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با  چندتا ازکتابخونهی . عوض کردم زمزمه لب ریز دمیکشی قیعم نفس اطیح تو انداختم وخودمو کردم باز رو در  عجله

 خونه دمیرس زود که کردم شکر رو خدا فقط نکردند گوش ستمین آدمش من گفتم کهی چ هر دنبالم بودن افتاده پسر

می کشیده باریك جاهای کاربه وگرنه ادی با بودن اونجا هنوزم کردم نگاه رونیب به دری ال از و کردم باز آروم رو ،در شد

ی م کفاره کردنشون نگاه که بودن توش االف پسر چهارتا کهی مداد نوک 602 هی ومدیم بدم خودم از حرفاشونی آور

 دمید کردم باز رو در شد بلندی کی یآی صدا دمید که دادم هل محکم شدینم بسته در اما بستم رو در آروم  خواست

 انگار بود خورده گره هم در ابروهاش دری ال بودم گذاشته پاشو اما نبندم رو در من که دری ال بود گذاشته پاشو نهیآرم

ی نم جلوشو وقت چیه فتهیب اتفاق نیا قراره دونستمی م اگه که بودم مطمئن خودم از اما کردم کاررو اون قصد از من

 به که کردم تعارفش نیسنگی لیخ دمیخندی کل اتاقم تو شب عوض در نخندم که داشتم نگه خودموی لیخ.   گرفتم

 ساختمون طرف به افتادم راه اون از جلوتر افتادم پسر چهارتا همون ادی کردم نگاه که موهاش و پیت به ادیب داخل

 ازی بعض چرا واقعا کردم نگاه بهش نفرت با عقب برگشتم. . .  دربندی تو روز اون بودم شدهی دیشدی  دلهره هی دچار

 در  بشه من چشم تو چشم شده روش بازم خوبه داده دربند تو بهم کهی شنهادیپ و کار اون با بودن پررو انقدر پسرا

. شکست پامی هستی نطوریا چرا تو بابا گفت و بست محکم رو  

ی.زدی م صدام  درهی ال توی پا که دونستمینم من خوب-  

.دینرس فکرم به:  گفت دیلنگی م که طور همون -  

«یکن فکری بخوا کهی دار عقل تو مگه گفتم خودم با»  

 بهش شدینم جوره چیه چون نشم تنها نیا با من که باشن خونه بابا مامانو که کردم دعا شدم خونه سالن وارد باعجله

 عموی  دونه هی یکی چون و بود کردن خرج پول بود بلد کهی زیچ تنها  لیفامی پسرا هیبق مثل هم نیآرم  کرد اعتماد

 خاطره به که  بود پاش ریز مدل نیآخر نیماش هی  دادنی م بهش عمو زن و عمو خواستی م پولی چ هر بود بهزاد

ی نمی کس که داشت همی مجردی  خونه هی من اطالعات نیآخر طبق و بود گرفته  بودی زپرت دانشگاه كی یتوی قبول

 مادرم پدرو دلهره با نبود سالن توی کس میشد سالن وارد هم با. دمیفهم داد پیش وقت چند کهی سوت از منم دونست

 هی از ریغ به اما نمیبب رو آشپزخونهمون جون توران دیشا تا شدم آشپزخونه وارد نداد جوابی کس اما زدم روصدا

 نشو نگران  میاریب رو دیجدی ها مبل تا میرفت بابات و من زمیعز سالم.» دمیندی زیچ بود خچالی یرو که نوشته

« بوس  

ی رو.  داشت دست دری گاریس و بود دهیکش دراز کاناپه هی یرو نیآرم رفتم سالن به شدینم نیا از بدتر گهیدی وا

؟ رونیبی بر کنم خواهش شهیم:  گفتم و نشستم شییرو روبه کاناپه  

؟ چرا-  

. معذبم منم میهست تنها هم تو منو ستین خونه کس چیه آخه-  

بخورمت؟ خوامی م مگه-  
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 هوس ارضا دنبال پسرا هیبق مثل هم تو ازت شد شتریب تنفرم اما ومدیم بدم ازت بعد به روز اون از نیآرمی دونی م -

. انیب نایا بابام تا اتاقم تو رمیم منی رینم اگهی  خودتی ها  

.ستنین اونا که دونمیم من کنم صحبت هات با اومدم دارم کار خودت با گفت که بلندشم خواستم  

 هم دربند تو روز اون: گفتم  گذرهی می چ ذهنشی تو دیفهم شدینم اما بفهممی زیچ دیشا تا زدم زل هاش چشم به

 فراموش لبمو سوزش هنوزم رفته ادتی خونهتی ببر منوی خواستی م. . .  اما کردم اعتماد بهت دارم کارتی گفت

 گفتم که من: گفت چشمام در رهیخ و برگشت سمتم به.  نشست تنم بهی سرد عرق روز اونی ادآوری با  نکردم

. بلندشم خواستم کردم نگاه بهش خشم بای . ا کهیتی لیخ تو بابا دیببخش  

 توی خوشگل به دختر من کن باور هیداشتن دوستی لیخ افتیق هم هیبغلی لیخ کلتیه هم که نهیا منظورم نیبش-

دمیند  

 از من اما بپلکه برشون و دوری نطوریا نیآرم و باشن منی جا خواستنی م  های لیخ دیشا شدی م چندشم نگاهش از

 شدیم چه اما بودن نیخودب و داشتنیی جای ب غرور کهیی پسرا ومدینم خوشم نیآرم مثلی زیه و آور چندشی پسرا

 انداخته ما نیب رو غلط من نظر به وی میقد سنت نیا بزرگامون مادر بزرگ پدر و بود منی عمو پسر نیآرم که کرد

 کنه ازدواج من با قراره نیآرم که دونستنی م رو نیا همه و بستن آسمون تو رو ها عمو دختر عمو پسر عقد که بودن

 یکم مامان و بابای حت بودن موافق ما ازدواج با همه که بود نیا نیا از بدتر دونستی م من صاحب رو خودش نیآرم و

 بزرگ مادر به ادمیز شباهت و بودن نوه تك علت به که بود میمادر بزرگ پدر خودم از ریغ به ازدواج نیا مخالف تنها

ششیپی ا ژهیو گاهیجا مرد سرطان خاطره به شیپ سال چند که  

 باشم تو سرگردون عمر آخر تا تونمی نم من میکردی م روشن شیپ وقتی لیخ رو فمونیتکل دیبا تو منو باران نیبب.

 تو و من کردم خودم االف رو تو من نیآرمی گیمی چی فهمی م: گفتم بلندی صدا با شه تموم حرفش نذاشتم. . .  االن

 میرفت ارشیک و انایک با که روز اون شیپ هفته چند کردم روشن رو تو فیتکل وقتهی لیخ من ضمن در میا بچه هنوز

.   ادینم خوشم ازت من گفتم بهت روز همون ستین ادتی خوامتی نم که گفتم بهت دربند  

؟ خوامتی نم کهی چی عن:ی گفت و نشست کاناپهی رو شد بلند  

ی.دیشن که نیهمی عن: ی گفتم و گرفتمی ا گهید طرف به رو سرم  

 ؟ نیماش ؟  اخالق خانواده؟ ؟  پول ؟ی خوای می چ مرد هی از تو نمیبب اصال. ندارهی معن منی برا ها حرف نیا -

  ؟یشد الل چرا.؟ی . . . چ پ؟های؟ت  افهیق ؟ خونه ؟ التیتحص

ی گرما ستادیا مقابلم و سمتم به اومد. تیانسان ذره هی از ریغی داری چ همه گفتم ادیفر حالت با و سمتش به برگشتم  

. کردمی م حس صورتمی رو رو نفسش  

  بشه تکرار دوباره روز اون اتفاق ای گوشم تو بزنه ممکنه لحظه هر کردم حس کردی م نگام فقط کرد قفل رایالم قول به

  بگو؟ گهید بار ه:ی گفت و صورتمی جلو آورد سرشو آروم بود شیمشکی چشمای تو تیعصبان برق زدم زل چشماش به
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 آورد باال رو سرم  کردمی می باز شالمی ها شهیر با و نییپا انداختم رو سرم کردم سکوت طیشرا اون تو نگفتمی چیه

 که ستین نیا بر لیدل خورمی م مشروب مرگ حد در وی پارت رمیم شب هر اگه هستم دختر تا ده با اگه من: گفت و

 هر دخترها اون(  آدمم من گهیم بازم ارهیم دری باز گه همه نیا مطمئنه خودش از قدر چه گفتم دلم تو). نباشم انسان

 گهید. بره ادتی از من از ریغ با ازدواج که کنمی می کار اما رسنینم توی پا به باشن خوشگل همی لیخ باشنی چ

؟  کنم ازدواج باهاتی خوای م سمیف خاطره به تو زوره مگه: گفتم نبود زیجا سکوت  

.  گذشته ازش ساده شهینم ستمیف روش هم تو  آوردم دست به خواستم که روی چ هر من زوره آره-  

.دمینم تو به هم دخالت اجازه  ندادم بدم انجام خواستمی نم که روی کار هر منم -  

. . .عمو دختر ازدواج گنیمی دینشن کننی م ازدواج هم با پسرها عمو دختر که رسمه اصال من زیعز-  

.رونیب برو بهزاد عمو به نزدم زنگ تا االنم گهید بسه  

ی  .بمون خودت که کنمی م رتیگ غافل نیهمچ بارانی ول تو دیتهد خاطره به نه اما رونیب رمیم-  

زدی شخندین و سمتم به گشت بر رونیب بره خواستی م سالن از کهی وقت برداشت زیم رو از نشویماش چیسوئ  

 باغ داخلی فضا عجله با دمید که نه ای رونیب رهیم خونه از نمیبب تا اتاقم تو رفتم دو حالت به. بست محکم رو در بعد

 دری پوچ االتیخ که نیآرم به دل ته از و دمیکشی قیعم نفس شد راحت المیخ نکهیا از بعد رونیب رفت کردوی ط رو

. دمیخند پروراندی م سر  

 خودشونو طور نیا برسن میمادر بزرگ پدری ا افسانه ثروت به نکهیای برا وهمه بهونهست حرفاشی  همه دونستمی م

 که کنن قبول خواستنی نم و کردنی نم درک رو تیواقع نیا  مادرم پدرو که افسوس اما. دنیم نشون دایش و عاشق

 بود کرده اشاره موضوع نیا به بزرگ پدر تنها دارند میمادر بزرگ پدر اموال در چشم هم بزرگ بابا و بزرگ مامانی حت

 دوست در سعی که ادمایی و اطرافم مراقب دیبا ومن رسهیم منی عنی اش نوه تنها به تینها در ثروتشی  همه که

.باشم دارن من با خودشون دادن نشون  

.برد خوابمی فور و گذاشتم بالشی رو سرم  نبودم هم گرسنه گهید  

 شبید چرا خیر به صبح زمیعز سالم: گفت کردم باز چشم که نیهم.  شدم داریب خواب از مادرمی ها نوازش با صبح

؟ی بود نخورده شام  

.  نبودم گرسنه:  کردمی می خستگ احساس دمیکشی ا ازهیخم و نشستم تختمی رو  

 دارند خبر نیآرم اومدن از دونستمی م بودی موندن ادی بهی شبی لیخ:  گفتم و زدمی شخندین:  گذشت خوشیی تنها

.  شدهستی زیر برنامه نبودشون و  

؟ میکنی م تیاذ رو تو و میبد ما انقدری عن: یگفت بود موهاش گردن خوش مشغول که پدرم  
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. نبود نیا منظورم  جون پدر نه-  

.رفت رونیب اتاقم از و گرفت ام گونه ازی ا بوسه  

شدنی چ ها مبلی بپرسی خوای نم:گفت مامانم  

شدن؟ی طور چه چرا چرای چ-  

. نیبب خودت نییپا ایب-  

. امیب منم تا برو شما باشه-  

 كیشی ها مبل اون با بود دهیکش مامانم رو نقشهش که دمونیجدی  خونه رفتم نییپا به و گرفتمی گرم آب دوش

 بود دهید رو ها مبل شیشگیهم وسواس با مامانم  داشتن رو گشتن هفته چند ارزش واقعا بود شده تر قشنگی مشک

 تلفن زنگی صدا کردمی می راحت احساس واقعا نشستم شونیکی یرو و دمیکش دست روشون بود گشتهی کل

.راستیالم: گفت و کنارم گرفت رو تلفنی گوش مامانم بعد لحظه چند برخاست  

ی.کرد ما ازی ادی یعجب.  ریخ به صبح سالم: گفتم و گرفتم دستش از روی گوش  

  رفت؟ دستت از آمارش وظهر  صبحی دیخواب رید شب باز تو نکنه ریخ به ظهرت نکهیا همه از اول-

؟یشد داریب خواب از تازه بندمی م شرط   

ه؟یچ امروزت برنامه شدم بلند خواب از شهیمی ساعت هی نه-    

یطونیش-  

ش؟یجور چه-  

یی.مای  خونه شب بگو هم نایا مامانت به دنبالت امیم 4 ساعت-  

.رایالم شهینم نه-  

چرا؟-  

. خوامی م فردا واسه ارمیب در رو آهنگ هی نت خوامی م-  

.دراورد واسم اشکان به دادم منم ارهیب در اشکان به میدیم نجایا ایب-  

.نایا مامانم اجازه مونهی م فقط.  بهتره منم واسه تازه باشه هیطور اون اگه-  

ا؟ینکن رید 4 ساعت دنیم اجازه که دونمی م-  

یبا. باشه-  
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ی.با-  

 به اونمی قیموسی  مدرسه رفتم منی وقتی حت بود هام بایی راهنما دوران از که بود میمیصمی لیخ دوست رایالم

 همی خانوادگ آمد و رفت گهیهمد با تر صمیمی شایدم  کردمی م نگاه بهش خواهرم عنوان به شهیهم اومد من خاطر

.  بشه تر محکم اون و منی دوست بود شده باعث نیا که میخوندی م درس دانشگاه هی یتو و میداشت  

 با مامانم که برگردم خواستم زنهیم حرف تلفن با داره مامانم دمید کردم باز که رو در رفتم مامانم اتاق طرف به عجله با

 از بعد کنهی م صحبت داره نیآرم مادر میمر عمو بازن داره که دمیفهم حرفاش از  بمونم ششیپ که کرد اشاره دست

 مناسبت به هم قراره ادیم کایآمر از بعدی  هفته سپهری آقا پسری  اومد شد خوب:  گفت و کردی خداحافظ نکهیا

. رنیبگ جشن شیلیالتحص فارغ خاطر به هم و نش اومد  

خوب-  

. میبخر آماده لباس هی میبگرد میبر ای  بدوزه برات  خانم هیمرض به بدم من تا بده مدل هی ای -  

 هفته هی دیبا من پسندهی م سخت مامانم چون  متنفرمی شلوغ از که منی برا بزرگ دردسر هی آغازی عنی نیا نهی وا

. بپسنده مامانم تا بپوشم ارمیب در لباسی هی ا  

همه؟ تو اخمات چرا-  

.  ندارم رو لباس دیخری  حوصله-  

 میعروس انگاری .  ریبگ شبی برا مناسب لباس هی هم با رونیبی ریم که رایالم بای تونی می بش تیاذ خوامی نم من-

 بفهمه که خواستمی نم کردمی ناراحت به تظاهر بازم اما اومد خوشمی لیخ مامانم فکر از  پسنده مشکل مامان آخه بود

   زدن بشکن به کردم وشروع رونیب رفتم اتاقش از شدم ناراحت بده نشون تیحساس قراره شبم لباس رو نکهیا از

 دویدم در طرف به الیم خونه شب گفتم مامان به عجله با من و زد درو زنگ اومد رایالم تا شدم سازم سرگرم بعدش

 برات دلم وونهیدی طور چه:گفتم میکرد بغل گرویهمد بودن داده بهم رو ایدن انگار دمشید کهی وقت  کردم باز درو

. بود شده تنگ  

 رو تو شد قرار کردم تکرار قدر چه گهید نیبب بود نجایا هم بارانی کاشک گفتم کنار بایز تو بار هزار طور نیهم منم-

.بدم نشون بهشون  لمیفام و فك شیپ روزببرم هی  

.ومدمیم شما با شهیم کنسل بهزاد عمو با خودمون مسافرتی  برنامه دونستمی م اگه-  

خبر؟ چه عاشق نیآرم اون ازی راست  

. منه چاکه نهیس عاشق واقعا انگار عاشقی گی م نیهمچ چرا گهید تو-  

.نکن فکرم بهش اصال میبر شو سوار ایب حاال خوبی لیخ -  
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ی .آورد کجا از رو نیماش. دارم هم رو میتصم نیهم-  

. چوندمیپ-  

؟یک از-  

.اشکان-  

؟ نشویماش کرده عوض-  

. آره-  

.میرفت دوستام منو پاتوق یخ گل شاپی کاف سمت به و میشد اشکانیی آلبالو 602 سوار هم با  

*** 

 دمید برگشتم شونهم رو زدی کی پشت از ستادمیای ا گوشه  کنه پارک رو نیماش رایالم تا شدم ادهیپ نیماش از من

 رو بنفشه و بود دوست باهاش چندماه کهی پسر همون باشه نامزدش زدم حدس پشتم ستادنیا پسره هی با بنفشه

 سالم هم پسره به نرفتم نبود رایالم چون اما برم شینامزد واسه که کرد دعوتم زد زنگ بود کرده خودی دایش و عاشق

.  معرفتی بی کن فراموش رو ما وی کن نامزد نشد قرار:گفتم بنفشه به رو و کردم  

. شدم ناراحتی لیخ دیومدین مینامزدی ال با چرا ستین ازتی خبر چرا تو.  گرفتارم کن باور-  

  میایب مینتونست اومد شیپی مشکل هی شرمنده-

دیاین اما دیایب دیبتون که دیستین  معرفتی ب انقدر شما آخه زدم حدس خودمم نداره اشکال-  

نرفتم اون خاطره به من که ندهی سوت رایالم کردم دعا  شدم ناراحت کمی   

؟ کو دمت حاال   

.کنه پارک نویماش رفته-  

د؟یخر نیماش-  

.داداششه نهیماش نه-  

.دیهست خوب شما:  گفتم بود رو سبزه و داشتی نمک با افهیق که پسره به رو  

بنفشه؟ی کنی نمی معرف.  داره شمای خوب بهی دوست جان بنفشه دونستمی نم من متشکرم-  

. بارانه منوی میصم دوست رایالم ادیم داره که همی دختر اون هستمی میقد دوست جان باران – بنفشه  

. بودم معذب نگاهاش از کردی م نگاهی لیخ پسره  
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ی.خبری زنگی سر هی معرفتی ب سالم: گفت و کرد بغل رو بنفشه اومدو دو حالت با بود مونده که روی مسافت رایالم-  

 عشقش به  آخربنفشه گفتم شدم خوشحالی لیخی کرد نامزد دمیشنی وقت:  گفت کردو سالم هم بنفشه نامزد به

 چون نیبدون رو بنفشه قدر دوارمیام:گفت بنفشه نامزد به رو رایالم بود انداخته نییپا رو سرش شرم از  بنفشه دیرس

.  داره دوستتون واقعا  

.ستین گفتن بهی ازین حتما-بابك  

.گفتم دیتاکی برا-رایالم  

.دادیم عذابم بابك زلی ها نگاه  

؟ شاپی کاف نیبر نیخوای م -بنفشه  

؟یچ تو آره-رایالم  

بودن هم مهسا و بهناز اتفاقا. میبود اونجا االن بابك و من نه-بنفشه  

.نشن خسته بابك آقا تا کن انتخاب رو خلوتی جاها شهیهم -رایالم  

  زدی شخندین بابك میدیفهم رو رایالم منظور بابك و من

. میکردی خداحافظ باهاش و میکرد بغل رایالم منو گرید بار رو بنفشه  

. بود زیه قدر چه گفتم رایالم به کردمی م نگاه دورشدنشو که همونجور  

.شد عاشقش بنفشه بده شماره بهناز به خواستی م که نهیهم پسره آره-  

؟ بود نگفته بنفشه چرا پس-  

 تو ریتقص البته کرد نگاهت بس از اومد در چشمش کهیمرت بنفشه فیح بگم دیبا فقط میبر ایب شدهینم روش حتما-

!؟ هستا هم  

!من؟-  

ی .خوشگلی ادیز: گفت و زد بهمی لبخند آره  

 بود گهیدی زهایچ و ادکلون و گاریس و مشروبی بو از مخلوط کهیی هوا کردم باز شاپوی کاف در و زدمی لبخند منم

 به ها وارید بودی جذاب و قشنگی لیخی فضا بودن کرده اشغال پسرها دختر رو های صندلی  همه  صورتمون به خورد

ی  هالوژنی چراغ تابلو هری باال در زدی م موج عاشق هی انتظار همه در که بودیی تابلوها سراسر همه و بود اهیس رنگ

 گل شاخه چندی زیم هری رو بودن اهیس هم های صندل و زیم داشتی م نگه روشن رو تابلوی فضا فقط که داشت قرار

 آخر در و کردی م روشنی هالوژن چراغ هی رو زیم هی وی صندل هر که خوردی م چشم به قرمز دوشمع وی عیطب سرخ
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 كیموز و دیباری م آنهای روی  مصنوعی بارون و بودن کرده بغل گرویهمد که بود پسر دخترو كی ی مجسمه سالن

 با گلدان نیچند بود شده آواز هم بارونی بایزی صدا بای تیال كیموز و اومدی م برق رعدوی صدا با همراهی  باران

 ومدمیم شاپی کاف نیا بهی وقت کال  بودن کرده تر روشن رو اطرافی فضا که بود شاپی کاف اطرافی نوری ها شاخه

 چند همی سر هر ومدمیم شاپی کاف نیا به دوستام با شهیهم  آرامش جور هی دادیم دست بهمی قشنگ احساس هی

 شاپی کاف توی پسرا با دوستم بهناز و رایالم اوقاتی گاه نکهیا مخصوصا گذشتی م خوش واقعا موندمی می ساعت

 میگذشت زلی ها نگاه و پری های صندل انیم از دیکش دستم رایالم.  میدیخندی می کل که بود وقت اون ذاشتنیم کل

 ومهسا بهناز سمت به هم با پربود های صندل و زیمی  همهی  طبقه میرفت سالن ته چیمارپی ها پله سمت به هم با و

 کهی مشروبی  شهیش با و بودن جمع ما هیکنار زیم دور پسر تا8 مینشست کنارشون و میداد دست هردوشون با میرفت

ی م و میخوابوندی م زیمی رو روی بطر میبود داده انجام بار هی ها بچه با روی باز نیا کردنی می باز بودن خورده

 هی نکهیا ای دیپرسی م بود سمتش بهی بطر  ته اونکه از سوال هی دیبا بود کهی کس هر طرف بهی بطر سر میچرخوند

 شدنیم بندیپا قسمشون به اگه که نگن دروغ که خورنی م قسم هم قبلش بده انجام که خواستی م ازشی کار

 به زد مهسا که بودی بغل زیم غرق نگاهم.  بپرسه ناجور سوال هی طرف بود ممکن چون بود عیضای لیخ جواباشون

کجاست؟ حواست دختر: گفت شونهمو  

  ؟ جالبه هاشون جواب و سوال برام: گفتم و زدمی زورکی لبخند بهش برگشتم

  نگو که میدیخند انقدر بهناز بای قبل سوال تا دو به  کردن شروع االن نیهم-

.باحالن پسرا نیا کال-بهناز  

حالن؟ با که گفتهی ک: گفت انداختو بهناز بهی هیسف اندر عاقل نگاه رایالم  

 و سوال خونه انیب رترید ای شب 26 اگه کننی م بخوانی کار هر آزادن دولت هفت از:گفت بهناز تیحما در مهسا

ی برا هستی درد هر وی بدبخت همیی زناشوی زندگ تو پوشنی م لباس باشن داشته دوست جور هر شنینم پرس

ندارهی کار باهاشونی کس چون. رونیب رنیم هم لخت بخوان اگه ماست  

ی گفت تو کهیی نایا داره منفعتی لیخ هم بودن دختر  من زیعز:گفت حرفشو وسط دیپر رایالم که بگه بازم خواست

 شب آخر تا خندمی م گمویم تو با ارمیم در بخوام اگه که شالمم تنمه کوتاه مانتو هی  منم االن دنیپوش لباس نوع مثال

ی خوب فقطی ریگی م سخت ادیز تو گنینم بهمی چیه خونه رمیم هم شب 26 ساعت کنمی می ولگرد نیماش با هم

 دیبای چ نیع زنشهی  سلطه مورد نخواد چه بخواد چه ازدواج موقع پسر هی کهی نیبی نم نویای گی م بودنو پسری ها

 و شستن لباس و شستن ظرف نیهم تازه نداره خوانوادهی مادی ها ازین نییتع قبال دری ا فهیوظ چیه زن اما کنه کار

. . . نده انجام تونهی م هم رو گهیدی کارهای سر هی وی آشپز  

 افی بی بودکلی طور نیا فکرش طرز کال هست خودش حرف سر مهسا دونستمی م رفتی م سر داشت حوصلهم

 شهینم دایپ اونی خوشگل بهی پسر گفتی م کردی م فیتعر پسره سیف از شهیهم بود عموش پسر عاشق اما داشت

ی جور هی مشینیبب شاپی کاف ارشیب میگفتی م ای میخواستی م عکسشو ازش که همی سر هر پهیت خوشی لیخ
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ی نم هم لشویدل نبود خوب رابطهش  منم با  میبود کرده شكیی عمو پسر نیهمچ وجود به گهید ما که رفتی م طفره

 رایالم گرفتمی نم گرم ادیز باهاش ازش ومدینم خوشم ادیز منم کردی م برخورد سرد باهامی لیخ اما چرا دونستم

 کهی ا وهیآبم که جور نیهم عشوه و ناز با هم مهسا گفتی م بودن دختری های خوب از و زدیم حرف داشت جور نیهم

 اس مشغول هم بهناز بودی خودخواه وی منطق ریغ آدم کردی م رد رو رایالمی حرفا سر با خوردی م رو بود دستش تو

.  کردی م کننده کسل رو جو مهسا حضور شهیهم بستی م نقش لبانشی روی لبخند اوقاتی گاه و بودی باز اس ام

 کردنی می بازی بطر با داشتن که بودی جمع همون جز من به بود زده زل پسرا ازی کی کردم نگاه اطرافم به حوصلهی ب

 بشنوم جوابهاشونو و سوال کردمی سع و کردم بهشی اخم زد بهم چشمك هی کنمی م نگاهش دارم دید که نیهم

. بگو نیام گفت شونیکی هو گفتن هم با همه بعدش  چرخوند روی بطر شونیکی  

.بده ب جوا آدم نیع هم تو سهند میبخند بپرس باحال زیچ هی نیام آره-  

. دارم خواسته هی من نه-  

باهات امینم من نایارامین دری بازی عوض:گفت  سهنده بودهمون معلوم که پسرا ازی کی-  

. شد چندشمی لیخ ذهنم تو اومد سهند منظور لحظه هی  

 بود دراومده پرواز به سرشی باال در گارشیس دود کشهی م گاریس که بود معلوم صداشم از داشتی بمی صدا سهند

.  نمشیبب تونستمی نم و بود شده گم دوستاش انبود ونیم  

. سهنده همون طرف دمیفهم گفتگوهاشون از  

.بگم گوشت در جلو ایب: نیام  

.بشنون دیبا همه مینداری گوش در گهید نشد:گفت پسرا ازی کی  

. جلو اومدن سهند با همه. جلو ایب سهند میبگ جمع تو رو ها سوال فقط میکرد شرط ما نشد: نیام  

نه؟ خارهی م همه تن-  

 هی نیام و جلو آورد رو گوشش در سهند بگه خوادی می چ نمیبب بودم شده کنجکاو دنیخند به کردن شروع همه

 بعد شد ثابت من رو نگاهش و زدی گشت هی چشماش با و ما زیم سمت به برگشت سهند بعد گفت گوشش دری زیچ

 داشتی جذاب افهیق گفتم دروغ نبود خوشگل بگم اگه دیکش رخ به مرتبشوی ها دندون و زد نما دندونی لبخند

ی م وونهید داشتمی کنجکاو از گفت گوشش در نیامی چ دونستمی نم سبزی  چشما با داشتی ا رهیت نسبتا پوست

کرد پسرا به اشاره هی ابروش با برگشتم طرفش به زد صدام رایالم اثنا نیهم.  شدم   

؟یمشغول  

.دیکن تمومش بابا رفت سر حوصلهم-  
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.بذاره خانم مهسا اگه البته میکرد تموممش-  

 نهیآ و زد بهم لباشو بود شیدست نهیآ به کردن نگاه حال در  و دوشش رو بود انداخته فشویک  شده بلند مهسا دمید

  که بود عموش پسر همون نیشرو برسم خودم به برم دیبا میدعوت نیشروی  خونه امروز: گفت فشویک تو گذاشت رو

 منم داد تکونی سر کردی م نگاهی بغل زیم بهی وقت انداخت سالن دور تا دور بهی نگاه مهسا بود عاشقش مهسا

ی م که امروز الاقل جون مهسا:گفتمی بدجنسی رو از منم کردی م نگاهش داشت لبخند با سهندم کردم دنبال نگاهشو

. بکش افاتی ب از دست عشقت نیشروی  خونهی بری خوا  

.نهیشروی  خاله پسر سهنده اسمش پسره اون بابا: گفت و زدی لبخند اکراهی رو از  

. باشه نیهم دوارمیام:گفتم آروم و باال انداختمیی ابرو تعجب با  

. رفت و کردی کوتاهی خداحافظ و کرد درست مانتوشو کمربند  

. ها هیواقع عموش پسری ماجرا کنم فکر ها بچه:گفت بود دوخته چشم مهسا رفتن به که رایالم  

؟یگیم حساب چه رو:گفت کردی م نگاه لشیموبای  صفحه به که همونطور بهناز  

؟ هیچ اسمش گفت پسره از میریم ما که گهینم خودش با که خالهشه پسر اون گفتی نم که بودی الک اگه خره-  

!!سهند-  

نه؟ ای هست مهسای ا افسانهی عمو پسر نیشرو وقت هی میبپرس سهند از میریم ما گهینم سهند آره آهان-  

ی .گفت خوب زیچ هی باز وبتیمع مغز اون با تو ها آره-  

  کرد می بازی اس ام اس داشت اون به توجهی ب بهناز اما کرد نگاه بهناز به چپ چپی ال

. امینم من بود جمع تو بعد به نیا از ازش ادیم بدم نکن دهن به دهن نیا با انقدر رایالم   

. کنهی م نگاتی ه جونت از خوادی می چی عوضی  پسره نیا.  باران خوبی لیخ  

. سرشه روی مشک کاله و دهیپوشی رنگی طوس لباس که همون گفت کردوی بغل زیم بهی ا اشاره سر با بهناز ؟یک-  

 وی ا قهوهی ها چشم انداخت بهمی نگاه و گرفت باال رو سرش زدی م سهند دست رو که همونطور بود نیام منظورش

 نگاه بهمی خاص حالت با که برگشتم رایالم طرف به و انداختم نییپا رو سرم زد بهمی چشمک و دوخت بهم رو راشیگ

. کردم عوض رو حرف  بپرونه کهیت هی خوادی م زدم حدس کردی م  

 نیا آخه.  توپ لباس هی دنبال بگردم دیبا رنیبگی مهمون خوانی م رانیا ادیب قراره بابام دوست پسر رایالمی راست-

.دیخر برمی تک قرارهی سر  
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 ذارهیم االن خوبه تو مامان دست از امان بابای ا:  گفت و داد قرار زیم رو دستاشو و زیم رو گذاشت شویگوش بهناز

.بشه توجه بهت انقدر  بخواد دلت تا:  گفتم و براش کردم نازکی چشم پشت دیخری بر خودت  

 در شویگوش. توجه همه نیا از ادیدرم که آدم پدر:  گفت و  برداشت زیم رو از شویگوش شد روشن لشیموبای  صفحه

 ابروهاشو طنتیش با الناز که انداخت بهش مشکوکی نگاه رایالم کردن صحبت به کرد شروع آرام و گذاشت گوشش

  شد تموم مکالمهش قهیدق چند از بعد.  انداخت باال

؟ لباس دیخر واسه باهامی ایم رایالمی راست  

سپهره پسره پسره این ببینم باشم لباس دنبال دیبا خودمم دونمی م چه - کهینزد هم اشکان تولد اتفاقا بابا آره  

آره-  

  دعوتیم هم ما خوب-

خوب چه-  

. برم دیبا ها بچه گفت و گذاشت زیم رو شویگوش بهناز  

. کشمی م نازشو دارم ماهه چند االن گذاشته قرار زده زنگ طرف گهید نه–ی. بود حاال کجا؟  

مش؟یشناسیمی . کشی م نازشو تو بکشه نازتو دیبا اون سرت بر خاک-  

ی.دیند رو نیا نه-  

؟یشد دوست باهاش کجا-  

. بود اونجا هم پسره نیا کتابخونه میبود رفته نایم با-  

. بابا کردم تعارف برم رو رو –.  خوبهی لیخی برسون اگه- ؟ برسونمتی خوای م-  

. شد رید که بدو فقط دارم تعارف تو با من مگه-  

. برنامهی ب چه حاال نکن عجله انقدر بابای ا-  

 روی صندلی حوصلگی ب با بدو تو مگهی خورد ماست  گرفت دستم ازی شگونین و برداشت زیم رو از کولهشو بهناز. 

 قهوهی ها چشم با نیام کردم کجی کنار زیم طرف به رو سرم کردم حس صورتمی رو روی نگاهی نیسنگ عقب دمیکش

 و کردم عیسر هامو قدم شد بلند هم اون من شدن بلند با بود لبشی روی شخندین و بود زده زل بهم نافذش وی  ا

 لبم به جونم  افتادم راه رایالم دنبال به لرزانی ها قدم با.  دمیترسی م ازش کمی راستش رسوندم رایالم به خودمو

.  دمیشن متلك و کهیت که بس از شاپی کاف در به دمیرس تا دیرس  
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 گمیم.  نداشتم اونجا رفتن بهی لیم اما شاپی کاف سمت به میبرگشت و میرسوند رو بهناز که بود بعدازظهر 2 ساعت

ی .بکنی کار هی تا امیب امروز بود قراری ال  

- ؟ی جور چه:  برگشتم سمتش به تعجب با.  رمیبگ نویآرم تیعوضی عمو پسر اون و اشکان حال کمی خوامی م -

؟ی کن کاری چی خوای م.  بودی خاص برق چشماش تو.  دارنی مهمون امشب  

. باهامون ادیم هم بهناز تازه بگم بهت تا میبر بشه شب بذار حاال-  

. گردهی برم شب تا –.  قشیرف با رفت اونکه-  

 سرش به سر من جون ادینم خوشم نیآرم نیا از منی ال نیبب گذاشتم سرم ریز دستمو و خوابوندم رو نیماشی صندل-

.میبش مونیپش روز هی که فتهیب در باهامون نذار خرابه کلهی لیخ اون نذار  

 و من هیزیانگ خاطره شب امشب باران اما.  زویه آشغال.  کنمی نم حسابش سگمم من هیک کرده فکر خرابترم کله من-

. میدیدوی کل میبود ادهیپ بهناز منو روز اون تازه گذرهی م خوش انقدر خدا به دوممونهی  دفعه بهناز  

. میکن کاری چ میخوای م مگه گفتم و گذاشتم هم رو چشمامو  

ی !فهمی م خودت-  

.امینم شاپی کاف من قیشقا پارک برو-  

.باشه  

****************************** 

ی ا زدهی قحط مگه:  گفت و برگشت عقب به حرص با بهناز زدمی م گاز جمیساندو به تمام لذت بای گرسنگ شدت از

ی م هم رو توی بزن حرفی ادیز االنم خوردم کم ناهار من: گفتم و  گرفتم بازوش ازی شگونین.  آروم خودته مال بابا

.چسبهی نم تلخه گوشتت البته: گفتم و کردم نازک براشی چشم پشت  خورم  

.  نه تلخم گوش من حاال:گفت و جلو دیکش شالمو بهناز  

!کننای م شك شنیم ما متوجه وقت هی آروم ها بچه-  

.میشد ساکت و میدرآورد زبون هم به بهناز منوی ال حرف با  

 کرده پارک ازش دورتر متر چند که بودی باغ همون از کرد جلب رو توجهمون اومد کهی بلند و تند آهنگی صدا

. تختیپا منطقه نیبهتر تو باغ هی میبود  

. هستن تو کهیی اونا به برسه چه میشیم کر میدار میینجایا که ما هیآور سرسامی صدا عجب گمیم-  
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 نجایا:  گفت و زد بهناز بهی چشمک  سرته توی ا نقشه چه بگو میمرد ما رایالم گمیم بابا مراسمشون شد شروع آره

. نجاستیا هیجی د هم اشکان دمیفهم تازه من اما رنیگی م مراسم نجایا بار هی وقت چند دوستاشن و نیآرم هیپارت  

.خوب  

.دراد دماغشون ازی مهمون که ازشون رمیبگی حال خوامی م  

. خرابه کله که نیآرم مخصوصا فتیدرن پسرا نیا بای ال بابا  

. خرابترم کله من: گفت و سمتم به برگشت  

.بود اضطراب دلم ته باشه: دادم جواب دلهره با بارانی چ توی ال میپا من باشه قبلی سر مثل اگه: گفت بهناز  

  میبود منتظر که بود ساعت هی كینزد دادنیم نشون رو شب 20 ها عقربه

ی م راه اعصابم رو شیپ دری پ ضربات با و بود گرفته تمیر فرمونی رو اش زده الک و دهیکشی ها انگشت با رایالم

.  اومدن همه االن کنم فکر:  گفت که بگمی زیچ خواستم.  رفت  

ی م باز براشون باغ دری پ دری پ بوق دو زدن وبا اومدن باال مدل نیماش نیچند میبود ستادهیا اونجا که زمان اون تو

.  بود رمزشون کنم فکر شد  

. رفت سر حوصلهمی ال بابا  

. بذار گریج رو دندون زهرمار-  

. ندارمی خوب احساس وضع نیا از من گهید جنب به شد سوراخ گرمیج خوب بابا-  

. وقتشه کنم فکر بابا خوبی لیخ-  

ی ا شماره و ستادیای همگان تلفن هی مقابل بلده رو راه که بود معلوم دیچیپ کوچه  هی داخل به و کرد روشن رو نیماش

. گرفت رو  

ی.نباش خسته آقا سالم-  

ی م آقا راستش: گفت و کرد ما بهی نگاه و کرد جا جابهی کم روی گوشی  دهانهی جلو دستمالی ال دییبفرما سالم-

. بدمی پارت هی از خبر خواستم  

.زده زنگ سیپل به بود معلوم  

. نیبب خودت ایب آقا هیچ دروغ مامانم جون به نه-  

ی صبور نایم-  
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. گفت دروغ اسمشو  

 بود دشمنم طرف اگهی حت ومدیم بدم کارا نیا از شهیهمی بد لو روی کس که بودی نامرد آخر نیا کردمی نم باور اصال

 کار نیا انجام به حاضر باز اما ومدیم بدم ازشی لیخ ومن نداشت دشمنم ازی کم دست نیآرم دادمی نم لوش هم

.نبودم  

. اومدم خودم بهی الی صدا با  

. .. .  راناتیشم:  آقا دیکن ادداشتی  

 کننده قانع جوابش دوارمیام کرد کارو نیای ال چرا دونستمی نم شهیش به دادم هیتک سرمو.  دمینفهم هشویبق گهید

. دار نگه جا نیهم گفتم بهش میشد دور باغ از کم. ی دنیخند به کردند شروع بهناز با و شد نیماش سواری فور.  باشه  

  ؟یشد ناراحت:گفت و برگشت طرفم به تعجب با

. خوردندی م چشم به نیماش عابرو تا چند اما بود خلوت ابونایخ.  رونیب زدم نیماش از  میبود قرمز چراغ پشت  

بدم حیتوض تا کن صبر وونهید بااااااااااااااااااااااااااااااااارررررررااااااااااااااااااااااااااااااااااااان. باران سایوا-  

.دمیفهمی نم حرفاشو رفتی م شیپ منی ها قدم با قدم هم و کنارم اومد و زد دور نیماش با بهناز-  

ی ها آنتن انقدر ما تو از دهیبع واقعا نمتیبب خوامی نم گهید:گفتم و دمیکش دستمو اما گرفت پشت از دستمو رایالم

 براتی زنی م زنگ سیپل بهی داشت هم شرفتیپ تازه آنتن پا هی یشد خودت تو وقت اون  میکردیم مسقره کالسو

.نداره باهاتی کار اونکهی کردی م رحم داداشت بهی نکرد رحم منی عمو پسر به حداقل متاسفم  

 مدرسه دوران به برگردم دوباره اگه سابقم آدم همون هنوزم منی نیبی نم رو جا چیه وی بست چشماتو باران نرو تند-

 طرف که نهیا دادن لو نیتر باال اونجا.  کجا نجایا و کجا مدرسه تو دادن لو اما دمی نم لو رای کس و مونمی م دار راز بازم

. . .  اما آوردهی گوشی فالن بگه بره  

ی آبی چشما کردم کارو نیا بهمنی حرفا خاطره به فقط  دارم دوست قدر چهی دونی م که خودت جون به باران نیبب

ی جلو دادن هیگر اجازه غرورش دونستمی م شدند گم چشمانشی آب دری موج همچون هاش اشك شد اشکبار رایالم

ی ال دست از کنترلشون که دمید اشکاشو صورت تو بودم زده زل که طور همون کردم اشتباه اما دادینم بهش رو من

. بودند شده ریسراز چشمانش از مهابای ب و بود خارج  

ی .کرد کارو نیا چرا نمیبب بزن حرف درست کردم نوازش شویخدادادیی طالی موها و گرفتم بغلم تو سرشو  

 دختر ازیی دخترای  پارت اون تو هفته هر  باران نیبب:گفتی آلود بغضی صدا با و کرد پاک اشکاشو دستاش پشت با-

.کننی م ارضا ادویم در جونشونی ریبگ دماغشونو که روی ا عرضهی ب پولداری پسرها و کنننی م استفاده بودنشون  

چرا-  
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  پول خاطره به-

پول؟ خاطره به-  

 بدبخت انقدر باران نه ذارنیم ارث پشتشون هفت واسه که دارن پول ماماناشون بابا انقدر تو مثل همهی کرد فکر آره-

. کنم سکوت دیبا  نمیبیم نویا منی وقت خوب نداره حد که مملکت نیا تو ختهیر  

ی .شد الل وی زنی نم حرف چرای معرفتی بی گیم من به که تو  

 حساب جاش به ما نداشت پول شاپی کاف تو اومد شیپ ماه چند که همون.  اومد عاطفه سریی بال چهی دونی م تو

ی م هیگری سخت بهی ال. . . خودشی دستا بای شناسی م کهیی بایز دختر همون  هیخوب دختر قدر چهی گفت تو میکرد

 به کننی م تمیاذ خوانواده گرفته زنگ رفته بابام مرده مامانم گفت شاپی کاف تو اومد که همون زدیم حرف و کرد

. بود کرده فرار خونه از نمیهم خاطره  

 چه گفتم بهش زدیم حرف بود ساخته کهی آهنگ مورد در داشت اشکان با خونهمون بود اومده شیپ روز چند  بهمن

ی. کن دایپ براش کار بود قرار عاطفه از خبر  

. نداشتیی جا بود کرده فرار خونه از چارهیب آره: گفت اشکان  

 ادی بهش جلو رفتم خودم اول:   گفت اشکان به رونیب رفتم منی وقتی لعنتی دونی م کرد کاری چ بهمنی دونی م

.کنهی م کار واسم هم حاال کنه کاری چ دادم  

ی م جیگ سرم.   کنهی م هیگر داره دمیفهم هاش شونه لرزش از و بود گذاشته فرمونی رو سرشو  کردم بهناز بهی نگاه

. رفت  

 کنار شب هر و  دنیم دست از رو دشونیامی  همه هم اونا شنی م بخت بد دختر تا چند هفته هر باران نیبب -رایالم

 معلومه خوب ؟ هیچی برا رنیگی م ها بچه هیبق و نیآرم و بهمن که ایپارت نیای کنی م فکر تو خوابنی می مرد هر

ی زندگ خونهش تو اونا ذارهیم  بهمنم بهمن به دنیم پولشو انیم دنیم رنیم کار نیا تو ندازهیم بهمن کهیی دخترها

. کنن  

 بذار حداقل تونمی نم من نده لوشون کن سکوتی گیم وقت اون شدن بخت بد که شناسمی م نفرو چند منی دونی م

. میبد نجات رو تا چند شدن بخت بد از  

. سگش با فیکث بهمن اون  

. . .   دخترا با سگشمی عنی بودم بهت تو هنوز شدم نیماش سوار آروم سگش کنم کنترل خودمو نتونستم گهید سگش-

 که هم عابر تا چند همون اما بود خلوت ابونویخ  میکرد هیگر سه هر کردم هیگر شدت به وی صندل رو گذاشتم سرمو

.کردنی م نگاهمون تعجب با شدنی م رد  

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

ی نم منی ال گفتم بود نشسته جدول کنار مانده در که رایالم به و شدم ادهیپ نیماش از برداشتمی صندلی رو از سرمو

ی . . . .ال دونستم  

. بخوره لطمه فتیظر احساسات تا بگم بهت رو نایا خواستمی نم پاکهی لیخ قلبت تو دونمی م-  

********************************************* 

 نیغمگ دلم بازم افتادم شبید ادی لحظه هی بودن خواب رایالم و بهناز برخاستم خواب ازی فور لیموبا زنگی صدا با

ی گوش صفحه از چشمامو نهی وا نیآرم.  باشه تونستی م کهی عن.  ی بدم ادامه افکارم به نذاشت لیموبای صدا شد

. نه ای بدم جواب دیبا دونستمی نم برداشتم  

. رایالم رایالم  

. بذارم مرگمو کپ بذار بابا آه-  

.  دارم کارت شو بلد-  

.....  نکهیا مگری دار کاری چ من با تو موقع نیا بخواب ریبگ ؟یدار کم-  

؟! منحرفه فکرت که هم تو اه-  

. شدم وونهید گهید نیریبم بابا – بهناز  

  بذاره باران اگه

 از مویگوش تند رایالم رهیبگ مویگوش اومد بهناز تا شدن بلند ها گرفته برق نیع جفتشون.  بهم زده زنگ نیآرم ها بچه

ی .نداد که جوابشو دیقاپ دستم  

. میداد لوش ما دهیفهم نکنه رایالم کاردارهی چی عنی-  خوبه – نه-  

.  دونهی نم رو هیقض نیای کس ما از ریغ به بهناز کن بس ا-  

. فهمهی نم کن ولش بهنازو باران-  

ی .فهمی نم خودت-  

 الیخ با.  فنیآ رو بزن بده جوابشو ایب: گفت و سمتم گرفت روی گوشی ال اومد میگوش ازیی انویپ آهنگ میمالی صدا -

 با و دادم تکون آروم سرمو.  کن نگاه من به دادن جواب توی آورد کم اگه باشه دهیفهم محاله اون بده جواب راحت

  زدم رو انسری  دکمه شده رو دستشون کهیی کارا تبه نیع لرزانی ها دست

. بله-  
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  ؟ی داری نم بر چرا پس-

. بودم خواب -  

 آدرس نیا به خونهتونو سند کنم خواهش ازت شهیم اومده وجود به برامی  مشکل هی ممممن. . .   من باران نیبب-

ی .اریب  

. ارمیبی چ واسه ؟یچ-  

. میکردی نمی کار کننی نم باور حاال گرفتنمون سادهی مهمون هی تو-  

. گرفتنت چرا بود ساده اگه-  

. باباشه خر: گفت و شد رهیخی ال به بهناز  شدی چ گفتم و زدمی پوزخند بود سکوت فقط  

. اریب برام تو حاال-  

ی.بش آدم تا جا همون بمون-  

.ارمایدرم سرتو شویتالف  شدنم نام بد خاطر به اریب سند بگم بابام و مامانم به بزنم زنگ اگه باران نیبب-  

نکن قبول گفت سر با که کردمی ال بهی نگاه  

ی .بری نم خونهتو سند چرا ضمن در منهی برا شیتالفی کرد حال و عشق تو چه من به-  

؟یچ-  

ی .گرفت راناتیشم تو کهی ا خونه همونه زنمی م حرفی چ ازی  دونی نم نکنه-  

؟ی دونی م کجا از تو-  

. دادن خبر کالغا-  

 بعد هیثان چند اه گهید کن صبر خوب بابای ا: گفت مرد جواب در نیآرم. گهید بدو:گفت تحکم با خط پشت ازیی صدا

.اومدی گردن پس هی یصدا  

. مردمی م داشتم خنده از خودمم اتاق کف افتادن که بهناز و رایالم  

.  دیچیپ دستگاه در بوقی صدا بعد و باران رمیگی م حالتو-  

ی کل از بعد.  دنی م رو بهش میمر عمو زن و عمو مثل همه کرده فکر.  بود موقع به و جالبی گردن پسی صدا اون 

. نذاشتم هم رو چشم صبح تا و.  گرفت وجودموی  همهی ا دلهره نیآرم حرف از  من اما.   میدیخواب دوباره خنده  

. شدم بلند خواب از رایالمی صدا با که بود شده خواب گرم چشمام تازه  
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ی .ال کن بس کردم پرت سمتش به رو شکممی جلوی متکا  

 اروی نیا روزه نیآخر امروز تازه بابا دیش بلند میاریدرب نت خودمون دیبا ما خرده اعصابش اشکان ها بچه دیبلندش

! ها دهی نم فرجه گهید  وند اسیق  

. کنهی نم ول رو ما هم نجایا نیا بابای ا.  دمیپر جا از انومیپ استاد اسم دنیشن با  

! دارهی ادیز هواتو اون آخهی ستیبی نر کالسشم سر که تو:گفتی ال به حرص با بهناز  

. کنه دفاع خودش از نتونست بود شده داریب خواب از تازه چون بهنازم زدش بهنازوی رو افتادی ال  

 بهناز  اومدم رونیب حموم از بود برده رونیب بدنم از روی خستگی حساب که گرم اب دوش هی از بعد و رفتم حموم به

. موهاش تو و کردی خال رو رایالم تافت و  صورتش تو ختیر جلوشوی موها ازی ا دسته  

. گامبو خبرته چه بهنازی هو-  

تمیمیقد قیرف منی سالمت نا.  ارین در من واسه رو های باز سیخس نیا  عمته گامبو-  

 جان ذهنمی تو حرفا و تصورات اون دوباره نداشتمی سع منم بودن کرده فراموش رو شبیدی ماجرا ها بچه انگار

. رهیبگ  

 به.  داد انجام رو کار نیا ما از بهتر کردی م کار ویاستد تو اشکان با مدت هی چونی ال میدراورد رو ها نت هم کمك به

 و بود زده زل وارید بهی عصب باحالت اشکان میشد آشپزخونه وارد و میرفت دوبلکس نییپا به خنده با کرد کمك هم ما

 نیاومد خبر چه خانما سالم: گفت و کردی میتعظ و ستادیا شد بلند میکرد سالم بهشی عادی لیخ دیکشی م گاریس

  نجا؟یا

. شبید مثل میدیدی م رو تو میومدیمی وقت نه:گفت و کرد نازکی چشم پشت بهناز  

 رید صبح گفتن دنیخواب رید کمی شبید نکن داریب رو بابا و مامان:گفتی ال به رو و کردی مصنوعی  خنده اشکان

  مطب رنیم

. . .  مامان دوستی  خونه رنیم بودن گفته آره–ی ال  

. میدیچ رو صبحانه زیمی ال کمك به.  بخوابم برم خوامی م کن آماده رو صبحونه الیخیب. . .  شبید اما آره-  

 نظر به ناراحت اشکان آقا خبر چه:گفت شده گور به گور بهناز نیا اما بره شد بلند بود معذب ما جمع تو کمی اشکان

.  بود تر رهیت موهاش اشکان که تفاوت نیا با هیال هیشب قدر چه زدم زل صورتش به دیرسیم  

.اومده شیپ برامی مشکل هی یچیه:گفت و کرد خاموش گارشویس اشکان  

.کن حساب هم ما کمك رو-  

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

. ممنون-  

. رفت رونیب آشپزخونه از اشکان  

 

نه؟ مگه حالش تو خوردهی جور بدی ال گمیم:گفت بهناز زیم سر  

.نره ایمهمون جور نیا به گهید که گرفت ادی نداره اشکال-  

************************************************ 

 تا  بشه 4 ساعت بودم منتظر فقط دمینفهمی چیه درسش از نواخت روی ا قطعه و کرد جمع رو ها نت وند اسیق استاد

  بشه تموم روز اونی کالسای  همه

 بارانی ا قطرهی گاه هراز و بودی ابر هوا ستادمیا ستگاهیا تو و کردمی خداحافظی ال و بهناز با.  شد تموم کالس بالخره

 بابام و مامان از خداجونی وا.  دارم دوستی لیخ دارم دوست بارونو  من رهیبگ بارونی کاشک.  خوردی م صورتم به

. بودن گذاشته باران رو اسمم بودم اومده ایدن بهی باران روز هی تو چون اسمم انتخاب خاطره به متشکرم  

 و کردم اطراف بهی نگاهی حالی ب با بود شده خسته بودم داده تکون دست بس از داشت نگه جلومی تاکس هی بالخره

.  دادم رو آدرس راننده به  

 به بودن بستهیی لویک چند وزنه هی انگار رفتم باال کوچهیی سرباال از و دادم رو آقا اونی  هیکرا و شدم ادهیپ نیماش از

 خدای وا دهیپوش لباس آدم نیع عجب چه به افتاد نیآرم به چشمم برگشتم که نیهم چرخوندم در تو رو دیکل پاهام

. بست نقش رولبهامی ا خنده فکر نیا از کرد آدمش زندان روز هی نیای عنی  

. بهم دیرس نکهیا تا زدم زل رو روبه به میمستق  

. آزرد رو گوشم صداش  نکردم نگاه چشماش تو  

.تلفن پشتی گفتی م پرت و چرتی لیخ شبید-  

. تلخه حق حرف -  

.نه ای یبکن غلطا نیا ازی دار جرئتی شد زنم که هم موقع اون نمیبب: گفت و زدی کج لبخند -  

.دانه پنبه ندیب خواب در شتر-  

 نفسی گرم آورد کترینزد صورتشو.  میباش باهم قراره کهیی شبا واسه کن آماده خودتو برو نهیبی م داره که فعال آره-

. کردمی م حس هاشو  

ی .فتین در من با گهید که کنمی می کار.  شدم رهیخ چشماشی تو  
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ی .بکنی تونی نمی غلط چیه-  

. بشه خرد غرورت کمتر تا بزن حرفا نیا از کمتر-  

. گمشو برو-  

ی.باش خودم بغل دیبا فقط شبا توی من مال آخرش نخور حرص هه هه-  

 سالن به خودمو عیسری ها قدم با و اونور زدمش کالسورم با شد مور مور بدنم باشم نیآرم بغل تو من نکهیا تصور از

. کردند قطع رو حرفاشون من اومدن با بابا و مامان.  رسوندم  

 و  کردم بغل هم رو مامان دمیبوس رو اش گونه و کردم حلقه گردنش دور دستمو نمیبش کنارش خواست لبخند با پدرم

. دمشیبوس  

.شام ایب کن عوض لباستو برو دخترم  

. جون بابا  باشه  

 حضوری عنی کرد جادیا دلم دری ا دلهره چشمانش کردم مادر بهی نگاه مین برگشتم رفتم باال دوبلکسی ها پله از

بود؟ی چ لشیدل نیآرم  

. رفتم نییپا به و دمیکش سشوار موهامو رونیب اومدم و رفتم حموم به  رسوندم اتاقم به خودمو سرعت به  

 لیدل مطمئنم. میخواستگار ادیبیی تنها که ستین پررو انقدر گهید نه اما باشه کردهی خواستگار منو نیآرم نکنه

.  بخورمش تا کردمی می باز غذام با شتریب.  ادیب در حرصم من تا زد هم رو حرفا اون نداره ربط من به اومدنش  

. کرد جمع رو زیم جون توران کمك به مامان  

. گهیدی جا حواسش اما بود ونیزیتلو به نگاهش گرفتمی جا ونیزیتلو مقابل پدر کنار  

.  شکست رو آور خفقان سکوت اون و اومدی چای نیس با مادر بالخره  

ی .چا بهنام -  

. بگهی زیچ خوادی م بابا بود درست حدسم نیبش ایب هم تو زهرهی مرس-  

. کرد خاموش رو ونیزیتلو  

 دخترم.  شنیم مانعش زایچی بعض اما. . .  اما بذارم ونیم در باهات روی موضوع خوامی م که وقتهی لیخ زمیعز باران-

 نیا از دارم دوست اما بگم رو حرفا نیا بهت که ستینی ازینی هستی خانم خودتی برا وی شد بزرگ گهید تو

ی .ایب کنار باهاش تر راحت تای بش آگاه زودتر تیوضع  
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. بگه خوادی می چ بابا نمیبب نبود دلم تو دل  

 عمو زن و هست هم بهزادت عمو نظر نیا کهی دونی م کردی خواستگار من از رو تو شخصا امروز نیآرم جان باران-

ی لیدل کنمی نم فکر که تو مونهی م نیراض بزرگتم مادر و پدر میهستی راض مادرتم منو هیراض تیوضع  نیا از متمیمر

 زن آخرشی نکن چهی کن مخالفت چه هم تو کنهی می راض پدرشو زهرهی باش داشته نیآرمی  خواسته کردن ردی برا

. . .  دارم اعتماد بهش من چونی نیآرم  

هست؟ی ادیزی دخترا با اون بابا اما-  

. . .  نیا اما کنه اشتباه ممکنه شیجوون تو جوون خوب-  

. تمومهی چ همه خوب.  موافقه بابای عنی دنیلرز به کرد شروع بدنم مینشن رو پدری حرفا هیبق گهید  

. دمیفهمی م چشماش از نویا بود کرده سکوت بابا خاطره به اما مخالفه مامان دونستمی م.  دمیدیم شده تباه مویزندگ

؟ی چ بزرگ پدر  

  رفتم باال دوبلکسی ها پله از

 برو بهنام: گفتی م که مامان جواب در و ومدین دنبالم بابا رونیب زدم خونه از برداشتم کولهمو کردم عوض لباسامو و

.باشه تنها کمی بذار:  گفت دنبالش  

. رسوندم بود شاپی کاف پشت که قیشقا پارک به عیسر خودمو  

 نیآرم با ازدواج بهی راض  من کنهی م فکر بابای چی عن. ی زدم زل زییپای نارنج و زردی برگها به اشکبارمی چشما با

. گرفت همیگر زدیم حرف موردشون دری ال کهیی دخترا و نیآرم آور چندش حرکات ادی با دوباره.  شمیم  

 در واسه رو بارون دونمی م ممنونم کمکت از ایخدا.  ختمیری م اشك باران همراه من و گرفت دنیبار به شروع بارون

.شکر رو قدرتت ایخدای . دیآفر نوازشمون و مای ها اشك گرفتن آغوش  

 تو مدت همه نیا منی عنی بود 20.00 ساعت.  کنم هیگر تا کردی م بیترغ شتریب رو من و شستی م هامو اشك بارون

ی فضا قدر چه.  بودم شده تر سبك بارون ریز اومدم خودم به پاهامی خستگ از.  زدمیم قدم داشتم و  بودم پارک

ی ها چراغ و بودن انداخته هیسا مکتینی رو بری مجنون و دیب درخت رفتمی شگیهم مکتین سمت به کهیتار پارک

ی ها درد همدم دهیپوس مکتین اون بود شده گم آنها برگ و شاخ انیم در داشتندی فانوس حالت که پارک بلند هیپا

 در روشنی گاریس و.  بود گرفته دستاش ونیم سرشو و بود نشسته روشی پسر دمیرس مکتین کنار به  بود من

. بود دستش  

. آقا دیببخش-  

بله:گفت حالت همون به-  
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. دینیبش اونطرف دیبر شهیم-  

( نه گفت راحت چه) نه-  

  منه مال دنگشم دو بابامه مال آره: گفتم و شدمی عصب حرفش از. باباته مال پارک–.  منهی جا نجایا آخه-

. شو بلند حاال  

 پارک نیا به بودم ناراحت وقت هر من که درسته حاال همهستی برا پارک  گفتمی م زور چرا خوب.  نشم بلند-

 روش تیمالک حسیی جورا هی یول منهی برای صندل نیا بگم تونستمی نم اما نشستمی می صندل نیای رو و ومدمیم

ی .کنی م فرار چرا حاال- گفت که برگردم خواستم داشتم  

 به.  ادیب بند نفسم بود كینزد افشیق دنید با اما کنمی خال سرش هاموی دل دق تمام تا برگشتم بودی چ منظورش

 و شد بلندی صندلی رو از  کنمی م نگاه بهش دارم دیدی وقت  دمیترس ازش ادشیزی خوشگل از که بود خوشگلی قدر

.نشستم مکتینی رو به کردمی م تماشا رو رفتنش که طور همون آهستهی ها قدم با زد قدم  مخالفم جهت در  

 کنم فکر که داشتی مشکی  دهیکشی ابروها.  بود نجایا همی الی کاشک. دید پسر نیا صورت تو شدیم قدرتتو ایخدا

 هوس وی ا غنچهی ها لب و كیکوچ دماغ با که داشتی ا دهیکش وی مشکی چشما.   بود دهیکش توش هم مداد

. اومدم خودم به پسر تا چندی صدا با.  رفتینم چشمامی جلو از جور چیه افهشیق چرا.  داشت تناسب زشیانگ  

  ستادمیا شدم بلند بودن پسر تا چند سرم پشت.   شتیپ امیم خودم ؟ گذاشتن کارت سر خوشگله -

. کلهیه و سیف نیا عاشق نیام بگو بهش شهاب–  بهم؟ی دیم لباشو نیامی وا-  

. درد از کرد غش چارهیب. . .  به زدم لگد هی که جلو اومد حرفم با پسره راونیبگ لب نهنهت از برو-  

ی  افهیق اون با بودشهابم زده زل بهم درشتش وی ا قهوهی چشما با.   بود شاپی کاف تو که بود پسره همون نیام -

بود زده زل بهم چندشش  

ی . زد دوستموی چ واسه پررو بچه-شهاب  

. رمیگی م حالشو االن خودم-نیام  

 باشه پارک تو شب موقع نیا آدمی وقت بچش حاال خانم باران دمیدوی م وجودمی  همه با کردم فرار که سمتم اومد

  گشتمی م بر عقب به لحظه چند هر دمیدوی م سرعت به  رنیگی م اشتباهت ابونیخ بدی ها زن با گهید نهیهم

 راست سمت دمیچیپ و کردم عوض رو راهمی فور رهیبگ منو پشت از بود ممکن لحظه هر بودن دنبالم  نیام و شهاب

 با خوشگلم پسر همون بغل تو دمید اومدم خودم به  دمیچیپ خودم به پام درد از کردم برخوردی کیبا شدت به که

. بغلش تو ترافتادم بد و نتونستم درد شدت از اما برخاستم جام از خجالت  

.داشتم کم نویهم: گفت و زد کنار منو تیعصبان با  
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.افتاد شیورزش کلیه و ستبری ها نهیس به چشمم.  لباساش تکوندن به کرد شروع و شد بلند جاش ازی فور  

 آخه بودم خونه االنی کاشک. نزنن دست بهم کنم خواهش ازشون و کنم هیگر داشتم دوست دنیرس هم نیام و شهاب

ی .کردی نم قهری مردی م دختر  

. بود دور شهاب و نیام نگاه از که  دوختم پسرخوشگله همون به ملتسممو نگاه  

ی  دستهی رو  هم خوشگله پسر  طرف اون زدم دستشو خشونت با منم شونم به دستشوزد نشست نیزمی رو نیام

 برو گفتم که من: گفتم و نیام طرف به برگشتم کردی م کمکمی کاشک اما دمیکشی م خجالت ازش بود نشستهی صندل

. کن کار تا هزار مامانت با  

. ترکهی م االن گفتم که شد قرمز انقدر حرفم نیا با باالها اون بره خودش با منو ادیب پرنده هی داشتم دوست  

 ازم نکهیا از بود خودشی وا.  بشکونمی کی اون مثل دستتم نیا دیبا حتما ستین اهلشی نیبی نم مگه الشخور -

شدم خوشحال کرد تیحما  

. رمیبگ حالشو دیبا زنهیم حرف بد کممی نجایا تو شب موقع نیا آخه گفت و کرد من بهی نگاه و افتاد من من به نیام  

  حالتو من تا چشمامی ازجلو گمشو نشدم بلند تای بزن ناخنك بهش دیبا تو بود نجایا شب موقع نیای ک هر مگه -

.  نگرفتم  

. سمت اون رفتی فوری حرف چیه بدون نیام  

؟ی کنی م کاری چ نجایا: گفت و کردی م نگاه پسره به شخندین با که شهاب  

؟ی من مفتش-  

. رونیبی زد خونه از باز دمیشن سهند از خوب آره-  

. کرده شروعش مهسا شده شروع دیجدی باز هی-  

ی !کس بهی نگ: گفت و کردی ا اشاره من به شهاب  

.چشمام جلو از شو گم برو:گفت  هم خوشگله پسر  

مرامتمی  مرده کشته:گفت و زدی لبخند هم شهاب  

 الزم بگو بابامم مامانمو به. کن جمع حواستو دمیم جرتی کنی ادیزی خور گهی سر نیا از ضمن در بابا گمشو برو-

.خوشم اونا بدون من باشن من نگران نکرده  

ی م تو نکنه: داد ادامه رو سهند حرفی  ادامه نیام  نکنه ای. یفروشی م نیا خاطره به قتویرف پسر اما. قربان بله واو-

ی.باش باهاشی خوا  
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 خوش بهش شتریب باشه من با اگه نیباش مطمئن نکهیا دوم.  نینزنی ادیز زر پس ندارهی ربط چیه شما به نکهیا اول-

.دیش گم چشمامی جلو از پس شمیم سگ دارم نکهیا سوم.  گذرهی م  

ی  همه چرا دونمی نم هیچ اسمش دمیفهمی م کاش گرم دمش بابا بودم رفتنشون گر نظاره رفتنی لیمی ب با جفتشون

.  بردنی م حساب ازش نکهیا مخصوصا نشست دلم به حرکاتش  

 کردم حس رو خون مزه که انقدر دمیگز دندون به لبمو اما بزنم ادیفر خواستم دیچیپ پام دری بد درد اما شدم بلند

ی گاریس شیآتی قرمز از  کشوندمی م خودم دنبال پامو. ستدمیا درست  شدم بلند و دادم میکنار درخت به همویتک

. دمینترس ازش چرا دونمی نم سمتش به رفتم شمشاداست پشت اونطرف که دمیفهم  

. آقا دیببخش  

نبود تو به کمك قصدم –. کمکتون از ممنون –.  شنومی م-  

ی مشک راهنیپ هی با بود دهیپوشی دودی آب نیج شلوار ه. ی بده نشونی العمل عکس هی حداقل خوب احساسی ب چه وا

بود پیت خوشی لیخ.  بود باز اولشی  تادکمه چند که  

ی م دنبالش چالقمی پا اون با بودن دومتر کدوم هری بلندی ها قدم عجب شد دور ازم بجنبم خودم به اومدم تا

 حسابت کهی پسر دنبالی افتاد باران سرت بر خاک داشتم کارشی چ دمییدوی م دنبالش چرا من.  آقا آقا دمییدو

 نهی وای .چلغوز نیا دنبال حاالی دادینم روی پسر چیه به کهی هستی دختر همون توی . شد بدبخت انقدر. کنهی نم

.بره قربونش مامانش. خوشگلهی لیخ ستین چلغوزم نیهمچ  

  آقا.  شمیقدم چند دمید اومدم که خودم به

 هم گهیدی دخترا وقت اون چون ننیبب هم با رو شما و من ادینم خوشم اصال خانم نیبب:  گفت و برگشت عقب به

 و شهاب  من ادینم خوشم جماعت دختر از من کنم راحت التویخ بذار اصال آوردن دری باز پررو به کننی م شروع

 رفهمیش سراغت انیبیی نجایا گمی م زنمی م زنگی ایب دنبالم اگهی بش چمیپاپی بخوا تو که اونور نفرستادم نویام

 شد؟

.  ومدیمی خون چه ازشی وا دمیکش لبمی رو دستمو دوخت لبام به کششو سر و مغروری ها چشم  

ده؟یجدی  وهیش-  

؟یچ: گفتم تعجب با  

نه؟ توجه جلب راه:گفت  

ی دوستا اون مثل هم توی . زنی م حرف من مورد دری طور نیا کهی هستی کی کرد فکری عوض آشغال شو خفه-

ی.هست تیعوض  
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ی طور نیا من با کهی هستی دختر نیاول توی دونی م: گفت و کرد کج صورتمی جلو سرشو و برداشت جلو به قدم چند

 حاال کرد گم خونهشونم راه که آوردم سرشیی بال روی اول ادمهی نفر نیدوم نه گفت و برد باال ابروهاشو کرده صحبت

. ایبش ریس بودن دختر از تا کنمی کار تو با بشم سگ نکنی کار هی  

ی کار چیه بودم پسرم -ی .دختر که فیح –.  شو گم:  گفتم و نکردی حرکت چیه اما نشیس به زدم محکم دستم با

؟ بدم نشون بهتی دختر که االنی خوای م–ی. بکنی تونستی نم  

 شد کمینزدی ای مشکی ایپرش جدول کنار نشستم زار حال با کرد اعتمادی کس به شهینم اصال اوناست مثل نمیا نکنه

 نکردن جادیا مزاحمت و رفتن اون خاطره به بود معلوم بود داده هیتک وارید به  کردم نگاه پشتمو  رفت اونجا از اما

 بزرگ بابای وا گرفتم ازش چشممو لمیموبا زنگی صدا با.  فهیحر تنه هی نفرو چند که زنهیم داد کلشیه معلومه خوب

ی .خوای م جونم ازی چ گفتم ادیفر حالت با:  زد تماس رد نویا شدینم گهید  

 گفتم هیگر حالت با بده شوهرت زور با بابات ذارمینم من منی  خونه ایب دخترم باران:گفتی ا گرفته بغضی صدا با

 به اما دونهیم هم بابام دمشید دختر تا چند با خودم.  معناست تمام به هیعوض هی اون متنفرم نیآرم از من باباجون:

.شد قطع صدا دفعه ه. یکنهی نم رد زویچ همهی ب نیا خواسته خودش منفعت خاطر  

.  موقع بد چهی لعنت اه شد تموم میگوشی باتر و  

 ندارم دوست گهید نه اما.  پسره همون سمت رفتم و شدم بلندی بدبخت با کردی می درد چه زدم پام مچ به دستمو

.بود جلو به نگاهش شدم رد آروم جلوش از بشم خرد نیا از شتریب  

؟یکرد فرار خونه از-  

. بود اخمو صورتش خواستی نم خودشم اگهی حت بود کرده اخم انقدر  سمتش به برگشتم-  

.آره-  

.درسته کارتی کنی م فکر-  

.بله-  

.اما-  

.ادینم خوشم حرفا جور نیا و حتینص از-  

.بدم هشدار خوامی م کنم حتینص خوامی نم من-  

. برو و بده-  

ی.بش آدم تا ادیب سرت بال صدتا که بهتر همونی ندار ارزششو کن ولش-  
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 بابا بهی کاشکی . گند روز چه فتم ر راه  آرومی ها قدم با و برگشتم زدمی م حرف ها بچه نیا نیع.  هستم آدم من-

.دنبالم ادیب گفتمی م بزرگ  

. ستین اونجا منی جا گهید رمینم خودمونی  خونه گهید من  

 نیماش از پسره نیماش نیآخر بودن کنه همهشونم داشتند نگه برام نیماش تا چند آژانس به دمیرس کهی ا فاصله تا

. بودم دهیرس آژانس به گهید اما شد ادهیپ  

********************************** 

.دیداری کار خانم: گفتی کی که برگردم خواستم نداد جوابی کس اما زدم رو در زنگ چندبار  

.کجاست از صدا دمینفهم اما صدا سمت به برگشتم  

باالم نیا من-  

. باال کدومی لعنت خوب  

 قدر چه پسره آقا نیا بزرگ بابا دیجد مستجر پس بود کرده زونیآو پنجره از خودشو کمر تا پسره نوریا بابا هه هه-

.کنهی م فیتعر خانواده نیا پسر تك از بزرگ بابا هم  

. ستین خونهی کس چرای ندار خبر شما آقا دیببخش-  

. هه هه بزننی گشت هی رونیب اومدن شدن نگرانتون بزرگتون بابا-  

. شناختی م کجا از منو داره خنده نیای کجا مزهی ب-  

دیشناسی م کجا از منو شما-  

بهم بود داده نشون بزرگتون پدر عکستونو-  

. نییپا امیم االن دیکن صبر: گفت و کرد جمع خودشو کمی  

. برگردم خونه به دادینم اجازه هم غرورم و دیلرز تنم باشم ابونیخ تو شب نکهیا ترس از نبود زیجا موندن گهید  

.ستادمیا بزرگ بابای  خونه در پشت و کردم انتخاب رو بد بدتر و بد نیب  

. رمیگی م تماس همراهشون با االن من خانم خانم-  

. کرد تحملش شدیم.  بود جذاب اما نبود خوشگل نبود بد افهشیق  چرخوندم طرفش به سرمو-  

. دمیقاپ دستش از لیموبا. . .   شونیا هستن در دم نوهتون شمسی آقا الو-  

.باباجون الو-  
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 بود بزرگم مامان مزار سر هشیگر نیآخر منه رهیتقص همهش کردی م هیگر داشت منی خدا) دختر برم قربونتی اله-

 االن صبرکن منوی کشت که تو(  بخشمی نم خودمو هرگز داشت دوستم انقدری عنی کردی م هیگر من خاطره به حاال اما

.شتیپ امیم من  

.باشه:گفتم هیگر با کردمی م هیگر منم-  

سپهر بده روی گوش-  

سپهر؟-  

.  گنیم رو من-  

.خدافظ بله-  

. شمسی آقا بله-  

: گفت من به رو و کرد قطع روی گوش بعد گفتی م چشم فقط جوابش در هم پسره  گفتیی زایچ هی بزرگ پدر

. داخل دییبفرما  

کجا؟-  

. انیب بزرگتون بابا تا مای  خونه-  

.انیب بزرگم پدر تا کنمی م صبر شمینم مزاحم من دیبر شما امیب شما با محاله-  

.هستن هم خانوادم ستمین تنها من ضمن در سپردن من به رو شما شونیا-  

.پررو بچه.  کنه مراقبت خودت از خوادی می کی  

. دادم بزرگ بابا خونه هیا نرده در به همویتک و نشستم نیزمی رو  

.  کردی م درد قدر چه پام  

ی م حقشه اما نیزم رو نشست من خاطره به چارهیب شدمی عصبان خودم دست از نشست نیزمی رو کنارم هم پسره

. بمونه شمیپ که نکنه قبول خواست  

. دارمی درد سر چهی وا گرفتم دستام نیب سرمو  

؟ شدهی زیچ-  

.کنهی م درد سرم کمی نه-  

. براتون ارمیب قرص دیخوای م-  
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. نه-  

. ادیمی خون چه پاتونی وا-  

.هست خردی کاف اندازه به اعصابم دینزن حرف شهیم.  گفتی م راست کردم پام بهی نگاه-  

باشه:  گفت و انداخت نییپا سرشو-  

. کردم مرگی آرزو درد از اما دمیکش روشی دست  

************************************** 

 بود رفته در پام دکتر میرفت اومد که بزرگ بابا شبید بود شده کمتر پام درد نبود اتاق تو کس چیه کردم باز چشمامو

.  داشتی درد چهی ول انداختن جاش برام  

.  دوختم در به رو نگاهم دری صدا با  

.بخور سوپو نیا بابا ایب بارانی شد داریب-  

. بابا نکنه درد دستت:  گرفتم ازش بشقابو نمیبش تختی رو تا کرد کمك و نشست تختمی رو  

 کنارم زیمی رو سوپو بشقاب.  بود زشتی لیخ رفتارم خوامی م معذرت زیچ همه خاطره به شد اشك از پر چشمام

.کردم هیگر بغلش تو برام بودی امن آغوش چه کردم بغلش و گذاشتم  

 میتصم بالخره  کردن فکری برای خوب فرصت و بودی خوب اوقات نرفتم دانشگاه به و دادمی لیتعط خودم به هفته هی

 رای مادر وی پدر احساس من که بود نیا لشیدل دیشا بود نشده تنگ براشون دلمی ول کنمی آشت مامان و بابا با گرفتم

.  نکردم حس و نشناختمی خوب به  

 نیآرم که شد نیا بر قرار و شدن دعوت بزرگ پدر طرف از بهزاد عمو خانواده و مادرم و پدر منی لیتعط روز نیآخر

 اگر کنم ازدواج باهاش من  کنه جلب رو من تیرضا بود تونسته اگه موقع اون تا ادیبی خواستگار به من دانشگاه از بعد

ی برا بفهمه نکهیا از ترس و بزرگم پدر احترام حفظ خاطره به همه کنهی نم جادیا مزاحمت منی برا گهید نتونست هم

. کردن قبول مویتصم نیا دنیکش نقشه مالش  

. بشم نیآرم زن که بود محال من دمیخندی م ها صحبت نیای  همه به دلم تو  

***************************************** 

ی.کرد خفهمون باران-  

ی  .بود دهیند حاال تا بود خوشگل قدر چهی دونی نم بهناز آخه-  

. دارم بچه و زن من بابا بودی طور هر حاال-  
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؟؟ حاال تای ک از-  

.شده عاشق که موقع اون از -  

.بهناز گهیمی چی! ال-  

. شده عاشق خانم. داده دستش کار ریام پسرهی چیه-  

.بهناز سرت بر خاک-  

. کن نگاه عکسشو ایب-  

.نشستی م دل به و بود نمك با پسره افهیق دستم داد شویگوش  

.مبارکه-  

.داره کش موضوع فعال بکنه عالقه ابراز ادیب که ستین نیآرم مثل نیا نزن زر-  

. ومدهین خوشش تو از دمیشا-  

.استیح با بچهم خانم باران نه-  

.دیخوری م بهم قدرم چه-  

. کرد پرتابی ال طرف به رو مبل کوسن  

ی. شد عاشق نگوی کشی م رو مردم پسره ناز انقدر چرا گفتم سر بر خاک هه هه-یال  

ی .گی م راست بهناز-  

. ارمیب در حرف خودم واسه ستمین که خر آخه گمی م دروغ نه-  

  هه هه ستمین خری نفس به اعتماد چه بابا-

  هه هه-

.دیببند رو شتونین جفتتون-  

.کارستی چ پسره حاال-  

دانشجو-  

ی .ا رشته چه-  

.محض كیزیف-  
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.نمیبب بده عکسشو گهید بار هی بهناز واو-  

. خانمی ال شد تیحسود شدی چ دمینم ا-  

. گهید آرهی . . . خونا درس بچه اون از دمیند نکشمیع تازه! نه ای  کرده باز فرق نمیبب خوامی م خره نه-  

. کشمی م رو تو منی ال-  

ی بخت بد هزار با زدش و دیکش موهاشو وی الی رو افتاد چاقش کلیه اون با بهناز بجنبونه خودش به اومدی ال تا

. کردم جداشون  

.دمایم جرتی الی کن صحبتی طور نیا ریام مورد در گهید بار هی-  

.ستین بلدی چیه خونده درس بس از که اوناست از نیا بابا  مردم پسر خاطره به وا-  

.بلده همی لیخ اتفاقا-  

. داره نکته که اونجا مخصوصا کن فیتعر االنو تا تیدوست اول از سانسور بدون داد لو خودش ااااا-  

. ایافتاد راه هم تو خانم باران-  

کلك؟ هیچ اسمشی نگفتی . افتاد راه معلومه خوب: داد ادامه و داد گردنش بهی قر  

.دونمی نم-  

. سرت بر خاک-  

  چرا؟ ا-

ی.شل قدر چه تو آخه گفتمی م واست رشیز لباس رنگ تا االن بودم توی جا اگه من بابا-  

.تیتربی ب-  

.نایا مامانمی وا-  

. رونایب کشمی م جات هی از رو ریام که نکن تیاذ منو دوست گنده بهنازی هو-  

. طلبمی م فیحر بابا نه-  

. الیخی ب ها بچه-  

.اومد خوشش من از خواستو خدا دیشا نمیبب رو پسره مشتاقم بهناز گمیم-  

.ننشست دلم به شیشوخ اما کنهی می شوخ داره دونستمی م ومدین خوشمی ال حرف نیا از  
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.قیشقا پارک میبر میبپوش شو بلند تو مال بابا نترس-  

.نگفتمی زیچ که من  

  زدی مرموز لبخندی ال

. ادیب اونم تا  ریام با بزنگم نیبذاری ول میپا من آقا-  

.میباش مشغول هم ما تا ادیب دوستاش با بگو پس-  

. نیدار تفاوت آسمون تا نیزم خورهی نم تو به کالسشون-  

. نیدهات انقدری عنی-  

. کنهی م شروع داره اون باران کن نگاه-  

 ادیب: گفت رویام به زد زنگی فور بهناز.  دیایب دیش بلند هم شما پارک رمیم من گفتم و آوردم در کمد تو از لباسام

. میهست همراهش هم ما پارک  

****************************************** 

.میشد ادهیپ همه و دادم رو رانندهی  هیکرا  

.میکردی م حسابی ذاشتیم-  

.بابا برو-  

. داشتمی ا دلهره چه قلبم رو گذاشتم دستمو-  

. ریام به بدم تا من بده گالتو شاخه از دونه هی باران-  

.باران بهش نده بابا برو-  

. سوزی می داری ال هیچ-  

. کننا جمت نیزم رو از کاردک با تا زنمتی م نیهمچ-  

. نیایب کوتاه خدا ترو ها بچه-  

. بهناز ایب رونیب دیروکشی کی بود دستم کهی سرخی ها گل انبوه ونیم ازی ال  

ی.مرس جونی الی تک شم فداتی مرس: گفت و گرفت دستش از رو گل بهناز-  

. بود حال با شونیدوست دنی می آشت بعدش نداختنیم کل هم با هیثان هی  
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.داشتم دلهره انقدر چرا دونستمی نم بودی ا قهوه شالمم دمیپوشی ا قهوه نیج شلوار هی با کوتاهی مشکی مانتو هی  

 اونجا اون گفتی م بهمی  ک. یدنشید دوباره به داشتمی خودیب دیامی شگیهم مکتین طرف میرفت آروم ها بچه با

. ستادهیا  

. نبودی کس میدیرسی وقت اما  

. . .  شده عاشق بار هی بچهم رمیبمی اله-  

. . .  آشغال شهاب و نیام اون نبود اون اگه روز اون  کنم تشکر ازش خوامی م فقط من بهناز کن بس-  

.کنم كیکوچ خودمو خواستمی م چرا پس بودم کرده تشکر ازش من اما  

. نیامی گفت آخ-  

. رمیبگ نویا حال من  شاپی کاف میبر نیایب ها بچه-  

. ادیم ریام االن الیخیب-  

. . . ریام نیا با رو ما  هم تو بابا-  

.هیک پسره اون اوناهاش ا هست که نهیهم-  

. میستادیا همونجای ال منو اما رفت سمتش به بهناز  

. بهناز بدبختت سر بر خاک-یال  

.هوله نیا چرای ال گمی م-  

.خوشگله پسر اون دنبال دمیدوی م خودم که افتادم شیپ هفته دو ادی لحظه به  

ی لیخ اما خوردی نم خونا درس بچه به افهشیق.   دنیرس ما به پسره تا دو اون و بهناز.  دادم تکونی سر تاسف با

 وی ال بردم پناهی شگیهمی صندل به من کردی معرف دوستشو ریام.  میکرد سالم گهید هم به نکهیا از بعد بودی خاک

 نفر هی کهی سر هر کردمی می باز دستم تو سرخی ها گل با.  رفت ریام با هم بهناز گرفتند گرم هم با رضا ریام دوست

 اومد ربع هی از بعد من شیپ ایبی دی م افتخار اگه که زدم رایالم به اس ام اس ه. یانداختی م کهیت جور هی شدیم رد

 تا ده به رضا سگ خدا به شهره نییپا پسری چ هری فدا من هیپسر عجب بابا: گفت کنارمو انداخت کولهشو شمیپ

. کرد فیتعر برامی چی دونی نم داره شرف نجایای پسرا  

ی .ال کن بس-  

.دستته هنوز گال که تو شده؟ای چ-  
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بهش دادمشی نم هم دمشیدی م اگه من خره-  

ی ای قاط چرا-  

. نجامیا مهین ساعتو دو االن امیم ربعه هی یگفت من به-  

  بروگمشو:گفتم و اونور زدمش دست با که کنه بغلم اومد

.میریگی م نیام نیا ازی حال هی شاپی کاف میریم باهم ادیم بهنازم حاال-  

من؟ جون-  

.تو اونم دارم تعصب دوستام رو قدر چهی دونی می شناسی م منو که تو آره-  

. شم فدات-  

. دمشیبوس و کردم بغلش خودم بار نیا  

ی حال هی یال تا باشه اونجا نیام که کردمی م دعا میرفت شاپی کاف به هم با کرد رها رو ریام و داد تیرضا بهناز بالخره

ی سر سری نگاه بود اشغال زیتام0 میرفت باال طبقه به هم با بود خلوت گهیدی روزها به نسبت  شاپی کاف  رهیبگ ازش

.پسره سمت رفت زودتر اون که بگم همی ال به خواستم افتاد نیام به چشمم که انداختم اطرافم به  

. زدی م تر تند قلبم بود زده جانیه وجودمی  همه  

 سرشو اونم کرد نیام بهی ا اشاره ابرو با دوستش زدی م حرف داشت گهید پسره هی با میرفت نیام سر باال هم با

.کارداره باهات دوستم:گفتم  کردم بهشی اخم منم کرد برعکس شویصندل و کردی ا خنده دید منو تا بگردوند  

 شد بلندی صندلی رو از و گذاشت پشتش دستشو نیام زد نیام بهی گردن پس هی بود نیام پشت بایتقر کهی ال

. شد بلند جاش ازی نگران با هم دوستش  

.چته هو-  

 با که زنمتی م نیهمچ بدی  دفعهی خوردی گردن پس هی دفعه نیا نیببی خوردی ادیز گه شیپ شب چند دمیشن-

.کنن جمعت نیزم رو از کاردک  

.بابا نکن زر زر -  

. ستمین تو مثلی خر نرهی بابا من  

 از نویامی موها منمی ال صورت تو زدی لیس هی هم نیام انداخت صورتش تو تفی ال که گرفت رو رایالم دست نیام

 شد دعوا خالصه صورتش تو زد فشیک با بهناز که نیام سمت اومد دوستش نیام دل تو زد لگد هی یال گرفتم پشت

ی کی زدمیم من لگد هی نیام رو افتاد و درآورد کولش تو از کوشوینانچی ال بودن زور اونا اما اونای کی میزدیم مای کی
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 ما تونستنی نم کردنی می کار هر اما بودن دورمون شاپی کاف سیرئ لیسه با و بودن باال طبقه که اونا خالصهی . ال

. کردمی خال نیام رو شبو اونی  نهیک تمام منم کنن جدا هم از رو  

 بزنه نویام دوباره خواست نیام دوست به زد دونه هی و نرفت رو ازی ال اما داد هولش و روگرفتی ال دست دوستشم اون

 بهناز.   خوشگله پسر همون به خورد چشمم من طرف اون رفتی ال تا طرف اون کرد پرتش گرفتو مانتوشوی کی که

.بودند افهشیق کف تو هم اونا  میبرگشت طرفش بهی ال و من که دیکشی سوت ناخداگاه  

 پاتوی بروسلی ه: گفتی ال به رو کرد بلندش و گرفت و نیام دست میاومد خودمون به همهمون خوشگله پسری صدا با

ی.گذاشت حدت از فراتر  

رمیبگ حالشو دیبا درآوردهی باز پررو کنار بکش ندارهی ربط تو به بابا نه-  

. ایب کوتاهی ال:  گفتم و گرفتم روی ال دست بود کرده کمکم پسره اون  

.خدا بهی دختر که فیح:گفتی ال به رو نیام  

  دیدختر که فیح گهیم خورده کتك:گفت و کرد رو بهناز و من بهی ال

 نیام ستمین دختر من کن فکر تو االن نهی کردی می غلط چه مینبود دختر اگه مثال: گفت و برگشت نیام طرف به

 چارهیب کردم نگاه بهناز به بود ستادهیا همونجوری ال اما رفتی ال طرف به و دراورد خوشگله پسر دست از دستشو

. گرفتن رو نیام و اومدنی فور نیامی دوستا بود دهیترس  

 دخترا با  اصوال ستین شیحال که دوستت نه؟ شد تیسرد شب اون نکهیا مثل تو: گفت من به رو خوشگله پسر همون

.شما و دونمیم من دیبکن غلطا نیا از گهید بار هی اما ندارمی کار هم  

. میبود ما فقط بود شدهی خال باالی  طبقه بود شده خلوت برمون و دور  

 و بود نشسته ما مقابلی صندلی رو دمید رو خوشگله پسر کهی موقع همون از  پسره هی اما بودن آشنا برام همه

ی م خوردش گرهی ها ابرو از.  آوردی م لب بری لبخندی گاه و کردی م نگاه رو ما و بود گذاشته چونهش ریز دستشو

 طرفو گنی م  میدار کار سرو نفهم مشت هی با میبر ایب:گفت و دیکش دستموی ال.  مغروره و قدی آدما اون از دیفهم شد

. بدتره اون از اوضاعش نیا. . .ا ماشا بشناس دوستش ازی بشناسی خوای م  

کو؟ بهناز-  

.نییپا برو گفتم کنهی م سکته داره دمید-  

 روی ها گل داغونی اعصاب با و بود نشسته نییپا طبقهی های صندل ازی کی یرو بهناز نییپا میاومد ها پله از سرعت با

. کردی م پر پر و زیم  

.شده شلوغ انجا قدر چهی دار کاری چ گال بهی هو-  
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ی.سالمی ال-  

. بابا آره-  

باران؟ی چ تو-  

.کنهی م درد دستم-  

نم؟یبب-  

. بردم طرفش به دستمو  

. باالتر بزن نشویآستی ال-  

. کن صبر-  

.بزن باالتر بابا-  

. رهینم باالتر-  

  شیزد باحالی لیخی ال-

ی .بستن تا سه: گفت بود ستادهیا باالسرمون که لیسه به رو و زد بهمی چشمک دونمی م-  

.هوا نیا تو-  

. چسبهی م آره-  

. میکن زیتم رو باال میخوای م باالست کدومتون فیک فقط باشه-  

.میگرفت نویام حال اومد خوشت لیسه حاال هیال فیک-  

. کلفت گردن و خرابن کلهی لیخ دوستاش دیفتین در نیام نیا با اما آره-  

  ه؟یچ اسمش کرد بلندش گرفت نویام دست که پسره اون خان لیسه: گفتم و ایدر به زدم دلو

. بله هم شما ا-  

. شدم کنجکاو-  

. مخالفه دختر قشر با اصال دهینم روی دختر چیه به-  

ه؟یچ اسمش بگو حاال-  

نیشرو-  
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. رفت غره چشم بهش همی ال بهنازی پهلو رو زدم آرنج با خوشگله خودش مثل اسمشم ا-  

 در نایا با ها بچه: گفت کردی م جمع زویم روی  شده پر پری ها گل که طور همون لیسه نگفتی چیه گهید چارهیب

.داره ها دختر ز ای ادیز تنفر نداره رو دخترها دنید چشم هیخطری لیخ پدرام دوستش اون بود گفتن من از دیفتین  

. تر خوشگلی ول بودی ته نیع افهشیق بود خوشگل اونم آره-  

ی .کرد آگاهمون که میممنون لیسه-  

.رفت و کردی کوتاه میتعظ ها خانم کنمی م خواهش-  

.کنهی م کار چرا خوبه شیمال وضع نکهیا با موندم منی ول مودبهی لیخ گفت بود دوخته چشم لیسه به که بهناز-  

. جونت ریام به چسب به تو چه تو به-  

.داد نجات سهند و نیآرم دست از منو شب اون که بود پسره همون نیشرو ها بچه-  

ی. چ:گفتن هم با جفتشون  

ی کار باهات که نداشته حال شبم اون تازه نداد محل که اون براشی ببر گلی خواستی م تو وقت اون سرت بر خاک-

بود؟ نیام پشتی طور چهی دیند نکرده  

نمیبب نیآرم مثل نویشرو نداشتم دوست. . .  اما گفتی م راستی ال-  

.شه درست گهید دردسر هی ندارم دوست میبر دیش بلند حاال خبرتونه چه-  

.شهینمی چیه بابا نه-  

. گهید نیش بلند دیخر برم دیبا منم دیش بلند ها بچه های صندل اون رو نشستن نییپا اومدن اوناهاشن-  

؟ی چ دیخر-  

.دمینخر لباس هنوز من رانیا ادیب قراره سپهری آقا پسر بابا-  

مبارکه به به-  

. سپهری اقا پسر ای ریام ای خره:گفت و گرفت بهناز باسن ازی شگونینی ال  

.جفتشون:گفت و کردی ا خنده بهناز-  

.مینگفت ریام به اگه-  

فروش آدم-  
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. دیایب هم شما کنم ماهو نیا حساب رمیم من باشه گفتم و شدم بلند   

  ایب بکنو ماهو نیا حساب برو بدو بدو بارانه نوبت ماهه آخر آره آهان: گفت و کوبوند بهم دستاشو بهناز

. بکنم خواستمی م کارو نیهم منم خره خوب-  

. بود من نوبت االنم میدادیم روی خوردی م کهیی زایچ پولی ال و بهناز منو نوبت به ماه هر  

. شلوغه لمیسه سر امیب برمو من تا دینیبش شما پس-  

. باشه-  

 که ستادمیا خوشگله پسر پشت بود خوشگله پسر همون با صحبت مشغول که لیسه سمت رفتم آهستهی ها قدم با

. ومدمیم منی گفتی م خانم باران به: گفت لیسه  

ی . بگ بهم رو ماه نیا حساب خواستمی م جون لیسه ممنون-  

. کن صبر لحظه چند-  

.باشه-  

. بدم انجام رو کار نیا بتونم بدونم دیبع من خان نیشرو-  

 اگه اما لجی  دنده رو رفته نه بابام اما مخالفه مامانم دونهی نم نویا اونکهی  منی  ساله چند قیرف مثال تو لیسه نیبب-

 رو زدی ال نیح نیهم در کنه تموم کارو بفرستم روی کی من تای بد خبر من به دیبا تو فقط حله بفهمه رو موضوع نیا

 بهناز و من:گفت نویشرو واسه کرد نازکی چشم پشتی ال سمتم به برگشتن پسره اون و لیسه  باران: گفت شونهمو

. ایب شد تموم کارت هم تو کرده گم پولشو فیک بهناز.  ایب هم توی شگیهمی همونجا میریم  

. بهم نیبد خبر نیکرد داشیپ باشه-  

.دیبد خبر بهم نیکرد دایپ اگه هم شما لیسه آقا:گفت لیسه به رو بعد  

! یدیم بهم قدر چه کنم دایپ اگه باشه: گفت و زدی لبخند لیسه  

.ماچ ه:یگفت لیسهی کارکنا ازی کی  

 نیزم با قبلش اگه البته ریبگ اون از برو بهنازه پوله فیک گفت خنده با همی ال دنیخند به میکرد شروع من و لیسه

. نکنه تیکی  

.خودته مال کردم فکر شدم الیخیبی گیم راست:گفت باال برد دستاشو پسره  

ی .بای با لیسه: گفت و کرد جا جابه دوش رو کولهشوی ال-  
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ی.با-  

 اما.  دمیکش نشون و خط براش سر با منم کردی بای با باال برد برام دستشو و زدی مرموز لبخند و زد بهمی چشمک بعد

.دیخند فقط اون  

ها؟ نره ادتی لیسه: کرد شروع دوباره بعد لحظه اماچند  کنهیم نگام داره  نیشرو دمید برگشتم  

منما؟ نفهمه اما زنمینم دوستم نهیس به رد دست من نیشرو باشه-  

. بگو منم حساب گرم دمت بابا باشه-  

نداره قابل-  

.چرخهی م من پیاک رو شاپتی کاف دونمیم که من بابا نزن ور-  

. بله اونکه-  

. تومن هفت و شصت نهصدهزارو-  

!؟ نمشیبینم من چرا پس باالست انقدر خرجش که ادیم شاپی کاف تو انقدر نیای عنی-  

 پشتت آره: گفت و زدی لبخند لیسهی کرد دایپ گفتم که روی اونی راست: گفت دیکشی م کارت که طور همون نیشرو

. ستادهیا  

 داشتن جفتشون که برگشتم لیسه سمت دوباره نبودی کس که برگشتم عقب به منم من سمت برگشتن جفتشون بعد

. دنیخندی م  

.گمیم خودتو:گفت خنده با لیسه  

من؟-  

. دیکن کمکش دیتونی م نهیا رشتهتون شما گفتم من رهیبگ ادی انویپ خوادی م نیشروی دوستا ازی کی بله-  

تازه؟ من آخه. . .   من-  

. دیکردی م کار نمیا از قبل شما-  

. ستین دادن ادی و کارکردن قصدم بشه تموم درسمم زنمی م خودم دل واسه منی ول خوب آره-  

  چرا؟ خوب:گفت نیشرو

. باشه احمقانه براتون من نظرات دیشا دونمی نم: گفتم و نباختم خودمو اما کردی لرزش دلم  

. دیبکش براش زحمتو نیا اگه شهیم ممنون رهیگ کارش طرف اما دارهی نظر هی یکس هر:  گفت و زدی لبخند نیشرو  
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. باران ننداز نیزم منوی رو: گفت نیشروی حرفای  ادامه در لیسه  

. بدهکارم بهشی خوبی لیخ که لیسه خاطره به فقط باشه-  

. دیدرخش چشماش توی خاص برق و زدی لبخند لیسه  

 گرفت من از نگاهشو اون اما زدم زل چشماش به منم کردی م نگاه بهم مغرورش و سردی ها چشم همون با نیشرو اما

 دیایب که دیلیما اگه شد تموم که کارتون:گفت من به رو داشتیبرم لیسهی جلو از نشویماش چییسو که طور همون و

.رفت شاپی درکاف سمت به حرف نیا از بعد شاپمی کاف در دم من  

 البد وونهیدی  پسره دمیند روی کس اما شاپی کاف در سمت رفتم منم و انداخت راه کارمنو خنده وی شوخ با لمیسه

 دونستمی م نشست لبم بری روزیپ لبخند کنمی م قبول لیسه خاطره به فقط بودم گفته نکهیا از گذاشته کار سر منو

. خورده حرص کمی که  

ی رو بود نشسته شناختم نویشرو دور از امای شگیهمی صندل همون سمت رفتم برنداشت اما زدم زنگی الی گوش به

 بهم و گشت بر طرفم به شدم كینزد من تا اما فکره تو دمید سمتش رفتمی وقت بود كیتار شیب و کم هوای صندل

 رفت ادمی لحظه هی که کرد مست منو نیهمچ ادکلونشی بو نشستم کنارش رفتم منم نمیبش ششیپ که کرد اشاره

. بودن دهینشن حاال تا داشتیی بو عجب نشستمی ک شیپ  

 من سمت به بدم هیتک نتونستم گهید من کهیطور مکتین گاه هیتکی رو گذاشت دستشو و انداخت همی رو پاهاشو

. بهتون دهیم خوب پولم هیچ نظرتون خوب: گفت و دیچرخ  

.امینم پول خاطره به من-  

  زدی پوزخند بعد.  لیسه خاطره به آهان. . .  ؟ی ایب کهی کرد قبولی چ واسه پس-

 کجا اون افهیق آخه بخنده افمیق به که االنه کردمی م حس ومدینم باال نفسم دوخت من به رو نگاهش بود گرفته حرصم

. دیخندی م میدستپاچگ به دمیشا کجا من  

.کنم تجربه روی کار هر دارم دوست من:   گفتم کردمو ظاهر حفظ  

؟ لیسه خاطره بهی گفت چرا پس-  

. هیریگ عجب بابا  

تو خاطره به: گفتم دیپر دهنم از ناخداگاه چرا دونمی نم  

چرا؟ من خاطره به:  گفت و کردی ا خنده  

. باشم کرده جبران روزتو اون کار خواستمی . داد جواب بدی لیخ کردم تشکر ازتی وقت روز اون-  
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؟یکرد جبران االنی کنی م فکر تو:گفت و کردی بلندی  خنده  

؟ نهیبب هم با رو مای کسی ترسی نمی راست. بله:گفتم کردمو دایپ جرئت کمی  

.نه-  

؟یدیرس جهینت نیا به طور چه-  

. دونهیم بازنده خودشو چون جلو ادینمی دختر چیهی دار تو کهی سیف با-  

. بودن کرده آب دلم تو قند کله انگار اما انداختم نییپا سرمو شرم از  

 تو منو نکهیا از غافل هم اونا بگم خواستم  میبود زده زل بهم لحظه چند کنهی م نگام داره دمید باال بردم سرموی وقت

 کرده فرار نگاهم از دونستمی م من کارت نیا ایب: گفت و ستادیا شد بلند کدفعهی اما مینشست گهید زیچ هی خاطره به

/من به شیدیمی چ واسه:   گفتمی گنگ با  

.منتظرتم4ساعت فردا-  

.دارم کالس 4 تا من:  گفتم کردموی فکرد هی  

.دنبالت امیب تا بگو دانشگاهتو آدرس خوب-  

.بده دوستامی جلو-  

.چونشونیبپی جور هی-  

بکنم؟ کارا نیا از تونمینم من شهینم-  

ی . . .خوای م مگه: گفت و زدی مهربون لبخند  

.مرد ای خانمه دوستتی راست باش دانشگاه دم 4.24 ساعت فقط باشه گفتم لبخندش ریتأث تحت-  

کنه؟ی می فرق چه-  

.امینم باشه مرد اگه اما امیم باشه خانم اگه-  

. خانمه گفت و رونیب داد نفسشو شدت با و کردی مکث  

 شد قطع صدا شدیم دایپ مگه اما گشتم میگوش دنبال سرعت با برداشتم کولهموی فور شد بلند لمیموبا زنگی صدا

 ساعتم بهی نگاه بود شده كیتار کامال هوا و بود پارکی توی کم نور کنم دایپ مویگوش بودم نتونسته هنوز من اما

 کردم شروع دوباره بود زده زنگ که بود اون نکنه بدمی چ روی ال جوابی وا بودم نیشرو با که شدی می ساعت2 کردم

 نیع دفعه هی اما بود ساکت و خاموش کردی م نگاهم فقط هم نیشرو شدیم خرد اعصابم داشت گهید لمیموبا گشتن به
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 چال تا دو دیخندی می وقت دمیخندی م منم اونی  خنده از سمتش برگشتم دنیخند به کرد شروع و شد منفجر بمب

. دادنی م نشون خودشونو شتریب چونهشی رو چال و گونهشی رو  

؟یهستی نجوریا چرا تو:گفت و زد زل بهم دیباری م ازشون شرارت کهیی چشما با شد تموم خندشی وقت  

؟یطور چه-  

ی .موند تیبچهگ عالم تو انگار-  

 خودشو بودن بزرگ و بودنم بچه خواستی م که انگار داغونه چه دلم که دونستیم خدا اما نگفتمی چیه زدموی لبخند

. بکشه رخم به  

؟ فتیک تو بندازم رو لمیموبا نوری خوای م:  گفت شدو تر كینزد بهم کمی بود دهیفهم اونم انگار  

. بنداز آره-  

 اما فمیک تو انداخت رو نور دیلرزی م دستام و زدی م تند تند قلبم بود شده كینزدی لیخ بهم کردم باز رو فمیک در

. شهینم دایپ اه:گفتم نکردم داشیپ  

 بلند بودم معذب بود شده كینزد بهم نکهیا از شهیم روشن تیگوش وقت اون بهت بزنم زنگ تا بده شمارتو خوب-

 عرق بهم کردی ا اشاره بعد شد ثابت جلوم نگاهش لحظه چند از بعد زد زنگی وقت گفتم بهش شمارمو ستادمیا شدم

 اما  کردم ویس شمارهشو.  درآوردم جلوم بیج تو از مویگوش خجالت با و کردم پاک بود میشونیپی رو که روی سرد

د؟یبگ دیکنیم لطف رو تونیلیفام:گفتم اون از قبل  

ی.سپهر-  

ی !!!سپهر نیشرو خورد جرقه ذهنمی توی زیچ هی کردم ویس رو شمارهی وقت  

؟یهست مهسای عمو پسر شما:گفتم تعجب با  

شیشناسی م:گفت تعجب با اونم  

.میهست هم با هم دانشکده میبود هم با رستانیدب آره-  

ی!لعنت-  

؟ی گفتی چ-  

ی .چیه-  

. میکردی نم باور حرفشو ما چارهیب-  
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؟ حرفشو کدوم-  

ی !چیه-  

ره؟یم. . .  اون که همونجاست دانشگاهت پس-  

؟یشناسی م آره-  

.بده ندارم آدرسشو-  

.دادم بهش رو دانشگاه آدرس ؟ شدیم مگه دمیخند بهش دلم تو  

.  بود اشکان نبود خودش اما برداشت بوق تا چند از بعد  گرفتم روی الی  شماره  

. اشکان سالم الو-  

؟ بارانیی کجا سالم-  

. بود زده زل بهم کنجکاوشی ها چشم با که انداختم نیشرو بهی نگاه قمیشقا پارک-  

. دنبالت امیب تا سایوا-  

کنه؟ی م کاری چ تو دستی الی اگوش امیم خودم نه نه-  

 به کار اومدم منم بهم زد زنگ شهینم فشیحر دهید چون هم بهناز کنه تیاذ روی ال و بهناز داشته قصد پسره هی-

. امیب من تا سایوا هم تو دهیکشی کالنتر  

خوبه؟ حالشون بهناز وی ال رمیگی می تاکس رمیم خودم من همونجا بمون تو نه-  

. دهیترس کمی بهناز اما خوبهن آره-  

اونجا؟ امیبی خوای نذارم خبری ب منو باشه باشه-  

.خدافظ باش خودت مراقب نه-  

.خدافظ باشه-  

شده؟ی چ دیپرس نیشرو شد تموم که مکالمهممون  

. شده مزاحمشونی عوضی پسرا نیهم ازی ک:ی گفتم وی صندلی رو نشستم تیعصبان با-  

. مایپسر هم مای سالمت نا-  

. گمیم دروغ مگه باش پسر خوب-  
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. ادیم خوشم شلی آدما از شتریب خراب کلهی آدما از من البته خرابه کله شما جونی ال-  

 با.  بودم نداده نشون ضعف که من اما منه به منظورشی شل از کردم حس  منظورهست دو حرفاش چرا دونمی نم

. اجازه با برم دیبا گهید من:  گفتم و شدم بلندی صندلی رو ازی ناراحت  

کجاست؟ سمت خونهتون-  

.فرشته-  

. برسونمت بذار-  

. رمیم خودم خوادی نم:  گفتم تمومی لجباز با  

ی.دونیم خودت: گفت و باال انداخت هاشو شونه  

.خدافظ: گفتم آروم  

. خدافظ نره ادتی فردا قراره-  

. بود رفته اون زدم دید رو عقب برگشتم جلو رفتم کهی قدم چند افتادم راه به و دستم گرفتم کولهموی درموندگ با  

 ببره خودش با هام غم هیبق مثل رو تازه حس نیا و بباره بارونی کاشک: گفتم خودم با و کردمی نگاهی بارون آسمون به

. رمیبم دیبا من ای بشه خرد دیبا اون غرور ای اون به عشق راه تو دونستمی م  

***************************************** 

  کردم تعجب  همی  کله سرو تو زدنیم داشتن شهیهم مثل که بهناز وی ال دنید با کالس تو گذاشتم پاموی وقت صبح

. کردم بغلشون سمتشونو رفتم دو حالت به  

   شیسر کن ولم اه:گفت کردو جدا خودش از منو بهناز

  باران روزیدی نبود-یال

ی ه: گفتم جلو رفتم من اما  خودش به بود دهیری ال جلومون دنیچیپ نشونیماش با اومده در برق ریز از پسر تا چند-

 اشکان شماره دمید اما اونا سر تو شیگوش با زنهیم االنی ال: گفتم آورد در شویگوشی ال دمید هوی نیبزن زر تر کم

 شد دعواش اشکان بعدش  رسوند خودشو ربعه هی که بود کجا نبود معلوم هم مرده مادر اشکان کرد غش و گرفت

.اومد سیپل  

. بود کرده غش اومد اشکانی وقت بهناز باران: گفت و بهناز سر تو زد دونه هی نتش دفتر بای ال-  

. میدیخند مون سه هر کهی ال به رفتی ا غره چشم بهناز  
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.نیسالم جفتتون که نهیا مهم: گفتم بهشون لبخند با  

. شد بازی کالنتر به پامون نمیا و منی شد ما عالف تو نکبت نیا پول فیک خاطره به روزید شرمنده-  

. میرفت شبید اونم میبر که بود مونده جا هی نیهم آره-  

(دنیخندی م داشتن مای حرفا از آخر فیردی  پسرا از تا چند)  

  که نبودم عالف من-

  ؟ هیچ موضوع:  گفت و انداخت بهمی مرموز نگاهی ال-

 کامل رو موضوع براشونی وقت گفتم بهشون هم رو انویپ سیتدری ماجرا  بودم نیشرو با که گفتم بهشون سانسور با

 به کردن شروع و کردن بغلم دوشون هر بعد دیماس لبم رو خنده که انداختن بهمی نگاه بهناز وی ال کردم فیتعر

 نگاه بهمون تیعصبان با هم های بعض و خنده با همهشون داشتن عادت مای ایباز وونهید به کالس کل بایتقر دنیخند

 حضور موقع بود درس نیای  واسهی اخالق بدی لیخ استاد هی میداشت روی قیموسی تئور زنگ نیاول روز اون کردنی م

  مهساسپهر: گفتی وقت ابیغ

ی . . . !الی راست گفتم و دمیپر جا از متر ده من  

ی م حفظ سکوتو دیبا کالسش تو همه بایتقر چون رونیب انداخت کالس از منو درس اون استادیی رضای آقا کارم نیا با

 کوتاه موهاش استادامون شتریب عکس بر که پیت خوش پسر ه. ی بود گفته بهم کالسشو نیقوان جلسه نیاول و کردن

.بود خشنی لیخ اما بود اسپرت خط تو شهیهم زدی م پیت هی و لباس هی جلسه هر بود  

 غرورمو نکهیا از رونیب رفتم کالس از کردمو استاد بهی نگاه غضب با و برداشتم کولهمو و انداختمی ال بهی نگاه منم

 نیهم خاطره به بود خورد اعصابم نداشتن رو من دنید چشم هاشونی بعض کهیی ها بچهی جلو اونم بود کرده خورد

.  بستم محکم رو در  

 به داشتم دوست بودی خوب تیموقع نشستم های صندل ازی کی یرو و دانشکده محوطه تو رفتم عاری ب و کاریب منم

 از افکارم کنترل اوقاتی گاه بازم اما ادیب اهامیروی تو که بودم نداده اجازه بهشی حت مدت نیا تو کنم فکر نیشرو

 اقتشیل اون بشم اون زن من که محاله نیا دونستمی م اما دمیدی م ندهمیآ همسر عنوان به اونو و شدیم خارج دستم

. بود نایبهتر  

. شدی م دایپ اوی برا هم من از بهتر مطمئنا  

 از و مکتینی رو کرد پرت کولهشو و زد بهمی لبخندی ال برگشتم عقب طرف به عجله با خورد شونهمی روی دست

ی .صندل رو دیپر پشت همون  

ذارم؟ینم تنها وقت چیه قمویرف گفتم که من ؟ی کرد تعجب هیچ-  
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؟یاومدی طور چه-  

.نمینب رو تو خدامه از من باشه گفتم منم برو هم توی نگرانشی لیخ اگه گفت اونم رونیب انداخته رو تو چرا گفتم-  

نیهم-  

؟ی زد داد نیهمچ نیا سر کهی بگی خواستی می چ بود همی فضول خاطره به نه-  

. سپهره نیشرو هیلیفام-  

؟ خوب-  

سپهره؟ هم مهسا هیلیفام خره-  

؟ی مطمئن اما آره:گفت و باال دیپری ال  

. دمیپرس ازش آره-  

گفت؟ی چ خوب-  

ی لعنت: گفت شناسمشی م گفتمی وقت-  

. خوادی نم رو مهسا اون خوادی م اونو مهسا انقدر که دهیم نشون نیا:  گفت فکرو تو رفتی ال  

.مهسا چارهیب: گفتم و باال دادم هامو شونه  

ی .مطمئن:گفت و کرد نگاه بهمی جنس بد بای ال  

. خواستمی م نویشرو منم چون نبودم مطمئن کردم سکوت کردموی ا خنده-  

ی قوس و کش بهناز کالس سر میرفت 26.24 ساعت میبود محوطه توی ال منو بشه تمومیی رضا کالس که 26 ساعت تا

بهتون؟ گذشت خوش. رونیب انداختی م منمی کاشک:گفت بدنشو به داد  

 دادم جزوه من اگه حاال حالتون به خوش:گفت دویکش گندهش شکم بهی دست بهناز میخورد اسنك تا ده جورم چه-

. بهتون  

.میریبگ گهیدی کی از میبری ال ایب نده-  

.باران میبر-  

 نیاونجوری پسرا اون از که بود معلوم هاشون پیت از شونیکی سمت به رفتم نبود کالس توی کس پسر چندتا از ریغ به

. دنیخندی م مای حرفا به که بودنیی پسرا همون اونا گرفتمی م دیبا نبودی ا چاره اما  

؟ دیبودیی رضای آقا کالس سر شما دیببخش سالم: گفتمی رسمی لیخ  
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. رونیب بندازنمون که میکنی نم طنتیش های بعض مثل که ما بله: گفت و زدی لبخند پسره  

 شیپ پسرا ازی ک.  میکنی م رو میبکن همی کار اگه میستینی موز ما آخه- گفتم و کردم بهشی نگاه تیعصبان با 

؟یدینم تو وقت اون رهیبگ جزوه ازت اومده دانشگاه دختر نیخوشگلتر نکن تیاذ حامد:گفت و کردی دست  

 گفت و کالس تو اومد کالسی پسرا ازی کی نیح نیهم در برداشتم زیمی رو از کولهمو دادمو تکون پسره واسه سرمو

ومدهین اسوندیق ها بچهی راست.  داره کارتونیی رضای آقا راد خانم:  

ی.ستیب شما کنم فکریی رضای آقا شیپ برو هم شما راد خانمی راست.  حله ها بچه:گفت دویکشی سوت پسرا ازی کی  

ی م که بهناز وی ال ازی خداحافظ از بعد ویی رضا شیپ نرفتم حرصم از منم.  دنیخند به کردن شروع همهشون

 بوق چندتا از بعد نیشرو به دمیزنگ و برداشتم لمویموبا.  دانشکده محوطهی تو رفتم دارم قرار نیشرو با دونستن

.  برداشت  

بله؟-  

ن؟یشناخت سالم-  

درسته؟ باران:گفت دویکشی ا ازهیخم  

. ذهنتون تو موندم خوب چه بله-  

 به وشاین بگم تو به مثال بشن ناراحت های لیخ ممکنه نباشه خوب اگه چون باشه خوب دیبای عنی خوبه حافظم من-

.بله: گفتم حرص با: دیشیم که متوجه باران بگم اون  

من؟ با دیداشتی کار-  

.امیب خودم دیبد آدرسو خواستمی م بله-  

. دیدار عجله انقدر که امروز به نه دیومدینم که روزید به نه هستی ا عجله چه حاال دیفتیب زحمت تو شما خوامی نم-  

. بمونم حرفمی رو خوامی م فقط ندارمی اصرار چیه االنم امین دیخوای م-  

(شهیمی خودمون زودم چه)؟یندار کالس 4ساعت تا مگه-  

. ومدهین استادم-  

. دانشکدهتونم دم گهید ساعت مین تا-  

. باشه-  

ی با فعال-  
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.شستی م رخت دلم تو داشتی کی انگار قلبمی رو گذاشتم روی گوش  

 نشستم داشت قرار دانشکدهی رو روبه کهی پارکی تو رفتم و رونیب زدم دانشکده در از باشم قول بد خواستمی نم

.ادیب تا موندم منتظرش  بزنم دید خوب رو دانشکدهی جلو تونستمی م کهی صندل هی یرو  

 منیی جلو مکتین دوستاشم کنارم نشست اومد خواستمی م جزوه ازش که حامد پسره همون  لحظه چند از بعد

. نشستم  

. شلم من گفتی م راست نیشرو ستدیای م داشت ترس از قلبم  

.دمیترسی نمی چیه از بودمی ال مثلی کاشک  

ی .بکشی غیجی بگی زیچی خوای نم: گفت کردو خم طرفم به سرشو پسره  

بکشم؟ غیج دیبای چ واسه:گفتم خونسردی لیخ  

 میبد انجام رون میتونی م میبخوا کهی کار هر و میپسر ما و کمه زورتی دختر تو و نفر كی تو مینفر 4 ما نکهیا واسه-

. 

دنیخند به کردن شروع همهشون.  متیبخور بهتو میبزن سس مثال:گفت دوستاش ازی کی  

؟ بابات ای یمامانت هیشب تو هه هه-  

؟یمن مفتش-  

.برده منو دلی جور بد ستیف آخه نه خوب-  

. بردم رو تو دل که بختم بد قدر چه من هه هه-  

  چمه؟ من مگه:گفت باال داد ابروهاشو ازی کی

 بخندم من شدی م باعث که باال بردی می زیآم مسخره طرز به پاشو و دست و زدی دور هی ستادیا جلوم شد بلند

. شدن ساکت همهشون لمیموبا زنگی صدا با بود مسخرهی لیخ دنیخندی م دوستاشم  

.بله-  

رونیب ایب دانشکدهم دم من-  

. اومدم باشه-  

کجا؟ دیپرس پسره برم که شدم بلند  

. دارم کاریی جا من گذشت خوش-  
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. دیببخش امروز بابت-  

ی ب ها بچه:  گفت حامدی دوستا ازی کی ستادهیا نیشرو کهیی جا سمت رفتم تندی ها قدم با بدم جوابشو نکهیا بدون

 بای مشک راهنیپ هی بود داده هیتک اهیسی فرار هی به بودو کرده پارک نشویماش دانشکدهی رو روبه نیشرو اومده افش

 نکنه فکر تا رفتم راه آروم  بود زده سرشی باال بهی دودی  شهیش بای دود نكیع هی بود دهیپوشی طوس شلوار هی

ی ا نقطه به مغرورشی چشما با اون اما کردنی م نگاهشی فتگیش با گذشتنی م کنارش از کهیی دخترها داشتم عجله

  بود دوخته چشم معلوم نا

   دادم دست باهاش جلو آورد دستشو کرد نگاه بهم لبخند با و گشت بر سمتم به دمیرس بهشی وقت 

نه؟ی شد معطل-  

. بودم پارک تو نه-  

؟ییتنها-  

. بودم دوستام با نه-  

. زنهی می کبود به البته قرمزه چونهت نییپا چرا-  

؟یمطمئن-  

. کن نگاه نیماش نهیآ تو آره-  

. بود کبود چونهم نییپا گفتی م راست درآوردم فمیک تو از نهیآ هی-  

ی.گذاشت جا پارک تو جزوهتونو خانم باران:  عقب برگشتم حامدی صدا با بود زده زل چشمام به  

من؟-  

.ایب آره-  

. رفتی فور و داد جزوهمو  

. االن کنهی م بدی فکرا من رو نیشرو حتمای عوضی  پسره بکشمش لحظه اون خواستمی م  

. بود شده قرمز چرا بگو پس گفت و شدم سوار منم شده نیماش سوار نیشرو  دمید برگشتم  

  کرد روشن نویماش و زدی پوزخند

. دیباری م نم نم بارون بود گذاشتهی . . . پا چونموی قرمز اون.  دیکنی م من روی فکر نیهمچ که متاسفم براتون-  

. کرد روشن ستمشویس و  
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بود پخش حال در مالیم آهنگ یه  

 بهی نگاه.  روندی می ا حرفه و آرومی لیخ دونستمی نم چراشو اما هیعصبان که دونستمی م رونیب بود زده گردنش رگ

ی ها مژه شدیم شتریب ابروهاشی دگیکش کردی م اخم شهیهم چون داشتی ا دهیکشی لیخی ابروها کردم رخش مین

 آدم نداشت حرف هاشم لب داشتی صاف و كیکوچی نیب داشت موخوره منی موها مثل کنم فکر که داشتی بلند

 گفتم ببرم نیب از نویماش سکوت نکهیای برا.  دمیکش خجالت تفکراتم از.  شدی م وسوسه کردی م نگاه لباش بهی وقت

؟یرفتی رال  

. نییپا انداختم سرمو خجالت از که.  انداخت بهمی هیسف اندر عاقل نگاه هی و برگشت  

ی.نکردی کار که تو ؟یکن نگاه بهمی کشی م خجالت-  

. نکردمی کار من هستم حرفم رو االنم-  

. هیرال پا هی خودش تهران توی رانندگ -  

. نشست لبمی روی لبخند  

 ساختمون سمت به رفت سرعت با و کرد باز رو در اومدی کی زدی پ دری پ بوق چندتا و.  ستادیا اهیس در هی یجلو

. داشتم اعتماد بهش چون لحظه هی ی واسه فقط اما داشت برم ترس لحظه هی یاصل  

 بدم ادی انویپ بهش من قراره که هیک دختر اون بدونم داشتم دوست دمینپرسی زیچ و کردم سکوت نیهم خاطره به

 دچار مهسای آور ادی با باشه منی برا نیشرو داشتم دوست.  باشه داشته دوست نیشرو رو دختر اون نداشتم دوست.

 هم ما دیترسی م ذاشتینم قرار باهاش ای دادینم نشون ما به نویشرو عکس که نبودی خودیب شدم وجدان عذاب

 روندی م داشت قرار شکلی فانوسی ها چراغ طرفش دو که شده سنگفرش و کوتاهی  جاده هی از.  میبش عاشقش

 چرا دونستمی نم شدم ادهیپی فور منم شد ادهیپ نیماش از و ستادیای ا گوشهی اصل ساختمون به میدیرسی وقت

 دیشا حامدی حرفا با و چونهمی قرمز با اما بود شکاکی لیخ نه بعد لحظه بود خوب باهات لحظه هی هیطور نیا اخالقش

. کردی م شك بود همی ا گهید کس اگه  

.دنبالم ایب:  اومدم خودم به نیشروی صدا با  

 دو ساختمون هی بود قرمز و اهیس بود شده استفاده ساختمونی نمای برا کهیی ها سنگ انداختم ساختمون بهی نگاه

یی بایز اریبسی بند بیترک شدم زده شگفت قهیسل همه اون از سالنی تو گذاشتم پاموی وقت  كیشی لیخ طبقه

ی .مشک و رهیتی طوس و میمالی صورت داشت  

. بودن رنگ سه نیا ازی کی لیوسای  همه  

. باشه توی  قهیسل محاله محشره نجایا:  گفتم و رفتم سمتش به  
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ایه حرفه دکوراتور یه کار چیدمان اما... دمیکش خودم نقشهشو اتفاقا ؟ چرا: گفت و کردی بلندی  خنده  

ه؟یمعمار رشتهت مگه ا  

؟ی دیند روزید کارتموی بگی خوای می عنی ؟ شمای  اجازه با-  

  نه؟ خوب -

؟یگیم دروغ-  

ی .شکاک انقدر چرا تو اصال بگم دروغ که ندارهی لیدل-  

. دونمینمی ول.  اخالقمه-  

. بهت زنمیم حرفمو راحت ترسمی نم تو از که من نیبب-  

.ذارمی نم سگم محل مهسا مثلیی دخترا به من نیبب شهیمی چ پارک هیقض  پس خوبه-  

. ستمین مقصر گفتم که من-  

  کنمی م باور باشه-

  میبخور ارنیبی زیچ هی گفتم: گفت و برگشت لبخند با بعد رفت كیکوچ اتاق هی داخل به

؟ بپوشم تر راحت لباس هی برم من تای باش تنها لحظه چند شهیم  

.برو که بهش دادم ب جوا سر با-  

 محو چون اومد سمتم بهی ا قهوهی چشما با داشتی دیسف پوست کهی بلند قد و الغر دختر قهیدق چند از بعد

ی وقت سمتم اومد بود توش فنجون تا دو کهی نیس هی  با رونیب اومده کجا از دونستمی نم بودم شده خونهی تماشا

 انویپ بهش من قراره که دختر اون بودم مطمئن داد دستی رسمی لیخ جلو بردم دستمو کردم سالم بهش شد کمینزد

 بود رنگیی مویل که بود تنشی ا سادهی لیخ لباس هی بودمی خودمون ادیز من دمیشا بودی نجوریا چرا اما اونه بدم ادی

. برگشتم سمتش به اومد پشت از نیشروی صدا  

ی مشک به انقدر چرا دونستمی نم بود تنش همی مشک شرتیت هی بود دهیپوش داسیآد خط هی بای مشک شلواره هی

 شدمی م جیگ داشتم بود رفته و بود گذاشته زیمی رو رو ها فنجون اومدم خودم به دختر اونی پای صدا با.  داره عالقه

. بزنه حرف تونهی نم الله اما منه خدمتکار وشاین:وگفت کرد کمك نیشرو که  

ی .جوون نیا به دختر اما-  

. کن شروع کارتو حاال خوب گهید خوب-  
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؟ینکردی معرف بهم هنوز رو بدم ادی انویپ بهش من قراره که روی خانم اون-  

. رمیبگ ادی خوامی م خودم ستین کار دری خانم-  

تو؟ی چ-  

ی.ومدینم خوامی م خودم واسه گفتمی م تو به اگه اما آره-  

.اومد خوشم شیرکیز از گفتی م راست  

. یگفت دروغ: گفتم و بهش زدمی لبخند  

.اوهوم: گفت دادو تکون سرشو  

.بودم خوشحالی لیخ نبود کار دری خانم نکهیا از.  نداره اشکال بگم کنم بغلش برم داشتم دوست  

ی کس دوستام از چندتا توو و من از ریغ به هیاتیح موضوع نیا نیبب:گفت و نشست کنارم اومد برگردوندم رومو اخم با

.دونهینم  

چرا؟-  

 خودمم نرفتم دنبالش هم حاال تا ارمینم در سری زیچ شیتئور از زدنم گام حد در اما بودم بلد رو انویپی بچگ از من-

 خوامی نم رانیا ادیم عمو گهید وقت چند هم حاال. بهشون بکنم نگاه هی هیکاف گرنه و بخونم که رفتی نم حوصلهم

. ارمیب کم جلوشون  

شششششششیع ادیم بدم شلی پسرا از انقدر-  

. بود گرفته خندم خودمم دیخندی م داشت که سمتش برگشتم  

؟ی خورد ناهار-  

نههههههههههه-  

.برامون ارنیب زنمیم زنگ االن-  

؟ی فتیم زحمت تو-  

.رمیمیمی گشنگ از دارم-  

؟ کنهی نم کار خونهت تو دختر اون مگه. منم-  

  میباش هم با وقت چند هی قراره نکن تعارف من با گهید ضمن در کردن ناهاردرست و شام حد در نه اما چرا-

توا؟ی  قهیسل دمانیچ نیای راست: گفتم و برگردوندم سرمو.  کردنی م آب دلم تو قند انگار -  
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. بگو کالسامم نهیهزی راست بزن انویپ برام کمی پاشو.  کاره نیا تو دوستامه ازی کی قهیسل بابا نه-  

. رمیگی م باهم رو همه موقع اونی گرفت ادی رو انویپ وقت هر-  

بدما؟ تونمی نم من شهیم ادیز وقت هی-  

ی.کشی می ت خونهمونی ایم فوقش نترس-  

 نهیس تو نفسمو بود روشن پشتش نشستم دمیشن خندهشوی صدا فقط داد جوابموی چ دمینفهم رفتم انویپ سمت به

 کهی وقت کردمی م حس رخم مینی رو نفسشوی گرما کنارم نشست اومد رفتمی م هم آوا انویپ با همراه و کردم حبس

. بود خوب:گفت و برگردوند صورتشو اما دیلرزی م لباش سمتش برگشتم و دمیکشی قیعم نفس شد تموم  

 تحت غرور همه اون با نیشرو که بودم خوشحال بابت نیازا منم دارهی حال چه دونستمی م شد بلند کنارم از عیسر

 دوباره نکهیای برا نبود ازشی خبر هال تو نشستم رفتم شدم بلند  کنم تشیاذ کمی خواستم بود گرفته قرار من ریتاث

خودته؟ی  خونه  گفتم شمیپ ادیب  

 نشم بابام مامانمو مزاحم نکهیای برا وقت رید و ادهیز آمدم و رفت خودمهی  خونه آره:گفت و برگشت آب وانیل هی با

ن؟یهست برادر خواهر چندتای راست. بود شده قبل مثل حالش  خودم واسه گرفتم خونه  

.فرزندم تك-  

ی.لوس چرا گمیم ا-  

لوسم؟ من-  

؟یستین-  

؟ی چ تو ستمین نه-  

رانیا ادیب خوادی م که آوشه نیهم شیکی-  

خونده؟ی چی راست-  

شده اعصاب و مغز دکتر بچهمون -  

خوب نیآفر-  

. آواست اسمش دارم خواهرم هی -  

سالشه؟ چند-  

.توا سنه هم-  
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سالمه؟ چند منی دونیم تو مگه-  

سال21 آره-  

کجا؟ از-  

.میزرنگ زایچ نیا تو مردا ما گهید خوب-  

  هه هه-

؟یخندی می چ واسه-  

.هستنی ا حرفه  باشه ها خانم به مربوط کهی ا مسئله هر تو مردا-  

. ادیم بدشون ها خانم قدرم چه: گفت و زیمی رو گذاشت دستشو آب وانیل و باال داد ابروهاشو ازی کی  

. رهیم کمیباری جاها تا بکشه پاش اگه دونستمی م کنم سکوت دادم حیترج نییپا انداختم سرمو  

؟ هیچ خواهرتی  رشته-  

ی.نقاش گفتی مخصوص حالت با-  

. قشنگه قدررشتهش چهی وا-  

. خورهی م احساساتش به آره-  

ی .ستین فرزند تك که توی لوس چرا تو حاال-  

لوسم؟ من-  

. صورتمی رو ختیر وانشویل آب دفعه ه. ی آره-  

.سپهری آقای کنی م کاری چ گفتم کنم شیحرص نکهیای برا ومدین باال نفسم لحظه هی بود سردی لیخ آبشم پررو بچه  

  دنیخند به کرد شروع

 استفاده فرصت از منم  رفت فونیآ سمت به فونیآ زنگی صدا با.  بفهمه خودشو گاهیجا تا زدم صدا قصد از شویلیفام

 اما کنهی م کاری چ خونه نیا تو قایدق وشاین بدونم خواستی م دلمی لیخ بود زیتمی لیخ آشپزخونه تو رفتم و کردم

 رو بود زیم رو کهی خی آب پارچ.  شدی م مگهی موز که اونم دمیکشی م نیشرو زبون ریز از دیبا بود الل که افسوس

. ستادمیا در پشت برداشته آب نیا از بود معلوم برداشتم  

 به آبو پارچ  پشتمه دمید که نمیبش رفتم شدم خسته بالخره ومدین کردم صبر قدر چه هر اما ادیب تا ستادمیا منتظر

نه؟ شد گرفته حالت هه هه:گفت که کردم نگاهی خال پارچ به شد سیخ نیزم و دادی جاخال که کردمی خال سمتش  
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یکنی م زیتم خونهموی نیشی م هم حاال  

. باش الیخ نیهم بهی! ک اهه  

ی .کن کاری باش داشته جون تا بخور غذا ایب-  

 غذای وقت خوردی م اشتها با اونم بود گشنهمی لیخ چون خوردم ولع با بود گرفته ریپن و قارچ ژامبون چیساندو

بدم؟ نشون بهت خونهمو میبر ایب: گفت بهم میخورد  

 حفظ رو تعادلم نتونستم و بود سیخ که اونجای رو رفت پام دفعه هی اما افتادم راه اون از جلوتری خوشحال با میبر-

 تو عمرم آخر تا داشتم دوست اما دمیکش خجالتی لیخ بود گرم وجودشی  همه بغلش تو افتادم نیهم خاطره به کنم

! دختر کن جمع حواستو:  گفت کردو بغل تر محکم منو موندمی م بغلش  

 خونهش دنید واسهی شوق چیه گهید درآورد بغلش از منو و کرد فرار ازم بازم اما کردم نگاه چشماش تو خجالت با

 انگار کردمی م نگاه شیمشکی چشما به زیچ همه به الیخیب منم بود زده زل چشمام به.  طور نیهم اونم نداشتم

.برداشت روی گوش و تلفن سمت رفت میاومد خودمون به تلفن زنگی صدا با اما  نداشت انتها چشماش  

؟ییتو که بازم-  

ی .بود پاکی لیخ هم تو که نه کردم زورت مگهی اینی خواستی م اه-  

. تو جون به آره-  

من؟-  

.کنمی م خوامی می کار هری شناسی م منو که تو-  

. نبود مهم برام کرد همی خودکش کهی دید کردی م هیگر ادیز چهرمیپر دمید ادیز ها هیگر نیا از-  

. بکنی بکنی خوای می غلط هر-  

. خبره با کارام از بابام-  

. گرفت دستاش با سرشو و گذاشت دستگاه رو محکم روی گوش  

ی.برسون منو شهی م: گفتم بهش و کشینزد رفتم  

. . .  گذشت بد بهت اگه اما باشه: گفت و زد بهمی لبخند و باال آورد سرشو  

. بود خوب همی لیخ نه-  

؟یایم هم فردا-  
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ام؟یب-  

.باش منتظرم 26 ساعت-  

کجا؟-  

.شاپی کاف دم-  

باشه-  

 انگار کرد نگاه بهمی بد نگاه هی با کردی م باز رو در کهیی آقا اون میشد نیماش سوار و رونیب میرفتی حرف چیه بدون

. شدی م پخشی تیال كیموز هی پخش از بود سکوت فقط راه نیب.  خالفکارم من که  

 نیشرو دیخر میبر بشه برگزار نیشرو داداشی مهمون خاطر به بود قرار کهی مجلس واسه تا داشتم قراری ال با2 ساعت

! منتظرتما:  گفت و زدی لبخند هی آخر در رسوند منو  

! رهینم ادمی باشه-  

ی .شناسیم منو که ارین خودتی رو بهی مهمون توی راست-   

. میدعوت ما کهی دونیم کجا از تو تازهی مهمون تا کو حاال -  

. یشناختینم منو تو اما شناختمی م رو تو من-  

کجا؟ از-  

. زد بهمی چشمک. حاال-  

. رفت و زد بوق هی اونم دادم تکون براشی دست و شدم ادهیپ نیماش از منم  

. بود اونی ها حرف مشغول افکارمی  همه دیخر طول تو  

************************************************ 

 هی  کردم جا جابه دستم در رو دهامیخر نیآرم دوبارهی عنی یوا بهزاد عمو نیماش به خورد چشمم کردم باز که رو در

 سیسرو هی و  بود زانوم تا که بوت هی با بود شدهی دوز سنگ جلوش و بود دکولته بلوزش که کوتاهی  مشک دامن و بلوز

 به هم اونا بود اومده اضافه که بود پارچه کهیت هی دامنه بهناز قول به که دیخری ل دامن بلوز هی همی  الی مشک ومیتانیت

. بودن کرده دامنش دور بندازنش نکهیای جا  

 منی عمو دختر انایک خوردم جا انایک دنید از  رفتمیی رایپذ سمت به و کردم باز رو سالن در آروم گذشتم که باغ از

 جوب هی یتو نیآرم با آبش من مثل اونم که بودی مهربون و گرم خون دختر بودی حسابداری  رشته اول سال و بود

 میکرد بش و خوش باهمی کل. کردم بغلش و سمتش رفتم عموش پسر هم بود خالش پسر هم نیآرم نکهیا با  رفتی نم

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

 بسته و کاناپه رو افتاد دادم هلش و کاناپه سمت بردمش و دمیکش دستشو نبود هیبق ازی خبر بود سالن تو اون فقط

. گرفت دستم از هامو  

ازت؟ ستینی خبر وونهیدیی کجا-  

ی .ستین گفت مامانت خونهتون زدم زنگ بار چند بودم نایای ال با-  

. بزنم زنگ بهت رفتی م ادمی یول گفت بهم آره-  

؟ی بود کجا حاال-  

. رونیب میبود رفته ساسان با-  

.مبارکه هم تو پس ا-  

. فهمنی م بابا آروم-  

؟یستین تنها-  

ی .رو ادهیپ رفتن بابام و بهزاد عمو با و باباتم رونیب رفتن ارشیک و نیآرم باغن تو مامانم و میمر خاله و مامانت نه-  

؟یکردی م فکر بهشی داشت پس-  

.بارانی خواستگار بود اومده شیپ وقت چند آره-  

.کردم بغلش محکم دوباره  

.میافتادی عروس هی جون آخ-  

.کرد انتخابی حسابدار رشتهشو من خاطر به چارهیب-  

 و نهیبی م رو ساسان نمایس رهیم دوستاش با که روز هی بود سالش 22 انایک که بودی زمانی  واسه انایک ساسانوی دوست

. گذاشتی نم شیپ پا بودهی عاد شیمال وضع نکهیا خاطره به ساسان اما شهیم عاشقش  

؟ی کنی راض رو نایا باباتی تونستی طور چه-  

. چکسیه ای ساسان ای گفتم-  

. هیجد موضوع پس بابا نه-  

.نه بابا اما هیراض مامانی نگی کس به باران من جون-  

؟یچ واسه بهادر عمو-  
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.بشه دومادم تا کنهی ط رو رستم خان7 دیبا پسره گهیم بابا-  

.رهیگی م سخت ادیز بابا اه-  

.میبد انیپا حرفامون به شد باعث مونا عمو زنی صدا  

.  میدید رو شما گلی رو مای عجب خانم باران سالم به-  

.بوده بنده ازی سعادت کم عمو زنی مرس-  

. دمشیکش آغوش در و رفتم عمو زن سمت به  

. دخترم هیچ حرفا نیا-  

.باهات دارم حرفی کل اتاقت تو میبری ایم باران-  

. اجازه با عمو زن میبر آره-  

.زمیعز کنمی م خواهش-  

 رفتمو سمتش به و زدمی زورک لبخند و سمتش برگشتم حرص با گلم عروس به: اومدم خودم به میمر عمو زنی صدا با

نشده؟ی زیچ که حاال عمو زن سالم: گفتم و کردم بغلشی زورک  

.زمیعز بشه قراره-  

 اومد ادیم بدم زن نیا از قدر چه من دونستی م که انایک رفتی ا غره چشم مامان بود نچسب مامانش نیع نمیآرم 

 و تختی رو انداختم خودمو اتاقم تو رفتمی وقت باال رفتم اجازه با گفتن با باال میبر ایب: گفت و  گرفت دامویخر سمتم

؟ کنمی محل کم قدر چه گهید کشهی نم خجالت:گفتم  

. ادیم سرش ادیب بدشی چ هر از آدم نگو: گفت اوردیم در دامویخر که طور همون انایک  

 رفته اونم.دامیخر از کردن فیتعر به کرد شروع و برداشت بالشو الیخیب اون اما سمتش کردم پرت رو تختی رو بالش

.دهیخری چ که نگفت بهم کردمی کار هر اما بود کرده دیخر بود  

کجان؟ نیآرم و ارشیک انایکی راست-  

.شد منتظرتی لیخ رونیب رفتن ارشیک با زد زنگ نیآرم بهی کی دونمی نم-  

.گمشه بره-  

ی/گرفت شگاهیآرا واسه وقت.  کن ولشون اصالی وا-  

.  ادیب قرارهی ک مگه نه-  
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.هفته نیا شنبه4-  

جدا؟-  

. بابا آره-  

.ایب ما با تو داره نظر ریز رو جا هی گفتی می ال-  

ی .شناسی م که مامانو نه-  

  آره-

.بهتره برم خودش با-  

ی .راحت جور هر-  

ی .ولگردی پ رفتم بود معلوم نشد ارشیک نویآرم ازی خبر شب تا  

.ومدینم در خونشی زدی م کارد رو نیآرم مامان میمر عمو زن  

******************************** 

 کفش وی آب شال هی با و دمیپوشی آسمونی آبی شلوارل و دیسفی مانتو هی شاپی کاف به دمیرس که بود22.40 ساعت

: گفت و زد صدام پشت ازی کی کنم باز رو در خواستم که نیهم جلو رفتمی  آب داسیآد خط سه با دیسف اسپرتهی ها

 دست باهاش و رفتم سمتش به بود داده هیتک شاپی کاف كینزدی فانوس چراغ به که دمید رو نیشرو.  نجامیا من

. بود شدهی خواستنی لیخ که بود دهیپوشی زرشک راهنیپ هی بای طوسی ل شلوار هی  دادم  

. سپهری آقا دیخوب سالم-  

. کن صدام نیشرو: گفت و کرد بهمی بد نگاه-  

.بکنم عادت تا کشهی م طول کمی اما باشه-  

ی .کنی م عادت ندم جوابتو که چندبار هی نداره اشکال-  

:  گفت و زد رو ریدزدگ میرفت نشیماش سمت به برجکم به زدی کار اول نیهم پررو بچه برگردوندم رومو اخم با

. کنمی نم باز هم خواهرم حتس کس چیهی برا رو در مامانم از ریغ به من راستش کنمی نم باز رو در که شرمنده  

  میشد سواری وقت دنیخند به کرد شروع اونم کردم کج دستمو بعد و ستینی نجوریا دستم که من نداره اشکال-

. نکبتو اون ببند: گفتی کالفگ با بودم دوخته چشم جلو به لکسیری لیخ اما انداخت بهمی نگاه  
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 بدون و بستم رو کمربندم نشیسنگی ها نگاه ریز و خونسردی لیخ منم کردی ا اشاره کمربند به که سمتش برگشتم

. شد کنده جا از نیماش دفعه هی برگردوندم رومو دوباره کنم نگاهش نکهیا  

 سوالیی رایپذ اون و وشاین دوباره و مسخرهشی ها نگاه اون با رمردیپ همون دوباره  رنگی مشک در همون دوباره

. بود ذهنم تو سوال عالمت عالمه ه. ی نفرتش و شك از پری ها نگاه اون زشیبرانگ  

. نشست اونم انویپ پشت نیبش گفتم بهش خوردم نسکافهموی وقت  

. بزن برامی زیچ هی-  

بزنم؟ی چ-  

؟یدار دوستی چ هر-  

مثال؟-  

.بزنی زیچ هی دونمیم چه-  

 ریغ دهشویکشی ها انگشت بود رفته هم تو شتریب اخماش بود رخش مین به من زدننگاه به کرد شروع و کردی فکر-

. بود گوشخراشی لیخ صداش دیکشی م هاش دیکلی رو ماهرانهشو  

نزن:گفتم زد که کمی  

زنم؟ی م بد-  

؟یبلد رو سل گام کمی-  

ندارهی کار بابا آره-  

بزن خوب-  

 اصال کردم کار باهاش ساعت 6 روز اون کردی می ادیز نیتمر دیبا اما نبود بد نواختنش نواختن به کرد شروع دوباره-

 واقعا کردی می بازی زیچ با داشت ای کردی م ریگ غافل رو من و بود صورتمی رو نگاهش ای کردی نم گوش حرفام به

 لیتحو و آوردی م در نشیآست از آماده جواب هی گفتمی م بهش همی زیچ هی تا کردی م کالفه رو آدم کاراش وجودشو

 آخر گذشت زود ساعت دو اون  بدم ادی انویپ بهت تا امینم شتیپ گهید بگم بهش خواستمی نم طرف اون از دادی م

  بزنم داد سرش شد باعث که کردی کار هی کارمون

 پرتی عصب حالت با دفترو و کردم بهشی اخم کنهی م نگام داره دمید باال بردم سرمو بعد شدم ها نت نوشتن مشغول

 منم شده بهم رهیخ دمید که سمتش برگشتم دوباره گذشت ربع هی یوقت دادن حیتوض به کردم شروع جلوشو کردم

وضعشه؟ چه نیا:گفتم و شدم بلند جام ازی عصب  
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.کردی م نگام فقط  

 هی مشغول تو دمیم حیتوض بهت منی ه خدا به شد خشك دهنم کجاست حواستی کرد وونهمید گهید:گفتم ادیفر با

؟ ستینی اتیح گرفتنش ادی مگه میکردن نگاه انقدر من آخهی هست گهید مار  

  ؟ ارمیب کم جلوشون خوامی نم من انیم المونیفام گهید وقت چندی نگفت مگه

  بخور ایب:گفت و بهم آوردداد آب وانیل هی و آشپزخونه رفت-

ه؟یچ نیا:گفتمی عصب حالت با  

2شده خشك گلومی نگفت مگه گهید آب-  

 بود شده دار خندهی لیخ افهشیق شد سیخ صورتش بار نیا صورتش تو دمیپاش و گرفتم دستش از رو آب وانیل

 دمید برگشتم نییپا رفت مبل بعد لحظه چند مبل هی یرو نشستم بودم شده وونهید انگار دنیخند به کردم شروع

. بود شده قبل از تری داشتن دوست و شیشونیپ رو بود دهیچسب سشیخی موها کنارم نشسته  

؟یشیمی عصبان زود قدر چه:گفتی خاص حالت با کرد صاف ابروهاشو و دیش صورتش بهی دست  

 لحنم ن؟یشروی کنی می طور نیا چرا ذارمیم برات وقتمو دارم من خوبی دینم گوش تو دمیم حیتوض دارم من آخه-

. بود شده مهربون  

م؟یبذار شرط هی ایب: گفت و شد رهیخ چشمام به  

؟یچ-  

 اما دمیم انجام براتی خواست کهی کار هر بدم جواب نتونستم من اگه بپرس سوالی گفت امروز کهیی زایچ نیا از تو

؟ی بمون نجایا دیبا شب20 ساعت تا تونستم اگه  

 رشیگ تا بکنم امروزی ها بحث از خارج سوال هی داشتم میتصم منم زده حرفو نیا غرورش حفظی برا دونستمی م

. بدم شکستش و کنمی باز غرورش با داشتم دوست بندازم  

  باشه:گفتم و کردمی نگاه منتظرشی چشما به

 بهش کهیی زایچ اون از خارج گرفتم میتصم دادیم جواب اون دمیپرسی م منی چ هر کردن سوال به کردم شروع

 غافل درستش جواب با دمیپرس که رو سوا نیآخری نگفت که رو نایا:گفت جوابم در اما بپرسم سوال ازش بودم گفته

؟یطور چه:گفتمی گنگ با کرد رمیگ  

.مینیا ما گهید خوب-  

؟یدادی نم گوش که تو اما-  
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ی.کرد قضاوت زود گهید نیهم-  

.بگمی چ دونمی نم. . .  اما-  

؟ نهیی نجایا شب 20 تا گفت دویمال بهم دستاشو  

. گفتمی زیچ هی من ریخ نه: گفتم دادمو تکونی سر حرص با  

 بیج تو کردی سخت به دشویکل و کرد قفل رو در میقدی دخترا قول فقط قولم گفت رو در سمت رفت حرفم نیا با

. بودم گرفته میتصم احمقانه بازم من کنه کاری چ خواستی م دونستمی نم بودم دهیترسی لیخ.  بغلش  

. نشن نگران خوانوادت به بزن زنگ: گفت و نشست مقابلم مبلی رو  

. برم من بذار-  

. دارم کار باهات نه-  

. ندارمی کار تو با من-  

 لیموبای  شماره ترس با  نشن نگرانت بزن زنگ هی خورمتی نم نترس: گفت و کردی بلند خنده من گفتار حالت از

. داد جواب روی گوش بوق چندتا از بعد.  گرفتم رو مامانم  

.باران جونم-  

.مامان سالم-  

.زمیعز سالم-  

.خونه امیم شب من مامان-  

؟ییکجا-  

. دوستمی  خونه-  

.باش خودت مراقب باشه-  

. مامان باشه-  

کجاست؟ دوستتی  خونه بزن زنگ هی خونهی اومد-  

؟ بپرسم رو قیدق آدرس بذار-  

؟ بگو رو قتیدق آدرس: گفتم نیشرو به رو  
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. . . .  - شیتجر  

.کردم قطع و گفتم مامان به آدرسو  

 خودمو ظاهر حفظی برا اما بود خدام از من موندمی م ششیپ دیبا 4.00 بود ظهر از بعد4.00 کردم ساعت بهی نگاه

 با منم برم جا هی به باهاش تا خواست من از بعدش میکرد کار انویپ منی  خواسته به گهید کمی دادم نشون ناراحت

 دریی رو روبه وارید داخل برم که کرد اشاره من به و کرد باز رو ها اتاق ازی کی در رفتم دنبالش بهی دودل و دلهره

 راست سمت بود انداخته عکس و بود گرفته خونا رپ مثل ژست هی داشت اخم شهیهم مثل بود خودش عکسی ورود

 دیخند قاه قاه بعد کرد طنتیش دیبا ها موقعی بعض:گفت اونم انداختم نیشرو به نگاه هی که بود نفره دو تخت هی اتاق

  و بود تاپ لپ زیم هی تختش کنار انداختم اتاقی  گهیدی ها قسمت بهی نگاه بود معلوم چهرم از کهی دلخور با من

 وارید كیکوچی عسل هی با بود نفره دو مبل تا دو اتاق گهید قسمت بود مطالهی صندل هی با نهیشوم تر طورف اون کمی

ی ها قسمت به که بود اسکلت هی عکس رفتم تر كینزد کمی بود شده نوشته روشیی زایچ هی یاسپر با همی ته

ه؟یک کار: گفتم و سمتش برگشتم بود پدرام اسم بدش قسمت بودی کی اسم قسمت هر و بود خورده فلش مختلفش  

.هومن-  

.دوستته هومن-  

.دمیم نشون بهت دارم عکسشو آره-  

ه؟یک پدرام-  

. . .  شد دعواشی الی وقت بود شاپی کاف تو روز اون که همون  

. .  بود دماغ گنده قدرم چهی گی م روی ک دمیفهم آره-  

. جداست هیبق با حسابش پدرام بدم دستتی کار هی نذار-  

ی !!رتیغ چه اوه اوه-  

. بود سهند اسم اروی دهن قسمت به  

دوستته؟ سهندم-  

.دوستتم هم پسرخالهم هم-  

.خورده فلش قسمت نیا به چرا-  

  مردونهست لشیدال-

؟یکوش خودت پس: گفتم تعجب با نبود خودش اما بودن گهشیدی دوستا از تا چند نویام اسم   
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. اسکلتم خود من-  

کجاست؟ نجایا گفتم بهش بود در هی عکسش كینزد وارید اون راست سمت حرفاش از اوردمین سردری زیچ که من  

. ارمیب قهوه منم تا برو تراس:گفت  

 افتاده نیزمی رو طال رنگ بهی ها برگ بودن لخت همه ها درخت گرفت دلم باغی فضا از گذاشتم تراس تو پای وقت

 از لحظه هی کندی م رو نیزم ازی قسمت هی داشت رمردهیپ همون بودی ابر هوا بودن دار نم شبید بارون از و بودن

ی رو ازی سر خورد من به نگاهشی وقت بودی کش زحمت مرد کرد پاک شویشونیپی رو عرق و دیکش دست کارش

 نیا لیدل دونستمی نم رفت ومدیم ازشی قسمت از دود کهی ا خونه سمت به رفت و برداشت لشویب و داد تکون تاسف

؟ بودی چی برا وشاین و اونی کرنا نگاه نفرت با و خوردناش تاسف و هاشیی خو تند  

 تو کهی پسر هر دیشا خوبی ول چرا آخه امای طونیش واسه:  گفت که خودش داشت نفره دو تخت نیشرو چرا اصال

 منم از بخوا نیشرو نکنه دمیترسی م داشتم کهی تیموق از داشتم کم کم.  کردی م کارو نیهم بود اون تیموقع

 ارزش عشق نیا باشه داشته غرض و قصد شرطش از نکنه اونجا باشه آورده هوس خاطره به منو نکنه بکنه استفاده

 اشاره بهم شدم نیشروی  نهیس به نهیس اما کردم باز رو در و شدم بلند جام از عیسر نداره روحمو بکارت دنید بیآس

.کردم جمع خودمو و های صندل ازی کیی رو نشستم ترس با منم نمیبش های صندلی رو تا کرد  

سردته؟:گفت بهم زیمی رو گذاشت که فنجونو  

نه؟-  

ی/کرد جمع خودتو چرای پ-  

ی!!چیه-  

یی نجایا نکهیا ازی ناراحت-  

.نه بگو بهش گفت قلبم اما دمیترسی م ش از فکر همه اون با دونستمی نم  

نه-  

کنم؟ باور-  

ی/دونی م خودت-  

باران؟ی نیبی می طور چه منو تو-  

. دیلرز دلم اسمم گفتن از  

.بگو راستشو:  گفت و کرد نگاه چشمام به  
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؟یپرسی م من ازی چ واسه-  

!مهمه برام نظرت: گفت و داد لم خودشو کمی پاشو رو گذاشت پاشو و دیکشی قیعم نفس-  

. بودی جد نگاهش نه اما کنه مسخرهم بخواد نکنه مهمم براش منی عنی  

. نیشرو ترسمی م ازت-  

چرا؟-  

.کرده وحشتناکت غرورت-  

. کرد روشنش و آورد در بشیج ازی گاریس و دیکشی قیعم نفس  

؟یکشی م گاریس وقتهی لیخ-  

آره-  

؟یک از-  

.بودم رستانیدب ادمهی اما دونمی نم-  

.زود چه-  

ی .اریم رو آشغاال نیا بهی باش داشته مشکلی وقت! مشکل-  

 نظر هر از کهی کس اونم کنه گاریس به معتاد روی رستانیدب پسره هی تونهی می مشکل چه:  گفتم و زدمی لبخند-

.لهیتکم  

.بگم برات تا زوده هنوز!نوچ:گفت و زد روم بهی لبخند-  

؟ی ندار اعتماد بهم-  

 به  کشونهی م جنون به آدمو محاله شدنشون زنده  بمونن همونطورمرده دیبا ها خاطره ازی بعض ستین اعتماد بحث-

ی . کن تحمل روی ادیز رنج دیبا خاطرهشون  

. بود شده اون عذاب باعثی زیچ چه که بزنمی حدس تونستمی نم بود نمونیبی بیعج سکوت  

.شکوند رو نمونیب سکوت صداش  

؟ی دار خاطره پارک وی صندل اون از-  

. رفته ششیپ آبروم ارهیدرب زبون روز هی اگه هیصندل اون شیپ دالم دردوی  همه-  
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بهش؟ی گفتی چ مگه:گفت و کردی ا خنده  

.امیطونیش از-  

؟ی بودی طونیش اهل هم تو پس-  

. . .  و نفره دو تخت گارویس مثال دیرسی نم توی پا به منی های طونیش البته.  هوا و حال اون تو موقع اون خوب-  

  شهیم معلومی کنی کاری دختر تو.  الیخیب هه هه هه هه-

. اتاق تو برو: گفت و شد بلند جاش از سرعت با کرد جلب رو توجهمونی نیماش نور. . .   گهید نهیهم-  

؟ چرا:گفتم و شدم بلند جام از ترس با  

  دنبالم ایب گفت تو اومد فنجون تا دو وی نیس با نمیشرو.  اتاق تو رفتمی فور بود نور به نگاهش تو برو گفتم-

. ادین در صدات و وشاین اتاق تو برو نجایا اومده پدرام نیبب:گفت رفتی م راه که طور نیهم  

؟یچ واسه-  

.دمیم حیتوض برات بعدا گفتم که نیهم-  

.بهش باشه گفه دیشا رمردهیپ اون-  

. قرصه دهنش اون نه-  

 اون به رو آروم نیشرو شد بلند ترس با وشاین تو داد هل منرو کردو باز رو وشاین اتاق در میرفت نییپا طبقه به هم با

  نجامیا من راحت التیخ هم تو ؟یاوک بوده نجایا باران بفهمه دینبا اومده پدرام نترس: گفت

 میقا ازاون منو چرا بدونم داشتم دوست ببره حساب پدرام از انقدر نیشرو کردمی نم فکر.  داد جوابشو سر با وشاین

.کنهی م  

. انداختی نگاه داشت دست در کهی کتاب به و کرد بهمی نگاه وشاین شدم میقا پرده پشت و بستم رو اتاق در  

.اومد در شدن بازی صدا  

کشیی . . .کجا نییییییییییییییییییییییییییییشرو-  

آشپزخونه تو نجایا-  

؟ی کنی می آشپز-  

؟ نجایای اومدی چ واسه نه-  
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برگردمی ناراحت-  

گفتم؟ی جد-  

. کردی نم نجاهاشویا فکر دیخواب من ریز که موقع اون پرروی  دختره شد دعوام الیناز  با-  

شده؟ی چ باز-  

. حاملهست-  

؟یچ-  

ی /کر-  

.پدرام سرت بر خاک-  

که؟ ستین من مال-  

. باباته مال البد پس-  

پدرام خندهی صدا  

 بردار خواب قرص هی با قهوه تا دو. دمینم احتمال درصد كی یحت دمی نم تله به دم منی شناسی م که منو خره نه-

. ایب  

نه؟ نجایای بش تلپ قراره دوباره-  

. کنم عوض خونهمو دیبا آره-  

. فیکثی  پسره خوردی م بهم پدرام از حالم شد فیضع پدرام و نیشروی صدا  

. اومد صداشون دوباره  

!هیا کهیت خوب گمیم نیشرو هه هه هه-  

. ستین اهلش شو خفه-  

.جلو فرستمی م سهندو پس دمینم شماره دختر هی به اهیس ساله صد من-  

ی !نانیاطم قابل آدم چه به به-  

.ستین زدن نارو خط تو سهند-  

ی .نیبب بله جواب عمرا تو درخشانی  پرونده نیا با گمیمی ول دونمی م-  
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 باشمی چ هر من گهید خوامشی م ازدواج واسه مامانم جون بهی ا گهید کس سراغ برم گهید عمرا داره زیچ همه اون-

.ستمین نامرد  

؟ الیناز پس-  

.کنمی نم بختشون بد خودم خاطره به ندارمی کار دخترا با منم نبود دختر اون-  

. کردم باور منم وی گفت تو عمهت جون آره-  

ی .شدی نطوریا چرا تو اصال-  

.خرههههههههههههه داره درد کن ولم پدرامی آی آ-  

.اینکن زر زر گهید-  

.کنم کاری چ من نخور گه-  

. خوادتی م پدرام بگو بهش آدمی  بچه نیع برو نیآفر-  

؟ی چ بود رد جوابش اگه-  

. بده مثبت جواب بشه مجبور تا کنمی می کار هی خوب-  

ی .اریب دستش به زور بای بخوا که زاستیچ اون مثل نمیا مگه-  

وشااااااااااااااااااااااااااااین شدی چ قهوه اون. ارهین بدست بخوادو روی زیچ پدرام نشده حاال تا آره-  

ی صدا با گرفتم سردشوی دستا دوخت چشم بهم التماس با بود شده ترس از پر نگاهش کردم نگاه وشاین به برگشتم

. شد آروم کمی نیشرو  

.ارمیم خودم ستین که تو کلفتی دار کارشی چ-  

(بود پدرام فکرکنم) سوتی صدا  

  بشه تر واضح صدا تا کردم باز کمی دررو رهیمیی رایپذ طرف به بود معلوم که نیشروی صدا بعد

؟ی کرد دعوای چ سر حاال-  

. من به کنن غالب خوانی م رو دهیترشی  مژده نیا بابا-  

نیشرو خندهی صدا  

  همونه اقتتیل-
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  ها شو خفهی کی تو-

/ نذاشته واسهم اعصاب گهید رفته راه مخم رو انقدر هومنی شد-  

؟ی خوای م نویای مطمئن پدرام گمیم-  

. آره-  

. خوامی م رو تو من بگو بهش جلو برو آدمی  بچه نیع نیبب-  

!دهینم اجازه غرورم-  

. برگردی شد آدم وقت هر برو کن جمع لشتو تن شو بلند غرور اونی رو دمیر-  

ی .بگ توی چ هر باشه باشه-  

ی .بگ خودت دیبا گفتم که نیهم-  

ی/مطمئن-  

آره-  

نا؟یشرو دمیم جرت بشه خراب اگه-  

. باشه-  

  رفتم من پس-

کجا-  

!گهید بگم بهش-  

؟یبگ بهش-  

آره-  

چنده؟ ساعت-  

-2  

؟یخر انقدر تو چرا-  

کنم؟ کاری چ خوب-  

زااوندت ماهه6 ننهت-  
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پدرام خندهی صدا  

  شدم عاشق خدا به بره حواسمو و هوشی جور بد نیشرو کن باور-

ی .سالمت به مبارکه-  

. شهیم هم تو نوبت.. شاایای مرس-  

. دهیم بهت مثبت جواب نیبب حاال-  

. راحت التیخ دهیم-  

برو گهید خوب-  

ی .زنی م مشکوک-  

  شو گم برو-

  در شدن بستهی صدا

.  شد انینما در چهارچوب تو نیشروی ورزش و چهارشونه کلیه و شد باز وشاین اتاق در بعد قهیدق 4  

؟ شهی ک عاشق پدرام اما کنمی کنجکاو خواستمی نم نیشرو: گفتم ادیزی کنجکاو با رونیب نیایب  

؟یبدونی دار دوستی لیخ: گفت و زد بهمی مهربون لبخند  

. آره-  

ی .بفهم خودت تا کن صبر شهینم-  

 شب آخر نگفت بهم اما دمیپرس ازش چندبار رونیب میرفت شام واسه نیشرو با وقت شب مردمی می کنجکاو از داشتم

؟ منوی اومد کهی مهمون:گفت بهم خونهمون دم  

.شناسمینم-  

رفتارت؟-  

هیعاد-  

 اما کردم قبولی ناراحت با گهید روز چند واسه بذار رو کالس شگاهیآرا برم خوامی م هم فردای راست حاال برو خوبه-

.  تو رفتم انداختم دیکل من بشه ادهیپ نیماش از اومد تا بخورنت کهی نرس خودت به ادیز پا به: گفتم شدن ادهیپ موقع

تختم تو رفم لباسا همون با راست هی و زدم زنگ مامان به بودی خوبی لیخ شب  
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 داره خشنی ظاهر و مهربون قلب نیشرو نکهیا اول شد روشن برام زیچندتاچ موندم نیشرو شیپ شد خوبی لیخ

. دوستاش نه هستیبق واسه غرورش معروف قول به پدرامم  

 خواب به افکار نیا ا.  دیترسی م پدرام از چرا وشاین بدونم داشتم دوست بود ذهنمی توی بزرگ سوال عالمت هنوز اما

/رفتم  

****************************** 

 

.موهامی آ  

. بذار گریج رو دندون کمی جون دختر:گفت و کردی ال بهی ضیغ پر نگاه شگریآرا  

.رهیگی م دردی کشی م موهامو خانم آخه:گفت بود دیبع ازش کهی ا مظلومانه حالت بای ال  

. گرفتم رو شیجا من و شد بلند بودی ال کنار کهی دختر  

.کنم درستی مدل چه رو موهاتون خانم-  

. خوامی م دارم کهی ژورنال طبق راستش-  

. دادم نشونش ژورنالو  

.لحظه چند:گفت و کرد فکری کم.  ژورنال بهی نگاه بعد و کرد موهام بهی نگاه  

.شد بلندی ال داد دوباره  

ی .درآورد که هیچ های بازی کول نیا اریب طاقت کمی بابای ال-  

.رهیگی م درد خوب بابا-  

.شهیم قشنگ عوض در خوب-  

.مو ای طالست  نایا: وگفت کرد موهام تو دستشو ستادیا سرمی باالی مسن نسبتا خانم هی  

.طالست:گفت بلندی ال  

.نداره دوستت ازی کم دست خودتمی موها خانم خوشگل-  

.ومدیم شیآبی  دهیکشی چشما و دیسف صورت به لخت و بودیی خرما همی الی موها گفتی م راست  

.سادست مدلش موهات-  
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. بله-  

.باشه ژورنال نیهم مثل-  

. آره-  

. باشه-  

 زهیانگ نیتحسی ها نگاه از تونستمی م نویا ومدیم بهمی لیخ کرد پف و دیکش سشوار و طرف هی داد و صورتمی موها

.بفهمم شگاهیآرای های مشتر  

 هام چشمی طوس رنگ به که زدم چشمم پشتی طوسی  هیسا هی و  زدمی صورت رژ هی و زد صورتم به کرمی کم

.ومدیم  

 ای یسپهری آقای  خونه بودن مونده ما منتظر نایا مامان میدیرس که بود 7 ساعت بالخره دنبالمون اومد اشکان شب

 برم زود داشتم دوست کردی م رهیخ روی ا نندهیب هر چشم نگاه نیاول در که بود بایزی قدر به قصرشون بگم بهتره

 برنزه بودم گفته من مهسا پیت سر میبود بسته شرطی ال با.   قشنگهی لیخ که بود معلوم نمیبب رو سالنی تو تا داخل

  کنهی م تیال بود گفتهی ال کنهی م

 قسمت در دادیم رو مهمانی ادیز تعداد آمدن از خبر که مدل نیآخری ها نیماش باغ ازی قسمت در داشتندی بزرگ باغ

ی لیخی سپهر آقا شکلی مربع استخر کنار اونهای رو نشستن که خوردی م چشم بهی لیاستی های صندل و زیمی گرید

 فلك به سری ها خت در.  ختیانگی م بر رو آدمی اشتها که بودی خوراک موادی کل گهیدی قسمت در بود بخش لذت

 قشنگی  منظره همه اون دنید از بودی کندن جون هزار با دیرسی م سال200 به اونها ازی بعض عمر دیشا که دهیکش

  کندم دل

 بهی نگاهی ال منو واو. شدن وارد هم با رایالمی بابا و مامان با بابام منو مامان میشد سالن وارد هم با رایالم و اشکان منو 

ی  قهیسل رنگش ترکب کردم حس هیصورت و قرمز وی مشک رنگ بیترک عاشق خونه صاحب بود معلوم  میکرد هم

.دوستم رو دمانیچ اما. کردم انتخاب خودم رنگشو گفت بهم روز اون چون نهیشرو  

ی مشکی ها پله ریگ چشم و بزرگی ها لوستر لیاستی ها مبل شدی م دهیکش سالن کف تا که بزرگی مشکی ها پرده

. بود شلوغ هم قدر چه بود افتاده قرمز فرش ها پلهی رو بودی مشک هم سالن کف  

.ارمیم کم نایای جلو کنمی م حس باران گمیم:گفت پهلومو به زد آرنجش بای ال  

. منم-  

ی نم کرد حلقه بازوش دور دستمو و دوخت صورتم به رو اش رهیخ نگاه اومدی شلوغ اون تو نیآرم نیح نیهم در

.کنم عوض لباسامو بذار بگم تونستم فقط بودی جور هی حالم کنمی کار تونستم  
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 نیآرم نییپا رفتمی ال با و برداشتم شنلمو کردم عوض  لباسام من اتاق هی یتو و باالی  طبقه میرفت اشکان و نیآرم با

 در بلند و خودشو به چسبوند منو شد معلوم فشیرد و مرتبی ها دندون و زدی لبخند بود منتظرم دوبلکس نییپا که

 نداشتم دوستش من اما بود جذاب هم نیآرم کردم نگاهش اجباری رو از بگذرمی طور چه تو از من بابا: گفت گوشم

ی سخت به صداشو که بود ادیز صدا سرو انقدری . کنی نم ولم هم نجایا نیآرم:گفتم و کردم جدا خودم از دستشو

 چند میرفت سپهری آقا پسر آوش سمت به نیآرم و اشکان وی ال همراه به  شدم جدا نیآرم ازی بخت بد هزار با دمیشن

 عکس بر  گفتم كیتبر ورودشو دادمو دست بهش رفتن کناری کم ما شدن كینزد با بودن شده جمع دورش نفر

ی قشنگ افهیق رفته همی رو داشتی دیسف پوست بود سبزی عسل  چشماشم داشتی ا رهیتی ا قهوهی موها نیشرو

. قشنگ تا باشه جذاب دیبا مرد هی من نظر به اما داشت  

 خانواده هی از که برادر تا دو اخالق بود جالب واقعا شدینم دهید چشماش در غرور اسم بهی زیچ و بود مودبی لیخ

 با کمی بود بایز برادراش مثل اونم بودم مطمئن نمیبب هم رو آوا نیشرو خواهر داشتم دوست.  داشت فرق هم با بودن

 بود اونجا دری زندگی  دهنده نشون نیا که زدی م حرف پروای بی لیخ نبود مغرور بود نیهم واقعا کردم صحبت آوش

 میکرد شروع میدیخزی ا گوشه بهی ال با  میشد راحت زدی م حرف بزرگونهی لیخ که آوشی ها حرف از نکهیا از بعد

 نمیشرو کجاست بدونم داشتم دوست نبود مهسا ازی خبر میهست توش کهی مد سالن مورد در کردن صحبت به

 ومدیم شیپ کمی لیخ کهی احساس شد میحسود بهش کمی اونجاست اونم باشه جا هر نیشرو بودم مطمئن دمیدینم

 هیشب نه نیشروی  افهیق میکرد سالم بهشون میشد بلند دو هر سپهری آقا و خانم اومدن با!! حسادت بشم دچارش

 بوری موها و سبزی عسلی چشما بود من مثل کلشیه دیشا سن اون با و  بلند قد مادرش ، پدرش هیشب نه بود مادرش

. داشتی ا قهوهی ها چشم وی جوگندمی موها پدرشم داشت  

 نیشرو هم آقا اون جان بهنام:  گفت و زد پدرم کمری روی دست نیشرو پدر میبودی پرس احوال مشغول که طور نیهم

. شدم زله دستش از گفتم که همون کمهیکوچ پسر  

. رفت شوهرش بهی ا غره چشم سپهر خانم اما دنیخند به کردن شروع سپهری آقا وی ال پدر و پدرمو  

ی لیخ و اومد ما سمت به نیسنگی ها قدم با دویکش دست سهند از طرفشه به ها نگاهی  همه دیفهمی وقت نیشرو

 من نظر به بود زدهی طوس و اهیس کراوات و بود دهیپوشی طوس راهنیپ بای مشک شلوار و کت داد دست همه به مودبانه

 شد باعث که بهم زدی دار معنا لبخند داد دست بهمی وقت بود گهید زیچ هی براش اسپرت پیت اما ومدیم بهشی لیخ

ی ها وسط گذرهی م اطرافمی چ دونستمی نم بود نیشرو شیپ حواسمی  همه من اما.  پهلوم تو بکوبونه آرنجش بای ال

 رایالم.. ماشاا گفت که اومدم خودم به سپهری آقای صدا با کرد ترک رو ما جمع دیببخش هی با نیشرو نایا بابا بحث

ی لیخ منم کرد تشکر داد گردنش بهی قری ال دمیشنی لیخ فشونمیتعر ندارن کمی خوشگل ازی زیچ خانم باران و خانم

ی حالت با و رفتم بابا سمت به رفت سپهری آقای وقت گذرهی م برم دوروی چ دمیفهمی نم گهید کردم تشکر ازش ساده

؟ بده سپهری آقا پسر بابا:  گفتم نکنه شك که  

کدوما؟:  گفت و آورد گوشم كینزد سرشو  
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/ بودی چ اسمش کهیکوچ همون-  

  نیشرو-

ی(شناختی م بابات از شتریب اونو که تو بگه نبودی ک)ی آره آهان-  

؟ی پرسی می چ واسه-  

. شدم ذله دستش از گفت باباش آخه-  

 ادینم بر پسش همی کس.  ذارهینم نیشرو اما بسازه خوادی م سپهری آقا شمال تو باغه هی نه: گفت و کردی ا خنده بابا

.شهینمی راض جورم چیه  

 طرف سمت بهی ال با جوونا جمع تو میبر ایب گفت و دیکش دستمی ال انیم نیهم در.  داشت باباش روی نفوذ عجب

 به چشمم بزگی  نهیشوم کنار سالن ازی ا گوشه در اما بودن اونجا جوون تای س ستیب که رفتم سالن ازی ا گهید

 رهیگی م دلم ادیب مهسا با نیشرو اگه دونستمی م باشم آروم کمی خواستمی م بود نشسته تنها که خوردیی بایز دختر

 منم برو تو گفتم و دمیکش روی ال دست باشم تنها منم دادم حیترج نیهم خاطره به بشه رو همه واسه دستم ممکنه و

.امیم  

کجا؟-  

/گهید امیم-  

  زنهی نم مو آوش با افهشیق دختره دمید رفتم که تر كینزد دختر اون سمت به منم رفت و کرد بهمی مشکوک نگاهی ال

 بهتر که گرفت باال سرشو و کرد حس حضورمو دمیرس کشینزدی وقت بود غرق افکارشی تو  آواست اون بودم مطمئن

. هستم باران:  کردمی معرف خودم و كینزد بردم دستمو بود خوشگل واقعا نمیبب افهشویق تونستم  

ی داری قشنگ اسم چه هستم آوا منم جون باران سالم:  گفتیی خوشرو با و شد بلند احترامم به دختره  

. زمیعزی مرس-  

. بود نشسته دلم بهی لیخ که اول برخورد همون تو نشستم کنارش من و کرد باز برام جا هی  

  بودمش دهیند حاال تا من چرا دونمی نم

گه؟ید دیهست سپهری  خانواده دختر  دمیند وقت چیه رو شما چرا-  

. باشم شلوغی ها جمعی تو ستمین لیما من بله-  

. شدم مزاحم که دیببخش پس-  

ی مراحم کنمی م خواهش-  
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 و قهشیعال و رشتهش از اونم کردم صحبت براش دوستام سنمو و قمیعال رشتهمو از و نشستم کنارش خواسته خدا از

 که نایهم از بودی احساسی لیخ دختره بده نشون بهم کاراشو از تا چند تا میشد بلند هم با بعدش گفت دوستاش

 خاطره به نه داشتم دوستش اما چرا دونمی نم شکستی م فشیظر احساسات تلنگر هی با بود مشکشون دم اشکشون

 اصال بودی خوب گرمو خون دختر  داشتی ا ساده دل و بود فیلط احساساتش نکهیا خاطره به بود نیشرو خواهر نکهیا

 هی کردم لباسش بهی نگاه  تاپش لپی حت بودی صورت رنگ زیچ همه میشد اتاقش وارد هم با نبود تکبر و گرفتن اهل

  ومدیم بهشی لیخ کهی صورت تنگ دامن بلوز

؟ی دار دوست روی صورت رنگ-  

آره:گفت و زدی لبخند  

. چالوس جاده تو منظره هیاز بودیی بایز تینهای بی تابلو دستم داد تابلوهاشو ازی کی که بودم اتاقشیی بایز محو  

 بود نکرده فیتعر انقدر کارم از کس چیه تاحاال: گفتی م و بود اومده وجد به کهی حد به کردم فیتعر کارش ازی لیخ

. 

. بکشم صورتتو تای صندل نیای رو نیبشی خوای م-  

؟ییخدا-  

؟ بدم نشونت کارامو نمونهی خوای م بلدم خدا به آره-  

 تابلو تا چند با و شد اتاق هی وارد بود معلوم کرد باز رو در بود در هی اتاقش داخل نمیبب کاراتو دارم دوست آره-

. اونجا بود کارش اتاق برگشت  

. بود خودش عکسی اول دمیکش دستش از رو تابلوها  

ی/دیکش خودت-  

. دمیکش عکسمی رو از آره-  

. بود پسر هی به مربوطی بعد تابلو  

ه؟یک نیا-  

هومنه-  

. شناسمشی نم گفتم اما نهیشرو دوست دونستمی م  

. جوکر هومن میگیم بهش هیجوکی لیخ پسر نهییپا االنم  باهاش هیمیصمی لیخ نهیشرو دوست-  

. بود آوش به مربوطی بعد تابلو  
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.دمشیکش روزید گفت و زدی لبخند تابلو دنید با  

. بودش دهیکش خوابی تو بود نیشرو به مربوطی بعد تابلو زدمی لبخند منم  

. دمشیکش بود خوابی وقت نیشرو: گفت و کرد نگاه عکس به دلهره با  

. شیدیکشی م شیداریازب خوب  

دارم دوستش شتریب خواب تو من.  ستین شیداریب مثل معصومه خواب تو اما ذارهینم  

.کنهی م تتیاذ: دمیپرس ازش رو سوال نیا مهابای ب چرا دونمی نم  

. ستین مهم براش وجودم نه-  

ی/چ-  

بکشم؟ صورتتوی دار دوست کن ولش اخالقشه-  

شهینم وقت االن امای لیخ-  

خودت؟ ازی دار عکس آره-  

.ستنین قشنگ اما آره-  

یقشنگ جوره همه تو-  

گهید زمان هی واسه بذار اما فتیتعر ازی مرس-  

باشه:گفت و زدی لبخند آوا  

؟ی زنی نم شگاهینما چرا بود رینظی بی لیخ کارات آوای راست-  

بهش کنم فکر دیبا دونمی نم-  

.کن حساب هم ما کمك رو-  

ن؟ییپا میبر حتما-  

.میبر-  

. نییپا میاومد ها پله از هم با و بست اتافشو در  

 سرشی باال موهاشو و بود دهیپوش رنگ کرم دامن و کت هی دمیکش آغوش در اونو انایک دنید با نییپا میرفتی وقت

 بودم کرده بغل رو انایک که طور همون  بودم خوشحالی لیخ دنشید از بود جذابی سادگ نیع در بود کرده جمع

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

 و هومن و سهند و اشکان وی ال و پدرام خوردم جا نیشروی بازو دور بود کرده حلقه دستشو  مهسا  به خورد چشمم

 بغل از دنیخندی م که گفتی می چ هومن نبود معلوم بودن اونجا شناختمشونینم که گهید دختر پسرو چندتا با آوش

 و داد دست هم آوا با کردمی وعرف بهش رو آوا میزد حرف باهم کمی نزد ساسان ازی حرف آوای جلو رونیب اومدم انایک

   آوا با کردن صحبت به کرد شروع

 تکون برامی سری لجن سبز راهنیپ هی بای مشک نیج شلوار بود اسپرت پشیت خورد گره پدرام نگاه با نگاهم لحظه هی

ی م نگاه بهم سردی لیخ اوال مثل بازم که رفت نیشرو سمت به نگاهم هیثان چندی  برا  دادم تکونی سر براش منم داد

.بمونه مامانش شیپ داد حیترج و ومدین ما با انایک ها بچه شیپ ببرمش تا کردمی راض رو آوا زور  با کرد  

.سهندی خودت: گفت هومن میشد كینزدی وقت  

!عمهته-  

. بکش هم تو کشنی م همه وسط بکش مردمو مادری  عمهی پای ه بابای ا-  

. نشه پاره دستش پا به:گفت نیشرو  

. دنیخند به کردن شروع همه  

؟ی زیچی خبر نیشد لیسهی  ستاره خانم آوا به:گفت آوا به کرد رو هومن ما اومدن با  

؟ دیکنی نمی معرف رو دوستتون  

.خوبم دوست جون باران: گفت و زدی لبخند آوا  

 رو ما جمعه بده افتخار خوبت دوست با آوا حاال.  رهیگیم لیقدرتحو چه اووووووووووو:گفت و کرد گرد چشماشو هومن

.کنی همراه  

خبره؟ چه جمعه  

.لهیتعط-  

. دنیخند همه دوباره  

. میبود ساکت و سرد آوا و من اما  

.کوه میبر میخوای م-  

.میایب دیشا-  

. گذرهی م خوش:  گفت و بهم کردی نگاه آوا  
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. خانم رایالم شد سوراخ پهلوش:گفت هومن که پهلوم تو زد آرنج بای ال  

. رفتم بهشی ا غره چشم من و دیخندی ال  

. میایم ما: گفت کرد هاشو خندهی وقت  

طوره؟ چه انیب هم نایا تا میبذار لیزنب میبر صبح تو منو اصال بله که شما: گفت و زدی ال بهی لبخند هومن  

.موافقم باشه:گفت دویخند غش غشی ال  

گه؟یدی ایم:گفت و کرد آوا به رو سهند  

.امیم منم ادیب باران اگه: گفت و زدی کش پسر و حیمل لبخند آوا  

.زدم بهشی چشمک و زدموی لبخند بهش منم  

. باران گذاشتم تنهات قهیدق هی خوبه وا: گفت بود ساکت موقع اون تا که مهسا  

. عموت پسر بهی دیچسب دمتید من که موقع اون از که تو-  

.زد زل بهش خنده با هم نیشرو ، نیشرو به چسبوند شتریب خودشو و کردی اخم مهسا  

 ادی دفعه هی بود رنگ قرمز و بود از کوتاهوی لیخ که بود دهیپوش هم سر لباس هی کردم مهسا برنزه پوست بهی نگاه

. افتادم بودم بستهی ال با کهی شرط  

ی .باخت شرطو: گفتم نانیاطم با اما شم هول کمی برگشتن ما طرف به همه زدم صدا روی الی وقت  

. برمتی م روز هی آخر:گفت و آورد در دستش از انگشترشو و گفتی بلند اهی ال  

. باش الیخ نیهم به-  

ی.نیبی م-  

.بده انگشترو-  

 نگاه و بردم جلو و عقب دستمو بار چند و کردم دستم تو انگشترو هیبق کنجکاوی  ها نگاه به الیخیب منم داد انگشترو

. خوشگله:گفت پدرام که کردم  

. کنه نگام حرص با نیآرم شد باعث که زدم بهشی لبخند  

د؟یبود بستهی چ سر دیپرس کنجکاو هومن  

. بود انداختن کهیت واسه باش اماده کردمی نگاه شیا قهوهی چشما به  
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. سکرته:گفتم و کردمی نوچ  

اووووووووووووووووووو-هومن  

 آبی  بهانه به.   شدی م میحسود بهش بکشم رو مهسا داشتم دوست کردی م ناز رو نیشرو صورت داشت مهسا 

 منوی کس حضور که گذشت قهیدق چند  نشستمی صندل هی یرو و رفتم آشپزخونه به و شدم بلند جمع از خوردن

. دمید سرمی باال پدرامو کردم بلند سرموی وقت کرد خود متوجه  

رم؟یبگ رو وقتتون قهیدق چند شهیم:گفت و زدی جذاب لبخند  

. کنمی م خواهش-  

ی ک نبود مهم دادی م آرامش بهم قدر چه داشتم دوست بوشو قدر چه بود نیشرو عطر مشابه عطرش نشست کنارم-

. دادیم نمویشروی بو که بود نیا مهم نشسته جلوم  

. زدم پدرامی رو بهی لبخند خوداگاه نا منم  

؟یخورد آب: گفت و کرد من بهی تند نگاه آشپزخونه تو دیپر نیشرو بزنه حرف اومد تا  

.بله-  

کو؟ وانتیل-  

. نده ریگ نیشرو-  

نه؟ شدم مزاحم بله-  

. جورم بد آره: گفت و زدی لبخند پدرام  

.رفتم آوا سمت به رونیب اومدم آشپزخونه از ومدین خوشم حرفش از  

******************************************************* 

یی طال رنگ تا کردم سرم همی مشک شال هی دمیپوشی دودی کش نیج شلوار هی با چسبون و تنگی مشکی مانتو هی

ی م رخ به چشمامو بودنی طوس که دمیکشی طوس خط هی چشمام ریز و زدمی صورت رژ بشه معلوم تر شیب موهام

. رفتم نییپای  طبقه به و برداشتم هم مویکوهنوردی  کوله دمیپوش همی کوهنورد کفش ه. ی دیکش  

 مامانی رویپاج چییسو شدی م مانع داشتم کهی ا دلهره اما بخورم صبحانه هم گهیدی  لقمه چند تا خواست ازم مامان

 کردم سوار روی ال رفتم نایای الی  خونه طرف به سرعت با کردمو روشن نویماش رفتم نگیپارک سمت به و گرفتم رو

.کوه سمت میبر هم با میکن آشناش جمع با بود قرار که بهناز و آوا  وی ال منو انیب هم با اشکان و نیآرم شد قرار  
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 اشکان به داد خواهر فحش هی یال بعدش رونیب شد پرتی ال و شد باز در دمید زدم رو نایای الی  خونه زنگی وقت

 اشکان کرد بغل اشکانوی ال بعد نکنا صحبتی طور نیا درموردش گلهی لیخ من خواهر: گفت دویکش موهاشو اشکانم

 سوار دونمی نم گفتم و باال انداختم هامو شونه برات نشدهی عاد: گفت کردمی م نگاشون تعجب با داشتم که من به رو

 سوار بود کرده سرش همی آب شال هی و بود دهیپوش دیسف گشاد شلوار هی با چسبون دیسفی مانتو هی همی الی . ال شو

 بهی کل بهنازم رفتم نایا بهنازی  خونه طرف به سرعت با و زدم اشکان واسه بوق هی نشست کنارم جلو و شد نیما

 رونیب اومد آوا بعد قهیدق چند میزد که رو زنگ نیشروی  خونه سمت میرفت خنده وی شوخی کل با بود دهیرس خودش

. ستین دلش توی زیچ که بود دهیفهم اونم بود اومده خوشش ازآوای لیخی ال داد دست همه با و  

 سر واسهش سردی لیخ اما رفتی م غش براش دلم نیماش كینزد اومد گرمکن هی با نیشرو  میکرد سوار رو آوای وقت

. نییپا بدم رو شهیش تا کرد اشاره  اومد نیماش كینزد دادم تکون  

.ریخ به صبح سالم-  

ممنون سالم-  

:  گفت من به رو دوباره و داد سالم بهناز وی ال به سر با  

. نیومدیم ما با نیکردی م صبر خوب-  

. میکنی م حالم و عشق میریم خودمون-  

. نداره عادت شمای حاال و عشق به آوا-  

. کردم حرکت عت سر با گازوی رو گذاشتم پامو بعد داره زبون خودش اوا-  

؟یشد ناراحت:میگفت و کردم نگاه بود نشسته عقبی صندلی رو استرس با که آوا به نهیآ از  

.ارهیم در من سر رو شیتالف-  

. کنهی نمی غلط چیه-  

. اومد بدم ازش دمشید مهسا  با که روز اون از  

ی م دل ته از هم آوای حت دمیخند کوه میدیرس کهی وقت تا کردم ادیز صداشو و گذاشتم کایمتال سبك به آهنگ هی

. بودم خوشحال بابت نیازا من و دیخند  

****************************************************** 

 جمعی تو کهیی دخترها پسرو کم کم میداشت قرار کهیی جا میرفت و میبرداشت رو لوازممونی همگ میدیرسی وقت

 انگار نشستنی نم دلم به کدومشون چیه میشدی م آشنا باهاشون ما و شدی م داشونیپ مشونیشناختی نم ما بودنو

. بود اومده کفش با که شونیکی بود مد سالن هم اونجا  
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مهسا و پدرام و نیشرو رازیغ به بودن اومده همه  

. خستهم گفتی م همهش بود شده بچه هی نیع رفتی م راه مخم رو گرفتوی م بهونه مدام نیآرم  

  بودن شده کالفه دستش از بهناز وی ال و سهند و هومن گهید

ی .نداری کوهنورد به ازین که تو اصال بخواب ریبگ برو االنمی ومدینم خوب:گفتم بهش جمعی جلو  

ی .ایب پسر همه نیا با بذارم تونستمی نم اما دونمی م-  

یاومد نیا خاطره به توی عنی-  

.گهید آره-  

.دادم تکون براش تاسف با سرمو بعد خدا بهیی رو عجب-  

ی بود ومدهین اگه که گذاشتنش سر به سر به کردن شروع بود ومدهین خوششون نیآرم حرف نیا از که سهند و هومن

. . .  ای یاومد باران خاطره به واقعا حاال. میدیدزدی م بارانو ما  

. بود دنبالشون هم  مهسا البته اومدن هم پدرام و نیشرو قهیدق 60 از بعد بالخره  

 اما شدم مونیپش کردنی می همراه رو جمع اون نکهیا از داد دست همه به اکراه با جلو اومدی وحشتناک پیت با مهسا

.بده حرص رو نیشرو هم تو گفتی م بهمی حس هی  

 و اشکان و هومن،بهناز وی مهسا،ال و نی،شرو سهند و آوا میکرد حرکت به شروعی پرس احوال و سالم ربع هی از بعد

 گرفته رو دختره هی چشمش نیآرم میکرد حرکت که اول اون از بودن سرما پشت هم هیبق و میبود هم با نیآرم و من

 همون با دمید گذشت که کمی بهناز اشکانو شیپ رفتم نیهم خاطره به بمونه شمیپ زور با نداشتم دوست بود

. هالوان خودش مثل همه کردی م فکر دمیخند داشت من به کهی عشق به دلم تو دخترهست  

 عجب واقعا رفتن راه به کردم شروع همه سر پشت نیخاطرهم به بذارم راحت هم رو اشکان و بهناز گرفتم میتصم

 نه انگار و رفتی م سهیر خنده از که گهیمی چ بهش هومن نبود معلومم هومن به بود دهیچسب کهی ال بودی حیتفر

. داره دوستش سهند که گفتی م بهم احساسم بود سهند با هم آوا داره باران اسم بهی دوست که انگار  

.بودم نفر نیآخر من آخه اومده پشتم طور چه دونستمی نم بود من سر پشت عقب برگشتم پدرامی صدا با  

کنم؟ تونیهمراه شهیم-  

.دادم تیرضا سر با و زدمی لبخند  

د؟ییچراتنها-  

.دمیم حیترج رویی تنها-  
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برم؟ من نکهیای عنی نیا-  

.نداشتمی منظور نیهمچ نه-  

.دیمن با االن دیستین ناراحت پس-  

.بکشه حرف آدم زبون ریز از داشت دوست بود نیشرو مثل اخالقن خواستی م جونم ازی چ گهید نیای وا  

.کنهی همراه رو آدمی کی ستین بد مواقع جور نیا-  

.دیومدیم تنها چرا پس-  

.دنیخند به کرد شروع اونم کردم نگاه چپ چپ بهش برگشتم  

نه؟ نیبد ریگی نجوریا دیدار عادت نیشرو دوستتون مثل هم شما-  

 کهیی جا تا من آخه دیداشت برخورد نیشرو بای مهمون تو مگه شما:گفت و داد باالی قشنگ طرز به ابروهاشو ازی کی

. . همی مهمون اون از خارج نکنه: وگفت کردی کوتاه مکث دیبود آوا با که بعدم دیبود دوستتون رایالم شیپ شما دمید

 . 

 کردمی م درست مویگندکار دیبا جور هی حاال. . .  اما هیزیت آدمه پدرام بود گفته بهم نیشرو دادمی سوت دونستمی م

شدیم ناراحت دستم از دیرسی م نیشرو گوش به اگه  

.فهموند بهم نویا کوتاه برخورد تا چند همون خوب نه-  

. خورد حرفشو کنمی م نگاش دارم دیفهمی وقت اما بگه بهمی زیچ که سمتم به برگشت نشده قانع که بود معلوم  

 بهشی نگاه نیشروی  خونه  روز اون اومد ذهنمی تو حرفا اون دوباره.  شدهی ک عاشق بدونم داشتم دوستی لیخ

. بودی الشخور آدمی ال قول به بود فکر تو کردم  

.کننی م گمراهش زود و کننی نم دل ازش ساده دخترا ازی لیخ که بود معلوم. . .  اون تیموقع بای پسر نه اما  

.دیداری جالب دوست:  گفتم بشکونم رو نمونیب سکوت نکهیای برا  

کدومشون؟-  

!هومن-  

. معرفته آخره بودن جالب بر عالوه آره: گفت و کردی ا خنده  

د؟یدوست باهاش وقتهی لیخ معلومه-  

. خالهمه پسر هومن-  
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جدا؟-  

. اوهوم-  

گه؟ید دیهست سن هم باشه داشته هومن مثل خاله پسر هی آدم که باشه جالب دیبا-  

. کالس هی تو مدرسه هی تو شهیهم آره-  

. . . ! انضباط گمونم-  

.توش نبود انضباط نام بهی زیچ کارنامهش هومن آره-  

.  شهینم خسته آدما نجوریا با وقت چیه آدم: گفتم کردموی ا خنده  

؟یپرسی م هومن از چرا حاال.  آره:گفت و کردی دار معنا نگاه  

.گرفت خو زود هومن با اما رهیگی نم گرم ادیز پسر هی با وقت چیهی ال جالبه برام تشیشخص-  

. . .  هم شما البته. خودش واسه پسره پا هی شمای ال-  

.  کردم سکوت منم نگفتی چیه اون انداختم نییپا سرمو  

 بخورن پدرامو خواستنی م چشماشون با دخترا شدن رد کنارمون از باشنی رستانیدب خوردی م که پسر دختر گروه هی

 دستام با خواستمی م بود طرف اون شونمیکی نجاستیا امروز خوشگله پسری چ هر: گفت شد ردی وقت شونیکی

.  بود برده دختربودی چ هری آبرو کنم خفه رو دختره  

 منمی کاشک:برگشتم طرفش به دوباره پدرامی صدا با نمینب رو زایچ نیا که کردم کجی ا گهید طرف به  سرمو

. بودمی رستانیدب  

.دیخوای م روی زیچ نیهمچ چرا-  

؟یچ شما. ها موقع اون به برم دارم دوست بازم اما کردمی خوشی لیخ نکهیا با-  

.کردم حس صورتمی رو رو نگاهش  

.بخوره رو داده دست از که رویی زایچ حسرت دینبا آدم اما بودی خوب دوران خوب-  

 دیبا آورد دستشون به شهینم که همی وقت گذشت ساده ازشون شهینم که آدمی برا زنیعز انقدر زایچی بعض-

ی .بخور رو حسرتشون  

.نخوردم روی زیچ داشتن حسرت میزندگی تو وقت چیه من-  
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 شنبه پنج میسوزوندی م شیآت کالس ته میدیچپی م هومن و سهند و نیشرو با بود موقع اون من دوران نیبهتر-

.  مدرسه میومدیم تر ریدی کی ازی کی تر دراز پا از دست شنبه کوه جمعه دربند میرفتی م کالسی ها بچه با ظهر بعداز

. دادیمی حال چه  

؟یگذروندی م خوش نایا با فقطی مطمئن-  

 باشه دهیفهم حرفهمو منظور که انگار کدفعه. . . ی میدیخندی م ها بچه با باشگاه میرفتی م هم ها ظهر از بعد خوب-

 واسهت مخالفت جنس از کدوم چیه که بودی موقع واسه اون اما بود همیی ها طنتیش هی کنارا گوشه اون خوب:  گفت

. . . االن. . .  واسه نه.  نداشتی ارزش  

 شدینم روم بود سخت ازش رفتن باال کمی میدیرس بزرگ سنگ تخته هی به.  شده عاشق که گفت بهم میمستق ریغ

 بازم خورد مشامم به ادکلونشی بو اومد باال من همراه ستادیپشتما چون بود دهیفهم اون انگار اما بخوام کمك ازش

 بود گرفته وجودموی ا دخترونه شرم هی بود شده قرمز صورتم بود دهیچسب  بهمیی جورا هی  شمهیپ نیشرو کردم حس

. دیخند کرد نگاه صورتم بهی وقت چون بود دهیفهم هم اون انگار  

 بخورن صبحانه تا ستادنیا ها بچه کجا دونستی م و بود بلد راهو میبود عقب هیبق از میرفتی م راه کند اون و من چون

ی ها خاطره از تا چند بود جالب حرفاش هم داشتیی رایگی صدا هم چون شدمی نم خسته باهاشی صحبت هم از منم

. خنده از بودم مرده من که کرد فیتعر رستانشویدب دوران  

 بالخره کردی م من بهی بیعجی ها نگاه شدی م ردی ک هر نیهم خاطره به دیخندی نم اصال خودش که بود نیا جالب

ی کناری صندلی رو میرفت هم با نبودیی جا پدرام و منی برا بزرگ زیم هی دور بودن رفته همه ها بچه میدیرس هم ما

: بود نیشرو از اس ام اس درآوردم میل شلوار بیج از رو میگوش اس ام اسی صدا با مینشست ها بچه  

. باش حرفات مواظب زرنگهی لیخ پدرام  

.  پدرامم با من دونهی م بود معلوم  

:نوشتم بدم حرصش نکهیا واسه  

.  ستین بهیغر گهید اونی ول آره  

 مهسا ستادهیا پدرام باالسر نیشرو دمید آوردم باال سرمو شدمی م آب داشتم پدرام نگاه ریز زدم رو ارسالی  دکمه

 رو هم مهسا نشست پدرام و من نیبی معطلی ب نمیشرو نهیبش کرد تعارف نیشرو به و برگشت پدرام بود کنارش هم

.کرد نگام حرص با بعد و برداشت شویگوش نیشرو کرد نازک برامی چشم پشت مهسا.  نشست روش به  

نکنم حساب رو نیشرو و مهسا گهید گرفتم میتصم الیخیب من اما-  

. شد  شکسته پدرام و نیشروی حرفا با نمونیب سکوت  
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. شد بد کمی رفت الیناز نیا ؟ شد استخدام دیجدی منش پدرام گمیم-  

. خبره چه اوضاعی بفهم تا شرکت ایب کمی یعالف جا به: گفت و کرد نگاه بهش حرص با پدرام  

. شهینم وقت شرمنده-  

ی می زورک هم مهسا دنیخن به کردن شروع جفتشون که گفت بهش روی زیچ ابرو با و کرد نگاه بهش چپ چپ پدرام

اه اهی .خندی م که هیچ موضوعی دونیم تو مگه آخه بگه بهش نبودی کی دیخند  

  میگفتی چ ما مهسا:گفت گرم نیشرو دم

. دمیخند گهید زیچ هی به من:  گفت و کرد قرمز مهسا  

؟ی خندی می چ واسه تو:گفت منو به کرد رو نیشرو که  گرفت خندهم منم بار نیا  

یی.تو دمید هیک فضولم نمیبب خوامی م-  

. حالش توی زد اومد خوشم:  گفت و رفت سهیر خنده از پدرام حرفم نیا با  

 بالخره چون نیباش هم مثل اخالقن کنم فکر.  دیایم بهمی لی؟خ خبر چه نیآرم از:گفت و کرد نگام حرص با نیشرو

. نیهست عمو دختر عمو پسر  

ی/هست مهسا مثل اخالقن چرا تو گمی؟م جدا-  

.باشه مهسا مثل اخالقت بخواد دلتم تا خان نیشرو:گفت دویخند قاه قاه دوباره پدرام  

.کرد تشکر عشوه با مهسا  

. بگذره خوش بهتون که  میباش میتونی نم نیآرم مثل ما شرمنده گمیم:گفت بود نشده کم روش که نیشرو  

.  زدنی شخندین هم با و کردی نگاه مهسا به نکهیا مخصوصا کنم خفهش خواستمی م  

. ستین کننده خسته خان پدرام حضور اما بله شما-  

 میخورد رو صبحانه کهی وقت تا دیکن بس دهینکش دوئل به کار تا: گمیم جمع دیسف شیر عنوان به بنده: گفت پدرام

. مینزدی حرف گهید نیشرو و من  

.شدم هوشیب خونه دمیرسی وقت من خونه میبرگشت بعد میبود اونجای ساعت چند  

************************************************ 

؟ی نباخت خودتو اومد خوشم نه-  

شدمیم تنها نیشرو با که بودی ساعت نیاول امروزی مهمون از بعد.  ببازم نبود قرار: دادم جواب تمامی خونسرد با  
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. کن اصالح خودتو کمی فقط خوبه-  

؟یچ واسه-  

بزنمت امیب بود كینزدی کردی محل کم من بهی مهمون تو انقدر-  

اومد؟ بدت پس ا اا ا-  

.بشم آروم تا بزن برام کمی انویپ پشت برو ایب نایا الیخیب حاال.  رهیبگ افهیق برام دختر هی داره افت من واسه-  

.شده حرفت جونت مهسا با نکردهی خدا-  

. دیدرخشی م چشماشی تو طنتیش برق  

.برام ستین مهم-  

. بهشی بود دهیچسب همون واسه پس-  

. هیمجبور-  

ی.خودت-  

(دادینم اجازه غرورم اما چرا بدونم داشتم دوستی لیخ.) هیمجبور واقعا اما هستم که خودم-  

! ها هیخوب پسری لیخ دوستت پدرامی راست-  

 ازتی ا خواسته ه: یگفت بزنم اومدم تا نشستم انویپ پشت و شدم بلند گذشت که کمی نگفتی چیه و کرد سکوت

  داشتم

بگو ستین ربطی ب اگه-  

 تو منو کردمی م مدت نیا تو کنمی کار خواستمی م اگه نجایای ایم تو دوماهه آخه:  گفت و کرد بهمی عصبان نگاه-

ی بکنی تونی نمی کار چیه ام تو سمتت امیم شمیم بلند االن نیهم که بکنم باهاتی کار بخوام اگه مییتنها نجایا االنم

. 

.دمیترس باهاش بودن تنها از لحظه چندی  واسه  

؟یدیترس هیچ-  

. دمینترس من ضمن دری کنی نمی کار نیهمچ تو-  

. ایخواست خودت پس-  
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 از بود لبشی رو همی زیآم تمسخر لبخند هی کردن باز به کرد شروع راهنشویپی  دکمه سمت اومد آروم و شد بلند

. دنیخند به کرد شروع و کاناپه رو افتاد دفعه هی اما رفتم عقب عقب و شدم بلندی صندلی رو از ترس  

.دادمیم فحشم بهش نهشیس رو زدمیم که همونطور سمتش به رفتم کردمو مشت دستامو تیعصبان با  

 نکهیا از هامو عقده تمام کردمی خال روش داشتم که رویی ها عقده تمام اونور زدمیم دستش با و دیخندی م فقط اونم

ی ب تمام مهسا از نفرتم تمام اندازم حدوی ب داشتن دوست تمام شدنی م جمع گلوم تو دمشیدی م مهسا بای وقت

. . .  داشتم بهش کهی عشق تموم اون خاطره به شبونمی ها هیگر تمام هاشی محل  

 از بود گرفته بزرگشی دستا تو محکم دستامو دیخندی نم گهید اونم کنمی م هیگر دارم دمید اومدم خودم بهی وقت هی

 بود زده زل بهم فقط بود اونی  چهره توی غم هی حاال کردی م نگام فقط بودم کرده هیگر جلوش که گرفت لجم خودم

 ومدیم بند نفسم داشت گهید بمونم بغلش تو آخر تا داشتم دوست کرد بغلم محکم کردمی م فرار نگاهش از من اما

 بغلش تو از خودمو شد شل دستاش دفعه هی اما شکنهی م داره االن استخونام کردمی م حس که بود داده فشارم انقدر

 کردمی م هیگر که طور نیهم در سمت به رفتم و برداشتم شالمو و فیک و مانتو رفتم راهرو سمت به و رونیب دمیکش

 لب ریز و دمییدوی می ابر آسمون اون ریز ابونیخ تو رونیب زدم اونجا از دمیرس باغ در به آخر دنیدو به کردم شروع

.ومدین دنبالم اونم زدمی م صدا نویشرو اسم  

 بود نیشرو غرور نیا از گذشته دارمی ادیزی ها بیرق و شدم نیشرو عاشق گهید دونستمی م بود گرفته دلم بود شب

 عاشقش بود منی جا کس هر دیشا بود کرده دلم رو خودشو کار ماه دو نیا تو  اومد کنار باهاش شدی نم جور چیه که

. شدی م  

 برم که  نداشتم هم رو جا چیهی  حوصله بودم تنها منم بود بد بابام مامان حال شمال بودن رفته بابام مامانمو قبل شب

 باهاش دمیترس بودن رفته زنشم بهزادو عمو چون اما ششیپ برم خواست ازم بهمو زد زنگ نیآرم بود شب 22 ساعت

ی میی تنها و شب از کال من ومدیم باغ تو از وحشتناکی صداها بود 22.00 ساعت. امینم گفتم بهش و بشم تنها

 آژانسو شماره لمیموبا با شدم مونیپش زود اما کردمی م قبول نویآرم شنهادیپ کاش کردم آرزو لحظه هی واسه دمیترس

 برام بودی امنی جا لیسه شهیپ شاپی کافی تو بودم مطمئن دمیپوش لباساموی فور دادم شاپوی کاف آدرس و گرفتم

ی فور بود خلوت ابونایخ آژانس تو نشستم و بستم رو در دمید بودو فرستاده آژانس کهی نیماش کردم باز رو در تا

 عوض راهموی فور دمید الشخور پسر دسته هی اما افتادم راه شاپی کاف طرف به  شدم ادهیپ و دادم هشویکرا میدیرس

 مکتین سمت به منو پاهام ترسمی نم نمیبی م نفر چند هی حداقل بود راحت المیخ اما برم کجا دونستمی نم کردم

ی رو که دمید روی شخص دور از ومدیمی خنک مینس بود قرمز آسمون بودم غرق افکارمی تو دیکشی می شگیهم

 بود عشق تپشه دیتپی م تند تند قلبم دوباره کشهی م گاریس داره نهیشرو دمید رفتم که تر كینزد نشسته مکتین

 من دنید با دادیم هشدار کنارش روی شخص حضوریی روین هی انگار گرفت طرفم به سرشو دمیرس کشینزدی وقت بازم

؟؟ی عجب دیکشی م خجالت بود کرده ظهر کهی کار با نییپا گرفت سرشوی فور اما خورد جای کم  

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

 خنده ریز میزد هم با کردی م نگام داشت اونم برگشتم سمتش به گرفتم دستم تو محکم فمویک و نشستم کنارش منم

. بکش خجالت:  گفتم بهش و کدرم پاک چشممی اشکا  

  دادمیم خودت خودمو دستی کار هی وگرنهی رفت زود امروز شد خوب-

.  دیدو صورتمی تو خون شرم از نییپا انداختم سرمو  

؟یکرد فرار خونه از  بکش خجالت تو-  

دمیترسی م نه-  

؟یچ از-  

یی!تنها-  

؟ مگهی بود تنها-  

باغ تو از ومدیمی بدی صداها هی نبودن بابام مامانو آره-  

یدیترس هم تو  

نجام؟یای چ اسهی .کرد فکر پس گهید آره-  

شب اون مثل ادتهی رونیبی زد خونه ازی کرد قهر شده دعوات دیشا گفتم-  

 با نگاهم اما بهمی ندازی م کهیت چرا بگم خواستم سمتش به برگشتم دادیم عذابم رهشیخ نگاه انداختم نییپا  سرمو

 گرفت ازم نگاهشو و دیکشی قیعم نفس کردی م خودی ب خود از آدمو  داشتیی ها چشم چه المصب شد قفل نگاهش

 گذشتی ا قهیدق چند ادیب حرف به خودش تا کردم سکوت پس هیجور هی حالش دونستمی م  کرد روشنی گاریس و

 شدی نمی کیتار تو اما بود گهید رنگ هی ناشیآست سر که بود دهیپوشی مشک راهنیپ هی بود سکوت نمونیب بازم

 چرا بدونم داشتم دوست ومدیم بهشی لیخ باال بود داده موهاشم بود دهیپوش همی مشک نیج شلوار هی داد صیتشخ

. پوشهی می مشک شهیهم  

؟یکنی م نگاهی چ به-  

. نبود حواسم بودم فکر تو خوب بودی بدی جا نگاهم انداختم نییپا سرموی شرمندگ با  

؟ جالبه براتی لیخ-  

گرفت گر هام گونه  

  دنیخند به کرد شروع قاه قاه بعد ادیم شیپ نکش خجالت حاال-
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 دست رفتم راه که کمی  کردم حرکتی خداحافظ بدون و شدم بلند شدمیم آب خجالت از موندمی م اونجا اگه گهید

 چشماش کم نور اونی تو بود نیشرو برگشتم بودم پارک بلندی شمشادا کنار  گرفت خودشو از تر سردی دستای سرد

. دیدرخشی م الماس تا دو نیع  

 دمیترسی م برام بودی سختی  لحظه شد حلقه کمرم دور دستاش اما دمیکش عقب خودمو اورد صورتمی جلو صورتشو

 مغزمم گرفتی م میتصم قلبم گهید عشق دست به سپردم خودمو. . .   بودم عشق از زیلبر اما دمیکشی م خجالت و

.دنیتپ به کرد شروع و دیلرز ترس از قلبم دویکش ادیفر مغزم کرد رها منو شروبن اما کرد سکوت  

؟. . .  تو نیشرو-  

! کن بس-  

 و نشست کنارم اومد زدی م گارشیس بهی پک اوقاتی گاه و بود ستادهیا اون اما نشستم پارک سردهی ها چمنی رو

! نکن نگامی طور نیا وقت چیه گهید:  گفت  

. . . ! من اما-  

!  کن بس-  

. شد شکسته شدنی م رد کمونینزد از که نفر چند سرمستی ها خندهی صدا با نمونیب سکوت  

.  بود فکر تو کردم نگاهش  

نمت؟یبی نم من که شاپی کافی ایم موقع چه تو نیشرو-  

. 26 ساعت شبا-  

. دادیم جواب و کردی نم نگاه من به  

؟یایم موقع نیای چ واسه-  

. شرکتم تو شهیهم کنمی نم وقت روزا-  

؟یی نجایا چرا االن-  

. نجامیا شهیهم نرم شاپمی کاف اگه شبا من ادیم ادمی کهیی جا تا-  

؟یکنی می شبگرد شبا پس-  

.ریغ به تنهام شهیهم اما آره-  

؟ چرا خوب-  
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؟یخورد شام شو الیخیب باران-  

کرد عوض رو بحث  

خوردم آره-  

خونه برم خوامی م من-  

. دمیلرز خودم به شدن تنها ترس از  

برمی م هم رو تو نترس-  

منو؟-  

؟ی ترسی نمیی تنها ازی گی نم مگه گهید آره-  

. خودمونی  خونه رمیم شمینم مزاحم اما چرا-  

. دنبالش رفتم شدمو مونیپش حرفم از که کرد نگام نیهمچ  

بود مرتب نای چ همه میشد خونهش سالن وارد هم با  

بود؟ شده دعوا نجایا-  

. بودن نجایا ها بچه نه: گفت و زدی لبخند  

دوستات؟-  

؟ تراس تو میبر ایبی  ستین خسته اگه آره-  

  میبر نه-

 دو کجا بود رفته نبود معلوم خودشم نهیشوم کنار رفتم بود سردمی لیخ  آوردم در پالتومم گوشه هی گذاشتم فمویک

. بزنه حرف تونستی م کاش نبود سرد نگاهش گهید کرد جمع رو ها فنجون و اومدی نیس هی با وشاین بعد قهیدق  

 قدر چه زد نیشرو به رو حرفا اون و نیشروی  خونه اومد که روز اون ادی افتادم پدرام ادی دیترسی م پدرام از چرا

 شدم عاشق گفت آهان کردی نم نگاه کنارمونمی دخترا بهی حت داشت گهید تیشخص هی کوهی تو اما اومد بدم ازش

ی صدا با.  بود پدرام مثل اونم نکنه دمیپرسی م نیشرو از دیبا بدونم رو نایای  همه داشتم دوست ؟ی ک عاشقی ول

 . بود شکستنی صدا دمیپر باال نیزمی روی زیچ برخورد

 تکه کردن جمع به کرد شروع شدو خم کردی م نگاه فنجون شکستهی ها تکه بهی گنگ با که کردم وشاین بهی نگاه

 و رفتم سمتش به نداد نشونی العمل عکس چیه اما دیبر دستشو فنجونی  شکستهی  کهیت فنجون شکستهی ها
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 که طور همون و نییپا اومد ها پله از عجله با نیشرو زد زل بهم ونشیگری چشما با دیکش دستشو اما گرفتم دستشو

  شدهشی چ:گفت بستی م رهنشویپی  دکمه

  افتاد وشاین دست از فنجونا-

 به شست دستشو بردشویی دستشو سمت به و گرفت رو وشاین دستی کالفگ با دوخت وشاین به نگرانشو نگاه نیشرو

 خواستی م بست و داد شستشو دستشو و آوردم نویبتاد رفتم سرعت با ارمیب نتیکاب از نویبتاد برم گفت منم

. ذاشتینم وشاین اما ببردش درمونگاهم  

 مستخدم دونستمی م اولشم از رونیب اومد گرفتهی  افهیق با بعد موند اونجای ا قهیدق چند برد اتاقش به رو وشاین

 عاشق من نبود خودم دست داشت هواشو انقدر نیشرو و دیترسی م پدرام از وشاین نکهیا و وشاین مثلی جذاب و جوون

 نکهیازا کردی م جادو چشماش داشتم دوستش شتریب شدمی م عاشقش شتریب دمشیدی م که دفعه هر بودم نیشرو

 اما مردمی م بار هزار ترس از صبح تا و موندمی م خونه توی کاشک گفتم خودم با گرفت دلم کرد توجه وشاین به انقدر

  دمیدی نم رو ها صحنه نیا

   رونیب اومد دلستر تا دو با و رفت آشپزخونه سمت به

  تراس تو میبر ایب-

 از سر اما بودم باهاش که بود ماه چند كینزد اوردمیم در رو ماجرا توه و ته امروز دیبا بودم ناراحتی لیخ دستش از

اوردمیدرنم کاراش  

 خودم نیهم خاطره به کشهی نم عقب برامی صندل دونستمی م دلچسب اما سردیی هوا عجب تراس تو میرفت باهم

. نشستم دمویکش عقب رو میصندل  

 افتاد سرمی رو از شالم دادیم نوازش موهامو مینس بود قرمز هوا بودی بیعج سکوت باغ تو روم روبه نشست اونم

 من قدر چه ایخدا بودی قشنگ حس عشق بودم نگاهاش نیا عاشق بود زده زل بهم نیشرو که کنم درستش خواستم

نذاشت اما دارم دوستت بگم بهش خواستم داشتی خاص درخشش چشماش دارم دوست موجودو نیا  

! باران-  

بله-  

یشد ناراحت دفعه هی چرا-  

؟یکرد رییتغ چرا تو-  

من؟-  

یشد رو اون به رو نیا از دهیبر وشاین دستی دیفهمی وقت آره-  
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  بود فکری تو زد زل باغ توی درختا به دوباره

رمیبگ ازش نگاهمو شدینم کردمی می کار هر کرد رمیگ غافل برگشتو  زدم زل بهش منم  

ادته؟ی دمتید کهی روز نیاول باران-  

آره-  

کنم خفهت دستام با خواستمی م-  

چرا؟ گفتم خنده با  

ادینم خوشم باشن رونیب شب موقع تااون کهیی دخترا از  

من؟ی کردی م فکر تو-  

 اما هست نجایا مستخدم عنوان به وشاین باران نیبب بود موقع اونی برا اون امای باش موردداشته کردمی م فکر آره-

گهستید زهیچ هی موضوع  

. . .  وشاین نکنه بودم دوخته لبش به چشمامو  

باشه طور نیا اگه رمیمیم من نه  

 آوا مثل برام اما هست من شیپ گهستیدی کی مقصرشم شده طرد خانواده از منهی  دوستا ازی کی وشاین باران نیبب

. مونهی م  

  نیشروی گیم دروغی چ نیع مونهی م آوا مثل واسهت که: گفتم عقبو دادم مویصندل

بگم دروغ بهت که ندارهی لیدل نزن تهمت: گفت و داد تکون سرشو تیعصبان با-  

. خوادی م منو نمیا کردمی م فکر و شدم خی کوه نیا عاشق که بودم ساده قدر چه من دمیخند حماقتم به دلم تو  

 چیه اون با من:گفت شمرده آرومی لیخ و زد زل چشمام بهی صندلی رو افتادم من و دیکش مانتومو اون اما شدم بلند

 هی عنوان به وشاین ؟یدیفهم ترسمی نم گهید کس چیه از نه و تو از نه من بگم دروغ تو به ندارهی لیدل ندارمی ا رابطه

. کنهیمی زندگ منی  خونه تو خدمتکار  

ی.کش منت واسه میومدینم جلو اون نه من نه گهید میکردی م قهر اگه چون  بدم کش رو موضوع نداشم دوست گهید  

؟ی بخوابی خوای نم تو ادیم خوابم من گفت و دیکشی قیعم نفس بود سکوت نمونیبی ا قهیدق چند  

بخوابم زود انقدر که مرغم مگه نه-  

  خوابن االن هم ها مرغی ول خانم دیببخش-
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ی عقبی لیخ-  

  کن صدامی داشتی کار بخوابم رفتم من حال هر به-

رفت و شد بلندی صندلی رو از  

. . .  عاشقمه داره دوستم ادیم خوشش ادیم بدش من از داره من به نسبتی حس چه بدونم داشتم دوست تفاوتی ب چه

 خاب دیوزی م کهی خنک مینس بودم تراسی توی ساعت 2 شمیپ ومدیم دنیخوابی جا به االن وگرنه نبود عاشقم اما ؟

ی م نکهیا با خونه رفتمی م داشتم دوست بودم مونیپش بودم نیشرو شیپ نکهیا از بود دادهی فرار چشمام از رو

 منی زندگی  همه نیشرو  دیکشی م نفس هواش از نیشرو که بودمیی جا  اما دادمی م حیترج رو اونجا اما دمیترس

ی صدا  اول نگاه همون با کرد خودش عاشق منو داشتم دوستش کردی می اخالق بدی لیخ بهم نکهیا با ماه چند نیا

 و جلو اومد اما خورد جا دید منوی وقت دمید در چارچوب تو رو وشاین برگشتم صدا طرف به دمیشن سر پشت ازیی پا

 صورتشی تو بود ختهیر موهاش کرد روشنی گاریس و دادی صندل به هشویتک  نشست های صندل ازی کی یرو

. نبود اللی کاشک بود لبشی روی لبخند مست سر اون و دادیم تکون موهاشو باد آورد در سرش از شویروسر  

 توی خاص زیچ هی دونمی نم دلهره هی ینگران هی کرد رمیگ غافل و کرد باز چشماشو زدم زل بهش و نشستم روش روبه

. بشم مشکوک وجودش به من شد باعث  که بود نیهم بود نگاهش  

؟یبگی زیچ هی خوامی م دونمی م رو نایای  همه دونمی می بزن حرفی تونی نم امای شنوی م منوی صدا تو وشاین-  

دمیند رفتارش حالت توی رییتغ چیه  

یخدمتکار هی واقعا ؟ی هستی ک تو-  

.رفت و کردی اخم بار نیا  

  موندم قبل از تر جهینتی ب اما کردم فکر رفتارش بهی لیخ

 کاری چ حاال خدای وا نهیشرو اتاق تو تراس در که افتادم نیا ادی دفعه هی که اتاق تو برم خواستم شدم خسته بالخره

 به نگاهم رمیبگ خودموی جلو نتونستم شدم اتاق وارد بازمی وقت اما نییپا انداختم بود ممکن کهیی جا تا سرمو کنم

 شرمم فکرم از بودم بغلش منی کاشکی وا بود کرده مچاله خودشو و بود کرده باز رهنشویپی ها دکمه دیچرخ سمتش

  بودم شده وونهید کنم فکر خودم سر تو زدمی کی شد

  دمیخوابی م کجا دیبا حاال رونیب اومدم اتاقش از آرومی لیخ بستم درو کردمی م نگاهش که طور همون

کنمی فضول و بگردم اتاقارو تا بودی خوبی  بهانه  

 خواستم ومدینم کار به دیشا بود قفل هم اتاق تا دو در بودن فاصله با که بود گهید اتاق تا دو  نیشرو اتاق راست سمت

. باال دیپر متر ده و دیترس خودشم نیشرو چارهیب دمیکش خوشگل بنفش غیج هی ترس ازی کی به خوردم که برگردم  
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؟ چته-  

  دمیترس-

؟یندار خواب تو مگه بچه-  

  بخوابم ندارم عادت نیزم روی ول چرا-

کن صبر شرمنده:گفت شویشونیپ رو زد دونه هی  

 تای بخواب کجا گفتمی نم من نکنه  گفت و برگشتی دیکل همراه به و رفت اتاقش داخل به دیخندی م که طور همون

یدیکشی م سرک اونور نورویا شب  

  زیچ همه بهی زنی م گند شهیهم کهی ریبم بارانی ا نییپا انداختم خجالت از سرمو

 اما بودنی اسی هم ها پرده بودن رنگی اسی وارهاید بود اتاق ازی ا گوشه نفره هی تخت هی  تو رفتم من کرد باز اتاقو در

 تو که همی نوری حت بودن رنگی اسی هم اونا بود تخت کنار هم کتابخونه هی با مطالعه زیم هی بودی میقد طرحشون

 و بودن کرده بغل همو که پسر دخترو هی بود زونیآو وارید به قشنگمی لیخی تابلو هی بود روشنی لیخی اسی بود اتاق

 نیشرو از تا برگشتم بردم لذت که بودیی ایرو و قشنگ اتاقی فضا انقدر شدینم زده چشمم اما بودن ماه نور ریز

  بود زده زل تابلو همون به بودی خاص برق هی اهشیسی چشمای تو اما کنم تشکر

ممنون نیشرو-  

. داد رو جوابم سر با و زدی پوزخند  

.کن خبرمی خواستی زیچ اگه گرمه اتاق-  

  ممنون امشب بابت بازم باشه-

. کردی م کارو نیا ترسهی می کیتار از محترم خانم هی دیدیم و بود منی جا کس هر-  

یندار فرق هیبق با تو بگه خواستی می عنی رفتم تخت سمت به  حرص با رونیب رفتی وقت  

. ونهستید نمیا  

. بودی باحالی جا عجب  کردم پرت تخت رو خودمو  

.  نکردم دایپ نویشرو به کردن فکر فرصتی حت بودم خستهی لیخ  

ی درد سر چه نشستمی فور بود شلوارم بیج تو آخه دمیخواب روش شبید چارهیب دمیپر جا از لمیموبای صدا با

 چه دختره نیا گهیم حاال 26:00 ساعتی وا  بودی ال کردم روشن صفحهشو.   شد قطع بدم جواب اومدم تا. من داشتم
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 هی صورتمم بستم کردمو باز گهید بار هی موهامو و ستادمیا نهیآی جلو دمیپر جام از سرعت با خوابالوا و تنبل قدر

: کردی م صحبتی کی با داشت که ومدیم نیشروی صدا.   نییپا رفتم و دمیکش دست  

. نداره من بهی ربط اصال  ندارم رو بابا شرکت حوصله و حال نه-  

.  امیب دیشا که گفتم نه-  

ز؟یسورپرا-  

دارم مهمون چون درصد نود احتمال باشه-  

چه تو به-  

. کرد قطع مکالمهشوی خدافظ بدون و زدی لبخند و برگشت من سمت به دمیرس ها پله نییپا به  

د؟یشد داریب بالخره خانم به-  

  خوابمی نم انقدر وقت چیه من راستش-

میبخور ناهار میبر ایب:  گفت و زدی لبخند  

  شمینم مزاحم گهید ممنون-

ایب دارم کارت حاال-  

؟ی دار کارمی چ-  

خورمتی نم نترس:گفت و انداخت بهمی هیسف اندر عاقل نگاه  

  شدی م مگه اما شدمیم الل وشاینی جا به منی کاشک

 خواستم  عقب دمیکشی صندل هی بودم زیمیی بایز محو هنوز بودم نشسته صورتمو بود دهیچی زیم عجب گرم دمش

.کنهیم نگاهم داره دمید که بکشم خودم واسه  

؟یدیند حاال تا گشنه ؟آدم داره نگاه هیچ-  

  دمیند توی خوشگل به اما دمید چرا-

بودن کرده آب تودلم قند کله انگار شد گرم بدنم دوباره  

  شدم بلند کردم اخم

کنمی نم نگات گهید نشو ناراحت بابا نیبش-  
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  من به بود زل بازم اما دمیکش خودمی برا غذا و نشستم حرف بدون

 اومد نمیشرو شدم مشغول بشقابمو تو گذاشتم مرغم  ها زدهی قحط نیا نیع خودمی برا دمیکش برنج ریگ کف چندتا

. خورد کمی لیخ اما زیم سر  

خونه برم دیریبگ آژانس هی برام شهیمی راست-  

خونه؟-  

  اوهوم-

؟یمونی نم نایا مامانت موندن تا مگه-  

اومده امشب اما نبود بابابزرگم شبمید نه خوب-  

ی!زیچ هی فقط باشه:گفت و کردی اخم  

؟یچ-   

.کوه برم قراره امروز-  

!خوب-  

یایب باهام هم تو خوامی م-  

. . .  آخه من؟-  

کنم تیمعرف دوستامم به خوامی م گذرهی م خوش بهت باش مطمئن که نداره آخه-  

!دمیم ادی انویپ بهت من که ندونهی کس قرارهی گفت که تو میک منی بگی خوای م شهینم-  

هستن همی ال دوستت و آوا چونیی آوا قیرف بگم خوامی م بگم خوامی نم االنم آره-  

مسافرته که اون ؟یال-  

. هست هم رایالم گفت من به هومن: گفت و انداخت باال هاشو شونه  

بهم زد زنگ نیهم خاطره به پس  

بمونم شتریب ششیپ نکهیا هم بشناسم شتریب دوستاشو هم برم داشتم دوست خودمم  

؟ شرط هی به فقط باشه-  

؟یچ-  
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.بکنم عوض لباسامو تا خونهمونی ببر منو-  

. باشه-  

***************** 

!تو ایب-  

.مونمی م منتظرت در دم نه-  

!ها بکشه طول کارم دیشا نیبب-  

؟یکن کاری چی خوای م مگه-  

.امیب تا باش منتظر پس-  

ی م خشك موهامو که طور نیهم  کردم خشك موهام سشوار با دینکش طول هم قهیدق 20 دیشا حموم رفتمی فور

 نیشرو عاشق ؟ی ک عاشق اونم بشم عاشق منم که کردمی نم فکر نیا به روزم هی یحت کردمی م فکر نمیشرو به کردم

 و ذهنم تو ومدیم هاشی بداخالق اوقاتی گاه اما داره دوست منو نیشرو گفتی م بهم سیح هی یراحت چه به اونم. 

گرفتمی م پس حرفمو  

.  دیخندی م و گفتی م هام با و خونه رسوندی م منو که بعدش به نه کردی م برخورد باهام طور اون که اولی روزا به نه

.  کرد رییتغ من با رفتارش و کرد رییتغ کرد نگاه تابلو اون بهی وقت نیشرو چرا افتادم رنگی اسی اتاق ادی  

 دیسف کمربند هی و بود گشاد اما کوتاه و روشنی لیخی صورتی مانتو هی با دمیپوشی تنگی تفنگ لوله دیسفی ل شلوار

 و فیک دمیپوش همی صورتی پالتو هی دورم ختمیر موهامو کردم سرم دیسف شال هی با دیسف کاله هی  بود کمرشی رو

 گرفت خندهم کارم از نکردم شیآرا افتاد ادمی رونیب امیب اتاقم از خواستمی وقت کردم ست بااونا هم دمویسف کفش

 تو خودم واسه دمیکشی طوس خط  هی هم چشمم نییپا میمالی  رژگونه و زدمی ا رهیتی صورت رژ و برگشتمی فور

. ادیب خوشش ازم نیشرو که بود نیا کاراواسه نیای  همه شدم خارج اتاقم از عجله با و فرستادم بوس هی نهیآ  

ی ت کهی کیمش کت هی بای طوسی ل شلواری پیت عجب داده هیتک نیماش به نیماش رونیب دمید کردم باز رو دری وقت

 کشینزد تا.  زدی م پیت باحالی لیخ بود انداخته هم سادهی مشک گردن شال هی بود باز جلوش کجا تا رشیز شرت

. کردی اخم و کرد پام سرتا بهی نگاه کرد رشیگ غافل شدینم جور چیه برگردوند طرفم به سرشو  شدم  

 میدیرس کهی زمان تا نشستم کنارش و کردم باز نشویماش در دمیرس خودم به انقدر تو خاطره به بو منو ذوقم تو خورد

.من نه گفتی زیچ اون نه  

 مهم برات اون گفتمی م خودم بهی ه رهینگ همیگر که دادم روین خودم بهی کل دادم قورتش اما بود گرفته گلومو بغض

.  نهیخودب آدم هی اون ستین  
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.باران-  

. زد صدا اسممو فقط خوبه حاال رفت نیب از نفسم به اعتماد روین اونی  همه دیلرز دلم اسمم دنیشن با  

بله-  

.کن نگاه من به-  

. بدم قورت نتونستم دهنمم آبی حت شدم رهیخ چشماش به  

. کردمی م نگاه اون به فقط من اما داد نشون رو جلو دستش با و منتظرن اونجا نایا آوا-  

  گهید برو-

 هامو قدم  برنگشتم عقب به رفتم بودن ستادهیا اونجا که گهید نفر چند وی ال و آوا سمت به و شدم ادهیپ نیماش از

.  نرسه بهم نیشرو که کردم عیسر  

. بود شده تنگ براش دلم قدر چه کرد بغلم سمتمو دیدو دید منو تای ال  

بدجورش نوع از اونم بود دهیتنگ برات دلم بارانی وا-  

آورد رتیگ شهینم جا هی یولگرد که بس از-  

  گذشت خوشی لیخ کنار بایز وگرنهی اینم تو بابا-

  کردم بغل هم رو اون رفتم آوا سمت به

. بودیی برو دل توی لیخ دختر  

. بود شده تنگ برات دلم آوای طور چه-  

  طور نیهم منم-

. دادم دست هم پدرام و سهند هومنو با  

  میرفت پسرا پاتوق سمت به همه اومد نیشروی وقت

.کردمی م شیهمراه منم نداختیم کهیتی هی ال عقب هم ما بودن جلو پسرا  

. دارن پاتوق جا همه ندارنی زندگ کارو نایا ستین معلوم-  

. گهید نهیهم مای زندگ کارو:گفت و برگشت عقب به هومن  

.دهینم زن بهتی کس ستینی خودیب-  
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 خجالت و نییپا انداخت سرشو بودنش پررو همه اون بای ال که انداختی ال بهی خاص نگاه هی و عقب برگشت هومن

. هستی زیچ هی نایا نیب که شدمی م مطمئن داشتم گهید دیکش  

 بگمی چ حاالی وا دیاومد نیشرو با شما که شد طور چه خانم بارانی راست:گفت من به رو سهند که بودم فکرا نیهم تو

. نشه سه که  

.کردم سوار دمید شونویا. . .  ابونیخ سر: گفت و دیرس دادم به موقع به نیشرو شکر رو خدا  

 زهیتی لیخ اون:گفتی م راست نیشرو زدی پوزخند بهم پدرام اما کنم تشکر نگاهم با نیشرو از تا گرفتم باال سرمو

.بستهی خال نیشرو  که بود دهیفهم  

. ایماف گروه به: گفت رونویب اومد شاپی کاف از پسره هی تو میبر نکهیا از قبل میدیرس بالخره  

. اهیس مارمولك به -هومن  

. مار زهر-  

  بود نمك با اما داشت همی ا سبزهی لیخ پوست بود بلند قد الغروی لیخ پسره گفتی م راست

. هومن برات دارم:  گفت ستادویا صاف دوباره اما شد خم چارهیب کمرش تو زد محکم دونه هی هومن  

. شینیبب هم تو ادین بدت کنم فکر که میدید روی کی یاتفاق امروز نیشروی راست سرده هوا تو نیبر ها بچه  

؟یک:گفت پسره به رو بعد کرد پدرام بهی نگاه نیشرو  

. کن داشیپ بگرد خودت: گفت طاهاست اسمش دمیفهم بعدا که پسره-  

 هی طرف هر بودی دنجی جا.  میرفت بزرگی لیخ زیم هی سمت پسرا دنبال و میرفت داخل به هم با میبود کنجکاو همه

 که طور همون نیشرو مینشست زیم دور هم با همه. گله عاشق اونجا صاحب بود معلوم خوردی م چشم به گلدون

. نشست بالخره کردی م نگاه اطراف به بود ستادهیا  

. دمیند روی کس که من-  

. اونجانی  عل رویام: گفت سهند به رو و کرد سالمی کی به سر با هومن  

.  سمتمون به اومدن تا داد تکون براشونی دست سهند  

 به نگاهشو کردمی م نگاهش تا زدیم زل بهمی ه ومدیم بدمی عل از کمی اما بودن جوکی لیخ بودن هومن نیع اخالقن

 رویام و هومنوی حرفا به منم دنیخندی م کردنوی م پچ پچی ه هم گوش در آوا و رایالم کشوندی می ا گهید سمت

. دمیخندی م کردنی م فیتعر و بودن داده کهیی های سوت از که سهند  
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 از شدینم نخندم که کردمی می هرکار نیهم خاطره به بود دار خنده حرفاش گفتی میی زایچ اوقاتی گاه همی عل

 که من کنار و شد بلند نشستی می ال کنار کهی عل نیهم خاطره به بدن سفارش غذا رفتنی ال و هومن من بد شانس

. بهم گنیمی چ نبود معلوم پدرامم نویشرو کردم سرگرم آوا با زدن حرف با خودمو  نشست نشستمی م هومن شیپ  

 کردوی عل بهی نگاه هومن.  دنهیخند حال در همهش کشهی نم خجالت نمیا دیخندی م داشتی ال اومد هومن بالخره

.  فهم زیچ آدم قربون:گفت  

 و ها ما نیشرو بالخره.  خنده ریز زد که کردم نگاهی ال به سوال از پری چشمها با هییخبرا ه. ی شدم مطمئن گهید

ی .باز برف میبر میخورد که رو غذا ها بچه:گفت همه به رو کرد حساب  

!میا هیپا-هومن  

   د؟یا هیپا-پدرام

 کرد دیتاک سهندی رو انیب سهندم و خانم باران ادیم هم خانم باران ادیبی ال انیم سهندم وی ال امیب اگه من گهید آره

. . .  ادیب پدرام اگهی ایم باهاشی نیشرو زونهیآو که هم تو ادیم صد در صد نیشرو ادیب هم آوا. ادیم هم آوا: گفت و  

   هومن کن بس اه-

 ریز من و آوردن رو غذا بالخره بود فکر تو جور بد نمیشرو بله سهند با شونمیا پس بود شده قرمز که کرم نگاه آوا به

. بمونمی عل و آوا شیپ دادم حیترج و نرفتم همی باز برفی تو.  خوردم غذاموی عل و پدرام نیسنگی ها نگاه  

 و اومد هم طاها  بالخره کرد بهونه روی خستگ همی عل موند نرفتو سهند حرف خاطره به هم  آوا رونیب رفتن همه هیبق

. ها نگاه نیا از بودم کالفه گهید زد زل من به شده گردی ها چشم با و داد دستی عل با نشست ما کنار  

د؟یکرد تعجب کهی دید من توی خاص زیچ-  

.دیدار شباهتی لیخ نفر هی با شما دیببخش نه-  

؟یک-  

. نزنهی حرف چیهی کس قراره کن تمومش:گفت و کرد طاها بهی اخمی عل  

. کشهی نم خجالت پرروی  پسره رفتم در سمت به و گرفتم رو آوا دست  

 داشت پدرام من از دورتر کمی  هوا رفت دادم که صورتمی تو خوردی برف گوله هی بعد کمی رونیب میگذاشت پامونوی وقت

 تو کوبوندم رو گوله من شه بلند اومد تا دمیدو سمتش به کردم درست گوله هی شدم خمی فور کردی م درست گوله هی

 که کنمی کار هی حاال:  گفت دید منوی گرفتوقت منو دست مچ دستش هی با و کرد پاک صورتشو دستش هی با صورتش

ی !نکن پرت گوله من سمت به گهید  

  گرفت تر محکم منو دست
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. کنم فرار بذار خوب-گفتم  

   نه:گفت و کرد بهمی نگاه طنتیش با

 کردم فراری فور منم کرد ول منو دست کهیطور صورتش تو خورد شدت با برف گوله هی صورتم تو بزنه برفو خواست تا

 با باران زد داد دور همون از شدمی م دهیکش دنبالش منم دیدو گرفت منو دست دیخندی م داشت که دمید نویشرو

. ماست  

 گرفت نشونه هومنو صورت و کرد درست بزرگ گوله هی سهندم سهند صورت تو زد محکم و کرد درست گوله هی پدرام

. میبود هم با هم ریام نویشرو منو سهندو.  بودن هم با آوا و پدرام و هومن وی ال  هومن صورت به خورد محکم و  

 واسه اما کردمی م نیف نیف نکهیا با  بهم بود خوردهی کار گوله چندتا میکردی می باز برف که شدیمی ساعت هی

 محکم گوله هی که نیشرو به بدم بودمو کرده درست کهی ا گوله تا بلندشم خواستم.   کردمی م درست گوله نیشرو

؟ شدی زیچ:گفت نیشرو و گرفتم صورتمو صورتم به خورد  

؟ بودی ک کار نه: گفتم خنده با کردمو پاک صورتمو روی برفا  

  رمیگی م حالشو االن پدرام-

. رمیبگ حالشو خودم بذار-  

.  باشه  

ی .مرس:  گفتم داد نشون رو جا هی دستش با پشته اون گفت بهم  داد و کرد درست بزرگ گوله هی  

 پشت که برمیی جا از خواستمی م کردنی م پرت سهند بای کی یکی محکم اونم بهش داد کرد درست آوا گوله تا چند

 صداش و ستادمیا شیمتر هی رفتم شد سفت قشنگی قت و کردم بزرگتر کمی دستمو گوله دمیرس بالخره باشم پدرام

  کردم

پدرااااااااااااااااااااااااااام-  

 درد از خواستمی م نیزم میافتاد هم با اون و من کرد پرت من به هم گهید نفر هی اما کردم پرت رو گوله برگشت اونم

 جلو به شده گرد تعجب ازی چشما با اما شیتالف نمیا بگم پدرام به خواستم کردم پاک رو صورتم روی برفا کنم هیگر

ی نگ گهید کهیی کجای ال بود اون مثل چشمام رنگ که بود ستادهیا جلومی دختر دمیدیمی چ منی خدا.  بود زده زل

 گشاد شلوار هی بای دود کوتاه و تنگ مانتو هی شونه چار پرو تو کلیه بلند قد بودی ا کهیت عجب. تکه چشات رنگ بهم

 تعجب انقدر دمیبا توا با حق بگم پدرام به برگشتم بود سرش چشماش همرنگی طوس شال هی بود دهیپوشی مشک

 زد محکم دونه هی و شد بلند بعد کرد دختره بهی نگاه غضب با پدرام امای  کردی م آبرو حفظ منی جلو گهید امای کن

ی بر ویبچاپی اومد دیکش ته پوالت... ج آشغال:گفت و گرفت گردنش از پدرام برفا رو افتاد دختره دختره گوشه تو  
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 راهمم سر خوامی م اونو من: گفت پدرامو نهیس تو زدی کی داد تکون خودشو لکسیر لیخ و شد بلند برفا رو از دختره

. دارمیم برش باشهی ک هر  

. ارمیب هم تو سر آوردم نویم سر کهیی بال نذار: گفت موهاشو تو کرد دستشو پدرام  

. ستمین نویم من:  گفت خونسردی لیخ دختره  

 بعد ستادیا من از تر دور کمی گرفت روی ا شمارهی فور و درآورد بشیج تو از رو لشیموبا برگشت من طرف به پدرام

 اون کمك بدون من اما آورد سمتم به دستشو پدرام بودم پخش نیزم رو جایگ نیا نیع هنوز من اومد من سمت به

.شدم بلند  

. خبره چه نجایای بگ شهیم-  

. هست خردی کاف اندازه به اعصابم کن ولم-  

 از شدیم نویا بود زده زل معلوم نای ا نقطه به خشم با نیشرو بودن ها نیماش سمت به ها بچهی  همه دمیدو دنبالش به

. دنیکش به کرد شروع و درآورد بشیج ازی گاریس دیفهم شدهش منقبض فك  

 بودن نگران هم اونها چون بودن خبر با موضوع از پسرا انگار اما شدی جور نیا دفعه هی چرا میبود مونده آوا وی ال منو

.  میبرگشت آوا منو بود آوردهی ال کهی نیماش با بکشه زبونشون ریز از نتونست  کردی کار هری ال  

 نیشرو ازی خبر گهید اما موندم اونجا برگردن نایا مامانم کهی زمان تا و بزرگم بابای  خونه رفتم راست هی اونجا از من

.نشد  

************************************************************** 

 هی با رو نیآرم رونیب رهیم ریام با که روز هی بهناز ستین نیآرم ازی خبر گهید کرده رییتغی بیعج طرز به زیچ همه

 نیآرم چون بود کرده کوهی تو روز خودشواون کار دختره کنم فکر نهیبی می مشک ابرو چشم وی مشک مو دختره

 حرف ریام به عشق از روزید از شتریب روز هر بهنازم.  بودم خوشحال اتفاق نیا بابت من و رهینگ ازمی خبر بود محال

 آب  بهناز اما بود اومده خوششی ال از بود اومده ریام دنبال میبود پارک تو روز اون که پسره اون نکهیا مثل زدی م

 چرا دونستمی نم ادینم خوشش مردا از اون اصال و نداره ازدواج قصدی ال که بود گفته دستشو رو بود ختهیر روی پاک

  معرفتن آخر اونا گفتی م نییپای پسرا از نه اما ادینم خوشش پسرا از که درستهی ال زده حرفو نیا

 کشهی م زجر داره که دمیدیم طرف اون از اما بشم وارد شیخصوص میحری تو خواستمی نم بود کرده رییتغ همی ال اما

. نبودی شگیهمی ال اون گهید  

 سمتشو رفتم داده هیتک شهیش به سرشو و نشسته پنجره سمتی ال دمید کالس سر رفتمی وقت میداشت انویپ امروز

 جمع حضور در وقت چیهی ال کرد پاک سرکششو اشك قطره برد صورتش طرف به دستشو من دنید با کردم بغلش

. افتادهی مهمی لیخ اتفاق معلومه. . .  روز اون اما کردی نم هیگر  
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؟ی الی خوب: گفتم دادمو تکونی سری نگران با  

. خوبم آره-  

 اسوندیقی آقا اومدن با ساختی می قشنگی هارمون و کوبوندی م شهیش به خودشو وجودی  همه با بودی بارون عجب

 کالسو و زدی لبخندیی خوشرو با شهیهم مثل بود بسته فیظر کش هی با بلندشوی موها میشد بلند احترام به همه

 بود زده زلی ال به نگرانشی ها چشم با بزنه طرحشو و ادیب که خواستی ال از اسوندیقی آقا کالس وسط کرد شروع

 اون به روحشوی ب نگاهی ال انداختی م دستش شهیهمی ال اما خوادی م روی ال  که میدونستی م کالس کل بایتقر

 کنار و کالس ته اومد اسوندیقی آقا نشست انویپ پشتی وقت رفت استاد سمت به و برداشت رو نتشی  برگه و دوخت

ی صدا به همه آواش و انویپی اجرا با همراه بست هاشو چشمی ال بودم دوخته چشمی ال به اضطراب با من ستادیا من

ی الی  هیگری صدا با. . .  ممنون بارونت بابت ایخدا بودی تند بارون عجب زدم زل رونیب به میدادی م گوش هم بارون

 ستادهیا کنارم که اسوندیق به بودم نگرانشی لیخ رونیب رفت سرعت بای ال شدهی چ نمیبب اومدم تا اومدم خودم به

 خودمو وی ال فیک داد جواب سر با اونم رونیب برم که گرفتم اجازه ازش بود زده زل من به اونم انداختمی نگاه بود

 پسرا مگه برده دخترهی چ هر آبرو: گفت آروم و انداخت بهمی نگاه اکراه با مهسا نگردم بر گهید داشتم قصد برداشتم

 خودتو روز هر که نهیهم خاطره به:گفتم کنم تحمل نتونستم گرفتی م حالشو بود بهناز اگه دونستمی م دارن ارزششو

 شروع خوردی اعصاب با شدیم دعوامون رونیب رفتمی نم کالس از زود اگه شد قرمز صورتشی  اریم در وونیح هی هیشب

ی رو بودم شده سیخ سیخ بارون اون ریز شدمی م دیام نا داشتم گهید نبودی ال رفتمی آبخور سمت گشتن به کردم

 طرفم به ومدیم چشماش از اشك که همونطور شدم کشینزد دو حالت با بود نشسته محوطهی  ها مکتین ازی کی

 بدونم که کردمی م فکر نیا به فقط گرفتم دستام تو سردشوی دستا و نشستم کنارش من زدی تلخ لبخند برگشت

 هق هق به لیتبد هشیگر تا کرد هیگر انقدر کرد هیگر و آغوشم تو انداخت خودشو بزنمی حرف اومدم تا هیچ موضوع

. کردنی م نگاه بهمونی گنگ حالت با گذشتنی م اونجا از کهیی ها بچه شد  

 دیباری م نم نم بارون میرفت خی گل شاپی کاف تا ادهیپ دانشکده رونیب میرفت هم با شست صورتشو و دستی الی وقت

ی نم بودن آورده ریگ تنها منو که بود افکار هجوم بازم شدم الیخیب منم نه گفت سر بای ال که کنم باز چتر خواستم

.ومدیم ذهنمی تو نیشرو کردمی م فکر اهامیرو بهی وقت چرا دونم  

 باالی  طبقه به و شد وارد من از جلوتری ال میدیرس شاپی کاف بهی وقت  مینزدی حرف کدوم چیه شاپی کاف خود تا

 حرص با شدمی می کفر داشتم گهید بود نمانیب سکوت بازم مینشستی شگیهم زیمی رو باال رفتم دنبالش منم رفت

 سرشی باال که لیسه به سردشی چشما با نگرانتم خدا به رایالمی بزن حرفی خوای نم:  گفتم کردمو  نگاهی ال به

  اریب برام نسکافه هی شهیهم مثل لیسه: گفت و کرد نگاه بود ستادهیا

. خورمی م غبطه حالت به بار صدی روز باران: گفت و کرد اطراف بهی نگاهی ال آورد برامون نسکافه لیسهی وقت  

چرا؟-  

؟یچ من اما پشتته کوه هی مثل و کرد روشن نیآرم با فتویتکل بزرگت بابا-  
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مگه شدهی چ-  

.میخواستگار اومده بهمن -  

کرده؟ جرئت طور چهی عوض هیالش اون ؟یچ-  

 دلمو درد اشکان فقط شدن فتهشیش جفتشون که داده نشون مظلوم خودشو نایا بابای جلو نیهمچ باران دونمی نم-

  شنینم قانع نایا بابا جور چیه  فهمهی م

. شهیم حلی چ همه باشه خدا به توکلت نباش نگران-  

.ترسمی م. کنم کاری چ دونمی نم-  

ی .کنی نم فکر اسوندیق به چرا-  

/ گهستیدی کی شیپ من فکر-  

؟یک-  

هومن:گفت و زد زل چشمام به میمستق  

زدم حدس درست پس ؟یگیمی چ:گفتم و انداختم بهشی نگاه تعجب با  

 شام باهمی وقت میدیرقص باهمی وقت اونشب.  بود سپهری مهمون که روز همون اومدم خوشم ازش روز همون از من-

ی م منو که باران کرده اعتراف خودش شدی جور هی دلم دمشید اول همونی قت و زدم حرف باهاشی وقت میخورد

  کرد اعتراف میمستق ریغ کوهی تو روز او خواد

؟یبرنگشت من با خاطر نیا به روز اون پس-  

.گفت بهم میمستق شیپ روز چند.نه-  

؟یبگ بهم دیبا االن تو وقت اون-  

. نکن قهر خدا رو تو باران دمیترس-  

. ازش برگردوندم رومو و دادم تکون تاسف با سرمو  

ی  کن سرزنشم دمیترسی م:گفت و زد گونهمی روی ا بوسه و نشست میکناری صندلی رو  

. کنه صحبت بابات با بره اشکان که نهیا راهش تنهای. شد عاشق خوب کنم؟ سرزنشت دیبا چرا-  

  کرد پاک صورتشی رو اشکاشو و دوخت من به سردشو نگاهی ال

؟ باران-  
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! بله-  

کنم؟ فراموشت ای برم نظرت به ادیب من با  هومن قراره نیشرو تولد تو-  

. دونستمی نم من چرا پس نیشرو تولد  

ه؟یک تولدش-  

بهمن8-  

؟یمطمئن-  

آره-  

. باشه داشتهی آمادگ تای ال کن صحبت باهاش.  هیخوب پسر هومن برو باهاش نه-  

و؟یچی آمادگ-  

ی دار بهمن مثل سمج خواستگار هی که بفهمه خودت زبون از بذار کنهی می قاط گهیم بهشی کی وقت هی دونمیم چه-  

.شد غرق افکارش در و دوخت پنجره به شویآب بار اشكی چشما  

******************************************************* 

 باهم تا باشم منتظرش کالسم از بعد تا خواست ازم و زد زنگ نیشرو نکهیا تا گذشتی برف روز اون ازی ا هفته چند

بودم نگرانش اما دونستمی نم علتشو بود کالفه جور هی اما شد شروع اون منوی  رابطه دوباره.  خونهش میبر  

. بخوابم روز اون داشتم دوست امینم شتیپ فردا: گفتم دادم اس نیشرو به قبل شب ومدیم برف روز اون  

.  پهلوبود دو حرفاش شهیهم. بگذره خوش. باشه: بود داده اس اونم  

.اومد در لمیموبای صدا که بود صبح 1 ساعت  

: کردم باز اسشو ام اس گرفت شمارهمو کوهی تو روز اون بود پدرام برداشتم مویگوشی حوصلگی ب با  

/ازت ستینی خبر ؟ خوبه حالت  سالم  

. بود آورده ریگ وقت نمیا  

. دیهست خوب شمای مرس سالم-  

.رونیب دیایب من با دیتونی م بدونم خواستمی م ممنون-  

تونمی نم نه-  
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. زدم رو انسری  دکمه بود خودش شد بلند میگوشی صدا  

دیهست خوب سالم-  

ممنونی مرس-  

؟ دیاینم چرا-  

. بخوابم شب تا خوامی م امروز راستش-  

؟یدار ادیز خواب کمبود نکهیا مثل-  

.بله:گفتم کردموی ا خنده  

.دارم کارتون من بعدا واسه دیبذار خوابو حاال اما-  

.شهیمی چ نمیبب تا باشه-  

ی.ایم بده قول گهید نشد-  

. امیم باشه-  

. باش خی گل شاپی کاف دم گهید ساعته دو پس-  

. باشه-  

. فعال پس-  

فعال-  

ی لیخ و کردم صاف و دمیکش اتو موهامو رونیب اومدم رفتم حموم سمت به و کردم پرت تختمی رو روی گوش حرص با

 وی صورت کاپشن هی با کردم تنم رنگ کمی صورتی مانتو هی زدم همی صورت دار ونیپاپ تل هی باال دادمشون ساده

 رفتم و آژانس زدم زنگ بعد رژ هی و زدم کرم بودی صورت شالهممی  دود نیپوت وی تفنگ لولهی  رهیتی دود نیج شلوار

  خی گل شاپی کاف سمت

 نیشرو عکس بر رو نیماش در کرد سالم و شد ادهیپ نیماش از سمتش به رفتم شناختم شیمشک و امی ب از پدرامو

. شدم نشیماش سوار و کردمی تشکر منم کرد باز برام  

 شهیش و دمویکشی آه فروختی م سرخ گل کهی دختر دنید با میدیرس که قرمز چراغ پشت کرد حرکت آروم بعد

 پدرام بدم پولشو خواستمی وقت دمیخر ازش سرخ گل دسته تا چند اومدی فور اونم ایب گفتم و نییپا دادم رو نیماش

 ه. ی منهی برا گفت اون اما دادم بهش گالشو کردم تشکر ازش منم داد همهشونو پول و گرفت دختره از رو گال هیبق

. منم خوادی م پدرام کهی دختر اون نکنه زد خشکم لحظه  
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 منم کرد باز منی برا رو نیماش در شد پباده و کرد پارکی ا گوشه رو نیماش کردی م نگاه منو داشت سمتش برگشتم

. برد  شاپی کاف هی سمت به و گرفت سردمو دست شدم ادهیپ  

 بنفش همه ها زیم بودن دهیپاش رنگ وارهایدی رو انگار بود شادی لیخ شاپی کافی فضا میرفت زیم هی سمت به هم با

 مینشستی اسی ریحری ها پرده با بزرگی  پنجره هی کنار گوشه هی هم با.  شناختنی م رو پدرام کارکنای  همه بودن

ی نجوریا ازم نیشرو کاش گفتم تودلمی شدی خواستن واقعا هاست بچه نیع افهتیق امروز:گفت بهم و گرفت دستم

.بکنه فیتعر  

؟ مینرفت خی گل شاپی کافی چ واسه: گفتم و نییپا انداختم سرمو منم  

.شلوغه اونجا-  

. بود اشغال زیم چندتا تنها انداختم اطراف بهی نگاه  

.منهی ها پاتوق ازی کی-  

!شناختنشی م نیخاطرهم به  

؟ بگم بهت روی زیچ هی تا نجایا آوردمت امروز باران راستش-  

رو؟ی چ-  

. . .  شدم مونیپش دونمی نم فقط-  

. . .  بگو خوب-  

ی .ناراحت تو انگار-  

.بدم گلی کس به شهیم کمی لیخ من:  گفت که دیفهم منظورمو انگار کردمی نگاه دستمی توی ها گل به  

. کردم تشکر ازش  

هتویهد کنمی م قبول دوست هی عنوان گهبهید بگو خوب-  

دمیکش رونیب دستش از دستامو بود سردتر اونی دستا گرفت دستامو  

. بود حرف از پر چشماشی اهیس  

نهیشرو مورده در   

 حوصله کرد روشنش و درآوردی گاریس دیفهم انگار  شده رو براش دستم کردمی م حس دنیتپ به کرد شروع قلبم

کنم؟ فیتعر براتی واقع داستان هی یدار  

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

.رمیمیمی کنجکاو از دارم چون بگو زود فقط آره-  

  نهیشروی  درباره چونی  دار حق: گفت  گذاشت زیمی رو دستاشو و زدی پوزخند

  گرفتم دهینشن حرفشو

 تابی ب نیشرو بودی وقت چند  میبود رستانیدب آخر سال نیشرو و من بود شیپ سال چند:گفت چشمهام به رهیخ و

 اما گفتی م من به زشویچ همه اونکه برهی م رنجی زیچ از کردمی م حس بهتر خودشم از شناختمشی می بچگ از بود

 زد زنگ مامانش نکهیا مخصوصا ارمیب در رو ماجرا توه و ته گرفتم میتصم بودی مهم موضوع پس کردی می کار پنهون

 بود درست حدسم بالخره.  کردمی م بشیتعق و رفتمی م دنبالشی وقت چند  دارهی بد هیروحی اوضا:  گفت و بهم

.  بود شده عاشق نیشرو  

 هی و زد بهمی پوزخند پدرام  دنیلرزی م دستام زیمی رو گذاشتم رو قهوه فنجون ستهیبا که االنه قلبم کردم حس

. کرد روشن گهید گاریس  

 ، جلو ومدیم پول خاطره به فقط و دیغیتی م طرفو که بود دخترا نیا از دختره بود شده میک عاشق بود شده عاشق آره

ی م هرجا بود شیخوشگل اوج موقع اون نمیشرو کردی م استفاده ازش سالح عنوان به که داشتی ا افسانهیی بایز هی

بشن شتریب هاش مرده کشته شدیم باعث نیهم بود قد و مغرور نکهیا مخصوصا بود دنبالش ها چشمی  همه رفت  

 رفتن داشتن زبان کالس هومن و سهند میشد معطل کمی بخرم گردنبند هی خواستمی م که من خاطره به روز اون

 نکهیا خاطره به که اونور میبر مویریبگ پلمید نکهیا از میزدیم حرف هم با میداشت برگشت موقع نیشرو منو میموند

 شد بلند نیشروی آی صدا دفعه هی که دخترونه رستانیدب به میدیرس پشتم اونم رفتم جلو من شد كیبار رو ادهیپ

 از خواستهی م دختره نگو.  شد بلند کنارو زد رو دختره نیشرو نیشروی رو افتاده دختره هی دمید عقب برگشتم

. . .  که نییپا پرهی م وارید از کنه فرار مدرسه  

.نداره دوست روی کس نیشرو کردمی م فکر که بودم ساده چه افتادم نیشرو بغل تو که افتادم خودم روز اون ادی  

. کرده کارو نیا قصد از میدیفهم بعدا نیزمی رو بود افتاده دختره  

.دهیجدی  وهیش گفت بهم خاطر نیهم به نیشرو روز اون  

.رفت و جلومون گذاشت قهوه تا دو گارسون  

 دیلرز دلش موقع همون نیشرو.  کرد جادو مغروررو نیشرو شیخاکستری ها چشم با چهریپر بود عشق نیا آغاز اون

.کردی م فرار عشق از اوردین خودشی رو به اما  

ی م نویشرو گفتمی م داشتم  دخترهست همون چهریپر نهیبی م نویشرو تصادف به ظاهرا روز هی چهریپر نکهیا مثل

. ندازهیم ریگ رو نیشرو و کنهی نم ولش خالصه دنبالش فتهیم نهیب  
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  شد خر نمیشرو:گفت زویم رو کوبوند قهوهشو فنجون حرص با پدرام

 بود آدم نمیشرو بالخره. . .  کنندهش وسوسه کلیه با و داشت کهیی بایز صورت با چهریپر و بود ازین اوج تو موقع اون

. 

 نیهم خاطره به  کنهی کار تونهی نم و شهیم وابسته دارهی لیخ نهیبی م نیشرو که گذرهی م شونیدوست از هفته دو

 باور نیشرو اما رسهیم نیشرو گوش به چهریپر بودن هرزه ازیی خبرا اثنا نیای تو کنهیم قطع چهریپر با شویدوست

.کردهی می باز نقش خوب چهریپر چون کنهی نم  

 آوا اونور بوده رفته تازه که آوشم شمال رنیم سپهری آقا مادری ضیمر خاطره به نیشرو مامان و بابا نکهیا تا گذرهی م

 به زنهیم زنگ چهریپر  خونه تو تنها نیشرو و بوده گرم خودشی کارا به سرش و بوده زایچ نجوریا و کالس که هم

. نایای  خونه ادیم تنهاست نیشرو فهمهی می وقت نیشرو  

 شده تموم کار که ادیم خودش بهی وقت  خالصه کنهیمی قاط نمیشرو نیشرو به دهیم جوانای مار کنهیمی لودگ کمی

 زایچ نیای مست اوج تو نیشرو اما نبوده دختر اول اون از چهریپر البته بوده دهیخواب کنارش لخت چهریپر و بوده

 نیشرو کم کم گهید بوده شیالواطی پ چهریپر شدهیم عاشقش روز هر نیشرو شهیم آغازش نیا نبوده شیحال

. دمیفهم منم عشقشونوی ماجرا بودکه موقع اون دارهی تیشخص چه چهریپر که فهمهی م رو موضوع  

 چهرویپری دوستی  بهانه به روز هی دمیفهم رو ماجرای وقت منم گرفتی م پول ازش و کردیم دیتهد نویشرو چهریپر

 زد دشویق و ختیر بهم کرده قبول منوی دوست چهریپر دیفهمی وقت اما بود انیجر تو نمیشرو شاپی کاف تو کشوندم

. داشت دوستش هنوز اما  

.کننی نم فراموش رو باشن باهاش که روی دختر نیاول مردهای دونیم  

ی حرفا نیا با بود شده خی نیشرو عشق از که قلبم مثل بود شده خی داد هول طرفم به منی  قهوه و زدی لبخند پدرام

.بکنه عوض هامونو قهوه تا خواست گارسون از پدرام بود شده خی دمیشن که  

رمیبگ انتقام خواستم. . .  سگم با کشوندمشو استیس با چهرویپر منم  

 هرزهی دخترها:  گفتی تند با نشوندم و دیکش دستمو که بشم بلند خواستم انداختم پدرام به نفرت بای نگاه

 رو از اما برنگرده گهید و بره خواستم  بشه ارضا خواستی م فقط کردی نمی فرق واسهش... ج وونیح نهیا اقتشونیل

  نرفت

. شد ریسراز چشمام از اشك  

بگم؟ هشویبق  

.بگو-  
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 چند اما ومدینم نیشرو شیپ ترسش از چهریپر وقت چند تا:گفت بهشو زدی قیعم پك و کرد روشن گهید گاریس هی

. بود درآورده زانوش به اون به عشق دمید نویشروی اشکا بار نیآخر نویاول واسه آوردن شویخودکش خبر بعد هفته  

 دار حهیجر غرورش کردی م قبولش اگه خوب کنمی نم قبولت گفت نیشرو اما بود مونیپش چهریپر مارستانیب میرفت

.رفت رانیا از شهیهم واسه و کرد ازدواج دار هیمای لیخ پسره هی با چهریپر بعد وقت چند بود تظاهر اونم اما. شدیم  

کردم؟ فیتعر تو واسه نارویا چرا بارانی دونیم  

چرا؟ گفتم و کردم پاک دست پشت با چشمامو اشك -  

  نمیبی م نیشرو چشم تو عشقو من چهرهیپر هیشبی لیخ چشمات-

ستینی زیچ نیهمچ-  

شناسمشیم من هست چرا-  

.کنهی م نگاه چهریپر چشم به من به اون باشه اگرهم-  

ی نم اونه با تیاولو اومده نیشروی زندگ تو تو از اولی ول نه کمتره تو از گمی نم داره زیچ همه چهریپر باران نیبب-

 انتخاب رو تو ممکنه نیشرو اما. . .   اما شده ور شعله دوباره نیشرو عشق و برگشته چهریپر اما کنم ناراحتت خوام

  زد گارشیس به پك هی و دیکشی قیعم نفس.  بفهمم نویا تونمینم من. . .  کنه

. . .   اما.  دونمیم رو نایای  همهی ریم نیشروی  خونه به که دونمیم من  

 خوادی نم منو نیشرو بگه خواستی م اون  بشم خورد نیا از شتریب خواستمی نم گهید عقب دادم روی صندل عجله با

  رونیب بکش شیزندگ از پاتو

 و کردمی م هیگر شدت با.  کردمی نم قبول خرم خود اما خواستی نم منو اون آره کردی باز احساسم با هم اول اون از

. ابونیخ در دمیدوی م  

******* 

 کدومو چیه جواب اما زدن زنگ بهمی ال نویشرو و پدرام چندبار مدت نیا تو کردمی زندون اتاق تو خودمو روز دو

. بود نگرانم توران فقط نشدن خرابم حال متوجه نبودن خونه وقت چیه چون بابام و مامانم ندادم  

 معده زخم خاطرهش به من که نداشت نویا ارزش نیشرو بود گشنهمی حساب رونیب زدم اتاقم از دوم روز از بعد بالخره

 خانم  باران: گفت کردی م فوت زدهشو الکی ها ناخن که طور همون و شمیپ اومد مامانم خورد غذا کمی یوقت رمیبگ

.شدهی گود چه چشاتی پا نیبب بخور غذا کمی جان بچه خورد بهم حالم برس افهتیق اون به کمی  

. کن ولم مامان اه-  
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 سپهری آقا برادر اومدن با همزمان سپهرهی آقا پسر نیشرو تولده گهید شب چند گمی می چ نیبب کن گوش خوب-

 میشه چندشش آدم وضع این با امای کن پرووش تو هیکاف فقط و خرمی م برات خودم لباس دست چند استیتالیا از

  نیست خوب هم الغری انقدر آخه کنه نگاه بهت

. امینم من-  

. گفتم که نیهمی . کنی م  جایب تو-  

ی زیچ هی مامان به جون بابا:گفتم و بغلشی تو انداختم خودمو بابام شیپ رفتم داشتم گلو تو کهی بغض وی درماندگ با

امیب خوامی نم من بگو  

باران؟ چرا آخه: گفت و کرد نوازش موهامو بابام  

. کردم جمع لبامو ها بچه نیع بابا ندارم دوست-  

. بگذره خوش بهت که میخوای م ما باشه: گفت و زد صورتم بهی ا بوسه و دیکش آغوش در منو بابام  

. بشنومی حرف خوامی نم هم گهید باشه مجلس اونی تو دیبا باران ؟ی گیمی چ– زد داد تیعصبان با مامانم  

. باال دمیپر متر ده خودم کهیطور کوبوندم محکم رو در و بردم پناه اتاقم به تیعصبان با-  

 انقدر بدنم آوردی درم حرکت به موهامو دیوزی م کهی تند باد  کردم باز گلسرمو حرکت هی با  کردم باز اتاقموی پنجره

  گذاشتم دادمویم گوش ادیز روز چند نیا کهی آهنگ و کردم روشن مویگوش نشد سردم که بود داغ

 کی اشکاتو پاک میکنه شبا که غصه داری

 دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری

 شونه کی مرحم حق حقت میشه دوباره

 از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره

 کی چشم به رات نشستهبرگریزونای پاییز 

 از جلو پات جمع میکنه برگای زردوخسته

 کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا

 تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا

 کی از سرود بارون قصه برات میسازه

 از عاشقی میخونه وقتی که راه درازه

 کی از ستاره بارون چشماشو هم میذاره

 هنکنه ستاره ای بیاد یا تورو نیار

 

. اومد دری صدا کردم قطع و آهنگ  دمیباری م ابر نیع ببارن اشکام گذاشتم  
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بله-  

زده زنگ سپهر خانواده دختر آوا ایب-  

. ستمین من-  

  زشتهی چی عنی-

. گرفتم روی گوش رونیب بردم دستمو و کردم باز کمی رو در  

جان آوا جانم-  

معلم خانم سالم-  

. دیتپی م شدت با قلبم دوباره  

کردم سکوت  

یبزن حرفی خوای نم-  

  نه-

؟ زدی حرف که تو اوهوم-  

  ندارم کاری تو با دیگه من-

. کرد فیتعر برام زویچ همه پدرامی شدی نطوریا چرا دونمی م من باران نیبب گمیمی چ من کهی دیم گوش پس   

  شد رو براش دستمی وا

منوی بخوا انقدر کردمی نم فکر-  

  شده تموم بودهی چ هر-

.  خوامی نم من اما-  

. شدینم اما.  کنم خفه صدامو گلوم تو داشتمی سع که بود من هق هقی صدا فقط  

!!! باران-  

. بزنه صدا اسممو نکهیا به برسه چه حاال زدی م شمیآت صداش  

  قیشقا پارکی ایم-

باش منتظرم-  
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  خودم سر تو زدم تا چند کردم قطع تلفنوی وقت

  شدم هم آماده زدمیم رو حرفا نیا که جور نیهمی کنی م فراموششی نگفت مگهیی تابلو انقدر که باران سرت بر خاک

  بودنیی رایپذ تو مامانم و بابا نییپا رفتم چندتا چندتا رو ها پله

؟ کجا-  

امیم دارمویبرم دارم دستشی زیچ هی نایای الی  خونه-  

باش خودتم مراقب برو بردار منو نیماش چییسو-  

باشه-  

  دادنیم میباز بازم انگار ختمیری م اشك بازم راه تو رفتم و برداشتم رو مامان نیماش چییسو

نیشرو به زدم زنگ و برداشتم مویگوش و رفتم پارک سمت به سرعت نیآخر با  

؟ییکجا-  

پارکم دم-  

نمت؟یبی نم چرا-  

ی .کردی م پارک نتویماش که میشگیهمی جا همون-  

اومدم-  

 نیشرو آوردم باال سرمو خورد شهیش بهی ا تقه کردی م درد سرم بودم کرده هیگر انقدر گذاشتم فرمونی رو سرمو

 قدر چه دونستی م دونستی م منو راز اون حاال کنم نگاه چشماش تو شدینم روم شدم ادهیپ نیماش ازی فور بود

. دارم دوستش  

. پارک تو میبر کن قفل-  

************************************ 

.انداختمی  ا گهید سمت به رو نگاهم و  نشستمی شگیهم مکتینی رو منم زد زل بهم و ستادیا منی رو روبه  

. چرخوند طرفش به سرمو و زد زانو جلوم  

. کن نگاه من به باران-  

. کردم هیگر دوباره غرور کوه اونی جلو اومدن دوباره میلعنتی اشکا  

.  بود شده مهربون چه  
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  باران-

 سیخ ترس از همه دیباری م کهی دیشد بارون خاطره به ومدینم پارک تو ازیی صدا نیکوچکتر برگشتم سمتش به

. بودن کرده فرار شدن  

. کن نگاه من به باران: گفت ادیفر حالت با-  

.  چشماش تو زدم زل  

؟ی دار دوست منو  باران-  

. یلعنت توام با: گفت و گرفت دستامو اون اما گرفتم دستام با صورتمو نیشرو کن بس-  

. کنم بس تا بده جوابمو  

ی رو شد راحت التیخ کرد خوردمی طور چه غرورت نیبب.  نیبب ایب خوب!  آرهی نیبب غرورمو شدن خردی خوای م-

. گذاشتم زانومی رو سرمو و بود پنهان همه دید از کهیی جا نشستم مکتین کنار نیزم  

ی زنی م لبخند بهم اگه دونمی م منی دار دوست اونو تو دونمی م من عشقت دنبال برو چهریپر دنبال برو نیشرو برو-

  شد عاشقت که دلمه تقصیره  ندازمیم ادتی اونو من چهرهیپر مثل چشمام که نهیا خاطره به فقط

ی م. . . .   من باران.   نکردمی حرکت چیه جداشم ازش نداشتم دوست کرد حلقه دورم دستاشو نشست کنارم اومد

. دارم دوستت من باران. . .  نزدم چهریپر به وقت چیه که بزنم روی حرف بهت  خوام  

! ؟ کنهی باز احساساتم با خواستی م ای گفتی م راست.... داشت دوست منو اونمی عنی  

. . .  گذاشت لبامی رو گرمشوی لبا کردمی م حس رو نفسشی گرما آورد صورتمی جلو سرشو  

.  داشتم دوست آغوششو قدر چه  

  نجایای ایب شب هری دیم قول-

.  بودم آروم قدر چه دادم جوابشو سر با  

. . .  انویپ بابت نیشرو  

  شد تموم بودی چ هر گهید ادیم گهید وقت چند عموم نگوی چیه-

. . .  آخه اما-  

نیست مهم-  

.شدم نگاهش اون غرق و زدم زل اهشیسی چشما به  
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***************************** 

. کن صبر بهناز اه  

ی .کن انتخابی چی خوای م مگه باران خودتوی کشت-  

  نزن زر پس میبد نظر عروست لباس مورد در ما قراره اگه-

.ها ارهیدرب پدرتونو ادیب تا بزنم صدا رویام دینکنی کار هی-  

. کنهی می چرون چشم داره اون.  بابا نکن زر زر-  

کردی م نگاه لباسا به داشت چارهیب ریام سمت به میبرگشت سه هر  

کنهی م نگاه مانکنهی کجا به داره دونهیم خدا-  

.رایالم شو خفه-  

  لولو مامان:گفت و شد میقا پشتم رایالم

. کننی م نگام چپ چپ دارن نایا شوهرم خواهر ها بچه:گفت و آورد جلو سرشو آروم بهناز  

میاریدرب پدرشونو تا بگو کردن تتیاذ اگه: گفت و بهنازی  شونه رو زد دونه هی یال  

کنمی م شونیحال خودم ایطفلک نه-  

 كی که بهمن اواخر بود قرار و بود اومده بهناز هیخواستگار به ریام  شدم مغازه هی وارد و شدم جدا بهناز وی ال از

. بشه برگزار شونیعقدوعروس جشن بودی مناسبت  

 دمانیچ شکر خدارو حاال کردی نم انتخاب جور چیه و بود پسند سخت بهناز بود دراومده روز چند نیا توی ال منو پدر

 بود کرده انتخاب رو مدل و رنگ فقط و بود گذاشته بود نیا کارش که اشکانی دوستا ازی کی ی عهده به خونهشو

خونهش لیوسا دنبال میگشتی م دیبا ماه چند وگرنه  

کنم؟ کمکتون تونمی م: گفت و اومد سمتم به بود جوون پسره هی که دار مغازه  

  خواستمی م هیهد عنوان به خصوص به زیچ هی راستش-

؟ خانم ای آقا-  

آقا-  

. دمینپسند من اما آوردی چییجاسو و خودکار چندتا  

. همی  کله و سر تو زدنی م داشتن که دمید و بهناز وی ال رونیب اومدم که مغازه از  
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چارهیب کردنته شوهر وقت بهناز داره خجالت نیریبم نیبر-  

.شد دعواشون دوباره که داد تکون بهنازی برا تاسف حالت به سرشوی ال  

کجان؟ خواهرات عادتشونه میبر ایب: گفتم بود زده زل اونا بهی نگران با که ریام به الیخیب منم  

   بخرن  پارچه  تا تر اونور مغازه چندتا رفتن-

  دنبالمون همی ال بهنازو اومد من دنبال ریام

 هی نیتریوی تو  رفتمی فروش طال اون به من و شدن مغازه هی وارد بهناز وی الی فروش طال هی به خورد چشمم دور از

 متویق خواست که نیهم اردشیب برام گفتم و رفتم مغازه داخل به  بود ساده و قشنگ لییخ دمید دیسف طال گردنبند

  کنهی م نگاه داره چپ چپی ال و کمر به دست بهناز دمید برگشتم  بهم خورد محکمی زیچ هی بگه

تنها تنها-  

؟ هم تو باران بکش خجالت-  

؟ همی  سروکله تو نیزدی م نیداشت که شما بشه کور چشمتون تا برمی م نویهم من آقا-  

؟یخوای می کی برا!  نکن عوض رو موضوع-  

  تولدشه بهمن 8! نیشرو-

  کرده خودشو کار طرفی ال آخ آخ-

ی .چ پس-  

  بیام منم تا برید شما-

  بیرون رفتن زدن می حرف که طور همون بهناز و الی

کنم؟ خواهشی یه میشه آقا-  

  بفرمایید-

  کنید حك رو باران ی کلمه قفلش روی-

. کنم می آماده دیگه روز دو برای: گفت و کرد بند گردن قفل به نگاهی مرد  

 غرق خودم عالم تو من اما گذاشتن سرم به سری کل ها بچه آمدم بیرون مغازه از و کردم پرداخت پول مقداری ممنون-

. بودم  

نخریدی؟ کادو شروین واسه تو الی بهناز کن بس-  
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. . .  اما چرا خوب-  

  نیست بینمون چیزی. . .  گرفتم کادو منم خوب که نداره اما-

. بزرگی دروغ عجب  

.موند ریام شلوار و کت با عروسش لباس و دیخر کفششو و تاج فقط بهناز شب اون  

. رفتم قیشقا پارک به من و میجداشد هم ازی ال و من  برگشت موقع شب  

. بود نشسته عشق مکتین میبود گذاشه اسمشو کهی شگیهم مکتینی رو شهیهم مثل نیشرو  

   کردم خاموشش پام ریز و دمیکش لبش  گوشه از رو گاریس بود دنیکش گاریس حال در رفتم سمتش به

؟ی کشی م گاریس قدر چه بسه-  

. دمید رو تو چون بکشم دینبا آره االن اما کنهی م آرومم-  

. . .  شدی م کاش: گفت گوشم در آروم و شد کمینزد کمی نشستم کنارش و زدمی لبخند  

. گرفت وجودموی  همهی ا دخترونه شرم انداختم نییپا سرمو  

. باران شرمتم اونی  مرده کشته من-  

. من کردن نگاه غرق نیشرو نمیشرو شیپ نکهیا از لذت غرق من بود سکوت نمونیبی ا قهیدق چند  

. بود قرمز آسمون میکرد نگاه آسمون به باهم دو هر شکست رو سکوتمون آسمون ادیفری صدا  

  بزنم قدم تو با بار نیا دارم دوست زنمیم قدم و پارک نیا به امیم شب هر که ساله چند من باران

ننیبب هم با رو تو منو اگه آخه-  

ی.باش منی برا قراره تو که نهیا مهم نداره اشکال-  

. اومد خوشم حرفش نیا از  

.  اوردین وسط به چهریپر ازی حرف چیه اما کردی م فیتعر خاطراتش از نمیشرو میزدی م قدم هم کنار شونه به شونه  

  نیشرو-

  جانم-

؟ هیک وشاینی بگ شهیم-  

؟ینکرد فراموش هنوز تو-  
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  نه-

 سرد بیعج هوا بود کرده کز گوشه هی دمشید زدمی م قدم پارک همین تو داشتمی وقت شب ه! ی هیابونیخ دختر هی-

. کرد فرار نجابتش حفظ خاطره به کرد فیتعر شویزندگ واسهم بردمش خونهم به بود  

ست؟ین الل اون مگهی چی عنی-  

 تو بذارم منم عوض در بکنه رو منی کارا باشه من شیپ شد قرار کرد فیتعر برام شویزندگ داستان نکهیا از بعد-

  نگفتی چیه گهید بعد به موقع اون از کنهی زندگ خونهم

بودم شده الل تعجب از  

 هم از مادرش و پدر که آوردن خبر شیپ وقت چند اما کرد فرار اونم بفروشدش خواستی م مواد خاطره به پدرش-

. رفت خونهم از نیهم خاطره به کرده ازدواج پولدار مرد هی با مادرش و شدن جدا  

؟یگیم راست-  

.   برام بودی خوب خواهری . ومدین خونهم گهید نکهیا از بعد هفته 2 قایدق آره-  

. نزنمی حرف مورد نیا در گهید گرفتم میتصم و کردم درک حرفش از منظورشو  

********************************* 

 رژ هی  بود شده ظیغل شمیآرا نظرم به کنار زدم صورتم روی از اتوکشیدمو صافوی موها انداختم خودم به گهید نگاه-

 هم لنز خواستمی م دمیکش همی کیبار چشم خط و ملیر زدم هام گونهی رو همی میمالی صورتی  رژگونه زدمی صورت

.  هومن خاطره به فقط اونم بود دهیرس خودش بهی حسابی ال  نذاشتی ال اما بذارم  

  سپهر ی خونه بریم راست یه آرایشگاه از الی منو بود قرار  بودم آورده ماشین من

ی  خانواده خونه سالن وارد هم با هم الی منو کنه پارک ماشینو تا دادم پیشخدمتا از یکی به رو سوییچ رسیدیم وقتی

.  میشد سپهر  

ی  گونه و دمیکش آغوش در آوا اومدن استقبالمون به مادرش و پدر و آوا ورود موقع  بودن جوونی پسرا دختر شتریب

ی براقی  پارچه که بلندی مشک راهنیپ هی  کردم عوض لباسامو من و میرفت اتاقش به آوا با دمیبوس هم رو سپهر خانم

ی موها بود بنده هی نشیآست و بود کوتاه جلو از اما شدی م دهیکش نیزمی رو هم دنبالهش بود ه سادی لیخ و داشت

ی  جعبه هی یتو که رو نیشروی کادو کردم پام هم رو اهمیس بلند پاشنهی ها کفش و ختمیر صورتم طرف هی  لختمو

.امشبی شد خوشگلی لیخ: گفت و کرد بغلمی ناگهانی لیخ آوا برداشتم بودم گذاشته شکلی قلب اهیس  

 منکرش بر:گقت بود کرده عادتی الی کارا به که آوا. بود خوشگل بچهم:گفت و اونور کرد پرت رو آوا دست هی بای ال

. لعنت  
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 نشن شوکه دفعه هی مردم تا کن شیآرا گمیم بهتی ه خانمی دار مرده کشته چندتا امشب تو گهیم راست آوای ول-

؟یدیرس خودت به کی خاطره به دونمی م که من البته  

 غره چشم الی به نبود فضول ومدیم خوشم اخالقش نیا از دینپرسی زیچ اما دوختی ال به کنجکاوشوی ها چشم آوا

. شد ساکت که رفتم ای  

 باز کهشیت هی پشت از باز اما بود بسته مدلش موهاشم و بود دهیپوشی صورت کوتاه دامن هی بای صورت تنگ تابی ال

 هی که بود دهیپوش کوتاه دیسف رهنیپ هی دیپوشی می صورت که شهیهم عکس بر هم آوا داشتی حیمل شیآرا  بود

. دادی م نشون  رو آوا خوشگل کلیه و بود چسبونی لیخ و داشت یاسی کمربند  

 دیبر شما گفتم آوا وی ال به و برگشتم دوباره گذاشتم جا نویشروی کادو که افتاد ادمی من اما میرفت نیپا طبقه به هم با

. 

. شدم پدرام نهیس به نهیس خروج موقع برداشتم نویشروی کادو و شدم آوا اتاق داخل  

. گرفتم باال سرمو  

. چیه فهمید شد می کاش داد می عذابم که بود پدرام نگاه تو چیزی یه پایین انداختم سرمو دیکشی سوت  

. نشیای آفتاب منی جلوی شد معرکه: گفت و کرد نگاه پامو تا وسر رفت عقب کمی  

ومدین خوشم حرفش از  

 نگاه بهم شدمی م ردی ک هر کنار از  رفتم دوبلکس نییپا پدرامی  رهیخی ها نگاه ریز شدم رد کنارش از کردمو اخمی

.کردی م  

. نگو گهید که مامانمم بود کرده پیت خوش شهیهم مثل بابام واو دمیرس بابام مامانمو به آخر  

. کردم لوس براش خودمو شهیهم مثل و گرفتم بابامی  گونه ازی ا بوسه  

. هستن سپهری آقا برادر شونیا جان باران-  

 شدی م هم دیسف موهاش تو توک و تك کهی مشکی موها با انسالیمی مرد انداختمی نگاه نیشروی عمو سمت به

. بود جذاب اما داشتی عادی لیخی  افهیق  کرد دایپ  

. داد دست من به اکراه با روزه مد نیآخر طبق که هاست خانم نیا از بود معلوم که خانمشم  

 پسران جمع تو دمید که گشتم آوا وی ال دنبال به شدم جدا جمعشون از و کردمی خداحافظ اونا با احوالپرسی از بعد

 هی آخر گشتم اون دنبال نیهم خاطره به کردمی م دایپ اونو دیبا اول افتادم نیشروی کادو ادی برم خواستم که نیهم

. دمشیدی ریپ مرد با همراه سالن گوشه  
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  کردم سالم مودب و نیمتی لیخ و رفتم سمتشون به

 هیشب لییخ مرد اون بود چشممی جلو نیشروی ایریپ انگار افتاد پیرمرد اون به نگاهم برگشتن سمتم به دو هر

. بود نیشرو  

. خانم باران شونمیا و خان شاهرخ بزرگم پدر کنمی می معرف:گفت بگمی زیچ من نکهیا از قبل نیشرو  

 توی خوشگلی از هایی رگه اما بود پیر اینکه با بود برازندهش اسمش واقعا داد دست بهم تیمیصم با بزرگش پدر

  دخترم سالم–.   شناختی م منو که انگار  بود صورتش

خوشوقتمی لیخ شما بایی آشنا از سپهری آقا سالم-  

ی .مونی م ملکه هی نیع نجایا تو زمیعز منم-  

  لطفته نظر ممنون-

 به نویشروی کادو.  زد بهمی چشمک نیشرو چون کرد دییتا منو انگار داد تکونی سر و برگشت نیشرو سمت به بعد و

  قابله نا: گفتم و گرفتم سمتش

.تره باارزش کادو تا صد از برام نجایا وجودت توی مرس-  

. کرد تشکر ازم لبخند با و گرفت من از رو کادو اونم گرفتم سمتش به رو کادو کردموی اخم  

 در چی هومن این نبود معلوم رفت می ریسه غشو الی رفتن می جوونا جمع سمت به دیدم دور از رو  الی و هومنو

میگه گوشش  

  برگشتم عقب به شروین باصدای

  ؟یکردی نم شیآرا انقدری کاشک باران گمیم-

 چرا؟

یکن ول منو و ادیب سراغت من از بهتری کی ترسمی م-  

؟ هست هم تو از بهتر مگه: گفتم کردموی اخم  

  نه خوب: گفت و زدی لبخند

.رفتم دادنیم تکون دست برام دور از که آوا وی ال سمت به    شروین نگاه زیر 

 بود هومن کنار خودشم نشوند آوا و خودشو نیب منو و دیکش دستموی ال شدم كینزد که شونینفری س ستیب جمع به

. 
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. شدم آشنا و دادم دست همه با  

 رفته همی روی تونیزی موها بای ا قهوه درشتی چشما و  داشتی گندم پوست دمید هم رو نیشروی عمو دختر

. نبود دلچسب ادیز نیا و زدی م موج چشماشی تو از غرور اما بود خوشگل خیلی  

؟یداد رو نیشروی کادو-  

  آره-

. بود شده جذاب قدر چهی دید-  

  بود رنگ خاکستری راهنشیپ که بود دهیپوشی رنگی مشک شلوار و کت گفتی م راستی ال افتادم نیشرو ادی دوباره

 و بکشه صورتشی رو دست داشت دوست خودآگاه نا آدم که بود غهیت 8 صورتشم بود مشکی طوسی کراواتشم

  کنه بوسش

. دمینفهم من که رفتی ک نیا بود دنیرقص حال در نبود اما برگشتمی ال سمت به  دمیکش خجالت خودم افکار از  

 رخترا پسر بقیه رفتن سالن دیگه سمت به  و شدن بلند مهسا با هم النا شروین عموی دختر بودن هم با سهندم و آوا

 برگشتم  کردم حس کنارم روی کی حضور.   بودم تنها من و خندیدن می و گفتن می هم با بودن آشنا هم با که هم

  بود پدرام

. نمیشرو کنار کردم حس بودی کی عطراشون دادیم رو نیشروی بو  

  نبود مهم براش انگار اون اما بود بینمون کمی ی فاصله نشست کنارم

؟یکرد فکر حرفام به-  

  آره-

؟ شدی چ-  

. خوامشی م من-  

. دیبرس بهم دوارمیام خوبه-  

. کنارم از شد بلند و گفت حرص با نویا  

  ریخت بهم منو اعصاب اما نکشید طول دقیقه یه رفتنش پدرامو اومدن شاید.  بود بیعج کاراش

 من هومن به خوردی م چشمش تا برم قربونش که همی ال برقصم بلندشم داشتم دوست شدمی م کالفه داشتم گهید

. دلش به دیچسبی م و کردی م ول  
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 بودن دورم پسر چندتا بشه دلخور ازم که ستین نجایا نیشرو شکر و ر خدا میومد سمتم به که دمید دور از رو نیآرم

. بود شده رید که بلندشم خواستم نبود من به حواسشون کوم چیه اما  

کجا؟-  

  خوامی م آب آشپزخونه-

گرفت حرصم خودم از بودم دنبالش چی عین منم کشوند خودش دنبال به و گرفت دستمو  

بهم داد و گرفت آب وانیل هی آشپزخونه از  

ی .مرس-  

خبر چه-  

نیست خبری-  

  کرد می دست اون دستو این و بود فکر تو خیلی چون بگه چیزی بخوا که زدم حدس

بگم؟ی زیچ هی خواستم- گفت بزنم حرفی اومدم تا  

؟یچ-  

  اومده خوشم دختره هی از من باران راستش-

  بگی خوای می چی دونم می نده ادامه دیگه  دونستمی م-

؟یشد ناراحت-  

  دختره به بچسب و بکش کارات از دست دیگه مامانت جون آرمین اما. بشه کم سرم از تو شر که بود خدام از من نه-

  ممنون همینه قصدم: گفت و زدی لبخند

  شدم دور ازش و دادم دستش آبو وانیل

 به بودن دهیچسب که النا و مهسا به خورد چشمم. . .  اما کرد آرومم آرمین حرفای موندم می همونجا کاشکی اما

. پررو بچه ادینم بدش که نمیشرو اون کشنی نم خجالت هرزهی  ها نکبت اه اه نیشرو  

 گاریس داره و نشسته تنها گوشه هی پدرام دمید که ارمیب ریگ توپ سوژه هی تا کردم نگاه  ارمیدرب حرصشو دیبا منم

ی لبخندی گرفت لیتحو عجب چه:  گفت و چرخوند طرفم به سرشو  شدم کشینزدی وقت.   رفتم سمتش به کشهی م

. رفت سر حوصلهم: گفتم و نشستم کنارش و زدمی زور  

. . .  مشغوله که شروینم    
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 تکلیفمو باید اصال دیگه بود شروین تقصیره همهش بود همراه نیشخند یه با حرفاش 

باهاش کنم روشن  

  . میبرقصی خوای م 

         تالفیییییییییییییییی اومد ذهنم تو کلمه یه فقط کردم فکر پدرام پیشنهاد به 

کرد می هم فرقی براش اگه البته گرفتم می شروینو حال باید  

  موافقم آره: گفتم خواسته خدا از-

 شدهی قاط ادکلونش گارویسی بو بود زده اسپرت پیت شهیهم مثل.   شد گذاشته تانگو آهنگ هی من گند شانس از

. بود ساختهی جالبی هارمون و بود  

 تانگو که دهمشهی  دفعه بود معلوم بودی ا حرفهی لیخ دنیرقص به میکرد شروع شوهرا و زن نیا نیع گرفت دستمو

. میدیرقصی م هم با گهید زوج تا چند با پدرام منو رقصهی م  

ی کرد قبول رفصمو شنهادیپ که ممنون:گفت و بردی قبلی جا سمت به و گرفت دستمو شد تموم آهنگی وقت  

  خواهش-

 زل پدرامم.  بودم شده عرق خیس کردم پاک و صورتم کردم تشکر و برداشتم دونه یه گرفت سمتم دستمالو ی جعبه

  کرد می سنگینی نفسم بهم بود زده

. میدوخت چشم سالن گهید طرف به همه نیشروی  خالهی صدا با  

  کنه فوت کشویکی شمعا نیشرو بود قرار میبر سمت اون به  که خواستی م ازمون

ی لیخ اما بود تاریگ شکل به كیک ه. یشدم بلند ازپدرام تر زود خواسته خدا از منم بردن هجوم سمت اون به همه

 خندیدن می داشتن تاییشون سه هر اومد کیك سمت به مهسا و النا با همراه و بود درآورده کتشو شروین  بود بزرگ

. حیا بی انقدر دختر آخه فشردم هم به دندونامو حرص از  

. بجوام رو مهسا و النا ی خرخره خواستم می لحظه اون  

 رو اینا تازه سخت سر رقیب دوتا مهسا و النا بود گرفته حسابی حالم  بودن زده حلقه شروین دور جوونا ی همه تقریبا

. بودن بازم بودن کرده  

 و النا سینه به رد دست چرا پس داره دوست و من اگه اون باشه نکرده خودش ی بازیچه منو شروین معلوم کجا از

. زنه نمی مهسا  
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 سرمو بود گذاشته سالگی 68 توی پا و بود کرده فوت کیکو شمعای شروین اومدم خودم به جیغ و سوت و کف صدای با

 سمتش به آدمو چشماش.  موردش در کردم می فکر چی ژیش لحظه چند که رفت یادم بود من به نگاهش گرفتم باال

. رفت یادم کشیدن نفس لحظه یه کشید می  

 اینا رفت می یادم رفتنم راه حتی زدم می زل شروین به وقت هر بود من وجود تو که بود عشق این بودم عاشقش من

. بودن عشق قدرتای همه  

 کادوها کردن باز به کرد شروع شروین ی خاله.   کرد می نگاهم عصبانیت با هنوز النا اما گرفت  ازم نگاهشو شروین

 شروین به برم که ندیدم درست اما شدم شاکی خیلی من کادوی از غیر به شد خونده کادوها ی همه بود زیاد تعداد

  نیاورد روم به و نشد  متوجه الی خوشبختانه  چرا بگم

 اصال بگن منم اسم تا نیاورد منو کادوی شروین چرا یعنی  بودم غرق افکارم توی  خزیدم ای گوشه عصبی و ناراحت

 بود زده زل من به کرد فوت شمعاشو وقتی چرا پس  خوام نمی رو تو من بگه کارش این با خواد می نکنه کنار به اون

. . .  چرا  

. برگردوندم رومو و کردم نگاهش اخم با گرفتم باال سرمو ایستاده جلوم شروین دیدم که بود پایین سرم  

. . .  باران:  آورد صورتم نزدیك سرشو و نشست کنارم  

 های پله پشت من نبود ما به حواسش  کس هیچ شد نمی اما کنم فرار لحظه اون داشتم دوست بود تند من های نفس

. بودم نشسته دوبلکس  

. . .   ام تو با باران-  

شروین برو-  

! ؟ چی واسه-  

 هدیه بهش من که گردنبندی و برد گردنش سمت به دستشو و نشست من ی دیگه سمت کنم نمی نگاهش دید وقتی

. . .  داد نشون بودمو داده  

. کردم نمی فکرشم اصال شدم شوکه لحظه یه  

 النا. . .   رو تو من باران.  کردم انتخاب رو یکی این  گرفتم کادو که گردنبند  اینهمه بین من بفهمن بقیه خواستم نمی-

. شد دور ازم و زد زل چشمام به و کشید عقب سرشو فوری شروین شد نزدیکمون  

 به مطمئن خیلی اون اما  نداشتیم خاصی تمرین  کنه می خراب دونستم می بزنه پیانو شد قرار شروین شام از بعد

. داد تحویلم کش دختر لبخند یه و کرد من به نگاهی رفت پیانو سمت  
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 شاید بودم زده زل دستاش به میخکوب من نواختن به کرد شروع و بست چشماشو نشستم نزدیکش صندلی یه روی

 به که تو باران:گفت و شونهم به زد دونه یه الی بود وامونده دهنم که میزد پیانو ماهرانه قدری به میزد پیان من از بهتر

؟ ندادی یاد طوری این پیانو این  

  شروین به اونم بده یاد پیانو باران: گفت بود الی کنار که هومن

. گفتم جوری همین بابا نه:گفت رو ماجرار داده لو فهمید که الی  

  شد دور ما از زود الی که رفتم الی به ای غره چشم

؟ کرده کار پیان ازکی شروین-  

  پیش سال 20 یا 26 شاید دونم نمی درست وقته خیلی-

 زدن می دست براش داشتن و بود شده تموم نواختنش که شروین سمت به عصبانیت با و دادم تحویلش زورکی لبخند

. رفتم  

بود؟ فیلم همهش نبودی بلد پاینو که تو: گفتم که بود پیانو پشت هنوز  

  شدیم مجبور باشیم ها بعضی با اینکه خاطره به-

. شدم دور ازش اخم با و نباختم خودمو اما رفت غش دلم حرفش این با  

*************************************** 

 گذروندم می شروین با ساعت چند و رفتم می شقایق پارک به شب هر شدم می تر عاشق من و گذشتن می روزها

. داشتیم ترس آینده از گاهی بودیم ناراحت گاهی خندیدم می هم با گاهی زد می حرف آینده از شروینم  

. . .  نگفت اما دارم دوست بگه بهم دیگه بار یه داشتم دوست  

. بودند شروین مادر و پدر  ی خونه تو و  بود شده موندنی شروین عموی  

 حسادتم عشق.  باشه پیشش النا خواستم نمی چون بودم خوشحال نبود یکی پدرومادرش با خونهش شروین اینکه از

  داشت همراه به

 مثل اینکه تا کردم می فراموش داشتم پدرامو حرفای نبود پریچهر از خبری رفت می پیش خوب داشت چی همه آره

 همیشه مثل بود سرد نگاهش بود فکر تو خیلی  شدم ماشینش سوار اومد شروین تا ایستادم کوچه سر  رفتم شب هر

.  افتاد می داشت اتفاقایی انگار لرزید دلم نگاهش سردی از کرد نمی رفتار باهام  

. کنم تحمل تونستم نمی دیگه  

؟ ناراحتی چیزی از  شروین-  
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. کنم فکر بذار نه-  

  بود شده بلند که بود پخش صدای فقط بودم کرده سکوت دو هر

  کردم بغض قدر چه من نگاهت حسرت تو

من در کشت شوقو یه همیشه تو نگاه  

  باشم تو با کجایی هر سایه مثل نمیشد

  رهاشم تو از بیخیال نمیشد

  خوبیه های ثانیه

توام نزدیك وقتی که  

میشه جدا تنم از روح  

توام درگیر ای لحظه  

رسم می بست بن به تو بی  

  نیست راهی یه آخرش که

  منی محتاج که میگی

نیست گدایی اصال اینجا  

تلخیه های ثانیه  

شینم می کنارت وقتی  

  غریبیه عجیب حس

بینم نمی شدمو کور  

شکوندی قلبمو نمیره یادم  

  کردی حالی چه و 

  ها تازگی شنیدم

  کردی گدایی دلم از عشقمو که

    بودم دلهره جور یه درگیر
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تهران بام بود آورده منو کرد خاموش پخشو شد تموم که آهنگ  

  شد پیاده ماشین از

 همگی و بودن انداخته انداز زیر یه بودن هم با بود معلوم که بودن اونجا هم ماشین تا چند.  شدم پیاده دنبالش منم

 نشست بود اونجا که سنگی تخته روی  شروین  شکست می سکوتو که بود اونا های خنده صدای فقط.   بودن نشسته

 حاال و کجا روز اون اما دیدمش که بود باری اولین مثل حالتش بود کرده روشن سیگارم یه گرفت دستاش با سرشو و

. کجا  

. شده چی که نمیگی بهم چرا کردم زمزمه گوشش کنار آروم و کردم موهاش الی دستمو ایستادم  کنارش  

برگشته پریچهر:  کرد زمزمه آروم خیلی و زد سیگارش به پکی  

 من خدایا میومدن صورتم روی دونه دونه اشکام نشستم سنگو تخته به دادم تکیه وایسم تونستم نمی شد شل پاهام

.ازپریچهر اینم مهسا و النا از این بدبختم انقدر چرا  

.  کنم نمی عوض دنیا با رو تو من باران:گفت و گذاشت شونهم روی سرشو و نشست کنارم شروینم  

  ندارم دوستش دیگه کن باور کردم فراموش من پریچهرو

  کنیم تمومش تا خواستگاریم بیا خوای می منو اگه تو شدم خسته من شروین. . .  میاد اسمش وقتی چرا پس

  نمیشه-

؟ شدی پشیمون ؟ نمیشه چرا-  

 که دیوونهم مگه بشنوم رو حرفا این خوام نمی هیسسسسسسسسسس: گفت و زد زل چشمام تو و آورد باال سرشو

  نگو هیچی دیگه بشم پشیمون

. مجبورم خدا به بایستم مهسا و النا جلوی تونم نمی من کنی می فکر تو باران  

  اجباری چه-

. کنم ازدواج النا با یا مهسا با باید یا من بابام ی خواسته به-  

زوره؟ مگه-  

.کنم ازدواج اینا از یکی با اینکه تا بمونم مجرد عمر آخره تا میدم ترجیح اما کرده زور  بابام آره-  

.کنه می دست اون و دست این شروین میاد ازدواج حرف وقتی چرا فهمیدم می حاال  

.ریختم اشك و گذاشتم شروین ی شونه رو سرمو من بار این  
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********************************** 

  دادم جواب و برداشتم موبایلمو عصبانیت با کرد می درد شدت به سرم دیشب ی گریه از

بله-  

  بیرون بریم شو آماده گمشو برو باران بههههههههههههههه-

  داری باران نام به دوستی افتاد یادت عجبی الی جناب به-

نمیومدم تو سراغ وگرنه نیست هومن-  

 کردم می تالشمو باید منم خواست می منو شروین که حاال  کردم فکر دیشب به و کردم قطع رو تماس شو گم برو پس

.کشیدم می دست ازش راحت نباید  

 یه رفتم حموم طرف به خوردمو  قرص یه کرد می درد شدت به سرم  برداشتم حموممو حوله و کردم باز درکمدمو

. بیرون اومدم حموم از دادمو رضایت بالخره بودم حموم تو که میشد ساعتی  

  براش سوخت دلم بود الی بردم هجوم سمتش به شد بلند دوباره موبایلم صدای  پیچوندم خودم دور رو حوله

بله-  

  زدم زنگ بهت بار چند دونی می نمیشه سرت شوخی هنوز تو هستی خری عجب دیوونه باران-

بودم حموم میری تند چه اوووووووووووووووووو-  

  جانم ای-

دارم کار بگو کارتو شو خفه-  

کردم راضی رو اینا بابام آخر-  

مرد؟ چه در-  

  بیان شب فردا قراره دیگه هومن خره-

واو-  

  میگم بهت تبریك: گفتم و کشیدم بلندی جیغ

. باهام هم تو میای شب فردا واسه خرید برم خوام می  مرسی-  

میام آره-  
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  باش منتظرم پس-

  دنبالت بیام من کن صبر نه-

  خریدی ماشین سالمتی به-

. . .  من از خبری بی بس از-  

مبارکه باشه باشه-  

چی؟-  

دیگه ماشین-  

میارم مامیمو ماشین-  

. منتظرم خانم باشه بله اووووووو-  

  درتونم دم 6 ساعت-

  باشه-

خدافظ-  

  خدافظ-

 ماه شیش شاید نشستن نمی دلم به کدوم هیچ اما داشتم زیاد مانتو  کردم باز کمدمو در انداختم تختم روی رو گوشی

  بودم نکرده خرید که بود

  برسم خودم به و نگردم ساده دیگه گرفتم تصمیم  خریدم می باید نبود ای چاره برداشتم مانتوهامو از یکی اکراه با

. بود چشمام رنگ هم و بود طوسی شالمم کردم پام هم تیره طوسی لی شلوار یه بود طوسی  مانتوم  

. خوردم جا مامان دیدن با پایین رفتم و برداشتم کولهمم صورتم تو ریختم کج موهامو  

  بود لباش وی ر لبخندی و بود زده زل جا یه به رفتم جلوتر

ماماااااااااااااااااااااااااااااان مامان-  

  باران چته ا-

خبره چه-  

  بیار باران واسه شربت یه توران-
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  خوام نمی-

بیرون بری خوای می نخوردی صبحانه که تو-  

   خوردم کاکئو شیر و کیك خوردم-

نشستم مامان مقابل مبل روی و گرفتم جون توران از شربتو لیوان  

دارم که هم واهینامه خوام می ماشین من مامان-  

خرم می برات ماشینم من بشه راضی بابات کن دعا تو-  

چیه؟ منظورت-  

  خوام نمی رو باران من کرده کرده اعالم شده عاشق خان آرمین-

  زیاده سرش از خانم باران:گفت کرد می نگاه رو ما داشت که توران

  نیستم راضی آرمین و باران وصلت با من خدا به که فهمن نمی اینا:گفت و کرد توران به نگاهی مامان

  کنه ازدواج فردا آرمین میشه چی مامان وای: گفتم کردمو بلندی ی خنده

 گذره نمی سرتیپ پسر از ولی گذشت آرمین از  خانم باران اما  میشه راضی بالخره باباتم:  گفت کردو ای خنده مامان-

! ها  

سرتیپ؟ پسر-  

  رقصیدی سپهر آقای پسر شروین تولد تو باهاش که همون میگم پدرامو آره-

گفتن چیزی مگه:گفتم ایستادمو شدم بلند  

کاری؟ کجای باش رو ما دختره: گفت و کرد توران به نگاهی مامان  

. بود گذاشته رو خواستگاری قراره باباش پیش روز چند  

 سوییچ اینم خوبیه مورد نکنی کاری وقت یه: گفت و گرفت دستمو پشت از مامان شدم خارج خونه از درهم اخمایی با

؟ بری خوای می کجا حاال  

  بخریم اون واسه لباس بریم خوای می الی خواستگاری بیاد قراره هومن هیچی-

بخر لباس خودتم خواستگای واسه-  

ماماااااااااااااااااااااااااااااااان-  

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

. مامان جون-  

   افتادم راه اینا الی ی خونه سمت به و شدم ماشین سوار رفتم پارکینگ سمت به و برگردوندم رومو

  زدم زنگ الی به  و کردم پارک ای گوشه رو ماشین

درتونم جلوی-  

میام دیگه دقیقه 4-  

باشه-  

  گرفتم شروینو ی شماره

. خورد بوق چندتا  

  شروین الو-

  الو-

شنوی می صدامو شروین-  

بگو-  

خوبی-  

بزن حرفتو:  گفت فریاد با-  

خدافظ کن ولش خواستم می  ن وی وی ش ش شر -  

  کردم می خواری و خفت احساس بود گلوم توی بدی بغض

   غلطید ام گونه روی بر اشکی قطره زدم چشمم روی دودیمو عینك

 به نگاه یه تا عینکو اون ور اون بنداز: گفت فریاد با و بوسید گونهمو شد ماشین سوار همیشگیش سرزندگی با الی

. بکنم چشمات  

  ندارم حوصلهتو برو-

. داشت حق بیچاره شدم شاژ آخیش:گفت کردو چشمام به نگاه یه و زد باال چشمام روی از عینکو  

کی؟-  

نگم گفته هومن کن ولش  
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  کی بگو کردی لقی دهن که تو خوب-

نوچ-  

بستنی یه-  

نوچ-  

معجون یه با-  

پدرام باشه  اووووووووووووووووووووووم-  

؟ کی-  

گذشته رفیقاش همه از عشقش خاطره به و شده عاشق الشخور پدرام که پیچیده همه بین پدرام-  

 پخش دوستاش بین که میذاشت شروین اگه نمیشه این از بدتر دیگه: گفتم خودم با و گذاشتم فرمون روی سرمو

  بشه خبر با کسی رازش از که نمیذاشت پدرام االن خواد می منو که میشد

باران شدی ناراحت-  

ببند بندتو کمر نه-  

چششششششششششششششم بلههههههههه-  

نزن حرف طوری این گفتم بهت بار هزار مار زهر-  

. باشه-  

؟ مطمئنی الی میگم-  

پدرامی عاشق هم تو نکنه چیه-  

. خنیدیدم حرف این به دلم توی  

 ی واسه خرابه حالم دید الی وقتی  خرید چی خواستگاریش شب برای الی نیومد یادم که کردم فکر روز اون انقدر

  خرید شالم و لی شلوار و مانتو تا چند و خرید لباس برام من جای به بهناز عروسی

 قدم به کردم شروع تنهایی  گرفت دلم  نبود هیچکس همیشگی جای رفتم شقایق پارک به خودم و رسوندم رو الی

 آسمون میومدن پایین و خوردن می سر و افتادن می هام گونه روی سرعت با اشکهام.   داشتم بدی حال و حس زدن

  گرفت دستمو پشت از یکی که رفتم ماشین سمت به آروم بود پخش جا همه مهتاب نور.  بود صاف
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 در منو اون اما متنفرم ازش من میاد بدم شروین از من کردم مرور دوباره خودم با بود سرم پشت آشفته وضعی شروین

. کردم گریه و رفت یادم چیز همه بازم گرفت آغوش  

. کرد دیوونهم ی دیوونه  ادکلونش بوی  

. ببخش منو باران بودم عصبی کرد زمزمه گوشم زیر آروم  

. کردم می گریه فقط من  

  بودم زده زل جلو به فقط من ماشینش تو برد منو شدم آروم که یکم

. . .  پدرام گفت می الی شروین-  

  میگن اینو همه آره-

. . .  من اما-  

.  دونم می-  

  ترسم می خیلی ترسم می-

پیشتم من-  

؟ چی کردی فراموشم روز یه اگه-  

  نکن فکرشم-

. زدم زل شروین دار تب نگاه به و بستم چشمامو-  

. میدادم جواب عشقمو نیاز اینکه از بودم خوشحال کردم حس صورتم روی نفسشو گرمای  

********************************* 

. شد تموم چی همه باران شد تموم  

میگی؟ راست-  

. راضین همه خدا به آره-  

  شد قدر چه مهرت-

هزارتا-  

نگرفتی بیشتر چرا خوبه-  

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

هومن برای سوخت دلم-  

؟ عقده کی-  

میگیریم باهم رو عروسی عقدو شهریور6 من تولد روز هولیم ما که اونجا از-  

  زوده یکم بدی انجام تا داری کار قدر چه دونی می  الی-

 طرحو فقط ما میده نشون ژورنال خودش طرف بیاریم دکوراسیونر یه قراره خریده رو خونه هومن اینکه اول خیرم نه-

 هم رو کفشم و تاج و عروس لباس شمیرانات تو بابام دوست  باغ بریم قراره جشنم واسه کنیم می انتخاب چیدمانو

  کنیم می تمومش شهریور 6 تا هم رو خریدها بقیه بیاره آلمان از قراره هومن خواهر

شده جور کاراتون خداروشکر-  

تو عروسی ایشالال-  

ها خوشه دلت-  

چرا؟-  

میری؟ آرایشگاه بهناز واسه میگم کن ولش-  

  پاتالن پیرو فامیالشون ی همه مرده مادر بهناز این آره-

  الی زشته-

گیره می گریهش نریم ما اگه ندارن رو دیدنش چشم که شوهرم فامیالی دیگه پیرن خوب بابا-  

؟ نریم گفتم من مگه-  

دارم سورپرایز برات عروسی روز راستی بریم حسابی درست باید میریم هم وقتی خوب-  

چی؟-  

  خماری تو بمون-

بمیر برو-  

(بوق صدای)  

. خودش واسه دیوونهست پا یه هم الی  
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 یه با  بودیم بهناز منتظر بیرون الی منو بود بزرگی آرایشگاه آرایشگاه رفتیم بهناز با صبح از الی منو بهناز عروسی روز

 خیرش از دیگه منم نگفت داره سورپرایزی چه بگه تا کردم کاری هر رو الی بودیم کرده گرم سرخودمونو ژورنال سری

. گذشتم  

 خوشگل خیلی کرد می نگاه رو ما داشت نما دندون لبخند یه با که دیدیم رو بهناز رفتیم داخل وقتی شد آماده بهناز

 خیلی عروس لباس اون توی تپلش هیکل نبوسیدمش اما کردم بغلش منم کرد بغلش و رفت سمتش به الی بود شده

 آرایشش میداد نشون همیشه از بلندتر همین خاطره به بود شده صاف بودو باز مشکیش وز موهای بود شده دیدنی

.بود ساده مالیمو خیلی  

  میاد بهت صاف و لخت موی قدر چه بهناز برسرت خاک-

. میاد بهم چی همه من:  گفت و داد گردنش به قری بهناز  

: گفت تو اومد دوباره و انداخت نگاهی یه بیرون به رفت اتاق در سمت به الی که خندیدن به کردیم شروع الی منو

  بهناز شبیه چه امشب

  کنی کار چی باید بدونی خودته عروسیه که دوم که میگم بهت میام شد چی هر آره: گفت همیشگیش پررویی با بهناز

کنه کار چی خودش بلده ما آقای: گفت و درآورد زبون بهناز واسه الی  

. هوا تو رفت جیغش که الی به زدم محکم مشت دونه یه خورد می بهم داشت حالم دیگه  

.زدی بهم حالمو دیگه کن بس-  

؟ رو جدیده خبر شنیدی بهناز راستی: گفت و زد من به چشمکی الی  

  بگو نه:گفت مالیدو بهم دستاشو بهناز

. بدش نوع از اونم تیکهس طرف شده باران خواه خاطر خدایی بنده یه  

بده خداشانس:گفت کردو من به نگاهی بهناز  

 پل از خرت دیگه تو زنی می چیه حرفا این عروسیته امشب بهناز دوما نزن زر انقدر ببند دهنتو الی اینکه اول-

 گذشت

 خیلی بهناز عکس بر بهناز دنبال اومد رنگ سفید شلوار و کت با امیر بالخره میذاشتن سرم به سر کلی ها بچه

. میومد بهناز به و بود جذاب خیلی اما بود خجالتی  

. رسید الی منو به نوبت رفتن امیر بهنازو وقتی  

.اومد خوشت خریدم برات که لباسه از باران راستی  
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نکردم نگاهش من دونم نمی  

میگی؟ راست:گفت و شد گرد چشماش الی  

چیه؟ دروغم-  

شدی؟ افسرده نکنه-  

داره ربطی چه-  

 درآوردم کیفم توی از لباسمو شد مشغول آرایشگر و خوابید آرایش مخصوص صندلی روی الی زد صدا رو الی آرایشگر

 الغریمو و بود بدنم جذب و بود زانوم باالی تا  بودم ندیده مدلشو اما موهامه همرنگ و طالیی  رنگش دونستم می

 پاپیون کفش جفت یه.  میشد پاپیون کمرم راست سمت که داشت هم رنگ ای کمربندقهوه یه میداد نشون قشنگ

 و زد صدا منو آرایشگر.   پوشیدم لباسامو و آوردم درش تنم از  بود قشنگی پیراهن  بود همراهش هم بلند پاشنه دار

رفتم الی بغلی اتاق به من  

؟ دیدی رو ها ژورنال-  

خوام نمی اصال  آرایشم کنید برنزه پوستمو خوام می ولی نه-  

 تا و بکشم باریك خط یه چشمتم پایین اینکه مخصوصا میشه خوشگل خیلی بکشی ای گربه چشم خط یه اگه ولی-

   بدم ادامه چشمت ی گوشه

  بشه غلیظ زیاد خوام نمی-

. برد وقت خیلی پوستم کردن برنزه شد مشغول جوان آرایشگر  

  کنم باز چشمامو خواستم نمی  کرد صدام که بودم صندلی روی ساعتی دو

کنم؟ کار چی موهاتونو-  

  کن فر-

  باشه-

 شدم شوکه کردم باز چشمامو وقتی رسید می کمرم پایین تا اما بودن فر وجود با کرد فر بلندمو موهای ساعتم یه

 تشکر آرایشگر از و  کردم برخورد سنگین خیلی اما خودم از بردارم چشم تونستم نمی خودم بودم شده قشنگ خیلی

 که گرفتم آرایشگرش از سراغشو نکردم پیداش اما الی دنبال بیرون اومدم اتاق از کردم حساب وثتی  کردم

  دنبالتون میان سپهر آقای بگم بهتون گفتن رفتن ایشون:گفت

  زدم زنگ الی به و برداشتم گوشیمو و برداشتم گوشیمو الی از کردم تشکر کلی دلم توی  زدم لبختدی
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بله-  

  الی سالم-

فهمیدم طور چه کردی حال اومد خوشت  سالم-  

رو؟ چی-  

  پدرامو نه خوای می شروینو تو اینکه بابا-

بگو بهم بکنی رو کاری همچین خواستی اگه بعد به این از اما اومد خوشم آره-  

نگیر برام خودتو برو-  

(بوق صدای)  

 تا بودم معطل ساعتی نیم بزنم زنگ بهش نداشتم دوست نشستم صندلی روی.  شدم شروین منتظر و پوشیدم لباسامو

  درم دم گفت زد زنگ اینکه

 پیراهن یه با بود پوشیده طوسی شلوار و کت یه بود داده تکیه ماشینش به  بیرون زدم آرایشگر از خدافظی بعداز

. بود مشکی و طوسی از ترکیبی کراواتشم کتش از تر روشن  طوسی  

:گفت چیزی لب زیر و گرفت گاز لبشو  دادم پاسخ لبخندشو  بود شده جذاب خیلی  

؟ گفتی چی-  

شو سوار برو هیچی-  

 طاقت دیگه   داشتم دوست نگاهشو سنگینی صورتم روی بود زل نگاهش رفت می آروم خیلی شدم ماشینش سوار 

. نبود اونجا کسی کردم نگاهی اطراف به  زدم زل خندونش چشمای به داشت نگه ای گوشه و نیاورد  

********* 

. کن صبر لحظه یه شروین-  

  باشه-

  کیفم تو بنداز گوشیتو نور-

؟ چی واسه-  

کنم رژ تجدید خوام می  کردی پاک رژمو-  

   بود معلوم چشماش از شیطنت زد لبخندی
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ر تجدید بای هی آخر تا میاد بوش که جور این- کنی  ژ  

   نکن اذیت شروین-

 خنید بازم شروین  نبود یادم اصال بود من کیف تو که بود چی این زد خشکم دفعه یه اما  کیفم تو انداخت گوشیشو نور

. 

. گوشیتو من بده-  

. چیه کیفت تو ببینم خوام می نمیدم-  

فضولی؟ تو مگه-  

 از شروین از تر زود و مالیدم رژمو ماشین آینه توی  کنم پیدا رژمو بالخره گرفتم دستش از گوشیشو آره خوب-

. بیرون زدم ماشین  

 وقتی  برداشتم هم شنلمو  کردم عوض لباسمو و رفتم پرو اتاق وارد من قبلش  شدیم باغ وارد هم ی شونه به شونه

 شروین دادم نشون تفاوت بی خودمو ظاهر در اما تپید می هیجان و دلهره شدت از قلبم اینکه با اومدم اتاق یبیرون

  بهم بود زده زل جور همون

 طور همون  خندیدن می هم با و بودن نشسته گوشه یه که دیدم رو هومن و الی دور از  بودن اومده ها مهمون بیشتر

. بود تر زرنگ من از هومن این: گفت شروین رفتیم می سمتشون به که  

 چرا بگو پس:گفت و کرد من به نگاهی باز دهن با الی شدیم نزدیکشون وقتی داد تکون دست برامون هومن دور از

. بغلی اتاق رفتی  

 اون تو شد نمی میزد حرف گوشم تو تند تند الی نشستم شروین و الی مابین و دادم دست هومن به و زدم لبخندی

 حرف شروین با تا دیدم مناسب فرصتو منم برقصن وسط رفتن الی با هومن گذشت که یکم  فهمید چیزی صدا سرو

 بزنم

بگم بهت خواستم می چیزی یه شروین-  

  کرد نگاه بهم گذاشتو چونهش زیر دستشو

؟ چی-  

. . .  پدرام قضیه-  

  کرده تعریف برام دونم می آره-

جدا؟-  
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. مادرش و پدر طرف از اجباره یه این راستش آره-  

؟ مطمئنی-  

  آره-

  نشه خراب من خاطره به بینشون دوستی تا نگم هیچی دادم ترجیح اما گفته دروغ شروین به پدرام دونستم می

. بشم محروم ارث از خوام نمی چون کنم می سکوت مادرم پدرو خواسته مقابل در من گفت بهم-  

  تمومه چی همه پس:گفتم و کردم نگاه شروین به دوباره و انداختم جمع به غمگینی نگاه

. بهت میدم قول نمیذارم من نه:گفت و رفت هم تو اخماش و نشست صندلی روی درست  

  بود بینمون سختی سکوت.  داشت شك اونم انگار

. نشستن هاشون صندلی روی خنده با الی و هومن  

؟ زنی نمی تاول شینی می صندلی رو انقدر تو شروین میگم-  

  دهنت تو نره پشه ببند نیشتو تو:  گفت کردو ای خنده شروین

  خندیدیم همه حرف این با

  نیست دعوت مهسا:گفت الی منو به رو شروین بعد

  بپرسیم بهناز از باید دونم نمی: گفت باشه افتاده چیزی یاد که انگار الی

 اول اون از  شدن باغ وارد هم دست در دست امیر و بهناز کردیم نگاه سالن دیگه طرف به کل سوت و جیغ صدای با

.   گویی خوشآمد به کردن شروع  

نه؟ توپه باباش وضع شما دوست بهناز این:گفت من به رو هومن  

  فرشه تاجر باباش آره-

 به زد محکم دونه یه الی شدم می آشنا این با اول اون از من کاشکی الی میگم    اوووووووووووووووووووووووووو-

. کنم جورش برات خوای می نشده دیر االنم: گفت هومن دست  

. بیخیال: گفت و گرفت گونهش از ای بوسه هومن اما کرد کج قهر حالت با سرشو الی بعد  

هوا تو رفت دادش که هومن پای رو زد دونه یه شروینم  

زنی؟ می چرا تو-  
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؟ داری کار چی مردم دختر با-  

. کنم آشتی باهاش تا بزن دیگه دونه یه خان شروین-  

. کرد بوسش و شد هومن آویزون الی بعد زد دیگه دونه یه شروینم  

 بهنازم منو داد دست هومن و شروین با و اومد جلو مودب خیلی امیر شدیم بلند احترامش به رسید ما به بهناز وقتی

  نخوره هم صورت به لبامون بودیم مواظب اما کردیم روبوسی

  نره یادت بهناز:  گفت و بهناز پشت زد دونه یه الی

  نه: گفت و کرد ای خنده بهناز

  الی بابت گم می تسلیت خان هومن راستی

 موهاتو خوای می:  گفت و زد بهناز به محکم مشت دونه یه الی کرد درکم یکی میاد خوشم:گفت و کرد ای خنده هومن

  بکشم

  گفتا می راست الی آرایشگاه تو راستی خوردن زبونتو چی تو باران  بیا کوتاه الی وای-

میارم گیر تنها رو تو من که باش اینم فکر به-  

  کشیمش می میزنیم-

  خنیدد بعد و حتما: گفت و کشید بود زده زل ما به ساکت خیلی که رو امیر دست بهناز

. شد هومن و الی نوبت نشستیم وقتی  

؟ کردی تایید بهنازو حرف چی واسه-  

  شدیم دو این دعوای تماشاگر ما دوباره و

. کردن بلند هم رو شروین منو برقصن که شدن بلند دوباره الی و هومن  

. بود ریتم روی حرکاتش و رقصید می تر قشنگ خیلی بودم دختر که منی از شروین  

 شب اون کردیم خوشبختی آرزوی براش همه و رفت بخت ی خونه به ها خنده و ها گریه میان بهناز گذشت شبم اون

. بود زندگیم شبای بهترین از یکی  

************************************* 

 شمارشو و رفتم می راه رو پیاده توی آروم  آروم بودم نگران خیلی داد نمی تلفنامو جواب شروین بهناز عروسی از بعد

. برگشتم عقب به گرفت دستمو یکی که  گذاشتم جیبم توی گوشیمو.  داد نمی جواب کسی اما  گرفتم می  
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 و کرد  نگاه چشمام توی بود خوشگل خیلی  کردیم می بازی برف که اونروز که همونی خاکستری چشمای با دختر یه

: گفت  

. بردار شروین سر از دست  

.کردم می سکوت نباید بود دفاع وقته االن  کیه بود گفته پدرام و بودمش دیده بار یه چون پریچهره فهمیدم  

 خواستی می اونو اگه تو کنم ولش محاله عاشقشم دارم دوست شروینو من:گفتم و کشیدم بیرون دستش از دستمو

  شکوندی نمی دلشو کردی نمی ازدواج

.  کرد خراب رو چی همه خودش خواستم می اونو من:گفت فریاد با  

. دنبالم بیفته که کنم کاری خواستم بشکونم غرورشو خواستم کردم ازدواج وقتی حتی خوامش می هنوزم من-  

. کشم نمی دست شروین از من  شده دیر دیگه رو حرفا این کن بس-  

  کردن گریه به کرد شروع

.  بودم شروین دنبال رفتم شقایق پارک به و شدم رد کنارش از منم  نشست جدول کنار  

. زدم می نفس نفس نشستم کنارش وقتی.  رفتم سمتش به دو حالت با  کردم پیداش بالخره  

  اینجا اومدی چی واسه:گفت و کرد بهم نگاهی نیم  بود شده خیره معلوم نا ای نقطه به

  کردی فراموشم شاید گفتم دادی نمی تلفنامو جواب-

. کنم فراموشت میشه مگه: گفت و زد بهم لبخندی  

. کردم فراموش داشتم ازش روکه دلخوریایی تمام زدم لبخندی بهش  

. دادی نمی جوابم چرا شروین:گفتم و گرفتم دستم تو دستاشو  

. میشیم نزدیك آخرش به داریم: گفت و داد تکیه صندلی به و داد تکون سرشو  

؟ چی آخر به-  

. بریم می یا بازیم می یا-  

. بزن حرف درست-  

؟ زدم می حرف چی مورد در سهیل با من بدی سیهل به ماهتو مخارج اومدی که روز اون یادته-  

یادمه چیزاییشو یه آره: گفتم کردمو فکری  
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 برداره سرم از دست بدم بابام نشون من تا من به بده بگیره عکس چندتا افشه بی  با مهسا وقتی بود قرار سهیل-

 النا که بود وقتی تا این اما شد تموم ماجرا و شد راضی اونم دادم بابام نشون منم گرفت برام عکس تا چند سهیل

. . .  بود نیومده  

. داره برنمی سرم از دست بابام کالفهم باران:  گفت و برد موهاش الی دستشو  

. گریه زیر زدم و بزنم حرف نتونستم دیگه. . .  تو شروین-  

. ندم دست از شروینو من که بود این مهم بشه خرد غرورم نبود مهم دیگه  

 و گرفت دستمو شدم آروم که یکم باهاتم آخرش تا من کرد زمزمه گوشم زیر آروم و گذاشت بغلش توی منو شروین

 من:  گفت بهم شدم ماشینش سوار که بار اولین یادمه) کرد باز برام رو در رفتیم ماشینش سمت به هم با و کرد بلندم

کرد باز برام رو در اون اما کنم نمی باز دختری هیچ برای رو ماشین در  

داد دست بهم ناراحتیم اوج در خوبی خیلی احساس یه   

 ********************************************  

. اومد سراغم آرامشی احساس گشتم می دنبالش اما رفته نیوشا دونستم می  

 لب زیر و تختش روی نشست  شروین  کشیدم کنار رو اتاق های پرده  رفتم دنبالش منم رفت باال ی طبقه به شروین

. کرد زمزمه چیزی  

  باران-

بله-  

؟ باهامی کجاش تا-  

  کس هیچ یا تو یا آخرش تا-

  پریچهر از بیشتر حتی دارم دوست خیلی رو تو من باران-

. کردم تعریف رو ماجرا شروین برای و باهاش برخوردم و افتادم پریچهر یاد دفعه یه  

 می باهاش کاری کنه اذیت زیادی بکنه تونه نمی غلطی هیچ اون کن ولش پریچهرو:  گفت و کرد موهاش توی دستی

. نیاد یادش منو دیگه که  کنم  

. رفت می راه اتاق طول تو کالفگی با که شد کشیده شروین سمت به غمگینم نگاه  

. برم پیشش از خواست نمی دلم  
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. شمام ی خونه من زد زنگ مامانم اگه:  گفتم الی به زدم زنگ و برداشتم رو موبایلم  

.باران هم تو اااا-  

. ندارم حوصلهتو الی کن بس-  

؟ افتاده اتفاقی-  

نه-  

. برسون شروین به منم سالم.  باش مراقب باشه-  

(خنده صدای)  

. مار زهر-  

. برداشت رو گوشی جون توران زدم خونه به زنگ یه  

مامانم به بده رو گوشی سالم جون توران الو-  

.خانم مریم ی خونه رفتن بابات با خانم نیست مامانت-  

.المیرام پیش نمیاد خونه باران بگو بهش اومد اگه باشه-  

. باشه-  

. نداری کاری-  

.باشین خودتون مواظب نه-  

خداحافظ-  

خداحافظ-  

 ترکیب هم با ادکلونش و سیگار بوی.  بود دستش سیگارم یه بود داده تکیه دیوار به و بود نشسته تختش روی شروین

 نداشتم دوست اما. میومد خوشم سیگار بوی از من دیگه دخترای عکس بر بود شده ایجاد جالبی هارمونی و بود شده

. کرد می نگام فقط اون گرفتم دستش از سیگارو و رفتم سمتش به.  بکشه شروین  

 و کشیدش دستم از شروین اما بردم لبم نزدیك. بزنم پوک یه گرفتم تصمیم اما کنم خاموشش جاسیگاری تو خواستم

؟ کنی می کار چی:گفت عصبانیت با  

. کنم امتحان خواستم-  

. کنی امتحانش بخوای که نیست خوبی چیز-  
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کشی؟ می چرا تو پس-  

.کنم می فرق تو با من-  

.  کنیم نمی فرقی هیچ-  

 جاسیگاری تو سیگارو و تخت رو کرد پرتم دیگهش دست با اون اما بگیرم ازش سیگارو تا بردم هجوم سمتش به

. نکن خورد رو اعصابم  کارات این با خدا رو تو باران میشم دیوونه دارم:گفت فریاد حالت با و کرد خاموش  

 جمع لبامو منه کارهای خاطره به عصبانیتش یعنی بود گرفته گلومو بغض  کردم نگاه بهش اشکم از نمناک چشمای با

. کنم می ناراحت رو تو من یعنی: گفتم کنم کنترل خودمو داشتم سعی که طور همون و کردم  

 خیلی دستش از نشد شروین از خبری گذشت ای دقیقه پنج.  دادم دیوار به تکیه و رفتم تراس سمت به عصبانیت با

 پرتش و کشیدم عصبانیت با بود افتاده سرم از که شالمو میومدن صورتم روی من کنترل از خارج اشکام شدم ناراحت

 درون از بدنم دادم تراس های میله به تکیه دستامو  ایستادم و آوردم در موهامو کش  وزید می مالیمی نسیم کردم

 کرد خنك صورتمو صورتم به نسیم برخورد و اشکام خیسی و اوردم درش تنم از و کردم باز مانتومو های دکمه بود داغ

 کرده داغون زندگیمو ی همه اون  نبینم عذاب انقدر تا بکشم و خودم شروینو داشتم دوست  بودم داغ درون از باز اما

 که قعا وا.  بهناز نه الی نه بودم شده عاشق من نه کردم می زندگی داشتم عادی خیلی من سال موقع این پارسال بود

!!! عجیبیه دنیای چه  

.  نکنم نگاه چشماش به کردم سعی.  بود بهش پشتم کردم دور ازش خودمو شد حلقه کمرم دور شروین گرم دستای  

. زدی بهم حرفاتو شروین کن ولم-  

. باران بودم عصبی-  

.بودم من دلیلشم گفتی آره-  

. کنه می نابودم تو کردن قهر که رومه عصبی فشار انقدر باران-  

 احساس.  تپید می شدت به قلبم.  شد می حس صورتم کنار شروین گرم های نفس خوردن می سر صورتم روی اشکام

 به نگاه با همیشه مثل بازم زد می برق شب تو سیاهش چشمای برگشتم شروین سمت به  کردم می شدیدی نیاز

 که بگیرم دستشو خواستم بودن جوری یه چشماش لرزید می شروین لبای کردم فراموش دلخوریمو ی همه چشماش

.   بیرون زد تراس از  

 گذشت که یکم  بکنم کاری تونستم نمی اما شده چش شروین دونستم می نشستم تراس ی گوشه کردم مچاله خودمو

 نشست تخت روی من اومدن با حموم بود رفته بود کشیده دراز تختش روی خیس موهای با شروین  شدم اتاق داخل

 به پا و چهاردست.  کردی کار چی من با دونی نمی  میرم می نباشی روز یه اگه باران: گفت و دوخت من به چشماشو
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  باشم تو بدون روز یه اگه میرم می تو بدون: گفت گوشم در آروم و کرد بغلم و اومد بودم نشسته تخت رو که من  سمت

. میده عذابم پریچهر از بیشتر تو رفتن. . .   

. باشم تو بدون روز یه ترسم ،می ترسم می من نزن حرفا این از شروین-  

.  خورد سر صورتم روی کشی سر اشك قطره  

  کردم می هق هق شدن می خاموش لبام روی و زدن می فریاد رو درونم غم و میومدن صورتم روی اشکام کم کم

  ؟ چی بشه موفق پدرام اگه شروین:  گفتم می گریهم میون

. تونم نمی من شروین نذار تنهام شروین-  

. بگیرم آروم بخوابمو صبح تا شروین آغوشه تو اینکه مگر کنه آروم منو تونست نمی چیز هیچ  

*************************** 

. خانم افتادیم دیگه عروسی یه:  گفت و کرد بغلم خوشحالی با مامان  

؟ کی گفتم زدمو لبخندی  

. کیانا-  

؟ مامان میگی راست-  

. شده تموم چیز همه آره-  

. پرید هم کیانا پس:   گفتم و زدم لبخندی  

. تو عروسی ایشاال:گفت و زد بهم چشمکی مامانم  

. بود شده تموم شروینم منو کار کاشکی شدم غمگین شروین یاد با دوباره شد محو صورتم روی لبخندم  

. نپرسید ازم هیچی اما شد حالم این  متوجه مامان  

******************** 

 با شب هر  کردم می آماده بود دیگه روز دو  که الی عروسی واسه خودمو باید بود شهریور آخرای  کیانا عروسی

 از شدیم می امید نا اوقات گاهی اما زد می کننده امیدوار حرفای شروین  زدیم می قدم شقایق پارک توی شروین

. داشتیم ترس آینده  

 بود توش مانکن عنوان به شروین عکس که بودم هایی مجله به کردنم نگاه حال در و بودم نشسته  خونه توی بیکار

. کرد می جادو آدمو بودم چشماش اون غرق  
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 هم موقع اون بود ساله بیست شروین که بود زمانی به مربوط ها مجله اون چون آوردم گیر بدبختی هزار با رو ها مجله

 و گرفتم عکسش از چشم سختی به موبایلم زنگ صدای با. تر جذاب و بود شده مردونه قیافهش االن اما بود جذاب

: دادم جواب  

  بله هوممممم-

. خانمی طوری چه سالم-  

. کنه سالم شروین به خواست می صداش با اونم انار گذاشتم قلبم روی دستمو و کردم پرت میز رو رو مجله-  

. خوبی تو.  مرسی سالم: گفتم و دادم قورت رو دهانم آب  

؟ تنهایی.  آره باشی خوب تو اگه-  

. خرید رفتن هم الی مامان و مامانم شرکته که بابا آره-  

. بودم اونجا من کاشکی پس-  

. کردند می آب دلم تو قند کله انگار  

؟ نرفتی باهاشون چرا تو:گفت دید که سکوتمو  

. نداشتم حوصله-  

. باشی هم تو دارم دوست خرید برم خوام می من اما-  

. میام باشه: گفتم شدم خوشحال نفهمه طوریکه.  شدم نمی سیر دیدنش از بازم اما بودم پیشش شب هر اینکه با  

. در دم بیا  پس-  

چی؟-  

درتونم دم-  

  شد گرد تعجب از چشملم

  شد سبز علف ماشین های چرخ زیر  نده طولش دفعه اون مثل فقط-

. باشه: گفتم کردمو ای خنده  

(بوق صدای)  

 که طوسی شال یه.   بود پاره مدل که دودی لی شلوار یه با  پوشیدم عروسکی مشکی مانتوی یه شدم آماده سرعت با

. کردم سرم بود چشمام رنگ هم بود خریده واسم الی  
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. . .  شروین دوباره نداشتم دوست نکردم آرایش اصال  

*********************** 

 از اما شد ناراحت بودم نرفته اونا با من اینکه از خرید رم می دوستام از یکی با گفتم بهش و زدم مامانم به زنگ یه

. خونه میام دیر شب گفتم بهش و آوردم در دلش  

 زل بود نشسته مقابل ی خونه تنومند و بزرگ درخت روی که  کالغ ای دسته به و بود داده تکیه ماشینش به شروین

  برگشت سمتم به رفتم پبشش وقتی  بود زده

 بود لبش گوشه لبخندی و کرد می نگاه بهم خاصی حالت با زدم بهش لبخندی کرد باز برام رو جلو در دادم دست بهش

. 

.  بود زده لك بارون واسه دلم بود صاف آسمون.   شد می پخش پخشش از پیشرو رضا بزن داد آهنگ  

  باال بود داده همیشه مثل موهاشو بود ابروهاش کشیدگی خاطره به اما بود کرده اخم انگار زدم زل شروین رخ نیم به

 دونستم نمی من که مقصد تا و گرفتم ازش نگامو کنه می نگاه داره فهمیدم کرد خم فرمون روی ورزشیشو هیکل

. کردم سکوت کجاست  

************************************ 

 

 هیچ که بودنمون هم با ی واسه بود بهانه خرید انگار گشتیم می رو خیابونا بزنیم حرفی اینکه بدون هم دست در دست

 و بزنم فریاد و کنم رها آغوشش تو خودمو داشتم دوست  بود گرم دستاش  کنیم اعتراف خواستیم نمی کدوم

. کرد می تایید منو حرف شروینم و آدما منه مال شروین:بگم  

 زور با رو دهانم آب شد باعث که زد بهم لبخندی اومد خودم به داد دستم به که فشاری با که بودم افکار این توی

. گرفتم ازش نگاهمو بدم قورت  

خوبه؟ پیراهنه اون میگم-  

 و بود تنگ  پیراهن. میومد چشمام روشن خاکستری به که سفید پیراهن یه کردم بود پسندیده که پیراهنی به نگاهی

 دوست که بود مدلی همن از آسنیناش و داشت بود سفید قلب یه جلوش که سیاه کمربند یه داشت هفتی ی یقه

  بود بازوم روی بود نازک بند تا چند که آستیناش بود پوشیده مراسما تو بار چند چون بود فهمیده شروین انگار داشتم

 به خاصی ی جلوه و بود الیه چند که پارچهش حریر جنس مخصوصا بود قشنگ خیلی بود زانوم باالی تا پیراهنم خود

؟ کنم پرووش بریم:  گفتم شروین به و گرفتم پیراهن از نگاهمو  بود بخشیده پیراهن  

. قشنگه آره-  
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 پرو اتاق داخل به من  بیاره برامون پیراهنو که خواستیم بود مسنی خانم که فروشنده از و رفتیم مغازه داخل به هم با

 شده کالفه کرد می  تولید گرما شدت به بود پرو اتاق تو که المپی بود شده گرمم شدت به درآوردم یلباسامو همه رفتم

 پشت از برام ببنده بگم شروین به شد نمی روم شد نمی بسته تنگی خاطره به پشتش زیپ کردم تنم لباسو بودم

  زدم صدا شروینو آروم و گرفتم دستم با پیراهنو

  پوشیدی بله-

.  میومد پسر و دختر تا چند ی خنده صدای  

  منه سایز قشنگ اومد خوشم خوبه اوهوم-

  ببینم کن باز-

نمیشه-  

چرا؟-  

نتونستم یعنی نبستم زیپشو-  

. تنت تو ببینم کن باز-  

.  درنیاوردم پام از لیمو شلوار شکر رو خدا شدم می آب نگاهش زیر داشتم کردم باز آروم پروو اتاق در  

. بست اتاقو در و رفت هم تو اخماش آوردم باال سرمو  

 از پوشیدم لباسامو فوری.   بودم جدال حال در گلوم تو گنده بغض یه با دونستم نمی کارشو دلیل شدم ناراحت خیلی

 و زدم لبخندی شدم قطب وارد بود کوره یه مثل که خفه اتاقك اون از انگار اما بود گرم هوا اینکه با اومدم بیرون اتاق

. شروین شد چی: گفتم و گرفتم دستشو و رفتم طرفش به کردم نگاه بود ایستده گوشه یه که شروین به  

  برندار اینو هیچی-

 چرا؟

  میاد بهت خیلی-

. شد گشاد تعجب فرط از چشمام  

  هست بزرگ کافی اندازه به چشماتو اونجوری نکن-

  ندارم برش چرا میاد بهم اگه-

دار برش شرط یه به-  
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چی؟-  

  نرقص پدرام با شده که منم راحتیه برای-

  حسودیا توام: گفتم کردمو بلندی ی خنده

بده بهم حقو-  

نرقصی مهسا و النا با هم تو شرط یه به-  

  باشه-

. کردم پیدا رو ها خنده اون صاحب و زدم اطراف به چرخی من و کرد حساب و برد فروشنده خانم پیش لباسو شروین  

 ی خنده باعث که گفت می چیزی یه یکیشون گاهی از هر که بودن لباسی انتخاب حال در پسر تا سه با دختر تا سه

. شد می بقیه  

 کردن می لختم داشتن که انگار پسرا نگاه و بود تنفر از پر انگار دخترا نگاه نه نگاهاشون اما بود جالب حرفاشون

 به یا بیارم در رو دخترا اون حرص داشتم چرادوست دونم نمی کردم حلقه بازوش دور دستمو اومد طرفم به شروین

. بودم شده دیوونه که واقعا بدم پز شروین با الی قول  

 انداختم گذرا نگاهی کشوندم مغازه سمت به شروینو گرفت رو مشکی پیراهن یه چشمم تر اونور مغازهع تا چند

 بود کج جلو از و داشت ادامه پشت از که بلند مشکی پیراهن  برد مغازه داخل به منو زور با شروین که بشم رد خواستم

 بود تك و شیك خیل شد می پاپیون چپم بازوی  دور زرشکی بلند حریر یه آستینم جای به  رسید می هام زانو تا و

.. خریدم هم بلند پاشنه کفش جفت دو تر اونور مغازه تا چند بعد و خریدیم اونم  

 شب اون از بود ماهی چند زدیم قدم هم با شقایق پارک رفتیم همیشه مثل بعد و خوردیم شام رفتیم باهم شب آخر

 نداشتم تاخیر شبم یه حتی شقایق پارک رفتم می شب هر بعد به شب اون از داد هدیه بهم رو عشق ی بوسه اولین که

  بود آرمین ی شماره زد زنگ موبایلم که شدیم خوردن مشغول و گرفت بستنی تا دو شروین

کیه؟-  

کنم کار چی آرمین-  

بدم جوابشو من بده:گفت و کرد اخمی شروین  

  میاد وجود به دیگه مشکل یه وقت اون بابام دست کف میذاره ره می اونم شدی دیوونه-

   کرد می کارو این بود عصبانی وقت هر عصبانیه دونستم می برد موهاش الی دستشو شروین

اسپیکر رو بزن خوب خیلی-  
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. کردم تاچ انسرو و دادم تکون سری  

  باران الو-

. نیفته شروین به نگاهم کردم سعی  

  بله-

  ازت نیست ؟خبری خوبی سالم-

بگو کارتو مرسی-  

  دارم کمکت به نیاز باران ببین-

؟ چی-  

. کنی راضیش باید خوای نمی منو تو که کنه نمی قبول بابات-  

؟ طوری چه-  

.کن کاری یه خدا رو تو فقط کن خبرم شب شم کار به دست دیگه جور یه باید نشه راضی اگه خودته کار-  

خدافظ باشه-  

خدافظ-  

(بوق صدای)  

کنم؟ کار چی حاال-  

. نیست منطقی غیر هم انقدرها بابات تونی می تو کن راضیش-  

. دادم تکون سری  

.  بودیم غمگین ناراحتو دو هر بود کرده تغییر بینمون جو  

  زدم رو زنگ  نبود همراهم کلید  رسوند خونه به منو شروین

  پیچید گوشی در توران صدای

. باشید مراقب عصبانیه باباتون خانم باران  سالم-  

 شد باز تقی صدای با در  کردم جا جابه دستم تو خریدو های بسته زدم زورکی لبخند انداختم شروین به آشفتهمو نگاه

. عصبانیه بابام دونستم می کرد تپیدن به شروع قلبم  
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.  رفتم می راه لرزان هایی قدم با رفتم داخل به و دادم هول درو  

 تو عجیبی سکوت کردم باز رو سالن در.  شد قرص بودنش به دلم بود بزرگ پدر مشکی بنز کنار در بهزاد عمو ماشین

. بود سالن  

. داد تکون سری موند آرمین روی نگاهم چرخید من سمت به ها نگاه ی همه من ورود با  

. دادم جون توران دست به خریدو های بسته زد زل من به قرمز چشمای با بابا  

؟ بودی گوری کدوم االن تا:  کشید فریاد سرم بابام که بودم مات هنوز  

  خرید-

؟ کی با-  

  تنهایی-

. بیفته دنبالت کسی گی نمی ؟ چیه بازیا شعور بی این شب موقع این-  

 انگار کرد می نگاهم تاسف با کردم کج مامان طرف به سرمو(   بودم انداخته چنگ گلوم به سختی بغض)  من م م-

 تکون سر همچین بود رفته بین از بودنم دختر انگار کرد می نگام جنسی بد با آرمین مامان بود کرده درک حالمو

. حیف شد نمی که حیف اما کنم خفهش خواستم می که کرد می نازک چشم پشت میدادو  

.  بود انداخته پایین سرشو آرمین  

 احمق آرمین این:گفت و کرد نگاهم خشمگین بهزاد عمو.  میداد تکان سر سف تا با و بود کرده روشن پیپشو بزرگ بابا

؟ میگه چی  

  بابا: گفت و کرد نگاه باباش به شده گرد چشمای با آرمین

  لیاقت بی ی پسره شو خفه-

. کردم پاک صورت روی از سرکشمو اشك و دادم قورت بغضمو-  

؟ گفته چی-  

؟ خواید نمی همو شما میگه-  

  کردن غلط:گفت بابا مامان و کردن بهم نگاهی بودن داده لم مبل روی که پدریم بزرگ مادر و بزرگ بابا

بهتون بگم من که ندادید اجازه شما اما خواستم نمی آرمینو اولش از من  نداریم اعتقاد خرافات سری یه به چون چرا-  

. . .  وقت اون و کردی بازی بچهم احساسات با:گفت و پرید حرفم وسط مریم عمو زن  
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  خوامت می نگفتم بهش بارم یه بودم گفته خودشم به من احساساتی چه: گفتم فریاد با

  کنه تایید حرفامو تا کردم نگاه آرمین به

  هست منم حرفای اون حرفای گه می راست باران: گفت و اورد باال سرشو

  اومد فرود صورتم روی و رفت هوا رو دستش اومد سمتم بابا بود عجیبی سکوت تو سالن-

. کردم قفل پشت از درو رفتم اتاقم سمت به دوان دوان.  زد منو بار اولین برای بود من بابای این آره  

 بابا انگشتای جای میومد خون دماغم از بود خون به آغشته طالییم موی تار چند انداختم خودم به آینه توی از نگاهی

. بود صورتم روی  

. کردم گریه و انداختم تختم روی خودمو  

************************************************************* 

 گاهی بود حرفش رو هنوز بابام.  باشی تو باید دوستته عروسیه: گفت می کنم باز درو خواست می ازم التماس با مامان

 می خونه از یواشکی شبا  گرفت می لجم احساسی بی همه این از.  بفهمم من تا کرد می ادا بلند حرفاشو بعضی اوقات

 ظریفت صورت تو که دستایی اون الهی: گفت می شکایت بابام از و کردم می گریه بغلش تو ببینم شروینو تا بیرون زدم

.شروینه آغوشه من برای جهان ی نقطه ترین امن کردم می حس کرد می بغلم تر محکم بشکنه اومده پایین  

 خاطره به فقط و زورکی  بود زده یخ نگاهم من اما گرفت آغوش در سرمو دادم مادر تحویل سردمو نگاه و کردم باز درو

 منم پیشش برم تا بود کشته خودشو الی ازصبح شدم آماده برداشتم بود خریده برام شروین که رو سفیدی لباس الی

 باز و کرد درشت فر لختمو موهای کرد صورتم روی ملیحی آرایش آرایشگر بود اونجا اون که آرایشگاهی رفتم ناچار

 مخصوص اتاق تو الی و بود بزرگی آرایشگاه بود نددیه منو هنوز الی زد موهام به سفید حریر بزرگ گل یه و گذاشت

 می نگاهم تحسین با آرایشگاه مشتریای نداشتم حسی هیچ.  انداختم خودم به آینه توی از نگاهی عروس آرایش

 عکس دیدن با رفتم داخل به و گذاشتم جا در پشت غمامو ی همه رفتم عروس اتاق سمت به و پوشیدم مانتومو کردن

. نداشت حد که بود شده خوشگل انقدر زد خشکم آینه تو الی  

 آرایش آبی رنگ به کشیدشو آبی چشمای بود  ترشده قشنگ همیشه از و بودند زده  ای رژگلبه ش ای قلوه لبای به

 ناز قدر چه: گفتم ایستادم روش روبه کردم بغلش پشت از بودن کرده درست باز نیمه مدله روشنشو موهای بودن کرده

  الی شدی

   بودم ناز من:گفت و خندید الی

 من به رو گرفتو ژست یه آینه توی و کرد جمع لباشو امشب میاد در پدرش هومن:گفتم زدمو بازوش به آرومی ی ضربه

؟ شدی ریختی این چرا:گفت و کرد نگاهم بهت با اما بگه چیزی تا کرد  
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  طوری چه-

. داغونه قیافهت چته باران-  

شدم اشتها کم ها تازگی هیچی:گفتم انداختمو زیر سرمو  

. دروغ منم به:گفت و کرد اخمی  

خدا رو تو المیرا کن ولم-  

شده چی بگو الی جون-  

نیست هیچی نه-  

؟ داری مشکل شروین با-  

خدا به نه-  

نشدم قانع من اما باشه هوممممم-  

. بزنیم هم به تونستیم نمی که داشتیم حرفایی دو هر انگار بود سکوت از پر بینمون فضای  

  الی-

بله-  

  شدی بزرگ زود چه میگم-

  باران آره:  گفت و کرد بلندی ی خنده

  نیام بر پسش از ترسم می ترسم می باران:  گفت و گرفت قبلو غمگین حالت دوباره

  داری دوستش هم تو داره دوست هومن-

  ترسه و دلهره فقط دونم نمی. . .  اما آره-

  نکنی فراموش منو کردی ازدواج که حاال المیرا میگم. . .  عادیه-

  دیوونه نه:گفت و سرم تو زد دونه یه

. نکردیم گریه آرایشمون شدن خراب از اما کردیم بغل همو رو دو هر  

  کن بس:  گفتم و دادم فرو بغضمو سختی به

بشه کوفتش شروین. . .   شدی ناز خیلی باران:  گفت و برداشت شونهم روی از سرشو الی  
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   کردم سرم حریرمو شال و زدم لبخندی

( اومده داماد آقا خانم عروس)  

  خورد بهم حالم اه اه:  گفت کردو  عیشی الی

  امروز همین-

  چیه چاره اما میاد  بدم بازیا لوس ازاین-

. بیرون زدم آرایشگاه دیگه در از کردمو خدافظی ازش و کردم بغل رو الی دوباره-  

.  کرد بوس رو الی و نیاورد طاقت دیگه دید رو الی وقتی  کنه کار چی دونست نمی خوشحالی از هومن  

  اومدم خودم به ماشینی بوق صدای با

 چشم خاکستری.   ختم دو مامان به یخمو نگاه و شدم ماشین سوار.  دنبالم میاد بود گفته مامان.  اومد مامان بالخره

 کناری به سیاهشو ی خورده رنگ موهای و داد تکون تأسف روی از سری شد حل چشماش خاکستری در من های

.  زد می جوونتر همیشه از دوخت  

  تر آروم مامان-

  ذارن می آسایش آدم واسه بابات خاندان مگه.  خرده عصابم-

؟ باز شده چی-  

  باشه روز یه توی آرمین و تو با ساسان و کیانا عقد خوان می-

نه: گفتم و دادم تکون سری ناباوری با  

  بودیم رسیده خونه به  لغزیدن می هام گونه روی اشکام

. بستم محکم درو و شدم پیاده ماشین از رفت داخل به و کرد باز رو در مامان   

  شدم خسته همهتون از دیگه-

  باران کن بس-

  بستم محکم اتاقو در گفت چی مامان نشنیدم دیگه

  باران چته:  گفت کردو باز محکم و در شد ظاهر مامان بلند و فرم خوش هیکل بعد لحظه چند

  کن بس کنه می درست داستان دوباره میاد بابات االن
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   ندارم دوست آرمینو من-

کنه راضیشون نتونست بابامم کرد کاری نمیشه:گفت و داد تکون سری مامان  

دیگهست یکی پیش من دل اما: گفتم و  کردم پاک دست پشت با اشکامو  

  گفتی چی:گفت و کرد ریز چشماشو و کرد پاک چشمشو اشك مامان شد فرما حکم اتاق توی سکوتی

. بود رفته لو چی همه  

. چرخوندم ای دیگه طرف به سرمو  

مامانتم من کرد زمزمه گوشم کنار آروم و نشست کنارم مامان  

  شه خبر با کسی رازم از نداشتم دوست

  بگم بهت چیزی که نخواه من از مامان نه-

 آرمین دست از که کنم نمی بهت کمکی هیچ گرنه و بفهمم باید من اما ای خسته االن: گفت و داد تکون سری مامان

. بشی خالص  

. گذاشت تنهام و  

  توا تقصیره همهش لعنتی:  کردم زمزمه آروم و  انداختم بود روش شروین عکس که ای مجله به نگاهی

****************************** 

. دیگه کن بس باران  

  اومدم مامان کن صبر-

. زدن می فریاد چشمام  بودم غمگین که بود معلوم بازم اما زدم لبخندی انداختم آینه توی خودم به نگاهی  

. داد آرومی جواب که کردم سنگینی سالم بابا به رفتم پایین به کردمو پام بلندمو پاشنه های کفش  

******************* 

 و بردم موهام توی دستمو  رفتم سمتش به نلغزه کفشا اون توی پام که طوری آروم خیلی  داد تکون دست برام بهناز

 پرسی احوال و سالم امیر با و نشستم بهناز پیش  شناختم می رو ها مهمون از کمی تعداد  انداختم اطراف به نگاهی

.  کردم  

.  بود شده تر چاق قبل از بهناز  

ساخته اینکه مثل:  کردم زمزمه آْروم گوشش در  
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. جورم چه: گفت و زد لبخنی بهناز  

  بیچاره ترکی می دیگه وقت چند تا-

ترکن می دارن تو حسودای چشم فعال-  

  بود من غرق النا نگاه بودن صحبت حال در دیگه دختر تا چند و مهسا و النا کرد اشاره سالن دیگه طرف به چشم با و

  . 

؟ خبر چه. . .  کن ولش:  گفتم کردمو نگاهی بهناز به  

نه؟ کنه ازدواج الی میشه بد قدر چه هیچی: گفت و کرد بود نشسته النا که سمتی به نگاهی دوباره بهناز  

نه-  

  حالی ضد که هم تو اه-

. . .  نداره دلیلی پس طور همین هم الی داره دوست رو الی هومن-  

برسی بهش هم تو ایشااهلل.  بیخیال بابا ای-  

  شد می کاش:گفتم کردمو بهناز به غمگینی نگاه

  نامهش یا میاد خودش یا نباش نگران:گفت و زد چشمکی بهناز

  مزه بی اه-

  دارن کار شما با اینکه مثل مامانتون خانم باران-امیر

 نششسته پدرام مامان و پدر کنار در مامانم بودن زدن حرف حال در پدرام بابای بابامو کردم سالن طرف اون به نگاهی

  پیششون برم که کرد اشاره بهم کنم می نگاش من دید وتا بود

.   رفتم مامان سمت به کردمو خواهی عذر بهناز از  

. رفتم سمتشون به خرامان خرامان  

 من به خندان هایی چشم با نیز مامان بود بابام لب ی گوشه لبخندی کردن استقبال ازم باز روی با پدرام مادر و پدر

.   کرد می نگاه  

 دنبال نگاهم با و نشستم پدرام مامان و مادر بین ما پدرام مادر و پدر طرف از کننده خسته سوال همه اون از بعد

. نبود خبری اما.  گشتم شروین  

(خوای می جونم از چی اه) عزیزم باران-  
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.دادم نشون حرفاش شنیدن برای مشتاق خودمو و کردم خم پدرام مامان طرف به سرمو  بست نقش لبام روی لبخندی  

؟ میشه تموم درست کی-  

. دیگه سال دو-  

. بود برده ارث به مامانش از خمارشو و مشکی چشمای پدرام بست نقش لباش روی دلنشین لبخند یه بازم  

 طوسی جذب پیراهن یه با دودی لی شلوار یه...  شد نمی که حیف اما بغلش برم سر با خواستم می دیدمش بالخره

.  بود چیزی دنبال نگاهش با اونم بود باز اولش ی دکمه چندتا.  بود پوشیده روشن  

. خندیدم بهش منم شد نمایان لبش ی گوشه لبخندی کرد پیدام بالخره  

 اون زیبایی مبهوت همه شدند سالن وارد هم دست در دست هومن و الی کردیم نگاه سالن در سمت به دست صدای با

.  رفت نمی لبش روی از لبخند هومنم خود کردند می تحسین را هومن ی سلیقه دل در و بودند جوون عروس  

. کرد می اذیتم پدر و پدرام مامان موقع بی لبخندای و حرفا اما رفت می پیش خوب چیز همه  

 باهام وسط اومد که رقصیدم می داشتم  اومد رقص موقع فقط شد نزدیك شروین به شد نمی کردم می کاری هر

.  شد نمی اما بذارن تانگو آهنگ یه یا نشه تموم آهنگ اون داشتم دوست رقصید  

.  بودم خوشحال بابت این از منم نگرفت گرم مهسا و النا با اصال بود داده بهم که قولی طبق  

************************************ 

 و بیرن شمال عسل ماه برای شد قرار و رفتن خودشون ی خونه به  الی و هومن گذشت باد و برق سرعت به چیز همه

. بپیوندیم آنها به هم ما بعد ی هفته یه  

 دوست منم دیگه  شدم قبل از تر تنها من و کردن ازدواج دانشگاهم و دبیرستان و راهنمایی دوران دوستان بهترین

.  کنم ازدواج داشتم  

**************************** 

 می درد سرم پریدم می خواب از دفعه یه وقت هر نشستم تخت روی فریاد صدای بعد و در شدن کوبیده بهم صدای با

. رفتم بیرون بود تم که نازکی خواب لباس با و  گذاشتم ام شقیقه روی دستمو گرفت  

  مریم عمو زن های گریه و بود بهزاد عمو فریاد صدای

 سعی پدر  خدا به شم می دیوونه دستش از دارم نذاشت برام آبرو ریخت سرم به خاکی چه ببین شعور بی ی پسره-

. شدم ها نرده آویزون و گرفتم بیشترفاصله اتاقم از کنه آرومش داشت  

؟ فهمیدی کجا از: بود پدر صدای  
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 که کنم صداش رقتم شدم بلند خواب از که صبح.  بوده سرش تو هایی نقشه یه نگو خودشه تو وقته چند دیدیم می-

.   میزه رو کاغذ یه دیدم که برگردم خواستم نیست دیدم که بپرسم سوال ازش شرکت های پرونده از یکی مورد در  

   اومد بهزاد عمو ی گریه صدای دوباره

. شدیم خارج ایران از کنم ازدواج دارم دوست که کسی با  من بود نوشته....  بهزاد بگو  

. . .   بود نوشته بازم نه. . . همین  

. کردم قرار بر تماس شروین با و رفتم اتاقم طرف به زنان بشکن  

. . .  پیچید دستگله تو آلودش خواب صدای  

جانم-  

؟ شده چی ببین شروین-  

؟ نداری خواب تو مگه بچه-  

.گما نمی کنی اذیتم-  

. نبرده خوابم تا بگو نه -  

. رفته خواستش می که دختره با آرمین-  

چی؟-  

نه؟ مگه حالشون به خوش  رفته آره-  

  ارزه نمی دردسرش به ولی چرا هومممم-

  باشم من اگه حتی-

  سکوت

. شروین ام تو با-  

  ارزه می این از بیشتر ارزه می چرا-

. بشه دیر نذار جنب به شروین:  گفتم و زدم لبخندی  

  خوابیدم می بغلش تو و بودم پیشش االن کاشکی کردم آرزو لحظه یه. . .  شنیدم می کشیدنشو نفس صدای

. پیچید دستگاه تو مردونهش و بم صدای  
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  باران-

  بله-

  دارم دوست خیلی-

 چه غرور همه این با.  فشردم قلبم به تلفنو گوشی  بود کرده قطع پیچید بوق صدای که دارم دوست منم بگم خواستم

.  بوده سخت براش قدر  

.گرفت آغوش در منو اومدو سمتم به و بست سرش پشت در گذاشتم دستگاه روی رو گوشی مامان صدای با  

. شد تموم بالخره-  

  شنیدم چیزو همه آره:گفتم کردمو نثارش لبخندی منم

. نکنیا خوشحالی اینطوری بابات جلو  

. نمیام پایین اصال من: گفتم زدمو لبخندی  

.  شد خارج اتاقم از و زد لبخندی مامان  

.رفتم حمام سمت به خون اواز من و  

************** 

 شروینم بودن اونجا همه اینا الی پیش شمال بریم بود قرار بود عالی چیز همه.  کردم نگاه آینه توی خودم به دیگر بار

. شد می عالی خیلی. هفته یه واسه اونم بود  

کجایی؟ پس باران-  

.اومدم-  

. شدم سرازیر ها پله از سرعت با  

 چشمم تا شد می مگه اما کنم کنترل رو احساساتم طوری چه که بودم خودم با رفتن کلنجار حال در مدام راه توی

. کردم می فراموش چیزو همه افتاد می بهش  

 و شد پیاده ماشین از پدر  بودن پوشونده اونو باالی ها شاخه از انبوهی که افتاد ای قهوه بزرگ در به نگاهم رسیدیم

 آروم خیلی و شد سوار پدر.  تو بریم کرد اشاره دست با و کرد باز رو در الغری کوتاه قد مرد یه لحظه چند زد را زنگ

 قدیمی و بزرگ های درخت طرفش دو که کردیم می عبور شده فرش سنگ جاده یه از برد باغ داخل به رو ماشین

. بودم شمال عاشق من میومد تازگی بوی چیز همه بودن  
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 که پرسیدم رو الی احوال هومن از.   اومد استقبالمون به هومن خود و هومن مادر و پدر بود گرمی استقبال با ورودمون

. شدن تا دو فهمیدیم االن اما میشه خوب بگیره زنگ گفتیم شدیم کالفه هومن شیطنتای دست از: گفت هومن بابای  

 

 بودن سال کهن و قدیمی های درخت باغ اطراف فضای ی همه . تره بد هومن از الی کردم فکر خودم با خندیدن همه و

 اصلی ساختمان و بود شده چیده ش دور صندلی چندین که بود اصلی ساختمان راست سمت بزرگ خیلی استخر یه

 همه.  نبود کس هیچ رفتیم سالن داخل به هومن دنبال به.   بود شده استفاده رنگ زیتونی های سنگ از نماش در که

 توی قیمت گران های ممجسمه و عتیقه تابلوهای رنگ یشمی های مبل  زخیم سبز های پرده بود سبز رنگ به چیز

. نمیومد خوشم عتیقه از اصال میداد دست بهم بدی حس ها خونه اینجور  

اومدیم ما فقط-  

.ساحل رفتن بقیه  نه-  

. نه یا هست اونم گفت می کاشکی خدایا  

 داخل به هومن.  گرفتمش آغوش در و دویدم سمتش به و کشیدم کوتاهی جیغ پایین میومد ها پله از که الی دیدن با

. ببینه رو ها صحنه این که نبود و بود رفته آشپزخونه  

.  برد باال طرف به و کشید دستمو.  نه اخالقی اما بود کرده تغییر کوچولو یه  

  تر آروم الی خبرته چه-

. شده تنگ برات دلم قدر چه دونی نمی باران وای-  

 بشه دعوام النا با بار چند بود نزدیك باران وای داشتنم نگه واست توا مال اینجا:گفت کردو باز رو اتاقی در الی منم-

  پررو ی دختره

. آخرش تا شمال اومدن که اول اون از کردن تعریف به کرد شروع و  

. اومدیم خودمون به در صدای با بالخره  بودیم اتاق تو که شد می ساعت دو  

چیه؟-  

. تو بیام عزیزم-  

. اونور برو نه-  

. داره گناه الی: گفتم دادمو سر بلندی ی خنده  

. من به چسبیده کنه عین بابا-  
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. تو اومد هومن و شد باز در دفعه یه  

. کشید رو الی موهای و استقبالی چه به به-  

. بذارم تنهاشون بیرون برم دادم ترجیح  

. بزن هم ما جای به خان هومن-  

. چشم روی به:گفت و کرد تعظیمی بود گرفته رو الی دستای که طور همون  

. . .  .  باران کشم می رو تو من یعنی-  

. بمیرم خجالت از داشتم دوست انداختم پایین سرمو  خوردم پدرام به و بستم رو در خنده با  

. بینمتون می اینجا که خوشحالم اومدید خوش خانم باران سالم  به-  

سالم راستی مرسی-  

. بشم آب خواستم می خجالت از کردم بازی ضایع چه  

 کردم باز رو در.   رفتم شد گرفته نظر در برام که اتاقی سمت به سنگینش های نگاه زیر من و داد سر بلندی ی خنده

. شد خوشحال خیلی اونم.  کردم بغلش و رفتم سمتش به شدم خوشحال خیلی دیدنش از خورد آوا به چشمم  

.بود تنگیده دلم شدم خوشحال دیدنت از قدر چه دونی نمی باران وای-  

. بود داداشش منظورم خبر چه خواهش-  

.باهام میای کنم نقاشی ساحل کنار برم خوام می راستی سالمتی-  

. کنم عوض لباسامو باید اول ولی اوهوم-  

 لباس هفته یه ی اندازه به کردم بازش و رفتم چمدونم سمت به. . .  پشت این گذاشت چمدونتو مامانت. . .  باشه-

 و لوله مشکی لی شلوار یه با.  داشت کوتاهی آستینای و بود تنگ خیلی اوردم در رو تنگم و مشکی مانتوی بودم اورده

. شد می داده نشون تر کشیده هم قبل از چشمام کردم جمع سرم باالی موهامم.  کردم ستش ساده مشکی شال یه  

 از چندتا. . .  بودم کرده شروین توجه جلب برای رو کارها این ی همه....  زد لبخندی و  انداخت سمتم به نگاهی آوا

.  داشتم دوست رو دریا قدر چه شدیم خارج ویال از هم با و برداشتم من اما کنم کمکش نمیذاشت آوردم رو آوا وسایل

 رو براش دستم ترسیدم که بپرسم  اوا از خواستم. . .  بینمش می کی پس خدایا. . .  بود شده تنگ شروین واسه دلم. . 

.  شه  

 می نزدیك دریا به قدر چه هر دادم می گوش حرفاش به ظاهر در من و کرد می صحبت من با کاراش با رابطه در آوا

.  شد می بیشتر هم من ی دلشوره شدیم  
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 کنارم سبز سر و خاکی راه به نگاهی شد معلوم بودن نشسته ها شن روی که جوانی جمعیت دور از رسیدیم بالخره

 دست و بکر طبیعت. . .  رفتیم جنگل سمت به هم با و گرفت دستمو آوا  بریم سمت این از بیا:  گفتم آوا به و انداختم

 اینجا همیشه برای شد می کاش. . .  بود کننده دیوانه. . .   شبنم قطرات. . .  تازگی و سبزه بوی سبز سر و نخورده

 با. . .  شدیم ساحل نزدیك بود زیبایی و طبیعت اون غرق نگاهم ی همه زد نمی حرف هم آوا دیگه. . .  کرد زندگی

 دور دست شروین. . . کنم سکته بود نزدیك بود چشمم جلوی که ای صحنه دیدن از. . .   رفتیم دریا سمت به خنده

. . .  گفت می چیزی گوشش در و بود انداخته النا گردن  

 سدی مثل غرورم اما بیان بیرون چشمام حصار از که کردن می تقال سرکشم اشکای بود گرفته گلومو سختی بغض

. . .  بودم زده زل شروین به دنیا این از فارغ من و. .  .  بود خنده حال در مست سر آوا. . .  بود گرفته رو اونها جلوی  

. بیارم رم می گذاشتم جا چیزی یه من اوا-  

چی؟-  

.بهت گم می-  

. دویدم جنگل سمت به و گذاشتم نزدیك همون وسایلشو  

 دیده که ای صحنه از بود شده گم ها پرنده آواز میان من های گریه هق هق  ریختن می صورتم روی یکی یکی اشکام

. . .  بود دروغ همهش حرف همه اون بودم شوکه بودم  

 تو. . .  بمونم تو بدون تونم نمی من. . . .  نمیشه تو بدون زندگی باران. . . .  دارم دوست خیلی:  زدم می حرف خودم با

 می. . .   بود شده جیغ به تبدیل هقم هق کردم می خواری و خفت احساس گرفتم دستام میان سرمو. . .  بهتری همه از

 برای منو فقط الشی آشغال کثافت. . .  نبود مهم برام دیگه اما. . .  نمیشنوه کسی صدامو و شدم دور خیلی دونستم

 عشق اون ی همه. . .  بیارم اسمشم خواستم نمی حتی دیگه. . .  خورد می بهم ازش حالم. . .  خواست می هاش هوس

  بودم بخت بد من قدر چه. . .  بود داده نفرت به جاشو

 دست بودن سرم پشت شکار تیریپ با پسر تا سه  برگشتم عقب به شنیدم سر پشت از را پسر چندتا ی خنده صدای

.  بود تفنگ یکیشون  

 گریه تر راحت که جا یه رفتم می باید. . .  داشت جذابی ی قیافه خودش به بعد و  انداختم دستش تو تفنگ به نگاهی-

. . . کنم  

  شنیدم می صداشونو.  رفتم جنگل دیگه سمت به

. . .  بود چی من خدای-  

. کشیدم آهی شروین یاد با دوباره پسندید می منو اون کاشکی-  
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 اگه حتی.    بودم شده خیره پام جلوی های مورچه حرکت به و بودم نشسته سنگی تخته روی که بود ساعتی نیم

.شدن می خاموش لبام روی و پایین میومدن یکی یکی اشکام خواستم می خودمم  

. شدم بلند فوری شد حلقه کمرم دور دستی که بودم هوا این توی  

. بود ایستاده سرم پشت شروین  

.میشه تنگ برات دلم ؟نمیگی دختر طوری چه-  

. زدم بهش محکمی سیلی و انداختم صورتش توی تفی و انداختم چشماش توی نفرت با نگاهی و رفتم سمتش به  

. . .  شدی هار چته:گفت و کرد پاک صورتشو  

 ازت متنفرم. . .  خوره می بهم ازت حالم. . .  الشخور حیوون عوضی تویی هار: گفتم بود جیغ شبیه که صدایی با

 هیچی. . .  زنی می کاری هر به دست هوسات ی ارضا خاطر به که بازی هوس آدم یه. . .  دروغگویی توی. . .  شروین

 اش سینه به و ریختم می اشك. . .  صفتی حیوون دروغگوی آدم تویه. . .  خوره می بهم حالم ازت. . .  نیست مهم برات

. . .  بود گرفته حرصم آرامشش از کرد می نگام فقط اون و زدم می مشت  

 و گذاشتم زانوهام رو سرمو و نشستم سنگ تخته همون روی. . .  بودن گرفته درد دستام. . .  بودم شده خسته دیگه

. کردم گریه  

 اینبار اما. . .  کرد می جادو آدمو چشماش. . .  کردم فراموش بهش نسبت کینهمو ی همه کردم نگاه چشماش به دوباره

. . .  میومدم کوتاه نباید  

. . .  زدم پس محکم دستشو من اما گذاشت پام روی دستشو و نشست سنگ تخته روی کنارم  

. . .  حیوون کن ولم-  

. . .  بدم توضیح برات بذار-  

. . .  بود واضح نیست توضیح به نیازی-  

. . .  کنی می اشتباه داری لعنتی-  

 ی کینه. . .  شروین نداری من قلب توی جایی دیگه شو گم برو. . .  نه االن اما کردم می اشتباه داشتم االن تا اتفاقا-

. . .  کردی می کارو این نباید داشت هم دلیلی هر. . .  کردی خیانت من به تو. . .  گرفتم ازت بدی  

. . .  اما-  

. . .  شم نمی خر من. . .  نگو هیچی. . .  کن بس:  گفتم فریاد با  

  خوای نمی منو دیگه یعنی. . . لعنتی:  گفت حرص با و زد سنگ تخته به محکمی ی ضربه
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. . .  شو گم برو خوامت نمی نهههههههههههههههههه-  

. . . همین مثل همهتون-  

. . . کشید دست تو از چرا پریچهر فهمم می حاال. . .  کنار کشیم می بینیم می خیانت تا همهمون آره-  

. . .  لعنتی جلوم نیار اونو اسم-  

 نمی دیگه ببند دهنتو: گفتم که بگه چیزی خواست گرفت دستاش میان سرشو. . .  شده رو برام چیز همه چون چرا-

 فهمی می. . .  بیزارم ازت. . .  بیاری زبون به نداری حق دیگه منو اسم حیوون؟ فهمیدی.  بشنوم ازت چیزی خوام

 ؟بیزار

دلته؟ حرف این یعنی-  

 نگاهم منم بود احساسی هر از خالی مشکیش چشمای ایستادم روبهروش و شدم بلند منم ایستاد روم روبه و بلندشد

. . . . بود زده یخ  

 شاید گفت می گوشش در چیزی و بود زده النا گردن دور دست شروین رفت  رژه چشمام جلوی دیدم که ای صحنه

.  بود منم از بهتر شاید. . . بود خوشگل خیلی النا داشت حقم خوب.... ببینم وضعیت اون توی اونو من کرد نمی فکرشم

 . . 

  نشده دیر االنم دونی می. . .  نشم وابسته بهت انقدر تا فهمیدم می زودتر کاش. . .  دلمه حرف آره-

  رفت و. . .  نشده دیر آره:  گفت و زد پوزخندی

 بود شده خشك اشکم ی چشمه. .   رفتم نمی  آوا دنبال شکست می پام قلم کاش دادنش دست از غم موندمو من

. خورد زنگ موبایلم. . .  نداشتم تحملشو دیگه  

  بله-

.ویال اومد گفتم من گرفت سراغتو المیرا  جون باران کجایی سالم-  

.  بود گرفته گلومو سختی بغض. . . بکنم دل ازش تونم نمی قشنگه اینجا انقدر راستش. . .  آوا ببخشید جنگلم تو من-

 . . 

. . .  میگم مامانت به راحت خیالت عزیزم راحتی جور هر باشه-  

؟ نداری کاری مرسی-  

. . .  بیا ناهار واسه دیگه ساعته نیم فقط نه-  

. خوردم دیر صبحونه نیست گرسنهم مرسی-  
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خدافظ باشه-  

خدافظ-  

 اون بتونم بود محال...  کردم مرور مو ها خاطره دوباره آشناییمون اول از و دادم تکیه سنگ تخته کنار درخت به سرمو

. . .  بیرون بکشم روزا اون از شروینو و بکنم فراموش رو خاطره همه  

 تقال قدر چه هر گذاشت دهنم روی دستشو کسی که برگشتم عقب طرف به. . .  کرد جلب توجهمو کسی پای صدای

  رسید نمی بهش زورم. . .  نبود دوستاش از خبری بود دستش تفنگ که بود پسره همون. . .  کنم کاری نتونستم کردم

 بار چند قدیمی خیلی ی کلبه یه برد ای کلبه سمت به منو کشون کشون بود خفه صدام اما کشیدم می جیغ. . . 

. . .  گرفت تر محکم دهنمو اما گرفتم گاز دستشو  

 تونستم می بهتر حاال. . .  کرد قفل و بست رو در بود گرفته دهنمو دستش یه با که طور همون و کرد باز پا با رو کلبه در

.  تیره سبز چشمای و تیره برنزه پوست ببینم قیافهشو  

 کرد باز یکی یکی مانتومو های دکمه نبود بدهکار گوشش اون اما  کردم می التماسش. .  کمکم به اومدن اشکام دوباره

 منو حرکت یه با. . . میداد مشروب گند بوی. .  زد می قرمزی به چشماش سفیدی. . .  بود لباش روی کریهی ی خنده

 رو جیغم آخرین وجود ی همه با. . . بود تنم قرمز تاپ یه کرد باز رو موم کش خوندم می دعا لب زیر تخت روی خوابوند

 از غیر به نداشتم دوست که منی. . .  بود من بدن روی بدنش سنگینی ی همه... کرد می درد  بدنم جای همه. . .  زدم

  بدنش وزن سنگینی. . .  بوسید لبامو وجود تمام با بار چندین وقیح ی پسره اون. .  بدم لب ای دیگه کس به شروین

.  نفهمیدم هیچی دیگه که شد چی دونم نمی...داشتم بدی احساس. . .  بود ذهنم توی خیانت ی کلمه. . .  گرفت نفسمو

. . 

. . .  کرد می نوازش رو صورتم دستی. .  بشم موقعیتم متوجه تا شد باعث صورتم خیسی  

  بود خوابیده روم تقریبا.  خورد گره پسره همون نگاه با نگاهم کردم باز که چشمامو

 تنم به مو ظهر اتفاقای آوری یاد با. . .  داشتم شدیدی کمر درد. .. نشستم جام توی و زدم پس دستشو تمام نفرت با

. .  دوختم چشم پسر ی چهره به و برگشتم. . . شد سیخ  

 روی از اشکامو. .  گرفت وجودمو ی همه درد دوباره که شم بلند خواستم. . .  بدن جرت میگم. .  حیوون آشغال-

. . . حیوون کردی کار چی:  گفتم و کردم پاک صورتم  

. میکنه تو مثل ای تیکه و خوشگل خیلی دختر یه با پسر یه که کاری-  

 هام گریه. .  گه. .  زاده حروم..  ج مادر حیوون. . .  کنی بدبختم اومد دلت طور چه: کردم گریه و گذاشتم زانو رو سرمو

. شد هق هق به تبدیل  
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 حتی رفت نیم بارم زیر پسری هیچ نداشتم پرده دیگه. .  نبودم قبلی باران دیگه من شدم بلند جام از سختی به

 جای دیگه کرد می نگام فقط اون. .  پوشیدم و برداشتم لیمو شلوار. . .   کشیدم آهی شروین یاد با دوباره. . .  شروین

. . .  شالم مانتو بعد و کردم تنم رو تابم. . .  نبود کشیدن خجالت برای  

 اومد پسره همون. .  افتادم و رفت گیج سرم اما شدم بلند جام از دیوار کمك به بود شده که هم بدبختی تا هزار با

. . .  لعنتی بردار سرم از دست:  گفتم کشیدمو جیغ من اما کمکم  

. . .  کرد نگاه بهم داشت لب رو که لبخندی با و کشید عقب خودشو  

بود مامان ی شماره.  اومد موبایلم صدای  

  بله-

  باران کجایی پس-

؟ شده چی-  

. نیومدی شد زشت کردن جمع رو ناهار میز االن همین-  

  شد می مشکوک مامان نباید

( بود منطقه همون بنفشه بزرگ مادر ی خونه)نمیام عصر تا  بنفشه پیش  رفتم-  

  بهش برشون سالم ا

  مامان  باشه-

.  کردم قطع بعد و  

....  بودم بخت بد انقدر چرا من خدایا. . .  شد نمی تر بد این از کردم فکر بود افتاده که اتفاقاتی به و بستم چشمامو

 سرم بال این و رفتم می باهاش من و اورد می برام کننده قانع دلیل یه شاید بده توضیح بهم نذاشتم چرا بیچاره شروین

..  بود کرده کار چی اون مگه. . . زدم بهش حرص روی از رو حرفا اون چرا... داره دوستم بودم مطمئن که من. . . نمیومد

 نبودم دختر االن که من نه داشت رو بهترینا لیاقت شروین...  بود النا به حسادت خاطره به همهش بود خودم تقصیره.

. .  شدن جاری صورتم پهنای روی اشکام دوباره. . باشم مراقب بودم نتونسته که من...  

... شن خیس که چشماته اون حیفه خدا به-  

آشغال عوضی شو خفه-  

... کردی می گیر شروین گلوی تو-  

  بود مونده باز متر یه دهنم تعجب از
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. . .  شروینو تو-  

  داییمه پسر:گفت و کرد روشن سیگاری

 نگاه... دیدم رو تو وقتی ولی... کردم می کنترل خودمو اما شد می حسودیم بهش همیشه: داد ادامه دید که منو سکوت

 ی مهره لعنتی...باشه اون برای بهترینا نباید همیشه... اومده خوشم تو از من.... بشی اون مال نباید تو...  شروین های

. . .  شروینم از بهتر خیلی خدا به... بشیم خارج ایران از کنیم ازدواج هم با بیا.... داره مار  

. بود شده داغون سرش بود نداده جاخالی اگه کردم پرتاب سمتش به بودو دستم کنار که چوبی قطعه  

دیوونه چته-  

.  جاکش کثیفتو دهن ببند-  

؟ داری من گوشی تو عکس قدر چه دونی می  نجاتتم راه تنها االن من بزنی حرف طوری این نباید من با او او-  

 درد لحظه یه برای بردم هجوم بود تخت روی که موبایلش سمت به  میدادم نجات خودمو باید گرفتم دستم توی سرمو

... شدن جدا هم از قطعاتش که طوری کردم پرتاب زمین روی وجود تمام با موبایلشو و کردم فراموش کمرمو  

  رفت موبایلش سمت به و زد کنار منو عصبانیت با

  کردی چیکار دیوونه-

 باز رو کلبه در بود شده داغون گوشیش.  نداشت خور رم. گشتم رمش دنبال و کشیدم دستش از موبایلشو و رفتم جلو

. گذشت می کلبه جلوی از که ای رودخونه توی انداختم و کردم جدا ایشو قطعه هر و کردم  

 به خیانت حس داشتم بدی احساس.  میومدن صورتم روی دونه دونه اشکام.   شدم می نابود اینها مثل باید منم

 کردن نمی باور اونا...  بدم خانوادمو جواب تونستم می طور چه...دم می نابود باید منم خانوادم مادرم پدرم به شروین

.... شد می نابود باید اونم... بود دلخور اونم...  کردم شناختم نمی که پسری سبز چشمان به نفرت با نگاهی برگشتم....   

 میدی پس رو بدی تاوان کارت این با باش مطمئن... گذرم نمی ازت وقت هیچ کردی نابود دخترو یه زندگی امروز تو-

.... 

 زیادی... بکنم باهات کارو این خواستم نمی بگیرم عکس ازت کنم لختت خواستم می کن باور: انداخت پایین سرشو

.کردم مست  

. شو خفه-  

 بمیرم بعدشم توش بندازم خودمو بخوام من که نبود شدید انقدر دوختم چشم  خونه رود جریان به و بستم چشمامو

 می صداشو...  گرفتم پیش در رو راهی بود غریب جا همه دوختم چشم اطراف به...  کردم می بودن اضافه احساس.... 

. وایسا:گفت می که شنیدم  
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 سالشو چند ی عقده حیوون ی پسره... نبود خودم بای پاهام نبودم دنیا این توی انگار رفتم می راه اون به توجه بی

 دیدم رودخونه توی خودمو عکس زدم صورتم به آب مشتی و نشستم خونه رود کنار....  بود کرده خالی من روی

 بیرون مانتوم زیر از اما  بردم مانتوم زیر و کردم جمع شدهمو باز موهای و بردم دستمو...  بود ملتهب و سرخ چشمانم

 خورد لیز پام که صورتش تو بزنم بلندشم خواستم افتد آب توی پسره عکس..  بودم شده کالفه...  بودن اومده

 اون با و... زدم صورتش توی محکمی سیلی و کشیدم دستاش میون از دستم... کرد بلندم و گرفت محکم دستمو...

 نیستم بلد رهو فهمید انگار... میومد دنبالم همونطور اون و بودم کرده گم رو راه....  رفتم ویال سمت به داغونم حال

 والیبال و ن بود جمع تاب سمت دخترا و پسرا ی همه...  رسیدیم ویال به بالخره...  دنبالش هم من و افتاد راه من جلوی

...  شدم رد کنارشون از لرزان های قدم با...   کردن می بازی  

!!!!!!!! باران-  

 سمت به خورد می تاب تاب رو داشت که پدرام فقط نبود ما به هواسشون و کردن می بازی داشتن بقیه شکر رو خدا

. بود برگشته من  

؟ رفتی تنها تنها ؟ بودی کجا-  

....من به بودن زده زل جفتشون... پدرام کنار درست...  شروین من خدای  

... بودم بر دورو همین هیچی:گفتم و دادم قورت بغضمو سختی به...  نبودم کثیف و خاکی انداختم تیپم به نگاهی  

... برگشت من سمت به ترس با.. شد بلند من آه صدای.... کشید دستمو و بازی بریم بیا-  

. اومد من سمت به شروین  شد؟ چی-  

.کنه می درد پام هیچی-  

. زمین افتادن-  

. انداختم بهش نفرت پر نگاهی و برگشتم پسره سمت به  

رفت نمی که رو از زد زل من چشای توی مستقیم اونم  

شده؟ چی: گفت کردو الی به نگاهی شروین  

  زمین افتاده هیچی-

  زمین افتادن آره-

.پررو ی پسره  

. دادم جواب سر با.  بود اونجا شایانم-  
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. باشم تو برای تونم نمی مندیگه...  چی من اما نگرانی من خاطره به که بشم فدات الهی  

  کجاست شایان گفت بس از رو ما کشت داره کارت چی مامانت ببین برو: گفت و کرد شایان به نگاهی

سیاه نخود پی رفتم اوکی:گفت و برد باال هاشو شونه قید بی شایان  

. گذاشت هم حال به رو اون منو و کرد رها رو ما هم المیرا گفت چیزی لب زیر و کرد نگاه بهش حرص با شروین  

 من زندگی ی همه اون... طوری چه اما.... کردم می کم بهش وابستگیم از باید اما داشتم بهش نسبت رو ظهر کینه دیگه

. بود  

  کرد می کار چی تو با عوضی اون:گفت گوشم زیر آروم که رفتم ساختمون طرف به

. بود اونجا اونم دونم نمی-  

میداد مشروب گند بوی-  

(دادم فرو سختی به بغضمو) نکردم حس چیزی من-  

. شدم می کشیده دنبالش منم رفت ویال پشت طرف به و کشید دستمو  

  شروین کن ولم-

کن نگاه چشام توی-  

  خوام نمی-

!!! باران-  

.... کرد می صدا طوری این اسممو داشتم دوست قدر چه  

؟ خوبی تو باران....  شد شرمم اما زدم زل چشاش توی گرفت باال سرمو  

  بده خیلی حالم... نه-

  شروین کن ولم–..  ببینمت-

...  شدی ناراحت صبح از خیلی دونم می...  بشم چشات فدای من الهی-  

. بود نقش مامانم جون به خودت جون به...  کردم بازی نقش بابام جلوی خدا به ولی-  

... شیم خارج ایران از باهم تو منو خوام می من باران...  خوامش نمی که گفتم النا به من  

. کردم پاک دست پشت با چشمامو اشك و بیرون کشیدم دستش توی از دستمو  
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.ندادم محلش کرد صدام قدر چه هر رفتم ساختمون سمت به و  

********************* 

... دقیقه یه واسه فقط.. باشم تنها دقیقه یه واسه تونم نمی من چرا خدایا... دیدم رو آوا رفتم که اتاقم به  

. موقعیت این تو اونم دار خنده و زورکی لبخند یه...  زدم روش به لبخندی  

. گرفتی تحویل جون باران عجبی-  

شمنده شدم سرگرم خدا به -  

کن بیدار2 ساعت منو میشه اگه کشیدم می نقاشی داشتم شب ی همه نخوابیدم شب من باران.. عزیزم نداره اشکال-  

. کنم نگاهش سیر دل یه هفته یه این خوام می بزرگم بابا ویالی برم خوام می من جون آوا راستش-  

. که شد حیف نه-  

 خاطره به بود شمال توی پدرم بابای و مامان ی خونه راستش شاخداری دروغ عجب) شده تنگ براشون دلم راستش-

 مثل و نداشتم بهشون نسبت داشتنی دوست و محبت احساس هیچ کردن می زندگی اینجا تهران ی آلوده هوای

.(باشم تنها دادم ترجیح موقعیت اون توی اما بودم سرد خودشون  

بای ندیدمت اگه:گفت نشستو تخت روی  باشه-  

. بوسیدمش و رفتم سمتش به  

.  خوابید معصوم ی بچه دختر یه عین  

****************** 

. بودم کرده چیکار من مگه خدایا... بود مکافاتی عج..... بود انگیز تعجب یکم.. نبود خونی زیرم لباس رفتم حموم به  

... بود صحبت حال در سپهر آقای با بابام. رفتم پایین طبقه به و پوشیدم لباسامو  

  بابا-

  بله:گفت کردو اخمی طرفم به بابا

  بیای لحظه چند میشه بابا-

  خودمونن از سپهر آقای باش راحت-

  ببینمشون برم خوام می شده تنگ بزرگ مامان بزرگ بابا برای دلم من-
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فردا تا کن صبر-  

نمیشه-  

  نه گفتم: گفت کردو اخمی بابا

. دنبالم بیاد بزرگ بابا زنم می زنگ من پس-  

  گذره می بد بهت دخترم:گفت کردو دستی پیش سپهر اقای کرد اخمی بابا

؟ حرفیه چه این سپهر ی آقا نه: گفتم و دادم فرو بغضمو  

. حاال برم خوام می من:گفتم و کوبوندم زمین به پامو ساله چند های بچه عین  

 می قبول باید نداشتم ای چاره.  اینجا گردم می بر خودمم برمت می زود صبح فردا خوب خیلی:گفت کردو نوچی بابا

. باشه: گفتم زدمو لبخندی کردم  

 اما...  گذاشتم روش دستمو...  کردم می حس قلبم توی بدی سوزش...  رفتم ور موبایلم به الکی و خزیدم ای گوشه

 و رفتم آشپزخونه سمت به   شد تر آروم دردش... کشیدم عمیقی نفس...  چرخوندم اطراف به نگاهی... شد شدیدتر

 یه توی... نشست لبش ی گوشه لبخندی و کرد چشمام به بود شرارت از پر که  نگاهی.. شدم شروین ی سینه به سینه

 کمرم دور دستشو...  کردم فنجونش به نگاهی..  رسید مشامم به قهوه خوش بو  بود مشکی  بزرگ لیوان یه دستش

...  بشکنم قدرتمندشو بازوهای حصار نتونستم کردم کاری هر.. کشید خودش سمت به منو و کرد حلقه  

( زدیم می حرف هم با پچ پچ حالت به آروم) کن ولم شروین اه-  

  دلخوری من از هنوز تو-

... وقته چند دونی می– میشه بد بینه می یکی کن ولم نه-  

رفتم دنبالش به منم رفت آشپزخونه طرف به و کشید عقب دستشو اومد که پایی صدای با...  سسسسسس-  

؟ نیاوردید برام گفتم که هایی نت اون خانم باران-  

. کرد می نگاه ما به و بود ایستاده عصبانیت با شایان کردم در چارچوب به نگاهی  

 بشینم که کرد اشاره من به و گذاشت جلوش رو ای قهوه و کشید عقب را ها صندلی از یکی خونسرد خیلی شرین

 به نکنه... من از داره فیلم بازم شایان نکنه کردم می فکر خودم با... نداشتم ایستادن قدرت دیگه نشستم منم..

... کرد می لختم داشت چشماش با.. گرفتم تحویل اونو هیز نگاه و...  انداختم بهش ترس با نگاهی..بگه شروین  

.. نداشت ما به توجهی و بود شایان برای ریختن قهوه مشغول شروین  

. بود حرف از پر شایان های نگاه  
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 اما زدم عقب دستم با رو شکالتی کیك... بشه طرف بر گلوم خشکی تا خوردم رو اون از مقداری و برداشتم قهوهمو

 هم با دو این اینکه از اما داد می عذابم نگاه دو سنگینی  خوردم باولع و...   برداشتم رو اون از ای تکه.. داشتم ضعف

.ترسیدم می بزنن بهم حرفی و باشن تنها  

...  باشیم تنها اگه دونستم می کرد می نگاه داشت خاص و خواستنی لبخند یه با شروین گرفتم باال سرمو  

... کرد می نگاه شروین به خشم با شایانم  

خبر؟ چه النا از خان شروین-  

. شماست پیش فامیل دخترای خبرای-  

. کردم حال داد بهش که شکنی دندون جواب از  

  خوشمزهست خیلی مممم:گفت کردو عصبی ی خنده.  ایستاد و داد عقب حرص با صندلیشو شایان

  دوختم شروین به و گرفتم شایان رفتن از نگاهمو

توا تقصیره-  

  کردم جمع لبامو و کردم بغض ؟ چی-

 توسط اونم دادن دستم کار که خان شروین کجایی... )ندادم دستت کار تا برو:گفت و زد پیشونیش به دستی شروین

(نباشه تنش به سر خوای می که شایان  

. صورتت اون به بمال کمتر: گفت بیرون برم آشپزخونه از خواستم می وقتی دادم عقب صندلیمو  

. فهمیدم منظورشو حاال زدم لبخندی  

... برد خوابم کی نفهمیدم... دوختم چشم آبی آسمان به و کشیدم دراز تخت روی آوا کنار  

************************* 

. دیگه شو بلند باران-  

مامان کن ولم:گفتم و کشیدم صورتم روی رو پتو  

  چرا آهان:گفتم و دادم بدنم به قوسی و کش و نشستم تخت روی بزرگ بابا خونه بری خواستی نمی مگه-

دنبالت اومده کیارش شو بلند-  

چرا؟ اون-  

  اونجان هم اینا کیانا-
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 انرژی ی قدر به بود تر بد بچه تا هزار از که کیارش وجود مخصوصا گرفت حرصم بمونم تنها تونستم نمی اینکه از

. شدن می کالفه دستش از جوون و پیر که داشت  

 خوبی احساس کرد عادت بدنم بعد اما لرزیدم خودم به اولش ایستادم سرد آب دوش زیر انداختم حموم داخل خودمو

 تو حموم اینکه از نشستم حموم ی گوشه.  بود شده بهتر دردم کمر....  ناگوار اتفاق اون از بعد پاکی احساس بود

. داد نمی گیر بهم کسی چون بودم خوشحال بود اتاقمون  

  خورد در به ای ضربه که بودم غرق افکارم در

. دیگه بدو شد خسته کیارش باران  

 مشکی شلوار و مانتو و برداشتم چمدونمو.  داشتم بهتری احساس پیچیدم دورم حولهمو و اومدم بیرون حموم از

. پوشیدم  

 گاه شکنجه این از باید نداشتم ای چاره اما بود سخت برام چمدون حمل اومدم پایین ها طبقه از دست به چمدون

 براش دلم  بود شده قبل از تر الغر.   خورد گره کیارش نگاه با نگاهم رسیدم که آخر ی پله چندتا به..   میومدم بیرون

 چمدونمو اومدو سمتم به...  نبود نامرد شایان مثل اما کرد می هایی شیطنت اوقات گاهی بود خوبی پسر بود شده تنگ

... مالیدم شلوارم به دستمو که کرد نگاهم همچین شروین دادم نمی کاش ای که دادم دست باهاش..  گرفت  

  دیدی هم رو باران دیدی گوشتو پشت بهنام عمو:گفت بابام به رو و گرفت دستمو کیارش

  دادی قولی چه نره یادت جان کیارش: گفت کیارش و آرمین مخصوصا بود خودش فامیالی و فك عاشق که بابا

. زد من به چشمکی و راحت خیالت عمو نه-  

. رفت و ببینمش تا نایستاد شروین کردم خدافظی همه با  

.  اسپرت مشکی 602 یه شدم ماشینش سوار کیارش با  

. انداختم کذایی ویالی اون به نگاهی دیگر بار و نشستم کردمو باز رو در  

!....؟ نداشت زندگیش توی غمی هیچ یعنی... بود خوشحال همیشه مثل کیارش  

. کنم رهاش طوری این روز یه بخوام تا دم نمی شروین عاشق وقت هیچ بودم اون مثل منم کاش  

 به خودم.. کردم خراب رو چیز همه خودم دستای با خودم.. موندم می پیشش لحظه اخرین تا گذشتم می ازش باید آره

 می شروین به شایان حسادت قربانی باید من چرا..  بود هم عوضی شایان اون تقصیره نه اما...  زدم پا پشت بختم

 ندارم دوست شایان که من ؟ میشه چی شروین به عشقم تکلیف ؟پس کردم می ازدواج شایان با باید من یعنی...شدم

 باید پس!  کنن می طرد منو دوستام فامیلو ی همه! کشه می منو بابا میشه؟ چی بفهمن اینا بابا اگه!متنفرم ازش تازه

.بشم طرد اینکه یا بکشم ذلت اینکه از قبل برم خودم  
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  ام تو با باران هی-

بله:گفتم دادمو تکون سرمو-  

نیست خوب حالت اینکه مثل-  

مشغوله ذهنم یکم-  

؟ چی مشغول ناقال-  

دستت؟ چیه اون کیارشا خوشه دلت: گفتم دادمو تحویلش تلخی لبخند  

  داری دوست خیلی دونم می اومدم خریدم رفتم نبود هواست! زرشك آب-

. خوردمش نفس یه بودم نخورده صبحونه اینکه با  

  اومد در موبایلم صدای

بله-  

؟ هستی گوری کدوم زهرمار بله-  

  بزرگ بابا ویالی برم خوام می کیام پیش-

قهرم باهات خدا به کنه خفت خدا-  

. کن ولم ندارم حوصله خدا به الی وای-  

  شدی عوض یهو تو دیروز اصال-

. دارم آرامش به نیاز نگو کسی به بده حالم بابا هیچی:گفتم کنه شك ترسیدم  

. کردم قطع بالخره الی با بحث جرو کلی با  

 داخلش جات عتیقه از بود پر ویال داخل و داشت نارنجی نمای و داشت قرار دریا کنار قشنگ ویال.  رسیدیم ویال به

 کرد طی سرعت با رو مونده راه کیارش. گذشت می خوش خیلی میوه درختای قاطی بیرونش اما بود کننده کسل خیل

. داشتن دل به را من و آرمین ی کینه هنوز بودن نشسته ویال جلوی در بزرگ مامان و بزرگ بابا.  شدیم پیاده و  

 و اورد داخل به رو چمدونم کیارش.  دادن تحویلم زورکی و رنگ کم لبخند بوسیدم رو دو هر ی گونه و رفتم جلو

 خدا....توشه گاو تا چند ی کله...  سنگینه قدر چه:گفت می و کرد می غر غر میاورد اتاقم سمت به رو اونا که طور همون

 انداختم بهش سفیهی اندر عاقل نگاه برگشتم..  داره اشکال نشی خوشگل حاال... توشه آرایش لوازم قدر چه دونه می

. کردم باز اتاقمو در.  ندارین نیاز چیزا این به شما نبود یادم من:گفت و داد قورت لبخندشو...   
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 چه یادته باران:گفت و اورد داخل چمدونمو کیارش کردم پرت تخت روی خودمو.  کنن تمیزش که داد بزرگ مامان-

داریم ویال این از خاطراتی  

میومدن روزا اون دوباره کاش... کودکی زیبای دنیای... کنم فراموش رو روزا اون میشه مگه آره-  

  کور موش گفتیم می بهت ما یادته-

  خودتی: گفتم کردمو پرت سمتش به رو متکا

 و بشن قشنگ رنگشون انقدر حاال بودن رنگی اون که چشمایی کرد می فکرشو کی زد می سفیدی به چشات بس از-

. نشه پیدا لنگشون  

  بود زده زل بودیم انداخته که جمعی دسته عکس به کردم دنبال رو کیارش ی گرفته نگاه

کیا؟ چته-  

... برگرده روزا اون کاش میگی راست.. هیچی-  

. گذاشت تنها سوال از دنیایی با منو و رفت بیرون اتاقم از  

.  بودم نیومده اینجا به که بود سالی یك بودن اونجا هنوز کشیدم لباسام به دستی کردم باز کمدمو در  

. برد خوابم زود و کشیدم دراز تختم روی  

****************************** 

 نم نم بارون و بود تاریك جا همه رفتم پایین طبقه به  لرزیدم خودم به ترس از داشتم بلند خواب از بود تاریك اتاق

.  بارید می  

بزرگ بابا! بزرگ مامان ؟ کیارش-  

  اینجاییم ما بله-

. رفتم پذیرایی اتاق سمت به و کشیدم راحتی نفس  

کجا؟-  

. دیدم کیارشو ی چهره تاریکی توی  

 دوستام اونجان خوابم واسه دورن امشب بزرگ بابا بزرگ مامان: گفت و رفت باال ی طبقه سمت به و گرفت دستمو

اینجان چندتاشون االن بیان قراره  

  ترسم می من کیارش-
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چی؟ از-  

. هستن اطمینانی قابل ادمای دوستات از تاریکی از-  

. دارم کارت بریم بیا آره-  

 نشون خودتو باید امشب: گفت حالت همون به و کرد باز کمدمو در و کرد روشن رو برق. رفتیم اتاقم سمت به هم با

 می راست آرمین کردم نگاه کیارش ی کشیده و الغر هیکل به  ببیننت مشتاقن همه کردم تعریف تو از انقدر بدی

. پسر نه دختره کیارش:گفت  

 ای قهوه چشمای و داشت سفیدی پوست بود کرده درست دیزل مدل رنگشو ای قهوه موهای.  بود برداشته ابروهاشو

 ی قیافه رفته هم روی  خورد می چشم به صورتش توی چیزی هر از بیشتر بود برده ارث به بزرگ پدر از که درشتش

.گرفت نمی قرار دختری هر پسند مورد شاید و  نبود مردونه و جذاب اما داشت قشنگی  

  توام با-

؟ چیه-  

  کنارم بشین خوب دختر یه عین بپوش خوشگلهتو قرمز لباس این بدو-

فهمیدی؟ پایین نمیام هم تو با باشم آسایش در که اینجا اومدم من کیارش-  

 های برنامه خاطره به که بزنم جا رو کیانا تو جای خواستم می خطره در آبروم باران مامانت جون رو تو خدا رو تو باران-

. رفت زودتر عروسیش  

کنم؟ کار چی-  

. باش کنارم شب طول تو و برقص باهام فقط هیچی-  

 قصد با اونا کردم می فکر البته رقصیدم می فامیل پسرای با مجالس تو همیشه من و نبود عادی غیر چیز که رقصیدن

. نداره خاصی رنگ نگاهشون یا رقصن نمی من با خاصی  

.باشه گفتم و چشمدوختم ملتمسش چشمای به  

بیا  گرفت طرفم رو لباس  زنان بشکن  

 یه و تنگ سفید لی شلوار یه و گردم باز رو چمدونم در.  نمیشه:گفتم کردمو بود دستش که لختی لباس به نگاهی

 شونه و کردم باز موهامو کردم پام هم راحتیمو های کفش و پوشیدم بود روش شکیرا عکس که گشاد صورتی پیراهن

.  نداشتم رو کردنشون درست ی حوصله کردم  
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 رژ و کشیدم مداد و ریمل و زدم صورتم روی ای کننده سفید کرم کردم می درستشون باید بود رفته گود چشام پای

.  کشیدم رنگی کم صورتی  

  تو بیا:گفتم بود در پشت که کیارش به

  خودمی عموی دختر که الحق:گفت و کرد نگاهم خنده با و کرد باز رو در

.کن پاپیونش موهات رو: گفت و داد بهم و برداشت آن از صورتی ای پارچه و رفت کمدم کشوی سمت به  

برگشتم سمتش به.  کردم گفت که کاری همون  

.  گرفتم دستشو و برداشتم موبایلمو دادم تحویلش لبخندی شدی عروسك عین باران خدا به-  

. بخوابم بیار منو اومد خوابم اگه کیارش دادا-  

خوب؟. دادا نگو من به باشه-  

؟ امشبا فقط باشه-  

  آرمین سرت بر خاک.  باشه-

  ؟ چرا-

  گذشت تو از-

... هم تو نکنه: گفتم کشیدمو بیرون دستش توی از دستمو  

داریم رو یکی خودمون ما بریم بیا خدا به نه-  

ایم؟ غریبه ما حاال.. شدی زرنگ..  ا-  

..... هی-  

  سالم

 برجسته هایی گونه و شده پرتز هایی لب و زد می سیاه به که برنزه پوست با دختری  برگشتیم صدا سمت به دو هر

 اخمی من اما زد بهش لبخندی کیارش.   کرد دراز سمتمون به دستشو بود شده کار روش خیلی که ابرویی و چشم

. کرد نازک چشم پشت واسم چون کردم بهش  

. درار لباساتو همیشگی اتاق همون برو جان ساناز-  

. رفت و زد مصنوعی لبخند  

  بود کی این اه-
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  کنه می درست اینطوری خودشو قشنگه قیافهشم.  باحالیه دختره -

.  داره تغذیه سو انگار باشه این مثل هام گونه ندارم دوست هم سال صد-  

.  نمیاد الغری ها بعضی به خوب-  

. رفتیم مهمونی سالن سمت به و  انداختم باال هامو شونه  

. بود دود از پر فضا بود روشن سالن اطراف هالوژنی چراغ تا چند و بود تاریك سالن  

 رم می میشم بلند مخم رو بری زیاد اگه ندارم رو ها مهمونی جور این ی حوصله من:گفتم و انداختم کیارش به نگاهی

. اتاقم تو  

. گذره نمی بد بهت بیا خوب خیلی-  

. کرد معرفی همه به هستی نام به منو و برد دوستاش ی همه پیش منو شدم کشیده دنبالش به  

. وحشتناک های تیپ با اونم بودن اونجا خودم سال و سن هم پسر و دختر تا چهل سی  

. کردن می نازک چشم پشت دخترا و منظور با پسرا کردن می نگاه من به جوری یه همهشون  

 سبك به آهنگی  گرفتم جای کیارش کنار زیر به سر ی بچه یه عین آروم من و شد شروع مسخره مهمونی اون بالخره

 رقصیدن به شروع پسر چندتا با و شد بلند هم کیا گذشت که یکم رقصیدن به کردن شروع نفر چند و گذاشتن راک

. رفتن و کردم محلیشون کم من که بزنن حرف باهام خواستن و نشستن کنارم پسر چندتا فرصت این تو.  کرد  

 که افتادم شروین یاد... بود  گرفته ای مسخره ژست کرد روشن سیگاری بود نشسته من از تر اونطرف یکم که پسری

 یعنی... باید چرا شایان خدایا...  گرفت دوباره دلم....  شد می تر داشتنی دوست قدر چه کشید می سیگار وقتی

 یعنی زندگیم چیز ترین مهم من که اینه مهم... بنویسه برام خواد می سرنوشت چی هر بذار پس اینه سرنوشتم

نشست دلم توی بزرگی غم... دادم دست از نجابتمو  

. کرد می نگاهم داشت داری منظور زشتو لبخند با پسره  

باشیم خدمت در-  

شو خفه-  

  کیارش گلوی تو نکنی گیر عروسکی چه-

  عوضی دهنتو ببند-

جون-  
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 به دوان دوان..  نکردم پیداش اما گشتم کیا دنبال به گرفت می گریهم مطمئنا اونجا موندم می اگه ایستادم شدم بلند

 در و شدم داخل و رفتم اتاقم طرف به....  مردم می حتما بار این.. دوباره... بود دنبالم پسره همون... رفتم پله راه طرف

. کردم گریه و گذاشتم زانوم روی سر همونجا و دادم تکیه در به کردم قفل پشت از رو  

******************* 

. اومدم خودم به در صدای با  

...  کرد می درد بدنم.. بودم خوابیده بودمو کرده جمع خودمو در پشت همونجا مالیدم چشمامو  

خوام می معذرت من کن باز درو باران-  

... بگیرم رو کیا حال بخوام که بودم این از تر حوصله کم... افتادم دیشب یاد دوباره و دادم بدنم به قوسی و کش  

. ببخشید باران-  

کردم باز رو در  

... که من دختر آوردی خودت سر به چی:گفت و کرد نگام شده گرد چشمای با  

... کرد می درد خیلی سرم.. نمیاوردم د سر خودمم  

 که بود معلوم قشنگ.. بودن کرده باد و بودن قرمز چشمام... انداختم خودم به آینه از نگاهی و رفتم اتاق آینه سمت به

. بودم کرده گریه خیلی  

. شستم صورتم و رفتم دستشویی  

. بود زده زل آینه به و بود نشسته تختم روی کیارش  

نه؟ میدی قول طوری ؟این بود کاری چه این-  

. ببخشید گفتم که من -  

. همین عین همهتون باشم تنها خوام می شو بلند حرف شد هم ببخشید-  

... تو نکنه بود چی ؟منظورت همهمون-   

... بخوابم بخورم بیار قرص یه کنه می درد سرم شو بلند کیا شو خفه اه-  

ببرم هم رو تو بیرون برم خوام می-  

. بیرون رفت شدو بلند که کردم نگاش چپ چپ  

*********************** 
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. رسید عشقش به هم کیانا بالخره بود خوبی شب انداختم تخت روی خودمو  

.  شد برگزار خوبی به عروسیش مراسم  

.... شد می شروع جدید داستان یه وگرنه.. نیستم باردار فهمیدم و شدم پریود چون بود خوبی امروز کال  

 داشتم تصمیم.. شد می شرمم ازش جورایی یه... شروین پیش پارک رفتم می باید... کردم عوض لباسامو و رفتم حموم

....  نمیذاشت دلم اما نرم پیشش دیگه  

. بود ایستاده منتظرم بیرون بیرون رفتم و جیمشدم خونه از بود سه ساعت  

  زد روم به قشنگی لبخند  گرفتم جای کنارش و  کردم باز ماشینشو در

. خانمی گذشت خوش-  

  کردم می غش داشتم-

  بود ماندنی یاد به شب واقعا بود خالی خیلی جات مرسی-

  میشه جور داره چیز همه باران-

؟ طوری چه-  

 واکنش کمتر خوام نمی رو النا میگم وقتی...  کردم نمی فکرشم ،اصال اومده خوشش خیلی تو از زدم حرف بابام با-

..  خوام می رو تو من گفتم بهش دیشب.. میده نشون  

...  داد ادامه اون اما زدم زل بهش متعجب چشمانی با  

  پارک بودم رفته گفتم اما... اما تو پیش نگفتم بودی کجا گفت اومدم پیشت از وقتی دیشب-

  دیگهست یکی پیش دلم خوام نمی رو النا من گفتم

خوام می رو تو که کردم اعتراف منم: کی گفت  

دادم قورت زور به رو دهانم آب  

کردی؟ کار چی تو-  

  شدی ناراحت-

  دار نگه-

شد؟ چت دفعه  یه... پارکیم نزدیك-  
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.. کردی می کارو این نباید.. هیچی-  

 من... چی خواستگاریم میومد شروین اگه...  چیز همه زیر میزنی حتما دارم شرایطی چه من بفهمی اگه گفتم دلم توی

... دیدمش نمی دیگه وقت اون..میدادم بهش رد جواب باید  

  ببینم شو پیاده:گفت و کرد نگام رفته هم تو اخمایی با

... داشتم آزاد هوای به نیاز شو پیاده  

. ماشین به دادم تکیه  

دیگهست یکی پیش دلت نکنه نه؟ شدی ناراحت انگار ؟ چته هست معلوم-  

.خوامت می قدر چه دونی می خوب خودت.. شروین دهنتو ببند-  

؟ کنی می اینطوری چرا پس-  

... تونم نمی من شروین-  

چرا:گفت کردو ریز و چشماش.. ایستاد رو روبه  

. ای مسقره حرف عجب..  مونده درسم هنوز ن م م...  من-  

. مخالفی همین خاطره به: گفت و زد پوزخندی  

  بخونم درسمو تونم نمی دیگه کنم شروع زندگیمو تو با اگه من اوهوم-

. تونی می باش مطمئن... کنم می جور شرایطو دارم من باران ببین.. خونی می-  

  بگم تونستم می چی

. شد می یکی تو تولد با نامزدیمون مراسم شد می چی-  

. موقعش به تا نزنم حرفی دادم ترجیح و کردم سکوت  

سپردم آغوشش در رو خودم بودم تسلیم چشماش برابر در زد زل بهم تمناش پر نگاه با و گرفت باال سرشو  

********************************* 

 که کردم باز رو خونه در...    رفتم می تنهایی خودم باید رضا هم رو بهناز رسوند می هومن رو الی دانشگاه فصل دوباره

 داشتم دوست صورتیکه در آروم خیلی..  کنم کار چی دونستم نمی خوشحالی از...  خورد شروین ماشین به نگاهم

.شدم ماشینش سوار.  منو ندیده کسی تا شو سوار:گفت و پایین داد را شیشه. رفتم طرفش به سمتش بدوم  

خانمی  سالم-  
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؟ کنی می کار چی اینجا سالم-  

. رسونمت می من بعد به این از-  

...اما-  

. میام دنبالت من هم برگشتن واسه.   نکنه شك کسی که ایستم می هم کوچه سر نداره اما-  

.  بگیرم عروسی خواستم می زیاد خوشحالی از  

. بشم پیاده نداشتم دوست من اما رسیدیم بالخره  

. کنی می کار چی االن تو شروین میگم  

  سرم رو ریخته بابا کارای ی همه... ساختمون سر میرم-

  میای بر پسش از...  خوب-

 یعنی– کشیدم عقب خودمو من و آورد جلو سرشو و میاری بهونه چی واسه: گفت و کرد بهم آمیزی شیطنت نگاه

؟ کنی نمی حساب من با راهو کرایه  

 ای خیره و زل نگاه...  کردم خدافظی ازش خنده با.. شدم پیاده ماشین از که بگیره دستمو خواست. .. نه معلومه خوب-

.دادم تکون دست براش و برگشتم..  کردم می احساس پشتم رو  

. کشیدیم آغوش در همو سه هر شدم نزدیکشون... بودن صحبت گرم الی و بهناز  

. باشه کرده ازدواج الی یا باشم کرده ازدواج من بعد سال که کردین می فکرشو اصال-  

. باران نه مگه کنی می تور رو یکی بالخره بودم مطمئن.. جنبید می گوشت سرو اول اون از تو آره-  

.دادم رو الی جواب سر با  

. رفت تو بار زیر طوری چه بخت بد هومن این موندم من:گفت کردو نگاه الی به چپ چپ بهناز  

رفت اونم رفت رضا که طور همون-  

.کشید جیغ الی و کشید موهاشو و کرد الی ی مقنعه زیر دستشو بهناز  

. شدیم ساکت همه استاد اومدن با  

. نشستیم نیمکت  روی و  رفتیم دانشگاه محوطه سمت به هم با کالس شدن تموم از بعد  

. گیری نمی تولد قبل سال مثل امسالم باران-  
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نه-  

.بگیر توپ مهمونی یه بکن رو استفاده نهایت مجردی دوران از خره چرا خوب-  

. نمیاد خوشم اصال-  

. شروین از خبر چه-  

انداختم الی به نگاهی و نشستم صاف  

  کنی می نگاهم طوری این چرا-

بشه باره این در بحثی خوام نمب-  

کنه معطل رو تو خواد می کی تا خواستگاری بیاد بگو بهش-  

هستیم راضی شرایط این از هم دو هر  نیستم معطل من-  

  همینه شروینم حرف- 

  آره-

موافقن همه حدودی تا و گذاشته میون در خانوادش با رو موضوع شروین گفت می هومن اما-  

نه مگه مهمه منم حرف:  گفتم انداختمو باال ای شونه  

. باران چته تو-  

. الی فهمیدی باشیمن داشته باره این در بحثی خوام نمی فقط نیست هیچیم-  

 نیست یکی شده یالغوزی چه عاشق بیچاره:گفت میداد وش حرفامون به ساکت که بهناز به رو و داد تکونی سری الی

. آدمه باران این بگه  

 اما.... بذار تنها من و زندگیت پی برو گفتم می شروین به باید...  کردم می رفتار حیوون یه عین داشتم من شایدم آره

. تونستم نمی و شد نمی مطمئنا... اون بدون کنم زندگی تونستم می من  

برید تونید می: گفت اومد کوتاه استاد بالخره بود گرفته خوابم عجیب بود6 ساعت انداختم مچیم ساعت به نگاهی  

 به و دادم تکون دست براش دیدم دور از رو شروین ماشین اومدم دانشگاه بیرون به و کردم خدافظی بهناز و الی با

. رفتم سمتش  

؟ خوبی سالم-  

  ؟ نباشی خسته سالم-
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  منتظری وقته خیلی همینطور هم تو ممنون-

. داشت ارزششو:گفت و زد لبخندی  

. شدم ماشین سوار و دزم لبخندی منم  

 دوست بودم عطرش از مست من و بود شده پیچیده فضا تو شروین عطر بوی بودیم کرده سکوت جفتمون راه بین در

. بپرسم داد نمی اجازه غرورم اما بدونم عطرشو اسم داشتم  

  شدن می قرمز و زرد ها برگ و رفت می سردی به رو کم کم هوا.  شد می پخش پخش از کالسیك آهنگ یه

. داشتم بدی احساس یه  

  خوبه حالت باران-

؟ طور چه-  

  زنی می حرف خودت با-

البد شدم دیوونه:گفتم زدمو لبخندی  

  گفت لب زیر چیزی یه و گفت زدو لبخندی اونم

  گفتی چی-

هیچی ؟... من-  

. خودت جون آره-  

بگم نمیشه:زدوگفت لبخندی  

.  کردم کج سرمو قهر حالت به منم  

 حس نفسشو گرمای شد بیشتر عطرش بوی.. بود خلوت خیلی بود جا هر کجاییم دونستم نمی داشت نگه ماشینو

 وقت هیچ..  نداشت فرار توان پاهام اما... کنم فرار و کنم باز رو ماشین در داشتم دوست زد می تند تند قلبم.. کردم

. بشم جدا شروین از نتونم که انقدر بشم وابسته انقدر کردم نمی فکر  

مشکلیه؟ خوشگلی قدر چه گفتم-  

 برام اتفاقی همچین فهمید می وقتی کرد می ولم زود یا دیر...  گرفتم دندون به لبمو بود گرفته گلومو سختی بغض

  گرفت بغضم فکر این از... افتاده

.  اونور برو شروین-  
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 پارک سمت به.. بود معلوم دور از پارک یه خوب چه.. شدم پیاده ماشین از و کردم باز رو ماشین در تونستم بالخره

 سرمو شد حلقه دورم دستش و اومد عطرش بوی دوباره بعد لحظه چند... نشستم هاش صندلی از یکی روی و رفتم

رختم اشك آروم آروم و گذاشت اش سینه روی  

. کنی می خراب چیزو همه داری کارات با خدا به.. شدی اینطوری تازگی تو چی واسه عزیزم باران،-  

... سخته گفتنش... بگم تونم نمی-  

.  بود من برای جا ترین امن آغوشش  

******************************** 

.شدم رو روبه مامان نگران نگاه با کردم باز که رو سالن در.  رفتم خانه به که بود دو ساعت  

؟ نمیدی جواب موبایلتو چی ؟واسه بودی کجا االن تا-  

نیستم بچه دیگه که من-  

 می کار چی بود بابات اگه دونی می...  نشم نگرانت انقدر من تا زدی می زنگ یه نیودی بچه اگه ای بچه خیلی تو چرا-

 کرد؟

؟ حاال کجاست-  

. آوردم در مقنعمو و مانتو دنبالش به و کردم پرت مبل روی کیفمو  

... کرد شروع دوباره نیومده  زنیکه... بهارت عمه پیش رفته-  

؟ اومده شیراز از کی-  

..  پیش روز چند-  

. داشتند مشکل هم با مامان و بهار عمه  

؟ بودی کجا:گفت و نشست کنارم مامان کشیدم دراز کاناپه روی...  بود پر دلش بیچاره زد می حرف ریز یه مامان  

. بودم بیرون دوستم با نداشتم حوصله-  

 هیچ بهار عمه.. بخواب پاشو مامان:گفتم کردمو سرم گاه تکیه ؟دستمو شد خیره جا یه به زده ماتم و نزد حرفی مامان

... شده می حسودیش تو به همیشه اون برو...  بکنه تونه نمی غلطی  

  نخواب اینجا جات سر بخواب برو:گفت و داد تکون سری مامن
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 اصال: گفتم و کردم بوس گونهشو.. کردم پاک صورتش از رو اشکاش و کردم حلقه گردنش دور دستمو.. مامان باشه-

. میشه شروع هم بابا تو دعوای میاد وقت هر که مامان داره تو با مشکلی چه خاله این  

 اون از... کنه می خواستگاری منو بابات که کنه قالب بابات به شوهرشو خواهر خواسته می اینکه مثل.. دونم می چه-

 از بره پیش طوری این اگه... بریدم دیگه باران کن باور...داره مشکل شوهرشم ی خوانواده با چون..گرفته کینه ازم روز

.کرده فرق اخالقش ها تازگی... میشم جدا بابات  

گرفته دیگه زنه یه بابا نکنه-  

. بخواب برو پاشو سیاهه سقت قدر چه بچه:گفت و کرد نگاهم چپ چپ مامان  

 فکر شروینم به ها ساعت تونستم می راحت که جایی. رفتم اتاقم سمت به کنم پنهانش داشتم سعی که ای خنده با

....  کنم  

 نمی... بود درآورده رقص به رو پرده وزید می که خنکی نسیم.. کردم باز رو پنجره انداختم ابری آسمان به نگاهی

 من.... کرد می ولم اگه حتی...  گفتم می بهش باید....  من و بگیره منو داشت قصد اون...بیام بیرون فکرش از تونستم

 باید... نرسه بهم دستش که برم جایی باید....بره پیش این از بیشتر میذاشتم نباید... بودم عاشقش... داشتم دوست اونو

 که من نه کرد می ازدواج دیگه یکی با باید اون...  بگیره تصمیم بتونه بهتر اون تا رفتم می باید....  کردم می کاری

 بود عوضی شایان اون تقصیره همهش...  بودم من مقصر مگه...میشه چی سال همه این تکلیفه پس....  نبودم الیقش

 بگم تونستم نمی هیچی بود شده قفل فکرم...   آوردن هجوم صورتم روی اشکام دوباره... باز هوس عوضی ی پسره...

 اتاق هوای... کشیدم دراز تختم روی...  بود نبرده خوابم هنوز من و بود صبح4... انداختم ساعت های عقربه به نگاهی...

 خواب گرم چشمام... کشیدم دراز تختم روی و بستم رو پنجره... نداشتم رو خوردگی سرما ی حوصله بود شده سرد

 صدای... بخورم سر ها پله زا بود نزدیك بار چند...  رفتم پایین طبقه به....شنیدم رو چیزی شکستن صدای که بود شده

.میومد مامان داد  

 کجا االن تا.. گرفتی زن اومدی کردی غلط کنی زندگی خواهرت با خواستی می که تو.. شدم خسته مارات از دیگه-

... همونجا شو گم برو بودی  

  کنی می بیرون خونه از منو داری-

.کنم می بیرون زندگیم از هم رو تو.. خودمه ی خونه-  

. داره نگاه ؟چی میگی چی تو: گفت فریاد با و انداخت بودم ایستاده ها پله روی که من به نگاهی بابا  

؟ کنی می خالی اون سر نمیرسه من به زورت زنی می داد چی واسه باران سر-  

 برات دلم گفت زد زنگ بهار دیروز... دارم دوست خیلی رو تو من رزا خدا به:گفت و داد تکون تاسف روی از سری بابا

. ببینمت خوام می شده تنگ  
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 اونو.. اون منو بین باز اونه مقصرم دارم مشکل خواهرت با من دونی می که تو اونوقت گذاشتم پات به جوونیمو ی همه-

آره؟! بوده دور ازت عمر یه که ؟اونی کنی می انتخاب  

 پدر که داشت رنگی خاکستری چشمهای...  بود تر چاق کوچولو یه شاید بود من مثل هیکلی... انداختم مامان به نگاهی

 خیلی مامان.. نه اخالقی اما... بودم شبیهش خیلی ای قیافه.بود شده چشماش مجذوب نگاه اولین با خودش ی گفته به

. میومد کوتاه بابا جلوی همیشه اما... میومد در همه جلوی راحت و بود رک  

  اومدم خودم به بابا صدای با

.بذارم تنهاشون دادم ترجیح من و نشست مامان کنار بابا... کنم نمی عوض دنیا با رو تو من دونی می که تو دلم عزیز-  

 حمام به و کردم خاموشش... شدم بلند خواب از موبایلم صدای با... برد خوابم کی نفهمیدم و کشیدم دراز تخت روی

 دیدمشون می خوشحال اینکه از... بودن نشسته خندان همیشه مثل مادر و پدر... رفتم پایین به و شدم آماده... رفتم

. کردم خدافظی باهاشون و گرفتم خودم برای تالقمه چند....  داد دست بهم خوشی حال  

 بگذرم ازش طوری چه من خدا آخه... برد ماتم دیدنش از....  شدم ماشینش سوار.. بود منتظرم کوچه سر شروین

 آستیناش و بود باز پیراهنش ی دکمه چندتا...  تیره آبی لی شلواز یه و بود پوشیده ای سورمه پیراهن یه...  نمیشه...

.... بودم مجبور اما کنم رهاش تونستم نمی اصال...بودم عاشقش من...  بود زده باال هم دو  

زدی؟ تیپ سالم-  

  خوبی. سالم-

  مرسی-

. زدم می تیپ همیشه من-  

پوشیدی می مشکی همیشه اما آره-  

  درآوردی مشکیمو تو خوب-

من؟-  

. کنه صحبت بابات با امروز قراره بابام باران...  دیگه آره-  

  شروین نه-

؟ چرا: گفت کردو اخمی شروین  

.. بود کرده خورد اعصابشو آرمین.. میده رد جواب باش مطمئن بود خرد خیلی اعصابش بابا امروز:دادم جواب من من با  

... آرمین بازم-  
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. بودم شده زده شگفت خودم دروغ از  

. گرفت رو ای شماره و درآورد موبایلشو  

  سالم بابا الو-

  که نزدی زنگ-

خدافظ... نه.... نگو هیچی فعال...نیفتاده اتفاقی نه.... نگو هیچی االن... خوبه-  

.... گفتم می بهش باید طوری چه... شد خالی دلم توی....  کرد رانندگی اخم با و کرد پرت عقب صندلی روی رو گوشی  

********************* 

. باشن داشته ازم خوبی ی خاطره و باشم خوب باهاشون آخر دم تا بگذرونم خوش خیلی ها بچه با کردم سعی  

. کردم تغییر من که بودن شده متوجه هم اونا حتی  

شدم اونها بیشتر تعجب باعث و کردم خدافظی ازشون و کردم بغل جفتشونو آخرم ساعت  

********************************************** 

....   کردم می فکر بیشتر باید... نشستم نیمکت روی  

 داشت بدی سوز و بود ابری هوا.. بود شنبه سه امروز... دوشنبه و یکشنبه شنبه داشتم کالس روز سه هفته در

. دلم توی غم از یا هواست سوز از دونستم نمی میومد چشمام از اشك ناخودآگاه...  

 شده نوشته یادگاری چندجاشم... بود شده کنده اون از قطعه چند...  بود رنگ ای قهوه هنوز انداختم نیمکت به نگاهی

 می اونجا رو ساعتی نیم مدرسه از بعد الی با و بودم راهنمایی که روزایی یاد به بست نقش لبام روی لبخندی... بود

 می کلی و میومدیم برگشتنه رفتیم دبیرستان وقتی که روزایی یاد به... رفتیم می بازی وسایل طرف به و گذروندم

 منگاهی و شاپ کافی میومدیم بنفشه و بهناز و الی و من و زد رو یخ گل شاپ کافی سهیل که بود موقع اون.. خندیدم

 حاال و.... شنید می حرفامو نیمکت اون انگار...؟ چرا واقعا...زدم می حرف باهاش و بردم می پناه نیمکت این به اوقات

 دلتنگش قدر چه... کردم لمس بود کشیده شروین که رو هایی قلب و کشیدم نیمکت روی دستی... بودم شده عاشق

 باید.. داشتم وقت هنوز...بود صبح1... انداختم مچیم ساعت به نگاهی... جداشم ازش تونستم می طوری چه... بودم

 که برم جایی به و کنم رها اون خاطره به رو دانشگاه بودم شده حاضر من... کردم می کاری یه باید... گرفتم می تصمیم

 باید کجا به اما....  کنم ولش خوام می چرا که گفتم می بهش باید اما...کنه فراموشم راحت بتونه تا من به دستش دیگه

 و...  بود وصلت این خواستار بابا و بود کرده خواستگاری ازم پدرام پدر افتادم بابا حرفای یاد دوباره...  رفتم؟ می

. بود شده تنگ براش دلم.... دونست نمی چیزی ماجرا از شروین  
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 بزرگ اباب به تا برداشتم موبایلمو...  نشستم صاف...  شد نمی اما نکنم فکر چیزی به کردم سعی و نیمکت روی دادم لم

.. .. گشتم شمارهش دنبال به....  نفهمه کسی اما کنم ترک رو خونه مدتی خوام مب گفتم می اون به باید بزنم زنگ

 بودیم رفته شیراز به که پیش چندسال....  درخشید خوشی از چشمام...  بود خودش آره.....افتادم سایه یاد... سایه

 آرمین و رفتم می طرف اون طرف این هی بود هم آرمین تقصیره چون بودم ناراحت و عصبانی خیلی شدم گم من..

 که شدم دور ازش بعد... آرمین گوش تو زدم محکمی ی کشیده من که... رفت می راه من مخ رو کوه توی روز اون مثل

 باهاشون اونجا که شد اون.. زنن می دست برام دارن مینا دوستش و سایهست اسمش فهمیدم بعدا که دختره یه دیدم

 می زندگی تنها و بودن دوست هم مینا و سایه. میداد گیر بهم و نمیومد خوشم ازش که گفتم آرمین از و شدم دوست

 .کنن می زندگی تنها اونها چرا نفهمیدم شیراز رفتم که بعدم های دفعه حتی من  البته... کردن

 طمئنم... برگردم من و کنه فروکش عصبانیتش شروین تا باشم اونا پبش وقت چند که بود این مهم نبود مهم من برای

 اما.. کنه می قبول طوریم این منو باشه داشته دوستم واقعا اگه... کنه می انتخاب خوب راه یه شروین موقع اون تا بودم

 .نه باشه الکی عشقش اگه

 ... بدم انجام کارامو تونستم می راحت من و نبود خونه کسی افتادم راه خونه سمت به خوشحالی با

 . گرفتم رو سایه ی شماره و برداشتم موبایلمو

  الو-

  بفرمایید-

 داشتم کار خانم سایه با ببخشید سالم-

 هستم خودم-

  دختر طوری چه سایه وای-

 شده تنگ برات دلم قدر چه دونی ؟می خبر چه دیوونه! تویی بارااااااااااااااااان-

  پیشت بیام خوام می اتفاقا-

  وااااااااااااااو-

 . بشم مزاحمت خوام می که ببخشید... میشی مرگ ذوق االن.. چته هوی-

 . میشم خوشحالم اتفاقا... حرفیه چه این دیوونه نه-

 !فقط....میام حتما پس-

 چی؟ فقط-
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  المیرا حتی بفهمه کسی خوام نمی-

 ... بیای خبر بی خوای می نکنه-

 ... دارم خونوادم با مشکلی یه همینه دقیقا آره-

 . بشه حل مشکلت امیدوارم... باشه-

 ؟ شدی پشیمون زودی این به یعنی-

 بای. منتظرتم دیوونه نه-

 بای-

********************* 

 مامان که کمد تو بودم گذاشته لباسامو از دست چند فقط وسایلم ی همه طور همین و  بودم کرده جمع لباسامو ی همه

 بیان هب بیشتری ی دلشوره شدم می تر نزدیك تولدم به قدر چه هر.... اتاقم تو میومد کم خیلی اون البته... نکنه شك

 ....  ترسیدم می شروین العمل عکس از.... داشتم حقیقت

 یدکش می داد سرم...  نه گفتم می من اما کنم قبول پدرامو باید گفت می پدر... بود شده شروع بابام منو دعوای دوباره

 .کرده گیر دیگه یکی پیش دلم دونست نمی که افسوس... کرد می خطاب دیوونه احمقو منو و... 

 شورهدل...هفته روز اولین بود شنبه...ببرم رو استفاده نهایت اخر ی هفته از داشتم دوست شدم دانشگاه وارد استرس با

 می اما کنم تعریف الی واسه رو ماجرا ی همه داشتم دوست.... بود کرده ایجاد وجودم تو رو بدی حس داشتم که ای

 هدگ طرفی از  و بود اومدنم منتظر و بود زده زنگ سایه.... بده لو جامو و داره نگه خودشو نتونه ترسیدم می... ترسیدم

 به بهار عمه و....بود اومده ایران به بزرگ پدر...  نکنم ترک همیشه برای ترک قصد به رو خوهه که کرد می نصیحتم

 اعصاب دیگه... داشتیم خونه توی ناراحتی جور یه روز هر و کشید می نقشه بابا و مامان ی رابطه زدن هم به خاطره

 ... بود نمونده برام

************************** 

 ارک خدمتکارا پای پابه بازم اما داره بابا دست از که داغونی اعصاب با... گذاشته تموم سنگ مامان... تولدمه روز امروز

 صمیمت... باشم بهترین امروز باید...بره پیش خوب چیز همه تا گذاشت مامان اختیار در خودشو باغ بزرگم بابا...کنه می

 مهه چشم تو دارم دوست.. بدم انجام صورتم روی غلیظی آرایش بگم دیگه روزای عکس بر و آرایشگاه برم که گرفتم

  باشم بهترین

 . زدم شدهم فر بلندو موهای به هم سفید گل یه  پوشیدم بود دکلته که بلند سفید ماکسی پیراهن یه
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 هب خودآرایشگر... نگفتم چیزی و کردم آبرو حفظ آرایشگر جلوی اما  شدم شوکه دیدم اتاقم آینه توی خودمو وقتی

 اشکیک: گفت و کرد بغلم بعد کرد نگام اول اونم اومد داخل به مامانم رفت بیرون وقتی... کرد می نگاهم تحسین حالت

 کردم فکر شروین به و زدم غمگینی لبخند ببینمت عروسیت لباس تو

...  ردک می بوسم بیرون بیاد توش از آتیش بود ممکن لحظه هر که بهار عمه چشمای جلوی و بود کرده بغلم بزرگ بابا

 .بارانم خریدم برات چی بدونی اگه:گفت گوشم در آروم و رفت می صدقهم قربون

 بدونم کجا از من خوب:گفتم کردمو لوس براش خودمو

 عزیزم بزن حدس-

  عروسك-

 آخه خریدم می عروسك برات گرنه و زشته یعنی خرید عروسك برات نمیشه دیگه: گفت بزرگ بابا که زدم لبخندی و

  ای بچه هنوز تو

 . کنم پنهان رو غمگینم ی چهره تا زدم شادی ی خنده

 نگاهم و برگشتم عقب به پدرش سالم صدای با که بودم خندیدن و زدن حرف حال در بزرگ بابا به رو من اومد بالخره

 .بودم دلتنگ باز اما دیدمش می شب هر اینکه با شد غرق سیاهش نگاه بدر

 . فشردم گرمی به رو آوش دست و دادم سالم باباش و مامان به من اما کرد می نگام مات طور همون

 ؟ کجاست جان آوا پس-

 که باشه خوشحال خیلی باید رزا شدی خوشگل قدر چه جان باران وای کنم عذرخواهی ازت گفت بود بد یکم حالش-

 .داره تو مثل دختری

 رفتگ سمتم به جعبه دوتا و اومد بیرون بهتی حالت از که زد شروین به ای تنه شروین مامان بعد و دارید لطف ممنون-

. 

 . آوش خودشو طرف از یکی اون و بود باباش و مامانش طرف از یکیش

 . کرد حفظ خودشو حالت زود داشت زیادی سیاست که اونجا از اما برد ماتش اول شروین مثل هم پدرام

 . شد پیدا هم خوانوادش و شایان ی کله سرو اینکه تا رفت می پیش خوب چیز همه

 .بده قورتم خواست می که انگار من به بود زده زل هیزش چشمای با

 کنه می نگات خاص طور یه شایان که بود گفته من به قبلش شب چون خورد می حرص شایان زل های نگاه از شروین

 . کرد می تر سخت حقیقت بیان برای منو کار این و
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 گیری نم تحویل دیگه خانم باران-

 فرمایش: گفتم و دادم گردنم سرو به قری

 کنما می لهت وسط همین زنم می وا-

 . شد خوب بیاین:گفتم کردمو بغل و بهناز و الی

  چیزی یه حاال آهان-

  شدی خوشگل قدر چه تو سوخته پدر-

  دراد چشت تا-

 الی و کرده شل کراواتشم ی گره تازه.. میده قورت سختی به دهنشو آب داره اومده که اول اون از بیچاره شروین این-

 طفلی:گفت انداختو شروین به نگاهی

  تیکهست خیلی باران خدایی ولی دراومده هم النا چشمای-

 . شه بلند تونه نمی دستت رو ولی:گفت که انداختم بهناز به غمگینی نگاه

  بدین ما به فرصتم یه خانما-

  برگشتیم شایان طرف به همه

 و زد لبخندی روش به و انداخت الی به دقیقی نگاه شایان...  ایستاد الی اما شد دور ما جمع از و گفت عیشی بهناز

 ؟ بذارید تنها خانم باران با منو میشه: گفت

 منتظریم شروین منو:گفت من به رو و کرد نازک براش چشمی پشت الی

 . شد حرصی بیشتر که زدم لبخندی فقط من اما دوخت من به خشمگینشو نگاه حرص روی از شایان

 ؟ نه مگه  نداره حرف سلیقهم: گفت شایان که کردم می نگاه الی رفتن به هنوز

 . ببینم ریختتو خوام نمی حیوونه عوضی شو خفه-

 بگیرمت من کنی التماس من به باید االن تو... نسازیا اومدیو ا ا-

 موخانوادگی آبروی حاضرم من کرد نگاه روت تو نباید که آشغالی حیوون یه تو...کنم نمی کارو این هم سیاه سال صد-

 .نکنم ازدواج تو با ولی بدم دست از

 آخرته؟ حرف-

  آخرمه حرفه آره-
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 . باشه یادت پس باشه-

 داشتم دوست...  دادم فحش شایان به دلم تو... بود کرده اخم خورد گره شروین نگاه با نگاهم که برگردوندم ازش رومو

 ..... شده که آخرم بار واسه کنم بغلش برم

  دارم کارت بیا-

 نشروی با خودم و بیاره برام شنلمو گفتم توران به....  لرزیدم می سرما از من و سردبود هوا رفتیم باغ سمت به هم با

 چشماش غرق نگاهم... برگشت من سمت به و گذاشت دستم توی دستشو شدیم دور سالن از که کمی... بیرون رفتم

 ...که بود شده خواستنی انقدر....  کردم می شدیدی نیاز احساس... لرزیدن می وضوح به لباش... بود

 اینجایید؟ خانم باران-

 . بود شده حبس سینهم توی نفسم

 استخریم سمت بله:گفت من جای به شروین

 نوشروی کاپشن و انداختم دوشم روی شنلو... داد دستم به سفیدمو شنل و انداخت ما به تعجب با نگاهی و اومد توران

 .دادم بهش

 .شدیم هم نگاه غرق دوباره... کرد موهاش توی دستی کالفه شروین و رفت توران

 صورتم روی دستی...  بود زده حلقه چشمام توی اشك.  گرفت لبام از طوالنی ای بوسه و آورد صورتم جلوی سرش

 می رو تو فقط...  بایسته خواد می قلبم بینمت می وقتی...  باران بکشم دست ازت تونم نمی جوری هیچ: گفت کشیدو

 انگشتانش نوک با... خورد سر گونهم روی از اشکی قطره..... من؟ با کردی کار چی تو... بینم می رو تو فقط فهمم

 ...  میشی فرشته یه عین کنی می گریه وقتی: گفت کردو پاک اشکمو

 . بریم شو بلند:گفت که بود بینمون سکوت ای دقیقه چند

  شد نمی... که افسوس اما باشیم خودش خودمو فقط داشتم دوست

 خیلی بابت این از من که بودن خریده602 یه تولدم برای بابا و مامان و بزرگ بابا شدیم نزدیك جشن پایان به

 .ودب ادکلونو و عطر و لباس و سکه و طال هم بقیه.  بود قیمت گرون ادکلون یه آوشم شروینو کادوی....  بودم خوشحال

 ور چیزی خواستم نمی رو النا حتی کردم نگاه خوب رو همه.... انداختم الی و بهناز ی چهره به دقیقی نگاه آخر بار برای

 ...  بدم دست از

 . شدن آورده خونه به کادویی های بسته و بازگشتیم خونه به من اصرار به

 . شده باز کادویی های بسته از بود پر من اتاق و بود6 ساعت

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

 ی همه...  برداشتم نیازم با متناسب هم رو بقیه گذاشتم کوچیکی چمدون توی و برداشتم هاشونو سکه و طالها

 هاینک با بردم می پایین طبقه به آروم خیلی رو چمدونا...  بودن خواب همه انداختم سالن به نگاهی... بود آماده چمدونا

 چند اون حتی بودم برداشته وسایلمو  ی همه... نفهمه چیزی کسی که کردم می مراعات خیلی اما بود سخت خیلی

 چند ور بودم گذاشته بابا و مامان برای که ای نامه نکنه شك مامان تا بودم گذاشته کمد توی که شلواری و مانتو دست

 . خوندم بار

  بابا سالم مامان  سالم

 نیازهای چیز ی همه...  نکردین تموم حقم در رو مادر و پدری حق هم شما اما نبودم براتون خوبی ی بچه دونم می

 شدم دور ازتون خیلی من خونین می رو نامه این که االن... اما کنم ناراحتتون حرفا این با خوام نمی...  نیست مادی

 یستمن خبر بی ازتون اما وقت هیچ شایدم... برگردم پیشتون روزی یه شاید... شماست سود به رفتنم باشید مطمئن...

 هی اینجا من باشید مطمئن... دونه نمی کسی چون... کجام من نپرسید کسی از شده که خودتونم آبروی حفظ برای...

 .کنم نمی آلوده گناه به رو خودم و دارم شرافتمندانه زندگی

 اون زمانیکه تا و...  شده زندگیم ی همه که  دارم دوست رو یکی من...کنم می ترکتون چرا بپرسید خودتون از شاید

 .شدم پاک حس یه دچار من که اینه مهم کنید می فکر روم چی نیست مهم...گردم نمی بر من نخواد

 .نباشه ناراحت من دست از که بگید بزرگ بابا به و برسونید سالم جون توران و بزرگ بابا به من طرف از

 خداحافظ. دارم دوستون

 باران

 چهرهشون به بودم زده زل ای دقیقه چند... رفتم بابا و مامان خواب اتاق داخل به و کردم پاک صورتم روی از اشکامو

 از که زنی...بوسیدمش و رفتم هم جون توران اتاق به... فرستام بوسی براشون دور از و گذاشتم ای روگوشه نامه...

 . داشت بهم لطف خیلی و بود باهام بچگی

***************************** 

 شده پارک شروین ماشین تر اونطورف یکم انداختم اطراف به نگاهی...  بود مدادی نوک 602 یه شدم پیاده ماشینم از

 دفاع ازم وقتی... شدم شوکه خودادادیش وحشی زیبایی از و دیدمش که روزی اولین...شدن زنده ها خاطره دوباره بود

 از هیآ...دانشگاه توی اومد دنبالم وقتی...کرد طرفداری ازدوستش و گرفت سنگر مقابلم در شاپ کافی تو وقتی...کرد

 با.... بود سکوت جا همه...  رفتم باال ی طبقه به و.... شدم یخ گل شاپ کافی داخل... بود روزهایی چه شد بلند نهادم

 نشستم مقابلش صندلی روی...  بود گذاشته میز روی سرشو شروین.... بود شلوغ نسبت به اونجا اما بود6 اینکه

 رو موهاش.....  نتونستم بدم رو لبخند اون جواب کردم کاری هر من اما... زد روم به لبخندی و گرفت باال سرشو..

 ودب شده خواستنی قدر چه... میومد بهش خیلی که بود پوشیده خاکستری پیراهن یه... طرف یه دیگه روزای برعکس

 .گذشتم می ازش باید طوری چه من آخه...
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 ... باران بود شده تنگ برات دلم قدر چه-

  زودی این به-

 ؟ نه ندارین خواب ها شما:گفت و سرمونو باالی ایستاد آلودگی خواب حالت با سهیل

 نه:گفتم زدمو لبخندی

 خورین؟ می چی االن به نه بودنوت جنگی خروس  به نه-

  بیار میکس کافی-

 طور همین منم برای-

  باشه-

 . شده سالت 60 داری احساسی چه: گفت من به رو و گرفت سهیل از نگاهشو شروین

 .بمونم کوچیك دارم دوست من بد حس یه:گفتم زدمو لبخندی

 گذاشت جلوم و اورد بیرون جیبش از کوچیك ای بسته و داد تحویلم لبخندی شروینم

 چیه؟ این-

 ! شدی بزرگ که کنی باور خوام می کن بازش-

 ... خورد ساده خیلی ی حلقه یه به چشمم و کردم باز رو مشکی شکل قلبی  بسته

  بودB اسمم اول بزرگ حرف روش که بودن درآورده روش کوچولو خیلی قلب یه آوردمش بیرون

 . زد جونم به آتیشی بعد ی لحظه چند فکر اما... کردمش چپم دست توی زیادی شوق با

 . کردم تشکر ازش زدمو تلخی لبخند

 برد بیرون طرف به منو و کرد بلندم و گرفت دستمو

 آوردم رو میکسا کافی شروین-

 حسابم به بذار مرسی-

 شروین ی مردونه و گرم دستای توی دستمو من و رفتیم می راه بارید می نم نم که زیربارونی هم کنار آروم آروم

 .کردم می استشمام وجود ی همه با عطرشو و بودم گذاشته
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 شد می حس گردنم روی نفسش گرمای... نشوند خودش بغل توی منو و نشست شروین رسیدیم عشق نیمکت به

 . گرفت هام لب از طوالنی ای بوسه و گرفتم باال سرمو....

 ؟ نیاری درش وقت هیچ میدی قول: کرد زمزمه گوشم در آروم-

 . بندازین قبرم تو رو حلقه این مرگم موقع حتی کنم می وصیت و باشه دستم توی مرگ ی لحظه تا میدم قول آره-

 ور تو بابات از بابام که کن فکر این به نکن گریه باران نیستم منم دیگه موقع اون:گفت و زد لبخندی شروین

 .میشی من مال همیشه واسه تو و کنه می خواستگاری

  دیدمت که روزی اولین یادته باران-

 آره-

 شباهت پریچهری مثل هم تو کردم فکر اولش ترسیدم چشمات از دنبالم اومدی وقتی... شدم عاشقت موقه همون-

 تکرار بخوان دوباره ها گذشته اینکه از ترسیدم... پریچهری مثل یکی هم تو گفتم....... دونم نمی....  اون با چشمات

 تمخواس وقتی اما شد تبدیل یقین به شکم اومدی دنبالم وقتی.... کرد میشه بد فکرای خوب...شب موقع تواون...شن

 تو وت چیزی یه... اومدم دنبالت بزرگت بابا ی خونه دم تا... نیستی اون مثل تو شدم مطمئن زدی پسم بزنم حرف باهات

 اما... داشتم دوست اونو هنوز من... مینداختن پریچهر یاد منو..  بودن آشنا چشات... کشوند می خودش دنبال منو

 دوست... شد تر پررنگ زندگیم توی تو نقش و شد فراموش کم کم پریچهر...  کرد تغییر چیز همه اومدی تو وقتی

 ور مدرسه بار یه.... پدرام اما....خواستم می خودتو اینکه خاطره به بود پریچهر مثل چشات اینکه خاطره به نه داشتم

 اون....شناسم می خوب رو پدرام....اردو بودین اومده مدرسه با که دیدیم رو تو...  جمشیدیه پارک اومدیم پیچوندیم

  دیده ها مهمونی تو رو تو گفت اون  شدم دوست باهات من وقتی...اومد خوشش تو از پدرام... بودم پریچهر با من موقع

 ولی...نمیاره خودش روی به پدرام... بود روزایی عجب.... اومد یادم رو تو منم موقه اون.. شناسه می رو بابات که گفت

 .... بده برات جونشم حاضره

 .... شده عاشق گفت می  بودم خونهت که روز اون پس-

  بود شده تو عاشق-

 ؟ باران شد چت.... شد سرد بدنم لحظه یه

 ؟ ترسه می ازش نیوشا چرا خوبم هیچی... هیچی-

 پدرام... دیده رو چیزا اون ی همه نیوشا:  گفت و گرفت خودش به متفکری حالت... آورد پریچهر سر پدرام که بالیی-

 ... سگ اون.. بینه می چیزو همه و بوده اونجا نیوشا...ویال تو بره می رو پریچهر وقتی

 که دادم نمی اجازه خودم به بود پریچهر مال یاسی اتاق اون: گفت لحظه چند از بعد داد تکون تاسف حالت به سری

 یقیعم نفس.  گذاشتی اتاقش توی پا که بودی نفری اولین اون از بعد تو....  بود یاسی رنگ عاشق... بزنم دست بهش
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 منم... النا یا تو یا گفته بابام... رسه می پایان به سختی دوران...زنه می زنگ فردا بابام... کن ول رو اینا گفت کشیدو

 زا گرفتمو عکس ازشون دوستپسرشه با مهسا داد خبر بهم سهیل که روز اون شکر رو خدا... کس هیچ یا تو یا:گفتم

  بود آویزون اینم گرنه و شدم خالص شرش

  مشببین قشنگ تا گرفتم باال سرمو... بود زده زل چشمام توی نگرانی با... زدم زانو روش روبه و اومدم بیرون بغلش از

  شروین-

 شده چی-

 بگم؟ بهت رو چیزی یه خوام می-

 ؟ چی-

 منننننن...  مممممن... شروین-

  دیگه بگو-

  کردم می تموم رو چی همه و گفتم می باید

 کنی کاری همه من خاطر به حاضری-

 دارم دوست قدر چه من دونی می دیوونه آره خوب:گفت و زد لبخندی

 باشه سخت بخشش که باشم کرده کاری اگه حتی-

 چیه؟ منظورت: گفت کردو اخمی

 ؟ بده سوالمو جواب-

 نه یا شده چی میگی چیه اون بدونم باید-

  ندارم پرده من دادم دست از بودنمو دختر من شروین: گفتم و بستم چشمامو

  ؟ چی یعنی:گفت و کشید چونهش روی دستشو

 . نمیداد من به زدن حرف مهلت گریه

  لعنتی بزن حرف-

  جنگل توی..... روز اون.... شایان-

  کردم حس دهنم روتوی خون ی مزه... دهنم توی خورد دستش و ایستد شد بلند
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 ودستش کالفه.... شایان.... اون با نگو... کردی خورد بر طوری اون روز اون من با چرا بگو پس: گفت برگشتو طرفم به

 :  شد می رد بودم زمین روی که من جلوی از تند تند کرد می موهاش توی

 ... خوره می بهم هم تو از... خوره می بهم اون امثال اونو از حالم... پریچهر مثل گهی یه هم تو-

 آره؟... داشت اون که نداشتم چی من مگه... بکنی من با کارو این تونستی طور چه تو

 چه.... بودم احمق قدر چه من وای... آورد جزوه که پسره اون پارک توی روز اون.... باران خوره می بهم ازت حالم دیگه

 ی همه.......  نکشتمت همینجا تا شو گم چشمام جلوی از برو.......  متاسفم خودم برای.مدت این تو بودم خر قدر

 بکشی رخم به هرزگیتو خوای می بزنی رو حرفا این اینجا بیا شد روت طوری چه...کن فراموش امشبم حرفای

 مسر که زد گوشم توی محکم سیلی..... من شروین....  نداشتم رو شدیدی این به برخوردی انتظار... رفتم سمتش به

  شایان تو به لعنت.... افتادم زمین روی و رفت گیج

 .... زد می موج چشماش توی تنفر... زدم زل چشماش توی بار اخرین برای

  بدم توضیح من نمیذاری اصال تو... عوضی شایان اون -

 اسمشو اما... کرد پاک شمارشو و گرفت ازم گوشیمو و ببری نداری حق اسمم دیگه....  هرزگیت دنبال برو شو خفه-

 . نبود الکی و جدید احساس یه این تونست نمی نه.  کنه پاک تونست می قلبم توی

 . کردم می التماسش باید بود شده تباه غرورم که من

 دارم دوست من شروین...خواستم نمی من خدا به... کنم می خواهش.. خدا رو تو شروین-

 بده دادمو بهت که حلقه شو خفه-

  نمیدم-

 باریدن ی اجازه غرورش... بود پوشونده رو ها اون اشك از ای هاله کردم سیاهش چشمای توی نگاهی بار اخرین برای

 عقب به.... دویدم و رفتم ها چمن سمت به من اما... بگیره رو حلقه تا بود آورده جلو دستشو.... نمیداد رو اونها به

 نزمی روی انداختم بهش نگاهی درخت پشت از.... رفتم عشق نیمکت طرف به دوباره....  بود نیومده دنبالم برگشتم

 تا کردم نگاش انقدر..... گرفت آتیش دلم.... کرد می پاک چشماشو اشك و بود گرفته بغل در رو زانوهاش بود نشسته

 و برداشتم رو کاغذی....  بارید می شدت به بارون.... شدم سوار  رسوندم ماشینم به خودمو اون از قبل.... رفت بلندشد

 .... نوشتم روش

 روز یه باش مطمئن...دارم دوست من که این به نبودم مقصر من که نکن فکر این به وقت هیچ... بزن هم تو زدن همه

 بتونی راحت تا میرم...  نیستم دیگه من چون... دیره خیلی روز اون شروین اما.... دارم دوست قدر چه میشه ثابت بهت

 اتواشک ندارم دوست.... نمیشه خالی وجودت از قلبم ابد تا بدون اینو اما...بگیری رو دیگه یکی دست و کنی فراموشم
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 آهو چشم نمیگن دیگه بشن دیده اگه که چشمایی...بشن خیس که چشماته حیفه...زنن می آتیشم که ببینم

 عزیزم بشی خوشبخت...قشنگه

 کردم حرکت شیراز سمت به و.....  شدم ماشینم سوار و گذاشتم ماشینش کن پاک برف زیر رو کاغذ هق هق با

 گرفتم سایه از رو آدرس و زدم زنگ... شیراز به رسوندم خودمو بدبختی هزار با... کردم می رانندگی داغون اعصابی با

 .بودن کرده عوض رو خونهشون آخه

 با تمگف نگهبان به بردم پارکینگ داخل رو ماشین بود قرمز مشکی نماش سنگ که شیك خیلی طبقه60 ن.ساختمو یه

 داخل برو:گفت بهم چپ چپ نگاه با و زد سایه به زنگ یه اونم دارم کار سایه

 بهم تعجب با نگاهی بیرون بود اومده بغلی واحد از که پسری زدم در و رفتم 24 طبقه به بیارم چیزی اینکه بدون

 . شد خونه وارد و  دوباره و انداخت

 پرید چهرهش از رنگ من دیدن با اما کرد باز رو در  همیشگی لبخند با سایه

 ؟........چرا تو باران-

 وسایه. ...کنم اطمینان بهش بتونم که کسی آغوش به.. داشتم نیاز آغوشش به کردم گریه و انداختم بغلش توی خودمو

 .بود کس بهترین

 قدران چون بود پر دلش اونم انگار... کردیم گریه هم با و نشستیم زمین روی در کنار... آورد داخل به منو حرفی هیچ بی

 .کنه گریه من ی گریه از بخواد که نبودیم صمیمی هم با

 بود چی هر... ساعت2 ساعت نیم گذشت قدر چه دونم نمی.... فشرد می آغوشش در سرمو و بود گرفته سردمو دستای

 سردی سکوت....  بود خودش مسائل درگیر ذهنمون.... بودیم شده خیره نامعلوم ای نقطه به و بودیم ساکت دو هر که

 حال رد قطار به نگاهش که بود دختری عکس...  افتاد بود کرده نصب سایه که جدیدی تابلوی به نگاهم....  بود بینمون

 به هسای بار این... کردم گریه دوباره و شد تازه منم داغ انگار تابلو اون دیدن با....  گلم مونم می منتظرت بود حرکتی

 خاطره به که کنم باور که نخواه من از..ها؟ میشه چیزیت یه خدا به باران نکن گریه: گفت و نداد ادامه سکوتش

 ... تابی بی انقدر خوانوادت

  ؟ بگم تونستم می چی گفت می راست... دادم تکون سرمو

  دیوار به بکوبونمش خوام می که کنه می درد انقدر سرم... بخوابم خوام می سایه بده حالم:  انداختم بهش نگاهمو

  ندارم زمین روی از مختو کردن جمع حال که نکنی کارو این خدا رو تو-

 . بودم دوخته چشم تابلو به سرد طور همون من اما کرد ای خنده بعد و

 نیاوردی وسایل-
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 ماشینه تو-

 خریدی ماشین-

  تولدمه کادو-

 داده؟ کی-

 بابا مامان و بزرگ بابا-

 بیارم وسایلتو برم بده سوئیچتو بابا حالت به خوش-

 بخوابم؟ کجا من سایه:گفتم گرفتمو سمتش به سوییچو

 بخواب بگیر راحت  کردم آماده برات خودمو کناری اتاق عزیزم بیا-

 میز روی ای ساده خواب چراغ و بود روش قرمز مشکی رویی با تخت یه....  بود ای ساده اتاق...  شدم اتاق وارد

 هپرد که بود تخت روی روبه  بزرگی ی پنجره... بود ای دیگه کنار هم سیاه صندلی و میز یه.  بود کناریش کوچیك

 دختری عکس طرحش و بود شده پهن زمین روی داشت الکی زمینه که کوچکی قالیچه  بود ست تخت رویی با هاش

 آسمونم...  بارید می نم نم بارون بود سرد خیلی هوا...  کردم باز رو اتاق ی پنجره....  داشت دوشت روی سبدی که بود

 دادم تکیه پنجره به سرمو....  کنی می گریه چرا پرسید نمی ازش کسی وقت هیچ  حالش به خوش کرد می گریه

 می غصه داشت شروینم... زد می جونم به آتیشی چکید می دستم روی که بارونی قطره هر....  بدم بیرون دستمو

 ازدواج النا با  بودم حاضر..... بکشه زجر من خاطره به نداشتم دوست... نمیشد کاش ای اما.بود شده عاشقم.... خورد

 یم منو کنه بغل رو من از غیر به یکی شروین اینکه...مردم می من نه زجر... بکشم زجر من و  بشه بخت خوش و بکنه

 .....  بود خورده میسکال چندین...  رفتم موبایلم سمت به شدن سرازیر دوباره اشکام...  کشت

 گرفت قبل از بیشتر دلم... نبود شروین از خبری....  بزرگ بابا و بابا بارم سی....  بود زده زنگ مامانم بار شیش و پنجاه

 .... بود شده آوا هم برق رعدو صدای با هقم هق صدای... 

 و...  گذاشتم هم روی چشمامو....   بخوابم تونستم نمی زیاد درد از کشیدم دراز تختم روی و کشیدم سرم روی دستی

 دستی... مردم کردم حس...  کشیدم عمیقی نفس... بود سیاه جا همه...   اومد در صدای.... کشیدم سرم روی رو پتو

 یا وزنه انگار شدم بلند تخت روی از سختی با....  بودم زنده هنوز من... کنم لمسش تونستم.... کشیدم صورتم روی

 ور در به کسی... بودم اومده کجا از اومد یادم بالخره گشتم واحد در دنبال.... بودن بسته سرم و پاهام به کیلویی چند

 . بودمش دیده اومدن موقع که بود همونی خورد گره پسر آبی نگاه با نگاهم که کردم باز رو در...رفت می

 .شدن بیدار خانم سایه-
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 کمکش پسره همون... باال بود آورده رو وسایلم...  گرفت آغوش در منو سایه... دختر کشتیم... خوبه حالت باران وای-

 قعاش سایه.... ها مبل حتی بود سیاه جا همه.... نشستند پذیرایی توی دوستش همراه به سایه اصرار به بعد و....  کرد

 .باشه داشته تونست می سرنوشتی چه یعنی.... زندگیمه رنگ چون گفت می خودش... بود سیاه رنگ

 . بودن کرده تعجب چی از دونستم نمی... کردن می نگام باز چشمهایی با پسرا

 ...باران نخوابیدی-

 ...  کنه می درد سرم....   بخوابم بخورم بده داری چی هر... زهرمار کوفت...  قرص... بخش آرام... مسکن-

 . دارن ضرر اینا نمیشه-

 ...نه شروین اندازه به اما بود خوشگل... کجا این کجا من شروین...  کردم آبی چشم پسر به نگاهی

 . سایه من بده... بهتر:  گفتم کردمو اخمی

...  ودب بزرگ بابا ی شماره اما رفتم سمتش به شروین اینکه عشق به....  شد بلند موبایلم صدای...  رفتم اتاق داخل به

 . قرص بیا باران... اومد سایه صدای

 و انداختم سایه به مشکوک نگاهی کردن قطع حرفشونو من اومدن با.. شدم پذیرایی داخل و...  کردم رها گوشیمو

 گرفتم دستش از رو قرص

 ؟ بدی جواب خوای نمی موبایلتو-

 و رفتم اتاقم به و خوردم آورد برام سایه که ای میوه آب لیوان با همراه را قرص.  ندارم حووصله...کن ولش... نه-

 توی دستش شروین...  شدم بلند خواب از وحشتناک خوابی دیدن با که بودم خوابیده قدر چه دونم نمی.... خوابیدم

 بد خوابای شب هر... بودم سایه ی خونه بود ای هفته دو....  بود پیشونیم روی سردی عرق...  بود النا دستای

 می فریاد و داد... بخوابه اون ذاشتم می نه خوابیدم می خودم نه...کشیدم می خجالت سایه روی از دیگه....میدیدم

 روی از.... بود خاموش موبایلم اما... چنده ساعت بدونم خواستم می... بردارم موبایلمو تا کردم لمس میزو روی... کردم

 دوباره.... نشستم تخت روی و...  کردم خاموش رو برق.... بود صبح 6 ساعت کردم روشن رو اتاقم برق شدم بلند تخت

 هب نباید... لعنتی شایان.... کاش کاش.... افتاد نمی اتفاق این کاش...  کرد می کار چی داشت االن یعنی.... شروین یاد

 یم باید خواست می رو من واقعا اگه شروین خوب...بودم کرده پیدا مردها به نسبت خاصی تنفر....کردم می فکر شایان

 شناسه می منو که اون اما... باشه گفته دروغ بهش شایان باشه پرسیده نکنه... چیه ماجرا پرسید می شایان از رفت

 رو ییها هالوژنی چراغ کشیدم کنار رو اتاق ی پرده....  تو به لعنت... کردی خراب شروینو فکر که پریچهر تو به لعنت...

 بود زانوم تا پنجره پایین.... ایستادم پنجره قاب توی خواب لباس همون با و کردم روشن رو بودن پنجره باالی که

 نهدو اشکام...دادم تکیه پنجره آهن به سرمو و گرفتم دستم با رو پرده... گرفتم بارون زیر دستمو و نشستم روش...

 می بهش باید اما...دونم نمی... چی از.... ترسیدم می... زد حرف سایه با شد می کاش... میومدن گونهم روی دونه

 ارهد حق خوب.. داشت من روی قبل از که شناختی با...  بود شده کنجکاو بیچاره... داد می گیر خیلی ها تازگی...گفتم
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 خاموش گوشیم اما....  غمگین آهنگ یه... بود کرده رو اهنگ یه هوای دلم....کردم تغییر خیلی دونستم می خودمم.... 

 فراموش ی خاطره یه رو شروین خواستم می... بود کرده آرومم....  زد می شیشه به که ضرباتی و بارون صدای... بود

 چشم....چشیدم رو عشق طعم بار اولین که مقدسی ی خاطره.. مونه می ذهنم توی همیشه که ای خاطره...کنم نشدنی

 کردم پاک صورتم روی از اشکامو....  نمیشم عاشق دیگه خاطرش به که مقدسی ی خاطره....  گذاشتم هم روی هامو

 ... کرد جلب رو توجهم صدایی...

 (انگلیسی ی لهجه با) جهان تابلوی قشنگترین-

 وری آر یو: گفت و داد تکون سری برام که دیدم پنجره قاب توی رو مسن مرد یه....  برگردوندم چپ طرف به سرمو

 . بیوتیفول

 بود قرار که زپارکی....  بود کرده رو شقایق پارک هوای دلم... اومدم داخل به و دادم تکون براش تاسف روی از سری

 خوانوادمو سمت به برگشت روی دیگه...  روزا اون گذشت زود چه....  شقایق... باشه آیندمون ی بچه روی اسمش

 می.. . فرستاد می پول برام مامان اما.... ببینمت خوام نمی دیگه:گفت که کردم صحبت بابا با بار یه فقط...  نداشتم

 ... بذارم کسی اختیار جسممودر راحت که نیستم دختری من دونست

 تو بیا-

 . تو بیا... بود غریب برام روزا این که چیزی... زدم سایه روی به لبخندی

 ؟ طوری چه-

 ... داشتم زحمت برات فقط مدت این... سایه شرمنده... مرسی-

 از بکنی برام کاری یه اگه فقط...دیگه هاست موقع این واسه دوستی:گفت و زد بهم چشمکی ؟ حرفیه چه این-

 میام؟ در خجالتت

 چی؟-

 ....کن تعریف واسم-

 ؟ بدونی مهمه واسهت:  گفتم و دوختم بهش و غمگینم نگاه-

 ... شاید.... منی خوب دوست تنها تو....  خیلی آره-

 ؟... چی شاید-

 .کنم تعریف برات بعدا بذار-

 با هم کنار سایه منو و بود صبح 4ساعت....کردم تعریف براش چیزو همه.... بیان راحت اشکام تا بستم چشمامو

 . بود برده خوابمون خیس چشمایی
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************************** 

 شد وارد ناراحت خیلی سایه... کردم باز درو اومدم بیرون آشپزخونه از در صدای با... گذشت شب اون از هفته یه

 . کشید سرش روی از شالشو و انداخت مبل روی کولهشو...

 سایه؟ شده چی-

 باشیم؟ دیگه ی خونه یه دنبال باید هیچی-

 چرا؟-

  پیشو پول کنی دوبرابرش باید  گفته مرتیکه-

 ؟ قدر چه یعنی-

 میلیون سی-

 ؟ زیاده خیلی اینکه ملیون سی-

 ؟ دیگه جای یه بریم باید-

 ... خوبه اینجا اما-

 کرد؟ میشه چیکار خوب-

 ! کنم جور بتونم شاید من-

 اصال.  مهمونی اینجا تو دیوونه نه -

 . بمونم پیشت همیشه واسه بخوام شاید-

 . میشه خوب قدر چه دونی می.....  کرد بغلم جیغ با بعد کرد تعجب اول... بودم العملش عکس منتظر

 طال و سکه تولدم روز بخواد دلت تا... دارم انداز پس تومن هشت من بریم بیا... بمونم پیشت دارم دوست من آره-

 . برنداشتم من که فرستاده پول مدت این هم مامانم....  بفروشیمشون بریم گرفتم

 .بخوریم بیرون شامو بریم شو آماده برو پس بشه جور کنه خدا-

 . شم اماده میرم پس باشه-

 کردم سر  مشکی شال.  پوشیدم رنگی ای سرمه مانتوی و لی شلوار و آوردم بیرون کمد توی از مشکیمو پالتوی

 خونه از سایه با همراه و....  گذاشتم دستیم کیف داخل و برداشتم رو طالها تمام... کردم پام هم رو مشکیم پوتینای

 . رفتیم بیرون
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  بفروشم تونم می ماشینمم: گفتم انداختمو ماشین به نگاهی پارکینگ توی

 کنم جفتمون نام به باید هم رو قولنامه  داریم نیاز ماشین به نه-

 . دارم قبول رو تو من کنه نمی فرقی:  گفتم زدمو روش به لبخندی

 هستم تر راحت من طوری این نمیشه اما عزیزم مرسی-

  راحتی جور هر-

... برام بود بخش لذت مستقل زندگی...  نیاوردم خودمو طالهای چرا خوردم افسوس ومن فروختیم رو ها طال ی همه

 شد ملیون 22 تازه پولمون...  کرد می انتخاب برام مامانم لباسامو حتی که عمری از بعد...بایستم خودم پای رو اینکه

 یم زنگ مامان به باید داشتم کم ملیون چهار.  برداشتیم هم رو اونها که بود گذاشته پول مقدار یه حسابم توی مامان

 ... داد نمی اجازه غرورم اما... زدم

 داده؟ مهلت قدر چه-

  ماه یه-

 ؟ کرد درستش کردن کار با بشه شاید-

  نیستم راضی اصال روحیهت این با تو نه-

  نمیره سر حوصلهم طوری این اتفاقا-

 بدی تحصیل ادامه باید... دام می انجام رو دانشگاهم کارای بودم تو جای من-

 .کنن پیدام خوام نمی-

 نبالمد بخوان که باشم ذهنشون توی اصال بود ممکن یعنی...  کرد بهم معناداری نگاه بعد و گرفت متفکری حالت سایه

 . بگردن

 بگیر شروین از خبر یه باهات میکنه رفتار طور چه اون ببین... بزن حرف باهاش مامانت به بزن زنگ باران میگم-

 هستش؟ حالی چه در ببینیم باید....

  باشه-

 ... گرفتم رو مامان ی شماره... نشست کنارم سایه... برداشتم موبایلمو

 االن؟ کجاست-

 . باشه قبل مثل برنامهشون اگه... نیست خونه بابام خونهست-
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 کردم؟ می کار چی باید میزد حرف بد باهام مامنم اگه... داشتم استرس

  بفرمایید بله-

  نکرده نگاه شماره به بود معلوم....  پیچید گوشی در مامان حال بی صدای-

 .... باران منم مامان-

 قه صدای.... میومدن یکی یکی اشکام... کردیم می نگاه بهم من و سایه....  بود کرده سکوت مامان... بود اسپیکر روی

 . پیچید گوشی در مامان هق

 .نکن گریه خدا رو تو  مامان-

 .... برگرد شده که هم بزرگت بابا خاطره به... بده حالش بابام... میرم می غصه از من... باران کردی کارو این چرا-

  تونم نمی-

 شبا... نیستی من ی بچه دیگه تو میگه که نکن نگاه رو بابات...کنیم زندگی تو بدون تونیم نمی خدا به  باران...چرا-

 ...کنه می گریه

 . کردم می هق هق مامانم پای هم منم

 .دارم کارت... مامان کن بس-

 .بگو چی؟-

 . خوام می پول یکم-

 ؟ چی برای-

 دارم کار-

 .کنی می زندگی کجا تو بدونیم بذار حداقل اما کن جدا ما از خونهتو اینجا بیا-

 خدافظ...  مامان نه-

  بپرسم شروین از که خواست می ازم دست حرکت و اشاره با سایه

 باران-

  مامان بله-

  خوای می قدر چه-
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  تومن ده-

 ...! فقط... باشه-

 چی؟ فقط-

 . میدم قول... نگم کسی به میدم قول... بزن زنگ بهم-

 راحت خیالت خوبه جام من... مامان باشه-

 اومد دوباره مامان هق هق صدای

  بهناز و الی از خبر چه مامان-

  کنه نمی باور المیرا.... اتریش رفتی گفتیم همه به هیچی-

 .نمیرم جایی خدافظی بدون میدونه... شناسه می منو... اون-

 بپرس اون از:گفت آروم و...  گرفت بازوم از نیشگونی سایه

 ؟ چی جات...هست خوب غذات باران-

 . دارم انیجا داشتم که رو زندگی همون... خوبه چی همه-

 کجایی؟ بگی خوای نمی-

 خبر چه شروین از بپرسم شد نمی روم ؟ خبر چه دیگه مامان.... نه-

 مامان هق هق صدای...میره می بزرگت بابا نیای اگه... نیست خبری هیچ-

  من سکوت

 بزن زنگ بهم... باران--

 ؟ نکرده عروسی آوا-

 گرفته عروسی چه دونی نمی... بود خالی خیلی جات... النا عموش دختر با بود شروین عروسی پیش روز چند اما... نه-

 ... بودن

 . شد جدا ازم و گریه زیر زد سایه

 خدافظ... زنم می زنگ بهت مامان-

 خدافظ-
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 چه دونست می نیومد کردنم اروم ای ب هم سایه حتی... کردن گریه به کردم شروع و انداختم زمین روی موبایلمو

 رفتم حال از و شدم بیهوش اینکه تا کردم گریه انقدر.... دارم حالی

 هم رو دیگه نفر چند ی سایه... زد می صورتم روی محکم سایه... داشتم صورتم روی سوزش احساس شد سرد  صورتم

 .... رفتم حال از دوباره... نشد اما بگم چیزی خواستم... میدیدم

 کردم تقال اما... نداشتم رو دستم دادن حرکت حس... بود داغ بدنم... کردم باز چشمامو... خورد مشامم به عطری بوی

 مصورت روی یکی گرم های نفس...   تونستم بالخره.... کردم صرف انرژیمو تمام.... بدم حرکت دستمو تونستم نمی....

  شد می حس

 سایه زا دیگه... ببینم تونستم می اطرافمو...  بود پسره همون رفت تاریك سایه اون....  کردم گریه دوباره شروین یاد با

 ... شد ظاهر سرم باالی سایه.... کردم می سرما احساس...  نبود خبری اجسام

 انداخت روز این به رو تو که شه مرگت پیش الهی: گفت کردو نگاه بهم گریونش چشمای با

 شدم خوشحال...مردم کردم حس... نگو طوری این-

  نزنید حرف طوری این-

 ...  انداختم پسره اون به خشم با نگاهی

 ....زدم نمی زنگ مامان به کاشکی دیشب... بشینم خوام می سایه-

 دونم می... نداره ارزششو خدا به... نیست حالیت خودت....  کردی تب بیماری که روزه نه االن تو دختر!!!  دیشب-

 . دیگهست یکی مال اون....  کرده ازدواج خوب... اما... داری دوستش

 سایه مبود زده که فریادی از...بشنوم چیزی خوام نمی... ککککککککن بسسسسسسسسسسسسس. سایه کن بس-

 ...  درک به...  دونست می چیزو همه پسره یعنی.... بودن کرده تعجب پسره اون و

 . پسره چی هر به لعنت

  شد هق هق به تبدیل گریهم

 برم دبای من.... عوضی شایان اون.... بهش بدم توضیح نذاشت حتی...  کرد اطمینان نمیشه کس هیچ به بینی می سایه-

 ..  بیرون کنه پرت منو خواد می میاره فشار بهم داره دنیا انگار.... 

 از خودمو...  نامرد...  کرد خودشو کار بالخره لعنتی النای اون...  خوره می بهم ازش حالم... باز هوس اون... متنفرم ازش

 ... رفتم دستشویی داخل به و....  کشیدم بیرون سایه بغل

 . کوبید می در به سایه
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 کن باز باران-

 مهه که کسی.. شروینم کنم باور طوری چه...ندارم کششو دیگه...کنم تحمل تونم نمی... بمیرم خودم درد با بذار برو-

 نکهای بدون... دیگه یکی با رفته زده حرف عشق از گوشم توی عمر یه که کسی... شده دیگه یکی مال حاال زندگیمه ی

 حین در برداشتم تیغ یه و رفتم میذاشت تیغ سایه که جایی سمت به...  بمیرم بذار...باشم داشته تقصیری من

 روی طالییم موهای....  انداختم خودم به آینه توی از نگاهی.... بریدم دستمو....لرزیدن می دستام چون برداشتن

 تهبرداش ترک کوچیکم لبای...  بود سیاه و بود رفته گود پاشون چشمام... بود زرد صورتم.... بودن شده پخش صورتم

 ودب پیچیده فضا توی سایه های التماس و در شدن کوبیده صدای....  بودم شده زشت خیلی.... بود درهم ابروهام....  بود

  عشقم کنم نمی فراموشت وقت هیچ....  کردم زمزمه لب زیر....کردم می هق هق....  گرفتم باال سرمو بستم چشمامو...

 سایه:گفتم بلند صدای با و برگشتم در سمت به... 

 . کن باز رو در توروخدا...  جانم-

 بهش...  باشه خوشبخت خوام می... کنه ول اونو خوام نمی االنم... بودم وفادار بهش عمرم آخر تا من بگو بهش سایه-

  شد مرگت پیش باران بگو... بود عاشقت باران بگو

 کن باز خدا رو تو باران-

 . داشتی دوست داشتم دوست من که انقدر منو هم تو کاش....  کردم زمزمه لب زیر

 دستمو خدا انگار...بردم لذت االن اما... خورد می بهم حالم دیدم می خون وقت هر....  کردم حس دستم روی سوزشی

 . باال کشوندم و گرفت

 . نفهمیدم هیچی دیگه و افتادم زمین روی

******************** 

 مردم کردم فکر اولش شدن واضح تصاویر... بود تار جا همه کردم باز چشمامو...  کرد می نوازش رو صورتم گرمی دست

...  رفت می سرم ی لوله توی  داخلش مایع قطره قطره... بود شده وصل تازه انگار خورد سرم به چشمم... نه بعدش اما

 مبود بیمارستان تخت روی خاطرش به که االن تا آشناییمون اول از...  گذشت می فیلم یه عین چشمم جلوی چیز همه

 . داشتم دوست موجودتو این من قدر چه من خدای...

 . دیوونه ی دختره... نکن گریه انقدر کن بس باران-

 . شروین عشق از اما دیوونهم آره-

****************************** 
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 می زجر و موندم می باید... بود دنیا به عمرم انگار....  موندم زنده صورتی به بار هر اما زدم تیغ رگ هم دیگه بار سه

 باغ یه توی.... بوده حال خوش هم خیلی شروین مامان ی گفته به...  گذشت می شروین عروسی از چهارماه...  کشیدم

 شروین که بود روزی آبان ده کردن می زندگی هم شروین ی خونه همون توی و...  بودن گرفته رو مراسم بزرگ خیلی

 .... من زندگی نحس روز... کرد عروسی

 بودم قبل روزای از تر افسرده من...  بود گرفته رو عید هوای و حال جا همه و بود اسفند...  رفت می گرمی به رو هوا

 . نداشتم رو حالش و حس من اما بدم تحصیل ادامه من که کرد می اصرار سایه...   قبل از تر الغر...

 . گرفت زن چرا ببخشید آخ آخ... کرد شوهر شروین چرا بگی و گوشه یه بشینی عمرت آخر تا که نمیشه بالخره-

 ؟ کنی می نگاه طوری این چرا...  کردم نگاش چپ چپ

 داره؟ کار چی تو با شباهنگ پسره این-

  شده عاشقم-

  میگه دروغ اینم شه گم بره....  شدن تداعی ذهنم توی شروین آرمینو حرفای دوباره... شده عاشقم هه-

 دارم دوستش منم اما-

 بهش داری دوستش خیلی اگه اما میگن دروغ همهشون:  برم خواب اتاق سمت به تا شدم بلند و کشیدم عمیقی نفس

 بگو رو بله

  نمیشه-

 چرا-

 بگم تونم نمی-

 شدم؟ غریبه من دیگه: گفتم سمتشو به برگشتم

  حرفیه چه این نه-

 چرا؟ بگو پس: گرفتم دستشو و نشستم کاناپه روی رفتم نزدیکش

 کنم؟ تعریف برات زندگیمو داستان باید یعنی-

  آره-

 ... من.... کردم فرق گذشته با من ؟ نشه خراب بهم نسبت فرکت میدی قول-

  بهم بگو-
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 . کردم درست آمادست.. بیاری قهوه تا دو میری-

 .آوردم قهوه تا دو و رفتم آشپزخونه سمت به گرفته...  باشه-

 . بیا-

 باران مرسی-

  گرفت سمتم به نگاهشو نشد متوجه که بود خودش تو انقدر اون اما... زدم روش به لبخندی

 عیاش فرد یه بابام... مو و پوست پزشك بابا و بود دندانپزشك مامانم....  شدم اطرافم متوجه... بود سالم ده همهش-

 فرد هی کردن می تعریف فیسش از کوچیکی از چون هم مامانم... بود گرفته کنندهش خیره زیبایی خاطره به مامانو بود

 . دادیم سر بلندی ی خنده...  نیا من دنبال گفت می... ک  به بود راضی خود از خیلی که بود اومده بار مغرور کامال

 هب که من کن فکر حاال... نیا من دنبال گفت می اون به گفتم می داشتم آره: گفت و کرد مزه مزه قهوهشو... بگو خوب

 . نداشت قبول هم رو بودم بچهش عنوان

 هب که بابا.. بودم اضافی من وسط این...  خواستن می همو اوالش بودالبته عاشقش مامان و داشت جذاب ای قیافه بابام

 نپشیمو ازدواجش از سگ عین کرده انتخابش چی برای بابا دید وقتی مامانم... پیچوند می رو خونه مختلف های بهانه

 من اینکه تا... گذشت خالصه.... خواست نمی منم... هم رو ریخت خواستش می قبال که همسایهشون پسر با و شد

 وپت وضعمون اینکه خاطره به دوستام... نداشتم کم چیزی مالی نظر از داشتم شدیدی محبت کمبود...  شد سالم هفده

 شد جدا بابا از مامان... باشم اونا جای حاضرم من دونستم نمی... بود تیره باهام رابطهشون..کردن می حسودی بهم بود

 می همه...  زد نمی حرف من با کسی اصال دونی می....   کرد نمی فرقی هیچ...کرد شروع رو خوبی زندگی پسره اون با و

 ودب شده بدبختی هزار با نداشتم درس به نیازی...  اضافیم که بود شده ثابت بهم خودمم حتی... اضافیم من دونستن

 . گرافیك ی رشته... گرفتم دیپلم

 خوره نمی درد به که پول زشته قیافهت گفتن می بهم دوستام...  بود خودم کار توی سرم... داشتم دوست رو طراحی

 ... 

 با.... ساده قلمی بینی... کوچیك ای غنچه لبای و مشکی فر موهای و برنزه پوست...  انداختم بهش عمیقی نگاه

 تداش بلندی قد  بود پر تو درشتش بندی استخون خاطر به  هم هیکلی... پهن ابروهایی و ای قهوه و کشیده چشمایی

 . جذاب خیلی بود جذاب بیشتر  اما بود خوشگل  داشت سکسی هیکل کلهم  پره تو الغر گفت شد می

 دیگه داشتم محبت کمبود خوب...  بیام پسرا چشم به تا بزنم خفن های تیپ کردم می سعی... بودم باخته خودمو

 .کنن اینا بذار گفتم نکرد محبت که بابام...
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 از دوستات شاید کردم نمی فکر این به خر من اما بود  زشت خیلی...  بود روزبه اسمش اولیش:گفت کردو ای خنده

 به سپ زشتم منم زشته روزبه چون کردم می فکر باالترازایناست خیلی لیاتقتت تو و زشت میگن بهت حسادت روی

 .زشتم میکردم فکر...  بودم گذاشته دلداریشون حساب رو اما نمکی با بودن گفته بهم نفر چند... خوریم می هم درد

 لیخی روزبه این اما...  نمیدادم رو کس هیچ به... نکنه نگاه بهم کسی بود محال زدم می من که هایی تیپ اون با خالصه

 می اولش....  شد شروع این از چی همه... کردم می رد اینم کاش میگم کنم می فکر که االن میدونی...  داد گیر

 بد انقدر...  گرفتم شماره ازش تجریش بازار تو...زدم زنگ بهش بالخره تا دادم فحش خودم به انقدر اما... ترسیدم

 اهاشنگ خیلی وای چشماش...  که بود آورده در بازی الشخور انقدر ولی نبود بد ای قیافه میدونی.... نگو که بود ترکیب

 . بود ترسناک

 من اما کرد التماس کلی..  کنم تموم باهاش بذار کاریه چه گفتم اینکه تا کردم می فرار ازش ترسیدم می ازش چون

 می الشخور...  بود موزی مارمولکای اون از اما...  بود متشخص خیلی بود پیام دومی شدم گرم کم کم...نکردم قبول

 ...  خالی خونه ببره منو خواست

 . بود گرفته خندم کردنش تعریف ی نحوه از منم خندید و زد برداشت میز رو از که سیبی به گازی

...  خرم من بود کرده فکر عمش جون.. ترسم می تنهام گفت می.  نرفتم باهاش که بود حالیم انقدر شکر رو خدا

 ؟؟؟ نداشت حیف ولی نگو که بود خوشگل انقدر اخ... بود سهیل بعدیش

 ؟ چی-

  اخالق-

 خوب-

 .ننشست دلم به اما بود حال با... بود رضا علی بعدیش... زدیم بهم دیگه هیچی-

 خوب-

 ... همه و بقال پسرعباس و تقی و نقی و اکبر اصغرو بهمنو بهرادو و سینا شهروزو پیمانو طور وهمین-

 عکسی... بودم نوشته توش رو همه اسم داشتم رسید سر یه بود اینجا جالب... نداشت مرز حدو که داشتم رفیق انقدر

 آتیشش آخرم... موندن نمی یادم بازم.... هستن کی بمونه یادم تا نوشتم می ازشون چیزی ای خاطره تلفنی شماره یا

 .... شدم پاک انگار زدم آتیشش... رو سررسیده زدم

  سایه هستی کی دیگه تو بابا-

 هن قبل مثل شن دور ازت که سرد خیلی نه... کرد رفتار طوری چه باید بودم فهمیده دیگه....بگم بذار رو اینجا حاال-

 . خالی خونه ببرنت بخوان که گرم خیلی

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

 خوب-

 ذهنشو شد نمی شد نزدیك بهش شد نمی کردی می کاری هر... داشت جالبی شخصیت...  شدم دوست سعید با زدو-

 . کردم می اسکول بیشتر نداشتم نیازی چون تیغیدم نمی اصوال من... خوند

 یخیل قیافهش... کن اذیتش گفت می بهم حسی یه اما.. زدم می بهم باهاش بود ای دیگه کسه اگه... شد نمی رو این اما

 کم کم...  داشت عادی خیلی ی قیافه سعید اما....  عادیم...  نیستم زشت همچین بودم فهمیده من و بود معمولی

 مد رفتم...  نیومد قرار سر گذاشت قرار باهام سری یه... رفتیم بیرون هم با چندبار نمیداد محلم اصال...  شدم عاشقش

 .ماشینه توی دختره یه با کهدیدم خونهش

 قیهشوب کن صبر: گفت که برم شدم بلند... بذارم تنهاش دادم ترجیح....  فکر تو رفت پیش لحظه چند عکس بر سایه

 بگم بهت

 .کنم ناراحتت خوام نمی-

 نداره اشکال-

 نشستم جام سر دوباره

...  کردم می ولشون کردم می خودم ی شیفته رو اونا... شدم متنفر مردها ی همه از... کنم فراموش نتونستم سعیدو-

 . خوردن بدی شکست زدن رگ خاطرم به تاشون دو

 ی بچه خیلی...  بود خودم ی رشته هم... شدم دوست پسره یه با آخریا اینکه تا....  بود شده سنگ از دلم... من اما

 گفت یچیز یه که بزنم نارو یکی این به خواستم...  بابام عین یکی بودم شده نبودم سابق سایه دیگه من... بود خوبی

 . اومدم خودم به که

 چی؟

 مرفت دانشگاه به...  کردم جدا بابام از خونهمو و برداشتم پول مقداری که بود این...کمتری هم حیوون یه از تو گفت-

 . نشد باز زندگیم توی پسری هیچ پای دیگه... اینجا به رسیدم اینکه تا... کردم کار

 ؟ شدی شباهنگ عاشق ها وآخری-

 شدم عاشقش هم جور بد آره-

 میدونه نوشتتو سر-

 بیام تا کنی آشتی بابات با باید میگه شباهنگ...  شده آدم انگار برگرد که داده پیغام برام بابام... چیزو همه-

 ...  خواستگاریت

 چیه؟ رشتهش شاهنگ-
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 . آخره سال....  خونه می پزشکی-

 میک....  کن آشتی باباتم با... خوایش می که هم تو...  بدی دستش از حیفه...  داره دوستت فهمیدم نگاهاش از... خوبه-

 . دختر کن فکر

:  تگف سایه که بیرون برم خواستم...   زدم سیاه تیپ همیشه مثل...  بیرون برم که شدم آماده و رفتم اتاقم سمت به

 شده اماده که خورد شباهنگ و امید به چشمم کردم باز که رو در اومد تا موندم منتظر ربعی یه...  بیام منم کن صبر

 احوال کننده کسل مراسم از بعد...  خورد خندشو که انداختم سایه به چپی چپ نگاه داشتن لب رو لبخندی و بودن

 ...    رفتیم پایین طبقه به شدیمو آسانسور سوار همه پرسی

 . بخوریم شامو تا رفتیم رستوران یه سمت به و بود رنگ سفید پرشیای یه شدیم  امید ماشین سوار

 چهرهم از غم اما...  خندیدم می همراهشون ام اضافی من نکنن فکر اینکه برای... خندیدن می و گفتن می تایی سه

 ....  بارید می

 روهایاب و تیره پوست.... بود ایستاده سایه کنار شباهنگ... شدیم شیك خیلی رستوران یه وارد و کردن توقف بالخره

 ردک پارک رو ماشین بالخره بیاد هم امید تا بودیم منتظر همه.....  داشت قشنگی و مردونه ای قیافه...  داشت پیوندی

 خیلی هیکل.... بودم معذب رفت می راه کنارم اینکه از....   هم کنار هم امید منو افتادن راه جلوتر سایه و شباهنگ...

 . شروین برعکس داشت الغری

 شباهنگ و سایه...  کردیم انتخاب رو میزی....  بود شیك خیلی بیرونش مثل هم داخلش....  شدیم رستوران داخل

 . امید و سایه کنار من و نشستن هم کنار

 و سهند برای حتی... بود شده تنگ براشون دلم قدر چه... انداخت می هومن یاد منو بود ای مزه با خیلی پسر شباهنگ

 . آوا

  انداختم امید آبی چشمای به نگاهی... خانم باران-

 بله-

 . دادیم سفارش همه کنین می میل چی-

 خورم می منم خورید می خودتون که چی هر-

 ؟ داری دوست مرغ با پلو زرشك حاال تا کی از تو: گفت کردو ای خنده سایه

  نداره اشکال:  گفتم زدمو لبخندی

 بگیرم جوجه هم شما برای خورید می اگه دادم سفارش کباب جوجه من-امید

 . باشه:گفتم و دادم تحویلش زورکی لبخندی
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 توی... خندیدم می فقط من و کرد می دخالت سایه وگاهی میذاشتن هم سربهسر امید و شباهنگ بیارن رو غذا تا

 .شدم آفریده غم برای فقط من که انگار...دونستم می اضافی خودمو.....  کردم می غریبی احساس شادشون جمع

 ؟ ساکتید انقدر همیشه شما-

 .کنه می لقمه یه منو طور چه خونه تو ببینی نیستی... نگو وای وای: گفت  زد امید روی به لبخندی سایه

 .خونه میریم خانم سایه: گفتم و زدم لبخندی

 . امید نگفتم-

 . خانم باران بدید نشون چشمشو یه-

 دادن جا مشغول ها بچه و آوردن رو غذاها لحظه همون.... افتاد پدرام به چشمم که برگردوندم سرمو دزم لبخندی

 ... بود شده شل دستام... شدن میز رو ها بشقاب

  دیگه بخور باران-

 . میومد باال سختی به نفسم....  بود چشمام جلوی فیلم یه عین گذشته...  لرزید می دستم توی قاشق

 شده؟ چیزی باران-

 ... دیدم قدیمیمو دوستای از یکی فقط... فقط...  نه:  گفتم و دوختم سه هر به گذری نگاهی

 . شد خوردن غذا مشغول و انداخت باال ابذویی سایه

 ... نداشت تمومی که بغضی... بدم فرو چندسالو این بغض تا خوردم غذا قاشق تا چند منم-

 زدیم رستوران از باهم... زد می شور دلم...نبود پدرام از خبری شدیم بلند میز سر از همه شد تموم کذایی شب اون

 چهار جمع به نگاهی پدرام....شدم پدرام ی سینه به سینه رستوران بیرون.... کرد حساب رو میز شباهنگ...بیرون

  سالم:گفت کردو نفرهمون

 اینجا تو... سالم-

 ...  که شروینه ی درباره مهمی موضوع یه...کردم می دنبالت دارم ماهه چند.... دارم کارت آره-

  بشنوم ازش حرفی خوام نمی-

 ... بزنم حرف باهات خوام می گفتم-

 ... بینید می اگه خانم باران-

 میام منم برید شما خان امید نه: گفتم و دادم تکون سری-
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 . مونیم می ما باران نه-

 از شاید... آورده ازش خبری چه بدونم خوام می بگم دروغ چرا... نداره باهام کاری:گفتم کشوندمو ای گوشه رو سایه

 .شم خبر با شروین زندگی وضع

  کردند سکوت...  رفتیم پیششون سایه منو قتی و بودن شده آشنا پدرام با امید و شباهنگ

 . ها بچه بریم-

 به و کشید دستمو.... بود کرده گیر من روی نگاهش وپدرام رفتن سایه دنبال به متعجب هایی نگاه با امید و شباهنگ

 . برد بود نشسته که میزی سمت

 .نشست اونم.... نشستم....  کشید عقب روبرام صندلی

 . بودم شده کالفه....  کرد می بازی دستش توی لیوان با

 پدرام بزن حرف-

  ؟ شدی الغر قدر چه-

 ردک می جرئت طوری چه داشت پدرام که هیکلی با دونستن نمی.... میداد عذابم بود نزدیکمون که پسر یه خیره نگاه

 .....کنه نگاه

 اشینشم سوار و رفتیم بیرون...  دویدم می تقریبا دنبالش به... بیرون بریم بیا:گفت کشیدو عقب صندلیشو  پدرام

 . رفتم می دنبالش گفت می جا هر... که طوره چه شروین زندگی بدونم که بودم این هول انقدر...شدیم

 منم دش وپیاده کرد پارک ای گوشه رسیدیم پارک یه به بالخره بود فرما حکم سنگینی سکوت شدیم ماشینش سوار

 کرد رصب رفت که جلوتر زد قدم اروم رستوران توی برعکس و زد دزدگیرو بستم ماشینوکه در...شدم پیاده دنبالش به

 ....  نشستیم نیمکت یه روی..... بهش برسم منم

 زل بهم و گذاشت صندلی گاه تکیه روی دستشو کرد روشن سیگاری....   بودیم نشسته نیمکت از ای گوشه کدوم هر

 تحت تا بزنه حرف طوری چه دونست می و داشت بمی صدای.... کردم می حس صورتم روی خیرهشو نگاه... زد

 . بگیرند قرار تاثیرش

 گشتم؟ دنبالت قدر چه دونی ؟می دختر تو بودی کجا-

 ؟ کردی پیدام طوری چه-

 فتن دروغ دونستم می من اما.. تحصیل ادامه واسه اتریش رفتی گفتن اینا مامانت.  گفت نمیشه که رو چیز همه-

 بگو حرفتو-
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  میاد بدت من از-

  بیاد بدم باید چرا-

  شروینم دوست منم چون-

 . نمیاد بدم شروینم از من... نه-

  شروین از بیشتر خیلی... دارم دوست من باران-

 ... کردم پاک اشکامو.... داره دوست منو قدر چه لعنتی اون دونی می کجا از تو: گفتم آشکاری بغض با

 ...  داد تکون سری.... کرد بهش نگاهی... کشید دستمو بکشم دستمو بخوام اینکه از قبل ببینم دستتتو-

  بزنی رگ براش بخوای تو که داشت ارزششو لعنتی اون یعنی: گفت فریاد حالت با

 شده زندگیم ی همه اون... داشتم دوستش قدر چه من دونی می کجا از تو...  زدم که داشت حتما:گفتم فریاد با منم

 پدرام بود

 ....  خورد سر صورتش روی سرکشی اشك قطره....  داد فشار دستموبیشتر کرد آروم صداشو

 شب هر...  کنم فراموش تونم نمی چشماتو باران.... دارم دوست بیشتر شایدم اندازه همون رو تو منم چون فهمم می-

 حس یه این باران... داد قرار خودش تاثیر تحت منو که هستی دختری تنها تو...دارم دوست من... بینم می خوابتو

 خودش با بار چند روزی شروین حتی که... کنم درست برات رو زندگی بذار کنم می خواهش.... نیست جدید

 این... نزده سر من به چندماهه... داره النا با خوبی زندگی شروین... برگرد من با بیا باران....کردم نمی ولش کاش....بگه

 ؟ چی یعنی میدونی

 بدونم چیزی خوام نمی: گفتم و کردم پاک رو میومدن پایین اجازه بدون که اشکامو

 نزدیك بهش کس هر از که منی زنه نمی سر من به ماهه چند اون...  زدی رگ کی برای بگم بذار... بگم بذار لعنتی نه-

 ردهک فراموشت اون....بریم هم با بیا...نداره سوختنو همه این ارزش اون برگرد بیا... برادر دو گفتن می بهمون....بودم تر

 . کنم فراموشش تونم نمی من.... پدرام نه-

  نداره اشکال-

  متنفرم همهتون از... همین کنی تصرف منو جسم خوای می فقط تو-

 خوامت می بازم نزنم دستم بهت اگه که عزیزی برام انقدر!  کنی می اشتباه نه-

 هب هم  کرده فراموشت شروین گفت واینکه....  کنار یه به پدرام حرفای ی همه....دویدم پدرام به توجه بی و بلندشدم

 .کردم گریه سایه ی خونه وتا....  شدم سوار کردم بلند ماشین یه جلوی دست...   کنار یه
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 هک بودم خشنود بابت این از من و نبود خونه سایه... برد خوابم خوردم که قرصی تا چند با...  داشتم شدیدی سردرد

 . بینه نمی وضع اون با منو کسی

 یاد.... میداد بهم خوبی احساس سرد آب...  گرفتم گرمی آب دوش...  شدم بلند خواب از که بود ظهر دوازده ساعت

  شروین... نمیدام هم رو تلفناش جواب زدم نمی زنگ بهش بودکه ای هفته چند افتادم مامان

 که گفت می... کرد می عاشقانه ی زمزمه گوشم توی که شروینی....دنیا داره بدی رسمه چه واقعا... کرد فراموشم چرا...

 .... کنه می زندگی خرم و خوش اون با و کرده فراموش من حاال... میاد بدم النا از

 در حرصشو باید گفت می راست پدرام بخوره رو داشتنم حسرت که کنم کاری باید....  کنه می کیف منم ضعف از البد

 حین بستم رو آب دوش....  نیومد خوشم تصورشم از اما... کنم قبول پدرامو ازدواج پیشنهاد بود طور چه... میاوردم

 هک هرچند...کردم فراموشش که فهموندم می بهش منم باید گشتم برمی باید... شد زده ذهنم تو ای جرقه کردنم خوش

 .... اما نبود راست

 اهینگ سنگینی...  توش ریختم وار شلخته ولباسامو...  بیرون آوردم چمدونمو که بودم هول انقدر... پوشیدم لباسامو

 . کرد می نگاه من تعجب با و بود ایستاده در چارچوب توی سایه.... کردم حس رو

 .کردم خالی چمدون توی رو ها کشو... چمدون توی ریختم لباسامو بهش توجه بی

 چته؟-

 میرم دارم-

 کجا؟ سالمتی به-

 . تهران-

 ؟ خبره چه-

 می ثابت بهش حرکاتم با یعنی...کردم فراموشش که میگم بهش اونجا میرم بسه بازی گربه و موش این دیگه هیچی-

 ... خوامش نمی دیگه کنم

  بارااااااااااااااااااان-

 سازم می برات رو زندگی بهترین من گفت می.... کرده فراموشت گفت می پدارم... بود شده دار بغض صدام...  چیه-

 کن فرامشو اونو

 . کدرم می تورش نبود شباهنگ اگه بود ای تیکه خوب: گفت و گرفت گونهم از ای بوسه نشست کنارم سایه

 میگی؟ چی تو میگم چی من سایه کن بس اه-
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 نیست؟ صمیمیش دوست مگه-

  چرا-

 . کن داغش خوب-

 کنه نمی فرقی براش... خواد نمی منو اون... طوری چه-

 ....  نزدیکی بهشم اونطوری...  میشه که حسودیش... دیوونه چرا-

 کنه قبولم بابام کن دعا... طوره چه اونجا اوضاع ببینم اونجا برم بذار... میگی راست آره-

 میشه جور ایشاهلل-

  خورم می بابام از رو کتك-

 بودم کرده عادت بهت پیشم برگردم بود سختت اگه برو.. آدمن چیز همه آدم پدرومادر عوض در... نداره اشکال-

 . کردیم گریه هم اغوش در هردو و بغلش پریدم بعد....

**************************************** 

 یدام روز همون...  کرد عقد شباهنگ با.... دل ته از نه اما کرد آشتی باباش با بالخره....  کنم صبر سایه عقد تا قرارشد

 خوام می رو دیگه یکی گفتم منم که کرد خواستگاری ازم مستقیم غیر

 .... بزن زنگ بهم رفتی باران-

 بگید بهمون داشتید نیاز کمك خانم باران-

 . اینارو میگید هی حاال تا صبح از شدم خسته ها بچه-

  نگرانتیم خوب-

 گیرم می دلشوره اینطوری منم ولی... باشه: گفتم...  انداختم امید آبی چشمای به نگاهی

 .کردم حرکت زادگاهم سمت به و شدم ماشینم سوار دادم دست امید و شباهنگ با و کردم بغل رو سایه

********************************* 

 حس وجود ی همه با الودشو هوای و دادم پایین رو ها شیشه... شدم داخلش وقتی بود شده تنگ هم تهران  برای دلم

 . کردم

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

... . داشتم نگه خونهمون در جلوی...  زدم چرخ خیابونا توی یکم.... کردم می نزدیکی احساس بیشتر شروین به اینجا

 بدی احساس.... بودن شوم همیشه ها کالغ...  رسید می گوش به کالغ تا چند غار غار صدای....   بود شده تاریك هوا

 . دادم فشار لرزان دستایی با رو زنگ....  داشتم

 . پیچید گوشم توی مادر گرم صدای

  بله-

 . منو نبینه که کردم قایم خودمو

 . کردم حبس سینهم توی نفسمو

  بارانم کن باز مامان-

 . باراااااااااااااااان-

 توی... میدادم خبر بهش باید بود خودم تقصیر... کرده غش نکنه....  بودم ترسیده خیلی اومد مامان جیغ صدای

 . اومد پشتم از مامان صدای که گشتم کلید دنبال ماشین داشبورد

 . عزیزم باران-

 از نمیذاشت....  بود گرفته آغوش در سخت من مامان. ..  بغلش توی پریدم و شد بار اشك مامانم مثل منم چشمای

  بیرون بیام بغلش

  کنم کار چی رو بابا مامان... کن ولم مامان-

 می تموندس الهی...تو بیار ماشینت تو بریم بیا....  داغونه انقدر بابات:  گفت کردو پاک اشکشو شالش ی گوشه با مامان

 . بری بخوای که گرفتیم نمی ماشین تو واسه شکست

 بردم باال مامان کمك به ماشین توی از چمدونامو و آوردم داخل به رو ماشینم....  بشم پشیمون نذار.... کن بس مامان-

 جون توران مامان: گفتم و کردم ای شناسانه قدر نگاه مامان به و برگشتم...   تمیز طور همون... بود طور همون اتاقم.... 

  کو؟

 که رنگی سیاه تابلوی....  دوختم چشم اتاقم توی تابلوی به و....  نشستم تخت روی بادلهره... دخترش ی خونه رفته-

 ...! شد چی و کردیم می فکر چی: بودن نوشته خاکستری رنگ با روش

 ؟ بودی کجا مدت همه این باران-

  سایه پیش-

 ندارم از خبری گفت بهش زدم زنگ چرا پس-
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  گفتم بهش خودم-

 ؟ نه گذشت سخت خیلی بهت:  گفت گرفتو خودش به متفکری حالت مامان

 .  بود نفعم به این شد می فراموش یکی باید... مامان آره-

 کی؟-

 . میشه خرد اعصابم بدتر... نپرس -

 بخوری بیارم چیز یه برات تا بگیر دوش یه حموم برو.... باشه-

  باشه-

 به نگاهی....  آورد برام پرتقال آب لیوان یه مامان...  گذاشتم  جاش سر رو چیزی هر و چیدم کمدم توی لباسامو

 .انداخت بیرون رو اونها یکی یکی کردو کمد توی لباسای

 ... ؟ پوشی می چیه وآویزون گشاد مانتوهای این-

  راحتم اینا با من مامان-

 خیلی... کردی می کارارو این براش نباید... بوده که کسی هر اون... کرد نگاه بهت نمیشه باران.. الغری خیلی تو-

 ....  گونهست بچه رفتارت

 . گفتم می باید چی گفت می راست مامان انداختم پایین سرمو

 صبح چون....کنم کاری ترسید می... درومد صداش مامان آخر کردم معتل کلی  رفتم حموم داخل و برداشتم حولهمو

 و پوشیدم...  بود گذاشته خوب لباس دست یه برام مامان....   بیرون اومدم سردو آب زیر رفتم... بودم گرفته دوش

 الس یك بالخره....  داشتم دلهره اما... بود نیومده هنوز... شم رو روبه بابا با که ترسیدم می اما پایین برم تا شدم آماده

 ... دختر یه اونم... بمونی خونه از بیرون

 زیر... انداختم خودم به آینه توی از نگاهی....باباست دونستم می...  شدم بلند تخت روی از آیفون زنگ صدای با

 تشبیه از... بودم شده مداد شبیه بلندم قد اون با هم هیکلی... بود شده تر الغر صورتم....  ...  بود رفته گود چشمام

 مصورت روی دستی...  دادم فرو خندمو شم رو روبه بابا با باید بعد لحظه چند اینکه یادآوری با اما... گرفت خندم خودم

 می ودمخ به باید..نداشتم دوست اینو اصال من و بیرون بود زده هام گونه شدنم الغر با اما.... نداشتم گونه قبال...کشیدم

 نگران و کردم پشت دستامو خورد در به که ای تقه با... شدم طوری این خاطرش به میدادم نشون اون به نباید رسیدم

...  شد نمایان در چارچوب توی بابا هیکل و شد باز در... کنه روآماده بابا مامان بود قرار... دوختم چشم در به و برگشتم

 خیره چشماش توی فقط... گذاشت صورتم روی سردشو دستای...  گرفت قرار روم روبه درست  اومد جلو قدم چند

 گریه به کردم شروع منم بابا ی گریه از کردن گریه به کرد شروع و کرد بغلم که...  بستم چشمامو... بودم شده
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 می عذاب بودم شده مادرم و پدر عذاب و گریه باعث اینکه از... بود شده قرمز چشماش کرد ول منو بابا....کردن

 .... کشیدم

 باران کردی کار چی-

  گرفت شدت گریهم

 بخشی می منو بابا-

 . عزیزم آره-

********************************** 

 هی... خورد سر گونهم روی اشکی قطره کردم باز چشمامو....فشردم بغلم توی بالشو میداد نوازش صورتمو افتاب نور

 مناسبت به خواست می مامان... خوابیدم باز طاق...  دیدم نمی شروینمو و رفتم می شقایق پارک به که بود هفته

  بده ترتیب مهمونی اومدنم

 گفت بود مامان کار....  ندیدم لباسی هیچ کردم باز که رو کمدم در.. درآوردم خوابمو لباس....   بود ذهنم توی فکرایی

 .... نداشتم تیشرتم یه حتی.... دور میندازمشون

 !! ماماااااااااااااااااااااااااااان-

 خیلی... کشیدم اتاقم ی گوشه مشکی پیانوی به دستی...  پوشیدم خوابمو لباس دوباره... بیرون بود رفته نبود خبری

..   نداشت حد که بودم شده آروم انقدر... زدم باهاش رو الواستوری واهنگ  کردم روشنش...  بودم نزده پیانو بود وقت

 گرم صدام بود اومده خوشم خیلی... خوندم زدمو و برداشتم رو گیتارم....  افتادم زدم می همیشه که قدیمی آهنگ یاد

 انداخت خرید کیسه کلی و زد روم به لبخندی.... کرد باز رو اتاقم در اومد مامان تا خوندمش بار چندین....   بود شده

 . خوندم می بیخیالش من و اتاقم تو مینداخت میاورد کیسه پایین رفت می هی... اتاقم توی

. .. کنی اماده مهمونی واسه خودتو باید کردم خرید کلی.. لباس اینم: گفت و نشست تختم روی... شد تموم بالخره

 ملکه هی عین باید.... شدی سلیقه بد خودت...پوشی می میگم من که لباسایی بعد به این از....  نکن رفتنم فکر دیگه

 .... کمه مردم های بچه از چیت تو مگه...  بدرخشی

 مامان به زدمو دریا به دلو.... شم رو به  رو شروین با طوری چه که درم میك فکر این به من و میزد حرف ربیز یه مامان

 ؟ خبر چه النا از راستی: گفتم

 ؟ افتادی اون یاد شده چی-

  طوری همین هیچی-

 . نیستم اونا زندگی تو که من میدونم چه-

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

 ؟ کردی کار چی لباسامو بپوشم چی من مامان: گفتم مامان به رو و دادم تکون سری حرص با

 . دور انداختم-

 ؟ نداری خبری بهناز و الی از...مامان تو دست از-

  عصبانین خیلی دستت از جفتشون-

 ؟ چرا-

  رفتی خبر بی چون-

 . بودم مجبور: گفتم و انداختم باال قیدی بی با شونهمو

 دارم نمی بر سرت از دست رفتی اینجا از چی برای تو نفهمم تا من باران بدون ولی نبود توش اجباری هیچ-

 !!نکنا شروع دوباره... مامااااااااااااااااااااااااان-

 . کشید چشماش روی دستی و نسشت تختم ی گوشه.... کنم کمکت تونستم می شاید-

 . بوسیدم گونهشو  کردمو بغلش پشت از کشیده سختی خیلی دونستم می

  عذابتم باعث همهش من... ببخشید مامان-

 از کشم می عذاب قدر چه من دونی می خودت میشم جدا بابات از من نباشی تو اگه کن باور... زندگیمی ی همه تو-

  خانوادش دست

 ... مامان دونم می-

 دهش قبول دانشگاه اونجا شوهرش تبریز  رفته بهنازم... خوبه شوهرش ولی ندارم خبری ازش....  فرانسه رفته المیرا-

.... 

  دارن خوبی زندگی دوستام خوبه: گفتم کشیدمو آهی-

  باشی داشته خوبی زندگی تونی می هم تو نخور حسرت-

 ...اما مامان آره-

 ؟ چی اما-

 . هیچی-

*********************************** 
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 هب اما نبود قشنگ خیلی صدام... بردم می لذت خودم.... کردم تمرین دیگه بار چند رو بخونم خواستم می که آهنگی

 ......گفتن می دوستام اینو نشست می دل

 باحالی پسر خیلی خیر به یادش....  حامد برای حتی بود شده تنگ دانشگاه های بچه ی همه برای دلم خیر به یادش

 . گذشتن ساده خیلی... بودن روزایی چه بود

  دیگه شو آماده بدو باران-

 ... دوختم آرایشگر به قدرشناسمو نگاه

 نداره حرف کارتون ممنون-

 . قشنگی خیلی... نداشته حرف خدا کار-

  کنه درست رو مامان منو تا خونهمون بود اومده شد خارج اتاقم از آرایشگر.... بود دلم توی دنیا غم تمام زدم لبخندی

 ستمب چشمامو...  بود قشنگی لباس....  کردم بود گرفته برام امشب برای مامان که داری دنباله سفید لباس به نگاهی

  گذاشتم قلبم روی دستمو

 سایه...  شد می مگه اما... نکنه دعوتش که گفتم مامانمی به کاش... بود سخت قدر چه.....  کردم می آماده خودمو باید

 . بده حرص بهش بود گفته و بود داده فحش بهم کلی تلفن پشت

 گل یه بود کرده فر و بود بسته اسبی دم رو موهام....  کردم تنم دارمو دنباله سفید لباس و....  آوردم در لباسامو

 ازب جلو از.... بود قشنگ خیلی... حریر الیه چند... بود حریر جنس از و بود دکلته لباسم....  بود موهام روی هم صورتی

 ....  خورد می چشم به بلندم پاشنه کفشای و بود

... . بود سخت خیلی بودمشون ندیده سال یه که کسایی با شدن رو روبه.. دیدم آینه توی خودمو زدمو چرخ بار چندین

  برگشتم عقب به در شدن باز با....  اون مخصوصا

 . دیش ملکه یه عین... بود عروسیت لباس کاش:گفت و کرد بغلم....  بود پوشیده زرشکی بلند ماکسی لباس یه مامان

  کردی خراب موهامو مامان وای:  گفتم عشوه با دزمو لبخندی

 میام منم برو تو: گفتم من اما کشید دستمو و کشید عقب خوشو مامان

 توا برای مهمونی سالمتی نا نکن حبس خودتو بیا زود فقط باشه-

 اومدن کیا مامان باشه-

 ببین خودت بیا-
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 با آرایشگاه بود رفته نبود دستم دم هم سایه... بزنم حرف باهاش تا نبود کس هیچ...  داشتم زیادی ی دلشوره

 ....  بودم کرده دعوت مهمونی واسه را امید و شباهنگ اونو من و بود کرده عقد شباهنگ

 بود انگشتم توی که ای حلقه به نگاهی... میومد خنده و همهمه صدای کردم نزدیك در به سرمو فراوان ی دلهره با

 هنرد کمك به نبود راهرو توی کسی کردم باز رو در دادمو فحش دوتا خودم به بود گرفته سخت گلومو بغض....  کردم

 همب توجهشون هم بقیه و زدن برام دست من اومدن با بودن پله راه نزدیك که کسایی رفتم پایین طبقه به پله راه های

 ....  شد جلب

 ی همه ی اندازه به....  بود کرده بغل منو سخت بزرگ بابا... روبوسی هم ها بعضی دادم دست آشناهامون ی همه با

 بالخره....  میدادن دست بهم تفاوت بی ها وبعضی خوشحالی با ها بعضی و حسادت با ها ی بع....  هاش دلتنگی

 مردونه قیافهش داد دست و اومد جلو یمودب خیل آوش.... دادم دست پدرومادرش با... شروین ی خانواده به رسیدم

 زوج فهمیدم من که طور اون و بودن کرده ازدواج هم با سهند و آوا... بود شده کم قبل به نسبت موهاش و بود شده

 رمگ اوا با نگاهش به تفاوت بی.....  داشت ترحم حس بهم انگار بود دار مفهوم بهم سهند های نگاه.... بودن خوشبختی

  مینداخت گذشته یاد سهنمنو های نکاه...گرفتم

 نمی شد جور زود کارام بود سخت برام کندن دل: گفتم و زدم لبخندی اوا روی به نشد ازت خبری دفعه یه جون باران-

 . کنم خدافظی تونستم

 شروین آقا و جون النا از خبر چه:  گفتم مردم می کنجکاوی از داشتم زدم لبخند روش به منم.... داد تحویلم لبخندی

  کردن ازدواج شنیدم...

  رفتی اینکه از بعد ماه یه آره: گفت زدو لبخندی آوا

 .. بود النا همون لیاقتش:گفت کردو ای خنده سهند...  دوختم چشم سهند به و دادم تحویلش لبخندی

 به و کردم عذرخواهی سهند و النا از....  کرد صدام کیارش که چرا بپرسم خواستم... دوخت چشم بهش غمگین آوا

 .  بود کرده تغییر قدر چه... کردم دراز طرفش به دستمو... رفتم سمتش

 شناختمت صدات از کیا طوری چه-

  شدم عوض انقدر یعنی-

  اومدی کنار خودت با بالخره آره-

 فهمیدی کجا از اوهوم-

  خودشونه رنگ....  موهات از-

  کنه می دیوونهم داره صبح از که کیانا پیش برو.... سکوت....  شدی الغر خیلی تو اما: گفت زدو تلخی لبخند

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

  آشپزخونهست تو... کجاست... باشه-

 ...   رفتم آشپزخونه سمت به....  بود تنگیده هم کیانا برای دلم

 به .... بوسید می رو مامانم داشت بود کرده جمع سرش باالی ساده موهاشو و بود پوشیده مشکی شلوار و کت یه کیانا

 براش مدل قدر چه کرد بغلم محکم بعد و کرد من به نگاهی تعجب با عقب برگشت کردم بغلش پشت از رفتمو سمتش

 ... افتاد چپش دست ی حلقه به نگاهم....   بود شده زنونه قیافهش...   بود شده تنگ

 ؟ رسیدی ساسانت به بالخره: گفتم گوشش در

 ... کرد ازدواج...  شد خاطرات قاطی ساسان نه:  گریه زیر بارزد این و کرد بغلم دوباره-

 ؟ اون اما-

  شد مانع بابا اما خواست می منو-

  خدا رو تو... فهمن می االن  سسسسسسس: گفت و گذاشت بینیش جلوی دستشو...  ترکید منم بغض

 باشه خودمون بین نگو کسی به: گفت آروم کیانا....  گذاشتم دهنم جلوی دستمو

....  کردم آب از پر لیوانم....   بزنم زار حالش به داشتم دوست که سوخت می براش دلم انقدر شد خارج آشپزخونه از

... .  بود گرفته آسمون....   کردم نگاه بیرون به آشپزخونه ی پنجره از...  بدم فرو بغضمو کردم سعی خوردم آب یکم

 شدنشو دار بچه باید و بود چشمم جلوی من اما نبود چشمش جلوی اون....   من مثل کیانا داشت بدی سرنوشت

 تلذ من دادن عذاب از اون... نباید... موندم می ایران نباید.... رفتم می باید... بیارم دووم تونستم می شاید....  میدیدم

 .... داشتم ازش بزرگ کینه یه... بودم متنفر ازش شایدم دونم نمی... داشتم دوستش هنوز اما... اما....  برد می

 فاصلهمون هم وجب یه ی اندازه به شدم چشمش تو چشم برگشتم عقب به... شد می حس گردنم روی چیزی گرمای

 بغض... هم به بود کرده قفل اونو منو شنگین قفل یه انگار... همیشگی ی جاذبه همون بازم لرزید نگاهش از دلم...  نبود

 بگیرم ازش نگاه تونستم نمی....  میفتادم هق هق به ساده تلنگر یه با بود اشك از پر چشمام... لعنتی... داشتم سختی

 . زدم زل بهش بودم نکرده نگاهش که روزا اون اندازه به... 

 ....  دبو شده قبل از تر جذاب بگم تونم می جرئت به....  لغزید گونهم روی سرکشی اشك قطره کشید عقب اون بالخره

  پیچید گوشم توی صداش

  قبلی مثل هنوز-

 توی غمی قبلی مثل هنوز چی یعنی... بودم حرفش بهت تو هنوز... رفت و میز روی گذاشت بود دستش که رو لیوانی

 پذیرایی داخل به و کردم پاک اشکامو....  داد دست بهم خوبی حس یه باشه شده پشیمون اینکه از... ود.ب چهرهش
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 ودب آب ضد بود کرده استفاده برام که آرایشی لوازم شکر رو خدا... انداختم خودم به نکاهی سالن گوشه آینه از رفتم

 ....  پیوستم فامیل جوونای جمع به و کردم پاک رو اون بود چشمام پای سیاهی یکم اما...

 شروینو از خبری...  بودن هم اونا کاش... افتادم بهناز و الی و هومن یاد... بودن کرده شلوغ رو جمع شباهنگ و سایه

 نمی... داشت دوست هم رو اون داشت دوست منو که انقدر یعنی...بودن کجا االن بدونم داشتم دوست... نبود النا

 هسای پیش... ندید منو برگردوندم رومو فوری تیپ اون با النا دیدن با....  توی حرفش اون معنی اما... شایدم دونستم

  پوشیده ای قهوه لباس که اونه النا:  گفتم گوشش در و نشستم

  باران ایه تیکه چه: گفت کردو بودم گفته که سمتی به نگاهی سایه

  گرفت حرفش از دلم

 و قیافه خاطره به... بود خونسرد همیشه مثل اون اما بودم کرده هول...   بود آوا همراه میومد ما سمت به داشت النا

 سیشسک هیکل الی قول به بلندش قد و پر تو هیکل دیدن با اومد که جلوتر...  داشت زیادی نفس به اعتماد موقعیتش

 دراز جلوم دستشو بود لباش روی که لبخندی با.... داشت دوست طوری این هیکل شروین شاید...  خوردم غبطه بهش

 فشردم سخت دستشو و زدم بهش دادن حرص خاطره به و زورکی لبخندی منم کرد می مسخرهم داشت انگار... کرد

 النا کردم معرفی بهم رو دو هر منم و داد دست اونم به کرد دراز طرفش به دستشو باهاش آشنایی برای هم سایه... 

 .... افتاده اتفاقی شاید گفتم جون باران رفتی خدافظی بی و خبر بی: گفت من به رو و گرفت سایه از نگاهشو

 ؟ خبر چه شما...  کردم کردم می خدافظی باید که اونایی با:  گفتم و زدم حرص روی از لبخندی

 ...  بمونی امیدوارم بینمت می باز شدم خوشحال...  نیست خبری-

  دارم کار خیلی اینجا من حتما-

  رفت زدو نیشخندی نمونه تنها شروین پیش برم: گفت و داد فرو لبخندشو

  بدی نشون ضعف تو خواد می اون باش محکم:گفت و زد بهم ای سقلمه سایه جوییدم می لبمو داشتم حرص از

 وشر به شروین گاهی کرد می دلبری النا بودن نشسته هم کنار شروین و النا....  شدم بلند حرفی هیچ بی کنارش از

 چرخید می دوروبرم امید نبود پدرام از خبری شد صرف شام بالخره....  مردم می حسودی از داشتم... زد می لبخندی

 نارمک سایه بودن روم روبه النا و شروین... پلکید می دوروبرم هنوز اما بودم داده خواستگاریش به منفی جواب اینکه با

 ودمب شده مات بودمو دیده شروینو من که باری اولین مثل سایه....  نبود ازشون خبری هم امید شباهنگو بود نشسته

 چندبار ارزش رو خدا قدرت:  کرد زمزمه اروم گوشم در باشه شکلی این کرد نیم هم فکرشو... بود شده مات اونم

 . داشته رو خودکشی

 ....  دستاش روی گذاشتم سردمو دستای و زدم لبخندی
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 یرز گرفت دلم...  کرد دورش ما از و گرفتن شروینو دست دید می قرمز رو وضعیت که النا کرد بهم سردی نگاه شروین

  ببینمش نمیذاره حتی: گفتم سایه گوش

  خوشگله اما نمیرسه شروین پای به درسته کن فکر پدرام به... بهتر-

 . کنم قبولش تونم نمی ولی دونم می-

  برگشتیم عقب به شباهنگ صدای با

 . طرف اون بریم بیاین ها بچه-

  خودش دنبال کشوند زور با منو و برداشت بشقابشو خوشحالی با سایه

 دور از سهندرو و آوا اما شناختم نمی چندتاشونو من بودن نشسته دیگه جوون تا چند و شباهنگ امیدو سالن ته

 کنار سایه... زد لبخند روم به امید...  بودن نشسته اونها کنار بود جنتلمن خیلی پسر یه که شوهرش و کیانا شناختم

 کیانا و آوا سهندو... گذاشتم جلوم بشقابمو...  بود مودبی پسر...  بشینم امید کنار شدم مجبور من و نشست شباهنگ

 اما خندید می و کرد می تعریف شروین برای رو موضوعی النا....  نشستن بودیم ما که میزی دور احسان همسرش و

 غافل که بود شروین به خیره نگاهم... شد خنك دلم بود شده کنف النا اینکه از...  کرد می نگاش طور همون شروین

 رس نوشابهمو لیوان....  لعنتی بغض همون دوباره.... اومد ما میز سمت به و برداشت بشقابشو خوداگاه نا... کرد گیرم

 سشتن کیانا و آوا بین خالی صندلی روی النا انداخت امید به تفاوتی بی نگاه... نشست من روی روبه درست....  کشیدم

 عجم به شروین معرفی به کرد شروع....  بده حرص النا به نمیومد بدش سهند انگار...  خندید می حاکم جو به سهند...

 دهخن صدای بینمونو سکوت....  کردم می بازی غذام با بیشتر....  نکنم نگاش کردم می سعی....  دادن دست باهاش همه

 .... شکست می وسهند امید و شباهنگ های

  باران خوری نمی غذاتو چرا-

  سیرم:  گفتم و انداختم آوا به محبتی پر نگاه

  شده کور اشتهات نکنه-

 . بودن کرده سکوت سهند و شباهنگ و امید

 ...! شاید-

  بود خیره بهش نگاهم

  میاد پدرامم:  گفت زدو پوزخندی

  بود خالی خیلی جاش اتفاقا-

  بود اومده پیش مشکلی یه نتونست اما بیاد داشت دوست خیلی:  گفت و زد چشمکی بهم موزیانه سهند
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  خیره ایشالال-

  بیاد موقعش به خواد می-

  نبود تفاوت بی دیگه شروین نگاه... فهمیدم منظورشو

 ؟ نداری ازدواج قصد جون باران: گفت و زد کجی لبخند النا

 ؟ طور چه: گفتم دهنمبردمو لبم نزدیکه لیوانمو

 ...دارم دوست یه من آخه-

 .... نکردم پیدا هنوز باشه داشته لیاقت که رو کسی من:  گفتم بزنه کامل حرفشو نذاشتم

 ...  کنیم پیدا برات تا بگو شرایطتو:  گفت و بود شده منقبض فکش داد تکون سری شروین

  مینداخت نبودمتیکه دختر اینکه به داشت

 .... هست شلوغ سرت کافی اندازه به شما-

  کنه کنف منو تا بود اون نوبت حاال

 . بودن دوخته چشم ما به و بودن کرده سکوت بقیه...  من یکی گفت اون یکی کنیم تموم شامو اومدیم تا

 شروین ی عمه پسر و النا...  شدن رقصیدن مشغول همه و گذاشتن شادی آهنگ...  شد جمع مستخدما توسط ظرفا

  شدیم تنها اون منو و رقصیدن به کردن شروع

 ببینمت دوباره کردم نمی فکرشم -

 ؟ ناراحتی-

  شده کم وجدانم عذاب از حداقل.. نه-

 ؟ داری وجدانم تو مگه-

 . بود روزایی چه...  خوردم چی شام نفهمیدم... میندازی تیکه-

  گفت می دیگه چیز یه دلم اما...برگردن ندارم دوست آره-

  دستته هنوز دادم بهت که ای حلقه همین خاطره به:گفت کردو بهم معناداری نگاه-

  بگیرش: گفتم و اوردم درش اختیار بی کردم حلقه به نگاهی

  دار نگه یادگاریه یه...  خوامش نمی-
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 . بخوایش که کشیه طرف از یادگاری-

 ؟ خوای نمی منو تو یعنی-

  کنی می فکر چی تو-

 ... گوشم تو زدی رحمانه بی روز یه که کنم می فکر این به من-

 ...  گوشم تو بزن محکم-

 خودت داییه پسر.... نبودم مقصر من اما... بود من از مشکل دونم می... کردم حاللت من اما... وجدانت خاطر به چرا-

 ....  بود تو مثل یکی عوضی اون... بود باز هوس

  میومد سمتمون به النا

 . کنید می ولش کنین می پیدا دارین که اونی از بهتر یکی تا همید عین جفتتون-

  اومد النا که بده جوابی خواست

 تمبرخاس خواسته خدا از منم...  بزنم پیانو که خواست ازم جمع حضور در سایه بعد یکم...  شد تموم رقصاشونم بالخره

 رد ازتون وقتی رو اهنگ این گفت می همیشه قیاسوند... میداد نشون پیانو نواختن در رو مهارتم که غمگینی اهنگ و

 هب لبخندی...  زدن سوت برام امیدم شباهنگو...   زدن دست برام همه شد تموم نواختنم وقتی...  بزنید کردن خواست

 ودب خودم گیتار آورد سمتم به گیتار یه شم بلند خواستم تا گیتار با اهنگ یه زد داد طرف اون از سهند... زدم روشون

  آوردش اتاقم از طور چه بود مونده

 زارو این که آهنگی به کردم شروع زدمو ریتم یه بعد زدم مینور می گام تو ملودی یه و نشستم قبل حالت برعکس

  خوندم می بیشتر

 میرم می تو بدون نباشی نکن خیال

 گیرم می پس حرفمو عاشقم بودم گفته

 تمومه دیگه کارم نمونی نکن خیال

 ومه کد دیگه جنون است قصه تو فقط لیلی

 فروغه بی ستاره نباشی تو گه می کی

 روغه د عاشقی که ونن بد همه بذار 

 بخونه حرفتو که خواستی می ای برده تو

 بمونه تو برای بسوزه تو پای به

 بکاریش طاقچتون رو خواستی می عروسکی
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 بذاریش اتاق کنج شد تموم بازیت وقتی

 شلوغه تو اتاق موندن برای دیگه

 دروغه عاشقی که بدونین عروسکا

 

 . زدن کف برام اون از تبعیت به بقیه و زد دست برام سهند کرد می نگام بد دوختم شروین سمت به نگاهمو

  داشت حسی چه شروین که بودم فکر این در و...  نشستم سایه کنار و دادم سهند دست به گیتارمو

************************************** 

 هب نگاهی....  بودم نداده بهش کاشکی....  شدم خیره دستم توی شروین ی حلقه خالی جای به شدم جا جابه تختم روی

 اوناج دلم... االن اما باشم خونه شب دوازده که پارک رفتم می طوری من همیشه بود شب 26 ساعت...   کردم ها عقربه

 ....   بود بدنم توی هنوز دیروز مهمونی خستگی...  زد می پر

 شقایق پارک به رفتم و بیرون زدم خونه از یواشکی  آرایشی هیچ بدون و پوشیدم لباسامو فوری

 دمخو  بدبختی هزار با بود تاریك هوا خیلی چون بود شده قطع نواحی اون برق بارید می نم نم باران و بود تاریك هوا 

 تنیمک روی کنارش... شدم شوکه اول روز مثل گرفت باال سرشو... دیدم رو قرمزی نور....  رسوندم همیشگی نیمکت به

  ببینم رویاییشو ی چهره تونستم من و شدن وصل دوباره ها برق....  میومد بارون نم نم صدای...  نشستم

  باران بود شده تنگ برات دلم قدر چه-

  بود اون از حرفا این واقعا...  بودم زده زل بهش شده گشاد چشمای با

 ... بود آور تعجب واسم

 اما باشی کرده فراموشم شاید دونم می... مدت این توی کشیدم سختی خیلی من-

 کرد تند اتیشمو حرفاش

 یم سختی طرف اون که بودم من این کردی می حالتو و عشق النا با که تو... کشیدی سختی ؟تو میگی چی فهمی می-

 و عشق خانمت النا با ت که موقع ؟اون فهمی می....  نتونستم من اما بگذری ازم تونستی راحت تو شروین... کشیدم

 . بودم بیمارستان تخت رو من... کردی می حال

....  ارزششو... تو... تو اما... اما... زدم رگ خاطرت به چهاربار:  گفتم و نشستم کنارش منم....  گرفت دستاش با سرشو

....  چپموگرفت دست کردو ول دستمو... زد زل رگم به و گرفت دستش توی  راستمو دست....  نداد امون بهم گریه

 بگیرم دستشو خواستم...  لرزیدن می هاش شونه....  کرد گریه و گرفت دستاش با صورتشو....  ها تیغ جای بادیدن

 گفتی و صورتم تو زدی اینجا شب یه یادته: گفتم و نشستم شده خیس زمین روی زار حال با.... شدم پشیمون اما...
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 بهت خواستم نمی من.. خوامت می قدر چه شروین بگم خواستم می...  بگم بهت خواستم می....  نمیخوامت دیگه برو:

 فتمگ کردم می گریه که طور همون.... تو شروین....  ببخشی منو نکردم گناه خاطر به خواستم می شروین... کنم خیانت

 نگاه بهش داشتم نگه دستم توی حلقهتو عمره یه شروین دونی می....  کردی جدا منو خودت از... زدی پس منو تو: 

 اون چون چرا....؟ لعنتی چرا...  دادی جیح تر من به رو النا فهمیدم اینکه تا... باهامی هنوز کردم می حس کردم می

 /ها....  نداشتم من که داشت چی اون مگه ؟ آره....  نبودم من بود دختر

 .... ردمک می ترکش باید بود معلوم زندگیم تکلیف بمونم تونستم نمی دیگه شدم بلند....  تونم نمی دیگه خدا به

  خدا رو تو باران... کن صبر باران-

 ...  شه له غرورش خواستم نمی من اما بود کرده له غرورمو... برگشتم عقب به

  نکن خیانت: گفتم سینهشو رو گذاشتم دستمو که شه نزدیك بهم خواست

 .... بدم بهت جونهمو حاضرم من...  باران-

 ؟ میگی دروغ-

  میگم راست خدا به-

 . بردم اصلی خیابون سمت به و کشیدم دستشو

  بشه پاک دلم از ساله چند این کینه تا... بشه رد روت از ماشین یه خوام می... وایسا خیابون وسط برو گفتم

 اومد خوشم منو خواست می هنوز اینکه از اما....  داشتم بدی احساس....  رفت خیابون سمت به و کرد من به نگاهی

  کنه می محلی کم بهت النا...  ؟ لعنتی شدی پشیمون که شد چی- 

 نههههه-

  شروین خوره می بهم ازت حالم-

  دلته حرف-

  نبود دلم حرف...  گفتم می باید چی

 .... رفت می شروین طرف به که ماشین یه....  بود معلوم خیابون سوی اون از که رفت نوری طرف به نگاهم

 ....ور این بیا خوب خیلی-

  متنفری ازم ندادی جوابمو-

  شروین کن بس-
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  دویدم شروین سمت به

  متنفری ازم زد فریاد

 نهههههههههههههههههه: زدم فریاد منم

 .... ماشین به خوردم کنار بکشونم اونو خواستم می که من اما کنار رفت اون

 ....   شد سیاه چشمام جلو و چرخید تند سرم دور چی همه یادمه فقط

*********************************** 

 شد می شنیده سخت  اما میومد شیون صدای گاهی.. تونستم نمی اما بزنم حرف داشتم دوست.... بودن گنگ صداها

 دونستم نمی.....  بودم دیگه عالم یه توی....  بود اوری عذاب سکوت.....  بود سیاه جاش همه که بودم چاهی ته انگار

 ....  اومدم بیرون عالم اون از بالخره....  گذره می داره چی اطرافم

  شنیدم رو کسی زدن حرف صدای....  دادم تکون بهسختی دستامو

  شروین: کردم صدا....  زندهم یعنی.... شروین افتادم تصادف یاد....  زد می صدام... باران گفت می

 .نفهمیدم چیزی دیگه و اومدن سرم باالی پوش سفید خانم چند شد واضح تصویر کم کم......  دیدم می سایه یه فقط

************************ 

  اومدم هوش به روز هفده از بعد

 وبخ جراحی با که بود دیده بدی آسیب سرم و... بود رفته در پام بود شکسته راستم دست....  شدم منتقل بخش به

  بودم می مراقبت تحت باید اما...   بود شده

...  نیومد اما... داشتم نیاز بهش شدت به...  بودم اون اومدن انتظار چشم من اما میومدن دیدنم به اقوام از چندتا روز هر

 اولشم اون از.. بود شده شیفتهش مامان...  میاورد سرخ گل برام و میومد من دیدن به روز هر پدرام اون عکس بر

 . میومد خوشش پدرام از مامان

 می منو اونم... بودم عاشقش که داشتم ایمان این به هنوز...  اونه نبود خاطر به دونستم می خودمم...  بودم کالفه

 . رسیدم نمی ای نتیجه به کردم می فکر چی هر....  زد پس منو چرا پس....  خواست

 دونست می...  بود آورده برام شقایق گل...  بود خودش....  باشه اون داشتم دوست... برگشتم در طرف به در صدای با

  دارم دوست چی

  زدم روش به لبخندی خودآگاه نا
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 کناریم میز روی رو ها گل...  بود تیپ خوش همیشه مثل بود پوشیده خاکستری جین یه با اسپورت مشکی کت یه

 خوبی؟: کرد زمزمه آروم و گذاشت

 ؟ مهمه واسهت-

  خیلی آره-

  برگردوندم ازش رومو زدمو پوزخندی

 .... بشه روشن اینجا واقعیات از سری یه باید اما نداری منو دیدن چشم دونم می-

  کنم می شماری لحظه دیدنش برای که فهمید می کاش

 شنوم می-

 کنم نگات باید-

  برگردوندم طرفش به سرمو

 ... من باران-

  شروین نگو هیچی-

  کردم اشتباه من باران-

 .... خورد می پنجره به شدت به باران که دوختم چشم پنجره به

  دیره خیلی -

 ! گرفته منو آهت باران-

 .. کنم نفرینت نتونستم وقت هیچ من-

 ؟ کردی می کار چی بودی من جای تو اما... دونم می کردم بد بهت-

  بدی توضیح میذاشتم-

  رفتم تند آره-

  متاهلی مرد یه تو شد تموم چی همه-

 . بود گرفته گلومو سختی بغض
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 ابامب بودم گفته بهت....  میدادی فرصت من به باید... رفتی می نباید تو باران... داره ادامه بازی این... نشده تموم نه-

 تمرف رفتی تو وقتی...  خواست می هم رو تو اما بود النا پیش دلش... النا یا یاتو گفت می... گذاشته فشار تحت منو

 ابامب طرف از ... رفتی تو گفتم بهش...  کرد می افتخارم تازه نگفت هیچی....  شد بیهوش تا زدمش انقدر شایان پیش

 ابستهو انقدر پریچهر به بود بد خیلی... بود زندگی توی شکستم دومین کنم فراموشت خواستم می بودم فشار تحت

 یاشهمکالس از یکی با بوده که ایتالیا... نداره پرده خانم فهمیدم زفافم شب.... کردم ازدواج النا با بالخره... بودم نشده

 وجود توی... تو اما کردی می انتخاب و باران بود طوری این اگه خوب: گفت می بهم یکی... شدم می دیوونه داشتم...

 ومدا شدنت دار لکه و تو پاکی...  دیدمش دختره یه با روز یه شایانو:  برگشت سمتم به....  گشتم می تو دنبال النا

 دهش خیس پنجره پایین... کرد باز رو پنجره کشیدو عمیقی نفس...  کرد اعتراف که کشیدم چاقو براش... چشمم جلوی

 ... نزده دست تو به گفت....  باران از بود

 ؟ چی-

 هدیدتت فقط بیاره در پدرمو نفوذش با بزرگش بابا ترسیدم:  گفت....  بزنه دست بهت ترسیده... بودی دختر تو آره-

  کرده می

 دنبالت ماهی یه:  گفت بود پنجره طرف به روش که همونطور که بگم چیزی خواستم... بودم شده شوکه حرفش از

 یادز طرفدار موسیقی اونجا چون اتریش رفتی گفتن می خانوادت.. زمین زیر بودی رفته بودی شده آب انگار...  گشتم

 نزدم دست النا به دیگه اول شب از غیر به....   نبودی هم اونجا گرفتم آمارتو... دروغه گفت می بهم حسی یه اما.. داره

 نمی...  نداشت رو تو خصوصیات از کدوم هیچ اون اما... گشتم می تو دنبال اون وجود تو.. شد شروع مشکالتم...

 .... بودم گرفته مچشو بار چند...  خواستمش

 بخشی؟ می منو باران-

 ...  تو شروین... شروین-

 .. کنم خدافظی اومدم...ایران از برم خوام می-

  بودم شده شوکه... بودم زده زل بهش فقط

 بزنم حرف من نذاشت بازم....  بیرون رفت کردو باز درو

**************************** 

 راه خشك های برگ روی زدن قدم هنگام بار این...  شدن زرد ها برگ... رسیده فرا پاییز... گذره می روز اون از ماه سه

 . زنم می قدم تنها و تك و میرم شقایق پارک به شروین بی ماه سه....  رم می

 توی که ای حلقه خالی جای به....  بودم بچه کاش کنم می آرزو... کنه می جلب رو توجهم خردسال ی بچه چند بازی

 ...  شدم بزرگ کنم باور تا داد بهم شروین که ای حلقه... کنم می نگاه بود دستم
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 . بارن می صورتم روی مهابا بی سرکشم اشکای

  میاد در صدا به موبایلم

  بله-

 ....  میان پدرام ی خوانواده دیگه ساعته یه تا کجایی تو هست معلوم-

  بزنم قدم اومدم... میام االن-

  نیست وقتش االن... دخترم-

 . اومدم بابا باشه-

********************************** 

 مشکی ای سرمه کراوات و ای سرمه پیراهن با مشکی شلوار و کت بینمش می شلوار و کت توی بار اولین برای پدرام

 مرتبه چی همه....  کنم می لباسم به نگاهی...  بزرگ شیرینی جعبه یه هم مادرش...  دستشه بزرگ گل سبد یه.... 

 پشیمونی اما... میشم ناراحت زدم پس شروینو اینکه از لحظه یه...کنم می خیانت احساس....  داغه داغه بدنم...

 سیاهش چشمای....  ایستادم جلوش....  نه میگه یکی کاره بهترین میگه یکی...  درگیرشم وقته چند این که حسی...

 می همیشه که عطری همون خرید برام شروین که عطری یاد....  میندازه شروین یاد منو همه همه عطرجوجوش بوی

 و درپ به....  مورده بهترین شروین از بعد شاید... داره شروین از هایی نشونه...  باشم تفاوت بی بهش تونم نیمی...  زد

 راست سرعت به چی همه بود گرفته گر بدنم...  نشستم مادروپدرم کنار ای گوشه عادی خیلی و...  کردم سالم مادرش

 . دارم فکر به نیاز من:بگم تونستم فقط خواستن نظرمو وقتی شد می ریست و

 اجازه اگه–...  بود مادرم لبخند دلگرمیم تنها نبود مهم....  کردن اخم پدرام مادر پدرو و...  رفت بهم غره چشم بابا

 . کنن صحبت هم با برن پدرام جون باران بدین

 با ومن داره االن دونستم می... بودم معذب رفت می راه پشتم اینکه از...  اومد اتاقم به من با و کرد اعالم رضایتشو بابا

 که تو بره کردم تعارف بهش و  کردم باز رو اتاقم در....  کرد می مقایسه بودن خوابیده کنارش که دخترایی تمام

 ....شد یخ بدنم...  تو داد هولم و پشتم گذاشت دستشو

 .. بودم ایستاده منم زد زل بهم و نشست تختم روی

  بزنم حرف باهات بتونم تا بشین بیا-

  شدم خیره رو روبه به و نسشتم اون از تر دور تخت روی-

  توش برم من و کنه باز دهن زمین داشتم دوست

 ...  بود شده نزدیك بهم خیلی... اومد ترم نزدیك یکی
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  بشی من مال باید تو شده که کلکی هر به...  بگذرم ازت تونم نمی اما...  شروینه پیشه دلت میدونم من باران-

  شده که هم زورکی حتی-

 .. . کنه می محکم رو پیوند این تو منو ازدواج...  وسطه این بزرگ سرمایه یه... شه شریك بابات با قراره بابام....  آره-

  داره اصرار این خاطره به بابا یعنی-

  آره-

  بشن رد نعشم رو از اینکه مگر: گفتم دادمو تکون تاسف حالت به سرمو

 ...  کنم جبران خالیشو جای بذار بده فرصت بهم... باهاتم آخر تا  دارم دوست من-

  پدرام نه-

 . کردم می حس رو بدنش گرمای قشنگ اومد ترم نزدیك

  طرف اون برو پدرام-

 شهب ثبت تاریخ تو که گیرم می برات عروسی یه هیچ که کنم راضیت تونستم من اگه... میشیم هم ی صیغه ماه یه-

  بکن خواستی کاری هر موقع اون نتونستم اگه اما...

 ....  کنم عقد باهاش که کنه می مجبورم بابا نکنم قبول اگه دونستم می... زدم زل خواهشش پر چشمای به

  باشه-

  داره شرط یه: گفتم بهش که کنه بغلم خواست

 ؟ چی-

  شه روشن تکلیفمون زمانیکه تا نزنی دست بهم که-

  باشه گفت و زد زل بهم دمغ خیلی

***************************** 

 درز ماجرا این بیرون و بمونه خانواده دو بین شد قرار و شدیم صیغه پدرام منو... گذشت باد و برق سرعت به چی همه

 .... نکنه

  بیام بیرون افکارم از شد باعث در تقه صدای

  بله-

http://www.negahdl.com/


شب رهگذر|  تنها شبگرد رمان سایت نگاه دانلود  

  باران تو بیام-

  مامی بیا-

  کردی صدام بچگیات عین:  روم به زد لبخندی و کرد باز درو مامان

 . نشستم تختم روی

  کنی تعریف چیزو همه امشب خوام می... باش راحت-

 ؟ رو چی-

  شروینو خودتو ماجرای... نزن راه اون به خودتو-

 ؟ گفته شما به کی: زد خشکم

  شروین خود-

 ؟ کی: گفتم و گرفتم دستم با سرمو

 گشت می دنبالت در به در که موقع اون-

  دونید می چیزو همه که شما-

 سیک با....  شه من مثل سرنوشتت خوام نمی من باران.... نگفت چیزو همه اما هست بینتون چیزایی یه گفت اون... نه-

  کنی ازدواج نداری دوستش که

  کردم تعریف براش رو ماجرا ی همه و....  کردم گریه کردمو بغلش... داشتم احتیاج آغوشش به

  بود مونده متحیر و مات مامان

  کرده کارو این شایان نگفتی چرا-

  شو توبیخیال کرده ،خریت کنم می خاهش مامان-

 ....  بود اینجا شروین مامان پیش روز چند-

 ؟ خوب-

 با هم شروین مامان....  بهش بود گفته شروین... کردید تصادف طور چه گفت... کرد تعریف برام تصادفو ماجرای-

 ....  بوده مخالف النا با ازدواجش

  دونه نمی شیرازی حافظ خواجه فقط مارو ی قضیه اینکه مثل... دونسته می کجا از-
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 وشه به اگه کنه می نذر... مشهد میره شروین... کنی می تصادف که تو... نیست کنی می فکر که طوری این باران نه-

 .... کنه می گریه داره سرت باالی دیدم که بیمارستان بودم اومده اومدی بهوش که روز اون... مشهد بره دوباره... بیای

 . بوده مشهد بودی بخش تو تو که هم موقع اون...  ندیدمش دیگه اومدی بهوش وقتی....  ندادم نشون خودم

 .... کردم پاک صورتم روی از اشکامو

 تنها یا رفته النا با دونی نمی...  دارم دوستش هنوز من... رفته اون مامان-

 ....  داده طالق رو النا شروین-

 ؟ میگی راست مامان....  بودم خورده جا

 . گفت شروین مامان... آره-

  کنم پنهان احساسمو نمیتونم خوب... ببخشید:  گفتم کردمو اخم فوری مامان اخم دیدن با اما زدم لبخندی-

  پدرامی ی صیغه االن تو-

  خوام نیم اونو من اما-

 پول خاطره به خانوادش اما داره دوست واقعا رو تو پدرام.... بابام پول خاطره به....  گرفت منو پول خاطره به بابات-

 . جلو اومدن

  مامان دونم می-

 ؟ چیه زنید می حرف ازش که سرنوشتی این مامان.... گفتم کردمو فکری

  بخواب بگیر-

 . شده عاشق روز یه مامانم یعنی.... رفت بیرون اتاق از و

 . رفتم بخواب حالیه چه در و کجاست االن شروین که فکر این با

*************************** 

  مامان رم نمی من-

  زشته-

 وقت ناو...  خوامش نیم من دونی می بهتر که تو تازه.. بشیم آشنا بیشتر باهم تا باشیم صیغه گفتم من.. زشته چی-

 . خرید بریم میگه آقا

  نکن خرید اما بیرون برو باهاش خوب-
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  مریضه باران بگو-

 بیا من جون... زشته پایین بیا خدا رو تو....  نمیشه-

 مامااااااااان-

 منتظرم بیا-

....  کشیدم سشوار کندی به موهامو بیرون اومدم دادم لفتش کلی رفتم حموم به و دادم تکون سری عصبانیت با

 . بگیری برام نخوای شروینو جای دیگه که پدرام آقا بگیرم ازت حالی یه.......  صورتم تو ریختم مرتب نا موهامو

  پایین رفتم آشفته وضعی سرو با و نکردم آرایشی هیچ

 صدام زیر زدم مامان جلوی....  کرد می بش و خوش مامان با و بود نشسته کاناپه روی

 چیه خرید قضیه.... گفتم چی بهت من... وضعیه چه این-

  جان باران سالم-

  ماه یه فقط گفتم:  گفتم و رفتم پدرام سمت به اون به بیخیال من که رفت ای غره چشم مامان

  مامانمه تقصیره-

  گرفت فاصله ازمون مامان... برگردوندم ازش مو رو قهر حالت به

  بیرون بریم بیا: گفت و شد بلند پدرام

 . گرفتم می حالشو بیرون باید... شدم بلند بود مشخص رفتارم از که میلی بی با

 اومد دیدم که بود خیره در به نگاهم....  شنیدم مامانمو از خدافظیش صدای ایستادم منتظرش اومد بیرون دنبالم به

 ... نشستم کنارش میلی بی با نشست ماشین توی و کرد بهم معنادار نگاهی... بیرون

 ....  بودم میل بی خیلی من اما بود پارک کدوم دونم نمی... پارک رفتیم... زد نمی حرف باهام اصال

....  ودب پوشیده مشکی پیراهن یه با ای سرمه جین یه....  کردم تیپش به نگاهی... نشستیم نزدیکی همون صندلی روی

 نشست کنارم و گرفت بستنی دوتا

  بگیر-

 خورم نمی-

  بخورم خودمو بستنی من بگیرش خوب-

 نکن اذیت بخور: گفت که گرفتم دستش از بستنی
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 ... کشم می عقب من بری پیش طوری این بخوای-

  نیست کشیدن عقب برای جایی-

 ؟ چی یعنی-

 ....  دیدن باغم حتی... میدن انجام رو عقد کارای دارن بابام باباتو-

  گذره می شدنمون محرم از که هفتهست یه تازه االن چی یعنی-

  دارن عجله بابام و بابات... چه من به-

 دستش از....  بود پول اونم.... بود من خواستگارای توی چیزی یه دنبال...  کنه می طوری این بابا چرا دونستم نمی

 .... بودم شده کفری

 ....  شدم بلند جام از عصبانیت با

 کیه؟ عقد و عروسی تاریخ بگو نداره اشکال اگه -

 اسفند آخرای....  باهمه جفتش-

  دیگه ماه چهار  یعنی....  گرفتم دستام با سرم

 دونن؟ می همه-

 منو از اسمی...  باشه ساده ی نامه دعوت یه فقط عروسیمون کارت خوام می....  کنم سورپرایز رو همه خوام می...  نه-

  بمونه باز دهنشون تویی عروس فهمن می وقتی خوام می...  نباشه توش تو

  داشتیم هم با قراری و قول چه رفته یادت اینکه مثل-

 بگذرم ازت تونم نمی من که گفتم رفته یادم آره-

 همید عین همهتون-

 ندون یکی شروین با منو-

  هست وجودش تو مردونگی جو یه هنوز اون چون... میگی راست آره-

 النا دنبال بره و کرد نمی ولت بود مرد اگه-

 نمی اجازدو ای دیگه کس با شروین از غیر به من... کنم راحت خیالتو بذار:  گفتم کنم خفهش داشتم سعی که بغضی با

  کنم
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 .. باش خیال همین به هه-

 رد جلوش از انداختمو پایین سرمو...  کنه اذیتم داشت دوست... بود رحم بی قدر چه دوختم بهش بارمو اشك چشمای

 ازپشت رفتم جلو که یکم... زد می فریاد غرورو چشماش....  بود غرور کوه یه... کنم گریه جلوش خواستم نمی شدم

 .... کشیدم دستمو... گرفت دستمو

  متنفرم ازت کن ولم-

 ؟ چرا خوب-

 من شروین...  گز هر روحمو اما بشی صاحب منو جسم بتونی شاید تو....  متنفرم کنه جدا شروین از منو که کی هر از-

 / دارم دوستش بازم هم بکشه حتی رو

 کنم بختت خوش تونم می من باران اما.... پس شروین حال به خوش-

 ...  بیرون برم زندگیت از من بذار-

  نمیشه-

  دستم... زدم رگ خاطرش به بار چهار بودم دور ازش وقتی کن نگاه... تونم نمی شروین بدون من....  پدرام خدا رو تو-

 منه از بهتر خیلی لیاقتت تو...زندگیمه ی همه شروین....  زد زل من به شده گشا چشمایی با.. گرفتم طرفش به

 نیمک شروع زندگیمونو تو من اگه.....  باشه تو برای روحش تمام که کسی....  کنی باز حساب روش بتونی که کسیه/....

 فهمی نمی چرا... کنه پایبندت منو تونه نمی زندگیت توی چیز هیچ... شروین سمت میرم من بشه پیداش شروین

 پدرام

  نداره اشکال-

 دعق ی سفره سر رو دیگه یکی من جای به طوره چه فکری یه اصال... بیام کنار باهات تونم نمی من....  کن فکر برو-

  بشونی

  باران دهنتو ببند-

 ازش...  بیرون زد دود جاش همه از دودکش یه عین  و زد سیگارش به محکمی پك...  دوختم بهش بارانیمو چشمای

 بودم متنفر

*********************** 

  کن کاری یه مامان-

 کنم؟ کار چی-
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  شه خارج خواد می ایران از شروین که گفته شروین مامان که نگفتی خودت مگه-

  گفته چرا-

 پدرامو ماجرای بابا مامان... خاطرهست از پر اینجا...دیگه کشور یه میرم منم... تونم نمی اون بدون من برم باید منم-

  گذاشتن عروسی عقدو قراره گرفته جدی

 ؟ چی: گفت و کرد بهم گنگی نگاه مامان-

 کردم تعریف براش گفتو پدرام که چیزایی ی همه

  کرده غلط-

 نبود بسش کردم سکوت آرمین ماجرای تو چی هر آورده در شورشو دیگه: ایستاد شد بلند هم تو رفت مامان اخمای

... 

  پدرام با کنم نمی ازدواج من مامان-

  بری کنم می جور کاراتو:   گفت دوختو بهم خشمشو پر نگاه مامان

 ؟ چی بفهمه بابا اگه: گفتم زدمو خوشی روی از لبخندی

 ....  نمیشه هیچی نیاری در بازی لق دهن اگه-

 دنش سرگرم و موسیقی با شاید... کنم زندگی اونجا که اینم عاشق من... موسیقی سرزمین...  اتریش میرم من مامان-

  کنم فراموش غمشو از یکمی بتونم سازام با

 .کنم صحبت بابام با باید دونم نمی-

 . زدم لبخندی اتریشم توی االن اینکه خیال به و بستم چشمامو

  باران-

 ؟ بله-

  اومدم منم شاید-

 ؟ چی بابا... ؟ چی-

 کرارت دوباره تاریخ نمیخوام که اینه خاطره به کنم می کمکت دارم االن بینی می اگه...   کنم تحملش تونم نمی دیگه-

  شه

 بدونم تاریخ این از خوام می-
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  کرد شروع و  پنجره جلوی ایستاد مامان

 دوست خیلی اما....  نبود خوشگل... جذاب ای قیافه با....  مغرور و مودب پسر یه....  شدم عاشقش دانشگاه توی-

 دبو خوب خیلی... گذاشت پیش پا و فهمید بالخره... اومده خوشم ازش بفهمونم بهش کردم می سعی.....  بود داشتنی

 روی دستشو مامان... گرفت فراموشی اون...  اومد پیش لعنتی تصادف اون اینکه تا...   رفت می پیش خوب چی همه.... 

 اوالش....  بزرگ بابا زور به کردم ازدواج بابات با من کرد فراموش منو:  گفت و داد تکون سری گذاشت شقیقهش

 نشده من ورود با که کنه جور بابات واسه شوهرشو خواهر خواسته می که بهارت عمه مخصوصا.... شد نمی سازمون

 دواجاز اون وقتی...کنم زندگی آدم عین که کنه راضیم تونست نمی بزرگت بابا...  داشتم مشکل خیلی باهاش.... بود

 ...   نه عاشقش اما شدم وابسته بهش کردم عادت بابات وجود به کم کم... شدم مطیع کرد

 آورد یاد به رو تو-

 کردم ازدواج من چون بود شده دیر خیلی اما... چرا-

  بود چی اسمش-

 کن ولش-

 نیست خوب زیا رابطت بزرگ بابا با همین خاطره به-

  بشه تکرار دوباره زندگیم داستان خوام نمی... کنه می کمك باش مطمئن... آره-

  داری ازش خبری مامان-

  دیدیش تو... آره-

 ؟ کیه-

 کن ولش گفتم-

 .. باران جون رو تو مامان-

 نخور قسم-

  دیگه بگو-

  پدرام بابای-

 ؟ چی-

 فهمیدی؟... بفهمه کسی خوام نمی..پدرام بابای آره-
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 آره-

 گذاشت تنها سوال کلی با منو و رفت بیرون اتاقم از مامان

************************ 

 کرده عروسی هم با شباهنگ و سایه... کردم می حس شروینو خالی جای بیشتر من و شد می سپری هم پی از روزها

 دبو من کارای دنبال بزرگ پدر...رفت می فرو خودش در بیشتر روز هر مامان...  بود کرده آشتی پدرش با سایه و بودن

 بود مونده و بود کرده فراهم زندکگیمو وسایل....  بودن گرفته خونه اونجا برام... اتریش برم خواستم می همیشه برای...

 .ویزام کارای

  میداد گزارش کارهاشو پدرام و...  کنه تهیه نحو بهترین به منو عروسی مراسم که بود این تکاپوی در بابا

 ارمک فهمید می پدرام اگه....  برم بدونه کسی اینکه بدون خواستم می... بشه خبردار رفتنم از کسی نداشتم دوست

 داشتم پاسبورد خداروشکر... بود شده اماده  کلك دوزو هزار با مدارک ی همه اینکه مخصوصا....  بود تموم

 نمی...کنه ترک بود قرار رو بابا و....  بیاد من پیش بعد هفته چند مامان و کنم سفر اتریش به بود قرار... بود پروازم روز

 راچ دونم نمی....  همیشه... بود پول دنبال همیشه...  بود نکرده پدری وقت هیچ برام بابام... داشتم خاصی حس یه دونم

 رد و اونا مثل داشتم دوست من و باشم من جای به داشتن دوست که دوستایی... باشه دوستام مثل نباید من زندگی

 اشک میگم کنم می فکر که االن... بود شده لك براش دلم...بودم ندیده شروینو که بود ماه چند... باشمن اونا جایگاه

 پی ایتالیا بود رفته خواسته خدا از انگار هم النا.. سوخت می براش دلم... خوامت می و عاشقتم من: گفتم می بهش

  اون به پا من اونروز کاش... برگرده دوباره روزا اون کاش.... کنم می تکرار همهش خودم با....  خودش کاریه کثافت

  گرفتم نمی کینه شروین از کاش...  نمیذاشتم جنگل

  ؟ کردی جمع لباساتو باران-

  آمادست چی همه مامان آره-

 ؟ دیدی پدرامو-

  آره-

 گفت؟ چی-

  پرتا و چرت این از... کنم نمی ازدواج وقت هیچ... هیچم تو بدون من ،که پرت و چرت مشت یه...  هیچی-

 میشه نیازت اونجا بگیر پوالرو این بیا...  کن ولش-

  بیا هم تو خدا رو تو مامان...  مامان مرسی-

  کنی خدافظی بابات با خوای نمی...  بگیرم طالقمو باید من.. باشه-
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  ببینمش خوام نمی.. کرد عوض پول با منو اون... نیست من بابای اون...نه-

 ....  کرد پاک صورتش روی از اشکاشو مامان

  پیشم میای که هم تو... برما تونم نیم... نکن گریه مامان-

  میام آره-

 .نکن گریه شده که منم خاطر به خدا رو تو-

 عزیزم باشه-

  گاهفرود بریم که دادیم رضایت ساعت نیم از بعد... کرد گریه اونم... کردم گریه آغوشش در من و کرد باز برام آغوششو

 کدرن می نگامون همه.... کردیم گریه کلی دو هر فرودگاه توی

  کن بس مامان-

 هب داشتی کاری....   کنارته مستخدم عنوان به  ایرانی خانم یه اونجا عزیزم باران....  کرد پاک صورتم روی از اشکامو

  بگیر هم رو آدرس....  بگو اون

 ...  نشد حالیم هیچی انداختم خطش به نگاهی و گرفتم رو ادرس

  بفرستی لوازممو نره یادت مامان: گفتم کردمو جا جابه دستم توی کوچیکمو چمدون

 راحت خیالت... باشه-

 من اما بودن خوشحال همه.... کردم اقدام شدن سوار برای و دادم تحویل چمدونو... زد حلقه چشمام توی اشك دوباره

 و بشم سوار زود داشتم دوست...برم من نمیذارن میرسن بابا شروینو االن... میکردم حس... داشتم دلهره جور یه....  نه

  بشه بلند زود هواپیما

 سوار ما و آوردن رو مخصوص های پله....  شدیم پیاده هواپیما پای و شدیم ها اتوبوس سوار ساعت یه از بعد بالخره

 .شدیم آسا غول ی هواپیما

....  نداشتم خوبی حال... رفت می گیج سرم دادم بود ایستاده که ای چهره خوش مهماندار نشون بلیطمو ی شماره

 یرو...  بودم شیشه کنار من....  هم کنار صندلی سهتا داد نشون صندلیمو مهماندار....  کرد می دیوونهم داشت استرس

 گونه روی مهابا بی اشکام...  دادم تکیه شیشه به سرمو...  کردم خاموش گوشیمو و بستم بندمو کمر نشستم صندلیم

 انداختم وطنم خاک به نگاهی بار اخرین برای....  کرد حرکت به شروع هواپیما ساعت یك از بعد خورد می سر هام

...   شدم عاشقش من که تنهایی شبگرد اون برای... عشق نیمکت اون ای بر امابیشتر... شد می تنگ دلم شاید...

 روازپ اسمونا توی داشتم دوست...  کشیدن سوت نفری چند شد بلند اینکه تا شد می بیشتر لحظه هر هواپیما سرعت
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 اهمنگ که برگشتم چپ طرف به مهماندار صدای با....  کردم پاک اشکامو...  بود شده ذره یه براش دلم پیشش برم کنم

  شدم می غرق اون در همیشه من که نگاهی.... خورد گره سیاهی نگاه با

 باال بذارم رو کیفتون خواید می خانم-

 نه: بگم بدمو ای آهسته تکون لبامو تونستم تنها

 بغلش...  نبود خودم دست....  بود متعجب اونم... بود شده ریخته صورتش توی موهاش....  بود شروین...  بود خودش

 می درق چه گفتم بهش هواپیما توی و شکست لعنتیم غرور بالخره... بدم زجر خودمو انقدر تونستم نمی دیگه....  کردم

 خوامت

******************************************** 

 فتنر پایین باال...  بشه بیدار خواب از ترسیدم می... بخورم جم تونستم نمی...  بود زده حلقه دورم مار یه عین شروین

 حلقه گردنش دور دستامو....  شد می حس گردنم روی نفسش گرمای....  کردم می حس بدنم روی سینهشو قفسه

 بهنازو بازگشتیم ایران به کردیم  ازدواج اونجا اینکه از بعد شروین منو ... چسبوندم بهش بیشتر خودمو و کردم

 داشتن پسر یه رضا و بهناز... موند بابا پیش من خاطر به هم مامان.... بودن بازگشته ایران به هومن و المیرا و همسرش

  بودن نشده دار بچه هوز هومن و الی اما باربد اسم به

 این قدر چه من خدایا... بودم خواب بغلش در که موجودی یاد به... روزا اون یاد به خوردن می سر گونهم روی اشکام

  گذشت می چشمام جلوی از فیلم یه عین چی همه.... داشت رو سختی همه این ارزش... ... دارم دوست موجودتو

 ....  عشقم کنی می گریه داری که باز: پیچید گوشم توی کرد می ادا دار کش کلماتو که بمش و آلود خواب صدای

  افتادم روزا اون یاد-

 ....باران شد تموم چی همه-

 ....  شد خیره چشمام به مستقیم و کرد تر شل رو بود پیچیده دورم که حصاری

  دارم دوست چشماتو قدر چه-

 چی خواستین می بچه ما به بگه نبود یکی:  گفت کردو کج در طرف به سرشو شقایق ی گریه با اما آورد نزدیك سرشو

  مزاحم نه که بچه... کار

  شروین ا-

 کنارم. ... بود خوابونده عریانش بغل توی ور شقایقم....  رفت بیرون اتاق از و شد بلند اما بیارمش که بلندشم خواستم

 می شیر وجود ی همه با... درآوردم لباسمو....  بخوره شیرخودم از داشتم دوست اما بود کم شیرم اینکه با گذاشتش

 ... خورد
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  خوردنت شیر فدای بابات-

 زدم شروین روی به لبخندی

  بودم بچه منم کاش-

 !!!شروییییییییین ا-

 کردو کج طرفم به سرشو دوباره اما زد زل اتاق پنجره به....  کنی می سیر زور با هم رو بچه این تو نبود یادم- 

  ایه مزه چه ببینم خوام می بار یه فقط باران:گفت

 شروینننننننننننن-

 .... جاش سر بذارمش ببرم من بدش....  میزنی چرا خوب-

 هب شروین از مشکیشو موهای....  انداختم خوابید بعد و شد باز ای لحظه برای که شقایق خاکستری چشمای به نگاهی

 ...  داشتم دوستش قدر چه.... بود برده ارث

  کنی فکر کسی به من از غیر به نبینم-

  شرویییییییییییین-

 ... جونم-

  نمیبره خوابم-

 . تراس تو بریم بیا-

 سیاهی جا همه... شد حلقه دورم شروین ی مردونه های دست....رفتم تراس توی شروین با و کردم تنم خوابمو لباس

 . بود بودن شده کشیده صف به خیابان کنار در که هایی چراغ نور تنها بود

 خواستم می وقتی....  دارم دوست رو پارک این  خیلی من: گفت چسبوندو خودش به بیشتر منو شروین...

 چه...  میشه تموم راحت چی همه کردم می فکر....  ساختم پارک این روی روبه اینجا رو خونه این... بیام خواستگاریت

  ..... زدم قدم اونجا تنها رویی شبا چهی دونی نم...  کشه می منو لحظه یه نبودنت فکر....  پیشمی االن تو خوبه قدر

 تنها شبگرد:کردم زمزمه آروم

 دارم رو تو...  ستمین تنها گهید نه-

 تنهایی شبگردهای ی خسته قامت  سایه هنوز که پارکی....  کردم احساس اونجا رو عشق من که پارکی قیشقا پارک

 .... داد هدیه ما دوی هر به رو عشق که پارکی....  بود پیدا کردن می جستجو را عشق که
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 :  کرد زمزمه گوشم توی آروم و گذاشتم شروین ی سینه روی سرمو زدمو لبخندی

 می شبگردی هم با... نبودیم تنها...  میزدیم قدم هم با میومدی که شبایی یادته... بودم شبگرد خاطرت به عمر یه

 کردیم می صحبت فردا روشنی و ها شب تاریکی از و رفتیم می راه بارون زیر.... کردیم

 ....! نمونه تنها شبگردی  هیچ کاش... آره-

 می فکر چی: افتادم بود سایه ی خونه تابلوی روی که شعری یاد.... بستم چشمامو گذاشت لبام روی سردشو لبای

 !!! شد چی کردیمو

  صبح 4 ساعت بهمن 8 پایان

  شب رهگذر
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