  يکردم و چا دایرو پ ییچا مرو از بر شد زیهمه چ يها که جا نتیکاب يگشتن تو همه  یکل

 دیرس ینوساز به نظر م. به خونه انداختم  ینگاه کل هیهال بزرگ خونه و  يبخواد آماده بشه رفتم تو ییتا چا... 

 هیخودم  يرفتم و برا.  دادیم يچا دنیاز نشون از دم کشس يچا يصدا. هم قشنگ بود  شیداخل یطراح... 

 .و منتظر شدم تا سرد بشه  زیپشت م ستمو نش ختمیر ییچا

 »؟  دیزیر یم یکیمنم  يبرا« : نفر گفت  هی هویفکر بودم که  تو

خواستم  یشرمنده نم« : گفت  یعل... خورد و سر جاش ثابت شد  يتکون بد زیبلند شدم که م هویجام  از

 » .  دیببخش... بترسونمت 

چه وضع داخل شدنه هان ؟  نیآخه ا« : قلبم بود و برداشتم و با غضب برگشتم سمتش و گفتم  يکه رو دستم

« 

 . شهیم ينجوریدونستم ا ینم) و گفت  نییو سرش رو انداخت پا( من که معذرت خواستم :  یعل -

خوام  یمنم معذرت م... نداره  يرادیا« : گفتم . کار و نکرده  نیتند رفتم و بنده خدا از قصد که ا يادیز دمید

 ». تند رفتم 

 .لبخند به لبش نشست  هی

 ...خنده ها  یقشنگ م: من  " -

 شد ؟ یچ... آ آ آ : درون  يصدا -

 .  نیخنده هم یگفتم فقط گفتم قشنگ م یحاال مگه چ: من  -

 ".  يپسر مردم و خورد... کن  شیچشماتو درو... راحله : درون  يصدا -

 یم یخب سع یخندش گرفته بود ول افمیاونم از ق. کنم  یاست دارم نگاش م قهیخودم اومدم که چند دق به

 . نییسرم و انداختم پا. کرد که نخنده 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ٤٠ 

 ؟ دیهم به ما بد ییچا هی شهیحاال م:  یعل -

 االن... بله : من  -

 ) زیو نشست پشت م( ممنون :  یعل -

 »چند سالشه ؟  تونییپسر دا« :  دیتشکر کرد و پرس. رو جلوش گذاشتم  يچا جونفن

 سالش 29: من  -

 کارن ؟ یاون وقت چ... اوهوم :  یعل -

 خواهر شما چند سالشه ؟... داره  يشرکت ساختمان ساز... مهندسه : من  -

 خونده  کیگراف... سالشه  23:  یعل -

 ؟ دیدو تا خواهر و برادر نیهم: من  -

 شما چطور ؟... بله ) : سکوت کرد و بعد گفت  کمی(  یعل -

  نطوریما هم هم: من  -

 . بشر هم کالم شم  نیخوام با ا ینم گهیمن د) : با حالت تمسخر ( درون  يصدا " -

 وسط نطق آدم مگه نه ؟ يبپر يتو انگار عادت دار: من  -

 .کاملش رو گذروندم  يدوره ... آره اتفاقا : درون  يصدا -

 ؟ یگ یم یحاال چ: من  -

 دیکن یبا هم گفتگو م یشد نشست ی؟ ها ؟ چ شینیبب يدوست ندار گهید یگفت یم يتو نبود: درون  يصدا -

 ؟

 ...با هم  میگفت یم یحاال انگار چ... اوه : من  -

 ". مطمئنم  نیقیقطع به ... دختر  يدار يریتو خود درگ: درون  يصدا -

 ...راحله خانم :  یعل -

 .؟ حواسم نبود  دیگفت يزیبله ؟ چ: من  -

 ؟ دیدار ندتونیآ يبرا یمیتموم شد چه تصم التتونیتحص یکه وقت دمیپرس... بله :  یعل -

 ؟ یخودتون چ... فکر نکردم  يتا حاال بهش جد: من  -

و اونجا کامل کنم و برگردم به کشورم  التمیتحص... دارم اگه خدا بخواد برم خارج از کشور  میمن تصم:  یعل -

 ...خدمت کنم 
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 ؟ دیبر یک دیقصد دار... چقدر خوب : من  -

 .عازمم  گهید میسال و ن کیاحتماال . جور شده و تمومه  بایتقر زامیو يخب من کارا:  یعل -

 . دیبه هر حال موفق باش: من  -

 يممنون بابت چا.  نطوریممنون شما هم هم:  یعل -

 کنم یخواهش م :من  -

 .خارج شد  الیجاش بلند شد و از و از

 ... رهینگفت کجا م یحت: من  " -

 آخه به تو چه ؟: درون  يصدا -

 .حاضرم انجامش بدم  یبگ ينشنوم ؟ هر کار گهیتو رو د يکار کنم که صدا یچ دیمن با یبگ شهیم: من  -

 ".  رهیامکان ناپذ...  زیمتاسفم دوست عز: درون  يصدا -

***** 

رفته بود ... برگشت  شیپ قهیچند دق یعل...  ایلب در میشدند که بر یشده بود و بچه ها داشتند آماده م شب

 شیروشن کردند و دور آت شیآت هیو پسرا هم با هم  ایسمت در میبا هم رفت...  رهیبگ یشب خوراک يبرا

خوردند فضا رو قشنگ تر  یم هاکه به صخره  ایدر يموج ها يبود و صدا یشب پر ستاره و قشنگ...  مینشست

 .هم کرده بود 

 جنگل ؟ میاس بر هیپا یفردا ک: پدرام  -

پدرام .  میش یگفتند خسته م یم... مخالف بودند  هیپونه و محدثه و عال یول. که همه موافقت کردند  پسرا

 »؟  یشما چ« :  دیبرگشت سمت من و مائده و پرس

 »  مییآ یما م« :  میو مائده با هم گفت من

، لولو  ییتنها یبه اون بزرگ يالیچون تو و... به نفعتونه  دییایشما سه نفرم ب...  تهیبا اکثر يرا...  ولیا: پدرام  -

 ...نچ نچ ... پخ پخ ... خور خوره 

 ؟ رمیحالت رو بگ يخوا ی؟ م یکن یمسخره م...  ییپر رو یلیخ) : پدرام  يتو بازو دیکوب یکی( پونه  -

 ... کرده بود  یپدرام خال يرو رو شییپونه چا... شده بود  سیخ ادیتا پدرام بخواد به خودش ب و

 »... مامان سوختم  يوا« : گفت  یو م دیپر یطرف به اون طرف م نیاز ا یه يمسخره باز يبرا پدرام

 .. .یخ کرده بود که کاش داغ بود  ییاون چا...  اریدر ن يمسخره باز یالک: پونه  -
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 »...  یکنم که تو خواهرم باش یمن دارم شک م« : دست از ورجه وروجه برداشت و گفت  پدرام

 ...خودت بود  ریتقص: پونه  -

 ...بهتون خوش بگذره  میدی، قول م دییایحاال شما هم فردا ب...  دیببخش... باشه بابا : پدرام  -

اسباب لهو  نمیبب...  ایس« : و گفت  اوشیپدرام رو کرد به س... جنگل  میبا هم بر یقرار شد فردا همگ تینها در

 »و لعبت همراهت هست ؟ 

 ...آره داداش همراهمه :  اوشیس -

 ...؟ شروع کن داداش  یپس چرا معطل: پدرام  -

 »بزنم ؟  یچ« : کاورش در آورد و گفت  يرو از تو تارشیگ اوشیس

 ...بزن  يخوا یم یهر چ...  میقبولت دار: پدرام  -

 يادیکه ز ییاز اونجا... دادند  یهمه ساکت شدند و گوش م. صداش رو صاف کرد و شروع کرد  اوشیس

 ...کنجکاوم حواسم به همه بود 

 شمیپ یمون یکردم نم لهیبهت پ «

 شمینه پروانه م نجایا رمیمیم نه

 تورو خسته کردم يادیعشق ز از

 دورت نگردم یخواست يدورم زد تو

 سردم ياشک و لبها يشور بازم

 و صد دفعه دوره کردم يباز نیا من

 نداره گمونم قراره یراه نه

 »دستامو تنها بذاره  گهید یکی

 کرد ینگاه م اوشیبه س ینگاه خاص هیافتاد به پونه که داشت با  نگام

 اعتباره یبه چ ایدن يتو گهید «

 دوست نداره يکه براش مرد یکس

 بونایبغض و بارون سکوت خ منو

 شکستم چه ساده چه آسون دوباره

 یشیپاتم بسوزم تو شمعم نم به
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 یشیآدم نم يایدن يحوا تو

 دهیگلومو به هق هق کش غرورت

 »ده  یکه قسم خوردشو دق نم آدم

 لبخند تلخ زد هیهم  اوشیو س نییو سرش و انداخت پا اوردیرو ن اوشیطاقت نگاه س پونه

 میعمره دوتا خط صاف هیمنو تو  «

 میبباف ایعادت ما که رو شده

 میریبگ يعشق و به باز موینیبش

 میریکردنامون بم یزندگ واسه

 یشیشرمنده م ییسخته تو تنها چه

 میشیو بازنده م میقهرمان ماها

 رنگ و رومون يزییعصر پا مثل

 »خاطرست آرزومون  ایلیخ واسه

 . دمیپونه د يچشما يبرق اشک رو تو شینور آت تو

 اعتباره یبه چ ایدن يتو گهید «

 دوست نداره يکه براش مرد یکس

 ابونیبغض و بارون سکوت خ منو

 شکستم چه ساده چه آسون دوباره

 یشیپاتم بسوزم تو شمعم نم به

 یشیآدم نم يایدن يحوا تو

 دهیگلومو به هق هق کش غرورت

 »ده  یکه قسم خوردشو دق نم آدم

 ) ییپاشا یمرتض/  يزییعصر پا( 

بعد آهنگ که .  رونیزبون پونه بکشم ب ریبعدا از ز دیبا... دو نفر هست  نیا نیب يزیچ هی تونم قسم بخورم یم

همه رو  اوشیس... که شاد باشه  یکی حایترج... بزنه  گهیآهنگ د هیقشنگ نواخته شده بود همه خواستند  یلیخ

 ...هم بودم  یکی نیعاشق ا یمثل آهنگ قبل... به سکوت دعوت کرد و شروع کرد 
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 از تو تنها نشونم از تو ونمیدل د «

 يکه خودتم ندار يادگاریعکس  هی

 تنهام یلیکه خ یشبهام وقت قیرف شده

 آرزوم یشیروبه رو بازم م رمشیگیم

 قرارمیکه ب یتورو ندارم وقت یوقت

 کنارم يایب دیشا بندمیباز م چشامو

 از تو تنها نشونم از تو ونمید دل

 يکه خودتم ندار يادگاریعکس  هی

 تنهام یلیکه خ یشبهام وقت قیرف شده

 آرزوم یشیروبه رو بازم م رمشیگیم

 داره دهیاما چه فا بارهیبارون م داره

 کنارم ینیتورو ندارم که بش یوقت

 خندمیهام م هیبه گر بندمیباز م چشامو

 دنمید يایب دیشا زنمیصدا م تورو

 شبهام قیشده رف يادگاریعکس  هی

 تنهام یلیکه خ یروبه روم وقت رمشیگیم

 خندمیهام م هیبه گر بندمیباز م چشامو

 » بندمیهام باز به تو دل م یخستگ قیرف

 ) یفالح اریماز/  وونمیدل د( 

نگام افتاد به پونه ، سرش رو . زد  یم تاریخوند و گ یقشنگ م یلیخ شییخدا. کردند  قیرو تشو اوشیس همه

 . بود  یمصنوع یلیلبش خ ياونم پکر بود و لبخند رو. نگاه کردم  اوشیبه س. و تو فکر بود  نییانداخته بود پا

 يهمون جور که رو.  میتا فردا صبح زود حرکت کن میدیو خواب الیبه و میشب برگشت 11 يها کینزد ساعت

 یخودمم نم یحت.  ومدیمثل سابق ازش بدم نم گهید... کردم  یفکر م یبودم داشتم به عل دهیتخت دراز کش

تفاوت داشتم نسبت  یحس ب هی.  ادایاالن ازش خوشم ب نکهیحاال نه ا. اومده  یازش بدم م یچ يادونستم بر

 . بهش 
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 ؟ یکن یبه احساست نسبت بهش فکر م يشده دار یحاال چ: درون  يصدا " -

 ... قیسوال ازت دارم رف هیمن : من  -

 جانم ؟ بپرس ؟: درون  يصدا -

 نداري ؟ یتو کار و زندگ: من  -

 ...دختر  ییمن تو یکار و زندگ: درون  يصدا -

زنم سر و کله  یباهاش حرف م ایکنم  یفکر م یمن چرا هروقت به عل...  گهیسوال د هی؟ بعد  يجد: من  -

 ؟ ییکجا گهید ي؟ وقتا شهیم دایتو پ ي

بهم ...  زمیخجالت نداشت عز... زدم  یبهت سر م شتریب يدونستم انقدر دوستم دار یاگه م: درون  يصدا -

 .زنم  یبهت سر م شتریاز حاال به بعد ب...  یگفت یم

 ...کنه  یم تیکفا شمیپ يایهمون قدر که م...  ستمیبه زحمتت ن یراض... نه تورو خدا : من  -

 "... در خدمتم  یخالصه کمک خواست...  یدون یهر جور صالح م: درون  يصدا -

 .فکر کردم و کم کم خوابم برد  گهید کمی

***** 

 »... شد  رید گهید دیزود باش« : داد زد  نییاز پا پدرام

 ... گهید می؟ اومد یداد و قال راه انداخت هیچ: پونه  -

صد ... زمان آماده شدن شما دخترا انجام بدند  يرو یدرست و حساب قیتحق هی دیپژوهشگران با: پدرام  -

 . دیبره تا آماده بش یما زمان م يتا 5 يشما هر کدومتون به اندازه ...  ونیرحمت به ما آقا

 ...گما  یبهت م يزیچ هی... پدرام : پونه  -

 مگه نه ؟... ، همه هم با من موافقن  گهیگم د یخب راست م: پدرام  -

 ...منم باهات موا :  یعل -

 ...رو به رو شد  هیعال يرفت جملش رو کامل کنه با چشم غره  تا

 ؟ یشد عل یها ؟ پس چ: پدرام  -

 ... میفتیبهتره راه ب...  یچیه:  یعل -

 . میدیحرفش همه خند نیا با

 ...بده  ادیبه ما هم ...  یاز داداشت گرفت یچه زهره چشم...  هیعال ولیبابا ا: پونه  -
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 ...بره  یدادنش زمان م ادی) : با خنده (  هیعال -

که توش  یعل نیماش.  میها راه افتاد نیهمراهمون بود با دو تا از ماش لیچون وسا ینبود ول يادیجنگل راه ز تا

که شد با  ییتا جا.  میپدرام و برداشت و دخترا اونجا سوار شدند و حرکت کرد نیپسرا بودند و پونه هم ماش

 ي قهیچند دق یخبر از بارندگ نیآب بود و ا يها لهپر از چا نیزم...  میرفت ادهیراه و پ ي هیو بق میرفت نیماش

 . میبرد یلذت م عتیآوردند و ما از طب یرو پسرا م لیوسا شتریب. داد  یم شیپ

...  دیبچه ها از هم جدا نش« : پدرام گفت . درختا هم مثل هم بودند  يهمه ... نداشت  یتموم یرفت یم یچ هر

 »...  شهیراحت گم م نجایآدم ا

 . مشغول درست کردن ناهار شد  یند و علعلم کرد یشروع کردند دو تا چادر مسافرت پسرا

 ؟ میکن يباز قتیحق ایجرات  دییآ یبچه ها م: پونه  -

 . میبود نشست یکیکه اون نزد يدرخت قطور يدور تنه  میها موافقت خودشون رو اعالم کردند و همه رفت بچه

 .کنم  یمن شروع م...  ياز بطر نمیا: پدرام  -

سرش به پونه و  نکهیتا ا دیو چرخ دیچرخ يبطر. رو چرخوند  يرو طرف خودش گرفت و بطر يسر بطر و

 »؟  قتیحق ایجرات « :  دیلبش نشست و پرس يلبخند رو هی اوشیس.  دیرس اوشیتهش به س

 ... قتیحق: پونه  -

 ؟ يدوست دار شتریاز همه ب تیرو تو زندگ یک:  اوشیس -

 »... رو  میعشق زندگ نیو آخر نیاول« : پونه گفت ... اهشون رفت سمت پونه حاال همه نگ اوشیسوال س نیا با

 ؟ میاطالع یما ب ي؟ عاشق شد فهیضع یگفت یچ...  نمیب: پدرام  -

 ...  دندیوار پدرام خند یبه لحن لوت همه

 ؟ يعاشق شد يجد: پدرام  -

 ؟ هیاشکالش چ... آره : پونه  -

 ؟... دونستم  ی؟ چرا من نم یاون وقت عاشق ک: پدرام  -

 ؟ یرو بدون یهمه چ دیمگه تو با: پونه  -

 دستمزدم ؟ نهیا... بچه بزرگ کن ... دست که نمک نداره  نیبشکنه ا: پدرام  -

 .و انتهاش به مائده  ستادیسرش رو به پدرام ا يبطر... رو چرخوند  يپدرام بطر يبدون توجه به حرفا پونه

 ...باکم ، جرات  یو ب من چون جسور: پدرام  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ٤٧ 

 .فکر کنم  دیصبر کن: مائده  -

 »؟  گهیجرات د« : به پدرام نگاه کرد و گفت  زینگاه شرارت آم هینگاه به دور و اطرافش انداخت و با  هی بعد

 ...صد البته : پدرام  -

 ...باال  دیاز اون درخت بر.. خب  یلیخ: مائده  -

 ها ؟ کدوم درخت ؟: پدرام  -

 ... تونیهمون پشت سر:  مائده -

چقدر برم باال ؟ ... خب  یلیخ« : و گفت  نداختینگاه به پشت سرش انداخت و خودش و از تک و تا ن هی پدرام

« 

 ...بسه  هیهمون شاخه اول: مائده  -

 »... نداره  يکه کار نیا... بابا  رمیم« : پدرام گفت . فاصله نداشت  نیاز زم شتریاول دو متر ب شاخه

بود خودش رو به شاخه  یتونست خودش رو باال بکشه ، اما بعدش به هر زحمت یخورد و نم یسر م یه اولش

 »؟ ... تونستم  دیدید« : و از همون جا بلند گفت  ستادیشاخه ا يرسوند و رو

 . نییپا دییایحاال ب...  نیآفر... بله : مائده  -

درخت  ریکه درست ز یآب يچاله  يخورد و افتاد تو زیهول شد و ل هویپاهاش انداخت و  نیینگاه به پا هی پدرام

همه ... بشه  شیزینبود تا چ ادیشانس آورد که ارتفاع ز. شد  یو گل سیکرد و تموم لباساش خ یم ییخودنما

...  نییپا ادیکرد و گفت ب قشیبود تشو پدرام اون باال یوقت يموذ يپس بگو چرا مائده ... خنده  ریزدند ز

 . دیخند یم شتریبود و حاال داشت از همه ب دهینب کار و سنججوا

 ...سقلمه زدم تو پهلوش تا ساکت بشه  هی

 ؟ یزن یآخ ، چرا م: مائده  -

 ؟ يبود کرد يچه کار نیا: من  -

 .خودش حواسش و جمع نکرد و افتاد ... نکردم  يمن که کار: مائده  -

 ؟ يرو نکرده بود نجاشیآهان ، نگو که فکر ا: من  -

 ؟ ادیمن ؟ آخه به من م: مائده  -

 ...کن  یبرو ازش معذرت خواه...  ادیهم بهت م یلیاتفاقا خ: من  -

 ...کنم  ینکردم که بخوام معذرت خواه يمن کار: مائده  -
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 )و ازش دور شدم . ( زنم  یباهات حرف نم گهیپس منم د...  یباشه ، هر جور راحت: من  -

 شیمحمد و سهند هم داشتند آت...  ارهیب يزیچ ییپتو هی نیرفته بود از ماش یعل...  دمشییپا یم یچشم ریز

پکر  افشیق. بود  یدنیپدرام خنده دار و د ي افهیق... برگشت و پتو و انداخت دور پدرام  یعل. کردند  یدرست م

لبخند جوابش رو داد که مائده سرش رو  هی اپدرام هم ب. بهش گفت  يزیچ هیمائده رفت سمتش و ... شده بود 

 ». معذرت خواستم « : بود گفت  نییهمونجور که سرش پا. انداخت و ازش دور شد و اومد سمت من  نییپا

 ...خواهر گلم  نیآفر: من  -

 .نشست  شیآت يبود رفت جلو دهیچیهمونجور که پتو دورش پ پدرام

بعد ناهار پسرا رفتند تو چادر تا بخوابند .  میدور هم ناهار خورد یگفت ناهار آماده است همگ یبعد عل قهیدق چند

من . زدند  یبودند و مائده و پونه هم داشتند با هم حرف م دهیچادر خواب یکیاون  يهم تو هیمحدثه و عال. 

ور د نیبچه ها من هم« : مائده و پونه و گفتم  بهرو کردم . اطراف لذت ببرم  يفقط دوست داشتم از منظره ها

 ». و اطرافم 

 .؟ خطرناکه  يریکجا م: پونه  -

 ...جا بمون  نیهم... آره راحله : مائده  -

 .زنم  یکم گشت م هیاطراف  نیهم... شم  یدور نم ادیز: من  -

 .مراقب خودت باش  يریهر جا م: پونه  -

 .ندارم  ینداره ، من حس خوب دنید... جاست  نیهم مثل هم گهید يجاها: مائده  -

 !مراقبم . گردم  ی، زود بر م یآبج: من  -

پدرام ... رفتم جلوتر  کمی. چشماش خوند  يشد از تو یرو م ینگران یبه تکون دادن سر اکتفا کرد ول مائده

و  دمیشن یبچه ها رو محو م يهنوز صدا. همش درخت بود و همه هم مثل هم بودند  نجایگفت ، ا یراست م

 نیرنگ... منظره ثابت موند  هی يوچشمم ر هوی... جلو تر رفتم  یکم... نشدم  دور ادیداد که ز ینشون م نیا

 يبرخالف جاها... داشت  يفوق العاده ا ییبایبوته ها ، ز يشبنم رو زیچشمم بود و قطرات ر يکه جلو یکمان

 نجایشد ، ا یم دهینبود و فقط شاخ و برگ درخت ها د دایکه همش درخت بود و اصال سقف آسمون پ گهید

رو  يا قهیچند دق. رو در آوردم و شروع به گرفتن عکس کردم  میگوشزود . کرد  یم ییخودنما یآسمون آب کمی

داشتم  ایآبشار بود  يواقعا صدا... توجهم رو به خودش جلب کرد  ییبودم که صدا لمیمشغول گرفتن عکس و ف
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آب  ختنیر يصدا. شد  یصدا بلندتر و بلندتر م... اومد  یکه صدا م یکردم ؟ حرکت کردم به سمت یم الیخ

 .چقدر قشنگه  نجایا... رو شکر  تیبزرگ... من  يخدا يوا... سنگ بود  ختهت يرو

؟ کوه ؟ مگه من چقدر دور شدم ؟  یچ...  رونیاومد ب یآبشار نسبتا بزرگ رو به روم بود که از دل کوه م هی

نگاه  هیخودم رو حفظ کنم و  يکردم خونسرد یاولش سع.  دمیشن ینممحو هم از بچه ها  يهمون صدا گهید

 هیبعد ... سمت  هیحرکت کردم به .  بودهمه جا پر از درخت . به هم بود  هیهمه جا شب. به دور اطرافم انداختم 

رفتم اما بعد چند  گهیسمت د هیدوباره از ... اولم  يبه جا دمیرس دمیآبشار فهم يربع راه رفتن دوباره از صدا

 ومدینفسم سخت م گهید. سرم بود  يتخته سنگ ها مثل پتک تو يخوردن آب رو يصدا گهیراه رفتن د قهیدق

 . نیزم يخم شدم رو... 

شد گفت االن  یم یحساب سر انگشت هیبا . بعد از ظهر بود  4اومدم ساعت  یم یوقت. بودم  دهیترس یلیخ

مانتوم در آوردم و زنگ زدم به  بیج يرو از تو میگوش عیسر! ...  لمیم ؟ موباکار کن یچ ایخدا... غروبه  کینزد

 نیواسه هم... واسه از دست دادن نداشتم  يزیچ. داد  یهمه درخت آخه مگه آنتن م نیا نیاما ب... مائده  یگوش

شده بودم  دیبه کل ناام... رو جواب بده  ینفر گوش هی نکهیاز ا غیدر... اما ... گرفتم  یپشت سر هم تماس م یه

 .کار کنم ؟ کمکم کن  یچ نجایمن ا...  ایخدا... چشمام پر اشک شد ... 

کردم که  یم هیدونم چقدر وقت بود که داشتم گر ینم... کرده بود  دنیبارون شروع به بار...  هیگر ریز زدم

از تخته سنگ  یکیخودم رو رسوندم پشت  عیسر...  دمیترس یلیخ...  دمیرو شن ییشدن قدم ها کینزد يصدا

 ...خودت کمکم کن  ایخدا... ها و پنهان شدم 

 دایخودم مچاله شدم تا از پشت تخته سنگ پ يشد تو یکه م ییتا جا... شد  یتر م کیقدم ها نزد يصدا

 ... نباشم 

 ؟ ییراحلـــه کجا... راحلــه : صدا  -

 دید یکرده بودم چشمام تار م هیگر یبسک...  رونیته سنگ اومدم باز پشت تخ عیسر... چقدر آشناست  صداش

لباساش ... قدم با من فاصله داشت  10 کیکه نزد نمیرو بب یعل يهم تونستم چهره  دمید يبا وجود تار یول

بازم .  دیبار یم یخستگاز چشماش و صورتش . بود  ختهیتو صورتش ر سشیخ يموها. بود  یو گل سیخ

تونستم  یسر جام خشکم زده بود و نم. انقدر خوشحال نشده بودم  دنشیاز د چوقتیه.  دیاشکم جوش يچشمه 

خستش  يتو چشما...  ستادیو رو به روم ا دیکه تو بدنش مونده بود سمت من دو یتوان نیبا آخر. حرکت کنم 
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کار کنه دستش  یخواد چ یمتا بفهمم . بعدش خشم شد ... لحظه بود  هیاما واسه ...  دمیرو د یبرق خوشحال

 .چپم فرود اومد  يگونه  يرو

با اجازه ... همه نگرانت شدند  یدون ی؟ م یرفت ي؟ معلوم هست کدوم گور یکن یم یچه غلط نجایا:  یعل -

 !هان ؟ جواب بده  میمگه قرار نبود از هم دور نش...  نجایا ياومد يسرخود راه افتاد یک ي

من بلند  يپدرم تا به حال دست رو... اجازه نداشت منو بزنه  یمقصر بودم ول نکهیبا ا... شده بود  دتریشد میگر

 .من بلند کنه ؟ من مثل خودش پر شدم از خشم  يچطور به خودش اجازه داد دست رو... نکرده بود 

هر ...  یمنو بزن یاشتبهـت اجـازه داد ؟ حق ند یهان ؟ کــ یبهت اجازه داد دست رو من بلند کن یک: من  -

 ...؟ ازت متنفرم  یفهم یم...  ادیازت بدم م! چقدر هم که مقصر باشم 

 فتیراه ب« : لب با خشم گفت  ریرو به عقب فرستاد و ز سشیخ يدستاش رو تو موهاش فرو کرد و موها کالفه

 »...  میبر

 »...  فـتیراه ب... با توام « : داد زد ... کردم  یتوجه یب بهش

 ...کمک  نمیخب ا... هم داشتم ؟ مگه منتظر کمک نبودم  يا گهید يچاره  مگه

 ؟ ادیازش بدت م یو گفت يتشکر ازش سرش داد زد يبه جا: درون  يصدا " -

 ... زدیمنو م دینبا... خب اونم مقصر بود : من  -

 بود  یخب عصبان: درون  يصدا -

 اجازه رو نداشت ، داشت ؟ نیا... بوده باشه  یهر چقدر هم که عصبان: من  -

 ... مونهیپش... اما نگاش کن ... اما ... نه نداشت : درون  يصدا -

 اون چه به درد من می خوره ؟ یمونیپش: من  -

 ...زود باش دختر ...  يباهاش بد حرف زد...  يبهش بدهکار یمعذرت خواه هیخب تو هم  -

 " کنم ینم یتا اون معذرت نخواد من عذر خواه: من  -

سرش  هیبعد چند ثان... بود  نییسرش پا... به سمتم برگشت  هویرفتم که  یدو قدم با فاصله ازش راه م داشتم

منو ببخش ... کردم  یدست روت بلند م دینبا... خوام  یمن معذرت م... من ... راحله « : رو باال گرفت و گفت 

...  ینشون هیاز  غیدر میگرد یدنبالت م میدار اعتهس 3 کینزد... دست خودم نبود ... بودم  یعصبان یلیآخه خ... 

 »...  نطوریهم هم هیبود و نگرانت بود ؟ بق دهیمائده چقدر ترس یدون یم چیه
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شما هم منو ... منم باهاتون بد حرف زدم « : سکوت گفتم  قهیو بعد چند دق میچند لحظه هر دو ساکت شد هی

 »...  دیببخش

 ؟ يدیمنو بخش یعنیاالن :  یعل -

 شما چطور ؟... آره : من  -

... رد و بدل نشد  نمونیب گهید یصحبت. و راهش رو ادامه داد » .  ینگفت يزیشما که چ« : زد و گفت  يلبخند

به راهم ادامه دادم تا از  يشتریب يرویبا ن.  دمینه چندان دور شن یبچه ها رو از مسافت يساعت راه صدا میبعد ن

هم چند قدم  هیعال. کرد  یم هیبود و داشت گر محدثهمائده تو آغوش ...  نمیتونستم بب یبچه ها رو م گهیدور د

پونه و پدرام هم داشتند جر و .  دمید یجمع نم يو محمد و تو اوشیس... اون ور تر نشسته بود و تو فکر بود 

 .کردند  یبحث م

 بره ؟ یهان ؟ چرا گذاشت دیمگه نگفته بودم از هم دور نش: پدرام  -

خواد دور و اطراف رو نگاه کنه  یکم م هیشه ؟ فکر کردم  یم ينجوریدونستم ا یمن چه م) : با بغض ( پونه  -

... 

 ...نکن  یتراش لیمن دل يواسه : پدرام  -

 ... یول: پونه  -

 ...نشنوم  يزیچ گهید... بسه : پدرام  -

 »راحلـــه « : و داد زد  دیمنو از پشت سر پدرام د پونه

نگاه همه برگشت سمت . به سمت من و منو بغل کرد  دیو بدون درنگ دو دیسرش و بلند کرد و منو د مائده

خودم  شیپ قهیبا به خاطر آوردن چند دق یدر آروم کردنش داشتم ول یسع... کرد  یمائده هنوز هق هق م... من 

بود  یعصبان یلیپدرام خ... م گرفت یبشه منم گر یکرد ممکن بود چ ینم دامیدنبالم و پ ومدینم یکه اگه عل

 »!  میگرد یبر م...  دیرو جمع کن لیوسا عیسر« : فقط داد زد ... بهم نگه  يزیخودش رو کنترل کرد که چ یول

 ؟ یو آقا محمد چ اوشیپس س: پونه  -

 . شهیم داشونیاونا هم کم کم پ دیرو جمع کن لیتا وسا: پدرام  -

 »محمد کجاست ؟ « : کردم به محدثه و و گفتم  رو

 ...اومد دنبال تو بگرده  اوشیبا س: محدثه  -
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... سمت ما  ومدیو داشت م نییمحمد سرش رو انداخته بود پا... شد  داشونیو محمد هم پ اوشیموقع س همون

چشماش قرمز ...  ستادیسمتم و رو به روم ا دیدو... صورت من خشک شد  يسرش و که باال گرفت نگاش رو

بخواد منو  نمینکنه ا... خدا نه  يوا... دستش اومد باال ...  گهید زیچ ایبود  تیدونم از عصبان ینم... قرمز بود 

 بزنه ؟

اومد  یکه از ته چاه در م ییو با صدا نییدستش رو انداخت پا قهیبعد چند دق. دستش همون باال ثابت موند  یول

 »؟  یمنو بکش يخوا یچقدر نگران شدم ؟ تو م یدون ی؟ م ییمعلوم هست کجا چیه« : گفت 

 . نییسرم رو انداختم پا. چشمام جمع شد  يتو اشک

 ! دیببخش... خوام محمد  یمعذرت م: من  -

 .و از من دور شد » ! شکرت  ایخدا« : لب گفت  ریو ز دیکش قینفس عم هی

. همه خسته و کسل بودند  گهید.  میبود الیراه و يو تو مینشسته بود نیماش يبعد همه تو ي قهیدق چند

 یکاش م. کار رو بکنم  نیمن که از عمد نخواستم ا یول. رو خراب کردم  شونیمن بود که شاد ریهمش تقص

و محمد رو با هم  یعل داشتم یدونم چرا ، ول ینم... فکر کردم  یلیتخت خ ياون شب هم تو. شد جبران کنم 

 دیشا... دونم  ینم...  یبرادر مهربون بود برام ، اما عل هیمحمد و مثل ...  یعل... محمد ... کردم  یم سهیمقا

 .محمد مهربون نبود  يبه اندازه  یول... امروز نجاتم داد ...  یناج هی دمیشا ای... همون دوست 

 هی. واسم به دور و اطرافم نبود رفتم سمت آشپزخونه و اصال ح. تا آب بخورم  نییرفتم پا. تشنم شده بود  یلیخ

که پشت  دمینفر و د هیآشپزخونه  یکیتار يکه تو نمیبش زیو برگشتم که پشت م ختمیآب واسه خودم ر وانیل

 .آب از دستم ول شد و شکست  وانیو ل دمیخفه کش غیج هیاز ترس ... نشسته  زیم

 ... یمنم عل... آروم راحله : صدا  -

 ؟ یکن یکار م یچ نجای؟ تو ا یعل: من  -

 ...نشستم  نجایبرد اومدم ا یخوابم نم!  یچیه:  یعل -

 .از برق ها رو روشن کرد  یکیو  رونیاز اتاقا باز شد و پدرام اومد ب یکی در

 بود ؟ یچ يصدا: پدرام  -

 .از دستم افتاد و شکست  وانیو ل دمیترس: من  -

 ؟ دیکن یکار م یچ نجایاصال شما دو تا ا: پدرام  -
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انگار نه انگار تا در طول امروز ... ( خوابم گرفته بود و راحله خانم هم اومده بود آب بخوره  یمن که ب:  یعل -

 ! )کرد  یمثل بلبل راحله راحله م

اتاقش که روش رو  يگشت تو یپدرام داشت بر م.  میها رو جمع کرد شهیاومد کمکم و خورده ش پدرام

 »مائده خانم چند سالشونه ؟ ! احله خانم ر یراست« : برگردوند سمتم و گفت 

 چطور مگه ؟: من  -

 ... دمیپرس يکنجکاو ياز رو ينجوریهم...  یچیه...  یچیه.. هیـ : پدرام  -

 ...سالشه  17: من  -

  ریشبتون بخ... آها : پدرام  -

 ! )ها  شهیم شیزیچ هی نمیا(  ریشب بخ: من  -

 . رونیبر گشتم که از آشپزخونه برم ب. برداشتم و آب خوردم  گهید وانیل هی رفتم

 ... میبا هم حرف بزن دینیبره بش یاگه خوابتون نم:  یعل -

 ...بره  یخوابم م گهیاالن د... نه : من  -

 ياگه دوست ندار... شدم  یکنم که چرا امروز انقدر عصبان فیخواستم برات تعر یم...  یلیهر طور ما:  یعل -

 ... کنم  یاصرار نم یبدون

. حرفاش دارم  دنیبه شن يخواستم نشون بدم که عالقه ا یهم نم یدوست داشتم بدونم و از طرف یطرف از

 دمیکش یصندل هی. داد  یشب رو نشون م مهین 1ساعت . نگاه به ساعت کردم  يبا حالت کالفه ا نیهم يبرا

هر چند االن فقط دوست ...  نبرهخوابم  گهیه فکر کنم دک دمیانقدر ترس« : گفتم  یو نشستم و رو به عل رونیب

 ». دارم بخوابم 

به پوزخند بود تا  هیشب شتریگوشه از لبش رو باال آورد و ب هیفقط  دمید یکیاون تار يلبخند که تو هیهم  یعل

که  نهیمهم ا... بود ؟ ولش کن  یکارام الک نیو ا لمیبه دونستن حرفاش ما دیفهم یعنی...  شششیا. ( لبخند زد 

 )فکر فرو برده ؟  يآقا رو تو نیانقدر ا یچ

کنم مربوط  فیخوام برات تعر یکه م یداستان« : دوخت و شروع به صحبت کرد  زینقطه از م هیرو به  نگاهش

از نشاط و  و پر طونیدختر ش هی...  هیآ... هم داشتم  گهیخواهر د هی هیاز عال ریمن به غ...  شهیسال پ 5به 

 یلیدونستن حرفاش خ يبرا( » ... بود  تواگه االن زنده بود هم سن ... بود  کتریسال ازم کوچ 4...  يانرژ
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 نیهم يبراش افتاده ؟ غرق در گذشته ها شده بود برا یداشته ؟ چه اتفاق گهیخواهر د هی... مشتاق شده بودم 

 ... )سکوت کردم تا خودش حرفش رو ادامه بده 

 هی... سال  16 هیسالش و آ 18 هیسالم بود ، عال 20من ... شمال  میبا خانواده اومده بود شیسال پ 5:  یعل -

 هیآ...  میخوش بگذرون ییجنگل تا سه تا میاومده بود هیو آ هیاون روز من و عال... نبود  شتریدختر نوجوون ب

... گرفته بود  شیسالگ 12تولد  يمون براپدر هداشت ک نیدورب هی... بود  یعاشق عکاس... بود  عتیعاشق طب

اطرافش عکس  يها ییبایبرد تا از ز یرو با خودش م نشیرفت دورب یهر جا م... بود  یرشتش هم عکاس

بود که  یهم مشغول عکاس هیو آ میکرد یجمع م زمیو ه میکرد یناهار درست م میداشت هیمن و عال...  رهیبگ

کل ...  میکرد یم دایکمتر ازش نشون پ میگشت یم یهر چ... برم داشت  رست...  ستشین هیگفت که آ هیعال

و چند ...  میکرد دایرو پ شیعکاس نیدورب يکه امروز اونجا بود يهمون آبشار کینزد نکهیتا ا میجنگل و گشت

از  مهر کدو کهیدر حال...  کهیخون در حال يجون خواهرم و غرق تو یمتر اون طرف تر ، کنار آبشار ، بدن ب

بعد از اون ... بال رو سرش آورده بودند  نیا یقانون ریغ يها یشکارچ...  میکرد دایگوشه افتاده بود پ هیلباساش 

و  هیعال... برگرده  يعاد یسال تونست به زندگ هیشد تا بعد از  يبستر شگاهیسال آسا هیبه مدت  هیماجرا عال

 يپدرم به اندازه ... مادرم سکته کرد و مرد ... نداشتند  یسن فاختال شتریسال ب 2... با هم جور بودند  یلیخ هیآ

خدا کمک کرد که ... غم از دست دادن دختر کوچولوش و همسرش اون رو نابود کرد ... شد  ریسال پ 100

دادگاه به اون  نیبود که از ا نیکار هر روزم ا... منم از درون شکستم ... رو رد کنه  یقلب يسکته  هیتونست 

 ینشون چیه...  یچیبه ه یچیآخرش هم ه... دادگاه  يپام تو هیبود و  سیپل ياداره  يپام تو هی... برم  هادادگ

 .شد  مالینشد و خون خواهرم پا دایاز اون نامردا پ

اون برق  دیشا... زد  یآشپزخونه چشماش برق م یکیتار يسرش رو بلند کرد تو دیحرفش که رس ينجایا به

گفتند تو  یامروز هم وقت« : گفت ...  زهیچشماش نگه داشته بود تا نر يبود که مصرانه اونو تو یاشک يبرا

هر ... گشتم  یساعت دنبالت م 3ک ینزد. شد  یدوباره تکرار م دینبا هیآ يماجرا... شد  یته دلم خال یستین

 هیکردم  داتیو سالم پ حیصح یوقت... شد  یشدم پاهام سست تر م یتر م کینزد یچقدر به اون آبشار لعنت

 ایخدا( » ... زدم  یلیرو کنترل کنم و بهت س تمینتونستم عصبان یخوشحال شدم ول یلیخ... جون دوباره گرفتم 

 ... )بوده  ختچقدر براش س...  دهیکش یچقدر سخت

 ...خوام  یمن واقعا متاسفم و بابت امروز معذرت م: ... من  -
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باشه  ادتی« : شد برگشت سمتم و گفت  یو از جاش بلند شد و همونجور که از آشپزخونه خارج م دیکش یآه

 دیببخش... تر از خواهرشه ؟ مراقب خودت باش  زیبرادر عز هی يبرا یو چه کس... برام  یمون یمثل خواهرم م

 »...  ریشب بخ... که ناراحتت کردم 

 .ناراحت شدم  کمیخواهر خودش خطابم کرد  یدونم چرا وقت ینم

***** 

برد  یبودم و خوابم نم داریشب ب مهین 3تا ساعت  شبید... خسته بودم  یلیخ... به زور از خواب بلند شدم  صبح

که در  نهیو سخت تر از اون ا... غم از دست دادن خواهر واقعا سخته . کردم  یفکر م یعل يداشتم به حرفا... 

 ! یتسیو مقاوم با یاش نشکن یبرابر سخت

 .منم سالم کردم و نشستم ... خوردند  ینشسته بودند و داشتند صبحونه م زیهمه دور م...  نییپا رفتم

 ؟ هیامروزتون چ يبرنامه : پونه  -

خونه غذا درست کنند که ما  يخانم ها هم تو...  یخوش گذرون رونیب میر یم ونیما آقا!  یچیه: پدرام  -

 ... مینوش جان کن میبرگشت

 !کنه  تونیوقت سرد هیترسم  یاون وقت م: پونه  -

 ... نییبره پا یشوره م ی، م میخور یآبجوش نبات م هی!  ینترس آبج: پدرام  -

تا ما  دیکن ایبساط ناهار و مه ونمیشما آقا...  دیخر میبا هم بر مییخوا یاصال ما خانم ها م... رو تو برم : پونه  -

 ... میکه بر دیش بچه ها زود آماده...  میبرگرد

من خودم ... مرد همراهتون باشه  هی دیبا...  دیبر دیفتیشه راه ب یکه نم ينجوری؟ ه دیکجا بر...  یزِک: پدرام  -

 .دنبالتون  امیم

 ؟ دیشما ما رو برسون شهیم! ... آقا  یعل...  یو کار کن یبمون نجایا دیاتفاقا تو با: پونه  -

 ! گهید امی؟ من خودم م یکن یم تیرو اذ یچرا عل: پدرام  -

 ! میبر فتیراه ب یعل... شه  یاصال هم زحمتش نم! نه آقا پدرام :  هیعال -

باز راه افتاد به  شیپدرام ابرو باال انداخت و با ن يو بعد برا. ( در بست  میهست مونمیما مخلص آبج:  یعل -

 ) یسمت در خروج

شدند و راه  نیهمه سوار ماش قهیدق 10 هیدخترا بعد . کرد  یم اونو نگاه يوا رفته ا ي افهیداشت با ق پدرام

رو از  یعل يپشت راننده نشسته بودم و چشما یمن صندل... ربع راه بود  هی کیتا شهر نزد الیاز و...  میافتاد
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شده  رینگام رو بدزدم د نکهیا يبرا. کرد  ریفلگکردم که نگام رو غا یداشتم بهش نگاه م.  دمید یم نهیآ يتو

و  اوردمیطاقت نگاهش رو ن.  دیخند یچشماش داشت م... نگاش  يزل زدم تو گهیکم د هی نیهم يبود برا

زود هم  یلیبخوابم و خ میرس یکه م یچشمام و بستم تا وقت. اومد  یخوابم م یلیخ.  نییسرم و انداختم پا

 .خوابم برد 

***** 

 يسر هی يرو به رو نیتنها بودم و ماش یعل نیتو ماش... م و به خاطر آورد تمیو آروم باز کردم و موقع چشمام

 .سوار شد  یباز شد و عل نیدر ماش... پارك بود  یو لباس فروش یدست عیصنا يمغازه 

 بچه ها کجان ؟: من  -

 ادهیپ! کنند  دارتونیب ومدی، دلشون ن دیشما خواب بود...  دی؟ بچه ها رفتند خر دیشد داریب... سالم ... ا :  یعل -

 ... ششونیپ میر یبا هم م دیش

مغازه پر . کردند  یم دیدخترا اونجا بودند و داشتند خر...  یدست عیصنا يمغازه  يتو میو رفت میشد ادهیپ یعل با

کردم ، نگام  یهمون طور که داشتم بهشون نگاه م. که با چوب درست شده بودند  ییبایز اریبس لیبود از وسا

 ییبایو ز یفیظر یلیکار خ.  دیکش یبود و چپق م تهنشس رمردیپ هیاز کلبه  رونیکه ب یچوب يکلبه  هیافتاد به 

 !بخرم  یعل يدوست داشتم اونو برا. بود 

 ؟ شیبخر یعل يبرا يخوا ی؟ م یچ: درون  يصدا " -

 ؟ هیمگه چ... آره : من  -

 ؟... و  يخر یدو مشده براش کا ی، چ يزد یم ریو با ت شیتو که سا: درون  يصدا -

 ... !خوام براش بخرم  ینجاتم داد م روزیکه بهم کرد و د یجبران لطف يفقط برا نویا... اشتباه نکن : من  -

از  ای يشد یغرق م یکنه انگار داشت یم الیندونه خ ینجاتت داد که هر ک یگ یم يجور هی: درون  يصدا -

 ...اومده نجاتت داده  نییپا يشد یلب پرتگاه پرت م

 "...  فتهیب یاومد کمکم معلوم نبود چه اتفاق یاگه نم... کمتر از اون هم نبود : من  -

رفتم جلو و ... کنند  ینگاه م گهید يمجسمه  هیچند قدم اون طرف تر دارن به  هیو عال یعل دمینگاه کردم د هی

شده بود و  يکلبه المپ کار گذار يتو... عالوه بر اون چراغ خواب هم بود ...  دمیرو پرس متشیاز فروشنده ق

پولش رو ... اومد  یهم م رونیب ورششد و ن یداخل کلبه روشن م يشب با روشن کردنش انگار چراغ ها

 دمیکار شده بود ، خر کیساعت کوچ هیکه طرح قلب بود و روش  یچوب زیآو هیخودم هم  يحساب کردم و برا
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بساط منقل و کباب راه انداخته  الیباغ و يپسرا تو...  الیبه و میو بر گشت میمغازه ها هم زد ي هیسر به بق هی.. .

 .بودند 

 خوش گذشت ؟... سالم ... به : پدرام  -

 !نبود  یتو اصال خال يجا یول...  یلیآره خ: پونه  -

؟  دیدیخر یحاال چ« : گفت  يوارفته ا ي افهیشد و با ق یکه بهش سوزن بزنند بادش خال یمثل بادکنک پدرام

« 

بود در آورد و به سمت پدرام  رازیش ي هیکه طرح حافظ یچوب يمجسمه  هیکه دستش بود  یپاکت ياز تو پون

 »... به داداش گلم  میتقد« : گرفت و گفت 

 »منه ؟  يبرا« : گفت  يبا شوق کودکانه ا پدرام

 . دیپونه رو بوس يپدرام با ذوق مجسمه رو گرفت و گونه . تکون داد  آره يسرش و به معنا پونه

و مجسمه رو با ... ( نه  دیگ یهمتون م... عاشق منه  میگم آبج یمن که م...  یدستت درد نکنه آبج: پدرام  -

 ) الیو يخودش برد تو

 هی يتخت گذاشتمش تا تو ریفعال بردمش باال و ز نیهم يواسه ... بدم  یکلبه رو به عل یدونستم ک ینم

رو به من . کرد  یم یکش اریپدرام همه رو جمع کرده بود و داشت .  نییرفتم پا... مناسب بدم بهش  تیموقع

 »...  میکن يازب یوسط میخوا یم...  دیکه جا نمون نییراحله خانم ، بدو« : کرد و گفت 

ها  میاز ت یکیسر گروه ... بچه ها  شیرفتم پ...  دیچسب یخب واقعا م یول... داره ها  یپدرام هم دل خوش نیا

 .هم هنوز مشخص نشده بود  گهید یکی. پدرام بود 

 ... گهید یکش اری ایب یعل! بابا  يا: پدرام  -

 ... ادیمن خوشم نم...  دیکن یکش اریخودتون :  یعل -

 ... میبا هم بکش دییایاصال راحله خانم شما ب... برو تو هم ...  شششیا: پدرام  -

 چرا من ؟: من  -

 ! ادینم يا گهیکس د... که  دیدید: پدرام  -

 ...کشم  یپس اول من م! باشه : من  -

 رو ؟ یک: پدرام  -

 !مائده : من  -
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 ... ستیقبول ن میت هی يدو تا خواهر تو: پدرام  -

 ؟ یچ يبرا... وا : مائده  -

 ... نهیجزو قوان: پدرام  -

 ! یفچه قانون مزخر: مائده  -

 ...کشم پونه رو  یمن م... نداره  يرادیا... باشه ) : کلشو خاروند و گفت ( پدرام  -

 محمد: من  -

 سهند: پدرام  -

 محدثه : من  -

 خانم هیعال: پدرام  -

 ... یو عل اوشیبودند س مونده

 آقا یعل: من  -

 »... نفر  4و ما  دینفر 5شما ...  ستیقبول ن... ا « : گفت  يبه مسخره باز پدرام

 چغندرم ؟ نجایپس من ا:  اوشیس -

 !بغل مامان  ایب... چغندرم  يبود نجایتو هم ا... مادر  ایس... ا : پدرام  -

پدرام افتاد  میقرعه به نام ت یچیبار سنگ کاغذ ق هیبعد . بهش زد  یپس گردن هیرفت سمت پدرام و  اوشیس

 اوشیمن پلش و با پونه در کردم و محمد هم س... پل از مائده گرفت  هیهمون اول کار پدرام ... که برن وسط 

پدرام همون طور . سهند و زد  یعل... و سهند  ونهمونده بودند پدرام و پ...  رونیرو فرستادم ب هیمنم عال... و زد 

 دیبا... ارم مثل شما د یمیخودم متاسفم که ت يمن برا... واقعا که « : کرد گفت  یکه اون وسط ورجه وروجه م

پونه . فرستاد  رونیبا حرص زد بهش و اونو ب یکیجملش تموم نشده بود که مائده  یول» ...  ادیرو از من  يباز

 .وسط  میضربه رو خورد و ما رفت نیومهم همون د

وسط  یتوپ دست پدرام بود و من ومائده و عل...  رونیهمون اول کار محمد و محدثه رو فرستاد ب اوشیس

داد و خورد  یجا خال ریتوپ اومد بخوره به سر مائده و مائده هم د... توپ و نشونه گرفت سمت مائده ...  میبود

! مائده « : گفت  یمحسوس یبا نگران وسمتش  دیپدرام دو... کرد  يزیلبش پاره شد و خونر يبه لبش و گوشه 

 » شد ؟  یچ

 » ...  نمیسرتو بلند کن بب! ه مائد« : خم شده بود رفتم سمتش و گفتم  نیزم يرو مائده
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 »!  ستین ادیز شیزیخونر... نشد  يزیچ« : سرش و بلند کرد و گفت  مائده

انقدر تند . برگشت  هیاول يکمک ها فیبا ک دهینکش قهیو به دق الیسمت و دیبدون توجه به حرفش دو پدرام

بهش  نیکم بتاد هیپنبه برداشتم و  هکیت هی... نبود  قیانقدرا هم زخمش عم. زد  یبود که نفس نفس م دهیدو

 یمعذرت م« : به مائده و گفت  دپدرام رو کر... چسب زدم بهش  هیبعد هم ... زخمش  يزدم و گذاشتم رو

 »... از قصد نبود ... خوام 

 »...  دیناراحت نکن یخودتونو الک... نشد که  يزیچ« : زد و گفت  یلبخند کم جون مائده

که  الیچش بود ؟ بچه ها رفتند تو و نیا... و از ما دور شد  نییبازم معذرت خواست و سرش و انداخت پا پدرام

من از ...  یسمت هیرفت به  یبعد ناهار هر کس. نگاه پدرام همش به مائده بود  زیسر م...  میناهار و اونجا بخور

... رو پشت سر خودم حس کردم  یحضور کس یدتبعد از م... قدم زدن  ایو شروع کردم کنار در رونیزدم ب الیو

 یچه ژست قشنگ. اومد  یچند قدم داشت پشت سرم م يبا فاصله  یعل. برگشتم پشت سرم و نگاه کردم 

 ينجوریهم... کرد  یم ياش باز یمشک يهاش و باد هم با موها بیج يدستاش و کرده بود تو... گرفته بود 

 یمن چم شده ؟ احتماال از کم خواب.  امیتکون دادم تا به خودم ب نیفطر بهکردم که سرم و  یداشتم نگاهش م

 .رو بهم برسه  موندهیصبر کردم تا چند قدم باق...  شبهید

 ...؟ خطرناکه  رونیب يچرا تنها اومد:  یعل -

 .دور و اطراف بودم  نیهم.... شدم  یدور نم ادیز: من  -

 ! يکه گم شد يدیاما د...  یگفت یم نویهم هم روزید:  یعل -

 »... من واقعا بابت اون اتفاق متاسفم « : و گفتم  نییسرم و انداختم پا روزید يآور ادی با

 یاالن بر م...  دیستیجا با نیلحظه هم هی« : سرم و ناگهان بلند کردم و گفتم . مجسمه کلبه افتادم  ادی هوی

 ». گردم 

« : که تازه به خودش اومده بود داد زد  یعل.  دمیدو الیبه سمت و. من خشکش زده بود  یاز حرکت ناگهان یعل

 »؟  ير یکجا م

 ». گردم  یاالن بر م« : بلند گفتم  دمیدو یم الیکه به سمت و همونجور

بر  ایتخت پاکت مجسمه رو بر داشتم و با سرعت به سمت در ریباال و از ز يدر و باز کردم و رفتم طبقه  عیسر

همونطور که نفس . کرد  یبود و داشت به دور دست ها نگاه م ستادهیا ایهمونجا رو به سمت در یعل. گشتم 

 . زدم خودم و بهش رسوندم  ینفس م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ٦٠ 

 »؟  یشد ؟ چرا انقدر با عجله رفت یچ« : برگشت سمت من و گفت  یعل

 ». قابل شما رو نداره « : و به سمتش گرفتم و گفتم  پاکت

 »؟  هیچ نیا« : گرفت و گفت تعجب پاکت و از دستم  با

 ».  ادیخوشتون ب دوارمیام...  گهید دینیخودتون بب« : لبخند گفتم  با

 »؟  هیمناسبتش چ« : پاکت در آورد و رو به من گفت  يرو از تو کلبه

 ». شد  یم یچ دیدونم اگه شما نبود ینم...  دیکمکم کرد روزید نکهیتشکر بابت ا يخب برا... خب « :  گفتم

 .به زحمت نبودم  یراض... نکردم که  يکار:  یعل -

 .نبود  یزحمت: من  -

 ممنون...  باستیز یلیخ:  یعل -

 .کنم  یخواهش م: من  -

 . یمن حساب کن يرو یتون یم یداشت یاگه تو درس ها مشکل یراست:  یعل -

 ممنون: من  -

 ) الیو راه افتاد به سمت و... ( شه  یم کی، هوا داره کم کم تار میبر گرد گهید:  یعل -

 ».  میو بعد بر گرد مینیغروب آفتاب و بب دیصبر کن« : دور نشده بود که بهش گفتم  شتریقدم ب چند

 .رو بر گردوند سمت من و با لبخند راه رفته رو برگشت  روش

 ...قشنگه  یلیلبخندش خ: من  " -

 هـــا ؟: درون  يصدا -

 ! یچیه: من  -

 !شده  تیزیچ هیتو : درون  يصدا -

 ...نه : من  -

 ؟ يعاشق شد! بمال  رهیسر خودت و ش: درون  يصدا -

 ... نه بابا ... ؟ عاشق ؟ هه  یچــ: من  -

 "! فهمم چت شده  یمن باالخره م: درون  يصدا -
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 يدیشد يهم با من کم نبود احساس گرما ادیفاصلش ز نکهیبا ا. و دستاش و پشتش گرفت  ستادیکنارم ا یعل

غروب  دنیاون روز ، د. کردم  یپوستم حس م ریبود اون گرما رو ز دنیباد در حال وز نکهیبا ا. بهم دست داد 

 .لذت بخش بود  یلیشمال برام خ يای، کنار ساحلِ در دیخورش

***** 

 ...قال بزارن برنا  ما رو ستین دیپسرا بع نیاز ا!  گهید دیبچه ها زود باش: پونه  -

 کجا برن بدون ما ؟ :  هیعال -

 ...حاال از ما گفتن بود : پونه  -

 ! میبر...  میما آماده ا: من  -

 . نییپا میبا هم رفت یهمگ

 ...چه عجب : سهند  -

 ؟ دیحاال مگه چقدر طول کش: پونه  -

 . مییاست که ما منتظر شما قهیدق 26 قایدق:  یعل -

 ... گهید میفتیب خب راه: مائده  -

 پدرام کجاست ؟ نمیبب: پونه  -

 خرپف... خرپف : صدا  -

 ؟ هیچ يصدا نیا: پونه  -

 ...خرپف : صدا  -

 ! پــدرام : پونه  -

 شده ؟ یهــا ؟ چ: پدرام  -

 ؟ يدیخواب: پونه  -

 ...بره  یکه آدم خوابش م دید ی؟ انقدر لفتش م دیآورد فیباالخره تشر: پدرام  -

 ! فتیراه ب: پونه  -

 .که گوش بده  هیک... شما امر کن ! به چشم  يا: پدرام  -
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سوار تله  میرفت.  میرستوران و کل روز و دور هم خوش بگذرون میبعدم بر نیتله کاب میبر میخواست یم امروز

من و ...  نیکاب هی يتو اوشیپونه و پدرام و سهند و س...  نیکاب هی يمحدثه و مائده و محمد تو.  میشد نیکاب

 . نیکاب هیتو  یو عل هیعال

 ریز يها ییبایاونم غرق ز. نگاه کردم  یسرم و بلند کردم و به عل. بود  بایز یلیشمال از اون باال خ عتیطب

به سمت  میو رفت میشد ادهیپ نیاز تله کاب... قدرت خدا  يمنم دوباره حواسم و دادم به تماشا. پاهاش بود 

دو تا تخت کنار هم  يرو. داشت  یبود و حالت سنت یرستوران قشنگ. کوه قرار داشت  يکه باال یرستوران

 يرو هیو عال یو پونه و عل اوشیو سهند و س میتخت بود هی يمن و مائده و محمد و محدثه رو...  مینشست

 ...باز اومد کنار ما نشست  شیپدرام با ن...  یتخت بغل

 م ؟مائده خان دیخوب: پدرام  -

 ؟ یکن یم یچطور فقط با مائده احوال پرس... طرف و اون طرفت نشستند  نیهمه آدم ا نیا: پونه  -

 !نداره و همش ساکته  يدراز نیمائده خانم مثل تو زبونِ به ا نکهیاول از همه ا!  لیخب به دو دل: پدرام  -

 ؟ لیدل نیو دوم: پونه  -

 ...گم تا فضوال مشخص بشن  یو نم شیدوم: پدرام  -

 من فضولــم ؟) :  غیج هیشب ییبا صدا( پونه  -

 !که مائده خانم وقت نکرد جواب بده  یزن یزدم ؟ انقدر حرف م یحرف نیمن همچ: پدرام  -

 خوبم ، ممنون: مائده  -

 خداروشکر: پدرام  -

 .سفارش ها رو آوردند .  میسفارش داد يزید یهمگ

 ! ازشیو پ يِزیاصال د... ام  يزیبا د ازیمن عاشق پ... ا سرد نشده ت دیبخور: پدرام  -

 !دوست دارم  یلیمنم خ: مائده  -

 !چه جالب : پدرام  -

 چه جالب ؟ یچ: مائده  -

 ! دیازیشما هم عاشق پ نکهیا: پدرام  -
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ها رو برداشت و مشتش و  ازیاز پ یکیپدرام . نگفت  يزیبه پدرام انداخت و چ یهینگاه عاقل اندر سف هی مائده

 دنیتو ظرف آبگوشت مائده همان و پاش ازیهمان و پرت شدن نصف پ ازیپ دنیکوب...  ازیپ يرو دیبرد باال و کوب

 ... !مائده همان  دیسف يآبگوشت به مانتو

 ...بشه  ينجوریشد ؟ سابقه نداشت ا ينجوریچرا ا...  يوا يا: پدرام  -

و  میکرد یخودمون و کنترل م میداشت یخندمون گرفته بود ول یهمگ...کنه  هیگر ایدونست بخنده  ینم مائده

 . میخنده و مشغول خوردن شد ریز میزد یمائده همگ دنیبا خند... اما ...  میهر آن منتظر انفجار مائده بود

 میفتیفردا قراره راه ب. بهمون خوش گذشت  یلیخ میبود نجایکه ا يهفته ا هی نیتو ا...  دیخر میاز ناهار رفت بعد

 ایدر...  ایکنار در میامشب هم مثل شب اول رفت... شماله  يشب اقامتمون تو نیآخر نیبه سمت اصفهان و ا

  . مینشست شیکردند و دور آت وشنر شیپسرا آت.  دندیدرخش یآسمون م يآروم بود و ستاره ها تو

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

. بلند شد و از جمع دور شد  اوشیگفت و س يزیچ هی اوشیوش سکه پدرام در گ میصحبت کردن بود مشغول

احترام خم  يسرش و به نشانه  اوشیس. به دست زدن  میهمه شروع کرد. برگشت  تارشیبعد با گ قهیچند دق

 . کرد و اومد کنار ما نشست 

 !مادر شروع کن که دلمون آب شد  اوشیخب س: پدرام  -

 :شروع به نواختن کرد چشم غره به پدرام رفت و  هی اوشیس

 نیکوتاه تنها هم يایرو هی نیفقط چند لحظه کنارم بش «

 نیما رو بب يشده ته آرزوها نیمن ا يآرزوها ته

 فقط چند لحظه به من گوش کن نیچند لحظه کنارم بش فقط

 من تو جهان ، واسه چند لحظه فراموش کن ریغ ویاحساس هر

 ریاز من بگ امویعمر همه سهم دن هیچند لحظه  نیهم يبرا

 ریرو با من بساز همه آرزوهامو از من بگ ایرو هی نیا فقط

 یانداخت ییایکن فقط با نگاه کردنت منو تو چه رو نگاه

 یرو برام ساخت یزندگ نیتو ا میندارم ازت راض یهر چ به
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 عمره بهت باختم هیبده به من که  یمن فرصت هم زبون به

 عمر ازت ساختم کیرو که  یچند لحظه خرابش نکن بت واسه

 کنهیرو عوض م یچند لحظه به من فکر کن نگو لحظه چ فقط

 کنهیعوض م مویعمر همه زندگ هی يچند لحظه برا نیهم

 ریاز من بگ امویعمر تو هر لحظه دن هیچند لحظه  نیهم يبرا

 ریرو با من بساز همه آرزوهامو از من بگ ایرو هی نیا فقط

 ریاز من بگ امویر همه سهم دنعم هیچند لحظه  نیهم يبرا

 » ریرو با من بساز همه آرزوهامو از من بگ ایرو هی نیا فقط

 ) يریاحسان خواجه ام/ لحظه ( 

 دیرك و راست بگ دییایب هیحاال که جو ، جو عشقوالنه و احساس« : و پدرام گفت  میکرد قشیتشو همه

 »؟  دیکدوماتون تا حاال عاشق شد

 ...خب اول خودت بگو : پونه  -

 ...نفر بعد ! من فکر کنم عاشق شدم : پدرام  -

 !نه : سهند  -

 ...من شدم : پونه  -

 !نه :  هیعال -

 !نه :  یعل -

 !آره : محمد  -

 !نه : محدثه  -

 !نه : من  -

 ! ...نه : مائده  -

 ؟  دیعاشق نشدواقعا شماها تا حاال  یعنی... استغفراهللا .... نه و : پدرام  -

 ...من هنوز مونده بودما :  اوشیس -

گم که نَه ،  یرو م نایا...  یدونه عاشق یهم م يرازیتو که خواجه حافظ ش) :  یمحسوس تیبا عصبان( پدرام  -

 !کنند  ینَه م
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 ؟ يشد یعصبان هویحاال تو چرا : پونه  -

و بلند شد و رفت به طرف ... ( هم حالم خوبه  یلیخ!  ستمین ی؟ نه اصال هم عصبان یمن ؟ عصبان: پدرام  -

 ... ) ایدر

 .چت شد پدرام ؟ تو که االن حالت خوب بود :  یعل -

 ... ستین میزیچ: پدرام  -

 ...رو به دهن ما زهر نکن  يشب آخر نیا نیبش ایب... آره جون خودت : پونه  -

 ؟ دیکار دار یشما به من چ: پدرام  -

 ...اَه ....  گهید ایبابا پدرام ب:  اوشیس -

 . میدور هم خوش باش مییخوا یم يشب آخر!  گهید دینیبش دیایخب آقا پدرام ب: مائده  -

 يو برگشت و سر جا دیکش قینفس عم هیو  ایبه مائده نگاه کرد و بعد سرش و برگردوند سمت در کمی پدرام

 .اولش نشست 

 ...بزن کف قشنگه رو :  اوشیس -

 !شمام  يمن متعلق به همه ... کنم  یش مخواه! نه : پدرام  -

صبح رو نشون  4ساعت  میبرگشت یکه وقت میدیو کنار ساحل دو میدیو خند میانقدر گفت. بود  یخوب یلیخ شب

 . میتا فردا به سمت اصفهان حرکت کن میدیخواب میرفت یهمگ... داد  یم

***** 

خواستم  یبازم م. بدنم کوفته بود . خسته بودم  یلیخ. شدم  داریاومد از خواب ب یم نییکه از پا ییبا صدا صبح

مگه قرار نبود امروز صبح زود حرکت . داد  یصبح رو نشون م 10نگاه به ساعت انداختم ، ساعت  هی. بخوابم 

از  یکی يرفتم رو. فقط من خواب بودم  ظاهرا. خوردند  یهمه داشتند صبحونه م.  نییپا ي؟ رفتم طبقه  میکن

 .همه جوابم و دادند . گفتم  ریها نشستم و به همه سالم کردم و صبح بخ یصندل

 ؟ میمگه قرار نبود صبح اول وقت حرکت کن: من  -

 ! میهمه خواب موند یول... بله :  اوشیس -

 ؟ میافت یراه م یپس ک: من  -

 ... گهیساعت د کیاحتماال  گهید:  اوشیس -

 ! ریون بخصبح قشنگت...  یسالم بر همگ: پدرام  -
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 !صبح کجا بود ؟ لنگ ظهره : پونه  -

 . دیشد داریبندم همتون تازه از خواب ب یشرط م: پدرام  -

 ...  مهیو ن 10ساعت ...  ي؟ تو رکورد همه رو شکوند يکار دار یچ هیتو به بق: پونه  -

 . میافت یراه م میصبحونه که خورد... و تلخ نکن  فمونیصبح زود اوقات شر...  الیخ یب: پدرام  -

 . میتا حرکت کن میشد نیو سوار ماش میرو جمع کرد لمونیخوردن صبحونه وسا بعد

***** 

پدرام برامون چراغ زد و کنار  نیاصفهان ماش يلومتریک 5 يکاینزد... به اصفهان  میدیساعت بعد رس 9 حدود

 .  میو نگه داشت نیاز اون ماش تیو ما هم به تبع ستادیجاده ا

 ؟ یچرا نگه داشت:  اوشیس -

واقعا ...  میدیسفر پر ماجرامون رس يبه انتها گهیما د... سخت ماجراست  ياالن لحظه ! خب دوستان : پدرام  -

 !کنم  یسخته که بخوام ازتون خداحافظ یلیمن خ يبرا

 ...افتم  یراز بقا م ادی... جمعش کن بساطتو ... اَه اَه : پونه  -

 . ياحساسات منو خدشه دار کرد يهمه ... واقعا که : پدرام  -

 . مینیرو نب گهیهمد گهیانگار قراره تا آخر عمر د یزن یحرف م يجور هی: پونه  -

 . میکرد دایرو پ گهیما تازه هم د... معلومه که نه : پدرام  -

و  یعل نیماش.  میکرد یخداحافظ هگیو از همد میکرد یپسرا با هم دست دادند و دخترا هم با هم روبوس بعد

 یم نیسوار ماش میمن و مائده داشت.  میپدرام حرکت کنه تا ما هم بر نیماش میمنتظر بود. حرکت کرد  اوشیس

 »! خانم  ائدهم... رفت  ادمی یراست« : که پدرام راه رفته رو برگشت و گفت  میشد

 . جعبه در آورد و سمت مائده گرفت  هی بشیج يپدرام از تو. به سمت پدرام برگشت  مائده

 ؟ هیچ گهید نیا: مائده  -

 . دیبازش کن: پدرام  -

آروم و قشنگ شروع به نواختن کرد و دو تا قلب کوچولو هم اون وسط  کیموز هی. در جعبه رو باز کرد  مائده

 .  دنیچرخ یم

 به من ؟ دشید یچرا م یول... چقدر خوشگله  يوا: مائده  -

 ...  دیلطفا قبولش کن...  يادگاری هی: پدرام  -
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 ... یول: مائده  -

 ... کنم  یخواهش م: پدرام  -

 .نگاه به من کرد که پدرام هم سرش و به طرف من بر گردوند  هی مائده

 !؟ ممنون آقا پدرام  یکن یخب چرا قبولش نم: من  -

 ...قشنگه  یلیممنون خ: مائده  -

چهرش  يتو شدیکه م یکامال محسوس يو با شاد( ، فعال خداحافظ  گهیخب د... قابل شما رو نداره : پدرام  -

 . ) دیدو نیبه سمت ماش دید

شد و  نیو با خنده سوار ماش» مائده خانم  دیما رو فراموش نکن« : روش و برگردوند سمت ما و داد زد  هوی

 .صورتشو پوشونده بود  يلبخند. به مائده نگاه کردم . حرکت کرد 

بودند  داری، ب میگرد یدونستن امروز برم یشب بود و چون بابا و مامان م 12ساعت حدود  میدیبه خونه رس یوقت

خسته بودم ، فقط تونستم به مامان و بابا سالم و روبوسی کنم و برم توي اتاق و خیلی زود هم  یلیمن خ. 

 . خوابم برد 

***** 

 روز بعد 4

علی هم آنالین . براي استراحت رفتم توي نت . ی خسته شده بودم خیل. ساعت بود داشتم درس می خوندم  7

 .منتظر شدم تا خودش پیام بده و انتظارم هم زیاد طوالنی نشد . بود 

 سالم ، خوبید ؟: علی  -

 شما خوب هستید ؟. سالم ، ممنون : من  -

 منم خوبم ، چی کارا می کنید ؟: علی  -

 .دیگه امتحان داریم داشتم درس می خوندم ، دو روز : من  -

 .امیدوارم خیلی خوب بدید . آره ، ما هم امتحان داریم : علی  -

 ممنون: من  -

 راستی اسمتون چیه ؟ به چه اسمی صداتون کنم ؟: علی  -

 از کجا مطمئنید اسم کاربریم اسم خودم نیست ؟: من ) اسمم توي انجمن آرام بود (  -

 )شکلک خنده ( چون بهتون نمیاد : علی  -
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 بهم نمیاد آروم باشم ؟: من  -

 .بیشتر بهتون میاد عصبی باشید تا آرام ) شکلک خنده ( راستیتش نه : علی  -

 ...اسمم آرام نیست : من  -

 !دید گفتم : علی  -

 حاال که چی ؟: من  -

 نارا حت شدید ؟: علی  -

 ...نه : من  -

 ...شدید : علی  -

 ...گفتم که نه : من  -

 !شما عجیب منو یاد یه نفر می اندازید : علی  -

 یاد کی ؟: من  -

 .فراموشش کنید ... بی خیال ... یکی از هم دانشگاهی ها : علی  -

 .من دیگه برم به درسام برسم : من  -

 خدانگهدار! آخرش نگفتید اسمتون چیه ها ؟ باشه برید به سالمت : علی  -

 انگهدارخد: من  -

 .رفتارم ضایع است که از پشت مانیتور هم داشت می فهمید که منم  انقدر

***** 

 روز بعد 2

 .نمره غلط دارم  5/0فکر کنم فقط . خیلی خوب بود . اولین امتحانمون و دادیم  امروز

 راحلــــه ؟: پونه  -

 .برسه  صبر کردم تا به من. سمت پونه که از دور داشت به سمتم می دوید  برگشتم

 دي ؟... دا ... طور ... چِ : پونه  -

اوال سالم ، دوما تا حاال صدبار بهت گفتم تو مالء عام منو به اسم کوچیک اونم با فریاد صدا نزن ، : من  -

 سوما خداروشکر خیلی خوب دادم ، تو چطور دادي ؟

 امتحان فردا رو خوندي ؟. م نمره غلط دار 2باشه بابا ، منم بد ندادم ، فکر کنم ... سالم : پونه  -
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 .نصفش مونده : من  -

 ماشین آوردي ؟: پونه  -

 !تعمیرگاهه ... نه : من  -

 .پس صبر کن چند دقیقه ي دیگه پدرام میاد با هم می ریم : پونه  -

 .نمی خوام زحمت بدم : من  -

 .انقدر بدم میاد تعارف الکی می زنی ... ایششش : پونه  -

 نمیشه با تو محترمانه حرف زد... ایششش : من  -

 خوبه منو میشناسی: پونه  -

 .شدیم تا پدرام از سر جلسه بیاد  منتظر

 .دقیقه ي بعد پدرام و علی در حالی که با هم حرف می زدند از دور پیداشون شد  چند

 ؟ خوبن ؟ خوشن ؟ سالمتن ؟ سالم راحله خانم ، خوبید ؟ خوشید ؟ سالمتید ؟ مائده خانم چطورن: پدرام  -

 مائده هم خوبه ... خوبم ممنون : من  -

 سالم راحله خانم ، خوبید ؟: علی  -

 ممنون ، شما خوبید ؟: من  -

 خداروشکر: علی  -

 !پدرام آتیش کن بریم : پونه  -

 .هم ماشین نیاورده بود و سوار شد  علی

 پدارام امتحانتو چند می شی ؟: پونه  -

 .میشم  20... الی دادم آبجی ع: پدرام  -

 .میشم  18من ... بترکی : پونه  -

 ...میشم  18منم ... ا چه جالب : پدرام  -

 !میشی  20تو که االن گفتی : پونه  -

 ...و داره آبجی  20براي ما حکم  18بشه ، دوما  20اوال واسه یه بچه دانشجو افت داره که : پدرام  -

 .به این راحله ي خرخون بگه ایول ، یکی همینو : پونه  -

 بی ادب ، خودت خرخونی : من  -
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 اگه خرخون نیستی چطور امتحان بعدیتو نصفشو خوندي ؟: پونه  -

 !به این می گن برنامه ریزي نه خرخونی پونه خانم : علی  -

 راستی امتحاناتون کی تموم میشه ؟... علی چون خودش خرخونه اینو میگه : پدرام  -

 تیر ، همشم پشت سر همه المصب  20: پونه  -

 بفرمایید پایین آخر خطه ... واسه ما هم همون موقع تموم میشه : پدرام  -

 .نگا کردم دیدم جلوي خونه ي ما هستیم ، تشکر کردم و پیاده شدم  یه

 ممنون ، خدانگهدارتون : من  -

 .خداحافظ سالم به مائده خانم هم برسونید : پدرام  -

 خدانگهدار: علی  -

 خوب بخونیا ، باي باي: پونه  -

فردا کنکور . مائده توي اتاقش بود و داشت از آخرین فرصتش براي خوندن استفاده می کرد . توي خونه  رفتم

 .می داد 

 سالم آبجی: من  -

 سالم خوبی ؟ خوبم: مائده  -

 منم خوبم ، پدرام سالم رسوند: من  -

 ...ین از روي تخت پرید پای یهو

 چته ؟: من  -

 کجا دیدیش ؟: مائده  -

 !منو رسوند : من  -

 آهان: مائده  -

 ...برگشت سر درساش  و

 !یکمم خستگی در کن ... زیاد خودتو خسته نکن : من  -

 یه ربع دیگه واسه نیم ساعت وقت استراحت دارم براي ناهار و دستشویی: مائده  -

 !خودتو نکشی ؟: من  -

 !و نگیر وقتم: مائده  -
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 ! باشه بابا : من  -

رفتم سراغ . صفحه بود که نصفش و خونده بودم و نیاز به مرور داشت  200نزدیک ... سراغ امتحان فردا  رفتم

جزوه هاي قبلی رو مرور کردم و براي شام نرفتم  11تا  9از . شب مشغول بودم  9تا ساعت . بقیه ي جزوه ها 

 .پایین و خوابیدم 

***** 

 .صداي گریه از خواب بیدار شدم با  صبح

 مائده ؟ چی شده ؟: من  -

 می ترسم آبجی: مائده  -

 از چی ؟: من  -

 ...می ترسم قبول نشم : مائده  -

اوال تو تمام تالشتو کردي و مطمئنا اگه خدا بخواد . از خواب پروندیم ... خدا بگم چی کارت نکنه : من  -

ی شی ، دوما اگه قبول نشدي هم ایرادي نداره ، دنیا که به آخر نرسیده بهترین دانشگاه و بهترین رشته قبول م

 .امتحان دارم ، با هم می ریم  10 عتپاشو بریم پایین که من سا. کنکور ارزش گریه کردن نداره ... 

ش و بابا هم گونه ا. مامان مائده رو از زیر قرآن رد کرد و براش دعا کرد . صبحونه خوردیم . صبح بود  6 ساعت

نیم ساعت بعد جلوي حوزه . با مائده راهی حوزه ي امتحانی شدیم . بوسید و براش از خدا موفقیت خواست 

 .بودیم 

 !برو آجی گلم ، مطمئنم که عالی می دي : من  -

 برام دعا کن آبجی: مائده  -

 چشم عزیزم ، حاال دیگه برو: من  -

 خداحافظ: مائده  -

 خدانگهدارت : من  -

فردا جمعه . خداروشکر این یکی هم خوب دادم . مائده سر جلسه رفت منم به سمت دانشگاه حرکت کردم  وقتی

 ! بود 

 !دستش درد نکنه ، سواالرو راحت طرح کرده بود : پونه  -

 !خودت خونده بودي : من  -
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 اونکه صد البته ... بعلــه : پونه  -

 مائده امروز کنکور داشت : من  -

 ن شاء اهللا که عالی بدهخب ا: پونه  -

 ان شاء اهللا: من  -

 احتماال امتحانشون کم کم داره تموم میشه : پونه  -

 آره ، می خوام برم که وقتی از جلسه میاد پیشش باشم : من  -

 !خب ما می رسونیمت : پونه  -

 نه دیگه ، خودم می رم : من  -

 سالم راحله خانم: پدرام  -

 سالم ، خوبید ؟: من  -

 ممنون: درام پ -

 پس علی آقا کجاست ؟: پونه  -

 رفت خونه: پدرام  -

 !مائده امروز کنکور داره : پونه  -

 جدي می گید ؟ خب به سالمتی: پدرام  -

 و نیمه ، نیم ساعت دیگه امتحانشون تموم میشه 11ساعت : پونه  -

 خب پس بریم دیگه: پدرام  -

 نمی خوام مزاحم بشم: من  -

 ي تعارف سوار شو بریمبه جا: پونه  -

 ! بود  12دقیقه به  5... افتادیم به سمت حوزه ي امتحانی  راه

 .ممنون زحمت شد : من  -

 ؟... زحمت کجا بود ؟ بریم پدرام : پونه  -

 .نه بابا کجا بریم ؟ صبر کن مائده خانم بیاد با هم می ریم : پدرام  -

 نه دیگه خودمون می ریم: من  -

 ما که صبر می کنیم: پدرام  -
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تو اون جمعیت پیدا کردن مائده . دقیقه ي بعد در حوزه باز شد و دانش آموزا یکی یکی بیرون می اومدند  چند

 .سخت بود 

 اوناهاشش : پدرام  -

 ؟... کو : من  -

 .به سمتی دوید و ما هم دنبالش رفتیم  پدرام

 سالم مائده خانم ، چطور دادید ؟: پدرام  -

 سالم ، شما اینجا چی کار می کنید ؟: مائده  -

 چطور دادي آبجی ؟: من  -

همه ساکت بودیم که پدرام . یکم بهم نگاه کرد و خودشو انداخت تو بغلم و شروع کرد به گریه کردن  مائده

 »! دنیا که به آخر نرسیده ... ان شاء اهللا سال بعد ... حاال ایرادي نداره که « : گفت 

 »! قبول میشم ! عالی دادم « : و از روي شونم برداشت و چشماشو که اشکی بود پاك کرد و گفت  سرش مائده

 .یه لحظه ساکت شدیم و بعد که به خودمون اومدیم مائده رو تو آغوش گرفتم  همه

 من دقیقا نفهمیدم چی شد ؟ پس چرا گریه کردید ؟! یه لحظه : پدرام  -

 !اشک خوشحالی بود : مائده  -

 آخه خوشحالی گریه داره ؟! خب الکی چشماتونو اشکی نکنید دیگه : درام پ -

 .خندیدیم و به سمت ماشین رفتیم  همه

 شیرینیش رو کی می دین ؟: پدرام  -

 !بزارید جوابش بیاد ، شیرینی هم میدم : مائده  -

 .سمت خونه حرکت کردیم  به

***** 

ه یه راست رفتم تو اتاقم و خودم و پرت کردم روي تخت و یه وقتی رفتم خون. آخرین امتحانمونم دادیم  امروز

روي صفحه اسم پونه روشن و . خواستم بخوابم که گوشیم شروع کرد به زنگ زدن . نفس راحت کشیدم 

 .دکمه ي پاسخ و زدم . خاموش می شد 

 خوبی ؟! سالم راحل : پونه  -

 سالم ، بد نیستم: من  -
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تایی یه جشن بگیریم براي تموم شدن  4فردا می خواییم ! احوال پرسی گرمت منم خوبم ، ممنون از : پونه  -

 !امتحانا 

 !اون ور خط صداي مبهم پدرام به گوش می رسید که داشت با پچ پچ یه چیزي می گفت  از

 ...زمان و آدرسشو اس ام اس کن ! من پایم ! خیلی خب ! آخه تموم شدن امتحانا هم جشن می خواد ؟: من  -

 ...اَاَاَاَه ! باشه دیگه : نه پو -

 با من بودي ؟: من  -

 ...راحله ، مائده هم با خودت بیار . با پدرام بودم ... ها ؟ نه بابا : پونه  -

 باشه بهش می گم : من  -

 باشه ، خداحافظ: پونه  -

 خداحافظ: من  -

از . مائده هم قبول کرد که بیاد . دقیقه نکشید که زنگ اس ام اس به صدا در اومد و آدرس رستوران اومد  به

وارد رستوران شدیم . از خونه رفتیم به سمت آدرسی که پونه فرستاده بود  12مامان و بابا اجازه گرفتیم و ساعت 

نگاه کردیم علی و پونه و پدرام و دیدیم و به  هکمی ک. رستورانش فضاي سبز بزرگی بود و محیط بازي داشت . 

 .بعد از اینکه سالم و احوال پرسی کردیم نشستیم . سمتشون رفتیم 

 !مائده خانم ، نمی دونستم شما هم قراره بیایید ... ا : پدرام  -

 ». ..مگه خودت نگفتی به راحله بگم « : با چشماي از حدقه در اومده به پدرام نگاه کرد و گفت  پونه

 »! خوش اومدید ، خوشحالمون کردید ... حاال بگذریم ... ا « : جملش تموم نشده بود که پدرام گفت  هنوز

 ممنون: مائده  -

 شما کی اومدید ؟: من  -

 ما هم تازه رسیدیم : پونه  -

ریشم به یه ته . یه تیشرت اسپرت پوشیده بود با شلوار مشکی . تیپش خیلی قشنگ بود . علی نگاه کردم  به

قلبم داشت تند تند می زد جوري که . این ته ریش خیلی جذاب ترش کرده بود . چهرش خودنمایی می کرد 

. محیط قشنگی داشت .  منگامو ازش گرفتم و به اطراف دوخت. ضربانش و از روي لباسم هم حس می کردم 

ی که روش دو تا پسر نشسته بودند همین جور که داشتم به اطراف نگاه می کردم چشمم خورد به میز رو به روی

ایششش ، ابروهاشونو هم که . موهاي سیخ سیخی داشتند . از سر و وضعشون پیدا بود آدماي درستی نیستند . 
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پوشیدند که انقدر تنگه ؟ چه عکساي مزخرفی هم روي  ونولباس بچگیهاش. خجالت هم نمی کشن . برداشتن 

زل زده بود به من ! چشماي هیزتو درویش کن ... ید و اون یکی هم یکیشون داشت قلیون می کش... لباساشونه 

اما ! نگامو برگردوندم سمت دیگه ... از اون موقع تا حاال داري قیافه هاشونو بر انداز می کنی ... بترکی راحله ... 

 ...هنوز حس می کردم که داره به من نگاه می کنه 

 .خوبی به این دو تا که رو به روي ما هستند ندارم حس . و که آوردند مشغول خوردن شدیم  غذامون

 ». پاشید جاتونو با من عوض کنید « : با اخمی که روي صورتش بود رو به من گفت  علی

جامو با علی عوض کردم و یه تشکر زیر لب ازش کردم . غذا داشت کوفتم می شد ... دمت گرم علی آقا !  واااي

 .بعد ناهار شروع کردیم به صحبت کردن . 

 خب مائده خانم ، دوست دارید در آینده چی کاره شید ؟: پدرام  -

 پزشک مغز و اعصاب: مائده  -

 جدي ؟ چقدر خوب: پدرام  -

 چی می خونید ؟ شما: مائده  -

 ...ما اگه خدا بخواد تو کار دلیم : پدرام  -

 دل ؟: مائده  -

 !همون دل و عروق و هر نوع دلی ! آره دیگه : پدرام  -

 آها: مائده  -

 !تا فالوده بستنی سفارش بده تو هواي گرم می چسبه  5علی ، بپر برو : پدرام  -

 ...می رم ولی به حساب خودته ها : علی  -

 باشه بابا : ام پدر -

 . بلند شد و از ما دور شد  علی

 .من االن بر می گردم ... یادم رفت بهش بگم چیپس و پفک و تخمه هم بگیره ... اَه : پدرام  -

 ! نه از پدرام خبري شد نه از علی . دقیقه گذشت  چند

 بچه ها ، من می رم آب بخورم ، شما تشنتون نیست ؟: من  -

 .نه من تشنم نیست : مائده  -

 چرا من تشنمه ، یه لیوانم براي من بیار: پونه  -
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 باشه: من  -

 زود برگرد: پونه  -

 باشه: من  -

نفس راحتی کشیدم و رفتم ... اون دو تا پسر خیلی وقت بود رفته بودند ... نگاه کردم به میز رو به رویی  یه

قدر محیطش بزرگ و وسیع بود که هر چی می رفتی تمومی نداشت ان... سمت جهتی که زده بود آب آشامیدنی 

 .میاد  سرماز وقتی از جام بلند شده بودم تا االن حس می کردم یکی داره پشت . 

یعنی من اون کسی که این ... اینجا که بن بسته ... به راه خودم ادامه دادم ولی ... کردم خیاالتی شدم  فکر

 ! اینقدر راه رفتیم آخرشم هیچی به هیچی ... ز صحنه ي روزگار محوش می کنم تابلوها رو اینجا نصب کرده ا

همون پسره که روي تخت رو به رویی . این یارو اینجا چی کار می کنه ... که راه رفته رو برگردم اما  برگشتم

باشم و از  خواستم بهش بی توجه. نشسته بود و بهم زل زده بود االن داشت با یه لبخند زشت نگام می کرد 

این مردك چی می ! خدایا ... جلوم  اومدخواستم از طرف دیگه برم بازم ... کنارش رد بشم ولی جلومو گرفت 

 خواد ؟

 برو کنار: من  -

 چرا ؟: پسر  -

 می گم برو کنار: من  -

 به قیافت نمیاد خشن باشی عزیــزم! اوه اوه چه خشن : پسر  -

 که ي عوضیبرو به ننت بگو عزیزم مردی: من  -

 ...زیادي داري حرف می زنی : پسر  -

 ...برو کنار تا جیغ نزدم : من  -

 جیغ بزن خانمی: پسر  -

 کمک کنید... کمک : من  -

 .میومد جلو و منم عقب می رفتم  همینطور

 !می گم برو گمشو : من  -
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با همون لبخند زشت سرشو آورد ... سرجام ایستادم . اومده بود جلو که دیگه جایی نمونده بود برم عقب  انقدر

با حرص صورتش و پاك کرد و یکی کوبید تو صورتم که یه طرف صورتم . جلو که یه تف انداختم تو صورتش 

 .سوخت 

 .االن بهت نشون می دم ... خیلی باهات مهربون بودم : پسر  -

یه که چشمامو باز کردم دیدم بعد چند ثان. بستم و تو دلم خدا رو صدا زدم و شروع کردم به جیغ زدن  چشمامو

چند قدم اون ور تر کنار یکی از درختا چند تا . دور و اطرافم و نگاه کردم . علی و اون پسره با هم درگیر شدند 

پسره که دیگه رمقی براش نمونده . یکی از قطوراش و برداشتم و رفتم جلو و کوبیدم تو سر پسره . چوب بود 

 .کنه بود فقط تونست از اونجا فرار 

چرا انقدر خود سري ؟ همیشه باید یه « : با نگاهی که ازش خون می بارید به من نگاه کرد و داد زد  علی

 »دردسري برامون درست کنی ؟ 

سرمو باال . آب نمی خوردم که هالك نمی شدم . حرفاش درست بود . گریم گرفته بود . انداختم پایین  سرمو

کیفم و که روي زمین . گوشه ي لبش پاره شده بود و ازش خون میومد  نگاهی به صورتش انداختم ،. گرفتم 

دستمال و . به لبش اشاره کردم  وافتاده بود برداشتم و یه برگ دستمال کاغذي در آوردم و به سمتش گرفتم 

 .گرفت و گذاشت روي لبش که صورتش از درد جمع شد 

 !راه بیفت بریم : علی  -

 ...شما : من  -

 .از روي تابلو ها رسیدم به اینجا . ها گفتند اومدي آب بخوري بچه : علی  -

 ...معذرت می خوام : من ) چقدرم که آب خوردم (  -

 : ...علی  -

 !ببخشید : من  -

... به جاي اینکه معذرت بخواي حواستو جمع کن کاري نکنی که مجبور بشی بعدش عذر خواهی کنی : علی  -

 ...صبر می کردي ما می اومدیم با یکی از ما می رفتی 

 فکر نمی کردم اینجوري بشه : من  -

 .یه نفس عمیق با حرص کشید  علی

 ! ممنون که کمکم کردي : من  -
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علی از حرکت ایستاد و به سمت من برگشت و با لحن آرومی گفت . ي اشکم جوشید گفتن این حرف چشمه  با

راه بیفت بریم که بچه ها ... خداروشکر به خیر گذشت ... حاال هم دیگه گریه نکن ! انقدر حواس پرت نباش « : 

 »... منتظرمون نمی مونن و همه ي خوراکی ها رو تنها تنها می خورنا 

 .با هم رفتیم پیش بچه ها . با دیدن لبخندش میون اشک به لبهاي منم لبخند نشست . یه لبخند بهم زد  و

 چقدر دیر کردید ؟ پس آب من کو ؟: پونه  -

 خودمم نخوردم : من  -

 پس کجا بودید ؟: پونه  -

 !تا بستنی ها آب نشده بخورید دیگه : علی  -

با اشتیاق . خند جذاب و مردونه بهم نگاه کرد علی با یه نگاهی تشکر آمیز چشم دوختم و اونم با یه لب به

 .بعد از ظهر بود که بلند شدیم تا برگردیم  5ساعت نزدیکاي . مشغول خوردن بستنی هامون شدیم 

 !بدون عکس یادگاري که نمیشه : پدرام  -

! ا ببخشید آق« : دوربینش و از تو کیف پونه در آورد و به زن و مردي که میز کناري بودند رو کرد و گفت  و

 »میشه یه عکس از ما بگیرید ؟ 

 !بله حتما : مرد  -

 .از جاش بلند شد و یه عکس ازمون گرفت  و

 ! آقا اگه میشه یکی هم با این دوربین بگیرید : مائده  -

بعد عکس گرفتن از جامون بلند شدیم و به سمت ماشینامون . دوربین خودش و از توي کیفش بیرون آورد  و

علی شیشه رو . به سمت ماشین علی رفتم و به روي شیشه زدم . ین پدرام با یه بوق حرکت کرد ماش. رفتیم 

 .پایین کشید 

 کاري داشتید راحله خانم ؟: علی  -

 .من بازم بابت اتفاق امروز معذرت می خوام و همینطور ازتون ممنونم ! بله : من  -

 ظخداحاف... روز خوش ! گفتم که فراموشش کنید : علی  -

 خدانگهدار: من  -

 .رو باال کشید و منتظر شد تا اول ما حرکت کنیم و بعد خودش حرکت کرد  شیشه

***** 
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 روز بعد 2

چشمامو می بندم و سعی می کنم چهرشو جلوي چشمام . تختم دراز کشیدم و دارم به علی فکر می کنم  تو

 !کاش یه عکس ازش داشتم . بسازم ولی خیلی موفق نمیشم 

مائده روي تخت دراز کشیده و با . از جام بلند می شم . اد عکسی افتادم که دو روز پیش گرفتیم ی ناگهان

 .گوشیش مشغوله 

 مائده ؟: من  -

 هوم ؟: مائده  -

 .یه عکس بود دسته جمعی با هم گرفتیم : من  -

 کدوم ؟: مائده  -

 .با پونه اینا رفتیم رستوران ... دو روز پیش : من  -

 خب ؟... آها : مائده  -

 دوربینت کوشش ؟: من  -

 .عکس و ریختم تو گوشیم : مائده  -

 .نگاه به صفحه ي گوشیش کردم دیدم داره همون عکس و می بینه  یه

 !برام بلوتوثش کن : من  -

 .و روشن کردم و عکس و گرفتم  بلوتوثم

 !دستت درد نکنه : من  -

پسرا نشسته بودند و من و مائده و پونه هم پشت سرشون . باز کردم عکس و . رو تختم دراز کشیدم  دوباره

نگام به سمت . پونه هم براي پدرام شاخ گذاشته بود . پدرام و پونه سمت راست عکس بودند . ایستاده بودیم 

. به قفسه ي سینه می کوبید  تقلبم دوباره داش. عکس و زوم کردم . علی نشسته بود . چپ عکس افتاد 

عکس رو بستم و گوشی رو گذاشتم کنار . یه بار باز و بسته کردم و چهرش رو خوب به خاطر سپردم  چشمامو

 .من چم شده ؟ گوشی رو برداشتم و یه زنگ به پونه زدم . تخت 

 .خوبی ؟ اتفاقا می خواستم بهت زنگ بزنم ... سالم راحله : پونه  -

 خوبی ؟ چی کارا می کنی ؟... سالم : من  -

 تو چی ؟... هیچی بیکار و بی عار  :پونه  -
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 واسه تابستون می خواي چی کار کنی ؟... منم وضعم مثل تو : من  -

 خوش گذرونی ، بخور و بخواب: پونه  -

 !جدي میگم : من  -

 !می خواستم بهت زنگ بزنم بگم این پدرام و علی می خوان تو تابستون چند تا واحد بگیرن ! همین : پونه  -

 وان تابستونم درس بخونن ؟می خ: من  -

 !میگه زودتر تموم میشه ... همین و دارم به پدرام می گم : پونه  -

 .فکر کردم و دیدم ما هم یه چند تا واحد جلو بیفتیم بد نیست  یکم

 !به نفعمونه ... پونه خب بیا ما هم دو تا واحد بگیریم : من  -

 .چون پس فردا آخرین مهلت ثبت نامه . می دم چی بگم ؟ روش فکر می کنم ، خبرش و بهت : پونه  -

 ! باشه : من  -

 .پونه هم موافقتشو اعالم کرد و قرار شد بریم براي ثبت نام . اونا هم تشویقم کردند . مامان و بابا گفتم  به

***** 

ته ي مورد تو رش. قبول شده بود . امروز جواب کنکور مائده هم اومد . درسامون شروع شده . هفته می گذره  دو

وقتی جوابارو خوند از ذوق زیاد چنان پرید . بهتر از اونش هم این بود که قرار بود هم دانشگاهی بشیم . عالقش 

تایی مونو برد  4مائده هم طبق قولی که داده بود ، بعد از ظهر همون روز . تو بغلم که کم مونده بود خفه شم 

 .اون روز ساعتی رو با هم خوش گذروندیم  به یه کافی شاپ دنج و شیرینی قبولیش و داد و

 .پونه تو محوطه ي دانشگاه بودیم و داشتیم درس می خوندیم  با

 ...هر چی می خونم تو مخم نمیره ... خسته شدم ... اَه : پونه  -

 می خواي برات توضیح بدم ؟... راحته که : من  -

 .بیا با هم حرف بزنیم ! نه ولش کن : پونه  -

 خیلی خب راجع به چی ؟: من  -

 .نگام و به دانشجو هایی دوختم که هر کدوم مشغول یه کاري بودند  و

 !می دونستی علی داره کاراش و جم و جور می کنه تا چند وقت دیگه بره ؟: پونه  -

 .تا پام گوش شد و به پونه نگاه کردم  سر

 ! قرار نبود به این زودي بره ... نه نمی دونستم : من  -
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یعنی باید بشه فروردین و ... اینجور که بوش میاد می خواد دو ترم دیگه هم پاس کنه و بعد بره : پونه  -

 اردیبهشت 

 از کی شنیدي ؟: من  -

... اینجوري که ازش شنیدم گفت بستگی داره کاراش تا کی راست و ریس بشه ... از پدرام دیگه : پونه  -

 !سالی رو اونجا بمونه  5،  4می گفت می خواد بره یه ... ایدم عقب امکانش هست رفتنش جلو بیفته یا ش

 سال ؟ پس باباش چی میشه ؟ راستی پدرش چی کارس ؟ 5،  4: من  -

علی و عالیه و پدرش با عمشون که تنهاست ... پدرش هم جراح قلب بوده ولی االن بازنشسته شده : پونه  -

 .زندگی می کنن 

 »بین تو و سیاوش چی هست ؟ « : و بعد من پرسیدم  لحظه هر دو ساکت شدیم چند

 »! چیزي بینمون نیست ... ها ؟ من و سیاوش ؟ هیچی « : وضوح هول شد و گفت  به

 !من که می دونم یه چیزي هست : من  -

 خیاالتی شدي : پونه  -

 خیلی خب ، می خواي چیزي نگی ، نگو : من  -

من و « : چند قدم بیشتر دور نشده بودم که پونه گفت . ردم از جام بلند شدم و به سمت کالس حرکت ک و

 »... سیاوش از کوچیکی با هم خیلی جور بودیم 

 .و برگردوندم سمتش و راه رفته رو برگشتم  روم

هر وقت سهند و پدرام اذیتم می کردند طرفداریم ... از کوچیکی هوام و داشت . سال ازم بزرگتر بود  5: پونه  -

شاید چون از همشون کوچکتر . تایی همبازي بودیم ولی خب سیاوش بیشتر مواظب من بود  4 ...و می کرد 

این وسط سیامک ، پسر خالم که دو سال ازم بزرگتر بود هم گاهی می اومد خونمون . بودم ازم حمایت می کرد 

 . و باهامون بازي می کرد 

 :ادامه داد . و خیاالت خودش غرق شده بود ت. انگار داشت تو همون دوران سر می کرد . نگاه کردم  بهش

سالم بود و  18. کم کم بزرگتر شدیم . با سیامک بیشتر جور بودم چون اختالف سنیمون کمتر بود : پونه  -

یعنی من اون موقع اینجور فکر می کردم ... سیامک پسر بدي نبود . سال  23سالش و سیاوش هم  20سیامک 

چون از ... تا  8،  7نزدیک ... اونم نه یکی . می دونستم دوست دختر داره . زیادي پی خوشگذرونی بود ... 

می گفت هر کدوم چجورین ، ... بچگی با هم دوست بودیم گاهی که می اومد خونمون ازشون بهم می گفت 
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م اما یکی از اون روزا که اومده بود خونمون بهم گفت باید باها! اسمشون چیه ، چجوري باهاشون آشنا شده 

شروع کرد به حرف ! دیگه دوست شده و می خواد برام تعریف کنه  رفکر می کردم دوباره با یه نف! حرف بزنه 

از اینکه ! از بچگی هامون گفت ، از اینکه وقتی دبیرستانی بوده یه احساس متفاوت نسبت به من داشته ... زدن 

گفت عاشقم شده و ... ن االن عمیق تر شده فکر می کرده یه احساس زود گذره اما وقتی بزرگتر شده تا همی

اون ... کسی تا به حال اینجوري باهام حرف نزده بود ... ساله بودم  18من یه دختر ... خواد باهام ازدواج کنه  یم

 ...زمان حس هاي عجیب و نا شناخته ي زیادي داشتم 

گشتی ؟ گفت فکر می کردم با  بهش گفتم اگه منو دوست داشتی چرا انقدر با دوست دخترات می: پونه  -

گذروندن زمانم با اونا حسی که بهت دارم و از یاد می برم چون هنوز مطمئن نبودم که عاشق شده باشم ، چند 

به مادرش بگه بیان  خوادگفت می . روز پیش با همشون به هم زدم چون مطمئن شدم دلم و به تو دادم 

فکر می کردم سیامک هر بدي اي . ردم داره حقیقت و می گه فکر می ک. حرفاش و باور کردم ... خاستگاري 

دو روز بعد خاله زنگ زد خونمون و واسه فردا شبش اجازه گرفت که بیان براي . داشته باشه دروغگو نیست 

حس می کردم ... شب همون روز توي تختم دراز کشیده بودم و داشتم به سیامک فکر می کردم ... خاستگاري 

به خودم می گفتم اون واقعا منو دوست داره چون اگه دوست ... دارم و اون نیمه ي گمشدمه منم اونو دوست 

 ...نداشت نمیومد منو محرم اسرارش کنه و همه ي حرفاش و پیش من بزنه 

 :نفس عمیق که بیشتر شبیه آه بود کشید و ادامه داد  یه

جواب . وي صفحش اسم سیاوش و دیدم همون جور که تو فکر سیامک بودم گوشیم زنگ خورد و ر: پونه  -

اون ! پونه یه بار به سیامک جواب مثبت ندي « : گفت ... که دادم سیاوش بدون سالم شروع کرد به حرف زدن 

من بهتر از تو می دونم که چه « :  مبهش گفت! نمی دونم ماجرا رو از کجا فهمیده بود » ... به درد تو نمی خوره 

به ... من یه چیزي می دونم که دارم می گم ... تو رو خدا حماقت نکن « : ش گفت سیاو» ! جوابی باید بدم 

اصال ... تو هنوز خیلی فرصت داري ... خیلی دوستت دارم ... پونه به خدا من دوستت دارم ... حرفم گوش کن 

اقت تو رو به خدایی که می پرستمش قسم اون لی... ولی من سیامک و می شناسم ... من به درك ، من هیچی 

منم سیامک و ... حرفات و زدي ، حاال گوش کن « : پریدم وسط حرفش و گفتم » ... تو نمی شناسیش ... نداره 

ما از بچگی با هم ... من از تو بهتر می شناسمش ... دوست دارم و می دونم که می تونه منو خوشبخت کنه 

که کاش قطع ... و تلفن و قطع کردم » ... نی تو هم دیگه حق نداري تو کاراي من فضولی ک... بزرگ شدیم 

 ... کاش ... کاش انقدر ساده و بچگانه رفتار نمی کردم ... نمی کردم و به حرفاش گوش می کردم 
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 :بغضی که توي گلوش بود صداش و بم تر و سنگین تر نشون می داد ... توي چشماش جمع شده بود  اشک

د شدیم و فرداي اون روز یه صیغه ي موقت بینمون خونده شد تا اون شب جواب مثبت دادم و نامز: پونه  -

از اون روز به بعد بیشتر روز و با سیامک بودم و هر جا که می . راحت تر بتونیم با هم رفت و آمد داشته باشیم 

و وقتی سیامک پیادم کرد و رفت سیاوش  ونهیه روز دم در خ... رفتم حس می کردم یکی سایه به سایه دنبالمه 

« : سرش داد کشیدم و گفتم ... باهاش کلی دعوا کردم ... دیدم و فهمیدم اونه که هر جا می ریم دنبالمون میاد 

... این صیغه موقتیه ! هنوزم دیر نشده : گفت » چرا هر جا می رم دنبالمی ؟ ... چی از زندگی من می خواي ؟ 

گفت سیامک مرد زندگی نیست و به ... پام بریزه گفت دوستم داره و حاضره دنیا رو به ... میشه فسخش کرد 

 ... اما کو گوش شنوا ؟ بهش گفتم که دیگه نمی خوام ببینمش ... گفت و گفت و گفت ... دردم نمی خوره 

اوالي ... با هم رفتیم . شب سیامک گفت با دوستاش یه جشن کوچیک گرفتن و می خواد منم باهاش برم  یه

سیامک هم پیشم نشسته بود و منو به ... بود ، مثل همه ي جشناي دیگه  جشنشون خیلی معمولی و عادي

برقاي ... شد یه دفعه همه چی عوض شد  12ساعت که نزدیک ... عنوان همسر خودش به خیلیا معرفی کرد 

سالن خاموش شد و آهنگ خیلی گوش خراشی شروع به پخش کرد و جوونا دو تا دو تا ریختن وسط و شروع 

... همه مست کرده بودند ... نوشیدنی هایی بین مهمونا پخش شد که مشخص بود شرابه ... یدن کردن به رقص

خیلی ... نبود ... به سیامک نگاه کردم تا بهش بگم که از اینجا بریم ولی ... از محیط اونجا دیگه می ترسیدم 

باالخره میون اون همه آدم که وسط ... دنبالش گشتم ... بدنم سرد شده بود و دستام می لرزید ... ترسیده بودم 

قهقهه می زد ... با یه دختر که سر و وضع خیلی بدي داشت مشغول رقصیدن بود ... می رقصیدند پیداش کردم 

بیا ... سیامک اینجا چه خبره ؟ قرار نبود جشن اینجوري باشه « : رفتم پیشش و گفتم ... نبود  ودشو تو حال خ

تو دیگه چی میگی « : گفت ... مست بود ... ي بد دهنش حال بدم و بدتر کرد صداي شل و ولش و بو» ! بریم 

از طرفی خیلی از ... خندیدن  هو با دختر» ... تو هم برو واسه خودت خوش باش ...؟ بزار به عشقمون برسیم 

؟ چی سیامک « : گفتم ... دستش عصبانی بودم و از طرفی هم لحظه به لحظه بیشتر از اون جمع می ترسیدم 

زنــمی ؟ ... ا « : سیامک گفت » ... بعدا با هم حرف می زنیم ... بیا از اینجا بریم ! داري میگی ؟ من زنتم 

و جلوي ... و خندید » ... ازم اجازه بگیري ؟ برو خوش باش ایرادي نداره  ياومد! پس من شوهرتم ... آهــان 

... حسم اون لحظه فقط تنفر بود ... سر جام خشکم زده بود ... چشمم با اون دختر رفتن طبقه ي دوم ساختمون 

 ... از این همه بی غیرتی ... از این همه وقاحت 
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سالش  22 – 21پشت سرم یه پسر بود که بهش می خورد ... با وحشت برگشتم ... روي شونم نشست  دستی

همه تا ... مگه دیگه کسی هم تو اون جمع بود که تو حال خودش باشه ... هه ... معلوم بود مسته ... باشه 

سیل اشکام جاري شد » ... بانـــو  دیدافتخار می« : پسره گفت ... همه نفرت انگیز بودند ... خرخره خورده بودند 

... ارش زدم و دیگه به پشت سرم نگاه نکردم و فقط براي خالصی از اون جمع به سمت در خروجی دویدم کن... 

یه نگاه به من کرد و ... در خونه رو که باز کردم جلوي در سیاوش و دیدم که تو چهرش نگرانی بیداد می کرد 

 ...و که دید به سمت ماشینش هدایتم کرد  المح... یه نگاه به ساختمون 

سیاوشم با اخمی که از روي صورتش کنار نمی رفت به رو به رو ... توي راه خونه فقط گریه می کردم : پونه  -

با سکوتش خیلی چیزا می گفت ... چشم دوخته بود و هیچی نمی گفت و همین سکوتش بیشتر عذابم می داد 

بهت گفتم و تو گوش ندادي ؟ ولی  دیدي: باید می گفت ... باید سرزنشم می کرد ... باید سرم داد می کشید ... 

جلوي در خونه پیادم کرد و همین که وارد خونه شدم صداي الستیکاي ماشینش نشون می داد ... هیچی نگفت 

... روز بعد سیامک با وقاحت تمام اومد در خونمون ... رفتم توي اتاقم و شروع کردم به گریه کردن ... که رفته 

نمی خواستم دختر خاله ي « : چرا ؟ وقتی ازش سوال کردم با بی شرمی گفت  کهمی خواستم فقط ازش بپرسم 

ولی تو و ... من تا حاال روي هر دختري دست گذاشتم تونستم واسه خودم داشته باشمش ... زیبامو از دست بدم 

برام  ییه صیغه ي موقت هم هیچ فرق... واسه همین از در خاستگاري وارد شدم ... خانوادت و می شناختم 

همینطور با بی شرمی » ... اون شب به جاي اون دختر قرار بود تو باشی ... اون شب هم اشتباهی شد ... نداشت 

هر چی از دهنم در اومد بارش کردم تا به خیال خودم کمی ... داشت ادامه می داد که یکی زدم تو صورتش 

ماه صیغه زمانش تموم شد و خود به خود فسخ شد  هبعد ی... چقدر راحت با احساسم بازي کرده بود ... آروم شم 

به بقیه گفتم که با هم کنار نمی اومدیم و به درد هم نمی ... سیاوش موند ... ماجرا بین من و سیامک و ... 

... اما دیگه خیلی دیر شده بود ... اما منِ احمق تازه فهمیده بودم دلم جاي دیگه گیر کرده ... اما ... خوردیم 

اون گفت و من ... حقش نبود که اینجوري باهاش رفتار کنم ... سیاوش حقش نبود ... از خیلی  یشترخیلی ب

 ... گوش نکردم 

 ...سکوت کرد و دیگه چیزي نگفت  پونه

 هنوزم دوسش داري ؟: من  -

 ...یه قطره اشک از توي چشماش سر خورد و پایین چکید . سرش و بلند کرد و توي چشمام نگاه کرد  پونه

 فایدش چیه ؟ : پونه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ٨٥ 

 چرا یه فرصت دیگه به هم نمی دین ؟: من  -

 دیره: پونه  -

 کامال از رفتارش معلومه... خیلی زیاد ... اون هنوزم تو رو دوست داره ... هیچوقت دیر نیست : من  -

 : ...پونه  -

 عاشقی چجوریه ؟! راستی : من  -

 چیه ؟ نکنه عاشق شدي ؟: پونه  -

 ...دونم نمی : من  -

... کم کم بهش وابسته می شی ... یه دوست داشتن که اصال هم کم نیست ... اوایل دوستش داري : پونه  -

وقتی کنارشی بهترین احساس و ... چشمت همه جا دنبال اونه ... وقتی می بینیش ضربان قلبت میره رو دور تند 

به نظرت زیباترین چهره ، چهره ي ... رد باشه کنارش که هستی بدنت داغ میشه هر چقدرم که هوا س... داري 

حاال بگو ... دلتنگش میشی و هر روز دلتنگیت بیشتر و بیشتر میشه ... اونه حتی اگه معمولی ترین چهره باشه 

 ببینم عاشق شدي ؟

 استثنا هم وجود داره ؟: من  -

 !!عشق و استثنا ؟ محاله : پونه  -

 : ...من  -

 طرف کیه ؟! پس عاشق شدي : پونه  -

 من ؟ عاشق ؟! این غیر ممکنه ... ي علی از جلوي چشمام کنار نمی رفت  چهره

 عاشق علی شدي ؟: پونه  -

 ...از جام پریدم و هول شدم  یهو

 کی گفته ؟ ... نه ... نَـ : من  -

 ... خودتی به من نگاه می کرد ... با نگاهی که می گفت خـ  پونه

تصویرش یه لحظه از جلو ... داغ می شم ... می بینمش قلبم تندتر می زنه وقتی ! نمی دونم پونه : من  -

 !نمی دونم چمه ... چشمام دور نمیشه 

 !غم هایت مبارك ! عاشق شدي اي دل : پونه لبخندي زد و گفت  -

***** 
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خودم که نمی به . خیلی وقت بود که علی رو ندیده بودم ... هیچ کاري نداشتم که انجام بدم ... اتاقم بودم  تو

انگار نه ... یاد روزاي اول آشناییمون که می افتم خندم می گیره . دلم براش تنگ شده بود ... تونستم دروغ بگم 

بلند شدم نشستم ... یعنی ممکنه االن باشه ؟ . افتادم  منیاد انج. انگار یه زمانی از همین آدم خوشم نمی اومد 

 ... نبود ... آه ... رفتم تو لیست افراد آنالین  ...به اینترنت وصل شدم ... پشت سیستم 

آنالین ... همینجور داشتم نت گردي می کردم که یهو چراغ علی روشن شد ... ي هیچ کاري رو نداشتم  حوصله

 :با ذوق رفتم بهش پیام دادم ... شده بود 

 سالم ، خوبید ؟: من  " -

 ") شکلک خنده ( شما یادي از ما کردید ؟ ممنون ، شما خوب هستید ؟ چی شده ... سالم : علی  -

 بهش بی محلی کردم که تعجب کرده ؟  انقدر

 درسا چطور پیش میره ؟: من  " -

 !قصد دارم براي ادامه تحصیل برم اونجا ... ان شاء اهللا تا چند ماه دیگه عازم فرانسه ام ! خوبه : علی  -

 کی برمی گردید ؟! خب به سالمتی : من  -

 !سال دیگه  5تا  4حدود : علی  -

 به نظرتون زمان زیادي نیست ؟ خانوادتون چی ؟: من  -

پدر و خواهرم ... بیشتر کارام جور شده ، اونجا میرم پیش داییم ... اما چاره اي نیست ... هست ... چرا : علی  -

 .هم تنها نیستند 

 ازدواج نکردید ؟: من ) براي همین گفتم  .می خواستم بحث و عوض کنم و به جاي دیگه اي بکشونم (  -

حاال شایدم خدا خواست ، ... می خوام زمانی که مشغول به کار شدم اقدام کنم ) ... شکلک خنده ( نه : علی  -

 ) شکلک خنده ! ( عاشق یه بنده خدایی شدیم و زودتر بختمون باز شد 

 هر چی خدا بخواد : من  -

 ا چی ؟ ازدواج نکردید ؟ نامزد ندارید ؟شم... هر چی خدا بخواد : علی  -

 نه : من  -

 "، عاشق چی ؟ عاشق نشدید ؟ ) شکلک خنده ( حتما می خوایید ادامه تحصیل بدید ؟ : علی  -

نیومده ... یه سوال ازت پرسید ! انقدر بی جنبه نباش دختر ... لحظه دماي بدنم به باالترین حد خودش رسید  یه

 !خاستگاریت که 
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 !عاشق یه نفر شدم ... چرا : من  " -

 جدي ؟ کی ؟ خودش می دونه ؟: علی  -

 ! نه خودش نمی دونه ... عاشق یکی از هم دانشگاهی هام : من  -

 "اون چی ؟ دوستتون داره ؟ : علی  -

 با. حتی یه بار منو خواهر خودش خطاب کرد . رفتارش باهام معمولی بود . علی رو با خودم به یاد آوردم  رفتار

 :افکارم و پس زدم و گفتم . یاد آوري اون روز دلم گرفت 

 "... دوستم نداره ! نه : من  " -

 از کجا مطمئنید ؟: علی  " -

 ...چند وقت دیگه هم از دستش می دم ... از رفتارش : من  -

 یعنی چی ؟ چرا از دستش می دید ؟: علی  -

 ...یعنی دیگه نمی تونم ببینمش : من  -

 "مطمئنید دوستش دارید ؟ ! د چه ب: علی  -

 ...خیلی وقت بود که دیگه مطمئن بودم ! به دلم رجوع کردم ... ؟  مطمئن

 !بله ، مطمئنم : من  " -

ولی ... خیلی فرق می کنه ! من یه پسرم و شما یه دختر . البته من معذرت می خوام که اینو می گم : علی  -

چون اگه نمی گفتم یه دنیا ... مان داشتم بهش می گفتم اگه من عاشق کسی بودم و به احساس خودم ای

بازم می گم ... بهش می گفتم تا بعدا پیش دل خودم شرمنده نباشم ... حسرت و پشیمونی براي خودم می موند 

من ! به هر حال امیدوارم به چیزي که می خواید و صالحه برسید ... ، من از دید خودم به قضیه نگاه می کنم 

 خدانگهدار... برم ، روز خوبی داشته باشید  دیگه باید

 "خدانگهدار : من  -

اما ، اگه ... من یه دخترم ، یه دختر نمی تونه به سادگی احساسات خودش و بیان کنه ... راست می گه  علی

 ...علی بره و هیچوقت نتونم ببینمش ؟ خدایا کمکم کن 

***** 

آخرش به این نتیجه رسیدم که من مثل خیلیاي دیگه . خیلی فکر کردم ... خیلی با خودم درگیر بودم  دیشب

. خیلی با خودم کلنجار رفتم . من اونقدرا صبور نیستم ! نیستم که عاشق باشم و عشقمو توي قلبم نگه دارم 
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. ماره ي علی رو گرفتم ش نیگوشی ام رو برداشتم و در یک تصمیم آ. نمی تونم احساسم و مخفی کنم 

دعا دعا می کردم که جواب نده و منم ... بوق اول . شمارش و از سفر مشهدي که با هم رفتیم تو گوشیم بود 

 ...دستم رفت روي دکمه ي تا قطع کنم اما ... بوق دوم ... قطع کنم و از تصمیمم پشیمون بشم 

 الو ؟ بفرمایید: علی  -

 راحله هستم ، رادمنش ... سـَ سالم علی آقا : من  -

 خوب هستید ؟ خانواده خوبن ؟... سالم راحله خانم : علی  -

 ممنون همه خوبن: من  -

 کاري با بنده داشتید ؟: علی  -

 !را راستش می خواستم بگم اگه میشه یه جایی ببینمتون ... بـَ بله : من  -

 ؟... مشکلی پیش اومده ؟ اتفاقی افتاده : علی  -

 !باید حضوري بهتون بگم ... یعنی . ..نه : من  -

 کی و کجا ؟... باشه : علی  -

 شما کی فرصت دارید ؟: من  -

 خوبه ؟! » ... « کافی شاپِ  6اگه می خواهید فردا ساعت ! فرقی نمی کنه : علی  -

 خوبه ممنون... بله : من  -

 کاري ندارید ؟... خواهش می کنم : علی  -

 خدانگهدارتون... نه : من  -

 خداحافظ: علی  -

 ...باید بهش می گفتم ... این چه کاري بود کردم ؟ ولی ... داشت از سینه می زد بیرون  قلبم

***** 

یه ... یه نگا به خودم کردم ! از بس هول کرده بودم نفهمیدم چی پوشیدم . و نیم از خونه زدم بیرون  5 ساعت

 5ساعت ... سوار ماشین شدم و راه افتادم ! بد نبود .. .مانتوي سرمه اي با شلوار مشکی و شال آبی آسمانی 

 .و منتظر علی شدم  ستمپشت یکی از میزها نش. بود که به کافی شاپ رسیدم  6دقیقه به 

 !هنوز دیر نشده ، بیا برگردیم : صداي درون  " -

 تا اینجاش و اومدم ، می خوام بگم: من  -
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 کر کردي ؟ اگه سکه ي یه پولت کنه چی ؟به بعدش ف! حماقت نکن دختر : صداي درون  -

 !هیچی برام مهم نیست : من  -

پشیمونی هم سودي نداره ... االن داري اینو می گی ، بعدش پشیمون می شی ... دیوونه نشو : صداي درون  -

 ..." 

. تم اومد کافی شاپ زیاد شلوغ نبود ، براي همین سریع منو دید و به سم. موقع علی وارد کافی شاپ شد  همون

ساده و خوشتیپ ... یه تیشرت سفید که دور یقه اش نوار مشکی داشت و شلوار مشکی ... یه نگا به تیپش کردم 

 .نگام و ازش گرفتم و براي احترام از جام بلند شدم ... 

 !خوبید ؟ بفرمایید بشنید ... سالم راحله خانم : علی  -

 شما خوبید ؟... سالم ، بد نیستم : من  -

 !خداروشکر ، با من چی کار داشتید ؟ نگران شدم : علی  -

 ...خب ، حقیقتش : من  -

متوجه حالم شد و به گارسون اشاره کرد ... نمی دونستم چجوري بهش بگم ... خیلی سخت بود ... کردم  سکوت

 :قهوه هارو که آوردند گفت . خودش دو تا قهوه سفارش داد ... تا بیاد 

 !ا سرد نشده بفرمایید ت: علی  -

 .گلوم خشک خشک بود ... تشکر کردم و یه کم از قهوه خوردم  ازش

 حاال میشه بگید چی شده ؟: علی  -

 ...نفس عمیق کشیدم و سرمو بلند کردم  یه

 ...من ... موضوع اینه که من : من  -

 ...شما چی ؟ بگید دیگه تو رو خدا : علی  -

 :و گفتم  سرمو پایین انداختم... تونستم بگم  نمی

 ...می خواستم بگم اگه امکانش هست بهم کمک کنید ... من تو یکی از درسا مشکل داشتم : من  -

 .علی داشت با یه نگاه مشکوك بهم بگاه می کرد ... سرمو گرفتم باال ... ساکت بود و چیزي نمی گفت  علی

 فقط همینو می خواستید بگید ؟: علی  -

 ... !دیگه تکرار نمیشه ... براي حفظ آبرومه جون ببخشید دروغ می گم ،  خدا

 ...بله : من  -
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چون ناگهانی خندید یکم ترسیدم ولی بعدش فقط فکرم پیش این موضوع بود که چقدر ... علی زد زیر خنده  یهو

 :علی وقتی کامل خنده هاشو کرد گفت ... سرمو انداختم پایین ... حیا کن دختره ي بی حیا ! قشنگ می خنده 

آخه این موضوع چی بود که انقدر از گفتنش واهمه ! فکر نمی کردم انقدر خجالتی باشید راحله خانم : لی ع -

 !داشتید ؟ من از دیروز تا حاال دارم با خودم کلنجار می رم که چی می خواید بهم بگید 

 خب ، حاال قبول می کنید ؟: من  -

دوشنبه ها که هم شما کالس دارید هم من ، یه ساعتی . ..شما هم مثل خواهرم می مونید ... معلومه : علی  -

 خوبه ؟... رو قرار می ذاریم تو کتابخونه براتون توضیح می دم 

 »! خیلی خوبه ، ممنون ... بله « : فقط تونستم بگم ... شنیدن دوباره ي لفظ خواهر از زبونش قلبم گرفت  با

علی حساب کرد و . هري تلخ تر بود از جامون بلند شدیم از اینکه قهومون و خوردیم که براي من از هر ز بعد

 !اومدیم بیرون 

 !برسونمتون : علی  -

 ...ماشین دارم : من  -

 پس دیگه خدانگهدار: علی  -

 خداحافظ: من  -

 .ضبط ماشین و روشن کردم ... یه چیزي تو گلوم گیر کرده بود ... شدم و راه افتادم به سمت خونه  سوار

 ام نداشت هیه ساک میمن اون «

 کوچه جا گذاشت يرو تو دلش

 که تو دلش غمارو کاشت همون

 برنداشت يزیسکوت چ نیاز ا ریغ

 کنه یم هیکه گر میاون من

 کنه یکه بغض و ول نم همون

 باورش نکرد یچکیکه ه همون

 »کنه  یو عاشق گونه م اشک

 »... نیستــــم ... نیستــم ... من خواهرت نیستم « : داد زدم ... جاري شد  اشک

 دیصدام که سر به آسمون کش «
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 دیجنون کش نیعاشق و به ا يدال

 ببخشه اونو که نموند خدا

 دیقلب سادمو اون به خون کش که

 ادعا سرش نشد عشق

 من بره ادینشد که  آخرش

 باورش نشد  آسمونو

 ه بپرهنشد دوبار کبوترش

 رو دره رهیکه خ میاون من

 خره یغصه م دهیم شویخوش

 بدتره شهیحالش از هم که

 بره یو دل نم دهینم دل

 قدم نزد یکه با کس یکس

 غم نزد ریغ یخونه عکس تو

 به قلب عاشقم نزد يسر

 »رو دلم زخم کم نزد  اونکه

 )مرتضی پاشایی / ادعاي عشق ( 

سرمو گذاشتم روي فرمون . رو نشون می داد  8به ساعت نگاه کردم ، ... یک ساعت بعد به خونه رسیدم  نزدیک

انقدر حواسم پرت بود که متوجه حضور ... دقیقه بعد پیاده شدم و در خونه رو باز کردم و رفتم توي اتاقم  5... 

 .دایی و اینا تو خونه نشدم 

 !در اتاق باز شد ... چشمامو بسته بودم ... ودمو انداختم رو تخت باال و با همون لباساي بیرون خ رفتم

 معلومه حواست کجاست ؟ کجا بودي ؟: مائده  -

 ...هیچ جا : من  -

 ...سالم راحله : محدثه  -

 ...باز کردم  چشمامو

 تو ؟ اینجا ؟ کی اومدي ؟... سالم : من  -
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 !ولی انقدر حواست پرت بود که اصال ما رو ندیدي ... وهللا وقتی اومدي هم ما بودیم : محدثه  -

 خوبی محدثه جان ؟... شرمنده ... اي واي : من  -

 !با احوال پرسی هاي شما : محدثه  -

 !شما برید پایین ، منم االن میام : من  -

 .ه سالم کردم به هم... یه لباس مناسب پوشیدم و رفتم پایین  سریع

 خوبی ؟... سالم دخترم : دایی  -

 خوبم ممنون ، شما خوبید ؟... اون موقع حواسم نبود ... شرمنده دایی جون : من  -

 !ما هم خوبیم ... دشمنت شرمنده : دایی  -

.  یه نفر کنارم نشست... فکرم پیش علی بود ... سالم و احوال پرسی با همه نشستم روي یکی از مبل ها  بعد

 ...سرمو بلند کردم و محمد و دیدم 

 !چی شده راحله ؟ از وقتی اومدي تو فکري : محمد  -

از طرفی بهم گفته بود می ... فکر کنم محمد می تونست منو درك کنه ! خواستم ماجرا رو به یه نفر بگم  می

 !تونم مثل برادر روش حساب کنم 

 ...محمد : من  -

 چی شده ؟: محمد  -

وقتی سرمو بلند کردم ... اشکم آروم داشت می ریخت ... م پایین و ماجرا رو براش تعریف کردم انداخت سرمو

 .دیدم محمد داره با یه لبخند کم رنگ نگام می کنه 

 ...باید از قیافت حدس می زدم ! پس راحله خانم هم دلش یه جا گیر کرده : محمد  -

 !اون منو مثل خواهر خودش می دونه ... نمی رسه به جایی ... چه فایده ؟ این عشق یه طرفس : من  -

 »... آه من گرفتت « : که به اینجا رسید محمد یه خنده ي غمگین کرد و گفت  حرفم

 »نکنه واقعا نفرینم کردي ؟ « : یه خنده ي پر از درد و گفتم ... خندیدم  منم

 . ..ما گردنمون از مو باریک تره ... من غلط بکنم دختر عمه : محمد  -

 »حاال می خواي چی کار کنی ؟ « : بعد جدي شد و گفت  و

 ... چی کار می تونم بکنم ؟ اون تا چند ماه دیگه می ره : من  -

 !خب بهش بگو : محمد  -
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تا یه قدمی اش هم ... چی میگی ؟ بگم ؟ مگه به همین راحتیه ؟ همین امروز می خواستم بگم ... هه : من  -

 ! ستم ولی نتون... رفته بودم 

به هر حال کاري رو انجام بده که مطمئنی با انجام دادنش پشیمون نمی شی و ... نمی دونم وهللا : محمد  -

 ... پیش خودت و دلت شرمنده نمی شی 

 !تا بعد معلوم نیست چی پیش بیاد ... حداقل االن ... باید صبر کنم ! کردم و به فکر فرو رفتم  سکوت

***** 

ستاره ي سهیل شده براي ... تو این مدت بیشتر از دو ، سه بار علی رو ندیدم ... ته به یک ماه گذش نزدیک

نه به اینکه اون روزها هر روز می دیدمش ، نه به االن که هفته اي یه ! دلم خیلی براش تنگ شده ... خودش 

 ... بار هم به زور می تونم ببینمش 

آخرین باري که دیده ... زدم که علی یهو جلومون سبز شد داشتم تو محوطه ي دانشگاه با پونه قدم می  امروز

 .روز پیش از دور بود که حتی نشد با هم سالم بکنیم  5بودمش 

 سالم خانما: علی  -

 سالم: من و پونه  -

 چیزي شده ؟: من  -

 !راحله خانم ؟ اگه میشه چند لحظه کارتون داشتم ... بله : علی  -

 راحله من میرم تو کالس ، تو هم بیا: پونه  -

 باشه: من  -

 .ازمون دور شد  پونه

 بفرمایید ؟: من  -

... اون روز که گفتید تو یکی از درسا مشکل دارید من پاك فراموش کردم ... شرمنده راحله خانم : علی  -

معذرت می خوام ازتون که انقدر با . دیروز یه دفعه یادم افتاد ... حقیقتش سرم انقدر شلوغ بود که یادم رفت 

 .رفع اشکال کنیم  کتابخونهاگه دوست دارید می تونیم امروز بعد کالستون توي ... تاخیر شد 

اما خب . آخه اون روز فقط براي اینکه چیزي براي گفتن داشته باشم اینو گفتم ... خودم هم یادم رفته بود  اصال

اینجوري هم رفع اشکال می شد برام و هم می تونستم زمانی رو با . شتم واقعا هم توي دو تا از درسا مشکل دا

 .علی بگذرونم 
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من تو دو تا از ... فقط یه چیزي ... من باید از شما ممنون باشم که قبول کردید ... اشکالی نداره علی آقا : من  -

 اگه امکانش هست هر دوش و رفع اشکال کنیم ؟... دروس مشکل دارم 

 ... !با اجازه ... کتابخونه منتظرتونم  5چه ایرادي داره ؟ پس ساعت ...  نه: علی  -

 ممنون ، خدانگهدار: من  -

 .با انرژي رفتم سمت کالس و کنار پونه نشستم ... جون دمت گرم  خدا

 ببخشید شما ؟: پونه  -

 »یعنی چی ؟ « : منظورش نشدم و گفتم  متوجه

اینجایی هم که شما نشستید جاي یکی از دوستامه که چند وقته ... انم یعنی من شما رو نمی شناسم خ: پونه  -

احیانا ... اسمش هم راحله است ... بد عنق ، اخمو ، کسل ، بی حال ، بی حوصله و سرشار از انرژي هاي منفیه 

 شما ندیدینش ؟

 !بی مزه : من  -

م و بدي حاال چی شد از این رو به اون رو غیر از اینه ؟ تا چند دقیقه ي پیش حال نداشتی جواب سالم: پونه  -

 شدي ؟ هان ؟

 !چیزي نشده : من  -

 علی بهت چی گفت که انقدر شنگول شدي ؟... ناقال ! من خودم زغال فروشم ... خودتو سیاه کن : پونه  -

مروز اونم گفت ا... فقط قبال ازش خواسته بودم اگه وقت داشت برام رفع اشکال کنه ... چیزي نگفت : من  -

 !وقت داره 

خدا ، دوستم از ... ! از این ذوق کردي ؟ آره همینه ... میگم یه چیزي شده ... پس بگو ... آهـــان : پونه  -

 ...دست رفت 

 .استاد وارد شد و کالس شروع شد ... آروم زدم پشت گردنش تا ساکت شه  یکی

***** 

 پس می خواي بمونی ؟: پونه  -

 .خونه هم زنگ زدم خبر دادم دیر میام به ... آره دیگه : من  -

 ماشین آوردي ؟: پونه  -

 .نه ، با تاکسی می رم : من  -
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 !مواظب خودت باش ! به شب می خوریا : پونه  -

 خداحافظ... تو هم مراقب خودت باش ... باشه : من  -

 خداحافظ: پونه  -

. یه نگاه کردم و علی رو پیدا کردم . میزا تقریبا همش پر بود . وارد سالن شدم . سمت کتابخونه به راه افتادم  به

 .رفتم روي صندلی رو به روش نشستم و آروم سالم کردیم 

 خب کجاهارو مشکل دارید ؟: علی  -

ریز به ریز مطلب و برام ... هایی رو که ایراد داشتم و بهش گفتم و اونم شروع کرد به توضیح دادن  بخش

... فقط ما بودیم و دو نفر دیگه ... وقتی سواالم تموم شد یه نگاه به دور و اطرافمون انداختیم . توضیح می داد 

نزدیک غروب بود باید سریع حرکت می . می داد  نرو نشو 7... یه نگاه به ساعت انداختم ... بقیه رفته بودند 

 .کردم 

 !واقعا دستتون درد نکنه ... آقا ممنون علی : من  -

 ...امیدوارم مشکالتون کامل برطرف شده باشه ... خواهش می کنم : علی  -

 ...شما از خود استادم بهتر درس می دید ... بله ، کامال رفع شد : من  -

 !دیگه بهتره بریم ، هوا داره تاریک میشه ... نه دیگه تا این حد ) : با خنده ( علی  -

 .ز کتابخونه بیرون اومدیم و از دانشگاه خارج شدیم هم ا با

 ماشین آوردید ؟: علی  -

 .نه ، با تاکسی می رم : من  -

 ...این چه حرفیه ؟ سوار شید می رسونمتون : علی  -

 ...آخه : من  -

 بفرمایید ... مزاحم نیستید ) : با لبخند ( علی  -

 ...رفتم که سوار بشم اما . خودش سوار شد  و

 ...حاال جلو بشینم یا عقب ؟ هر بار با ماشین علی می اومدم عقب سوار می شدم : من  " -

 ... ولی اون دفعه ها صندلی جلو خالی نبود : صداي درون  -

 ...درست نیست جلو سوار شم : من  -
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... راننده ي شخصیت که نیست بخواي پشت بشینی ... ولی خب پشت هم درست نیست : صداي درون  -

 "... بر می خوره  بهش

سوار شید « : با خودم کلنجار می رفتم که کجا بشینم که خودش در جلو رو برام باز کرد و با لبخند گفت  داشتم

 »! راحله خانم 

دماي بدنم دوباره باال رفته بود از این همه نزدیکی یه ... سوار ماشین شدم ... دیگه پس باید جلو بشینم  خب

 ...و پنجره رو باز کردم تا هواي خنک به صورتم بخوره ... خودم مسلط بشم نفس عمیق کشیدم تا به 

 .تو راه خونه بودیم که گوشی علی زنگ خورد . ماشین روشن بود موسیقی مالیمی در حال پخش بود  ضبط

 الو ؟: علی  -

- ... 

 !سالم عمه : علی  -

- ... 

 ...چی شده ؟ آروم باشید بگید چی شده : علی  -

- ... 

 )و گوشی و قطع کرد ( منم االن خودم و می رسونم .. زنگ بزنید اورژانس ... شما گریه نکنید : علی  -

 .و بیشتر کرد و مسیر و عوض کرد  سرعت

 اتفاقی افتاده ؟: من  -

 ...پدرم حالش بد شده : علی  -

 ...ان شاء اهللا مشکل جدي اي پیش نیومده ... آروم باشید : من  -

 ...نه خدا ک: علی  -

نمی دونستم چی کار . دقیقه ي بعد جلوي خونه اي نگه داشت و پیاده شد و سریع در و باز کرد و داخل شد  چند

به مادرم زنگ زدم و گفتم ممکنه دیرتر بیام و نگران . ممکنه به کمک نیاز داشته باشند ... برم یا بمونم ... کنم 

وارد سالن . دو طبقه اي چند متر جلوتر قرار داشت  مونو ساخت یه حیاط بزرگ داشت... وارد خونه شدم ... نشند 

یه آقاي پیر . وارد شدم . در یکی از اتاقا باز بود . پله ها رو باال رفتم . صداهایی از طبقه ي باال می اومد . شدم 

خانمه داشت . و الغر اندامی روي تخت خوابیده بود و علی و یه خانم دیگه که احتماال عمش بود تو اتاق بودند 

 .یه سالم آروم کردم . گریه می کرد 
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 عمه یه زنگ بزن به اورژانس و بگو پس این آمبوالنس کی می رسه ؟ : علی  -

 .فورا از اتاق خارج شد  عمش

 از من کمکی ساخته است ؟: من  -

 می تونی ماساژ قلبی بدي ؟... نبضش نمی زنه ) : با استرس ( علی  -

 ...آره ... آر : من  -

 . نبضش برگشته بود اما ضعیف می زد . علی هم داشت تنفس مصنوعی می داد . جلو و مشغول شدم  رفتم

 ...می گن ماشین فرستادن ، حتما توي ترافیک گیر کرده : عمه ي علی  -

 »... راحله بیا دنبالم « : پدرش و از روي تخت بلند کرد و همونطور که به سمت در می رفت گفت  علی

 »! خودمون بابا رو می بریم ... معلوم نیست آمبوالنس کی برسه « : عمش گفت  رو به و

پدرش و روي صندلی عقب خوابوند و . در و براش باز کردم . علی جلوي ماشین ایستاد . خونه خارج شدیم  از

 .خودش هم کنارش نشست 

 ...زود سوار شو و حرکت کن ... راحله : علی  -

با سرعت به سمت نزدیک ترین بیمارستان . مون نشستم و ماشین و راه انداختم تبعیت از حرفش پشت فر به

علی پیاده شد و سریع یه بالنکارد و پرستار با . دقیقه ي بعد جلوي بیمارستان بودیم  10نزدیک . می روندم 

تر باال سر دک. بیمارستان شدم  واردمنم به دنبالشون . پدرش روي بالنکارد گذاشتند و بردند . خودش آورد 

چند دقیقه ي بعد علی اومد . رفتم روي یکی از صندلی ها نشستم . علی داشت فرم پر می کرد . پدرش بود 

 .منتظر بودیم تا دکتر بیاد که گوشی علی زنگ خورد . کنارم نشست 

 !سالم عالیه جان : علی  -

 : ...عالیه -

 ...خداروشکر به موقع رسوندیمش ... نه چیزي نشده : علی  -

- ... 

 !تو براي چی بیاي ؟ تو خونه پیش عمه باش ، تنهاست : علی  -

- ... 

 میگم خودت نیا ، می گی عمه رو هم میاري ؟: علی  -

- ... 
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 »... « ما اومدیم بیمارستانِ ... خیلی خب خیلی خب : علی  -

- ... 

 خداحافظ... مراقب خودتون باشید : علی  -

 ...از اتاق اومد بیرون  دکتر

 چی شد دکتر ؟: علی  -

 پدرتون سابقه ي حمله ي قلبی دارند ؟... ممکن بود دیر بشه ... خداروشکر به موقع رسوندینش : دکتر  -

 ...یه بار سکته ي قلبی کردند ... بله : علی  -

اید براشون یه سري دارو نوشتم که ب... حال پدرتون هم خوبه و جاي نگرانی نیست ... به خیر گذشت : دکتر  -

 .سه ، چهار روز اینجا باشند تا وضعیتشون نرمال بشه . تهیه اش کنید 

 خیلی ممنون دکتر: علی  -

 )و از ما دور شد ( خواهش می کنم : دکتر  -

 خدارو شکر که به خیر گذشت : من  -

 !کمک بزرگی بهم کردي ... ازت ممنونم راحله : علی  -

 !کاري نکردم ... نید حرفشم نز) : سرم و پایین انداختم ( من  -

دیرت ... اصال حواسم نبود ... اي واي « : با لبخند نگام کرد و یه دفعه انگار چیزي یادش اومده باشه گفت  علی

 »! شد 

 شما با من کاري ندارید ؟... با خونه تماس گرفتم و گفتم دیر تر میام : من  -

 ...خودم می رسونمت : علی  -

 ...آخه : من  -

اونا بیان . فقط اگه میشه چند لحظه صبر کن االن عالیه و عمم می رسند ... رو خدا انقدر تعارف نکن تو: علی  -

 .باال سر بابا باشند که اگه کاري پیش اومد انجام بدند 

 ...چه ایرادي داره ؟ ممنون ... نه : من  -

ی و اینکه علی توضیح داد اتفاقی بعد از سالم و احوال پرس. دقیقه ي بعد عالیه و عمه ي علی هم رسیدند  چند

 .سوار شدیم و علی حرکت کرد . نیفتاده از بیمارستان خارج شدیم 

 ...ببخشید دیرت شد : علی  -
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 ...باالخره پیش میاد ... خواهش می کنم : من  -

 .ي ماشین و پایین کشیدم و هواي بیرون و وارد ریه هام کردم  شیشه

 »... بوي پاییز می یاد « :  گفتم

هوا خیلی ... آره « : ي سمت خودشو داد پایین و کمی سرش و بیرون برد و یه نفس عمیق کشید و گفت  شیشه

 »... دلم براي اینجا تنگ می شه ... چند ماه دیگه بیشتر اینجا نیستم ! خوبه 

دیگه حوصله ي هواي . یشه رو باال کشیدم ش. یاد آوري اینکه علی قراره تا چند ماه دیگه بره دلم گرفت  با

 ...زل زدم به خیابون شلوغ و پر رفت آمد . خنکی که نوید دهنده ي اومدن مهر بود رو نداشتم 

 از چیزي ناراحتید راحله خانم ؟: علی  -

 ...یا بار می گه راحله ، یه بار می گه راحله خانم ... تکلیفش با خودش مشخص نیست  اینم

 !خوبم .. .نه : من  -

 !ولی خوب به نظر نمی آید : علی  -

 شام خداحافظی که دعوتمون می کنید ؟: من  -

 امر دیگه ؟! اونکه صد البته ) : با لبخند ( علی  -

 !عرضی نیست : من  -

همونطور که نگامو به بیرون دوخته بودم . خندید و پاش و رو پدال گاز فشار داد و سرعتش و بیشتر کرد  علی

 ...کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد 

***** 

 .... !راحله ... خانم رادمنش ؟ ... راحله خانم ؟ : علی  -

 هــوم ؟: من  -

 .... !هوم نه و بله : علی  -

یه نگاه به . تو ماشین علی بودم و جلوي در خونمون بودیم . ر و اطرافم و نگاه کردم و باز کردم و دو چشمام

 چی خنده داره ؟... نیشتو ببند ... ایششش . علی داشت با نیش باز نگام می کرد . سمت چپم کردم 

 !رسیدیم : علی  -

 ...دارم می بینم ... بله : من  -

 !نوز خوابید فکر کردم ه! ببخشید ) : با خنده ( علی  -
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 !بفرمایید داخل ! دستتون درد نکنه : من  -

 !ممنون ... خواهش می کنم : علی  -

 خدانگهدار: من  -

 در پناه خدا: علی  -

رفتم داخل . علی یه بوق زد و حرکت کرد . کلید انداختم و در و باز کردم . شدم و رفتم به سمت خونه  پیاده

بهشون سالم کردم و روي یکی از مبل . سته بودند و مامان توي آشپزخونه بود بابا و مائده رو کاناپه نش... هال 

 .ها ولو شدم 

 خوبی دخترم ؟: بابا  -

 ...خوبم ولی خیلی خسته ام ... ممنون بابایی : من  -

 تا حاال کجا بودي ؟: مائده  -

خواست منو برسونه که تو راه زحمت کشید ... با یکی از بچه ها داشتیم تا االن رفع اشکال می کردیم : من  -

بعدم پدرش و بردند ... رفت خونشون و منم موندم تا کمکشون کنم ! بهش خبر دادند حال پدرش بد شده 

 !اونم منو رسوند خونه . بیمارستان و بستري کردند 

 ...عجب روزي : مائده  -

 تازه کجاشو دیدي ؟: من  -

 حاال کمکی هم تونستی بکنی ؟: بابا  -

 !پدرش و باهم برگردوندیم ! قلب پدرش یه لحظه نزد و نبضش رفت ! نمی دونید بابا ... واي  :من  -

 ...خدا به خیر گذرونده .... خداروشکر : بابا  -

 حاال براي رفع خستگی ، کی یه چایی می خوره ؟: مامان  -

 !من : مائده  -

 !تو که امروز کاري نکردي ! و منظورش با من بود نه ت... مامان گفت براي رفع خستگی : من  -

 ...کی گفته کاري نکردم ؟ امروز رفتیم دانشگاه ثبت نام کردیم : مائده  -

 شیرینیش کو ؟! خب به سالمتی : من  -

 من نمی دونم تو که براي هر چیزي شیرینی می خواي چرا چاق نمی شی ؟: مائده  -

 !ما به همین چایی و بیسکوییت قانعیم ! بگو شیرینی نمی دم و خالص ، خسیس : من  -
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 ...هم چایی خوردیم و بعد از صرف شام با مائده رفتیم تو اتاقمون  با

 با علی رفته بودي ؟: مائده  -

 تو از کجا می دونی ؟: من  -

 !که امروز تو و علی با هم قرار دارید اون بهم گفت .... تو دانشگاه پدرام و دیدم ! هیچی : مائده  -

 !با هم رفتیم کتابخونه براي رفع اشکال ! آره : من  -

 جدیدا رفت و آمدت با این علی آقا زیاد نشده ؟) : با لحن موذي ( مائده  -

 چرا همچین حرفی می زنی ؟: من  -

 !فقط می خواستم ببینم نکنه خبراییِ و ما بی خبریم ! هیچی : مائده  -

دوما اگه خبري هم باشه به تو ربطی نداره خانم ... اوال نخیرشم ، هیچ خبري نیست ) : با لبخند موذیانه ( من  -

 !دهنت بو شیر می ده ! این حرفا براي تو زوده ... کوچولو ، بچسب به درست 

نگو خانم کوچولو ، از دوما صد بار بهت گفتم به من ! اوال من که حرفی نزدم که تو می گی برام زوده : مائده  -

پنجما ! چهارما خیلی هم بهم ربط داره ! سوما اینجوري که بوش میاد خبرایی هست اتفاقا ! این لفظ متنفرم 

 ...ششما ! هنوز درسام شروع نشده که بچسبم بهش 

 !بسه دیگه مائده ... واي : من  -

 چه خبره ؟! چی شد کم آوردي ؟ حاال راستشو بگو : مائده  -

 !هیچ خبري نیست : من  -

 هیچی ِ هیچی ؟: مائده  -

 : ...من  -

 !این یعنی هیچیِ هیچی هم نیست ! دیدي گفتم : مائده  -

 می خواي مچ بگیري ؟: من  -

 حاال دیگه ما نامحرمیم که به قول تو با مچ گیري باید بفهمم خواهرم این روزا چشه و چرا تو فکره ؟: مائده  -

 : ...من  -

 می خواي چیزي بگی ؟ن: مائده  -

 ...نمی دونم از کجا شروع شد ... نمی دونم ... راستش : من  -
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از روزي که می خواستم از عالقم به علی بهش بگم هم . شروع کردم و ماجرا رو خالصه براش تعریف کردم  و

 ...گفتم 

 »شقشی ؟ واقعا می خواستی بهش بگی عا« : حرفام تموم شد مائده با چشاي گرد شده گفت  وقتی

 ...نتونستم : من  -

 اگه می گفتی و سنگ رو یخت می کرد چی ؟! خوبه نگفتی : مائده  -

 !همچین آدمی نیست ! من می شناسمش ... این کارو نمی کرد : من  -

! یه جوري می گی می شناسیش که هر کی ندونه فکر می کنه یه عمره باهاش رفت و آمد داشتی : مائده  -

 !ماهه که با هم آشنا شدید  4،  3خوبه کلش 

 !به هر حال توي همین چند ماهم انقدر ازش شناخت پیدا کردم که بدونم این کار و نمی کنه : من  -

 کار و هم نکنه غرور خودت چی میشه ؟ حتی اگه این! باشه قبول : مائده  -

 دلم چی میشه ؟: من  -

 : ...مائده  -

 .شب بعد از کلی فکر و خیال خوابم برد  اون

***** 

 روز بعد 5

هم براي اینکه نتیجه ي زحمتش و دیده و ! مائده هم خیلی خوشحاله . روز اول دانشگاه براي مائده است  امروز

 ! یم هم براي اینکه هم دانشگاهی هست

با صدایی که به خاطر خواب آلودگی هنوز گرفته است به . و صورتم و می شورم و وارد آشپزخونه می شم  دست

 .همه سالم می کنم 

 !صبح بخیر : من  -

 !صبحت بخیر دخترم : بابا  -

 چایی می خوري ؟: مامان  -

 نیکی و پرسش ؟: من  -

 خوشحالی ؟: مائده  -

 براي چی ؟: من  -
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 !براي اینکه قراره از این به بعد با من بري و برگردي : مائده  -

چون ممکنه کالس من زودتر تموم ! رفتن و که اجبـــارا با هم می ریم ولی برگشتنش تضمینی نیست : من  -

 !شه یا حتی بعضی روزا که کالس ندارم تو باید تنها بري و بیاي 

 !که با همیم خب یکی ، دو روز اینجوریه بیشتر مواقع : مائده  -

 !آره متاسفانه : من  -

 !خیلی هم دلت بخواد ... کوفت و متاسفانه : مائده  -

 می ذاري صبحونه بخوریم ؟... من تسلیمم : من  -

 !بفرمایید ) : با نیش باز ( مائده  -

اده بود و مامان مائده آم! رفتم باال لباسام و پوشیدم و اومدم طبقه ي پایین . خوردم و از جام بلند شدم  صبحونه

بعد مائده منم از زیر قرآن رد شدم و خداحافظی . براش قرآن نگه داشته بود و داشت از زیر قرآن ردش می کرد 

 .کردیم و ماشین و روشن کردم و حرکت کردیم 

 !استرس دارم ! واي راحله : مائده  -

 استرس براي چی ؟: من  -

 وریه ؟ استادا سخت گیرن ؟ درسا چی ؟ می تونم از پسش بر بیام ؟یعنی چه ج... براي دانشگاه دیگه : مائده  -

 یعنی چی چجوریه ؟ تازه استرسش کجا بود ؟! تو رو خدا شروع نکن ! واي مـــائده ) : با حالت کالفه ( من  -

 !تو اصال منو درك نمی کنی : مائده  -

 !االن پلیس جریمه می کنه ... کمربندت و هم ببند ! خیلی ممنون از لطفت : من  -

 !دیر می رسیما ! تند برو : مائده  -

 !به موقع می رسیم ... هول بازي در نیار : من  -

 !صبر کن بابا برام یه ماشین بخره ، رانندگی رو بهت یاد می دم : مائده  -

 !ه ماشین و اوراق می کنی مطمئنم به روز اول نکشید: من  -

وارد دانشگاه شدیم و رفتیم روي پانل . به دانشگاه و ماشین و گوشه اي پارك کردم و پیاده شدیم  رسیدیم

مائده رو راهی اولین کالسش کردم و خودم هم راه افتادم به سمت کالس . دنبال ساعات کالسی مائده گشتیم 

 ! 

 . کنارش نشستم کالس شدم و پونه رو پیدا کردم و  وارد
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 سالم: من  -

 خوبی ؟... سالم بر آبجی راحل : پونه  -

 راحل چیه ؟ خوبم تو خوبی ؟! صد بار گفتم اسمم و کامل بگو : من  -

 !پاشو بریم یه قهوه بزنیم ... به نظرم این استاد کریمی امروز نمیاد ... قربانت : پونه  -

 !حاال شاید اومد : من  -

 !ست دیر کرده دقیقه ا 5: پونه  -

 !یه چند دقیقه دیگه هم صبر کنیم ، اگه نیومد می ریم : من  -

با هم . دقیقه دیگه صبر کردیم و وقتی دیدیم صبر کردن بیهوده است و استاد نمیاد از کالس خارج شدیم  10

 . رفتیم سمت بوفه 

 ...ه ها رو سر کار می زاره استاد نمیاد و بچ... روزاي اول تق و لقه ! همیشه همینجور بوده : پونه  -

 امروز تو حساب می کنی دیگه ؟! بی خیال : من  -

می خوام ببرمت یه جایی که از این حال و هوا بیاي ! شاید کس دیگه اي حساب کرد ... حاال بیا بریم : پونه  -

 !بیرون و روشن شی 

 ؟!این چه طرز حرف زدنه پونه : من  -

 !، بهت می گم بیا بریم ) : با خنده ( پونه  -

 .تا وارد شدیم چشمم افتاد به علی و پدرام . بوفه شدیم  وارد

 منظورت از روشن شدن من ، علی بود ؟! پونه خدا بگم چی کارت کنه : من  -

 ...حالـــا : پونه  -

 از کجا می دونستی اینا اینجان ؟... کوفت و حاال : من  -

 ...!از طریق راه هاي ارتباطی ) : موبایلش و تو هوا تکون داد و گفت ( پونه  -

من هی داشتم تالش می کردم خودم و از علی دور نگه دارم تا شاید ! حرکت کرد یه سمت میز اون دو تا  و

 !حاال اگه این پونه گذاشت ! بتونم فراموشش کنم 

 .سالم کردم و نشستم . سمت میزشون  رفتم

 مائده خانم خوبن ؟! سالم راحله خانم : پدرام  -

 به راحله سالم می کنی ، احوال مائده رو می پرسی ؟) : چشماش و ریز کرد و گفت ( پونه  -
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 ببخشید ، شما خوبید ؟: پدرام  -

 !خوبم ، مائده هم خوبه : من  -

 شما هم کالس نداشتید ؟: علی  -

 اگه داشتند االن اینجا بودند ؟... پ ن پ : پدرام  -

 !زنگ خورد و اسم مائده افتاد رو صفحه  گوشیم

 الو ؟: من  -

 کجایی ؟! می گن استاد نداریم ! الو راحله ) : با صداي کالفه ( مائده  -

 !تو هم بیا اینجا ... االن تو بوفه ي دانشگاهم : من  -

 حاال کجا هست ؟: مائده  -

 !تابلو داره ، پیداش می کنی ... بیا تو محوطه : من  -

 )و قطع کرد ... ( فعال ! باشه : ه مائد -

 کی بود ؟: پدرام  -

 به تو چه آخه ؟: پونه  -

 من از تو سوال کردم ؟: پدرام  -

 !خواهرم : من  -

 !ا ؟ مائده خانم بودند ؟ چه حالل زاده : پدرام  -

 .ش مثل سیخ بلند شد پدرام از جا. از دور هم معلوم بود داره زیر لب غر می زنه . باز شد و مائده اومد تو  در

 !سالم مائده خانم : پدرام  -

 !سالم ) : با بی حوصلگی ( مائده  -

 !بفرمایید بشینید : پدرام  -

هر وقت این قیافه رو می گرفت به دقیقه نکشیده شروع می کرد به غر زدن و مطمئن بودم تا . نشست  مائده

 !همینجورم شد . چند ثانیه ي دیگه کارش و شروع می کنه 

آخه به اینام می گن استاد ؟ آدم پا میشه میاد سر کالس ، یه ربع معطل میشه ، آخرشم میگن استاد : مائده  -

 ...نمیاد 

 !خیلی توپتون پره ... مائده خانم ، سالم عرض شد ) : با خنده ( علی  -
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چه ! دیر نرسم سر اولین کالسم چقدر عجله داشتم که ! منو باش چه خیاالتی داشتم ... ا ا ا ... سالم : مائده  -

 ...کالسیم بود 

 به جاي اینکه خوشحال باشی یه کالس پریده داري غر می زنی ؟ ... ول کن تو رو خدا ! واي مائده : پونه  -

صبح بیدار شدم تا  5ساعت ... از دیشب تا حاال واسه امروز صبح خواب نداشتم ! آخه حرصم می گیره : مائده  -

 !از خواب نازم زدم اومدم ، آخرش چی شد ؟!! ونم یه وقت خواب نم

 !خب می گرفتی می خوابیدي ... ایششش : پونه  -

 ...از دیروز تا حاال منو کچل کرده نمی دونی که : من  -

 تو چرا ساکتی پدرام ؟: پونه  -

 !دارم با مائده خانم همدردي می کنم ! هیچی : پدرام  -

 از چه نظر با من همدردي می کنید ؟: مائده  -

 !آخه منم روز اول دانشگاه برام همین اتفاق افتاد : پدرام  -

 ...تو رو خدا این بحثارو ول کنید ... اَه : پونه  -

 .هم قهوه خوردیم و کمی حرف زدیم و بعد بلند شدیم و به سمت خونه راه افتادیم  با

دانشگاه هم از هفته ي ! روز اول و کالسا تعطیله و استاد نداریم  5،  4ر سال ه! هر سال همین بساطه : من  -

 .بعدش رسما شروع به کار کرده 

 نمی شد زودتر بگی ؟: مائده  -

 !تازه به هر حال باید از برنامه کالسا مطلع می شدیم که شدیم ... ! یادم نبود : من  -

 . بود  مامان تو آشپزخونه. خونه و وارد شدیم  رسیدیم

 !چقدر زود برگشتید : مامان  -

 !کالس نداشتیم : من  -

رفتم باال و لباسام و عوض . یه ساعتی رو مشغول خواهد بود ... مائده هم شروع کرد به داستان تعریف کردن  و

 !فقط خدا می دونه ... من ... یعنی آخر این داستان چی میشه ؟ علی . کردم و خودم و انداختم رو تخت 

***** 

 هفته بعد 1



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ١٠٧ 

با مداد توي دستم دارم شکلکاي درهم و برهم روي دسته ي . کالس نشستم و نگامو به استاد دوختم  سر

منتظرم زودتر کالس تموم ! اصال حواسم به درس نیست و نمی دونم استاد داره چی میگه . صندلی می کشم 

 . وسایلم و جمع می کنم . میشن  با خسته نباشید استاد همه از جاشون بلند. حوصله ندارم . بشه 

 !راحله : پونه  -

 هوم ؟: من  -

 حواست کجاست ؟: پونه  -

 !همه جا و هیچ جا : من  -

 اینم شد جواب ؟ اینم حال و روزه واسه خودت درست کردي ؟ می خواي با خودت چی کار کنی ؟: پونه  -

 : ...من  -

 !کنم وقتی ساکت می شی می خوام خفت ... اَه : پونه  -

 تو به من چی کار داري ؟: من  -

میاي بریم بوفه ؟ تا کالس بعدي هنوز نیم ... می خوام کمکت کنم ... ناسالمتی من رفیق فابریکتما : پونه  -

 !ساعت وقت داریم 

 !بریم تو حیاط ! نه : من  -

 .هم راهی محوطه دانشگاه می شیم  با

 راستی مائده امروز کالس داره ؟: پونه  -

 ...حتما برگشته خونه ... کالسش تا االن تموم شده ! آره : ن م -

 !خوب تو این دو ، سه روز با محیط اینجا جور شده ها : پونه  -

 !زود خودشو با محیط هاي عمومی وفق می ده ... مائده از من اجتماعی تره ... آره : من  -

 !می خوام یه چیزي بهت بگم ... راستش : پونه  -

 چی ؟: من  -

 !راجع به پدرامه : پونه  -

 .آب معدنی رو از تو کیفم در میارم  بطري

 پدرام ؟ چی ؟: من  -

 ...فکر کنم داداشم عاشق شده : پونه  -
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 می خوري ؟! خب به سالمتی ) : بطري رو به طرف پونه گرفتم ( من  -

 طرف کی هست ؟همین ؟ خب به سالمتی ؟ نمی خواي بدونی ! نه نمی خوام : پونه  -

 ! )بطري آب رو باال گرفتم تا بخورم ( خب کیه ؟ : من  -

 !مائده : پونه  -

 !پونه هم پشت سر هم می کوبید تو پشتم ... داشتم خفه می شدم ... پرید تو گلوم  آب

 چی شدي ؟: پونه  -

 !م می مونه دستت مثل گرز رست! بســـه دیگه ) : در حالیکه نفسم به سختی باال می اومد ( من  -

 »! ببخشید « : از زدن دست برداشت و گفت  پونه

 »گفتی طرف کیه ؟ « : یاد حرف پونه افتادم و گفتم  تازه

 !مائده : پونه  -

 مائده ي ما ؟) : با خنده ( من  -

 مگه مائده ي دیگه اي می شناسی ؟... پ ن پ : پونه  -

 شده ؟حاال تو از کجا فهمیدي برادرت عاشق خواهرم : من  -

هر روز خدا از من سراغ مائده ! ... یکم که به حرفاش و کاراش دقت کنی متوجه می شی ! از رفتارش : پونه  -

اوایل فکر می کردم از روي ... احوالش چطوره ؟ چی کاره می کنه ؟ ساعتاي کالساش کیه ؟ ! رو می گیره 

داداشم از دست ... ست دقت کردم دیدم نه کنجکاویه ولی وقتی به حرکات و رفتارش وقتایی که پیش مائده ا

 ... !خیلی تغییر کرده ! رفت 

 خب ، حاال از دست من چه کمکی ساخته است ؟: من  -

ازت می خوام از مائده نامحسوس ! راستش هنوز پدرام خبر نداره می دونم حسش نسبت به مائده چیه : پونه  -

 !بپرسی نظرش راجع به پدرام چه جوریه 

 !مائده هنوز بچه است ... ه ولی باش: من  -

 .بعدش هر چی خدا خواست همون میشه ! حاال تو بپرس : پونه  -

***** 
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انگار کسی خونه . یه سالم بلند می کنم که جوابی نمی شنوم . صدایی نمیومد . و باز کردم و داخل شدم  در

... ست و هندزفري تو گوششه مائده رو تخت دراز کشیده و چشماش بسته ا. می رم طبقه ي باال ! نیست 

 .هندزفري رو از تو گوشش در میارم که چشماش و باز می کنه 

 سالم ، کی اومدي ؟: مائده  -

 مامان کجاست ؟! همین االن : من  -

 !رفتند خرید ) همسایه ( با زهره خانم : مائده  -

 یه چایی می ریزي با هم بخوریم ؟: من  -

 !مائده اي به چشم  -

رو به ! تو آشپزخونه نشسته و توي فکره . لباسام و عوض می کنم و منم میرم پایین . از اتاق میره بیرون  و

 . انقدر غرقه تو فکر که اصال متوجه حضورم نمیشه . روش می شینم 

 !مائده : من  -

 !لیوان چایی رو برمی دارم . می خوره و سرش و بلند می کنه  تکونی

 تو فکري ؟: من  -

 ها ؟: ائده م -

 تو چه فکري بودي که انقدر غرق شده بودي ؟: من  -

 !قلُپ از چایی که ریخته رو می خورم  یه

 !امروز پدرام منو رسوند : مائده  -

 خب ؟) : حواسم بهش جمع شد ( من  -

ه می ضایع بود ک! ... کالسم که تموم شد و اومدم که از دانشگاه بیام بیرون یهو جلوم سبز شد : مائده  -

گفت کالسش تموم شده و منو ! دونسته االن میام بیرون ولی خودش داشت وانمود می کرد اتفاقی منو دیده 

 .می رسونه 

 خب بعدش ؟: من  -

انگار هی می خواست یه چیزي بگه و حرفش و ! تو راه داشت حرفاي عجیب و غریب می زد ! هیچی : مائده  -

 ...می خورد 

 ؟مثال چی می گفت : من  -
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مثال می گفت تا حاال کسی تو زندگیت بوده که خیلی دوسش داشته باشی ؟ ازش پرسیدم چرا این : مائده  -

حواسش اصال به رانندگیش نبود ، یه ماشین ! بعد زل می زنه به من ... سوالو می کنه ؟ می گه عاشق شدم 

 !نزدیک بود بهمون بزنه و دستی دستی به کشتنمون بده 

 ع به پدرام چیه ؟نظرت راج: من  -

 !یه آدم سر به هوا : مائده  -

 !جدي پرسیدم : من  -

 !خب منم جدي گفتم : مائده  -

 عالوه بر سر به هوا ؟: من  -

اصال چرا این سواال رو می ... اییی ... مهربون ... خوش برخورد ... یه آدم شوخ طبع ... اممم !!! خب : مائده  -

 پرسی ؟

 ن یه شریک زندگی بهش نگاه کردي ؟تا حاال به عنوا: من  -

 ها ؟ معلوم هست چی میگی ؟: مائده  -

 !جواب منو بده : من  -

 !معلومه که نه : مائده  -

 می تونی به عنوان یه شریک زندگی بهش نگاه کنی ؟! خب حاال فکر کن به سوالم : من  -

 ؟ ... چی بگم وهللا : مائده  -

 ... !خب بگو آره یا نه دیگه : من  -

این ! تو هم امروز یه چیزیت میشه ها ... مگه الکیه ؟ من اصال تا حاال به این موضوع فکر هم نکردم : مائده  -

 سواال چیه می پرسی ؟

 : ... من  -

 راحله ؟: مائده  -

 ! )فتم چقدرم نامحسوس گ! ( می خوان بیان خواستگاري ! پدرام دوستت داره : من  -

 : ...مائده  -

 چی شدي ؟: من  -

 !!؟ خیلی باحال بود ... ؟ پدرام ... من ) : می زنه زیر خنده ( مائده  -
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 !شوخی نکردم ) : با یه نگاه عاقل اندرسفیهی ( من  -

 یعنی چی ؟ اصال تو اینا رو از کجا می دونی ؟) : کم کم خنده هاش تموم میشه ( مائده  -

 )و ماجراي امروز صبح و براش تعریف می کنم ( فت پونه بهم گ: من  -

 حاال به پونه چی بگم ؟: من  -

 !مگه به همین سادگیه ؟ تازه من نمی دونم با هم تفاهم داریم یا نه : مائده  -

هنوز نیومدن ... حاال مگه قراره همین فردا برید عقد کنید ؟ هنوز نه به داره نه به باره ... ایششش : من  -

 حاال نظرت ؟... منظور من اینه که اگه موافقی به پونه بگم تماس بگیرن با مامان و بابا ... اري خواستگ

 ! سالمه  18آخه من تازه : مائده  -

 !یه جوري حرف میزنی انگار همین فردا عروس میشی ! مائده می زنمتا : من  -

 ...خب : مائده  -

 : ...من  -

 !باشه : ... مائده  -

 !به پونه می گم  پس من: من  -

 : ...مائده  -

 تو فکري ؟: من  -

 !حتی فکرشم نمی کردم پدرام به من حسی داشته باشه : مائده  -

منم فکرش و نمی کردم ولی حس می کنم مائده و پدرام ! مائده حق داره . بلند شد و رفت طبقه ي باال  و

 !بتونند با هم خوشبخت بشن 

***** 

چی شد ؟ ، منم گفتم چه عجله اي داري ؟ اونم گفت پدرام از وقتی فهمیده : فت پونه بهم زنگ زد و گ دیشب

به پونه گفتم ! موضوع رو به تو گفتم هی می گه زنگ بزنم و ببینم نتیجه چی شده و دست از سرم بر نمی داره 

 !مائده حرفی نداره 

پدرام هم کنارش . ون دست تکون می ده پونه رو از دور می بینم که داره برام. مائده وارد دانشگاه می شیم  با

مائده تا پدرام و می بینه سرشو می اندازه پایین و خطاب ! وایساده و از این فاصله هم می شه فهمید سرخ شده 

 ! هو راهش و کج می کن» ! من می رم سر کالس « : به من می گه 
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 .می رسم و سالم می کنم  بهشون

 !سالم : من  -

 سالم خوبی ؟: پونه  -

 !خوبم : من  -

 مائده خانم از دستم ناراحت بود ؟: پدرام  -

 چرا باید ناراحت باشه ؟! نه : من  -

 !آخه حتی حاضر نشد جلو بیاد ) : سرشو می اندازه پایین ( پدرام  -

 ؟ اصال تو می فهمی من چی میگم... ایشش .... خجالت می کشه ها ! خب بهش حق بده : پونه  -

 ! االن بهتره با هم رو به رو نشید : من  -

 خدانگهدار ... چشم : پدرام  -

 خداحافظ: من  -

 .و پونه به سمت کالس حرکت می کنیم  من

 !امروز سر میز صبحونه موضوع و به مامان و بابا گفتم : پونه  -

 جدي که نمی گی ؟: من  -

 !جدي می گم ! چرا : پونه  -

 مگه هولی ؟: من  -

 !ولی خان داداشم بعلــه ! من که نه : ونه پ -

 خب بعدش چی شد ؟: من  -

وقتی هم فهمید پدرام به مائده عالقه منده ... مامان که از خداش بود زودتر براي پدرام آستین باال بزنه : پونه  -

امروز تماس  قرار شد مامان! بابا هم گفت کی بهتر از خانواده ي آقاي رادمنش ! که دیگه گل از گلش شکفت 

 ...بگیره با حمیرا خانم 

 . کالس می شیم و سر جاي همیشگیمون ، ردیف آخر ، می شینیم  وارد

هم از خودش ، . انقدر ازش بدم میاد ! االن دوباره باید دو ساعت این پیرمرد اخمو و تحمل کنیم ... اَه : پونه  -

 !هم از اون درس مسخرش ژنتیک 
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تو اصال سر کالسش خوابی ! استاد امینی هم استاد خیلی خوبیه ! من عاشق این درسم  اتفاقا) : با خنده ( من  -

تا حاال دو بار از کالس انداختتت بیرون ! یه بار شده مثل آدم درس گوش بدي ؟ تو توپت از جاي دیگه پره ! 

 ... !واسه همینم داري حرص می خوري 

با اون صداي ته حلقی ... یرمرد غرغروي اعصاب خورد کن به خونش تشنم ، پ! اصال تو راست می گی : پونه  -

 ! )و شروع می کنه اداش و در آوردن ! ( اش که آدم از شنیدنش خوابش می بره 

حاال از من گفتن ! ... باید قیافت و ببینی ، خیلی باحال شدي ) : در حالیکه دارم از خنده ریسه می رم ( من  -

 !وش کنی عاشقش می شی تو اگه یه بار به درسش گ... بود 

 ببینم مگه پسر قحطه که برم عاشق این بشم ؟: پونه  -

 !من منظورم درسش بود نه استاد امینی ...! تو کال منحرفیا : من  -

 ! )و خودش می زنه زیر خنده ... ( فکر کردم امینی رو می گی ... ا ؟ آهـــان : پونه  -

سالش باشه وارد کالس می شه  24،  23وون که بهش می خوره یهو یه پسر ج. از حرفش خندم می گیره  منم

 !جاي برادري قشنگه . چه تیپی هم داره ! احتماال شاگرد جدیده چون تا حاال ندیدمش . 

 »! بفرمایید تو دم در بده « : قاسمی یکی از پسراي نمکدون کالس بهش می گه  سینا

 !بنده  یه نگاه کلی به همه می اندازه و در کالس و می پسر

 !بیا عمو بیا کنار خودم بشین ، غریبی نکن ! بچه ها جا باز کنید ، یارو تازه وارده : قاسمی  -

 ! اخم می کنه و چیزي نمی گه  پسره

 ! )و بقیه ي بعضی از پسرا به حرف مسخرش می خندن ! ( اوه اوه ترسیدم ! ها چیه ؟ بیا منو بخور : قاسمی  -

بقیه ي دختراي کالسم که زوم کردن روش و معلوم ! و پونه کنجکاو شدیم تا ببینیم شاگرد جدید کیه  من

اسم شما « : پسره یه نگاه به قاسمی میکنه و می گه . نیست از االن دارن چه رویابافی برا خودشون می کنن 

 »چیه ؟ 

 تو خودت اسمت چیه ؟: قاسمی  -

 .سامسونتش و میزاره روي میز  می ره سمت میز استاد و کیف پسره

 !استاد جدید درس ژنتیک ! من کاشفی هستم : پسر  -

 !آخه طرف خیلی جوونه و بهش نمیاد استاد باشه . همه ي بچه ها دارن از تعجب شاخ در میارن  معلومه
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هر کسی با کالس من مشکل داره ناراحت نمی شم که هیچ ، خوشحالم می شم که در « : ادامه می ده  کاشفی

سر کالس من همیشه باید آماده ! دانشجو حق نداره بعد از من وارد کالس بشه ! کالس من حضور پیدا نکنه 

خوشمزگی کنه و  حساسباشید چون ممکنه هر جلسه امتحان بگیرم و هیچ خوشم نمیاد کسی سر کالسم ا

 »! ) و به قاسمی چشم می دوزه که سرخ سرخ شده و کال فکش بسته شده ( نمک بریزه 

و هر کسی که شب قبل از کالس من تو آب نمک می خوابه ، تو ) : با یه پوزخند ادامه می ده ( کاشفی  -

... ا یه چیزي یاد بگیریم همه اومدیم اینجا ت. با احترام خودش از کالس بره بیرون ! کالس من جایی نداره 

 !حاال اگه کسی سوالی داره بپرسه ! حتی منم می تونم از شما یاد بگیرم 

 !یه بارکی بگو سر کالس نمی تونیم نفس بکشیم و باید الل شیم دیگه : قاسمی  -

ون گذاشتید فقط بدونید وقتی قدم بیر... می تونید از کالس برید بیرون ! شما از همین االن آزادید : کاشفی  -

  !به فکر حذف درس من باشید 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !باید محض اطالعتون بگم من این درس و چشم بسته هم پاس می کنم : قاسمی  -

 !بسیار خوب ، پس بفرمایید بیرون : کاشفی  -

که خیلی عصبانی شده بود و خون خونش و می خورد یه نگاه غضبناك به کاشفی انداخت و رفت بیرون  قاسمی

می تونم ! ... استاد اجازه ؟« : کالس تو سکوت فرو رفته بود که مرجان گفت . بید به هم و در و محکم کو

 »بپرسم استاد امینی چرا نیومدن ؟ 

متاسفانه ایشون روز گذشته فشارشون باال رفت و االن بیمارستان بستري ان و احتماال تا یکی ، دو : کاشفی  -

 ...ماه نمی تونن بیان 

خب ، اگه دیگه سوالی نیست درس و شروع می کنیم « : کوت غرق شد که کاشفی گفت چند ثانیه تو س کالس

 !« 

سر کالس هیچکی جیکش در نمیاد ! ساعت و نیم درس می ده و خداییش خیلی مسلطه و عالی درس میده  یه

با خسته  دقیقه 5بعد ! دقیقه مونده به اتمام کالس اسامی رو یه دور می خونه و با بچه ها آشنا می شه  5! 

 . نباشیدش کالس تموم میشه و بعد از جمع کردن وسایلش از کالس میره بیرون 
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 ...اوووففف : پونه  -

 چیه ؟: من  -

 بابا این دیگه کی بود ؟! با این گربه اي که در حجله کشت کسی جرات نداشت نفس بکشه : پونه  -

 !خیلی جیگر بود : مرجان  -

من که می دونم تو دوست داشتی به جاي اینکه بپرسی چرا استاد ! جمع کن برو خودت و ... ایشش : پونه  -

 امینی نیومده ، بپرسی اسمتون چیه ؟ چند سالتونه ؟ شما به عشق در نگاه اول اعتقاد دارید یا خیر ؟

 !!!ایشششش : مرجان  -

 !دادي از اول کالس تا آخرش داشتی با چشمات قورتش می ! پونه راست می گه دیگه : شهره  -

 !من می دونستم امروز کاشفی میاد سر کالس : آزیتا  -

 .ي بچه هاي کالس نگاهشون می ره به سمت آزیتا  همه

 چطور ؟ از کجا ؟: مرجان  -

 !از اونجایی که این آقاي فرهاد کاشفی با داداشم دوسته : آزیتا  -

 اسمش فرهاده ؟... واییی : مرجان  -

 !آره ، تازه خواهر زاده ي استاد امینیِ : آزیتا  -

صد رحمت به اون استاد امینی ... من پشیمونـــم ! راحلــه ... می گن حالل زاده به داییش می ره ها : پونه  -

 !، حداقل اگه از کالس بیرونم می کرد بازم می شد بیاي سر کالسش ، ولی اینجا نمی تونی نفس بکشی 

 !نظرم استاد خیلی خوب و مسلطیه اما به : من  -

راهنمایی و دبیرستانم روي هم ... سال دبستان و تو سه سال تموم کرده  5... یه نابغه است ! خب آره : آزیتا  -

 !االن داره واسه فوق تخصص می خونه . سالش که بوده اومده دانشگاه  15! سال خونده  4رفته تو 

 !چقدر می جهیده  طرف!!! نگـــو ... اَاَاَ : پونه  -

 مگه قورباغه است ؟: آزیتا  -

 !این حرف آزیتا همه از خنده ریسه رفتیم  با

 !ولی بچه ها اگه بشه چی میشه : شیرین  -

 چی چی بشه ؟: آزیتا  -

 !روي کارتمون بنویسند شیرین و فرهاد ! فکرش و بکنید : شیرین  -
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ـی : مرجان  - مال خودمه ! ون نزن از االن گفته باشم دلت و صاب!!! هـ!!! 

 ...ایشششش !! کی گفته ؟ اصال شیرین و فرهاد که خیلی بهم میاد تا مرجان و فرهاد !!! نخیرشم : شیرین  -

 !بیا بریم تو حیاط ! راحله ! شما دو تا حالم و بد می کنید ... اَه اَه اَه : پونه  -

 !بریم : من  -

 ...هم راهی محوطه می شیم  با

 ...حله ، می گما ، من باید درس ژنتیک و از دید دیگه اي نگاه کنم را: پونه  -

 چطور ؟: من  -

 !آخه خیلی شیرینه : پونه  -

 !گفتم عاشقش می شی ! منم همین و داشتم می گفتم دیگه : من  -

 !من کاشفی رو می گم ... ایششش : پونه  -

 !من ژنتیک و می گم ! برو بترك ، چشم سفید : من  -

 !به من می گی منحرف ؟ من منظورم این بود که جاي برادري برازندست ... اییی : پونه  -

 !حاال شد یه چیزي : من  -

اگه این یارو بخواد هر روز امتحان بذاره که من بد بخت می ! تو رو جدت به دادم برس ... ولی راحل : پونه  -

 ...ر تو این درس ضعیفم تو که می دونی من چقد! هر روز یه صفر کله گنده تر ... شم 

 !خب ، تو که داداشت این درس و مثل آدامس می جوه : من  -

 ! ...پدرام ؟ اون که االن عاشق شده کلش باد خورده هیچی نمی فهمه ... اییی : پونه  -

 !هر وقت خواستی بیا خونمون یادت می دم ! فهمیدم ... خیلی خب بابا : من  -

 !!ایول داري : پونه  -

 ...فقط خرج داره ها : من  -

 !رفیقم رفیقاي قدیم ... نخواستیم ... ایشش : پونه  -

 !خودتو لوس نکن ، شوخی کردم : من  -

***** 

 روز بعد  2
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احتمالش خیلی زیاده که فردا ازمون امتحان بگیره و ببینه کالس در چه . هم با کاشفی کالس داریم  فردا

 !پونه است ... یم زنگ می خوره دارم درس می خونم که گوش! سطحیه 

 الو ؟: من  -

 !من هیچی بلد نیستممم ... راحل ) : با گریه ( پونه  -

 سالم ، خوبی ؟ چرا گریه می کنی ؟: من  -

 !فردا وقتی صفر گرفتم و گفت دیگه نیا سر کالسم می فهمی ... چرا نداره که ! سالم : پونه  -

 خب چرا نمیاي خونمون ؟: من  -

 میشه تو بیاي ؟) : گریش بند اومد ( ه پون -

 ؟!مگه من معلم خصوصیتم ! روتو برم : من  -

بیام ممکنه تو راه تصادف کنم ، ... آخه من که استرس فردا رو دارم ! تو رو جون پونه ! بیا راحل : پونه  -

 ... تو که منو دوست داري ... اونوقت خونم می افته گردن تو ها 

 !باشـــه ... ایششش : من  -

 باي! منتظرتم ، بوس ... دمت گـــرم : پونه  -

 خداحافظ: من  -

 !و جزوه هام و بر می دارم و میرم پایین  وسایلم

 !من یه سر می رم خونه ي پونه اینا ! مامان : من  -

 کی بر می گردي ؟! باشه دخترم : مامان  -

 !اگه طول کشید باهاتون تماس می گیرم ! نمی دونم : من  -

 ...مراقب خودت باش ! باشه : مامان  -

 خداحافظ! چشم : من  -

ماشین علی هم دم در ... اما ... دقیقه می رسم به خونه ي پونه اینا  20بعد . ماشین می شم و راه می افتم  سوار

 .زنگ و فشار می دم ! بعد چند ثانیه نگام و ازش می گیرم و پیاده می شم ... پارکه 

 !بیا تو : پونه  -

 پشت آیفون بودي ؟: من  -

 !بیا باال ) : با خنده ( پونه  -
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مدتی بود ندیده بودمش و خودم و با درس . کاش علی خونه نبود . خونه می شم ولی حس خوبی ندارم  وارد

 .سرگرم کرده بودم 

 سالم خوبی ؟: پونه  -

 تو چطوري ؟ کسی خونه نیست ؟! سالم ، بد نیستم : من  -

 !مامان هست و پدرام و علی ... چرا : پونه  -

 علی چرا ؟: من  -

 !سوال داره ؟ با پدرام کار داره دیگه : پونه  -

 آها : من  -

 !بشم  20می خوام ! بیا بریم کلی کار داریم : پونه  -

 : ...من  -

 راحله ؟: پونه  -

 هوم ؟: من  -

 حواست کجاست ؟: پونه  -

 اومده ؟ علی خیلی وقته که: من  -

 !یه نیم ساعتی میشه که اومده : پونه  -

 . موقع در اتاق پدرام باز شد و هر دو اومدند بیرون  همون

 !سالم : پدرام و علی  -

 سالم ، خوبید ؟: من  -

 شما خوبید ؟! ممنون : علی  -

 خدارو شکر: من  -

 !پدرام ، من دیگه می رم : علی  -

 !حاال بودي : پدرام  -

 !کلی کار دارم ! نون مم: علی  -

 چیزي شده ؟... ! خیره : پونه  -

 !علی رفتنش جلو افتاده : پدرام  -
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 !کامال حس کردم که ضربان قلبم یه لحظه نزد ... شنیدن این حرف انگار یه سطل آب یخ ریختن روم  با

قراره کی عازم شید ؟ ... خب به سالمتی « : انگار متوجه حال زارم شده بود یه نیم نگاه به من کرد و گفت  پونه

« 

 !روز آینده  10ان شاء اهللا : علی  -

 پس درساي این ترمتون چی میشه ؟: پونه  -

 !باید با استادا حرف بزنم ! کاري نمیشه کرد : علی  -

 ...هر چی خدا بخواد : پونه  -

! خب راحله خانم « : یستاد یه نگاه به من که سر جام خشکم زده بود کرد و دو قدم اومد جلو و رو به روم ا علی

 ». خوبی ، بدي دیدید حالل کنید ... نمی دونم دیگه کی قسمت میشه همدیگه رو ببینیم 

با صدایی که از چاه در . االن وقت گریه کردن نیست . چیزي تو گلوم گیر کرده که نمی تونم نفس بکشم  یه

 »! این چه حرفیه ؟ سفر بی خطر « : میاد می گم 

 ! ممنون ، امیدوارم همیشه موفق باشید ) : با لبخند ( علی  -

 !منم همینطور : من  -

 خدانگهدار ، پونه خانم خداحافظ: علی  -

 خداحافظ: پونه  -

دیگه نمی تونم خودم و کنترل کنم و . وارد اتاق پونه میشم ... هم با علی میره تا دم در همراهیش کنه  پدرام

 !می زنم زیر گریه 

 ! راحله ؟ تو رو خدا گریه نکن دختر : ونه پ -

معلوم نیست ... معلوم نیست دیگه کی برگرده ... مگه نشنیدي چی گفت ؟ می خواد بره ) : با گریه ( من  -

 دیگه کی بتونم ببینمش ، می فهمی ؟

 ولی چه می شه کرد ؟... می فهمم عزیزم ) : با یه لبخند تلخ ( پونه  -

***** 

با پونه تو کالس ! پونه رو هم ناراحت کردم . ستم خودم درس بخونم و نه چیزي به پونه یاد بدم نه تون دیروز

 . کاشفی وارد کالس می شه و همه از جاشون بلند می شن . نشستیم و منتظر استاد هستیم 

 )میره پشت میزش ( بفرمایید : کاشفی  -
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امروز یه . آمادگی دادن امتحان و داشته باشید  همونطور که گفتم باید هر جلسه... بسیار خب : کاشفی  -

از ضعیف ترین دانشجو . سوال رو در سطح متوسط طرح کردم  5همه ي . نمره اي ازتون می گیرم  5امتحان 

 ... یدصندلی هاتون و فاصله بد! رو بگیره  2هم انتظار می ره که حداقل نمره ي 

 راحله ؟: پونه  -

 هوم ؟: من  -

 ...یافت اینجوریه ؟ از وقتی اومدي هیچی نگفتی چرا ق: پونه  -

 اون صفحاتی رو که دیروز بهت گفتم بخونی ، خوب خوندي ؟: من  -

 ...تقریبا یه چیزایی یاد گرفتم ... آره : پونه  -

 !خوبه : من  -

قه دقی 30. کتاب و جزوه زیر دست کسی نبینم ، طی امتحان سکوت کامل ... دیگه ساکت باشید : کاشفی  -

 .هم وقت دارید 

 !حاال می تونم خوب فکر کنم ... ساکت ساکت . برگه ها رو داد و کالس ساکت شد  کاشفی

 راحله رادمنش: نام  «

 علی رو چقدر دوست داري ؟ خیلی زیاد: اول  سوال

ست اونم تو رو دوست داره ؟ نمی دونم ، حتی اگر هم دوستم داشته باشه ، دوست داشتنش یه دو: دوم  سوال

 !داشتن ساده و خواهر برادریه 

 !روز دیگه که بره چی کار می کنی ؟ صبر می کنم تا برگرده  10: سوم  سوال

 ...سالم طول بکشه صبر می کنم  10سال طول بکشه ؟ حتی اگه  6،  5حتی اگه برگشتنش : چهارم  سوال

ه ، می خواي چی کار کنی حتی اگه صبر کردي و برگشت ، اونکه حسش بهت تغییري نمی کن: آخر  سوال

 »وقتی می دونی بهش نمی رسی ؟ 

نگاهش . کاشفی نگاهش و به من دوخته . سرم و از روي برگه بلند می کنم . سوال آخر جوابی ندارم  براي

 !نگاهش و ازم می گیره و به ساعتش می دوزه ... سوالیه 

 )شه و مشغول جمع کردن می! ( وقت تمومه ، برگه ها باال : کاشفی  -

چیزي تو ! یه نگاه به من و یه نگاه به برگه می کنه . کاشفی باالي سرم میرسه . کالس همهمه می شه  توي

 .برگه رو می گیره و از من می گذره . چهرش معلوم نیست 
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 .رو بگیرم  5/3سواالش خیلی خوب بود ، فکر کنم ... وااااي راحـــله : پونه  -

 : ...من  -

 رو می گیري دیگه مگه نه ؟ 5راحل ؟ چی شده ؟ : پونه  -

 !برگه رو سفید دادم : من  -

 !حتی من که توي این درس منگولم هم تونستم جواب بدم ... چـــــــی ؟ سواال که خیلی ساده بود : پونه  -

 .نگاه به پونه می اندازم  یه

 ینه که چرا جواب ندادي ؟منظورم ا! خب تو که منگول نیستی ... ااا : پونه  -

نگاهش روي یکی از .مشغول دیدن برگه هاست ! با خودکار می زنه روي میز و بچه ها ساکت می شن  کاشفی

 :سرش و از روي برگه بلند می کنه . برگه ها توقف می کنه 

 خانم رادمنش ؟: کاشفی  -

 بله ؟: من  -

 ! )و برگم و جلوم می ذاره  (این چیه خانم ؟ ) : رو به روم می ایسته ( کاشفی  -

 !برگه ي امتحانی : من  -

 ...جدا ؟ نمی دونستم : کاشفی  -

 !معلومه از این همه ابهت ترسیدن ... پوزخند پسراي کالس و می شنوم ولی دخترا سیخ شدن  صداي

 منظور من اینه که چرا سفیده ؟: کاشفی  -

 !چون جواب ندادم ... سوال سختی نیست : من  -

بسیار : ) و با اخم ادامه میده ... ( شما انگار از این بحث بدتون نمیاد ) : پوزخندي می زنه و می گه ( فی کاش -

 !خب ، اگه با کالس من مشکلی دارید می تونید تشریف ببرید بیرون 

 ...من فقط نتونستم تمرکزم و بدم روي سواالت : من  -

 !نگاه کردید و یه چند خطی الکی هم ننوشتید ولی شما از اول امتحان فقط برگه رو : کاشفی  -

 ...اما من : من  -

 ... !اگه مایلید می تونید برید بیرون : کاشفی  -

کیفم و برداشتم و خواستم از در خارج بشم ... ولی آخه من که ! منو از کالسش بیرون کرد ... گرفته بود  بغضم

س می دونند که خانم رادمنش توي این درس بهترینن همه ي بچه هاي کال! ببخشید استاد « : که پونه گفت 
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حتما مشکلی براشون ! هم مشکلی نداشتند  ابا هیچ یک از استاد ه... و باالترین نمرات و توي این درس دارند 

 »! پیش اومده که نتونستن پاسخ سواال رو بدند 

دخترا » بقیه هم همین نظر و دارند ؟  «: یه نگاه به من و یه نگاه به بقیه دانشجو ها می کنه و می گه  کاشفی

 .که انگار از این حرف پونه ترسشون ریخته شروع می کنن به طرفداري از من 

 !سخت ترین سواال رو هم می تونه جواب بده ! اون بهترینه توي این درس ... بله استاد : شیرین  -

 ...شاگرد اول کالس استاد امینی رادمنشه : آزیتا  -

 ...مه می شه کالس همه توي

 ... ساکت : کاشفی  -

 :ساکت می شن و کاشفی ادامه می ده  همه

خانم رادمنش ، من از شما انتظار ندارم سخت ... مونده بودید  5خیلیاتون توي سوال ... بسیار خب : کاشفی  -

 )و ماژیک و به سمتم می گیره ! ( و جواب بدید  5همین سوال ... ترین سواال رو برام حل کنید 

 .ي سفیدم می اندازم  نگاهمو به برگه. توي چشماش خواهش و میشه خوند . نگاه به پونه می کنم  یه

حتی اگه صبر کردي و برگشت ، اونکه حسش بهت تغییري نمی کنه ، می خواي چی کار کنی : سوال پنجم  «

 »وقتی می دونی بهش نمی رسی ؟ 

... نمی دونم چی کار کنم ... در ماژیک و باز می کنم و شروع می کنم به نوشتن ... همون سوال بی جوابه  این

صداي پچ پچ بچه ها رو از پشت سرم می شنوم . می نویسم و می نویسم ... خدایا ، کمکم کن ... من ... علی 

 ... ! مبهش می گ! من آدم صبوري نیستم ... چی کار کنم ؟ نمی تونم ... 

... یه قدم از تخته فاصله می گیرم و نگاهی سر تا سري به جواب روي تخته می اندازم ... تموم شده  کارم

همون کاري که قبال باید می کردم ... باید به علی قبل از اینکه بره حسم و بگم . ن کار و می کنم همی! درسته 

 ... باالخره تکلیف دلم باید مشخص بشه . و نکردم 

سرم و بلند می کنم و به کاشفی نگاه می کنم که با یه اخم و ... قطره اشک سمج توي چشمام جمع شده  یه

قطره اشک باالخره خودش و ... هیچی مهم نیست ... برام مهم نیست ! خیره شده  نگاهی پر از تعجب به تخته

 .کیفم و بر می دارم ... از توي چشمم سر می ده و پایین می اندازه 

 !با اجازه ... ببخشید استاد ، من اصال حالم خوب نیست : من  -

 ...باالخره فهمیدم باید چی کار کنم ... از کالس خارج می شم  و
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 .با سرعت قدم می زنم . حیاط دانشگاه می شم  اردو

 !راحله صبر کن ... راحله : پونه  -

 ...گردم ، پونه داشت به سمتم می دوید  برمی

 تو اینجا چی کار میکنی ؟ مگه نباید سر کالس باشی ؟: من  -

ولی ایول . طیل کرد وقتی رفتی بیرون تازه به خودش اومد و کالسم تع... کاشفی خیلی عصبانی شد : پونه  -

ولی وقتی ازت دفاع می کردم داشتم ... جواب به اون کاملی تو عمرم ندیده بودم ! خوب ضایعش کردي ... اهللا 

 !پس می افتادم 

 !باالخره فهمیدم باید چی کار کنم ... پونه : من  -

 چی رو چی کار کنی ؟: پونه  -

 !سش دارم باید قبل از اینکه علی بره بهش بگم که دو: من  -

 چــــی ؟ دیوونه شدي ؟: پونه  -

 ...زده به سرم ... آره : من  -

 ...ولی راحله : پونه  -

 ... روز دیگه می ره ، می فهمی ؟ فقط من می مونم و یه دنیا فکر و خیال  10علی : من  -

 ...ولی االن که با پدرام سر کالسن : پونه  -

 !اهاش تماس می گیرم ب... بعد از ظهر که کالس نداره : من  -

 !حماقت نکن : پونه  -

 خداحافظ رفیق ! ... حماقت خاصیت عاشقیه ) : با یه لبخند تلخ ( من  -

 .ماشین می شم و راه خونه رو در پیش می گیرم  سوار

***** 

تام به دس... نگاهم و به گوشی توي دستم می اندازم ... بعد از ظهر و نشون می ده  5... ساعت نگاه می کنم  به

شروع . شماره ي علی رو از لیست مخاطبین انتخاب می کنم و دکمه ي تماس و می زنم ... وضوح می لرزه 

 ... سوم ... دوم ... بوق اول ... می کنه به بوق خوردن 

 الو ؟: علی  -

 سـ سالم علی آقا ، خوبید ؟: من  -
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 شما خوبید ؟ خانواده خوبن ؟... سالم راحله خانم ، خوبم ممنون : علی  -

 ...راستش باید باهاتون حرف بزنم ... همه خوبن : من  -

 راجع به چه موضوعی ؟: علی  -

 ...باید حضوري بگم : من  -

 !خب راستیتش این روزا سرم خیلی شلوغه ، خودتون که بهتر می دونید : علی  -

 ...وگرنه مزاحم نمی شدم ... ولی واجبه ! می دونم بله : من  -

 فردا خوبه ؟... بسیار خب : علی  -

 چه ساعتی و کجا ؟... بله : من  -

 ، خوبه ؟» ... « بعد از ظهر ، کافی شاپِ  5ساعت : علی  -

 ممنون! خیلی خوبه ... بله : من  -

 خواهش می کنم ، فعال خدانگهدارتون: علی  -

 خداحافظ: من  -

 ...همین االن براي فردا استرس دارم  از

***** 

کلی سرزنشم کرد ولی آخرش با صدایی که از بغض گرفته ... به پونه زنگ زدم و گفتم که چی کار کردم  دیروز

 . بود گفت از اعماق قلبش آرزو می کنه به علی برسم 

... یه مانتوي قهوه اي ساده با شال مشکی می پوشم ... دارم آماده می شم تا راه بیفتم ... است  4:30 ساعت

 . سوییچ و برمی دارم و از خونه خارج می شم ... خیلی می ترسم 

پشت یکی از میزا می شینم و منتظر می . علی هنوز نیومده ... وارد میشم . ربع بعد به کافی شاپ می رسم  یه

است که در کافی شاپ باز می شه و علی  4:55ساعت . هواي بیرون ابریه و حس خوبی بهم نمی ده . م مون

 !با لبخند رو به روم می شینه ... نگام و بهش می دوزم ... میاد تو 

 سالم ، خوبید ؟: علی  -

 !سالم ، ممنون : من  -

 با من چی کار داشتید ؟: علی  -

 حاال مگه عجله دارید ؟.. .اممم ... خب در واقع : من  -
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 ...ولی ... خب ، نه :علی  -

 !پس می تونیم با هم یه قهوه بخوریم ؟ منم موضوع رو می گم : من  -

 ...بسیار خب : علی  -

حاال میشه بگید موضوع راجع به « : کمی بینمون سکوت برقرار شد که علی گفت ... تا قهوه سفارش دادیم  دو

 »چی هست ؟ 

 !به خودم راجع : من  -

 موضوعی که راجع به شماست چطور می تونه به منم مربوط بشه ؟! خیلی عجیبه : علی  -

 ...گفتنش خیلی سخته : من  -

 ...اومد و قهوه ها رو روي میز گذاشت و رفت  گارسون

 ...خب ؟ داشتید می گفتید : علی  -

 !از اول آشناییمون ... راستش این موضوع برمی گرده به چند ماه قبل : من  -

 ...این سکوت برام خیلی وحشتناك بود ... توي سکوت داشت گوش می داد و این برام خیلی سخت بود  علی

وقتی حس روز ! اولین باري که شما رو دیدم هیچوقت فکر نمی کردم که یه همچین روزي هم برسه : من  -

اون روز اصال از شما خوشم نمیومد بدون هیچ دلیل ! ول دیدارتون و با االن مقایسه می کنم خندم می گیره ا

شاید از دید جدیدي که توي ...  دشاید از سفرمون به مشه... نمی دونم این حس از کجا شروع شد ... مشخصی 

و ... و ... وقتی منو نجات دادید ... کرد  و شاید سفرمون به شمال حسم و پررنگ تر! اون سفر بهتون پیدا کردم 

 ...ناراحت شدم .... همون روز بود که براي اولین بار از شنیدن کلمه ي خواهر از زبونتون 

 :ادامه دادم . تلخی قهوه کامِ تلخم و تلخ تر کرد ... رو از روي میز برداشتم و کمی ازش خوردم  قهوه

سم و بهتون نمی فهمیدم ، یه حس عجیب بود که هیچوقت تجربه دیگه یه زمانی رسید که واقعا ح: من  -

 ...نکرده بودم 

با یه اخم کمرنگ نگاهش روي من بود ولی انگار مثل من داشت اتفاقات گذشته رو مرور ... و بلند کردم  سرم

 ...دوباره سرم و پایین انداختم ... می کرد 

حسی که باعث می شد تموم روز فکرم پیش شما ... م اون حس جدید توي وجود... تا اینکه فهمیدم : من  -

عشق .... بهش می گن ... که ... حسیه که ... حسی که باعث می شد وقتی می بینمتون قلبم تند بزنه ... باشه 

... 
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 .نگاهش به فنجون قهوش بود . و بلند کردم  سرم

همش توي این فکرم که قراره چی بشه ؟  از وقتی فهمیدم می خوایید براي مدتی نامعلوم از اینجا برید: من  -

مسخرست ، چون می دونستم که به من هیچ حسی ندارید اما براي اینکه تنها شانس باقی موندم و امتحان کنم 

 ...خواستم که 

جلوي علی ! انگار یه کابوسه ... نفسم باال نمیاد ... تا االنم موندم که چجوري حرف زدم ... می کنم  سکوت

 ؟ راجع به من چه فکري می کنه ؟!م از احساسم بهش می گم نشستم و دار

 می خواي بدونی حس من چیه ؟: علی  -

حتی لبخندي که تا ... نه تمسخر ... نه خشم . توي چهرش هیچی معلوم نیست . حرفش سرم و بلند می کنم  با

 ...یه چهره ي بی تفاوت .. .چند دقیقه ي پیش رو لبش بود تا منو دعوت به آرامش کنه هم دیگه دیده نمی شه 

تو درست فکر می کردي ، من حس خاصی بهت نداشتم ... دوست دارم باهات راحت حرف بزنم راحله : علی  -

آدم ... عشق چیز ساده اي نیست ! دوست داشتن من مثل دوست داشتن یه برادر نسبت به خواهرشه . و ندارم 

با صحبتایی که تو کردي حس  اارم یه طرفه به قاضی برم امدوست ند! انقدر راحت که تو گفتی عاشق نمی شه 

می کنم این احساس تو نسبت به من فقط به خاطر اینه که فکر می کنی به من مدیونی و منو در ذهنت یه 

فکر می کنم سفر من در این شرایط بهترین چیزه ، چون فاصله ي ... شاید یه قهرمان ... انسان بزرگ ساختی 

می شه بعد از مدتی این حس و فراموش کنی و خودت یه روز به حست نسبت به من می خندي من از تو باعث 

! 

اون حس منو یه دوست داشتن گذرا می دونه ؟ نکنه فکر کرده بچه ام که ... اشکی از چشمام چکید  قطره

 احساسم و درك نکنم ؟ 

 !اما من خوب می دونم احساسم چیه : من  -

به هر حال خوب ... سال طول می کشید  6،  5احتماال برگشتنم ! اي فکر می کنم ولی من طور دیگه : علی  -

نگاهی به ! ( کردي بهم گفتی چون اصال دوست نداشتم از زندگی و عمرت بزنی و بیهوده انتظار بکشی 

 )ساعتش انداخت و ادامه داد 

... تونیم همدیگه رو ببینیم  نمی دونم دیگه کی می... خوشحال شدم دیدمت ! من دیگه باید برم : علی  -

 ...امیدوارم وقتی بر می گشتم شاهد خوشبختی تو باشم در کنار کسی که حقیقتا لیاقتت و داشته باشه 

 ...از جاش بلند می شه ... اشکام آروم آروم روي صورتم می ریزن ! روي فنجون قهوه خشک شده  نگاهم
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 بابت قهوه ممنونم : علی  -

 :از جام بلند شدم ... بره به من کرد تا  پشتشو

 ... الزم باشه تا وقتی برگردي منتظر می مونم ! ولی من از عشقم دست نمی کشم : من  -

 !رفته رو بر می گرده و جلوم می ایسته  راه

 حسم چی ؟ می تونی به زور عاشقم کنی ؟ ها ؟ می تونــی ؟! که چی بشه ؟ به فرض برگشتم : علی  -

تو هم نمی تونی تپش قلبی که به عشق می تپه رو ! ولی من براي دلم منتظر می مونم  !نه نمی تونم : من  -

 می تونی ؟! متوقف کنی 

 ! )و از در کافی شاپ خارج می شه ( خدانگهدار ) : با عصبانیت از زیر دندون هاي چفت شدش ( علی  -

چرا باور نکرد ... ر زود قضاوت کرد چقد! چقدر ساده قلبم و زیر پاهاش له کرد ... به همین سادگی ...  رفت

کیفم و برمی دارم و به ... دوسش دارم ؟ نگاهم به دري که چند دقیقه ي پیش ازش خارج شد خشک شده 

 ...از در خارج می شم ! پول قهوه ها رو حساب کرده ... سمت پیشخوان می رم 

نه و بعد چند ثانیه بارون تازیانه می زنه آسمون غرش می ک... توجه به ماشینم توي پیاده رو قدم می زنم  بدون

 ...زمستان نزدیکه ! قلبم یخ زده ... به صورتم 

***** 

مائده خونه . وارد اتاق می شم ! شدید و بی وقفه ... هنوزم بارون می باره ! خیس آبم ... خونه می شم  وارد

 ...بعد مدتی خوابم می بره ... سرم خیلی درد می کنه ... روي تخت دراز می کشم ... نیست 

یه نگاه به لباسام می اندازم  ...هنوزم سرم تیر می کشه ... صداهایی که از پایین می آد از خواب بیدار می شم  با

لباسام و عوض می کنم و می رم ! با یاد آوري اتفاقات امروز قلبم درد می گیره ! هنوز لباساي بیرون تنمه ... 

 !مائده اومده خونه با کلی پاکت خرید ... پایین 

 سالم: من  -

 ؟بهم میاد ! بدو بیا ببین اینا چطوره ... راحله ... سالااام : مائده  -

 چه خبره ؟ اینا چیه ؟: من  -

 !واهللا منم همینو بهش می گم : مامان  -

 ...لباسام قدیمی شده بود رفتم اینا رو خریدم ... خب ناسالمتی فردا قراره برام خواستگار بیادا : مائده  -

 !تو که از پدرام بیشتر خوشحالی : من  -
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حاال سه « : ی کنه و براي عوض کردن بحث می گه لبش و گاز می گیره و با چشم به مامان اشاره م مائده

 »... اگه می تونید ذوقم و کور کنید ... دست لباس بعد قرنی خریدما 

 !من صحبتم اینه که سه دست اونم با این قیمت یکم زیاده روي کردي ! نه دخترم : مامان  -

 ...دو تاش براي شما و راحله است ! م آخه هر سه تاش و که واسه خودم نخرید) : با لباي لوله شده ( مائده  -

 !آخه چرا زحمت کشیدي ؟ ما که لباس داشتیم ... قربون دخترم بشم ) : با لبخند ( مامان  -

 برم پس بدم ؟) : با ناراحتی ( مائده  -

 حاال کدومش مال کدوممونه ؟: من  -

 ...این شیریه مال منه ) : با ذوق کودکانه اي ( مائده  -

 قشنگه رو برا خودت برداشتی ؟... ن جر ز: من  -

ببین چقدر ! سرمه اي رو برا تو گرفتم ... مثال میان خواستگاري من ها ... دیگه دیگه ) : با نیش باز ( مائده  -

 !قشنگه 

 ممنون ... آره خوشگله : من  -

 !قابل شما رو نداره : مائده  -

سرم و ... رو روي تخت می ذارم و می شینم روي تخت لباسی که مائده برام گرفته ... می گردم توي اتاق  بر

کالفه چشمام ! مثل همیشه چهره ي علی جلو چشمام نقاشی میشه ! توي دستام می گیرم و چشمام و می بندم 

به ! انقدر ساده قضاوت می کرد  یداون نبا... و باز می کنم و اشکایی که روي صورتم ریخته رو پس می زنم 

قلبم بهم میگه اونا بهم ... خواهر کوچولوي من ... قراره پدرام بیاد خواستگاري مائده ...  فردا شب فکر می کنم

 !از این بابت واقعا خوشحالم ... میرسن 

***** 

 ببینم تو چرا قیافت این شکلیه ؟: من  -

کرد تصمیم  خوبه خدا وقتی داشت خلقش می... این پدرام منو کشت ... انتظار داري چه شکلی باشه ؟ : پونه  -

مگه رضایت می ! دیروز کل مغازه هاي شهر و دنبال یه دست کت و شلوار براي آقا بودیم ! نگرفت دختر باشه 

بریم یه جاي دیگه بهتر از اینم پیدا می  فتهی می گ... از هر کدوم یه ایرادي می گرفت ! داد یکیش و برداره 

 حاال می دونی چی شد ؟ ... دیوونم کرده بود ! شه 

 چی شد ؟: من  -
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اینا ! اُسکل بعد طی صد ها مغازه و دیدن هزاران دست کت و شلوار برگشته بهم می گه پونه : پونه  -

اون موقع بود که می ! همون مغازه اولی که رفتیم از همش بهتر بود ... هیچکدومشون به درد نمی خوره 

 گفت ؟ چی... کردي ؟ علی تو دیروز چی کار ! راستی ... خواستم کلش و بکوبم به دیوار 

 :پونه که متوجه شد خواست بحث و عوض کنه ... یاد آوري دیروز دوباره اشک تو چشمام حلقه زد  با

 ...زود باش ... کالس دیر شد ... واي راحله : پونه  -

 ...دستم و گرفت و کشید  و

***** 

با پونه ! موندم که چجوري این ترم و پاس کنم ! طبق معمول از کالس هیچی نفهمیدم ... و جمع کردم  وسایلم

 !از کالس خارج می شیم 

 به نظرت امشب چجور لباسی بپوشم ؟ ! راستی ... راحل : پونه  -

 چطور مگه ؟: من  -

 !داماد و ببین پسر و بگیر  از قدیم گفتن خواهر! مثال من خواهر دامادم ! حواست نیستا : پونه  -

اونوقت هم میگن ! تا جایی که من می دونم این چیزي که تو گفتی رو براي خانواده ي عروس می گن : من  -

 !مادر عروس و ببین دختر و بگیر 

 حاال من چه لباسی بپوشم ؟... چه فرقی می کنه ؟ مهم اینه که باالخره یکی رو می ببینن : پونه  -

 !من چه می دونم ) : فگی با کال( من  -

 ! نگاه کن داره این طرف میاد ... اوه اوه ... استاد کاشفی ... راحله ... ا : پونه  -

 ...و بلند کردم اما نگام به جاي دیگه اي دوخته شد  سرم

 !داره به ما نگاه می کنه ... بیا بریم سالم کنیم : پونه  -

بدون توجه به حرفاي پونه راه ! سرعت از در دانشگاه خارج می شد من فقط داشتم علی رو می دیدم که با  اما

اما هر چی این طرف ... از دانشگاه خارج شدم ! حواسم به راحله گفتناي پونه نبود ... افتادم به سمت در دانشگاه 

از ... مش فقط می خواستم ببین... دنبالش اومدم  رانمی دونم چ... و اون طرف و نگاه کردم خبري از علی نبود 

 .دیروز تا حاال دلم براش تنگ شده بود 

بعد چند تا زنگ ... احتماال پونه است ... گوشیم داشت زنگ می خورد ! حالم خوب نبود ... افتادم کنار خیابون  راه

 !کیفم رو دوشم سنگینی می کرد ، از روي دوشم بر داشتم و توي دستم گرفتمش ... قطع شد 
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بدون توجه به پشت سرم ، به راهم ادامه دادم که صداي بوق ... یکی دنبالم بود  انگار! خوبی نداشتم  حس

کنار پام ترمز . راه خودم و ادامه دادم ولی دست بردار نبود ... یه مزاحم ! همین و کم داشتم . ماشینی بلند شد 

 :کرد و بعدش صداي آشنایی به گوشم رسید 

 خانم رادمنش ؟: صدا  -

با اینکه تعجب کرده بودم اما انقدر بی حوصله بودم که اصال به . کاشفی بود ... ت صدا تعجب برگشتم سم با

 !این فکر نکنم که اینجا چی کار می کنه 

 !سالم استاد : من  -

 !سوار شید می رسونمتون ... سالم : کاشفی  -

 ...خودم می تونم برم : من  -

 !باهاتون حرف دارم ... راستش ... ید پیادتون می کنم سوار شید هر جا بخوا! حالتون خوب نیست : کاشفی  -

 !روش و برگردوند سمتم ... در عقب و باز کردم و سوار شدم ... هم حالم خوب نبود  واقعا

 از کدوم طرف برم ؟: کاشفی  -

 !علــی ... موهاي مشکی ، چشماي مشکی ! حاال به چهرش دقت نکرده بود  تا

 ! شنیدن اسمم به خودم اومدم با

 خانم رادمنش ؟: کاشفی  -

 بله ؟... بـَ : من  -

 حالتون خوبه ؟: کاشفی  -

هواي دلم هم مثل هواي بیرون بارونیه ! نه خوب نیستم ... هیچ جوابی سرم و بر می گردونم سمت شیشه  بدون

شین حرکت کرد بعد چند ثانیه ما! آدرس چند تا خیابون باالتر و دادم و سکوت کردم ! خونه نمی خواستم برم ! 

... 

خیلی زود قضاوت ... راستش من می خواتم بابت رفتارِ بد چند روز پیشم از شما عذرخواهی کنم : کاشفی  -

تو این دو سال و نیم تدریسم مورداي ... خب ... فکر کردم ... خب راستش و بخواید من فکر کردم که ! کردم 

... ( فکر کردم شما هم ... خب ! ه مسخره می گیرن خیلی زیادي رو دیدم که به خاطر سنِ کمم کالس و ب

تو محوطه دیدمتون ولی ظاهرا ! امیدوارم اشتباهم و ببخشید ... معذرت می خوام ) نفس عمیقی کشید و گفت 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ١٣١ 

شما خیلی عجله داشتید و متوجه من نشدید ، براي همین اومدم دنبالتون تا ازتون معذرت خواهی کنم و بگم 

 حاال منو می بخشید ؟! تو کالسم افتخاره  اجوي باهوشی مثل شمبراي من حضور دانش

فکر می کردم یه آدم مغرور باشه ... اصال فکر نمی کردم همچین آدمی باشه ... خیلی با استرس بود  صحبتاش

نگاهش به جاده بود ... نگام و از بیرون به چهرش معطوف کردم ! که حتی حاضر نیست اشتباهش و قبول کنه 

 .ت ریز عرق روي پیشونیش دیده می شد و قطرا

تعجب داشتم نگاهش می کردم که سرش و برگردوند سمتم و با دیدن قیافه ي متعجبم لبخندي روي لبش  با

 :نشست و گفت 

اولین سالی که قرار بود تدریس ) لبخندي زد و ادامه داد ( چیه ؟ بهم نمیاد خجالتی و مظلوم باشم ؟ : کاشفی  -

اما دیدم با همچین شخصیتی هیچوقت نمی تونم تو کارم ... کنم ، تصمیم گرفتم با دانشجو هام دوست باشم 

بعد با ورود به کالس یه نقاب خشن به چهره  این شد که از اون روز به! موفق باشم هر چند شغل اصلیم نباشه 

چه میشه کرد ؟ اینو تجربه ... توي کالس خودم هم خودم و نمی شناسم و احساس خوبی ندارم اما ! ام می زنم 

 !فکر کنم جواب عالمت سوالی که باال سرتون هست و داده باشم ... بهم ثابت کرد 

 .کمرنگی روي لبام نشست  لبخند. اصلی کاشفی برام خیلی جالب بود  شخصیت

 بخشیدید ؟! خب نگفتید : کاشفی  -

 !من اصال اون موضوع رو فراموش کرده بودم ! مشکلی نیست استاد : من  -

 فراموش کرده بودید یا بخشیده بودید ؟: کاشفی  -

 !هر دوش : من  -

 انقدر خوبید ؟شما توي همه ي درسا ... راستی ! ممنون خانم رادمنش ) : با لبخند ( کاشفی  -

 شغل اصلیتون چیه ؟! اینجوریام نیست ... نه : من  -

 جراح قلب و عروق: کاشفی  -

 واقعا ؟: من  -

 بهم نمیاد ؟: کاشفی  -

 !حقیقتش و بخواید ، اصال : من  -

 شما می خواید در چه رشته اي تخصص بگیرید ؟) : با لبخند ( کاشفی  -

 !منم همین رشته : من  -
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 !پس در آینده همکار می شیم ! ه جالب چ: کاشفی  -

 همین جا پیاده می شم ، ممنون... ان شاء اهللا : من  -

 .و نگه داشت و پیاده شدم  ماشین

 !بازم ممنون استاد : من  -

 منم ازتون ممنونم ، خدانگهدار: کاشفی  -

 خداحافظ : من  -

 !داشتم  شدیدا نیاز به آرامش... پارکی که اونجا قرار داشت شدم  وارد

***** 

 !من خیلی استرس دارم ... راحلـــه : مائده  -

خیلی ساده حرفاتون و می زنید فقط ... به این فکر کن که این همون پدرامه ! براي چی ؟ استرس نداره : من  -

 ...همین 

 حاال چی بگم ؟) : با استرس ( مائده  -

جع به چیزاي که برات اهمیت داره بپرس و نظر خودتم نظرش و را... ترس نداره که ... آروم باش دختر : من  -

 ! بگو 

 !مائده از جاش تکون شدیدي می خوره و بلند می شه . زنگ بلند شد  صداي

 حاال چی کار کنم ؟... وااااي اومدن : مائده  -

 !وقتی مامان گفت چایی بیار ، میاي ! تو که االن نباید کاري کنی ! خودتو جمع و جور کن ... ایششش : من  -

 !!!چایــی ؟؟؟ من نمی تونــــم ... واااااي : مائده  -

چند تا نفس ... تو که انقدر هولی خب می گفتی نیان ! مائده ، شورش و در آوردي ... اَه ) : با کالفگی ( من  -

 !عمیق بکش و آروم باش 

 !سعی خودم و می کنم ! باشه : مائده  -

 ! پس من می رم سالم کنم : من  -

... آقاي کبیري اولین کسی هست که وارد خونه می شه و پشت سرش خانم کبیري ... آشپزخونه خارج شدم  از

داره این طرف و اون طرف  نگام می افته به پدرام که هی! می رم جلو و مشغول سالم و احوال پرسی می شم 
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می رم ! خیال کرده اون داماده  پونهنکنه ... چه تیپی هم زدن ... پونه هم کنارش ایستاده ! و نگاه می کنه 

 ...پیششون 

 سالم: من  -

 سالم ، چه طوري ؟: پونه  -

 !پونه یه نیشگول ازش گرفت ... اصال حواسش نبود  پدرام

... سالم راحله خانم ... ا ) تازه نگاش به من می افته ( عیت وقت کرم ریختنه ؟ آخه تو این موق... آخ : پدرام  -

 شما کجا اینجا کجا ؟

 !انقدر این چشات و این ور اون ور نگردون ... می گم عقلت رفته بر فنا : پونه  -

 بفرمایید داخل : من  -

 ... نشستند و صحبتا شروع شد  همه

 !شما هم گرون کردیدا ... میوه هم خیلی گرون شده ها ... امیر آقا ) : پدر پدرام ( آقا پیمان  -

 !چه می شه کرد ؟ ما هم اگه قیمتا رو طبق نرخ روز نکشیم باال ضرر می کنیم : بابا  -

 !حاال اگه خدا خواست و فامیل شدیم به ما تخفیف می دید دیگه ؟: آقا پیمان  -

 ...ما که همین االنش هم تخفیف می دیم بهتون پیمان خان ) : خنده با ( بابا  -

 !آقاي رادمنش ، پدر منظورشون اینه که مجانی میوه رو بدید ببره : پدرام  -

خب آخه « : پیمان یه چشم غره به پدرام رفت که پدرام سرش و می انداخت پایین و با صداي آرومی گفت  آقا

 »! ل و سیب و نرخ بازار حرف بزنیم ما که نیومدیم راجع به پرتقا

کی ! ما که از خدامونه این وصلت سر بگیره « : تک سرفه اي کرد و با لبخند گفت ) مادر پدرام ( خانم  مینا

 »بهتر از مائده جون ؟ 

 ...با اجازتون بریم سر اصل مطلب امیر خان ! خب پسر ما اینجور که معلومه خیلی عجوله : آقا پیمان  -

 !خواهش می کنم :  بابا -

دانشجوي پزشکی هست و قصد داره تخصص ! این پسر ما رو که می بینید ظاهر و باطن همینه : آقا پیمان  -

سالی رو نامزد بمونن تا هم  3،  2بگیره و اگه قرار شد به امید خدا این وصلت صورت بگیره فکر می کنم یه 

تو این مدت پدرام هم وقتاي ! بشه  شناه بیشتر با پدرام آپدرام خودش و جمع و جور کنه و هم مائده جان بتون

خودش یه ماشین ... از نظر مالی هم مشکلی نیست خداروشکر ! بیکاریش کنار دستم مشغول به کار می شه 
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این از ظاهر و باطن پسر ما ، می مونه رضایت ! داره و یه سوییت نسبتا بزرگ هم چند سال پیش به نامش زدم 

 ...جان شما و مائده 

 !رضایت مائده برام شرطه ... واهللا من حرفی ندارم : بابا  -

مائده تا منو دید از ... وارد آشپزخونه شدم ! االنه که بگن چایی بیاره ... تو آشپزخونه تا به مائده کمک کنم  رفتم

 ...جاش پرید 

 چی شد ؟: مائده  -

 ...ي تو چرا هنوز انقدر هولی ؟ کم کم باید چایی ببر: من  -

 »! دخترم چایی بیار « : مائده چایی ها رو ریختیم همون موقع صداي مامان اومد که گفت  با

 ... آروم باش !! هول نشیا : من  -

 . مائده با سینی چایی وارد هال شد . برگشتم تو هال و جاي قبلیم نشستم  خودم

 سالم ) : با صداي آروم ( مائده  -

 !سالم دختر گلم ... به : آقا پیمان  -

 !سالم عزیزم : مینا خانم  -

نفر اول پیمان خان ، به ... نفس تو سینم حبس شده بود ... خدا به خیر کنه . سینی از اینجا هم واضح بود  لرزش

دست پدرام ... اوه اوه ! رسید به پدرام ... نفر دوم مینا خانم ، اونم به خیر گذشت و بعد هم پونه ... خیر گذشت 

پدرام انقدر برداشتن چایی رو لفت ... مائده سرخ می شه  کهپدرام یه چیزي آروم می گه ... که بیشتر می لرزید 

 !می ده که تا بعد چند دقیقه خواست برداره مائده سینی رو می کشه عقب و داد پدرام سر به فلک می کشه 

 سوختـــ ــم : پدرام  -

خودشون برنداشتن ، من فکر کردم نمی خوان ... به خدا تقصیر من نبود ) : صدایی لرزون  با هول و( مائده  -

 !بخورن 

مینا خانم ... مائده بغض کرده بود ... تازه به خودش میاد و با پیمان خان ، پدارم و می برن تا بهش برسن  بابا

 ...مائده رو کنار خودش نشوند 

 ... !االنم تقصیر خودش بود ... ، این پدرام همیشه ي خدا سر به هوا بوده  مائده ، خودت و ناراحت نکن: پونه  -

 ... با لبخند همراه بابا و پیمان خان از دستشویی اومدن بیرون و نشستن سر جاشون  پدرام

 خوبی پسرم ؟: مامان  -
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 !خیلی ممنون ... بله ) : با لبخند ( پدرام  -

 !ي صحبتامون برسیم خب ، پس بهتره به بقیه : پیمان خان  -

 ...زیر زیرکی مائده رو نگاه کرد که مائده سرخ بود سرخ تر شد  پدرام

 ...مائده جان برید با آقا پدرام حرفاتون و بزنید : بابا  -

. پونه هم بلند شد و کنار من نشست . و پدرام از جاشون بلند شدند و توي یکی از اتاق هاي پایین رفتن  مائده

 ...شغول صحبت با همدیگه شدند بزرگتر ها هم م

 اومد دنبالت ، بهت رسید ؟! امروز چت شد ؟ چرا یهویی رفتی ؟ کاشفی با تو کار داشت : پونه  -

 ...آره : من  -

 چی کارت داشت ؟: پونه  -

 !می خواست معذرت خواهی کنه : من  -

 جدي ؟... اَ ) : با چشماي گشاد شده ( پونه  -

 ...اوهوم : من  -

 حاال چجوري معذرت خواست ؟... بهش می اومد خیلی مغرور باشه : ه پون -

 !یعنی چی چجوري ؟ معذرت خواست دیگه : من  -

 حاال تو با این همه سرعت یهو کجا غیبت زد ؟: پونه  -

***** 

 »مائده  «

ی توي اتاق ، با رفتم روي تختی که توي اتاق بود نشستم و پدرام هم روي تنها صندل. پدرام وارد اتاق شدیم  با

 . فاصله ي یک قدم از من ، نشست 

... هیچوقت فکر نمی کردم توي این سن برام خواستگار بیاد ! قلبم توي دهنم می زنه ... دارم شدید  استرس

واقعا می ! همیشه به خودم می گفتم حتی اگه کسی هم بخواد بیاد ، اجازه نمی دم پاشو تو خونمون بذاره 

وقتی حرف از خواستگاري پدرام شد  انمی دونم که چر... ولی خب ... تم این کار و بکنم دونستم که می تونس

نمی گم هنوز هیچی نشده یک دل نه صد دل ! یهو همه ي اون قول و قراراي توي ذهنم و فراموش کردم 

 . ولی نمی تونم منکر این حسی بشم که جدیدا نسبت بهش دارم ! نه ... عاشق پدرام شدم 
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فکر کردم از این پسراي خود شیفته است که فکر می کنن سقف ... روزي که دیدمش و یادم نمی ره  اولین

از نوع رفتارش خوشم ... ولی بعدش حسم نسبت بهش عوض شد ! ... آسمون باز شده و تاالپی افتادن زمین 

ون به شمال با دادن اون توي سفرم... شخصیتش برام جالب بود ... یه جوري سربه هوا و گیج می زد ... میومد 

با ! یه جورایی برام با همه فرق داشت ! جعبه ي موزیکال بهم ، بیشتر از قبل حواسم و به خودش جلب کرد 

 ... صداش به خودم اومدم 

 !آخه تا حاال توي همچین موقعیتی نبودم ! راستش و بخواین ، من نمی دونم باید چی بگم ... خب : پدرام  -

سرم و باالتر . پاي راستش و داشت با استرس تکون می داد . و سر تا پاش و از نظر گذروندم  و بلند کردم سرم

موهاي قهوه اي ، چشم و ابرو ... آوردم و از کت و شلوار مشکیِ خوش دوختش گذشتم و به چهرش رسیدم 

پر از قطرات ریز  پیشونیش...  بودبینی متناسب با صورتش و ته ریشی که جذاب ترش کرده ... قهوه اي تیره 

 ! عرقه 

 !خب منم تا حاال تو همچین موقعیتی نبودم : من  -

 !چه جالب : پدرام  -

 چی چه جالب ؟: من  -

 !همین که شما هم تا حاال تو همچین موقعیتی نبودید : پدرام  -

 ...کنیم  خب باالخره که باید از یه جایی شروع) : یه نگاه عاقل اندر سفیهی بهش کردم و گفتم ( من  -

 :دستمالی از توي جیبش در آورد و باهاش عرقاي پیشونیش و پاك کرد و گفت  پدرام

 !خب شما شرایطتون هر چی باشه من قبول می کنم ... بله : پدرام  -

 ! ...ولی من االن قصد ازدواج و درگیر مسائل عاطفی شدن و ندارم : من  -

 :عمیقی کشید و خیلی جدي گفت  نفس

اگه فکر می کنی با ازدواج آزادیت گرفته می شه من همین االن قول شرف می دم تا هر جا بخواي : پدرام  -

از اون گذشته ما که قرار ... به تحصیالتت ادامه بدي پشتت هستم و هیچ مشکلی هم با کار کردنت ندارم 

من یه آدمی هستم با . ..باشی  تهاحتماال تو این مدت منو تا حدي شناخ. نیست به همین زودي ازدواج کنیم 

بدون اغراق می تونم بگم به هر چی می خواستم رسیدم چون ... کلی آرزوهاي بزرگ و صد البته سخت کوش 

تخصصم و که بگیرم ... هنوزم براي رسیدن به چیزایی که می خوام می جنگم ! براش تالش کردم و جنگیدم 
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یه پس اندازي هم تو ... کنار دست پدرم کار می کنم خلوته  سرمهمین االنم وقتایی که ... می چسبم به کار 

 ... !این سال ها ذخیره کردم 

فکر نمی کنید خیلی زود تصمیم به تشکیل یه زندگی مشترك گرفتید ؟ و اینکه چرا من و انتخاب : من  -

 کردید ؟

 کنم ؟ یعنی می خواي بگی هنوز اونقدر مرد نشدم که بخوام به تشکیل یه خانواده فکر: پدرام  -

 ...راستش ... نه ... خب : من  -

شاید رفتار هاي به نسبت بچگانه ... تو منو هنوز خام و بی تجربه می دونی ! فکر کنم منظورتو بفهمم : پدرام  -

منم به جایی رسیدم ... ولی منم می تونم مرد زندگی باشم ! ي این چند وقتم این تصور و تو ذهنت ایجاد کرده 

منم می تونم تالش کنم براي اینکه نون حالل بیارم براي زن و ! می تونم یه تکیه گاه باشم که می دونم که 

 ! ... من عاشقت شدم مائده ! منم می تونم عاشق باشم ... بچم 

حس کردم در صدم ثانیه بدنم گرم شد و صورتم داغِ داغ ... اسمم و از زبونش شنیدم ته دلم یه جوري شد  وقتی

 ...رام اسممو بدون پیشوند و پسوند نگفته بود تا حاال پد... 

خیلی وقته داره براي کسِ دیگه « : جاش بلند شد و درست رو به روم نشست و به قلبش اشاره کرد و گفت  از

اگه ! ... خیلی وقته تو رو بهش قول دادم ... خیلی وقته شدي ملکه ي قلبم ... اي می تپه ، نه واسه ي من 

اگر هم ... تو دلت تکون بخوره  آبرو سرم منت گذاشتی و به شرافتم قسم نمی ذارم  عشقم و قبول کنی که

 ».... . جوابت منفـ 

انگار نمی خواست ... شاید یه وجب ... فاصلش باهام خیلی کم بود ... و بلند کردم و تو چشماش خیره شدم  سرم

اگر « : داخت و بعد مدت کوتاهی ادامه داد یه کم تو چشمام نگاه کرد و سرش و پایین ان... جملش و کامل کنه 

تا هر جا که باشه میام تا درِ ... نمی کشم  عقبولی ... هم جوابت چیز دیگه اي بود بهش احترام می ذارم ولی 

 »... دلت و به روم باز کنی 

... م تو اعماق چشماش صداقتی که تو تک تک جمله هاش بود و می خوند. و بلند کرد و بهم خیره شد  سرش

تا هر وقت دوست داري ... به هیچ وجه انتظار ندارم همین االن جوابتو بهم بگی « : از جاش بلند شد و گفت 

مکثی کرد و با لبخند شیرینی ادامه ... (  محاال هم بهتره بریم بیرون ، خیلی وقته داریم حرف می زنی... فکر کن 

 »! ولی فکر کنم فقط من حرف زدم ) ... داد 
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یه ... تا چند لحظه ي پیش داشتم یه پدرامِ دیگه رو می شناختم ... شده بود همون پدرامِ شوخ و مهربون  دوباره

! اعتراف می کنم مجذوبِ حرف زدنش شده بودم ... عشق و می شد تو تک تک حرفاش حس کرد ! مرد عاشق 

چشماش یه برق قشنگی . .. یرماعتراف می کنم موقعی که حرف می زد نمی تونستم نگام و از نگاهش بگ

حتی بیشتر از اونچه ... منکرش نمی شم که یه حسی بهش دارم ! داشت که منو وادار می کرد بهش نگاه کنم 

 ... !شاید بهتر باشه بیشتر بهش فکر کنم ... شاید ! ... که فکرش و می کردم این حس عمیقه 

 ...جام بلند شدم و به سمت در رفتم  از

 ...شت یادم می رفت راستی دا: پدرام  -

مثل پسر بچه هاي کوچولوِ خطاکار سرش و پایین انداخته بود و زیر چشمی نگاهم می ... سمتش برگشتم  به

 ...منتظر شدم حرفش و بزنه . کرد 

 ...خیلی خوشگل تر شدي ... امشب : پدرام  -

صورتم ... باره ریتم گرفته بود قلبم دو... به سمت در رفت و خارج شد و منِ مبهوت و همون جا ، جا گذاشت  و

یه کم با دستم ، خودم و باد زدم تا از شدت گرماي وجودم ... قیافش چقــدر معصوم شده بود ... گر گرفته بود 

 ... فتمناچارا منم از اتاق بیرون ر... کم بشه ولی تاثیري نداشت 

***** 

 »راحله  «

 ! راستش و بخواي خیلی دوست دارم بدونم االن دارن بهم چی می گن : پونه  -

 !درصد ساکته و چیزي نمی گه  90مائده که االن به احتمال : من  -

 ...ولی من می تونم شرط ببندم که پدرام یه ریز داره حرف می زنه : پونه  -

 صحبتاشون طول نکشیده ؟: من  -

! و نگاهی به ساعت می اندازه ... ( به این سادگی نیست که ... زندگی تصمیم بگیرنا باید واسه یه عمر : پونه  -

( 

 صحبتاشون طول نکشید ؟) ... و خطاب به همه می گه ( دقیقه است دارن حرف می زنن ؟  45... اَاَاَ : پونه  -

... چوبِ در نمایان می شه  موقع در اتاق باز می شه و پدرام میاد بیرون چند ثانیه بعد هم مائده تو چار همون

 ...سکوت و می شکنه ) مادر پدرام ( مینا خانم ... هر دو سرجاشون می شینن ... لپاي مائده گل انداخته 

 جوابت چیه ؟... خب دخترم : مینا خانم  -
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لب می بعد یه سکوت نسبتا طوالنی مائده با سر پایین افتاده زیر ... نگاهمون به دهن مائده دوخته می شه  همه

 »... باید فکر کنم « : گه 

 ...این حقِ توئه دخترم : مینا خانم  -

شب بعد از کمی دیگه صحبت درباره ي مسائل متفرقه و اینکه مائده تا هفته ي بعد جواب و میده مهمونا  اون

م چیا گفتن اونشب مائده خیلی تو فکر بود و هر چی هم خواستم تا برام بگه با پدرا... خداحافظی کردن و رفتن 

 ...کال تو افکار خودش سیر می کرد ... بحث و زیاد باز نکرد 

***** 

از اون روزي که خود واقعییش رو شناختم دیدم نسبت ... روز پنجمیه که با استاد کاشفی کالس داریم  امروز

و همه به  کاشفی وارد کالس شد... امروز پونه سرما خورده بود و گفت دانشگاه نمیاد ... بهش عوض شده 

بعد سالم ، درس و شروع کرد و  شهمثل همی... با دست ما رو دعوت به نشستن کرد ... احترامش بلند شدیم 

اگه « : آخر کالس برگه هاي امتحان و به بچه ها داد و گفت ... مثل سایر جلسات خیلی مسلط درس داد 

 »! مشکلی داشتید از خانم رادمنش بپرسید 

کاشفی هم داشت وسایلشو . به اتمام رسید و بچه ها یکی یکی از کالس بیرون رفتند  خسته نباشیدش کالس با

همزمان باهم کارمون تموم شد و ... تو کیف سامسونتش می ذاشت و منم در حال مرتب کردن جزوه هام بودم 

 ...از کالس بیرون رفتیم 

 چه خبر خانم رادمنش ؟ خوبید ؟: کاشفی  -

 !خیلی ممنون : من  -

 درسا چی ؟ خوب پیش میره ؟: اشفی ک -

 ...بله خداروشکر : من  -

 !منم خوبم ، بد نیستم : کاشفی  -

 چی ؟: من  -

 !جواب احوال پرسیتونو دادم ... هیچی : کاشفی  -

اصال ... ببخشید « : لحظه متوجه منظورش نشدم و وقتی فهمیدم با خجالت سرم و پایین انداختم و گفتم  یه

 »ما خوبید ؟ ش! حواسم نبود 

 !از احوال پرسیاتون ) : با خنده ( کاشفی  -
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 »بازم امروز کالس دارید ؟ « : که دید از خجالت سرخ شدم بحث و عوض کرد و گفت  کاشفی

 !یکی دیگه مونده ، نیم ساعت دیگه دارم ... بله : من  -

م چون االن کالس بعدیم شروع من دیگه باید بر... موفق باشید « : نگاهی به ساعتش انداخت و گفت  کاشفی

 »! میشه 

 !به سالمت ... ممنون : من  -

 ...با یه لبخند جذاب ازم دور شد و مرجان و شیرین از دور بهم نزدیک شدند  کاشفی

 این کاشفی نبود ؟: مرجان  -

 ! آره خودش بود : شیرین  -

 باهات چی کار داشت ؟: مرجان  -

 !احوال پرسی کرد ... هیچی : من  -

 پس اون لبخند ژکوند رو لبش چی بود ؟... تو گفتی و منم باور کردم ... آهـــان : مرجان  -

 اصال من چرا باید به تو جواب پس بدم ؟... یه لبخند معمولـ : من  -

می گن از آن نترس که هاي و هو دارد ، از آن ... قدیمیا حرفاي درست زیاد می زدن شیرین جون : مرجان  -

 ...دختره قاپِ آقا فرهاد و زد ... به تو دارد بترس که سر 

هیچ می فهمی چی میگی واسه « : چشماي گرد شده نگاش کردم و بعد اخمام و تو هم کشیدم و گفتم  با

 »خودت ؟ 

 ...دختره ي آب زیر کاه ) ... و زیر لب جوري که بشنوم گفت ( خوب می فهمم چی میگم : مرجان  -

 ...داشت پاشو از گلیمش دراز تر می کرد  دیگه

 ...حرف دهنتو بفهم وگر نه ) : با غضب ( من  -

 ...وگرنه چی ؟ چی کار می کنی ؟ : مرجان  -

 ! ...اصال می دونی چیه ؟ تو انقدر ارزش نداري که من بخوام وقتمو براي تو هدر بدم : من  -

 ؟من ارزش ندارم ) : با صداي جیغ جیغوش ( مرجان  -

 ...دارن بهمون نگاه می کنن ... تو رو خدا تمومش کنید : شیرین  -

و ازشون ! ( به این دختره بفهمون که حرف نسنجیده نزنه ... من شروع نکردم که بخوام تمومش کنم : من  -

 )دور شدم 
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 »... نشونت می دم « : جیغ جیغوي مرجان و می شنیدم و در آخر شنیدم که گفت  صداي

***** 

گفت می خواد با ... صبح زود پونه زنگ زد و گفت علی امروز میره فرانسه ... امروز اصال خوب نیست  حالم

هر چی گفت !!! ... اما من بهش گفتم حالش و ندارم ... گفت میاد دنبالم که با هم بریم ... پدرام بره واسه بدرقه 

من چرا ... من ... دو ساعت دیگه پرواز داره  ...االنم حالم بد جور گرفته است ... و گفت من ساز مخالف زدم 

 ... اون معلوم نیست کی برگرده ... اینجام ؟ 

یک تصمیم آنی از جام بلند میشم و اولین مانتویی که به دستم میاد و می پوشم و یه شال می اندازم سرم و  در

یه ... دگاه جاي پارك نیست نزدیک فرو... ماشین و به سرعت می رونم ... به سرعت از خونه بیرون می زنم 

نفس نفس می زنم و به زور ... می دوم  گاهخیابون اونور تر ماشین و پارك می کنم و به شدت به سمت درِ فرود

به سمتی اشاره می کنه و ... از یکی از خانم هایی که پشت کامپیوتر نشسته سراغ مسافرین فرانسه رو می گیرم 

 ... دیگه جونِ دویدن ندارم ... می رم من با قدم هاي بلند به اون سمت 

هنوز هیچکدوم منو ... پدر علی و عمش هم هستن ... دور پونه و پدرام و می بینم و بعدش هم علی و عالیه  از

 ... یه گوشه از سالن که تو دید اونها نباشه پشت یه ستون می ایستم و بهشون نگاه می کنم ... ندیدن 

می خوام ... موهاشم به سمت باال شونه زده ... آبی نفتی پوشیده و شلوار مشکی  یه پیرهن آستین کوتاه علی

 ... ! برم پیشش 

 ستین دنیرس نیاما ا میبا هم «

 ستیعاشق من ن امهیکه دن اون

 میهم سرد شیاما پ میهم با

 میکه هم درد نیا نهیتسک هی نیا

 » یه تسکینه این که هم دردیم  این

وقتی متوجه می شم سرش داره به این سمت ! انگار تو جمعیت دنبالِ کسی می گرده . ..سرشو بلند کرده  علی

 ... می چرخه پشت ستون قایم می شم 

 بریدم  ینیب یم یوقت یینجایتو ا یوقت ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا «

 دمیعمر با تو بودم اما با تو روز خوش ند هیحق من که  ستیحقم ن نیا

 بریدم  ینیب یم یوقت یینجایتو ا یوقت ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا
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 » دمیعمر با تو بودم اما با تو روز خوش ند هیحق من که  ستیحقم ن نیا

... آخه من چه گناهی کردم خدا ؟ سرم و با احتیاط بر می گردونم به سمتشون ... راه خودشونو پیدا کردند  اشکام

 !گوشیش تو دستشه 

 استیدر قلب تو يریشب م هیتو  «

 چون دلت اون جاست يگردینم بر

 يریدرگ یلیخ یآشوب یلیخ

 » ريیم يمعلومه که دار یلیخ

به مقصد فرانسه هر چه زودتر به گیت شماره  749مسافرین پرواز « : زنی از پشت بلندگو شنیده می شه  صداي

 »... مراجعه فرمایند  3ي 

... با پدرام دست می ده و اونو بغل می کنه ... همینطور عالیه و عمش و ... پدرش و تو آغوش می گیره  علی

علی ... وقتی به پونه می رسه چیزي بهش می گه و پونه هم سرش و به عالمت تایید حرفاش تکون می ده 

 ... دوباره سرش و بلند می کنه و توي جمعیت و نگاه می کنه 

 بریدم  ینیب یم یوقت یینجایتو ا یوقت ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا «

 » دمیعمر با تو بودم اما با تو روز خوش ند هیحق من که  ستیحقم ن نیا

از گشتن ناامید می شه چمدونشو بر می داره و از در شیشه اي عبور می کنه و براي همه دست تکون می  وقتی

فقط دارم از دور رفتن عشقمو تماشا می ... رم تا برم جلو اما نمی تونم یه قدم بر می دا... رفت ... می ره ... ده و 

و پشت شیشه می ایستم و به نقطه اي که براي  لوپونه و بقیه کم کم می رن اما من تازه می رم ج... کنم 

ودت مراقب قلبی که با خ... خدانگهدارت عشق من « : آخرین بار علی اونجا بود خیره می شم و زمزمه می کنم 

 »! ... بردي باش 

 بریدم  ینیب یم یوقت یینجایتو ا یوقت ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا «

 » دمیعمر با تو بودم اما با تو روز خوش ند هیحق من که  ستیحقم ن نیا

 )احسان خواجه امیري / این حقم نیست ( 

ي فرمون گذاشتم و اشکام دوباره سوار ماشین شدم و سرم و رو. حدود یک ربع از فرودگاه بیرون اومدم  بعد

از اون روز که تو سالن به علی خوردم ؟ از سفرمون به ! از کجا شروع شد ؟... به عقب برگشتم . جاري شد 

 .رسوندم و یه راست به اتاقم رفتم  نهنمی دونم چطوري خودم و به خو... از کی ؟ حالم خوب نبود ... مشهد ؟ 
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بعد از جستجوي زیاد ... اول خواستم بی اعتنا باشم ولی ول کن نبود . شد موقع صداي زنگ گوشیم بلند  همون

نگاه کردم به صفحه ي ... پونه بود ! گوشی و زیر جزوه هام پیدا کردم ولی تا خواستم جواب بدم قطع شد 

و یکی تاش از پونه است  3تا پیام که  4و ... تاش از علی بود  3تا میس کال که با کمال تعجب  17... گوشی 

 :بازش می کنم ... اش 

خیلی منتظر موندم ، می دونم که ... امروز یه جورایی مطمئن بودم که میاي و می بینمت ... سالم راحله  «

می خواستم بگم که منو حالل کنی و به پیشرفتت ادامه بدي ! اومدي ولی نمی دونم چرا خودتو پنهون کردي 

فراموش کن و خودتو درگیر این  وخواهش می کنم که من... باشی از صمیم قلبم آرزو می کنم که موفق ... 

 »خدانگهدار ! برام دعا کن ! احساس زود گذر نکن 

اس ام اس ... انتظار داشتم چی بگه ؟ ... توش ... خیال می کردم توش ... خوندن پیام دوباره داغ دلم تازه شد  با

کمی بعد پلکاي خیسم سنگین شد و خوابم برد ... خودم و انداختم تو تخت ... و پاك کردم و گوشی رو خاموش 

... 

***** 

ا جوابم و نمی دي ؟ می دونی دیروز تا حاال چند بار بهت زنگ زدم چر... ! با توام دختر ... راحله وایسا : پونه  -

آخه من نمی دونم ... دیگه داشتم مطمئن می شدم خودکشی کردي ! آخرشم که گوشیتو خاموش کردي ... ؟ 

 .... !!!!با تواما ... راحـــله ! نمی دي  باین گوشی المصب و با چه هدفی خریدي ؟ همیشه یا خاموشه یا جوا

 ...سرم داره منفجر میشه ! میشه انقدر حرف نزنی ؟ اصال حوصله ندارم : ن م -

 می موندي خونه بهتر نبود ؟! ... با این حال خرابت چجوري اومدي دانشگاه ؟: پونه  -

 !حداقل اینجا یکم سرم گرم میشه ، کمتر فکر و خیال میاد سراغم ... تو خونه بدتر حوصلم سر می رفت : من  -

انقدر گند دماغ ... راستی ، مائده هنوز تصمیم نگرفته ؟ واهللا پدرام این روزا اصال حال و حوصله نداره  :پونه  -

یه هفته است اصال مائده رو ندیده ! بچمون داره از دست می ره ... ! االن دیگه یه هفته شده ها ... شده که نگو 

 ...اَه ... با تواما ... راحلــــ ـــه .. .؟  نیستبس ! و جلوش آفتابی نشده تا مائده قشنگ فکر کنه 

 راضی شدي ؟... امشب با مائده حرف می زنم : من  -

 ...ایول خیلی گلی : پونه  -
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از پشت سر صداي پچ پچاي مرجان و بقیه ... کالس می شیم و با پونه سر جاي همیشگیمون می شینیم  وارد

ی نکنم تا اعصابم از اینی که هست خرد تر نشه ، سعی می کنم بهش توجه... ي دختراي کالس و می شنوم 

 !ولی انگار این دختر خودش دنبال شر می گرده 

ــه : مرجان  - خوب هستید ؟! سالم راحله خــــانم ... بـ 

 امروز چه کرمی به جونت افتاده ؟... ببینم مرجان : پونه  -

 کی با تو حرف زد ؟... ایششش : مرجان  -

 !بخواي امروز به پر و پاي راحله بپیچی ، من می دونم و تو : پونه  -

 نکنه فرهاد خان دست رد به سینشون زده ؟... چی شده ؟ خانم اعصابشون متشنّجه ؟ آو ... اوه : مرجان  -

 هیچ معلوم هست چی واسه خودت وِر وِر می کنی ؟: پونه  -

اما بقیه بودن و دیدن که این خانمِ به ظاهر متین داشتن چه ...  از قضا شما اون روز تشریف نداشتید: مرجان  -

 !دل و قلوه اي می دادن 

 ...حرف دهنت و بفهم دختره ي : پونه  -

 !ارزششو نداره بهش نگاه کنی چه برسه باهاش هم کالم شی ... ولش کن پونه : من  -

 .شروع شد اومدن استاد حقیقی به کالس همه ي بچه ها ساکت شدند و کالس  با

***** 

 .پونه از کالس بیرون اومدیم  با

 ببینم ، این دختره مرجان داشت چی می گفت ؟: پونه  -

چند روز پیش با کاشفی داشتیم سالم و احوال پرسی می کردیم بینشم یه لبخند ... چرت و پرت : من  -

 !معمولی زد همین 

 ... حرصیم کرده ناجور ! اون چشماشم در بیارم  بزنم لهش کنم ،... کال این دختره مشکل داره : پونه  -

 ! فعال بیا از این جا بریم که خیلی از سنگینیِ این نگاها بدم میاد : من  -

 !نکنه همه ي این نگاها هم زیر سر مرجانه ؟) : با حیرت ( پونه  -

 : ...من  -

 ! نفر بازي می کنه ؟یعنی چی که داره با آبروي دو ! ... می کشمش ) : با عصبانیت ( پونه  -

 !لج کرده : من  -
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 حرف حسابش چیه ؟: پونه  -

مثال می خواسته کاشفی رو تور کنه ، فکر می کنه االن من رقیبشم یا چه می دونم ... هه ) : با پوزخند ( من  -

 !، فکر می کنه من قاپشو دزدیدم 

... ي اونم بدون هیچ گناهی به این ماجرا باز شده پا... راحله تو باید با کاشفی صحبت کنی ! ... دیوانه : پونه  -

این مرجانم که زده به سیم آخر و پاشو کرده تو یه کفش تا تو رو از ! خبرا خیلی زود تو دانشگاه می پیچه 

 !صحبت سر آبروي دو نفره ...  نیباید با کاشفی حرف بز! میدون به خیال خودش به در کنه 

 !هاش صحبت کنم باید با... راست می گی : من  -

 !منم سعی می کنم با این مرجان بی منطق ، منطقی صحبت کنم تا از خر شیطون پایین بیاد : پونه  -

 ...ممنون پونه : من  -

 ...یادت نره امشب با مائده صحبت کنی ... البته شما هم از خجالت ما در میاي : پونه  -

 !چشـــم : من  -

***** 

بدون توجه به من ... مثل چند روز گذشته تو فکر بود ... که مائده وارد اتاق شد  با گوشیم ور می رفتم داشتم

فکر کنم االن موقعیت خوبی باشه تا باهاش حرف ! رفت روي تختش دراز کشید و نگاهش و به سقف دوخت 

 ...بزنم 

 مائده ؟: من  -

 :و می بنده و در همون حالتی که هست شروع می کنه به حرف زدن  چشماش

نگران بودم و مضطرب ... شبی که قرار بود بیان خواستگاري یه احساسی داشتم که نمی فهمیدمش : مائده  -

انگار منتظر این ... انگار دوست داشتم که بیان ... یه جور خوشحالی ... یه احساس دیگم کنارش بود ... اما 

... مجذوب حرف زدنش ... شدم  جذوبشوقتی بهم ابراز عالقه کرد بدون اغراق می تونم بگم م! لحظه بودم 

چشماش کلی حرف داشت ... غرق شدم توي نگاهش ! مجذوب احساس زیباش ... مجذوب نوع بیان احساسش 

نمی تونستم راحت این ! قلبم با دیدن چشماش تند می زد ... دوست داشتن و از توش می تونستم بخونم ... 

ریشه دونده بود و االن ریشه هاش اونقدر قوي شده بود که  نمحسی که از چند ماه پیش درو. حسو قبول کنم 

... من از خیلی وقت پیش وجود این حس جدید و تو خودم درك کردم ... آره ! جایی براي انکارش نمونده بود 
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همونطور که االن می ! اما نمی خواستم باورش کنم چون می ترسیدم ! حسی که تا حاال تجربش نکرده بودم 

 .ترسم 

خیلی زیاد ، ! دوسش دارم ! از آینده می ترسم راحله « : و باز کرد و نگاهش و چرخوند سمتم و گفت  ماشچش

بازم دارم فرار می ... یا شایدم ... نمی فهمم چمه ! جوري که تو همین هفته اي که ندیدمش یه جوراي داغونم 

 »! کنم 

 ...با یه حرکت تو آغوشم گرفتمش . شدم و به سمتش رفتم  بلند

 ...عاشق شدنت مبارك خواهري : من  -

***** 

رفتن علی که غم بزرگی رو به دلم گذاشت ، این موضوع اولین چیزي بود که به معناي واقعی شادي رو به  بعد

 ... ! جواب مثبت مائده به پدرام ... دلم برگردوند 

ینا خانم زنگ زد و بهشون خبر داد و بعد از اون شبی که مائده برام حرف زد با جواب مثبتش ، مامان به م روز

... هفته ي بعدش هم با هم عقد کردند ... اونا براي آخر هفته یه قرار دیگه گذاشتن و پدرام و مائده نامزد شدن 

 ... تلخی ، کامم رو شیرین کرد  مهاتفاقایی که بعد این ه! همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد 

پدرام شبِ عقد کنون به معناي واقعی تو افق سیر می کرد و یه ... ممنونم  چیز خوبه و خدا رو از این بابت همه

مائده توي اون لباس ساده و سفید و اون چادر سفیدي که به ... لحظه هم لبخند از روي لباش کنار نمی رفت 

ا سکه و ت 14مهریش با خواست خودش ...  ودندهر دو شاد شاد ب... سر داشت واقعا خوشگل و دلنشین شده بود 

بار سوم بله گفت و همه حتی پدرام داشتن کف می زدند و این . تا شاخه گل رز و یه سفر به کربال بود  1376

باعث شد همه ي مهمونا از این رفتار ساده و این همه خوشحالی زاید الوصف پدرام به خنده بیفتند و جمع 

 ! شادمون ، شاد تر بشه 

مراسم فوق ... عروسش کرد و مائده هم با لپاي گل افتاده همین کار و کرد  با عشق حلقه رو تو دست تازه پدرام

پونه هم با سر و کله زدناش با پدرام و خواهر شوهر بازي هاي نمایشیش براي مائده لبخند ... العاده اي بود 

براشون از خدا  از صمیم قلبم... به قلبم برگشت  هبعد از تقریبا یه ماه ، شادي دوبار... روي لبامون میاورد 

 ...خوشبختی رو می خوام 

***** 

 !بعد کالس برو باهاش صحبت کن ... االن با کاشفی کالس داریم : پونه  -
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 ...باشه : من  -

با پونه سر ! می خوام مرجان و خفه کنم ... دارم دیوونه می شم ... کالس می شیم و دوباره سنگینیِ نگاها  وارد

 :بازم نیش و کنایه هاي مرجان شروع میشه . دن استاد می شیم جامون می شینیم و منتظر اوم

اگه میشه برام توضیح ... ببخشید خــانم رادمنش ؟ من از امتحان جلسه قبل یه سري مشکل دارم : مرجان  -

 !بدید 

 از کی تا حاال تو درس خون شدي ؟) : با عصبانیت ( پونه  -

مگه آقاي کاشفی نگفتن سواالمونو از رادمنش بپرسیم ؟ حاال منم ! خیلی توپت پره پونه جون ... اوه : مرجان  -

 راستی ، آقاي کاشفی حالشون چطوره ؟ بازم با هم احوال پرسی کردید ؟... سوال دارم ، مشکلیه ؟ 

درستش اینه که باید جواب مرجان و بدم ولی اصال حوصله ي جواب ... پچ پچ بقیه به گوشم می رسه  صداي

 .کاشفی وارد کالس میشه و همه از جاشون بلند میشن ... سرم دوباره درد گرفته ! دادن ندارم 

***** 

 . با پونه به سمت کاشفی می ریم ... تموم میشه و بچه ها یکی یکی از کالس خارج میشن  کالس

 !استاد ، باید باهاتون صحبت کنم : من  -

 راجع به چی ؟) : با تعجب ( کاشفی  -

 ...م یه موضوع مه: من  -

 !من یه کالس دیگه دارم ، بعد از اون در خدمتم ... بسیار خب : کاشفی  -

 ...توي دانشگاه نباشه بهتره : پونه  -

 »! منتظرم » ... « توي رستورانِ  12ساعت « : نگاهی به پونه می کنه و میگه  کاشفی

 !ممنون استاد : من  -

 )و از کالس بیرون میره (  ...فعال ! خواهش می کنم ) : با لبخند ( کاشفی  -

خوش به حال زنش ... جاي برادري واقعا برازندستا ) ... و با نیش باز ادامه می ده ... ! ( خوبه قبول کرد : پونه  -

! 

 !االن کالس بعدي شروع میشه ... بیا بریم : من  -

***** 

 ماشین آوردي ؟: من  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ١٤٨ 

پدرام دیگه بهم ... ماشینم کجا بود ؟ ماشین دیگه صبح تا شب در بست در اختیار مائده خانمه ... نه بابا : پونه  -

 ... )و نمایشی پشت چشم نازك کرد ( نمی ده 

 ... از االن بخواي خواهر شوهر بازي در بیاري من می دونم و توها ) : با خنده ( من  -

 !حاال چه کنیم ؟ ماشین تو هم حتما تعمیرگاهه ؟... اریک تره گردن ما از مو هم ب: پونه  -

 از کجا فهمیدي ؟) : با خنده ( من  -

 !تو رو خدا این ماشین قراضتو رد کن بره ، به جاش یه دونه ماشین توپِ خوشگل بخر ... ایششش : پونه  -

 االن پیاده بریم تا اونجا ؟: من  -

بذار یه کم پیاده روي کنیم معدمون خالی ... االنم موقع ناهاره ! صله نیست دو تا خیابون که بیشتر فا: پونه  -

 ...باشه ، اونجا دلی از عزا به حساب کاشفی جون در بیاریم 

اصال چه معلوم صحبتامون انقدر طول بکشه که به ! مگه پولش زیادي کرده بیاد پول غذاي تو رو بده ؟: من  -

 ناهار برسه ؟ 

 !باید یه ربعه خودمون و برسونیم  11 بیا بریم که با خط حاال فعال: پونه  -

***** 

کاشفی از جاش بلند میشه و بعد از ... یه نگاه کلی می اندازیم و کاشفی رو می بینیم ... رستوران میشیم  وارد

 ... سالم و احوال پرسی ما رو دعوت به نشستن می کنه 

 چی میل دارید ؟: کاشفی  -

 ...سر صحبتامون بهتره بریم : من  -

موقع پونه یه نیشگول ریز از پاهام می گیره که صورتم از درد جمع می شه و یه چشم غره ي اساسی  همون

 .بهش میرم 

 ! خشک و خالیم که نمی شه ) : با خنده اي که سعی در پنهون کردنش داره ( کاشفی  -

 . تا قهوه و کیک شکالتی سفارش می ده  3و صدا می زنه و  گارسون

 راجع به چی می خواستید با من حرف بزنید ؟! فکر کنم دیگه االن میشه صحبت کرد : کاشفی  -

که انگار منتظر همین سواله بدون اینکه من حرف بزنم سیر تا پیاز ماجرا رو براي کاشفی تعریف می کنه و  پونه

ي در همش نشون دهنده ي کاشفی با دقت به حرفاي پونه گوش می ده و اخما. یه کلمه هم جا نمی اندازه 

 ! اینه که داره به چیزي فکر می کنه 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ١٤٩ 

 »مگه قرار نبود من حرف بزنم ؟ « : آروم بهش می گم . پونه که تموم میشه یه نفس عمیق می کشه  حرفاي

 !حاال من گفتم ، تازه من خیلی بهتر از تو توضیح دادم ... ایششش : پونه  -

من هیچوقت فکرشم نمی کردم این مشکل و براتون به « : می گه  سرش و بلند می کنه و رو به من کاشفی

 »! ازتون عذر می خوام ... وجود بیارم خانم رادمنش 

 ...شما رفتار نادرستی نکردید ! نه خواهش می کنم : من  -

 چون توي این مدت مشکلی... من بیشتر نگران شما هستم ... با این اوصاف باید یه فکر جدي کرد : کاشفی  -

خودتون تصمیمی گرفتین ؟ من هر کاري از دستم بر بیاد ... براي من پیش نیومده و فقط شما اذیت شدید 

 ) وزهو با لبخند جذابی نگاهشو به ما می د! ( انجام می دم ، براي هر دومون 

 !فقط فعال گفتیم شما رو در جریان بذاریم ... ما هنوز تصمیمی نگرفتیم ! نه ... خب : من  -

 !قهوتون و بخورید تا سرد نشده ... خب ، فعال دیگه بهش فکر نکنید ... کار خوبی کردید : شفی کا -

 خیلی ممنون: من  -

 !منم براي این موضوع یه فکري می کنم : کاشفی  -

***** 

 روز بعد 3

همونطور که داشتیم از سالن رد می شدیم شنیدم یکی داره ... که تموم شد با پونه راهی محوطه شدیم  کالس

 ...صدام می کنه ، اونم با صداي نسبتا بلند 

 !راحـــله خانم ... خانم رادمنش : صدا  -

دیدم که کاشفی تعجب برگشتم سمت صداي مردونه اي که خیلی هم آشنا بود و با چشماي از حدقه در اومده  با

 !داره با اسم کوچیک اونم با صداي بلند و بدتر از همه توي اون همه شلوغی سالن منو صدا می زنه 

ما ! پونه هم دست کمی از من نداشت ... از تعجب باز مونده بود و چشمام کم مونده بود از جاش در بیاد  دهنم

 رف نمی زدیم ؟ این چرا اینجوري می کنه ؟ مگه سه روز پیش راجع به سوء تفاهمی که پیش اومده بود ح

که رسید بدون توجه به اون همه چشم درشت شده اي که از هر طرف ما رو زیر نظر داشتند و انگار  بهمون

داشتن یه صحنه ي هیجان انگیز و عجیب و می دیدن با همون صداي نسبتا بلند که االن کمی آروم تر شده 

دوست ... ؟ عمه خوبه ؟ بابات چطوره ؟ نمی دونی چقدر کار سرم ریخته سالم راحله ، خوبی « : بود گفت 
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سالم خانم کبیري ، خوبید ؟ ) ... بعد رو کرد به پونه و گفت ! ( داشتم همین چند روز پیش بیام بهشون سر بزنم 

« 

خوبم ... سالم آقاي کاشفی « : که تازه به خودش اومده بود و انگار یه چیزایی حالیش شده بود گفت  پونه

اتفاقا همین االن می خواستم به راحله بگم ، تو که پسر داییت استادته چرا میاي سرِ کالس می شینی ! ممنون 

 »! حاال که دیگه خودتون اومدید ! ؟ وظیفشه بهت نمره بده 

 راحله ؟ مگه نه! پسر داییش هستم که باشم ، ربطی نداره بخوام پارتی بازي کنم ... حرفا می زنید : کاشفی  -

... دختر عمه ؟ ... پسر دایی ؟ ... که هنوز تو شوك بودم مغزم شروع به حالجیِ حرفاي کاشفی و پونه کرد  من

این ! فرهاد راست می گه پونه « : براي اینکه نقشه ي کاشفی رو خراب نکنم سریع به خودم اومدم و گفتم 

 »! دلیل نمیشه بخواد بین من و بچه هاي دیگه فرق بذاره 

 ...نقشمون خوب داشت پیش می رفت  انگار

 !خیلی خب بابا ، پسر دایی و دختر عمه چه طرف همدیگه رو هم می گیرند ... اوه : پونه  -

من « : که چشماش داشت از این بازیی که راه انداخته بود می خندید با یه لبخند رو به ما تو تا گفت  کاشفی

به عمه سالم گرم منو برسون و بگو در اسرع وقت مزاحم ... ی بینمت بعدا م! کالس دارم ... دیگه باید برم 

 »فعال خداحافظ ... میشم 

نفر دور ما  10دست کم ... و پونه با هم از کاشفی خداحافظی کردیم و یه نگاه به دور و اطرافمون انداختیم  من

داشتم تو دلم به کاشفی واسه ي این .. .جمع شده بودند و داشتند به تاتري که راه انداخته بودیم نگاه می کردند 

بودند به نصف روز نکشیده کل دانشگاه با خبر  حنهوقتی این همه آدم شاهد این ص... فکرش آفرین می گفتم 

 ...می شد 

براي حل کردن موضوع مسخره اي که باعث و بانیش مرجان بود فکر خوبی کرده بود اما از این به بعد  کاشفی

از طرفی هم مائده که از همه جا بی خبر بود و باید خبردار ... ردیم و این اصال خوب نبود باید نقش بازي می ک

 ... خداروشکر امروز مائده کالس نداشت ... می کردیم 

 ... پونه سریع از بین اون همه نگاه متعجب گذشتیم و وارد محوطه شدیم  با

من کم ... ایول داره به خدا ! رسید همچین فکري بکنه به عقل جنّم نمی ... این کاشفی عجب زبلیه ها : پونه  -

 !با یه هنر پیشه ي حرفه اي طرفیم ! کم داشتم شک می کردم نکنه واقعا پسر داییته و بروز ندادي 

 ! من که تا چند دقیقه هنگ بودم : من  -
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 ...قیافت خیلی ضایع بود ... آره : پونه  -

 !خیلی ممنون بابت تعریفت : من  -

 ولی قیافه ي مرجان و دیدي ؟! خواهش می کنم : ه پون -

 مگه مرجانم اونجا بود ؟: من  -

 ! قیافش وا رفته بود عینِ ماست ! من داشتم از خوشی می مردم ... واااي آررره : پونه  -

 ...دومون خندیدیم و از دانشگاه خارج شدیم  هر

***** 

دیگه همه ي بچه هاي دانشگاه باورشون شده ... م می گذره روزي از اون بازیی که تو دانشگاه راه انداختی چند

از طرفی ازش ممنون بودم که این ... از اون روز تا حاال نشد با خود کاشفی صحبت کنم ! کاشفی پسر داییمه 

وقتایی که ... جدیدي که راه انداخت  يِموضوع رو فیصله داد و از طرفی ازش شاکی بودم به خاطر این باز

فکر می کنند چون مثال باهاش فامیلم باید رفتار عجیب و غریبی ... دارم زیر نگاهاي بچه هام  باهاش کالس

... از طرفی هم مجبورم وقتی تو محیط دانشگاه می بینمش باهاش صمیمی برخورد کنم ! باهام داشته باشه 

 !اصال اوضاعیــه 

از نگاه هاي گاه ... بودند روي رفتار ما دو تا کالس کاشفی بودیم و مثل همیشه چند نفر از دخترا زوم کرده  سر

کاشفی با یه خسته نباشید کالس و ترك می کنه و چند تا از دخترا دورم حلقه می زنند ... ! و بیگاهشون کالفم 

 ... 

 !دنیا چقـــدر کوچیکه ! من هنوزم باورم نمی شه کاشفی پسر داییت باشه ... واااي : آزیتا  -

 !کوفتت بشه راحله ... من تازه داشتم عاشق می شدم ) : با قیافه ي شکست خورده ( شیرین  -

 هیچ معلوم هست چی میگی ؟) : با تعجب ( من  -

 ...مثل همه ي رمانا چند روز دیگه میاد خواستگاریت ... آره دیگه : شیرین  -

 !پوزخندي میزنه و از کالس خارج می شه  مرجان

 ا اون روز سر امتحان باهات اینجوري کرد ؟پس چر: شمیم  -

 !یعنی نمی دونی ؟ خب می خواسته حساب کار دست همه بیاد : آزیتا  -

نباید اون روز باهات اینجوري ! ولی پسر داییت یه جوریه ... راحله جون ، ببخشید اینجوري می گما : شمیم  -

 ...رفتار می کرد 
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نه اینکه این پسر داییِ راحله خیلی به حقوق مساوي بین دانشجو آخه می دونی چیه شمیم جون ؟ : پونه  -

 ...هاش اهمیت می ده ، خواسته از همون اول بگه تبعیضی در کار نیست 

 ...ولی کوفتت بشه راحله : شیرین  -

 ...اَاَاَاَه : با هم گفتیم  همه

***** 

طبق معمول ماشین نداشتم و قرار بود ... تموم شده بود و داشتیم با پونه از دانشگاه بیرون می اومدیم  کالسمون

کاشفی ... سرمون و بلند کردیم و به راننده نگاه کردیم ... ماشینی جلو پاهامون ترمز کرد ... پدرام بیاد دنبالمون 

 !پشت فرمون نشسته 

 ...سالم خانما : کاشفی  -

 سالم: نه من و پو -

 !اگه ماشین ندارید برسونمتون ؟: کاشفی  -

 !برادرم میان ، ممنون ... نه : پونه  -

 !پس اگه اجازه بدید من دختر عمه مو برسونم : کاشفی  -

چند تا دانشجو داشتند ... تعجب به چشماي خندون کاشفی نگاه کردم و بعد دور و اطرافم و از نظر گذروندم  با

 ...رد می شدند 

 !از خود راحله بپرسید ... نمی دونم : پونه  -

 ...می رسونمت راحله ! من کالسم تموم شده : کاشفی  -

 ...آخه : من  -

 ...کارت دارم ) : با صداي آرومتر ( کاشفی  -

رو کرد به من و ... نگاه به کاشفی و یه نگاه به پونه کردم که داشت با تعجب به من و اون نگاه می کرد  یه

و ازمون ( » ! بعدا سیر تا پیاز ماجرا رو برام می گی ) ... و در گوشم گفت ... ( انگار باید بري « : گفت 

 ... )خداحافظی می کنه و دور میشه 

در جلو رو باز می کنم و ... انگار چاره اي نیست ... به کاشفی که منتظره نگاه می اندازم ... دلش خوشه ها  اینم

 !می کنه سوار می شم و کاشفی حرکت 

 گشنت نیست ؟ چطوره بریم یه چیزي بخوریم ؟: کاشفی  -
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این چرا انقدر زود صمیمی شده ؟ اینجا که ... تعجب یه نگاه به کاشفی و یه نگاه به درون ماشین می اندازم  با

 »چیزي شده ؟ « : اونم با یه نگاه سوالی نگام می کنه و می گه ! کسی نیست 

 »! پس الزم نیست نقش بازي کنید ! اینجا که کسی نیست « : و به زبون میارم  فکرم

 نقش ؟ چه نقشی ؟) : با تعجب ( کاشفی  -

 !همین که صمیمی برخورد می کنید ) : با تعجب ( من  -

 !اگه دوست نداري بازم رسمی حرف می زنم : کاشفی  -

 ... مشکلی نیست ... مشکلی ... خب ... خب : من  -

پس بهتره بریم یه چیزي بخوریم ، چون من از صبح تا « : که انگار از خداش بوده تا من اینو بگم میگه  کاشفی

 »! روده بزرگه داره کوچیکه رو می خوره ... حاال روي پا بودم و انقدر خسته شدم که نگو 

... ولی آقاي کاشفی  «: که به شدت از این همه صمیمیت متحیر بودم و دهنم باز مونده بود به زور گفتم  من

 »... خانوادم نگران می شن ... من باید برم خونه 

 !من فرهادم : کاشفی  -

 »! آقا فرهاد ، من باید برم خونه « : تو هم کشیدم و با همون اخم گفتم  ابروهامو

اهار و یعنی نمیشه زنگ بزنی به خونه و بگی ن... یعنی « : که مثل بادکنک بادش خالی شده بود گفت  کاشفی

 »بیرون می خوري و یه کم دیرتر میاي ؟ 

 ...کمی سکوت کردم و مردد به جلو خیره شدم ... بودم چی بگم  مونده

 نمیشه ؟: کاشفی  -

 چی بگم ؟: من  -

 ...پس یه زنگ بزن و بگو دو ساعت دیرتر میاي ) : با خوشحالی ( کاشفی  -

 دو ســـاعت ؟) : با حیرت ( من  -

 !کاري دارم که باید بهت بگم ... گفتم که ... ه دیگه خب آر: کاشفی  -

 !خب االن بگید : من  -

 !لطفا زنگ بزن ! اینجا نمیشه ... نه : کاشفی  -

 ...بسیار خب ) : با کالفگی ( من  -

 !ممنونم ) : با لبخند ( کاشفی  -
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جلوي یه رستوران نگه داشت و  کاشفی... خونه زنگ زدم و گفتم دیرتر میام و واسه ي ناهار منتظرم نمونن  به

 ...با هم پیاده شدیم 

ببخشید آقا ، همه ي « : یه گارسون اومد جلو و گفت . رستوران زیبا و شلوغی بود . رستوران شدیم  وارد

 »! میزامون پر شده 

 !من براي این ساعت یه میز رزرو کردم : کاشفی  -

 ه براش میزم رزرو کرده ، اونم تو همچین رستورانی ؟چه مطلبیه ک... با تعجب بهش نگاه می کنم ...  اوه

 ؟؟... آقاي : گارسون  -

 !کاشفی هستم : کاشفی  -

بفرمایید آقاي کاشفی ، از این طرف ! بله درسته « : یه نگاه به دفترچه ي تو دستش می اندازه و میگه  گارسون

 »... لطفا 

پشت میز شکیل و زیبایی که روي اون یه . اه افتادیم هم به سمت میزي که از قضا از قبل رزرو شده بود ر با

 .همون گارسون ازمون سفارش گرفت و رفت . گلدون که توش دو تا شاخه گل رز بود ، نشستیم 

... و بهش دادم  20در یه نگاه کلی نمره ي . به اطراف چرخوندم و محیط رستوران و آنالیز کردم  سرمو

... می گذروندم ، نگام با یه جفت چشم مشکیِ براقِ خندون برخورد کرد همونطور که داشتم اطراف و از نظر 

، گوشه ي لبش لبخندي بود  دمبهش نگاه کر. سرمو انداختم پایین ولی هنوز سنگینیِ نگاشو حس می کردم 

 !که تا حاال ندیده بودم 

 هوا گرمه ؟: کاشفی  -

 »! هوا که خیلی خوبه ... چطور ؟ ... نه « : چشمایی که شیطونی توشون موج می زد نگاه کردم و گفتم  به

 !آخه خیلی عرق کردي فکر کردم هوا گرمه : کاشفی  -

با اخم ... زل زده به من ... تقصیر خودشه ... خیسِ عرق بودم ! راست می گفت ... به پیشونیم کشیدم  دستی

 »نمی خوایید بگید ؟ « : نگاش کردم و گفتم 

 چی رو ؟: کاشفی  -

 ...انگار امروز یه چیزیش شده ها  این

 !همون حرفتون که می خواستید بگید : من  -

 !صبر کن اول یه چیزي بخوریم ، بعدش عرض می کنم ... دیر نمیشه ... آهــان : کاشفی  -
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 !ها رو آوردند و ما مشغول شدیم  غذا

 چرا ازدواج نکردي ؟: کاشفی  -

 ؟از کجا مطمئنید که ازدواج نکردم : من  -

 !چون حلقه اي تو دستت نمی بینم : کاشفی  -

همه که حلقه دستشون « : یه کم ضایع شدم ولی به روي خودم نیاوردم و گفتم ... دست چپم نگاه کردم  به

 »! نمی کنن 

 !اما خیلی کم پیش میاد ) : با لبخند ( کاشفی  -

 !چه معلوم ؟ شاید منم جزو همون کم ها باشم : من  -

 !ی من تا حاال ندیدم همسرت بیاد دنبالت ول: کاشفی  -

 مگه شما مسئول ایاب و ذهابِ دانشجوهایید ؟) : با حرص ( من  -

 !من فقط یه سوال کردم خانم ... خیر ) : با خنده ( کاشفی  -

 !ازدواج نکردم ... خیر : من  -

 پرسیدم چرا ؟! منم اینو می دونستم : کاشفی  -

 !می کنم به شما ربطی داشته باشه با عرض معذرت ، فکر ن: من  -

 ! بله درسته ) : با خنده ( کاشفی  -

 خودتون چی ؟ ازدواج نکردید ؟ : من  -

 ...خیر : کاشفی  -

 خب نمی خوایید حرفتون و بگید ؟: من  -

 !من عادت ندارم موقعِ غذا خوردن حرف بزنم : کاشفی  -

 ! می گه بزنم چشماشو از کاسه در بیارما  شیطونه

 تا االن من داشتم حرف می زدم ؟: من  -

حاال هم بهتره ! ... من منظورم حرفاي مهم بود خانم ! ) : با خنده اي که سعی داشت کنترلش کنه ( کاشفی  -

 !غذاتون و بخورید تا بعد از غذا مفصل صحبت کنیم 

وردن ؟ یه نگا بهش کردم این هنوز جا داره براي خ... که تموم شد ، دو تا قهوه و کیک سفارش داد  غذامون

 !الغر بود و متناسب ، بهش نمی اومد پر خور باشه 
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حاال بگید ، چون من باید نیم ساعت دیگه راه ! ناهار خوردیم ... خب « : که دور شد رو بهش گفتم  گارسون

 »! بیفتم 

 تا حاال کسی بهت گفته خیلی عجولی ؟: کاشفی  -

 و تا حاال کسی به شما گفته خیلی لجبازید ؟: من  -

 !بله ، خیلیا ) : با لبخند ( کاشفی  -

خواهشا اگه ! من واقعا باید تا چند دقیقه ي دیگه برم ! آقاي کاشفی ، لطفا شوخی رو تمومش کنید : من  -

 !حرفی هست بزنید و اگه هم نیست بابت غذا ممنون 

 »! می گم ! لطفا بشین « : شدم که گفت  و برداشتم و از جام بلند کیفم

 »! منتظرم « : و گفتم  نشستم

خب بهتره از اونجایی شروع کنم که خیلی ! گفتنش یه مقدار سخته « : سرش و انداخت پایین و گفت  کاشفی

درست از زمانی که با یه ... خیلی وقته کمبود کسی رو تو زندگیم حس می کنم ! وقته احساس عجیبی دارم 

که حداقل تو نظر من اونو از  چیزيیه ... یه چیزي توي این دختر با بقیه ي آدما فرق داشت ! تر آشنا شدم دخ

 »... بقیه متمایز می کرد 

فرهاد ... من « : کاشفی نفسی تازه کرد و گفت ... سفارش ها رو آورد و بعد از چیدن اونها ، رفت  گارسون

 »... شدم ، براي اولین بار نتونستم نگاه ازش بگیرم کاشفی ، که هیچوقت به دختري خیره نمی 

با وجود ... دستام سرد شده بود ... از معرفی اون دختر توسط کاشفی می ترسیدم ... جورایی حس بدي داشتم  یه

 :حال بدم گذاشتم که ادامه بده 

من دیگه خودم ... شکال داشت اما یه جاي کار ا! یه اتفاق شیرین ... ورودش به زندگیم یه اتفاق بود : کاشفی  -

شب ها به ! حسی که درونم به وجود اومده بود و تا حاال هیچوقت نداشتم ... عوض شده بودم ... و نمی شناختم 

از خواب بلند می شدم روزم و فقط به شوق  هچهره ي اون دختر فکر می کردم و می خوابیدم و روز بعدش ک

خودمم نمی ... کی ؟ ... اون شده بود شب و روز من ! روع می کردم دوباره دیدن اون ، توي سالن دانشگاه ش

منم می دونستم ... یعنی فقط منو به چشم یه استاد می دید ... اما مشکل اینجا بود که اون منو نمی دید ! دونم 

 ! ...از این ازش داشته باشم  شترنباید انتظار بی

با خودم کلنجار می رفتم که چطور بهش ... ش کرده بود اون دختر چشم قهوه اي منو مجذوب خود: کاشفی  -

توي ... تا اینکه یه روز ازم کمک خواست ... نزدیک بشم و بهش از احساسی که درونم ریشه دونده بود ، بگم 
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اون بازیی که راه انداختم ، همه مطمئن  اب... اونم فقط به خاطر من ... دانشگاه براش ایجاد مشکل کرده بودند 

و چقدر حس خوبی بود که حتی توي یه فیلم که خودم کارگردانش بودم ، شده بودم ... که پسر عمه اشم شدند 

شاید قدم خیلی کوچیکی بود اما باعث شد بهونه اي باشه تا باهاش صمیمی تر ... یکی از نزدیکان اون دختر 

... از احساسم ... صمیم گرفتم بهش بگم دیروز ت... برداشتن قدم بلند تر و دشوار تر  يباشم و مقدمه اي باشه برا

به دختري که برام شده حکم بیدار شدن براي زندگی و اون دختر االن ... از چیزي که بهش می گن عشق 

 !درست در یک قدمی من و رو به روم نشسته و نمی دونه تو قلبم چه آشوبی راه انداخته 

کاشفی عاشق من شده ؟ اما ... نمی تونستم بکنم  فقط بهش خیره شده بودم و هیچ کاري... شده بودم  خشک

مگه توي طول روز چند بار همدیگه رو می دیدیم ... براي چی ؟ مگه ما غیر از یه استاد و شاگرد ساده بودیم ؟ 

یعنی چی خدا ... غیر از این بود که حتی بعضی روزا اصال از چند کیلومتري هم همدیگه رو نمی دیدیم ؟ ... ؟ 

مرد چرا باید عاشق کسی بشه که خودش داره تو آتیش عشق یه نفر دیگه می سوزه ؟ چرا باید اونم  ؟ این.... 

؟ چرا ؟ خدایا ، مگه این عشق چیه ؟ من که ... مثل محمد ، مثل پونه ، مثل سیاوش ... یکی بشه مثل من 

نه ؟ چرا باید یه عمر داغ یه چرا اونم باید حسرت به دل بمو... !! پی نبردم  کمتشخودمم عاشق شدم هنوز به ح

 ... لحظه رو دلش بمونه ؟ فقط براي یه لحظه عاشقی 

بعد چند دقیقه اون بود که به خودش اومد و از ... اونم خشکش زده بود و تکون نمی خورد ... کردم  نگاهش

یستاد و گل رو به میز و دور زد و رو به روم ا. جاش بلند شد و از تو گلدون روي میز یه شاخه گل بیرون کشید 

 »با من ازدواج می کنی راحله ؟ « : سمتم گرفت و گفت 

به دستش که شاخه گل توش بود نگاه کردم ، ... تو چشماش نگرانی موج می زد ... باید بهش می گفتم ؟  چی

،  آب دهنم و قورت دادم تا شاید گلوي خشکم ، کمی تر بشه... به خودم اومدم ... دستش به وضوح می لرزید 

سرمو ... تونستم توي چشماش نگاه کنم  نمی... کیفم و از روي میز برداشتم و بلند شدم ... اما فایده اي نداشت 

 ...و به سمت در رستوران حرکت کردم » ! متاسفم « : انداختم پایین و فقط یه کلمه گفتم 

اهم می تونستم حدس بزنم بدون نگ... کنار خیابون قدم می زدم که ماشینی جلوي پام توقف کرد  داشتم

 ...از ماشین پیاده شد و ماشین و دور زد و در و برام باز کرد ... رانندش کیه 

 !می رسونمت ... سوار شو : کاشفی  -

 ...خودم می رم : من  -

 ...سوار شو ... این موقع ماشین گیر نمیاد : کاشفی  -
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سرم ... فضا برام سنگین بود ... نی پر کرده بود فضاي ماشین و آهنگ بی کالم غمگی... حرف سوار شدم  بدون

مگه من کار ! ... و از همون موقع که سوار شدم ، پایین انداخته بودم ، قصد نداشتم حتی یه میلیمتر بلند کنم 

... جوابش یه کلمه بود ... خودم کرده بودم ؟  اشقمگه من اونو ع... اشتباهی کرده بودم ؟ مگه من مقصر بودم ؟ 

پس اگه مقصر نیستم ، این حس عذاب وجدان چیه که داره مثل خوره وجودم و می ... من مقصر نیستم . ..نه 

 ! خوره ؟

سرمو بلند کردم تا ازش عذر بخوام اما با ... این آهنگ به شدت دل آدم و می سوزوند ... بود دلش گرفته  معلوم

... من دل بندت و شکوندم ؟ اما آخه ... خدایا ...  کاشفی داشت گریه می کرد ؟... چیزي که دیدم دهنم باز موند 

نگاهم و رو خودش حس کرد سرش و برگردوند و  تیوق... داشت بی صدا اشک می ریخت ... ! تقصیر من نبود 

 ...از آینه ي بغل مثال به پشت سر نگاه کرد 

من تا حاال گریه ي یه مرد و . ..کاشفی نباید جلوي من بشکنه ! نباید بشکنه ... دوباره انداختم پایین  سرمو

شب خواستگاري اون قطره اشک سمج و توي ... من گریه ي محمد و دیدم ! دیدم ... اما چرا ... ! ندیدم 

که توي چشماش برق می زد و  کیتوي تاریکی ویالي شمال اش... من اشک علی رو دیدم ... چشماش دیدم 

من ... تو زندگی من و عوض کردي ... ق خودت کردي و رفتی تو منو عاش... همش تقصیر توئه ! علی ... دیدم 

چرا دلم نمی خواد کاشفی گریه ... اما چرا اشک کاشفی با اونا برام فرق داره ؟ ... اشک علی و محمد و دیدم 

چرا دوست دارم اونو تو همون مقام استاد کاشفی که جلسه ي اول دیدم ، با همون ابرو هاي گره ... کنه ؟ 

 ه انگار به هیچ نحوي نمی شد گره هاش و باز کرد ببینم ؟ خورده ک

 »می تونم یه سوال ازت بپرسم ؟ « : افکارم غرق بودم که کاشفی گفت  تو

 ... توي گلوي اونم یه چیزي مثل همینه که توي گلوي منم گیر کرده ؟ ... مردونش خش دار بود  صداي

 !بپرس : من  -

و مهمتر از همه نمی ... مهم این بود که نمی خواستم فضا انقدر سنگین باشه ... نبود صیغه مفرده یا جمع  مهم

 ...خواستم کاشفی بغض تو گلوش باشه 

 پاي کس دیگه اي در میونه ؟: کاشفی  -

 : ...من  -

 !؟ می خوام بدونم امیدي برام هست یا نه... بهم بگو ! خواهش می کنم راحله : کاشفی  -
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تو می تونی بهترین زندگی رو کنار ! یعنی چی امیدي برات هست یا نه ؟ تو هنوز فرصت خیلی داري : من  -

 ... !کس دیگه اي داشته باشی 

 !چقدر قشنگه که دیگه فعالت و جمع نمی بندي : کاشفی  -

چرا انقدر صداش غمگین بود ؟ چرا دیگه مثل چند دقیقه ... قطره اشک از تو چشمام سر خورد و پایین افتاد  یه

 ي پیش نمی خندید ؟ 

 مگه نه ؟... پس پاي کسی در میون هست : کاشفی  -

.. .ي منو چجوري برداشت کرد ؟ فکر کرد براي علی گریه می کنم ؟ گریم براي چی بود ؟ براي علی یا  گریه

 ...یا غم دلِ فرهاد ؟ 

 !می بینی ؟ دنیا خیلی نامرده ... کسی رو دوست دارم که از قضا دوستم نداره ... آره : من  -

 ...دعا می کنم به عشقت برسی و خوشبخت بشی ... از امروز به بعد دعا می کنم که بهش برسی : کاشفی  -

 شید ؟ براي چی ؟قبول کرد ؟ تموم شد ؟ یعنی فرهاد خودش و کنار ک یعنی

 ...دعا می کنم به کسی برسی که لیاقت قلب پاك و مهربونت و داشته باشه ... منم برات دعا می کنم : من  -

اون موقع اصال به این فکر نمی کردم که چجوري راه خونمون و بلد بوده ... منو جلوي خونمون پیاده کرد  فرهاد

اون موقع فقط داشتم به این فکر می ... من یاد گرفته باشه  یا اینکه آدرس و شاید طیِ یه شیطنت و تعقیب

 نکنه خدا هم گریه اش گرفته بود ؟...  باریدبارون خیلی تند می ! کردم که کی بارون گرفت که من نفهمیدم ؟

نفهمیدم ماشینش حرکت کرد یا همونجا زیر بارون ، جلوي در ... اصال با فرهاد خداحافظی کردم یا نه  نفهمیدم

 ...اونم بدون وقفه ... فقط فهمیدم دل آسمون انقـــدر گرفته بود که تا صبح بارید ... خونمون ، موند 

***** 

 سال بعد 5

 ... ICUدکتر رادمنش ، ... ICUدکتر رادمنش ، : صدا  -

رده تغییري نک. وضیتش و چک کردم ... ساله  20یه جوون حدودا . بیماري که باالي سرش بودم نگاه کردم  به

اسمم و که توسط پیجر شنیدم ، سریع کارم و تموم کردم و به سمت . هرچه زودتر باید عمل می شد ... بود 

ICU  احتماال فرهاد کارم داشته . رفتم... 
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شب پیش طی یه  5ساله که  5،  4دختري . خانواده ي زهرا پشت در ایستاده بودند . شلوغ بود  ICU جلوي

مادر و پدرش تا منو دیدند از . شب وضیعتش تغییري نکرده بود  5کما بود و بعد حادثه ي رانندگی االن تو 

 .جاشون بلند شدند 

 ...توروخدا بگید زهراي من حالش چطوره ؟ خوب میشه دیگه ؟ نه ؟ ... خانم دکتر : مادر زهرا  -

 :بلند کردم و به چشماي اشکی و قرمزش نگاه کردم  سرمو

 ...ان شاء اهللا هرچه سریعتر به هوش میاد ...  توکلتون به خدا باشه: من  -

سال می  5اونم یه دختر بچه که سنش به زور به ... شب  5... خودمم به چیزي که گفتم ، اطمینان نداشتم  اما

فرهاد و مژگان ، یکی از پرستاراي بخش و آقاي دکتر عاصفی ، جراح مغز و ... وارد سی سی یو شدم ... رسید 

 .بهشون نزدیک شدم و سالم کردم . ر زهرا بودند اعصاب ، باال س

 وضعیتش تغییري کرده ؟... اتفاقی افتاده ؟ : من  -

 ...نه متاسفانه : فرهاد  -

 پس موضوع چیه ؟: من  -

 !جواب آزمایشاي جدید اصال چیز خوبی نمیگه : دکتر عاصفی  -

 یعنی چی ؟ میشه واضح صحبت کنید ؟: من  -

با خوندن هر کدوم بدنم . اشاره کرد و اون یه سري برگه ي آزمایش تو دستم گذاشت عاصفی به مژگان  دکتر

با چشمایی که تار می دید به فرهاد نگاه ... مرگ مغزي ؟ ... نه ... واي خداي من . سردتر و سردتر می شد 

 .کردم 

 یعنی هیچ امیدي نیست ؟: من  -

 !باید زودتر به خانوادش بگیم : دکتر عاصفی  -

بدون نگاه کردن به . به سرعت از اون محیط خارج شدم . نتونستم خودم و کنترل کنم و اشکام جاري شد  هدیگ

 .نگاه گریون مادر زهرا و نگاه نگران پدرش مستقیم به محوطه ي بیمارستان رفتم 

چند دقیقه . تم روي یکی از نیمکتا نشستم و سرم و تو دستام گرف... چرا باید اینجوري بشه ؟ ... حیف بود  زهرا

هر وقت دلم مثل االن می گرفت و گریه ... همیشه همین بود ... می دونستم کیه ... بعد کسی کنارم نشست 

 ... می کردم ، میومد تا دلداریم بده 

 خوبی راحله ؟: فرهاد  -
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 چرا ؟... اون حتی هنوز مدرسه نرفته ... اون هنوز زندگی نکرده ... آخه چرا زهرا ؟ اون خیلی کوچیکه : من  -

وقتی خدا خواسته حتما یه حکمتی تو این اتفاق هست که ... خدا اینجور خواسته ... آروم باش راحله : فرهاد  -

نفر دیگه زندگی  6،  5همین زهرا کوچولو بتونه به  اما شاید... آره ، زهرا حیف بود ... من و تو نمی فهمیم 

 !ببخشه 

 :نگاه گریون به صورتش نگاه کردم  با

 معلومه چی می گی ؟ نمی خواي از خانوادش بخواي که اعضاي بدنش و اهدا کنند ؟: من  -

 ...دقیقا منظورم همینه ... چرا ) : با یه لبخند تلخ ( فرهاد  -

سالش و از دست بده  5،  4خته ؟ می دونی براي یه مادر چقدر سخته که بچه ي اما می دونی چقدر س: من  -

؟ می دونی سخت تر از اون اینه که بهش بگن رضایت بده تا بدن بچه ات و تیکه تیکه کنند و هر تیکه اش و 

 به یه نفر بدن ؟ اینارو می دونی ؟

... منم به خاطر این اتفاق غمگینم ... منم انسانم !  من همه ي اینا رو می دونم... آروم باش ... راحله : فرهاد  -

خدا ... دارن درد می کشن ! ولی االن چند نفر دیگه زندن ... زهرا االن رفته ... اما باید با واقعیت رو به رو شد 

 !ما االن اینه که جون اون آدماي زنده رو نجات بدیم  يوظیفه ... خودش اون باالها مراقب زهرا هست 

 ...زندگی ادامه داشت ... آدمایی که می اومدند و می رفتند ... یه نگاه به اطراف کردم . فرهاد درست بود  حرفاي

 حاال نمی خواي بلند شی بریم ؟ : فرهاد  -

 کی می خوایید به مادر و پدرش بگید ؟: من  -

، دو روز می تونند بدنش و  اون دستگاه ها حداقل تا یکی! وضعیت خیلی بدیه ... خودت که می دونی : فرهاد  -

 ... تو همین یکی ، دو روز باید بهشون گفت ... بعد اون دیگه فایده اي نداره ... حفظ کنند 

 .هیچ حرفی سرمو تکون دادم و با هم به بخش برگشتیم  بدون

به .  باالخره بهش گفتند. ایستگاه پرستاري هم می شد صداي زجه هاي مادري که ته راهرو بود رو شنید  از

به . پدرش هم حال بهتري نداشت . مادر زهرا روي زمین نشسته بود و گریه می کرد . دویدم  ICUطرف 

 . از هوش رفته بود . طرف مادر رفتم و از روي زمین بلندش کردم 

چند . به ایستگاه پرستاري برگشتم . کمک یکی از پرستارا بردیمش توي یه اتاق و بهش سرم وصل کردم  با

 . ي بعد پونه هم اومد دقیقه 

 ...سالم راحل : پونه  -
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 سالم: من  -

 ! امروز چه روز بدیه : پونه  -

 اوهوم: من  -

 ...یکی از بیمارام سر عمل تموم کرد : پونه  -

 ...خدا بیامرزدش : من  -

 چایی می خوري ؟ : پونه  -

 اوهوم: من  -

 ... برگشتم به گذشته ها . رو به روم خیره بودم به لیوان چایی . دو تا چایی ریخت و کنارم نشست  پونه

فرهاد توي . با پونه با هم فارق التحصیل شدیم . نمیره روزي که دیگه یه خانم دکتر به حساب می اومدم  یادم

االن . رئیسش بود ، یعنی همینجا برامون کار جور کرد ) دکتر امینی ، معلم ژنتیکمون ( بیمارستانی که دایی اش 

 .ه یه ساله که اینجا مشغول به کاریم نزدیک ب

پدرام تو یه بیمارستان دیگه کار می کنه و یه . و مائده هم یک سال و نیمه که رفتن سر خونه زندگیشون  پدرام

 . مائده هم داره درسش و ادامه می ده . مطب خصوصی هم داره 

مهسا دختر زیبا و مهربونی بود و واقعا  .سه سال پیش با یکی از دوستاي محدثه به نام مهسا ازدواج کرد  محمد

 ...االنم یه بچه ي یک ساله دارند به نام طاها . به هم می اومدند 

با صداي پونه از فکر بیرون . پونه و فرهاد االن بهترین دوستام و همکارام هستند . سال  5زود گذشت  چقدر

 :اومدم 

 !چاییتو نمی خوري ؟ سرد میشه : پونه  -

 ...چرا می خورم : من  -

 .که تموم شد با پونه از بیمارستان بیرون اومدیم  کارمون

برو یه دهن پر کنش و ... تو باالخره نمی خواي این ابو قراضه رو بفروشی ؟ خیر سرت دکتر مملکتی : پونه  -

 !بخر 

 !تو فکرشم : من  -

 ! ه پیرزن شدي اقدام می کنی سال دیگه ک 5تازه هنوز به فکرش افتادي ؟ حتما یه : پونه  -

 حاال می خواي برسونمت یا می خواي غر بزنی ؟: من  -
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 !آتیش کن بریم ! چاره اي نیست : پونه  -

 :و که روشن می کنم ، پونه طبق معمول شروع می کنه به حرف زدن  ماشین

 راحل ؟: پونه  -

 هوم ؟: من  -

 هوم چیه ؟ بلـــه : پونه  -

 خب بله ؟: من  -

 ...به نظرت ما نترشیدیم ؟ : ونه پ -

 ...چشماي گرد شده بهش نگاه می کنم  با

 کی همچین چیزي گفته ؟: من  -

 !خودم : پونه  -

 ...شاید تو ترشیده باشی اما من از خودم مطمئنم : من  -

 ...دارم جدي می گم ... گمشو : پونه  -

 !سالمونه  27ما تازه ... منم جدي میگم : من  -

 سال  28 :پونه  -

 ...من هنوز مونده ... سالته  28تو : من  -

 حاال چی میگی ؟... سال است  20انگار جوون ... ایششش ، حاال توام : پونه  -

 چیو چی می گم ؟: من  -

 بریم دنبال شوهر بگردیم ؟... همین دیگه : پونه  -

 !فکر کنم تب داریا ... حالت خوبه ؟ ) : با چشماي گشاد ( من  -

شوهر که با پاي خودش نمیاد ، ما ! من دیروز خیلی فکر کردم ... حالم خیلی هم خوبه ) : با اخم ( نه پو -

 !خودمون بریم دنبالش 

اگه تو خیلی عالقه داري زودتر بري قاطی مرغ و خروسا مشکلی نیست ، من خودم برات آستین باال می : من  -

 ...زنم 

 .. .زودتر اقدام کن ... آرررره : پونه  -

 !رو تو برم : من  -
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 ... ولی راحل ، این دکتراي بیمارستانمونم بد نیستنا : پونه  -

 ...حیا کن دختر ) : با حیرت ( من  -

 ...دکتر عاصفی ، دکتر خالقی ، دکتر قاسمی ، دکتر آریامهر ، دکتر کاشفی ... جدي میگم : پونه  -

 !رفتی تو هر بخش یه نفر و پیدا کردي دیگه ؟... جمع کن خودتو ... ایششش : من  -

 ...حاال بازم موندن : پونه  -

وارد خونه که . جلوي در خونشون پیاده شد و منم به سمت خونه رفتم ... یه چشم غره بهش ، ساکتش کردم  با

 !ه شدم با ذوق وارد خون... شدم کفشاي مائده رو جلوي ورودي دیدم 

 !سالم بر اهل خانه : من  -

 )و می پره بغلم .... ( سالاااااام آبجی : مائده  -

 تو کجا اینجا کجا ؟... سالم به روي ماهت : من  -

 ... روزش و اینجام  6روز هفته ،  7من که از !! حرفا می زنیا : مائده  -

 !!چی میکشه ... طفلک شوهرت : من  -

 وندید ؟دخترا ، کجا م: مامان  -

 )و با مائده وارد آشپزخونه شدیم ... ( اینجاییم مامان : من  -

 سالم مامان ، سالم بابا: من  -

 ...بشین برات چایی بریزم ... سالم دخترم : مامان  -

 !سالم بابا جان : بابا  -

رفت در و باز کرد و مائده دوون دوون . چند دقیقه ي بعد زنگ خونه به صدا در اومد ... هم نشستیم پشت میز  با

کمی بعد میز و چیدیم و مشغول خوردن ناهار . پدرام هم به جمع ما ملحق شد . چند لحظه بعد با پدرام برگشت 

 .شدیم 

 »! دلم خیلی یه نوه می خواد « : بی مقدمه گفت  مامان

... رد به پشتش زدن به شدت به سرفه افتاد و پدرام یه لیوان دوغ براش ریخت و به دستش داد و شروع ک مائده

 :مامان هم حرفش و ادامه داد . مائده سرخ شده بود ! منم از این حرف مامان جا خوردم دیگه بیچاره مائده 

 !دریغ از یه نوه ... سر پیري دلم می خواد نوه هام دورم جمع باشند : مامان  -
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مائده فعال باید درسش و ادامه « : ت که داشت با نگاه شیطون مائده رو نگاه می کرد خطاب به مامان گف پدرام

تا بچه ي دماغو دور و اطرافتون و پر کنند مادر جون ،  6،  5بده ، ولی بهتون قول می دیم چشم رو هم بذارید 

 »خوبه ؟ 

خدا از دهنت بشنوه « : مامان هم نه گذاشت و نه برداشت ، گفت . یه چشم غره ي اساسی به پدرام رفت  مائده

 »! ه شک دارم تا زندم مادربزرگ بشم من ک... مادر 

 !مامان جون ، این چه حرفیه که می زنید ؟ غذاتونو بخورید : من  -

یکم با غذاش بازي کرد ! این حرفم دیگه بحثی رد و بدل نشد و فقط مائده معلوم بود دیگه میلش نمی کشه  با

بابا ... اونم تشکر کرد و رفت پیش مائده . شد  چند دقیقه بعد هم پدرام بلند. و بعد از جاش بلند شد و تشکر کرد 

 ...هم رفت باال تا استراحت کنه 

 این چه حرفی بود زدید ؟! مامان : من  -

 مگه چی گفتم ؟: مامان  -

 !خب مائده ، طفلک بچه خجالت کشید : من  -

 !واد نوه داشته باشم خب منم دلم می خ... کجاش بچه است ؟ االن یه سال و نیمه که ازدواج کرده : مامان  -

 !سالشه  24مائده هنوز ... مائده و پدرام هنوز خیلی وقت دارند : من  -

 !سال کمه ؟ من نصف شما بودم تو یه دستم مائده بود تو اون یکی دستم تو بودي  24: مامان  -

سالگی بره خونه ي شوهر  15،  14مثل اون موقع ها نیست که دختر تو ! االن زمونه فرق کرده ! مامان : من  -

... 

 ...مثال خود تو ! تا یه چیزي میشه میگید زمونه عوض شده ... همین دیگه : مامان  -

 مـــن ؟) : با چشماي گرد شده ( من  -

 ونم تو می خواي تا آخر عمرت تو خونه ي بابات بمونی ؟من نمی د... بله ، خود خودت : مامان  -

 !مامان جان ، خواهش می کنم : من  -

 !چی چی رو خواهش می کنی ؟ تو االن حداقلش باید دو تا بچه داشته باشی : مامان  -

 من اصال پشیمون شدم ، خوبه ؟: من  -

 اتفاقا من می خوام بدونم تو چرا ازدواج نمی کنی ؟: مامان  -

 !چون هنوز مرد ایده آلم و پیدا نکردم : من  -
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اونوقت من چی کار ! ساله و هنوز این مرد ایده آل نیومده بود  50مرد ایده آل ؟ اومدیم و تو شدي : مامان  -

 کنم ؟

اصال من تا یه سال دیگه ازدواج می کنم ، « : که هم خندم گرفته بود و هم می خواستم گریه کنم ، گفتم  من

 »خوبه ؟ 

 !هر چند زمان زیادیه ولی قبول : مامان  -

 !خیلی ممنون ) : با خنده ( من  -

مائده دیگه مثل اون موقع اخمو نبود و نیشش تا بنا گوش باز ... کمک مامان ظرفا رو جمع کردیم و شستیم  با

 .راحت کنم رفتم باال تو اتاقم تا است... بازم این پدرام چجوري اونو خندونده بود ، خدا داند . بود 

***** 

 ...براشون سخته ! اگه راضی نشدند اصرار نکنید : من  -

 ...اصرار نمی کنیم ! باشه ، تو فقط دوباره گریه نکن : فرهاد  -

تو ... قرار بود دکتر عاصفی و فرهاد بهشون بگن ... بود به خانواده ي زهرا بگن اعضاي بدنش و اهدا کنید  قرار

هر دوشون ... مادر و پدر زهرا وارد اتاق فرهاد شدند ... داشتم به ته راهرو نگاه می کردم ایستگاه پرستارا بودم و 

... خیلی استرس داشتم ... تو سینم و به زور بیرون دادم  هنفس حبس شد. به اندازه ي ده سال پیر شده بودند 

 .مثل همیشه وقتایی که استرس داشتم دستام یخ کرده بود 

با پونه و دو تا از پرستار ها به سمت اتاق فرهاد . بود که صداي شیون و جیغ بلند شد یه ربع نگذشته  هنوز

بچم همین دیروز از دستم « : مادر زهرا داشت گریه و شیون می کرد . در و باز کردم و داخل شدم . دویدیم 

 »می خوایید تیکه تیکه اش کنید ؟ ... حاال دیگه چی ازش می خوایید ؟ ... رفت 

پونه سریع رفت و با یه ... هرا همینطور جیغ می زد و گریه می کرد و همسرش سعی داشت آرومش کنه ز مادر

مادر زهرا رو از اتاق بیرون ... کم مونده بود خودش و بکشه . آرام بخش برگشت و اونو به مادر زهرا تزریق کرد 

 .بردند 

 ! قانعش می کنم ... باهاش حرف می زنم : پدر زهرا  -

به فرهاد نگاه کردم ، اونم . دوباره اشک تو چشمام جمع شده بود . اینکه بغضش بشکنه از اتاق خارج شد  از قبل

 ...نگاهش به من بود 

***** 
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خداروشکر عمل موفقیت آمیزي « : با عجله گفتم . خانواده ي بیمار دورم جمع شدند . اتاق عمل خارج شدم  از

سریع لباساي مخصوص اتاق عمل و . بهشون ندادم و از اونجا دور شدم و اجازه ي سوال دیگه اي رو » ... بود 

 . عوض کردم و به سمت اتاقم رفتم 

نفر دیگه به  5سال و نیم ، باعث شده بود  4زهراي . هم دو تا از عمل هاي پیوند اعضاي زهرا انجام شد  امروز

چند دقیقه گذشته بود که در اتاق به صدا . ..نشستم پشت میز و سرم و گذاشتم روي میز . زندگیشون ادامه بدند 

 »! بفرمایید « : بدون اینکه سرم و بلند کنم گفتم . در اومد 

نه . نا خود آگاه لبخند روي لبم نشست . اتاق باز شد و پشت سرش هم بوي ادکلن آشنایی به مشامم رسید  در

اجازه هست خانم دکتر « : ونش گفت با صداي بم و مرد. تنها خودش بلکه بوي ادکلنش هم آرامش بخش بود 

 »؟ 

 »... بفرمایید آقاي دکتر « : و بلند کردم و با لبخند گفتم  سرم

 . همون لبخند جذاب که مختص خودش بود در و بست و وارد اتاق شد  با

 ...بفرما بشین : من  -

 )و روي یکی از مبل هاي اتاق نشست ( ممنون : فرهاد  -

 .از جام بلند شدم و روي مبل رو به روش نشستم  منم

 چی کارا می کنی ؟: فرهاد  -

 ... هیچی ، خیلی خسته ام : من  -

 !خسته نباشی : فرهاد  -

 کاري داشتی ؟... ممنون : من  -

 مگه حتما باید کاري داشته باشم که بهت سر بزنم ؟: فرهاد  -

 .یلی خاص و خالصانه بود همیشه محبتش خ... لحظه گونه هام گر گرفت  یه

 !فقط فکر کردم کار خاصی باهام داشته باشی ... نه : من  -

 !راستش کار که داشتم ولی در درجه ي اول اومده بودم تو رو ببینم و حالت و بپرسم : فرهاد  -

 حاال چی کار داشتی ؟... لطف کردي : من  -

 کارات تموم شده ؟ : فرهاد  -

 چطور ؟: من  -
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 ...آخه می خواستم با هم بریم بیرون : فرهاد  -

 بیرون ؟ براي چی ؟) : با تعجب ( من  -

 ...من دم در بیمارستان منتظرم ... اصال کارت تموم شده یا نشده آماده شو ... من یه سوال کردما : فرهاد  -

 ...بلند شد و به سمت در رفت  و

 ... آخه : من  -

و بعد با یه لبخند که می دونست در اینجور مواقع حرص ! ( ه پایین باش دقیقه ي دیگ 10حد اکثر تا : فرهاد  -

 ... )منو در میاره از اتاق بیرون رفت 

چند بار دیگه هم منو ... کار همیشگیش بود ... چند تا نفس عمیق کشیدم . حرص رفتم پشت پنجره ي اتاقم  با

و نیم رو نشون می  5ساعت و نگاه کردم ، . ذشته بود برده بود بیرون براي ناهار و شام اما االن که وقت ناهار گ

از پرستاراي بخش خداحافظی کردم و از . بود  مرخصیشپونه امروز . رفتم آماده شدم و از اتاق زدم بیرون . داد 

 ...بیمارستان اومدم بیرون 

 .در جلو رو باز کردم و سوار شدم . ماشینش نشسته بود و به جلو خیره بود  توي

 سالم ) : با لبخند ( د فرها -

 : ...من  -

 ...تو که دوباره اخم کردي : فرهاد  -

 نمی خواي از این کارات دست برداري ؟: من  -

 !نه ) : با خنده ( فرهاد  -

که از کاراش هم داشتم حرص می خوردم و هم خندم گرفته بودم ، براي اینکه خندم و نبینه سرم و به  من

 . سمت شیشه برگردوندم 

 !همیشه بخند ... حاال شد : فرهاد  -

 از کجا فهمید خندیدم ؟... چشماي گرد شده برگشتم سمتش  با

 )و ماشین و روشن کرد و راه افتاد ... ( سال می شناسمت  5دیگه بعد ) : با خنده ( فرهاد  -

دقیقه بعد جلوي یه پاساژ بزرگ نگه داشت و با هم وارد  20. ماشین یه آهنگ مالیم در حال پخش بود  توي

 ... رفت سمت یکی از مغازه ها . پاساژ شدیم 

 چیزي می خواي بخري ؟: من  -
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 )با هم وارد مغازه شدیم ! ( بیا ... آره : فرهاد  -

باهاش هم قدم . از مغازه که پر از کت و شلوار بود رفت به سمتی . بزرگی بود که چند بخش می شد  فروشگاه

 »نمی خواي کمکم کنی ؟ « : مشغول دیدن بودم که برگشت سمتم و گفت . بودم 

 چی کار کنم ؟: من  -

 کدومش بهم میاد ؟: فرهاد  -

. نها ثابت موند نگام روي یکی از او. نگاه به فرهاد کردم و بعد شروع کردم کت و شلوارا رو از نظر گذروندن  یه

نگام روي کت و شلوار بود که با صداي فرهاد به . به رنگ قهوه اي سوخته بود . برش و دوختش حرف نداشت 

 »! منم ازش خوشم میاد « : خودم اومدم 

چطوره ؟ « : بعد چند دقیقه در و باز کرد و رو به روم ایستاد و گفت ... و شلوار و برداشت و رفت تو اتاق پرو  کت

« 

 . انگار از اول براي خودش دوخته بودند . توي اون کت و شلوار معرکه شده بود  واقعا

 راحله ؟: فرهاد  -

 ...بهش زل زده بودم ... اي وااااااي ، آبروم رفت ... خودم اومدم  به

 ...خیلی خوبه : من  -

 پس بریم حساب کنیم : فرهاد  -

ر جدید رفت سمت صندوق دار و کت و شلوار قبلیش و با همون کت و شلوا... تعجب بهش نگاه کردم  با

به فرهاد گفتم بیرون منتظرش می مونم و از مغازه بیرون . گذاشت تو یه پاکت و مشغول حساب کردن شد 

 . اومدم 

اومدن توي ویترین مغازه ي رو به رویی یه تابلو چشمم و گرفته بود ولی چون سریع وارد مغازه شدیم ،  موقع

شعري که روش ... خیلی زیبا بود ... رفتم جلوي ویترین و به تابلوي چوبی نگاه کردم ... ببینمش  نتونستم خوب

هر کسی نغمه ي خود خواند و از صحنه ... زندگی صحنه ي یکتاي هنرمندي ماست « : حک شده بود و خوندم 

 »... خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد ... صحنه پیوسته به جاست ... رود 

 ...دیدنش بودم که فرهاد اومدم سمتم  مشغول

 ! )و راه افتاد به یه سمت دیگه ... ( خب بریم : فرهاد  -
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نمی دونم چرا ازش انتظار داشتم وقتی می بینه از تابلو خوشم اومده بریم داخل مغازه و قیمتش ... بر خورد  بهم

 ... ر نه انگار و بپرسیم یا باالخره یه جوري واکنش نشون بده ولی اون ، انگا

فرهاد یهو ... نمی دونم چرا ازش دلخور بودم ... داخل یه کافی شاپ و با هم پشت یکی از میز ها نشستیم  رفت

خدا کنه تا االن ... یادم رفت ، ماشین و بد جا پارك کردم ... اي واي « : با عجله از جاش بلند شد و گفت 

 ...شاپ بیرون رفت  افیو به سرعت از ک» ! االن بر می گردم ... جرثقیل نبرده باشدش 

آخه من هر وقت عصبی .... پاي راستم اینو نشون می داد .... عصبی بودم ! ... چرا امروز اینجوري می کنه ؟ این

منتظر فرهاد بودم ولی انگار قصد اومدن نداشت .... میشم ، غیر ارادي پاي راستم و پشت سر هم تکون می دم 

 جابه جا کردن ماشین چقدر طول می کشه ؟ همگ.... دقیقه گذشته بود  25ردم ، دقیقا به ساعت نگاه ک... 

 ... زیر لب غر می زدم که همون موقع با نیش باز وارد کافی شاپ شد  داشتم

 !خیلی خب ، بریم دیگه : فرهاد  -

اومده میگه بریم ؟  نیم ساعت منو اینجا معطل خودش کرده ، حاال هم... داشت از حدقه می زد بیرون  چشمام

فرهاد هم دوون دوون ... با سرعت کیفم و از روي میز برداشتم و بدون توجه بهش از کافی شاپ بیرون زدم 

 ...پشت سرم می اومد 

 وایسا ، کجا میري ؟؟: فرهاد  -

 : ...من  -

 چرا یهو قاطی کردي ؟ : فرهاد  -

 اگه می خواستی بریم چرا منو اونجا کاشتی ؟؟ ...قاطی نکنم ؟ منو نیم ساعت االف خودت کردي : من  -

 !پس واسه این عصبانی هستی ... اوه : فرهاد  -

 نباشم ؟ : من  -

 خوبه ؟! من معذرت می خوام : فرهاد  -

 : ...من  -

 ...حیف همچین روز خوبی نیست ؟! راحله ؟ قهر نکن دیگه : فرهاد  -

 مگه امروز چه روزیه ؟.... پس بگو آقا چرا به فکر کت و شلوار جدید و خوشتیپ کردن افتاده : من  -

البته االن ... نگا چه روز قشنگیه ... خب آره دیگه ... من گفتم روز خوبیه ؟ آهان « : وضوح هل کرد و گفت  به

 »! دیگه باید گفت چه شب قشنگیه 
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 ... شب بود  8ساعت .. .اوه ... نگاه به ساعت کردم  یه

 !چقدر دیر شد ... واااي : من  -

 ...فرهاد از پاساژ خارج شدیم و به سمت ماشین رفتیم  با

 مگه نگفتی ماشین و بد جا پارك کردي ؟ ) : با تعجب ( من  -

 ... خب آره : فرهاد  -

 !اینکه از جاش تکون نخورده : من  -

 »! وقتی اومدم دیدم جاش خوبه ... فکر کنم بد جا پارك کردم خب گفتم « : دوباره هل کرد و گفت  فرهاد

 ....می کردم داره منو خر فرض می کنه  حس

 پس چرا انقدر دیر اومدي اگه جاش خوب بود ؟) : با اخم ( من  -

 )و سوار ماشینش شد ... ! ( سوالیه ؟ راه بیفت بریم دیر شد  20راحله ، مگه : فرهاد  -

 ...امروز کال عجیب و غریب شده بود ... سمت شیشه برگردوندم که بهش بفهمونم قهرم  شدم و سرم و به سوار

 . پیاده شدم و با کمال تعجب دیدم فرهاد هم در و باز کرد و پیاده شد ... خونه  رسیدیم

 ! ...دیدم دعوت نکردي بیام تو ، خودم خودمو دعوت کردم : فرهاد  -

 : ...من  -

 بهم نمی دي ؟ یعنی یه چایی: فرهاد  -

 !بفرمایید ) : با شک ( من  -

از حیاط عبور کردیم و وارد ... وارد خونه شدم و فرهاد هم پشت سرم اومد تو ... انداختم و در و باز کردم  کلید

پس مامان و بابا کجان ؟ چراغا رو روشن کردم که یهو ... از فضاي تاریک خونه تعجب کرده بودم . سالن شدیم 

 ...ه روم دیدم جمعیتی رو ب

 ...تولدت مبارك  -

مامان ، بابا ، مائده ، پدرام ، پونه ، خانم و آقاي کبیري ، دایی و ... حیرت به جمعیت رو به روم نگاه می کردم  با

فرهاد پشت سرم ایستاده بود و داشت ... سرم و برگردوندم .... زن دایی ، محمد ، مهسا ، طاها کوچولو ، محدثه 

 ...م می کرد با لبخند نگا

 !تولدت مبارك : فرهاد  -
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پس اون همه رفتاراي عجیب و ... از کارام شرمنده بودم ... شوك بیرون اومدم و با لبخند نگاش کردم  از

به سمت جمعیت رو به روم رفتم و یکی یکی مشغول سالم و ... غریبش فقط براي این بود که منو سرگرم کنه 

 ... احوال پرسی و تشکر شدم 

و نیم از  8صبح ساعت ... تیر  16... تاریخ و از یاد برده بودم ! انقدر سرم شلوغ بود که حواسم نبود تولدمه  روزام

از مهمونا . خونه با کلی بادکنک و کاغذ کشی پر شده بود ... خونه بیرون زده بودم و االن برگشته بودم 

 .عذرخواهی کردم و رفتم باال تا لباس مناسبی بپوشم 

یه کت و دامن رسمی و شیک به رنگ شکالتی پوشیدم و یه شال به همون رنگ ولی روشن تر سرم  سریع

پونه با دیدن من شروع کرد به دست زدن و آهنگ ... کردم و بعد از اینکه خودم و تو آینه دیدم به سالن برگشتم 

بود از خجالت سرخ شده  خیدهمن که با دیدن اون همه نگاه که یهو سمت من چر... تولدت مبارك و خوندن 

 ...بودم با یه لبخند به سمت پونه رفتم 

نیم ساعتی هر کسی ... با پونه و مائده و محدثه مشغول صحبت شدیم . داشت شربت تعارف می کرد  مامان

داشت با بغل دستیش صحبت می کرد که بابا با یه کیک بزرگ وارد سالن شد و دوباره جمعیت شروع کردن به 

دیگه کم کم داشتم شک ...  دندپونه و مائده و محدثه داشتند با هم شعر تولدت مبارك و می خون. ..دست زدن 

 ...روي کیک تولد داشت آب می شد  28شمع ... خندم گرفته بود ! سالم باشه  28می کردم 

 ...بدو فوتش کن : پونه  -

 »! اول آرزو کن « : فوتش کنم که فرهاد گفت  خواستم

آرزو می کنم امسال یکی از بهترین سالهاي ... چه آرزویی کنم ؟ ... چشمام و بستم ! بره  بود یادم نزدیک

 !زندگیم باشه و همه توي این سال خوشبخت بشن 

پدرام هم داشت سوت ... همه شروع کردن به دست زدن . سالگیمو فوت کردم  28و باز کردم و شمع  چشمام

 .می زد 

 ... ک می خواییم یاهللا ما کی: پونه و مائده و محدثه  -

حاال نوبتی هم باشه نوبت کادو « : بعد از اینکه کیک و بین مهمونا تقسیم کردیم پدرام گفت ... و بریدم  کیک

 »! هاست 
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مشغول باز کردن . فرهاد همون موقع از خونه بیرون رفت ... میز پر بود از کادو هاي کوچیک و بزرگ  روي

پدرام و مائده هم برام یه گردنبند ... یه سوییچ پراید . ابا واقعا غافلگیر کننده بود کادوي مامان و ب. کادوها شدم 

 . کادوي بقیه رو هم باز کردم و از تک تکشون تشکر کردم . خیلی قشنگ خریده بودند 

به سریع . کلید آیفون و زدم .نمی دونم کجا رفته بود ... می دونستم فرهاده . موقع صداي زنگ در اومد  همون

حیاط تاریک بود و توي نور ماه کمی از چهره . منتظر شدم تا بیاد . سمت در ورودي رفتم و در و براش باز کردم 

قبل از اینکه بخوام ازش بپرسم کجا بودي ، نگام . به من رسید و رو به روم ایستاد . ي فرهاد روشن شده بود 

با . نگامو به چهره ي مهربونش دوختم . ساژ دیدم به دستش افتاد که توش همون تابلوي چوبی بود که توي پا

 »تولدت مبارك راحله « : لبخند خیلی قشنگی بهم گفت 

***** 

کادوي فرهاد خیلی برام دوست داشتنی . خیلی بهمون خوش گذشت . یکی از بهترین شباي زندگیم بود  دیشب

... ا صداي آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم ب... بود و همون دیشب به پدرام گفتم تا توي اتاقم برام نصبش کنه 

دست و صورتم و شستم و رفتم . از جام بلند شدم و رفتم پایین . با دیدن تابلوي رو به روم لبخند به لبم نشست 

بهشون سالم کردم و یه چایی براي خودم ریختم و . مامان و بابا داشتند صبحونه می خوردند . توي آشپزخونه 

  .کنارشون نشستم 

 !امروز من ماشینتو می برم پیش دوستم آقاي محمدي شاید کسی بخردش : بابا  -

 !خیلی داغون شده ... فکر نکنم کسی بخره : من  -

 ...شاید خریدن ! حاال ضرري نداره : بابا  -

 ...دیروز سعیده خانم زنگ زد ! راستی دخترم : مامان  -

 ... دم ، کوفتم شد ي نون و پنیري که داشتم با اشتها می خور لقمه

 دوباره ؟: من  -

 چی بگم بهش ؟: مامان  -

 ...یه کلمه ، نــــه ! من که تا حاال صد بار جوابشونو دادم ! اینا دیگه شورشو در آوردند : من  -

 ... به خدا منم همینو دارم بهش می گم : مامان  -

 ...مامان تو رو خدا یه جوري دست به سرشون کن : من  -

 !صبحونتو بخور ... تو حرص نخور ...باشه مادر جون :  مامان -
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از اینایی ... ازش خوشم نمی اومد . آخه این پسره ، سعید ، پسر سعیده خانم ، بد پیله اي بود . شده بود  کوفتم

افکار و ... بود که می گفتن زن باید تو خونه بشینه بچه داري و شوهر داري کنه ، غذا بپزه و رخت بشوره 

 .از پشت میز بلند شدم . بودم نه ولی ول کن نبود  هتا حاال سه بار گفت... تامون زمین تا آسمون فرق داشت ذهنی

 !دستتون درد نکنه سیر شدم : من  -

سریع یه مانتوي کرم با مقنعه ي مشکی و شلوار مشکی . آشپزخونه اومدم بیرون و رفتم باال ، توي اتاقم  از

ازشون . مامان و بابا تو آشپزخونه داشتند حرف می زدند . کیف کرم رنگم رو هم برداشتم و رفتم پایین . پوشیدم 

 . خداحافظی کردم و وارد حیاط شدم 

بعد حدود یک ساعت به بیمارستان . سوار شدم و از خونه بیرون زدم . ک می زد جدیدم داشت بهم چشم ماشین

. عجیب بود که هیچکس توي ایستگاه پرستاري نبود . از ایستگاه پرستاري عبور کردم و به اتاقم رفتم . رسیدم 

 .بعد دو تا بوق جواب داد . تلفن و برداشتم و به پونه زنگ زدم 

 هاي مادمازل : پونه  -

 سالم ، خوبی ؟: ن م -

 خوبم ، کی اومدي ؟: پونه  -

 امروز اینجا خبریه ؟! همین االن : من  -

 چطور ؟: پونه  -

 ...هیچی ، بیخیال : من  -

 )و گوشی رو قطع کرد ... ( دقیقه ي دیگه پیشتم  5وایسا ، من تا : پونه  -

 ... دقیقه نشده بود که در باز شد و پونه اومد تو  5

 در زدن بلد نیستی ؟: من  -

 )و روي مبل رو به روم نشست ( حاال بگو چی شده ؟ ... نه : پونه  -

 !!!خوبه من همین سوالو چند لحظه پیش از تو پرسیدم : من  -

 ...تو ایستگاه که پرستار پر نمی زد ! راستش منم نمی دونم چه خبره : پونه  -

 !منم واسه همین تعجب کردم : من  -

 امروز عملی چیزي داري ؟... ! به من میگن پونه ... ته و توي قضیه رو برات در میارم : ه پون -

 ...اونم دو تا پشت سر هم ... آره ) : با قیافه ي وا رفته ( من  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ١٧٥ 

 ...میرم قضیه رو می فهمم بهت میگم ... عوضش من بیکارم ) : با نیش باز ( پونه  -

 ...باشه : من  -

 ...رو نشون می داد  9ساعت ... یم انداختم به ساعت مچ نگاهی

 ...یه ربع دیگه باید تو اتاق عمل باشم ... برم آماده شم : من  -

 )و از اتاق خارج شد ... ( پس فعال ... خیلی خب : پونه  -

 ...چند دقیقه بعد از اتاق بیرون اومدم و به سمت اتاق عمل رفتم  منم

***** 

. ساعت مداوم سر پا ایستاده بودم  5... ا می رفتم از اتاق عمل اومدم بیرون حالی که داشتم از خستگی و در

همونطور که حدس می زدم هیچکس اونجا نبود . لباساي اتاق عمل و عوض کردم و به ایستگاه پرستاري رفتم 

 اگه مریضی چیزي بیاد چی ؟ ... معلوم نبود این پرستارا کجا رفتن . 

حتما االن در نقش . پونه تو اتاقش نبود . در زدم و وارد شدم . اتاق پونه رفتم  تا چایی ریختم و به سمت دو

 .منتظرش شدم تا بیاد ... خانم مارپل داره اطالعات به دست میاره 

خیلی مضطرب بود و این از حرکاتش مشخص . زیاد طوالنی نشد و چند دقیقه ي بعد پونه وارد اتاق شد  انتظارم

 .ست و انقدر حواسش پرت بود که متوجه حضور من نشد با عجله در و ب. بود 

 !پونه ؟: من  -

 »تو اینجا چی کار می کنی ؟ « : وضوح جا خورد و با ترس گفت  به

 !هر چند االن دیگه یخ کرده .... بیا چاییتو بخور ! منتظر تو بودم : من  -

 . بد جور تو فکر بود . اومد کنارم روي مبل نشست  پونه

 ه ؟پون: من  -

 : ...پونه  -

 !با توام : من  -

 ها ؟ چیزي گفتی ؟: پونه  -

 چی کشف کردي که انقدر بردتت تو فکر ؟؟: من  -

 »... هیچی « : در حالیکه هول شده بود گفت  پونه

 هیچی ؟؟؟ یعنی چی ؟: من  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ١٧٦ 

 !!!هیچی هم نشده ... اوضاع امن و امانه ... یعنی همین دیگه : پونه  -

حتما یه چیزي شده بود . بهش نگاه کردم  "خر خودتی  "و ریز کردم و با نگاهی که بهش می گفتم  چشمام

... از طرفی می دونستم پونه تا وقتیکه سیر تا پیاز ماجرا رو نفهمه ول کن نیست . که پونه انقدر تو فکر بود 

 یعنی موضوع چی بود ؟

 ...ه می کنی ؟ چیز مهمی نبود حاال چرا اینجوري نگا... خیلی خب بابا : پونه  -

 !همون که مهم نیست و بگو : من  -

 !یه دکتر جدید اومده : پونه  -

دکتر جدید ؟ حاال کی هست ؟ اسمش چیه ؟ دکتر چی هست « : ابروهایی که از تعجب باال پریده بود ، گفتم  با

 ».... ؟ 

فقط می دونم از شاگرداي دکتر ... ه و چی کارس اوال نمی دونم اسمش چی... یکی یکی ... وایسا ببینم : پونه  -

 ... بوده ) رییس بیمارستان ( امینی 

مطمئن ... دلیل این همه پنهون کاریش و نمی فهمیدم ... حالیکه لبم و با حرص می جویدم به پونه زل زدم  در

 !نه بودم االن اسم کوچیک که هیچی ، سن اون دکتر ناشناس و حتی شماره ي کفشش و هم می دو

 »تو کار و زندگی نداري ؟ « : که دید قانع نشدم از جاش بلند شد و گفت  پونه

 ...نه : من  -

 ) و از اتاق خارج شد ... ( تو کار نداري ، من که کار دارم ... خیلی خب : پونه  -

... دند پس پرستارا براي همین سر کارشون نبو... لحظه بعد منم اومدم بیرون و به سمت اتاقم رفتم  چند

ممکنه فرهاد بدونه موضوع از چه . جرقه اي تو ذهنم زده شد . همشون رفته بودند فضولیشونو برطرف کنند 

من حتی نمی دونستم مرده یا زن ! نمی دونم چرا تا این حد کنجکاو شده بودم تا بدونم اون دکتر کیه ؟... قراره 

... 

ا یه حساب سر انگشتی فهمیدم امروز سه شنبه است و گوشی رو بردارم و به فرهاد زنگ بزنم که ب خواستم

مجبور شدم خودم و با کاراي عقب افتاده ، توي اتاقم سرگرم . آه از نهادم بلند شد ... فرهاد بیمارستان نیست 

 ...کنم 

***** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ١٧٧ 

. با دست راستم مشغول ماساژ دادن گردنم شدم . خستگی سرم و از روي پرونده هاي جلو روم بلند کردم  با

 کی شب شد که نفهمیدم ؟. نگاهم روي ساعت دیواري خشک شد . خیلی درد می کرد 

چند دقیقه تو اون ... هوا داشت رو به تاریکی می رفت . جام بلند شدم و از پنجره ي اتاقم بیرون و نگاه کردم  از

جلوي در . ازخونه شدم وضو گرفتم و وارد نم. از اتاقم خارج شدم . حالت موندم که صداي اذان به گوشم رسید 

 . خواهران شدم و یه چادر برداشتم  توارد قسم. نمازخونه یه جفت کفش مردونه به چشم می خورد 

نمازم و که خوندم ، چادر و تا کردم و از . زمزمه هاي آروم نمازي از طرف مردونه به گوش می رسید  صداي

می دونم چرا ، ولی دوست داشتم بدونم براي کیه ، اما ن. اون کفشا هنوز جلوي در بود . نمازخونه بیرون اومدم 

 . تموقتی به ساعت نگاه کردم پشیمون شدم و راه اتاقم و در پیش گرف

همونطور که در اتاقم و قفل می کردم سرم و بلند . و عوض کردم و کیفم و برداشتم و از در خارج شدم  لباسام

پونه روش این طرف . یدم که داشت با مردي صحبت می کرد پونه رو د. کردم و به انتهاي راهرو نگاه کردم 

 .اتاق و قفل کردم و به سمتشون رفتم  رد. بود اما مرد ، پشتش به سمت من بود و نمی تونستم چهرش و ببینم 

نمی دونم رنگش پرید یا به خاطر نور مهتابی هاي توي سالن من اینجوري . پونه بود که متوجه من شد  اول

اولین چیزي که توجهم . نگام و به پایین انداختم . چند قدم بیشتر باقی نمونده بود تا بهشون برسم  .خیال کردم 

 . همون کفشاي مشکی و براق که جلوي در نمازخونه بود . و جلب کرد ، کفشاي اون مرد بود 

و به سمت پونه کردم و  روم. دو قدم فاصله بیشتر نمونده بود . اون مرد هنوز پشتش بهم بود . و بلند کردم  سرم

چهره . ولی جملم با چرخیدن مرد و دیدن چهرش ناتموم موند » ... خانم کبیري ، می آیید بریم یا من « : گفتم 

اون ته . سال مردونه تر و پخته تر به نظر می رسید  5چهره اي که بعد ... سال بود ندیده بودمش  5اي که 

نگام و . یه ریش پروفسوري که خیلی به چهره ي مردونش می اومد ریشا االن جاي خودشونو داده بودند به 

 ...علی برگشته بود ... این علیِ من بود ... چشماي مشکی ... باالتر آوردم و به چشماش دوختم 

انگار می خواستم تالفی همه ي این ... چهرش خیره شده بودم و هیچ جوره قصد نداشتم ازش چشم بردارم  به

سالم راحله « : هنوزم چشمام و به چشماش دوخته بودم که گفت ... رو یه جا در بیارم  سال که ندیدمش 5

 »! خانم ، خوشحالم می بینمتون 

همونطور که نگام به نگاهش گره خورده بود به زور تونستم ... تونستم دل از اون چشماي رنگ شب بکنم  نمی

 »... رسیدن به خیر ... سالم علی آقا « : بگم 

 ...خوبید ؟ خانواده خوبن ؟ اتفاقا همین االن داشتم از پونه خانم سراغتونو می گرفتم ... خیلی ممنون  :علی  -
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ازش دلخور بودم که چرا نگفته که علی . رنگش پریده بود . زور نگاه از نگاهش بریدم و به پونه نگاه کردم  به

همه « : ی نگاه کردم و در جوابش گفتم دوباره به عل. برگشته ولی دلیل رنگ پریدگی اش رو نمی فهمیدم 

 »کی برگشتید ؟ ... خوبن 

 ...دیشب رسیدم : علی  -

و از من و » ... باید برم ، سالم برسونید ... خیلی خوشحال شدم که دیدمتون « : به ساعتش کرد و گفت  نگاهی

 .پونه خداحافظی کرد و رفت 

به سمت پونه چرخیدم که خشکش زده بود . وقتی که از انتهاي سالن دیده می شد با نگاهم بدرقه اش کردم  تا

فقط ... من ... مـ ... راحله ... را « : وقتی نگاهم و روي خودش دید با من من گفت . و فقط به من نگاه می کرد 

 »... می خواستم 

از شوق زیاد گریم گرفته بود . بغضم شکست . مش و فشارش دادم حرفش و تموم کنه و تو آغوشم گرفت نذاشتم

. 

 ...اون برگشته ... سال  5بعد ... پونه ، علی برگشته : من  -

 . دستاش و که بی هدف کنارش بودند و گذاشت پشتم و شروع کرد به نوازش کردنم  پونه

 تو هنوزم به اون فکر می کنی ؟؟... راحله ؟ تو : پونه  -

 ..: .من  -

 !بهتره بریم ، دیر شده : پونه  -

 .خیلی خوشحال بودم . لحظه بعد با پونه از بیمارستان خارج شدیم و به سمت ماشینم رفتیم  چند

نخریدي ، نخریدي ... هی بهت گفتم برو یه ماشین بخر ... مگه اینکه مامان و بابات به فکر باشن : پونه  -

 . پولش هم تو جیب خودت موند ... ه خوبه دیگ. آخرش مامان و بابات گرفتند 

 ؟ ... میشه انقدر غر نزنی : من  -

 مگه غیر از اینه ؟... راست می گم دیگه : پونه  -

 .هم سوار شدیم و ماشین و روشن کردم  با

 تو که انقدر ماشین ماشین می کنی چرا خودت یه ماشین واسه خودت نمی خري ؟: من  -

 ...کش رفت بهم پس نداد ... ن ماشینه که زیر پاي پدرامه براي منه دیگه او... ها ؟ من ؟ خب : پونه  -

 ...سوالی به ذهنم رسید  تازه
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 پدرام می دونست علی برگشته ؟... پونه ؟ : من  -

... امروز همون موقع که گفتی برم ببینم چی شده ، وقتی فهمیدم علی اومده ، به پدرام زنگ زدم ... آره : پونه  -

 ! هیچی به من نگفته بود ... روز قبل از اومدنش بهش گفته  3علی ... نسته گفت می دو

 »سال بهش فکر می کردي ؟  5تو همه ي این « : سکوت شد که پونه دوباره گفت  کمی

 ... داشتم همچین سوالی بپرسه  انتظار

 ... نمی تونستم فراموشش کنم : من  -

 ...تو که می دونی اون ... ولی آخه : پونه  -

پونه رو رسوندم . پونه که دید عالقه اي به ادامه ي این بحث ندارم ساکت شد ... دونستم می خواد چی بگه  می

 . و به خونه رفتم 

***** 

 .سرمو بلند کردم . در اومد  صداي

 بفرمایید ؟؟: من  -

 . از پرستارا وارد شد  یکی

 ... ، توي سالن اجتماعات جمع بشن  دکتر امینی گفتند همه ي دکترا... خانم دکتر : پرستار  -

 ...باشه ، ممنون : من  -

تو راهرو پونه رو دیدم و با هم همراه . سالن طبقه ي پنجم بود . جام بلند شدم و به سمت آسانسور رفتم  از

 . شدیم 

 می دونی چی کار دارند ؟: من  -

 ...احتماال می خواد علی رو با بقیه آشنا کنه : پونه  -

با . اولین کسی که دیدم ، علی بود . همه ي دکتراي بیمارستان تو سالن بودند . سالن رسیدیم و وارد شدیم  به

خیلی شلوغ . با پونه رفتیم و روي دو تا از صندلی ها کنار هم نشستیم . کمی نگاه کردن فرهاد و هم پیدا کردم 

 .فرهاد رو به روي ما بود . بود 

 سالم: من  -

 م ، چطوري ؟سال: فرهاد  -

 موضوع چیه ؟... خوبم : من  -
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 »... جلسه ي معارفه است ... دکتر جدید داریم « : با سر به علی اشاره کرد و گفت  فرهاد

 ...من که گفتم : پونه  -

 می دونستید ؟ : فرهاد  -

 ...البته آشنایی قبلی هم داریم ... دیروز اومدند ... بله : پونه  -

 ... دوست نداشتم فرهاد بدونه علی کیه ... یومد از این حرف پونه دونم چرا خوشم ن نمی

 جدي ؟ از کجا ؟ : فرهاد  -

 ... انگار می خواست از خود من جواب بشنوه ... با یه نگاه سوالی به من نگاه کرد  و

 ...آقاي صالحی از دوستان دوران دانشگاه برادرم هستند : پونه  -

  !!چه جالب : فرهاد  -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

سرمو چرخوندم و نگاه کلی به ... انگار می خواست از زبون منم حرفی بشنوه . زم نگاه فرهاد به من بود هنو اما

 »حاال پس چرا شروع نمی کنند ؟ « : سالن انداختم و براي عوض کردن بحث گفتم 

ند دقیقه تا چ... هنوز همه نیومدند « : که فهمیده بود قصدم چیه ، لبخندي گوشه ي لبش نشست و گفت  فرهاد

 »خب ، تو هم می شناسیشون ؟ ... ي دیگه شروع می شه 

 .قلبم هري ریخت و هول شدم  یهو

 من ؟ کی رو ؟: من  -

 !دکتر جدید رو : فرهاد  -

 ...آره !! آهان : من  -

 .بلندگوي سالن اجازه ي حرف دیگه اي رو به فرهاد نداد  صداي

ازتون خواستم اینجا جمع بشید تا شما رو با همکار ... یر روزتون به خ... سالم به همگی : دکتر امینی  -

... دانشجوي بسیار عالی و باهوش . ایشون از دانشجو هاي من بودند . جدیدتون آقاي صالحی آشنا کنم 

 .امیدوارم همکاراي خوبی براي همدیگه باشید 
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من علی صالحی هستم ، ... روز بخیر « : و رو در اختیار علی قرار داد و علی شروع کرد به حرف زدن  میکروفن

 »... جراح قلب و عروق 

. هنوز داشت حرف می زد و همه داشتند به حرفاش گوش می دادند اما من نمی دونم چرا نمی شنیدم  علی

. نمی شنیدم ، فقط چهره ي علی بود که می دیدم هیچ صدایی رو . انگار شنوایی ام رو از دست داده بودم 

 این چشما چی داشتند که منو از خود بی خود می کردند ؟... چشماي مشکی 

علی هم با دکتر . به خودم اومدم که صحبتاي علی تموم شده بود و دکترا داشتند سالن و ترك می کردند  وقتی

رو دنبال کردم اما نگاهم بین راه با یه جفت چشم مشکی  با نگاهم علی. امینی داشتند از سالن خارج می شدند 

سرمو انداختم ... . عشق .... ، ... غم ... ،  بنگرانی ، ترس ، تعج. توشون حساي مختلف بود . تالقی پیدا کرد 

 ...پایین 

 کسی که دوستش داري دکتر صالحیه ؟: فرهاد  -

با حیرت ... فکر نمی کردم بین این همه آدم و وقتی پونه پیشمه ، این سوال و ازم بپرسه ... تعجب کردم  خیلی

 ... فقط من بودم و فرهاد . پونه هم نبود . هیچکس تو سالن نبود ... سرمو بلند کردم ولی 

ام بلند شدم و خواستم چی می گفتم ؟؟ انقدر ضایع برخورد کردم که فهمید ؟؟ از ج... چشماش خیره شدم  به

 ...سالن و ترك کنم 

 فکر کردي تو همه ي این سال ها کنار کشیدم ؟: فرهاد  -

 ...جام ایستادم  سر

اگه دیدي تو این همه سال ها دیگه حرفی ... ذره اي از عشقم بهت کم نشده که هیچ ، بیشترم شده : فرهاد  -

نمی خواستم بینمون ... غمِ تو صدات عذابم می داد ... نزدم چون دوستت داشتم ، نمی خواستم اذیت بشی 

 ... فاصله بیفته واسه ي همینه که قانع شدم به همین جایگاه دوست 

 ... فرهاد ، االن وقت این حرفا نیست : من  -

حتی یه ثانیه چشم ازش بر نداشتی ... از اول صحبتاش حواسم بهت بود ... اتفاقا همین االن وقتشه : فرهاد  -

 ...نگاه تو پر بود از دوست داشتن اما اون ... 

 ...تمومش کن : من  -

 ...سرعت خواستم از در خارج بشم که جلوم ایستاد  با

 ... چون من دیگه یه قدمم عقب نمی کشم ... بدون از این لحظه به بعد منم باید ببینی : فرهاد  -
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ن فرهاد دوست داشتنی نبود که همه جا توي این این فرهاد ، او. بغضم گرفته بود . عجله از کنارش گذشتم  با

 ...من این فرهاد و نمی شناختم ... سال هوامو داشت  5

***** 

... هم از فرهاد و هم از ... می خواستم فرار کنم ... زودتر تموم کردم تا سریعتر از بیمارستان خارج شم  کارامو

 .پونه زودتر رفته بود ... ببینم حداقل امروز دیگه نمی خواستم هیچ کدومشون و ... علی 

دکمه ي . دکمه ي آسانسور و زدم و سوار شدم . و عوض کردم و کیفم و برداشتم و اتاقم خارج شدم  لباسم

و فشار دادم اما از اونجایی که من شانس ندارم ، هنوز در بسته نشده بود که کسی با ) پارکینگ ( زیرزمین 

 ...علی بود  ...عجله خودشو انداخت تو آسانسور 

علی دوباره خودش دکمه ي پارکینگ و . دیگه ظرفیتم براي امروز تکمیل شده بود ... خواستم خودمو بکشم  می

 .زد و آسانسور حرکت کرد 

 !خسته نباشد ) : با لبخند ( علی  -

 ...ممنون ، شما هم همینطور : من  -

 اتاق شما هم توي این طبقه است ؟: علی  -

 ...بله : من  -

 مائده خانم و پدرام چند وقته رفتن سر خونه و زندگیشون ؟: علی  -

. رو نشون می داد  2داشت شماره ي ... نگاه به شماره هاي باالي آسانسور که در حال کم شدن بود انداختم  یه

 نگاهمو به هر طرف می انداختم جز صورتش... اصال دوست نداشتم به چشماش نگاه کنم تا دوباره اسیر بشم 

 »... باشید  یدهباید از اون شن... پدرام که رفیق فابریکتونه « : جواب دادم ... 

 ...درسته ، ولی خب من تازه یه روزه اومدم و وقت نشده درست با هم حرف بزنیم : علی  -

 !یه سال و نیمه رفتن سر خونه و زندگیشون : من  -

 ...ایستاد و اومدیم بیرون  آسانسور

 اینجا مشغول به کارید ؟ چند وقته: علی  -

 »... یه ، یه سالی میشه « : حالیکه اصال تمایل به ادامه ي بحث نداشتم جواب دادم  در

 !!!اگه ماشین ندارید برسونمتون ؟؟؟: علی  -
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انگار خودش ... آخه من اگه ماشین نداشتم ، می اومدم تو پارکینگ ؟ ... نگاه عاقل اندر سفیهی بهش کردم  یه

و » ... دیگه خون به مغزم نمی رسه ... فکر کنم خیلی خسته شدم « : گفته ، چون خندید و گفت فهمید چی 

 ... شروع کرد به خندیدن 

فرهاد با یه قیافه ... به ثانیه نکشیده ، لبخندم خشک شد ... بعد اون همه کالفگی خنده به لبم نشست اما  منم

 . بهمون نزدیک می شد  ي غضبناك و عصبانی درست پشت سر علی بود و داشت

علی انگار متوجه شد دارم به ... هیچوقت اینجوري ندیده بودمش ... عصبانی بود و واقعا ازش ترسیدم  خیلی

 .فرهاد هم دیگه به ما رسیده بود . پشت سرش نگاه می کنم چون برگشت و فرهاد و دید 

 معرفی نمی کنید راحله خانم ؟: علی  -

خود فرهاد با همون اخمایی که هیچ . که از قیافه و برخورد بعدي فرهاد می ترسیدم ، خشک شده بودم  من

 »... فرهاد کاشفی ... کاشفی هستم « : جوره نمی شد از هم بازشون کرد ، گفت 

 »... خوشوقتم ، منم علی صالحی ام « : هم با لبخند دستش و جلو برد و گفت  علی

 .ست دراز شده ي علی انداخت و با اکراه دست داد یه نگاه به د فرهاد

 ... سالم برسونید ... خب ، من دیگه برم : علی  -

 ...چند لحظه بعد یه ماشین شاسی بلند از پارکینگ خارج شد . هردومون خداحافظی کرد و از ما دور شد  از

دیگه نمی خوام ... گیر راحله حرفاي امروزم و جدي ب« : وقتی دید علی رفته رو کرد به من و گفت  فرهاد

سال چقدر راحت عقب کشیدم ، خودم و  5حاال که فکر می کنم تو این . همون موضع قبلی رو داشته باشم 

با هر کی ... داشتنت می جنگم  رايسرزنش می کنم اما از اونجایی که پشیمونی سودي نداره ، از امروز به بعد ب

م این آقا هیچ حسی به تو نداره اما با چیزي که االن دیدم دیگه محاله صبح خیال می کرد... که می خواد باشه 

 »... یه لحظه رو هم از دست بدم 

سال  5چرا این فرهاد رو توي این ... چشمام از تعجب گرد شده بود ... صورت جدي فرهاد خیره شدم  به

 »! نمی شناسمت فرهاد « : نشناختم ؟؟ فکرم و به زبون آوردم 

 ! ...تازه فهمیدم که کی باید باشم ... تازه چشمام باز شده ... تو این سالها احمق بودم ) : با زهرخند ( فرهاد  -

 ...همون که یه حامی بود ... اما من همون فرهاد مهربون و بیشتر دوست دارم : من  -

 ...اما می خوام یه حامی همیشگی باشم ... من االنم برات یه حامی ام : فرهاد  -
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و به ! ... ( باید برم ، دیرم شده ) ... پشتم و بهش کردم و گفتم ... ( ولی من حامی اینجوري نمی خوام : من  -

 ... )سمت ماشینم رفتم 

می « : به چشمام زل زد و گفت ... ماشین شدم اما تا خواستم درِ ماشین و ببندم ، فرهاد نگهش داشت  سوار

 »دونی چرا عوض شدم ؟ 

 ...تظر بودم تا خودش جواب بده نگاهم بهش ، من با

چیزي که ... چون تازه فهمیدم حتی نمی تونم یک ثانیه بودنت در کنار کس دیگه اي رو تحمل کنم : فرهاد  -

 )و از ماشین دور شد ... ( سال نفهمیدم  5تو این 

 ...فکر می کردم فرهاد حرکت کرد و رفت اما من هنوز در ماشین رو هم نبسته بودم و داشتم به فرهاد  ماشین

***** 

 ...راحله ، ببین برنجم ته نگیره : مامان  -

 ...چشم : من  -

 ...حواست به خورشت هم باشه : مامان  -

 ...اونم چشـــم : من  -

یه روز جمعه اي هم آدم نمی تونه استراحت کنه . آشپزخونه بودم و داشتم دستورات مامان و اجرا می کردم  تو

 ...خانواده ي پونه اینا ، پدرام و مائده و خانواده ي دایی اینا ... شب مهمون دعوت کرده مامان براي ام... 

 ...روزش و اینجان  8روز هفته ،  7اونا که از !! نمی دونم دیگه چرا مائده و پدرام و دعوت کردید : من  -

 » این چه حرفیه می زنی دختر ؟؟؟ « : لبش و به دندون گرفت و گفت  مامان

خوب بود از اول یه طبقه دیگه ، رو اینجا می ساختیم ، همینجا می ... راست می گم دیگه « : رص گفتم ح با

 »... دیگه سختشون هم نبود هر روز این همه راه و برن و بیان ... نشستند 

 »... به جاي اینکه غر بزنی ، کار کن « : گوشم و گرفت و گفت  مامان

 ...آییییی ... م مامان گوش... آخ ... آخ : من  -

 ...و ول کرد و مشغول شستن میوه ها شد  گوشم

 حاال نگفتی این مهمونی ، مناسبتش چیه ؟: من  -

 ...دور هم باشیم : مامان  -
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مامان ، از کت و کول افتادم ، صبح که تا پاشدم ، مجبورم کردي کل خونه رو جارو بزنم و برق بندازم : من  -

 ...کوزت انقدر کار نمی کرد ... ظهرم که ناهار خورده و نخورده ، دوباره شروع کردم به کار کردن ... 

ي شوهر ، چی کار می کنی ؟ وایسا اینجا  پس فردا بري خونه... چقدر غر می زنی ... بســـه دختر : مامان  -

 ...حداقل یاد بگیر غذا بپزي 

 من بلد نیستم غذا درست کنم ؟؟؟؟!!!! مامان ) : با چشماي گشاد شده ( من  -

 ...ما که تا حاال تو رو تو آشپزخونه ندیدیم مگه در سه وعده ي صبحونه و ناهار و شام : مامان  -

 !!!مامـــــان : من  -

 ...ساالدش کن ... بیا این کاهو ها رو هم شستم ... چیه ؟ مگه دروغ میگم ؟ : ن ماما -

 »... نمی خوام « : ولو شدم روي یکی از صندلی ها و گفتم ... دیگه نا نداشتم ... داشت گریم می گرفت  دیگه

 ...یاهللا زود باش ... چی چی رو نمی خوام : مامان  -

 ... ید از صبح بیاد کمک کنه حداقل به مائده هم می گفت: من  -

 ...اونا مهمونن ... خجالت بکش راحله : مامان  -

 ...؟ حاال مهمونن ؟ پس چرا وقتی صبح تا شب اینجان می گید اینجا خونه ي خودشونه ؟؟ ... ااا : من  -

الد و درست کن ، این سا« : که از قیافه ي پکر من که از خستگی وا رفته بود ، خندش گرفته بود ، گفت  مامان

 »... دیگه مرخصی 

 قول ؟؟: من  -

 !! قول ) : با خنده ( مامان  -

در و قفل کردم و خودم و . تند ساالد و درست کردم و قبل از اینکه مامان چیزي بگه ، به اتاقم فرار کردم  تند

شمام و بستم و از موبایلم و براي یک ساعت دیگه که مهمونا میومدند کوك کردم و چ... انداختم رو تخت 

 .شدت خستگی ، زود خوابم برد 

***** 

یه لباس . احتماال مائده و پدرام اومدند . صداهایی از پایین میومد ... صداي زنگ گوشیم از خواب بلند شدم  با

شال آبی آسمونیم . آستین بلند به رنگ آبی روشن و یه تونیک به رنگ آبی نفتی و شلوار جین مشکی پوشیدم 

 ...پایین  تمرف... خوب بود ... خودم و تو آینه دیدم ... سرم کردم رو هم 

 ... مائده و پدرام بودند و مائده نرسیده ، خونه رو گذاشته بود روي سرش . درست بود  حدسم
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 ...سالم بر همگی : من  -

 )و پرید تو بغلم ... ( واي سالم آبجیِ خوابالو : مائده  -

 ...بچه بود  هنوزم

 قدر ضایع است خواب بودم ؟ان: من  -

 ...صورتت پف کرده : مائده  -

 .پدرام روي مبل دو نفره لم داده بود ... هم وارد هال شدیم  با

 !سالم پدرام : من  -

 خوبی ؟... سالم راحله : پدرام  -

 ... خوبم ، اتفاقا چند ساعت پیش داشتم غیبتتونو می کردم : من  -

 ...یه چشم غره ي اساسی رفت که اشهدم و خوندم  مامان

 حاال چی می گفتی ؟) : با خنده ( پدرام  -

داشتم می گفتم شما که صبح تا شب اینجایید ، امروزم از صبح می اومدید یه کمک به منِ ... هیچی : من  -

 ...مامان امروز منو کوزت کرد ... بیچاره می کردید 

 ؟؟؟؟... احترام مهمونم چـــــــی ... ما مهمونیم ... یگه آبجی نه د) : با خنده ( مائده  -

 »... !!! واجبـــــه « : یه نگاه به پدرام کرد و چشمک زد که پدرام با خنده ادامه داد  و

 پس اینطوریاست ؟: من  -

 مگه غیر از اینو انتظار داري ؟: مائده  -

 ...رو تونو برم : من  -

 ...تند به قدر کافی منو حرص دادند با هم زدند زیر خنده و مائده که می دونس پدرام

رفتیم تو جمع جوونا نشستیم . با مائده از مهمونا پذیرایی کردیم . دقیقه ي بعد ، بقیه ي مهمونا هم رسیدند  چند

 »طاها کو ؟ « : از مهسا پرسیدم . بچه ها داشتند از هر دري با هم حرف می زدند . 

 !مان دادمش به ما: مهسا  -

دستتو دراز می کردي ، لپش می . عاشق اون لپاي تپلوش بودم . زن دایی نگاه کردم که طاها تو بغلش بود  به

نسبت به دفعه ي آخري که دیدمش بزرگتر شده ، « : با لبخند برگشتم سمت مهسا و گفتم ... اومد تو دستت 

 »... ماشاهللا 
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تازگیهام یاد گرفته ، یه ) ... و با لبخند ادامه داد ... ( شن  ساالي اول خیلی زود بزرگ می... آره : مهسا  -

 »... چیزایی مثل بابا و مامان بگه 

 »جدي می گی ؟ « : لبخند دندون نمایی گفتم  با

 ...آره : مهسا  -

 ...ماشاهللا ... نازي : من  -

 راستی پدرام بهتون گفت ؟؟: پونه  -

 چی رو ؟: من  -

 ... یادم رفت بهشون بگم  ...خوبه گفتی : پدرام  -

 ...روز ، مرخصی ، بریم شمال  5پس فردا به مدت : پونه  -

 روز ؟؟ 5مرخصی ؟ اونم : من  -

 ...تازه می دونی چند وقته نرفتیم شمال ؟؟ خیلی می چسبه تو این هوا ... آره خب : پونه  -

 ...ر هم جمع بشیم به یاد اون روزا دوباره دو... خیلی وقته دور هم نبودیم : پدرام  -

 »!! خیلـــــی می چسبه « : در حالیکه با ذوق دستاش و به هم می کوبید ، گفت  مائده

 »... قربون خانم خوشگلم بشم « : با ذوق به چهرش نگاه کرد و گفت  پدرام

 .که لپاش گل انداخته بود با چشم به بقیه اشاره کرد و گوشه ي لبش و گاز گرفت  مائده

 ... !!ما چشم پاکیم ... تو رو خدا رعایت حال ما رو هم بکنید : پونه  -

از االن به ... پس گفته باشم ، چون خانمم راضیه ، شما هم بایـــــد راضی باشید « : بی خیال ادامه داد  پدرام

 » ... فکر کنسل کردن کاراي این هفتتون باشید 

 ...ما نمی تونیم بیایم ، خوش بگذره : محمد  -

 ...چی چی رو نمی یاي ؟؟ خوبه همین االن گفتم باید بیایید : پدرام  -

 !!حرفا می زنی ؟؟ ما که نمی تونیم طاها رو تنها بذاریم : محمد  -

 ...اتفاقا خیلی خوشش میاد و خوشحال میشه ... کی گفته تنهاش بذارید ؟ خب اونو هم بیارید : من  -

 ...آخه راحله جون : مهسا  -

 ...آخه بی آخه : مائده  -

 پس حله دیگه ؟؟؟: پدرام  -
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 ... و مهسا یه نگاه به هم کردند و سرشون و تکون دادند  محمد

 کی راه می افتیم ؟: پونه  -

 ...پس فردا ، صبح راه می افتیم ... فردا برید یه مرخصی یه هفته اي بگیرید : پدرام  -

داشتم به این . تو تختم دراز کشیده بودم . م ، مهمونا کم کم رفتند از قرار و مداراي سفر شمال و صرف شا بعد

بیشتر نگران بودم ... نمی دونم از این موضوع خوشحال بودم یا ناراحت ... فکر می کردم که حتما علی هم میاد 

 ...کرد ، پلکام سنگین شد و خوابم برد  فکربعد از دقایقی ! ... نمی دونم دلیل نگرانیم چی بود ... 

***** 

مانتوي سفیدم و از روي چوب لباسی برداشتم و با مانتوي . یه راست به سمت اتاقم رفتم . بیمارستان شدم  وارد

. مقنعه ي مشکی ام رو روي شونه هام مرتب کردم و پشت میزم نشستم . توسی رنگی که تنم بود عوض کردم 

 .یه زنگ به اتاق پونه زدم 

 ...لی متعالی صبح عا... سالااام : پونه  -

 سالم ، خوبی ؟: من  -

 خوبم ، تو چطوري ؟: پونه  -

 ...کی میري دنبال برگه ي مرخصی ؟ ... بد نیستم : من  -

 کاري باري ؟؟! ... هر وقت خواستم برم زنگت می زنم با هم بریم : پونه  -

 !فعال ... قربانت : من  -

 فعال: پونه  -

 . دم که در اتاق زده شد بررسی پرونده هاي بیمارام بو مشغول

 بفرمایید ؟: من  -

 ...سرم و بلند کردم . داخل اتاق شد  کسی

 سالم : علی  -

 شما ؟ اینجا ؟... سالم : من  -

 مزاحم که نیستم ؟: علی  -

 !بفرمایید بشینید ... نه ، اصال : من  -

 ممنون: علی  -
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 ...یکی از مبال نشست  روي

 کاري داشتید ؟: من  -

 می خواستم بپرسم ، پدرام بهتون سفر فردا رو گفت ؟: علی  -

 پس شما هم میایید ؟... بله : من  -

 !!بله : علی  -

 »... !! اتاق زیبایی دارید « : دور تا دور اتاق کرد و گفت  نگاهی

د ، ایستاد جاش بلند شد و رو به روي تابلوي نسبتا بزرگی که با خط نستعلیق روش بیت شعري نوشته شده بو از

گَرم یاد آوري یا نه ، من از یادت نمی کاهم ، تو را « : لبخندي رو لبش نشست و شروع کرد به خوندن شعر ... 

 » ... من چشم در راهم 

 »! خیلی زیباست « : همون لبخند برگشت و گفت  با

... بود ، وارد اتاق شد  جوابشو بدم چون در اتاق زده شد و فرهاد همونطور که که سرش تو پرونده اي نتونستم

 ...هنوز حواسش به پرونده ي توي دستاش بود 

 ... راحله ، بیا این پرونده رو مطالعه کن : فرهاد  -

به ثانیه نکشید که دوباره اون اخم بین ابروهاش افتاد و ... و بلند کرد و با علی چشم تو چشم شد  سرش

 »!! گار بد موقع مزاحم شدم ؟ان« : همونطور که هنوز نگاهش به علی بود ، گفت 

پس بعدا می ) ... و روش و برگردوند سمت من و ادامه داد ! ( من داشتم می رفتم ... نه آقاي کاشفی : علی  -

 !!بینمتون 

جایی می خواي « : که کارد می زدي خونش در نمی اومد با عصبانیت و حرص کنترل شده اي ،گفت  فرهاد

 »بري راحله ؟ 

 ...روز با بچه ها بریم شمال  5،  4راره فردا ، آخه ق: علی  -

 !!منم دلم خیلی یه سفر می خواد ... به سالمتی : فرهاد  -

 !! خوشحال می شیم ... خب شما هم تشریف بیارید : علی  -

 »! آخه دوست ندارم مزاحم بشم « : که انگار همینو می خواست ، گفت  فرهاد

 ...پس دیگه با راحله خانم زمان و مکان و هماهنگ کنید ! ... ذره نه اتفاقا دور هم خوش می گ: علی  -

 !!حتمـــا : فرهاد  -
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 )و از در خارج شد ... ( با اجازه : علی  -

اومد جلو و پرونده اي که تو دستش بود و گذاشت روي ... یه نفس عمیق کشید تا به خودش مسلط بشه  فرهاد

 ...میز 

 این چیه ؟: من  -

 ...ونده ي همون بیماري که قبال باهات راجع بهش صحبت کرده بودم پر: فرهاد  -

 »... منتظر خبرت هستم « : همونطور که به سمت در می رفت گفت ... تا بره  برگشت

 ...از در خارج شد  و

***** 

پیامک  زمان و محل قرارو براي فرهاد. صبح راه بیفتیم  7با پونه مرخصی گرفتیم و قرار شد امروز ساعت  دیروز

 .اونم خوشحال شد ولی من نگران بودم . به پدرام هم گفتم که فرهاد و دعوت کردم . زدم 

بود که اومدند دنبالم و رفتیم  7ساعت یه ربع . بود پدرام و مائده دنبال من و پونه هم بیان تا با هم بریم  قرار

پدرام پارك . اشین دیگه هم اونجا پارك بود تا م 5وقتی رسیدیم ، . هنوز هوا کامل روشن نشده بود ... سر قرار 

 .شدند  دهیکی یکی بقیه هم از ماشین پیا. کرد و پیاده شدیم 

ماشین بعدي فقط ... ماشین بعدي علی بود و عالیه ... از ماشینا محمد بود و مهسا و محدثه و طاها  یکی

مون نامزدش ، ساناز باشه که مائده قبال ماشین بعدي سهند بود و یه دختر که احتمال می دادم ه... سیاوش بود 

 .بهم گفته بود و ماشین آخر هم براي فرهاد بود 

چرا این همه ماشین آوردید ؟؟ مگه می ... چه خبره ؟ « : از اینکه همگی به هم سالم کردیم پدرام گفت  بعد

 »خوایید عروس ببرید ؟؟؟ 

 !!سخت نگیر پدرام : سیاوش  -

 ... پس حداقل تک سرنشین نباشد : پدرام  -

یه نگاه به هم ... دیدم همه ي نگاها به من و پونه است ... ماشیناي تک سرنشین فرهاد بود و سیاوش  تنها

بعد که همه ... پونه رفت سمت ماشین سیاوش و منم رفتم سمت فرهاد . کردیم و به ناچار از هم جدا شدیم 

تا حاال به جز یه سالم ، هیچ حرفی به  اولاز . ماشین فرهاد آخر از همه بود . کردند سوار شدند ، ماشینا حرکت 

 . هم نزده بودیم 
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با ... دست بردم سمت ضبط ماشین که همزمان دست فرهاد هم اومد جلوي ضبط ... ماشین ساکت بود  فضاي

و کردن چند تا آهنگ خودش بعد عقب و جل... خجالت دستم و عقب کشیدم و گذاشتم خودش روشنش کنه 

 :چند لحظه بعد صداي موسیقی فضاي ماشینو پر کرد . روي یکیش توقف کرد 

 عشق یعنی این ، لحظه هاي خیلی خاص «

 نجاسیا ایدن يخدا هم فکر ماس ، همه  که

 صداس ینگاه ، لبمون ب هیشروع ،  هی

 یعنی این ، دو تا احساس بی تاب عشق

 قاب هی يخواب ، دو نفر تو هی یقشنگ به

 نگاه تو چشمات دل من ، تو رو خواست هی

 دلمه ، عاشقتم حاال برو بگو به همه يهمه حرفا گمیم یهرچ

 تنمه  يتب تو هیتو دلمه ، مثل  یبیحس عج هی بگو

 دلمه ، عاشقتم حاال برو بگو به همه يهمه حرفا گمیم یهرچ

 » تنمه  يتب تو هیتو دلمه ، مثل  یبیحس عج هی بگو

شده بود همون فرهاد ... لبخند روي لباش بود و دیگه از اون اخما خبري نبود . چهره ي فرهاد نگاه کردم  به

نگاهش و چرخوند و توي . نا خودآگاه ، با دیدن لبخندش روي لباي منم لبخند نشست ... دوست داشتنی 

 ...سرمو انداختم پایین ... خیلی خجالت کشیدم ، داشتم با لبخند نگاش می کردم . چشمام نگاه کرد 

 از دستم دلخوري ؟: فرهاد  -

 چرا باید دلخور باشم ؟... نه : من  -

 ...به خاطر رفتاراي این چند روزم : فرهاد  -

 ...تعجب کردم ، آخه خیلی عجیب شدي ... من فقط شوکه شدم : من  -

 ...دوستت دارم راحله : فرهاد  -

یه برق خیلی خوشگل که تو چشماي ... یه برق خاصی داشت .  بلند کردم و به چشماش نگاه کردم سرمو

چشماي علی این ... چطور روز اول چشماي فرهاد و مثل چشماي علی دیده بود ؟ . هیچکس دیگه ندیده بودم 

 ...چشماي هر دوشون سیاه بود ، رنگ شب ، اما چشماي فرهاد خیلی خاص بود ... برقِ زیبا رو نداشت 

 لحظه هاي خیلی خاصعشق یعنی این ،  «
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 نجاسیا ایدن يخدا هم فکر ماس ، همه  که

 صداس ینگاه ، لبمون ب هیشروع ،  هی

 یعنی این ، دو تا احساس بی تاب عشق

 قاب هی يخواب ، دو نفر تو هی یقشنگ به

 نگاه تو چشمات دل من ، تو رو خواست هی

 دلمه ، عاشقتم حاال برو بگو به همه يهمه حرفا گمیم یهرچ

 تنمه  يتب تو هیتو دلمه ، مثل  یبیحس عج هی بگو

 دلمه ، عاشقتم حاال برو بگو به همه يهمه حرفا گمیم یهرچ

 » تنمه  يتب تو هیتو دلمه ، مثل  یبیحس عج هی بگو

 )مرتضی پاشایی / عشق یعنی این ( 

 . فرهاد هنوز داشت لبخند می زد اما لبخندش پر رنگ تر از چند دقیقه ي پیش بود ... انداختم پایین  سرمو

 می دونی چیه راحله ؟: فرهاد  -

 چی ؟: من  -

 ...فکر می کردم این سفر زهرمارم بشه ولی این بهترین شروع براي یه سفر می تونه باشه : فرهاد  -

 چه شروعی ؟) : با تعجب ( من  -

اینکه دوست داشتنی ترین فرد زندگیت ، همسفرت باشه ، بهترین شروع « : به چشمام نگاه کرد و گفت  فرهاد

 »... براي یه سفره 

براي چندمین بار سرم و انداختم پایین و پنجره .... چرا هوا انقدر گرم بود ؟؟ ... وجودم داشت می سوخت  تمام

 .رو باز کردم 

و با لبخندي که !! ( لر ماشین خراب شده ، چون منم از اول راه تا حاال خیلی گرممه فکر کنم این کو: فرهاد  -

 ... )خیلی معنی دار بود به جلو خیره شد 

 .چند لحظه بعد پلکام رو هم افتاد و خوابم برد . سعی کردم دیگه به فرهاد نگاه نکنم  منم

***** 

 ...؟ راحلـــه ؟؟... عزیزم ؟ ... راحله جان ؟ : فرهاد  -

 هـــــوم ؟؟: من  -
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 ... هوم چیه ؟ پاشو خیلی خوابیدي ) : با خنده ( فرهاد  -

به فرهاد که درِ سمت منو . اولین چیزي که دیدم رستورانی بود که جلوي چشمام بود . چشمام و باز کردم  تازه

 »ساعت چنده ؟ « : باز کرده بود ، نگاه کردم و گفتم 

 !که همه رفتند ، فقط ما موندیم بدو ... دوازدست : فرهاد  -

رفتم ... نفره  5نفره و  4همه ي بچه ها نشسته بودند دور میز هاي ... شدم و با فرهاد وارد رستوران شدیم  پیاده

 .فرهاد هم کنارم نشست ... کنار پونه و پدرام و مائده نشستم 

نگامو برگردوندم سمت سیاوش که میز . ..حدس می زدم سیاوش دلیلش باشه ... ي پونه خیلی تو هم بود  قیافه

با اینکه اخماي پونه تو هم بود ولی من خوشحال بودم چون ... اونم دست کمی از پونه نداشت . کناریمون بود 

اونا باید به خودشون ... حس می کردم این سفر می تونه سکوتی که سالهاست بینشون ایجاد شده رو بشکنه 

 ....دوست داشتند  اونا همدیگه رو... می اومدند 

. از خوردن ناهار و خوندن نماز و خرید کلی پفک و چیپس و تنقالت ، سوار ماشین شدیم و راه افتادیم  بعد

فرهاد یه آهنگ بی ... ساعت  4راه زیادي نمونده بود شاید حدود . خیلی خوابیده بودم و اصال خوابم نمی اومد 

از بسته هاي بزرگ پفک و برداشتم و  ییک. انندگی می کرد کالم و مالیم گذاشته بود و داشت تو سکوت ر

یه پفک از تو پاکت در آوردم و خواستم بخورم که یهو نصفش . بازش کردم و با اشتها مشغول خوردن شدم 

 ...به فرهاد که نصف پفک و گاز زده بود نگاه کردم ... رفت 

 ...دلم آب شد ... یه موقع تعارف نکنی ها : فرهاد  -

 )و بسته رو جلوش گرفتم ... ( ببخش ، حواسم نبود :  من -

 ...من که نمی تونم هم رانندگی کنم هم پفک بردارم : فرهاد  -

 ...پس کاري از دست من برنمیاد ، خودم می خورم : من  -

 ... !!خب بزار تو دهنم ... شکمو : فرهاد  -

 !!!هـــا ؟؟؟) : با تعجب ( من  -

 )و دهنشو باز کرد ... !! ( ی بده بیاد چیه مگه ؟ یک: فرهاد  -

 ...پفک برداشتم و گذاشتم تو دهنش  یه

 ...پفکا چقدر خوشمزه شدن تازگیا ... اوممم : فرهاد  -

 ...آره ، خیلی خوشمزس : من  -
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 !اما اینی که من خوردم ، یه مزه ي دیگه داشت ) : با لبخند ( فرهاد  -

 ...توجه به منظورش یه پفک دیگه بهش دادم  بدون

 راحله ؟ نظرت راجع به من چیه ؟: فرهاد  -

 از چه نظر ؟: من  -

 ...از هر نظر : فرهاد  -

 ... همینطور با شخصیت و خوش اخالق ... تو خیلی مهربونی .... خب چی بگم ؟؟ : من  -

 نظرت نسبت به من به عنوان همسر آینده چیه ؟: فرهاد  -

 چرا این سوالو می پرسی ؟: من  -

 !!!خب داریم حرف می زنیم : فرهاد  -

 !!می تونیم راجع به خیلی چیزاي دیگه حرف بزنیم : من  -

چرا نمی خواي منو هم به عنوان یکی که بهت عالقه منده کنار خودت ببینی ؟؟ چرا نمی خواي به : فرهاد  -

 خودت و من یه فرصت بدي ؟؟؟

 !به جایی نمی رسه  این صحبتا: من  -

 ...البته اگه بیاي منطقی با هم حرف بزنیم ... چرا می رسه : فرهاد  -

 : ...من  -

 سکوتت و چی معنی کنم ؟: فرهاد  -

 ...هر چی می خواي بپرس : من  -

 نظرت نسبت به من به عنوان همسر آینده چیه ؟: فرهاد  -

، چون تمامی خصوصیت ها و ویژگی هاي یه مرد ایده  تو می تونی براي هر کسی بهترین همسر باشی: من  -

 ...یه مردي که می تونه پشتوانه ي محکمی براي همسرش باشه ... آل و داري 

 پس تو چرا به من جواب سر باال می دي و می خواي منو از سر خودت باز کنی ؟؟: فرهاد  -

 ...من همچین کاري نمی کنم : من  -

 و پس چرا نمی تونم همسرت باشم ؟بگ!! چرا می کنی : فرهاد  -

 !!فرهــــاد : من  -

 ... قرار شد جوابمو بدي ... فرهاد بی فرهاد : فرهاد  -
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 ...چون من نمی تونم تو رو در جایگاه همسر ببینم : من  -

 پس منو توي چه جایگاهی می بینی ؟ یه دوست ؟: فرهاد  -

 ... سال قابل اعتماد ترین فرد بوده برام  5این  یه کسی که تو... یه دوست مهربون ... آره : من  -

 باشه ؟... به منم فکر کن ... کنار علی منم ببین ! منو هم ببین : فرهاد  -

 ...امــا : من  -

 این طور نیست ؟... فکر می کنم این تقاضاي کوچیکی باشه : فرهاد  -

 : ...من  -

 ...خواهش می کنم : فرهاد  -

 !اما از من انتظار جواب مثبت نداشته باش : من  -

 ...کاش این نگاه زیبا واسه ي من بود ... به علی حسودیم میشه : فرهاد  -

 »تو خواهر و برادر نداري ؟ ! راستی فرهاد « : اینکه بحث و عوض کنم گفتم  براي

من با داییم و مادرم زندگی ... دگی می کنند یه برادر بزرگتر دارم که با زن و بچش ، کانادا زن... چرا : فرهاد  -

 ...می کنم 

 پس پدرت ؟: من  -

 ...چندین ساله که فوت کرده : فرهاد  -

 ...خدا رحمتشون کنه : من  -

 !ممنون : فرهاد  -

***** 

 »پونه  «

 !بــــــس کن سیاوش ) : با جیغ ( من  -

بگو تو این همه سال فقط من ... منو دوست داري  چرا بس کنم ؟؟؟ بگو تو هم) : با صداي بلند ( سیاوش  -

 ...بگو تو هم عاشقمی ... نبودم که زجر کشیدم 

 می خواي ازم به زور حرف بکشی ؟؟؟) : با پوزخند ( من  -

 تو منو دوست نداري ؟؟؟! به زور ؟؟ پونه ، راست و حسینی بگو ... هه ) : با پوزخند ( سیاوش  -

 : ...من  -
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 چرا ساکت شدي ؟؟پس : سیاوش  -

 !چیزي براي گفتن ندارم : من  -

ساله دارم تو این آتیشی که برام درست کردي می سوزم  7نزدیک !!! دیوونــــم نــکــن ) : با داد ( سیاوش  -

می ... دیگه به اینجام رسیده ... حرف نزدم و تو خودم ریختم ، اما دیگه نمی کشـــم ... ، راه خالصی هم ندارم 

و شیشه ي ... ( حتی حاضرم داد بزنم ... هیچ ترسی هم ندارم از گفتنش ... ـــی ؟؟ من دوستت دارم فهمــ

 )ماشین و پایین کشید 

... تو رو جون من بس کن سیاوش « : آستینشو کشیدم و گفتم ... دونستم انقدر دیوونه هست که داد بزنه  می

 »... منم عاشقتم ... آره منم دوستت دارم ... آره 

) ... و داد زد ... ( نوکرتـــــم به موال « : بعد چند لحظه سیاوش به خودش اومد و گفت . سکوت شد  دقایقی

 ...و سرعت و بیشتر کرد » ... خدا جـــون عاشقتــــم 

***** 

 »راحله  «

ن تا آسمون پونه قیافش با وقتی که توي رستوران دیدم ، زمی... از ظهر بود که رسیدیم به ویالي پدرام  بعد

از وقتی که ... عجیب تر از اون این بود که سیاوش و پونه با هم حرف می زدند و می خندیدند ... فرق می کرد 

اگه اشتباه ندیده باشم ، غمی که تو چشماي ...  میادم میاد هیچوقت تا حاال پونه و سیاوش و اینجوري ندیده بود

 ... یعنی با هم آشتی کرده بودند ... این یعنی .. .هردوشون بود ، دیگه حتی ذره اي دیده نمیشد 

مرتب بود و شیک مثل چند سال قبل ... با بچه ها وارد ویال شدیم ... این فکر لبخند عمیقی روي لبام نشست  با

دوست داشتم زودتر برم براي . دلم براي دریا تنگ شده بود ... بچه ها اتاقا رو بین خودشون تقسیم کردند ... 

از اتاق خارج شدم و رفتم طبقه ي . دقیقه فاصله بود ولی تنها نمی تونستم برم  10تا دریا شاید ..  تماشاش

 .فرهاد نبود ... پایین 

 »پس فرهاد کجاست ؟ ... پدرام ؟ « : سمت پدرام و گفتم  رفتم

) ... ه باشه گفت بعد انگار چیزي یادش اومد... ( همین االن اینجا بود « : نگاهی به جمع کرد و گفت  پدرام

 »... فکر کنم رفت بیرون ... آهــان 

 ...فرهاد و دیدم که داره از ویال دور میشه . به سمت پنجره رفتم  سریع

 . از ویال زدم بیرون و به سمت فرهاد دویدم . لباسام مناسب بود . نگاه به خودم کردم  یه
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 ...صبر کن ... فرهـــــاد ... فرهــاد : من  -

 »تو اینجا چی کار می کنی ؟ « : برگشت سمتم و به من نگاه کرد  فرهاد

 کجا میري ؟: من  -

 ...دریا : فرهاد  -

 ...منم میام : من  -

چند لحظه بعد کنار دریا بودیم و داشتیم به دور دستا نگاه می ... چیزي نگفت و با هم همقدم شدیم  فرهاد

آسمون رنگ نارنجی . اي خورشید در اون لحظه لذت بخش بود موقع غروب خورشید بود و چقدر تماش... کردیم 

 ...مایل به قرمز به خودش گرفته بود 

 ... خیلـــی قشنگه : من  -

 ...این که فقط یه بخش کوچیکشه ... قربون خدا برم با این همه بزرگیش : فرهاد  -

 ...و در آوردم و به سمت فرهاد گرفتم  دوربینم

 گیري ؟ یه عکس از من می: من  -

 )و دوربین و از دستم گرفت ! ( به چشم : فرهاد  -

فرهاد ازم عکس گرفت و منم ... به دریا ایستادم ، جوري که اون صحنه ي زیبا توي عکس معلوم باشه  پشت

 . یه عکس تکی از اون گرفتم 

 ... بیا یه عکس دو نفره هم بندازیم : فرهاد  -

دوربین و . ور تر ایستاده بودند و چند لحظه بعد با اون مرد برگشت رفت سمت مرد و زنی که چند قدم اون  و

 »! آقا واقعا شرمنده « : بهش داد و گفت 

 !دشمنتون شرمنده : مرد  -

منم به فاصله ي یه وجب کنارش ایستادم و . کنارم ایستاد و یه ژست دخترکش به خودش گرفت  فرهاد

 . فت هردومون لبخند زدیم و اون آقا ازمون عکس گر

 ...مجددا ممنون : فرهاد  -

 )و ازمون دور شد و رفت پیش همون زنی که احتماال همسرش بود ( خواهش می کنم : مرد  -

) ... نگاهی به آسمون کرد و ادامه داد .... ( یادت باشه بعدا یه نسخه از این عکس و به منم بدي : فرهاد  -

 ... بهتره برگردیم ، هوا داره تاریک میشه 
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از تو آشپزخونه . صداي پونه و محدثه که داشتند با طاها بازي می کردند ، می اومد . سمت ویال برگشتیم  به

مردا هم نشسته بودند تو هال و فیلم تماشا می کردند و تخمه می شکوندند . هم صداي ترق و توروق می اومد 

و عالیه تو آشپزخونه ) نامزد سهند ( ساناز  مائده و مهسا و... فرهاد به اونا ملحق شد و منم رفتم آشپزخونه . 

 ...بودند 

 چی کار می کنید ؟: من  -

 کجا بودي تو ؟؟... ا : مائده  -

 اینجا چه خبره ؟... دریا : من  -

 »! داریم شام درست می کنیم « : که داشت ساالد درست می کرد ، گفت  ساناز

 ...زن نسوزه چرا اونجا وایسادي ؟ بیا سر به خورشت ب: مائده  -

 ... !! تا شد دیگه باید اشهدتو بخونی  4آشپز که ) : با خنده ( من  -

 ...اتفاقا خیلی هم خوشمزه شده : عالیه  -

 !ببینیم و تعریف کنیم : من  -

 ...حاال بیا کمکمون ... تعریفم میکنی : مهسا  -

) ... و دستم و گذاشتم زیر گلوم و گفتم ... ( تا هستید ، منم بیام دیگه به اشهدم نمی رسه  4شماها که : من  -

 ...در جا پخ پخ 

 »... بیا ... لوس نشو دیگه « : در حالیکه دستم و می کشید ، گفت  مائده

 ...شماها که همه کارا رو کردید ، بعد هم چهــــار تا هستید : من  -

و به !! ( می گی نه ، نگاه کن .... ما باید شکم هاي گرسنه ي یه لشکر و سیر کنیم .... حواست نیستا : اناز س -

 ... )مردا که فارق از دنیا داشتند فیلم نگاه می کردند اشاره کرد 

 »خب حاال من چی کار کنم ؟ « : خنده یکم آستینامو باال زدم و گفتم  با

 ...برنجا دستتو می بوسن : مهسا  -

یه ساعت بعد یه میز پر و پیمون با دخترا انداختیم و به بقیه گفتیم تا بیان براي . و مشغول به کار شدم  رفتم

 ... شام 

 ...از االن گفته باشم ، من به دستپخت هیچکدوم از شما اطمینان ندارم جر خانومم : سهند  -

 ...ولی من فقط ساالد درست کردم ، دیگه میل خودت ... سهند جان  مرسی) : با خنده ( ساناز  -
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خب این دفعه رو ریسک می کنم و غذاي شماها رو هم .... چیزه ... ا « : که قیافش وا رفته بود ، گفت  سهند

 »... امتحان می کنم 

البته محمد و مهسا گفتند  ...قرار شد فردا صبح الطلوع بریم کوه ... زدن زیر خنده و مشغول خوردن شدند  همه

بعد از صحبت در مورد فردا صبح همگی به اتاقامون ... نمیان و ترجیح می دن با طاها برن اطراف و بگردند 

 ...رفتیم و خوابیدیم 

***** 

صبح بود که یه صبحونه ي جمع و جور خوردیم و بعد از خداحافظی با مهسا و محمد به سمت کوه  6 ساعت

خورشید داشت کم کم . اشینا تا جایی که میشد ما رو رسوندند و بعد از اون پیاده شدیم م... حرکت کردیم 

ساعت به نیم ساعت که راه می  مما هم نی. ساعت راه بود  3تا باالي کوه ، تخمینی ... خودش و نشون میداد 

خیلیاي دیگه قبل ...  صبح بود که رسیدیم به باالي کوه 10ساعت ... دقیقه اي می کردیم  5رفتیم ، استراحت 

 .از ما اونجا رسیده بودند ، خیلیا هم داشتند می اومدند 

دقیقه صبر کردیم و خوراکی هایی که با خودمون آورده بودیم خوردیم و کلی  45حدود نیم ساعت ،  اونجا

تندي  برگشتن از کوه از رفتن سخت تر بود چون سراشیبی... عکس گرفتیم و کم کم تصمیم گرفتیم برگردیم 

و اگه بی دقتی می  اشتداشت و سنگ ها هم زیر پات ممکن بود سر بخورن و پایین کوه هم حالت دره د

پاهام و محکم رو زمین می ذاشتم و دستم و به تخته سنگ ها می گرفتم و آروم پایین . کردي ، کارت زار بود 

 .می رفتم 

یه لحظه ... ش گرفته بود و با هم پایین می رفتن حواسم به علی پرت شد که دست عالیه رو محکم تو دستا یهو

یک آن حس کردم زیر پاهام خالی شد ... حواسم اصال به موقعیتم نبود ... آرزو کردم که کاش جاي عالیه بودم 

افتادم روي زمین و به پایین . دیر شده بود  دمتا خواستم اقدامی کنم و دستم و به جایی گیر ب... و سر خوردم 

 ...م سر خورد

حتی توان جیغ زدن هم نداشتم که یک دفعه دستم تو حصار . در حد مرگ ترسیده بودم . و بستم  چشمام

اون دستا منو باال کشیدند و صداي فرهاد با ... هنوز می ترسیدم چشم باز کنم و مرده باشم . دستایی قفل شد 

 »راحله خوبی ؟ ... راحله « : نگرانی و لرزش به گوش رسید 

از جام بلند شدم که . دستاي سردم تو حصار دستاي بزرگ و مردونه ي فرهاد بود ... و آروم باز کردم  چشمام

به پاچه ي شلوارم نگاه کردم که سابیده شده بود و لکه ي قرمزي داشت هر لحظه روي زانوش ... آخم بلند شد 
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چی « : ه که داشت گریه می کرد ، گفت مائد. همه داشتند با نگرانی نگاهم می کردند ... بیشتر و بیشتر میشد 

 »شد آبجی ؟ خوبی ؟ طوریت نشد ؟ 

حالیکه صداي خودم هم از ترس و وحشت می لرزید ، سعی کردم با صدایی که توش آرامش باشه بهش بگم  در

 ...ولی خودم هم فهمیدم حالت صدام اصال اینو نمیگه » ... چیزي نشد ... خوبم عزیزم «: 

فرهاد رو ... پونه هم حالش خراب بود ... ائده رو که هنوزم داشت گریه می کرد ، آروم کنه سعی داشت م پدرام

 »... شما برید ، ما هم میاییم « : به بقیه کرد و گفت 

فرهاد زیپ کوله پشتیش ... راضی نمیشد ، اما وقتی بهش اطمینان دادم که حالم خوبه ، راضی شد که بره  مائده

. فکر همه جا رو می کرد ... همیشه همینطور بود ... ل سفید و بتادین از توش در آورد و باز کرد و یه دستما

 ... که دادم هوا رفت  بزنهسعی کرد پاچه ي شلوارم که االن کامال خونی شده بود ، باال 

 )ال زد و با آرامش بیشتري شلوارم و تا قسمت زانو با.... ( نگا تو رو خدا چه به روز خودت آوردي : فرهاد  -

 . بریدگی عمیقی بود و شاید به بخیه هم نیاز داشت .... نگاه به زانوم ، آه از نهادم بلند شد  با

 حواست کجا بود ؟ نکنه پیش اون پسره ؟؟ ) : با عصبانیت ( فرهاد  -

. ..در حالیکه هنوزم داشت با عصبانیت سرزنشم می کرد و سرم داد می زد ، شروع به پانسمان زخمم کرد  و

وقتی به دره اي . سرم و برگردوندم و به جایی که لیز خوردم ، نگاه کردم ... حرفاي فرهاد باعث ناراحتیم نمیشد 

اشکام از چشمام . تا حاال حتما مرده بودم  نبوداگه فرهاد . که پایین اونجا بود نگاه کردم چشمام پر اشک شد 

می کرد که با دیدن اشکام حرفش و قطع کرد و با  فرهاد هنوزم داشت با عصبانیت سرزنشم... سرازیر شد 

... شرمنده ، تند رفتم ... ببخشید ... راحله جان ؟ ... راحله ؟ « : صدایی که توش شرمندگی موج میزد ، گفت 

 »... دست خودم نبود 

ري که علی کمکم یاد دو با... یاد چند سال پیش افتادم ... چرا من انقدر سر به هوا بودم ؟ ... شدید تر شد  گریم

فرهاد که خیال می ... یاد روزي که شد یه ناجی و حاال امروز فرهاد منو از مرگ حتمی نجات داده بود ... کرد 

به ... گریه نکن عزیزم ... تو رو خدا راحله « : کرد به خاطر حرفاي اونه که دارم اینجوري گریه می کنم ، گفت 

 »... لعنت به من که باعث شدم چشمات اشکی بشه  ...خدا طاقت دیدن یه قطره اشکتو ندارم 

من از دست خودم ... تو باعث ناراحتیم نشدي « : و با فاصله از دهن فرهاد ، جلوش نگه داشتم و گفتم  دستم

ممنون ) ... و در حالیکه قطره اشکی از چشمم سر می خورد پایین تو چشماش نگاه کردم و گفتم ... ( شاکی ام 

 »... ون ممن... فرهاد 
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فرهاد به پیرهن اسپرتش اشاره کرد و . لحظه بعد که حالم تقریبا بهتر شد با فرهاد از جامون بلند شدیم  چند

 »منو بگیر « : گفت 

پاي راستم بدجور تیر می ... ي لباسش و با دستم محکم نگه داشتم و آروم آروم از کوه پایین اومدیم  گوشه

چشماش از بس .مائده با دیدنم به سمتم دوید و حالم و پرسید . پایین کوه ، بچه ها منتظرمون بودند ... کشید 

. شینا شدیم و به سمت ویال برگشتیم ما رسوا. از حال خودم مطمئنش کردم . گریه کرده بود سرخِ سرخ بود 

 . پونه کمکم کرد که به اتاق برم و خودش بیرون رفت 

 »میشه بیام تو ؟ « : لحظه بعد در اتاق زده شد و پشت سرش صداي فرهاد اومد  چند

 !بفرمایید : من  -

 ...با جعبه ي کمک هاي اولیه وارد اتاق شد  فرهاد

 درسته ؟... وچولوي مریض داریم فکر کنم اینجا یه دختر ک: فرهاد  -

 !من حالم خوبِ خوبه ! اشتباه به عرضتون رسوندن ... نه آقاي دکتر : من  -

 ... !!مگه اینکه تو به اون صورت رنگ پریده و اون پاي داغون بگی خوب : فرهاد  -

کن بهم داد از اتاق خارج تا بخیه زد و دوباره پانسمانش کرد و یه مس 5تختم نزدیک شد و بعد از اینکه پام و  به

 ...منم چند دقیقه ي بعد خوابم برد . شد 

***** 

و نیم  8ساعت . به زور گوشیم و پیدا کردم و به صفحش نگاه کردم . خواب که بیدار شدم ، اتاق تاریک بود  از

در اومده صداي شکمم . به سرویس بهداشتی اتاق رفتم و دست و صورتم و شستم !! چقدر خوابیده بودم . بود 

چادر سفید گلدار و سجاده . وضو گرفتم و به اتاق برگشتم . خیلی گرسنه بودم ، آخه ناهارم نخورده بودم ... بود 

رکعت آخر نماز عشاء بودم که در اتاق زده شد و . اي که تو اتاق بود و برداشتم و مشغول خوندن نماز شدم 

 »قبول باشه « : اد از پشت سرم اومد صداي فره. سالم نماز و دادم . کسی وارد اتاق شد 

گوشه اي از تخت نشسته بود و . که داشتم سجاده رو جمع می کردم ، برگشتم و بهش نگاه کردم  همونطور

 .داشت با لبخند نگام می کرد 

 ...قبول حق باشه : من  -

 )ود اشاره کرد و به سینی اي که روي تخت ب... ( حتما خیلی گرسنه اي ، واست شام آوردم : فرهاد  -

 ! روده بزرگه داره کوچیکه رو می خوره ! آره خیلی گشنمه ... واي دستت درد نکنه : من  -
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 .طرف دیگه ي تخت نشستم و مشغول خوردن شدم  رفتم

 خودت چی ؟؟ : من  -

 زانوت بهتره ؟ درد نداري ؟؟... من خوردم : فرهاد  -

 ...بهترم : من  -

 !من دیگه برم پایین ) ... ز جاش بلند شد و گفتا... ( خداروشکر : فرهاد  -

 !دستت درد نکنه : من  -

زانوم ... شامم و که خوردم ، ظرفا رو برداشتم و رفتم طبقه ي پایین . لبخندي بهم زد و از اتاق خارج شد  فرهاد

 . از پایین کلی صدا می اومد . هنوز یه کم تیر می کشید ولی خیلی بهتر بود 

ظرفا رو به . رسیدم ، دیدم همه ي بچه ها دور هم جمع شدند و دارن پانتومیم بازي می کنند  به پایین وقتی

 .یه قهوه دم کردم و وقتی آماده شد توي فنجون ریختم و به جمع ملحق شدم . آشپزخونه بردم و شستم 

 کی قهوه می خوره ؟؟: من  -

 »... !!! مــــــا « : یکصدا گفتند  همه

قرار ... صحبت سر این بود که فردا کجا بریم ؟ . ي میز گذاشتم و همه مشغول خوردن شدند قهوه رو رو سینی

 ...بعد از اینکه کمی دیگه با هم حرف زدیم ، رفتیم تا بخوابیم . شد فردا کل روز و کنار دریا بگذرونیم 

***** 

دقیقه ي بعد  5. ماشینا حرکت کردیم از اینکه صبحونه خوردیم و وسایل مورد نیاز و برداشتیم ، با سه تا از  بعد

لحظاتی بعد پسرا مسئول تدارك ناهار شدند . تا چادر کنار هم زدند و زیر انداز انداختند  3پسرا . کنار دریا بودیم 

چادر ها رو با چند متر فاصله از دریا . سر می رفت  حوصلمداشت . و دخترا هم با هم مشغول حرف زدن بودند 

 . سمت دریا و کنار ساحل ایستادم  رفتم. زده بودیم 

. واقعا آرامش بخش بود . لبخند به لبم نشست . بستم و سعی کردم فقط به صداي امواج گوش کنم  چشمامو

خیلی جا خوردم و انتظار هر کسی . چشمامو باز کردم ... لحظاتی گذشت و احساس کردم کسی کنارم ایستاده 

انگار از جمع « : همونطور که چشماش بسته بودند ، گفت . بسته بود  اونم چشماشو... رو داشتم غیر از علی 

 »!! فراري هستی 

: با خجالت سرم و پایین انداختم و نا محسوس کمی ازش فاصله گرفتم و گفتم . فعالش مفرد شده بود  دوباره

 »! اینطور نیست ، فقط حوصلم سر رفته بود ... نه « 
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گاهی جمع ... مفرده و .... گاهی فعالتون .... چرا « : حالیکه مردد بودم سوالم و بپرسم یا نه با من من گفتم  در

 »؟ 

 »خب ، خودت بگو ؟ ... راست میگی « : خندش بلند شد و گفت  صداي

 »چی رو ؟؟ « : تعجب برگشتم سمتش و گفتم  با

 »تو بگو ؟ دوست داري مفرد باشه یا جمع ؟؟ « : و باز کرد و کامل برگشت سمتم و گفت  چشماش

نمی دونم چرا ولی دوست نداشتم فرهاد اون اطراف باشه و ما رو ببینه ... نگرانی نگاهم و به اطراف انداختم  با

 »... فرقی نمی کنه .... خب « : وقتی مطمئن شدم کسی دور و اطراف نیست ، گفتم ... 

 !!! ت می کنم پس از این به بعد مفرد خطاب: علی  -

تا خواستم بگم همون ... فکر به اینکه بخواد جلوي فرهاد هم اینجوري باهام حرف بزنه ، مو به تنم سیخ شد  با

 »فرهاد و خیلی وقته که می شناسی ؟؟ « : صیغه ي جمع بهتره ، پرسید 

اون هم استادمه ، هم . ..سال و نیمه  5حدود ... بله « : یادآوري فرهاد ، لبخندي رو لبم نشست و گفتم  با

 »... همکارمه و هم یه دوست خیلی خوب 

 !!پس معلومه خیلی دوستش داري : علی  -

! هر آدمی تو قلب دیگران جایگاه خودشو داره « : سرم و پایین انداختم و گفتم ... کردم صورتم گر گرفته  حس

« 

 ...رو تصاحب نکنه  اینو قبول دارم ولی خوبه که کسی توي قلبی جاي کس دیگه: علی  -

چرا توي این همه سال ازدواج نکردي « : از اینکه بخوام به کنایه اي که تو حرفش بود ، فکر کنم ، گفت  قبل

 »؟ 

 ...همسر آیندم و هنوز پیدا نکردم : من  -

 »! امیدوارم فقط همین بوده باشه « : با لبخندي که معنیشو نمی فهمیدم ، گفت  علی

 ا تا حاال ازدواج نکردید ؟خود شما چر: من  -

برگشتیم و پشت سرمونو نگاه کردیم ... از اینکه بخواد جوابمو بده ، کسی با توپ بادي محکم زد تو سرش  قبل

پدرام با چندتاي دیگه از بچه ها پشتمون ایستاده بودند و پدرام که توپو زده بود تو سر علی داشت خبیثانه می ... 

 ... خندید 

 یاد وسطی ؟کی م: پدرام  -
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من حال تو یکی رو جا « : خم شد و توپ برداشت و پرت کرد سمت پدرام که به هدف نخورد و گفت  علی

 »!! میارم 

 ...دقیقه ي بعد بچه ها دور هم جمع شدند  چند

 ... هر کی میاد بازي بیاد اینجا : پدرام  -

 ... و سهند و ساناز و پونه رفتند پیشش  مائده

 !!راحله ، بیا دیگه ... شماها چقدر بی ذوقین ... ایششش : پدرام  -

 ....من حال ندارم : من  -

 ... 3به  3نفر ،  6بیا حداقل بشیم : پدرام  -

 ؟؟... خب یکیتون بشه نخودي ، تو چه گیري دادي به من : من  -

 ...ترسو ... بچه ننه ... نُنر ... لوس : پدرام  -

 با من بودي ؟؟؟ ) :با حرص ( من  -

 ...با خود خودت بودم ) : با نیش باز ( پدرام  -

 ....حاال که اینطور شد ، میام تا چشت درآد : من  -

 ...تااا  6ایوول شدیم : پدرام  -

 ...منم میامممم ) : با نیشخند ( فرهاد  -

 !!پس تو نخودي اي فرهاد ... دوباره که همون آش شد و همون کاسه ) : با قیافه ي وا رفته ( پدرام  -

 ...من از نخودي بودن بدم میاد : فرهاد  -

 ببینم این پسر من ، سیاوش و ندیدید ؟؟: پدرام  -

 ...گفت میره خوراکی بخره ، بر می گرده : پونه  -

پدرام دوید سمت ماشین و پیادش کرد و آوردش سمت ... ن از دور پیداش شد موقع سیاوش سوار بر ماشی همون

و خودشو » مگه دزد گرفتی ؟؟؟ ... ولم کن پدرام « : اون بیچارم که هنوز نمی دونست چی به چیه ، گفت ... ما 

 ...از دست پدرام کشید بیرون 

 !!!بیا وسطی بازي کنیم ) : با نیشخند ( پدرام  -

 ....افه ي پدرام از خنده پوکیدیم همه از قی یهو

 ...من نمیام : سیاوش  -
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 ....تا االنشم به عشق تو منتظر وایساده بودیم ، به جون تو ... جون تو اگه بشه بدون تو : پدرام  -

 ...جون خودتو قسم بخور : سیاوش  -

 ...بیا دیگه : پدرام  -

 ... نفر  8هم راضی شد که بیاد و شدیم  سیاوش

 ...از االن بگم ، من و خانومم با همیم ، حاال دیگه بین خودتون تقسیم کنید :  پدرام -

 ...من می کشم ، راحله رو : فرهاد  -

 ...منم که مائده رو کشیدم : پدرام  -

 ...پونه خانم : فرهاد  -

 !!سیاوش : پدرام  -

 !!من با تو توي یه تیم نمیام : سیاوش  -

 ...بیا  سهند تو... به درك : پدرام  -

 ...سیاوش : فرهاد  -

 ....ساناز خانم بیا تا این شوهرت منو نکشته : پدرام  -

به خصوص که ساناز و مائده هی پل می ... تیمشون ، تیم قوي اي بود ... شیر یا خط ، اونا رفتن وسط  بعد

سیاوش ، پدرام و ساناز و زد و باالخره ... دیگه نذاشتم پونه بزنه ... همش هم این پونه بهشون میداد .... گرفتند 

 ...وسط  رفتیممنم سهند و زدم و فرهادم ، مائده رو فرستاد بیرون و ما 

بعد هم پدرام زد تو کله ي سیاوش و ... که همون ضربه ي اولو خورد که من پل گرفتم و دوباره اومد تو  پونه

بعد از خوردن ناهار . تیم ما برد و بازي تموم شد دقیقه که اونا نتونستن ما رو بزنند ،  10بعد ... فرستادش بیرون 

 ...ها هم رفتند تا با هم عکس بندازند  بعضی، بعضی از بچه ها رفتن توي چادر تا استراحت کنند و 

علی کنار دریا ... نگام و به سمت دریا چرخوندم ... فرهاد توي چادر دراز کشیده بود ... اطراف و نگاه کردم  کمی

 ...ت علی رفتم و با فاصله کنارش ایستادم به سم... بود 

 !!!نگفتید : من  -

 چی رو ؟؟: علی  -

 سال ازدواج نکردید ؟ 5شما چرا تو این : من  -

 ...اما ... سال درگیر درس بودم و جدي راجع بهش فکر نکردم  5تو همه ي این : علی  -
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 اما چی ؟: من  -

 ...زل زد تو چشمام و تا خواست چیزي بگه صداي فرهاد از پشت سرمون اومد ... سمتم  برگشت

 ....پدرام کارتون داره ... علی آقا ؟ : فرهاد  -

 ... )و از ما دور شد ... ( فعال ... من برم ببینم پدرام چی کارم داره ) : با لبخند ( علی  -

وقتی علی کامل ازمون دور ... رفتن علی رو همراهی می کرد  فرهاد نگاه کردم که داشت با نگاهی غضبناك به

 ...شد ، اومد سمت من 

 ... مزاحمتون شدم انگار : فرهاد  -

 : ...من  -

 ...انگار بحث سر ازدواج بود : فرهاد  -

گره نگاه کردم که دست به سینه ایستاده بود و نگاهشو به رو به رو دوخته بود و یه اخم ابروهاش و به هم  بهش

 ...زده بود 

 فال گوش وایسادي ؟: من  -

 ...اتفاقا خیلی دوست داشتم زودتر می رسیدم ... نه : فرهاد  -

 پدرام با علی چی کار داشت ؟: من  -

مگه قرار بود پدرام با « : فرهاد به سمتم چرخید و با اخمی که از چند لحظه پیش بیشتر شده بود ، گفت  یهو

 »شه ؟؟ صالحــــی کاري داشته با

 یعنی چی ؟) : با تعجب ( من  -

 »... !! چاره اي به جز این نداشتم « : خونسرد روشو به سمت دریا برگردوند و گفت  فرهاد

 »الکی گفتی ؟ « : چشماي گرد شده گفتم  با

 ...حرصم گرفته بود از این همه خونسردي عجیبش ... به تکون دادن سر اکتفا کرد  فقط

 !شت و غیر اخالقی بود کارت خیلی ز: من  -

 ...غیر اخالقی این بود که یه بار کنترلمو از دست بدم و یه کاري دست خودم و اون بدم : فرهاد  -

 ...داشتم نگاهش می کردم  متحیر

 معلوم هست داري چی می گی ؟؟؟ مگه چی شده ؟؟... هیچ : من  -
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چی شده ؟ موضوع ازدواج چی بود ؟ « : د ، گفت یه دفعه فوران کرد و با صدایی که تقریبا بلند شده بو فرهاد

 »... چرا باید ازش در این باره بپرسی ؟ اصال چرا همش پیش اونی ؟ 

چی میگی فرهاد ؟؟ حالت خوبه ؟ اونم « : که هم خیلی تعجب کرده بودم و هم عصبانی شده بودم ، گفتم  من

 »... شه با هم بودیم ؟ ما کی همی... چرا روش حساسی ؟؟ تازه !! یه آدمه مثل بقیه 

حاال که می دونی ... من رو اون حساســـم ... آره « : که دیگه صداش تفاوتی با فریاد نداشت ،گفت  فرهاد

... آره ، اونم یه آدمه ولی فرقش با بقیه اینه که قلبتو تصاحب کرده ... روش حساسم انقدر دور و برش نباش 

ـه  همیشه با... حق نداشته این کارو بکنه  پس خیلی جالبه که اتفاقی همه جا با هم می ... هم نیستید ؟؟ هـ

 »... بســــه دیگه راحلــه ... تو بیمارستان ، تو پارکینگ ، کنار دریا ... بینمتون 

تو ، توي بیمارستان کنارم نیستی ؟؟ تو پارکینگ ... منم که باید بگم بســه « : صدام و بلند کردم و گفتم  منم

 »دیوونه شدي ؟؟؟ ... !! ت ؟؟ یا همین االن ، تو نیستی که کنارم وایسادي ؟؟ زده به سرت نمی بینم

اینی که االن از نظر ... حاال هم در قبال این دیوونه مسئولی ... تو دیوونم کردي ... آره ، دیوونه شدم : فرهاد  -

و پشتش و کرد به ... ( دریغ می کنی  چیزي که مدام ازش... !! تو زده به سرش محتاج یکم توجه از سمت توئه 

 )من و رفت به سمت دیگه 

وقتی ... با نگاهم داشتم رفتنش و دنبال می کردم ... منِ لعنتی از خودم رنجوندمش ... فرهاد ... به درد اومد  دلم

 ...صداي علی منو به خودم آورد ... به خودم اومدم که خیلی وقت بود فرهاد از اونجا دور شده بود 

 داشتیم چی می گفتیم ؟... خوبی ؟ کجایی ؟ پدرام کارم نداشت : علی  -

نمی دونم چرا علی رو مقصر دیدم و بدون توجه بهش با اخمی که بی اختیار روي پیشونیم نشسته بود  یهو

 ... مسیري که چند دقیقه ي پیش فرهاد رفته بود و دنبال کردم 

بچه ها هم داشتند کمی اونور تر آب بازي می ... بود روي شن هاي کنار ساحل و توي خودش بود  نشسته

تا خواستم ... باید از دلش در میاوردم ... با فاصله ي ده قدم ازش ایستادم و داشتم نگاهش می کردم ... کردند 

پونه ي خل و ... گار خیاالتی نشده بودم ان لیو... اولین قدمو بردارم انگار یه پارچ آب یخ خالی کرده باشن روم 

خواستم کارش و تالفی کنم که از ... چل از پشت سر یه سطل آب روم ریخته بود و االن داشت می خندید 

 ... دستم در رفت 

سریع سطلی رو از کنار چادر برداشتم و طوري که کسی حواسش بهم نباشه ... آگاه فکري به ذهنم رسید  ناخود

انگار خیلی توي خودش غرق بود که اصال ... فرهاد هنوز هم ، همونجا نشسته بود ... بش کردم رفتم پر از آ
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،  2،  1رو با سرعت طی کردم و  ندهقدم فاصله ي باقی مو 5... حواسش نبود چه نقشه ي شومی براش کشیدم 

 ... کل سطل و ناجوانمردانه از باالي سر خالی کردم روش ...  3

چند دقیقه فقط مات و مبهوت منو نگاه ... هش وارد کرده باشند یهو از جاش پرید و بلند شد شوك بزرگی ب انگار

موهاي خیسش که به پیشونیش چسبیده بودند ، خیلی ... آب از سر و کلش و کل بدنش می چکید ... کرد 

 ... جذابش کرده بودند 

دش می اومد و مدام نگاهش بین من و که محو چهرش بودم انگار از حالت بهت داشت کم کم به خو همونطور

اونم با یه قدم بلند ... سطل توي دستم در نوسان بود که یه دفعه احساس خطر کردم و آماده ي فرار شدم 

 ...خودشو بهم رسوند و من هم فقط تونستم سطل و بندازم و یه جیغ بنفش بکشم و فرار کنم 

خداییش هم قدماش از من بلند تر بود و هم تند تر ... دوید سطل برداشت و سریع پر از آب کرد و دنبالم  فرهاد

منم دیگه با موش آب کشیده هیچ فرقی نداشتم ... خیلی زود به من رسید و آبو روي من خالی کرد ... می دوید 

اونم ... سطل شروع کردم به کتک زدنش  ایه جیغ دیگه کشیدم و سطل و از تو دستش بیرون کشیدم و ب... 

 ... منم از خدا خواسته تا می خورد ، زدمش ... دید و هیچ دفاعی از خودش نمی کرد فقط می خن

 »... تو رو خدا ... بسه ... نزن دیگه راحله « : خنده گفت  با

بعد چند ثانیه هر دو با هم زدیم زیر . به هم خیره شده بودیم و حرفی نمی زدیم . از کتک زدنش برداشتم  دست

 »منو می بخشی ؟ ... فرهاد ؟ « : دنمون تموم شد تو چشماش نگاه کردم و گفتم بعد که خندی... خنده 

 مگه چی کار کردي ؟) : با لبخند ( فرهاد  -

 »! به خدا نمی خواستم ناراحتت کنم ... ببخشید که اونجوري باهات حرف زدم « : انداختم پایین و گفتم  سرمو

 !ه که سرت داد کشیدم شرمند... تو باید منو ببخشی راحله : فرهاد  -

دو با لبخند به هم نگاه کردیم و حواسمون به دور و اطراف نبود که یهو تحت حمله ي بچه ها قرار گرفتیم  هر

من و فرهاد به التماس افتاده بودیم ولی نامردا امون نمی ... بچه ها از همه طرف بهمون آب می پاشیدند ... 

 ...دادند 

سیاوش و ... کم کم داشت هوا رو به تاریکی می رفت ... مه تو ساحل ولو شدیم کلی آب بازي و خندیدن ه بعد

لحظاتی بعد همه دور آتیش ... ما هم مشغول درست کردن آتیش شدیم ... سهند رفتند تا از بیرون شام بخرند 

 .نشسته بودیم 
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بعد از اینکه شاممونو .. .خیلی خوب بود و آسمون پر از ستاره بود و ماه تو آسمون درخشش زیادي داشت  هوا

صداي دست و جیغ بچه ها ... دور هم خوردیم ، سیاوش ازمون دور شد و چند لحظه بعد با گیتارش برگشت 

 »!! سفارش بدین ... خب « : سیاوش کنارمون نشست و گفت ... بلند شد 

 »! نم انگار خودم باید بز« : به هم نگاه کردیم و کسی چیزي نگفت که خود سیاوش گفت  همه

 : گیتارش شروع به نواختن کرد ... شروع کرد به دست زدن و ما هم دست زدیم تا سیاوش شروع کنه  پونه

 سردي نگاهو بشکن ، فاصله سزاي ما نیست «

 بمون واسه همیشه ، این جدایی حق ما نیست تو

 تو آرزومه ، حتی واسه یه لحظه ، می میرم بی تو بودن

 ه سرود عاشقونه استمن یه بهونه است ، ی خوندن

 برات ترانه می گم ، تا بدونی که باهاتم من

 خودت دلیل بودنم ، بی تو شب سحر نمی شه ، می میرم بی تو تو

 عشقت رو به همه دنیا نمی دم من

 یادت رو به کوه و دریا نمی دم ، با تو می مونم واسه همیشه حتی

 دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم ، واست می میرم ، جواب دنیا رو می دم اگه

 »تو می مونم واسه همیشه  با

سیاوش هم لبخند رو لبش ... رو دیدم که چشماش داشت می درخشید و با لبخند به سیاوش نگاه می کرد  پونه

 ...عشق تو نگاه هر دوشون موج می زد ... بود 

 ا نمی دممن عشقت رو به همه دنی «

 یادت رو به کوه و دریا نمی دم ، با تو می مونم واسه همیشه حتی

 تو رو چه خوب چه بد حک می کنم خاطرات

 تنهایی هام فقط به تو فکر می کنم توي

 تو می مونم واسه همیشه  با

 دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم ، واست می میرم ، جواب دنیا رو می دم اگه

 »تو می مونم واسه همیشه  با

 ...اونم نگاهش به من بود ... آگاه نگاهم کشیده شد سمت فرهاد  ناخود
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 سردي نگاهو بشکن ، فاصله سزاي ما نیست «

 بمون واسه همیشه ، این جدایی حق ما نیست تو

 تو آرزومه ، حتی واسه یه لحظه ، می میرم بی تو بودن

 عشقت رو به همه دنیا نمی دم من

 ادت رو به کوه و دریا نمی دم ، با تو می مونم واسه همیشهی حتی

 تو رو چه خوب چه بد حک می کنم خاطرات

 تنهایی هام فقط به تو فکر می کنم توي

 »تو می مونم واسه همیشه  با

 ) 7گروه / واست می میرم ( 

همه ازش ... د سیاوش با لبخند عمیقی جواب همه رو دا... شروع کردن به دست زدن و سوت کشیدن  همه

 ...خواستیم که یه آهنگ دیگه هم بزنه 

 خودم انتخاب کنم یا شما می گید ؟ : سیاوش  -

با « : بلند شد و رفت سمتش و چیزي در گوشش گفت که لباي سیاوش به لبخندي از هم باز شد و گفت  فرهاد

 » کمال میل 

همه دست ... خواسته ، سیاوش چی بنوازه ؟  مشتاق بودم ببینم فرهاد... هم با لبخند سر جاش برگشت  فرهاد

منتظر بودم سیاوش شروع کنه به ... وااااي من عاشق این آهنگم ... زدیم و دوباره گیتار سیاوش به صدا در اومد 

 ...خوندن امــا 

 باد  يچشات منو داده به دستا «

 بخواد یعشقتو از ک دلم

 ادیراه نم یتو با دلم به سادگ دل

 و رو همه بست دل من در نیبب

 به جز تو نشست یدلم ک تو

 هوس یگیم یعاشقتم تو به عاشق آخه

 هوس تو رو داره دلم  همش

 چاره نداره دلم وونتهید
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 تو دل و بسته دوباره دلم به

 تو کار دلم عشق

 زنهینفسم تو رو داد م نفس

 زنهیصدات م نهیس يتو نفس

 تو مثل جواب منه نگاه

 »خواب منه  ریتعب

 ... داشتم با حیرت به فرهاد نگاه می کردم که داشت می خوند  همینطور

  هیعاشق ریدرگ گهیدلم د «

 هیقلب تو آخه ک يتو

 هیکیما دوتا دلمون  یگ یبهم نم که

 سر به سر دل من  گهید نذار

 در به در دل من اگه

 تو دل غافل من گهیتوئه د يجا یول

 هوس تورو داره دلم  آره

 مچاره نداره دل وونتهید

 تو دل و بسته دوباره دلم به

 تو کار دلم عشق

 زنهینفسم تو رو داد م نفس

 زنهیصدات م نهیس يتو نفس

 تو مثل جواب منه نگاه

 »خواب منه  ریتعب

 )مرتضی پاشایی / نفس ( 

بقیه هم تعجب کرده بودند ... همینطور با حیرت نگاش می کردم ... نمیشد فرهاد به این قشنگی بخونه  باورم

منم که تازه به خودم اومده بودم لبخندي رو لبم ... اونا زودتر به خودشون اومدند و شروع کردند به تشویقش اما 

اما من فکرم در گیر آهنگی ... اونم داشت با لبخند به من نگاه می کرد ... نشوندم و شروع کردم به تشویقش 
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گفته شده بود و فرهاد داره از دل خودش حس می کردم همه ي حرفایی که توي آهنگ ... بود که خونده بود 

 ... به من میگه 

... تو دیوونم کردي ... آره ، دیوونه شدم « : صداي فرهاد توي گوشم بود ... دونم چرا عذاب وجدان داشتم  نمی

. ..اینی که االن از نظر تو زده به سرش محتاج یکم توجه از سمت توئه ... حاال هم در قبال این دیوونه مسئولی 

 » ... چیزي که مدام ازش دریغ می کنی !! 

به جاي خالی فرهاد نگاه ... بچه ها مشغول صحبت بودند ... سرمو بلند کردم ... تو چشمام جمع شده بود  اشک

نمی دونم چرا ولی برعکس همیشه ، نمی خواستم ... سنگینی نگاهی رو روي خودم حس کردم ... کردم 

 ...تقصیري نداشت اما ... ظه دوست نداشتم شاید هم اون لح... نگاهش کنم 

از جام بلند ... به دور دست ها خیره شده بود ... چند قدم اون طرف تر دیدمش ... نگاهم دنبال فرهاد گشتم  با

هنوز متوجه حضور من ... باد مالیمی می وزید و داشت با موهاش بازي می کرد ... شدم و به سمتش رفتم 

 ... نشده بود 

عجیب بود که ... به قایقی رسیدم که وسط دریا بود . ایستادم و سعی کردم رد نگاهش و دنبال کنم  کنارش

 ...هنوز کسی داره قایق سواري می کنه 

 ...فرهاد ؟ : من  -

 می دونی چیه راحله ؟: فرهاد  -

 : ...من  -

نمی دونم به کجا می ... یکی توي تار... من االن درست شبیه این قایق بدون سرنشینم وسط دریا : فرهاد  -

چون ... دوست دارم به ساحل برسم اما نمی تونم ... حتی نمی دونم کی می رسم ... به ساحل یا ... رسم 

 ... شاید هم منو تا نابودي پیش ببرن ...  رنپس باید منتظر بمونم تا ببینم امواج منو کجا می ب... سرنشین ندارم 

 ...فرهاد : من  -

اینو می دونم ... شاید باد منو به انتهاي مسیر برسونه ... خدا رو چه دیدي ؟ ... اما من نا امید نمی شم : فرهاد  -

 ! ...که من از حرکت نمی ایستم ، همونطور که این قایق هیچوقت از حرکت نمی ایسته 

 ...فکرشم نمی کردم تو بخواي بخونی ! خیلی قشنگ می خونی : من  -

 ...خب نظرت ؟  :فرهاد  -

 راجع به چی ؟: من  -
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 ...این قایق سرگردون : فرهاد  -

 !! ...نمی دونم : من  -

 ...یعنی نمی خواي حتی براي چند وقتی فکر کنی بهش ؟ : فرهاد  -

 به چی ؟: من  -

 ...به اینکه بشی پارو زن این قایق : فرهاد  -

 ... ر شده بود نگاهم و به قایق دوختم که حاال از ما دور ت دوباره

 ...اما من که قایق رانی بلد نیستم : من  -

 ... !قایقم خودش می دونه چجوري باید حرکت کنه ... تو فقط پارو بزن ) : با لبخند ( فرهاد  -

 : ...من  -

سال دوباره ازت تقاضا کنم ؟ می خوام ازتون رسما خواستگاري  5حاال چی میگی ؟؟ می تونم بعد : فرهاد  -

  !کنم 

 ... کردم با اینکه باد می وزه ولی دارم از درون می سوزم  حس

 این بار به درخواستم فکر می کنی ؟... راحله ؟ : فرهاد  -

... قول می دم این دفعه کامال جدي بهش فکر کنم « : اندکی سکوت همونطور که سرم پایین بود ، گفتم  بعد

« 

چشماي اونم مثل آسمون امشب ستاره بارون بود و ... می کرد  فرهاد داشت با لبخند نگام... بلند کردم  سرمو

 ؟ ... واقعا قشنگ بود یا تو نگاه من انقدر زیبا بود ... چرا فرهاد چشماش انقدر قشنگ بود ؟ ... می درخشید 

 ...اگه نمی آیید ما سهم شما رو هم بخوریم ... شما دو تا : پونه  -

 ...راکی می خوردند سمت بچه ها برگشتیم که داشتند خو به

 ...بریم تا همشو تموم نکردند ) : با لبخند ( فرهاد  -

 .متقابال بهش لبخند زدم و به سمت بچه ها برگشتیم  منم

***** 

طبق معمول ... براي صبحونه به طبقه ي پایین رفتم ... قراره فردا برگردیم ... آخرین روزیه که اینجاییم  امروز

اما صندلی اي که ... یکی کنار فرهاد و اون یکی کنار پونه ... فقط دو تا صندلی خالیه  ...دیر تر از همه رسیدم 

بخوام بیشتر فکر کنم میرم کنار فرهاد میشینم و به همه  هبدون اینک... کنار پونه است رو به روش علی نشسته 
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در ... این روز آخري کجا بریم  هر کدوم از بچه ها داره نظر می ده که... همه جوابمو میدن ... صبح بخیر میگم 

 !!نهایت تصمیم بر این میشه که هر کی هر جا خواست بره 

 ...رفتیم توي اتاق و روي تخت نشستیم ... صبحونه دست پونه رو گرفتم و با خودم به طبقه ي باال بردم  بعد

 !خب تعریف کن ) : با نیش باز ( من  -

 ...خودشو زد به اون راه  پونه

 ی رو ؟؟چ: پونه  -

... ! فقط می خوام خودت زبون باز کنی ! من که می دونم چی شده ... بــرووو « : باریک کردم و گفتم  چشمامو

« 

روز پیش که تو راه اومدن بودیم توي  3... درست شد راحلــــه « : که از ذوق داشت منفجر میشد ، گفت  پونه

... جنگ اعصاب راه افتاده بود ... ماشین با سیاوش کلی دعوا کردیم تا جایی که من گفتم بزنه کنار تا پیاده شم 

 »... نمی دونم تو راه متوجه شدي که حالم گرفته است یا نه ؟ 

 ...سر تایید کردم و مشتاقانه منتظر شدم تا ادامه بده  با

همه ي ماشینا راه افتاده ... بعدش که دوباره خواستیم راه بیفتیم ، زیر بار نمی رفتم که با سیاوش بیام : پونه  -

دادي قهر کرده بودم و کنار جاده نشسته بودم که نمی دونــی چه ... بودند و فقط من و سیاوش مونده بودیم 

دست بردار از این کاراي بچه گانت ، سوار شو توي راه با هم حرف ! پونه « سرم کشید که از جا پریدم و گفت 

دیوونه شده ... منم که هنوز تو شوك دادي بودم که سرم کشیده بود ، بی چون و چرا سوار شدم » ... می زنیم 

می خواست به زور از زیر زبونم حرف ... ف کنیم نزدیک بود تصاد... فقط الیی می کشید و می روند ... بود 

منو دیگه نمی ... می گفت خسته شده و دیگه طاقت نداره » بگو که دوستم داري « گفت  میهی ... بکشه 

با ... در حد مرگ ترسیده بودم از قیافه ي عصبانیش و توي صندلی ماشین توي خودم جمع شده بودم ... دونی 

هر چی داد می زد ، منم داد ... ، نقاب شیر زده بودم و می خواستم جلوش کم نیارم  اینکه اون موقع موش بودم

خودم می ... گفت دارم بچه بازي در میارم ... گفت می دونه منم دوستش دارم ... گفت دوستم دارم ... می زدم 

ه رو پایین می کشه و آخر سرم تهدید کرد که شیش... دونستم داره راست میگه ولی از موضعم پایین نمی اومدم 

 ... اعتراف کردم که دوستش دارم ... تا شیشه رو پایین کشید منم وا دادم و گفتم ... داد می زنه 

 » راست می گی ؟؟؟ « : که از حیرت دهنم باز مونده بود ، گفتم  من
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... برداشته باشن بعدش که گفتم ، انگار یه بار سنگینی رو از روي دوشم ... نمی دونی که ... آره : پونه  -

یادته ماشین ما یه ربع دیرتر از شما ... فقط می خندید و داد می زد ... سیاوش دیوونه بود ، دیوونه تر شده بود 

 رسید ؟

 ...آره : من  -

اول فکر کرد ... انقدر بوق بوق کرد و الیی کشید که پلیس تو راه نگهش داشت ... االف آقا شده بودیم : پونه  -

 ...د نیست حالش مساع

 ...نگووو ) : با خنده ( من  -

حاال ... » دارم عروسم و می برم « سیاوش هم پر رو پر رو به پلیسه گفت ... به جون تو راست میگم : پونه  -

 ...خوبه فقط پلیسه جریمه اش کرد 

 چرا تا امروز بهم نگفته بودي ؟!! نامرد ... چه ماجرایی داشتید : من  -

 ه تو یه جا بند میشی ؟نه اینک: پونه  -

 ...تو و سیاوش خیلی به هم میایید ... خیلی براتون خوشحالم پونه : من  -

 ...می دونـــم ) : با نیش باز ( پونه  -

 !!بلد نیستی یه کم خجالت بکشی ؟... دیوونه ) : با خنده ( من  -

 ...با علی تونستی حرف بزنی ؟ ... تو تعریف کن : پونه  -

 ...ن سراکتفا کردم تکون داد به

 خب ؟ چیا به هم گفتید ؟: پونه  -

 !!بی خیال : من  -

 ...یه چشم غره رفت تا حساب کار دستم بیاد  پونه

 می گی یا ازت حرف بکشم ؟؟: پونه  -

میاي ... سرم داره منفجر میشه ... این روزا خیلی گیجم پونه ... حرف خاصی نزدیم .... بی خیال خواهشا : من  -

 م بریم خرید ؟با ه

 !میرم سیاوش و صدا بزنم ... بپوش بریم ... خیلی خب : پونه  -

ولی بعدا باید « : دم در ایستاد و روش و به سمتم برگردوند و گفت ... جاش بلند شد و به سمت در رفت  از

 ... و از در خارج شد » ... مفصل برام تعریف کنی 
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 ... پونه هم منتظر من بود ... رفتم طبقه ي پایین ... بی آسمونی یه مانتوي آبی تیره پوشیدم با شال آ سریع

 بریم ؟: من  -

 !بریم : پونه  -

 راحله ؟: علی  -

 ...علی توي سالن بود ... تعجب برگشتم و پشت سرم و نگاه کردم  با

 بله ؟: من  -

 میشه چند لحظه با هم صحبت کنیم ؟ : علی  -

 )و از ویال بیرون رفت ... ( ما بیرون تو ماشین منتظر می مونیم : پونه  -

 ...قدم فاصله رو طی کرد و رو به روم ایستاد  چند

 ... اگه میشه بگو برن : علی  -

 چرا ؟؟: من  -

 !!ممکنه طول بکشه ... باهات کار دارم : علی  -

 ...آخه : من  -

 ...م میریم اگه جایی می خواي بري ، با ه: علی  -

 ... مهم نیست ... نه : من  -

 ...پونه زنگ زدم و ازش خواستم منتظر من نمونند و برند  به

 خب ؟ نمی خوایید بگید ؟ : من  -

 !اینجا ؟... اما ... چرا : علی  -

 مگه اینجا چشه ؟: من  -

 از من دلخوري ؟... هیچی ... اممم ... ممکنه : علی  -

 چرا باید ناراحت باشم ؟... نه ) : با تعجب ( من  -

چیزي شده ؟ کاري کردم که باعث ناراحتیت ... این چند روزي که برگشتم ، حس می کنم تغییر کردي : علی  -

 بشه ؟

 ... !!اینطور نیست ... نه : من  -

 ...پس : علی  -
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 »نامزدته ؟؟ ... فرهاد « : از حرفی که می خواست بگه ، پشیمون شد و گفت  انگار

 »کی همچین حرفی زده ؟ « : وردم و متعجب گفتم خ جا

 »... شاید نامزدت باشه ... شاید ... من فقط فکر کردم ... من ... هیچکس ... هیـ : من من گفت  با

 »... کاري با من ندارید ؟ « : کم سکوت کرد که من گفتم  یه

نگاه خیره اش رو روي خودم حس می ... م سرمو پایین انداخت... بلند کرد و بهم نگاه کرد و چیزي نگفت  سرشو

 ...کردم 

 ...جایی می خواي بري می رسونمت : علی  -

 ...نه : من  -

 ) و از من دور شد و به یکی از اتاقا رفت ... ( االن بر می گردم : علی  -

ناز و دیدم که سهند و سا. از در بیرون رفتم و نگاهی به دور و اطرافم انداختم ... دونستم فرهاد کجاست  نمی

بوق اول کامل نخورده بود . گوشیم و در آوردم و شماره ي فرهاد و گرفتم ... کمی اون طرف تر نشسته بودند 

 »! سالم راحله جان « : که جواب داد 

 کجایی ؟! سالم فرهاد : من  -

 من کنار دریام ، تو کجایی ؟: فرهاد  -

 ...هنوز تو ویالم : من  -

 تنهایی ؟: فرهاد  -

 تو چی ؟ بی کاري ؟ وقت داري ؟... چند تا از بچه ها هستند : من  -

 !فعال ... دقیقه ي دیگه اونجام  5!! ما واسه شما همیشه وقت داریم : فرهاد  -

 .از اینکه چیزي بگم گوشی قطع شده بود  قبل

 اینجایی ؟... ااا : علی  -

 ... وحشت برگشتم و پشت سرم و نگاه کردم  با

 ... ترسیدم ... وااااي : من  -

سوییچو آوردم ، اگه موافقی بریم این دور و اطراف یه چرخی ... نمی خواستم بترسونمت ... بخش : علی  -

 ! بزنیم ؟

 ... راستش ... خب : من  -
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 نمیاي ؟: علی  -

 »... مزاحم شما نمی شم ... فرهاد قراره بیاد دنبالم « : انداختم پایین و گفتم  سرمو

 »حتما میاد ؟؟ ... حاال ... ! نه زحمتی نبود ... نه « : انگار وا رفته بود ، گفت  که علی

 ...بله : من  -

 !پس من دیگه میرم !! خیلی خب : علی  -

 ببخشید ، میشه یه خواهشی کنم ؟: من  -

 !حتما : علی  -

که خجالت کشیدم و دیدم  می خواستم بهش بگم که صمیمی باهام حرف نزنه... ( اگه میشه ... چیزه : من  -

 ! )واقعا زشته بهش بگم 

 )و به سرعت از علی دور شدم ( خدانگهدار ... هیچی ... هیـ : من  -

عینک آفتابی زده بود و موهاشو رو به باال شونه کرده بود و یه . از ماشین پیاده شد . دقیقه بعد فرهاد رسید  چند

 . تیشرتش هم آبی آسمونی بود که خیلی بهش می اومد . کاله نقاب دار به رنگ آبی تیره هم سرش بود 

 »باهام ست کردي ؟؟ « : برداشت و یه نگاه به من و یه نگاه به خودش کرد و با خنده گفت  عینکشو

 »! من باید همینو از تو بپرسم « : با تعجب گفتم  منم

افتخار می دید « : ی خم شد و گفت با همون لبخندي که رو لبش بود اومد و در سمت منو باز کرد و کم فرهاد

 »بانو ؟ 

 »این چه کاریه می کنی ؟ « : از کارش خجالت کشیدم و گفتم  خیلی

 !نگو خوب از آب در نیومد که خیلی تمرین کردم : فرهاد  -

 !!جدي که نمیگی ؟) : با تعجب ( من  -

حاال سوار نمیشی ؟ ... که انجامش بدم فقط مشکلش این بود ، شرایطش پیش نمی اومد ... چرا اتفاقا : فرهاد  -

 !!کمرم خشک شد 

 مگه مجبوري ؟؟) : با خنده ( من  -

 ... شدم و فرهاد هم در سمت منو بست و خودش هم سوار شد و ماشین و روشن کرد  سوار

 کجا بریم ؟: فرهاد  -

 ...راستش جاي خاصی مد نظرم نیست : من  -
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 )و سرعت و بیشتر کرد و ضبط رو هم روي موسیقی آرومی گذاشت ... !! ( پس به انتخاب من : فرهاد  -

 حاال خوب شدم ؟؟: فرهاد  -

 از چه نظر ؟: من  -

 !!تیپ و قیافم : فرهاد  -

تی بــــد نیس« : شده بود ولی براي اینکه ضایعش کنم یه نیم نگاه بهش انداختم و با کمی مکث گفتم  معرکه

 !!« 

 »!! راحلــــه « : کش اومد و گفت  قیافش

 !!خب چیه ؟؟ نظرمو پرسیدي منم گفتم : من  -

 !فکر می کردم خوب شدم ) : با همون قیافه ي وا رفته ( فرهاد  -

 »... حاال اگه به خودت نمی گیري باید بگم ، خوب شدي « : حالیکه از قیافش خندم گرفته بود ، گفتم  در

 خوب یا معرکــه ؟) : ا نیش باز ب( فرهاد  -

 !!دیگه پر رو نشو : من  -

اونجا دو . با کل کل بین ما طی شد و چند دقیقه ي بعد کنار یه مجموعه ي تفریحی گردشی بودیم  مسیرمون

 .تا بلیت گرفتیم و وارد شدیم 

مون کلی غرفه هاي تو مسیر عبور... خیلی هم شلوغ و پر رفت و آمد بود ... بزرگ و با صفایی بود  جاي

 ...کوچیک و بزرگ بود که هر کدومشون یه مغازه رو تشکیل می دادند 

 بستنی می خوري ؟: فرهاد  -

 اوهوم: من  -

از همون بستنی قیفی ... رفت از یه آقایی که دستگاه بستنی قیفی داشت ، دو تا بستنی قیفی خرید  فرهاد

همونطور که بستنی می خوردیم و اطراف و نگاه می ... خوشمزه ها که همون موقع با دستگاه پر می کنن 

رو به روي ... برگزار می شد  مختلفبعضی از غرفه ها ، توشون مسابقه هاي ... کردیم ، به راهمون ادامه دادیم 

 ...به توضیحات شخصی که اونجا بود گوش دادیم ... یکی از غرفه ها که دورش جمع شده بودند ، ایستادیم 

اگه تیر اول به هدف بخوره ، یه بلیت ... تیر دارید که باید به صفحه ي رو به روتون شلیک کنید سه تا :  -

 .تماشاي فیلم خانوادگی ، تیر دوم به هدف بخوره ، یه دوچرخه و تیر سوم ، یه عروسک می برید 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ٢٢٠ 

. ایستاد  فرهاد هم رفت و یه بلیت گرفت و توي صف. خیلی دور قرار داشت و سخت می شد بهش زد  هدف

تیر اولش خطا . منم داشتم تشویقش می کردم . نوبت که به فرهاد رسید ، تفنگ و برداشت و نشونه گرفت 

اونم . براش دست زدم  کلیبا خنده . تا در نهایت تیر سومش به هدف خورد ... تیر دومش هم همینطور . رفت 

 .اش یه قلب و نگه داشته بود یه ببعی بود که با دست. رفت از بین عروسکا یکیش رو برداشت 

 !خیلی خوشگله ) : با خنده ( من  -

 ...براي تو ) : با لبخند ( فرهاد  -

 واسه ي من ؟؟: من  -

 میاي بریم اونجا ؟... آره : فرهاد  -

 .رو که اشاره می کرد ، با نگام دنبال کردم و به تله کابین رسیدم  مسیري

 ... !آره ، بریم : من  -

همونطور که نگام و به پایین دوخته بودم ، . طبیعت زیر پاهامون واقعا معرکه بود . و سوار تله کابین شدیم  رفتیم

 »!! ممنونم « : گفتم 

 »بابت ؟؟ « : سرشو بلند کرد و با تعجب گفت  فرهاد

 »بابت همه چیز « : سرمو بلند کردم و با لبخند گفتم  منم

 !من باید ازت ممنون باشم ... یه چیزیت میشه ها : فرهاد  -

وقتی از تله کابین پیاده شدیم ، با . لبخند نگامو ازش گرفتم و دوباره محو تماشاي اون منظره ي زیبا شدم  با

 .هم رفتیم به رستورانی که اونجا بود و غذا سفارش دادیم 

 !؟امروز پولتون زیادي کرده ؟! آقاي دکتر : من  -

 !!من حاضرم ور شکست بشم ولی امروز تموم نشه : فرهاد  -

 »!! منم دوست ندارم امروز تموم شه « : زدم و آروم زمزمه کردم  لبخند

 چی گفتی ؟) : با لبخند ( فرهاد  -

 ... هیچی .. هیـ : من  -

 »! چرا ، یه چیزي گفتی « : موذیانه گفت  فرهاد

 ... !!!من که یادم نمیاد : من  -

 !نامرد : فرهاد  -
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خجالت کشیدم وسرم و به اطراف چرخوندم ... که دیدم داره با لبخند بهم نگاه می کنه و چیزي نمی گه  خندیدم

یه لحظه حس کردم یه چهره ي آشنایی رو دیدم اما با صداي فرهاد ... و سعی کردم به چهرش نگاه نکنم 

 ...سرمو به طرف اون برگردوندم 

 دارم به چی فکر می کنم راحله ؟ می دونی: فرهاد  -

 ...داره یه جور خاصی نگام می کنه  دیدم

 !میشه اینجوري نگام نکنی ؟؟: من  -

 چرا ؟؟: فرهاد  -

 : ...من  -

 نمی خواي بدونی به چی فکر می کنم ؟: فرهاد  -

 : ...من  -

 !!به اینکه یعنی میشه یه روزي این لبخندا براي من باشه ؟: فرهاد  -

مثل ذرت بو داده از جا پریدم و به سمت جایی ... دم اگه یه لحظه ي دیگه اونجا بشینم ، ذوب میشم کر حس

سرخِ ... رفتم تو و خودم و توي آینه نگاه کردم ... رفتم که موقع ورود دیده بودم عالمت زده سرویس بهداشتی 

از ... د تا مشت آب یخ به صورتم پاشیدم شیر آب سرد و باز کردم و چن... البته جاي تعجب نداشت ... سرخ بودم 

. چند دقیقه اونجا ایستادم تا کمی از التهابم کم بشه و بعد برگشتم و سر جام نشستم ... درون داشتم می سوختم 

 .حتی نیم نگاهی هم به فرهاد ننداختم و خودم و با غذا مشغول کردم . غذاهامونو آورده بودند 

 راحله ؟: فرهاد  -

 »بله ؟ « : سرمو بلند کنم ، گفتم  اینکه بدون

 ناراحت شدي ؟ چرا یهو رفتی ؟: فرهاد  -

 !نه ، ناراحت نشدم : من  -

 پس چرا نگام نمی کنی ؟: فرهاد  -

 ...چون دارم غذا می خورم : من  -

 غذاي تو تنده ؟) ... و بعد خبیثانه گفت ... ( از اون لحاظ ... آها : فرهاد  -

 ؟چطور ... نه : من  -

 !!خیلــی قرمز شدي ، گفتم شاید تنده ... آخه : فرهاد  -
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 »کتک می خواي ؟ !! فرهاد « : بلند کردم و گفتم  سرمو

 !!باالخره سرت و بلند کردي ) : با خنده ( فرهاد  -

 ...شیطنت صداش خندم گرفت ولی براي اینکه پر رو تر از این نشه ، اخم کردم  از

 آشتی اي دیگه ؟؟: فرهاد  -

 ...قهر نبودم : من  -

 ...زشت میشی ... پس اخم نکن : فرهاد  -

 ...می خوام زشت بشم : من  -

 ...ولی من زنِ زشت دوست ندارم : فرهاد  -

وقتی ... فرهاد سریع یه لیوان آب برام ریخت و به دستم داد ... غذا پرید تو گلوم و به شدت به سرفه افتادم  یهو

 »چی شد ؟ خوبی ؟ « : گفت سرفه هام تموم شد ، فرهاد 

 »... ! راحله ؟ قهري ؟ ببخشید ناراحتت کردم « : نگفتم که باز دوباره گفت  چیزي

 ... نمی دونم چِم شده بود ... ولی ... نبودم  ناراحت

 بخشیدي ؟؟: فرهاد  -

 ...ناراحت نشدم : من  -

 !!بگو به جون فرهاد : فرهاد  -

 !به جون خودم : من  -

 ...خیلی دوستت دارم : فرهاد  -

 »... غذاتو بخور ، سرد شد « : سرفه اي کردم و گفتم  تک

... فرهاد حساب کرد و از رستوران اومدیم بیرون . دو غذاهامونو خوردیم و کمی بعد از جامون بلند شدیم  هر

بعد از کلی ... م شاید هم خیاالتی شده بود... نمی دونم ... ولی ... همش حس می کردم کسی مثل سایه دنبالمه 

روز خیلی خوبی بود و کنار فرهاد کلی بهم ... گشتن و تفریح ، دیگه نزدیکاي شب بود که به ویال برگشتیم 

 .خوش گذشت 

... قرار بود فردا صبح حرکت کنیم . ویال که شدیم ، همه تو سالن بودند و داشتند با هم حرف می زدند  وارد

... تازه متوجه شدم علی تو جمع نیست . رام از بیرون شام گرفته بود پد. هیچکدوممون شام نخورده بودیم 

 .مشغول خوردن شام بودیم که علی هم از راه رسید 
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 ...کجا بودي تا حاال ؟ بیا شام بخور : پدرام  -

بعد از چند ثانیه سرش و . سرشو بلند کرد و یه نگاه به همه انداخت و کمی روي من نگاهش توقف کرد  علی

 .و به سمت یکی از اتاقا رفت » . میرم بخوابم ... گرسنه نیستم « : انداخت و گفت  پایین

 ...بعد از شام همه رفتند بخوابند تا فردا راه بیفتیم ... نظرم دمغ بود  به

***** 

وضو گرفتم و ... بود و هنوز هوا تاریک بود  6ساعت یه ربع ... با صداي زنگ گوشیم از خواب بلند شدم  صبح

... رفتم تو آشپزخونه و مشغول دم کردن چاي و چیدن میز صبحونه شدم . دیگه خوابم نمیومد . ازمو خوندم نم

 .رفتم و یه چایی براي خودم ریختم ... شدن  یدیگه باید کم کم بیدار م... و نیم بود  6... ساعت و نگاه کردم 

 صبح بخیر: علی  -

 !سالم ، صبح شما هم بخیر : من  -

 ...انگار تو از همه سحر خیزتري : علی  -

 ...نه همیشه ) : با خنده ( من  -

 میشه یه چایی هم براي من بریزي ؟: علی  -

 !بله : من  -

 .فنجون چاي هم براي علی ریختم و جلوش گذاشتم  یه

 !!خیلی گشنمه ! ممنون : علی  -

 ...آخه شام هم نخوردید ... اگه غیر این بود جاي تعجب داشت : من  -

 ...هر دو مشغول خوردن صبحونه بودیم که علی سکوت رو شکست . نسبتا طوالنی سکوت شد  مدتی

 دیروز خوش گذشت ؟: علی  -

 ...جاي شما خالی ... بله : من  -

 حاال واقعا جاي من خالی بود ؟: علی  -

 »... شوخی کردم « : دم و چیزي نگفتم که لبخندي زد و گفت سوالش جا خور از

 شما دیشب کجا بودید ؟: من  -

 ...ممنون بابت صبحانه ... همین دور و اطراف : علی  -

 !نوش جان : من  -
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ساعت . و ربع بود که بچه ها یکی یکی از خواب بیدار شدند  7ساعت ... جاش بلند شد و از ویال بیرون رفت  از

 ...بود که وسایل و جمع کردیم و راه افتادیم  10اي نزدیک

***** 

یه راست به طرف میزم رفتم و پشتش نشستم و سرمو ... خستگی از اتاق عمل بیرون اومدم و وارد اتاق شدم  با

با یاد ... دیشب تازه رسیده بودیم و با وجود خستگی راه ، مجبور بودیم به بیمارستان بیاییم ... روش گذاشتم 

 .که کمی از خستگیم کم کرد  شستوري دیروز و اینکه چقدر بهمون خوش گذشت ، لبخندي رو لبم نآ

همینطور با تعجب بهش . از روي میز بلند کردم که یهو چشمم خورد به بسته ي کادویی که روي میز بود  سرمو

ه بهش کردم و شروع کردم به یه نگا... دست دراز کردم و برش داشتم ... این دیگه چی بود ؟ ... زل زده بودم 

... و اطرافش کنده کاري شده بود  ورتوش یه قاب عکس چوبی بود که طرحاي خیلی قشنگی د... باز کردنش 

 ... براي چی گذاشته ؟ ... کی این کادو رو اینجا گذاشته ؟ ... ولی آخه 

بودم و همینطور نگاهم روي میز  تو فکر فرو رفته... عکس و برگردوندم تو جعبه و گذاشتم توي کشو میزم  قاب

اي ... یه کم بهش نگاه کردم که جرقه اي تو ذهنم زده شد ... نگاهمو چرخوندم روي تقویم ... ثابت مونده بود 

 ...حاال چی کار کنم ؟ ... یهو از جام پریدم !!!  ادهفردا تولد فره... فردا ... شهریور بود  17امروز ... واااي 

کیفمو برداشتم و ... خوشبختانه کارم تموم شده بود ... وب لباسی و مانتومو عوض کردم رفتم به سمت چ سریع

سوار . امروز سه شنبه بود و فرهاد بیمارستان نبود ... دکمه ي پارکینگ و فشار دادم ... به سمت آسانسور رفتم 

نگام به ... دم که نتیجه نداد کار و تکرار کر اینچند بار دیگه هم ... ماشین شدم و استارت زدم که روشن نشد 

باید با تاکسی می ... یکی کوبیدم رو فرمون و پیاده شدم ... خالی بود . باك ماشین خورد و آه از نهادم بلند شد 

. داشتم به طرف در پارکینگ می رفتم که در آسانسور باز شد و علی بیرون اومد ... رفتم تا مغازه ها بسته نشدند 

 ...سر جام ایستادم تا بهم برسه ... رو لبش نشست و اومد طرفم منو دید لبخندي  تا

 سالم ، خوبی ؟: علی  -

 شما خوبید ؟! سالم ، ممنون : من  -

 جایی میري ؟ ماشین داري ؟... خداروشکر : علی  -

 ...ماشین که دارم ولی : من  -

 ولی ؟: علی  -

 !!باکش خالیه : من  -
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 ...سونمت خب من می ر) : با لبخند ( علی  -

 ...خودم میرم ! نه : من  -

 )و دزدگیر ماشین و زد و خودش سوار شد ( سوار شو ... تعارف نکن : علی  -

 »! سوار شو دیگه « : دید از جام تکون نمی خورم شیشه رو پایین کشید و گفت  وقتی

 ...علی ماشین و روشن کرد و حرکت کرد ... عمیقی کشیدم و در و باز کردم و سوار شدم  نفس

 خونه میري ؟: علی  -

 !نه : من  -

 پس کجا ؟: علی  -

یهو فکري ... ! پوفففف ... لباس ؟ ... ساعت مچی ؟ ... عطر ؟ ... حاال براي فرهاد چی بخرم ؟ ... تو فکر  رفتم

 ...یعنی بهش بگم ؟ ... علی ! به ذهنم خطور کرد 

 »می تونید کمکم کنید ؟ ... شما « : من من گفتم  با

 ...اگه بتونم حتما : علی  -

... می خواستم یه چیزي براشون بخرم اما ... می خواستم ! تولد دکتر کاشفیه ... فردا ... خب راستش : من  -

 می تونید کمکم کنید ؟... نمی دونم چی 

 : ...علی  -

 .شما حتما خودتون کار دارید ... حواسم نبود ... معذرت می خوام  :من  -

 ...کمکت می کنم ! منم کار خاصی ندارم ... نه ایرادي نداره ! ... نه ) : با صداي خیلی آروم ( علی  -

 راست می گید ؟ ) : با خوشحالی ( من  -

 !اوهوم ) : با لبخند ( علی  -

 .با هم وارد پاساژ شدیم ... داشت و پیاده شدیم دقیقه بعد جلوي یه پاساژ نگه  چند

 حاال چی بخرم ؟... خب : من  -

 !لباساش خیلی قشنگ و شیکه ... به نظر من یه سر بریم مغازه ي لباس فروشی اینجا : علی  -

و یه مغازه ي نسبتا بزرگ بود که پر بود از لباس مردونه ... علی به سمت مغازه اي که می گفت رفتیم  همراه

همین که وارد شدیم ، صاحب مغازه که یه پسر جوون بود و هم سن علی ... کت و شلوار هاي شیک و زیبا 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ٢٢٦ 

و همونطور که دستاش و از هم  رونلبخند عمیقی رو لبش نشست و از پشت پیشخوان اومد بی. میزد ما رو دید 

 »راه گم کردي ؟ ... دمون درست می بینم ؟ داش علی خو... ببین کی اینجاست « : باز می کرد ، گفت 

 .به سمت صاحب مغازه رفت و همدیگه رو در آغوش گرفتند . نگاه به علی کردم که اونم لبخند رو لبش بود  یه

 !!چطوري پسر ؟ من که همین چند وقت پیش اینجا بودم : علی  -

اون چشماي ور قلمبیدت شیطونه میگه یه بادمجون بکارم پاي « : با اخم از بغل علی اومد بیرون و گفت  پسر

 »سال پیش همین چند وقت پیشه ؟  5... 

بزن پاي هر دوش ... این چشماي ما هم تقدیم شما ... ما کوچیک شما هم هستیم ) : با لبخند ( علی  -

 !بادمجون بکار 

 !دلم برات تنگ شده بود رفیق : پسر  -

 ...دل منم همینطور : علی  -

پس تو ! مبارکه « : گاه به من کرد و دوباره نگاهشو برگردوند سمت علی و گفت انگار تازه منو دید ، یه ن پسر

این علی خوش ! تبریک میگم آبجی ) ... و بعد رو کرد سمت منو و گفت ... ( هم رفتی قاطی مرغ و خروسا ؟ 

 »... غیرت که ما رو دعوت نکرد براي عرض تبریک خدمت برسیم 

!! بسه دیگه سهراب « : ظه از خجالت سرخ تر می شدم که علی گفت داشت حرف میزد و من هر لح همینطور

... خانم رادمنش از آشنایان هستند ! واسه خودت می بري و می دوزي و کت و شلوار دومادي تن ما می کنی ؟

« 

 »! چرا زودتر نگفتی ؟ من معذرت می خوام آبجی ... اا « : که اسمش سهراب بود ، گفت  پسره

 »!! خواهش می کنم « : آرومی گفتم صداي خیلی  با

... معرفی می کنم ! راستی ... من اگه بخوام ازدواج کنم که اول میام سراغ تو کت و شلوار بگیرم : علی  -

 !سهراب ، دوست دوران راهنمایی و دبیرستانم 

 !خوشوقتم : سهراب  -

 !به همچنین : من  -

االنم حتما اومدي چیزي بخري و براي تخفیفش اومدي سراغ ... تو که عمرا سراغی از ما بگیري : سهراب  -

 ...من 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ٢٢٧ 

می خوام یکی از شیک ترین ... درست حدس زدي ... ولی آره ... من که در بست نوکرتم ) : با خنده ( علی  -

 !جنساي مغازت و بیاري 

 )ه پشت پیشخوان قرار داشت و رفت تو اتاقی ک( به چشم : سهراب  -

اینا جدیدترین جنسایی که برام « : لحظه بعد برگشت و چند دست لباس رو به روي ما گذاشت و گفت  چند

 »! اومده 

 ... همشون قشنگ بودند ولی اون چیزي که من می خواستم نبودند ... جلو و کمی بهشون نگاه کردم  رفتم

 ...یه لباسی می خوام که مناسب فصلی باشه که در پیشه و ترجیحا اسپرت باشه : من  -

و دوباره وارد اتاقک !! ( صبر کنید ببینم چیزي که می خوایید و می تونم تو جنساي پاییزي پیدا کنم : سهراب  -

 )شد 

« : خوشحال گفتم ... بود  رنگش مشکی بود و خیلی شیک... دقیقه بعد با یه ژاکت اسپرت اومد بیرون  چند

 »! همینو می خوام 

 !مبارکه : سهراب  -

 چقدر تقدیم کنم ؟! ممنون : من  -

 !قابل شما رو نداره : سهراب  -

***** 

با علی ... از خرید ژاکت یه جعبه ي بزرگ کادو هم گرفتم و ژاکت و گذاشتم توي اون و درشو با ربان بستم  بعد

 .از پاساژ بیرون اومدیم 

 ...خیلی ممنون علی آقا : من  -

 !میاي بریم ناهار بخوریم ؟ من یه رستوران خوب سراغ دارم ! کاري نکردم : علی  -

 ...و نیم بود  12... نگاه به ساعت کردم  یه

 !خیلی طول نمیکشه : علی  -

 !باشه ، بریم : من  -

علی . د و ده دقیقه ي بعد اونجا بودیم خیلی دور نبو... با خوشحالی در ماشین و باز کرد و سوار شدیم  علی

اونجا ... میزاي طبقه ي پایین پر بود و ناچارا به طبقه ي باال رفتیم . ماشین و پارك کرد و وارد رستوران شدیم 

 ...ازمون سفارش گرفت و رفت  رسونپشت یکی از میزا نشستیم و گا. فقط یه زوج نشسته بودند 
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 !مد درست و حسابی با هم حرف بزنیم هیچوقت موقعیتش پیش نیو: علی  -

 »پیر شدم مگه نه ؟ ! سالمه  30من االن ... سال گذشت  5« : و به علی دوختم که ادامه داد  نگاهم

 ساله می گید پیر ؟ 30شما به آدم ) : با لبخند ( من  -

 ... و البته خانم تر ) ... و با صداي خیلی آرومی ادامه داد !! ( خب تو هم پیر شدي ) : با خنده ( علی  -

 »سال یه بار هم به خانوادتون سر نزدید ؟  5تو همه ي این « : کردم اشتباه شنیدم و گفتم  فکر

خیلی سخته ! سخته راحله ... اونا گاهی می اومدند و به من سر می زدند ... نتونستم « : آهی کشید و گفت  علی

  »... سال  5دور بودن از وطن و خانوادت اونم ... 

 .عوضش االن می تونید بهشون خدمت کنید ) : با لبخند ( من  -

 چرا موقع رفتن تو فرودگاه نیومدي بدرقه ام ؟: علی  -

سال  5چرا این سوالو می پرسید ؟ انتظار داشت چی بشنوه ؟ چرا خاطرات . تعجب نگاهی بهش انداختم و  با

 ...ودند تا شیرین گذشته رو می خواست تازه کنه ؟ خاطراتی که بیشتر تلخ ب

 »! اما من اومدم « : گفتم  آروم

 ...چرا جلو نیومدي ؟ هر چی نگاه کردم پیدات نکردم ... می دونم اومدي : علی  -

 چه دلیلی براي پرسیدن این سواال وجود داره ؟! سال گذشته  5: من  -

بعد از ... موقع گارسون غذاها رو آورد و ما مشغول خوردن شدیم و دیگه صحبتی بینمون رد و بدل نشد  همون

خوردن نهار ، با اصرار زیاد ، علی رو راضی کردم که هر کس پول خودشو حساب کنه و از رستوران خارج شدیم 

وقتی علی ... د حرف زدن نداشتیم قص متو راه برگشت ، علی یه آهنگ مالیم گذاشته بود و هیچکدوممون ه... 

 »ممنون بابت کمک امروز تون ، خدانگهدار « : ماشین و جلوي خونمون نگه داشت ، گفتم 

 ...یه قدم هم به سمت خونه بر نداشته بودم که با صداش متوقف شدم  هنوز

 !!سال پیشمون توي کافی شاپ و فراموش کن  5آخرین صحبت هاي : علی  -

علی ... ! من ... یهو گذشته جلوي چشمام ردیف شد ... سال پیش ؟؟  5آخرین صحبت هاي . ..توي فکر  رفتم

به زمان حال ... ! تلقی کردن عشقم به یه احساس زودگذر توسط علی ... ! ابراز عالقه ي من به علی ... ! 

بعد سالم به ... د شدم در خونه رو باز کردم و وار... تا اومدم چیزي بگم ، متوجه شدم علی رفته ... برگشتم 

کادوي فرهاد و گذاشتم روي تخت و خودم نشستم روي صندلی کامپیوتر . مامان و بابا یه راست به اتاقم رفتم 

 ... سرمو گذاشتم روي میز ... 
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یعنی می ... چرا این حرفو زد ؟ ... » !! سال پیشمون توي کافی شاپ و فراموش کن  5آخرین صحبت هاي  «

 ... !کمکم کن !! خدایا ... ور نباشم راجع به اون اتفاق یا اینکه خواست ازش دلخ

***** 

سرمو از توي پرونده هاي رو به روم که تقریبا کارش تموم شده بود ، ... صداي پیامک گوشیم به خودم اومدم  با

 »! می تونی عملیاتو شروع کنی ! همه چیز ردیفه « : پدرام بود ... گوشیمو برداشتم . بلند کردم 

به سمت اتاق فرهاد رفتم و ... پرونده ها رو تو کشوي میزم گذاشتم و از اتاق خارج شدم ... رو لبم نشست  لبخند

 ...صداي فرهاد و شنیدم ... در زدم 

 !بفرمایید : فرهاد  -

 ...رو باز کردم و در حالیکه سعی می کردم کمی نگران جلوه کنم ، وارد شدم  در

 !راحله  تویی... ا : فرهاد  -

 فرهاد ، کارت تموم شده ؟) : با نگرانی ( من  -

 چیزي شده ؟ چرا پریشونی ؟: فرهاد  -

ماشینم باکش خالیه ! می تونی منو برسونی یه جایی ؟! خوبم ! نه ... نه « : نصفه و نیمه اي زدم و گفتم  لبخند

 ») از دیروز تا حاال ماشینم داشت تو پارکینگ خاك می خورد ... ( 

و سریع کتشو برداشت و با هم از بیمارستان » ! همین االن ... آره « : که معلوم بود نگران شده ، گفت  هادفر

 ...فرهاد سریع ماشینو روشن کرد و راه افتاد ...خارج شدیم 

 !نمی خواي بگی چی شده ؟ نصف عمر شدم : فرهاد  -

 »خونه نمیرم « : دیدم می خواد بره سمت خونمون ، گفتم  تا

 پس کجا ؟: فرهاد  -

 »... « رستورانِ : من  -

 !اونجا براي چی ؟ تو رو خدا یه چیزي بگو راحله : فرهاد  -

 !پدرام و مائده : من  -

 پدرام و مائده چی ؟: فرهاد  -

 ... !خودت می فهمی ! تو رو خدا زودتر برو : من  -
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وقتی به رستوران رسیدیم بدون توجه . د که دید من حرفی نمی زنم ، فقط با حرص سرعت و بیشتر کر فرهاد

می دونستم طبقه ي باال ... همون موقع یه تک زنگ به پدرام زدم ... به فرهاد ، در و باز کردم و وارد شدم 

تو راه پله بودیم ... سرم می شنیدم  تصداي قدماي محکم فرهاد و پش... سریع پله ها رو طی کردم ... هستند 

وقتی مائده و !! این پدرام هم خیلی جو گیر می شه ها !! طفلک مائده ... گوشم رسید  که صداي داد پدرام به

 ...پدرام و دیدم ، رفتم سمت مائده که داشت چونشو می لرزوند 

 چه خبرته پدرام ؟؟ این کارا چیه می کنی ؟: من  -

 اینجا چه خبره ؟: فرهاد  -

زیر ) به مائده اشاره کرد ( دیگه نمی تونم با ایشون !! چه خبره ؟ من دیگه نمی کشم ) : با عصبانیت ( پدرام  -

 !!!یه سقف زندگی کنم 

فکر می کنی من صبر ایوب دارم ؟ منم دیگه به اینجام رسیده « : همونطور که چونش می لرزید ، گفت  مائده

 » !!!تا کی وانمود کنم خوشبختم ؟؟؟!!! 

دیگه هم الزم !!! پس بهتره همینجا تمومش کنیم ! منم خسته شدم « : کیف سامسونتشو برداشت و گفت  پدرام

 ...و به سرعت از راه پله پایین رفت » !! نیست وانمود کنیم 

 »! من میرم دنبالش « : که تا اون موقع خشکش زده بود ، گفت  فرهاد

 ! )رشو گذاشت رو میز و شروع کرد به گریه کردن و س!!! ( نرید ... نــــــه : مائده  -

که دیگه داشت باورم میشد واقعا بین این دو تا شکر آب شده ، داشتم با حیرت به مائده نگاه می کردم که  منم

... متوجه پدرام شدم که داشت با یه قیافه ي شرور و با یه بادکنک تو دستش از پشت به فرهاد نزدیک میشد 

مائده هم دیگه سرش و از روي میز بلند کرده بود و هیچ اشکی هم رو ! خندمو بگیرم  سعی کردم جلوي

 ... صورتش دیده نمیشد 

تا خواستم بگم این کارو نکنه سوزن و زده بود تو بادکنک و فرهاد بیچاره ! دیگه دقیقا پشت سر فرهاد بود  پدرام

شروع کردیم به دست زدن و شعر تولدت مبارك و  من و مائده زدیم زیر خنده و!! از ترس داشت پس می افتاد 

پدرام . کله ي پدرام و با خنده به ما نگاه کرد  توفرهاد که تازه به خودش اومده بود یکی از پشت زد ... خوندن 

 ... !بود  30رفت از پایین یه کیک تقریبا بزرگ آورد که روش شمع عدد 

***** 

 روز بعد 4
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از جام بلند شدم و همین ... به سالن اجتماعات پیج شدیم ... ش هم اسم پونه رو بعد... و از پیجر شنیدم  اسمم

 ... که از اتاق بیرون اومدم ، پونه رو هم با لب خندون دیدم که داره بهم نزدیک میشه 

 سالاااام ، خوبی ؟: پونه  -

 دیروز کجا بودي ؟!! دیگه افتخار نمیدي ! کم پیدایی ؟! خوبم ... سالم : من  -

 ! مشکلی نداشت ... رفته بودیم با سیاوش آزمایش خون بدیم ) : با نیش باز ( پونه  -

 ...داشتم که دو شب پیش سیاوش اومده خواستگاري پونه و با هم نامزد شدند  خبر

 !با از ما بهترون می گردي ! میگم چرا دیگه یادي از ما نمی کنی ! خب به سالمتی : من  -

 !!اونکه صد البته ) : با خنده ( پونه  -

 ...پس من امروز نمی رسونمت ، با از ما بهترون برو ! اینجوریه ؟ باشـــه ... ااا : من  -

اتفاقا مرخصی گرفتم ، بعد جلسه با سیا قراره ! موهات سفید میشه ! حرص نخور آبجی ) : با نیش باز ( پونه  -

 !بریم پیش مشاور خانواده 

براي چی ؟ بگو بیاد پیش خودم تا چشماش و روي حقیقت باز کنم و بهش بگم داره مشاور ) : با حرص ( من  -

 !!با چه عجوزه اي ازدواج می کنه 

موهات سفید بشه ، ! انقدر حرص نخور راحل جان « : که از حرص خوردن من داشت کیف می کرد ، گفت  پونه

 »!! شوهر گیرت نمیاد ، می ترشی رو دست بابا و مامانت باد می کنی 

نشستیم روي دو تا از صندلی ها و بعد از ... رسیده بودیم به سالن و نمی شد تو جمعیت جوابشو بدم  دیگه

موضوع جلسه راجع به داروي جدیدي بود که تیم علمی بیمارستان ... اومدن بقیه ي دکترا ، جلسه شروع شد 

 ... ساخته بودند 

حتما ... مرغ از قفس پرید !! زي بهش بگم که دیدم بعلـــه جلسه تموم شد روم و کردم سمت پونه تا چی وقتی

سالن . دکترا داشتند یکی یکی سالن و ترك می کردند ... تا دیده جلسه تموم شده بال در آورده سمت سیاوش 

 ... دتقریبا خالی شده بود و منم داشتم می رفتم بیرون که فرهاد صدام ز

 !ش یه لحظه صبر کنید خانم رادمن: فرهاد  -

 بله ؟: من  -

 !کارتون دارم : فرهاد  -

 »خب ؟؟ « : رو کردم سمت فرهاد و گفتم ... کردیم تا سالن کامال خالی شد  صبر
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 !من موضوع رو با دایی و مادرم در میون گذاشتم : فرهاد  -

 چه موضوعی رو ؟) : با تعجب ( من  -

 »! عالقه ام به تو « : سرش و انداخت پایین و گفت  فرهاد

قرار شد مادرم به خونتون زنگ بزنه و با مادرت « : شدت تعجب نمی تونستم حرفی بزنم و فرهاد ادامه داد  از

 »... صحبت کنه تا یه وقت بگیره براي خواستگاري 

 »چــــــی ؟ « : که تازه به خودم اومده بودم ، گفتم  من

 ...به نظرم بهتره خانواده ها در جریان قرار بگیرند : فرهاد  -

 در جریان چی ؟: من  -

 !عالقه ي ما به همدیگه : فرهاد  -

 »عالقه ي مـــــا ؟؟؟؟ « : که چشمام از تعجب گرد شده بود ، گفتم  من

 ...دست خودم نبود ... شده بودم  عصبی

 من کی گفتم به تو عالقه دارم ؟: من  -

 » ... اما تو گفتی که فکر « : که گیج شده بود ، گفت  هادفر

 »!! من گفتم راجع بهش فکــــر می کنم « : و قطع کردم و گفتم  حرفش

من نمی « : هم که عصبانی شده بود با کالفگی دستی تو موهاش کشید و اونا رو باال فرستاد و گفت  فرهاد

تو گفتی می خواي فکر کنی یعنی تو هم تا حدي به من عالقه ! کجاي کارِ من اشتباه بوده ؟!! فهمم راحله 

 »... داري که خواستی فکر 

 »!! حرف تو دهن من نذار « : وسط حرفش پریدم و گفتم  دوباره

من کار ! انقدر وسط حرف من نپر « : با عصبانیت و با صدایی که هر لحظه باالتر می رفت ، گفت  فرهاد

ما می آییم خواستگاري تو هم تا هر وقت دوست ... نواده ها در جریان باشند خواستم خا... اشتباهی نکردم 

 »!! داشتی می تونی بهش فکــر کنی 

وقتی ما به این سرعت با هم ... به نظر من دیگه جاي فکر کردن هم باقی نمی مونه ) : با پوزخند ( من  -

 ! زندگی مشترك با هم بسازیم دعوامون میشه و آبمون تو یه جوب نمیره به حتم نمی تونیم یه 

به همین زودي زدي زیر حرفت ؟ تو قول دادي « : با چشمایی که از عصبانیت به قرمزي می زد ، گفت  فرهاد

 »قول ندادي ؟ ... فکر کنی 
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 !!اتفاقا داشتم همین کار رو می کردم ولی تو خرابش کردي : من  -

 ه هنوزم به اون یارو فکر می کنی ؟خرابش کردم ؟ نکن) : با پوزخند و حرص ( فرهاد  -

 ...اون یارو اسم داره ، اسمش هم علیِ : من  -

 »!! اون دوستت نداره ، بفهم « : خنده ي عصبی اي کرد و با صداي تقریبا بلندي گفت  فرهاد

 ...ولی من دوستش دارم : علی  -

هر سه ساکت بودیم که فرهاد با ... دو با تعجب برگشتیم سمت علی که با چند قدم فاصله از ما ایستاده بود  هر

 »چی گفتی ؟ « : صداي خفه اي گفت 

 !!گفتم من دوستش دارم : علی  -

اشکام . دیگه کار داشت به دعوا می کشید ... به سمت علی یورش برد و یقه اش رو تو دست گرفت  فرهاد

  ...رفتم سمت فرهاد و لباسش و گرفتم و عقب کشیدمش ... تند می ریختند داش

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...تو رو خدا ... بس کن فرهاد : من  -

 ...گوشه ي لبش پاره شده بود و خون می اومد ولی ساکت بود و هیچی نمی گفت  علی

سال  5ی باید همون اگه دوستش داشت... دوستش داري ؟ تو خواب ببینی بهش برسی ) : با عصبانیت ( فرهاد  -

 !!االن دیره ... پیش می موندي و به پاش وایمستادي 

 »!!! بس کن فرهــــاد « : زدم  داد

سال منتظرش بودي و حاال به خواستت  5تو این !! چیـــه ؟؟؟ البته تو که باید از خدات باشه « : داد زد  فرهاد

 »!! رسیدي 

فرهاد ... دستم سوخت ... ته بود و روي صورت فرهاد فرود اومده بود از اینکه بخوام فکر کنم ، دستم باال رف قبل

سرمو تو ... من چی کار کردم ؟ ... هم دستش و گذاشته بود رو صورتش و داشت با بهت به من نگاه می کرد 

انگار اونم عقل از کلش پریده بود چون ... اشک تو چشماي فرهاد جمع شده بود ... دستام گرفتم و زار زدم 

 »... انقدر راحت از من نگذر !! نه راحله « : اشت پشت سر هم می گفت د
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: رفت جلو و خواست فرهاد و آروم کنه که فرهاد دستش و پس زد و نگاه خشمگینی بهش انداخت و گفت  علی

و رو کرد » !! مگه اینکه از روي نعش من رد شی ... نمی ذارم به همین راحتی بهش برسی ... نمی ذارم « 

 . و به سرعت از در سالن خارج شد» !! فردا شب خدمت می رسیم « : سمت من و گفت 

اون « : علی بود که سکوت و شکست ... علی هم سرش و پایین انداخته بود ... داشتم هق هق می کردم  هنوز

 »... من باید زودتر می فهمیدم که دوستت دارم ... راست میگه 

 ...سرم و بلند کردم و به علی که داشت بهم نگاه می کرد ، نگاه کردم ... هقم تمومی نداشت  هق

 !!ببخش که دیر فهمیدم ... ت دارم راحله دوست: علی  -

به سرعت به سمت در سالن دویدم و به علی ... تحمل اون فضا رو نداشتم ... به چپ و راست تکون دادم  سرمو

 ...که داشت اسمم و پشت سر هم صدا میزد ، توجه نکردم 

***** 

 »علی  «

خواستم دنبالش برم ولی پشیمون شدم ... ون چی صداش زدم صبر نکرد و با چشماي گریون از سالن زد بیر هر

سرمو تو دستام ... پاهام سست شد و روي یکی از صندلی ها فرو ریختم . اون االن تحمل دیدن منو نداره ... 

 ...دیگه چه مصیبتی بود سرم آوار شد ؟  نای! خدایا ... داشتم دیوونه می شدم ... گرفتم و به موهام چنگ زدم 

برگه هاش همه روي ... خیلی عجله داشت و محکم بهم برخورد کرد ... فتادم که دیدمش اولین روزي ا یاد

تو سفرمون به شمال ... اون روز ازش فقط دو تا چشم قهوه اي تو ذهنم ثبت شد ... زمین پخش شده بودند 

حسی بهش اون لحظه هیچ  تااما همین االنم مطمئنم اون روز ، ... وقتی فهمیدم غیبش زده ، قلبم ریخت 

اون روز ، خاطرات تلخ روزي که با دستام بدن بی جون خواهرم آیه رو بلند کردم ، جلو چشمام رژه ... نداشتم 

کلی دنبالش گشتم تا آخر پیداش ... ترس تو وجودم نشست ... خاطراتی که کابوس هر شبم شده بود ... رفت 

 ...کردم 

اما خوشحالیم زیاد دووم نیاورد و ... اعماق وجودم خوشحال بودم از ... موقع واقعا تو آسمونا سیر می کردم  اون

دروغ نگفتم اگه بگم تا موقعی که پیداش کنم کم مونده بود ... بدون اینکه دست خودم باشه بهش سیلی زدم 

قتی اما و... من اون لحظه ، اونو یه آیه ي دیگه می دیدم ! نه به خاطر اینکه بهش عالقه داشته باشم ... بمیرم 

از اینکه زده بودمش پشیمون ... گریه اش گرفت ، وقتی چشماي پر آبش و دیدم ، یه چیزي تو قلب منم لرزید 

 !!شاید اون اولین بار بود که قلبم براش لرزید اما انقدر خفیف بود که اصال بهش توجهی نکردم ... شدم 
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انتظار هر صحبتی رو ... نده بود تا رفتنم فقط چند روز مو! که بهم از عالقه اش گفت واقعا جا خوردم  روزي

خیال کردم یه عالقه ي سطحی ... گفت عاشقم شده ولی من حتی یه درصد هم باور نکردم ! داشتم غیر از این 

من عشق رو خیلی پیچیده تر از اینا می دونستم که بخواد به همین سادگی تو قلب .... و ساده بهم پیدا کرده 

خیلی دیر فهمیدم که اتفاقا عشق ساده تر از اونچه فکرشو بکنی !! اشتباه می کردم ولی ! کسی جا خوش کنه 

اسیرت می ... ! خودش بدون اجازه میاد تو خونه ي قلبت و میشه صاحب خونه !! در نمیزنه ! تو قلبت می شینه 

 ... !!خیلی دیر ... دیر فهمیدم ... کنه 

نمی دونستم چرا ، ولی یه جور ... انتظار داشتم بیاد ... موندم  که قرار بود عازم بشم خیلی منتظر راحله روزي

یادمه تو اون شلوغی یه جف چشم قهوه ايِ آشنا دیدم ولی خیلی زود ... عجیبی ازش انتظار داشتم بیاد بدرقه ام 

ه نمیاد ، وقتی پروازم اعالم شد و دیدم راحل... ؟  جلوچرا نمی اومد ... فهمیدم که اومده ولی ... گُمش کردم 

 !! ناچارا قبل از سوار شدنم به هواپیما یه پیامک بهش زدم براي خداحافظی و بهش گفتم منو فراموش کنه 

خیلی سعی کردم تا به ... حس می کردم یه چیزي رو جا گذاشتم ... که هواپیما پرواز کرد ، دلم تنگ شد  همین

سال تو غربت  5!! ولی نبود ... یه دلتنگیِ معمولیه  خودم بقبولونم که دلم براي خانواده و کشورم تنگ شده و

با ! گاهی فکرم کشیده می شد سمت راحله  ،سال توي تنهاییام بدون اینکه بخوام  5زندگی کردم و کل اون 

و اون موقع » ! االن در چه حاله ؟ منو فراموش کرده ؟ شاید هم تا االن ازدواج کرده باشه « : خودم می گفتم 

 ... !عجیب بود که چرا با فکر به ازدواجش ، انقدر کالفه می شدم خیلی برام 

از طرفی با ... روزي که قرار بود به ایران برگردم تو پوست خودم نمی گنجیدم ... سال خیلی سخت گذشت  5

 با پدرام هم در تماس... استادم در تماس بودم و قرار بود تو بیمارستانی که رئیسش بود ، مشغول به کار شم 

خیلی ... و این به خوشحالیم می افزود  کارندبودم و خبر داشتم که راحله و پونه تو همون بیمارستان مشغول به 

 !جرات نداشتم از پدرام ، راجع بهش بپرسم ... مشتاق بودم راحله رو ببینم 

... اما پونه رو دیدم ... د اولی که رفتم بیمارستان ، هر چی نگاه کردم تا بین دکترا و پرستارا پیداش کنم ، نبو روز

! راحله ... خودش بود ... صدایی از پشت سرم بلند شد که مخاطبش پونه بود ... با هم مشغول صحبت بودیم که 

ولی من ... غم ، حسرت ، خوشحالی ، تعجب ، بهت ...  دتو چشماش خیلی چیزا دیده میش... برگشتم سمتش ... 

... بود ... می خواستم ببینم هنوز هم تو نگاهش هست یا نه ... ي سه حرفی  یه کلمه... فقط دنبال یه چیز بودم 

 ... !!نمی دونم ... ولی انگار 
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... خیلی با دیدنم جا خورد ... خانوم تر شده بود ولی شیطنتی که قبال تو نگاهش بود ، دیگه دیده نمی شد  خیلی

وبش عجیبی رو تو سینه ام حس کردم و اون موقع معلوم بود خبر نداشته و من تازه اون لحظه بود که صداي ک

اون لحظه با دیدنش سر ! به خودم اعتراف کردم که من اسیر این نگاه معصوم شدم ! بود که فهمیدم چی شده 

مجبور بودم عادي رفتار کنم تا تو یه موقعیت مناسب از احساس خودم با خبرش کنم ... از پا نمی شناختم ولی 

و من از همون لحظه داشتم تو ذهنم برنامه ي ... هم سالم و احوال پرسی کردیم  خیلی معمولی با... 

 !که تازه به وجودش پی برده بودم  مخواستگاري از عشقی رو می چید

ما هردومون عاشق هم بودیم و هیچی مانع من نمی شد که ... از خداحافظی ازش غرق در شادي بودم  بعد

ن روز تو کافی شاپ قلب مهربونش و شکوندم و احساسش و زود گذر تلقی از فکر به اینکه او... بهش برسم 

کنار می ذاشتم و التماسش  رموحتی شده غرو... باید از دلش در می آوردم ... کردم ، می خواستم خودمو بکشم 

 !می کردم که منو ببخشه که راحت از روي احساس پاکش رد شدم 

انگار ... اولین دیدارمون هم توي آسانسور بود ! شده باهاش حرف بزنم اون به بعد سعی کردم به هر بهونه اي  از

ولی من دوست داشتم لحظات کند بگذره تا ... اصال حوصله ي صحبت با من و نداشت و به زور جواب می داد 

یدم گفتم اگه ماشین نداره برسونمش فهم رکینگوقتی از آسانسور پیاده شدیم و تو پا... بیشتر باهاش حرف بزنم 

غرق در لبخندش بودم که یهو از لباش پاك ... چه سوتی اي دادم و خندم گرفت که اونم لبخند نشست رو لبش 

برگشتم و با پسري چشم تو چشم شدم ! به پشت سرم چشم دوخته بود ... تو چشماش یه ترسی نشست ... شد 

مخصوصا ... بانیت هیچ خوشم نیومد عصبانی بود و من تواون لحظه از اون عص یخیل... که هم سن خودم میزد 

 !که راحله هم ازش ترسید 

به ... اونم انگار از من خوشش نیومده بود ... از طرف این آدم احساس خطر می کردم ... حس عجیبی داشتم  یه

با اینکه هیچ عالقه اي به ترك موضعم ... اسمش فرهاد کاشفی بود ! اجبار یه لبخند تصنعی رو لبم نشوندم 

و چقدر ... از این اجبارها بدم می اومد  درو من چق... تم ولی باز هم مجبور شدم که راهم و بکشم و برم نداش

 ... !حقیقت تلخ بود که همه ي این اجبارها تقصیر خودم بود 

دوست داشتم کنار دریا ازش خواستگاري کنم ولی چقدر خوش خیال ! ي شمال و با پدرام جور کردم  برنامه

وقتی فهمیدم که ... رفتم به اتاق راحله تا از اومدنش مطمئن بشم ... گی بد بازي اي راه انداخته بود زند! بودم 

وقتی به اسم ... ! همون پسر اومد تو  رهمیاد خواستم بیشتر باهاش حرف بزنم که در اتاقش باز شد و دوبا
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ود و حساسیتم نسبت به این پسر موضوع جدي تر از این حرفا ب... کوچیک صداش زد ، خون خونم و می خورد 

 !بی مورد نبود 

شاید چون اونم منو ... نمی دونم ! این خوب بود ؟... که انتظار داشتم ، اونم از دیدن من خوشحال نشد  همونطور

خیلی خودم و کنترل ! و این یعنی من اونقــدر ها هم از بازي دور نیفتاده بودم !! یه عامل خطرناك می دید 

پس » ! منم تو بازي هستم « : به این پسر بگم  ستممی خوا... ن لبخند مسخره از رو لبام کنار نره کردم که او

با اینکه جمله ي ساده اي بود ولی انگار موضوع انقــدر جدي بود که اون !!! به راحله گفتم که بعدا می بینمش 

م بهش جواب دادم که قراره به یه موضوع و از راحله پرسید و من خود! پسر با همین جمله هم تحریک بشه 

 ...منم بهش تعارف زدم که بر خالف تصورم ، قبول کرد ... گفت خیلی دلش می خواد بیاد  اونم... سفر بریم 

اینجوري بهش می فهمونم اون توي این جنگ ! اتفاقا بهترم میشه ... به خودم گفتم ایرادي نداره  اولش

سفري که خیال می کردم ... اون سفر شد ملکه ي عذابم !! خودمو کندم  اما با این تعارف ، گور... بازندست 

از اول سفر گرفته که راحله ... توش عشقم و به راحله اعتراف می کنم ، لحظه به لحظه اش شد شکنجه برام 

می باالخره به مقصد ... گفتم ایرادي نداره ... سوار ماشین اون پسر شد و من ناچار شدم که بسوزم و بسازم 

نکنه جاي منو تو قلب ... نکنه ... اون پسر ... رسیم و منم چیزي رو که داره نابودم می کنه ، به راحله می گم اما 

! پس چرا راحله بهم بی توجه شده بود ؟؟!! امکان نداشت ... !! نه !! نمی تونستم باور کنم ... راحله گرفته بود ؟ 

 ! ...تونستم براي چند ثانیه باهاش حرف بزنم ؟؟ چرا حتی نمی! پس چرا همیشه با اون بود ؟؟

» ! خودم مراقبش هستم « : توي کوه ، اون اتفاق براش افتاد می خواستم اون پسر و کنار بزنم و بگم  وقتی

هر اتفاقی ... روز آخر دیگه می خواستم بهش بگم ... من از این اجبارها متنفر بودم ... ولی بازم مجبور شدم برم 

بغض گلومو !! دیوونه شدم ... ولی راحله ترجیح داد با اون بره گردش تا با من ... !! اد بیفته ، بیفته که می خو

با دیدن خنده هاي راحله کنار اون ، زجر کشیدم ... قدم به قدم ... مثل دیوونه ها همراهشون رفتم ... گرفته بود 

 !زنده شدم  چند ساعت با هم بودند و من ثانیه به ثانیه اش مردم و... 

نشد ... ولی ... شمال براش با دستاي خودم ، یه قاب عکس تراشیده بودم و می خواستم اون روز بهش بدم  تو

اون ... فرداش وقتی رفت تو اتاق عمل ، قاب عکس و گذاشتم تو اتاقش ... مثل همه ي این روزایی که نشد ... 

... راحله هم اونجا بود ... پارکینگ  فتمرده بودم ، رروز خسته تر از همیشه به خاطر سفري که توش شکست خو

شاید این یه ... خستگیم از بین رفت ... گفت ماشینش باکش خالیه و جایی باید بره ... رفتم طرفش ! کالفه بود 

وقتی ازم کمک خواست ، خوشحال از اینکه می تونم کاري براي ! ... بهش گفتم می رسونمش ... فرصت بود 
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با شنیدن چیزي که ازم می خواست ... ، گفتم اگه بتونم حتما کمکش می کنم ولی  مس زندگیم بکنعزیزترین ک

 این مرد کی بود که راحله حتی روز تولدش و هم می دونست ؟؟؟... ، ضربه ي بدي خوردم 

، اونو  حتی اگه قرار باشه... قلب بی قرارم هم که شده ، می خواستم حداقل چند ساعتی رو باهاش باشم  براي

ـه ... تو خرید کادو براي رقیبم کمک کنم  کلمه اي که حتی فکر نمی ... !! چه کلمه اي ! ؟... رقیــب ... هـ

اون روز با ! ولی حاال این پسر شده بود بزرگترین سد براي رسیدن به راحله !! کردم براي من وجود داشته باشه 

 ... راحله بودن چه آرامشی به آدم میده  هم تو رستوران ناهار خوردیم و تازه فهمیدم کنار

و منتظر جوابی ! سال پیشمون رو تو کافی شاپ فراموش کنه  5پیاده شدنش بهش گفتم آخرین صحبتاي  موقع

امروز تصمیم گرفتم بعد از جلسه ، اگه شده تو بیمارستان داد بزنم هم ! باید چی کار می کردم ؟... ازش نموندم 

جواب نداد ... در زدم ... رفتم سمت اتاقش ... دیگه جلسه تموم شده بود ! بهش باخبر کنم راحله رو از عالقه ام 

از فکر به اینکه با اون پسره فرهاد باشه ، ... اما تو اتاقش نبود ... دوباره در زدم و این بار با اجازه وارد شدم ... 

وقتی رسیدم دیدم حسم ! اجتماعات  یه حسی بهم می گفت دوباره برگردم به سالن... خونم به جوش اومد 

فرهاد می خواست بره خواستگاري !! البته بیشتر شبیه دعوا بود ... داشتند با هم حرف می زدند ...  دهدرست بو

 ...کور سوي امیدي تو دلم زنده شد ... راحله ولی راحله موافق نبود 

بود که فهمیدم این همون لحظه ايِ که  فرهاد سر راحله داد زد و گفت من دوستش ندارم ، همون لحظه وقتی

سکوت بدي ایجاد شد ... گفتم که دوستش دارم ... بدون هیچ فکري وارد سالن شدم و گفتم ... منتظرش بودم 

... براي دفاع از خودم نکردم  رکتیاما من هیچ ح... اما بعدش فرهاد به سمتم اومد و شروع کرد به زدن من 

 ...سال تاخیرم  5به خاطر ! این ضربه ها حقم بود ... فهمید منم دوستش دارم  خوشحال بودم از اینکه راحله

داد می کشید و ... خیلی عصبانی ... اما فرهاد عصبانی بود ... اومد از من دفاع کنه و فرهاد و عقب بکشه  راحله

فرهاد ! وقتی راحله ، فرهاد رو زد ، مات موندم ... چقدر بد بود که همه ي حرفاش درست بود ... حرف می زد 

فرهاد ... خواستم آرومش کنم ولی پسم زد  ! یدممن یه مرد بودم و شکستن یه مرد دیگه رو می فهم... شکست 

اون نمی دونست راحله ... بهم گفت نمی ذارم بهش بهش برسی ... تو اون لحظه اینو نمی دیدم ... رقیبم بود اما 

... عشق تو نگاه و رفتار فرهاد موج می زد !! من امروز فهمیدم بازندم ... دیگه مثل قبل فکرش پیش من نیست 

 ...ولی اعتراف می کنم عشق اون بیشتر بود ... ق بودم عاش مشاید من ه

کنار لبم سوزش بدي رو حس ... من هیچ شانسی نداشتم ... راحله داشت براي فرهاد میشد .... خودم اومدم  به

لبخند تلخی روي لبم نشست که باعث شد زخم کنار لبم ... دست بهش زدم ، دستم خونی شد ... می کردم 
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باالخره ... تحملم طاق شد ... ! اما سوزشش بیشتر از زخمی که روي دلم نشسته بود ، نبود ... بیشتر بسوزه 

پس یعنی من ، مرد ... کی گفته مرد گریه نمی کنه ؟ ... اشکام راه خودشونو پیدا کردند و روي صورتم ریختند 

 !!بازنده !! من بازنده بودم ... قلبم بدجور درد می کرد !! نیستم ؟

***** 

 »فرهاد  «

... شب  9ظهر بود و االن  12وقتی از بیمارستان زدم بیرون ساعت ! شب شده بود ... اتوبان نگه داشتم  کنار

فکر می کردم دیگه اون پسره رو فراموش ... فکر می کردم اونم دوستم داره ... سرم رو گذاشتم روي فرمون 

مگه من چی کار کردم ؟ چرا ... !  رممیشه همس فکر می کردم میشه شریک زندگیم ، میشه همدمم ،... کرده 

دستم رو گذاشتم روي ... سرم رو از روي فرمون بلند کردم و به رو به رو چشم دوختم ... باید اینجوري بشه ؟ 

اما دردش به اندازه ي درد عمیقی که رو دلم نشسته بود ، ... هنوز می سوخت ... صورتم ، جایی که سیلی زد 

حلقه اي که توش ... کردم و جعبه ي کوچیک مخملی رو در آوردم و درشو باز کردم  بازاشبورد و در د... ! نبود 

روزي که فهمیدم چقدر دوستش دارم ، روز بعدش ! سال پیش افتادم  5یاد ... ! بود ، بهم دهن کجی می کرد 

سال تو دستش می بینم  5 چقدر خوش خیال بودم که فکر می کردم فردا شب اینو بعد... ! این حلقه رو خریدم 

!! ... 

جعبه رو انداختم ! ... طاقت نیاوردم و چشمام و باز کردم ... بستم و لبخند قشنگش اومد جلو چشمام  چشمامو

اون دو ... من یه مهره ي سوخته ام ! من شکست خوردم ... در ماشین و باز کردم و پیاده شدم ... توي داشبورد 

... فریاد زدم ... طاقت نیاوردم و داد کشیدم  دیگه... ه ، یه رویاي دست نیافتنیه راحل... تا عاشق همدیگه ان 

اشک هام رو !! خب ببینند ... کی اهمیت می داد که ببینند ؟؟ ... ماشین ها با سرعت از اتوبان می گذشتند 

 ... دیگه دارم شک می کنم که از اول هم توي بازي بوده باشم!! من باختم ... صورتم ریختند 

اشک هام می » آخــه چـــــــرا خدااااا ؟؟؟ چرا اون نباید براي من باشــــه ؟؟ چــــــرا ؟؟؟ « : زدم  داد

آب ... ! کی گفته مرد گریه نمی کنه ؟ مگه مرد دل نداره ؟ اتفاقا گاهی باید مرد باشی تا گریه کنی ... اومدند 

گوشیم رو در آوردم و به ... بود و پر ستاره  هتابیمشب مآسمون ا... دهنم و قورت دادم و سرمو بلند کردم 

 !عکس منو راحله بود که توي شمال گرفتیم ... عکس روي صفحه اش چشم دوختم 
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به سمت ... من تا آخر بازي ، پا پس نمی کشم ... حداقل هنوز نه !! من بازنده نیستم ... رفت تو هم  اخمام

طالي سفید با ... داشبورد برداشتم و دوباره با دقت به حلقه نگاه کردم ماشین رفتم و جعبه ي حلقه رو از توي 

 ...میشه ؟؟  عنیی... من می خوام اینو تو دست راحله ببینم ... نگیناي ریز 

***** 

 »راحله  «

جام از !! چقدر خوابیده بودم ... و نیم شب بود  9... نگاهمو به ساعت دوختم ... سردرد بدي از خواب بلند شدم  با

با یاد آوري امروز ظهر ، اشکام سرازیر شد ... هنوز لباس بیرون تنم بود ... بلند شدم که تازه نگام به لباسام افتاد 

انگار هنوز ! گیج بودم ... آرزوي شنیدنش و داشتم ولی االن  یشهچیزي که هم... علی گفت منو دوست داره ... 

 ... از کارم شرمنده بودم ... اي که بهش زدم  یاد فرهاد افتادم و سیلی... باورم نشده بود 

... تصمیم گرفتم براي اینکه فکرم و منحرف کنم برم پایین پیش مامان و بابا ... گیج و سر در گم بودم  خیلی

مامان توي آشپزخونه بود و ... لباسامو عوض کردم و رفتم پایین ... ظهر که رسیدم خونه ، هیچکدومشون نبودند 

 ... می چید  داشت میز رو

 !سالم مامان : من  -

ناهارم ... بیدار شدي مادر ؟ بیا بشین غذاتو بکشم ... سالم به روي ماهت « : بلند کرد و با لبخند گفت  سرشو

 »! االن حتما خیلی گرسنه اي ... اومدم بیدارت کنم اما انقدر عمیق خوابیده بودي که دلم نیومد ... که نخوردي 

 است ؟پس بابا کج: من  -

 ...من اینجام دخترم : بابا  -

یه جورایی هر دوشون عجیب و غریب رفتار می ... بابا پشت سرم بود و داشت با لبخند نگام می کرد ...  برگشتم

متوجه چشم و ابروهایی که مامان و بابا به هم می اومدند ، ... نشستیم سر میز و مشغول خوردن شدیم !! کردند 

قاشق و به دهنم نذاشته بودم که مامان  مینهنوز سو! ه می خوان چیزي رو بهم بگن معلوم بود ک! می شدم 

 »راحله جان ؟ « : گفت 

 جانم مامان ؟: من  -

 !حقیقتش امروز صبح یه خانومی تماس گرفت ! خب : مامان  -

 خب ؟: من  -

 !گفت مادر آقاي کاشفیه : مامان  -
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آه از نهادم بلند ... تازه یاد بحثم با فرهاد افتادم ... صداي بدي داد که توي دستم بود ، افتاد توي ظرف و  قاشقی

گفتند « : مامان سکوت منو که دید ، ادامه داد ... اصال جر و بحث امروزمون به خاطر همین موضوع بود ... شد 

 »! می خوان بیان براي امر خیر 

 » فتید ؟ خب ؟ شما چی گ« : اخمام تو هم رفته بود ... بلند کردم  سرمو

 !خودش گفته بود که فردا شب میان خونمون ، ولی دوست داشتم مامان االن ، چیز دیگه اي بگه  فرهاد

 ...اصرار داشتند همین فردا شب بیان که : مامان  -

 که چی ؟: من  -

 ... !گفتم باید با بابات حرف بزنم که بابات هم حرفی نداشت و قرار شد بیان : مامان  -

 »بیــــــان ؟؟؟ « : بتا بلندي گفتم صداي نس با

 !بیان ... چه خبرته دختر ؟ آره خب ) : با تعجب ( مامان  -

 آخه چرا گفتید بیان ؟) : با ناله ( من  -

چرا انقدر پریشونی دخترم ؟ اگه با هم به توافق نرسیدید ، « : دفعه بابا که تا اون موقع ساکت بود ، گفت  این

 »!! میگی نه 

 چی چی رو نه ؟؟: مامان  -

! آقا فرهاد که پسر خوبیه ... منظورم اینه که ... منظورم « : تعجب به مامان نگاه کردم که با من من گفت  با

پس اگه خدا بخواد ! هم همکارت بوده و هم استادت ... سال هم هست که همدیگه رو می شناسید  5نزدیک 

 »... این وصلت سر 

 »... یعنی انقدر از من خسته شدید که می خواید از اینجا برم ؟ « : رو تموم کنه و گفتم  مامان حرفش نذاشتم

! این چه حرفیه می زنی دخترم ؟؟ منظور مادرت این بود که فرهاد پسر خوبیه « : با لحن دلجویانه اي گفت  بابا

 »... ! ان شاء اهللا اگه خدا بخواد با هم به تفاهم می رسید 

 »!! اما جواب من منفیه « : آرومی گفتم  صداي نسبتا با

 »!! یعنی چی راحله ؟ هنوز بنده خدا ها نیومدند « : دو شون با تعجب نگاهم کردند و مامان گفت  هر

 یعنی حتی تو حاضر نیستی بهش فکر کنی ؟: بابا  -

 ...من ... آخه من : من  -

 تو چی ؟؟: مامان  -
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 ...من : من  -

حرفاتونو می زنید و تو هم فکراتو می کنی و عاقالنه جوابشونو ... دا شب قرار شد بیان به هر حال فر: بابا  -

 ...هر چی اون بخواد ، همون میشه ...بقیه اش هم دست خداست ... میدي 

دیگه غذا از گلوم پایین ... خواستم به مامان و بابا بگم که من کس دیگه اي رو دوست دارم ولی روم نشد  می

رو ... نمی تونستم فکرم و متمرکز کنم ... یه کم با غذا بازي کردم و بعد هم برگشتم توي اتاقم  ...نمی رفت 

اما همین که روشنش کردم و چشمم به  کنمتخت دراز کشیدم و گوشیم و برداشتم تا خودم و با اون سرگرم 

د که توي شمال گرفته پشت زمینه اش عکس من و فرهاد بو... صفحه ي اولش خورد ، آه از نهادم بلند شد 

کی حال داره عوض کنه « : خواستم پشت زمینه اش رو عوض کنم که بی خیال شدم و با خودم گفتم ... بودیم 

 !!« 

سرمو به چپ و راست تکون دادم و موبایل رو ... اینکه بخوام ، هنوز نگاهم روي عکس خشک شده بود  بدون

انقدر فکر کردم که !! نمی دونستم چمه ! ودمو نمی فهمیدم حال خ... پرت گوشه ي تخت و خودم دراز کشیدم 

 ...چشمام سنگین شد و خوابم برد 

***** 

 !!فکر کن همون فرهاده ... اصال هول نکنی هااا : مائده  -

 !حرفاي موقع خواستگاري خودتو تحویل من می دي ؟؟... بس کن مائده : من  -

 !بار استرس نداشته باشی منو باش می خواستم آرومت کنم یه : مائده  -

! ولی خدایی چه تیپی زده « : بعد سرشو به نشونه ي قهر چرخوند اما انگار چیزي یادش اومده باشه ، گفت  و

 »!!! دخترکش 

چیز زیادي مشخص نبود اما فرهاد از ... از توي آشپزخونه ي اُپن یه نگاه به پذیرایی انداختم ... می گفت  راست

موهاشو هم مثل همیشه به سمت ... کت و شلوار نوك مدادي تنش بود با پیراهن سفید .. .نیمرخ دیده می شد 

 ...ریخته بود  رتشباال شونه زده بود و یه دسته ي کوچیک از موهاش هم یه طرف صو

کمی ... سرش پایین بود اما انگار متوجه سنگینی نگاهم شد ... خیلی خوشتیپ شده بود ... راست می گفت  مائده

 !سریع سرمو دزدیدم ... به سمت آشپزخونه مایل شد  سرش

 ....خوردي پسر مردمو : مائده  -

 »!! آبروم رفت ... همش تقصیر توِ ... اَاَاَه « : بازوي مائده کوبیدم و گفتم  به
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 ! مثال باید امشب خوب سبک سنگین کنی! تو نبینیش ، کی ببینه ؟؟... بی خیال آبجی ) : با نیش باز ( مائده  -

مائده و ... حرف ها سر مسائل متفرقه بود ... نیم ساعت بود که فرهاد با مامان و داییش اومده بودند  نزدیک

یه کم فکر ! داشتم ؟! پدرام هم امشب اومده بودند و مائده مثال می خواست آرومم کنه که استرس نداشته باشم 

خب ناراحت که ! رد بدم که ناراحت نشه  بجوااسترس اینکه چجوري بهش ! کردم و دیدم واقعا استرس دارم 

 !زیاد ناراحت نشه ... میشه 

نمی خواستم به حرفش گوش کنم و ... دونم چرا یه چیزي تو قلبم ، مدام داشت بهم تلنگر می زد ولی  نمی

من ... گیج بودم ... نمی دونم ! داشت ؟... حرفش ارزش فکر کردن نداشت ! سریع تو نطفه خفش می کردم 

تو فکر ... » ! بیشتر فکر کن  «پس این حس چیه تو قلبم که هی داره بهم میگه ! نبودم ؟... اشق علی بودم ع

 ...بودم که با صداي مائده به خودم اومدم 

 !یاهللا زود باش که احضار شدي : مائده  -

 مــن ؟؟: من  -

 !یار مامان صدات زد گفت چایی ب... پاشو دیگه !! من ... پ ن پ : مائده  -

سریع !! مگه چقدر تو فکر بودم که متوجه عوض شدن بحثشون نشدم ؟... که داشتند حرفاي دیگه می زدند  اینا

با سینی چاي وارد پذیرایی شدم و یه سالم کردم که سعی ... مائده زودتر رفتش تو هال ... تا چایی ریختم  8

یه پیرهن بلند بود که تا یه وجب باالي زانوم  اساملب... همه جوابمو دادند ... کردم زیاد آروم نباشه و شنیده بشه 

کال اهلش نبودم ... آرایش نداشتم ... می رسید و به رنگ سفید بود و یه دامن آبی روشن و یه شال آبی آسمونی 

... 

کپی برابر ... تو یه نگاه کلی ، چشماي نشکی نافذش ، به چشم می اومد ... از همه رفتم سمت استاد امینی  اول

... سبیل و ریش تقریبا سفیدي داشت که خیلی کم درش تار هاي مشکی دیده می شد ... اصل چشماي فرهاد 

زنی بود با پوست ... سمت مادر فرهاد  بهبعد رفتم ... یکی از فنجون ها رو برداشت و تشکر کرد ... رفتم جلو 

یه عینک ظریف هم به چشمش ... گندمی و صورت کشیده که چروك هاي ریزي کنار چشماش دیده میشد 

بعد به ... اون هم با مهربونی ازم تشکر کرد ! ... مثل چهره ي فرهاد ... داشت و در کل چهره ي آرومی داشت 

البته انقدر کم بود ... نمی دونم چرا دستام لرزش خفیفی گرفت ... فرهاد بود  عدنفر ب... مامان و بابا تعارف کردم 

 ...که فقط خودم حس می کردم اما دستام کامال سرد شده بود 
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بعد از تعارف به مائده و پدرام ... تشکر خیلی آرومی کرد ... فرهاد که تعارف کردم ، فهمیدم اونم استرس داره  به

اصال نمی فهمیدم ... دوباره رفتم تو فکر ... ، کنار مائده نشستم و سرمو پایین انداختم ، روي کاناپه ي دو نفره 

یهو با سقلمه ي مائده به خودم اومدم و ! چی بگم  رهادفقط داشتم فکر می کردم که به ف! دارن چی میگن 

 »! با آقاي کاشفی برید صحبتاتونو بکنید ! دخترم « : بابا خطاب به من گفت ... سرمو بلند کردم 

پشت سرم ، ... به سمت یکی از اتاقا رفتم و وارد شدم ... دهنم و خیلی سخت قورت دادم و از جام بلند شدم  آب

... در و بست و نفس خیلی عمیقی کشید که نشونه دهنده ي میزان باالي استرسش بود فرهاد اومد داخل و 

از ... و باعث شد اونم لبخند بزنه  موندناخود آگاه لبخند کوچیکی گوشه ي لبم نشست که از نگاه فرهاد دور ن

رفتارم باهاش واقعا بد ... به نظرم باید االن بهم اخم می کرد به خاطر رفتار دیروزم ... لبخندش خجالت کشیدم 

 ... بود 

 »! بفرمایید بشنید « : آروم گفتم  خیلی

 ... رفت روي یکی از صندلی هاي توي اتاق نشست و منم مقابلش روي تخت نشستم  فرهاد

کمی گلومو که بی شباهت به بیابون بی آب و علف نبود و ... تصمیم خودمو گرفتم ... بود و سکوت  سکوت

 ....شروع کردم  صاف کردم و صحبت و

 !من بابت رفتار دیروزم واقعا عذر می خوام : من  -

 !جدا ؟؟: فرهاد  -

تو صورتش هم تمسخر دیده نمی شد ... زیر چشمی به صورتش نگاه کردم ... هیچ تمسخري توش نبود  لحنش

 ....شرمندگیم بیشتر شد ... 

 منو می بخشید ؟ !من خیلی به خاطر رفتار بد دیروزم شرمندم ! معلومه : من  -

 همسر من می شی ؟: فرهاد  -

! اصال توقع نداشتم انقدر سریع بحث و به اینجا بکشونه ... به شدت بلند کردم که رگ گردنم گرفت  سرمو

ولی از حق نگذریم ... ! رفتار منم بد بود ... همون دیروز بخشیدم ! بخشیدمت « : سکوت منو که دید ، گفت 

 )بودم  هو بعد شروع کرد به مالیدن جایی که سیلی زد( » ! ضرب دستت ملسه ها 

می دونستم این حرف رو براي این زده که جو سنگین بینمون رو کمی از بین ببره اما ... اهل کنایه نبود  فرهاد

 ... دوباره سرمو پایین انداختم ... من با این حرفش شرمنده تر شدم 

 ...رد می کنه ؟د... جاش ... هنوز ) : با تته پته ( من  -
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 ...داشت با لبخند نگاهم می کرد ... جوابی نداد که باعث شد سرمو بلند کنم  فرهاد

 !!نه : فرهاد  -

 »! نگرانم بودي ؟« : کمی چشماش رو باریک کرد و گفت  بعد

ون سکوت نگرانش بودم ؟ بیشتر از ا! کمی فکر کردم ... ( فقط ... فقط ... نه نه « : وضوح هول شدم و گفتم  به

 »!! فقط عذاب وجدان داشتم ) نکردم و گفتم 

 »تو اول میگی یا من بگم ؟ ! بهتره صحبتامونو بکنیم ... خب « : خیلی آشکارا یه آه کشید و گفت  فرهاد

چرا ... دارم دیوونه می شم ... اما از جانب من ... ؟ شاید از جانب فرهاد آره .... بگیم وقتی حسی وجود نداره  چی

سال براي علی صبر نکردي ؟ پس دلیلی براي تردید  5تردید چیه ؟ مگه « : عقلم نهیب زد ... د دارم ؟ تردی

 »! صبر کردي  لسا 5تو حتما علی رو دوست داشتی که ! داشتن وجود نداره 

به حرف عقلم گوش کردم و اجازه ي حرف ... عقلم تو گوشم انعکاس پیدا کرد و مهر سکوت به قلبم زد  صداي

اونم االن منو ... من حتمــا علی رو دوست داشتم ! تردیدي وجود نداشت ... یگه اي رو از جانب قلبم ندادم د

یعنی تو واقعا فکر می « : قلبم نهیب زد ... پس هیچ چیز دیگه اي نمی تونه ما رو از هم دور کنه ... دوست داره 

 »! نه ؟کنی کسی که رو به روت نشسته می خواد تو رو از علی جدا ک

به خودم جواب ... نگاهم تو چشماي معصومش قفل شد ... نگاه به فرهاد کردم که داشت بهم نگاه می کرد  یه

 »! بهتره من بگم « : فرهاد سکوت بینمون رو شکست و گفت » !! نه « : دادم 

 »!! ولی فکر کنم حرفی براي گفتن نیست چون جواب من مشخصه « : حرفش پریدم و گفتم  وسط

چرا مجبور بودم االن که جلوي ! من علی رو دوست داشتم ... توي چشمام نگاه کرد و هیچی نگفت  رهادف

» پس فرهاد چی میشه ؟ « : قلبم دوباره نهیب زد ! مگه شک داشتم ؟! فرهادم اینو به خودم یادآوري کنم ؟؟

من نمی تونم بهش عشق ... داره  واون لیاقت یه زندگی عاشقانه ر! اون با من خوشبخت نمیشه « : جواب دادم 

 »! بدم 

 ...منتظر بود حرف بزنم ... هنوز داشت نگاهم می کرد  فرهاد

 دارم رنگ بی بند و باري می گیرم  «

 خنده از هر چی یاري می گیرم واسه

 می فروشم همه لحظه هامو دارم

 رنگ یه زخم کاري می گیرم دارم
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 تو دلم اشک رفتن می بارم دارم

 خوام داده هاتو واست پس بیارم می

 خوام بفهمی وقتی تو نیستی نمی

 حتی همین گریه هارم ندارم من

 رو به رهایی و من رو به این غم تو

 ري تا توي سرنوشتت نباشم می

 روزي برگشتی و من نبودم اگه

 »خواستم اما نشد بی تو باشم  بدون

انگار یه چیزي دست انداخته بود دور گردنم و داشت ... خیلی سخت بود ... زور شروع کردم به حرف زدن  به

 ...خفم می کرد تا چیزي نگم 

 ...به نظرم تو با من خوشبخت ... ببین فرهاد : من  -

من جوابتو می « : پرید وسط حرفم و در حالیکه صداش یه لرزش خفیف داشت با یه لبخند تلخ گفت  فرهاد

 »!  پس خواهش می کنم یادآوري نکن! دونم راحله 

می خواست با بغض تو صداش منو ... می خواست منو دق بده ؟ ... اگه می دونست چرا اینجا نشسته بود ؟  پس

 ... نابود کنه ؟ 

یعنی من « : یه نفس عمیق کشید و با همون لبخندي که به زور گوشه ي لبش نگه داشته بود ، گفت  فرهاد

چرا حداقل ! عشقم خواستگاري کنم و جواب منفی بشنوم ؟حتی انقدر ارزش ندارم که بخوام خیلی معمولی از 

 »!! سال پیش براي شب خواستگاري آماده کرده بودم رو بزنم ؟ بعدش جوابتو بده  5نمی ذاري حرفایی که از 

چرا خاطرات دارن جلو ... چرا دارم خفه می شم ؟ این چیه تو گلوم ؟ ... این چی داشت می گفت ؟ ...  خدااا

من فرهاد کاشفی ام « : فرهاد با همون صدایی که نمی دونم چرا بم تر شده بود ، گفت ... یرن ؟ چشمام رژه م

 » ... فوق تخصص و جراح قلب و عروق ... سالمه  30... 

! همینطور می گفت ولی من داشتم تو جاده ي خاطراتی که با این مرد ساختم دنبال یه چیزي می گشتم  فرهاد

 ...می خواستم تو اون خاطارت پیداش کنم ... سخت بود  یه چیزي که باورش برام

جراح قلب ... سالمه  28... راحله رادمنش « : فرهاد که تموم شد ، منم ناخود آگاه شروع کردم به معرفی  حرفاي

 »... و عروق 
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 می خندم تا یادم نیاد خاطراتو «

 سنگین تر از این نشه خواب بی تو که

 همیخوام که حال دلم رو بف نمی

 خوام بفهمی که بی تابه بی تو نمی

 تو می ري و من می شکنم باز غروبه

 روت این شکستو نمی خوام بیارم به

 خوام بفهمی وقتی تو نیستی نمی

 واسه زنده بودن ندارم دلیلی

 رو به رهایی و من رو به این غم تو

 ري تا توي سرنوشتت نباشم می

 روزي برگشتی و من نبودم اگه

 »خواستم اما نشد بی تو باشم  بدون

 )مرتضی پاشایی ، رشید رفیعی / تو می ري ( 

حرکت کرد به ... با بلند شدن اون ، منم از جام بلند شدم ... حرفامون تموم شد ، فرهاد از جاش بلند شد  وقتی

جعبه ي کوچیک مخملی اي رو بیرون آورد ... سمت در ، اما وسط راه ایستاد و دستش و کرد توي جیب کتش 

 ...برق چشماش از همیشه بیشتر بود ... برگشت سمت من ... 

 !ساله که دست من امانته  5نزدیک به ... ین براي توه ا: فرهاد  -

خیلی زیبا بود ... یه حلقه ي ظریف طالي سفید بود با نگیناي خیلی ریز ... رو گرفتم و درش رو باز کردم  جعبه

 ... 

 ...اما : من  -

 )ت و از در بیرون رف... ( به هر حال براي توه ! دستت هم نکردي ایرادي نداره : فرهاد  -

جو بینمون ... سر جاي قبلیمون نشستیم ... لحظه بعد منم به خودم اومدم و با هم به پذیرایی برگشتیم  چند

! خب دخترم « : با صداي مادر فرهاد به خودم اومدم ... دستاي سردم ، سردتر شده بود ... خیلی سنگین بود 

 »! نمی خواي جواب ما رو بدي ؟
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سرمو کمی بلند کردم ... د چون نگاه خیره ي همه رو روي خودم حس می کردم سوال همه رو پرسیده بو انگار

سرمو پایین انداختم و قبل از اینکه با نهیب قلبم پشیمون بشم ... سرش پایین بود ... و به فرهاد چشم دوختم 

 »! با هم تفاهم نداریم « : خیلی آروم گفتم 

***** 

 هفته بعد 2

بدون اینکه سرمو بلند کنم ، ... ي پرونده ي رو به روم بودم که در اتاق زده شد  پایین بود و مشغول مطالعه سرم

 »! بفرمایید « : گفتم 

مثل ... ادکلن سرد و تلخ ... اول از همه ، بوي ادکلنش به مشامم رسید . اتاق باز شد و کسی داخل شد  در

خیلی ... ه بود و گوشیش هم خاموش بود یک هفته بود که فرهاد به بیمارستان نیومد! فرهاد ! ادکلن فرهاد 

با ذوق سرمو بلند کردم که نگاهم تو یه جفت چشم ... یه جورایی خودمو مقصر می دونستم ... نگرانش بودم 

 ...به وضوح بادم خالی شد که از شانس بدم از چشم علی دور نموند ! علی ... مشکی گره خورد 

 !انگار از دیدنم خوشحال نشدي : علی  -

و دعوت به نشستنش کردم و خودم رو به روش ! ( بیا بشین ! این چه حرفیه که می زنی ؟) : با لبخند ( من  -

 )نشستم 

من و علی دو روز بود که با ... توي هم حلقه کردم که چشمم به حلقه اي که توي دست چپم بود افتاد  دستامو

 !اونم داشت نگاهم می کرد ... ی چشم دوختم با لبخند سرمو بلند کردم و به عل... هم نامزد شده بودیم 

 !چی کارا می کنی ؟: علی  -

 !مشغول بودم ! هیچی ) : با لبخند ( من  -

 مزاحمت شدم ؟: علی  -

 دیگه از این حرفا نشنومااا) : باحالتی عصبانی ( من  -

و با !! ( ار دستش میاد با این اخمی که می کنی هر کی باشه حساب ک! مگه جرات دارم ؟) : با خنده ( علی  -

 !زود جمع کن بریم ... براي هر دومون ! مرخصی گرفتم ) ... لبخندي ادامه داد 

 کجا ؟) : با تعجب ( من  -

 حاال افتخار می دید ؟!! یه جاي دنج : علی  -

 !بله ) : با لبخند ( من  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ٢٤٩ 

نامزد شده بودیم ، علی منو می برد توي این دو روزي که ... بعد با هم از بیمارستان بیرون اومدیم  دقایقی

سرمو به ... توي ماشین علی بودیم و موزیک مالیمی در حال پخش شدن بود ... بیمارستان و بر می گردوند 

 . طرف پنجره چرخوندم و به بیرون نگاه کردم 

 !!خوش به حال درختا : علی  -

 چی ؟) : با تعجب برگشتم سمتش ( من  -

 !یه نیم نگاهی هم ما رو مهمون کن !! ه راست می گم دیگ: علی  -

 ... که علی هم با خندیدن من ، خندید  خندیدم

 !خوشگل تر میشی ... همیشه بخند : علی  -

 ...خجالت سرمو پایین انداختم  با

 !تا منو دیوونه تر نکردي پیاده شو ) : با خنده ( علی  -

با علی پیاده شدیم اما با ورود به رستوران خاطرات به ذهنم هجوم ... نگاه به بیرون کردم که دیدم رسیدیم  یه

نگاهمو توي رستوران گردوندم و روي میزي که خاطرات اون روز رو برام تداعی می کردند ، متوقف ... آوردند 

 ... مفکرمو به زبون آورد! این همه رستوران ، چرا اینجا ؟! کردم 

 نمی شد جاي دیگه بریم ؟: من  -

 !چرا ؟ از محیطش خوشت نمیاد ؟: علی  -

فقط تنها عیبش این بود که باعث می شد روز ... در واقع خیلی هم شیک و زیبا بود ... نگاه به اطراف کردم  یه

 ...خواستگاري فرهاد از خودمو به یاد بیارم 

 ...ولی ... خیلی قشنگه ... نه نه : من  -

 ...گارسون اجازه ي حرف دیگه اي رو بهمون نداد  مدناو

 !همه ي میز ها رزرو شده آقا : گارسون  -

 !!من براي این ساعت یه میز رزرو کردم : علی  -

وقتی به خودم اومدم که با علی پشت میز نشسته ... خاطراتی که خیلی با االن فاصله داشتند ، غرق شدم  توي

حداقل نمی ! این چه شانسیه من دارم ؟؟... روش نشسته بودیم ، آه از نهادم بلند شد  با دیدن میزي که... بودیم 

 ! ...شد یه میز دیگه براي ما باشه ؟

 چرا تو فکري ؟) : با لبخند ( علی  -
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 ... !!چیزي نیست ... نه ... ها ؟ اممم : من  -

 !اومد سفارش گرفت و رفت  گارسون

 هات غرق شده ؟ چرا قیافت تو همه ؟ کشتی: علی  -

 ... !!فقط یه کم حالم خوش نیست ... خوبم !! ... نه : من  -

 !چیزي شده ؟ جاییت درد می کنه ؟؟) : با نگرانی ( علی  -

 ...فقط کمی خستم !! نگران نباش ... نه ... نه : من  -

به یه مسکن قوي ... بودند خاطرات اون روز جلو چشمام ، قد علم کرده ... سرم درد می کرد ... خسته بودم  واقعا

 ...احتیاج داشتم تا بخوابم و به هیچی فکر نکنم 

 !از فشارِ کارِ زیاده ! ناهارمونو که خوردیم ، سریع می برمت خونه تا استراحت کنی : علی  -

حاضرم صبح تا شب بی خوابی بکشم و کار کنم ولی مثل االن توي همچین ... واقعا از فشار کار بود  کاش

ولی من ، هر لقمه رو به زور قورت می دادم و ... غذاهامونو آوردند و مشغول شدیم ... ی قرار نگیرم وضعیت

 ...چیزي از مزه اش نمی فهمیدم 

 هوا گرمه ؟: فرهاد «  -

 !هوا که خیلی خوبه ... چطور ؟ ... نه : من  -

 »! آخه خیلی عرق کردي فکر کردم هوا گرمه : فرهاد  -

چرا ... توي این هوا ، برام جاي تعجب داشت ! ... خیس عرق بودم ... و به پیشونیم کشیدم برداشتم  دستمالی

 !انقدر گرم بود ؟؟

 !گفتنش یه مقدار سخته : فرهاد «  -

 !از زمانی که با یه دختر آشنا شدم  درست

 ...دختر چشم قهوه اي منو مجذوب خودش کرده بود  اون

 ...از چیزي که بهش می گن عشق ... احساسم از ... تصمیم گرفتم بهش بگم  دیروز

 »من ازدواج می کنی راحله ؟  با

به علی که با بهت و نگرانی بهم خیره ... طاقت نیاوردم ... فرهاد توي گوشم مثل ناقوس به صدا در اومد  صداي

 »! میشه هر چه زودتر از اینجا بریم ؟« : شده بود ، گفتم 

 ...هنوز بهم خیره بود  علی
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 !با توام علی ؟: من  -

شیشه ي ماشین رو با وجود سرماي هوا ، ... خودش اومد و سریع پول غذا رو حساب کرد و خارج شدیم  به

فکرم کشیده شد سمت ... ! داشتم می سوختم ... پاییز بود ولی به نظر من هوا اصال سرد نبود ... پایین کشیدم 

 !کجا بود ؟ ...یه هفته بود که غیبش زده بود ... فرهاد 

به مامان و بابا سالم کردم و رفتم ... منو رسوند خونه و بعد از سفارشات زیاد براي مراقبت از خودم ، رفت  علی

به پشت زمینه اش که هنوزم عکس ... گوشیمو از توي کیفم در آوردم تا یه زنگ به فرهاد بزنم ... توي اتاقم 

، توجه نکردم و روي اسم فرهاد توي لیست  ملبخند می زدیمنو فرهاد بود ، در حالیکه هر دو از ته دل 

توي گوشم به  "دستگاه مشترك مورد نظر خاموش می باشد  "چند ثانیه بعد صداي ... مخاطبین دست کشیدم 

می خواستم وقتی پیداش کردم ، اول یه دل سیر کتکش بزنم ... خیلی زیاد ! خیلی نگرانش بودم ... صدا در اومد 

 !هفته کجا بوده ؟ یهم تو کل این و بعد بپرس

عکس پشت زمینه ي گوشیم رو عوض کردم و توي پوشه ي تصاویر ، همه ي عکسایی که ... خوب نبود  حالم

به خاطر اینکه توي این دو هفته ، فکرم ! می خواستم خودمو تنبیه کنم ... ! فرهاد توشون بود رو پاك کردم 

چند ... و سعی کردم بخوابم  تمروي تخت دراز کشیدم و چشمامو بس! بیشتر از علی ، به سمت فرهاد می رفت 

 ...دقیقه ي بعد خواب مهمون چشمام شد 

***** 

چی از جونم می خواي ؟ تو خوابم از دستت آسایش ... ! داري دیوونم می کنی ... !!! فرهاد ... فرهاد ...  فرهاد

از روي تخت بلند ... چرا میاي تو خواب آدم ؟ ... د اگه راست می گی ، مرد باش و هر جا هستی برگر! ندارم 

 !خواب هم به ما نیومده ... شدم 

حس می ! اما پدرام همراهش نبود ... مثل همیشه مائده اومده بود ... دست و صورتمو شستم و رفتم پایین  سریع

داشت با لبخند ... مائده داشت گریه می کرد و مامان سعی داشت آرومش کنه ! کردم یه چیزي غیر طبیعیه 

و قبل از هر صحبتی ، منو کشید و  سمتممائده تا منو دید از جاش پرید و اومد ... عمیقی باهاش حرف می زد 

 ...به سمت طبقه ي باال برد 

 !چته ؟ چرا اینجوري می کنی ؟؟: من  -

 !!بیا حرف نزن : مائده  -
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تو صورتم خیره شد و بعد زد زیر گریه و خودش رو هم رفتیم توي اتاق که مائده دستمو ول کرد و یه کمی  با

 ... !انداخت توي بغلم 

اي !!!! نکنه با اون دعوات شده ؟! چرا اینجوري می کنی ؟؟ پدرام کجاست ؟! چی شده ؟؟؟) : با تعجب ( من  -

 !!نکنه زدتت ؟؟!!! وااااي 

اه کردم که در حال حاضر فقط به خاطر بعد با این فکر مائده رو از خودم جدا کردم و جاي جاي صورتش رو نگ و

انقدر « : وقتی مطمئن شدم پدرام نزدتش ، که فکري به شدت مزخرف بود ، به مائده گفتم ... گریه سرخ بود 

 »! بگو چته ؟؟!! گریه نکن 

 !پدرام ... من ... من ... راحله ... را : مائده  -

 ... کشمتااا می ! مائده ... اَاَاَه ) : با یه جیغ خفیف ( من  -

 !!بچم بیفته تو مسئولی ! چرا جیغ می زنی ؟ ترسیدم ... اَاَاَه : مائده  -

... ولی انقدر آبغوره نگیر !! می خواي نگی ، نگو « : برگردوندم و رفتم سمت لپ تابم و با بی تفاوتی گفتم  رومو

 »!! رو اعصابمی 

 !گفتم دیگه ) : با تعجب ( مائده  -

 چی رو ؟: من  -

 !دلیل گریه هامو : مائده  -

!! خودتو دست بنداز بچه « : که به هیچ نتیجه اي نرسیدم و گفتم ! کم فکر کردم ببینم مائده چی گفته  یه

 »! برو بیرون کلی کار دارم ! حوصلت رو ندارم 

 !!فعال که این بچه ، داره مامان میشه : مائده  -

ردم و بعد با چشماي از حدقه در اومده برگشتم سمتش و کم حرف مائده رو توي ذهنم تحلیل و حالجی ک یه

 ...فقط نگاهم بین صورتش و شکمش در جریان بود 

 !چشمت شوره زبونم الل بچم طوریش میشه ! اونجوري نگاه نکن ! راحله : مائده  -

ـ « : خودم اومدم و گفتم  به میگی ؟؟ ... چی ... معلومه ... مـ« 

اگه پدرام نخوادش چی ؟ درسم چی « : برگه ي آزمایشی رو جلوم گذاشت و گفت  دوباره زد زیر گریه و مائده

من که بچم ، چجوري از یه بچه ي دیگه مراقبت کنم ؟؟ ها ؟ ! پدرام میگه من خودم هنوز بچم ... میشه ؟ تازه 

« 
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رفتم سمت مائده برگه ي آزمایش و خوندم با ذوق وصف ناپذیري و البته با بهتی که هنوز تو چهرم بود ،  وقتی

 ...و در آغوش گرفتمش و محکم به خودم فشارش دادم 

 !له شدم ! نکن راحله : مائده  -

 !!!قربونــش برم : من  -

 !قربانت : مائده  -

 !با تو نبودم ، با عزیز دل خاله بودم : من  -

 !واقعا لطفت نسبت به من سرشاره : مائده  -

 ...من دارم خاله میشم ... وااااي : من  -

من دارم از استرس می میرم اونوقت خانم داره به خاطر خاله شدن خودش ذوق مرگ !! برو گمشو : مائده  -

 !میشه 

 »! چند وقتته ؟« : بوس از لپاي مائده گرفتم و گفتم  یه

 ...دو ماه و خورده اي : مائده  -

 !شه باورم نمی! واااي مائده : من  -

فداي « : سالش بود ، بچه نشون می داد ، خیره شدم و گفتم  24صورت مائده که هنوزم با وجود اینکه  به

 »... مامان کوچولوم بشم 

 !یعنی پدرام هم انقدر خوشحال میشه ؟؟) : با لبخند ( مائده  -

 ...پدرام بال در میاره ! شک نکن : من  -

اون ... این خبر ، بهترین خبر ، توي تمام عمرم بود ... اموش کردم شب همه ي فکر و نگرانی هام رو فر اون

پدرام بدون ... شب پدرام از سر کار به خونمون اومد و بعد از صرف شام ، با مائده خداحافظی کردند و رفتند 

 !شک خیلی با این خبر خوشحال میشد 

***** 

 »مائده  «

 ...اما چجوري ؟ ... می خواستم همین امشب بهش بگم ... پدرام وارد خونه شدیم  با

 ...میشه یه قهوه برام درست کنی ؟ سرم درد می کنه ! مائده جان : پدرام  -

 !چشم : من  -
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 )و خودش وارد حمام شد ... ( چشمت بی بال خانومم : پدرام  -

قهوه حاضر بود و پدرام از حموم ... اي پدرام رو براش آماده کردم ي آزمایشمو از توي کیفم برداشتم و لباس برگه

قهوه رو براش توي فنجون ریختم و ... بیرون اومده بود و داشت جلوي آینه موهاش رو سشوار می کشید 

 ... گذاشتم روي میز توي نشیمن و برگه ي آزمایشم رو کنارش گذاشتم 

 ...قهوه ات سرد نشه ! عافیت باشه : من  -

 »! دستت درد نکنه ... سالمت باشی « : با لبخند پر محبتی بهم نگاه کرد و گفت  پدرام

 )و سریع خودمو انداختم توي حمام ... ( خواهش می کنم : من  -

اما دوباره با حضور ... هر چند راحله بهم خیلی امید داده بود و همه ي اون استرس ها رفته بود ... داشتم  استرس

آب گرم ... لباسامو عوض کردم و رفتم زیر دوش ... و موقعیت ، اون استرس ها برگشته بودند  توي این شرایط

شایدم ... پدرام تا االن برگه رو دیده یا نه  ستمنمی دون... باعث شد بدنم کرخت بشه و به شدت خوابم بیاد 

 !اونقدر خسته بوده که قهوه اش رو خورده و متوجه اون نشده 

این ... خیلی می ترسیدم ... که صداي ضربه هاي پشت سر هم به در حمام به گوشم رسید آب رو بستم  شیر

عزممو جزم کردم و با ! االن عصبانیه ؟... یعنی خونده ؟ ! ... ضربه هاي محکم و پشت سر هم براي چی بود ؟

 »بله ؟ « : صداي آرومی گفتم 

 این چیه مائده ؟) : با صدایی که می لرزید ( پدرام  -

 »! چی چیه ؟« : زدم به اون راه و گفتم  ودموخ

 !کارت دارم ! زود بیا بیرون : پدرام  -

 »... پشت در برات لباس گذاشتم « : اومد لباس بر نداشتم که پدرام گفت  یادم

: سرمو انداختم پایین و گفتم ... از موهام و بدنم آب می چکید ... در و باز کردم که پدرام خودشو انداخت تو  الي

 »! برو بیرون االن میام « 

دست زیر چونم گذاشت و سرمو بلند کرد ... زیر نگاهش داشتم ذوب می شدم ... فقط به من زل زده بود  پدرام

در حمام باز بود و سردم ! یعنی االن چه رفتاري می کنه ؟... باز مونده بود  دهنش... ولی نگاهش به شکمم بود 

 »! سردم شد پدرام « : ، گفتم  بشینههمونطور که سرما باعث شده بود لرز توي صدام هم ... شده بود 

 ... !خیلی سریع به خودش اومد و کمک کرد لباسامو بپوشم اما هنوزم هیچی نمی گفت  پدرام
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خواستم پدرام و به خودش بیارم و به ... به شدت سرمایی بودم ... که کردم ، فهمیدم سرما خوردم  عطسه اي با

حاال از فردا باید ازمون ! دیدي ؟ سرما خوردم « : حرف بکشم و کمی عذاب وجدانش بدم ، واسه همین گفتم 

 »!! مراقبت کنی 

تو چشمام ... اما هیچی از بینش خارج نشد ... رزیدن که انگار منتظر یه تلنگر بود ، لباش شروع کرد به ل پدرام

موهاي مامانی خیشه !! بابایی « : استرس و هیجانم رو کنار زدم و با صداي بچه گونه اي گفتم ... زل زده بود 

 »! نمی خواي خشکش کنی ؟!! ها 

صندلی میز توالت نشسته لحظاتی بعد روي ... با این حرف منو به شدت بغل کرد و شروع کرد به بوسیدنم  پدرام

 ...بودم و پدرام داشت موهامو با سشوار خشک می کرد 

 !!بابا میشم ؟... یعنی من دارم ... یعنی ! باورم نمیشه مائده : پدرام  -

 !!بار دیگه هم پرسیدي هااا  10عزیزم ، فکر کنم اینو ) : با خنده ( من  -

 »! گیجم مائده « : خندید و گفت  پدرام

 »یعنی خوشحال نیستی ؟ « : ی برگشتم سمتش و گفتم نگران با

منظورم از گیجی اینه که ، انقدر این !! دیوونه شدي ؟ دارم بال در میارم « : با لبخند عمیقی جواب داد  پدرام

 »! یه نیشگول ازم بگیر ... لحظات برام شیرینه که می ترسم خواب باشم 

خیلی عمیق و بعد ... دم و لبمو روي لبش گذاشتم و بوسیدمش از بازوش نیشگول بگیرم که پشیمون ش خواستم

 »! حاال باورت شد بیداري ؟؟« : گفتم 

« : گفت ... لبخندي روي لبش بود که هیج جوره قصد پاك شدن نداشت ... با عشق تو چشمام زل زد  پدرام

 ...و بعد خودش شروع کرد به بوسیدنم » ! حاال کامال باورم شد 

***** 

 » راحله «

 ...مامان داشت با تلفن حرف می زد ... دست و صورتمو شستم و رفتم پایین ... خواب بیدار شدم  از

 )و گوشی رو به سمت من گرفت ... ( خودش اومد ! گوشی گوشی : مامان  -

 »! ساعت خواب ؟« : جیغ مائده از اون طرف خط بلند شد  صداي

 ...ی ؟ تو هنوز یاد نگرفتی اول باید سالم کن: من  -

 !سالاااام بر خواهر عزیز تر از جان : مائده  -
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 زود تند سریع بگو خوشگل من چطوره ؟... نمک نریز : من  -

 !اول باید حال مامان خوشگلش رو بپرسی ... ببخشیدااا : مائده  -

 ... !ه دلم براي اون شیطون وروجک تنگ شد! تو رو که از اون زبون دو متریت میشه فهمید ، خوبی : من  -

 !تو از کجا می دونی بچه ي من شیطونه ؟: مائده  -

از !! اون چی میشه خدا داند ... وقتی تو و پدرام ، مامان و باباش باشید ، دیگه خر بیار و باقالی بار کن : من  -

 ... !ریشتري آماده کنیم  10االن باید خودمونو براي یه زلزله ي 

 !!خالش قربونش بشه ) : با خنده ( مائده  -

 !انگار خیلی شاد و شنگولی ! نه ) : با شیطنت ( من  -

دیشب که بهش گفتم تا چند ساعت بعدش هنوز تو بهت ... پدرام خیلی خوشحال شد ! واااي راحـــله : مائده  -

 !وقتی هم به خودش اومد شروع کرد به برنامه ریزي براي خرید لباس و چیدن اتاق بچه ... بود 

 !!وشحال میشه گفتم خ: من  -

سوار ماشین شدم ... علی جلوي در منتظر بود ... آماده شدم تا به بیمارستان برم . کم دیگه با مائده حرف زدم  یه

ولی انگار ! آرزو می کردم امروز حداقل فرهاد اومده باشه ... و سالم کردم که به گرمی جوابمو داد و راه افتادیم 

... پونه هم که یه روز بود ، دو روز نبود ... نیومده  تندگفچون پرستاراي بخش می ! به من آرزو کردن نیومده 

 !خیلی کم می دیدمش ... قرار بود دو هفته ي دیگه عروسیش باشه و سخت درگیر بود 

به منشی اش گفتم اطالع ... اون حتمــا از فرهاد خبر داشت ... نیاوردم و به سمت دفتر دکتر امینی رفتم  طاقت

در زدم و با صداي بفرمایید ، وارد ! ه بعد که زیاد طول نکشید ، منشی گفت برم داخل چند لحظ... بده که اومدم 

 ...شدم 

 !سالم دکتر : من  -

 )و به مبل هاي توي اتاق اشاره کرد ... ( بفرمایید ! سالم دخترم : دکتر  -

 »! د ؟ کجان ؟؟از دکتر کاشفی خبر داری... می خواستم بپرسم ... راستش « : به روش نشستم و گفتم  رو

 چی می خواي بشنوي ؟: دکتر  -

 می خواستم بدونم چرا یه هفته است بیمارستان نیومدند ؟... خب ) : با تعجب ( من  -

 »! حالش خوبه « : از جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت و پشت به من ایستاد و گفت  استاد

 کجاست ؟ چرا گوشیش خاموشه ؟: من  -
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 سی ؟چرا می پر: دکتر  -

 !اون همکارمه ... خب ... خب : من  -

یه ... فرهاد یه دوسته ... ! هم می دونستم شدت نگرانی من خیلی بیشتر از حس یه همکار به همکارشه  خودم

 ! حتما همینه ... براي همین ، انقدر نگرانشم ... حامیه 

 »! پس فردا میاد « : برگشت سمتم و گفت  استاد

 !جدي میگید ؟؟ ) :با خوشحالی ( من  -

 !بله : دکتر  -

 ...براي همین سریع تشکر کردم و به سمت اتاقم راه افتادم ... دیگه اي نمونده بود  حرف

***** 

آخر هفته ! اول قرار بود بریم کوه ... با علی بیرون بودیم و قرار بود کل امروز رو خوش بگذرونیم ... بود  جمعه

کمی اون طرف تر ... دقیقه تا یه ساعت تا باال راه بود  45لندي نبود و شاید کوه ب... بود و کوه خیلی شلوغ بود 

وگرنه با تله کابین که تو یه چشم به هم زدن باال بودي  دهم تله کابین قرار داشت ولی کیفش به کوهنوردي بو

! 

... دره ... لیز خوردنم . ..شمال ... کوه « ... طور که آروم آروم با هم باال می رفتیم ، توي فکر فرو رفتم  همین

 »! فرهاد ... دستاي فرهاد ... دستایی که منو گرفتن ... فرهاد 

 خوبی راحله ؟: علی  -

 !خوبم فرهاد : من  -

یعنی بدتر از ! ... این چی بود گفتم ؟... سرجاش خشک شده بود ... شوك زده برگشتم و علی رو نگاه کردم  یهو

باوري نگام می کرد اما رفته رفته اخمی بین دو تا ابروهاش نقش بست و جلو تر از علی اول با نا! ... اینم میشه ؟

من االن ! ... فرهاد تموم شده ! من اینجوري شدم ؟ چرا! دارم دیوونه میشم ... واااي خدااا ... من حرکت کرد 

 !!! پس چرا ؟؟؟... نامزد علی ام 

راتش رو داشتم ، همین االن ، خودم رو از کوه پرت می اگه دست خودم بود و ج... به هم ریخته بود  اعصابم

اما چجوري ؟ اونم با این خرابکاري اي که من ... باید از دل علی در بیارم ... کردم پایین و خودکشی می کردم 

... شدت درهم بود و عمیق توي فکر بود  بهچهرش ... خودم رو بهش رسوندم و دوباره هم قدم شدیم !! کردم 

 !باید بگم ؟حاال چی 
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لبخندي روي لبم نشوندم و ... سرفه ي مصلحتی کردم و سعی کردم پر رو پر رو از در بی خیالی وارد بشم  یه

 »حاال نمی خواي بگی امروز قراره کجاها بریم ؟ « : گفتم 

 ! چون حتی نیم نگاهی هم بهم نکرد ... یا خیلی تو فکره ... یا خیلی ناراحت شده ... نه  دیدم

 ... یه لحظه اصال حواسم نبود ! ... علی جان ؟ من معذرت می خوام : من  -

گشنت ... نیم ساعت دیگه هم راه مونده تا به باال برسیم ... صبحونه که نخوردي « : رو قطع کرد و گفت  حرفم

 »نیست ؟ 

... ! هنم در رفت اونم با این حرفی که چند لحظه ي پیش از د... واقع خیلی گشنم بود ولی روم نمیشد بگم  در

یه ... خودش ایستاد و کوله پشتیش رو از روي دوشش برداشت و یه ساندویچ در آورد و به سمتم گرفت 

« : براي اینکه جو به وجود اومده رو عوض کنم با لبخند شیطنت آمیزي گفتم ... ساندویچم خودش برداشت 

 »! خودت گشنت بود ، منو بهونه کردي !! پس بگو 

 »بخشیدي ؟؟ « : دیدم موقعیت مناسبه براي همین گفتم ... ش گرفت هم خند علی

 .باز و بسته کرد  "آره  "برگشت و با لبخند نگاهم کرد و چشماش رو به نشونه ي  علی

در واقع اونجا یه جنگل مصنوعی ... باالي کوه رستوران نیمه سنتی اي بود ... ساعت بعد باالي کوه بودیم  نیم

ساعت ... وارد رستوران شدیم ... هم درست کرده بودند و درختکاري شده بود و فضاي زیبایی رو خلق کرده بود 

صبحونه بیارن ، فضاي اطرافم رو نگاه می  نخواتا وقتی ب. روي یکی از تخت ها نشستیم ... و نیم صبح بود  8

دو تا گارسون که لباس محلی پوشیده بودند رو به روي میزمون اومدند و یه سینی بزرگ دست ... کردم 

 ...نون ، پنیر ، گردو ، سبزي ، نیمرو ، چاي ... اون یکی ظروف رو یکی یکی جلومون می چید ... یکیشون بود 

 »! این همـــه ؟؟« : فتم که رفت رو به علی گ گارسون

 )و مشغول خورن شد !! ( ولی من گشنمــه ! تو رو نمی دونم : علی  -

نظرت « : مشغول خوردن بودیم که علی گفت ... خوشمزه می خورد که منم هوس کردم و مشغول شدم  انقدر

 »چیه تاریخ عقد و عروسی رو جلوتر بندازیم ؟ 

اونم ... به علی نگاه کردم ... اي که توي دستم بود و داشتم سمت دهنم می بردم ، وسط راه خشک شد  لقمه

و ! مشکلی وجود نداشت ... آزمایش هم داده بودیم ... در واقع همه ي کارا رو کرده بودیم ... نگاهش به من بود 

ودند ، عقد و عروسی تو یه روز باشه و ب تهتا االنم براي این عقد نکرده بودیم که خانواده ها تصمیم گرف
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دو ماه دیگه که خیلی نزدیک ... براي همین از حرف علی تعجب کردم ... تاریخش هم براي دو ماه دیگه بود 

 !پس چرا گفت جلوتر ؟... بود 

 !براي چی جلوتر ؟) : با تعجب ( من  -

دوست دارم زودتر بریم !! هیچی « : که به نظرم خیلی مشکوك می زد نفس عمیقی کشید و آروم گفت  علی

 »! سر خونه و زندگیمون 

در واقع خودم می خواستم اگه بشه عقب تر ... علی که هنوز داشت زیر چشمی نگاهم می کرد ، نگاه کردم  به

ز ا!! معلوم نبود این روزا چمه ! یه جورایی هنوز با خودم کنار نیومده بودم ... به نظرم خیلی زود بود ... بندازم 

 ... !تو فکر بود ... به علی نگاه کردم ! دست خودم به شدت کالفه بودم 

تا ظهر مغازه ها رو گشتیم و خرید کردیم و بعد ... از خوردن صبحونه ، سوار تله کابین شدیم و پایین رفتیم  بعد

شتم سمتش و گفتم ماشین رو که در خونه نگه داشت با تعجب برگ... از خوردن ناهار ، علی منو رسوند در خونه 

 »! مگه قرار نبود کل روز رو با هم باشیم ؟« : 

 »... اما ... ! آره « : همونطور که نگاهش رو به جلو دوخته بود نفسی گرفت و گفت  علی

 !اما چی ؟: من  -

 ...سمتم ولی توي چشمام نگاه نمی کرد  برگشت

 !!یه سرزمین هیچوقت دو تا فرمانروا نداره !  ما هنوز عقد نکردیم... دو ماه مونده ! راحله جان : علی  -

نکنه هنوز به خاطر اون حرفی که از دهنم در رفت ، ناراحته و فکر می کنه من ، ... شروع به پردازش کرد  مغزم

 !فرهاد رو دوست دارم ؟

 علی ؟ هنوز به خاطر اون اتفاق ناراحتی ؟: من  -

 »! ... نه عزیزم « : م زل زد و گفت رو بلند کرد و با لبخند مهربونی توي چشما سرش

 ...انگار ... ولی آخه : من  -

ان شاء اهللا ... ببخش امروز نتونستم یه خاطره ي خوب برات بسازم « : یه نفس عمیق دیگه گرفت و گفت  بازم

 »... ! حاال دیگه برو ! ... دفعه ي بعد جبران می کنم 

جایز ندونستم و خواستم پیاده بشم که آستین مانتوم رو گرفت و موندن رو ... صداي علی نگرانی موج می زد  تو

هر ! به خاطر گذشته ، آیندتو خراب نکن ! قلبت رو یکی کن « : بدون اینکه به چشمام نگاه کنه ، گفت 

 »... ! تصمیمی بگیري من پشتتم 
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 »! ز دلم به امید دیدار عزی« : خواستم چیزي بگم که اجازه نداد و گفت ... می لرزید  صداش

... انگار اون جمله ها رو با جون کندن داشت می گفت ... اصال خوب نبود ... حالش خوب نبود ! یعنی برم  این

اون تنها کسی بود که فهمیده بود ... ! علی ! سر جام خشکم زده بود ... پیاده شدم و علی به سرعت حرکت کرد 

 !علی فهمیده بود من تردید دارم ...  متم قبول کنچیزي که حتی خودم هم نمی خواس... قلبم یکی نیست 

محدثه مشاور و ... اینکه وارد خونه بشم ، رفتم سر خیابون تاکسی گرفتم و آدرس خونه ي دایی رو دادم  بدون

 !!اون می تونست کمکم کنه ... روانشناس بود 

***** 

ولی االن ... من عاشق علی بودم ! ار کنم ؟؟باید چی ک... حاال من موندم محدثه ! همه ي ماجرا این بود : من  -

ولی ... من با همین فکر به فرهاد جواب منفی دادم ! پس حتما عاشقش بودم ! سال منتظر موندم  5! شک دارم 

فرهاد ... علی ... من ... ! و نابود می کنه  خورههمه ي این شک ها داره مثل خوره وجودمو می ! االن شک دارم 

علی امروز ! چرا یه هفته نبود فرهاد انقدر منو پریشون کرده ؟! چرا تردید دارم ؟! زي هستیم ؟کجاي این با... 

سال  5من !! قلب آدم هیچوقت براي دو نفر نمی تپه ! بهم گفت که یه سرزمین هیچوقت دو تا فرمانروا نداره 

 !دارم دیوونه می شم ! پیش عاشق علی شدم ولی چرا فرهاد رو هم می پرستم ؟

از اول ... حدود سه ساعت بود که خونه ي دایی اینا و توي اتاق محدثه بودم ... تو فکر فرو رفته بود  حدثهم

محدثه به زن دایی گفته بود زنگ بزنه به خونه تا ... آشناییم با علی تا االن رو مو به مو براش تعریف کرده بودم 

 !نگرانم نشن 

 »! گفتی فرهاد فردا میاد ؟«  :بعد یه سکوت نسبتا طوالنی ، گفت  محدثه

 !آره : من  -

 !یه وقت برات می ذارم ... فردا بیا مطب ! من جواب قطعی رو فردا بهت می دم ! ببین راحله : محدثه  -

 !چرا همین االن نمی گی ؟: من  -

و بعد کمی جدي شد و ! ( تو فکر کن می خوام یه پول تپل به خاطر ویزیت ازت بگیرم ) : با خنده ( مجدثه  -

 !ساعت چند می تونی بیاي مطب ؟... فردا با اومدن فرهاد همه چیز مشخص میشه ) ... گفت 

 !تو تا کی هستی ؟: من  -

... بعد از اون مستقیم میاي مطب ! ن فرهاد می مونی تو فردا تا لحظه ي اومدن و رفت! د نشد دیگه : محدثه  -

 !شب هستم  8من تا ساعت 
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 !!داري نگرانم می کنی محدثه : من  -

فقط فردا مثل امروز با همین صداقت با هم صحبت ! نگرانی واسه چی ؟ نگران نباش ) : با خنده ( محدثه  -

 !خب ؟! می کنیم 

 ! ...کمک کن خدایا ... تکون دادن سر اکتفا کردم  به

***** 

 ...به سمت ایستگاه پرستاري رفتم ... دل تو دلم نبود فرهاد رو ببینم ... سرعت وارد بیمارستان شدم  به

 خانم حیدري ؟: من  -

 بله خانم دکتر ؟: حیدري  -

 !دکتر کاشفی اومدن ؟: من  -

 !مگه قراره امروز بیان ؟... نه ) : با تعجب ( حیدري  -

 »... وقتی اومدن یه زنگ به اتاقم بزنید « : و گفتم  تکون دادم سرمو

وارد اتاق ... علی امروز بیمارستان نبود ... امروز یه عمل داشتم ... اتاقم شدم و روپوش سفیدم رو تنم کردم  وارد

 !عمل شدم 

***** 

ستگاه پرستاري رد داشتم از جلوي ای... با خستگی از اونجا بیرون اومدم ... اتاق عمل رو عوض کردم  لباساي

 ...می شدم که حیدري صدام زد 

 بله ؟: من  -

 !!دکتر کاشفی اومدن : حیدري  -

 !جدي ؟؟؟) : با خوشحالی ( من  -

 ...االنم دکتر ها باال توي سالن اجتماعات هستند ... نیم ساعتی میشه ... بله : حیدري  -

 !!سالن اجتماعات ؟ براي چی ؟) : با تعجب ( من  -

 ...براي : ي حیدر -

... منم منتظر نموندم و رفتم تا خودم ببینم چه خبره ... موقع گوشی زنگ خورد و مجبور شد جواب بده  همون

! در نیمه باز بود ... سوار آسانسور شدم و خودم رو به سالن رسوندم ... دلم شور می زد اما دلیلشو نمی دونستم 
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از صندلی ها نشستم و با چشم دنبال فرهاد  یکیروي ! ده بود انگار هنوز جلسه شروع نش... وارد سالن شدم 

 ... کنار استاد امینی نشسته بود و داشت باهاش حرف میزد !! دیدمش ... گشتم 

! چرا انقدر الغر شده بود ؟... اما ! خیلی زیاد ... دلم براش خیلی تنگ شده بود ... عمیقی روي لبم نشست  لبخند

تا خواستم بهش لبخند بزنم ، اخم ... نگاهم شد ، چون سرش رو برگردوند و منو دید انگار متوجه سنگینی ... 

... شاکی باشم که یه هفته بی خبر گذاشته رفته  تشمن باید از دس! ... چی شد ؟؟؟... کرد و روشو برگردوند 

 ! ... حاال اون برام اخم می کنه ؟

یم و قول دادیم که جواب من تاثیري تو رابطه ي شب خواستگاري قبل از خداحافظی با هم قرار گذاشت ما

خواستم ! ... پس چرا االن اینجوري می کنه ؟... االنمون نذاره و ما همون دوست و همکار صمیمی باقی بمونیم 

صداي استاد امینی از ... بشینم  امبلند شم و برم ببینم چش شده که جلسه شروع شد و باعث شد دوباره سر ج

 ...وش رسید پشت تریبون به گ

دیگه ... براي اینکه تا االن خیلی منتظر موندید عذر می خوام ... مجددا سالم می کنم به همگیتون : دکتر  -

... دلیل تشکیل این جلسه خواهر زادم دکتر فرهاد کاشفیه ! میرم سر اصل مطلب و دلیل حضورتون در اینجا 

تصمیم گرفتند از جمع ما جدا بشن و  ونایش... شتند همونطور که می دونید ، دکتر کاشفی یک هفته غیبت دا

 ... !براي تحصیالت دکترا و فوق دکترا ، فردا شب ، عازم خارج از کشور بشن 

دکتر امینی از فرهاد ... !!! نــه ... نـه ... نه ! فرهاد می خواست بره ؟؟... نمی شنیدم دکتر امینی چی میگه  دیگه

براي همین خوب حواسم رو به حرفاش جمع ... یدوار بودم فرهاد بگه اشتباه شده ام... خواست بیاد پشت تریبون 

 ...کردم 

همونطور که دکتر امینی فرمودند ، قصد دارم براي تحصیالت باالتر ... ممنون بابت حضورتون ! سالم : فرهاد  -

 ... ، براي مدتی نه چندان کوتاه ، عازم کانادا شم 

 ...ولی زود نگاهش رو ازم گرفت ... اي سکوت کرد و به من که با بهت بهش خیره شده بودم ، خیره شد  لحظه

 ...خواستم از همتون حاللیت بخوام و خداحافظی کنم : فرهاد  -

... نمی دونم چقدر گذشت که به خودم اومدم !!! نه نه نه !! فرهاد می خواد بره ؟؟! غیر ممکنه !!! ...  نـــــه

پرستار ها و دکتر ها با ... سریع به سمت اتاق فرهاد دویدم و منتظر آسانسور نشدم ... الن خالیِ خالی بود س

داشت ... فرهاد رفتم و بدون در زدن ، وارد شدم  قبه سمت اتا... تعجب نگام می کردند اما برام مهم نبود 
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بزنم ولی فقط لبام تکون می خورد  هی می خواستم حرف... نفس نفس می زدم ... وسایلشو جمع می کرد 

 ... بدون اینکه از بینش صدایی خارج بشه 

هیچ معلوم « : صدام ناخود آگاه باال رفت و گفتم ... ! به خودم اومدم که یه قطره اشک از چشمم چکید  وقتی

را بی چ... توي این یه هفته کجا بـودي ؟ ... می خواي کجا بــري ؟ ! هست داري چی کار می کنــی ؟؟

 »! ... چرا رفتــی ؟؟! بگو کجا بــودي ؟؟... هــــا ؟ ... خبرگذاشتی رفتــی ؟ 

... یه حالت هیستریک و عصبی بهم دست داده بود ... فهمیدم که صدام باال رفته و تقریبا دارم داد می زنم  نمی

آروم دختر ... آروم باش راحله « : جلوم ایستاد و گفت ... فرهاد خیلی تعجب کرده بود و سعی داشت آرومم کنه 

 »! چرا داد می زنی ؟؟... 

مـی خواي کجا ! اینا چــی بود تو سالن گفتــی ؟... نمــی خوام آروم باشـم « : عصبی داد زدم  همونطور

 »! بــري ؟

 »!! آروم راحلــــــه « : هم کنترلش و از دست داد و مثل من داد زد  فرهاد

روي مبل توي اتاقش افتادم و آروم طوري که انگار داشتم با ... اشکام جاري بشه  منتظر دادش بودم تا انگار

 »... نرو ... می خواي کجا بري ؟ « : خودم زمزمه می کردم ، گفتم 

عصبی دستاش رو توي موهاش کشید و یه لیوان آب برام ریخت و خودش لیوان رو به لبهاي خشکم  فرهاد

 »! چرا می خواي تنهام بزاري ؟؟؟« : و گفتم لیوان رو پس زدم ... نزدیک کرد 

می خواي بمونم که چی « : لیوان رو روي میز کوبید که نصف آبش بیرون ریخت و گفت ... عصبی بود  خیلی

... ( بمونم و شاهد بودنت کنار یکی دیگه بشــم ؟ ! بمونم تا لحظه به لحظه نابود شــم ؟! بشه هــــــا ؟؟؟؟

فکر کردي تو این یه ! ي پیشـــم ؟؟ فتهمن همون فرهاد یه ه!! منو ببین ) ... گفت  به خودش اشاره کرد و

 »! هفته خیلی به من خوش گذشته ؟؟

 !!تو قول دادي ... اما تو نباید بري ... اما ) : زمزمه وار ( من  -

 !قول دادم بمونم و زجر بکشـــم ؟؟! چــــه قولـــــی ؟؟) : با داد ( فرهاد  -

 !!مثل یه دوست ... قول دادي مثل همیشه پیشم باشی ) : با گریه ( من  -

نمی ... !! نمی تونم لعنتی « : رو به روي من روي مبل فرو ریخت و با صدایی که تحلیل رفته بود ، گفت  اونم

 »!! تونم 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ٢٦٤ 

ماي خیس من و بعد مقابل چش» ! خیلی ! تو خیلی خودخواهی راحله « : با بغض زل زد تو صورتم و گفت  بعد

 ... !وسایلش و برداشت و از در خارج شد و من نابود شدم 

***** 

چیزي توي گلوم بود که داشت ... دو نفر دیگه هم بودند ... بعد از ظهر بود که وارد مطب محدثه شدم  5 ساعت

... ی دادم با حالت عصبی پاي راستم رو تکون م... اسمم رو به منشی گفتم و منتظر شدم ... نابودم می کرد 

 !وقتی به خودم اومدم که منشی اسمم رو صدا زد 

 »! سالم راحله جان « : محدثه از جاش بلند شد و گفت ... اتاق محدثه شدم  وارد

محدثه ... محدثه رو بغل کردم و زار زدم ... دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و بغضم شکست ... سمتم  اومد

بعد از اینکه ماجراي امروز رو میون گریه هام ... ت امروز رو براش تعریف کنم منو نشوند و ازم خواست اتفاقا

 »... !! شدم  مطمئندیروز هم فهمیده بودم اما دیگه « : براش تعریف کردم ، گفت 

 ...دارم دیوونه میشم ... چی رو ؟ تو رو خدا بگو : من  -

 !!سعی کن آروم باشی و به هم نریزي ! آروم باش : محدثه  -

 »... !! عاشق فرهادي نه علی ... تو « : سکوتش طوالنی نشد و گفت ... چی می خواست بگه ؟  مگه

هه ... غیر ممکنه « : خنده ي هیستریکی کردم و همونطور گفتم ! مگه ممکنه ؟... چی داشت می گفت ؟  این

االنم !!! مطمئنم !!! عاشق علی ام ... من ... من ! مگه میشه ؟... نـــه ... نه ... هه ... من عاشق فرهادم ؟ ... 

... آره همینه ... آره !! رهاد برام یه دوست صمیمیه ف هحتما واسه ي این از رفتن فرهاد اینجوري به هم ریختم ک

 !!« 

مگه بهت نگفتم خودتو کنترل ! آروم باش « : اومد جلو و صورتم رو توي دستاش قاب گرفت و گفت  محدثه

 »!!! کن ؟

می دونم هضم این همه اتفاق « : قرص آرام بخش بهم داد و منو روي تخت توي اتاقش خوابوند و گفت  یه

 »! تو عاشق فرهاد شدي ... اما ! خیلی هم سخته ! خته برات س

 »... ! اما من مطمئنم که عاشق علی ام « : حرفش پریدم و گفتم  وسط

سال پیش عاشق علی شدي اما اون رفت  5... سال پیش  5! تو عاشق علی بودي ! آروم باش راحله : محدثه  -

به قول خودت کی شد یه حامی همیشگی برات ؟ ... فرهاد .. .سال بیشتر رفت و آمدت با کی بود ؟  5تو این ... 

اون ... کم توي قلبت راهش دادي  کمبدون اینکه بخواي و دست خودت باشه ) ... نفسی گرفت و گفت ... ( 
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سال انتظار حتما  5علی که برگشت ، تو با خودت گفتی ، ! یه همراه ، یه پشتیبان ... برات بهترین رفیق بود 

تو االن فقط علی رو دوست داري اما احساست بهش ... این یه توجیه اشتباه بود ... داشتن بوده  براي دوست

 !عشق نیست 

از اون سخت تر این بود که ... هضم این حرف ها برام سخت بود ! داشتم دیوونه می شدم ... رو بستم  چشمام

این چه سرنوشتیه من !!! خداااا ... زدند  عقلم و قلبم هر دو روي حرفاي محدثه مهر تایید... همش درست بود 

حاال بعد !! ... نموند ... علی شدم ، اما رفت  شقسال پیش عا 5... چرا دنیات داره با من بازي می کنه ؟ ! دارم ؟

خدا ازت ... دارم می میرم ... تحملشو ندارم ! خدااا ! حاال اونم می خواد بره ! سال فهمیدم عاشق فرهاد شدم  5

 ... !خدا ...  دلگیرم

***** 

... دیروز که از پیش محدثه برگشتم تا االن همش فکر کردم ... وارد بیمارستان شدم ... بعد از ظهر بود  6 ساعت

 : حرفاي آخر محدثه تو گوشم زنگ زد ... فکر کردم و اشک ریختم 

حاال که دوستش ! نذار از این دیرتر بشه ! دیر شده ! حاال که فهمیدي عاشقشی از دستش نده : محدثه «  -

 !! داري نذار بره 

 علی چی ؟: من  -

خودت گفتی که بهت گفته ! خودت بهم گفتی که علی بهت گفته براي گذشته ، آیندتو خراب نکن : محدثه  -

 !هر تصمیمی بگیري پشتته 

 !آسیب می بینه ! ی اینجوري علی می شکنه ول: من  -

اونجوري بیشتر می ... مطمئن باش اگه بهش نگی و باهاش ازدواج کنی بدتر بهش آسیب می زنی : محدثه  -

اما اینجوري هم به خودت و هم به اون !! چون موندن تو کنارش در اون صورت فرقی با ترحم نداره ... شکنه 

 »... یه فرصت دوباره می دي 

امروز تعطیلیم بود اما اومدم تا براي بار دوم شکست نخورم باعث شکست دو نفر ... در اتاق علی ایستادم  جلوي

 »! بفرمایید « : در زدم و صداي علی رو شنیدم که گفت ... دیگه هم نشم 

 ... و باز کردم و رفتم داخل  در

 !سالم : من  -

 ...ما بعد لبخند با محبتی هم روي صورتش نقش بست اول با دیدنم تعجب کرد ا... رو بلند کرد  سرش
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 !امروز که نباید می اومدي ! تو کجا اینجا کجا ؟! سالم راحله جان : علی  -

 !کارت داشتم : من  -

 ...بفرما بشین : علی  -

 ... مبلی نشستم و علی رو به روم نشست  روي

 !من سرا پا گوشم ! بفرما : علی  -

 هم گفتی قلبت رو یکی کن ؟یادته ب! علی ؟: من  -

قلبت رو یکی کردي ؟ ... یادمه ! آره « : اول با نگرانی بهم زل زد اما بعد یه لبخند نصفه و نیمه زد و گفت  علی

 ...« 

 !!آره : من  -

 خب ؟ نتیجه ؟.. خُــ : علی  -

 ...خیلی تو رو دوست دارم ، اما ... من ... من ! علی ؟: من  -

! تقصیر کی بود ؟... علی عاشق من شده بود ! ... خیلی سخت بود ... بغضم گرفته بود . ..عمیقی کشیدم  نفس

اگه ... اگه من توي راهروي دانشگاه به علی نمی خوردم تا جزوه هام بریزه و برگه هاش قاطی برگه هام بشه 

سال نمی رفت  5لی براي اگه ع... ! شدم  میاگه عاشقش ن... ! اگه باهاش آشنا نمی شدم ... علی رو نمی دیدم 

 !تقصیر کیه ؟... اگه !! اگه فرهاد توي زندگیم قرار نمی گرفت ... 

 »! فرهاده ؟... پادشاه قلبت « : حرف بزنم که خود علی گفت  خواستم

 »علی « : بلند کردم و نالیدم  سرمو

دیدم فهمیدم این پسر کار  از همون روز اول که فرهاد رو! می دونستم « : با حسرت بهم نگاه کرد و گفت  علی

 »... من با دستاي خودم عشقمو از خودم دور کردم ! من دیر اومدم راحله ... خودشو کرده 

 ... علی ؟ : من  -

من ! خوشحالم که باالخره قلبت رو یکی کردي « : با همون لحن که خیلی درد توش نهفته بود ، ادامه داد  علی

 »... پس خودت رو ناراحت نکن ... خودم رو آماده کرده بودم ... 

 ...بعد سعی کرد خودشو شاد نشون بده ولی اصال موفق نبود  و

 !خب کی شیرینی می دي ؟) : با صدایی گرفته ( علی  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ★●•Love Rain★•●  –چکه چکه عشق 

wWw.98iA.Com ٢٦٧ 

چیزي بگم که علی طاقت نیاورد و از جاش بلند شد و رفت سمت پنجره و با صدایی که مرتعش شده  خواستم

 »! ار خواهش می کنم تنهام بذ! راحله ؟« : بود ، گفت 

 ...جاري شدند و از اتاق خارج شدم و تنها لحظه ي آخر شونه هاي لروزن مردونه اش رو دیدم  اشکهام

***** 

باید جلوي رفتن فرهاد ... باید ازش می پرسیدم فرهاد کی عازم میشه ... سمت اتاق استاد امینی حرکت کردم  به

دکتر « : وارد اتاق دکتر امینی شدم و از منشی خواستم به دکتر بگه که من اومدم ، که گفت ... رو می گرفتم 

 »! چند لحظه ي پیش رفتند اتاق عمل 

 »! استاد امینی ؟« : دکتر داشت وارد اتاق عمل می شد که فوري گفتم ... کردم سمت اتاق عمل پا تند  به

 ...با تعجب ایستاد و به من که نفس نفس می زدم ، نگاه کرد  دکتر

 داره ؟... پرواز ... ساعت چند ... فرهاد ... دکتر : من  -

 چی کارش داري ؟) : با تعجب ( دکتر  -

 !!باید برم پیشش ... دکتر تو رو خدا ) : با استرس ( من  -

 : ...دکتر  -

 !!!دکتـــــر : من  -

 ...و نیم  7ساعت  791پرواز : دکتر  -

***** 

حرف دکتر تو ... نباید می ذاشتم بره ... دقیقه ي دیگه تا پرواز فرهاد مونده بود  20فقط ... سرعت می روندم  به

 :گوشم به صدا در اومد 

 ...که بیشتر زجرش بدي نرو اگه می خواي بري : دکتر «  -

 !من می خوام نذارم بره : من  -

 »! فکر می کنی بتونی نگهش داري ؟: دکتر  -

 10فقط ... جلوي فرودگاه نگه داشتم ... گذشته نباید دوباره تکرار بشه ... فرهاد می مونه ... آره ... تونم  می

 »... مسافراي پروازِ ... خانم ؟ «  :به سمت یکی از مسئول ها رفتم و گفتم ! دقیقه مونده بود 

به مقصد کانادا به گیت شماره ي  791مسافرین پرواز « : حرفم کامل نشده بود که صداي بلندگو بلند شد  هنوز

 »... مراجعه فرمایید  2
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 »! کدوم سمته ؟ 2گیت شماره ي « : وحشت برگشتم سمت خانمه و تقریبا با داد گفتم  با

نمی دونم این همه انرژي ... فقط تونست به سمتی اشاره کنه و من شروع کردم به دویدن  که مونده بود ، خانمه

از ! دیدمش ... وقتی به گیت رسیدم بین مسافرا چشم چرخوندم تا فرهاد رو پیدا کنم ... رو از کجا آورده بودم 

کجا می ري « : گفت مسئولش مانعم شد و  هبه سمت گیت دویدم ک... گیت عبور کرده بود و داشت می رفت 

 »خانم ؟ 

 !من باید برم : من  -

 مسافرید ؟: مرد  -

 !ولی باید برم ! نه : من  -

 !بفرمایید عقب ... مگه الکیه ؟ ! چی میگی خواهر من ؟: مرد  -

 !! فرهــــــاد ! فرهـــاد ) ... و بدون توجه به مرد ، داد زدم ! ( اون آقا نباید بره : من  -

انرژي گرفتم و با ... بود ولی انگار فرهاد صدام رو شنید ، چون برگشت و دنبال صدا گشت  و صدا زیاد سر

 »! من اینجام ! فرهــــاد « : خوشحالی دوباره داد زدم 

... خواست به سمتم بیاد اما ... چشماي قشنگش برق زد ... لبخند عمیقی روي لبش نشست ... بار منو دید  این

 »... برو ! برو راحله « : چهرش رنگ ناامیدي گرفت و لب زد ... از روي لبش محو شد  به ثانیه نکشیده لبخند

 من ، با یه دنیا خاطره ، تو «

 به من گفتی برو ، من تو

 جدا شم از تو  چجوري

 ، می خوام از دنیا برم ، تو من

 گی تنهایی برو ، من می

 »میرم جدا شم از تو  می

 »!! نـــــرو ... فرهـــــاد « : داد زدم !!! داره چی میگه ؟؟؟ این

... اشکام راه خودشونو پیدا کرده بودند ... اونا منو از اونجا دور کردند ... ، دو تا از مسئول زنها رو صدا زد  مرده

رنگی که رو لبم با امیدواري و لبخند خیلیکم... گوشیش رو در آورد ! فرهاد هنوز داشت به من نگاه می کرد 

اما چند ثانیه بعد صداي پیامک گوشیم بلند ... بخوره  زنگنشسته بود ، بهش نگاه کردم و منتظر شدم تا گوشیم 

 ... شد 
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... خوشحالم که اومدي ! براي تو و علی آرزوي خوشبختی می کنم « : از فرهاد بود ... و باز کردم  پیامک

 »! خدانگهدارت 

» دستگاه مشترك مورد نظر خاموش می باشد « ما صداي زنی که اعالم می کرد شمارش رو گرفتم ا سریع

 ...مثل پتک تو سرم خورد 

 من ، با دلی خون از غم تو «

 میشه بمونی با من ؟  چی

 شرم می کنم از تو نگو

 ، با خودم می گم دل تو من

 بد می کنه با من ؟ چرا

 »دل می کنم از تو  باشه

... فرهاد دیگه بهم نگاه نمی کرد و می رفت ... دیگه داشتم به معناي واقعی ، زجه می زدم ... نـــه ... خدا  نه

همینطور !!! کمکم کن ... خدااااا ! باید بهش می گفتم دوستش دارم ... اسمش رو صدا زدم ... به شیشه کوبیدم 

که دورتر می شد یه تیکه از وجودم رو هم با  مقدهر ... داشتم با چشمهام رفتن عشقم رو دنبال می کردم 

دیگه ... تا اون موقع با امید برگشتنش سر پا بودم ... وقتی از دیدم خارج شد ، فرو ریختم ... خودش می برد 

به مقصد کانادا  791پرواز شماره ي « : ضربه ي آخر رو وقتی خوردم که از بلندگو اعالم شد ... طاقت نداشتم 

 »... را ترك کرد  دانهم اکنون ب

 رفتم از شهر خدا ، ستاره چیدم واسه تو «

 ستارمو سوزوندي ، آخرش گفتی برو تو

 دلت بسوزه می رم ، تو اسیر دلتی آي

 می دونستی عزیزم ، اون ستاره خودتی کاش

 سوزوندي خودتو ، با خودت منم سوزوندي تو

 »که دل نداشتی و جاش توي قلب من می موندي  کاش

 )محسن یاحقی / و من و ت( 
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بعضی هاشون با ترحم نگام می کردند ... مردم می اومدند و می رفتند ... زمین نشسته بودم و زجه می زدم  روي

! بدون فرهاد ... به سمت آینده ي نامعلوم ... به سختی از جام بلند شدم و راه افتادم ... و بعضی ها هم با تعجب 

 ...لبم انقدر خرو شده که نشه بندش زد ق... براي دومین بار ... من شکستم 

ناخود آگاه چشمهام سیاهی رفت و زیر پاهام ... سرم گیج می رفت ... تلو می خوردم و حرکت می کردم  تلو

 !هیچی نفهمیدم ... خالی شد و پرت شدم توي یه جاي گرم و بعدش 

***** 

اشکهام ریختند ... فرهاد ... فرهاد ... مارستان بودم توي بی... دور و اطرافم رو نگاه کردم ... رو باز کردم  چشمهام

فقط اینو فهمیدم که توي بیمارستان ... پرستاري وارد شد ... چرا داري نابودم می کنی ؟ ... خدایااا ، چرااا ؟؟؟ ... 

کرد و بعد از تزریق آرام بخشی توي سرمم ، بدون هیچ حرفی از  کپرستار سرمم رو چ... خودمون بستري ام 

 ...چند لحظه بعد چشمام گرم شد و خوابم برد ... اتاق خارج شد 

***** 

مردي رو دیدم که لباس سفید پزشکی ... سرمو برگردوندم ... توي همون اتاق بودم ... رو باز کردم  چشمهام

من ... رفت « : چشمهام و بستم و نالیدم ! رو به پنجره ایستاده بود ... تنش بود و پشتش به سمت من بود 

من تازه ) ... اشکهام فرو ریختند ... ( نتونستم ... نتونستم بهش بگم دوستش دارم ! نتونستم مانعش بشم 

 »... اما ... ! فهمیده بودم که چقدر عاشقشم 

... چرا ... چــ ) ... به هق هق افتادم ! ( چرا نموند ؟... رفت ! فـــرهاد ... فرهاد « : داشتم زجه می زدم  دیگه

 »!!! فــــرهاد ... بگم ... بهش ... نکرد تا .. .صبر 

 جانم ؟ -

می ترسیدم خواب باشم و با باز کردن چشمهام از خواب بیدار ... می ترسیدم چشمهامو باز کنم ... ایستاد  قلبم

 »نمی خواي چشماي قشنگت رو باز کنی عزیزم ؟ « : صدا دوباره تکرار شد ... بشم 

یه جفت ... چشمهام رو آروم باز کردم ... خدایا خواب نباشم ... خدایا ... هام یکی در میون می اومدند  نفس

 ... چشم مشکی در حالیکه برق اشک توشون دیده می شد ، درست توي یه وجبی صورتم بود 

 »! فرهاد « :  نالیدم

 !بگو ! جانم ؟ عمرم ؟ عشقم ؟: فرهاد  -

 »... مگه نه ؟ ... نرفتی ؟ ... خواب نیستم ؟ ... ی فرهاد ؟ خودت« : شدت گرفت  گریم
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... ! می مونه ؟ قلبم دست تو بود ... مگه می شد برم ؟ آدم که بدون عشق و نفسش زنده نمی مونه : فرهاد  -

 !!باید بر می گشتم 

 ...لحظه بعد هر دومون با صورت هاي خیس از اشک ، می خندیدیم  چند

***** 

 سال بعد 2

 ... !تبریک می گم خانم دکتر : پرستار  -

 ؟... یعنی : من  -

 !!بله ، دارید مامان می شید ) : با لبخند ( پرستار  -

و به سمت ساختمان » ! ممنون ! ممنون « : لبخندي از ته دل زدم و گفتم ... و پام رو گم کرده بودم  دست

 ...بود  آزمایشگاه رو به روي بیمارستان... بیمارستان حرکت کردم 

! معلومه ... فرهاد بهترین شوهر دنیاست و منم ... ماهه که با هم ازدواج کردیم  8و فرهاد یک سال و  من

خاله ... مائده و پدرام ، االن مامان و باباي دو تا وروجکن به اسم شهریار و شهرزاد ... ! بهترین همسر دنیام 

ساله که  2پونه و سیاوش نزدیک به ... ... شر تر  تهتره و البدقیقه از شهرزاد بزرگ 5شهریار ... قربونشون بشه 

با یاد آوري پونه با اون شکم بزرگش ، لبخند عمیقی رو لبم ... ماهه حامله است  5ازدواج کردند و االن پونه 

 !آب رفته زیر پوستش و کلی چاق شده ... االن با پونه ي دو سال پیش زمین تا آسمون فرق کرده ... نشست 

... فکر به جواب آزمایش و اینکه من و فرهاد هم داریم مامان و بابا می شیم ، تمام وجودم غرق اشتیاق شد  اب

وارد اتاقم شدم و ... دعا کرده بودم جواب آزمایش مثبت باشه تا به عنوان هدیه به فرهاد بدم ! امروز تولد فرهاده 

 !زدم  نگزتلفن رو برداشتم و به پونه ... سریع رفتم پشت میز 

 الو ؟: پونه  -

 !سالااام : من  -

 !سالااام خل و چل : پونه  -

 !حاال که داري مامان می شی یه کم روي رفتارت کار کن ... بی تربیت : من  -

 !! ...دلت بسوزه ... دارم آلوچه و لواشک می خورم ... اممممم : پونه  -
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به فکر خودت نیستی ، حداقل به فکر ! ی لومبونی صبح تا شب داري یه سره م! می ترکی ! بیچاره : من  -

) ... و بعد با صداي آروم انگار دارم با خودم حرف می زنم ولی جوري که بشنوه ، گفتم .... ( خواهر زادم باش 

 !!! خدا به دور ... استغفر اهللا ! می ترسم شکل مامانش بشه 

 !!ر دیگه بگو جرات داري یه با!! راحله می کشمت ) : با جیغ ( پونه  -

 !!حقیقت تلخه عزیــــزم ! شیرت خشک میشه ! جوش نزن آبجی ) : با نیش باز ( من  -

 !!!یه حقیقتی بهت نشون بدم که نگو ! من که تو رو می بینم : پونه  -

 »! فقط زیاد نخور ! اینم آلبالو ! عزیزم « : اون طرف خط ، صداي سیاوش به گوش رسید که گفت  از

... ااا ) ... لحظه اي سکوت شد و بعد دوباره صداي پونه اومد ... ( دستت درد نکنه ! باشه عزیزم «  :گفت  پونه

 »! آلو نخریدي ؟! سیــاوش 

 !!نداشت : سیاوش  -

 ...من می خواممم ... ااا : پونه  -

 !!برات می خرم : سیاوش  -

ـی عجوزه ؟! طفلک سیاوش : من  - هـ!! 

 !به کی گفتی عجوزه ؟؟! وایسا ببینم ) : با جیغ ( پونه  -

 !به تو : من  -

 !!راحلــــــه : پونه  -

 !!!باز هم آلو می خواي ؟ رو تو برم ... داري لواشک می لومبونی ، آلبالو هم که رسید ! کوفت : من  -

که می دونم تو عاشق آلبالو  من! تو چی کار داري ؟ شوهرمه ، دوست دارم بهش بگم برام بخره : پونه  -

تو هم برو یه نی نی خوشگل بیار ، مثل من ! می دونم داري از کجا می سوزي ... می فهممت عزیزم ! ترشکی 

 !بشین تو خونه به فرهاد بگو برات بخره 

 ...اتفاقا عارضم به خدمتتون که : من  -

 !اول باید به فرهاد بگم ! نه ... حرفم تو دهنم ماسید  یهو

 !خب ؟ نگفتی ؟: پونه  -

 !یادت نره با سیاوش بیایید ... زنگ زدم یاد آوري کنم امشب تولد فرهاده ! چیزه ... آها : من  -

 !یادم بود ! اُکی : پونه  -
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 ...صداي در اومد و پشت بندش هم صداي پونه  دوباره

 !سیاوش ؟ برگشتی ؟: پونه  -

 !اینم آلو ! آره عزیزم : سیاوش  -

براي همین زود از پونه خداحافظی کردم و تلفن و قطع کردم و یه ... ت تلفن از خنده منفجر می شدم پش داشتم

دوباره ... این پونه هم دست کمی از تناردیه نداره ها ... به کوزت گفته زِکی ! طفلی سیاوش ... دل سیر خندیدم 

و جواب داد ، صداش رو از اون طرف خط شنیدم گوشی ر امائده ت... تلفن و برداشتم و این بار به مائده زنگ زدم 

 »الو ؟؟ !! فقط صبر کن االن به خدمتت می رسم !! شهریـــــار ! اي جِز جیگر گرفته « : که گفت 

 !سالم به آبجی خانم گل : من  -

 !این دو تا دارن منو می کشن ... تو رو خدا بیا کمکم ! واااي سالم راحله : مائده  -

 !خاله قربونشون بره ) :  با خنده( من  -

... این پدرام هم که سر کاره ! تنهام ! به جاي قربون صدقه رفتن بیا کمک دستم باش ) : با حرص ( مائده  -

 !!اي خدا بگم چی کارت نکنه بچــه ! خط خطی نکن ! اون کتاب درسیمه !! شهــــــرزاد 

 !رو به راهی ؟) : با خنده ( من  -

 !هنوز یه کلمه هم نتونستم بخونم ... فردا امتحان دارم ... بال در میارم  االن دارم: مائده  -

 ...گوشی رو بده به شهریار : من  -

 !کجایی ؟ بیا خاله باهات کار داره ! شهـــــریار ؟) : با داد ( مائده  -

 ...لحظه اي صبر کردم تا اینکه صداي شهریار از اون ور خط اومد  چند

 اله ؟الو ؟ خ: شهریار  -

 خوبی خاله ؟... سالم عزیز دلم : من  -

 !مامان اذیتمون می کنه ... نه ! سالم خاله : شهریار  -

 ...مائده که داشت با شهرزاد کل کل می کرد از اون طرف خط می اومد  صداي

 !می خوام یه ماموریت بهت بدم ... خاله قربونت بشه ) : با خنده ( من  -

 !چـــــی خاله ؟) : با ذوق ( شهریار  -

باید مثل یه مــــرد امروز ! تو رئیسی و شهرزاد دستیارت ! کسی نباید چیزي بفهمه ! یه ماموریت سریه : من  -

 !می تونی ؟! خونه رو ساکت و آروم نگه داري 
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 !!معلومــــه : شهریار  -

بیاد با شهرزاد « : لبخندي زدم و گفتم ... باشه می کنه دونستم وقتی کلمه ي مرد بیاد تو جمله ، هر کاري  می

مثل یه مــرد واقعی با خواهرت بري تو ... جیغ و داد نکنید ! مهربون باشی و مثل دفعه ي قبل موهاشو نکنی 

 »باشه ؟ ...  یشهماموریتتون هم از االن شروع م... اتاق و با هم بازي کنید 

 ...ولی ... باشــه : شهریار  -

 ولی چی ؟: من  -

 !جایزه می دي ، مگه نه ؟: شهریار  -

 !می خواست باج بگیره ... وروجکی بود  عجب

 ... !!جایزه هم میدم ) : با خنده ( من  -

 خدافظ... ماموریت از همین االن شروع میشه ! اطاعت قربان : شهریار  -

 خداحافظ) : با خنده ( من  -

 ماموریت چیه ؟الو ؟ این بچه چی میگه ؟ : مائده  -

 !شب یادت نره با پدرام بیایید ! هیچی ) : با خنده ( من  -

 !اما اگه نشد ، شرمنده ! اگه تا شب تونستم بخونم ، باشه ... فردا امتحان دارم ! واااي راحله : مائده  -

 !بهت اطمینان میدم تا عصر تمومش می کنی ! د نشد دیگه : من  -

 !حاال ببینم : مائده  -

 خداحافظ! منتظرتونم : ن م -

 خدانگهدار! قربانت : مائده  -

 !علی سرش پایین بود ... در زدم و داخل شدم ... بقیه هم زنگ زدم و به سمت اتاق علی رفتم  به

 !سالم : من  -

 » !شما کجا ، اینجا کجا ؟ راه گم کردي ؟!! آبجیِ گل !! بـــه « : رو از روي پرونده ها بلند کرد و گفت  سرش

 !خوبه امروز صبح تو پارکینگ دیدمت !! یه جوري می گی انگار چند ساله که همدیگه رو ندیدیم ... اوه : من  -

چرا مزاحم ! پس اینجا چی کار می کنی ؟... راست می گی ها ... اا « : متفکري به خودش گرفت و گفت  حالت

 »اوقات شریفم شدي ؟ 

  !امشب یادت نره بیاي خونمون : من  -
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 !چه خبره ؟: علی  -

 انقدر زود یادت رفت ؟: من  -

 !چی ؟: علی  -

 !تولد فرهاده : من  -

 )و زد زیر خنده !! ( اینم امروز صبح تو پارکینگ گفتی ! راست می گی ... اَاَ : علی  -

 »! مثال دکتر مملکته ! برادر ما رو باش « : با تاسف تکون دادم و گفتم  سرمو

 !برادر به این گلی نصیب هر کسی نمیشه ! خیلی هم دلت بخواد : علی  -

 !!فعال ! کم هندونه زیر بغل خودت بزار ! خیلی خب : من  -

به سرعت به خونه برگشتم ... می دونستم فرهاد االن عمل داره ... کارم تموم شده بود ... اتاقش اومدم بیرون  از

... دارم مامان می شم !! بچه ! آخ ! زئین الزم نبود ، آخه فرهاد که بچه نبود زیاد ت... مشغول تزئینات شدم ... 

 !خدایا شکرت 

بعد کارم تقریبا رو به اتمام بود که گوشیم به صدا در اومد و اسم فرهاد روي گوشی ، روشن و خاموش  ساعتی

 »! سالم خانومم « : صداي گرم فرهاد به گوشم رسید ! سریع جواب دادم ... شد 

 !خوبی ؟ خسته نباشی ! سالم آقا : من  -

 !تو خوب باشی ، منم خوبم ! سالمت باشی : فرهاد  -

 ...رو لبم نشست  لبخند

 کی رفتی ؟: فرهاد  -

 !یه دو ساعتی میشه : من  -

 ... می رسیدند  7مهمون ها ساعت ... رو نشون می داد  5ساعت نگاه کردم که  به

 خطی ؟الو ؟ راحله ؟ پشت : فرهاد  -

 ...فرهاد رو سرگرم می کردم  باید

 !فرهاد جان ؟ سریع این لیستی که بهت می گم رو بنویس تا موقع برگشتن بخري ! آره عزیزم : من  -

 !بگو : فرهاد  -

مرغ ، لوبیا چیتی ، ماست ، پودر لباس شویی ، تخم مرغ ، رب ، کره ، ماکارونی ، سفید کننده ، رشته : من  -

 ...سوپی ، عدس 
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 چه خبره راحله ؟: فرهاد  -

 مگه چیه ؟: من  -

 یعنی هیچکدوم اینا رو نداریم ؟ پس تو خونه چی داریم ؟: فرهاد  -

 !!!!با کرم ضد آفتاب ... آبلیمو هم بگیر ... آها : من  -

 !دست شما درد نکنه : فرهاد  -

 ...می اندازي ها یه قلمش هم جا ن! بدون اینا برنگردي خونه ... خواهش می کنم : من  -

 راحـــله ؟: فرهاد  -

 جونـــم ؟؟: من  -

 !فردا می گیرم ... به خدا حسش نیست : فرهاد  -

 !یادت نره ! کلش رو بخر ! فرهاد : من  -

 !!راحلـــــه : فرهاد  -

 )و تلفن و قطع کردم ! ( می بینمت عزیزم : من  -

لبخند ... خسته بود طفلک ... گناه داشت ... دلم کلی بد و بیراه به خودم گفتم و قربون صدقه ي فرهاد رفتم  تو

حاال این ! مشغوله  7اینجوري تا ساعت ! مطمئن بودم همه رو می گیره ! ... ولی چه میشه کرد ؟... خبیثی زدم 

 !! لیست رو از کجا ردیف کردم خدا داند 

دو نوع غذا و دو نوع دسر ... رفتم توي آشپزخونه و یه سر به غذاها زدم ... ده بودم ، رسید که سفارش دا کیکی

یه کت و دامن شیري رنگ با ... رفتم تو اتاقمون و لباسام رو پوشیدم ... همه چیز حاضر بود ... آماده کرده بودم 

 ! شال ساتن هم رنگش 

فقط جاي اصل کاري خالی ... همه اومده بودند ... خونه پر شده بود از مهمون ... یکی یکی پیداشون شد  مهمونا

 »!! اومد اومد « : یهو وارد خونه شد و گفت ... پدرام پایین داشت کشیک می داد ... و ریع بود  7ساعت ! بود 

 ...دل تو دلم نبود ... ها رو خاموش کردیم  برق

 !چرا برقا خاموشه ؟... بیا اینا رو از دستم بگیر ، دستم افتاد ! ه ؟ خانومم ؟راحل: فرهاد  -

فرهاد اول با تعجب بهمون نگاه می !! برقا رو روشن کردیم و شروع کردیم به خوندن آهنگ تولدت مبارك  یهو

از !! عزیـــزم  ...آخـــی ... تو چند روز اخیر سرش خیلی شلوغ بود ... معلوم بود که یادش نیست ... کرد 
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جلو و کیسه هاي خرید رو از دستش  فتمر! چقدر اذیتش کردم ! خدا منو نبخشه ... چهرش خستگی می بارید 

 »! همه اش رو خریدم « : با خنده گفت ... گرفتم 

 !تولدت مبارك عزیزم : من  -

 .شد و پیشونیمو بوسید و بعد دو تایی به سمت جمع برگشتیم  خم

... بود  32روش عدد ! همه دست زدن و من کیک رو آوردم ... زدن ، نوبت به کیک رسید از کمی گَپ  بعد

همه مشغول خوندن تولدت ... کنارش نشستم ... به کنار دستش اشاره کرد ... کیک رو جلوي فرهاد گذاشتم 

 »! آرزو کن « : آروم در گوش فرهاد گفتم ... مبارك بودند 

کیک رو برید و همه براش دست ... و لبش نقش بست و شمع رو فوت کرد چشماش رو بست و لبخندي ر فرهاد

همه ي ... بعد از پذیرایی نوبت به کادو ها رسید ... کیک رو به آشپزخونه بردم و مشغول تقسیمش شدم ... زدن 

 ...کادو ها باز شدند 

 پس کادوي تو کو راحله ؟: مائده  -

 !من کادومو بعدا می دم : من  -

 !!قبول نیست ... ا : پونه  -

 )و به من چشمکی زد ! ( خیلی هم قبوله ) : با لبخند ( فرهاد  -

فکر کنم حسی ... مخصوصا اینکه متوجه نگاه هاي معنی دار علی به محدثه شدم ... خیلی خوبی بود  شب

ونه خالی شد بعد صرف شام ، مهمونا کم کم رفتند و خ... خیلی خوشحال بودم ... بینشون در حال شکل گیریه 

دورم حلقه شد و صداش رو از  تمشغول جمع کردن ظرف ها بودم که دست فرهاد از پش! من موندم و فرهاد ... 

 »! نمی خواي کادوي منو بدي ؟« : پشت شنیدم 

 »! کدوم کادو ؟ مرد گنده مگه کادو می خواد ؟« : خبیثی زدم و گفتم  لبخند

 !!اااا ؟؟: فرهاد  -

 !!ه بلـــ: من  -

 »! حاال می دي یا نه ؟« : چند لحظه بعد گفت ... و برگردوند و لباش و گذاشت رو لبام  من

 !می خواي به زور بگیري ؟) : با خنده ( من  -

 !!!کادومو بده : فرهاد  -

 !!مرد گنده ي لوس : من  -
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 ...اذیت سر شبت رو یادم نرفته ها : فرهاد  -

 »! دوم اذیت ؟ها ؟ ک« : به اون راه زدم  خودمو

 !که یادت نمیاد ؟) : با چشماي ریز شده ( فرهاد  -

 !!!نــــه ... اممم : من  -

 !که اینطور : فرهاد  -

 »! کادومو می دي یا نه ؟« : کرد به قلقلک کردنم و گفت  شروع

... خدا ... رو ... و ت« : که داشتم از خنده می مردم با صدایی که در اثر خنده بریده بریده شده بود گفتم  همونطور

 »!! نکن ... دم ... می ... هــاد ... فر 

 »! کجاست ؟!! حاال شد « : از قلقلک کردنم برداشت و با لبخند خبیثی گفت  دست

توي اتاقمون ، توي « : در حالیکه از شدت خنده ، نفس کم آورده بودم ، گفتم ... خیلی با نمک شده بود  قیافش

 »! کشوي میز آرایشم 

 »! کلک که نمی زنی ؟« : تو چشمام نگاه کرد و گفت  فرهاد

 !!برو ببین !! نـــه ) : با خنده ( من  -

خودم رو مشغول شستن ... قلبم تو سینه تند تند می زد ... مثل بچه ها با ذوق به سمت اتاقمون رفت  فرهاد

سر جام بی حرکت ... م بیشتر شد تپش قلب... ظرف ها کردم که صداي قدم هاي فرهاد رو از پشت سرم شنیدم 

 !ایستاده بودم 

 »! راسته راحله ؟... این ! این حقیقت داره ؟... این « : صداي خیلی آرومی گفت  با

 ...عاشق چشماي فرهاد بودم ... درخشش چشماي مشکیش از همیشه بیشتر بود ... سمتش  برگشتم

 !بابا شدنت مبارك ) : با لبخند ( من  -

 »!! سرم گیج میره ... بزارم پایین !! فرهــ ـــاد « : جیغ زدم ... و دور خودش چرخوند بغل کرد  منو

می دونی امشب « : چند لحظه بعد سرش رو ازم دور کرد و گفت ... پایین گذاشت و شروع کرد به بوسیدنم  منو

 »! چی آرزو کردم ؟

 !چی ؟: من  -

 ...چقدر زود دعام مستجاب شد ! تو بهمون هدیه کنه  از خدا خواستم یه فرزند از وجود من و: فرهاد  -

 ...حیرت به فرهاد نگاه می کردم و توي بزرگی خدا مونده بودم  با
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هدیه ي ... دوست دارم اسمشو بذاریم هدیه ! ... به دلم افتاده بچه امون دختره « : با لبخند عمیقی گفت  فرهاد

 »! موافقی ؟! ب خدا به ما هدیه اي از جان... شب تولدم ، خبر حضورش بود 

 »! هدیه ... اسم خیلی قشنگیه ... اوهوم « : عمیقی رو لب من هم نشست و گفتم  لبخند

 ...خدا کنه شکل تو بشه : فرهاد  -

 ...خدا کنه چشماش به قشنگی چشماي تو بشه : من  -

دوستت دارم زندگیِ ... دیه کردي به خاطر عشقی به من ه... به خاطر همه چیز ... ازت ممنونم راحله : فرهاد  -

 !من 

 »! منم دوستت دارم عزیزم « : از اینکه لباش دوباره روي لبام قرار بگیره ، زمزمه کردم  قبل

بابت همه چــیز ! خــدا جــونم « : فرهاد روي لبام بود و توي ذهن من تنها یک جمله می چرخید  لباي

 »!! ممنــونتم 

 پایان

 )بامداد روز جمعه  1 ساعت(  93ماه  اسفند

 1394تیر ماه  21: ارسال آخرین پست در انجمن  تاریخ

 1394تیر ماه  25: اتمام ویرایش  تاریخ

 باباعلی.  ز

•●★Love Rain•●★ 

 

 

 

 

  94تیر   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 شهریور: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member288949.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member145950.html    :ناظر 
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