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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

 

 #بارکا  

 1#پارت 

 

 د یکش  قیعم  ینفس

 دو انگشتش گرفت  انیروشن شده را م  گاریو س 

 

 سر داد   گرید یرا به آسمان دوخت و نفس نگاهش

 یتلخ و پر تنش برا ینگاه کرد که در حال طلوع آفتاب است و شروع روز  شیمنظره روبه رو به
 اش!خانواده 

http://www.romankade.com/
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کنن نگاه کرد    یکه موج ها با تمام قدرتشان به سنگ ها بر خورد م  شی پا ریز یا یپرتگاه به در یباال از
 زد.  گارشیبه س  یقیو پک عم 

 بود را َکند.  یر گوشه اکه د ینشست  و گل کوچک شی زانوها یدارد بر رو ی دانست چه حس ینم

 را چند بار در دستش چرخش داد گل

 را از نظر گذراند  شیروبه رو یمنظره  گریبار د کی بلند شد و   شیجا از

 زد  گاریبه س یگر ید پک

 له کرد  شیپا  ریآن را در ز گاریاتمام س  بعد

 بود   ادیپرتگاه بزرگ که ارتفاعش ز یرفت و لبه  جلوتر

 .ستادیا

 را به عقب برگرداند و   سرش

 نگاهش را به دوباره

 و طلوع آفتاب دوخت.  ایدر 

 خواهد چه کار کند   یدانست م یم

 جور واجور در سرش در حال جوالن دادن بود.  افکار

 ! شیدادن به زندگ انیشد پا  یتهش ختم م و

 جمع شده   یاخم و صورت با

 با خود زمزمه کرد:  یز یلب چ  ریز

 _منو ببخش باران! 
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 #بارکا 

 2#پارت 

 

* 

 

 باران به آن،   یبا برخورد گربه  زیم یگذاشته شده بر رو فلش  

 کوچک شد. یوارد کشو 

 

 

را کنار گوشش گذاشت ،     یرا گرفت و گوش اریکه در دست داشت شماره کام یو چمدان  لیبا وسا باران
 گذاشت.  نیزم  یشده را گرفت و چمدان را بر رو د  یخر لی با آن دستش وسا

 و در را باز کرد  دیکش رون ی ب فشیرا از ک  دیکل

 در گوشش بلند شد. اریکام  یکه شد ،صدا وارد

 _الو !

 را داد اریاز بستن در جواب کام بعد
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 هنوز؟ یا_بازم شارژت تموم شده؟ تو جلسه 

  

 ه. خان یگذاشت و چمدان را گوشه یدیرا در جا کل  دیکل

 با لبخند ادامه داد  و

 تو! دونمویمن م ،یو گم کرده باش  _اگر دستگاه شارژ

لبانش خارج   انی از م یبرخورد کرد ، آخ   دشیخر لیبه وسا  شیرفت که پا ییرا ی راه رو به سمت پذ از
 شد.

بدتر از   یا ی آن را حس کرد تلخ یتلخ سر دادـ  که فقد خودش تلخ یااز پشت خط خنده اریکام
 !شیچشم ها ی قهوه، مثل تلخ یتلخ

 صدا زد.   یباران را سر به هوا و دست و پا چلفت شهیمثل هم و

 کرد  یخنده ا باران

 . اوردمیدر ن  یباز  ی_به خدا دست و پا چلفت

 لبش را گاز گرفت:  باران

   ار؟ی_کام

 مکث کرد و ادامه حرفش را زد  یکم

 _من خونه ام از رفتن منصرف شدم. 

 ، باشه ؟  این رید

 پشت خط سکوت کرد.  اریکام

 که بدون جواب ماند تماس را قطع کرد. یا یشد بعد از خداحافظ   دیکه نا ام اری از حرف زدن کام  باران
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 #بارکا  

 3#پارت 

 

 افتاد  یعسل یرو وانی نگاهش، که به ل باران

 فت لب گ ری ز یحرص اوف  با

 غر زد    وانیرفت و بعد از برداشتن ل یسمت عسل  به

 ؟ یآب بخور  وانیاز ل  یلوس ! چرا دوست دار  ی_از دست تو گربه 

 را پشت گوشش زد و ادامه داد:  شیموها

 م؟یکن  کاریچ  دیمن حواس پرت، با ، ی_تو دست و پا چلفت

 بندد  یاز فلش ندارد را با دستش م یکه همان فلش در آن است و باران خبر  یباز شده ا یکشو

 سمت گربه اش رفت  به

 بهت غذا بدم.  ایب  ؟ی_گرسنه شد

 

 

 

نشست و چانه اش را   یغذا خور   زیم  یصندل یبر رو ادیز یقه یبا سل یانفرهدو  زی از آماده کردن م بعد
 داد  هیبه دستش تک
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 شروع به زنگ خوردن کرد    لشیموبا

 اسم خواهرش پکر شد.  دنیبر  داشت و با د زی خ لشیلبخند به سمت موبا  با

 به لب آورد و جواب  داد   لبخند

 _سالم خواهر جون. 

 د یخواهرش پشت تلفن به گوشش رس یخنده  یصدا

 ؟ یروز ازش جدا بش  هی ی_بازم نتونست

 شد و جواب خواهرش را داد:   شتریباران ب  لبخند

 روز از عشقم جدا بشم. کیاره جانم،  نتونستم _

 !هی_آخه تحفه ا

 جابه جا شد:  یکم یصندل یبر رو باران

 . یداشته باش یک یکن  ی، سع یکن  یحسود  ستی_الزم ن

 مکث جواب داد هیاز چند ثان بعد

 زنم!   یبرم بعد بهت زنگ م  دیباران من با نی_بب 

 _باشه ، بعد زنگ بزن بهم

 برسون. اریو به کام_سالمم

 رسونم.  یم  اریو به کام_باشه سالمت 

 ست؟ ی_خونه ن

 گفت  دهیلب برچ باران
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 _  نه!

 برم باران خداحافظ.  دی_اها، من با

 !ای_باشه برو، خداحافظ در
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 #بارکا  

 4#پارت 

 

 

 هم نگذاشت  یماند و چشم رو داریتمام شب را منتظر او ب  باران

 کاناپه به خواب رفت   یصبح بود که بر رو یدما دم

 از خوابش نگذشته بود که  قهیدق ده

 بلند شد و او را از خواب پراند  لشیزنگ موبا یصدا

 خواب جواب داد. جیگ

 _بله؟

 در پشت تلفن بلند شد  یمرد یصدا

 د؟ یهست یسعادت اری_شما همسر کام 
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 و با ترس جواب داد  دیبه کل از سر باران پر خواب

 _بله ، من همسرشم.

 مرد چند بار در سرش اکو شد  یصدا

 لبانش خارج شد انیچند جمله نامفهموم از م فقد

 د یمرد بازم هم به گوشش رس  یصدا

 _بله؟... متوجه نشدم !

 . ندیپوچ از آب در آ شی باران در دل گفت کاش حرفاش دروغ باشه ، خدا کند حرف ها 

 

 گرفتند  یا ی، تاکس  اری از خبر دار کردن پدر کام بعد

 به سمت آنجا حرکت کردند.  و

 است  رهیخ  رونیبه ب  نیماش شهی فکر فرو رفته و از ش در

 افتد   ینگاهش به باران م اری کام پدر

 _باران جان؟ 

 به، دخترم؟  خو  حالت

 ...نجاهایتا ا یموند یتو خونه م کاش

 جواب داد  اری است و بدون نگاه کردن به پدر کام رهی خ رونیبه ب  باران

 _من خوبم، نگران نباش. 

 آورد  ن ییرا پا   نیماش شهیش

   دیکش یق یرا بست و نفس عم  چشمانش
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 بود.  رهی خ رونیبه آنجا فقد در سکوت به ب   دنیرس تا
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 #بارکا  

 5#پارت 

 

 

 شدند    کیآن محل که نزد به

 خورد .  یو پزشک قانون سیپل  یچشمش به تعداد باران

 شد  ادهی با سرعت پ ستادیکه ا نیماش

 به سمت جلو حرکت کرد   و

 طناب گذشت   ریز از

 به سرباز انداخت  ینگاه شانیبا نفس نفس پر   ستادی ا شیجلو  یسرباز  که

 _خانم کجا؟ 

 مسرشم _همسرشم، من ه

 سروان که گفت:  یصدا با
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 .ادی _بزار ب

 کنار رفت  شیاز جلو سرباز

 حرکت کرد   اری کام نیسرعت به سمت ماش  با

 باز بود    نیماش یدرها

کند چند نفر   دایپ  یز یبتواند چ د یرا باز کرد، فکر کرد شا  نیبرد و داشبورد ماش  نیرا داخل ماش  سرش
 آن. ی بودند و در حال بررس نیدور ماش 

 ستاد یسروان ا یروبه رو  اری کام پدر

 جناب سروان؟ نیکن  دایپ نیتونست  یز ی_چ

 افتاد  اری سروان به پدر کام نگاه

 ، درسته؟ نی_ پدرش هست

 تکان داد :   دییسرش را به عالمت تا ار،یپدر کام  دیفرش

 _بله، پدرشم 

 به باران اشاره کرد:   و

 خانم هم ،همسرش.  _ باران 

 متاسف گفت:  یبا صورت سروان

 مینکرد دایپ  یز ی_متاسفانه هنوز چ

 .میکن  یم قیتحق میدار یول

 ... یز یچ ای یادداشتی ن،یماش  ی_خب...تو
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 د یرا شن اری شد و جمله آخر پدر کام  کیبه آنها نزد باران

 آخه بابا جون؟  یادداشتی_چه 

 بزاره؟  یچ یبرا ادداشتیکوه  یباال اریکام

 به آنها کرد  ینگاه سروان

 چندتا سوال ازتون بپرسم.  دی_فقط اگه اجازه بد

 نیی با ، بفرما  اری کام پدر

 اجازه حرف زدن را داد  

 به حرف آمد:  سروان

 شده بود؟ جادیا یرات ی تغ اریآقا کام یاواخر تو رفتارا نی_ا

 تکان داد  یسرش را به عالمت منف اری کام پدر

 گفت :  تی عصبان با باران

 آخه جناب سروان؟ یرات ی_چه تغ

 

 رو به باران گفت:  یبا لحن آرام   دیفرش

 .دنیو انجام م ! آقا دارن کارشونیآروم باش  شهی_باران جان م

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 
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 #بارکا  

 6#پارت 

 

 نگاهش را به باران دوخت  سروان

  نه،یبپرسم، منظورم ا نویا دی با  یفهمم ول ی_باران خانم ، شما رو خوب م

 نداشت؟  یجسم   ای یمشکل  روح   چیه اریاواخر کام  نیا

 تر جواب داد یبا اخم ، و از بار قبل عصب باران

 _نه.

 .میجدا شد  یو خوش  یبا خوب نه،

 منصرف شدم، خب؟  یبود من با خواهرم برم مسافرت ول  قرار

 

 ش زد که توسط باد در حال پخش در صورتش بود را کنار گوش  شیموها

 ...می_بعدش نرفتم، قرار بود غذا بخور

 صورتش گذاشت   یرا جلو شینداد و دست ها ادامه

 گم! یبه شما م  ناروی_چرا دارم ا

 صورتش بر داشت و با اخم گفت:  یرا از جلو   شیها دست

 ن؟یپرس یم یچ ی_اصال برا

 انداخت و بعد جواب باران را داد:  ار یبه پدر کام ینگاه سروان

 !میکن  یبرخورد م  ادیز ین یچن نیمنطقه به موارد ا نی_ تو ا
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 حرفش مکث کرد و بعد ادامه داد: انیم  یکم سراون

 ... ی_مثل خودکش

 .میاتفاق آماده کن نیبدتر یو برا خودمون  دی، به نظر من با لیدل نیهم به

 

 جواب داد: یعصب   یگرفت ول را  شیبغض گلو یاسم خودکش دنیبا شن  باران

 ن؟ یدیفهم  ست،ین  یز یچ ن ی_همچ 

 

 کرد. ی شد و اعصابش را داغون تر م  یم ختهی، توسط باد در صورتش ر  شی موها گرید یجا از

 آنها را پشت گوشش زد  دوباره

 حرفش را ادامه داد: تی با همان عصبان و

 .نیشناس  یرو نم  اری، کام  ستین  یکنه ، منطق ینم یکار  نیهمچ اری_کام

 اسمش را صدا زد اری کام پدر

 _باران؟ 

 ار ی پدر کام یتوجه  به صدا زدن ها یب

   ستادیصخره ا یرفت و لبه   جلوتر

 بود!  ستادهیصبح ا  اریکه کام یی جا همان

 

 شد  رهی خ  ایُبغض به در با

 بود   شینشسته بود و در حال سوزاندن گلو  شیگلو خی که ب یُبغض
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 کند توانست بغضش را بش ینم

 لبالب َتر شده بود. شیچشم ها یول

 

🥀🥀🥀 
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 با وحشت داد زد:  اوشیس

 ؟ی... احتمال خودکش؟ی_چ

 آمدن باران آن دو حرفشان را قطع کردن  با

 به جمع انداخت    یکل ی نگاه باران

 بودن  رهی سکوت کرده بودند و به او خ همه

 کنار زد یبه سمت پنجره رفت و پرده را کم  باران

 دندان گرفت.  انیپنجره فاصله گرفت و ناخونش را م از

 را از لبش جدا کرد و بلند حرف زد:  ناخونش

 جا نشسته و هممون رو دست انداخته. هی_خره...خر ! االن 

 در سکوت فقد نظاره گرش بودند  همه
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 ادامه داد: یا.شدهدورگه یبغض و صدا با

 و بکشه؟ بتونه خودش   اریکه کام نیکن  ی_ اصال فکر م

 که قلبش را آتش زد  یهم سکوت و باز هم سکوت بازم

 که در حال شکستن بود ادامه داد: یبغض  با

 .رسهیمورچه هم نم هی_اون آزارش به 

 

 فشرد انگشتانش  انی دست همسرش را م اری را گرفت  بود پدر کام اریتمام صورت مادر کام اشک

 انداخت  نیی اشکش را پاک کرد و سرش را پا  اری کام مادر

 دیاش را باال کش ینیب  باران

 خب.  یل ی_خ

 ، درسته؟! کرده باشه  یرو ادهی ز کمیکنه ممکنه  یم یداره با ما باز  اریخب ، کام  یلیخ

 صورتش گرفت:  یبود دستش را جلو دایکه بغض به وضوح در آن پ  ییصدا با

 نکرده.  یخودکش   اریکه...کام  نهیمطمئنم، ا یز یچ هیاز   ایدن  نی_اما اگر تو ا

 در اشاره کرد  به

 .شهیم  داشیاالن پ   ن،ینی_بب 

 

 انداختن نییسر پا همه

 

 د یچک ن ییاز گوشه چشمش پا یافتاد و اشک  ار یخاطراتش با کام  ادی
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 ****** 

 بــــــــــــک"  فلـــــش

 

 دانست. یاسمش را هم نم یبود که حت ینگاهش به دختر  اریکام

 تواند نگاه از آن دختر بر دارد  یدانست چرا نم  ینم

 که در گوشش بود باران را نگاه کرد  ییها یهمان هندزفر  با

 ! یهوو اری ! کامار؟ی_کام

 د یشن یو نم دید ی را نم یز یبه باران بود و به جز او چ  نگاهش

 ! ـــاری_کام

 سمت دوستش برگشت   به

 ؟_ها چته

 .یچ ی_ه

 

 نظر گرفت  ریباران را ز  ینگاهش را به باران دوخت و رفتارها دوباره

 ی گر یبا دفتر سفارشات به دختر د باران

 قهوه سرد. هی، ساحل... و  مونادی که دوتا ل گفت
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 از دستش افتاده  وانیبه دختر کنارش کرد که ل  یبا تعجب نگاه باران

 ادسر د یا خنده

 اول منم مثل تو بوده.  ی_روزا

 کرد. یمن گل م یها یخنگ باز   ومدیکه م یکی

 نگاهش کرد و باران ادامه داد  دختر

 _به تو خنگ نگفتم، سوءتفاهم نشه .

 کنه. راحت باش.  یم یخرابکار  یکل  ارهی و به دست بتا اعتماد به نفسش  س ی آدم تو کار سرو اما

 افتاد  نیزم  یخورد و بر رو  یخور  یباران به قاشق بستن دست

 جمع کردن کارش گفت:  یخنده برا با

 . موننیوقتا هم مثل من خنگ م ی_بعض

 

 ستادیپشت سرش ا اریکام

 را به ساحل دوخت:  نگاهش

 _آماده است ؟ 

 _آره . 

 چشم تو چشم شد اریرا که برگرداند با کام  سرش

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 
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 #بارکا  

 8#پارت 

 

 

 باال رفته به حرف آمد یبا لبخند و ابروها اریکام

 کجاست ؟  ییدستشو دی_ببخش

 با دستش به پله ها اشاره کرد  باران

 باال.  دیاز پله ها بر دی_با

   ستادهیجا ا همان اریکام دیسفارشات را برداشت که باز هم د ینیس

 دست پاچه به پله ها اشاره کرد  اریکام

 نجا؟ ی_از ا

 _آره. 

 _ممنون.

 ار یکام

 از تشکر  بعد

 دادن سفارشات  لیتحو یاز پله ها باال رفت و باران هم برا 

 رفت.  یز ی سمت م به

 و به باران نگاه کرد  ستادیها اپله  یهمان جا، باال اریکام
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 گذاشت یمشتر  یرا جلو   مونادهای ل باران

 نشست.  شی آمد و کنار دوست ها نییاز پله ها پا اریکام

 

 را به چانه اش زد و  دوباره باران را نگاه کرد.  دستش

 

 برود که چشمش به پدرش افتاد.  هیاز کنار در گذشت و خواست به سمت بق  باران

 پرت کرد   یرا در آورد و گوشه ا یمخصوص گارسون یبند مشک شی پاچه پ دست

 و نشست   د یعقب کش یا یرساند صندل  کینزد زی م نیخودش را کنار اول عیسر

 !  اریآن هم جفت کام 

 متعجب به رفتارش نگاه کرد  اریکام

 هم،با تعجب نگاهش کردند  ارینه تنها ! دوستان کام اریکام

   دیبود را سر کش زیم  یکه بر رو یآب وانیل

 متعجب آن چند نفر زد  یبه چهره ها  یلبخند و

 وارد کافه شد    پدرش

 به باران خورد چشمش

 نام باران را صدا زد  یته استکان نکیهمان ع  با

 _باران؟ 

 بلند شد:   یصندل یاز رو باران

 ؟یکار دار  یچ نجای_ئه بابا؟  ا
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 . نجایو آورده ادفترش  تی _عمو هاد

 بگم. ک یخواستم برم تبر یم

 رفت.  شهی هم که نم یخال  دست

 . رمیبگ  نجایاز ا ییزایچ هی دماوم

 

 دست پاچه جواب داد: باران

 . یکرد ی_کار خوب 

 انداخت  زی به آن م ینگاه  پدرش

 دانشکدت هستن، درسته؟ ی_دوستا

 _اره

 بلند شد و خودش را وارد بحث کرد  اریکام

 را به سمت پدر باران دراز کرد  دستش

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 
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 .امی سعادت اری_سالم آقا، کام 

 .میبخور یاقهوه  هیبعد از کالس  میدوستان گفت  با

 دستانش فشار داد:  انی دست پدر باران را م و

 . نی تون رو رفع کن یقهوه خستگ هی با  نیی_شما هم بفرما

 زود مخالفت کرد  باران

 رفتم ی_نه ، بابا ، من داشتم م

 ، ها؟ می با هم بر یخوا  یم اگر

 _باشه. 

 کرد. ی دختر بودن برگشت و با لبخند از آنها خداحافظ  کیکه دو پسر و  اریسمت دوستان کام هب

 را دادن:  جوابش

 _خدانگهدار. 

 دست پدرش را گرفت   باران

 . ریبگ  یعمو هاد یاونجا برا میریهست، االن م یخوب   یلیخ  ی  فروش   ینیری ش هی نجای_بابا ا

 

 کافه خارج شدن .  از

 

 گفت  اوش یس  ار،یکام  دوست

 بود؟ یچ گهید نی_ا
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 گفت:  یمان

 خب.  دی _دختره باباش سر رس

 گفت:  اوشی، س  دوباره

 کرد؟  یکار نم نجای_مگه دختره ا

 زد:  یکه در چشم زده بود به شانه مان  یا  یآفتاب نکیبا ع  ایمار

 نفهمه. فهمه،ی _ول کن، جانم، نم

 

خارج نشده بود از  دشیکه از د ییتوجه به آنها پشت سر باران حرکت کرده بود و تا جا  یب اریکام
 پشت سرشان نگاهش کرد.

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 #بارکا  

 10#پارت 

 

 

 انداخت   اوشیبا صورت خندان دستش را پشت گردن س اریکام

 . گمی دارم بهتون م نینی_بب 

 . نین یب یم  یتوپ یمشتر  امشب
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   ستیچ لشیدانست دل یآمد و خودش هم م یسرحال تر به نظر م یاز هر شب  امشب

 ستد یجا به ا کیتوانست   ینم ادی شوق ز از

 داد:  شیبه چشم ها یچرخ  ایمار

 .  دهی_ملت مغزشون پر

   اریخنده کام ری زدن ز یو مان  اوشیس

 نگاهشون کرد یساختگ  یاخم ها با

 کرد   اریهست نگاه کام باال رفته انگار بدهکار  یابرو یبا تا یمان

 هست ! تیچ هی؟ امشب تو  ی_چته ؟ کام

 را در دست گرفت  یشانه مان  ایمار

 داخل.  میما بر ای ولش کن ، ب ی_مان

 وارد،  بار ، شدند   یو مان ایمار

 بود و در فکر باران فرو رفته بود  ستادهیهمان جا ا اریکام

   دیرا هم به لطف پدر باران فهم  اسمش

 باران بود   اسمش

 لب چند بار زمزمه کرد  ریز

 _باران 

 : اریبرگشت سمت کام اوشیس

 .گهید ای ب االی_
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 بود ستادهیهنوز هم در همان حالت دست به کمر زده ا اریکام

 ها؟  ،یعسل ایبود؟  ی، سبز جنگل ای_س

 جواب داد جیگ اوشیس

 ... ها؟ ؟ی_چ

 برد  یکه به سر م  یدر همان عالم  اریکام

 لبخند ادامه داد با

 _چشماش! 

 باال انداخت:  یشانه ا اوشیس

 

 . یگی_اره، اره درست م

 

   دیو به هم کوبکش اومده دستهاش  یبا لبخند اریکام

 داشت   یبی عج یبود اصال چشا یسبز عسل دم ی_داداش فهم

 داد. صی تشخ شهینم

 

 د یپر اوشیبا لبخند کش آمده در صورتش، بر پشت س  و

 جمع شده گفت:   یبا لبخند و صورت اوشیس

 .  نییپا ای افتاده آخ آخ ب کوتیبچه ، آ نمیبب   نییپا  ای_ب
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 آمد.  نییپا اوشیبا لبخند از پشت س اریکام

 

 تا صبح مست کردن و بزن و برقصشان به راه بود آنها

 آن منطقه را برداشته بود  آهنگ آنقدر بلند بود که کل یصدا

  

 بعد از خوندن چند آهنگ در سن  اریکام

 

 نشست و در فکر فرو رفت.  تی دور از جمع ییجا 

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 
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 #بارکا  
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 بود و در حال درست کردن قهوه بود  ستادهیکنار گاز خانه ا باران

 زدی همان حال هم با خواهرش که کنارش بود حرف م در

 شد.  یافتادم، واقعا تلخ م  یم  ریاگر روز آخرم گ ی_ول
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 گوشم رد شد. خیاز ب یول

 

 کرد و گفت :   یخواهر باران خنده ا ایدر

 نشست؟  شهیم  ینجور ی_مگه هم

 کنم؟ کار ی _خب، نشستم ، چ

 اش گذاشت  ین یب یخنده اش شدت گرفت ،  باران دستش را جلو ایدر

 .  سی ، ه سی_ه

 

 از آشپزخانه دوخت  رونی نگاهش را به ب و

 به چهره خندان خواهرش کرد    یاخم نگاه با

 قرمز شده در اثر خنده گفت :  یدهانش گذاشت و با صورت یدستش را جلو ایدر

 و داشتن.  هوات ، بچه ها حواسشون جمع بوده ، علنا   ی_شانس آورد

 کرد:  دیی قهوه را خاموش کرد جواب خواهرش را با سر تا ری طور که ز همان

 _اره ، اره 

 

 داد پدرش بلند شد یصدا

 شد؟  ی_دخترم ، قهوه ها چ

 متقابال داد زد باران

 .ارم ی_االن م
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🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 

 #بارکا  
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 و با اخم اسم باران را صدا زد  ستادیباران در درگاه آشپزخانه ا پدر

 _باران؟ 

 ؟یکار دار   یآشپزخونه چ یتو

 

 انداخت  نییسر پا ایدر

 گفت:  باران

 کنم، بابا !  ی_دارم قهوه درست م

 با اخم وارد آشپزخانه شد   پدرش

 ؟ یدرست کن  دی_مگه تو با

 

 اشاره کرد و ادامه داد  ای دستش به در با
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 _بذار خواهرت درست کنه،  تو برو تو اتاقت و به درسات برس. 

 

 دیدانست چه بگو یگرفت و نم  یرا در دستش به باز  یقاشق غذا خور  ایدر

 صورتش را کناز زد  یجلو یموها باران

 در همان حالت جواب پدرش را داد ختیر وانیل انی قهوه ها را م و

 رسه !  یو چهارساعته که به درس نم  ستی_آخه بابا! آدم که ب 

 کنم.  ی، استراحت م  زم ی عز یضمن ، من با خدمت به خانواده  در

 

 زد  یلبخند پدرش

 دلقک !  ،ی_تو دلقک 

 را نگاه کرد  ایسر داد فنجان قهوه ها را در دستش گرفت و در یخنده ا باران

 !  ایب  ای_در

 با هم از آشپزخانه خارج شدند  و

 زد  رونیپدرشان احمد هم  پشت سرشان از آشپرخانه ب 

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 
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 #بارکا 

   13#پارت 

 

 

 ستادیدختر تازه وارد ا یجلو اریکام

 رفته؟  نجایکه از ا ندیشما مطمئن  یعنی_واقعا؟ 

 را جمع کرد  زی م لی تمام وسا دختر

 را باال آورد   شیدستها اریکام

 ،   نی_البته ، البته که مطمئن 

 من...  یول

 به دست به سمت آشپزخانه حرکت کرد ین یس اری توجه  به کام یب  دختر

 دوباره راهش را سد کرد و ادامه حرفش را گفت:  اریکام

من شمارمو   نکهیا ای  ن؟یکن یو لطف م کنم؟ شمارش   داشیپ یخواستم بگم چطور   یمن... م ی_ول
 ن؟ یشون بدبدم  که به

 ، حتما .  نمشیبب   دیکه حتما با چون

 . هیمرگ و زندگ  مسئله

 ن؟ یندار یمشترک  یآشنا ای، دوست مشترک  نی فکر کن کمی

 حوصله جواب داد: یب  دختر

 .  دمیجد  نجای_من ا
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 شناسم.  ی رو هم خوب نم  باران

 . نیخونه، هم یدانشکده خرد و دانش درس م یتو دونمیم فقط

 

 گوشه لبش کش آمد  یلبخند اریکام

 ش؟ ی لیفام ه؟ی! رشته اش چ هیعال نی_ا

 

 گذشت  اریتکان داد و از کنار کام دونمی با اخم سرش را به عالمت نم  دختره

 از کافه خارج شد  یبا خوشحال  اریکام

 بود  دهی را حداقل فهم  زیچ کی

 خواند  یاو در کنار دانشگاه خودش درس م که

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 
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که در دست داشت را به   ییو کتابها یل یشانه اش جابه جا کرد و وسا یمدرسه اش را بر رو فیک باران
 کرد  یزور حمل م 
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 _باران خانم؟ ، باران خانم؟

 زده برگشت  شیکه صدا  یسمت کس  به

 حافظ روبه رو شد ری با ام و

 ر؟ ی تو ام ییشکمو، کجا ی_پسره 

 در دست باران را گرفت  لیوسا

 مثل تو حمل کنه ! یفیخانم ظر نارویا شهی_مگه م

 

 زد:  یحافظ قد کوتاه و الغر مردن ریام یکرد و با دست پس کله  اخم

 باباته.   فی_خانم ظر

 رو زبونم. افتهی م شهی_هم

 خب.   افته،ی_مواظب باش ن 

 محترم ،  خانم

 داره؟  یچه اشکال  گفتن

 

 : سر داد یحافظ خنده ا ریام

 . ادیکه خوشم م یش  یم یکنم، انقدر زود عصبان  یم ی_دارم شوخ

 _اره، باشه  

 خاموش بود. تی باهات تماس گرفتم گوش  شبیشد؟ د یچ

 کردم.  یمغازه رو جابه جا م یالی_داشتم کمک بابام وسا
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 _اها

 

 

 

 خودش را به جلو خم کرد   یکم اریکام

 کنم  ی_خواهش م

 کنه! یم  ادیمعمار خوشبخت  هیمرد جوون تا آخر عمرش شما رو به عنوان  نی؟ ا نینی بب

 است  رهی خ  وتریتوجه به صفحه کامپ یب زن

 ادامه داد: یبا چرب زبان  اریکام

 ؟! ینقش داشته باش  یکس  یزندگ   ریخواد در نقطه تغ  ی_شما دلتون نم 

 دستان شماست.  یتو شی زندگ  ریتغ

   نی بر یم ییه روشناب  یکی و از تارکه من  نییشما نیا

 . یش یدونفر م نیپل ب  سازنده

 ن؟ یبهش فکر کن  نیخوا ینم

 

 دوخت:  اریسوق داد و به چهره کام وتر یسرش را از کامپ زن

 هست؟  نجایچند تا دانشجو ا یدون ی_شما م 

 هزارتا !  ستی_گمون کنم ده تا ب

 _درست پانزده هزار و ششت صد و پنجاه و سه هزارتا. 
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 جابه جا کرد  یسرش را کم  یکاله آفتاب  اریکام

 زدم.  ی_حدس خوب 

 زل زد:   شیبه زن رو یابا چهره متفکرانه و

 همه،...  نیا نیب د ی_خانم شما به من بگ

 تونه اسم باران رو داشته باشه !  یچند نفر م 

 موس گذاشت    یرا بر رورا به جلو خم کرد و دستش   خودش

 کنم. یم دا یپ  وتریمن با دو دکمه کامپ  دی_اگر اجازه بد

 کرد  یاخم اریکام  ییاز  پرو زن

 نکن  شیامکان نداره، برو طوالن ی_اگه رشته اش رو ندون 

 

 زد رونی فوت کرد و از آنجا ب ق ینفسش را عم اریکام

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 
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 زد   شیاش را به چشم ها یآفتاب  نکیسرش بر عکس گذاشت و ع یکالهش را بر رو  اریکام

 نکرد  دایاز باران پ   یاثر  یدانشگاه را گشت ول  یبه گوشه  گوشه

  یجواب نم  دیبور پرس یسبز و موها یبا رگه ها یدختر چشم عسل یها هم با نشانه ها یل یخ از
 شناسم را به او دادند 

 و  رو  کرد   ر ی پله ها باال رفت و تک تک کالس ها را ز از

 دانشگاه حرکت کرد  یکالس خارج شد و به سمت خروج  نی آخر از

  

 باران از پشت سرش وارد همان کالس شد  قایدق که

 دیاو را ند یبرگشت ول  اریکام

 محوطه داخل دانشگاه خارج شد   از

   دیشلخته شده اش کش یموها انی م یو دست دیکش رونی را از سرش ب کالهش

 حافظ افتاد  ریچشمش به ام که

 خودم!  یهم شهر  ؟ی_هــ

 را نگاه کرد:  اریحافظ برگشت و با لبخند کام ریام

 ار؟ ی _آقا کام

 دستش را پشت شانه او حلقه کرد  اریکام

 : د یرس  اریکام نهیس ری کوتاهش تا ز قد

 ؟ یمن بر  دنیبدون د  یخواست ی؟ م هی_چ
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 و انجام بدم _اومدم تا ثبت نام هام

   ؟یدونست  ی، م شهیشروع م   یسیکالس انگل داره

 گفت  یسیکرد و به انگل یحافظ خنده ا ریام

 نو؟  وی_ دو 

 گفت  یابا حالت مسخره  اریکام

 !یکرد شرفتیو چقدر هم پ ی_اووو ، به به تو شروع کرد

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 
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 .دهیرو اون درس م یسیخانم سر زدم، انگل هیبه  ی_تو قسمت جامعه شناس

 اومدم لوازم بخرم .  شه،یهفته شروع م نیهم  آخر

 در آورد   رحافظیرا از پشت گردن ام دستش
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 ه؟ ی، موضوع چ یدیبه ما اصال حال نم  ینجور یا رحافظی؟ ام هی_چ

 

 گفت:  رحافظیام

 !شی _داداش، اگر بشناس

 !یکن  یفراموش م ،یکه بلد ییسیانگل

 حرف نداره.  یول

 

 کرد و پس کله اش زد  یخنده ا اریکام

 چه طرز حرف زدنه؟ نی_ا

 گرفتمش!  یم  ومدم،یم ای زودتر به دن کمی_نه،خدا به صاحبش ببخشه ،اما... اگر 

 !گهی_بس کن د

 به حرف آمد رحافظیزدن ام  یطور که قدم م همان

 داداش! نی_بب 

 نگاهش کرد  اریکام

 ه؟ی_باز چ 

 !  ادیبه تو م  یل یاون خانوم خ ؟یدونی_راستش م

 سر داد  یخنده ا اریکام

 کنه.  یهورمون شنا م  ی ایدر یداره تو کتی_پسر جون اون مغر کوچ

 . یچپ بلند شد ی! امروز از دنده دمی_فهم
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 حافظ پسر   ریسر داد و به ام گرید یخنده  اریکام

 شده نگاه کرد  یکه تازه وارد سن جوان یبچه ا 

 

 

 نشست  یصندل یگذاشت و بر رو یبقل   یرا کنار صندل لشیوسا باران

 شلوغ نبود. یادی ز اتوبوس

 

 کرد    دایپ یکنار دختر  یا یخال  یصندل   نیوارد اتوبوس شد و اول اریکام

 که نگاه دختر به او افتاد   نهیبش  خواست

 خشکش زد   و

 ؟  باران

 

🥀🥀🥀 
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 هم متعجب شده نگاهش کرد   باران

 زد  یلبخند اریکام

 _سالم

 آرام جواب سالمش را داد باران

 گشتم !  یدنبالتون م یل ی_خ

 متعجب به خودش اشاره کرد  باران

 _دنبال من؟ 

 ازتون تشکر کنم؟  نیخواست یم 

 گفت:  عیسر اریکام

 . نیتما نشس زیخواستم بگم که چرا اون روز ،  رو م ی_نه...نه م

 انداخت  نیی را در بغل گرفت و سرش را پا  فشی ک باران

 رخش زل زد  میبه ن اریکام

 _امممم... راستش من...

 را ادامه نداد و سکوت کرد  حرفش

 _اصال ولش کن. 

 دوخت  اریرا به چشمان کام نگاهش

 ! نیکمک کرد یو حت نیپدرم رسوا نکرد ش ی و پکنم که من ی_واقعا هم ازتون تشکر م

 زد  یلبخند اریکام

 نداشت!   ی_قابل
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 هم متقابال جواب لبخندش را با لبخند داد باران

 اش را در آورد  یهندزفر  فشی را از او گرفت و از ک نگاهش

 در فکر فرو، رفته بود که چرا باران جوابش را نداد و سکوت کرد!  اریکام

 .اورد یدر ب  شیکرد،  تا سر از کارها داینسبت به باران پ یشتر یکار باران انگار کشش ب نیا با

 ها را آرام از گوش باران جدا کرد . یاز  هندزفر  یکی را به سمت باران دراز کرد و  دستش

 دوخت  اریمتعجب صورتش را به کام  باران،

 زد  یطونیلبخند  ش  اریکام

 .  میبا هم آشنا بش کمی  ستی_بهتر ن

 

 رو،  داده    ش،ی خودش را لعنت کرد که به پسر روبه رو باران

 کرد.  یاز همان اول سرد بر خورد م دیبا

 خراب است! یپسر هم کامال مشخص است که دختر باز و پسر  پیو ت  افهیق از

 

🥀🥀🥀 
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 ستادیکه ا ستگاهیا نیدر اول اتوبوس

 بدون حرف بلند شد باران

 را گرفت  فشیک  عیسر اریکام

 _کجا؟ 

 با اخم نگاهش کرد باران

 شم ! ادهیپ  دیبا  نجای_ا

 دستانش آزاد کرد   انیرا از م  فشی لب گفت و ک ری ز ییاها اریکام

 شد. ادهیاز  اتوبوس پ  یگر یبدون حرف د باران

 

 لب به خودش غر زد:  ری به خود زد و ز یا یپس گردن اریکام

 ؟دنیبهت شماره م یهشون بنداز نگاه ب هیکه تا  هییهمون دخترا  ن  یدختر ، ع نی،  ابگو پسر  آخه

 باشه؟  گهیم نمیا میدوست ش  ایبگو احمق تا تو بگو ب آخه

 

 گرفت ، ادامه داد :  یقرار داد و گاز  شیدندان ها انی را م نشییپا لب

 خونه؟ هوووف خدا ! یدرس م یرفت بپرسم چه رشته ا ادمی یدی، آخ چقدر احمقم من؟ د آخ

 

🥀🥀🥀 
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🥀 

 

 #بارکا 

 19#پارت 

 

 را که داخل خانه گذاشت   شی پا اریکام

 کاناپه پرت کرد  یرا بر رو  فشیلبخند ک  با

 خونه !   ی_من اومدم اهال

 را که   اری کام یو مادرش که در آشپزخانه در حال گفت و گو بودند صدا پدر

 شود.  یلبان هر دو لبخند مهمان م  یشنوند بر رو یم

 وارد آشپزخانه شد  اریکام

 زد  یلبخند پدرش

 تو پسر! ی_چه حالل زاده ا

 سر داد  یخنده ا اریکام

 ن؟ یگفت یو مبدم  نی داشت نیو بگ_راستش 

و باالخره   دیکردن باران کش  دایپ یکه برا یا یخوشحال بود که امروز باالخره پس از سخت آنقدر
 توانست حال خوبش را خراب کند!   ینم یز یچ چیکرد ه  شیدایپ

 

 بلند شد  یصندل  یاز رو اری کام مادر

 که در فکر فرو رفته قدم برداشت  یار یبه سمت کام و
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 شانه پسرش گذاشت  یرا بر رو دستش

 غذا بکشم برات!  نی_پسرم بش

 مادرش را نگاه کرد جیگ اریکام

 _هوم؟

 دستش را باال آورد  دیفرش  اری کام پدر

 پسر؟   تو یکن ی_کجا سر م

 باال انداخت  یشانه ا اریکام

 جا !  چی_ه

 و نشست  د یعقب کش یا یصندل

 گذاشت  اری کام یبشقاب غذا را جلو یفخر  ار،ی مادر کام نکهیاز ا بعد

 نشست   دیفرش  کنار

 همان طور که در فکر فرو رفته بود به حرف آمد  اریکام

 بگم !  یز ی چ هیخوام  ی_م

 به هم کردند و بعد نگاهشان را به تک پسرشان دوختند   ی نگاه دیو فرش یفخر 

نشسته بود و  شانیروبه رو نگونهیبار بود که پسرشان ا  نیبه جانشان افتاده بود اول  یدو استرس هر
 خواست با آن ها حرف بزند!  یم

 لب زد:   پدرش

 _بگو پسرم!

 گرفت  یرا در دستش به باز   یغذا خور  قاشق
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 چطور بگم! دونمی_راستش نم 

 دندان گرفت   انیبا استرس لبش را م  مادرش

 حرف زدنش!  یبرا هیاخالق را در بر داشت جون به لب کردن بق  نیهم شهیهم اریکام

 زد و به حرف آمد   ییپدر و مادرش رد و بدل کرد لبخند دندان نما نیرا ب  نگاهش

 _من عاشق شدم ! 

 گشاد شده نگاهش کردند  یبا چشم ها  دیو فرش یفخر 

 سر داد یقهقه ا پدرش

 پرت کرد   اریرا به سمت کام  شی شد و  با اخم قاشق غذا خور یعصب   مادرش

 افتاد نیزم یداد و قاشق بر رو یجا خال  اریکام

و زنده شدم تا  صاحب مرده من ُمردم  ی  پسر  ؟یبگ ون یتا ا یجون به لبمون کرد دهیور پر ی  _پسر 
 ! ن؟ی، فقد هم یبگ  یخوا  یم یچ نمی بب

 کارش حرص مادرش   نیآورد ، با ا رونیب یزبانش را به حالت مسخره ا اریکام

 شد:  شتریب

 و بکنه !گور خودش  دیعاشق  تو بشه با یهر دختر   یعن ی اد؟یاز تو خوشش م  ی_آخه کدوم دختر 
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  یهم مثل دفعات قبل شیعاشق گفتن ها نیدانست ا ینگاه کرد م  اریمهربان به کام یبا لبخند  دیفرش
 گذرد یاست و از کنارش م یکی

 راستش را باال اندخت   یاز ابرو ییتا  دیفرش

 _حاال اون دختر هم دوست داره؟ عاشقته؟

 باال انداخت  یگذاشت سرش را به عالمت منف   یرا در دهانش م  یهمان طور که ترش اریکام

 _نه 

 زد:  یپوزخند دیفرش

 باشه؟  شیتو زندگ یکی دی که شا یخودت فکر نکرد شی _و اون وقت پ

 کرد ینچ  اریکام

 ست ی_ن

 ؟ یدونی_اونوقت تو از کجا م

 زد جواب داد: یناخونک م شیجلو یهمان طور که به غذاها اریکام

 نداره !  یکس در مقابل عشق من شانس چی!.ه  گهی_چون حسم بهم م

 

 زد   ییلبخند  دندان نما اوردی را در ب اریحرص کام نکهیا یبرا یفخر 

 باش !  الی خ ن ی_آش... به هم

 دهد یم هیتک  یشود و به صندل   یم نهیبه حالت قهر دست به س اریکام

 ! نیخورم زهرمارم کرد  ینم  یز یچ گهی_اصال من د
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 کرد  یاخم مادرش

 باهاشون!  یزنیدخترا ، مو نم هیتو پسر، به خدا اخالقت شده شب ی_چقدر زود رنج شد

 سر داد  یخنده ا اریکام

 شد  لی کم به جلو متما هیبلند شد و   یصندل  یرو از

 د یرا در دست گرفت و کش یفخر  یها گونه

 ! یش یغرغرو تر م ی_تو هم دار 

 زد  اریدست کام یبر رو  دیفرش

 سر. _دست نزن به زن من ، پ

 _باشه بابا، واسه خودت!

گذاشت و   شی گونه ها یرا بر رو شی دست ها یمادرش جدا کرد فخر  یرا از گونه ها  شیدستها و
 آنها را ماساژ داد

 غر زد:  

 !  اری ببرت کام  ی، مرده شور  ی_ آ

 بلند سر داد یخنده ا اریکام

 از آشپزخانه خارج شد و

 

🥀🥀🥀 
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 21#پارت 

 

 دانشگاه نشست   یها یاز صندل یک ی  یکتابش را در دست گرفت و بر رو باران

 دید  یغرق کتاب شده بود که اطرافش را نم  آنقدر

 با دو قهوه در دست کنارش نشست   اریکام

 گذاشت   یها را گوشه ا قهوه

 ؟ ی_وقت دار 

 بازگشت  ار یو به سمت کام  دیکش  یغیج  باران

 زد   یلبخند اریکام

 

 _تو...

 را ادامه ندادحرفش   باران

 قهوه، را به دستش داد اریکام

 بدون حرف قهوه را پس زد  باران

 کار باران قهوه را کنار باران گذاشت  نیبا ا اریکام

 کرد و به حرف آمد:  ی خودش را مزه ا قهوه

 ؟ یخون  یدرس م  ی_چه رشته ا

 سکوت کرد  باران

 و موش خورده؟_زبونت 
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 با اخم نگاهش کرد باران

 !  ی_جامعه شناس

 باران نگاه کرد  یبا همان لبخند به چشمها اریکام

 !م؟یکه هم دانشگاه یدونی _م

 لب گفت: خدا به دادم برسه ! ری ز باران

 

🥀🥀🥀 
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 زد   دنیخودش را به نشن  ی، ول  دیشن  اریکام

 به حرف آمد  باران

 ... ی_ول

 کرد و دستش را باال آورد  سکوت

 ولش کن وقت ندارم ! ،یچ ی_ه

 کتابش را باز کرد  یال و

 کنجکاو نگاهش کرد   اریکام
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 نگاه کرد و حرفش را زد:  اری نتوانست سکوت کند به کام باران

حس عالقه  هی...به من  یکنم تو دار  ی... اممم... حس میادب باشم ول یخوام ب ی... من نم نی_بب 
 !یدینشون م

 

 به لب شد تا حرفش را کامل بزند  انج

ها  شد ، واقعا چال  اریکام یشد و تازه باران متوجه چال افتادن گونه ها شتریطرح لبخند لبش ب اریکام
 کردن ی م شتریرا ب  تشیجذاب

 در سکوت فقد نظاره گر باران بود :  اریکام

  نطوری، چون من اصال وقت ا یداشته باش یدیبه من ام  یتون  یکننده ام ، اصال نم دیمن نا ام  نی_بب 
 کارارو ندارم! 

 

تا به حال به چشمانش   یانداخت به راست اری رنگ کام یاقهوه یبه چشم ها یطوالن  یباالخره نگاه و
 !اریبه خود کام یتوجه نکرده بود حت 

 لب زد:  اریکام

 ؟ یی_وقت چه کارا

 نگاهش کرد  یفرستاد و خنث  رونی نفسش را ب باران

 دستانش را باال آورد  اریکام

 دم ی_باشه، فهم

 بش ی شش ج یهابیاز ج  یک یرا در  دستش

 و شماره اش را در آورد  کرد
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 در خدمتم! ،ی خواست یکمک  ای ی داشت ی_هر وقت کار 

 بلند شد   شیجا از

 _من رفتم.

 

 بدون حرف نگاهش کرد  باران

 نگاهش را از او گرفت و ازش دور شد.  اریکام

 

🥀🥀🥀 
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 سرچ کرد   نستایاتاقش نشست  اسم.باران را در ا یصندل یرو  بر

 نکرد  دایاو را پ ی شد ول  یج ی هر پ وارد

 با نام باران زد، باز هم باران او نبود  جیپ  نیآخر یرو

 شد   دیام نا

   دیکش شیموها انیم یدست کالفه

 زد  هیاش تک یصندل یبه پشت و
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 در سرش جرقه زد  یفکر 

 که فضول دانشگاس و آمار همه رو داره   یدختر  ارایت

 ، را  گرفت  ارای شماره ت عیسر

 بوق نخورده جواب داد  نیدوم یرو

 _الو.

 _الو ، سالم.

 !یبه ما زد یجون ، چه عجب زنگ  ی_سالم کام

 کرد  ی کوتاه یخنده  اریکام

 گفت:  یسوال  ارایت

 ؟ یبه من زنگ زد یز ی_تو ، واسه چ

 بدون مکث جواب داد  اریکام

 _اره

دانشگاه رو برات در   یاز دخترا یک ی آمار  یخوا  ی، بزار فکر کنم... اممم... فکر کنم م زدمیو م_حدسش 
 نه ؟  ارمیب

 گفت  یز یآم  نیبا لحن تحس اریکام

 .یشد یحرفه ا نمیب  ی_به به م

 دونم! یم گهید یکار رو از من خواست نی، از بس ا  یدار  اری_اخت

 ؟یار ی در م ونستاش یا جیشد ؟ برام پ   ی_خب چ

 ؟  جی_فقد پ
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 _اره

 رو بگو!  یکه خودت ازش دار  ی_آمار 

 

 !  یاسمش باران  رشته اش جامعه شناس دونمی_فقد م

 ! ن؟ی_فقد هم

 _اره 

 کرد یتک خنده ا  ارایت

 رو نشناسه؟ دختر خر خونه مدرسه رو؟    یکه باران طاهر  هی_ک

 ؟ گهیدرس خون د یدور دخترا یجون رفت یکام

 را نداد و فقد گفت  ارایت یاز سواالها یچی جواب ه اریکام

 بده.  وشج ی_پ

 کنم برات . ی_اس م

 _باشه منتظرم. 

 قطع کرد.  یبدون خداحافظ  و
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 #بارکا 

 24#پارت  

 

 کرد   یپل یقرار داد و آهنگ شیگوش ها یرا بر رو هدفون

   دیآهنگ لعنت از باران به گوشش رس یصدا

 

 اس ام اس کرد  اری کام یباران را برا جی، اسم پ ارایت  نکهیاز ا بعد

 نامش را در قسمت جستجو  سرچ کرد   عیسر اریکام

 باران که عکس خود باران بود نگاه کرد  ینستایا لیلبخند به پروفا با

 بسته روبه رو شد  جیزد که با پ  جشی پ یرو  بر

 ذوقش فرو کش شد تمام

 باران درخواست فرستاد یفالو زد و برا یرو  بر

 به در اتاقش خورد  یا تقه

 باز شد ،   یدر به آرام  و

 ار ی_کام

 دیپدرش را نشن  یبود صدا ادیآهنگ در گوشش ز یکه صدا ییآنجا از

 نگاه کرد  اریو به صفحه لب تاپ کام  ستادیکنارش ا دیفرش
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 25#پارت 

 

  دی را د یعکس دختر  که

 جدا کرد  اری را از گوش کام  هدفون

 بازگشت  دیبا سرعت به سمت فرش اریکام

 

 _همون دختره اس؟ 

 گفت:  یسوال اریکام

 !  ؟ی_ک

 با ابرو به عکس باران اشاره کرد   دیفرش

 .نی_ا

 به عکس باران کرد سرش را خاراند  ینگاه اریکام

 _اره

 !یها ، بپا کار دست خودت ند یپلک یهم م  یی_دور خوب دخترها
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 .ستمین  نطوری_نه بابا ، ا

 بگو که نشناستت!  ون یا یکی_به 

 باال انداخت   یشانه ا اریکام

 تخت نشست  یبر رو  دیفرش

 ؟دختره  نیبر از ا_خب چه خ 

 را چند بار، چرخش داد :   یداد صندل هیتک  یچرخش یشد و به صندل نهی دست به س اریکام

 . ستی ن یجالب  زهی_چ

 دختره دوست پسر داره؟  یعنی_

 کرد ینچ  اریکام

 . سی کارا ن نینداره ، و دور ا ادی_نچ ، نچ دختره وقته ز 

 . نطوری_که ا

 کنم ! یصبر م  اده،یمن وقتم ز  ی_اون وقت نداره، ول

 زد  اریکام یبلند شد و پس کله  شی از جا دیفرش

 واسه درس نه...؟!  ی، ول یکارا صبر دار  نی_واسه ا

 چند بار تماس گرفت .  یبرو اون پروژه ات رو کامل کن استاد نادر  فعالن

 گفت  یباشه ا   ال،یخی ب اریکام

 از اتاق خارج شد دیفرش

 

 زد  مهی تختش خ ید ، بر روبلند ش  شیاز جا اریکام
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 دستانش گذاشت  یرا قالب کرد و سرش را رو  شیها دست

 شد   رهی به سقف خ 

 شد. یگر یوارد عالم د و
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 فشار خونش را گرفت  نکهیدستگاه فشار خون را به مادرش وصل کرد و بعد از ا باران

 دیکش  قیعم  یداد و نفس هیرا به کاناپه تک   سرش

 کرد   یباران،  احمد همان طور که به اخبار نگاه م پدر

 را مخاطب خود قرار داد ایدر

ت رو م یبود   ری شد تو هم مثل باران سربه ز یم ی_چ  ؟یخوند  یو درس 

 کنه... !  یم  شرفتیباران دخترم چقدر داره پ نی بب

 

 قرار داد گرشید یپا یرا بر رو شی زد و پا یپوزخند ایدر
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 : گفت 

پسر دوست شدم   هیبود تو دانشگاه با  نیکنه، گناه من فقد ا یکار م یدخترتون باران چ نیا نمی_بب 
دخترت باران به کجا   نیا نمیحاال بب  یکن لیترک تحص دی با ی و گفت نیاونم شما الم شنگه به راه انداخت

 کنه . یو پدرش احمد خان رو سر بلند م دیخواهد رس

 

سکوت را بر هر   یاز پدرش در دل داشت ول یادیز ی  نهیچه به پدرش بگفت باز هم کم بود ک هر
 داد.  یم حی ترج یز یچ

 

 سرش گذاشت  یدستش را بر رو دهی، فر مادرشان

 .  ای_بس کن در

 تر شد  قیپوزخندش عم  ایدر

 طور شده،    نیقدر سکوت کردم ا نی_من ا

 باران رو بکوبه تو سر من بخت برگشته.   یها تیکن   و موفق کمی کوچ یخور بابا و ه  یتو سر  شدم

 

 گفت:  باران

 . ی_بس کن آبج

 به باران کرد و بعد سکوت کرد  ینگاه ایدر

 کرد  یم  تیاو را حما شهیدوست داشت او در خانواده هم یل یخ  یلیرا خ   خواهرش

 شد  یباران رفع م  یکرده بود که با هر خوب جادیرا در دلش ا یاحمد از او حس بد یها تی حما یول
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 خواهد؟ یفرزند از پدر چه م کی مگر

 کردن فرزند تی و حما سادنیاز پدر و مثل کوه پشت او وا ینوازش جز

 که با نگران نباش خدا بزرگ است   یپدر 

 را آرام کند  فرزندش

 را نداردآرامش دستان و آغوش پدر  یز یچ چیه

 

 خواست؟  یاز پدرش چه م ایدر مگر

 با او رفتار کند  هیبق مثل

 محروم شد   یز یمرتکب شده از هر چ یچون فقد گناه و

 

 کنند ....! یکار را نم  نیبخشد پس چرا انسان ها ا  یانسانها را م ینه خدا، خطاها مگر

 دهند؟ یمخود را ادامه ن  یزندگ ندیبا بخششو پشت سر گذاشتن اتفاقات ناخوشا و
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 و چک کن. فشارم  گهیبار د هی_باران مادر 

 

 به مادرش کرد و گفت   یکالفه نگاه باران

 تازه فشارت و گرفتم که . نی_من هم

 . ری بگ گهیبار د هی_

 _ا  مامان.

 دهد یگوش م شانیفقد در سکوت به حرف ها ایدر

 رو به باران کرد و گفت  احمد

 خارج کشور، پاشو برو درست و بخون.  یبر  یخوا یدختر مگه تو نم  نمی_بب 

 

 خودش را لوس کرد و مادرش را بغل کرد باران

 خونم!  یجا درس م  نی زارم، هم  یو تنها نم_من مامانم 

اشت  را د تشیدر کنترل عصبان یکه سع ییابروانش جا خوش کرد با صدا  انی م یز یاخم  ر پدرش
 گفت: 

 . میبا هم گذاشت ییشرط و شروط ها هیو سگ نکن، _دختر، من 

 : دیکرد و به او غر ایبار رو به در نی ا تشیهمان عصبان  با

 برام.  ز ی بر یچا هی_پاشو برو 

 بلند شد و با پوزخند رو به باران گفت:   شیاز جا ایدر
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 . یخدمتکار کار کن هیتو خونه، مثل   ینی بش دیبا ینرس ییفردا تو هم به جا نی_بب 

 کالفه گفت  باران

 تو بس کن ، من اصال حوصله ندارم.  گهیتو رو خدا د ی_اج

 بلند شد و به سمت اتاقش قدم بر داشت    شیجا از

 د یو به سمتش چرخ ستادیاحمد ا یراه با صدا انهیم

 .یخون   یدرس م ینیش   یتو اتاق ، م یر ی_م

 بلند گفت و وارد اتاق شد.  یبه چشمانش داد ، باشه ا  یچرخ
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 از بچه ها را دست گرفت   یکیکالس باران نشست و کتاب  زه،یم  یبر رو اریکام

 باران وارد کالس شد  که

 ابروانش نشست  انیم ی ز ی او اخم ر دنیبا د و

 تر شد  قی نگاهش به باران افتاد و لبخندش عم اریکام
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   ادیکرد و با دست اشاره کرد که همراهش ب  زیچشمانش را ر یعصب باران

 و پشت سر باران از کالس خارج شد.  دیپر نیی پا  زیم یاز رو اریکام

 ستاندیکه ا یا گوشه

 دوخت  اری رنگ کام  یبه چشمان قهوه ا یباران نگاهش را عصب  

 ؟ یچ یعن یکارا  نی_ا

 باال انداخت و گفت:  یشانه ا اریکام

 _کدوم کارا؟ 

 دستش را جابه جا کرد  یگفت و کتابها یهوووف آرام باران

 باال آورد دیرا به نشانه تهد دستش

 بس کن.  یار یو در مشورش  یدار  گهید نی_بب 

ا لذت  اش گره کرد و ب نهیرا دور س شیبرد که دست ها  یانگار از حرص خوردن باران لذت م اریکام
 گفت 

 ارم؟ یدارم در م وی _شور  چ 

 فرستاد  رونیب  ینفسش را عصب  باران

  یهم واقع نجایا یو آدما هی واقع  نجایا یزندگ یول  یکار کن  یچ یخوا یم  نجایدونم ا ینم  نی_بب 

 است  یکه سه واحده درس ستین نیا یداره به معنا یمعنا هی نجایا

 !  ستیو خنده ن  یمسخره باز  یبرا ک یرمانت یلمایمثل ف و

 

 گفت  یجد اریکام
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 .  یکن یاشتباه م ی_صبر کن ، دار 

 گذاشت  شیزانوها ی با نفس نفس دستانش را بر رو رحافظیام

 طور گفت:  همان

 . دیکردم ببخش ری_د

 و باران کنار هم با چشمان گرد شده نگاهشان کرد   اریکام دنیرا که باال آورد با د  سرش

 کنج لبش نشست و به باران نگاه کرد و گفت:  یلبخند

 ؟یآشنا شد  اری _با آقا کام

 کرد  اریبه کام ینگاه  یسوال باران

 ار؟ ی _آقا کام

رو خودش داد، و اجرا و    نجایگم طرح ا  یکنم و م یم فیتعر تونش ی ازش پ ادی_اره ، همون که ز
و هم   یکمک و تو ساخت دانشگاه کرد هم از نظر مال نیشتر یب  یعنیخودش انجام داد، وگش ید یکارا

 . یاز نظر کمک 

 

 را نگاه کرد اریگشاد شده کام یبا چشم ها باران

 زد  رحافظیام یشانه   یبر رو اریکام

 .شهیم  رمونیداره د ا،ی ، ب ای_ب

 نگاه کرد اریرفتن کام ری که زده دستش را مشت کرد و به مس ییاز حرفا مانی پش باران

 هم زود قضاوت کرد . باز

 قضاوتش نکن. یرا نشناس یتا کس  ندیگو یم
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 زد و در دل گفت:  یپوزخند اریکام

 

 گرگ  گرسنه باش   هی مثل

 گرگ گرسنه تا به هدفش نرسه   چون

 دارد . ینشود دست از شکارش بر نم ریس و

 کشم. ی عقب نم  ارمیو تا تو رو به دست ن رمی گرگ جلو م هیم مثل من پس
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 آمدند   نییدانشگاه همراه هم پا یپله ها از

 گفت:  رحافظیام

 شد؟  ی_چ

 قرار داد  نشیشلوار ج  بیانداخت و دستانش را در ج نییسرش را پا اریکام

 .یچ ی_ه

 ار؟ یخب پس چرا صورتت در هم رفته اس ، حالت خوبه آقا کام ؟یچ ی_ه
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 لبانش کرد. همانیم یرا باال آورد و لبخند  سرش

 _خوبم، خوبم. 

 گذاشت:  رحافظیدستش را پشت گردن ام اریکام

 .  میبر  ای_ب

 _باشه. 

 

با خبر شود و فقد به خاطر پول با او باشند تنها   شیمال تی از وضع یوقت دوس نداشت کس چیه
 را  شانی وضع مال دانستنی که م یسانک

 بودن که باران هم به آنها اضافه شد  رحافظیو ام ا یو مار یو مان  اوشیس

 

 

 شد  کیکرد به سمت آنها نزد یمشروب را در دستش جابه جا م  وانیهمان طور که ل ایمار

 ؟ یکار کن  یقی، موس اری مثه کام یخوا یم  یکوچولو تو ک ری_ام

 زد و گفت  یپوزخند رحافظیام

 کارها.  نیآب جو و مشروب بخورم برام ممنوعه ، چه برسه به ا تونمی_من هنوز نم 

 نشست  یگوشه ا ایمار

  یو به حرف ها دیکش یم  تارشیگ  یرا به تارها شیسن بود دست ها یهمان طور که بر رو اریکام
 کرد  یآنها گوش م

 در مکالمه آنها مداخله کرد و گفت:  اریکام

 نترس.   یخور  یم  یزوده برات، ول _هنوز 
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 کرد زد و ادامه داد: یکه نگاهش م ایبه مار  یچشمک

 باش! نجای_اونم مهمون ا

 زد و گفت  یلبخند رحافظیام

 بده. ادیو  بردی خواد به من ک یهم م  اوشی_تازه آقا س 

 گفت.  یبا لبخند هووووو بلند اریکام

 کرد ،گفت:  اوشی از مشروبش را قورت داد و با خنده رو به س یکم  یمان

 گولت زده.  س ی خودش بلد ن نی_ا

 خواست در سرش بکوبد.   یم نیمشروب را برداشت و به حالت دروغ  شهیش اوشیس

 کرد   تاریبا گ یآرام شروع به زدن ساز  اریبه خنده افتادن ، کام همه

 !   باستیز یل ی خ تاریگ یصدا واقعا

 کند.  یم  قیرا به آدم تزر  یحس آرامش و

 .  باستیهم ز  یز یبدون خواندن چ تاریگ یصوت ها یصدا

  یآور  یو به حرکت در م یگذار  یتارها م یرا بر رو تیلحظه که دست ها همان

 .رسدی به گوشت م یج یو مه  بایز یصدا

 

 کردند ینگاه م اریزدن کام تار یدر سکوت به گ همه

 د یزدن دست کش تاریاز گ اریکام

 : ا،گفت یمار

 . یرو بزن یملود نیا یخوا  یم ی_ک
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 زد و گفت  یلبخند اریکام

 !ی_به زود
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 بود .  رهی خ  اری.نگاهش به روبه رو بود و با لبخند به سات باران

 

 نگاهش به باران افتاد و با لبخند به سمتش حرکت کرد اریکام

کند ،   یو به آن.نگاه م ستادهیا  یپسر  یکه روبه رو یقف شد و با تعجب به باران راه متو ی انهیم که
 نگاه کرد 

 

  ری کرد ز یفقد به آنها نگاه م دیشن  یتپش قلبش را نم یاصال صدا  ستاد،یآنها کنار هم قلبش ا دنید با
 گفت  یلب م

 . یستین ینطور ی_نه ، نه باران تو ا

 

 کرد   یبا اخم به آنها نگاه م  اری هم وارد دانشگاه شدن و کام کنار
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عقب تر نشست و نگاهش را به آنها   یچند صندل ار یکالس، باران،  کنار همان پسر نشست و کام سر
 دوخت  

 در حال حرف زدن با هم بودند که

از هم نشسته  فاصله یکرد که با کم یداد و به آنها نگاه م یحرص خودکار را، در  دستش تکان م  با
 بودند.

 بلند شد و بدون  اجازه از کالس خارج شد. شیاز جا  عیسر اریافتاد کام  اریباران که به کام  نگاه

در کالسش هست نگاه   دیکه از کالس خارج شده بود و تازه فهم یار ی کام  ی  خال  یمتعجب به جا باران
 کرد 
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  دارد ی دانست چه حس ینم

 خواهد چه کار کند   یدانست م ینم

 ی ناگهان میتصم کی در
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 بلند شد و پس از اجازه گرفتن از استاد از کالس خارج شد  شی جا ار

 کار را کرد   نیکه چرا ا  دیفهم ینم اصال

 به سمتش حرکت کرد و چند بار اسمش را صدا زد  عیافتاد سر اری که به کام نگاهش

 ار؟ ی ... آقا کامار؟ی _آقا کام

 

 با اخم ، به سمتش برگشت و نگاهش کرد. اریکام

 _بله؟

 ؟ یکن یم نطوری_چرا ا

 . رمیو بگخوام وقت گران قدرت   ینباشم ، و منم نم ینکردم، خودت خواست ی_من که کار 

 کرد یاخم  باران

 ؟ ینداز  یم کهی بهم ت ی_مثال االن ،دار 

 با حرص گفت:  اریکام

، برو   شهیم  یرتی غ زتی بندازم ، االن دوست پسر عز کهی مثل  شما ت یبه خانم متشخص  دی_نه، چرا با
 نکن.  شیعصبان 

 گفت  جیگ باران

 _دوست پسرم؟ 

 گم. یو م_اره دوست پسرت  

 _من که دوست پسر ندارم!

 کرد    یعصب یخنده ا اریکام



 بارکا 

69 
 

 به ته راه رو اشاره کرد و

 . ادی داره م نی، بب نای_ا

 نگاهش را دنبال کرد  ری مس باران

 به آن پسر داد یا یلب فوش ناموس ری ز اریکام

 گفت.  اریزد و روبه کام یلبخند باران

 ؟ی گ  یرو م اری_سات

 گه.  یداره اسشم م نیلب گفت : ال اله اال اهلل ، بب ریزد و با حرص ز شیبه موها  یچنگ یعصب  اریکام

 کشد و با حرص اضافه کرد : بزنم دوتا شونو لت و پار کنم !  یم یق یعم  نفس
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 شده بود زد   کشی که نزد اریبه سات یلبخند کمرنگ  باران

 دست به کمر زده و.با اخم،   اریکام

 کرد یآنها  نگاه م به
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 اشاره کرد اریبه سات  باران

  نکهیو ا  شتریب ،نهمیهامه ،که مثل دوتا دوست ساده ا یاز هم کالس یک ی اریکنم، سات  یم  ی_معرف
 پسرعمومه! 

 

 دهد؟ یم حی را توض  زهایچ  نیا اری کام یدانست چرا دارد برا ینم  باران

 خوب و صادق!   یهم کالس و پسر  ک یاو که بود؟ جز  مگر

 

 صورتش را در بر گرفت.  قیلبخند عم کی شی و جااز صورتش محو شدن   اریکام یها اخم

 دراز کرد  اریبرداشت و با همان لبخندش دستش را به سمت سات   اریبه سمت سات یقدم

 را در دست گرفت   اری زد و دست کام یلبخند اریسات

 ! ارمی_من کام

 دستانش فشرد  انیرا م اریدست کام اریسات

 کرد بهت.  ی_خوشبختم، منو هم ، که باران معرف 

 

 دارد:  یو چه عواقب دیگو یدانست چه م یکه داشت نم  یجان ی از شوق و ه اریکام

 

که   نیش ی و باعث م نیواسه من هست یکردم شما خطر  یخوشحالم فکر م ی ل یخ  یلی_واقعا من خ 
  دمیفهم  ای جذوبش شدم و تازگ، م  دمشی چون من واقعا از همون روز اول که د  نی و نبباران عشقم 

 چقدر عاشقش هستم... !
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 گفت   یحرف ها را م  نیمتوجه نبود باران در آنجاست و ا انگار

 همه احساس چقدر تحمل و صبر داشت.  نیدختر در برابر ا کی مگر

 نشد؟ ار یتوانست خود را نگه دارد و عاشق کام  ی.مو

 یگاه هیو تک  بانیکس دوست دارد پشتآورد ، چون هر  یدر برابر احساسش کم م  یدختر  هر》 
، بهش توجه کنه و   رهی داشته باشد که در هرحال مواظبش باشد، بهش محبت کنه ، در آغوشش بگ

 《و... نهیدرد و دل باهاش بش یپا

 

 شد  یکه از دهانش خارج م  اری هر حرف کام دنیبا شن  باران

 هر لحظه گردتر و.ضربان قلبش بلندتر  شیها چشم

 کرد  یقلبش را در دهانش حس م یبلند که حت آنقدر

 به سمت آن بر داشت   یبه باران شوکه زده کرد و قدم  یبا لبخند نگاه اریکام

 پلک بزند. ینگاهش را عوض.کند و حت ری توانست مس ینم  یحت  باران

 . ستادیا شیدر آنها نشسته روبه رو جانیکه نم اشک بر اثر ه یبا لبخند و چشم ها اریکام

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 
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 #بارکا  

 33#پارت 
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 شد   شتریضربان قلب باران ب  ستادیکه ا شیرو روبه

 جنبه است  یکرد که چقدر ب  یلب خودش را لعنت م ریز

 بود. دهیشن  ادیحرف ها ز نیا از

 قرار گرفت. ار یکام یحرف ها ری دانست چرا تحت تاث ینم  یول

 در دام عشق افتاده؟. نگونهیکه ا دیایقرار است سر او ب ییبال چه

 

از او   یکم  یل یخ یبه سمت باران برداشت و در فاصله گرید یقدم  اری توجه به حضور سات  یب اریکام
 ستادیا

 نه انگار که در دانشگاه است  انگار

 زد و از آنجا دور شد.  یحرف لبخند  یب  اریسات

 

 انداخت   نییبودن به او سرش را پا کیهمه حجم نزد نیا از باران

 ؟کرد؟ توانش را نداشت  یفرار نم چرا

 کردن؟  یاش نم  یار ی شیپاها

 

و   دیراه دستش را عقب کش یانه  یم  یول ردی باران را در دست بگ یدستش را جلو برد تا چانه اریکام
 آن را مشت کرد

 ؟ یو بلند کن سرت  شهی_م

 دوخت.  اریآرام سرش را باال آورد و نگاهش را به چشمان کام باران
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 داشت!!!  یبه رنگ آب  اریبس یعالقه چه

را  یااالن فقد رنگ قهوه ایگو  ، یمحض الی چه خ یباشد ول یآرزو داشت شوهرش چشم آب  شهیهم
 دوست دارد ، رنگ قهوه تلخ ...!

 

 کنن   یوقفه به هم نگاه م یتوانند پلک بزنن ب ینم  یاند و حتنگاه هم شده غرق

 اند و آن دو غرق شده  ستادهیزمان ا ایگو

 نگاه هم ! غرق

 است  اد ی قلب هر دو ز ضربان

 : دیآ یبه حرف م اریکام بالخره

 ؟ یدوست دخترم بش ی_حاضر 

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 

 #بارکا  

 34#پارت 

 

 شوند  یم دهیباران در هم کش یها اخم

 به حرف آمد  عیسر اریکام
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 !  یباش هی دوست دخترم ، مثل بق ستین  نی_منظورم ا

 ادامه داد: اریکند کام ی گنگ نگاهش م  باران

که.بعد  من...خب من    م،یو با هم آشنا بش میکم با هم دوست بش یل ی... واسه مدت زمان خیعنی_
 شما ! یخواستگار   ایب

 زد  ینیو دلنش  ینیری لبخند ش باران

 هات دوست بشم!تونم با  یمن نم ی_ول

 _چرا؟ 

آدم    یلیخ  یلیداشته باشه پدرم خ  یتونه دوست پسر  ی کس نم  چیکه ه هیمن جور ی_چون خانواده 
 !ادی خوشش نم  زایجور چ نیو از ا هیدار نید

 !می_خب عقد کن

 خوام درس بخونم.   یعقد کنم ، م یزود  نیتونم به ا ی_من نم

 فکر کرد:  یکم اریکام

 چطوره؟  یخواستگار  امیمن ب یبعد هر وقت تو خواست میچندماه با هم باش  انهی _خب بزار مخف

 انداخت  نییسرش را پا باران

 خب...خب -

 ؟_قبوله 

 تونم...آخه ... ی_من نم

 زد  یلبخند آرام اریکام

 گرانیبه د یچند سال هم گذشته پس کار  یر ی بگ میواسه خودت تصم  یتون یکه خودت م  ی_تو از سن
 یر ی بگ میواسه خودت تصم  یتون ینداشته باشه، و خودت م
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 چطوره؟  میبا هم هست  انهیاگه مشکلت هم پدرته گفتم که مخف و

 باز هم ساز مخالفت زد   باران

 !شهی_نم

 گفت:  یجد اریکام

هم به  ونی ا ینه، من حت  تیتو زندگ امی م یفکر نکن که واسه خوش گذرون  گهید یو مثل پسرا_من
 ه؟ یخانواده ام گفتم که دوست دارم پس مشکلت چ

 آرام گرفت  یباران کم  قلب

 ؟ ی_تو به خانوادت گفت

 . ننتی مشتاقن بب  ی_اره، حت

 آرام لب زد   باران

 نبره! ییبو نی از ا یکس  ی_باشه، ول

 افتد  یحرف ها به تالطم م نیا  دنیبا شن اریکام قلب

 خره توانست!کرد بال یقلبش را در دهانش حس م ربانۻ

 !او را مال خود کند توانست

 دارد  شیدر پ ی ادیاست راه ز درست

 مرحله را گذشت  کی یول

 !خان را گذشت   کی

 بگذرد تا او    دیکه از هر مرحله اش با ندیب   یرا مثل هفت خان رستم م دنیباران رس به

 خانه اش شود و مال خود او شود تا ابد! وارد
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🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 

 #بارکا  

 35#پارت 

 

 

 م؟ ی_بر

 زند   یلب م آرام

 _کجا؟ 

 د یگو یم دهیشود و کش یپررنگ تر م  اریکام یلب ها یرو  لبخند  

 . یــیجا ــهی_

 : د یگو یدگرش فرق داشت م یکه با روزها یبا لحن آرام باران

 دارم ! گهیکالس د هیمن  ی_ول

 کرد یسرش را باال انداخت و نچ  اریکام

 .میبر   دیبا شهی_نچ، نچ نم

 را باال آورد و ادامه داد:  دستش
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 و؟ دستم یر یگی _نم

 کرد و سرش را به عالمت نه باال انداخت  یاخم کمرنگ باران

 و حاال دست من ی_خب بابا نخواه ، تو که خوب به اون پسره دست داد

 ؟ یر ی گ ینم

 ! هیبکوب تو سر من، من که بهت گفتم اون ک یو ه_اون

ه گوشه اریکام  لبش به دستش اشاره کرد  یبا همان لبخند 

 لب زد:  باران

 !شهی_نه ، نم

 ! ای _خب کنارم راه ب

 ! نجا؟ی_آخه ا

 چشه؟ نجای_مگه ا

 . ارنی_خب دانشگاه هس پشت سرمون حرف در م

   دیگونه اش را کش  باران گذاشت و یگونه یدستش را رو اریکام

 ! یخوان بگن ، تهش که دربست مال خودم  یم  ی_بزار هر چ

 افتنیباران به سمت باال امتداد  لبان

 دوخت   اریکام ینگاهش را به چشم ها و

 ؟ یر ی گ ی_حاال ، نم 

 آرام دستش را جلو برد   باران

 شد   مانیفاصله داشت  پش اری چند سانت با دست کام یول
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 خواست دستش را عقب بکشد که.  و

 دستان خود گرفت  انیدست باران را م عیسر اریکام

 ستادی ا یلحظه ا یقلب باران برا یکار ناگهان نیا با

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 #بارکا 

 36#پارت 

 

 گرفت  یا یو وصف نشدن  ینیری را حس ش شی بعد جا یول

 

 رفت  یاز لبانش کنار نم  چیه اریکام لبخند

 نگاه باران کرد   ینیاخم دروغ  با

 

 تو دختر!  یبا تو چک و چونه بزنم ؟ چقدر لجباز  دیبا ی _د نشد ، واسه هر چ

 کارا گناهه. نیگن ا ی_خب م

 . نجایدرست ا یکارا رو نکنم؟  گفتم که تهش مال خودم نیچرا ا یقراره زن خودم بش ی_خب وقت

 پهن و ستبرش اشاره کرد  ینه یبه س و
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 گفت:  اریکرد و روبه کام یرس اطراف را نگاه باران با است 

 ار؟ یآقا کام می_بر

 گرد شده نگاهش کرد  یبا چشم ها اریکام

 حرف باران را تکرار کرد  و

 ار؟ ی __آقا ...کام

 کند  یگونه نگاهش م  نیا اریزده که کام یحرف  بد  ایمرتکب شده  ی فکر کرد اشتباه باران

 ار؟ یگفتم آقا کام یبد ز  ی_ چ

 . ردی گ یم یباران را به باز  نیکشد که دل و د  یم شیموها انیم  یبا حرص دست اریکام

 با حرص لب زد  اریکام

 ...  ی...نفسم  یزم ی ...عز یعشقم هیزنه؟   یلفظ حرف م نیبا ا  ی_آخه دختر خوب ک

 !گهیبود د یچ اریبگو . آخه آقا کام ارمی...کام ینشد،  کام نایا حاال

 

 به باال کش آمد  شتریخط لبخند باران ب  

 کرد  نییسرش را با حرص باال و پا اریکام

 . گهیداره د دنیحالم خند  نی_بخند ، بخند ا

   دیاش کوب  یشان یمحکم به پ و

 بر من.  یوا یو کار کنم ا الفاظ  نیبا تو ا دیماه با کی_من تا 

 د یدوباره به اطراف نگاه کرد و لبش را گز باران

 ... رای _آقا کام
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 شد  یم  شتریب اریاالن حرص کام دیدهانش کوب یرا باال آورد و بر رو دستش

 کرد  یرا تحمل م   اریکام  یغرلند ها دیبا  گری.ساعت دکیتا  و

 نگاهش کرد  یشتر یبا حرص ب اریکام

 . میگم حاال بر ی نم گهی_باشه، باشه د

  

 آورد:  یدستش فشار  انیسرش را تکان داد و دست باران را در م  اریکام

 . می_بر

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 

 #بارکا  

 37#پارت 

 

 بازگشت    اری سر باران با اخم به سمت کام ستادنیبار که ا یجلو

 ! امی نم  نجای_من ا

 باال رفت  اریکام یاز ابرو ییتا

 وقت چرا؟!_اون
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 . ادیجور جاها خوشم نم نی_از ا

 زد  یلبخند کمرنگ اریکام

 بار،  نی_ا

 خونم.  یآهنگم م هیبه افتخارت   م؟یبر یای حاال نم خونمی آهنگ م  نجایدوستان  هست و من ا   

 به باران زد   یاتمام حرفش چشمک بعد

 

 . امی _باشه م

 

 خوام با دوستام هم آشنات کنم !   ی_تازه م

   دیکش رونی ت باران بدستش را از دساتمام حرفش   بعد

 متعجب نگاهش کرد  باران

 را باال آورد و به آن اشاره کرد  شیزد و بازو یلبخند اریکام

 حلقه کرد اریکام یآرام دستش را دور شانه  باران

 هم قدم بر داشتن  با

 ستاد یآمد و ا ادشی ی ز یدفعه ، باران چ کی

 متعجب نگاهش کرد  اریکام

 خود اشاره کرد  یبه لباسها باران

 ؟ام یب  نایبا ا یخوا ی_ م

 باران زد   یبه چهره  یلبخند اریکام
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 . دمی_تو نگران نباش ، داخل لباس هست بهت م 

 پوشم.  یرو نم گرانی_من لباس د

 خودش اشاره کرد:  یباال رفته به لباسها  یبا ابرو اریکام

 ؟!بهت بدم   ارمی و در بتنم  یتو یهالباس یخوا ی_اصال اگه م

 لب گفت.  ریز یاسرش را باال انداخت و آرام ، نه باران

 

 _نترس داخل، 

 هست!  ایناد یلباس نو و دست نخورده از لباس ها 

 حرامهی #کپ 

 

l🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 

 #بارکا  

 38#پارت 

 

 اند با اخم گفت در قلبش فرو کرده  یز یانگار چ ایاسم ناد با

 ؟ه یک ای_ناد
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 زد:  ییلبخند دندان نما  اریکام

 عشقه! ورتت یجون بابا، غ   ؟یشد یرت ی_برام غ 

 با همان اخم.نگاهش کرد  باران

 

 .هیگم ک ی، م  یر یبگ افهیواسه ما ق خوادی _باشه بابا ، نم

 

 باال رفته نگاهش کرد و لب زد یابرو یبا تا باران

 ه؟ ی_خب ک

 یادهیرا همانند باران باال گرفت و با لحن  کش  شیاز ابرو ییتا ش،یبا همان لبخند دندان نما اریکام
 گفت: 

 بـــوده. ــمیمی_خــب دوســـت دختــر  قد

 بود  یگر یخورد اگر کس د یجا م   اریهمه رک بودن کام نیاز ا باران

، واقعا به   ی می عشق زندگ نینبودم و تو اول یگر یدختر  د  چیگفت که من تا قبل از تو با ه یدروغ م  به
 موارد برخورد کرده بود. نیا

 اسم دوست دختر    دنیاخم از شن یجا به

 زد   ینیدلنش  لبخند

 د یضعف کرده گونه اش را کش اریکام

 ! یودته ، خود دانخ  ینکن خانوم خانوما ، عواقبش پا یدلبر  ینطور یواسه من ا قدرنی_ا

 تر شد قیباران عم  لبخند
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 داخل بارانم . می_حاال بر

 وجودش را فرا گرفت   یای حس وصف نشدن  تیمالک  میم از

 

 را عوض نکرد و با همان لباسها بع داخل بار رفتن.   شیها لباس 

 

 ستادیا یز ی کنارشان دور م اوشی و س یو مان  ایاز آشنا شدن با مار  بعد

 کرد    ینگاه م یار ی به کام و

 سن ، با چند پسر در حال حرف زدن بود  یبر رو که

 بلند شد کروفنی در م ار یکام یصدا  یقیاز دقا بعد

 د؟ ی_حاضر

 د یچ یگفتند در آنجا پ  یبلند یجمع که بله یهمه یصدا

 کرد یتوجه نم یگر ید یکرد و به جا ینگاه م اریاز آن فاصله فقد به کام باران

 جا به باران دوخت ماننگاهش را از ه اریکام

 حرامهی #کپ 

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 
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 #بارکا  
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 39#پارت 

 

 و چشم در چشم باران بلند شروع به خواندن کرد   دیکش تاریگ یرا به تارها  شیها دست

 قرارم... یهمه ی.. آها

 جز تو دارم...  وی...ک

 دار و ندارم..  ی، شد میتو زندگ  ی...تو اومد

 با تو... گهید ستی...غمم ن

 جا تو ... گهید یشکی..نه ه

 تو قلبم... رهیگ ی...نه نم

 قلبم... ی..دردونه

 ...با تو ، با تو من... 

 ...غرق حال خوبم... 

 ...دوست دارم... 

 از جونم... زتریعز ی...آها

 لرزه دلم...  ی...م

 بگم... امیم نکهی...تا ا

 دل نه صد دل عاشقــتم...  هی..من همونم که 

 

 شروع به خواندن کردن:   اریبلند با کام نجایااز  همه
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 ..عاشقونه عاشقونه... 

 بهونه...  یو ب  کیش  یلی..خ

 ... وونهیآدم د هیبه دل   یدلتو بد ی..حاضر 

 ..مثل من.. 

 ..من که برات ُمردم.. 

 ...دم خودم گرم... 

 و بردم... ...که زدم دلت 

 

 کرد  یاو بود نگاه م که نگاهش به اری به کام یک ی با همان لبخندش در تار باران

 کردن.  یتر م  جیآنجا را مه  یو فضا دنی چرخ یدور تا دور آنجا م  یا یرنگ یها چراغ

 و سوت بلند شد غیج یاتمام آهنگ صدا  بعد

 برسد اریبود بلند حرف زد تا به گوش کام ستاد  یا یکه کنار مان  اوشیس

 . متیخوبه که دار  ،یخوندن   یعالـــ شهیمثل هم  ی_داداش کام

 با لبخند دستانش را باال آورد  اریکام

 آمد   نیی از سن پا و

 خودش را خم کرد یانداخت و کم نییسرش را پا دیباران که رس   کنار

 من خوشتون اومد؟ ی_بانو

 گفت   جانیبلند و با ه باران

 !یبود  ی_عال
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 گفت  یاش زد و با زبان   الت نهیدست راستش را به س اریکام

 داش.  می_چاکر

 کرد ینگاهش م یبا لبخند  محو باران

مثل گوجه  یکن  ینگاه م  نجوریکشم ا یزل نزن ، خورده شدم، آخه خجالت م  نقدریبابا به من ا ی_ا
 شدم.

 زند  یخنده م   ر  یبلند ز اریکام یاز لحن دخترانه باران

 

 حرامهی #کپ 

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 
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 40#پارت 

 #بارکا 

 

 کشد  یآورد و دست باران را م یطاقت نم  اریکام

 . ای_همراهم ب

 شود  یم دهیکش  اری دهد و همراه کام یسرش را تکان م باران

 ستادنینداشتن ا دیجا د  چیکه به ه کی دنج و تار یجا  نیگوشه تر در

 ! ار؟یکام  نجایا می_چرا اومد
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 گذراند  یباران را از نظر م یفقد در سکوت چهره  اریکام

 تحمل ندارم.  گهی_باران واقعا من د

 ؟ ی_تحمل چ 

 _آخه چطور بگم!

 و؟ی _چ

 بدم !  حیبرات توض  یدونم چطور  یمن نم  یول  یبدون   دیهست که با  یز یچ هی_خب باران 

 کند  ینگران نگاهش م  باران

 .یبگ  یتون یکه نم هی_چ

 دادم؟  یقدر کشش م نیتونستم بگم ، چرا ا ی_آخه اگه م

 کند  یگزد و دستانش را از پشت به هم قالب م یلبش را مثل دختران م اریکام

 کند   یو اطراف را نگاه م ردی گ یرا از چشمان باران م  چشمانش

 چرخند جز چشمان باران!  یهمه جا م شیها چشم

 را بخواند و دستش رو شود.  یباران از چشمانش همه چ د یترس یم

 ده بود لب زد: ها جمع ش که اشک در آن  ییبا چشم ها باران

 ... یتو رو خدا بگو چ اری_کام

 قرار گرفت    شی لب ها یبا قدرت بر رو اریکام ی، لب ها د  یبه اتمام نرس  حرفش

 گرد شده  یقفل کرد و با چشم ها باران

 کرد  ینگاه م اریچشم ها بسته شده کام به

   دیکوب  یاش م نهیبا سرعت در س قلبش
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 را نداشت   ستادنیقصد ا و

 فرو پاشد!  یاحساسشان روز  نیکه ا د یترس  ی...م دیترس یم

 حرامهی #کپ 

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 
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 #بارکا  

 41#پارت 

 

 باران گرفت   یهاکه از لب یز یاز گاز ر بعد

 فاصله گرفت  ازش

 

 کردن یرا نگاه م گرید کی دو با نفس نفس  هر

 هات ، داره لب ی_چقدر طعم خوب

 .یمونه ، عسل وحش  یعسل م مثل

 کند   یفقد در سکوت نگاهش م باران

 زد  ییلبخند دندان نما  اریکام
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 بود؟ یخواستم، بهت بگم چ یکه م  یاون حرف یدون ی_م

 بود؟  ی_چ

  گهیخواستم بگم من د یمعطلشون کنم،م ای و بزنم و کنم تا حرفم یعادتمه همه رو عاص  شهی_من هم
 هات و نچشم!و تحمل ندارم که طعم لبکنترل 

 

 کوبد  یم شی با حرص محکم به بازو باران

...   یدیترس  ی؟…نمیبگ یچ یخوا  یچقدر جون به لب شدم که م یدون  یم ،یل ی خ  ،یشعور یب یل ی_خ
 رم؟ ی سکته کنم بم

 باران گذاشت:  یهالب یبا خشونت دستش را محکم بر رو اریکام

 مردن نزن!وقت حرف از  چیه سس،ی_ه

 همه حجم  فشار را تحمل کند. نیتوانست ا یشد، نم ری باران سراز اشک

 رد ی گ یآورد و محکم او را در آغوش م یطاقت نم  اریکام

 نکن.  هیو ندارم گرمن طاقت اشکات  یدون  ینکن، م  هیعسلم، قربون چشات برم گر یکن یم هی_چرا گر

 شود یم قیبا فشردن باران در آغوشش به وجودش تزر  یقشنگ حس

 : دیکش  قیعم  یبلند  باران نفس یموها انیم

 گن منبع آرامش! یم  نجای_به ا

 

 سرداد. رونیآغوش مردانه ب نیباران آرام گرفت ،و نفسش را آسوده خاطر در ا قلب

 

 حرامهی #کپ 
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 #بارکا 

 42#پارت 

 

 *** 

 

 و مادرش از خانه خارج شد   ایاز در  یاز خداحافظ بعد

 تولد گرفته اند  شیروز تولدش بود و به پدرش گفت که دوستانش برا  امروز

 با اجبار قبول کرد  پدرش

 گرفت و به دانشکده رفت   یا  یتاکس  یخوشحال با

 شلوارش است   بیو دستانش در ج ستادهیا یاکه تنها گوشه  دیرا د اری دانشکده کام یروروبه 

 آرام به سمتش قدم بر داشت   هیاز حساب کردن کرا بعد

 بلند داد   یبا لبخند  سالم  و

 سرش را باال آورد و با لبخند صورت باران را از نظر گذراند  اریکام

 ؟ ی_خوب 



 بارکا 

92 
 

 شم.  ینم نیتر از ا  ی_عال

 ؟یدار  وش یببرمت باران، آمادگ  ییجا هی_اول قراره 

 وک نگاهش کرد: مشک باران

 ؟ که  یزن یگولم نم  شی _مثل چند هفته پ

 بلند گفت.  ینه ا اریکام

 باهات؟  امی _خب قراره کجا ب

 خونم. یای_قراره باهام ب 

 بلند گفت  باران

 !!! ی_چـــــ

 بودن.  دنی،  باران در حال چرخدر سر  ،یو خاک بر سر   یمنف یفکرها

 سر داد:  یبلند یخنده  اریکام

 تو دختر،   ی_چقدر منحرف شد

 خوام با خانواده ام آشنات کنم.  یم

 به خود داد:  یرا لعنت فرستاد،  و در دل فوش  خودش

 زا؟ یچ  نیمغزم رفت سمت ا عیگفت من سر ی_ک

 : د یباران کوب ی  شان ی با تمسخر نگاهش کردو با انگشت اشاره  چند بار به پ  اریکام

 !می_ازت معلومه مغز فندق 

اش در هم قالب کرد و به حالت قهر از او رو   نهی رفت و دستانش را دور س ار یبه کام یاچشم غره  باران
 برگرداند. 
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 گفت   اریمادر کام یفخر 

 .دمتیخوشحال شدم که د یل ی_خ

 کرد  یرا نگاه م  اریلبخندش فقد مادر کام با

 ستادیا یاو باران گوشه  دنیرا بوس  گرید کی.صورت

 را نگاه کرد و رو به باران،گفت:   اری کام یز ی برانگ نی با لبخند تحس  دیفرش

 .یکرد خوشگل تر  یم  فیتعر اریکه کام یز ی _واقعا از اون چ

 : دیگو یآرام م باران

 _نظر لطفتونه. 

 گوشه باران برد  ک یسرش را نزد  اریکام

 ! م؟ی_بر

 سرش را به عالمت موافقت تکان داد باران

 .میرفع زحمت کن  گهی_بابا جان ما د

 باال.رفته : یبا ابروها  دیفرش

 ؟! عجله  نی_کجا با ا

 .میبر دیبا میکار دار یی _جا

 _اها باشه. 
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 به همسرش کرد و بعد رو به باران گفت:  ینگاه اری کام مادر

 .زهی واسه ما هم عز اریکام ز یخودت بدون. عز یرو مثل خونه نجایسر بزن دخترم، ا ی_به ما ه

 نثار باران کرد   یاتمام حرفش چشمک بعد

 با لبخند سر تکان داد و مودبانه گفت:  باران

 _چشم،حتما. 

 

 دارد  یقدم بر م  اریهمراه کام یاز خداحافظ بعد

 گرد  یلحظه به سمت پدر و مادرش بر م  کی اریکام

 دهد. یتکان م اری کام یبرا هیبا لبخند دستش را به ، عالمت براوو ، عال  مادرش

 شده بودن. یخوشحالتر از هر موقع  دنید اریکه در چشمان کام یو ذوق شوق

 زند  یم اریکام ی آرام برا  یدست پدرش

 شد  یپسرش سر به راه م بالخره

 است   ری آرام و سربه ز یمتوجه شده که دختر  دهیدختر هم که د نیا از

 بود دگر.  وانهیشد واقعا د یدختر نم  نیاگر عاشق ا اریکام

 دستانش را باال آورد  اریکام

 ــزم یعز یخانواده نمتونی ب ی_م
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 #بارکا 

 43#پارت 

 

 

 خون گرم و مهربان بودن.   یلیخوشش آمده بود، خ اریکام یواقعا از خانواده باران

 

 خانه که شدن   اطیح یمحوطه  وارد

 دیدستش را به گردن باران رساند و آن را به سمت خود کش عیسر اریکام

 . تی.خواستگارامیقراره ب  یک  زمی_خب عز

 و بردار. گردنم درد گرفت دستت  اری_آخ ، کام

 باران را از خود دور کرد   عیسر اریکام

 ار، یکام یدفعه ا کی متعجب از کار  باران

 کرد  یگرد شده نگاهش م یبا چشم ها 

 توجه به صورت گرد شده باران   یب اریکام

 خانه رفت   یاز درخت ها یک یسمت  عیسر 

 ترش   یچندتا چغاله دنیبعد از چ و

 سمت باران بازگشت  به
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 و باز کن. _دهنت 

 ! ؟ی گیم  یچ اری_کام

 .گمی _باز کن م

 دهانش را باز کرد  باران

 در دهان باران گذاشت  یاده یبا لبخند چغاله سبز نرس اریکام

 گاز از چغاله گرفت و صورتش جمع شد:  کی باران

 _چقدر ترشه!

 تر شد و چغاله را از دهان باران دور کرد:  قیعم  اریکام لبخند

 چغاله،  نی موقع هم مثل هم یبعض   یموقع مثل عسل ی _مثل خودت که بعض

 رنگان  نیاز ا یهم مخلوط چشات

 .  یو عسل سبز

 د یباران را بوس یاتمام حرفش سرش را جلو برد و با عشق هر دو چشم ها بعد

 نگاهش کرد  باران

 دو در نگاه هم مثل هر موقع غرق شده بودند هر

 آرام زمزمه کرد:  اریکام

 بهم؟   ی_نگفت

 ه کرد: هم مثل خودش آرام زمزم باران

 و؟ ی_چ

 زد پچ
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 ! _که چشات انقدر سگ داره ،المصـب

 صورت باران را در بر گرفت.  یق یعم  لبخند  

 

 و با خانواده ات آشنا بشم عسلم.  تیخواستگار ام یقراره ب ی_خب ک

 . اری_من که بهت گفتم کام 

 به چشمانش داد:  یچرخ اریکام

  یمن تا ک ی جور حرفا... د لعنت نی و از ا یو بخون درست   یخوا یو م  یدار  یطی شرا هی،…  ی_اره گفت
به حال من  میفکر هیندارم هاااا ،  ادیدزدمت  من طاقت ماقت ز یشب م هی ی ن یب  یصبر کنم، م دیبا

 بخت برگشته بکن.

 امروزو برام خراب نکن.  ار،ی رو ول کن کام زای چ نی_خب فعال ا

 می_باشه، بزن بر

 خارج شدن.  اریهم از خانه کام باران را گرفت و همراه  دست
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 *** 
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 _بخورم؟ 

 بلند گفت  یاخم نه ا با

 و حال کنم. بزار امشب گهی_خب تولدم  د

 نه.  یعنی_گفتم نه ، 

 مشروب را بر داشت  یشه یش یباال انداخت و با لجباز  یاشانه باران

 خت یر یم وانیطور که در ل  همان

 " گفت. ی" به درک

 و تو! دونم یمن م  ی_اگه بخور 

 خورم.  یخوبم، م  یلیخ  خورمی _م

 کنم.  یکارت م یچ  نی_تو بخور بب

 را به سمت باال امتداد داد: شی از ابرو ییتا باران

 ؟یو دار _ ا  جرئتش 

 . یکه حض کن  یجرئت به تو نشون بدم فسقل هی_

 مثال؟  یبکن  یخوا  یکار م ی_چ

 برد  یبه سمت لبش م  یالی خ یمشروب را با ب  یشهیش

 : یای طانی گوش باران برد و با لبخند ش  کیسرش را نزد اریکام

 جمع بوست کنم.   نیهم  یخورم جلو یقسم م شی _اگه بخور

 کرد یمشروب را در همان حالت نگه داشته بود و شوکه شده نگاهش م وانیل
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هوم  ،یخور  یکنم هم خودت ، و اون مشروب رو م  ی کار هم من سود م نی با ا ه؟ی_خب نظرت چ
 چطوره؟! 

 انداخت  اریکام یهامشروب وبعد به چشم وانیبه ل  ینگاه دیترد با

 را متعجب کرد  اریکارش کام نیبا ا یول

 . دی.نفس تا اخر سر کشکی را با  وانیل

 را سوزاند در هم رفت  شی و مزه تلخش که گلو  یاش از بدطعم  چهره

 که داده مشروب را بخورد...! یشنهادیپ نیکرد با ا  یفکر نم  اریکام

 .شودی م چدهیبه شدت در هم پ شیهااخم

 ...و

 حرامهی #کپ 
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 باران را در دست گرفت   یچانه  یناگهان  میتصم  کیدر  و

 به سمت خود برگرداند و
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 باران دوخت  یرا به چشم ها  شیچشم ها یعصب

 خود جدا کند   یرا از چانه   اریکرد دست کام یدستش را باال آورد و سع باران

 کرد شتریاش بچانه  یو فشار دستش را رو اریکار خشم کام نیبا ا یول

 و سردرگم گفت:  جیگ

 . ار…نکنی_کام

مبارک، تولدت مبارک  و شروع به گفتن تولدت  ستادنی کنارشان ا کیهمان لحظه دوستانش با ک  در
 کردند 

 گفت:  ییفرستاد و با لبخند اجبار رون ی نفسش را ب اریکام

 _تولدت مبارک باران. 

مشروب بدون آرزو کردن شمع ها را فوت   وانیل کیزد از خوردن  یم جیباران که گ  ستادیکنارش ا و
 کرد 

 همه جا را در بر گرفته بود   غی از خاموش کردن شمع دست و ج بعد

 او گذاشت.  ینه یس یحلقه کرد.سرش را رو  اریرا باال آورد و  دور گردنه کام شیهادست  باران

 سفت او را در بغل گرفت  اریکام

 :دیگو ی سوت زنان م اوشیس

 ؟ ی_کادوت کجاست آقا کام

 آورد ۍرا در م یاکند و جعبه یشلوارش م بیهمان طور که باران  را در بغل گرفته ،  دست در ج  اریکام

 

🥀🥀🥀 
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 #بارکا  

 46#پارت 

 

   ستیچشم ها در حال گردش کادوست که در آن چ همه

 کند  یخواهد از باران خواستگار  یاس و مزدن که حلقه  یبا خودشان حدس م  انیشتریب

گردنبند   یها بر رو یل یکند، نگاه خ یکشد و جعبه را باز م یم رونیباران را از آغوشش ب  یوقت  یول
 اند  م یمات م  یفیظر

  

 کشد یم  رونی شگفت زده گردنبند را از جعبه ب باران

 منه؟  یبرا نی_ا

 سر تکان داد.  یقیبا لبخند عم  اریکام

 را از دست باران گرفت   گردنبند

 گردنم؟  ینداز  ی_نم

 ندازم گردنت.  یپسر هست بعدا خودم م نجایا ینی ب ی_مگه نم

 .ننیطور ببند نب  هی_خب 

 . شهی_نچ ، نم

 

 را مخاطب قرار داد:  اری، کام ایمار

 .یکام گهی_بنداز گردنش د
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 زند:   یتشر م ای با اخم رو به مار اریکام

 .شهینم  نجایندازم ، ا  ی_خودم بعدا براش م

 : د یگو یم یز یبا لحن تمسخر آم  ایمار

 دهد( یکند و ادامه م یباال )رو به جمع م  زنهیم  رتی _آقا رو باش ، واسه ما رگ، غ

 ببنده.  نیتا ا دیکن شی دور وچشاتون ونیاقا

 زنن  یخنده م  ریز همه

 : دیگو یم خنده یبا ته مانده  ایمار

 !ن؟یخند  یم ی_کوفت، به چ

 شود.  یم شتریب  ای حرف مار نیجمع با ا یخنده

 دهد: یجعبه گردنبند  را در دستش چرخ م اریکام

 ببندم برات.  ای ب شه،یما نم الی خیب  ایمار نی_انگار ا

 .ستادیا اریداد و پشت به کام  اری شالش را از دو طرف رها کرد، گردنبند را به دست کام باران

 کردن  یدو نگاه م نیبه ا همه

 گردن باران قرار داد یرا بر رو  گرنبند

 به تنش افتاد   یگردنبند در گردنش لرز  یبا لمس سرد باران

 ت شال باران را باال زد و قفل گردنبند را بس   یاز پشت کم اریکام

 و سوت و دست بلند شد  غی ج یاز بستن گردنبند صدا بعد

 کرد  یداد م یکه در چهره اش ب یا یو مست  جانیبا ه باران

 بازگشت  اریسمت کام  به
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 با لبخند صورت باران را در دستانش قاب گرفت   اریکام

 را جلو برد ، چشمانش را بست.   سرش

و   بایز یاش حس  یشانی پ یبر رو  اریکام  ی لب ها  ین یری هم چشمانش را بست و با حس ش باران
 شد.  ریدر دلش سراز  ینیدلنش

  ایزدن و بعض یم  غیدست و ج  نیچن نیبمب در آن خانه به کار گذاشته بودن که ا ایکار گو نیا با
 کردن یدر هوا پخش م یبرف شاد
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 نقش بست   شتریب شانیلب ها یبر رو  اریحرف کام نیهمه با ا قیعم  یخندهالب

 آهنگ مخصوص بخونم براتون. هیخوام به افتخار تولد باران امشب  ی_م

 گفت  دهیکش یمان

 .یداش کامـــ ـــــولی_ا

 از اتاق خارج شد  تاریوارد اتاق شد و بعد از برداشتن گ اریکام
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 ند ی داشت اشاره کرد که کنارش بنش یرا باز نگه م شیکه به زور چشم ها ینشست و به باران یاگوشه

 کنارش نشست   زونینام  یبا قدم ها باران

 را کنار گوش باران برد  و زمزمه کرد: " خوبت شد، عواقب کاره گوش نکردن به من"   سرش

 شروع به خواندن کرد.   و دیکش تارشیگ یبه تارها یرا از گوش باران دور کرد و دست  سرش

 

 ....... 

 

 گفت  یلب م  ریز ی ز یچ قهیکرد و هر دق  ی م  یرا ط  ییرایو عرض پذطول  یعصب  احمد

 : دیبازگشت و به او غر دهیسمت فر به

 شده. ازدهی دختر کجاست ساعت  نیا ستیتوئه زن، معلوم ن ری _تقص

 :دیگو  یشده م  یعاص دهیفر

 نیخواد با دوستاش باشه، ا یو بزار راحت باشه ، امشب تولدشه مشب هیمرد،   یکارش دار  ی_چ
 و راحتش بزار.خونه خودشو تو درس غرق کرده امشب یهمه درس م

از دست   وی و حروم کنه ، من اول اشاره کرد( خودش  ای)به در  نیدخترم مثل ا  نیخوام ا  ی_د من نم
 جمعش کردم. ابونیر رو به زور از خدخت نیهم از دست بدم ، هم یخوام دوم ینم گهیدادم د

 نگو.  یز یکه چ دیآ  یچشم و ابرو م  دهیفر

 !؟یآی چشم ابرو و اشاره م ی_چته زن؟ ه

 زند:   یپوزخند م ایدر

 _اره من احمق و خرابم، 

 شما.  یکنم که طالقم نده ، شدم سرباره   یراض رموی نتونستم اون شوهر  پ 
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 با اخم گفت:  دهیفر

.  ی  عصبان کمی  ستیپدرت، خواهرت ن ،ی زن یم  هیچه حرف نی_دختر ا  ، نگرانش 

 

 رو به احمد کرد: دهیدر خانه بلند شد، فر یصدا

 _ اومد.......احمد.

 .دیکش ی اازه یداد خم هیپشتش تک  واریو به د ستادیاز خانه ا یاگوشه  باران

 

 چه وقت  اومدنه؟ نیا ،ی_دختر چرا انقدر دور اومد

 گفت:  و منگ جیگ باران

 . امیهام نزاشتن ب _بابا خب دوست 

 خارج شد   ییرایبلند شد و از پذ یعصب  احمد

 آغوشش را باز کرد دهیفر

 خوش گذشت بهت؟  ا،ی ب نمیبب   ای_ب

 گفت.  یبود  یبا لبخند خودش را در بغل مادرش انداخت و عال باران

 داد  ی مثل گهواره تکان م دهیرا در بغل فر  خودش

 کردن یمتعجب نگاهش م ایو در دهیفر

 سر داد و با لبخند به باران نگاه  کرد و گفت :  یخنده ا ایدر

 _پاک خل شد رفت. 
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🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 

 #بارکا  

 48#پارت 

 

 غرد:  یم  اری دهد و رو به کام یمداد را در دستش تکان م یعصب  ینادر  استاد

   یندار  یوقت گهی_پسر من چندبار بهت بگم، تا وقت هست پروژه ات رو تموم کن؟ د 

 در خطره!  لتیفارغ التحص  ،یدی از دست م  واحد

 کند.  یباز نگاهش م ش یفقد با ن اریکام

 : دی گو یم یر ی به مسخره بگ یتوانست یبا نوک زبان که واقعا حرف زدنش را م ینادر  استاد

 بازه؟  یچ یبرا  شتی_ن

 استاد. ،یچ ی_ه

 

 چشمش جابه جا کرد  یرا بر رو  نکشیکند و ع یدر اشاره م  به

 افت برو، پروژه ات رو کامل کن  ی_راه ب

 پرت کرد( زود باش.  زی م ی)مداد را بر رو 

 ؟ یپروژه برسون یخوا  یم یبه بعد چجور  نیاز ا دونمی نم
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 کند  یرود، و در را باز م  یدهد  به سمت در اتاق م یحرف سر تکان م  بدون

 زند  یم  رونی اتاق که ب از

 آورد  یحرف زدنش را در م  یآورد و با نوک زبان ادا یدر م یشکلک یاستاد نادر  یدر برا پشت

 

 ��#ادامه_پارت

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 
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 48#ادامه_پارت_

 #بارکا 

 

 کرد  یمنتظر به او نگاه م دیرا د اوشیرا برگرداند که س  سرش

 شد داداش؟  ی_چ

 به سمتش حرکت کرد  اریکام

 کنه. یرحم نم  گهیکردم، به تو د شی عصب ی_حساب

 ؟ یکن کار ی چ یخوا  ی_حاال م

 کنم ی_پروژه تموم شده ، فقد ماکت مونده که اونم دو،سه روزه تمومش م 

 زد:  یلبخند اوشیس
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 .یگرفت و ادامه داد( موفق باش اری_خوبه، )دستش را به سمت کام 

 دستش را گرفت و فشار داد  اریکام

 . نطوری _ممنون، تو هم هم

 فاصله گرفت و دستش را در هوا تکان داد  اریکام از

 داداش. نمتی ب ی_م

 تکان داد. شیزد و دستش را برا یلبخند اریکام

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 
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 #بارکا 

 49#پارت 

 

 دانشکده که شد، شماره باران را گرفت   یمحوطه  ردوا

 گوشش گذاشت  یرا بر رو  لیموبا و

 باران از پشت تلفن بلند شد.  هیگر  یاز دو بوق ، صدا بعد

 : دی گو یداد قلبش بدجور نگرانش بود آرام و با جان َکندن م یگوش م ه یگر یبه صدا متعجب

 ؟ یکن  یم هیگر ی_باران، دار 

 ا صدا زد با بغض نامش ر باران
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 ... اری_کام

 دیگو ی ،م یبا درماندگ اریکام

 ؟ یکن  یم هیشده؟ چرا گر ی_جانم باران...چ

 کرد  دایپ دیباران تشد یه یحرف گر نیا با

 و ندارم.نکن توروخدا طاقت اشکات  هیگر ؟یکن یم هیگر یچرا دار  ی_لعنت

 د یگو یآمد با بغض م یاش بند نم هیگونه گر چیه باران

 ...بدبخت شدم رفت. اری_کام

 کشد :  یم شیموها  انی دستش را م اریکام

 دنبالت؟  امیب  ییشده؟ کجا ی_چ

 . یایخواد ب  ی_نه... نم

 کار کنم ؟  ی_پس چ

 مکث گفت(  یدانشکده... )با کم ام،ی_م

 ؟ یدانشکده

 دنبالت؟  امیب یخوا یکدهم، نم_اره دانش 

 _نه.

 . ای_زود ب 

 _باشه...خداحافظ 

 _خداحافظ 
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که هر   یو با دل ستاد،ینشستن، و پاتوقشان بود ا یم شهی و باران هماز دانشکده که خودش  یاگوشه
 د یجو یو لبش را م دیکوب  یم نیرا به زم  شیافتاد پا یبه جانش م  یشتر یلحظه نگران تر و استرس ب

 

 #بارکا  

 50#پارت 

 

 شد.  ادهی پ یتاکس از

 

 افتاده به سمتش حرکت کرد  نییپا  یآرام و سر  یم هابا گا   ستدیا یکجا م اری دانست کام  یباران م 

 بود  دایپ یو لرزش تنش به خوب  استرس

 دیرا د  اریرا که باال آورد کام  سرش

 ...دیکوب یاش را به کف دستش م یداشت و گوش  یطرف به آن طرف قدم، بر م نیاز ا که

 و پربغض لب زد:  آرام

 . اری_کام

 با شدت به سمتش برگشت   اری کام سر

 را در دست گرفت  شیخودش را به باران رساند و بازوها   عیسر اریکام

 شـــده؟  یچ ،یلــعنت ،یلــرز  ی_چرا م

 شد.  یبه مراتب بلندتر م شیصدا

 .افتاد نییباران پا سر



 بارکا 

111 
 

 دانشگاهه! نجایا ؟،یو بردار دستات  شهی_م

 باران جدا کرد یرا از بازوها شیهادست  اریکام

 شده؟  یخب باشه. فقد بگو چ یل ی_خ

 افتاده گفت  ن ییهمان سر پا با

 م؟ ینیبش شهی _م

 . ینگاهم نکن یکن  یباهام صحبت م ی، وقت ادی خوشم نم ؟ینگاهم کن شهی _تو هم م

 را نگاه کرد  اریکام اشه یقرمز شده  در اثر گر یباران باال آمد و با چشم ها سر

 بود لب زد:  دایدر آن پ  یکه درماندگ یبا لحن  اریکام

کار کنم؟! چه طور  یچشا نباشه چ نیالمصب فکر منم بکن ، اگه ا  ؟یکن یم ینجور ی_چرا با چشات ا
 کنم؟!  یزندگ

 زد. یلبخند کم جان  باران

 _آآآ ، حاال شد بخند برام خوشگلکم.

 چشم دوخت.  اری رنگ کام یاقهوه یهاهمان لبخند کم جانش به چشم با

 م؟ینی _بش

 جوابش را داد شیدر چشم ها رهی خ اریکام

 .مینی _بش

 چمن ها نشستن  یاز دانشگاه بر رو یا گوشه

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 
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 #بارکا 

 51#پارت 

 

 جمع شد  ش یاشک در چشم ها ز ی همان چ ادیبه باران چشم دوخت تا حرفش را بزند باران با  اریکام

 بدبخت شدم.  اری_کام

 داد زد  یزد و با همان لحن عصب شیبه موها  یچنگ یعصب  اریکام

 شده؟ یبدبخت شدم رفت، خب بگو چ یگ یم  یه گه،ی_بس کن د

 آمدند  یم  نییپا شیباران پشت سر هم، از چشم ها یها اشک

 : د یشده ،غر دیکل  یبا دندان ها اریکام

 نکن  هی_گر

 بود فتادهی اتفاق برام.ن نیتا به حال ا یعنیبکنم؟...  دیکار با ی_خب چ

 ه، المصب.؟شد  ی_خب چ

 کرد  یم هیبلند گر  ی، با صدا باران

 ارم؟ یبه سرت ب  ییبال هیجا تو دانشگاه   نیهم ای یگ  ی_بس کن باران، م

 اورد یبند ب یاش را کم  هیگر گونهن یتا بتواند ا دیدندان جو انیاز لبش را م یا.با هق هق گوشهباران

 زد:  پچ

 ار؟ ی_کام

 !؟ اری _جون کام
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 بگم؟  ،یدیم ینشون یدونم چه عکس العمل ی_اگه بگم بهت ، نم 

 _بگو!

 

🥀🥀🥀 
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 #بارکا 

 52#پارت 

 

 فرستاد  رونینفسش را آه مانند ب باران

 ار…یدونم چطور بگم، کام ی_نم

 آمدن را با پشت دست پاک کرد  یصورتش فرود م  یکه بر رو ییرا ادامه نداد و اشک ها حرفش

 . زامی ! من گند زدم به تمام چار،ی_کام

 با اخم نگاهش کرد  اریکام

 ه؟ ی_منظورت چ

 هق هق گفت  با

 نشم.  لیندارم ممکنه فارغ و التحص یانامه انیو… انجام ندادم… و پاهام  قی_تحق

 کردن   هیبلند شروع کرد به گر بلند

 داد؟ یم  تیمتعجب نگاهش کرد او چقدر به درس اهم اریکام
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 گفت:  نشیری با لحن مهربان و لبخند  ش اریکام

 داره؟  هیکجاش گر نیدختر خوب؟، آخه ا نی_هم

 . یکنم انجامش بد یم کمکت

 دوخته شد:  اریکام یباران با شدت به چشم ها سر

 ؟ یکن یکمکم م یگ  ی_راس م

 ه؟ ی_اهوم، دروغم چ

 صورتش زد    یبه پهنا یق یلبخند عم باران

 _ممنون.

 دور کاراش. میکنم، حاال زودباش بر ی_خواهش م

 _باشه. 

 بلند شدن و هم قدم با هم از دانشگاه خارج شدن شانیجا از

 نگاهش کرد  یو سوال ستادی، باران هم ا ستادیا اریکام

 .خونه امیو کامل کنم، تا فردا م نامم انی پا دی_بدو زنگ بزن به بابات ، بگو با

   ار؟یکام  یگ یم ی_چ

 _ممنوع ی#کپ 

 

🥀🥀🥀 
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 #بارکا 

 53#پارت 

 

 ؟گم باران  یدارم م  یبد زهی_مگه چ

 باال رفته گفت:  یابرو  ییگوشه لبش نشست و با تا یطونی ش  لبخند

 زد و افزود(، چطوره؟  ی)چشمکمیکن ی م یطون ی هم ش ی_کم

 : د یکوب شی محکم به بازو باران

 . امی طور  نم نیمنحرف، اصال اگه ا شعور،ی _ب

 باال انداخت  یاشانه  اریکام

 کنم. ینامه کمکت نم انیمن تو پا ،ی _باشه خودت خواست

 شلوارش گذاشت    یها بیاز کنار باران گذشت و دست در ج و

 به سمتش حرکت کرد  عی سر باران

 _باشه ، باشه ، من غلط کردم. 

 کرد ، یم نییعت باال و پا تاک سا کیرا به صورت ت   شیابروها اریکام

 گفت:   ییلبخند دندان نما با

 _حاال شد. 

 د یکش رونیرا ب لشیکرد و موبا فیرفت و دست در ک ار یبه کام یاچشم غره  باران

 کردن پدرش با هزار خواهش ، تلفن را قطع کرد   یاز راض بعد
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 #بارکا  

 54#پارت 

 

   رنیها بگاز آن یقاتیمردم رفتن تا تحق یآن روز را با هم در  ، خانه ها تمام،

   ردیقدم از او فاصله بگ کینگذاشت باران   یحت اریکام

را انجام دهند تا زودتر تمام شود را رد   قاتیدرخواست باران که از هم جدا شوند و جدا جدا تحق  یحت
 کرد  

 ادنرا انجام د  زهای نه شب بود که تمام چ ساعت

 کرد  یحوصله و خسته حرکت م  یب  باران

 به باران کرد و.هم قدم با او لب زد  ینگاه  مین اریکام

 ؟ی_خسته ا

 نداره!  یمعن یبا توام خستگ ی_نه ، وقت

 کامال معلومه. افتی _اره جون خودت، از ق

 

 شد.  رهیخ  ار،یزد و به کام یجان میلبخند ن  باران

 

 به رگ.   میبزن یمشت یغذا هیرستوران  می_بر

 گرسنمه.  یل یواقعا خ م،ی_باشه بر

 . یشیم  ری من بخور ، س ای_ب
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 با اخم نگاهش کرد:  باران

 . یستین  ی_تو خوردن

 باال آورد، و سرش را کنار گوش باران برد:  میرا به عالمت تسل  شی دست ها اریکام

نه بهتره   ه،یالامشب ع یواسه غذا ،یای خوشمزه به نظر م یل یبه نظرم تو خ ی_باشه تو منو نخور، ول 
 عسلم. یاتا آخر عمرمم خوشمزه  یبگم واسه غذا

 باران یبه چشم ها  رهی عقب جنباند و خ سر

 نثارش کرد  ینیری ش چشمک  

 ،  شی،باران دلش ضعف رفت برا دی سمت راستش را به رخ باران کش یگونه چال

 داشت دستش را جلو ببرد و دست در چالش کند.  دوست

 . یست ین یبعد بگو خوردن  م،ی_بابا خورد

 

 گرفت.  یرا به باز   اریزد ،که حاال دل کام  ینیری ش  لبخند

 

🥀🥀🥀 
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 #بارکا 

 55#پارت 

 

 بود شدن   ،آنجایکیکه در نزد یرستوران  وارد
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 نشستن  یز ی م یبر رو و

 را در هم قالب کرد  شی دست ها باران

 !! اریکنم ازت کام ی_تعجب م 

 _چرا تعجب؟!

 .یاوردیدر ن ی_آخه جلتنمن باز 

 گرد شده نگاهش کرد:  یبا چشم ها اریکام

 اوردم؟ یدر م یجلتنمن باز   دی_چطور با

 عقب. ید یبرام نکش وی _صندل 

 بلند سر داد  یاخنده  اریکام

 ، یگم جلتنمن  ینم زایچ نی_من به ا

 درسته؟! ستنی، همه که مثل هم ن هیمن فرق داره با بق  یجلتنمن  

 جلتنمن متفاوت.   یآقا داست،ی_اره کامال ازت پ

 زد  یچشمک ییبا لبخند دندان نما اریکام

 من، تو ، تخت خوابه.  ی_جلتنمن باز 

از   یشگونی دفعه که منظورش را متوجه شد دستش را جلو برد تا ن کیمتعجب نگاهش کرد و  باران
 ردیبگ شگونیتوانست ن   یسفت بود که نم  شی نتوانست آنقدر بازو یول  رد،ی بگ اریکام یبازو

 . ریبگ شگونین  یکن ، اگه تونست  ی_خوشگلم تو هر کار 

 نتوانست  یاورد ول  اریکام یبه بازو   شتریزور ب باران

 تو بشر.  ی_چقدر سفت 
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 تر شد قیعم  اریکام لبخند

 نکرد  دایآمدن گارسون حرف آن ها ادامه پ با

 جوجه و ...   خیبعد از سفارش دو س اریکام

 باران چشم دوخت  به

 م؟ ی_خب، کجا بود

 سبز رنگ او نگاه کرد ،  یها یهم در گو  اری شد و کام رهی خ شی فقد در چشم ها باران

 داشتن  یمتوجه نبودن و چشم از هم بر نم  چیآنها ه یغذا را آورد ول  گارسون

 گفت  ارسونگ

 ن؟یندار  ازین یاگهید زهی_چ

 گفت  یاکرد آرام، نه  یباران نگاه م یهمان طور که به چشم ها اریکام

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 
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 #بارکا  

 56#پارت 

 

 را نخورده اند شانیچند قاشق از غذا هنوز

 ستدیا یم شان یروبه رو یپسر  که
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 کند  یبا لبخند باران را نگاه م و

 کند و  یبا اخم، به پسرک نگاه م اریکام

 شد  رهی متعجب به پسرک خ باران

 _چه خبر باران؟

 ستادیپسرک ا یو شانه به شانه  دیاش را عقب کش یصندل اریکام

 کرد یباران را نگاه م  اریتوجه به کام  یب  پسرک

 باران؟  ی_نشناخت 

 کند ی گنگ نگاهش م  باران

 ردیگ  یپسرک را در مشت م یقه ی یعصب  اریکام

 .یار یو به زبون نحست م که اسم زنم ؟ی هست یتو ک  کهی مرت_

تمام   ار یدر هم کام یبا اخم ها یاورد در دلش نشست ول  اریدر دلش با اسم زنم که کام ین یریش  حس
 شد.   لیترس تبد  کیبه  نشیریحس ش 

 زد  یپوزخند پسرک

 بهت نگفت، نه؟  یز ی _پس باران چ

 ه؟ ی_منظورت چ

 تر شد  قیپسرک عم  پوزخند  

 باران !  هیم ی_من سامانم، دوست پسر و عشق قد

 شد دهیبه صورت پسرک کوب  یمحکم و عصب  اری کامل نشد مشت کام حرفش

 شود  یم  دهیبه آنها کش ای لیافتد، نگاه خ یم نیزم یبر رو   یباران، صندل یدفعه کیبلند شدن  با
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 ممنوعی #کپ 

 

 ??🥀🥀 

🥀🥀 
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 #بارکا 

 57#پارت 

 

 شده بود را با انگشت شستش پاک کرد یلبش جار  یکه از گوشه یخون  پسرک

 : د یکش ادیزد و فر یای پوزخند  عصب اریکام

  ،یو نسبت به زنم بشکن اعتمادم  یتون  یکارا هم نم نیهام اعتماد دارم، با ااز چشم شتری_من به زنم ، ب 
خوره ، و تمام   یگول نم  زایچ نیبا ا اری، بگو کام دهینقشه رو کش نیاحمق که ا یبرو به اون دختره 

پدرت بفرستم که   اونرو واسه  یبود گهید یهمه عکساتو که بغل پسرا یخوا  یآتوهاتو دارم، مگه م
 باال آورد  دیمحوت کنه؟ انگشتش را به عالمت  تهد نیاز زم

که  ارم یم  به سرش  ییو خراب کنه، چنان بالو زنم من یبعد بخواد رابطه یاگه دفعه یعل ی_به وال
 احمق. ی  بزن به چاک پسر  یکنن، حاال هر  هیآسمون به حالش گر یمرغا

 

بعد از حساب کردن پول غذاها از آنجا   یو عصب  دیبود را کش ری سراز شیکه اشک ها یباران دست
 خارج شدن

 

 57#پارت 
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 #بارکا 

 

 دیکش  رونیب  اری رستوران که خارج شدن باران دستش را از دست کام از

 خم ، نگاهش کرد با ا  اریکام

 و با بغض گفت:   یاشک  یبا صورت  باران

 !یکن  یکردم ، حرف اون پسره رو باور م  ی_فکر م

 گرفت  شیو صورت باران را در دست ها  دیپا به سمت باران چرخ یزد ، با پاشنه   یلبخند محو اریکام

کنه که  یاز ذهنمم عبور نم  یکنم ؟ من حت یگفت زود باور م  یز یچ هیاومد  یمن هر ک  یکن  ی_فکر م
 تو...

 آرام زد.  یانوک دماغ کوچک باران بوسه یرا ادامه نداد ، سر جلو برد و رو حرفش

 را از صورت باران جدا کرد   شیدست ها 

 نگاه کرد:  شیهابا چشمان تر به چشم باران

 ؟ یگفت یبود که م  ی_اون دختره ک

 از جواب دادن تفره رفت:  اریکام

 ؟ یآ یجا، م  هیخوام ببرمت  یگم، فعال م ی_ بعدا بهت م

 بدون حرف سرش را به عالمت مثبت تکان داد. باران

 دستش را به سمت باران دراز کرد  اریکام

 قرار داد و در کنار هم شروع به راه رفتن کردن اری دستش را در دست کام باران
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رفتن ،   یتوجه به باران کنار هم راه م یکرد و آن دو ب  دنیزمستان بود ، باران نم نم شروع به بار اواخر
باران   ری جا پناه ببرن تا در ز  کیخواستن به  یکه م یدادن  و به مردم یباران گوش م  یبه صدا

 کردن.  ینشوند نگاه م  سیخ

 

 

 قدم زدن ماست  یبرا ینم نم … لحظات  باران》

 ار همقدم زدن در کن یپوست مان، برا یاحساس نم باران رو یبرا

 گل آلود …  نیما مثل بچه ها در زم یپا ی و صدا دنیخند یبرا

 《باران ینی ریش ر ی ز گریکدی دنیو در آغوش کش  دنیبوس یبرا

 

 

 کردن. ینگاه م گرید  کیلبخند به چهره  با

 به او پر از عشق....!  اریکام نگاه

 نگاه باران به او گنگ و نامعلوم...!  و

 دو؟ ن یا انیشود پا یم چه

 

با همان لبخند کنج لبش ، دست شستش را باال آورد    اریچشم باران فرود آمد کام  یبر رو یباران  قطره
 . و قطره باران را از چشم باران پاک کرد.دیچشم چپ باران کش یو بر رو

 کرد! یشدن بود و او را جذاب تر م سی خوشحالتش با باران نم نم در حال خ  یموها

 نگاهش کرد. قشیبا همان لبخند عم باران
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را داشت و   اشی بود. از دست همان دخترک که قصد نابود کردن زندگ  یدر دل عصب اری هنوز کام یول
 او!  یبرا دیکش ینقشه م کیهر روز 

 ...!ایناد

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 
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 #بارکا 

 58#پارت 

 

 گرفت.  یای خواست او را آنجا ببرد تاکس یم اریکه کام یر ی مس هیشده بودن بق  سیسر تا پا خ  از

 را بغل گرفته بود   شیو دست ها  دیلرزی شدن ، باران م نیسوار  ماش یوقت

حال او   دنیآدرس را به مرد داد نگاهش را به باران که جفتش نشسته بود دوخت با د اری کام یوقت
 تعجب کرد.

 ...! ای_ب

 با همان تن لرزان گنگ نگاهش کرد.  باران

 .دی او حلقه کرد و او را به سمت خود کش یدستش را به پشت باران رساند و دور شانه  اریکام

 درون آغوشش پرت شد. ییهوکهی  باران

 او نگاه کرد:  یدرهم سر باال آورد و در چشم ها یاخم ها با
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 زشته... اری_کام

 دوست دارم بغلت کنم. ی! زنم یم شجا بمون تا گر نیحرف نزن، هم  سس،ی_ه

 درهمش گفت:  یجابه جا شد و با همان اخمها یهمان طور در آغوش او کم  باران

 ...؟نجای_آخه ا

 چشه؟ نجای_اره...مگه ا

 .د یدر آغوشش کش شتری او را ب  اریبه او رفت. و کام  یاچشم غره  باران

 خودش هم به تپش انداخت. ، قلب   اریقلب کام یهاتپش  یاو گذاشت صدا نهی س یرا رو  سرش

 .دیکش  یسر او نفس م کیهمان طور و نزد اریکام و

 مست شد؟ مست او.   نگونهیشود آدم هم ا  یم مگر

 

 بسپارم؟... دیخبرم از تو ُو من؛ تاب ندارم… بعد  تو؛ خود را به که با ی...ب

 

آهنگ را  الیخیکه ب یپخش شد سرش را باال اورد و به راننده ا نیکه در ماش  یآهنگ یصدا با
 یدوباره نگاهش را به چشم ها  قیکردن بود نگاه کرد و بعد چند دقا یگگذاشته بود و در حال راننده

 بسته باران در آغوشش دوخت. 

 

 نخواهم... اریتو دل،  ر  یدل  من؛ کم نشده مهر  تو، ماهم… دلبر  من؛ غ از

 توأم…  یتوأم… عاشق  تاب ُو گره  مو یسوی اب  عطر  گ ُو خر مست

 

 بغض که لبخند نشد…   نیروز؛ دلم، بند نشد! بعد  تو؛ ا  کیُو  ی...رفت
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 توأم…   یسوی...مست ُو خراب  عطر  گ

 توأم…  ی...عاشق  تاب ُو گره  مو 

 بغض که لبخند نشد…  نیروز؛ دلم، بند نشد! بعد  تو؛ ا  کیُو  یرفت

 

 

 ............. 

 

 گرفت.  ارینگاهش  را به سمت کام یباران سوال  یاخانه  ی جلو  نیبا توقف ماش 

 اشاره کرد:  نیزد و به در ماش   یلبخند  محو اریکام

 شو!  ادهی_پ

بعد حساب کردن پول راننده با اخم  اریشد، کام ادهی پ نیباال انداخت و از ماش  یشانه ا باران
 شد. ادهیکرد و پ  اشی نگاه

 

 کرد.  شیبه خانه روبه رو ی نگاه باران

 چرخاند :   اریسر به سمت کام  و

 ؟ یبرا چ نجا یا یکجاست؟... اصال من آورد  نجایا یبگ یخوای _نم

 دستش اشاره کرد:  یدستش را باال آورد و به تتو یبا لبخند پهلو اریکام

 دست تو، تتو بشه  یرو نیاز ا یم یم نخوا ی_من م

 رو دستش تتو کنم  نو،یواسه ازدواج باشه ا یقصدم با کس یبه خودم قول داده بودم که وقت من
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خوام رو دست تو تتو کنم که در کنار    یاش رو م گهید مهیاز قلب رو واسه خودم تتو کردم و ن  یمین من
 و تو !هم کامل باشن ، مثل من

 

 حرامهی #کپ 

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 #بارکا 

 59#پارت 

 

 صورتش زد   یبه پهنا یق یلبخند  عم باران

 آقا!  یکن ی دلبر  ی_چه خوب بلد

 زد:  ی گذاشت ، چشمک اشنه یس  یدست راستش را باال آورد و رو اریکام

 . می_ما چاکر

 فشرد زنگ خانه  یدستش را بر رو بعد

 بلند شد  یدختر  یصدا

 ه؟ی_ک

 .اری_باز کن بهار، منم کام

 باال.  ایگذاشت و در را باز کرد( ب  فونیآ ی) بهار دستش را بر رواریآقا کام ی_اها خوش اومد
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 _باشه. 

 خانه باال رفتن  یهم از پله ها همراه

 آمد:  اری به سمت کاماول وارد خانه شد بهزاد  اریباال کام   دنیرس یوقت

 ؟ ییدایکم پ ار،ی _چه خبر داداش کام

 بود باران وارد خانه شد  د  یکه به اتمام رس  حرفش

 باران ثابت ماند.  یبهزاد بر رو نگاه

 

 گفت:  اریبه کام  یلب  ری دوخت و ز اریرا به کام  نگاهش

 دته؟ی_دوست دختر جد

 باال انداخت  ی، سرش را به عالمت منف  اریکام

 رو به باران کرد  و

 .شتی پ  امیکنه ، من با بهزاد کار دارم بعد م  ی م تی_باران االن بهار همراه 

 داد بود گفت  هیپشتش تک  واریبه د نهیرو به بهار که دست به س بعد

 باران و ببر.   ای_ب

 انداخت   اریبه کام  دیبا ترد یبدون حرف سرش را تکان داد باران نگاه  بهار

 هم گذاشت  یکه نگران نباش رو نیچشمانش را به عالمت ا اریکام

 بود.  یجورواجور  لی شد که پر از وسا یهمراه بهار وارد اتاق باران

 

🥀🥀🥀 
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 #بارکا 

 60#پارت 

 

 که در آنجا بود اشاره کرد  یا یبه صندل بهار

 اونجا !  نی_بش

 بدون حرف سرش را تکان داد  باران

 رفت و نشست   یسمت صندل به

 ند ی ایداد تا آنها ب هیبه در باز شده اتاق تک بهار

 

 

 ن یو آن را در گوشه تر دیبهزاد را کش یبازو اریکام

 برد ییرایپذ یجا

 از تتو رو بزن برام؟!  یم یکه بهت گفتم، ن ادته یاون روز رو  نی_بب 

 سرش را تکان داد بهزاد

 !ادمهی_اره خوب 

 !یواسه باران بزن اش رو  گهید  یمی خوام ن ی_االن م

 دختره؟! نی_هم
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 _اره

 تا بزنم براش! می_خب بر

 بهزاد را در دستش فشرد یبازو اریکام

 !ی خوام تو بزن   ی_نه، نم

 خواد بزنه براش؟  یم  ی_پس ک

 ؟ینداد ادی_خواهرت بهار... مگه به اون 

 زدم برات!  یامال تو رو حرفه  س،یبلد ن یحرفه ا   یدادم ول ادی_

 سرش را بالجبار تکان داد:  اریکام

 _باشه 

 زد  یلبخند بهزاد

 راحت!  التی_نگران نباش داداش من چشم پاکم، خ

 به بهزاد زد:  یا یپس گردن اریکام

 بگو که نشسناستت.  یکیبه  ؟ی_تو؟ تو چشم پاک

 راحت.   التی، دنبال ناموس داداشم باشم خ سیبدون تو مرام من ن نوی_ا

 زد  یلبخند اریکام

 هم وارد اتاق شدن  همراه

 گرفت  شی دست ها انیکنار باران نشست و دست چپش را م  اریزد ، کام  رونی از اتاق ب بهار

   دیرا پوش  شی دست کش ها بهزاد

 د یپوش اری بار و فقد به خاطر کام  نیاول یبرا
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 تاتو را در دست گرفت و به سمت باران آمد دستگاه

 

🥀🥀🥀 
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 61#پارت 

........... .. 

 

 فشرد:  شی دست ها انیدست باران را م یبا نگران  اری باران بلند شد کام داد

 . زمی_تحمل داشته باش عز 

 زد  یحال لبخند یب  باران

 کرد یگر ید یبا سوزش دستش ناله که

 نگران به صورت باران زل زد:  یقلب  با

 ؟ ی_خوب 

هم گذاشت که  با سوزش دوباره دستش صورتش   یرا به عالمت خوبم رو  ش یفقد چشم ها باران
 جمع شد 

فشرد و نگاهش   یم   شیدست ها انیسرد بود را م یادی نگران دست  چپ باران  که ز  یبا قلب اریکام
 باران بود  یبه صورت جمع شده 

 سر داد و گفت:  یکوتاه یداد خنده یهمان طور که کارش را انجام م  بهزاد
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، مگه  نیکن  یهمونا رفتار،م  یکپ زمی گه تحمل کن عز یو شوهرشون م زننیحامله که داد م ی_مثل زنا
 تتو است ، اونم نه کامل ، نصفه!  هی هیچ

 آنها نقش بست.  یهر دو یلب ها یبر رو  یلبخند طرح

 دردم گرفت.  ی_آ

 نگران لب زد اریکام

 ؟یادامه ند یخوا ی_م

 باال انداخت  یسرش را به عالمت منف  باران

 

🥀🥀🥀 
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 #بارکا 
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 کنار گوش باران که فقد خودش بشنود گفت:  اریکام

 . ییرایتو پذ رمی تحمل کنم، م دنتویتونم درد کش  ی_من نم

 نگاهش کرد. یبلند شد. بهزاد سوال  شیجا از

 : گفت 

 . ییرایتو پذ  رمی_م
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  رونی بدون نگاه کردن به او از اتاق ب اریکام یه او در اتاق باشد ولخواست ک یم  شیبا چشم ها باران
 زد

 

 بهزاد نشست   یکاناپه خانه یرو  بر

 دیاش کششده  شانیپر یموها انیم یدست کالفه

 داد هیکاناپه تک یرا به پشت  سرش

 باز هم    یول   ردی آرام بگ یرا بست تا کم شیها چشم

 پوست دستش حساس باشد؟  ای د؟یای سرش ب ییباران بود، نکند بال نگران

 در سرش در حال جوالن دادن بود یادیز یها سوال

 ضرب گرفت   نیزم یرو  شیکاناپه باال آورد و با پا یرا از پشت  سرش

 به ساعت انداخت   یرا در آورد و نگاه  لشیموبا

 ساعت گذشته که از اتاق خارج شده مین

 کرد    یطرف خانه به آن طرف خانه حرکت م نیبلند شد و از ا  شیجا از

 کرد  یبار کارش را تکرار م نیچند

 ساعت گذشت...  کی

 رود  ی آورد و با سرعت به سمت اتاق م  ینم طاقت

 

🥀🥀🥀 
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 #بارکا 

 63#پارت 

 

 افتد یباران م یم افتادهرسد نگاهش به صورت دره یدر اتاق که م یجلو

 کند  یرا در دهانش حس م  قلبش

  شی و او را از جا دیبه سمت باران رفت و دستش را کش  یناگهان میتصم کیداند چه کرد که در  ینم
 بلند کرد 

 و باران و بهار متعجب به او زل زدن  بهزاد

 گفت   بیعج یبا حال  اریکام

 خونه.   میبر ،یخواد انجام بد یاصال نم  ارم،یتونم طاقت ب  ی_من نم

 معترض گفت  باران

 ... اریکام ی_ول

 به بهزاد کرد  یتوجه به او نگاه  یب اریکام

 _داداش شماره حسابتو بعد بفرس برام. 

 نبردم مگه...  شی از پ یداداش من که هنوز کار  ی_ول

 د یحرفش پر انیم

 . ریداداش، شبت بخ  م یخواد ما رفت  ی_نه نم

 ارد کهد  یرا بر م  فشی ک باران

 شوند یبهزاد خارج م  یشود از خانه  یم دهیکش اری توسط کام دستش
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 آورد. یکارا پول در م  نیکردن و بهزاد با ا یم یو بهار خواهر و برادر بودن که با هم زندگ بهزاد

 

🥀🥀🥀🥀🥀 
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 #بارکا  

 64#پارت 

 

 کشد ی م رونیب  اری شوند باران دستش را از دست کام  یخانه که خارج م از

 تتو رو کامل کنه؟  یچرا نگذاشت  اری_کام

 لب زد  اریکام

 طاقت ندارم. نمیبب  ودنت ی تونستم درد کش ی_نم

 زد  یلبخند باران

 ؟یچ می اریب می_اگه بچه بخوا

 رفت   نطتیبازهم در قالب ش اریکام

  ؟یخوا یبچه م ینگفته بود  طونیش ی_ا

 نثار باران کرد ی چشمک و
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 گفت:  با چشم غره باران

 _منحــرف. 

 زد.  یقیلبخند  عم  اریکام

 

 ادامه داد: باران

 . یکش یخوام ، تو درد م  یبچه نم یگ ی_گفتم االن م

   زمیفرق دارم عــز هی_بار قبل بهت گفتم، من با بق 

 .سی ن  دیاز من بع یچیه

 . چیه نمیب یم  یول یهم بلد دنی_باشه بابا، گفتم ناز کش

  دی گونه اش را کش  اریکام

 . دارمی_نازتم خر

 

 با اخم گفت:  باران

 تو  یکارات، ول نی_گونه نموند واسه من  با ا

 . یلپ دار   یلیو ادامه داد ( خ دیبرد و آن را محکم کش  اریکام ی)دستش را به سمت گونه

 دیبکشد که آن را ند رونیب بش ی زد و خواست تلفن را از ج یلبخند اریکام

 کاناپه جا گذاشتش  یآمد که بر رو ادشی

 خانه را هنوز نبسته بودن در

 ارمش یرم ب  ی_باران، من تلفنم باال جا موند م
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 سرش را تکان داد: باران

 .  یایمونم تا ب  یجا منتظرت م  نی_هم

 زد و وارد خانه شد  یلبخند اریکام

 

🥀🥀🥀🥀🥀 
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 65#پارت 

 #بارکا  

 

دستگره ثابت   یبهزاد دستش بر رو یو وارد خانه نشده که با صدا دهینکش نیی دستگره در را پا وزهن
 ماند

 ده واسه... یبود...اوووف جون م دیعجب دختر  لوند و خوشگل بود، پوستش چقدر سف  یدی_بهار د

 شود  یم دهیکوب واریحرفش را کامل نزده بود که در با شدت به د هنوز

 کرد  یگرد شده نگاهش م یثابت ماند، با چشم ها اریکام  یبهزاد بر رو نگاه

 محکم وارد خانه شد  یمنقبض شده و قدم ها ی با فک اریکام
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 دارد. یبه سمت برادرش بر م یمحکم  یکرد که چگونه قدم ها ینگاه م ار یبا ترس به کام  بهار

 خواهد افتاد  یزد که چه اتفاق یشور م  دلش

 کج شد  یدر صورت بهزاد خواباند ، صورت بهزاد به طرف یمحکم  ی  لیس ستاد،یبهزاد که ا یروروبه 

 انداخت  نییشرمنده سرش را پا بهزاد

 : دیمنقبض شده غر ی با فک اریکام

به مال  ی داشتم که حت یدوست  نیچند سال چن نی_واقعا واسه خودم متاسفم،.متاسفم که چطور ا
 هم چشم داره ، تف تو ذاتت کنم.  قهیکه چند ساله باهاش رف یکس

 بلند از خانه خارج شد یرا به عالمت تاسف تکان داد و با گام ها  سرش

 بدون نگاه کردن به صورت بهزاد    وارد خانه شد و  اوردی را ن  لشیآمد که موبا ادشی  دوباره

 بهزاد خارج شد  یکاناپه بود را برداشت و از خانه  یکه بر رو تلفنش

 

🥀🥀🥀 
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 66#پارت 

 #بارکا 

 

 ضرب گرفته بود  نی زم  یرو شی با پا باران

 . امدهیشد که هنوز ن یم قهیده دق اریکام

 بسته شدن در که آمد یصدا
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 زد یلبخند اریکام دنیسمت صدا برگشت که با د به

 ی ن یو با لبخند  دروغ ستادیکنارش ا اریکام

 اش را پنهان کند  یداشت ناراحت  یسع

 باران حالش را متوجه شده بود  یول

 ؟افتاده  یاتفاق اری_کام

 !! ی _نه چه اتفاق

 .یشد یطور   هیکنم  ی_آخه حس م

 نفهمد  شیرا از چشم ها  یز یباران نگاه نکند تا چ یکند به چشم ها یم یسع اریکام

 آورد:   یجور م   یخوب یبهانه 

 زنگ بزنم. هی_بزار 

 رد یگ یرا م  اوشیس  شماره

 بوق جواب داد  نیدوم با

 ی _الو ، سالم داش کام 

 برام.  اریب ونت یماش ا،ی_سالم س

 ارم؟ ی_کجا ب

 تتو کار !  یدر هم ادامه داد( آقا یآورد و با اخم ها ی)نام بهزاد را نم  یدم خونه اری_ب

 _ خونه بهزاد؟ 

 : شدی صورتش م  یکم چاشنکه کم یاکراه و اخم  با

 _اره



 بارکا 

140 
 

 اونجام.  گهید قهی_چشم داش ده دق

 _باشه، فعال 

 . نمتی ب ی_م

 را قطع کرد   تلفن

 

🥀🥀🥀 
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 #بارکا 

 67#پارت 

 

 باران افتاد ینگاهش به نگاه متعجب شده سمت باران برگشت که  به

 را باال برد:  شی ابرو الیخ  یبا ب اریکام

 ؟ یدل کام زیشده، عز یز ی_چ

 زمزمه کرد:  آرام

 _نه

 .ارهیب  نشویماش ایتا س میجا منتظر بمون نی _اها ، پس هم

 _باشه 
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 ترمز کرد اریکام  یپا یجلو اوشیس نی ماش قهیاز ده دق بعد

 شدند  ختهیر  اریکام یهابه لباس   ابانیخ یگوشه یآب ها که

 داد زد:  یعصب  اریکام

 .یدیلباسامو به گند کش ،یوحش ی_هوووو

 : دیکش نیی را پا شهیش اوشیس

 . یخودت  ی_وحش

خط و   شی دوخت که چگونه با نگاهش برا یعصبان  اریکرد و نگاهش را به کام   یکوتاه یخنده باران
   دیکش ینشان م

 ال انداخت : با یشانه ا باران

 . دمیگفت خند یچ هیمگه،  هی_چ

 رسم.  ی_من حسابتو بعد م

 کرد و ادامه داد: اوشی به س رو

 برم.  دی وقت ندارم با  ن،یشو از ماش ادهی_زود باش پ 

 شد غر زد:  ادهیپ  نیباال رفته همان طور که از ماش یبا ابروها اوشیس

 برو.   ای ب ؟یکجا که عجله دار  یبر  یخوا  ی_انگار م

 را نگه داشت  نیدر ماش  و

 سرش را خم کرد:  
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 عالحضرت.  دیی_بفرما

 زد :  اوشیکف دستش کرد و محکم پشت گردن س  یجلو رفت ، تف  اریکام

 . ایآقا س  زی _مزه نر

که صورتش   د یسرش را باال آورد و دستش را به گردنش کش اوشیباران با انزجار جمع شد س  صورت
 جمع شد 

 ؟یدی انجام م آدی بدم م  یدون ی! م ه؟یکارا چ نیوقت ازدواجته ا یهست  یآدم بزرگ  کلت،ی _  تف تو ه

 نگاهش کرد:  یز یبا لبخند تمسخر آم اریکام

،یع ی_شد  کنن ، برو بابا.  یم  تیآدم بزرگا که نصح  نیا ن 

 د یشد و در را محکم کوب   نیماش سوار

 ! یو داغون کردخوشگلم  نیماش ی_هوو

 زد:  یپوزخند اریکام

 سرم. ی_فدا

 گاز گذاشت و سرعتش را باال برد. یرا رو شیپا  اریرا کامل نبسته بود که کام   نیدر ماش باران
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 #بارکا  

 68#پارت 

 

 آروم برو.  ؟ی_مگه مرض دار 

 حرف  باران سرعتش را باالتر برد  نیلبش با ا یبا همان لبخند  گوشه اریکام

 .ترسمی _آروم برو، من م

 را باال گرفت:  شی ابروها طونی ش اریکام

 _کجا برم؟ 

 کرد:  ی در باز کرده بود که سوار شود و نه حرفش را گوش م  شی نگاهش کرد ، نه برا یعصب باران

 _برو سر قبر من. 

 شد:  رهیبه باران کرد و بعد به روبه رو خ   یکم شد ، با اخم نگاه اری کام سرعت 

 ! یغلطا کن نیاز ا نمینب گهی_د

 متعجب نگاهش کرد:  باران

 بهم؟!  یزنی م هیحرفا چ نیا ار؟ی_معلومه تو چته کام

 کشد.  یم شیموها ان یم یدست یاز حرفش عصب  مانیپش اریکام

 دوخت:  رونیبا اخم نگاهش را به ب باران

 بشم برم خونه. ادهی خوام پ  ی.م سا،یجا وا نی_هم

 !ستادیا  نیماش رتی کامل ح در
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موقع  نیارزش بود که ا  یب ار یکام یآنقدر برا ،یعنی شدی باورش نم دیباران جوش یدر چشم ها اشک
 کرد؟  ی خلوت زشت است تنها باشد ولش م یها  ابانیدر خ یدختر  یکه برا ازدهیشب ساعت 

  یرا باز کرده و م شیتازه چشم ها چ،یبود و ه چیرساند، که تهش ه  یرابطه را به اتمام م نیا دیبا
 با او دارد.   یکه چگونه رفتار  ندیب

 رود تا در را باز کند.  ی نگاه کردن به صورت او ، دستش به سمت در م بدون

 باران حلقه شد  ی، دور بازو اریدست کام که

 بدون نگاه کردن به صورتش با بغض زمزمه کرد:  باران

 خوام برم.   ی_ولم کن، م

 بغض باران  یفت ، صداآتش گر یاه یثان اریکام قلب

 جنون رساندش!  به

 شده ، درمانده زمزمه کرد  مچاله  یقلب  با

 ! ؟ینگام کن شهی _م

 

🥀🥀🥀 
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 69#پارت 

 #بارکا 

 

 آرام زمزمه کرد   یبغض آلود یو با صدا دیرا از او دزد  شیچشم ها باران
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 خوام برم ، دستتو بردار.  ی_م

 به سمت خود برگرداند:  یباران را گرفت و عصب چانه

 _بگم غلط کردم ،خوبه؟!

 افتد ین  اریکام یبه چشم ها شیکرد چشم ها  یم یسع

 بود:  یقطع مشیرا در هم قالب کرد، تصم شیگرفت و دست ها  نییرا تا حد امکان پا  سرش

و ازتم   ی کمکم کردبارو   هی نیا افتم،ی هام عقب بمن از درس یشی خسته شدم، تو باعث م گهی_د
 یباز شد همه چ میکه پات به زندگ ی... از زمان  ؟یدفعه بعد بعد چ ؟یدفعه بعدش چ یممنونم، ول

گه...  یباشه، بس کن د قیتمرکزم ، رو درسم دق تونمی نم گهید ستمی مثل سابق ن   گهیعوض شد ، من د
 با تو ادامه بدم.  نیاز ا شتریب  خوامی... نممی خوری ما به درد هم نم

 آخرش را بزند، به سمت در رفت تا در را باز کند یکند تا حرف ها جان

 را کامل هضم نکرده بود... شی هنوز حرف ها اریکام

 ! آورد؟ی توانست بدون او تاب ب یم  چطور

 بسته و بادرد گفت:  یبا چشم ها اریبود که کام دهینرس نی هنوز به زم  شیپا کی

 _صبر کن. 

 !ستاد یهمان حالت ا در

 اتون._حداقل بزار برسونمت خونه

 

 نداشت.  گریرا د  شیاشک ها اریاخت

 اسرار نکرد که بماند  اریکام یحت شدی نم باورش

 ؟از او دوست داشت  شتریرا ب غرورش
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 مغرور باشد، دیآنقدر خوش اخالق و مهربان نبود ، تا حاال ند اریکام مگر

از اون  یاثر  ننیبی م  انیو تا به خودشون ب نیجز خودشون نبب  ویسک شهیممغرور شدن آدمها باعث  
 ! سیغرور ن 
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 70#پارت 

 #بارکا 

 

 کرد  ینگاه م رونی به خانه به ب  دنیرا تکان داد ،  بدون نگاه کردن به او تا رس  سرش

 کردن یخودشان حس م  انی بار م نیاول  یرا برا ی ب یو غر بیعج   سکوت

 شد  ادهیپ  نیگفت و از ماش ی لب باران خداحافظ  ری باران که ترمز کرد ، ز یخانه  یجلو

برسد او را با چشمانش همراه   ابانی که بر سر خ یابا سرعت از کنارش عبور کرد، باران تا لحظه اریکام
 .زدی نم رونیرفت ، از کوچه ب  یکه  باران داخل نم  یزمان و تا  رساندی او را تا دم خانه م شهیکرد، هم

 تنگ شده بود شیبدجور دلش برا  ینگذشت ول  اریکام یاز دور  قهیدق کی هنوز

 افتاده وارد خانه شد  نییپا یانداخت و با سر  ن ییرا پا  سرش

 قلبش گذاشت  یدستش را رو هیزد و با گر  هیدر خانه تک به

 ؟یر ی گ یو مالمصب... چقدر بهونش  ر ی_د آروم بگ

 هق هقش به داخل خانه نرود   یکرد صدا یم ی،سع  دیقلبش کوب یچند بار محکم رو 
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 صورتش را شست و به اتاق خود پناه برد   اطی ح در

 بعد او! یها هیگر یخلوت و ساکت برا  ییجا
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 71#پارت 

 #بارکا  

 

 خاموش کرد یگار یس ریرا در ز گارشیمانده س ته

 داو ز یشانه   یبر رو اوشیس

 ؟ یخون  یچرا آهنگ نم ؟یانگار پکر  ه؟ی_داش چ

 ! ی_حسش ن 

 افتاده؟  ی؟! اتفاقبودم حالت سر جاش بود ها دهید شی!... من تو رو دو ساعت پ؟ن ی_هم

 !؟ی _نه... مثال چه اتفاق

 ...ول کن. چی_ه

 _من االن اصال حوصله ندارم... جان خودت رو اعصابم رژه نرو. 

 بهتره شرمو کم کنم.   هی_اووو ... پس  خطر

 که هس بمونه. ین یهم اتافهیق دمی نم  ین یهر چه زودتر برو وگرنه تضم  ،یکن  یم ی_خوب کار 
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 باال آورد:   میرا به عالمت تسل  شیها دست

 _باشه بابا... رفتم.

 

 حرکت کرد  یگذشت و به سمت دختر  را یاز کنار کام اوشیس

 شدن. دنیکرد...مشغول رقص تیرا گرفت و آن را به وسط هدا دستش

 

ثابت ماند و   یز ی چ یلبش گذاشت که چشمش رو یو آن را گوشه دیکش رونی ب یگر ید گار  یس اریکام
 با اخم نگاهش را به آنها دوخت. 
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 72#پارت 

 #بارکا  

  

 تفاوت باشد و با اخم به سمت آن دو حرکت کرد.  ینتوانست ب  یرا از آنها گرفت ، ول  نگاهش
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 .دیکش یبود و او را به زور به سمت خود م  یکه در حال زدن دختر  یپسر 

 

 با اخم به مرد اشاره کرد:  اریکام

 ؟یکـارش دار  یچ  ی_هووو

 

 گفت:  اریو به کاممرد اعصاب نداشت که با پرخاش ر ایگو

 _بزن به چاک. 

 

گرفت و محکم   شی مرد را در مشت ها یقه یشدت گرفت و به سمت مرد حرکت کرد،  اریکام یها اخم
 که مرد چند قدم عقب رفت و دست دخترک از دست آن مرد رها شد  دیاش در صورتش کوببا کله 

  اریبه سمت کام نیخشمگ د یبار یکه خون از آنها م یو با چشم ها یمرد بلند شد، مرد عصب آخ
 حرکت کرد  

 ؟ یکــار کرد ی_ چــ

 با پوزخند نگاهش را به او دوخت  اریکام

 کوباند  اری به صورت کام یمشت  محکم  یعصب که

 شده بود که چند مرد به زور آنها را از هم جدا کردن  جادیا یاهمهمه

 

🥀🥀🥀 
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 73#پارت 

 #بارکا 

 

که در خودش مچاله شده بود  یادهیلبش را پاک کرد و نگاهش را به دختره ترس  یخون  گوشه  اریکام
 دوخت: 

 ؟ ی_خوب 

 زمزمه کرد:  یلرزان سرش را تکان داد و به آرام ی با تن دختر

 .ی_ممنون که کمکم کرد 

 

 بود برگشت  ستادهیکه ا یقبل یتکان داد و به همان گوشه شیبرا یسر  اریکام

 

شانه اش قرار گرفت ، با اخم به سمت آن   یرو ینگذشته بود که دست شستادنیاز ا قهیده دق هنوز
 .دیدرهم د یرا با اخم ها  اوشیاش بود برگشت که سشانه  ی که دستش برو یکس

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 74#پارت 
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 اش کنار زد و طلبکارانه نگاهش کرد: شانه یرا از رو   اوشیس دست

 _چته؟

 واسه دعوا؟  خارهی م تنت؟ی_تو چت بود دعوا راه انداخت

 بودن نگاه کرد.  دنیکه در حال رقص یزد و بدون جواب دادن به او به افراد یپوزخند اریکام

 

  یمک یگرفتم قا یتاکس هیبهم گفت همون مرده با دارو دسته اش اومدن به حسابت برسن ،   یکی_
 فرار کن. 

 

 گفت.  یو دمت گرم   دیکوب  اوشیس یشانه  یسرش را تکان داد و چند بار رو  اریکام

 

 بود حرکت کرد  ستادهیا یکه در کنار   یکرد و به سمت تاکس  ضیرا تعو  شیلباسها

روشن کرد و    یگار یس اریکرد، کام یجلو را باز کرد و سوار شد، مرد بدون حرف شروع به رانندگ در
 لبش گذاشت  یگوشه

 فرستاد. رونی زد و دودش را از دهانش ب گاریبه س یق یعم ُپک

 

 راننده ترمز کرد.   اریاز آن مردان داخل کوچه دور نشده بود که با حرف کام یفاصله چندان نیماش  هنوز

 .شمیم اده یپ  سایجا وا نی_هم

که   ییشد و به سمت آنها ادهیپ  نیداشبورد گذاشت ، از ماش  یرو ی با تعجب نگاهش کرد، پول مرد
 نگاهشان به در  بار بود،  رفت 
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 ثابت ماند.  اریکام یهمان مرد رو نگاه

هم که همراهش آمده بودن  یآمد توجه چهار نفر  ار یگرفت و به سمت کام واری را از د اشه یاخم تک با
 جلب شد.  اریبه کام
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 #بارکا 

 

 زد. یمرد پوزخند همان

 در صورتش کوباند مرد چند قدم به عقب رفت ،  ییهوی اری که کام یاضربه در اثر 

 حمله کردن   اریکه با او آمده بودن به سمت کام یاسه مرد  گنده 

 زد:  یپوزخند اریکام

 ؟یـــایبا کله گنده تر از خودت م یر ی م یرو شباهام تنها روبه یتو خودت جرئت ندار  شـرفی_ب

   دیکوب اریا با مشت، محکم در شکم کاماز آنه یک یهمان لحظه  که

 از درد جمع شد.  اریصورت کام  که

 

 افتاد.  نیزم یاز آنها با شدت هلش داد که بر رو گرید یک یو حمله کند ،  دیای به خودش ب تا

 بلند شود  نیزم یجنبد و از رو دست به  تا
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 . دیکوب  یم  اری را به صورت کام  شیشکمش نشست و محکم مشت ها  یاز آنها رو یکی

 از آنها با لگد به جانش افتاده بود  یکی

با لذت نگاه   شدی که هر لحظه از درد جمع م یار یبه صورت کام نهیمرد با غرور و دست به س همان
 کرد.

 بلند شده بود اریکام یها  ناله

 که اسمش فرشاد بود  یهمان مرد یصدا با

 دن یدست کش اریاز زدن کام همه

  شیپا یرا جلو   شیپا  اریبود خواست به سمت فرشاد حرکت کند که کام ستادهیا یکه  کنار  یمرد
 انداخت 

 افتاد. نیزم  یخورد و رو یهمان مرد سکندر  که

 

 76#پارت 

 #بارکا  

 

 شکمش بلند شد   یشکمش نشسته بود از رو یکه رو یمرد همان

 اورد. یگذاشت و فشار  اریصورت کام  یرا رو  شیپا و

 

 _بسه.

 . ستادنیا یافرشاد همه دست از زدن برداشتن و گوشه یصدا با

 را در دست گرفت:  ار یکام ینشست و چانه  شی دو پا یرو  فرشاد
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 و ...  یبهم حمله کرد  تیاون جمع  ی... که جلویشناختی منو م دی آشغال صفت با ی_تو

 شده بود   یکه خون دهانش هم با آن قاط یتوف  اریحرفش کامل نشده بود، کام هنوز

 . ختی صورت فرشاد ر یرو

 

 فرشاد با انزجار جمع شد!  صورت

 کرد.   اری صورت کام یحواله  یمشت و

 که مثل سگ جون بده؟! شی _آقا بزنم

 را به عالمت نه باال آورد و با همان پوزخند اعصاب خورد کنش :  دستش

 نداره ...  یفرق چیاالن با سگ  ه نی_ا

 زد که درد لبش باعث جمع شدن صورتش شد:  یهم متقابال پوزخند اریکام

 !رهی وقت پاچتو نگ هیسگ  ن ی_به پا هم

 .یکن ی نم  یغلط چی_ه

 رو به همان تعداد دارو دسته اش گفت:  و

 بچه ها... تا شرش نگرفتمون.  می_بر

 تکان دادن و با فرشاد از آن کوچه خارج شدن.  یمردان سر  همان

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 



 بارکا 

155 
 

 77#پارت 

 #بارکا 

 

  یبود که اصال دلش نم دینا ام ش یافتاده بود آنقدر از زندگ  نیزم  یاز رفتن آن ها همان طور رو بعد
 زنده باشد. یگر ید یخواست تا لحظه 

 بلند شدن نداشت  یبرا یزدند توان یم که به بدنش یکه هم در نبود باران و هم در اثر ضربات یدرد با

 اسفالت صاف بود   یطور که سرش برو همان

 د یچک نییچشمش پا یاز گوشه  یاشک

 توانست غرورش را بشکند؟ یمرد چقدر م  کی

 خواست.   یاو را نم گریکه د  یهم به خاطر کس  آن

هم هست ؟ چه  نیعاشق تر از ا ایباران کنارش باشد آ  یهمه سر خم کن ول  یجلو   ندیبود بگو حاضر 
 با مجنون و فرهاد  دارد! یفرق

 او در غم عشق در حال سوزاندن بود. 

اش بر   یزنگ بخورد و شماره زندگ  لشی بلند شدن نداشت دوست داشت همان لحظه موبا یبرا یتوان
 !یخود و پوچ  یب الیشود چه خ انی نما  یگوش یرو
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 #بارکا  

 

 زد   رونی رفته از در بار ب اریخاطر که کام  نانیاطم یبرا اوشیس

 اطرافش نگاه کرد   به

 پشت به او افتاده بود ثابت ماند. نیزم یکه رو یمرد ینگاهش بر رو که

 نگاهش کرد.  ر یاو را به سمت خودش بر گرداند متح  یقدم ها بلند خودش را به آن رساند و وقت با

 جان را در آغوش گرفت :   یب ار  یکام

 سرت آوردن؟ یی_داداش چه بال

 کرد.  ینگاهش م  کردیم دادی که در چشمانش ب یفقد با غم اریکام

 اش نشست. هم با حالت نگاه او غم در چهره  اوشیس

 آرام و زمزمه وار گفت:  و

 ؟یآر ی سر خودت م  یدار  یی...چه بالاری_کام

آرام   اوشیتا بستن چشمانش نبود که س یو مرز  شدندیتر م  نیلحظه به لحظه سنگ اری کام یها پلک
 تکانش داد: 

 .یکن چشاتو نبند ی_داداش سع

به خودش   هیکتوانست به تنها  با ت   ینم  اوشیخاطر صورت و بدنش که درب و داغان بود س به
 بلندش کند: 

 .آمی _زود م

 رفت  گریو چند نفر د یخودش را به داخل بار رساند به سمت مان  عیسر و
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 کردن. اوشیس  نیرا سوار ماش  اریهمراه آنها کام  و

  یاز آنها باز بود آرام و زمزمه وار در دل نام باران را صدا م یم یکه فقد ن ییجان و پلک ها  یب اریکام
 زد.

 

🥀🥀🥀🥀🥀 
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 #بارکا 

 ......... 

 د یجوش یو سرکه م ریمثل س زدی شور م  یدفعه دلش بدجور  کی یشب بود ول  ک ی ساعت

 خودش نبود.  دست

 داشت.  یطرف اتاق به آن طرف، قدم بر م نیا از

 ست یدانست استرسش در اثر چ ینم

خودش را   یسرش گذاشت و با داد ، موها یرا رو شیدادن گرفت ، دست ها انیلبش را م پوست
 کند: 
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 ..شـــمی م ونــهی_دارم د

 را با پشت دستش پاک کرد   دیچک نییاز چشمش پا اریاخت  یکه ب یاشک

 نزند   اید دل بود که زنگ بزن  دو

 خواهد چه کار کند.   یدانست م  ینم  د،یفهم یخودش را نم  اصال

 

  تشیاز عصبان  یحاال که کم یخودش بود که اون گونه با او حرف زده بود ول شی سه ساعت پ  نیهم تا
 بود   دهیخواب

 کرد.  یم دادی در چهره اش ب یمان ی پش تمام

 

را بر   یشد و گوش  مانیکه همان لحظه پش دیلغز  اریشماره کام یاش را برداشت و دستش بر رو یگوش
 تخت پرت کرد:  یرو

 پام بزار خدا... ش  ی راه حل پ هی ایخدا ونه،ی، د شمی م ونهی_خدا دارم د

 

 قلبش آتش گرفت  یبا خدا تمام نشده بود که لحظه شیحرف ها هنوز

 تش جمع شد قلبش گذاشت و صور یرا رو دستش

 شده بود   ادیز اریاخت  یقلبش ب ضربان

 در حال جان دادن است. نگونهیکه ا  ستیدانست چ یو نه م  دیفهم یرا که داشت  ، نه م یحس  هنوز

 

🥀🥀🥀🥀🥀 

❣🥀🥀🥀🥀 



 بارکا 

159 
 

❣🥀🥀🥀 

❣🥀🥀 

❣🥀 

❣ 

 80#پارت 

 #بارکا  

 

 ؟که حالش خوبه  نی_دکتر بگ

 انداخت  نییبا تاسف سرش را پا دکتر

 _واقعا متاسفم... 

 : دیحرفش پر   انیو استرس م یبا نگران  یتمام نشده بود که مان حرفش

 شد ؟ ُمرد؟ ی_چ

 زد:  یمان یابا صورت اشک آلود، محکم  به شانه ایمار

 !یزنی _تو چقدر نفوذ  بد م

 .سی _خب ، دست خودم ن 

 افتاد  نیزم یوا رفته بر رو اوشیس

 ...مارتونی بگم که ب دی_با

 پرستار با استرس بلند شد:  یحرفش را کامل نزده بود که صدا  هنوزش

 . میدار یمورد اورژانس دییایب  دیی_دکتر صداقت ، دکتر... بدو
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دهد با پرستار از آنها دور   یدل دار  یآنکه حرفش را کامل کند و آنها را کم یگفت و ب یدیببخش دکتر
 شدند.

 گفت:  یدورگه شده ا یدماغش را پاک کرد با بغض و صدا یمان  رهنیهمان طور که با پ  ایمار

 خداااا ....  یوا شه،ی م  ی_اگه باران بفهمه ، چه حال

 هق هقش اوج گرفت.  یصورتش گذاشت و صدا  یرا جلو  شیها دست

 گفت:  یابا صورت جمع شده یمان

 ! ؟یکن  ی_چرا دماغتو با لباس من پاک م

 ...یدار  نجایدر حال جون کندن با مرگه بعد تو ا مارستانیب یت متاسفم ...دوستت گوشه_واقعا...برا 

 هفتا جون است. اری_نترس کام

 : د یحرفش پر انی م یعصب  اوشیس

 خفه اشو رو اعصابم رژه نرو.   ی_مان

  اریبه دنبال دکتر صداقت خواست برود که کام یشانی زد و با پر رونیاز اتاق ب  یلحظه پرستار  همان
 سد راهش شد: 

 اومده. شی اتاق پ ماریواسه اون ب  ی_مشکل

 .هی_آقا برو کنار مورد اورژانس

 حالش خوبه؟!   نی_فقد بگ

 گفت:  یعصب   پرستار

 _تموم کرده ، تموم. 

 بود   رهیگشاد شده به در اتاق خ  یبا چشم ها اوشیس

 آنها وارد شده بود  به هر سه  یبد شوکه
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 #بارکا  

 

 اوج گرفت:  ایمار یهیگر یصدا

 . میو خبر کن... چطور.. چطور... باران میکن کاری _حاال چ

 

 داد هیپشتش تک واریو سرش را به د دیکش شیموها انیم یزده دستغم  یمان

 فرود آمد.  نیزم ی چشمش بر رو یاز گوشه یرا بست که همان لحظه اشک  چشمانش

 را نداشت!    ییهوی خبر  نیکرد ، هضم ا ینگاه م یانشسته بود و  فقد به نقطه نیزم  یرو اوشیس

 توجه به آن سه نفر وارد اتاق شدن. یبا همان پرستار ب یگر ید دکتر

 افتاد اریجان کام   یتن ب  یرو اوشیچشم س که

 لحظه در اتاق بسته شد. همان
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 . ندیبب مارستانیتخت ب یرا رو  قشینداشت رف تحمل

بود و خبر   مارستانیتخت ب  یبر رو  نیچن  نیکنارش بود و حاال ا یای که در هر لحظه و سخت  یقیرف
 گفتن.  هیمرگش را در عرض چند ثان

 

 شدنش بود که در حال خفه  یبا بغض  ایمار

 را پاک کرد:  شیها اشک

 خبر ....کنم.  دویو عمو فرش  یخوام ...زن عمو فخر   ی...م ؟یبهم بد و لت یموبا شهیم ی_مان

 با همان چشمان بسته زمزمه کرد:  یمان

 

 . اوردمشین  ن  یتو ماش لمی_موبا

 

🥀🥀🥀🥀🥀 

❣🥀🥀🥀🥀 

❣🥀🥀🥀 

❣🥀🥀 

❣🥀 

❣ 

 

 82#پارت 

 #بارکا 



 بارکا 

163 
 

#barka 

 

 

 به آن سه نفر کرد:  ینگاه یآمد و با خستگ رونی بزند که دکتر از اتاق ب یگر ی خواست حرف د  ایمار

 ن؟ یهست مار ی _شما همراهان ب

 

 بلند شد و آشفته لب زد:  نیزم  یاز رو عیسر اوشیس

 دکتر.  ی_بله آقا

 

 را صاف کرد:   شیگلو دکتر

 گوشش گذشته. خ  ی...خطر از ب مارتونی بگم که ب دی_با

 ،  دنیکش یاسه نفس  آسوده  هر

 زنده است؟    اری کام یعنی

 

 ادامه داد: دکتر

 

قفسه   یکه رو یدارن ، و بر اثر ضربات  یقلب  یمار یکه ب دمی که ازشون گرفتن فهم  یشات یاز آزما شونی_ا
ناراحت   ییکه از جا نهیا اشمگهیاحتمال د هیحال شده و  ن یوارد شده دچار ا اشگهید یو جاها نهیس

 و روز افتادن. حال  نیمتوجه شدن که به ا وی اتفاق ایشده باشن و 
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 جورواجور در سرشان در حال چرخش بود  یفکر ها کیسه با تعجب نگاهشان به دکتر بود و هر   هر

 ؟داشت  یقلب یمار ی ب اریکام

 دانست؟  یم ار یخود کام  اصال

 

🥀🥀🥀 
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بهشون وارد بشه خطر  هم  یکوچک یوارد بشه و استرس و ترس   ماریبه ب یاگهیفشار د هیبگم  دی_با
 .ادهیشون زمرگ 

 

 : دیبا استرس لبش را گز ایمار

 م؟ یکن  کاری چ دی_حاال دکتر ما با

 تونه مرخص بشه. یم م یگرفت شیآزما یسر  هی به هوش اومد ، و   ماری که ب  یتا زمان یچ ی_ه

 گفت و از کنارشان گذشت  یبا اجازه ا دکتر

 را گفت را لعنت کردن  اریکه خبر مرگ کام یفرستادن و پرستار  رونیسه نفسشان را آسوده ب هر

 گفت:  یجد اوشیس
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،   میبگ دیوقت زمانش رسو هر  میبهش نگ  یز یخبر نداره، بهتر ما فعالن چ شیماریاز ب اری _به نظرم کام
 .وفتهین یا  گهیکه اتفاقه د میتا اون زمان مواظبش باش

 حرفش تکان دادن   دییشان را به تاسر یو مان ایمار

 ادامه داد: یرو به مان  که

 .دمی و جر م که خودم دهنت  یبگ یز ی دهنت واش  و چ نمینب ،یتو دهن لق  ی_مخصوصا مان

 

 _خب باشه بابا. 

 

🥀🥀🥀 
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 از آنها ها را راه داد ی کی سه وارد اتاق شدن که پرستار فقد  هر

 زد:   رونیبود ماند و از اتاق ب  هوشی که ب  یار ی باال سر کام قهیچند دق اوشیس

 .مونمی م اریمن امشب مراقب کام دیشما بهتره بر ای ; ماری _مان

 میری م  ایمنو مار می سر بهش بزن هی_باشه 

 

 س؟ یبهتر ن  می : به باران خبر بدا یمار

 و راست تکان داد:   چپ یسرش را به عالمت منف  اوشیس
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سمت   ادیب ل یدل نیشکرآب شده و اگه به ا  اریخودشو کام  یونهی _نه اون ندون  بهتره، چون فکر کنم م
کنه باران فقد با حس ترحم کنارش اومده و  یمتوجه بشه فکر م  وش ی ماریب  انیجر اریو کام  اریکام

 مونده.

 

 گفت  یاسرش را تکان داد و درسته ایمار

 

 در اتاق همراه هم. یو مان   ایاز رفتن مار بعد

 خارج شدن. مارستان یکردن و از ب یخداحافظ  اوشی س عاز

 

🥀🥀🥀 
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 نشست  اری تخت کام یروروبه  یای صندل   یبر رو اوشیس

 با چند ماه قبل نداشت   یشباهت چیزل زد که ه یار یکام یبه چهره  و

 کرد:  هوشی ب اریبه حرف زدن با کام شروع

من   یگفتیکه هر دفعه م  ییتو ؟ی عاشق اون دختر شد ی واقعن یباور کنم که تو واقعن دیواقعا با یعنی
 یواقع  دیعشق و با نیشد و همش رو هوس بود ا  یراست نم شمی چیعاشق اونم ه نمیعاشق ا

 !نم؟ی بب
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 فرستاد :   رونی نفسش را ب کالفه

که خودم پسش زدم؟ خودم ازش   دهیچه فا یشو داشتم، ولدرد عشق، من تجربه  هیبد درد یول
 . رونی بره ب میخواستم که از زندگ

 

 کند:  یتلمبار شده در دلش را خال  یخواست تمام  حرف ها یامشب م ایگو

اون موقع   یرابطه داشتم ، ول هوس باهاش بودم باهاش ی_خودم گفتم که دوستش ندارم و فقد رو
دور شده بود چون  گهید  یچقدر برام مهمه، چقدر دوسش دارم ، ول دمیرفت تازه فهم میاز زندگ یوقت

 که به سمتش برم.  دادی کرد، غرورم بهم.اجازه نم  یوقت تو صورتمم تف نم  چیه گهیاون د

  یگفته مردها نم  یک د، یچک نییتوانست او را فراموش کند پا  یکه هنوز هم نم  یاز صورت مرد یاشک
  شی جا خال کی دایدلشان و با داد و ب  یعقده شود رو شانینکردنها هیگر نیکنند؟ و ا هیتوانند گر

 کنن.

 گهید دی، که پدرش فهم شیخواستگار یو خواستم با خانواده مطرح کنم برا دمی تا به خودم جنب ی_ول
که هم سن بابام بود دادن  و من حسرت داشتنش و تا به االن و تا  یمرد هی و اونو به  سی دختر ن
چون  شتمنزا شی خواست ازدواج کنه پا پ  یبا اون مرد م یوقت  یکه زنده باشم تو دلم هس، حت یزمان

 . دمیترس یاز عکس العملش م 

 تجسم.کنم المیکه اونو فقد تو خ  میی قبول نکنه و من بمونم و تنها دمیترس یم
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 گذاشت:  اریکام یموها یجلو برد و بر رو  دستشو

فقد   یوقت از دستش نده ، نزار حسرت رو دلت بمونه ، و تا عمر دار  چیبهت بگم که ه  نویخوام ا ی_م
.  وفتهیب نتونیاومد نزار،  نزار  فاصله ب  شیهم پ یاگه دلخور  یآه و ناله ات به خودت باشه، حت 

 خوام سرنوشت تو مثل سرنوشت من نوشته بشه. یداداش نم

و تحمل کنه که من تونه درد و رنج داداش  یم یبرام ، ک   یچون مثل داداش یخوام حسرت بخور  ینم
 ؟ بتونم

 دیرا بوس  اریکام  هیشانیپ یرا جلو برد و رو   سرش

 

  یسبک  هم.گذاشته شدن و به خواب یرو شیچشم ها  یخواب  ینشست و از سر درد و ب یصندل یرو
 فرو رفت. 

 

🥀🥀🥀 
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 باز کرد  یچشمانش را به آرام یال شی گلو ی  حس خشک با

 و چهره اش  دیچی در کل وجودش پ یدرد بد که

 درهم رفت  
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 خود را درک کند  تی توانست موقع ینم  یبه دور و اطرافش کرد ول  ینگاه

 در ذهنش عبور کرد   شبیگذشت که تمام خاطرات د یکم

 . صفتیب  یاز آن احمق ها یبا باران تا دعوا و کتک خور  شیی دعوا و جدا از

 

ثابت ماند که سرش به عقب   اوشی س یکج کرد ، نگاهش رو  یدر هم رفت و سرش را کم شیها اخم
 بود    یصندل  یرفته بود و فقد تنش در جلو

 خواب بود  ایگو

 خنده اش گرفته بود   اوشی حالت س از

 شد  یچپ م نیزم  یرو یآورد با صندل یفشار م  یبه صندل  گرید یکم  اگر

 زد  شی صدا آرام

 ؟ای...س؟اوش ی_س

 افتاد  نیزم یرو  اوشیبرعکسش و س ی همان لحظه صندل که

 کرد که با سوزش لبش   دنیتحمل کند و شروع به خند نتوانست

 راد کرد بار آن اف  یاش دوباره درهم رفت و فوش چهره

 زل زده بود:   اریو منگ خواب سرش را با دستش گرفته بود و به کام  جیگ اوشیس

 کنم؟!  یم کاری چ  نجای_من ا

 گرفت که با سوزش لبش منصرف شد:  لیپوزخند به باال تما یلبش برا اریکام

 واسه من؟! یار یبگم کجام، تو ادا در م دیکه من با نیا یبه جا کهی _مرت

 زد: یلبخند جیگ اوشیس
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 . ی_لطف دار 

 

 رفت:  یاچشم غره اریکام

 کنم؟! یم کار ی چ نجای_اصال من ا

 

 زل زد:  اریبه کام یحرف ، عصب  نیدر آمده بود با ا یجی که تازه از حالت گ اوشیس

 شد؟یچ شبیازت بپرسم که د دی_من با

  ،یکه تو رفت شدی از اونا هم متوجه نم ی...کسیگرفتم که بر  ی..... بعد اون کارت... واسه ات تاکس
 که...  یخودت زد یدونم چه گند  ینم  یول

 

 : دی حرفش پر  انیم اریکام

دختره هم ازم تشکر   یحت ،یکارش دار  یکرد رفتم زدمش گفتم چ یم ت یدختره رو داشت اذ شبی_د
 کرده بود. 

فکر    دم،یرسی م رید شبیسوپــر قهرمان؟ آخه احمق کله پوک اگه من د  ی_تو واســه من شد
 ؟ یاالن زنده بمون یکردیم

 را باال برد:   شیهم مانند او صدا اری کام  نباریا

 ؟ی، چرا تــو حال خودم رهام نکرده بــــود  ـــرمیبم یزاشتی _اصال م

 !  م؟یدادی م یجواب خانواده ات و چ یمــردی_د احمـــق اگه م

 ؟یکه به تو دل بسته بود چـــــ  یااون دختره  جــواب

 را با درد باال گرفت:  شیاز ابرو ییلبش نشست و با تمسخر تا یگوشه  یبه خود پوزخند خود
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 منظورته؟  ی _دل بسته ام؟ ک

 نزده بود که در اتاق باز شد و دکتر وارد اتاق شد  اوشیرا کامل به س حرفش

 

🥀🥀🥀 
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 #بارکا 

 

 چپ شده را درست کرد. ی  تکان داد و صندل  را  شیبا سرعت بلند شد، لباس ها  نیرم یازرو اوشیس 

 جلو آمد :   پزشک

 ! ؟یسعادت ی_حالت چطور  آقا

 

 باالجبار جواب داد: اریکام

 دکتر.  ی...آقا ستمی_بد ن

 

 ... ای ن؟ی خبـر دار نی هست رشی که فکر کنم دو ساله درگ یا یمار ی ب انی_از جر

 

 را. گرد شده به دکتر نگاه کرد و با ضرب به سمتش رفت تا ادامه ندهد حرفش   یبا چشم ها اوشیس
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 منظور درار رو به دکتر گفت  اوشیس

 

 هس که؟! ادتونی،  ن یبا ما صحبت کرد روزیدکتر شما که د ی_آقا

 

 شد:  قیچهره اش دق یرو یکم  دکتر

 دارم.  ادی_بله، بله به 

 

 کرد  یگنگ به آنها نگاه م اریکام

 چه؟ ی عنی ؟یمار یب کدام

 

🥀🥀🥀 
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 #بارکا 

 

 شک نکند.  یز یدکتر و خودش به چ یاز حالت ها اری تا کام ستادیدکتر ا  یروبه رو اوشیس
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 هم برسد:  اریگفت تا به گوش کام یبلند یبا صدا و

شده به   یاز افراد اشتباه یکی یها یمار یاز ب یکی با  یمار یب  نیکه ا نیگفت روزی دکتر خودتون د ی_آقا
 !ن؟یندار ادی

 

 کرد:  یانداخت و آرام زمزمه م یباال م   یرا به عالمت منف  شیابروها اوشیگنگ نگاهش کرد ، س دکتر

 _نگو ...نگو.

 : دی منظورش را فهم دکتر

اون   دیاشتباه گرفتم ، من االن با 31بود با مال  13مال اتاق شماره  یمار یب نیاومد، ا ادمی_اها ، االن 
 اشکال نداره... یبودم ول  یاتاق م

 

 ادامه داد:   اریگذشت و با لبخند رو به کام اوشیکنار س  از

 اون اتاق. رمی کنم، بعد م  ی_اول شما رو چک م 

 

 گفت و مشکوک گفت:  ییاها اریکام

 که داره؟!   هیچ یمار ی_حاال اون ب 

 

 گفت:  اوشیس عیباز کرد که سر اری خود کام  یمار ی گفتن ب یدهانش را برا دکتر

 _آسم داره...آس!
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 گفت:  رکانهیز  اوشیدوخت س  اوشی نگاهش را به س دکتر

 .گهید نی_مگه آس نداشت؟! خودتون گفت

 

 تخت گذاشت:  یشد و آن را گوشه   اریدر دفترچه کام  ییزهایگفت و مشغول نوشتن چ یآره ا دکتر

 . یسعادت ی_مراقب خودت باش آقا

 

 تکان داد یسر  اریکام

 زد  رونیگفت و از اتاق ب  یابا اجازه  دکتر

 گفت:  اریکام

 انگار نه،  یول نی کن  یم شیمخف  نیدارم که دار یایمار یب هی_خدارو شکر، فکر کردم 

 من کجا بود؟! ینفس تنگ 

 

 گوشش گذشت.  خیفرستاد ، خطر از ب  نروینفسش را آسوده ب اوشیس

خودش    یبه بعد و فردا یدیام  چیه گریکرد و د یم دی ، قطعا  ، قطعا  ،  قطع ام دیفهم  یم  اری کام اگر
 نداشت. 

 . دیرسی خبر به گوشش م نیا دینبا پس

 

 !مارستان؟یب یرسوند  ،یکرد دایتو کجا منو پ  شبید ایس نمی_بب 

 به او زل زد:  یعصب  اوشیس
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 !شد؟یچ رون ی ب  یاز تو سوال کنم که از در رفت دی_من با

 

داد و نگاهش را به روبه رو دوخت ، در همان حال زمزمه   هیبه تخت تک نهیدست به س الیخی ب اریکام
 کرد: 

 بکش باال. کمی _تخت و 

 آن را باال آورد: یتخت رفت و کم  نییبدون حرف به سمت پا  اوشیس

 _حاال خوب شد؟!

 در همان حالت فکر فرو رفته سر تکان داد: اریکام

 _آره 

 نشست و به او نگاه کرد ی صندل   یبر رو اوشیس

 گفت:  یتر لحن آرام  با

 ! شده؟ی چ یبگ یخوا  ی_نم

 !و؟ی_چ

بعد   ایبار... و  یو منو با خودت آورد یاومد یساعت نگذشت برگشت میدادمت ن نویمن ماش  نکهی_ا
 شد؟  یچ یشد   یسوار تاکس نکهیا

 

 گرفت و به او چشم دوخت:  وارینگاهش را از د نباریا اریکام

 خوام برم خونمون منم رسوندمش اومدم دنبال تو!  ینشد، دختره گفت م  یچ ی_ه

 زد:  یپوزخند اوشیس

 باران شد، دختره؟!   ی_تا ک  
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 _از همون موقع.

رم اونجا لب ساحل بعد  خوام امشب اونو بب یم  یگفت یو برداشت  تونیخانوادگ  ی الیو دی_بعدشم تو کل 
 کرد؟! هوم؟! ری دفعه نظرت تغ هی

 

 زد:  شی به موها یچنگ  یعصب

 ...اصال حوصله ندارم. ای_دست از سرم بردار س 

 

🥀🥀🥀 
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 نکرد:  اری حرف زدن کام یاسرار برا  گرید اوشیس

 روم حساب کن.  ی_باشه، اگه کمک خواست

 فقد سرش را تکان داد.  اریکام

 

 در چهار چوب در قرار گرفتن  ایو مار یمان یهمان لحظه در اتاق با شدت باز شد و چهره که

 با اخم نگاهشان کردن اوشی و س اریکام

 سبد وارد اتاق شدن. کی همراه  ایو بعد مار یمان یزدن و اول ییلبخند دندان نما شانیهردو
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 ؟ ی_احوال شما داش کام 

 را داد:  یحوصله جواب مان  یب اریکام

 که اصال حوصله ندارم.  ز،ی_تو رو خدا مزه نر

 دوخت:  اوشی نگاهش را به س یمان

 چش شده؟! نی_ا

 کردن.  یقاط ماشیفکر کنم س ،ین  شی چی_ه

 زمزمه کرد.  ییاها یمان

 در آورد.  رونی ظرف سوپ را از داخل سبدش ب ایمار

 که در ظرف گذاشت   یبا قاشق و

 داد: ار یرا به دست کام  آن

 ه؟یچ نی_ا

 : با تعجب گفت  ایمار

 ی قاط زد ی_راس، راس

...سوپ!  ین یبیداداش  م   که ، سوپ 

 سرداد:  یخنده ا یمان

 .م یدرست نشدن باهاش هم کالم نش ماش یکه س ی_پس ما تا موقع

 حوصله نگاهش را به پنجره  اتاق دوخت.   یب  اری کردن که کام یکوتاه یهم خنده  هیبق

 را به او نداشتن!  یمار یکدام از آن سه نفر قصد گفتن ب چیه ایگو
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 ؟ یخور   ی_نم

کرد زل زد و با لحن مهربان و  یبه او نگاه م  یکه با نگران ییا یرا از پنجره گرفت و به مار نگاهش
 گفت:   یاخسته

 خورم. ی_االن م

 دانست.  یاو را مثل خواهرش م اری کام اد،یز یهم متقابال لبخند  ایمار

 

🥀🥀🥀 
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 تونست اون جا رو ُپر کنه ، جز باران!  یکس نم چیبود که ه یو پوچ  یخال   یجا هیدلش  تو

 قلبش درد گرفت.  یکرد، که آن  کی را با درد بست و قاشق پر از سوپ را به دهانش نزد شیها چشم

 بود با اخم به سمتش اومد:   یکه در حال صحبت با مان یاوش یر هم شد ، سد صورتش

 شد؟  ی_چ

 قلبش گذاشت:  یدرد دستش را رو با

 ...نشد.یچ ی_ه

 گفت:  یبا نگران  یمان

 دکترو خبر کنم؟ یخوا ی_م

 به چپ و راست تکان داد.  یهمان صورت جمع شده از دردش، سرش را به عالمت منف با
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بود جز    امدهی درد ها به سراغش ن نیدانست ، چون تا حاال از ا یاطر باران مقلبش را فقد به خ  درد
 گرفت درست مثل االن!  ی درد م  اریداد و قلب کام یرخ م ییپدرو مادرش دعوا نیکه ب یبچگ

 

 زد:  لب

 رو تحمل کنم.  نجایتونم ا ینم شم،ی مرخص م  ی_ک  

 : د یغر یعصب  اوشیس

 ! ؟ینیب  ی... حال خودتو نم ؟یکن یشر و ور  م  یچ ی_دار 

 برم. طیمح  نیخوام از ا  ی_من خوبم... فقد م

 به سمتش رفت:  یاچشم غره  یمان

 . ی_آره ارواح عمه نداشتت خوب

 حوصله ندارم.  نی_بس، کن 

 : با اخم گفت  ایمار

 . گهی م یچ  نمیکنم بب  ی_من االن با دکترت صحبت م

 گرفته بودن.  سکوت یهمه روضه  ایگو ای رفتن مار  رونی از ب بعد

 

 سکوت اتاق را شکست  اوشی س لیموبا  یهمان لحظه صدا که

نگاه   کردی م ییصفحه خودنما  یکه رو یآورد و متعجب به اسم رونی ب  بشیرا از ج   لشیاخم موبا با
 کرد 
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به شدت باال آورد و   لیمتعجبش زل زدن که سرش را  از صفحه موبا یبا اخم ،به چهره  یو مان  اریکام
 چشم دوخت...!  اریبه کام
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 متعجب شده گفت :  اریکام

 شده؟  ی_چ

 رفته زمزمه کرد:   لیتحل  اوشیس

!  _پدرت 

 متعحب گفت:  اریکام

 !؟ی_چ

 زد:   اری به شانه کام یمان

 پدرته ، پدر.  گهیتو، م ی_ اههههه چقدر خل 

 : د یکش شیموها انیم یدست اوشیس

 !؟ی مارستانیکه ب  یبگ یخوا  ی! نم؟یچ  یبهش بگ یخوا ی_م
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 _نه!

 _چرا؟ 

  اوشیتمام صورتم درب و داغونه، من بهش گفتم تا فردا صبح با س ؟ین یب یو نم_مگه سر و وضعم 
 !؟یدر آورد مارستانیتو از کجا سر از ب  گهی. االن ممونیخانوادگی الیو میریم

 باال انداخت:   ییابرو یز یآم طنتی با لحن ش یمان

 آره؟! اگه من تو رو لو ندادم به بابا جونت.  یو ببر باران یخواست یم اوشیکلک، تو به بهونه س ی_ا

 تشر زد:  ارینتوانست نخندد کام  اوشیلحنش بامزه بود که س آنقدر

 . ی_رو آب بخند

 ادامه داد: اریحظه تلفن قطع شد کامهمان ل که

هااا ، حواستون  رکهیز یل یمن خ یبابا  نیا نیدست به سر کن یو خودتو مانطور بابام  هی ایس نی_بب 
 . نیلو ند  ویزی باشه چ

 

 هم گذاشت.  یرا به عالمت نگران نباش رو شی پلک ها اوشیس

 از اتاق خارج شدن   یهمراه مان  و

 کنه؟ ...حالش خوبه؟  یم  کاریاالن باران داره چ ی عنی،  شییماند و تنها  اری باز کام و

 د یای ب رونی را تکان داد تا از فکر باران ب  سرش

 هست!  الشیاگر باران نباشد خ  یحت

 سازدی را نابود م  یلیمواقع خ یبعض االتی خ نیا و

 روند  یم  یکه رو به افسردگ ییفکرها با

 ؟ شوند یآدم ها چگونه افسرده م مگر
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 شود   یم شانیکه منجر به نابود یاالت یو خ  ییهستند و تنها  خودشان

 کند؟   الی تواند فکر و خ یدورش شلوغ باشد مگر م  یآدم وقت کی

 اگر دور و اطرافش دوستش نداشته باشن! یحت
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 اوش یصحبت کرد با پدرش ،  هم س یگرفت که هم مان اریبا پدر کام اوشیکه س یاز تماس  بعد

 را قطع کرد.   تماس

 

خواب است و تلفنش هم شارژ نداشت    اریکه کام ندیظهر بود و مجبور بودن دروغ بگو12ساعت 
 روشنش نکرد.  گهیخاموش شد زدش شارژ د

 . سیمعلوم ن ندیآ یم  الیاز و یک کهنی دروغ آخرشان هم ا و

 زد:  اوشیس یشانه یرو   یحرکت کردن که مان  اری سمت اتاق کام به

 _داداش؟

 

 _هان!
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 صحبت کنم هااا.  یبار خواستم باهات جد هی ه؟ی_هان چ

 _بنال. 

 .یشعور یب یل ی_خ

 ن؟ ی_هم

 م؟ یقرار بد یمار یب نی ا انیرو در جر اریپدر و مادر کام سیخواستم بگم که بهتر ن  ی_نه م

 گفت.  یابا اخم نه اوشیس

 _چراااا؟؟؟

 کنن؟  یکار م ی_اخه مشنگ منگل، به نظر خودت اگه پدر و مادرش بفهمن چ 

 سرش را خاراند:  یمان

 کنن؟  یکار م ی_چ

 و گفت:  ستادی کنارشان ا ا یشده نگاهش کرد که همان لحظه مار یحرص  اوشیس

 شده؟! ی_چ
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 اشاره کرد:  یبه مان  اوشیس

 ، مثال نامزد مشنگت بگو. نیبه ا یچ هی_
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 کار کرده؟  ی_چ

 داره.  یقلب  یمار یب  اری که کام میاش بگبه خانواده  میبر گهی _م

 .میبگ  دیو عمو فرش یخونشون به زن عمو فخر  می خوبه، پس عصر باهم بر  یلیکه خ  نی_خب ا

 : دیکوب  اشی شانی شده دستش را محکم به پ  یعاص اوشیس

 ...! یکرد  ییآدما  یو هم صحبت با چ من  ای_خدا

 با اخم گفت:  ایمار

 ه؟ی_مگه چ

 آن دو رد و بدل کرد و گفت:  نی نگاهش را ب اوشیس

بخواد   یوقت  یمطلع بشه ول اریکه کام زارنی کنن؟ نم  یم  کاری _به نظرتون اگه پدر و مادرش بفهمن چ 
 از باران  یبزاره واسه خواستگار  شی پاپ

 کنن چون...  یت ممخالف  یکام  ،خانواد

 ؟ ی_چون چ

طور اگه بهش نرسه قلبش   نیتونه باران و خوشبخت کنه، و ا  یداره و نم یمار ی ب اری_چون که کام
 .رهی رحمت اهلل م  نیکنه به قر  یم ستیو زبونم الل، زبونم الل قلبش ا شهیشکسته تر م

 : زندی دستش م یگزد و رو یلبش را م ایمار

 .دهیور پر  ری و گاز بگ_زبونت 

 .زندی خنده م ری ز ایاز چهره و لحن مار یمان

 

 . شودیکند و وارد اتاق م ینگاهشان م یعصب  اوشیس
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 ها.  گهی_راس م

 : دیگو یکنجکاو م  یمان

 ؟ ی_ک

 . گهید اوشی_س

 کرده. ریشده، مغزش به کل تغ  یطور  هی اوشیس دایها جد  می_اها، خودمون

 . یکام  شیداخل پ میبر ای _اره بابا، حاال ب

 

 زدن  اری روح کام  یخسته شده و ب یبه چهره   یهم وارد اتاق شدن و لبخند همراه

 لب گوشه

 و سرش زخم شده بود  گردن

 بدنش بر اثر ضرباث آن افراد کبود شده بود. یجا یجا و
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 یی بود نه در دانشگاه و نه در.جا دهیرا ند  اریشد که کام یم یهفته ا کی

 به وضوح در آن مشهود بود.  یکه ناراحت یصورت  با

 

 شانه اش جابه جا کرد  یاش را رو کوله

 شروع کرد به راه رفتن. ادهیپ و

 کند...!  هیتوانست گر ینم  یآورد ول  یرا درد م شیگلو یخفه کننده ا بغض  

 نمانده بود دیتا ع  یز یاواخر اسفند ماه بود و چ 

 دستش که با باند بسته شده بود افتاد و آه از نهادش بلند شد.  یرو نگاهش

 باشد   شی خواهد در زندگ یگفته بود که نم  خودش

 د ید یم کی از همان.روز قلبش را تار یول

 کور ...  وسوت 

 : یگرفته و بغض کرده ا یحس دستش را بلند کرد و با صدا یب

 _دربست... دربست. 

 ترمز کرد شی پا یجلو ین یهمان لحظه ماش  که

 حرف سوار شد و آدرس خانه اشان را داد. یب

 

  یمهم نبود راننده چگونه او را نگاه م گریداد که بغضش شکست و د هیتک  نیماش  شهیرا به ش  سرش
 کند

 !؟ی_دخترم خوب 
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  چشمانش  قرمز بود   یدیشد  بود و سف اهی کامل س رشانی که  ز ییچشم ها با

کرد   یکه سرش را به سمت او.گرفته بود و.نگران نگاهش م یرمردی پ یرا به عالمت بله برا  سرش
 تکان داد.

 کرد یشروع به رانندگ یگر یبدون حرف د راننده

 

 شد و پول راننده را حساب کرد  ادهی پ دیدر خانه اشان که رس یجلو

 آورد. رونی خانه اشان را ب د یکل رمردیپشت به پ  و

 آمدن یصورتش فرود م  یرو اری اخت یکه ب  ییها اشک

 را در ،   دیبا پشت دست پاک کرد و و کل  را

 چرخاند و.در را باز کرد. در
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 اقش شد.وارد ات هیبه بق  تی اهم  یخانه شد ب وارد

 

 فرستاد . رونی آورد و نفسش را آه مانند ب رونی سرش ب یاش را از رو مغنه
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 هدفش را به سقف اتاق دوخت  ی تختش پرت کرد و نگاه ب  یرا بر رو  خودش

کردن هر روز   هیشروع گر نیو ا افتیخوشرنگش امتداد  یموها یالچشمش تا البه  یاز گوشه  یاشک
 و هر شبش! 

 دانست!!!!!  ینم ش یکارها نیخودش را هم از ا هدف

 

 گفت: خودم کردم که لعنت بر خودم باد.  یکرد و م یخودش را لعنت م  ایبعض و

 و پر بغض گفت:   دیکش انشیبه صورته گر  یشدت گرفت دست اشه یطور که گر همان

 _دلتنگم... 

 که با تو بودم...! ییروزها دلتنگ

 آغوشت...! دلتنگ

 کنار گوشم...! تیزمزمه ها دلتنگ

 ...!تیدوست دارم گفتن ها دلتنگ

 ...! تیصدا دلتنگ

 دلتنگ خود  المصبت...!  یحت

 

 خبر داشته باشد   نکهیکه مثل هر روز و بدون ا یاش اوج گرفت طور  هیگر یصدا

دخترش از پشت در   یقرار  یها و ب هیگر یو به صدا ستاد یا یپشت در م یبا غم و ناراحت   مادرش
 داد. یاتاقش گوش م 
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 باران او هم ناراحت بود!   یغم و ناراحت با

 فرزندش را داشته باشد!؟  یاشک ها دنیتوانست طاقت د یمادر چگونه م  کی مگر

 : دیو به سمتش چرخ  ستادیاحمد ا یرفت که با صدا  شیباز کردن در پ یبرا دستش

 ده؟یشده فر یز ی_چ

 ؟شده باشه یچ یخوا ی_نه ... مگه م

 دونم.  یهست که من نم یمشکل  دیانگار صورتت در هم بود سوال کردم شا ،یچ ی_ه

 و حاضر کنم . ، من برم شام نشده  یز ی_نه چ

 _باشه. 

  ازیافتاد که در حال خرد کردن پ ای از کنار احمد گذشت و وارد آشپزخانه شد که چشمش به در عیسر
 بود و اشک تمام صورتش را در بر گرفته بود.
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 شد:  کینزد ا یقدم به در کیاخم  با

 !اره؟یآدمو در م هیخورد کردن انقدر اشک  ازی پ هی یعنی_
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 و  نگاهش را به آن دوخت:   دیپر شیمادرش در جا  یصدا با

 . ازیحساسم به پ یل ی_من خ

 شده دخترش را نگاه کرد:  ز ی ر یبا چشم ها دهیفر

 خرد کردنه!  ازیپ هیکردن تو در اثر  هینوع گر نیکنم ا  ی_من که باور نم 

 نبرد.  ییبو ی ز یبه چ شیانداخت تا مادرش با نگاه در چشم ها ن ییرا پا  سرش

 

 نظر گرفت:  ری مشکوک حرکاتش را ز دهیفر

 ؟ یکن ی_نکنه به اون پسره هنوز فکر م

 

 ضرب سرش  را باال آورد که گردنش درد گرفت،  با

 گفت'  یرکی با ز دهیش نگاه کرد ، فرگشاده شد به مادر یچشم ها با

 . زدمی_پس درست حدس م 

 

 شد.  ازینگفت و دوباره مشغول خرد کردن ادامه پ یچیه

 آن نشست.  یو بر رو دیکش  رونی ب یغذا خور  زیاز م یای هم صندل مادرش

  

 برنج را به سمت خودش برد و مشغول پاک کردن برنج ها شد.  ی  نیس و

 ! ایاندازه دوست داشت چه باران ، چه در کیرا به   دخترانش
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شده   یچ یشام نشسته بودن ، باران دستش را به چانه اش زده بود و با همان دست باند پ ز یم یرو  بر
 بود.  شیکردن با غذا یاش در حال باز 

 

 دست باران ثابت ماند!  یباره نگاهش بر رو کیکه در حال غذا خوردن بود به  احمد

 شدن.  دهیدر هم کش  شیها اخم

 : د یکه اصال هوش و حواسش در آنجا نبود غر یرو به باران و

 _دستت چشه دختر؟ 

با   ایو در  دهیافتاد و فر یدر ظرفش ب شی، که باعث شد قاشق غذا دیپر شی بار  در جا  کیبه  باران
 تعجب نگاهش کنن. 

 را گنگ به پدرش دوخت:  نگاهش

 بابا؟؟؟  یگفت ی_هان؟!... چ

 به دستش اشاره کرد:  احمد

 دستت چشه؟ نیا گمی _م

 گفت:  یگذاشت و با دست پاچگ  شیزانو یرد کرد و  رو  زی م یدستش را از رو عی سر باران
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 دانشگاه ،...رفتم خونه دوستم....م قاتینشد....، اون ....اون روز که رفتم برا تحق  یچ ی_به خدا ه

 ...رو ...رو دستم!ختی ...ریی...چایی...چا  

 لکنت حرفش را زد که پدرش با اخم گفت:  با

 _پس حواست کجا بود؟!

 بزنن.  یو مادرش چرخش داد تا حداقل آنها حرف  ایدر نیو نگاهش را ب دیرا گز  لبش

 

 نگاهش را به پدرش دوخت:  ایدر

 درساشه ،  رهی چند روزه درگ  نی_بابا ولش کن ،  ا

 غذاشو بخوره! نیحداقل بزار س،ی حواسش سر جاش ن 

 

 تکان داد و مشغول خوردن شد. یبا اخم سر  احمد

 

 فرستاد  رونینفسش را آسوده ب باران

 . یلب زمزمه کرد: ممنون آبج  ریافتاد ز ای نگاهش  که به در و

 لب گفت:  ری نثارش کرد و ز یچشمک  ایدر

 کنم.  یم خواهش

 . زدیداد و لبخند م یدو خواهر گوش م نیآنها در حال گردش بود و به مکالمه ا  نینگاهش در ب دهیفر
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 از خوردن غذا و جمع کردن سفره   بعد

   دیبه اتاقش پناه برد و بغضش ترک عیسر

 ! شیحالتها نیدارد و دست خودش نبود ا  یدانست چه حال  ینم

 

 را از پشت تلفن بشنود   اریکام یخنده ها یبا او و تا ساعت ها صدا ردی خواست تماس بگ یم دلش

 نباشد! اشی در زندگ اریکام  گریخواست! خودش خواست که د ینم  یول

 شد  نستاگرامید ارا برداشت و وار  لشیموبا

 بود...! نیرا ترک کرد نه پست گذاشته بود نه آنال اریآن روز که کام از

 گذاشته بود زوم کرد.  دیرا در  د شی زده بود و چالها  یقیکه لبخند  عم اریکام یاز عکس ها یک ی یرو  بر

 

 فرود آمد.  یصفحه گوش یاز چشمش بر رو  یهمان لحظه اشک  که

 دانست! یاحساسشان را عشق نم نیعشق نبود و ا نیا بندهیپا چی ه اریقبل از ترکه کام  تا

 فراتر از عشق!  یز یبود که تا چقدر او را دوست دارد و عاشقش است. چ دهیفهم یبه تازگ یول
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 شب بود و اصال متوجه نبود! یها مهین

 

 شود.  یزمان را متوجه نم گذر چیباشد ه  ریکه درگ یآدم

 

دو رگه شده  ه یکه از فرط گر ییآورد و با صدا رونی ب لشیاتاقش  که به صدا در آمد سرش را از موبا  در
 بود گفت: 

 . دیی_بفرما

 مادرش آرام وآهسته بلند شد :  یصدا

 کارت دارم.  رونی از اتاقت ب ای_باران ب

 

 آمد.  نییداد انداخت و از تخش پا  یرا نشان م میو ن  کیبه ساعت اتاقش که   یتعجب نگاه با

 اتاق را باز کرد:  در

 _جونم...مامان؟ 

نشسته بود باران   اشی شان یپ انیکه م  ییباران دوخت و با اخم ها انیبه چشمان گر ینگاه مادرش
 را کنار زد و وارد اتاق شد.
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 و بهت زده سمت باران برگشت:  دینگاه شوکه زده اش دور تا دور اتاق چرخ  نباریا

 _باران!!!
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داد و نه  یمرخص شده بود به خانه آمده بود و نه جواب مادرش را م مارستانی که از ب یاز روز  بعد
 را ...!پدرش  

خواند که   یو سوزناک م نیآهنگ غمگ یجور  تارشیکرد و با گ یم یخودش را در اتاقش زندان  فقد
 تازه متوجه شده بودن  شیاهنگ ها نیکه  با ا یتک فرزند نیا یسوزاند، برا یاش را م جگر خوانواده

 از چه قرار است!  هیقض

 و با بغض گفت:  دیدراز کش د یغم زده کنار فرش یو صورت یبا ناراحت یفخر 

 . ارهی سر خودش ب ییبال ترسمی _م

 را بست:   شیچشم ها دیفرش

 _ولش کن بزار تو حال خودش باشه!
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شکر   ایرابطه خودشو باران جان  ادیجواب نداد که! به احتمال ز  دمیپرس یهم هر چ اوشی_از اون س
 کامال تموم شده! ایآب شده 

 ! سهی سر پاش وا دیبا ادیاز پس خودش بر م اری_زن تو دخالت نکن، کام

 گذاشت:  دیفرش ینهیس یاشک سرش را بر رو  با

 پسر! نیا یندهیترسم از آ یترسم، م ی_بازم م

 

 نشاند یبوسه ا  یفخر  یموها ی را بست و  بر رو شیبا درد چشم ها   دیفرش

 آرام گرفت.  یکم یفخر  که

 

 

 

 خوند که دل سنگ هم به رحم اومده بود! یم  یلب شروع به خوندن کرد جور  ری ز هیگر با

 !یمهم نبود! نه غرور ... نه زندگ یچ یه  گرید شیبرا

 ندارد! شیبرا یفرق  چیبدون باران،  با مرگ ه  یزندگ
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  *** 

 گفت:  یحوصلگ  ی با ب هیخمار شده در اثر گر یهابا چشم باران

 _جونم مامان؟ 

 : پر بهت گفت مادرش

 مال توئه؟! قا یاتاق دق نی_ا

 چرخاند:  یدور تا دور اتاق را م الی خیب  باران

 ! نه؟یاز ا ری_غ

 :  دی گو یبا اخم م  مادرش

 کارت دارم.  نیبش  ای_ب

 نندینش  یباران م ینفره  ک یتخت  یهم رو کنار

 کند:  یبرد و دستان دخترکش را در دستانش قفل م   یدستانش را جلو م یبا ناراحت   مادرش

 افتاده؟!  یاتفاق یچند هفته اس از خواب و خوراک افتاد نی_مادر ا

 

 نه...!  ای  دیدانست به مادرش بگو یو سکوت کرد، نم دیلبش را گز باران

 کرد.  یفکر م  ش ی عکس العمل مادرش بعد از حرف ها به

 فشارد  یدستانش م انیباران را م یدستها دهیفر

 : د یگو یکنند با بغض فقد م  یم دایباران راه خودشان را پ یها اشک

 _ ولش کردم...!
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 شود:  یم دهیمادرش درهم کش یها اخم

 !و؟ی_ک

 فرستاد و شروع به حرف زدن کرد:   رونی را با لرز ب  نفسش

خواست داد قبول  بعد تو اتوبوس اونجا بهم در دمش،یکردم د یکه کار م یاتو کافه  شی_چند وقت پ
  یبود ول  دهیدلم براش لرز  یو بازم جواب رد بهش دادم ول دمشینکردم، بعدش تو دانشگاه د

 خواستم قبول کنم که دوسش دارم...!  ی... نمی...ول

چون  ستم،ی داشتم که عاشقش ن  د یبازم ام ی! ول دمیترسی ، از عاشق شدن م دمی ترس  یاز عشق م چون
خورم!  یگفتم که من بدردش نم  یبهش م  دیبا یاون واقعا واقعا بهم ثابت کرده بود دوستم داره ول

 کردم ... یفکر نم زی چ چیچون من جز درس و بورس به ه

بازم   یول د یکه بهش گفته بود عاشقمه و از عمد نبود دلم همون موقع لرز اریسات یبار جلو  نیاخر فقد
خورم نه اون بدرد من   یتم بزار باهاش باشم که اون بفهمه نه من بدردش مقبول نکردم! با خودم گف

خواست نصف عالمت تتورو ، رو دستم بکشه که با هم   یاون شب م یوقت  ی... ولیخوره ، ول یم
 .میزد  رونیو از اونجا ب   مینداشت ،نصف ولش کرد دنمویطاقت درد کش یول  میکامل بش

 

 کرد ، ادامه داد: یمادرش فقد با ماتم و غم نگاهش م دیبه صورتش کش یگرفت و دست ینفس

  یوقت یدوباره بره تو خونه حالش خوب بود ول  نکهیتو خونه جا گذاشته بود قبل از ا شویگوش  ی_ول
 گهیکرد ، د دادیداد و ب  یرفت باال و اومد، حالش کامال دگرگون شد و همون شب بحثمون شد وقت

 بهم زدم. وینخواستم باهاش باشم و همونجا همه چ

 اش دل مادرش را سوزاند  هیهق هق گر یصدا

  شیو مشغول نوازش موها دیباران حلقه کرد و با غم آن را به آغوش کش یرا دور شانه  شیها دست
 شد
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 لب گفت:  ریز

 

همون   یول گران،یکنن هم به صالحه خودشونه و هم د ی که فکر م رنی گ یم یات ی تصم هیآدما  ی_گاه
 . مشونیاز اون تصم شهیم شونی مونیو باعث پش مشونیتصم نیبدتر شهیم

 

 : دیگو  یبا هق هق م باران

 دهی! مامان...دلم...دلم ...براش...تنگ شده... چند هفته اس نددمشیند گهی _مامان از اون شب د
 امش...!

 شود  یهق هقش بلند تر م یاتمام حرفش صدا با

 اندرا گرفته دشید یشود که جلو یم  یانقدر از اشک پر و خال شیها چشم

 ، سرم اومد!  دمی_مامان از عشق ترس

 

 و همان طور زمزمه کرد:  دیکش یخوشرنگ  باران م ی موها انیرا م دستش

 که از عشق نترسه، احمقه ...احمق! ی_کس
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 زد:  ی لبخند  آرام هیگر انیم

 دوست دارم! یلی _مامان خ

 همسرش بود   هیکه شب اشی به چشمان سبزعسل  رهیجدا کرد و خ اشنه یسر دخترکش را از س دهیفر

 : د یاش را بوس یشانیپ

 م گل دخترم! _منم دوست دار

 

 بود...!  دهیخوب فهم دهیرا فر  نیاز ته دل نبود و ا یشد ول  قیعم  لبخندش

 شدم. ی_مامان باهات حرف زدم آروم شدم ، خال 

 زد:  یلبخند مادرش

 ؟ یکن کار ی چ یخوا  ی_حاال م

 : د یآرام پر کش شی لب ها یاز رو لبخند

 دونم...! یدونم... واقعا نم  ی_نم

 _به نظر من... 

 طاقت حرفش را قطع کرد:   یبه مادرش ب  رهیخ

 مامان ؟! ی _به نظرت چ

 زد:  یلبخند مادرش

 _دختر امون بده حرفمو بزنم! 

 !دیگو یچه م ندیمادرش چشم دوخت تا بب یپرشده از شک  فقد به لب ها یبا چشم ها باران

 کرد آدمهارو! یبود و همان طور قضاوت نم   نیبرعکس پدرش واقعا منطق ب  مادرش
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 کرد  یبا فرزندانش صحبت م متیکرد و با مال یرا به غرغر کردن باز نم  دهانش

آمد و فکر آبرو وسط بود فقد دهانشان  یم  شیپ  یکه تا اتفاق یاز مادران  یچقدر خوب بود ، بعض و
 و کمک کردن!  تی شد نه نصح  یبه سرزنش باز م
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 ادامه داد:   یجد یآرام ول  مادرش

 

 _به نظر من فردا صبح برو تتو رو کامل بزن. 

 

 گرد شده مادرش را نگاه کرد  یچشم ها با

 حرف را بزند!  نی کرد مادرش ا ینم فکر

 شد...! یشدن شوک تر م  یمادرش که از دهانش خارج م یبعد یحرف ها با

 کن بابت اون شب! یکن و معذرت خواه یبرو دم خونشون... و باهاش آشت قای_بعدش دق

 _مامان...

 فرستاد و گفت:  رونی اش ب نهیحرفش کامل شود و نفسش را آه مانند از س نگذاشت
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 !خوامی رو م  ایتو و در ی  خواد...! مادر منم خوشبخت  ینم  یچی فرزندانش ه ی_مادر جز خوشبخت

، واسه داشتنش تالش کن! همون طور که اون واسه داشتنت   ت  ی زندگمرد   نیگه ا یبهم م  یحس هی
 کنه! یتالش م

 با بغض زمزمه کرد: باران

 رو شدن باهاش...!از روبه  ترسمی ... من م من  ی_ول

 کشم تو روش نگاه کنم...! یم  خجالت

 زد:  یلبخند مادرش

 بزار!  شی نباش و پا پ ی چ ی_من مطمئنم اونم دلتنگته، پس نگران ه

 

 هم گذاشت:  یرا به عالمت باشه رو  چشمانش

 _چشم مامان.

 

 دیرا بوس  اشی ته تقار  ی  شانه یپ  گریبار د کیتخت بلند شد و  یرو از

 _مواظب خودت باش دخترم! 

 _چشم مامان.

 زد و از اتاق خارج شد! یلبخند

 شود؟! یدانست که فردا چه م یم یک

 خودشان هم خبر دارند؟!  یآدم ها از فردا مگر

 بگذراند.  ر یآنها به خ یفردا را برا خدا
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 و نگاهش را به سقف دوخت .  دیاحمد دراز کش  کنار

  یو گبج نگاهش را به اطراف دوخت که نگاهش بر رو  دیاز خواب پر شیگلو  یبا حس خشک  احمد
 ثابت ماند:  دهیفر

 زن؟! یدار ی_هنوز ب 

 و با اخم نگاهش را به احمد دوخت:  دیاز ترس کش ینیه دهیفر

 .می_چته مرد...! ترسوند

اب به اتاق آمد و کنار   وانیل کی  دنیآمد و از اتاق خارج شد بعد از نوش نییبا اخم از تخت پا  احمد
 . دیدراز کش دهیفر

 

 

..... 
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تولدش که  یکادو یهیگردنبند هد یهزار بار بر رو نیداشت و دستش را چند  یاحساس راحت باران
 گرفته بود ، شیبرا اریکام

 فرستاد  یم  رونیب  یو نفسش را با خوشحال دیکش یم 

   ندیب  یرا م ار ی فردا کام نکهیسبک شده بود!  با فکر ا کامال

 لبانش نشست   یاز شوق و ذوق بر رو یوجودش را فرا گرفت و لبخند ین یریش  حس

 ! دیترس  یم  دنشیبعد از د  اریبود !  هم از عکس العمل کام زده  جانیه هم

...... 

 

 

 ساعت هشت صبح بلند شده بود  یبود، ول دهیوقت خواب  رید

 از شستن دست و صورتش و آماده شدن  بعد

 زد  رونیکولش گذاشت و از اتاق ب  یرا رو فشیک

 داد ییدر آشپرخانه به سمتشان رفت و سالم بلند باال ا ی مادرش و در دنید با

 سالمش را هر دو دادن جواب

 همان لبخند گفت:  با

 _بابا کجاست؟! 

 جواب داد:  ایدر

 سر کار!   رهی _خوابه... امروز نم

 گفت.  یاهان  باران
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 زد: یامادرش را بوسه  ی  شانیپ  یآشپزخانه شد و با تمام حسو خوشحال وارد

 ممنون مامان.  یل ی_خ

 : دیو گونه اش را بوس   دیبه سمت او چرخ نباریمتعجب بهش نگاه کرد که ا ایدر

 ! ی_دوست دارم خواهر 

 شدن:   یتر نممتعجب نیاز ا ایدر یها چشم

 باران؟! یزد یز ی_چ

 ! شهی م رمی _نه... من برم د

 مادرش فرستاد  یبرا  یهوا بوس  یزد و از رو  ایدر یبرا  یچشمک

 زد   یلبخند مادرش

 متعجب گفت:  ایدر و

 _ واه.

 

 

 بار آدرسش را حفظ کرده بود رفت.  کیکه همان  یبه سمت خونه بهزاد یزد و با تاکس رونیخانه ب  از

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 106#پارت  



 بارکا 

206 
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 به ساعت دم دستش کرد و کالفه دوباره زنگ خانه را فشار داد. ینگاه

 

 بود...!  اریبه کام  فونینگاه متعجبش در آ بهزاد

 دم خانه اش بود...!  نگونهیکرد که ا یچه کار  باز

 

 باز شدن در را زد.  کیدرهم ت یو اخم ها   یدرماندگ با

 از پله ها باال آمد  اریکام

 را باز گذاشت تا داخل شود.  یدر ورود بهزاد

نگاه کند...هر   شی توانست در رو یبود...نم  قشیافتاد...شرمنده رف ریکه داخل آمد ، سرش ز اریکام
که  داشتن  یهمه سال رفاقت نیکرد...و فقد ...به خاطر ا  یو.نابودش م  ستیاو بود االن ن یکس جا

 دوخت...! قشیاو حرمت شکست...چشم  بد به ناموس رف ی باهاش نکرد ول یکار 

 

 دهان باز کرد و با اخم.گفت:  اریکام

 _بهزاد تو ...

 زنگ خانه باعث قطع شدن حرفش شد. یصدا

 .افتاد  گفت : بنیپا یبا سر  بهزاد

 . امی_االن م

 رفت  فونی به سمت آ و
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 کرد؟! یچه م نجا یشوکه شد . او ا دید  فونی را که در آ یکس

 قصد جان او را کرده بودند؟! امروز

 بازگشت و گفت:   اری گشاده شده رو به کام یچشم ها با

 ؟!_ زنت... باهاته 

 زده لب زد: رتی ح اریکام

 _باران؟! 

 

 شد.  ینم نی زده تر از ا  رتی ح  ارینگاهش سر تکان داد و کام یهمان شرمندگ با

 کرد؟! یچه م نجایا بارانش

 ...اصال با بهزاد چه کار داشت؟!  اصال

 وحشتانکش به در خانه اشاره کرد:  یاخم ها با

 !نجامیمن ا ینگ  یباال ...ول   ارشی_ب

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 #بارکا 

   107#پارت 

 



 بارکا 

208 
 

 افتاده داخل خانه شد نییپا  یآرام و با سر  باران

 ن؟یداشت یباران خانم...با من کار  نی_خوش اومد

 سرش را باال آورد و دور تا دور خانه را کاووش کرد.  باران

 ماند. ره یدر صورت بهزاد خ  و

 .نیبرام انجام بد یکار  هیخواستم... یخواستم...م  ی_امم...مم ... من م

 به شدت درهم   یبا اخم ها اریکام

 خواست!   یاز بهزاد م یز یکرد، که باران چه چ زی را ت شی آشپزخانه گوشها در

 متعجب گفت:  بهزاد

 اد؟ی برم ی_از من چه کار 

 !یرو برام کامل کن  یاون روز که کامل انجامش نداد ی  خوام...تتو  یخوام...م ی_م

 سر تکان داد و گفت:  بهزاد

 کامل کردنش؟  یبرا   نیدار یخاص  ل  ی_دل

 را به عالمت مثبت تکان داد:   سرش

 چطور بهتون بگم! دونمیدارم... آخه... آخه...نم لی_بله دل

 ! نی_راحت باش

 : دیلب گز باران

 رابطه امون تموم شده... هیادوهفته اری _منو کام

 

 گفت؟! یگفت بارانش؟ داشت به بهزاد چه م چه
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بهزاد سر باران در   یجلو جان یهم  ییدهانش گرفت تا بال یمشت شده اش را باال آورد و جلو دست
 !اوردین
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 افتاد. نییادامه حرف باران دست مشت شده اش باز شد و پا  با

 وشه لبش نشست. آرام گ یگفت؟ لبخند یاو چه داشت م ،

  رشیخوام غافلگ یدستم خوشحالش کنم...م یرو  یخوام با تتو ی... مششیخوام دوباره برم پ  ی_م
 دارم. ازی کنم اگه امکانش هست به کمکتون ن

 

 شد،   نییباال و پا  شی گلو بکیس

 

 کرد؟!  یکه در دفعه اول چگونه چشم چران ییخواست کمکش کند؟ او یشرف م یب  بهزاد

 

 

 افتاد  گفت:  نییپا یر با س بهزاد
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 . امیم گهید قهیمن ده دق یکنم... فقد برو تو اتاق اون روز  ی_باشه کمکت م

 تکان داد و به سمت اتاق حرکت کرد. یسر  باران

 

 نجا؟یدر ا اریدانست از حضور کام یچه م باران

 چند قدم با او فاصله دارد!  فقد

 

 دانست از قلب نا آرام ، بارانش؟  یدلتنگ چه م یاو
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 #بارکا 

 

بار با لحن آرام و درمانده   نیا زدیم  شیداداش صدا شهیکه هم  اریوارد آشپزخانه شد و رو به کام بهزاد
 زد:  شی صدا یکام

 کنم؟ تتو رو انجام بدم براش؟  کاری من چ یگی م ی_کام

 با اخم نگاهش کرد:  اریکام

 بده!_انجام  
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 متعجب شده نگاهش کرد:  یبا شدت سرش را باال آورد و با چشم ها بهزاد

 ...! ی_ول

 به حالت!  یچشت بد باشه روش وا نمیبه حالت اگه بب  یوا ؟یچ  ی_ول

 خشن شده اش ادامه داد: یبا تن صدا و

ل جا تو خونه ات جنازه اتو چا ن یخورم هم  یخورم...قسم م  یکشمت، قسم م ی_خودم با دستام م
 کنم!

 

 افتاد:  نیی سرش دوباره پا بهزاد

خورم کارمو درست انجام بدم و   ی...قسم م ستمیمثه قبل ن گهیمن د یبار اشتباه کردم... ول هی_همون 
 نگاه نکنم.  ی به باران خانم هم حت

 

 .سرش را تکان داد و اشاره داد که برود کارش را بکند. اریکام

 فرود آمد.  نیزم یداده بود ُسر خورد و بر رو هیآشپزخانه تک  واریطور که پشت به د همان

 

🥀🥀🥀 

🥀🥀 

🥀 

 110#پارت 

 #بارکا 
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 حواس به اطرافش مشغول انجام کارش شده بود  یب  بهزاد

به صورت باران   یدر   باز نگاهش را با دلتنگ یو از ال یمک یآمد و قا یدر اتاق م  یجلو  یگاه اریکام و
 دوخت، که صورتش از درد جمع شده بود 

 او را در آغوش بکشد که در خودش حل شود.  یخواست جلو برود و جور   یدلش م چقدر

 آن گذاشت! یو دستش را بر رو دی کش  ریقلبش ت  یاهیثان

 

  یکه نم یکرد...جور  دایپ دیدردش تشد شی از دوروز پ ی افتاد...ول  یحال م نی به ا یادیروزها ز نیا
 توانست تحمل کند و امروز هم به همان حال افتاد...! 

 !شیبارانش را نگاه کرد...آخ امان از آن چشم ها ریدل س کیدلتنگ  یبا چشمان   دوباره

 بنشاند.   شانیو بوسه برو ندشانی توانست بب یکه نم شیهااز آن چشم امان

 

 یبا شدت از گوشه اریخود حس کرد سرش باال آمد و کام  یرا بر رو  یکس ن  ینگاه سنگباران  یالحظه 
 !ندش یدر کنار رفت تا نب 

 بارانش؟  دیایب  دنشیاست به د قرار

 د؟ یایقرار است ب امروز

 کرد!  یخودش را آمده م  دیبا

 کند   زشی کارش سوپرا نیقرار بود با ا او

 !دیخواب  یداند ذوق بارانش م یکه م نیا دنیبا فهم  یول
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 ! ندیرا بب  ارشیکرد...چون قرار بود  کام یتحمل م یشد ول یبا درد صورتش جمع م باران
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 111#پارت  

 #بارکا 

 

 اتمام،  بعد

و به سمت بهزاد    دیکش رونی را باز کرد و کارتش را ب فشی را برداشت ک فشیباران از جا بلند شد و  ک 
 گرفتش. 

 را پس زد!  یافتاد  کارت بانک  نیی با همان سر پا بهزاد

 . بتیحساب کرد، بزار تو ج  ی_اون روز داداش کام

 _اما...

 _اما نداره!

 _ممنونم. 

 کنم. ی_خواهش م

 زد  رونی جا کرد و از اتاق باش جابه شانه   یرا از رو  فشیدندان گرفته بود ک انیکه م یبا لب  باران

 کرد! یاز پشت فقد نگاهش م اریرفت و کام یسمت در خروج  به

 زد.  رونیسرش را به سمت چپ و راست تکان داد و از در ب یمشامش را پر کرد ول ییعطر آشنا یبو
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 #بارکا 

 

 بلند شد.  لش ی زنگ موبا یزد ، صدا رونی در خانه که ب از

 گشت که گرفتش! لشیوسا انی در م  لیبرد و دنبال موبا  فشی را در ک دستش

 

 دستش ثابت ماند. ی، نگاهش بر رو دیکش رونیب  فیرا از ک  لیموبا

روشن و خاموش   لشیموبا ی" که بر روایاسم "در یبر رو نباریگوشه لبش نشست ،  نگاهش ا یلبخند
 ثابت ماند.  شدیم

 را کنار گوشش گذاشت.  یلبخند جواب داد و گوش با

 ؟ا ی : جونم دردیرا باز کرد که بگو دهانش

   ایدر هیگر ن یف  نیف یبا صدا یول

 .دیدر دهانش ماس حرفش

 ا؟ یشده در ی_چ

 !میخودتو برسون...خودتو برسون که بدبخت شد  ی_آج

 نگران داد زد:  باران
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 شده؟  ی_خب بگو چ 

 _مامان...مم...ما..مان...

 اش بلند تر شد:  هیگر یصدا و

 . می...بدبخت شدمیندار گهیمامان رفت....مامان د ی_آج

 ثابت ماند  ابانیخ  رهی خ نگاهش

 چه مادرشان رفت؟  یعنیشد؟  چه

 تموم کرد.  ییهوکه یشد... ی...چیدونم چ ی..نمستادی ساعت... بعد رفتنت.... قلبش ا می_مامان ن

 اش اوج گرفت در پشت تلفن!  هیگر یصدا و

 افتاد.  نی زم یو بر رو  دیاز دستش لغز لی موبا شیروبه رو  رهیخ

 . دیچی در گوشش پ لیتکه شدن موبا یصدا و
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 113#پارت  

 

 کردن.  دنیشروع به لرز  شیو لب ها چانه

 آمدن. یاز صورتش فرود م  یگر یپس از د  یکیاشک  یدانه ها و
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 گرفت و قدم برداشت... لرزان و آهسته...! واریسست دست به د یبغض و قدم ها با

 با بغض دست لرزانش را باال آورد.   دیکه رس ابانی سر خ به

 .ستادیا شی جلو ین یهمان لحظه ماش  که

 شد! سوار

 آدرس خانه اشان را داد.  و

 توجه به اطرافش! بدون

 !لشیبرداشتن موبا بدون

 خواست چه کار؟   یرا م  یدگر نبود...زندگ یوقت  مادرش

   نیماش  شهیداد به ش هیتک

 فرود آمدن!...  و

 فرود آمدن!  شیگونه ها یبر رو شیها اشک

 د یبکشد و بگو غ ینتوانست! نتوانست تحمل کند و دهانش باز شد تا از ته دل ج و

 !یمارو چرا تنها گذاااااشتـــ ؟یرفتـــ  کجــــا

 ! ختیسکوت کرد ، تنها در دلش ر و

 هر زمان!  مثل

 ستاد یکه ا نیماش

گرفت   انسالی چقدر است به سمت مردک م ندیبب  نکهیبدون  ا یفرستاد و پول  رونی را آه مانند ب  نفسش
 شد   ادهی پ نیو از ماش 

 اتون. هیگفت، خانم بق  یتوجه به صدا زدن مرد ، که م بدون
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 ! بتی با بغض گفت: بزار تو ج دفق

 داخل شد!  و

 خانه ثابت ماند و نگاهش خشک شد به ، رو به رو...! اطیپوش در ح  اهیس  تیبه جمع  نگاهش
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 پدرش!  یخشک شد بر رو نگاهش

 شکسته شده اش !  پدر

 زد.  یافتاد بود و بر سر خود م  نی زم یرو  بر

 

 نگاه کرد! شانیها  هیبغضش به همسا با

که در جمع دست   ییعمو داشت و پسرعمو  کینه دوست و آشنا فقد  لیکس را نداشتند! نه فام چیه
 ! دیلرزیاز اشک م  شیپدرش را گرفته بود و شانه ها

 یکه گوشه ا ا یآب دهان قورت داد و به سمت در انشی اطراف رهی نگاه خ  ریقدم جلو گذاشت و ز لرزان
 رفت .   ختیر ینشسته بود و اشک م 
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 بلند شد.  شی که نشسته بود به سمت باران چرخ خورد و از جا  یاپله  یاز رو ایدر نگاه

 را باز کرد و باران پناه برد به آغوشش!  شیها دست

 برد به آغوش خواهرش!  پناه

 شد!خفه   ایآغوش در ان ی ضجه اش م یصدا

 فشرد.  یرا م ایدر یشانه شتریزد و ب   یم زار

 مامان رفت؟...ما رو تنها گذاشت؟  ی_اج

 

 . ختیسر خواهرش و اشک ر یآهسته بر رو ای در دیدست کش و

 کرد تک خواهرش را...! نوازش

 بغض کرده نگاهش به پدرش افتاد.  و

 نشست؟  یدرد و دلش م یپا گرید یکس چه

 کرد از او! یشود و محافظت م   یگذاشت دعوا طوالن ی پدر با او نم یدر برابر دعواها گرید یکس چه

 به آن؟ دیشانه اش بگذارد و از بخت بدش بگو   یبود که سر رو گرید یکس چه

 و هق هق کرد در آغوش باران. ختیر اشک

 ! گریپدر و خواهرش را داشت د فقد

 ر داشت! براد کیرا داشت و نه پدرش که فقد   یمادرش کس  نه

 و عمو حسامش چند نفر بودند؟ جز دونفر!  اری از اقوام بود! مگر همان سات یخال جمع

 آرام کنند! نه؟! یتوانستند داغ دلشان را کم  یهم مرد که نم دونفر
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 #بارکا 

 ( ی)صبح روز خاکسپار 

 

 ته دل زجه زد:  از

 _نــــه .... نـــه مــــامـــــان...

 ...ــــنیزیمامانم خاک نر رو

 . دیکوب  یاز ته دل و با درد رو سر و صورتش م دیکش  غیج

 از حال او نداشت! یهم دست  کم  ایدر

 گفت:  هیشده از فرت گر یتو دماغ  یباران را گرفت با صدا یجلو آمد و دست ها اریسات

 نکن با خودت.  نطوریتو رو خدا ا ی_باران ...آج

 !دیحال نگاهش کرد و باز چشمه اشکش جوش  یب  باران

 نشست.  نی زم یاش ُسراند و با بغض و حال زارش کنار باران بر رو یشال  مشک ری را ز  شیموها ایدر

 

  ماند   رهیبود خ د  یخواب   رشیز دهی که حاال فر یهر سه شان به احمد که تنها سکوت کرده به خاک نگاه
 بود.

 رفته بود! همدمش رفته بود!  همسرش
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را نداشت که به    یخودش کس یشود؟ وقت ایتوانست بدون او ، پشت گاه باران و در  یچطور م حاال
 کند!  هیآن تک

 زن است!  کی یپشت هر مرد  موفق ندیگو ینه م مگر

 توانست موفق باشد بدون زنش؟    یاالن او چطور م پس

 تنها سکوت و سکوت!   زد،ی حرف م  یو نه با کس  ختی ر یاشک م نه

که او رفت شکست! قد عمرش   یروزه؟ همان ساعت  کیروز! اصال چرا   کی نیخم شده بود در ا کمرش
 کمر خم کرد! شکست...!

 داد، در جوابشان.  یآمدن و او در سکوت فقد سر تکان م  یم تی تسل یو دور اطرافشان برا تی جمع

 شد!  نییاش باال و پامردانه  ی  گلو بکیس

 شد! یکم از دور و اطرافشان کاسته م کم

 نماند.  گرید  یهمه رفتن! و کس و

 . اری احمد ، و بردارش حسام و پسر بردارش سات اوی باران ، در جز
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 بود!  امدهیمراسم ن یهم برا اریکام  یحت



 بارکا 

221 
 

 نبود! ی او هم باشد...ول د یکه شا د یچرخ یباران فقد به اطراف م چشم

 بود!  امدهین  ارشیکام

 با خبر نبود!  دیشا

کنار مزار مادرش نشسته بود و نگاهش  نی زم یبر رو  یکرده کنار پدرش جا گرفت که گوشه ا بغض
 خاکها بود! رهی فقد خ

 شانه پدرش نشست.  یاز گوشه چشمش بر رو یشانه پدرش گذاشت و اشک  یرا آرام. بر رو  سرش

 ! ایدخترش، در ی کیباران ثابت ماند و نگاه چرخاند بر چهره آن  یاحمد بر رو نگاه

 !خت یر یهم اشک م او

 شد و در عالم خود فرو رفت.  شی مزار روبرو رهی خ  دوباره

 *** 

 

 

 بود!  امدهین اریام مادرش گذشته بود، و هنوز ک یهفته از خاکسپار  کی

 زدند.  یها سر مبه آن  یادیو پدرش ز اری هفته سات نیا و

 

بود که باران چشم انتظار   دهیاز حدش فهم شی ب یقرار  ی مادرش و ب  یاز چهره دلتنگ باران برا اریسات
 است!  اریکام

 از آشوبه درونه باران را کم کند. ی او بتواند کم  دیشا که

 

🥀🥀🥀 
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 #بارکا 

 

اورده بود را در دستش چرخش   رونی ب  رگاهیهفته از تعم  کیدرست شده در دستش که بعد از  لیموبا
 داد  یم

 پشت سرهم به مغزش هجوم آوردن. دیآن روز که باران را د یلحظه ها و

 د؟ی آ یم دنشینه او گفته بود بعد تتو به د مگر

 که؟  امدی کو؟ ن پس

 دیخواست به او بگو یکه م یبه بهزاد بدهد و حرف  یجواب نکهیاز رفتن باران از خانه بهزاد بدون ا بعد
 زد   رونی از خانه اش ب

 افتاد.  نیزم یشکسته شده رو لیهمان دم چشمش به موبا که

 

 شلوارش گذاشت و   بیر جشکسته اش را جمع کرد. د یها تکه

 خانه آورده بود.  به

 بردش.  رگاهیبعدش به تعم  روز

 رفت! یدانشگاه هم نم یباران ماند و حت  منتظر

 !امدین  یول

 خواست با بهزاد الس بزند؟ یکم شک کرده بود به باران که نکند م کم
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 زد. یم رونینابه جا را ب  یفکرها  نیاز مغزش ا عیسر و

 کرد. یبه او شک م دیوقت نبا چیه

 خورد! یبود و هزار فکر جور واجور که در سرش چرخ م زادیآدم کی

 

 . دیرس نیق یبود و به  امدهیروز گذشت و باران هم ن سه

 ! ستیکرد ن   یکه فکر م یبارانش آن باران که

 . اوردشیب  شیدر خانه بهزاد انداخته که بهزاد برا یرا هم از عمد جلو لشیموبا نیا و

 زد   شیبه موها یداد و چنگ رونیب  یبرا عص   نفسش

 .دشانیزد و کش چنگ

 از باران نبود.   یهفته شده بود و خبر  کی

 لب گفت:  ریز

 ! دمیفهم دشوی_هه! دختره خراب  من نشناختمش! دور، ذات پل

 

 118#پارت 
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 روز گذشت...  چهل

 

 کنار خانه اشان نشست و نگاهش را به کوچه سوت و کور دوخت  یسکو یرو  بر
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 .دی ایاو ب  دیاول کوچه اشان نگاه کرد. که شا به

  زیاز همه چ شهیاو که هم شود؟یبود که مادرش فوت شده؟! مگر م دهینفهم ار یکام یعنی! امدین  یول
 او با خبر بود. 

 صورتش فرود آمدن...!  یبر رو شیاشک ها  یدانست ک   ینم

 

از سر کوچه با دو ، کنار   اریرا پاک کرد و خواست داخل خانه شود که سات شیپشت دست اشک ها با
 . دیباران رس 

 گذاشت و نفس زنان بدون سالم گفت:  شیزنواها ی را بر رو  شیها دست

 برام ، باهات کار دارم. اری آب ب  وانیل هی_برو تو 

 متعجب نگاهش کرد .  باران

 

 سر باال آورد و با اخم اشاره داد به در خانه:  اریسات

 _د  برو. 

 باال انداخت:  یبا همان نگاه متعجبش شانه ا باران

 برات.  ارهیب گمیم ای_االن به در

 . اری_خودت ب

 ! داره برا تو  یچه فرق  ارهی_خب اون ب 

 . اری _فرق داره، برو داخل خودت ب

 تکان داد:  یسر  باران

 _باشه 
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 خواست 

 گفت:  اری که سات خانه شود وارد

 . سایلحظه وا هی_

 و سرش را به سمتش برگرداند:  ستادیا باران

 ه؟ی_باز چ 

 اس؟!_عمو احمد خونه 

 باال گرفت.  یسرش را به عالمت منف  باران

 

 .شمی دارم هالک م اری_اها، زود برو برام آب ب 

 : د یاخم کرد و رو به او توپ باران

 گه؟ی_امر  د

 زد:   ییدندان نما لبخند

 گفتم. ی، اگه بود م ستیکه ن یا گهی_امر د

 به باران زد.  یچشمک حرص درار  و

 به سمتش رفت و داخل خانه شد  یابا حرص چشم غره باران

 سر کوچه ماند. رهی و خ واریداد به د هیبا لبخند تک اریسات 
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 #بارکا 
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 به دست از در خانه خارج شد. وانی افتاده ل نییسر پا با

 

 آب. نمیا دیبگو  اریرا باال آورد و دهانش باز شد که به سات   سرش

 

 و نگاهش در نگاه او ثابت ماند.با بهت نگاهش به او بود !  دیحرفش در دهانش ماس یول

در گوش هر سه آنها اُکو   وانیل  یشکستگ یکرد و پس از آن صدا دنیدر دستش شروع به لرز وانیل
 شد.

 

 در صورت او در حال چرخش بود.  نگاهش

 . کردیاشان نگاه مافتاده به کف آسفالت دم خانه  نییاو شرمنده و با سره پا و

 کنار او دوخت.  اریو تعجب نگاهش را به سات  یگنگ با

 به باران گفت:   یلب ری زد و ز یبا لبخند چشمک  اریسات

 _خوش بگذره بهتون.

 

  اری ازش دور شد و او را با کام عیتکان داد و سر شیدست برا اریاز شوک خارج نشده بود که سات هنوز
 تنها گذاشت! 

 دوخت! اریرو و کام که از کوچه خارج شود با نگاهش او را دنبال کرد و بعد نگاهش را به روبه  یزمان  تا

 .شانن یسکوت ب  یقیاز دقا بعد
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 باران.  یورد و چشم دوخت به چشم هاجرئت به خرج داد و سر باال آ  اریکام

 

 کرد.  یدلتنگ و ناباور به او نگاه م یبا نگاه باران

 شرمنده و دلتنگ!  یبا نگاه اریکام و

 گرفته و شرمنده:  ییلب زد! با صدا  اریکام

 ؟ یبخش ی_منو م
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 #بارکا 

 

 

 او بود.  رهی با همان نگاه گنگش خ باران

 کند؟ی م  یچه؟ او چرا معذرت خواه یعنی

 گذاشت! شی بود که آن شب رفت و تنها باران

 چرا او شرمنده اس؟! پس

 بود   متعجب  باران

 مفرد ، آرام گفت:  ایدانست جمع حرف بزند و  ینم و

 نه من شمارو!  نی منو ببخش  دی_شما با

 بود که چقدر دلتنگش است!  دهیاو تازه فهم یصدا  دنیبا شن اریکام
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 من به قربونت!  یدل گفت: آ در

 گفت!  زیآن روز بود که به او چ شرمنده

 مادرش نشسته بود! یبه بارانش َشک کرد! و باران او ،  آن روزها در عزا که

 

 !م؟یبخشی ... میمنو ببخش  دی_نه! تو با

 کنج  لبش نشست.  یلبخند آرام باران

 تکان داد.  نیی به سمت باال و پا سر

 _آره.. 

 با شدت باال آمد و تا باران به خود بجنبد و حرفش را ادامه دهد ،   اری کام سر

 حل شد.   یآغوش درون

 !اریهم او هم کام دی. به آرامش رسدیچهل روز در آغوش او به اتمام رس نیدر ا اشی آرام نا

 باران را به خود فشرد.  شتریب اریکام

 به او چسباند    شتریباران خود را ب 

 قه کرد.دست دور کمر او حل  و

 

کرد   شیزد ، دست درون موها یابوسه  شی موها یخود قرار داد و رو ینهیس یسر باران را رو  اریکام  
 !ی ...کشدار! پر از دلتنگ و ق ی! عم دیو نفس کش

 

  ری سراز شیهاو اشک دادی فرستاد به ضربان آرام قلب او گوش م شیهاهیباران عطر تلخ او را به ر و
 کرد.   سیرا خ  اری کام راهنی شد و پ
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باز کرد و     اری را از دور کمر کام  شیو باران آرام دست ها شیدر موها دیکش یآرام دست م اریکام
 کرد و زار زد! هیرا چنگ زد و گر  اریکام راهنی پ  بارن یا شیدست ها

 گفت:  اشه یگر انی بغض و م با

 بابام؟ شی ...پ میمنو آج  شی! پشمینموند پ ید یمامانم تنهام گذاشت؟ د یدی... د؟یدی_د

 به خودش فشرد.  شتریسر او را ب اریاش اوج گرفت و کام هیو گرهق هق یصدا 

 

 121#پارت 

 

 گفت:  یکنار گوش او به آرام یخشدار  یصدا با

 ! مامانت...بابات!... همسرت!... دوستت! زتیهمه چ شمیبه بعد خودم م نی_از ا

 رد در آغوش او. ک یهنوز هق هق م ی باران آرام گرفت! ول  و

  یرا به باز   اریکام  ماریب وچاره یرنگش دل  ب   یباال آورد و با چشمان َتَرش، با آن چشمان سبزعسل  سر
 گرفت! 

 دانست!  یچه م یک و

 کس رحم نکرد!  چی به ه ای دن نیو ا روزگار

 بود؟! دهیبر یز یچه چ گریدو د نیا یبرا

کرد! و فقد ترس از شکار شدن داشته باشن   یفقد زندگ   زیچ چیشد مثل پرنده ها فارغ از ه  ی م کاش
 شوند!  ی! شکسته مشوندیها که طمع منه مثل آدم 

 بروند!  ایاز دن دیبا هزار درد و مرض با و
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 و از هم فاصله گرفتن.  دنیپر شانی. هردو در جازدی که نام باران را صدا م ییصدا با

که به آن  یادفعهک یآمد و نگاهش  رونیخانه به ب  اطیاز داخل ح  ایاو را رها نکرد و دردست  اریکام
 و چند قدم عقب رفت.  دیکش  ینیدو افتاد از ترس ه

 

 124#پارت 

 #بارکا 

 

 قفل شده آنها در هم،   یدستها ینگاهش گنگ بر رو ایدر

 .افتاد

 

 بود،  دهیکه لب گز یبه باران یسوال

 نگاه کرد.  

 افتاد.  ری ز سرش باران

 بود.  اشقهی که گردنش در  یطور 

 

 _سالم...!

 که خونسرد سالم داده بود دوخت و سرتکان داد:  یار ینه چندان درهم به کام  یرا با اخم ها نگاهش

 _شما؟ 

 



 بارکا 

231 
 

 باران با خجالت باال آمد و به چشمان خواهر بزرگش نگاه کرد. سر

ن  باران ن گفت:  با م   و م 

 ... شونی...اای_امم...در

 

 و محکم به حرف آمد:  یجد اریکام

مونده، تا   یاگهید یز یمنه!  نفس  منه! جونم وصل  به جونش! چ یخانم، خواهر شما... زندگ  نی_بب 
 بگم؟!

 

 ثابت مانده بود. اری کام یمبهوت نگاهش بر رو ایدر

 !گفت؟یم دی اصال چه با د؟یبگو گری داشت که د یحرف چه

 .شدی راه بسته م مهی ن یول  دیبگو یز یشد تا چ  یباز م دهانش

 

 بود.   دنیدر حال چرخ ای و در اریکام ینگاهش بر رو دهیو لب گز  یچشم ری ز باران

 

 125#پارت 

 *** 

 

  ر یبه باران دوخت و سر ز یفقد نگاهش را با  چشمان  پرحرف یگر یرفته بود! بدون حرف د اریکام
 انداختو رفت! 

 



 بارکا 

232 
 

را بست و پشت سر   اطیدر ح  ایگذشت و وارد خانه شد و پس از آن در  ایبدون حرف از کنار در باران
 باران وارد خانه شد. 

 

 

 : د یتوانست دهان باز کند و بگو باالخره

 ! گفت؟ی م زارویچ نیود تو کوچه داشت اب یک  نی_باران ا

 

 دوخت:  ای نگاهش را به در باران

 چطور بهت بگم! دونمینم  ی_آبج 

 _بگو!

 تا بگم.  مینی_بش

 کاناپه کنارهم نشستن  یرو  بر

 را در دست گرفت:  ایدر یهارا جلو برد و دست  شی دستها باران

 ؟یدیقول م ینگ یکس چی...به ه گمیکه بهت م ییزایچ  نیقول بده ا ی_آبج 

 کرد:  زیچشم ر ایدر

 گهیگفتم که االن بار دومم باشه؟ قولو د یم هیرفتم به بق یم یگفتی که تو به من م ییزای چ ی_من ک  
 بدم؟   یبرا چ
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 داد:  رونیب ن ینفسش را سنگ باران

کف دست  یزاشتی م یرفتی درست م گفتمی بهت م یقبال هر چ سی ن ادتیروزگار!  نیامان از ا ی_ه
 مامان و بابا؟ 

 

 کنه؟!  ریتغ تونهیروز هم م هیآدم تو  یدونی قبال ! م یگی_هووو م

 را تکان داد:   سرش

 . یگیجان بله تو درست م  ای_بله در

 

 : دی کش رونی را از دست باران ب شی دستها ایدر

پسره   نیشدهو ا یچ نمیتند بگو بب  عیزود سر یجواب دادن به من تفره بر  ریاز ز خوادیکارا نم  نی_با ا
 ه؟یک

 

 چیبدون ه  یکم و کاست چیگفت بدون ه ایدر یدر کافه تا امروز را برا اری با کام  شیی از اول آشنا باران
 !یسانسور 

 

که اشک در آنها جمع شده بود نفسش   یانداخت و با چشمان  ریخودش سر ز می خاطرات قد ادی با  ایدر
 کردنش بود گفت:  که در حال خفه  یبا بغض فرستاد و  رونیرا آه مانند ب 

 ...یهمه چ ر ی نزنه ز هویترکت نکنه!  هوی! مثل مال من نباشه  نمی_مواظب باش ا

 

 ادامه دهد و بغضش شکست...  نتوانست
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در   یز یرفت چ  نییپا شیگلو بکی هم مانند او بغض کرد و سر خواهرش را در آغوش گرفت س باران
 را داشت.  ش یالنه کرده بود و قصد زخم کردن گلو شی گلو خیحال خفه شدنش نمانده بود بغض ب 

 بغض گفت:  با

 نداشت.  اقتتوی...خودتو ناراحت...نکن! لی_آبج 

 

 نامرد ،  یخاطراتش با او ادی با  ایدر

 تر شد.  سی ، خ  سشیخ چشمان

 

پرتم کرد!   نشی آشغال از ماش هیچطور مثل   ابونی وسط خ یدون یچطور ترکم کرد؟ م یدونی_م
! نجابتمو ازم  بود  یچ هیاحمق فقد چشمش دنبال  ی  استفادشو ازم کرد ! عاشقش شدم! اون عوض 

 چی بودم ...که حاضر شدم بدون ه اشونهیگرفت! اونم به خواسته خودم! ...اونقدر...اونقدر د
وقت    چیاگه لحظه آخر عمرمم باشه ه دونمیم نویا یباشم...گناه کردم...! ول باهاش یت یمحرم

 !  وقتچ ی!... هبخشمشی نم

چه حسه   یدونیاومد جمعم کرد م ابونی باعث شد اعتماد بابام نسبت بهم بشکنه وسط همون خ اون
در  یرمردی ! و بخواد تو رو به عقد پنهیدختر آشغال بب هیکه بابات تو رو به چشم  هیحس بد ه؟یبد
 همه فکر آبروعن...من...من. ایدن نیکه آبروش نره! تو ا ارهیب

 

 شده بود گفت:  یکه اشک از آنها جار   یادامه دهد و نفسش بند آمد باران با چشمان نتوانست

که گذشتنو مرور نکن ! باعث   ینکن! انقدر اون خاطرات نی توروخدا بس کن! حال خودتو بدتر از ا ای_در
 !ادشونی با  یوقت خوشحال نباش  چیه شهیم

 

 گفت:  دهی بر دهیهق هق و بر با
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…کم قصد گرفتن جونمو  خوره افتاده به جونم…کم هیگذشته مثه  نیاز حال من؟ ا یفهم ی م ی_تو چ
 کرده!

 

 127#پارت 

 #بارکا 

 

 زد و او را از خود جدا کرد.  یابوسه ای در یموها یبر رو آرام

 آب برگشت   وانیل  کیکاناپه خوابوندش و به سمت آشپرخانه رفت و با  یرو  بر

کاناپه سه نفره   یبالجبار چند قلوپ آب خورد و دوباره بر رو ایکرد در کینزد ایدر یآب را به لبها وانیل
 . دیدراز کش

 

 از همانجا نگاهش به باران افتاد.  و

 هم ، یآرام،آرام بر رو شیها چشم

 رفت!گرفت و به خواب  قرار

 

 

او  یبه سمتش حرکت کرد و پتو را تا گردن رو شیشد و پس از برداشتن پتو  ای وارد اتاق در باران
 .دیکش

 

 نشاند.  اشی شانیپ یآرام بر رو یابوسه و
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 سمت اتاقش رفت.  به

 

برداشت و روشنش کرد رمزش که نام   اشی درس زهیرا از گوشه م  لشیموبا دیتختش دراز کش یبر رو و
 بود را زد. اریکام

 

نگذاشت اگر پدرش   اطی محظ احت یبرا یباشد ! ول   اریداشت صفحه بک گراندش عکس کام  دوست
  یافتاد و کار م یو از چشمش م زدیدر حد مرگ کتک م  ایاو را هم مثل در دی فهمی نکرده م ییخدا
 بدتر...!  یبه جاها دیکش

 

 کرد.  ییاش خودنماصفحه  یباال در واتساپ   یرا روشن کرد که همان لحظه اس ام اس  نترنتشیا

 

 اخم نگاهش به شماره ناشناس افتاد.  با

 را باز کرد:   امشیپ متن

 _سالم باران خانم! 
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 گر؟ یلب تکرار کرد. او که بود د  ریرا ز  امیمتن پ  گریتعجب چند بار د با
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 کردن: پیکرد به تا شروع

 _سالم...شما؟ 

 

 شد!  نیموقع س همان

 بود.  یوئ یدیکمک درهم رفت و فرد در حال ارسال وکم شیها اخم

 

 بازش کرد.  عیآمد...سر  شیکه برا ویدیو

 

 چه بود؟  گرید نینگاه کرد ا پی و با تعجب به کل دنیباال پر شی ابروها

 کرد  پی با اخم تا باران

   ؟یهست  یشما ک ؟یواسه من فرستاد هیچ نی_ا

 

 ...پی شد! و بعد فرد در حال تا نیس

 دلشکسته! ی  خدا بنده  هی_فکر کن 

 

 کرد:   پی فرد باز ماند و تا نیا یی باران از پرو دهان

 ؟یکرد  داینداره؟! اصال تو شمارمو از کجا پ یخدا اسم بنده  نیا انای_اح

 ارسال شد. شیبرا  یشد! و بالفاصله جواب نیس
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 بنده خدا.  نی_تو فکر کن اسم نداره ا 

 

 کرد:   پینشست و تا اشیشان یپ  انیم یز یر اخم  

 ؟ یآورد ری _آقا احمق گ

 اس نده. گهیبنده خدا... د 

 

 شدنش توسط فرد، نیو س  امیبعد از ارسال پ  و

 کرد... که باران بالفاصله بالکش کرد. پیشروع به تا یوقت

 

 داد و از آن  امیکه به او پ یااز شماره آن

شروع   اهیهمان عکس س  یبر رو یاقلب شکسته ییهوکه یبود و  اهیکه فقد نصفش عکس س   یپیکل
 کرده بود.  دنیبه تپ

 

ان شماره  کرد و هم دنیشروع به لرز لشیاز بالک کردن فرد نگذشته بود که موبا هیثان  کی هنوز
 کرد.  ییخودنما  شیناشناس بر رو

 

 تماس را وصل کرد.  یناگهان  میتصم کینه! در   یرد بزند ول  خواست

 

 را کنار گوشش گذاشت.   لیموبا و

 گفت:  دی با اخم و ترد  دیبه گوشش رس لی فرد در پشت موبا یخنده  یصدا
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 _شما؟ 

 

   129#پارت 

 #بارکا 

 

 .دیبه گوشش رس لی گرفته فرد از پشت موبا یصدا

 _منم!

 

 آشنا بود:   شیصدا چقدر برا نی! اافتیشدت  اخمش

 ؟ یهست ی_تو ک

 خشدار همان فرد.  یو بعد هم صدا ق یعم یهاسرفه یصدا

 

 !... همون بنده خدا.گهی_منم د

 

 باال رفت  شیصدا  یعصب باران

ام رژه نرو،  من اعصاب رو اعصاب نداشته ستمین ینه؟ من آدم شوخ و صبور  ای  یهست یک  یگی_آقا م
 !!!!!  کنما ی معصابم ندارم قطع م

 

 زد. سرفه انشیکه م یاخنده  یصدا  دوباره
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 جان... قربون اون اعصاب نداشتت.  ی_ا

فرستاد چشمان باران از تعجب در آمده بودن و فرد ادامه  شیبرا لی از پشت موبا یپس از آن بوس و
 داد:

 

 ! ی_منم کام

 

 داد زد.  یبود؟! باران عصب اریکام نیا

 .ی_ دعا کن دستم بهت نرسه آقا کام 
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 #بارکا 

 

 اش.گرفته  یبلند شد و پس از آن سرفه خشک و صدا لیدر پشت موبا اریکام یخنده

 !رسهی..بهم م...االن.نی_دستت که ....هم

 

 نگران گفت:  باران

 ! یکنیسرفه م ی! االن چرا دار ؟یبود نجا یا شی ساعت پ  کی نیتو که هم  ؟یخوب اری_کام

 

 : گشتی آمد و دوباره بر م  ینفسش بند م اریکام
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 تونم.! دم در خونهرونی ب  ای_ ب

 متعجب گفت:  باران

 !دم؟ی، همو ند شی ساعت پ کی نی_مگه هم

 _تو فکر کن دلم تنگ شد برات!

 !امی_صبر کن...االن م

 

غرق   یا یبه در یرفتن از خانه نگاه   رونیبه سمت در خانه رفت قبل از ب  شی لباسها  ضیاز تعو بعد
 خواب کرد. 

 

 از خانه خارج شد. اشی شانیپ دنیسمتش حرکت کرد و پس از بوس به

 

 

  دیدر د یرورا روبه   اری کام  قایرا باز کرد که دق اطی ح در

 و چند قدم عقب رفت!  دیاز ترس کش  ینی او ه دنید ییهویاز  و
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 خانه شد و نگاهش را به او دوخت:  اطی نگران وارد ح اریکام

 ؟ ی_خوب 
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را در دست گرفت و صورتش از درد درهم   شیو  انگشت پا  نیزم یسر تکان داد و نشست رو باران
 رفت. 

 

 نشست و با اخم گفت:  شیزانوها یبر رو  شیروروبه  اریکام

 ؟ یبزرگ بش یخوایم یات...  کبچه گونه یکارا نیبا ا ینگاه خودتو ناقص کرد  ای_ب

 درهم شده گفت:  یبا ابروها باران

 نبود؟  اریبه اسم کام  یکس  ر  یبال که سر من اومد تقص نیا انای_اح

 

 به چشمانش زل زد و سر جلو برد: یعصب  اریکام

 منه؟ ری تقص  یگیم یعنی_

 سر تکان داد:  باران

 _اهوم.

 کرد:  دتیبا نگاهش باران را تهد اریکام

 منه نه؟؟؟ ری ! تقصهیک ریاالن تقص دمی_نشونت م 

 باران گذاشت.  یشانیپ ی جلو برد و تا باران خبردار شود لب بر رو سر

 

 چشم بسته نگاه کرد.  اریگرد شده به کام یچشمها با

 فرو رفتن! شانیمدت دور نیپس از ا ینی ریدر خلسه ش  و
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از پشت سرشان آنها را از آن حس   یکس یچشمانش نشاند همان لحظه صدا  یرو  یگر ید ی بوسه
 پراند!   نیریش

 

 132#پارت 

 

 کاراس؟  نیجا ا  نجای_ا

 

 نگاه کرد.پشت سرش  یاینگاه کرد که سر برگرداند و به در اریگرد شده به کام یبا چشم ها باران

 

 ت. که کنار رف  اریکام

 انداخت!  ری افتاد و با خجالت سر ز ایدرهم در یهانگاهش به اخم   باران

 

 : دیبا اخم دست به کمر زد و رو به باران توپ  ایدر

  نیآقا پسر تو ا نیاشاره کرد( با ا اریمن اگه بابا بود ) با چشم و ابرو  به کام یجا ی_ د  تو فکر نکرد
  نیتو هم دیبری جا تو خونه سر دوتاتونو م  نیهم یعل  یبه وال کرد؟یم کارتونیچ  ندتونیحال بب

 !کردی خاکتون م  اطمیح

 

 باال رفته گفت:  یابرو یبغل زد و با تا ر ی را ز  شیدستها اریکام

 خواهر زن؟   یمارو نجات بد ی ! شما نبوددیبریسرمونو م دیکه بفهم  رنی_گ
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 رفت.   اریبه کام یاچشم غره ایدر

 .ستمی_من خواهر زنت ن

 زد:  یی لبخند دندانما اریامک

 ! یشیم ی_به زود

 

 ! اری به کام ایدر یبازهم چشم غره  و

 

 نگاهش کرد  یبا همان لبخند دندان نما سوال اریکام

 ! ؟یکنی نگاه م نطوریارث پدرتو خوردم ا ؟هی_چ

 . ارمی ! دمار از روزگارت در میخواهرمو گول زده باش نمی به حالت اگه بب یبه حالت وا ی! وای_نه نخورد

 

 دیگویو با اخم م کندی به باران م رو

 . نمیپاشو بب  ؟ی_تو چته غش رفت

 

 تا بلند شود.  کندیدست سمت او دراز م و
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 .شودیمبلند   نیو به کمک او از زم ردیگیدست خواهرش را م باران
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و حاال   کردی او را ببوسد انقدر سرفه م نکهیل از ااست؟ چرا قب بوسه انقدر سرحال  نیبعد ا اریکام چرا
 نبود؟  یپدرد یپ یهاو سرفه  گرفتهیو صدا یحالی از ب  یاصال اثر 

 

 .گرداندی خورده بود رو از آن برم  اریکه از کام یدرهم از ، رکب یاخم ها با

 

 ر یبا نگاه معنادار او که هزارتا حرف پشت آن بود، خجالت زده سر ز دوزدیاخمو چشم م یایبه در و
 .اندازدیم

 

 بگم؟  یچ هی_ اجازه هست 

 کنند. ینگاهش م  یو سوال  شودی دوخته م اریهردو همزمان به کام نگاه

 کند. یآنها رد و بدل م  یهر دو نیب  ینگاه اریکام

 

 . شودیم ی جد یافهپس از سر  و

 دارم! ازیانجام بدم که به کمک شما ن یکار  هی خوامی خانم من م ای_در

 

 .کندی نگاه م ار یشده به کام یحرص باران

 

 اندازد؟ی هم به  باران نم ینگاهمه یو ن کندی انقدر به او توجه م دیرا د ای در یوقت چرا
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 سر تکان داد:  شیهابا همان اخم  ایدر

 ! ادیاز دستم بر م ی ... چه کمکدیی_بفرما

 

   شودیکه همان لحظه در خانه باز م  دیبگو  یز یتا چ کندی دهان باز م اریکام

 

 !شودیوحشت زده به در دوخته م  اینگاه باران و در و
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 کنن.  یشوکه زده به احمد نگاه م هردو

 شود.  ی م اری و با همان نان سنگگ در دست نگاهش معطوف کام شودی اخم وارد خانه م با

 : کندی جا مجابه  یرا کم اشی ته اسکان  نکیع

 ؟ی ستیدخترم باران ن یتو هم دانشگاه نمی_بب 

  ستدیای و کنارش م شودی خواهرش م ک یلرزان نزد باران

 

 حرف احمد:  دییبه تا دهدی سر تکان م  اریکام

بودن  ومده یوقت بود که ن یل یخ شونیدخترتونم! ا یدانشگاهمن هم نی_بله جناب! درست گفت 
از   ییهوی  دادیم تی که انقدر به درس اهم یعقب مونده بودن دختر  زاشونیدانشگاه و از درسا و چ 

  انیچرا دانشگاه نم نمیآدرس خونتونو بلد بودم اومدم بب  نکهی! و ابهی بشه عج  بیدرس و دانشگاه غ
 .یاهر ط یآقا گمی م  تیناراحت شدم! تسل  یلیمتاسفانه خبر فوت همسرتونو بهم دادن و خ که
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 فرستاند  رونیو باران همزمان نفسشان آسوده ب   ایاز لرز تن باران کم شد و در یکم

 باران با اخم سرتکان داد: پدر

 دانشگاه انشاهلل.  ادیم گهی_ممنون...باران هم تا چند وقت د

 _نه!

 و گفت:  دیپشت سرش کش یدست اریثابت ماند و کام اریکام یسه نگاهشان بر رو  هر

اش صحبت کنن ! گفتن نامه انیو پا شی لیالتحصبا دخترتون درباره فارغ  خواستنی م ی_استاد نادر 
ام نامه انیمشکل واسه پا  یسر  هی برم دانشگاه  خوامیمن االن م نکهیو ا ندشیبب    دیهر چه زودتر با

 دیدونی نم و صالح  دیدیدخترتونو همراه خودم ببرم هوم؟ اگه هم اجازه نم  دیخوای دارم اگه م
 ! دشیخودتون فردا ببر

 

چرا امروز انقدر اصرار داشت که او    گفت؟ی او چه داشت م کردنی را نگاه م  اریمتعجب کام ایو در باران
 را با خود به دانشگاه ببرد؟

 سرتکان داد و رو به باران گفت:  احمد

 برو!  تیامروز با هم دانشگاه یخوایبه درس اگه م شهی_دخترم موضوعت مربوط م

 

 و آهسته گفت:  ری سر به ز باران

 _باشه بابا. 

 

#BARKA 
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 زد   رونی ب اریبا کام   شیلباسها ضیبعد تعو باران

 را کاله بگذارد!  هیبلد بود خوب سر بق اریکام عجب

پسر   نیتر از امظلوم و ساکت و مثبت  کردی فکر م شناختی او را نم  یکه هرک زدی حرف م یطور  اصال
 مارموز!  یا دیکشی ! از بس که خوش زبان بود! با زبانش همه را سمت خود مستین

 

 هنوز! شمیپ قهیمن االن تو شوک چند دق اری_کام

 _چطور؟ 

قشنگ  میبود  ای اگه منو در یرو جمع کن یهمه چ یکه تو تونست یکه بابا وارد شد تا زمان یی_از اونجا
 .میشدی مرسوا 

 

شدن و با    یآنجا همراه هم خارج م  یهمان طور که از پس  کوچه ها اریکردن و کام  یحرکت م ادهیپ
 گفت:  بی در ج یدستها

 فقد...  یقبول نکن دیبگم! شا  یچ هی_باران 

 : دیگوی شده م زیر یهاو با چشم زندیحرفش م  انیحرفش را به اتمام نرسانده باران م هنوز

 ! اریکام نمیبب سای_وا

 : دیگو یکرده م زی در چشمانش چشم ر رهی کند و خ یو باران سر بلند م شیروروبه  ستدیا یم اریکام
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از  یصدات خشدار بود االن کو اثر  ویکردیخوب سرفه م ین یمنو بب نکهیقبل ا قهی _تو تا دو دق
 ! س؟ی خشدارت ن یهات و صداسرفه

 

درشت شده در همان حال   یافتد با چشم ها یو به سرفه م کندی م  ریگ شیآب بزاقش در گلو اریکام
 : دیگو یم

 سرفه ها و صدام!  نیا دهیبهم دست م ییهوی_خب من 

 

 136#پارت 

 

 !یفهماند که خر خودت یبه او م شی با چشمها باران

 

 زد و گفت:  ییلبخند  دندون نما اریکام

 ! میداده بودم اصال نشناخت ری! تازه صدامم تغینگرانم بش کمی خواستمی_خب م

 

 ؟!دانشگاه  یببر  یخوای وقت صبح م نی...فقد چرا منو ا می_باشه بابا ما نگرانت شد

 که استاد کارم داره.  یگفتیبه بابا دروغ م یداشت دونمیم

 

 : دیگو یم کندی گرداند و همان طور که شروع به راه رفتن م یسرش را از او بر م  بیدست در ج اریکام

 دانشگاه بهت بگم! میتا برس  ای_ب
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 : رساندی بلند خود را به او م یدهد و با قدمها یسر تکان م باران

 . شنومی _خب بگو! م

 : دیگوی به رو به رو م   رهیخ

 ! میتا برس گمیو بهت نم  االن ببرمت دانشگاه خوامیدارم که م  لیدل هی! من یگ ی_آره تو درست م

 

 ! گهی_َاهه بگو د

 ! گمی_نم

 : ردیگی کشد و رو از او م  یاخم در هم م باران

 !میحرف بزن  گهید زیچ ه ی_خب باشه...درمورد 

 

 . کندی دست خود م ری و دست او را اس بردی دست جلو م اریکام

 ؟هیدرمورد من حرف بزن! نظرت درمورد من چ ای شنوم! اصال ب یبگو! من م یدوست دار  ی_تو هر چ
 ؟ یداشت یچه حس یدیروز که منو د  نیاصال اول

  

 به خود گرفت و گفت:  یبا لبخند حالت تفکر  باران

 فکر کنم! کمی_اممم...مم بزار 
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 :دیگوی باران م دارنیطور که قدم بر م  همان

 

واست مهم   یچ یکه ه یعار  یپسره خوشگذرون و ب  ه یکردم  یفکر م دمتیبار که تو کافه د نی_اول
شدن به دخترا   کیکارا و نزد نیکه داره خودشو با ا یر یپسر فق  هی کردمی! از سر و وضعتم فکر م سین

نطور  یدر اصل اصال ا  ی...ولیخوشگذرون  ی...دخترباز کردمی ...فکر ...فکر مکنهیم  یعقده هاشو خال
 .ینبود

 

 :دهدیدهد و باران ادامه م  یگوش م شیدر سکوت فقد به حرفها اریکام

 ! هیمـثل بق یکن یبا منم باز  یخوای گفتم م یشدیسبز م یو سر راهم ه دمتی_تو دانشگاه که د

 

اسم اون حسو   دونمی...اصال...اصال نمدادیبهم دست م ی حس هی یشدی م کیهر روز که بهم نزد  یول 
  میتازه تموم تصورات قبل یهست ی گفت تو ک  رحافظیام ی وندمت و وقتاز خودم ر ؟یچ زاشتمی م دیبا

  یم کردجاشونو تو ذهنم پر  زدی ها از تو برام ماون موقع رحافظی که ام ییرفت و حرفها  ادیازت به 
تو   شی و اصال تو ساخت و سازشم نقش اصل یکمک کرد یلیدانشگاه خ نیا ری گفت که تو برا تعم

 بزرگه،   یلیو دلت خ  یکن  یفقراها کمک م ریبه فق یبود

حرفاشو گوش   ین یکه تا صبح بش  رنهی انقدر خوب حرف م هیمرد خوش اخالق  یل ی گفت خ یم شهیهم 
 هاو من اون موقع  یشینم ریس یبد

 !!نمت؟؟؟یبب   بار هیکه  شهیگفتم م یفقد م زدیحافظ م  ریکه ام ییحرفها از

 

 خنده ادامه داد:   با

 بود که همش دنبال خودم بود.  یآقا همون نگو
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 زد و گفت:  یلبخند  چهی هم نم اریکام

 تصورات نسبت به خودم بدونم!  هیخوام از بق ی_ادامه بده م
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 کند :  یکولش جابه جا م یبر رو یرا کم  فشی اندازد و بند ک یم  ریسر ز باران

 شروع کرد به زدن برات،   یطور  هیقلبم  یزد اریهارو جلو ساتاون روز اون حرف  ی_خب وقت

 خواستم بازم احساسمو قبول کنم! ینم  یول 

 !خورم؟یگفتم به دردت نم یبارها بهت م  ادتهی 

 

 حرف او و باران ادامه داد:  دییدهد به تا یسر تکان م  اریکام

 خودش،   نهی_گفتم بزار چند وقت باهاش باشم بب

بازم  یول د،یلرزی باهات بودم هر روز دلم برات م  یوقت   یخورم ول یکه من اصال به دردش نم 
 شده بودم که درس و دانشگاهم فراموشم شده بود!  ری انقدر با تو درگ کردمی احساسمو قبول نم

تو کمکم   ی! و وقتدونستمی رم خراب شد تو رو مقصر مرو س ای بدم دن  لیتحو انممویقرار شد پا یوقت و
   یل یخ یکرد

همون موقع دم  میدعوا راه انداختم و از هم جدا شد یالک زهیچ هیاون روز  سر   یبودم...وقت خوشحال
برات   یلیسمتت همون شب دلمم خ  امیب گهید شدی روم نم یشدم ول  مونی...پشیکرد اماده یخونه پ
اون بهم   و بعد چند هفته به مامانم گفتم ماجرامونو  نکهیداشتم تا ا یاحساس بد هیاصال  زدی شور م

  ویازش معذرت بخواه اون تو رو با جون دل دوست داره کس ششیگفت برو تتو رو کامل کن و برو پ
 ! ینجور یا یکن ینم دایپ گهید
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  یداشت وقت  یبی غر بوی رفتار عج هی ...اصال سی ن ادمیبود   یچ  یروز رفتم خونه دوستت اسمش چ اون
 زنگ خورد... میگوش  رونیتتو رو کامل کرد از خونه که اومدم ب

 

 و بغض ادامه داد:   یناراحت با

 

 همونجا انداختم و با دو خودمو رسونده بودم خونه.  مویگوش  دمیخبر عمرمو شن   نیدادم و بدتر جواب
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و  ستادیو باران هم متعجب مثل او ا ستادیبه او زده بود ا ییآن روز که چه حرفها ادی با  اریکام 
 نگاهش کرد. 

 

آن را به   یکشد با شرمندگ یم رونیباران را از آن ب  لیو موبا کندی کاپشنش م   بیدست در ج اریکام
 . ردیگی سمت باران م

 

 و در دل خود گفت: حتما بهزاد به او داد نه؟ کندی نگاه م لشیمتعجب به موبا باران

 

 بود.   اری که شکسته بودش حاال سالم در دست کام یلیبامو

 

 : کندی نگاهش م یکشد و با خوشحال  یم رون ی او را از دست او ب 
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کوچک بود تو دستم بود  یلمس هیبابام که    یمیقد یماه گوش کی نیواسم ا شی که آورد یمرس ی_وا
  لیو گذاشتم رو موبا لیموبا نیداشتم که اون روز دوتاشو نزاشته بودم رو ا  مکارتیخداروشکر دوتا س 

 . یکام  یمرس یبابام اون خطمو ، وا

 

  یطرف و آن طرف پرت م نیرو  را به ا ادهیپ یهازه یسنگ ر شیبود و با پا ریشرمنده سرش ز  اریکام
 کرد: 

 انم؟ بار یبخش  یبهت بدهکارم منو م   یمعذرت خواه هی من  ی_راستشو بخوا

 

 ؟ی ای _چه معذرت خواه 

 

بودم که  دهیفقد د لتویو موبا نییمنم پشت سرت اومدم پا  یرفت  ی_اون روز منم خونه بهزاد بودم وقت
 ؟بانو  میبخش یتو ذهنم شکل گرفته بود م یبرداشتمش و فکر بد

 

 140#پارت 

 

 زده گفت:  رتیمتعجب سر تکان داد و ح باران

 

 ؟ ی_تو ...تو ..اون روز اونجا بود

 

 : دوزدی و با چشمانش نگاه به چشمان  او م  آوردی سر باال م اریکام
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 _آره بودم. 

 

 !دمت ی_پس چرا من ند

 

 ! دنمیمنم نخواستم ناراحتت کنم با د مین یبب یخواینم گهید ی_چون تو گفت

که برام   یز یگفتم بزار سوپرا یخوشحال شدم ول یمن کل شی پ یایبعد تتو قراره ب  دمیفهم  یکه وقت  
شده و تو    یاومد در خونه و گفت چ  اری که سات روزیازت نشد تا د یخبر  گهیخرابش نکنم که د یداشت
 ! متاسفم واقعا. یمنتظر من بود یلیخ

 

 سر تکان داد و بحث را عوض کرد:   بی عج یبا حال باران

 به خطم؟  یاون شماره خطه خودت بود که زنگ زد ی_راست

 

 گفت:  ی با اخم و ناراحت اریکام

 نه؟  ای به خاطر خطام   میبخشی _بحث و عوض نکن بانو! بهم بگو م

 دهد:  یسر تکان م باران

 !دمیاز ته دلم هم بخش دمی_اهوم بخش 

 

 زد:   یلبخند  محو اریکام

 ! یا_قربون اون دل  بزرگت برم که انقدر بخشنده
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واقعا از خدا ممنونم که تو رو سر راهم سبز کرد دوست دارم عشق دلم ...دوست دارم تا آخر عمرم   
 !!! دی که خواهم کش  ینفس  نیدوست دارم تا آخر

 

 زد و گفت:  یلبخند خجالت زده ا باران

 تا ابد بمون برام.  ییآقا نطوری_ منم هم

 د یچشم بست و با شوق خند اریکام

 فت: با لبخند در دل گ  باران

 " ییآ یمادرم از ته دل م ی" تو مثل دعا

 

 141#پارت 

#barka #narges.s 

 

 

 دوخت:  اریاش را به کام یباران نگاه سوال دنیدانشگاه که رس به

 چرا؟ نجایا یمنو آورد ؟ی_نگفت

 

 زد:  ییلبخند دندان نما  اریکام

 داخل!  میاالن بر یفهمی گفتم خودت م ؟یمن بهت گفتم چ زمی _عز
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 کند:  یم تیو همراه خود به داخل هدا کشدی باران را م دست

 .ینکن زشته تو دانشگاه دستمو گرفت اری_کام

 

 . رمی! دوست دارم دست زنمو بگیزشته؟ زنم  شی_چ

 

 شود. یم دهیدستش کش  اریو همراه کام گزدی لب م  باران

  

 دوزد. ی ف شلوغ مرسن باران نگاه متعجبش را به دور و اطرا یدانشگاه که م یوسط محوطه  به

 

 . دیگو یکنار گوشش م یز ی شود و چ یم  اری کام ک ینفر نزد کی

 

 شده ان؟  وانهید هان ی: امروز اد یگو یدر دل م باران

 

 کند  یدانشگاه نگاه م یهم به بچه ها باز

 

 افتد یم اریشود،  نگاهش که به کام یفشرده م  اری دستش توسط کام 

 افتد. یدر دست دارد م یدستش که دست گل  کوچک  یکیآن  یتعجب نگاهش بر رو  با

 

 ، نگردی را م  اری کام یسوال
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 : رد ی گ یآورد و دسته گل را به سمت باران م یدستش را باال م  اریکام 

 تو!  یبرا نی_ا

 

 کند.  یم  یو تشکر   ردیگ یمتعجب و با لبخند دست گل را از دست او م باران

 

جمع شده اند  زی چ کیکه دور  ی تیبه وسط آن جمع شود و یم دهیکش ار یدستش توسط کام دوباره
 کند.  یرود متعجب به آن وسط نگاه م یم

 

زند و باران باز هم متعجب و   یزانو م شی پا یجلو  ارینکرده اطرافش را که کام  لیو تحل هیتجز هنوز
 گنگ است.

 

آنها   یآورد نگاه همه با ذوق و شوق  بر رو یم رونی را ب یکند و جعبه ا یدست در شلوارش م اریکام
 ثابت مانده!

 

 حلقه است!  یکند نگاه باران متعجب و گنگ بر رو یباز م  اری جعبه را کام در

 

 بانو؟  یکنی _با من ازدواج م 

 

 دهد. رونیو بازدم بدم  یتواند به درست یشود. نم یباران حبس م ینه یدر س نفس

 کند. یرا نگاه م اریو کام گذاردی دهان م یده دست جلوکه اشک در آنها جمع ش یبا چشمان  
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 شود.  یدختران دانشگاه بلند م  یو شاد غی ج یصدا

 . گهی_بگو بله ...باران بگو آره د

 

 کند.  ی را نگاه م اریفقد کام یچشمان اشک با

 

 کند به چشمان عشقش زل زده است! یم دادی در آن ب یکه اشک شوق و شاد یبا چشمان اریکام

 

 

 کند:  یو خجالت زده زمزمه م آرام

 _بله!

 .زندی برق م  ار یچشمان کام یاهیثان

بارد حلقه را در دست   یکه از آنها از عشق و احساس ستاره م یو چشمان   یشود و با خوشحال یم بلند
 دهد:  یباران جا م

 حلقه تا ابد تو دستته عشق من!  نی_ا

 . زمیری به پات م   ارویوست دارم...دند یل یخ  یلیخ 
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 دختران بلند شده یو شاد غی دست زدن و ج یصدا

اش   یچند استاد درس یتک تک بچه ها در حال گردش است که نگاهش بر رو ینگاهش بر رو باران
ها هم  نیکند ا  یزدن نگاه م یدست م شانیکه برا یگرد شده به استادان یماند با چشمان یثابت م 
 بودن؟!

 

کرد را دنبال کرد که نگاهش به   یکه نگاه م ییجا ری مس اریاندازد کام یم ری با  خجالت سر ز رانبا
 تکان داد. شانیبرا یاستادها افتاد دست

 

 کنن  یبلند م شانیدست ها یرا بر رو اریشوند و کام یاو م کینزد اریاز دوستان کام چندتا

 کنن ی پرت م نییبه باال و پا 

 ! ستیامروز چه روز 

 

 باشد! یو خوش  یپر از شاد  شانیبرا  نطوریا شهیروزها هم  کاش

 

 نکن.  غیکس در چی خوب را از ه یهاروزها و لحظه نیا ایخدا
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 دانشگاه پخش کرد. یبچه ها  نیب  اری کام یو شربت  ین یریکرد ش  یاز او خواستگار  نکهیاز ا بعد
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 از دانشگاه خارج شدن.  اری انداخته دست در دست کام ریسر ز باران

 

 شوند  یاز دانشگاه خارج م  نکهیاز ا بعد

 

 : د یگو یکند و م  یم ار یباران رو به کام  

 ار؟ ی_کام

 

 : دوزد  ینگاه به چشمانش م اریکام

 _جونم؟ 

 یج و خواستگار از ازدوا یمن حرف  یل یمگه قرار نبود تا فارغ التحص ؟یانجام داد نجایکارارو ا نی_چرا ا
 ؟نباشه 

 

  یلیو سه روز بعدش جشن فارغ التحص سی ن میلی_عشق من... مگه فردا من جشن فارغ التحص 
کنم و بعد  ویخواستگار گهیروز گفتم بزار امروز د  نی کردم برا ا یخودمو آماده م دیتوعه؟ پس با

 کنم هوم؟ یخونه در حضور  پدرت ازت خواستگار   امی فرما بشم ب فیتشر

 

 بگم مگه؟  تونمیم  یرفت چ یانجام داد  گهید _ خب

 

 امشب خونمونم نشونت بدم! دی_خوبه پس با

 با من! یای ب دیامشب با  
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 گرد شده گفت:  یبا چشم ها باران

  ؟ینداز ی دستم م یدار  اری_کام

 ؟یمتوجه ا زارهینم  بابام

 

 بهانه بتراش! هی_زنگ بزن 

 . یخواستم خونه رو بهت نشون بدم که دعوامون شد و تو رفت  یومد یاون دفعه باهام ن 

 

 ... ی_ول

 االن زنگ بزن.  نی هم یول یب  ی_ول

 هنوز هوم؟  یکه بد بشه ها؟ نکنه منو نشناخت گمیم یچ هی زنمی وگرنه خودم زنگ م 

 

 سر تکان داد:  باران

 _عه باشه. 

 

جشن فارغ    گهیبابا دو روز د ییکه با پدرش گرفت و گفت: وا یآورد و بعد از تماس یرا در م  لشیموبا
خونه اش برا تموم کردنه  رم ی؟ امشب مهم انجام ندادم دوستم فاطمه بود یچی ه مهیلیالتحص

 . انامهیپا

 

 دادم؟  لیناممو تموم کردم و تحو انیوقت نداشتم، پا  ی_بابا جان مگه تو اون روز بهم نگفت
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 و به دروغ ادامه داد: دیلب گز باران

اجازه  گهیباشه منم مجبورم کامل کنم د  دیپروژه همراهش با هیگفتن  یدادم ها ، ول لی_بابا جان تحو
 هس؟

 ؟ بگم مگه تونمیم ی_باشه بابا من چ

 ! یبا یبوس با یی عاشقتم بابا ی_مرس

 

 کرد و گفت  یخنده ا احمد

 _خدافظ قشنگم!

 

 رفت.   اریقطع کرد به سمت کام  نکهیا بعد

 

 . میقرض گرفتم بپر سوارشو بر اوشویس  نی_ ماش

 

 سر تکان داد:  باران

 _باشه! 

 

 به راه افتاد.  اریدانست کجاست با کام یکه نم  یشدن و به سمت مقصد  نیماش سوار

 

 144#پارت 
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برگشت تا از آشپزخانه خارج شود که   ییظرفشو نکی کردن س زی ظرف ها را شست و پس از تم ایدر
 .دیپدرش را در چارچوب در د

 

را به   گرشیقلبش گذاشت و دست د یدستش را رو ک یو   دیاز ترس کش ین یاو ه دنید ییهوی با
 داد.  هیتک نتیکاب

 

 ترس نگاهش را به پدرش احمد دوخت.  با

 قدم جلو آمد و اسم دخترش را صدا زد.  کیبا غم  احمد

 ا؟ ی_در

داد  بدنش   هیتک   نتی به کاب شتریاز ترس خودش را ب ایتر شد و در کیبه دخترش نزد گریقدم د کی و
 به لرز افتاده بود و با استرس و ترس و چشمان پر شده از اشک به پدرش نگاه کرد: 

 _بابا؟ 

 

 ! یهمان رنگ مشک قایثل همسرش بود دقنگاه به چشمان دخترش دوخت رنگ چشمانش م احمد

 دخترش!  ایهمسرش بود، در هیشب  اصال

 

 به آن چشمش نگاه کرد با غم زمزمه کرد:  ایچشم در نیا از

مرد  همسنه  هی_دخترم منو ببخش بخاطره تموم اون روزا که عذابت دادم! ببخش که تو رو به عقد 
نکردم،   تیپدر ازت حما  هیخراب بشه و مثل حد حالت     نیخودم در آوردم ببخش که باعث شدم تا ا

 برات کردم! نیروزگارو تلخ تر از ا نطوریببخش که ا
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 ببخش که اصال توجهم نه به تو بود ،و نه باران!   

 

 . افتیکرد و تا چانه اش امتداد  دایراه پ ایچشم در  یاز گوشه  یاشک قطره

 

 آمدن. یاز چشمش فرود م  یگر یپس از د ی ک یکردن و  دایراه خودشان را پ  شیها اشک

 

 داد.   یپناهش را در بغلش جا ی را باز کرد و دخترک ب شی دست ها احمد

 

 اش اوج گرفت  هیپدرش گذاشت و  گر یشانه یسر بر رو ایدر

 با بغض گفت:  کرد  یم هیبا صدا گر 

 ؟ی... چند...چند ساله نه منو ، نه بارانو بغل نکردیدون ی_بابا م

که فقد دنبال....دنبال عشقو محبت   ؟یبهمون محبت نکرد ؟ینکرد تی چند ساله ازمون حما یدونیم
 ...روز افتادم.نی... بود...که به انی...انیبودم به خاطر ا گهید یاز طرف مردا

 

 

 بعدش نه...! ی...ول یکرد تی و ازمون حما یبهمون محبت...کرد  یبابا تو فقد بچگ 

 

دلش با هق هق ادامه   یساله و عقده شده بر رو نیچند  یرا بزند حرف ها شی داد تا حرف ها جان
 داد:
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..کتکم ی..کر...دیم رمی ...شب و روز تحـق یجمعم کرد ابونی_همون ...همون روز که وسط...خ
 ...ی...زدیم

 

 و دخترش را سفت در بغل گرفته بود... گریآمد بود د احمد هم در اشک

 

 به دل نگرفتم ازت!   نهیمن ک  ی_ول

  نیبرا هم  یو  هست یدوست داشتم! بابام بود ی...ولومدیموقع ها بدم م  ی...درسته ازت بعضدرسته
به خا...ط..طر اون  یمنو ببخش دی تو با ؛ییبابا یخواست ی م  موی! خودت خوب دمتیهمون...روزا بخش 

 کارام! 

 

 

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 دوخت:  اریترمز زد باران نگاه متعجبش را به کام  ییالیو یاخانه یرو روبه

 کجاس؟  نجایا اری_کام

 

 !یفهم  یاشو م ادهی_پ

 شدن.  ادهیپ

 در خانه را باز کرد.  دیجلوتر رفت و با کل اریکام 
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 به باران کرد:  رو

 . ارمیب  نویتا من ماش   اطیبرو تو ح   ای_باران ب

 

 شد.  اطیسر تکان داد و به سمت خانه رفت وارد ح باران

 

 را خاموش کرد.  نیبرد ماش اطیرا به داخل ح  ن یماش  نکهیشد و پس از ا نیسوار ماش اریکام

 شد.  ادهیپ و

 سمت باران رفت.  به

 را کاووش کرد. اطی کل ح  شیباران با چشم ها 

 وسط باغچه کاشته شده بودن.  ییبایز یبلند و گل ها  یدرختها

 چه خوشگله! نجایا اریکام ی_وا

 زد:  یلبخند اریکام

 خونمونه.  نجایبانو! ا رسهی تو نم  ی_به خوشگل 

 

 145#پارت 

 

 دوخت.   اریزد و نگاهش را با عشق به چشمان کام یهم متقابال لبخند  باران

 

 : دیهم با همان لبخند به چشمانش نگاه کرد آرام سر جلو برد که باران سرش را با اخم پس کش اریکام
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بعدش هم پدرم خواست   کی نیا ی_فکر نکن اتفاق صبح رو فراموش کردم! آبرومو جلو خواهرم برد
 .گهیبفهمه د

 پنچر شده گفت:  اریکام

 . دینفهم  یز ی_مگه جمعش نکرده بودم اتفاقو ؟ باباتم چ

  ؟هی اولو آخرش، پس دردت چ  یزنه خود  من  دونهی م گهیهرت خو دخوا 

 رفت.  می سقف خواه هی ریفهمن که ز یهم م یزود به

 . میخوام ببرمت کرجو دور بزن یبرو حاضر کن که م  بدو

 

 با اخم گفت:  باران

   م؟یکن  یم یکرج زندگ  میای از تهران م یعنی_ 

 فاصله ندارن که!   ادی_اهوم ز

 

 برگشت:   اریآمد و به سمت کام   ادشی یز یچ  هویسر تکان داد  باران

 عوض کنم برا امشب.  اوردمی من که لباس ن اری_کام

 تنم بخوابم. یتو یهالباس   نیبا ا تونمی نم اصال

 

 . میداخل خونه رو نشونت بدم بعد بر میبازار... فقد بر  میرینداره م ی_مشکل

 

 شروع به حرکت کرد.  اریسر تکان داد و پشت سر کام باران



 بارکا 

269 
 

کرد و سپس خودش وارد   تیدر ،  در انداخت و در را باز کرد اول باران را به داخل هدا دیکل اریکام
 خانه شد. 

 راه رو گذشتن.  از

نه بزرگ و مبلمان افتاد و دهانش از  وسط سالن و سپس آشپزخا  یغذاخور  زیم  ینگاهش بر رو باران
 باز ماند.  رتیخانه از ح  نیا ییبایز

 

 خانه وجود داشت  نیاتاق در ا دوتا

 . دیباز کرد و آنها را سرک کش  یاتاق ها را تک به تک با کنجکاو در

 

بزرگ با تخت دونفره  گرید یاز تاق ها یکی نفره وجود داشت و کوچک بود و  ک یاز اتاقها تخت  یکی
 ! بایز یا

باران را نکرده بود که  یداشت فقد فکر لباسها نجایآمد لباس هم ا یخانه م ن یاز قبل که به ا اریکام
 کردن.   یم  دیرفتن و باهم خر ی االن به بازار م

 

 بود!  دهیبود که در کرج خر یخانه را دوسال نیا

 . کردی ش کار مآن هم با پول و درآمد کار خودش که در شرکت پدر  

 

 146#پارت 

 

 بود.  دهیباران خر یکرده بودن انواع لباس را برا نییتمام مغازه ها را باال و پا یخوشحال با
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 خوشبو بهم کادو دادن عطرهارو.   یرفتن و بعد از گرفتن عطرها یمغازه عطر فروش  به

 

 آن روز دو دست کت و شلوار گرفت    اریکام  یحت

 اش بپوشد! یعروس یدست کرم رنگ را قرار بود برا کی

 

به  تزای رفتن و بعد از سفارش پ  یفروش  تزایانواع و اقسام لباس در همان پاساژ به پ دنیاز خر بعد
 اطراف نگاه کردن.

 

مانده بود که  یخوردن گوشه لبه باران سس قرمز  ی ها را آوردن  آنها را با مسخره باز  تزایپ یوقت
 او ثابت ماند باران با ترس نگاهش کرد:  یلبها  ینگاهش بر رو اریکام

 ؟یهام ننداز نگاه به لب هی تو  میجا بر هی شهی_م

 .دیزد سر جلو برد و باران با ترس سر پس کش   یطونیلبخند  ش  اریکام

 

باران با ترس مردمک چشمانش را به اطراف دوخت   دیسر باران را از پشت به سمت خود کش را یکام
 حواسشان به آنها نبود.   یخداروشکر کس

 و باران با ترس نگاهش کرد.  دیبه سمت خود کش شتریباران را ب  سر

 نکن.  اری_ کام

 گفت:  طنتی با ش اریکام

 _من که هنوز نکردم بانو.
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 دوخت   یطرف و آن طرف م نیبا ترس فقد نگاه به ا باران

 گوشه لب او نشست ،   یدستش باال آمد و بر رو اریناگهان کام که

 گفت:  طنتی شده بود را پاک کرد و با ش ی که سس لبش

 کنم. زشی شده بود ، گفتم تم یبانو؟ فقد لبت سس  ید ی_حساب ما بمونه برا امشب ، چرا انقدر ترس

 

  تی همه جمع  نیوسط ا خوامی م یفکر کرد یدرآورد ی: خودت منحرف باز افزود یبا چشمک و
 ببوسمت. 

 فرستاد. رونی به او رفت و نفسش را محکم ب یاچشم غره  باران

بلند شد پس از حساب کردن پول   یصندل  یاز رو ار یبلند شد و پس از آن هم کام   یصندل  یرو از
 از آنجا خارج شدن. تزاهایپ

 مت خانه حرکت کردن.شدن و به س  نیماش سوار

 

 شدن رو به باران کرد و گفت:  ادهی پ نیاز ماش  یرا دخل برد و وقت نیماش  اریکام

 بانو؟  می_بر

 سر تکان داد باران

 . می_بر

 هم از خانه خارج شدن. همراه

از  زدنی نگاه به روبه رو و فقد حرف م شانیکاپشن ها یبهایدست در ج داشتنیهم قدم بر م کنار
 گفتند.  ی م  شانیخاطرات بچگ

 او غش کرده بود   یهاکه قرار بود بروند، باران از خنده به حرف  ییجاتا به آن  
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بهتر   یکس یخوب باشد که عاشقانه دوستت داشته باشد و بدان  یچقدر خوب است حالت کنار کس  و
 کرد!   ینخواه دایاز او پ

 

 147#پارت 

 

 . دنیساحل رس لب

 . دیوزیبه صورتشان م یخنک  می نشستن نس  ایکنار در 

 

 باران با شوق به اطراف دوخته شد خلوت بود!  نگاه

 

 ؟ ییآقا یرو دوست دار   ایتو هم در ؟ی! تو چدهیرو دوستم دارم بهم حس آرامش م ای_در

 محو شده در صورت باران زمزمه کرد:  اریکام

 !یدیتو بهم حس آرامش م  _من تو رو دوست دارم 

 انداخت:  ری با لبخند   خجالت زده سر ز باران

 _منم تو رو دوست دارم.

 اش را گرفت: دست جلو برد و گونه اریکام

 لپاتو گاز گرفت تو دهنم بزارم انقدر فشار بدم که جاشون بمونه! دهی_ اوف جون م

 انداخت:  ر یبا خجالت سر ز باران
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 !دست کنم توش  تونمیتا م رمی به خودت بگه!.منم دوست دارم چاله لپتو بگ  سین  یگی اری_کام

 ؟ یتو چ ی_او دست کن 

 ! اریتو کام  ی_چه منحرف 

 .د یباران را بوس  ی  شانیق پزد و سر جلو برد و آرام و پرر از عش یلبخند

 که به هردومنتقل شد چشم بستن. یحس خوب  نیاز ا 

 

 برود و به سمت صدا برگردند. نیباعث شد تمان حس خوبشان از ب یکس ی که همان لحظه صدا 

 ار، ی کام یهمانا و افتادن باران بر رو  برگشتنشان

 افتاده بود.  شیشود و باران هم رو  نیپخش زم اریباعث شد کام 

 نگاه کردن.  زهی م زهیطور به پسر بچه ر همان

 گفت:  پسرک

 ن؟ یمته بابا مامانم؟، همو دوست دال نی _شما دولتا عاشکه هم

 ( ن؟یمثل بابا مامانم؟ همو دوست دار نی )شما دوتا عاشق هم  

 

 با خنده  گفت:  اریگرده شده  به پسر بچه نگاه کرد و کام  یبا چشمان  باران

 .میعاشق هم یا_آره عمو جون منو خاله

 

 را به سمت باران برگرداند:   سرش

 ؟ یاز رو من پاش شهی_بانو م 
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 نداره ها؟  یاگه جات خوبه بمون مشکل 

 

 بلند شد.  اریکام یکرد و با خجالت از رو یاخنده باران

 

 رو به پسرک گفت:  اریکام

 _عمو جون مامان بابات کجان؟ 

 

 دست در دهانش برد:  پسرک

 فکر کنم گم شدن.  دونمی_ام ... نم

 کرد:  یخنده ا اریکام

 تو؟  ای_اونا گم شدن 

 .گهی_خب اونا د

 

 پسرک باز کرد:  یرا برا شی دست ها اریکام

 .میکن دا یخودم تا مامانو باباتو پ   شیپ  ای_عموجون ب

 

 .ششونیها صحبت نکنم و نرم پ بهی بهم گفتن با غر یمامان ییکه بابا شهی_نم

 گفت:  اریکام

 . میریبگ  یبرات بستن میخودم بر  شیپ  ای_ب
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 آمد. ار یچشمانش برق زد و بدو بدو به سمت کام یاسم بستن دنیبا شن  پسرک

 با لبخند رو به باران گفت:  اریکام

 نه؟ میاریبچه تپل مپل ب  هی_فردا ما هم 

 با لبخند سر تکان داد.  باران

 

 را نوازش کرد:   شیموها اریآمد کام  اریبه بغل کام  پسرک

  ه؟ی_عمو جون اسمت چ

 _صدال. 

 بود؟ ی چه اسم گریگنگ نگاهش کرد صدال د اریکام

 باران با لبخند گفت:  

 _حتما منظورش صدرا هست. 

 

 ساحل بلند شدن.  یشن ها یگفت و از رو یآهان  اریکام

 

 148#پارت 

 

 !منه شهیپسره اومدن بهشون بگو که پ نیجا بمون اگه خانواده ا  نی_باران تو هم 
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 آن طرف تر برد.  یفروش یپسرک را بغل کرد و به سمت بستن اریسر تکان داد و کام باران

 

 نگذشته بود که دوتا زن هراسون به سمت باران آمدن:  اریاز رفتن کام قهیده دق هنوز

 داشت گفت:  ییرایو گ  یاز زن ها که چشمان آب یکی

 دن؟ یپسر بچه ند هیشما  دی_ببخش

 سر تکان داد :  باران

 ؟خورد شش هفت  سالش باشه  یکه م  یا...منظورتون همون بچه  دمی_چرا د

 زد:  یزن برق  چشمان

 _آره!

 _اسمش صدرا بود؟ 

 

 _آره خودشه پسرمه االن کجاس؟ 

 به دور و اطردف نگاه کرد.  یو با چشمان اشک  

 

 .ارهی بخره ب ینامزدم بردش با خودش براش بستن  دی_خانم نگران نباش

 دوخت:  اشی سر تکان داد و نگاهش را به جفت زن

 !میکرد داشونی_مهرو برو به سپهرو پارسا بگو دنبال صدرا نگردن پ

 ... ی_ول

 ! گهی_برو د
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 رفت. یگر یاسمش مهرو بود سر تکان داد و به طرف  د ایزن که گو آن

 شد:  کیزن با لبخند به باران نزد نیا

 ممنونم خانم  ...اسمه من صحراس.  یل ی_خ

 سر تکان داد:  باران

 نکردم. منم بارانم  یکار  کنمی _خواهش م

 _خوشبختم. 

 . نطوری_منم هم

 

 مرد همراه مهرو به سمت باران آمدن.  دو

 گفت:  یرو به صحرا کرد و با نگران یاز مردان قد بلند وچهارشانه و چشم مشک  یکی

 _صحرا... کو؟ صدرا کوش؟ 

 جاس.  نی...همزمی _نگران نباش عز

 

 

 آمدن. یدر دستش به سمتشان م یها یکه با اخم و بستن  دیرا د ار یکام  باران

 زد.  یلبخند باران

 نگاه باران را دنبال کردن.  ریمس همه

درش  ما دن یبه سمت پسرکش قدم برداشت صدرا با د هیصحرا زودتر از همه قدم برداشت و با گر و
صحرا دست    دی.و به سمت مادرش دودیکش رونیب   اری چشمانش برق زد دستش را از دست کام

 نگران بوسه باران کرد. یرا باز کرد و پسرکش را د آغوش گرفت صورتش را با چشمان  شیها
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 چقدر برات نگران شده بود؟ یمامان ،یفرار کرد ی_نگفت

 شد.  یم یاش کم کم داشت آب  یبغض کرده مادرش را نگاه کرد و بستن  صدرا

 شد:  کشینزد یبا نگران  پدرش

 ؟ی _صدرا بابا خوب

 با اخم به پدرش نگاه کرد و بعد نگاهش را با قهر از او گرفت:  صدرا

 بود که من فرار کردم سرم داد زد منم فرار کردم. یی بوبا ری تقص  ی_مامان

 :با اخم نگاهش را به همسرش دوخت  صحرا

 گه؟ی _سپهر بچه راس م 

 

 .کردی درهم فقد صدرا را نگاه م  یبا اخم ها  سپهر

 جلو. یایب  شهیم  یی_بابا

 

که  یبا کار  دفعه کیآنها بود که  یبا لبخند نگاهشان بر رو اریو همسرش مهرو ، باران و کام  پارسا
 سپهر بود.  یصدرا انجام داد همه شوکه شده نگاهشان بر رو

 

 149#پارت 

 

 بود. دهیاش را کامل در صورت پدرش کوب یبستن
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 زودتر از همه بلند شد و سپس پارسا و مهرو ! اریکام یپق خنده  یصدا

 با اخم لب    باران

 : د یکوب  اریکام یو با دست در پهلو  دیگز

 نخند زشته!  اری_کام

 

اش باز   یسپهر و صورت  بستن یاخمالو افهیق دنیکرد و با د یرا نگاه م  شیبا خنده فقد روبه رو اریکام
 طور بود.   نیهم قهیبه خنده افتاد وضع همه تا چند دق

 

 انداخت.  ری شده او به آن طرز خنده اش گرفت و سر ز یبستن افهیق دنیهم با د باران

 با اخم گفت:   سپهر

 . ارمیخونه پدرتو در م  میپدرسوخته بر ی_ا

 گرد شده گفت:  یبا چشم ها صدرا

 ؟یار یخولتو در م یعنل ی ی_خولت که پدرم 

 ( ؟یار یخودتو در م  یعنی ی)خودت پدرم

 

 پدرش.   هیشب هیپسرک خوش صحبت و بامزه بلند شد با آن چشمان مشک نیجمع به ا یخنده   باز

 

 مادر صدرا گفت:  صحرا

 پدرتو! ی_دلم خنک شد گل پسرم خوبش کرد
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 کرد. ز یهمراه داشت صورتش را تم  بی در  ج شهیکه هم یبا دستمال  سپهر

 نگه داشتن از آنها دور شدن  قهیصدرا را چند دق  نکهیآمدن و پس از تشکر از ا ار یسمت باران و کام به

 صدرا بلند شد:  یصدا

 ! یکه بالم گلفت  یبابت بستنل یمررس  یی_خداقظ همو

 (یکه برام گرفت یبابت بستن   یمرس  یی)خدافظ عمو

 

 پسرک تکان داد و رو به بارلن گفت:  یبرا  یدست اری با خنده به پسرک نگاه کرد کام باران

 و بامزه باشه!   نیریانقدر ش  نطوریا میاری _باران فکر کن منو تو هم فردا بچه ب

 کرد:  یخنده ا باران

 من فداش بشم . یپسرمون وا شهی _اهوم چقدر بامزه م

 

 !یی! دختر بابا  خوامی _چرا پسر باشه؟ من دخترم

 

 . ی! پسر مامان رمی _نه خ

 

 

 شدن و به سمت خانه حرکت کردن  نیشدن بود  با خنده سوار ماش کیدر حال تار هوا

 بود.   کیتار کیهوا تار  دنیبه خانه رس یوقت

 نگاهش را به آسمان دوخت:  باران
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 و آسمونه!_چقدر ستاره امشب ت 

 _اهوم.

 

لباس  و دوساعت ماندن در خانه سفارش دوپرس غذا دادن پس از   ضیخانه شدن وبعد از تعو وارد
 آن نشستن. یپهن کردن و بر رو  یرفتن و فرش اطی به داخل ح شانیخوردن غذاها

 بزرگ.  اطمی بعدش ح نجا،یا هیادیز یخونه چقدر با صفاس درخت و گل ها نیا اریکام ی_وا

 _بله.

 به آسمان بود. رهی خ نگاهش

 ار؟ ی_کام

 _جونم؟ 

 به آسمان بود دوخت:  رهی که نگاهش خ  اریکام رخیرا از آسمان گرفت و به نم نگاهش

 دوست دارم.  ایدن ی_قد تموم ستاره ها

 

 گذاشت.  شیاش را در چشمان باران به نمازد و چاله یلبخند اریکام

 

 ن گرفت  و به صورت باران دوخت: اش را از آسما رهینگاه خ  اریکام

 بانو!  نطوری_منم هم

 

 . دنیپهن کرده بودن دراز کش اطی که در ح یفرش یرو  بر
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 آنها گذاشت.  یرا در هم قالب کرد و سرش را بر رو  شیدستها اریکام

 شیهاهی را به ر  اری عطر کام یبه آسمان بو  رهی گذاشت و خ اریکام یبازو یهم سرش را بر رو  باران
 فرستاد  رونی فرستاد و بازدمش را ب

 به آسمان در فکر فرو رفته بود و همان طور زمزمه کرد:  رهی خ اریکام

 بگم؟ یچ هی_

 _بگو!

 

 150#پارت 

 

 فرستاد:  رونی به آسمان نفسش را آه مانند ب رهی خ اریکام

م از اون دور  و بدون مواظبت وفتی من ب ادیستاره آسمون به  نیدورتر دنیروز من نبودم! با د هی_اگه 
 دورا هم!

 

 برداشت:  شی بازو ی با اخم سر از رو باران

 . کنمی زرا بزن خفت م نیکم از ا اری_کام

 زد:  یلبخند  تلخ اریکام

 _باشه خانومم. 

 زد:  یلبخند باران

 من فدات بشم.  ،ی_ها

 به چشمان باران ماند.  رهی همان طور خ دهیدراز کش  اریکام
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 بگم بازم کم گفتم.  ی_خدانکنه ! دوست دارم دوست دارم... هر چ 

 

 کرد.  یفقد با لبخند  محوش نگاهش م  باران

 . دیاز دستانش را باال آورد و دور مچ  او حلقه کرد و او را به سمت خود کش  یک ی اریکام

 

 اش فرود آمد با لبخند سرش را بلند کرد: نهیس ی بر رو ییهوکهی  باران

 ! ستهیای کارا نکن قلبم م نیااز  اری_کام

 زد. یااو بوسه  ییخرما یموها یزد سر جلو برد و رو یلبخند اریکام

 ! نفسم به نفست بنده!می_دوست دارم زندگ

 

 شد!   ینم نی با آرامش چشم بست خوشبخت تر از ا باران

  خوب بهت منتقل یهاحس  شی که فقد با دوستت دارم ها یرا داشته باش یخوب است مرد  چقدر
 داد. هیبعد  پدر بتوان به آن تک یکند و مثل کوه 

 !شهیداخل...هوا کم کم داره سرد م می_بر

 

 به چشمان او سر تکان داد. رهی چشم باز کرد...سر باال آورد و خ باران

 خانه شدن...  وارد

 م؟ یبخواب می_بر
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 سر تکان داد وارد اتاق شدند.  باران

 

 .دنی تخت دراز کش یرو  بر

 صورت باران شد. رهی و خ د یدراز کش شیاز دست ها یکی  یبر رو اریکام

 باران هم  

 زل زدن. گریکدیبه صورت  یو در فاصله چند سانت دیاو دراز کش همانند

 !زنانه یایشد وارد دن یدتر یجد یا ی شب باران وارد دن آن

 **** 

 

 151#پارت 

 

 از حمام خارج شد.  یبلند شد و پس از دوش  کوتاه اری زود کام صبح

 

 آمد.  رونیرا عوض کرد و از اتاق ب   شیلباسها

 

 و دوباره به اتاق برگشت. دیرا کامل چ یاصبحانه  زیم

 

زد. نگاهش جز به جز   هیتخت گذاشت و به آنها تک یرا بر رو   شینشست و دست ها نی زم یرو  بر
 صورت باران را از نظر گذراند.
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کرد   یهرچه به او نگاه م کردیدر همان حال فقد نگاهش م  اریکام یساعت ها گذشته بود ول دیشا
 شد!   ینم  ریس

 

که به چشمانش   یاز نور  یکه از پنجره اتاقشان به چشمش خورد باز شد ول ی باران از آفتاب چشمان
تخت کشش داد سر که چرخاند و چشم باز کرد   یرا برو  شیو دست هاخورد با اخم چشم بست 

 نگاهش در 

 ثابت ماند. اریکام رهی خ نگاه

 و در جا بلند شد.  دی کش  یغیاو به خودش ج کیسر نزد دنیاز د 

 

 لبش نگاه کرد.  یو لبخند  گوشه  ار یقلبش گذاشت و با اخم به کام یرو دست

 ؟یدیجان ترس  ی_ا

 

 ؟ یینجایا یصال تو از ک  نترسم! ا ی_توقع دار 

 

 ! شهی م ی_فک کنم دوساعت 

 با تعجب نگاهش کرد دوساعت؟!  باران

 

 دوساعت باال سر من؟! یکرد یم  کاری چ ی_داشت

 ! کردمی_داشتم به عشقم نگاه م
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 زد.  یلبخند باران

 

 ؟ ی؟ درد ندار  ی_خوب 

 گنگ گفت:  باران

 _ها؟

 

 که... نهی _منظورم ا

 ... یبگ خوادی _باشه باشه متوجه شدم نم

 زد و ادامه داد: آره خوبم درد ندارم.  یلبخند

 

 بلند شد:  شیلبخند زد و از جا  اریکام

 !میصبحونه بخور  می_پاشو بر

 آمد گفت:  ی م نییلب همان طور که از تخت پا  ری ز باران

زودتر از    اریچرا کام  شدمی مصبح زود بلند  شهیتا حاال رکورد منو نشکوند من که هم یها کس  بهی_عج 
 من بلندشده؟ 

 

 لبش گفت: جا خوش کرده گوشه شهیو با لبخند  هم دیشن  اریکام

 وضع، نهی به بعد هم نیپس بدون از ا دم،یشدنت و از دست نم  داریوقت صحنه ب چی_من ه

 !ین یبی اول از همه منو با چشات م ی چشم باز کن  یوقت  قایو تو دق  شم،ی م داریزودتر از تو ب  من
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 با لبخند زل زد.  ار یسر باال کرد و به کام باران

 دستش را به سمت باران دراز کرد:  اریکام

 صبحونه هم حاضر کردم.   زهی...ممیصبحونه بخور  می_پاشو بر

 

 ؟یکرد ی_تو حاضر 

 _بله بانو. 

 

 . میصبحونه بخور  امیم  رمیبگ  یدوش کوتاه هیو بعد  یی_باشه پس من برم دستشو

 

 چشم بست و دوباره باز کرد:  اریکام

 .یایتا ب  مونمی حاال برو ...منتظرت م   زمی_چشم عز

 

 سر تکان داد و وارد حمام شد...  باران

 

 هست! شانی رو  شیپ یگر ید یگذشت و روزها شانیروز هم از برگه دفتر زندگ آن

 

 152#پارت 
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قدم به عقب  کیقدم جلو به سمت پدرش برداشت و دوباره  کیو  دیبا استرس لب گز  باران
 برداشت. 

 

 !دینگو  ای دیداشت بگو دیترد

 

ازدواج  یاز کرج آمده بود و حاال قرار بود با پدرش در مورد مسئله اری که با کام شدیم یهفته ا کی
 صحبت کند. 

 

 و نامش را صدا زد:   ستادیپدرش ا یترس جلو رفت و رو به رو با

 حمد؟ _بابا ا

 با اخم گفت:  احمد

 _بله؟

 شد:  یشالش مشغول باز  یهاانداخت و با پره  ر ی سر ز دهیلب گز باران

 ترسم!  یچطور بهتون بگم! از عکسل العملتون م دونمینم  یخوام بگم ول یم یز یچ هی_

 

 _بگو دخترم!

 جا کرد. چشمش جابه یرا بر رو  نکشیع و

 

 سر بلند کرد و نگاه به چشمان پدرش کرد: باران

 ....  خوامی...خب...مخوامی_خب راستش ...راستش من...من م



 بارکا 

289 
 

 کنم! ازدواج

 

 شدن و با داد گفت:   دهیدر هم کش شیبا تعجب نگاهش کرد و کم کم اخم ها احمد

 ؟ یگفت  ی_تو چ

 : دیچک  نییلجوجانه از چشمش پا  یو قطره اشک دیلب گز باران

 خوام ازدواج کنم. ی_من م

ت تموم نشده حرف از ایکن ی_تو غلط م  . ینزن زایچ  نی! مگه قرار نبود تا َدرس 

 

 خوام ازدواج کنم! یبود قبولم شدم خب االن م می ل یجشن فارغ التحص ش ی _بابا خب دو روز پ

 

 وسط!  نیبود ا یخارج پس ازدواج چ یبر  یر ی رو بگ هی_مگه قرار نبود بورس 

 

 داد گفت:  با اخم  و باران

که دوستش دارم   یخوام ازدواج کنم اونم با کس یمن م یفهم  یبرم خارج چرا نم  تونمی_بابا من نم 
 ...کنارش آرومم!

 

 هم متقابال داد زد: احمد

رو   ایمنو در  ای رونیاالن گمشو از خونم ب  نیهم  یستیدخترم ن گهید یاگه ازدواج کن یکن ی_تو غلط م
 . یباهاش ازدواج کن یخوا یکه م یاون پسره احمق و الاقاب  ایانتخاب کن 

 



 بارکا 

290 
 

دورگه  یکرد بغضش را قورت دهد و با صدا  یآمد سع ی اش فرود مگونه  یباران دانه دانه بر رو اشک
 گفت:  یشده ا

 ! رمی _باشه م

 به در اشاره کرد:  تی با اخم و عصبان احمد

به اسم باران من  یبه بعد دختر  نی.از ا..یایب یخوای ! رو جنازمم نمرونیحاال گمشو ب  نی_پس هم
 همون پسره.  شی ندارم حاال برو پ

 

بلند به سمت در رفت   ینگاهش را در صورت پدرش چرخاند رو برگرداند و با قدم ها هیبا گر باران
 با غم نگاهش کرد.   ایثابت ماند در ای در ینگاهش بر رو هیلحظه آخر با گر

 

 زد.  رونی و با سرعت از خانه ب دیکش ن ییرا پا  رهیدستگ باران

 

قرمز شده از   یو با هق هق و چشمها دیآمدن لب گز یپشت سر هم از صورتش فرود م شیها اشک
 زد نگاهش در کوچه در حال گردش بود.  رونیب  اطیح

 را گرفت.  اریدر آورد و با بغض شماره کام بیرا در ج   لشیموبا

 در پشت تلفن بلند شد:  اری شاد کام یصدا

 . رمی _ســــالم عز

 گفت:  یاگرفته یبا بغض  و صدا دهیلب گز باران

 دنبالم دم خونه ام. ایب  اری_کام
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 نگران شده دهان باز کند و حرفش را بزند   ار  ی کام نگذاشت

 تماس را قطع کرد. عیسر 

 

 153#پارت 

 

 دم خانه اشان بود. اوشی س نیشبا ما   ع یسر اریماندن در کوچه کام قهیاز ده دق بعد

 جلو رفت. عیشود سر یم ادهیپ  نیاو که از ماش دنیباران با بغض سر بلند کرد و با د 

 را باز کرد و سوار شد.  نیو در ماش  

برداشت و دماغش را با   یا یدستمال کاغد هیگر نیف نی با تعجب مات مانده بود که باران با ف اریکام
 آن پاک کرد. 

 :   دیشد و با تعجب پرس نیسوار ماش اریکام

 ؟ یخوب   ؟یکن یم  هیگر ی_باران؟ چرا دار 

 

 و بغض سر تکان داد. هیباران با گر 

 

 شده؟  یز ی_چ

 

 : د یکش یبا هق هق شروع به حرف زدن کرد و در همان حال دماغش را باال م باران
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تورو انتخاب   دی...گفت من ....من باستمیدخترش ن  گهی ...گفت که..که د ...بابام..بابام..گفتاری_کام
  نمتیخوام بب  ینم  گهیشما مونده بودم و تو رو انتخاب کردم....اونم گفت د نیاونا رو! منم.... ب  ایکنم 

 . رونیو گفت از خونه ام برو ب 

 

 انیو او را در آغوش خود پرت کرد م دیحرکت کش  کیباران را در   یسر تکان داد ... بازو اریکام
 و گفت:   دینفس کش شیموها

  ینکن لطفا...خودم مواظبتم...باباتم االن عصب هی...گرکنهی نابود م امویدن اته ینکن عمرم...گر هی_گر
باهامون خودتو ناراحت نکن   ادیراه م  میاگه باهاش حرف بزن دونمیبخوابه م  تشیعصبان یشده وقت

 . نمیب یحالتو م  نیا ادینفسم بند م ره،یگی قلبم درد م

 

 جابه جا کرد. ار یکام  نهیس یبر رو شتریآغوشش آرام سر تکان داد و خود را ب انیبا هق هق م باران

 

 آن خوابوند. یو باران را بر رو دیرا عقب کش یصندل   اری از هم جدا شدن کام یق یاز دقا پس

 کرد. یخودش شروع به رانندگ و

 

 .ستادیخانه ا یرو روبه

 تا مادرش در را باز کند.  ستادیا یزنگ خانه را زد و  کنار   اریشدن کام ادهیپ  نیاز ماش  

 : دیمادرش در اف اف به گوششان رس یصدا باالخره

 ه؟ی_ک

 با عروستون اومدم.   اری_باز کن مامان منم کام 
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 د و دکمه اف اف  را زد: ز یلبخند مادرش

 .نی تو خوش اومد ن یای_ب

 کرد.  تیسر تکان داد دست باران را گرفت و به داخل هدا اریکام

 شد و به داخل رفتن.  دهیدستش کش اریهمراه کام باران

 

 ار، یباران و مادر  کام  یاز خوش سالم و احوال پرس بعد

 

 کند .باران را به داخل اتاقش برد و گفت که استراحت  اریکام

 

 و پدرش بود.  ایروز هم گذشت و باران دلتنگ  مادره مرحومش ، در آن

 

 154#پارت 

 

 ***** 

 

 .زدنی اشان بود! همه لبخند م یروز عروس  امروز

 

 را در باغ خانه اشان گرفته بودن! یعروس 

 گفت:  ای زد و رو به در یبا لباس عروس چرخ  باران
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 ؟ ی_لباسم چطوره آج

 

 با لبخند گفت:  ایدر

 !یکه خوشبخت ش شاهللی...ا یعشق خواهر  یشی نم نیبهتر از ا هی_عال

 با لبخند چشم بست.  باران

 همان لحظه در اتاق زده شد. که

 رو به باران کرد:  ایدر

 . کنمی _من درو باز م

 .رو شدروبه اریخوشحال کام  افهیبه سمت در رفت در را که باز کرد با ق  ا یسر تکان داد در باران

 گفت:  ای خوشحال رو به در اریزد...کام یلبخند

 مش؟ یاس ببر ما آماده ی_بانو

  بای شده باران و با آن لباس عروس ز شیآرا یچهره  دنیداخل اتاق شد و با د  اری سرتکان داد...کام ایدر
 زد:  یبا لبخند سوت 

 تو ، بخورمت من بانو! ی_اووووو الال...چه شد

 قدم جلو رفت.   کی اریزد و کام  ینیری لبخند  ش باران

 با لبخند نگاهش را به آنها دوخت:  ایدر

 !رونیمن برم ب  وفتادیو بوسو موستون راه ن دهینکش کی بار ی_تا کار به جاها

 زد.  رونیاز اتاق ب  عی اتمام حرفش سر بعد

 . کردنی و باران با لبخند بهم نگاه م اریکام 
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 شاه دوماد! یشد پی _چه خوشگل و خوشت

 

 گرفت!  یاش بدجور دل بارانش را به باز زد و با آن چاله رو گونه  یلبخند اریمکا

 من!  یملکه یشد باتری_تو که ز

 ! ستین شیدر دل هنوز ناراحت بود که پدرش در جشن عروس یلبخند زد  ول باران

ها باشد که در کنار  لحظه  نیو فقد خوشحال ا  دیایب  رونی سر تکان داد تا از فکر به اتفاقات ب باران
 است.   اریکام

 

 !اتندهیات فکر کن و نه به آکن و خوشحال باش و نه به گذشته یلحظه زندگ در

 

 155#پارت 

 

افتاده شروع به حرکت کرد  ریو با سر ز دیکش اشی به لباس جشن یاز اتاق خارج شد دست یوقت ایدر
 !یاش برخورد کرد به فردکه شانه

 

 و همان لحظه الل شد!  دیبگو یز ی اخم سر باال آورد و دهانش باز شد که چ با

 

 است! شیاو...او که کابوس شبها دنی شروع کرد به لرز تنش
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 که از اشک در آنها پر شده بود،  یرنگ ثابت ماند و با چشمان ی آب  یدر دوگو نگاهش

 

 حرف زدن!  یرفتن داشت و نه نا ینه نا 

 

آنها منصرفش کرد و فقد با بغض و ترس نگاهش   فیلرزش خف  یول دیبگو یز ی را باز کرد تا چ  شیلبها
 فرق کرده بود.  یل یبود که از قبل خ یامردانه یچهره  رهیخ

 

  رتی ک و حبا شو  ییهوکه یبود   دنیباران در حال چرخ یهم با اخم و تعجب نگاهش در چهره  مرد
 گفت: 

 ...؟ ای_در

 

 عبور کرد. زانی نام یهالرزان از کنارش با قدم یبغض کرده و با تن  ایدر

 

 که در دور آن حلقه شد آتش گرفت! یبا دست هی ثان کیدر  شی بازو که

 

 رفت و با اخم به سمت او برگشت.   نفسش

 

 بود:  دنیدر حال چرخ ایدر یچهره ینگاهش باز هم بر رو مرد

 ؟ یکن ی م کاری چ نجای_تو ا

 گفت:  افتی لی که به باال تما یبا اخم و لب ایدر
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 ام؟ یخواهرم ن  یعروس ی_توقع دار 

 

 : شدی نم نیزده تر از ا رتی ح مرد

 _باران خواهر توعه؟

  ادیکه با  یو بدون جواب دادن به او و بغض دیکش رون ی را از حصار دست او ب  شیبا اخم بازو ایدر
 نشسته بود شروع به حرکت کرد.  شی گلو خیآوردن اتفاقات گذشته ب

 

 نگاهش کرد!   یاز پشت فقد با دلتنگ اوشیس

 کرده بود! ریعوض شده بود چقدر تغ  شی ایدر چقدر

وقت   چی ه یببرد! ول ادیاش با او را از گذشته  تونستی وقت نم چینداشتن ه یراه برگشت چیه یول
 ن! توانستن باهم باش ینم گرید

 

 

  یاش بود بر روکه در حال پاره کردن حنجره  شیگلو خینکند و فقد با بغض ب هیکرد گر یسع ایدر
به   اری بغضش را فرو دهد که همان لحظه مادر کام ق یکرد با چند نفس عم   ینشست سع   یصندل

 سمتش آمد: 

 خانوم؟  ا یدر یندار  ازی ن یز ی_چ

  یبغضش م  زدیتوانست حرف بزند اگر حرف م یباال گرفت نم یفقد سرش را به عالمت منف  ایدر
به جز خودش   یگر یتوانست چون خواهرش کسه د ینم یاالن برود ول نیشکست دوست داشت هم

 را نداشت! 
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 عروس. یها لیبودن از فام یعروس نیفقد در ا اری و سات خودش

 

 بودن.  اریکام   یمیمادرش و دوستان صم داماد هم فقد پدر و  یها ل یو از فام 

 گرفته بودن. یایساده و خانوادگ یعروس 

 

 نشست و نگاهش را به اطراف دوخت.  ایجفت در اریسات

 !زدی داشت که اشک نر یفقد سع ایدر

 

 

 عروس و داماد آمدن. باالخره

 

 156#پارت 

 

آنها   یبر رو اریآرام و دست در دست کنار هم به سمت باغ آمدن ...نگاه دوستان کام اریو کام باران
 افتاد و شروع کردن به دست زدن.

 

 . فتدی ن شیپا ریاز دستانش را به لباس عروسش گرفت تا ز یکی لبخند زنان  باران

 دوخت.   انیرا با چشمان پر از اشک به اطراف نگاهش
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 باران را در آغوش گرفت.   اریبه سمتشان آمدن مادر کام   اری و مادر کام پدر

 

 بود.  شی نشست ! کاش مادرش هم االن در عروس شیگلو خی ب یلحظه بغض  همان

هم  اریبار پسرکش را در آغوش گرفت و پدر کام نیباران را از خود جدا کرد با لبخند ا اریمادر کام یوقت
 باران و پسرش را در بغل گرفت.   یشانی، پ

 

 . ستادنیا یگفتن و دادن کادوها کنار  کیبعد از تبر اریکام اندوست

 

  کی آنها تبر  یرفت به هردو ار یآشفته به سمت کام یکرد و با قلب ایبه در ینگاه میجلو آمد ن  اوشیس
 .ستادیا یگفت و کنار 

 در حال گردش بود. اریسات یبا اخم نگاهش بر رو اوشیس

 

 کرد.  یدر سکوت فقد نگاهشان م یول ؟ا ی که بود جفت در او

 با او بلند شد به سمت باران آمدن.  عیهم سر  اریبلند شد و سات ایدر

 افتاد.  اینگاهش با بغض به در باران

 هم با بغض جلو آمد و باران را در آغوش گرفت.  ایدر

 همزمان از چشمان هردو فرود آمد!  یاشک قطره 

 

 پرحرف بهم نگاه کردن. یچشمان  آمدن با رونی از آغوش هم ب یقیاز دقا بعد
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که از اون نفرت داشت و او را   یاوشیآن س دیخواست روز خواهرش را خراب کند و بگو  یدلش نم ایدر
 همسرش هست! یم یترک کرد دوست صم 

 

 

 

   کی هم پس از تبر اری و سات ستادیا یحرف کنار  بدون

 . ستادیاو ا کنار

 

 معذبم. نجای_اوف چقدر ا

 کرد:  اریبه سات  ینگاه  مین ایدر

  دیبا  یدونیخونه...خودت که م  یرسونی...تو هم منو م میر یتحمل کن باهم م گهید کمی  ؟ی_خب که چ
 نه؟ می که تا امشب کجا بود  یبگ دیبا نقشه خودتم با  یعروس ی...تو منو آوردیجواب بابارو بد

 _اصال من غلط کردم خوبه؟

 هم روش!  ندفعهی،ایکنی م شهی_تو که غلط هم

 بابا ،   _حاال

 !ایدر نجایحوصله خودمو ندارم چه برسه به ا اصال

 

 سر تکان داد.  ایدر

 

 عاقد آمد و خطبه را خواندن به وسط رفتن. نکهی پس از ا اریو کام باران
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 زدن، یو همه دست م  دنیرقصی با آهنگ م هماهنگ

خواهرش   ی  روز زندگ نیگرفت امروز بهتر یم  لمیرا در آورد و از تک خواهرش ف  لشیبا بغض موبا ایدر
 خوشبخت بود کنار همسرش!  گریبود او د

 

 157#پارت 

 ! دیاتمام آهنگ. رقص دو نفره آنها هم به اتمام رس بعد

 وسط آمدن. یگر ید  یپخش شد و زوج ها گرید یدوباره آهنگ و

 

 دراز کرد:  ایبه سمت درزد و دست  ییلبخند  دندان نما اریسات

 ! یو با من برقص یپانتر من باش   دیکه با یاسکل موند هیپانتر من باشه...فقد تو ستین یکس  فی_ح

 

 :رفت   اریبه سات یاچشم غره ایدر

 _اسکل عمته! 

 که دخترعمو جون! می_عمه ندار

 

 گذاشت و وسط رفتن.  اریدستش را در دست سات  ایدر

 بودن رقصشان هماهنگ بود. دهی بارها با هم رقص چون
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 نسبت بهم داشتن!  یادی ز کهیحس نزد  نیهم  یکوچکتر بود برا ای دوسال از در اریسات

 

 بود.  اریو سات  ایدر ینگاهش بر رو تی بود و با خشم و عصبان ستادهیا یاگوشه  اوشیس

 

 کردن. جادی ا ییشده بودن و صدا دیهم کل یبر رو   تیاز فرط حرص و عصبان  شیهادندان

 . زدیآخر م  میبه س  اوشیس تی شد عصبان  یم اریسات  کیو نزد زدیچرخ م ایکه در هربار

 

 کرد.  یدرهم نگاهشان م یکند و فقد با خشم و اخم ها یتوانست کار  ینم

 : ستادیا اوش یکنار س اری کام پدر

 تو پسر؟  یبرقص یر  ی _چرا نم

 درهمش گفت:   یبا اخم ها یزد ول یبالجبار لبخند  اوشیس

 باهاش برقصم.   ستین  ی_کس

 هیدوتا عاشق  نیمثه ا ایها ، تو هم ب رقصنیم  ایهم بدجور تو همه مهمون ی و مان ایمار نی_اها...ا
 به بعد با اون همه جا باش.  نیبه خودت بده از ا یسرو سامون 

 

 کرد. جادی خودشان ا انی سکوت م یاسر تکان داد و با ، باشه  اوشیس

 

 شانه اش زد و از او دور شد.   یبر رو ی( دست د ی)فرش ار ی کام پدر

 گفت:  اریاز اتمام آهنگ کام  بعد



 بارکا 

303 
 

 .مونی آهنگو بخونم به افتخار عروس هیخوام  ی_م

 

 و باران خودش

به دست گرفت و شروع به خواندن  تاریگ اریمخصوص عروسو داماد نشستن کام یها یصندل یرو  بر
 کرد!
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 میدی، باز همو د میدیهم رس به

 

 میدیما بودنمون نقشه کش یبرا

  یدوباره م اریشد و کام   یم جادی گفتن، و بعدش سکوت ا یم  اری همه با کام دیرسی)به امشب که م
 خواند( 

 

 امشب میدیامشب ، باز همو د میدیهم رس به

 

 امشب میدیامشب ، باز همو د میدیهم رس به

 

 امشب میدیما بودنمون نقشه کش یبرا
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 امشب میدیما بودنمون نقشه کش یبرا

 

 م یتا ابد بمون  می که ما باش  دیتو با منو

 

 میجوون گهی، با هم د میبهتر بساز ییفردا

 

 م یانگار تو آسمون میپرنده ا میبا هم  تا

 

 میون یهم آش یرو سر هم وقت میکشی م پر

 

 امشب میدیامشب ، باز همو د میدیهم رس به

 

 امشب میدیامشب ، باز همو د میدیهم رس به

 

 امشب میدیما بودنمون نقشه کش یبرا

 

 امشب میدیما بودنمون نقشه کش یبرا
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 ا ی حسود دن یما گاه نیدود کن  اسفندو

 

 مون ، تنگ نظرن حسودا ینخوره زندگ چشم

 

 عشق هم مبتال ، هم سفر و هم صدا به

 

 حق خدا یکه جا میعشقو بساز کعبه

 

 حق خدا  یکه جا میعشق و بساز کعبه

 

 حق خدا یکه جا میعشقو بساز کعبه

 

 میدی، باز همو د میدیهم رس به

 

 میدیما بودنمون نقشه کش یبرا

 

 امشب میدیامشب ، باز همو د میدیهم رس به

 

 امشب میدید امشب ، باز همو میدیهم رس به
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 امشب میدیما بودنمون نقشه کش یبرا

 

 امشب میدیما بودنمون نقشه کش یبرا
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 شدن.  رهیو باران با لبخند بهم خ  اریاتمام آهنگ همه دست و سوت زدن کام  بعد

 

 ! گریبلند شدن وقت رفتن بود د شانیجا از

 

 شدن.  یپدر و مادر باران هم محسوب م گریرفتن که د  اری به سمت پدر و مادر کام اریو کام باران

 

 را ببوسد که دست عقب برد و نگذاشت.   دیسر جلو برد تا دست فرش باران

 

 

 : د یباران را بوس  یشانیهم نگذاشت و پ یفخر  

  یسال زندگصدها   یکه کنار هم با خوش شاهللی...انی برس تونیبه زندگ نی! بری_عروس  گله خودم
 . نی،خوشبخت ش نیکن
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 .کرد ی نم  یپسرش کنارش زندگ گریفرود آمدن د شی اشک ها دیتنها پسرکش را بوس  یشانیپ

 تک پسرشان هم رفت!  گریتنها بودن د 

 را بغل کردن.  گریمردانه همد دیو فرش اریکام

 

 تمام دوستانشان تکان دادن. یبرا یدست

باران از خانه   اروی خوشبخت شوند کام  نکهیپس از ابراز ا  ایرا دوباره بغل کرد ودر  ایخواهرش در باران
 شدن.  نیزدن و سوار ماش  رونیب

 

 یکرد آهنگ  شاد ادیبود را باران دست جلو برد و ز ده یخر دیجد  اریکه کام ی ن یماش ستمیس یصدا
 شروع کرد به خواندن. 

باران با لبخند   زدنیم  غیو ج کردنیم  یرانندگپشت سرشان شروع به  یبا بوق و خوشحال  هان یماش
 زد.  یهمان طور که نگاهش به روبه رو بود لبخند م اریو کام کردینگاهشون م

که دوسنش دارد و عاشقانه  یخواست؟ قرار است با کس  یم گریشد! چه را د  ینم نیخوشحالتر از ا 
 را باز کند!  ی از زندگ یدی صفحه جد  پرستدیم

 

 ...اوشیآمدن و س  یم یعروس   نیشدن و با بوق بوق پشت سر ماش نیهم سوار ماش اریو سات  ایدر

 

 160#پارت 



 بارکا 

308 
 

 

کرد و   یرا پل دادی گوشش م ادیپخش شده بود و ز دایکه جد یبود آهنگ نی تنها در ماش  اوشیس و
 کرد. ی گوشه لبش داد و همان طور رانندگ  یگار یس

 شروع به خواندن کرد:  خواننده

 

 تو درد و دالمو یاومدم تنها تا که بشنو ایدر ایدر

 من کجامو   دونهیم یجز تو ک ابیحالمو در   نیا ایدر ایدر

 کنم ی من با تموم دردا آرزو م ایدر ایدر ایدر

 کنار موجا  نمیدوباره فردا عشقمو بب  یکاشک 

 کنم ی من با تموم دردا آرزو م ایدر ایدر ایدر

 کنار موجا  نمیدوباره فردا عشقمو بب  یکاشک 

 دلم خوابهی تابه دلم لب ساحل شبا م  یکن آخه ب آرومم

 من تنگ شده تو دلم جنگ شده کاش بدونم اون کجا رفته دل

 مونده برام  یچ گهیعکساش د ری موندم با همه خاطره هام غ حاال

 اش بدونم اون کجا رفته.من تنگ شده تو دلم جنگ شده ک دل

 

 کنم ی من با تموم دردا آرزو م ایدر ایدر ایدر

 کنار موجا  نمیدوباره فردا عشقمو بب  یکاشک 

 کنم ی من با تموم دردا آرزو م ایدر ایدر ایدر
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 کنار موج  نمیدوباره فردا عشقمو بب  یکاشک 

 

من  دونهیم یجز تو ک  ابیحالمو در  نیا ایدر ایتو درد و دالمو در یاومدم تنها تا که بشنو ایدر ایدر
 کجامو 

 ( یی....از گرشا رضا ای در ای)در

 

 اش کرد! یاتمام آهنگ دوباره پل بعد

 کرده بود.  ریبود چقدر تغ دهیرا د شی ایاز چندسال در بعد

 

 کردن  یو باران خداحافظ  اریعروس رفتن و آنجا همه با کام  نیاز راه را پشت سر ماش یمین

 

 کرج شدن. یو آنها راه 

 

 به خانه برگشت.  اریهم با سات  ایدر

کرد حالش داغون  یم  یرانندگ ابانی در خ گاریپشت س  گاریو س  نیشب با ماش ی ها مهیتا ن اوشیس و
 بود.
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 ******* 
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 گذشته بود. شانیاز عروس یماه کی

 بازار کرج کرد.  یخانه راه لیو وسا لباس  دیخر یامروز باران را به بهانه  اریکام

 

 شد و به سمت تهران حرکت کرد.   نیخودش سوار  ماش  و

 

 پارک کرد. یارا گوشه نیمد نظرش رفت ماش  یبه جا نیو با ماش  د یبه تهران رس یوقت

 

 زنگ فشرد. یو دستش را بر رو  ستادیدر خانه ا یجلو

 پشت اف اف با اخم بلند شد:  یکس یصدا

 _بله؟

 باهاتون کار دارم.  دیدرو باز کن  شهی_م

 دکمه اف اف گذاشت و در خانه را باز کرد. ی دستش را بر رو احمد

 

 وارد خانه شد.  اریکام

 

 نگاهش را به دور و اطراف خانه دوخت.  

 پدر باران با اخم گفت:  احمد

 ... یچ یخونه...برا یدانشگاه درس نم  گهیدخترم که د ؟یکن  یکار م یچ نجای_تو ا

 : دی حرفش پر  انیم اریکام
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 ! و باهاتون حرف بزنم.نمتونیاومدم بب  گهید یچ هی یمن امروز برا یطاهر  ی_آقا

 کرد.  تیرا به داخل خانه هدا  اریسر تکان داد و کام احمد

 دل باران آمده بود ...تا رابطه احمد را با خودش و باران خوب کند. یفقد برا اریکام

 

 خواست.  یو حسرت همسرو عشقش را نم یناراحت دلش

 

 ساخت که همان روز احمد همراهش به کرج رفت.  یبا پدر باران حرف زد و او را راض  یجور  اریکام

 رفته بود. رونی ب  اری هم که آن روز خانه نبود و با سات ایدر

.... ..... 

 

 سرش کند.  یرا در آشپزخانه گذاشت و شالش را از رو  دیخر یها  کیبا اخم پالست باران

 کرد  خودش را باد زدن و در همان حال گفت:  شروع

عشقو  یتو خونه دار  یباز ، خودت نشست یاز گرما منو فرستاد پزمی ...دارم م؟ییکجا اریکام ی_وا
 حال...

پدرش شوکه شده نگاهش کرد   دنی آمد...  با د رونیشد از اتاق که بها از اتاق  یک یهمان حال وارد  در
 قورت داد. یو آب دهانش را به سخت

 ماند و فقد پدرش را نگاه کرد. مهیحرفش ن 

 

 شروع به حرکت کرد و خودش را به آغوش پدرش رساند.  شیکم پاها کم
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 دلتنگ محکم باران را به خود فشار داد.  احمد

 زد. یباران بوسه ا یموها یرو

 

که   یاتهران شدن...باران با گربه  ی  راه  یکنار هم شام خوردن و پس از آن سه نفر  یشب را با خوش  آن
 نشست.  اریبود پشت نشست و پدرش جلو کنار کام دهیخر  شیبرا اریکام دایجد

 

 از رساندن احمد.   بعد

شروع کردن به   عیسر دنیرا د گری همد یوقت دیماه خواهرش را د کیرد خانه شد و پس از وا  باران
 را بغل کردن.   گریزدن و همد  غیج

 

 کرج شدن.  یراه اریاز آن همان شب باران و کام پس
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 ××××××××× 

 

 

 ( ار ی)حـــــال+ چند روز بعد از گم شدن کام
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 _باران؟ باران دخترم؟ 

 

 گفت:  یادورگه شده یخورد و نگاهش را به پدرش دوخت با صدا یتکان 

 _جانم بابا؟ 

 اشاره به چشمانش کرد:  یبا نارحت احمد

چند روز درست   نی...اهیچشات کامل گود افتاده ...چشات هم که قرمز شدن از فرط گر ر ی...زنی_بب 
 ؟ ی. خوبکنمی م دارتیشد ب یاستراحت کن دخترم...خبر  کمی برو  یدینخواب

 

 حال و اوضاع حالش خوب باشد؟   ن یدر ا شدی مگر م آخر

 

 _خوبم. 

 را در بغل گرفته بود گفت:  رشیو گوشه گ نیهمان طور که همسر غمگ دیسر تکان داد ...فرش باران

 .میدیشد بهت خبر م   یز یدخترم استراحت کن چ گهی_راست م

 

 تکان داد. سر   باران

 

حوصله و الغر شده با    یب یباران را در دست گرفت ...باران با چهره یبلند شد و بازو  شیاز جا ایدر
 داد. ای به در هیآهسته شروع به حرکت کرد و خودش را تک یقدم ها
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ماند همان روز که به   اری پدر و مادر کام  شیروز ماندن در کرج حاال به تهران آمده بود و پ کیاز  بعد
 .دادنیخانه را انجام م   یآمدن... خدمتکارها کارها نجایو پدرش هم به ا ای تهران آمد در

 شد.  اریاتاق کام وارد

 

 بغض چشمانش را دور تا دور اتاق چرخاند.  با

 

 آمد. رونیاش زد و از اتاق ب یشانیپ  یرو یاتخت خواباند بوسه یاو را بر رو ایدر

 و چشم بست.  د یتخت کش یاش دست بر روباز و پف کرده  مهی با چشمان ن باران

 . دیچک نییاز گوشه چشمش پا یاشک

 

ره  در حال پا شیقورت داد ...گلو یرا به سخت کردیبارها النه م شی گلو خیچند روز ب نیکه ا یبغض
 در همان حال زمزمه کرد:  ی شدن بود از بغض، ول 

  شم؟یپ یستی ...پس...پس چرا االن ن؟یکن یوقت...ترکم نم  چیبهم ه یمگه قول نداد ؟یی...کجااری_کام
  یتو که گفت نم؟یبی همه جلو چشام م یاول  ویچرا ؟ چرا؟... اگه من االن بخوابم چشمامو باز کنم ک

  یشم نم یم دار یب یچند روز؟ پس چرا من وقت  نیا ییپس کجا دید یهمه منو خواه نیاول  یش  داریب
 روم ...کج...روبه  نمتیب

 .دیو هق هق لب گز هی ادامه دهد و بغضش شکست با گر نتوانست

 ؟ یکنینابودم م  یچرا دار  ی؟ لعنت یی_آخ..آخه کجا

 

شروع به راه رفتن کرد   زونینام یها تخت بلند شد با قدم  یبخوابد و با زور و زحمت از رو نتوانست
 رفت.  یم  جیخورد و سرش گ یآدم مست تلو م  کیمثله  یتا در را باز کند ول 
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خورد   جیسرش گ دهیاول نرس یپله یبر رو شی زحمت در را باز کرد... به سمت پله ها رفت هنوز پا به
 تار!  دشید یو جلو

اول ُسر خورد و تا   یهمان پله  یاز رو ردیبگ  یی، چشم ببند  و دستش را به جا دیای به خودش ب تا
 فرود آمد.  یبد یلی خ یپله با صدا  نیآخر

 اصابت کرد.  نیگروم سرش محکم به زم گروم

 

 بست! چشم

 پخش شده بود. نیزم یاز سرش خون گرم بر رو 

 

گرد و  یبارانه غرقه خون با چشمها  دنیصدا ، شتابان به سمت پله ها آمدن و با د  دنیبا شن همه
 شوکه شده نگاهش کردن تا به خود بجنبند و به سمت باران حرکت کنن،  

که از  یلحظه با درد و خون  نیهم فرود آمدن و در آخر یجان بر رو یآرامو ب شیپلک ها باران
 آمد زمزمه کرد:  یم  رونی دهانش ب

 .نمینده نگه دار! ... منم موندگار نبودم، تو قلبتون زنی_منو ببخش

 

 

 چشم بست تمام شد! باران هم رفت!  و
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 نبض باران را گرفت.  ع یسر دیبا شتاب به سمتش آمدن فرش  همه

 

 زد شوکه شده دست باران از دستش رها شد زمزمه کرد:  ی که نم ینبض  دنید با

 _تموم کرده!

 

 163#پارت 

** 

 نبود و   نشانیماب  گریچهلم باران بود چهل روز بود که د امروز

 گذشته بود. اریو هفت روز از نبود کام چهل

 باران 

 تهران خاک شده بود، کنار مزار مادرش.  در

 

 همه داغون بود. حاله

 .دیکشی خواهرش م یخانه  لیبا بغض دست به وسا ایدر

 روز بود که از خواب و خوراک افتاده بود! چهل

 گر؟یدارد د یچه رسم روزگار

  یم ییآن خودنما یکه بر رو یز ی فلش و نوشته ر یاز کشاب ها را باز کرد که چشمش بر رو ی کی در  
 کرد افتاد.
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 تعجب دست جلو برد و آن را در دست گرفت.  با

 نوشته بود: شی دورش چسبانده شده بود و رو یز یفلش ، کاغذه ر یرو

 _باران منو ببخش. 

 . اری که دستت بهش برسه... از طرف کام  دوارمیچند روز قبل مرگم برات گذاشتم،ام نویا

 

 افتاد.  نیزم یخواند...فلش از دستش رها شد و بر رو یزده چند بار کلمات را دونه دونه م  بهت

چه  یعنیمرده است مگه؟  اریچه؟ کام یعنیگذاشته بود؟... شیبرا اریمال باران بود؟ کام نی...انیا
 قبل مرگم برات گذاشتم؟؟ نویا

 

 جور واجور در سرش در حال چرخش بود.  یفکرها

 نشست. یم شیکنج گلو ادیماه ز نیکه ا یدر بهت بود! با بغض هنوز

 بدهد! یو فخر  دیرا برداشت تا بعد از مراسم نشانه پدرش و فرش  فلش

 

 

 چهلم شروع شده بود و فقد خودشان بودن!  مراسم

 

 : دیآن کش یبغض کنار مزار باران زانو زد و دستش را بر رو با

فلش گذاشته بود برات، که  هیگذاشته بود؟  یبرات چ  اری کام نیچرا؟ بب یتنهام گذاشت ؟ی_خواهر رفت
 ! گهیم یچ نم یهنوز گوش نکردم بب
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 ! ی...کاش بود یبرات تنگ شده خواهر  دلم

 را گرفته بود.  دشید ی که جلو ییهااشک  با

 .دیبوس  قیخم کرد و سنگ مزار خواهرش را عم سر

 سنگ  فرود آمد. یاز چشمش بر رو یاشک قطره

 .  دیاسم باران کش ینشست و دستش را نوازش گر بر رو شیزانوها  یکنار مزار بر رو احمد

 ایکه باران دوستش داشت و به در یتولد ...نام پدر و در آخر شعر   خی.. تار! وفات  .. یطاهر  باران
 مزارش حک کنن.   یگفته بود که اگر مرد آن را بر رو

و باران گفته بود که  ؟یزن یم هیحرفا چ نیبچه ا یگفت تو هفتا جون دار  یهمان روز به شوخ ایدر و
 دوست دارم سر مزارم حک بشه.قشنگ بود   یلیرمان خونده بودم که خ  هیشعر رو تو  نیا

 ها.  یاز مرگ و مردن حرف بزن نمینب گهیبچه....د ری گفت: زبونتو گاز بگ ای باز هم در و

 

 رفت.   یصورتش رژه م ی جلو لمیف کیو خاطراتش با باران مثل  ختیر  یم شیها اشک

 

 !به متن سنگ شروع به خواندن متن کرد رهی لب خ ری و ز آرام

 .واقعا هم وصف حال باران بود  

 

 تر از آنم كه بي رنگ بميرم  آبي

 

 شيشه نبودم كه با سنگ بميرم  از
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 آمده بودم كه تا مرز رسيدن من

 

 تو فرسنگ به فرسنگ بميرم  همراه

 

 كسي نيست كه اينگونه غريبم  تقصير

 

 كه خدا خواست كه دلتنگ بميرم.  شايد

 

 

 بلند شد.  نیزم  یو از رو  افتی شدت   اشکش

 خونه.  می بر  دینشونتون بدم با و یزیچ هی دی_بابا من با

 گرفته نگاهش کرد.   یبا اخم و صورت  احمد

 دوخت:  ارینگاهش را به پدر و مادر کام  ایدر

 که مربوط به پسرتونه! نیای ب  دی_شما هم با

 متعجب نگاهش کردن.  دیو فرش یفخر 

 

 از قبرستان خارج شدن.  لیبدون حرف پس از خواندن فاتحه و جمع کردن وسا یول

 

 164#پارت 
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 پخش شد. لمیشروع زد و ف   یوصل کرد و با کنترل بر رو دیخانه فرش  ونیزیتلو یرا بر رو فلش

 

 بودن.  ونیزیتلو رهی در سکوت فقد خ همه

 بود.  اهی س ر  یو تصو ونی زیبه تلو  رهیخ ستادهیکه ا ای کاناپه نشسته بودن جز در یبر رو مهه

 .قرار گرفت  دشانیدر د اریرفت و چهره کام نی از ب اهیس  ریتصو  یقیاز دقا بعد

 

 کردن. ینگاه م ونیزیتلو  ریشده به تصو شوکه

 صورتش فرود آمدن چقدر دلتنگش بود!   یبر رو شیپسرش اشک ها دنیبا د یفخر 

 با لبخند گفت:  اریکام

 حرف بود! نیگفتن من مسخره تر ی...هر چند خوب؟ی _سالم! خوب

 شد ادامه داد:   یلبش خشک م  یکه کم کم بر رو یلبخند با

من ما  گهیکه د ی نیبب   یزمان  پویکل  نیا دیشا ستم؟یکه االن من کجام؟ چرا ن یگفته باش  دی_باران شا
 !رسهی بهم نم چکسی دورم که دست ه یجا هی ستمین نتونیب

 بدون از اون دور دورا هم مواظبتم بهت گفته بودم باران؟   یول 

 ! وفتی من ب ادیستاره تو آسمون  نیدور تر دنینبودم با د شتیوقت پ هر

  دیبزرگه و شا یل یبرات باشم...هر چند دلت خ  یبدون مواظبتم... منو ببخش که نتونستم َمرد  خوب و
 ! دونمیدرد ، م نیمونه ا یتو خاطرت م یول  میببخش

زود   یل یداشتم و  خ  یقلب یمار یفقد عذاب بود! ... من ب شتیچرا رفتم؟ چون موندم پ یدونیم 
 بودم!  یخودم که رفتن  یپا نمیبشدنت رو ب  تیخواستم اذ ی...نم مردمیم
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 گفتم بزار خودم برم که کمتر عذابت بدم ! 

من   ین ی بب یوقت از خواب بلند ش هیکه  یداشته باش نویمن و فقد ترس از ا یپا ی ش تی کمتر اذ 
 کرده!  ستیتموم کردم...قلبم ا

 من! تاج سرم.   ی...ببخش منو بانومیبود یترس کنج دلت بمونه! خالصه ما رفتن  نیخواستم ا ینم 

شکستم ...مواظبت نبودم و ترکت کردم    یطرف من از پدرت که بهش قول  مردونه داده بودم ول از
جون ازم مواظبت کردن و بزرگم    یکه تا پا  زمیعز یقلبتو شکوندم بگو حالل کنه ببخشن مامان بابا

 کردن منو ببخش رفتنم به نفع همتون بود. 

 فرستاد:  یزد و بوسه ا  یدر آخر چشمک و

 من.  ی_همتونو دوست دارم...به خصوص تو بانو

 

 تکان داد: یلبخند دستش را به عالمت خداحافظ  با

 ...خداحافظ تا ابد!می_خداحافظ زندگ

 دست خدا ، ببخشم.  سپرمتیمواظب  خودت باش م  

 

 خاموش شد.  ونی زیدر آخر صفحه تلو و

 بلند شد:   یفخر  غی ج یصدا

 ... نــه! یرفت ی م دی... تو هم نبا_نـــه پسرم 

 دهنش گرفت تا هق هقش را خفه کند با چشمان پر شده از اشک گفت:  یدستش را جلو ایدر

 کس رحم نکرده !   چیبه ه ایدن نی_ا

 …………… 
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  ایرفته بود چهل و چهار روز بود که در در  نی! کامال صورتش از بدنیکش رونیب   ایرا از در  اری کام جسد
 شد.  یم ییکرده بود و به زور شناسا ریشده بود بدنش کامال تغ دایبود  و حاال جسد پ 

 را پوشاندن و در آمبوالنس گذاشتن!   جسد

 !گریهم رفته بود د اریکام

 

  یاشان ولکنن هم به صالح خودشونه هم خانواده  یکه فکر م رنیگی م یمات یها تصماوقات آدم  یگاه
 اش رو. کله خانواده سازهی ود م و ناب  م  یتصم  نیهمون بدتر

 . مانی نه در زندگ میتو قلبمون نگه دار میتون یافراد رو فقد م ی اوقات بعض یگاه

 

 گذرد!  ی م ایو دن  یزندگ  نیا و

 ما!  یبا ما چه ب چه

 شکرت! ایلحظات و شکر گزار خدا بود...خدا نی کرد در ا  یزندگ دیبا و

 

 

 { ان ی}پا

 3/23/ 1399شروع  

 7/4/ 1399 انیپا
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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