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 ...فصل اول 

 ... رونیدادواومد ب تیباالخره رضا د،یطول کش یربع هیدوش گرفتنش 

 ... زیتم یلیخ یلیتخت دونفره خ هیتختش ،  يرو نشست

 ...تخت، اول بلوزو بعدم شلوار يهفت چسبون انداخت رو قهی یبلوز مشکل هیبا  یشلوار ل هی

 ...تافت داد باال کمیکرده بود، با  زلیرد ، موهاش رو هم که تازه دخودشو نگاه ک نهیتو آ صدبار

 ...کار نیشد، صورتش باز شد با ا ونینما شتریخمارش ب یمشک يچشما

 ... شد  ینق زدن هاش شروع م دنشی، مامان تپل و خوشگلش با د انیب شهیکه هم يکار

 ... داد یاون م يدر مقابل نق نقا شهیه همک یجواب ادهیزد ، بعدشم  يمامان افتاد، لبخند يغر غرا ادی

 ...که انگشتم بزنن  ستمیآخه ؟ عسل ن یفدات بشم، چرا انقدر نگران -

 ... يپسر ، خودت خبر ندار یچرا هست -

 ... شدیمامان صدبرابر غرق لذت م دویبوسیبعدش لپ مامانو م شمیهم

 یلیخ يدوست داشت ، حس عاشقونه ا یلیخ انویکرد ، چون زن خوشگلش ب یم يحسود یبابا صالح حساب اما

 !!!بهش نداشته  نویریحس ش نیا یاومد ک ینم ادشیکرد  یفکر م ی، که هرچ یمیقد

انداخت ،همه  یدوره دستش چرخوند،به صفحش نگاه. صفحه بزرگ قد بشقاب داشت هیشو که  یمچ ساعت

 !  هی، هاواناس ، لندن ؟ چ چیونیاون عقربه که معلوم نبود به وقت گر یکرد، حت یعقربه هاش کار م

 ...دوساعت وقت گرانبهارو هدر داده بود  "قایدق داربودویب 6صبح بود، هنوز وقت داشت، از  8 کینزد

همون گوره  ای اهیس دویخوشگل سف شهیش هیدورش رو بر داشت ،  لنیاسپ یسیادکالن سوئ شهیزدن، ش صداش

 ... متداول يخر

 !اونور تر  لیم هیتر نه  نوریا لیم هیعدشم آرووم گذاشتش سره جاش، نه باهاش گرفت ، ب یدوش اساس هی

 ...طال خانومش بلند شد  غیج يصدا

 ؟يایب يخوا ینم یدادش -

 ... چرا نفس اومدم  -

 ...مرتب بود  یهمه چ گه،ید ینگاه اجمال هی

سمت  "بایمعروف و تقر ياز محله ها یکیخونست ، خونه دو طبقه حاج صالح منفرد، تو  يطبقه باال اتاقش

 ...شهر يباال
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 سرت ؟ يرو یصداتو انداخت یطال خانوم دوباره اول صبح هیچ -

 نه ؟ ای ير یباهاش م نیخواد بب یدادش آقاجون منتظره ، م -

 ...کار دارم اگه عجله داره بگو بره  کمیرم،  ینه نم -

 ...چشم داداش  -

 ... تو  يفدا -

بود ردوبدل شد ، دوباره بر گشت  ستادهیا نیکه روژ نیش تا پله آخر طبقه پائپاگرد اتاق نیحرفا ب نیا همه

لحن  هیبا عجله رفته بود ، بعدشم با "آقاجون ظاهرا...  نیرو فراموش کرده بود ،اومدپائ ياتاقش، اصل کار

 ...سالم داد  یقشنگ

 مامان خوشگلم؟ يچطور -

 ...ریسالم مادر، صبحت بخ -

 ...جون ،رفت توهم  انیم شدن ،اخم ببا هم چشم تو چش تازه

 ؟ يتو بازم خوشگل کرد -

 ...از اون دختر کشا دیخند

 ...نکردم  يبه خدا کار -

هم خودشو با  یکمیکرده، موهاشو داده باال، غینکرده که ،فقط رفته حموم ،سه ت ي، کار یمامان گهیراست م -

 ... نیادکالن خفه کرده هم

 ...طالخانومش گوش داد  یبه سخنران ستادویزد ، دست به کمر ا یکه خنده توش موج م یصورت با

 ؟ یتموم شد فسقل -

 ...بهتره یلیخ رهیجون سنگر بگ انیبرگشت سمتش، اما بعد حس کرد پشت ب نیروژ

 مگه داداش ؟ گمیدروغ م -

 ...گرفت  یجوجه دانشجو رو م نیحال ا دیرو سرش، اما با انیمامان ب يسمتش ، جا رفت

 !دونم تو  یبه خدا دستت بهش بخوره من م توماژ -

 احترام نگه داره ؟ دیخواد بلغور کنه ، نبا یدلش م یهرچ نیکه ا شهیمامان خوشگلم، شما امر بفرما، اما نم -

 :گفت نیکردو رو به روژ ی، مظلوم کش نِیپسرشو بب يابروها نیبود اخم ب یجونم که فقط کاف انیب

 ...کن  یعذر خواه عیسر -
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 !مامان  وا -

 ...که گفتم  نیهم -

 ... شد  یها منتظر عذر خواه يو مثل عقده ا ستادیا نهیبه س دست

 ...خوام  یشه ، نم ینم -

 ...شد  چوندهیمچ دست خودش بود که پ نیوا چونهیرو بپ یابونیغول ب نینتونست ا نیروژ گهینباردیا

 ... طالخانوم رفت باال غیج

 ...کوچولو روهم نداشت هی نی، تاب ا ينازناز نیژرو یدستش آرووم بود ، ول فشار

 نمونده بود یباق يا گهید زهیاستخون مچ خرد شده ، چ کهیخواست زوربزنه که حاال جز چندتا ت یاگه م اون

... 

 ...دلش خنک شده بود  یحساب گهیحاال د اما

 ...نگاه عاشقانه به مادرش انداخت هیو  یصندل يرو نشست

 ... "لطفا یوانیل ییچا هیمامان  -

 ...گل پسرش گذاشت  يجلو یوانیداغ ل ییچا هی دویجون خند انیآخر ،کارخودش رو کرد، ب "لطفا نیهم

 ...کردیومدام آخ و اوخ م دیمال یطال خانوم هنوز توهم بودو مچ دستشو م اخم

 ... دینگاه ناز کردو خند هی شیجادوئ ياون چشما با

 ...رفتو ناز کرد  ادشیدرد  نیش بود واسه همناز یداداش ونهید د،یلرز نیروژ دل

در  یو خودشو جمع کرد ول دیخجالت کش یکمی نیپهنش گذاشتو فشارداد،روژ نهیس يسمتشو سرشو رو اومد

 ...آغوش حس آرامشم گرفت  نیکنارش از ا

 ...طال خانوم  دیببخش -

 ... دمیبخش -

 ... از ته دل  دیبلند خند يصدا با

 ؟ برسونمت  يخوا یم -

 ...دنبالم  ادیب باینه قراره فر -

 ...برم  گهیمن د... مراقب باش ، خوب  یلیاوهوم ،پس خ -

 !که  ينخورد يزیمادر چ -
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 ...شده  رمیبرم د دیندارم خوشگلم ، با لیم -

 ...شه یم ی، صالح شاک اینر ریتوماژ مادر د -

 ...چشم ، خداحافظ يبه رو -

پخش که خون  يبا حال گذاشت تو يد یس هیشدو بعدم  دشیسف يمایمخصوص خودش سوار ماکس باژست

 آورد  یرو به جوش م يهر تنابنده ا

 ... بود  ستادهیا خینشده دم در باشگاه س قهیبه پدال گاز دادو پنج دق ادیفشار ز هی

 ...بازوقلمبه  ونیخوشگل مشگلو ترگل ورگل بودو از دو به بعدم مال آقا يدخترا میتاظهر تا صبح

داد ،  یدخترا م رهیبه خانم تابنده مد دیکه با یمدارک يسر هیواسه  نجایا ادیحاال مجبور شده بود صبح ب یول

 ... يبدنساز یمرب... عمر آرزوشو داشت  هیکه  يزیچ هی؟ واسه  یاونم واسه چ

 یشنیپوز نیهم تو ا یعکس ژورنال هیخوش حالتش بردو دوباره ژستشو گرفت ، انگار قراره  يدست تو موها هی

 ... رنیکه داره ازش بگ

 ...مرتب زنگو زد ، چون در بسته بود  شیاوضاع ظاهر دید یوقت قهیدوسه دق بعد

 ... بله  -

 ...خانم تابنده ، منفرد هستم، مدارك رو آوردم  -

 ؟ يزرند يبه آقا نیاالن ؟ چرا نداد -

 ...داشت، بهم گفتن تا قبل از ظهر برسونمش دست شما  یخوب ناقص -

 ... رمیگیاز تون م امی یاالن م نیکم صبر کن هیباشه اشکال نداره ،  -

 ...ممنون  -

! بلند بپوشه نیمنفرد کوچک افت داشت تا زمستون نشده لباس آست يواسه آقا یسوز داشت، ول یکم هی هوا

 ...پا و اون پا کرد  نیا

 ... مد جلو با شتاب بازشد، فکر کرد خانم تابندست ، ذوق کردو با عجله او در

 ستادهیشاخو دمم پشت در ا یغول ب هیدونست  یواز قضا نم ادیب رونیکه قصد داشت از در ب یاونو کس شتاب

 ...شد یبر خورد ناگهان هی،باعث 

 ...بزنه  دیولو شده بودو تو با اون حالت د نیزم يرو که رو يدختر هینداشت ،  یتعجب حاالم

 ... دمتونیشرمنده، ند دیببخش -
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دختر اونقدر خنده دار بود که بخواد سر به سرش  افهیهم ق یگل کرد ، از طرف طنتشیدختر، ش هی دنیبا د ارهدوب

 ...بذاره 

کپ کنه و تو دلش غشو ضعف کنه براش ، مثل  بتیه نیکه از ا ییبه جا ونهیدخترخل د نکهیجالب ترش ا و

 : دوگفتیفنر از جا پر

 ؟ کاریچ يستادیا نجایغول تشن ا -

 ...قبلش با شما هماهنگ کنم  دینبود با ادمی -

ساقط  ینفرواز هست هیممکن بود  شیچند لحظه پ نیشدکه هم نیا خالیابروشو دادباال و ب يتا هیگفتو  نویا

 ... چارهیهواس آورد تو صورت دختر ب یبعدشم سرشو ب... کنه 

 تو مغزش به حرف اومد  يصدا

 »!؟یعنیسرباالست ، شکل چشم گربه هاست  یول...گرده  ؟یشکل نیچشماش ا نیچرا ا «

 ... خاص بود بیعج افشیق چاره،یخوب حق داشت ب... گرفت  خندش

 گفت؛ راشیبمو گ يتمام با اون صدا یکنکاش اضافه شدو پرروئ الیخ یب

 ؟ نیخانم تابنده رو صدا کن شهیم -

 ..داد زد "بایخشنو حرص دار تقر ياون دختر، با صدا یول

 ! ینی، مگه تو خواب بب ینروا رینخـــ -

 ...گهیصدا کردنه د هیمگه؟  يریم یخوب م -

 !با نمک  يشده ببودتا هارد تلریه هیشب شتریاون دخترب افهیحاالق  

 ... یدگیترک سنی، علت مرگو رو سنگ قبرت بنو یترسم رودل کن یم -

 :شتش بهش بود گفتطور که پ نیاخم همراه با چندش فراوون ، روشو ازش گرفتو هم هیبا  بعدشم

 ... زیموجود نفرت انگ -

بشه، که  زیخانم گالو هیاما خوب افت کالس داشت با  ن،یپائ ارهیادبو ب یدختره ب نیخواست فک ا یم دلش

 ... ستین گهید يخانم ها هیشب "اومد اصال یبه نظرش م دیاز احتماالت بع ایگو

چشم  هیخواست فک  یاالن دلش م نیکل فراموش کرد همبه  قهیمدارکو دادو راه افتاد و بعد چند دق باالخره

 ... ارهیب نیرو پائ يگربه ا
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 ادیتونست ب یکه فقط صبحا م نجابودی، مشکلشم ا گرفتیم افهیق يادیفرانک تازه آشنا شده بود، انگار ز با

 ...شازده پسرو بده  نیبا ا یافتخار هم صحبت رونویب

به خودش  یتکون هی، بعدچند لحظه  دتشیکه انگار ند يکرد،طور يازب لمیف يریکبیبوق زد ، امااون ا توماژ

 ...دادو تازه دست تکون داد 

 

 خوشگل خانم ؟ يچطور -

 ؟ یتو خوب یمرس -

 ... میعال یلیهفته س خ هی "قایدق -

 ...تکون کوچولو خورد هیپاش ، فقط  يخنده و دستشو گذاشت رو رهیزد ز فرانک

هم  يادیز نبارانگاریرابطه رو ادامه بده ، ا نیخواست ا یدلش نم گهید ، توماژ دکر روزیکه د یاون حماقت بعد

 ...تموم کنه یاومده بود تا همه چ"واقعا!داغ نکرد

 ؟ يوقت دار یفرانک تا ک -

 ...تونم بمونم، بابام منتظره  ینم ادیز -

 ...برسون  ییجا هی، منو هم تا  میبزن يدور هی میپس بر -

 ... میباشه، بر -

 

 مچهین هی، دستشو پس زدو  ومدیکوتاه ن گهید نباریبه سرو گوش توماژ،اما ا دنیشروع کرد به دست کش بازم

 ...تشرم بهش زد

 یم شتریدر حد محدودش رو ب گفتیزد، م یجمع دوستاش که بود از روابطش با دخترا حرف م نیب شهیهم

 ... بشه ، به خصوص که وسواسم داشت  یهم قاطبا ی، دوست نداشت همه چ "کال ندبودیپا ییجورا هیپسنده، 

 

 ...رفت  یرفتاراو اخماش کم کم داشت تو هم م نیکالفه بود از ا یحساب توماژ

 یاحساسات "دخترِ اصال نیبود تا توماژ بفهمه ا یکاف نیحرف ردلو بدل شد ، هم گمید یکمیزدن،  يدور هی

فقط  نمیا! خوادش  یپس نم... مغزش فعال شدن  یصیتشخ يراحت شد ، تازه انگار سلول ها الشیو خ ستین

 ... چند روزه بود  یوقت گذرون هی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٩ 

 هینبود جز هوس ،  ششیپر آرا يتو چشما یحس چی، بازم نگاهش کرد اما ه ستادیکه فرانک خواست ا ییجا

 ... فتادهین نشونیب یو خدا رو شکر کرد که اتفاق خاص دیکش قینفس عم

 نیبود از پاره کردن ا یراض"به خودش انداختو دوباره راه افتاد ،انگار واقعا نهیتو آ یاهنگ هیشدن اون  ادهیپ بعد

 ...اتصال 

 ...گرفت  شیبازار روپ ریمس نیتونست بره سره کار ، واسه هم یراحت شده بود م الشیخ حاالکه

ناراحت  ادیج صالحو زچند ساعت شازده پسر ، حا ریتاخ نینبود خدا روشکر ، واسه هم ادیز يفشار کار امروز

 ...نکرد 

 نیاز باال وپائ زیکسل کننده و نفرت انگ ياختالط کردن ، البته بحثا یراه کل يباهم بر گرشتن خونه و تو شب

 ...رفتن نرخ دالرو طال 

بچه کرکساشونو آوردن بودن خونه بابا  نیزنش ، دوباره ا نیشون جمع بود امشب ، هوژان و بار یخونوادگ جمع

 ...رفتن  یورو اون ور م نیکه مثل ملخ ا...  انیسوران و ن بزرگ ،

گذشته  خیشد تو روغن داغ تار یکاش م: گفت  یکردن که توماژ با خودش م یم یطونیوقتااقندر ش یگاه

 ...براقشون کرد

رفت  زن داداشو داداش گرام شدو الیخیب یدحتیرو د یتا اون دوتا ژله پرتغال نیشارژ بود واسه هم نباریا اما

 يخواست سربه سرشون بذاره به کرد یهر موقع م نیشناختن واسه هم یرو نم يسمتشون ، بچه ها زبون کرد

 ... ارهیکه لجشون رو در ب گفتیم يزیچ هی

 :گفت  يزیچ هیلب  ریدوزیلپشو کش انویرفت سمت ن اول

 بووچک چاور ساوز تاتگ -

... ... ... 

 کوچولو : بووچک

 چشم :  چاور

 سبز: ساوز

 عمو:  تاتگ

 زترهیواسه کدومشون عز انیمامان ب نکهیواسه هم ،سره ا یخوردنوکل مانهیشام صم هینشستنو  یهمه گ بعدش

 ...کردنو ساکت شدن  یحاج صالح بلند شدو همه کپ م يگرفتن ، که آخرشم صدا افهیق



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ١٠ 

 چتونه بابا سرم رفت ؟ -

 شد ؟ تیحاج صالح حسود هیچ -

 ! یزن یم هیفا چحر نیبسه پدر سوخته ، ا -

 ...حساس بود يادیز انیسره ب یباباش خدائ...دیخند زیر نویانداخت پائ توماژسرشو

 ...گوشه نشسته بود، رفت سمتش  هیتوهم  يا افهیکه با ق نیافتاد سمت بار نگاهش

 ...باال رفته ها  یلیها خ یتازگ شونیآمار غرق شدگ اتیزن داداش ؟ کشت هیچ -

 ...مونده بود  یتوماژ پسر عموشم بود خجالت نکهیسالوبا ا نهمهیور کرد ، هنوزم با گذشت اخودشو جمع و ج نیبار

 ... ستین يزینه داداش ، چ -

 ... گهیم يا گهید زهیچشمات چ یول -

 ...دلتنگم  یکمی -

 .. دیکش دترتوهمیگفتو اخماشو شد نویا

 واسه عمو و زن عمو ؟ -

 ...بله -

 ... ششونیپ نیسر بر هین نداره خوب اخمو غمبرك زد گهید نکهیا -

 ... ستیگه کار داره ، حاال وقتش ن یهوژان م -

 ... یدو روز نشده تو سنندج..  نیمگه دست خودش ؟حاال بب -

 نمیطرفم ا هی، اما از  شهیم "شه قطعا یم يزیچ هیتوماژ بگه  یمطمئن بودوقت نکهیبود، با ا نیهنوز پائ سرش

 ...شه  ینم یعنیشه  یبگه نم یو وقت نهیر همدونست که هوژانم براد یم

 ...شد  قیبه چهرش دق توماژ

 ؟ يزن داداش باورم ندار هیچ -

 ..حرفش تکون باال آورد  ینف ینگاهش کنه بغضشو فرو داد و سرشو به معن نکهیا يبه جا نیبار

 ... دندست  هی یلیکه خ شیشناس یخوب م یچرا داداش ، ول -

 شتر؟یاز من ب -

 ... دیخند نباریا نیبار

 !نداره شتریدنده ب هی "اومد واقعا یوقتا حس به نظر م ی، گاه گفتیراست م یخدائ نویا نه
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 ؟  نایسر خونه عمو ا هی يبریهوژان داداش ، چرا بچه ها نم -

 ...، کار دارم پسر یسر ،انگار کوچه بقل هی گهیم نیهمچ -

 

باال سره  امی یخودم م ستین يزی؟ اونم که چ یاون حجره مافنگ جز "مثال  يدار کاری، چ اریخود ادا در ن یب -

 ... بچه ها

 ...شه  ینه دادش نم -

جا  چیه گهید شهیهوا سرد م گمینرفتن، دو روز د یی، تابستون که جا گهیکار نشد نداره ، برشون دار ببر د -

 ...ش بکنه نگاه چپ به یذارم کس یاز بابت حجره راحت باشه ، نم التیشه رفت ، خ ینم

منه ، توماژم داداشو واسه داشتن ناموس  ياون حجره هوو گفتیم شهیهم نیخنده ، بار ریگفتوبعدشم زد ز نویا

 ...کرد  یم گریدوم خون به ج

از فرصت  نیبار...نرم شد  یکم هیتوماژ هنو مصربود ، بعدم هوژان انگار  ینکرد ، ول یصالح تو بحث دخالت حاج

 ...کنه  یاستفاده م

 ...، تو رو خدا  گهید میبر -

 ... تکون داد  يکرد و سر يخنده ا هوژان

 ... میر یکنم ، بعدش م يدو روز کارامو سر یکیباشه ، پس صبر کن ،  -

 ...شکفت  نیاز گلش بار گل

 ...هوژان ممنون  يوا -

 ین در اومد ولسنش کم بود که به عقد هوژا یلیخودشم هنوز بچه بود ، خ یدوتا بچه داشت ول نکهیا با

 !گاهش حدو حساب نداشت  یگاهو ب يهایدلتنگ

 ...محل کن ، که قراره چند روز دوبله کار کنه  یخروس ب نیدعاشو به جون ا -

 ... ستیمهم ن شینداره ، دختر عمو بخنده بق یاشکال -

 ...توماژو نگاه کرد و از ته دل ممنون دارش شد  شیآب ییآهو يباچشما نیبار

به ! اثر نبود یب شمیرگ قلدرمعاب نیشد انگار، البته ا یم ونهینداشت ، د کاشوینزد یناراحت دنیدطاقت  "اصال

 ...شد  یهمون م دیبا گهیاون م یهر حال هر چ
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پچ پچ مامانو طال خانوم،  يصدا یاومد خونه، ول ییزده بود باال، تنها يبدجور نیپائ یسردرد داشت ، داغ امشب

 ...قلقلکش داد 

رو  يخوشمزه ا يهم رازا يکاربود ، چند بار نیعاشق ا یتر شد ، ازبچگ کیاومد ، نزد یو آشپزخونه ماز ت صدا

 ...کشف کرده بود 

 

 معترض گفت، نیروژ

 

 !تنهاست  یلیمامان آخه خ -

 ؟یشر درست کن يخوا ی، م یشناس یاما تو که داداشو باباتو م زم،یدونم عز یم -

 ...آالرم دادن  شاخکاش

 »تومغزش ؟ غلط کرده مگه من مرده باشم ياون جور يزایچ یفسقل نیا نکنه«

 ...کنه یاصرار م یلیخوب خ -

چرا  میدون ی، نم مشونیشناس ینم "ما اصال نجا،یاومدن ا ستین شتریتازه دو سه ماه ب نایا نیروژ نیبب -

 ! نیجور هیخونوادتن  "کنه ؟ اصال یرفتار م یختیر نیچرا باباش ا ای!  ستیمادرش ن

 

 

 

راحت شد و شاخکاش نرم برگشتن سره جاشون  الشیخ شناسهی، موضوع بحث رو م انیمامان ب دیفهم نکهیا از

... 

 !  ایکن یزود قضاوت م يمامان دار -

توماژ حداقل  ایبابات  ایتا  ،یباهاش در رفت و آمد باش یتون یگم حاال نم ینکردم، فقط م یقضاوت چیمن ه -

 ...کنن  دایازشون پ یشناخت هی

!  میکنیکنه که ما م یرفتار نم ينطوریا چکسیبابا به خدا ه! میفهمم ماها چرا با عالمو آدم فرق دار ینم -

 ... گهید نید یم ریگ يادیز نیقبول کن

 ... بلند شدن  "برجسته برجسته تر شدو شاخکا مجددا يشد ، اخاما رفت تو هم، لبا یاوه اوه ، اوضاع بحران... 
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 ستادیخودش ا لیکنن، مثل فنر پرت شد تو آشپز خونه ، بعدم طبق استا یم يبوداونا چه فکرمهم ن گهید

 ...کنه  یمهم نبود ،آخه شازده قراربود سخنران یجفتشون شوکه شدن، ول...

 ؟یبا حرف منطق يدار یتومشکل -

 پسر ؟ يستادیتو دوباره فال گوش ا -

مادره  گهید يقو شممی، مچتون رو گرفتم، حس ش نیبود يزیچ هیکه هر بارم در حال خراب کردن  نینیبیم -

 ...من 

 ! یگرفت یم ادیدرکل، کاش  ستین یکاره خوب -

 :گفت نیجونشدو رو به روژ انیکل کل با ب الیخ یب

 ؟  يدار یمشکل یجوابمو بده ، توبا حرف منطق -

 ... دادن چرا  ریگ يادیبا ز ینه، ول یداداش با حرف منطق -

 اال موضوع بحثتون ؟هست ح یک -

 شون؟ يدیاومدن، ند يخونواده احمد يخونواده تازه وارد به جا هی -

خوشگلو  يکرد که دخترا یتوجه م يفقط به خونه ها "اصوال! ومدین ادشی يزیچشماشو تنگ کرد ،چ یکمی

 ..."ناز داشتن ، جلب بود کال

 ...  دمینه ند -

 ...دخترخوشگل دارن  هیداداش، آخه  ینیب یبه بعد م نیحاال از ا -

 ... بود  يزبون دراز نیا جهیدهن قفل کن نت يحرف از اون چشم غره ها نیبا ا حاال

 ...مراقب حرف زدنت باش  -

 ... نگفتو فقط اخماشو توهم برد  يزیچ نیروژ

 ن؟یکن یسرش بحث م نیشده دار یحاال مگه چ -

خواستم  یم شیم فوق العاده بد اخالقه ، چندروز پپدرش ست،ی، اما مادرش ن میدون ینم "فعال یبه چه علت -

 ...اعصابمو خرد کرد به خدا ! داد يکه جواب سالممو چطور یدون ی، نم دمشیدم در د هیبرم خونه خاله عط

 ... يخود سالمش کرد یخوب ب -

  ستیخوب ن یگیشه که مادر ، تو عالم همسا ینم -

 ...دارش زد که  دیه ، نبادر ارتباط باش یدوست نداره با کس دیخوب شا -
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پاتو تو خونه  يحق ندار مشون،یشناس ینم یوقت گمی، م گسید زهیدختر چ نیحرفم حاال با ا! به ماچه "اصال -

 ... ياونا بذار

 ؟یکن یچرا مثل بچه ها لج م ن،یروژ گهیخوب مادر راست م -

 !نیریگیسخت م يادیز نیشما ها دار -

  ؟يکجا باهاش آشنا شد "اصال -

 ...حقوق داره  سانسیسالشه، درسش تموم شده، ل 22بامزس داداش،  نقدریتو باشگاه، ا -

 ؟ نیخوشگلم هست روژ -

 ...کنهیپسرا درست م هیخودشو شب رهیکه م رونیب یانقدر نازه، ول یاره مامان -

 ...  ارهیکرد اداشو درب یگرفتو سع افهیق نیروژ

 ...اخما تو هم ،خشن و مغرور  -

 غضب ؟ ریادر مگه مم... وا -

 ... گهیدوست داره د ينطوریخوب ا -

 ول کن قصد ازدواج داره ؟ نارویحاال ا -

 ...مونه، مگه قراره شوهر کنم  یمثل مردا م گهی؟ م يکنم ، دوباره شروع کرد یمادر خواهش م -

 ونهیو ، آدم دداره که نگ ییچشما هی،  ستی، نگفتم شکل دخترام ن ستیداداش گفتم رفتاراش دخترونه ن -

 ...کنه  ینگاش م شهیم

 ...اون چشما افتاد  ادهی

کرد  یم ونهیچشماش آدمو د! پسرام نبود هیشب"دخترا نبود، اما اصال هیاره شب گه؟ینکنه همون ملوسک رو م... 

 ..."کال

 ..داد افهیق رییتغ عیسر نیواسه هم نهیرو بب شیگره کرده از بابت تفکرات درون يمامان اخما دیترس

 !فهمم ی؟ من نم یکن یحاال تو چرا انقدر اصرار م -

 ست،یوقتا خونه ن شتریداداششم ب ست،یسوزه، گناه داره به خدا، باباش از صبح ن یآخه داداش دلم براش م -

 ... که تنها نباشه  ششیرم پ یفقط م م،یبکن ستیکه قرار ن یکاره خاص

 ... رونیب ایاز فکرش بداداش مجردم داره،به کل  هی... بدتر گهیخوب د -

 شدو تو صورت توماژ براق شد یشاک گهید نباریا
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 ...سالشه بچس هنوز  12اون فقط  ؟یکن یم ينطوریداداش چرا ا -

واسه دادن مجوز ورود به اون خونه  یلیبازم دل یخورده خودشوجمع کرد، ول هیزود قضاوت کرده بود  نکهیا از

 ...رسه  یبه نظرش م يفکر هینبود،

 !نداره که  يکار نجا،یا ادیادا اصول ها ، بگو اون ب نیا يوب به جاخ -

 ! نیارییدر م ییشماها چه اداها نیخونشون همش سه تا در با ما فاصله ، بعد بب -

 !نداشت  یخونم نشسته بودنم، بازم فرق نیهم ياز طبقه ها یکیداره آخه؟ اگه تو یچه ربط -

 ... کرد ینداره ، فکر م يا دهیاصرار فا "الدونست فع یشد ، م زونیآو نیروژ يلبا

 ...نجایا ادیب گمیفوقش به اون م ستایبدم ن...

 

خواب شده بود،  یبازم ب یزدن، توماژ ول یبازش بهش چشمک م شهیقاب پنجره هم يهاامشب از تو ستاره

!  هیونه چد یخواست که خودشم نم یم يزیچ هیگذشته رو نداشت، دلش  ياون حسو حاال گهیها د یتازگ

 ...خواست باورش کنه  یدونستو و نم یم دمیشا

جورواجور در ارتباط بود ،اما اعتقاداتش  يسالِ که با دخترا یلیکسل کننده شده بود ، خ "دایبراش شد یزندگ

ناز  ياز خودشو چشما د،یدخترم رفت ، اما پا پس کش هی غهیبار تا مرز ص هی یجلوبره ، حت يادیذاشت ز ینم

 ...منده شد مادرش شر

تونست  یرو که م یقشنگ يخواست همه اون حسا یبا خودش قهر بود، دلش نم يچند روز یاون ماجرا حت بعد

 ...کنه آخه تا حاال از ته دل عاشق نشده بود  یکیبا عشقش داشته باشه رو با هوس  "بعدا

 ... کردیم یاضر یتو معرض فشار قرار داشت ، اما بازم خودشو الک بیها انگار عج یتازگ یول

 ... شد  نیچشمک زن ، زدو بعد کم کم پلکاش سنگ يبه اون ستاره ها یچشمک هی، قیعم ینفس طوالن هی بعد

تموم داد،  يرو هم با سرد نیروژ يجواب سر به سرا یحت! بازم جدا از بابا رفت سره کار ، دمق بودانگار  صبح

 ...خواست ناراحتش کنه  یدوست داشتو نم ایه تموم دنبود که طال خانومشو انداز نیاون جوابام فقط واسه ا

 ... نامعلوم و سکوت کرد  يجا هیشد به  رهیگوشه نشستو خ هیحال  یفرش ، ب يگالر دیرس یوقت

 یلیخ "ذاشت ، توماژ کال یسر به سرش نم ادیز "به شازده پسرش انداخت ، عموما ینگاه هیصالح  حاج

رو  ینافرمون نیا تیشکا شهیکردنو ،دوستاش هم یزمونه نم نیا يپسراکه اغلب  يداشت ، کار یحرمت نگه م

 ...کردن  یبراش م
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 ..."خاص بود کال زهیچ هیتوماژ فرق داشت،  اما

 

گرفتو  شویکه توماژ مدرك ارشد باستان شناس ی، وقت شیچهار سال پ یرفت پ ینگاهش کرد، ذهنش م بازم

 ... و نشونش داد  نجایاومد هم

 ... يکه دوستش دار يبرو سمت کار دنت،یبرس،به آ تیندارم، برو به زندگ یژ جان به خدا من حرفبابا توما -

 ...دیخند توماژ

 

 ...بابا  تونیسا رهیجاست کناره شما، ز نیعشقم هم ندمویآقاجون من پروفسورم بشم کارمو آ -

 ! ستیتو ن ي،بازار جا نجایا يایکه ب يدرس نخوند نهمهیا یول -

بهش عالقه دارمو تو  یول ارمیتونم ازش پول در ب یرو که نم ییزایمن درس خوندم که اون چآقاجون  -

 چیدم ه یشما، قول م شیپ نجامینشدم آقاجون، حاالم ا یبود، راض دهیفا یخوب ب یدانشگاه تجربه کنم، ول

 ...نشم  مونیوقت پش

،  شدیکه باعث م يزیچ د،ید یرو م يقرار یجور ب هیکرد ته عمق چشاش ،  یصالح به پسرش که نگاه م یول

 ...نگه داشت شماتت کنه نجایپسرشو ا نکهیخودشو بابت ا شهیهم

بود، انقدر بابا صالح رو دوست داشت که به خاطرش جونش رو  نیخوشحالم ،اما غمگ گفتیم نکهیتوماژ با ا اما

 ...ساده بود یهمراه هی گهیکه د نیهم بده ، ا

خواد مستقل بشه ، آقاجون اخماش  یدست بودن خسته شده و م ریان گفت از زرو که هوژ يروز ادشهی قشنگ

بابا گرفت، اما هوژان  دنیدلشو هم، دلش واسه رنج دنیلرز د،یخوردن بابا رو به چشم د کهیتو هم رفت،توماژ 

 ...مغرور بود يادیز شهیهم

به کارش نداشته باشه و به قول  يکار ینه ، فقط دوست داشت کس ای شهیمهم نبود که بابا ناراحت م براش

 ... خودش مستقل باشه 

 ییتا 50 کینزد دویبزرگ براش خر "حجره نسبتا هیدادو  یصالحم همون موقع سهمش رو از فرش فروش حاج

 ...هوژان واسه بابا اون هوژان قبل نشد  گهید یکرد، ول تشمیهم فرش بهش دادو حما
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رو هم  یمرغوب ارث نیزم کهیبا پسرش لج کنه، دوسه تا ت خواست یحجره خودشو فروخت ، انگار م بعدشم

موزه که  هی هیانگشت به دهن موندن، شد شب دنشیکه همه از د يجور د،یفرشو به جاش خر يگالر نیفروختو ا

 ...شدیم دهیخاص توش د يفقط کارا

ه شاخ شمشاد که پسر نینداشت ، حاال همه کس حاج صالح شده ا يسود گهیشد اما د شمونیاز رفتن پ هوژان

 ...دلش نشکنه  نیاز ا شتریگذشت تا بابا ب قشیاز همه عال

داره و  یحرمت نگه م دید یکه م نیآورد هم یجوونش خبر داشت اما خوب، به روش نم يطنایاز ش شیب کمو

 زدن یم ادیشون رو فر يقرار یخمار ، ب يچشما نیبود، اما چند وقت بود ا یشکنه راض یها رو نم میهمه حر

... 

 يشو نداره، دخترا یگفت آماده گ ی، چند بارم به توماژ گفته بود اما اون مدام م یهمدم یدونست از ب یم

بود که به مادرش  دهیبار شن هی یرفت، حت یبار نم ریزدن، اما ز یمدالش براش له له م نیاونم از بهتر لیفام

 ...به مامان گلبهارش گفته بود خودشسال  40که خودش  یحرف "قای، دق رهیگ یگفته تا عاشق نشه همسر نم

 

داد سکوت کنه تا پسرش  حیکه ازش بپرسه باباتوماژ چته ؟ اما بازم ترج رفتیداشت با خودش کلنجار م حاالم

 ...خودش لب باز کنه 

 

 

 

 

  

ش قولشو به "رو که قبال یبره و اون فلش نکهیبهش زنگ زد ، واسه ا انیخونه ک گشتیداشت برم یوقت امروز

 ... رهیداده بودو ازش بگ

درو براش باز  ی، زنگ زد، اما کس نیمدتش بود رفت پائ نیاز احواالت خراب ا یگره کرده که ناش ییابروها با

 ...نداشت  يادیسرکوچوه بودو با خونه خودشون فاصله ز "بایتقر انیکرد، خونه ک ینم

 

 ... رهیاس بگگرفت باهاش تم میتصم...  ومدین یزنگو زد، اما جواب بازم
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 !پس تو؟ خوب آدم رو قول تو حساب کنه ییکجا -

 ... رسمیم گهید قهیسر تا داروخونه برم ، تا پنج دق هیاومد مجبور شدم  شیپ يکار هیشرمنده ، به جان تو  -

 ...منتظرما ا،یباشه پس زود ب -

 ...اومدم اومدم  -

 ...منتظرشد  تادوسیا واریبعدم کنار د...گفتو تماسو قطع کرد  نویا انیک

 

شد ، اما  ینم دهیخوب د ادیخواست داخل ب یم رونیکه از ب یکس نیکم بود، واسه هم یلیسر کوچه فاصله خ تا

 ...نگاه کرد  يهمون طور اورد،یپا توجه شو جلب کرد ، سرشو باال ن يصدا

،چون متعاقبش  نهیتونست بب هیبود که تو اون چند ثان يزیتنها چ نایا رهیت نیج هیپررنگ با  یحفت کفش آب هی

 ...موتورسوار اومدو  هی راژیو يصدا

که  یماورءالبنفش غیج ياون چشما و صدا دنید یاما فاصله زمان... همون چشما بود ... سرشو باال آورد ناخودآگاه

 ریشده براش غ یچ نکهیا صیکم بود که تشخ يبه حد نیشد و بعدم کنده شدن موتور از زم دهیاز اون لبا شن

 ...ممکن شد

 

 ...فقط نگاه کرد  ستادویمسخ شده ها همون طور ا مثل

 

 ادمیداد ، موتور سوار که ز یتکون به خودش م هیاگه  لکشیروش رد شد، با اون ه يسوار درست از جلو موتور

 ... متر جابجاشدن  یلیم هیاز  غیشد ، اما در یم نیتعادل نداشت پخش زم

 مغزش بود که به صدا در اومد  ثیاون بخش خب دمیشا ایگار ، تو مغزش آالرم داد ان يزیچ هی

 ... قبرت رو هم نشونت دادا  يبود که نوشته رو يهمون زبون دراز نیا... 

 ...نشون بده  یتونست عکس العمل یمغزش قفل کرده بودو نم"هم انگار واقعا یطرف هیاز  یول

که  ییشده و چشما نیکه پخش زم یجسم هیبود با دخترونه  فیک هیشدن  دهیتعلل ، دزد نیا جهینت حاالم

 ... و پاره کنه  کهیبا دندوناش ت تویخاص ینره غول ب نیخواد ا یدلشون م

... بده  یکمک هیکنه  یم یو سع گهیم يزیچ هی ی، هر ک ستادهیحرکت ا یجمع شدن، اما اون هنوزم ب مردم

 ...پرسه یرسه م یاز راه م یکه هر ک یمعن یب یوبدتر از همه سوال
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 ... زنه  یم دشیداره د يصورتش و با حرص خفه کننده ا ينگاه اون دخترهنوز لجوجانه رو یول

شناسنش  یتک و توك م زنه،یکه واسه کمک اومدن طرفشو با شتاب پس م ییانگار، چون دست کسا مغروره

که  ننیه برسن ، در حال کشف امال باخت چارهیکه به داد اون ب ییکننو به جا یمدام از هم پرسو جو م هیبق یول

 باز شده ؟ یمحل ک نیدختر تو ا نیسرو کله ا

 ریکه به غ نجابودیجالبش ا یحرف زدنم نداشت، ول ينا یخوب نبود، چون حت ادیز یبلند شد، ول چارهیب دختره

 !ختیاشکم نر ینشون نداد، حت يا گهیهوا ،ضعف د یب غیاز اون ج

 ... النه رفت سمت خونشونجاش بازم کمکو پس زدو سالنه س به

نشون  یعکس العمل چیباعث شد اون کاره مسخره رو بکنه و ه یدونست چ یتوماژ دنبالش کردن ، نم يچشما

 !زبون زد بود  شهیمحل، هم ياز بچه ها تاشیکه کمکاش و حما ینده، اون

 نینبود از ا یناراض ادمیزوقتا اجازه جوالن دادن داشت ،  یبعض ثشیکه روح خب ییانگارته ته مغزش اونجا یول

 ...اتفاق 

 ...خوب شد ، حقش بود : مغزش با ترسو لرز گفت يتو يصدا یحت

 

 ... شد زده شد یزده م دیکه نبا یبود ،حرف دهیفا یداد زد ، اما ب سرش

 

گفته بودو مامان آدرس داده بود،پس  نیشد که روژ يرو گرفت ،درست بود وارد همون خونه ا رشیرده مس بازم

 ...دختر بود  نیدسش درست بود ، موضوع بحث اون شبم همح

 ... يدختره چشم گربه ا... 

 بود ؛ نیکه گرفت ا یکردو تنها جواب ینیباشه ، چهرشو دوباره تو مغزش باز ب دهید افشویتازه ق انگار

 ...  ستین هیبق هیشب "اصال...متفاوت  تینها یخاص، خوشگل اما ب "مدل کامال هی...

ها که  هیهمسا هیکردو تو جواب بق یممکن فکر م زهیچ نیتر تیاهم یبه ب ریواگ ریهاگ نید اما تو ابو مسخره

 ... داد  یتکون م يکردن ، فقط سر یبودنو در مورد اون اتفاق سوال م دنیتازه مسئله رو شن
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 ریه بود ، دستشو زمحصور کننده اون ختر يو چشما ي، هنوز تو فکر اون دزد نیشام نرفت پائ يشب برا اون

 يجور هیکه تا حاال حسش نکرده بود،  يجور هیبود ،  ییجور هیشده به سقف ، دلش  رهیسرش گذاشته و خ

 ...که بد ناجور بود 

کرد رشته  یم فی، با آب و تاب تعر انیرو واسه مامان ب يا هیقض هیکه داشت  نیروژ يبعد صدا قهیدق چند

 ... نیفت پائبلند شدو ر...افکارشور پاره کرد 

 ... "خواهرش بود کال نیخوش طن فویظر يصدا عاشق

 ... چارهیاز ترس ،قبضه روح شده بوده ب!که  یدون یمامان نم -

  فش؟یداشته تو ک یحاال چ چاره،یتو محل ، بنده خدا دختره ب مینداشت زایچ نیاز ا -

 ...مال محل ما نبود مامان جان  -

 ؟ یدون یا متو ازکج ؟يشد يداریوا توماژ ب -

 ...اون موقع اونجا بودم  نکهیخوب واسه ا -

 ... نهینگاه کرد تا عکس العملش رو بب نیروژ افهیبه ق یچشم ریگفتو ز نویا

 ...انداخته بود  ریبه دهن گرفته بودو سرشو ز لبشو

 ...کرد با نگاه خاصش  رشیغافلگ

 ؟ يشرمنده شد ينطوریازم گفت که ا یمگه چ -

 ؟در مورد شما  -

 ...اره طالخانوم  -

 !نگفت يزیچ -

 باور کنم؟ -

 ... "شه حرفاش، ولش کن اصال یداداش آخه باورم نم -

 ...خنده  ریز زد

 !گفت مگه ورووجک ؟ زودباش  یچ -

 ...و فقط نگاش کرده ستادهیمجسمه ا نیهم اونجا بوده که ع یابونیغول ب هی گفتیم -

 ...که راست گفته نویه خوب اانداخت باال ، به نظرش اومد ک ابروهاشو

 ؟ نیفقط هم -
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 ...اومم  -

 !دختر  گهیبگو د -

 ...  رهیتونسته جلوشو بگ یبا اون دزده همدست بوده وگرنه راحت م ارویکنه  یفکر م گفتیم -

 

 !در انتظارشه یوگرنه معلوم نبود چ ست،ین نجایشانس آورده که ا "از کوره در رفت ، اون دختر واقعا نباریا

 

 ... یبه درك حقش بود ،دختره وحش "اصال! خوب نخواستم کمکش کنم  ،یدختره روان! خود کرده  یب -

 ؟  شیشناسیداداش تو مگه م -

 ...اما باهاش برخورد داشتم ! شناسمشینم -

 ...کنه  چشیسوال پ نیگفتو و منتظر نموند تا روژ نویا

 !!!برده بود ؟  یگمدخترو با حرفاو نگاهاش اونو تو حالت سرد در نیا بیعج

 

 ...کردن اون دختره پررو بود  یتونست باشه ضربه فن یم ندشیخوش آ یلیکه خ يزیتنها چ حاالم

خواب  ياون تو دنیخوب ماجرا د ينثار روحش کردو تنها جا رایبدو ب یقبل از خوابم کل د،یبا فکر اون خواب شبو

 ... کرد یهمه کاراشو تالف یحساب نکهیبود و ا

دختره سرتق ،ذهنشو مشغول کرده  هی یرفته بود که چند وقت ادشیاز اون ماجرا گذشته بودو به کل  يروز چند

... 

 

 گهیبعد معامله د یکه تازه بافتشون تموم شده ، ول یشمیابر يفرشا دیقرار داشت، واسه خر یکیبا  12 ساعت

گرده، اونم موافقت  یبر نم گهیرو نداشت ، با حاج صالح تماس گرفتو گفت که د يحوصله برگشتن به گالر

 ... کرد

 

 ... انداخت  دیزنگ بزنه کل نکهیا يخونه و به جا دیرس

، مطمئن شد  ستی، سره جاش ن زونیدر آو يجلو شهیچادرش که هم دید یوقت یصداکرد ول انویدوبار ب یکی

 ... رونیکه رفته ب

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٢٢ 

 ...شلوارش  ياز کردو لباسو انداخت رورفته دانشگاه، دکمه ها بلوزشو ب نمیروژ نکهیا الیبه خ بعدم

کرد ، که حس کرد  یچک م شیمعامله رو به حسابش با گوش يزیحواس داشت مبلغ وار یپله ها باال رفتو ب از

 !بستس بازه  شهیاز اتاقا که هم یکیدر 

 

 ... خواست بفهمه چرا دره اون اتاق بازه  یاومد اما دلش م یکه نم ییسمت در، صدا رفت

 ...زده بود  رونیچشماش از حدقه ب...  دیدوره سرش چرخ ایدن...شوکه شد  دیکه د يزیچ از

 ...زد ادیفر تودلش

 

 يزیبرنامه ر یهمه چ! تا چادرشو براش بدوزه هیاصرا داشت مامان بره خونه خاله عط شبیپس بگو چرا د... 

 !دمیهرزه شد که من نفهم یشده بود، اون ک

 

 ..چشماشو گرفته  يخون جلو ترکه و یکرد گلوش داره م حس

. 

از اتاقابا ذوقو شوق اومد  گهید یکیاز  نیکه روژ زهیخون شو بر نجایسره اون تازه وارد نعره بزنه و هم خواست

 ... رونیب

 

 يتو يا گهید زیچ... رتیغ یب:گفت  یمسخره تو مغزش که مدام م يهنگ کرده بودو به جز اون صدا مغزش

 ...کرده بود  شیانرو یحساب نیمغزش نبودو هم

فرود اومدو برقو  نیصورت روژ يدستش بود که رو دیفقط ضربه شد!  دهید یچ ایشده  یچ"قایدق دینفهم"اصال

 ... دیاون دزد ياز چشما

 ...که باعث شد از خودش متنفر بشه  يکار...بود که اون لحظه با گوشت و پوستش حس کرد  يزیتنها چ نیا

 

 ...سرش خراب شده  يرو ایحس کرد دن دویخودش د يجرا رو روبروکه مسبب ما دینکش قهیدق به

 یحماقت نیخواست سره خودش به خاطر ا یدلش م...پسر گذاشته بود  هی يشعور بود که اونو به جا یب چقدر

 ...که کرده نعره بکشه 
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 ؟يشرف ، چرا به خواهرت شک کرد یآخه ب... 

 

ببر گرسنه حمله برد سمت اون  هیمثل  نیواسه هم! چکارکنه  دیدونست با ینم "شده بود که اصال یعصب انقدر

 ...سرش با دست محکم گرفته بود  يرو رو دشیبودو شال سف دهیترس یکمیکه حاال  چارهیدختر ب

 ؟ یکن یم یچه غلط نجایتو ا -

 ...نداشت  یهاجو واج مونده بودو جواب چارهیب دختره

 :گفت دیلرز یه به شدت مک ییشوکه شده بود، با صدا یکه حساب نیروژ

 ...داداش مهمون منه  -

 ... نجایا ارهیتونه دوستش رو ب یشعورش بهش گفته بود م یافتاد موضوع از چه قراره ، خود ب ادشی تازه

 ... زود یلیقضاوت کرده بود خ زود

 ؟ ستیه نباال؟ چرا مامان خون نیچرا اومد ؟یچرا به من نگفت ه؟یها واسه چ يموشو گربه باز نیپس ا -

 ... دیاز راه رس انیکه ب دیکش یزدو خط نشون م یطور حرف م نیهم

 شده باز؟ ی؟ چ یزن یداد م نطوریا ییتوماژ مادر تو -

 مامان ؟ يکجا بود -

 ...رو بدم بدوزه  نیچادر روژ هیخاله عط شیرفته بودم پ -

 

بخواد  نکهیواسه ا یبس ولقسمت غلط ماجرا خودش بودو !در کار نبود یدروغ! درست بود یهمه چ پس

 ...زود بود يادیز رهیاشتباهشو بپذ

 ... دیسمت اون دختر غر بازم

 ؟ يندار يا گهید زهیتو جز دردسر چ -

بلد بود توصورتش  راهیبدوب یهم فشردو تودلش هر چ ينافذش رو بهش دوختو دندون هاشو رو يچشما دختر

 ...شعور روبروشده خودشو لعنت کرد  یب نیا گذاشته و بازم با نجایپاشو ا نکهیزدو از ا ادیفر

 !!بذاره  نجایخودشه محال بود پاشو ا یوحش وزپلنگیهمون  نیدونست برادر روژ یم اگه
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رو  نیرفتو همونطورم روژ دویراهشو کش...بشه  ریاون دختر تحق ينگاه ها ریز شتریمنتظر نشد تا ب گهیتوماژد

 ...صدا کرد 

شده بود ، آخه چطور به مغزش  زاریب"از خودش تو اون لحظه واقعا اد،ی خانومش بتا طال ستادیپله ها ا نیپائ

 احمق شده بود ؟ نقدریبود که خواهر محجوبش پسر آورده باشه خونه؟ چرا ا دهیرس

که  دیرو د یکس هیلحظه اول بر خورد ،  یول! نه  ای کردیبرداشتو م نیاون ا يجا گمید یدونست اگه کس ینم

 ... یبلوز مردونه و شلوار ل هیپشت به اون نشسته ، با  یصندل هی يرو

 

تونست قسم  یقسمت بدتر ماجرا موهاش بود که به جرات م د،یپوش یکه خودش م ییاز همون مدل ها درست

 ...موهاش بلند بود  يجلو یکمیفقط  دیانگار از ته زده باشه، شا"کوتاه تر بود، کال یلیبخوره از مال خودش خ

 "که صورتش اصال يانداخته بودو با دستاش گرفته بودش، طور ریخاص نشسته بودو سرشو ز نشیپوز هی تو

 ...معلوم نبود 

 !محق بدونه ایخودشو سرزنش کنه  دیاشتباه با نیدونست به خاطر ا یکرد نم یفکر م شتریب یهرچ

 ...کرد بازم احترامشو نگه داره یسع یول ستادیانداختو جلوش ا ریسرشو ز نیروژ

 ...جونم داداش  -

چشماش  دمیبغضم داشت انگار ،شا یچشماشو نگاهش کرد ، حت يتو ختیبلد بود ر تیمظلوم یهرچ توماژ

 ...شدیم سیداشت کم کم خ

 تیموارد ، نها نیکرد توا یمحتاط عمل م یلیخ دیبوس یصورت خواهرش رو م دایفقط ع"جلوتر عموما رفت

بکنه  يفرق داشت حاضر بود هر کار نباریبذاره ، اما ا نشیس يروبود که بغلش کنه و سرشو  نیابراز عالقش ا

 ...اونو ببخشه  نیتا روژ

 

 ...و بعدم نوازشش کرد  دیصورتش مونده بودو برادرانه بوس يانگشتاشو که رو يشدو جا کیبهش نزد"کامال

 

 دستم بشکنه ، دردت اومد؟ -

 ...تر بود  نیبهم ، برام سنگ تیاعتماد یدرد ب -

 ...نزن، شرمندم، ببخش نیروژ نزن -
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 ...رو که حاضر بود براش جون بده  یداداش ویبود که نبخشه ، اونم ک یدل رعوف تر از اون د،یخند نیروژ

 ... نمیحاال تا بب -

 ...، رنگ نگاهت عوض شد  گهید يدیبخش -

 ...غرق لذت شد  شناسهیرنگ نگاهشم م یدادا توماژش حت دید یم نکهیاز ا نیروژ

کوتاه ،  يموها بتوینبود، با اون ه ریتقص یقبول کن که اونم ب یکن ، ول یطرف منم از دوستت عذر خواه از -

خونه  هی يدونه ممکن تو یم یده وقت یم یچه معن "اصال کرد،یبرداشتو م نیمن بود هم يجا گمید یهر ک

 رو برداره؟  شیروسر ادیمرد ب

 ؟ يظهر نشده خونه ا میدونست یم دیبا از کجا ان،ی یداداش من بهش گفتم شماها نم -

 

 

دادکه  یاون خبر م دیبا یخواست یاگه حرف حق رو م گفتیکردو بازم معذرت خواست ، راست م یپوف توماژ

 ...خونه  ادیداره م

فرصت  يسکوت کرد تا تو نیبکنه ، واسه هم یکه ازش سوال ستین یطیدونست االن توماژ تو شرا یم انیب

 ...ماجرا رو بشنوه ، فقط مادرانه پسرشو نگاه کرد تا آرووم بشه  نیمناسب از خود روژ

 

 

 زد  رونیاز خونه ب يسر سر یخداحافظ هیتوماژ فقط شرمنده نگاهش کردوبا  یول

 

 

 

 ))فصل دوم ((

 

 

 

  

 

 ...زد  یم دید نهیبار هزارم بود که از بعدازظهر خودشو توآ نیا دینگاه کرد ، شا نهیآ يبه خودش تو بازم
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صحنه  ياز رو شهیکنه تا واسه هم يخواست کار یکارو طرز فکرش دلش م نیکه متنفر بود ، حاال با ا ازش

 ...روزگار محو بشه 

 

 ...دیداد کش وزپلنگیخودش، سره اون پسره به قول خودش  سر

 

 ... ستمیپسرا ن هیمن شب -

 !کرد  یبهش دهن کج نهیتو آ ریتصو انگار

 ؟ ستیموهاش کوتاه ن يدحتر چیه یعنیخوب فقط موهام کوتاه ،  -

 ...شد  قیخندش عم نهیتو آ ریتصو

 کنن؟ یم شیمگه همه دخترا آرا! متنفرم  شیخوب از آرا -

 ...شد  مونیلحظه پش نیکه توآخر نهیتوآ ریبا مشت بکوبه به تصو لمایف نیخواست مثل تو ا یم

 ..تو گوشت فرو کن نوی، ا ستیپسرا ن هیشب میچیمن ه یلعنت -

 ...خودش جواب خودشو داد  بعدم

 ؟یبکن یخواست یبود م یچه حماقت نیپس ا -

 ...واسه کلنجار رفتن با خودش نداشته باشه  یوقت گهیدره اتاق باعث شد د يصدا

 ...تو  امیباران ب -

 ... زمیعز ایب -

 

 !نداشت  یگناه ایباشه، برد يکرد چهرش عاد یسع

 

نقطه اتصالش به  يکرد انتها یکه حس م يزیپسر بود، تنها چ نیا شیوشمامان رفته بود تنها دلخ یوقت از

 ... یپر از پوچ يایدن

 

 ؟يخوا یم يزیجانم ، چ -

 مدرسه ؟ يایفرداب یتون یم -
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 ؟يکرد يکار ؟یواسه چ -

 ...خواهرش گرفت  يچشما يکارنامه شو جلو ایبرد

 ...خوند  باران

 ... یپسر ، گل کاشت نیآفر 19,47 -

 

 ...آل تر بود  دهیآلم ا دهیکه اون داشت از ا یطیاونم با شرا ییپسر تو مقطع دوم راهنما هی واسه

 یاگه چند روزم نم یبود که مردن و زنده بودنش واسش مهم بود، بابا حت یلبخند زد، خواهرش تنها کس ایبرد

 ... گرفت  یسراغشم نم دشید

 

 

 ...باشن  دیبا اتونین،گفتن اولبد زهیخوان به شاگرد اوال جا یجلسه گرفتن م هی -

 ...چشمام يباشه رو یهرچ زشمیجا امییم"کنم پسر، حتما یبهت افتخار م! چرا که نه -

 ...دوست داشت  ایاونو اندازه تموم دن د،یصورت خواهرش رو بوس ایبرد

 

 !شد  دیناپد یبازم رفت تو فکر ، هنوز واسش قابل هضم نبود مامان تارا واسه چ ا،یرفتن برد بعد

سه  ایبرد یوقت!  نتشینب گهیکرد ، د یوقت فکرشوهم نم چیه یاونا بود، ول نیب يشاهد جنگو دعوا شهیهم

 ...رفت  شهیهم يبرا ایبرد یسالش شد و اون دوازده ساله ، درست روز بعد از تولد سه سالگ

 

 !!!کس چیدونست ، ه ینم کس چیمرده رو ه ای؟ زنده بود  ایاون دن ایبود  ایدن نیکجا رفته بود ، ا حاال

 ...دشیبه جز بابا سع"ظاهرا

 

 ... خواست خفش کنه  یدادو م یافتاد بغض گلوشو خراش م یم ادشیبعد ده سال هر موقع  هنوزم

به عنوان مادر حاال ... بزنه  یها مادر حرف یبه قول بعض ایحق نداشت از اون زن "بودکه اصال نیا جالبترش

 ...سرش اومده ییخواست بدونه چه بال یب به هر حال دلش مخو یقبولش نداشت، ول گهید
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داد، خونواده مادرش  ینم یجواب درستو حساب یکس یاز همه پرسو جو کرد،ول یلیشدن مادرش خ دیاز ناپد بعد

شدن، تو سرو مغز خودشون زدن، دخترشون رو ازش  زیگالو دیاهل کرمان بودن، بعد ازاون ماجرا اومدن و با سع

 ...نداشت  یجواب دیسع یلخواستن و

 

خواد بره  یکه م گهیو م رهیگ یتماس م دیبه مهد ، تارا با سع ایروز صبح بعد رفتن باران به مدرسه و برد اون

 ...دیوقت به اونجا نرس چیه یشناخته، ول یاون رو م دمیاز دوستاش که سع یکیخونه 

 

 هین ساعتها که تارا گم شده بود،مردم محل همون حادثه،درست تو همو یگشت پ یشدنش بر م دیناپد دمیشا

 هیبه  نیماش هیکنن ،انگار تو اون تصادف  یم فیخودشون شده بوده رو واسش تعر ابونیرو که سر خا یتصادف

بره و مردمم فکر  یخودش م باتاراربوده ،بعدم مصدومو  هیمشخصاتش شب "زده بوده که ظاهرا یخانوم جوون

 ...تانمارسیکردن اونو رسونده ب یم

 

 ...از تارا نبود که نبود  يگردن، اما اثر یتهران رو م يها مارستانیکل خونواده تموم ب دویسع اما

 

  

 

که  گرفتیکردو سراغ مادرش رو م یم یتاب یاز اون ماجرا گذشته بود، اون شب باران هنوزم ب یچند ماه هی

تونست عقده هاشو  یار تا مب نیو آخر نیشدو حمله برد سمت دخترش و واسه اول یعصبان دیسع

 ...کرد  یخال زشیسردخترعز

 

شد که باران  يحاال جور یبابا بود ، تا حاال سابقه نداشت از گل نازکتر بهش بگه ول زیقبل اون باران ، عز تا

حجت رو به  دیمهربون بابا له شده ، اما خوب اون شب سع شهیبزرگو هم يدستا ریحس کرد استخون هاش ز

 ...رد باران تموم ک

 

 امیرفته، اون منو ،تو رو و اون بچه رو گذاشتو رفت ، حاالم تا ق شهیمامانت تصادف نکرده، اون رفته، واسه هم-

 خونه بشنوم مفهوم بود ؟ نیازش تو ا یحرف گهیخوام د ینم امتیق
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 ...بابا  یول -

 ...زد  عربده

 ...گم  یکه من م نینداره، هم یول -

سر  دیگفتن خود سع یچون مادربزرگو پدر بزرگش م! دروغ  یگه ک یت مراس یکه ک دیوقت نفهم چیه

تونستن حرفشون رو اثبات کنن به خصوص که  یازش نداشتن نم یچون مدرک یکرده ول رآبیدخترشون رو ز

کاراش خسته شد و خودش  دویگفتن تارا از دست سع یم شیخونواده پدر یبود، ول دیهمه شواهد به نفع سع

 ...گذاشت و رفت

 

 شتریب یمعن هی نیکرده و ازش متنفره و ا رونیاز ذهنش ب شهیگفت اونو واسه هم یجالب تر بود،م دیسع حرف

 ...داد  ینم

 

 ... انتیخ... انتیخ... قصه شوم داشت  هینشون از  دیحرف سع نیا

 

 گهیخوب د خواست بابا محکوم باشه نه مامان، اما یکدوم رو باور نکرد، چون نه م چیحرف ه دیشا باران

 ...نتونست مثل قبل عشق به مادرشو تو دلش پر رنگ نگه داره

 

باهاشون قطع رابطه کردن و  شیموجود ناشناخته، خونواده مادر هیعوض شد ، شد  دیاون به بعد بابا سع از

 ...زشت پسرشون ازش رو برگردوندن  يبه خاطر رفتارا دمیبرگشتن شهرشون، خونواده خود سع

 یبزرگ شد، مادرشو طلب کرد ، اما کس ایاون خونه قبل نشد، برد گهیقبل نبود، خونه هم د يبابااون  گهید بابا

 ... نداشت  یجواب

 

کردن،اما انگار  ینمونده بود،هر چند سال خونه رو عوض م ییبد اخالق شد، از اون محله رفتن ،چون آبرو دیسع

که  ییجا ادیشهر دل بکنه و ب يباال ياون محله ها گرفت ، از میآرووم و قرار نداشت ،اما باالخره تصم دیسع

 ...واسه انسان بودن تو وجودشون هست  ییزایحس کنه مردم هنوزم چ

 

 ... گرفت یازش م یسراغ یشناختشو نه کس یم یکه نه کس ییشو جمع کردو اومد جا هیمونده سرما ته
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با بچه هاش  گهینکرده بود،د ییبود ، باباوقت  یلیخ یول...راه انداخت  یفرش فروش هیهمون بازار محلم  تو

 ...نبود، تو خودش بودو خودش  قیرف

 

رو تو ذهنش  یبچگ يخوب باران چون هنوز محبت ها یباهاش نداشت، ول یخوب ونهیم دویترس یازش م ایبرد

 ... رفت  یم دیشدو سمت سع یم یبار احساسات هیداشت هر چند وقت 

 

 یگاه یو حت شهیمحل بابا داره نرم م نیکنه با اومدنشون به ا یباران حس م گذشته و حاال یلیاون سالها خ از

 ...بود  یراض نمیزنه، باران به هم یلبخندم م

 

زمانو بهم بدوزه تا  نویخواست زم یپر استرسش ، دلش م شهیچنگ انداخته بود به وجود هم يزیچ هیحاال  یول

 ...  رهیبگ وزپلنگویحال اون 

 

 ...نازل شد  یآسمون يبال نیکرد که ا یآرامشش عادت م طویمح نیشد ، تازه داشت به ا یمداشت آرووم  تازه

لحن  يتو شهیکه هم ياز تمسخر دمیشا ایغرورش ،  دیشا! حد متنفره  نیپسر تا ا نیا یدونست از چ ینم

 ... زدیصداش موج م

انقدر ابله بودکه  يچطور... یلیه تر از خمسخر یلیمسخره بود ، خ یلیخ نیکرد،ا یاون ماجرا افتادو پوف ادی بازم

 ! پسره  هیفکر کرده بود اون 

خمار ،  يمغزش کنار بره، اما اون چشما، اون چشما يبه شدت تکون داد تا افکار نفرت بارش از تو سرشو

 ... رهیگیشدن سرو پاتو م ریکنه که حس تحق یآدمو نگاه م ياومد طور یکرد، بنظرش م یم شیعصب يبدجور

 

از اون  تشیمرد به واسطه مرد بدونش حس قدرت کنه و فکر کنه جنس هی نکهیحالت منزجر بود از ا نیا از

 ...موجود برتر ساخته 

 

 ...مغزش کردو چشماشو بست  يتو زهینثار موجود نفرت انگ یلعنت هی
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باشه،  يوق شهیبود، دوست داشت هم زاریفرو خوردش ، از ضعف نشون دادن ب عیسر یبغض کرد ، ول بعدش

جنس  هیبه  ازیبود تا الاقل به خودش ثابت کنه که ن یم يقو دیخودش بودو خودش،اون با شهیچون هم

 ...مخالف نداره 

 

عشق ... که حاال شده بود ملکه ذهنش، يدستور بود، دستور هی نیموند، ا یتا ابد از عشق دور م دیاون با آخه

شده ، خود به خود شد  کتهید يها تیو حاال همه اون ممنوع.. .دوست داشتن ممنوع ... احساس ممنوع...ممنوع 

 ... مرد ممنوع  شهیهم ي، برا

 

 ...، اما باران دلش سوخت  ومدیجلو ن ایبرد د،یاز راه رس دیسع

 ...سالم بابا  -

 ؟یسالم ، چه خبر ؟ خوب -

 ممنون ، شما چه خبر ؟ -

 ...ستین یاسترس نجا،ی، آرامش داره ا ادی یخوشم م نشی، از هم یچیه -

 ... خداروشکر  -

 هست ؟ تیزیچ هیتو انگار  یول -

شده  يوقت که خاکستر لینداره ، نگاهش خ يبه رنگ نگاهش کار گهیوقت بابا د یلیخ! کنه  یتعجب م باران

... 

، اما از  واسه ارتباط دوباره با بابا باشه یبهونه خوب هی نیتونه ا یطرفم به نظرش م هی، از  شهیدستپاچه م یکمی

نشون نده دوباره بر  یکنه و بابا توجه فیشو نداره، اگه شروع به تعر یکنه هنوز آمادگ یحس م گمیطرف د هی

 ... شهیدوباره براش کدر م ایگرده سره خونه اولو دن یم

خوب همه  یرذالت خودش، ول نهمهینگاهش کرد، دلش گرفت از ا دیدار کلنجار باخودش بود که سع رویگ تو

 ..اون نبود، زمونه باهاش نساخت  ریهام تقص یبدهاون 

 چیزنه ، بهش متصل بودن ،ه یکه تو مردمک نگاهشون موج م یبچه هاش فقط با ترس دیدیوقت بود م یلیخ

 ...نبود نشونیب گهید ینقطه اتصال
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کرد،  یم يزبلندش با ينشوندو با موها یپاهاش م يرو رو زشیکه باران عز ییاون وقتا افتاد، وقتا ادهی هوی

تابو به  چویرنگ پ گهیکه بعد از اون شب د ییتاب دار بلند تنگ شده بود ، موها ياون موها يچقدر دلش برا

 ...  دنیخودشون ند

 ...تنگ شده بود  "لحن صداش واقعا يخواست باران حرف بزنه ، دلش برا دلش

 !ها  شهیبگو دختر، داره صبرم تموم م يزیچ هی -

 ...بود تا باران حس کنه وقت گفتن شده  یبرجسته و خوش فرم بابا ، کاف يلبا يند رولبخ مچهین هی همون

 ...افتاد  یاتفاق هی، اونجا  نیرفته بودم خونه روژ -

 ؟ ی؟ چه اتفاق!اتفاق  -

 ...خوب  ی، ول انی یبابا به خدا قسم خورده بود تا عصر، بابا و داداشش خونه نم -

 قاتیشناختنش، الزم به تحق یج صالح منفرد متعمد محل بودو همه خوب م، حا دیاخماشو تو هم کش دیسع

کردن ،  یم فیاجازه داده بود باران اونجا پا بذاره،، به خصوص که همه از توماژ پسرشم تعر نینبود واسه هم

 ! الاما حا... رو صادر کنه  مجوزاون خونه ، باعث شده بود  يمرد تو هیخود بارانم واسه عدم حضور  دیتائ

 اومده بود؟  "عمدا -

 ...در کار نبوده  يکه عمد یش یشد ، خودت مطمئن م یچ ینه بابا ، به خدا نه، اگه بدون -

 ...شنوم  یخوب م -

 :کردو گفت یمن من باران

 

گوش  يزد تو نیبابا همچ...پسر اشتباه گرفته بودو خواهر بدبختشو نقره داغ کرد  هیمنو با  شیداداش راون -

 ...اون زهره ترك شدم  يه من به جاک نیروژ

 !باشه  يجد نکهیا ایمونده بود بخنده  دیسع

لباش نشوندو با نگاه  يرو یخنده کجک هیبعد دوباره ... شدیم رهیدوباره روابط ت رهیخواست جبهه بگ یاگه م یول

 :که به موهاش کردگفت یخاص

 حق با اون بوده ؟ یکن یفکر نم -

 ؟ وزپلنگیبا اون  -

 !!؟ وزپلنگی... چشماش گشاد شد  ریتعب نیا از
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کرد،  یبود که مردا هاروهم به خودش جذب م يجور یبود، اون حت دهیمشخصه ها ند نیبا ا يعمرش پسر تو

 !!!چه برسه به دختراها جوون رو 

بازم  یول... هم خوشحال بود که اون پسر توجه دخترش رو جلب نکرده و خط قرمز پاره نشده  یاز طرف یول

 کرده هیتشب ينطوریاورنداشت دخترش اون پسرواب

 ؟يکرد يرو ادهیز یکن یفکر نم -

 ...خودم خفش کنم  يخواد با دستا یبه تمام معناست ، دلم م یوحش هینه، اون  -

 پر تمسخرش افتاد  يحرفشو چشما ادهیبغض کرد،  دوباره

 ... يندار يا گهید زهیجز دردسره چ گهیبابا به من م -

 ...کرده بود  فیحس اونو توص د،یبلند خند رنبایا دیسع

 ...که راست گفته  نویخوب ا -

 ... يبد یلیبــــابـــــا ، خ -

دلش واسه دختره نازش  دیحرف نزده بودنو سربه سرهم نذاشته بودن، سع ينطوریوقت بود باهم ا یلیخ

 شتریب یمعن هی رییهمه تغ نیباران ضربانش تندشد، ا يدستشو گرفتو نرم بغلش کرد، قلب کوچولو د،یپرکش

 ...نداشت

واقع  دمیشا ای...خبر بود در شرف وقوع بود  یحادثه که باران ازش ب هی ایخاکستر شده بود ،  ریز شیاآتی بابا

 !عقب مونده بود ایشده بودو اون از دن

شقش رو ع يلحظه چشما هی يخوش حالت دخترش نگاه کرد، برا يبارانو ازخودش جدا کردو به چشما دیسع

 ...دیکرد ،نبا یبهش فکر م دی، اما افکارشو به سرعت نور ، پس زود، نبا دید

 

   

با دخترشون  ي، اجازه دار نینظره همه هم ستا،یکنم، حرف من ن یم دشونیمن تائ ن،یباران اونا خونواده خوب -

 ي، از نظر من مورد، منم که وقت ندارم يخوا یهمراه م هیدونم  یم ستیمادرت که ن ،يبر یهرجا خواست

راحت باشه، من تا از  التیتو هم خ ،، من همه جوره بهشون اعتماد دارم یباهاش در ارتباط باش ينداره بخوا

سپرم، در مورد اون پسرم نگران نباش، اون بلند پرواز تر  یمطمئن نباشم دختره دسته گلم رو دستش نم یکس
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 یکه چ یفهم یحواست به خط قرمزا باشه، م دیتو هم با یحرفاست که بخواد سربه سر تو بذاره ، ول نیاز ا

 گم؟یم

دونست تنها راه  یم نمیا یوقت دوست نداشت،ول چیرو ه ریزنه ، تحق یداره م يدونست حرف بد یم دیسع

 ...بود  یشگیحفظ دخترش از خط قرمز ها همون حس تنفر هم

 یناگهان رییتغ نیتونست ا ینم یحت اد،یز یلی، خ کرد یفکر م دیگفتو رفت تو اتاقش با يریبه بابا شب بخ باران

 ... رهیهم بگ يا جهیاز رفتارش بتونه نت نکهیکنه چه برسه به ا یجیبابا رو تو مغز ه

 ...افتاده بود  یاتفاق هی"قطعا!کرد یشک م یکم داشت به همه چ کم

همه نداشته  يشده بودو جااخت  نیباروژ یمدت باران حساب نیا ياز اون ماجرا گذشته بود ، تو یماه چند

 ...باهم باشن ادیباعث شده بود نتونن مثل قبل ، ز نیترم روژ انیهاشو پر کرده بود، اما امتحانات پا

توماژ داشت از خونه  یوقت یبار اتفاق هیباتوماژ نداشته ، فقط  یبرخورد علن گهیکرد که د یخداروشکر م باران

 هیاز  غیدر یشناسن ، حت یهمو نم"رفتار کردن که انگار اصال يجور ی، ول دنیاومد همو د یم رونیشون ب

 ... سالم ساده

 ...امتحانشم دادو با ذوق بر گشت خونه  نیامروز آخر نیروژ

  ؟یی، کجا یمامان جون...مامان  -

، حفظم همه شو  یصدبارگفت ناروی، ا ياری یبال در م يباالخره تموم شد دار یدونم خوشحال یچته دختر ؟م -

 ...ه خدا ب

 ... یضد حال يکه خدا "جدا! مامان  -

 ؟ يآخر نیخوب شد ا ن،یباشه بابا حاال لب ورنچ -

 ...آسون بود  یلیاهوم ، خ -

 ...خوب خداروشکر  -

 گم داداش کجاست؟ یمامان م -

 باشه ؟ دیسره کاره مادر، کجابا -

 ... رونیبرتم ب یبهم قول داده بعد امتحانا م -

 تو منگنه ؟ یرو گذاشت چارهیدوباره اون ب -
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برم ، با دوستمام که خالف قانون، مگه اونبار توافق  ییکه اجازه ندارم جا ییکنم، تنها یمامان خواهش م -

 ؟ رونیهر وقت خواستم ، با داداش برم ب مینکرد

د بخواد به ظلم بو نیا گهیدورو برش رو نداشت،د يدخترا يها يکدوم از آزاد چیداد ، ه یحق م نیبه روژ انیب

 :باال انداخت وگفت يشونه ا نیدرخواستشم جواب رد بده ، واسه هم نیا

کرده واسه  يزیالبد برنامه ر ادی یو داداشت ، اگه گفته م یدون ی، خودت م ستیبه من مربوط ن"اصال -

 ...خودش 

 ...درست  نی، ا نیآهان آفر -

 ...کردو مشغول کار خودش شد  ياخم ظاهر انیب

 ...رو برداشتو شماره بارانو گرفت  یشگو نیروژ

 ما رو کرد ؟ يبه به ، چه عجب دلت هوا -

 ...، باالخره تموم شد ارمی یباران دارم بال در م يتو ؟ وا يچطور -

، دوتا امتحان دادن انقدر جنون کندن نداشت  یزن ینم دمیسف اهویتو نوبرها ، خوبه دست به س یدختر به تنبل -

 ...که 

 ! درد منو  یفهم یدا داشت ، تو چه مچرا به خ -

 !امتحان ندادم "نه که من تو عمرم اصال... یآخ -

 ... ینداشت یخوب تو درست خوب بوده مشکل -

 ... یپرروئ یلیکه خ "واقعا -

 ...پارك ارم  میشب بر میخوا ی، م اریرو هم ب ایباران درسو امتحانو ول کن با بابات صحبت کن برد -

 ؟!پارك ارم  -

 ؟یزن یچته ؟ چرا داد م...خوب حاال  -

 بشه؟ یاونجا چ میبر ییتنها می؟ ما سه تا پاش يشد ونهید امی یمن نم -

 ... ادیچرا توماژم قراره ب ییتنها -

 ... امی، محال ب"عمرا گهیپس د -

 ... میخور یآماده باش، شامم همونجا م 9واسه  گمیکه من م نی، هم گهیباران خودتو لوس نکن د -

 ...پس اصرار نکن  امی یگفتم که نم -
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 ...کنم  یاومدنت رو تو چشات م میسوار چرخو فلک شد یوقت -

 ... ومدنیکدوم کوتاه ن چیاصرار آخره سرم ه نیاز باران انکار بودو از روژ خالصه

 

 

  

 اعمال شاقه ؟ با حیتفر! چه مدلش بود گهید نیا... خودش خفه کنه  يرو با دستا ایخواست برد یدلش م باران

 ...داد حیپارك سکوت مطلق رو ترج يهر حال از اونجا تا در ورود به

 ...  ارهیخواست چشماشو از حدقه در ب یدلش م دید یتوماژو م ریپراز تحق افهیموقع هم ق هر

خواسته که  یدلش نم"واقعا دیزد ، انگار فهم یباران بد خشن م يمظلوم شده بود ،چون چشما یحساب نیروژ

 ...ادیبزم شاهانه ب نیا به

 هی نداختوینگاه پر ترسو لرز به توماژ م هیبار  هی قهیداد سکوت کنه فقط هرچند دق حیخودشم ترج نیهم واسه

 ... نینگاهم به روژ

ها با پدرشون  ینکرد، بابا تازگ یمخالفت"رو به توماژگفت اون اصال ایمسئله اومدن باران و برد نیروژ یوقت

 يرو داشته باشه، هرچند خودشم انگار رو ایباران و برد يدو از توماژم خواسته بود که هواتر شده بو یمیصم

 ...خواست  یدنده خوبش بودو دلش کل کل م

درو براشون باز کرده و  ایدم دره خونشون هستنو و بد تر از همه ،برد نیتوماژو روژ دید یباران وقت افهیق اما

 ...بود  یدنید ستادهیجلوشون ا

بد  ایبرد یجواب رد داد ول عیموضوع گشت امشبو مطرح کرد، باران سر عیاز فرصت استفاده کردو سر نمیروژِ

 ...اصرار کرد 

به باباش اطالع  "کردو گفت که توماژ قبال یدست شیپ نیآورد که بابا خبر نداره ، روژ یبهونه الک هیهم  یوقت

 ... نیشد ا جشینت یبده ، ول تیسر مجبور شد رضاآخر یداده ،بد تو عمل انجام شده قرار گرفته بود، ول

 ...مشت آدم زبون به دهن گرفته  هیکسل کننده با  حیتفر هی

بار  نیدونست آخر ینم "بود که اصال ایمهم نبود جناب برد يزیوسط ذوق داشتو براش چ نیکه ا یکس تنها

 !!اومده  ییجاها نیهمچ یک
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 نیکنه ، ا يخواد خودش بره و باز یم ستهیا یت کنار اونا نم،گف دنیرس یبود که وقت نیبه ا شیخوب فقط

 ...کرد  یم ياونو کفر ایذوق زده برد افهیق دنیاز همه باران رو خوشحال کرد ، چون د شتریحرفشم ب

 يکدوم رو باز چیتوماژ از همون اول اعالم کرد که ه... داد برنو قطار سوار شن  شنهادیپ نیراه رفتنو روژ یکمی

 نیپراز التماس روژ افهیق یوقت یکنه ول ینم ي، بارانم خواست بگه که باز ادی یه و فقط همراهشون مکن ینم

 ...قبول کرد  یول رهیبم نویخواست سرشوبذاره زم یاالن دلش م نکهیبا وجود ا دیرو د

ذوق  همه نیهم دلش واسه ا یداد، از طرف یکم کم داشت بارانو قلقلک م هیبق جانیو شورو ه يصدا سرو

 ادیب رونیخودش ب لهیکرد از پ یسع نمیسوخته بود واسه هم نیروژ

 

 ...که کردن اومدن سمت توماژ يدوتا باز یکی

 اون رنجر بزرگ که تازه آوردن ؟ میبر يای یداداش م -

 ...شم ، زشته واسه من  یکدوم نم چیبرو بچه جون ،من که گفتم سوار ه -

 ...تکون داد يکردو سر یپوف باران

 ...باران  یبعدم نگاهشو دوخت به حرکات پنهون... و اخماش تو هم رفت  دیرو د یپوست ریخنده ز وماژاونت

 هینگاهش با نگاه توماژ گره خورد ، هیثان کصدمی ينگاهشو حس کرد ، سرشو باال آوردو برا ینیسنگ باران

 ...دبو دهیند ینگاه چیکه تاحاالتو ه دیتوماژ چرخ اهیس يتومردمک چشما يزیچ

 ... رینگاهتوبگ...زد  ادیدرونش فر داریب شهیموجودهم یول! شدانگار  مسخ

راهم پرت کردن  نیفکرم نکنه، بهتر یتو اون نگاه حت یمعن یکرد به اون حس ب یانداخت و سع ریز سرشو

 ...حواس خودشدو توماژ بود

 ...ترسن  یم دیاصرار نکن ،شا نیروژ -

رفت اون  یکه االن از توماژتوقع م یهر نوع واکنش يره توماژشد،اما به جاتو چه رحرفشیمنتظر تاث نوگفتویا

 ...فقط قهقه زد 

 ...ترسم یم یگ ی، اره راست م يوا يا -

 ... دیگفتو بازم بلند خند نویا

 ...بود  يعجب جک بامزه ا... ترسه  یم... ترسه  یم -

 :رد سمتشو با حرص گفترو ک...شد و باعث شد باران اخماشو تو هم کنه  يجد هوی بعد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٣٨ 

 ...خوب تو گوشات فروکن  نوی، ا استیواژه دن نیتر یمعن یدخترجون ترس واسه من ب -

 :گفت نیرو به صورت زدو رو به روژ یتفاوت یبازم اون ماسک ب عیبود، چون سر نیهم تشیعصبان ته

 ... امی یم رمویگیم طیسه تا بل -

 ...گاه گفتو با باران رفت سمت دست يباشه ا نیروژ

که از اون فاصله سرو ته  ییآدما دنینبود ، چون با د یمعن یخوب ب یبارانم واژه ترس کمرنگ بود ول يبرا

 ...کرد  نینفر نویشدن ، ته دلش قلقلک شدو همراهش روژ زونیآو

دستش "بارانو بهش بده سهوا طیخواست بل یوقت یرو داد دستش، ول نیروژ طیبل... اومد سمتشون  طایبا بل توماژ

 ...که برقو از سر باران پروند یمماس شد، تماس خیگوله  هیبا 

بود  یحس نیاز جنس پوست اونم از نوع مذکرش چندش آورتر يزیچ هیبود، حس لمس  زاریحالت ب نیاز ا باران

 ...تونست بهش محکوم بشه  یکه م

 ... اد شد حرکت چشماش گش نیبود که توماژ با ا يدستش به حد دنیسرعت عمل پس کش یحت

 

  

 

خواست  یکه باران نم ینگاهش کرد، همون حس نگاه قیشب زدش بازم عم يشب با اون چشما اهیدل س تو

 ...مخاطب قرارداد  نویروشو ازش گرفتو روژ نی،واسه هم فتهیدوباره تو دامش ب

ود دسته هاشو شوك ب يها یصندل هیکه شب ییها یصندل يمنتظر شدن ،حاال نشسته بودن رو یبعد کل باالخره

 ...محکم کردنو باالخره آرووم گرفتن  نهیس يرو

 

 يحس بد هیاول دخترا  يبا همون تکون ها نکهیتر بود ،تا ا لکسیازهمه ر"نشتسه بودو ظاهرا نشونیماب توماژ

 !محال بود يخوب امر یشن،ول ادهیپ نجایدادن از هم حیو ترج داکردنیپ یغول برق نیاز سوار شدن به ا

کرد االن که همه اعضا و احشام درون بدنش باهم مخلوط بشن ، از  یخش اول بودو باران حس مچر کینزد

 يحس کرد اون به جا دیلحظه کوتاه چشماشو باز کردو توماژ د هی يبرا یوق یخبر بود ول یب نیحال روژ

 ... برهیحس سقوط لذت م نیداره از ا یهرنوع استرس
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حس  گهیحبس کنه تا د نهیدوست داشت انقدر نفسش رو تو س دویطلب یخودش تو اون لحظه مرگو م یول

 ...روحو از جسمش دوباره مزه نکنه  هیتخل

تونستن  ستادویاز حرکت ا ی،باالخره اون غول برق گهیبود ، اما خوب بعد چند تا چرخش د يحس بد یلیخ

 ...بکشن  قینفس عم هیبذارن و  یخاک نیزم يپاشونو رو

 

رن ،خودشو ثابت  یم رونیرنجر ب یاز محدوده خروج یکرد حداقل تاوقت یسع ینداشت ولتعادل  "بایتقر باران

 ...چشماشو بست  ستادویا يگوشه ا هیقرارداره  يباز تر يحس کرد تو فضا نکهیبه محض ا ینگه داره ول

 !!، حس حالت تهوع  گهید زیحس نفرت انگ هیداشت دوباره  يبد حس

 نیدوست نداشت چشماشو باز کنه ، چون به نظرش اومد االن با اول یرو حس کرد، ول یشدن کس کینزد

 ...که ترس اونو به سخره گرفتن  ییچشما شهیکه مواجه م يزیچ

 نیرو تو ا یکس ینگرفت ، دور از مرامش بود که وقت يمردونه رفتارکردو ترسو اونو به باز شهیتوماژ مثل هم اما

 ... دنبال انتقام باشه  نهیب یحالت م

 

 ست؟یحالتون خوب ن کخواهیخانم ن -

 ...گفت يزیگوشش چ کیاومد کنارشو نزد نینگفتو بازم چشماشو بست، روژ يزیچ باران

 ... مارستانیب میر یم یستینداره اگه خوب ن یبه خدا اشکال یخانوم -

 ...دیخند باران

 ! یکن ی، چقدر شلوغش م شمی، االن خوب م ستیاوضاع خراب ن امینه بابا دختر اونطور -

 ...کردم  یکردم انقدر حالت بد باشه وگرنه اصرار نم یفکر نم -

 ...بود  یتجربه خوب... ستین يطور -

 ...گرم شده بود گرفت  یکمیزدو دست باران که حاال  حیلبخند مل هی نیروژ

 

ن سمت بودکه برگشت 12 يکایشام سبک هم کنارهم خوردنو نزد هی،  داشدیهم سروکلش پ ایبرد یربع هی بعد

 ...خونه 
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اجازه نداده بود پول  یبکنه چون حت يحداقل سرسر يرفت تا از توماژ تشکر یمدام باخودش کلنجار م باران

 یسخت بود ،ول يادی، اما هم کالم شدن با اون براش ز گهیهارو حساب کنه چه برسه به شامو تنقالت د يباز

 ...جدابشهازشون  ينطوریبه هر حال دور از ادب بود که بخواد هم

 

 ...سوارشده بودو بعد باران ، حاال درست پشت سرتوماژ بود  نیبرگشتن اول روژ موقع

 ...برسن ازش تشکر کنه که دوباره اون حس مرموزتو نگاه براش زنده شد  نکهیباال آورد تا قبل از ا سرشو

 ...خودش فکرکرد با

 

 د؟یپائ یچرا اون م"کرد؟ اصال یم ریاونو غافل گ نطوریبود که ا یخمار چ يتو اون چشما...

 

 ...ییجلو ينهایرقص نور ماش یهوا خاموش شدو چشما رفتن پ یب یول نهیتو آ برق

 : گفت دویکش قینفس عم هی...داشته باشه  يبهتر دیتا د دیبهتربود،سرشو باالتر کش ينطورینظر باران حاال ا به

 

 ...مخواستم بابت زحمت امشب ازتون تشکر کن یآقا توماژ م -

 میبهتر رو صورت باران تنظ دیرو واسه د نهیافتاد ،آ یبزرگ نیابروهاش چ نیکه ب يطور! کرد  توماژتعجب

 ...کرد

 :فکر گفت یب نیرو نداشت واسه هم یحرف نیتوقع همچ"اصال

 ...کردم  يباز گاردویباد هی، من فقط نقش  نیتشکر کن نیاز روژ -

  ...ومدیخوشش ن گاردیاز واژه باد باران

 

 !خواسته مراقبم باشه  ی، انگار من بچم که م شعوریمردك ب... 

 ... بود  زاریکنه ب تیتونه ازش حما یم تشیکرد به واسطه جنس یپسر فکر م هی نکهیا از

 "چون اصال...  رمیگ یمن تشکرمو پس م نیکردن اون نقش مسخره اومده بود يپس اگه فقط واسه باز -

 ...الزم نبود 

 

 !داشت یزبون شیدختر عجب ن نیا...غالف کرد  يجد رنبایا توماژ
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 ؟ نیکرده بود ریتعب يمگه شما اومدن منو واسه خودتون چطور نمی؟ بب"جدا -

اومده بود بهتر  یلیگرفت، به هر دل یم شیباران داشت آت یول... خنده کج نشوند گوشه لبش  هیگفتو  نویا توماژ

 !سته که به خاطر اون اومده باشه خوا یبودکه فکر کنه باران دلش م نیاز ا

 

 

 

 یکه از پخش م یآهنگ يبه بحث نداشتو با خودش با صدا یتوجه"ازهفتادو هفت دولت آزاد بودو اصال ایبرد

 یهرچندسکوت کرده بود ، ول ره،یبگ ویوسط مونده بود طرف ک نیا چارهیب نیکرد ، اما روژ یاومد زمزمه م

 !دیرخچ یاون دوتا م نیهاجو واج نگاهش ب

 

 ...و ته مونده راهو بازم تو سکوت گذروندن  ختیجو بهم ر دوباره

از  يکار "اما فعال رهیرو بگ یخواست حال اون پسره از خودراض یبودو دلش م یباران به شدت عصب یول

 ...اومد  یدستش بر نم

 

و شدن با اونو نداشت حوصله روبر "بود ،باران خوشحال شد ، چون اصال ومدهیهنوز ن دیخونه سع دنیرس یوقت

... 

 شیکرد ،که با گرگ و م یامشب از نظر خودش فکر م کیبودو داشت به اتفاقات بزرگو کوچ داریساعت ب تاچند

 ...گرفت باالخره بخوابه  میشدن هوا تصم

 

بشه و رابطش باهاش  قیحس نفرتش از اون عم شتریبا توماژ بعد از اون شب ، باعث شد ب گهیتا بر خورد د چند

اثر گذاشته بودو دوست نداشت مثل قبل باهاش  نمیبا روژ تشیمیصم يحس ،رو نیا یحت... تر  رهیروز به روز ت

 ...کرد یو با خواسته هاش زجر کش م بارانحرفا بدهکار نبودو بازم  نیگوشش به ا نیدر ارتباط باشه اما روژ

 

 ...اون روز حاج صالح تو فکر بود  يبود بابت حرفا یتوماژ مدت اما
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بابا شد  ياون با حاج صالح ، توماژ جلو رفت و منتظر حرفا یطوالن يو پچ پچا ياز گالر کخواهیدنیرفتن سع بعد

... 

 

 ، حواست که هست ؟ ایباش شترداشتهیاون دوتا بچه رو ب يهوا دیبابا جان توماژ با -

 !فهمم  یاره بابا حواسم هست ،فقط علت اصرار شما رو نم -

 ...تونم که بهش نه بگم  یآورده نم بابا بهم پناه -

 رو نداره که به شما پناه آورده ؟ یکس چیه"واقعا یعنی -

 ...شده  بهیغر هیالبد نداره که دست به دامن  -

 کنه؟ ینم يباز لمیف -

 پسر ؟ ينبود نیتو که انقدر بد ب -

 ...پدرمن  ینیخوشب يادیبه نظر من شما ز یول -

کنن ، حاالم  یهمه تردش م ادی یم شیمشکالت براش پ يسر هیشه  یم دیدزنش ناپ یوقت شیچند سال پ -

بگو  گمیم میدرد دو دل کرد ، هرچ شمینگران ، اومد پ یلیکرده خ دایپ یمشکل مال هی"تنهاستو دوباره ظاهرا

 ... دهیحلش کنم درست جواب نم هیمشکلت چ

  دهیم يزور بد عنق ، جواب سالمم یلیگفت خ یدردو دل کرد ؟ مامان که م -

... 

اون روز مشکل داشته سره  دی، شا نهیواسه هم نیظاهر آدما قضاوت نکن يگم از رو یم ی، وقت گهید نیهم -

 ... که تا ابد طردش کرد  دیحال نبوده ،نبا

 ! نیاریندارم ، فقط پس فردا دختر داره واسه ما حرف در ن یباشه بابا من که مشکل -

مسببش کرم خود درخت ، خداروشکر  اد،ی یم شیمسائل که پ نیا... راحت  تالیزنه خ ینم یحرف ینه کس -

 ... نیزن یم ریهمو با ت هیسا يچطور دمی، شن ستیهم که ن یوسط کرم نیا

مسائل  نیتعصب داره از ا نهیشیبا اون پ يچطور پدر نکهیتوماژ باور ا يبرا ی، ول دیگفتو خند نویصالح ا حاج

 !زنه سخت بود یحرف م

 ...مثل برق از ذهنش گذشت  يزیچ هی هوی
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 بشم ؟ شترآشنایخوان که من با اون دختر پسرنما ب یهمش نقشستو م ناینکنه ا... 

 

 ؟ نیریرو واسه من لقمه بگ ونهیاون د دهینکرده که به ذهنتون نرس يموقع خدا هیبابا  -

 !صالح از برداشت پسرش تعجب کرد حاج

 عروس ما  يارایبا مع یدون یاما تو که م...  یه ، پدرشم آدم خوبهم خوب یلیبابا جان اون دختر خ -

 ... ستیتو سرمون ن يفکر نینداره ، پس مطمئن باش همچ يسازگار

 یپشتشو م رهیسقف باشه ت هی ریلحظه هم بخواد با اون سرتق ز هی نکهیتصور ا...  دیکش قینفس عم هی توماژ

 ...نبود  يبد هیلرزوند ، هرچند واسه سر به سر گذاشتن پا

 

 

 

  

 

هر  يسر کوچه بر پا کنن ، به جمع جوونا یدرستو حساب شیآت هیبودو قرار بود جوونا امشب  يشنبه سور چهار

 ... انیاونام ب نیکننده روژ ونهید ادویز ياضافه شده بودنو قرارشد بعد اصرارا ایسال فقط بارانو برد

 يها حتیهمه تذکراتو نص نین سمت قرارگاه، هرچند قبلش روژبا ذوقو شوق اومد دنبال بارانو باهم رفت نیروژ

 ...مجوز صادر شده بود  نیبود تا ا دهیداداش گرامو به جون خر

 

بپره ، اما  شیآت ياجازه نداشت از رو یو نگاه کنه ، حت ستهیفقط مجبور بود کنار خودش با نیسال روژ هر

 ...خونش بود  نفکیکه جزء ال يزیکنه، چ طنتیهم ش یکمیتونست  یامسال به خاطر حضور باران م

 یکه در مقابل مسائل احساس ییگذره اما از اونجا یم ییزایچ هی نیها حس کرده بود تو دل روژ یتازگ باران

قابل  ریو حالو هواش غ نیامشب روژ ينکرده بود ، اما کارا يمثل بتن سفت بود، کنجکاو گرانیواسه د یحت

 ...انکار بود 

 

 تو امشب چه خبرته ؟ ن؟یروژ یخوب -

 ...انداخت  ریشدو بعدشم سرشو ز دیسرخو سف یکمی نیروژ
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 ...بزن  یحرف هیکنما  یخفت م نیروژ -

 يجوون خوش قدوباال اون طرف کوچه و چشما هیحرف بزنه ، نگاهشو دوخت به  نکهیا ياون به جا اما

 ...خوشگلش خمارشد 

 ...وتا در رفتو آمد بود اون د نیمات مونده بودو مدام نگاهش ب باران

 ؟ياریدرم هیچ ایمسخره باز نیا نیروژ يشد ونهید -

 ...گفت يبلند سیدهن باران گذاشتو ه يدستشو جلو نیروژ

 نشده همه بفهمن ؟ یچیهنوز ه يخوا یم... ساکت  -

 ...خودش  یباشه از کودن دهیتا حاال نفهم یکس نیکن یکه شماها م ییکارا نیبا ا -

 :شو قورت دادو گفتآب دهن نیروژ

 ...شه  یاگه داداش بفهمه خونم حالل م يوا -

 ... اون حق دخالت نداره یداره ؟ هرچند کارت اشتباه ، ول ی؟به اون چه ربط یچ یعنی -

خوام  ینم "نداشته باشه، اصال یبه اون ربط شهی؟ مگه م یمگ يدار یچ یفهم یداره ؟ م یبه اون چه ربط -

 ...ناراحتش کنم

 ...، نه داداش جونت ناراحت بشه  یمگه ؟ پس نکن تا نه خودت مضحکه خاص و عام بش یضیمرخوب  -

 ...دوستش دارم  یلیآخه خ -

 ...رو درآورد  نیروژ يحرف چندشش شدو تو دلش ادا نیاز ا باران

 ...  یدوستش دارم ، دختره روان یلیآخه خ... 

 شازده ؟  نیهست ا یحاال ک -

 !دونم ینم -

 ؟ ي، تازه عاشقم شد یدون یالبد اسمشم نم!  شیشناسینه م!  هیک یدون ینوبر به خدا، نه م گهید نیا -

 ... دمیتازه فهم نویا ان،یاسمش شا -

 ... ياریدر ب ایباز ونهید نیکردم ازا یفکرشم نم"اصال...  "جدا يدیزحمت کش -

 ...داره  کنم اونم بهم عالقه یباران باور کن دوستش دارم، تازه فکر م یول -
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 هیاومد آدم بتونه  یزنه و به نظرش خنده دار م یحرفارو م نیا یبچگ يداره از رو نیکرد روژ یفکر م باران

حالش  "حس واقعا نیلحظه از تصور ا هی یحت... هم روش نداره دوست داشته باشه یشناخت یپسرو که حت

 ... بدشد 

 

 ؟یبزن دیو دپسر نیا نجایا يحاال امشب فقط منو کشوند نمیبب -

 :هوا گفت یباران به خودش اومده بود ب ياون پسر بودو با صدا يکه هنوز مست تماشا نیروژ

 باران به نظرت اونم منو دوست داره ؟ -

 ... ندارم  ينظر چیشرمنده من ه -

 ... احساس  یب -

 

حث واسش خوب موضوع ب یازش دلخوره، ول نیسکوت حکمفرما شد ، باران حس کرد روژ نشونیب یکمی

 ... بود که بتونه بهش ادامه بده  زینفرت انگ يادیز

 ... بازم بلند شد  نیذوق زده روژ يکه صدا دینکش قهیبه پنج دق یول

 

 ...باران ، توهان اومده  يوا -

 ؟ هیک گهیتوهان ؟ توهان د -

 ...خوندن  یمجا درس  هیکردم ، همون که با توماژ  فی، همون که اونروز برات تعر گهیپسر خالم د -

کرد، که  یم فیتعر زشیعز یداشت از پسر دائ چارهیاون ب نویافتاد که اون روز رفته بود خونه روژ ادشی تازه

بخواد توجه  نکهیداد چه برسه به ا یبه حرفاش گوشم نم "چقدر خوشگل و چقدر خواهون داره و اون اصال

 ...نشون بده 

 

 ...آهان آرووم گفتو سکوت کرد  هیگند نزده باشه ،  يادیز نکهیواسه ا حاال

 

 ... ششیپ میبر ایب -

 ... میباشه بر -
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اما  د،یمحله رو روش د يشد نگاه دخترا یواضح م یجذاب بود ، حت يادیگفت ، توهان ز یراست م نیروژ

 ...ته دلشو خفه کرد  يصدا يسر تره ، اما زود یلیباران ته دلش اقرار کرد توماژ از اون خ

توهان توجهش به اون جلب شدو رفت  نیماش دنیدخترا بود با د یاون موقع دورادور چشمش پ که تا توماژ

 ... رهیم یکنون داره همون طرف غیج غیج نمیروژ دیسمتش، که د

 

 ...کرد  یم ونهیهاش اون د يسبکسر نیدختر آخر با ا نیا د،یتو هم کش اخماشو

 

 ...به توهان داد  یگرم یدم سالمبع نویرفت به روژ يکه کرد چشم غره ا يکار نیاول

 

 ...شده  نیت سنگ هیسا یلیخ ایپسر ؟ چه عجب ؟ تازگ يچطور -

 ..باز ؟کار داشتم به خدا  يشد ونهید -

 ...تو  میبر ایباشه حاال ب -

 ..بکنم، حاال پاشم برم تو  یحال هی نجایاومدم ا دمیهمه راهو کوب نیتو؟ا میبر -

 ...شناختشون  یمحله که از قبل م يپسرا هیگفتو رفت سمت بق نویا توهان

 

با اونا فرق داشت، اونم به لطف  "توهان کامال یموضوع خوشحال نبود، فرهنگ خونوادگ نیاز ا"اصال یول توماژ

 ...کرد  یم يروشن فکر يادعا يادیبود که ز يشوهر خاله ا

 ... گرفت  یم شیزده تنش آت يندچه گ نجا،یکه توهان اومده بود ا يکرد باره آخر یفکرشو م یوقت توماژ

داد کنارش بمونه تا القل دوباره  حیترج نیشد جلوشو گرفت واسه هم یتوهان بازم قرمز بودو نم يچشما امشبم

 ...  یگند نزنه به همه چ

 

 ...غر غر کنه  یپوست ریکرد ز یم یبحث کنه، البته سع ومدنشیبود که با اون سرن نیبعد توماژ نوبت روژ حاال

 :توهان رو کرد بهشو گفت نیروژ یرکیز ریز ينق نقا بعد

 ؟ یکن یدوستتو بهم معرف يخوا ینم... امیپ ویبسه راد -

 ... جلوتر اومد  یکمیکردو  یکه تا اون موقع ساکت مونده بودو فقط شنونده بود، اخم باران
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 ...سالم  -

 بودم ؟ دهیند نجایشمارو ا... سالم  -

 ...داداش  نجایتازه اومدن ا -

 ... يایب رونیب یبا کس ییتوماژ اجازه بده تنها دمیکوك، تاحاال ند فتیک ی؟ پس حساب "جدا -

 ...واضح نبود ، توماژ باالخره به حرف اومد  شیبه باران که معن ینگاه هی بعد

 مجوز داره باهاشون باشه ،تا خالفش "فعال نیروژ نیخطرن ، واسه هم یب يها تیاز اون کبر شونیآخه ا -

 ... ثابت بشه 

 

 "چون اصال! داغ کنه و اخماشو تو هم بکشه  نکهیا ای!لبخند کوچولو بزنه  هیدونست سرد بشه و  ینم باران

نشه  هیخطر تشب یب تیکبر هیداد به  یم حیبود ترج یهرچ یول! نهفتس  يحرف ،چه قصد نیمعلوم نبود ته ا

 ... 

 ...خودشو کرد حرف برداشت  نیداشتو از ا يبد يتوهان چشما یول

 

 ...باشه  یصالح نیمجهز به همچ ی، به خصوص وقت ستیخطر ن یب یتیکبر چیپسر جون ه -

 شیروشن شده بودو ب یعسل گهید شیآت ينازه باران که حاال تو نور شعله ها يگفتو چشم دوخت به چشما نویا

 ... اومد  یاز حد درشت به نظر م

 ... شد  ریخودش بازم غافلگ ياون رو رهیتوماژ در چه حال، که با نگاه خ نهیسرشو نا ملموس باالآورد تا بب باران

 :انداختو گفت ریسرشو ز توماژ

 ...که خالفش ثابت بشه  یبه هر حال منم گفتم تا وقت -

زدو  نیروژ يبه پهلو نینبود، واسه هم یدوتا نره غول شده راض نینقل مجلس ا نکهیبحثو ا نیاز ا"اصال باران

 ...ز اونجا برن خواست که ا

 باشه ؟ میستیخونه باران اونجا با کینزد میداداش ما بر -

 ... ادیگل کنه و دوباره ترقه هاشون بمب ازآب درب شونی، ممکنه مسخره باز نیباشه ، فقط مراقب باش -

 ... چشم  -

 ...نشون بودن و باران دست تو دست رفتن به سمت خونه بارانو اون دوتا هم نظاره گر طرز راه رفت نیروژ
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 خبر؟ یب نیاز کجا آورد نویپسر، ا يا کهیعجب ت -

 ... نهیب یجفنگ م دتمید يخورد يادیز ي؟ دوبار کهیت -

 افتیض هیده واسه  ی،جون م یعجب مال يمونه ، وا ینگاه ، مثل مانکنا م لکشویخوشگل، ه یلیتوماژ خ -

 ... یخصوص

 

سمت اون، حق با توهان بود قشنگ  دیباشه نگاهش چرخ دهیارانو دحرف توهان تازه انگار اندام ب نیبا ا توماژ

 نکهیتوماژ از ا یزد، ول یبلند بود ،اما اندام دخترونش بد جور تو چشم م کویمانکن باشه ، بار هیتونست  یم

 ...داشت  تیشد ،به نظرش افت شخص یکنگاه کنه شا دید نیدخترو با ا هی ينطوریا گهید یهرک ایخودش 

 

مدرك  نیمن موندم ا... نظر بد داشته باشه  دیشناستش نبا یکه م یهزار بار نگفتم آدم به کس... دهنتو ببند -

 !!فهمو شعور صفر! دست تو داده یرو ک یقالب

 ... یمون یکه تا ابد آکبند م یفکر کن ينطوریا ياحمق جون اگه بخوا ؟خوبيتز تو دار نمیآخه ا -

 ...شدن مثل تو  یکبمونماشرف داره به استو کیفابر -

 ...شو  یبحث فلسف الیخیالاقل امشبو ب...  میبر ایبابا ، ب میبر ایب -

بار وقت استراحتت  هیالاقل هرچند وقت  یستیشب خاص ، دخترم ن هیواسه تو هر شب  نکهیآخه موضوع ا -

 ... کرد  حتتیباشه بشه نص

 با اون خانم مانکنست ؟ از اثرات گشتن ناینکنه ا ،يکه راه افتاد نمیب یبه به م -

 ... يتوهان خفه شو تا خفت نکردما ، پادر -

 

 

 

تربودن ، واسه  کیباهم بزرگ شده بودنو از برادر بهم نزد یخوب از بچگ ینداشت ول یدوتا تموم نیا نیب بحث

 ...کردن  ینم دایهم پ ياز حرفا يواسه دلخور ییجا نیهم

 

هنوز مثل پسر بچه ها شروشور بود،به هر  یخوند ول یم يدکتر يخوندن، توهان االن برا یجا درس م هی یحت

 ...براش لذت داشت  نیکردن و ا یم دایبود که ناخودآگاه همه بهش کشش پ يجور لشمیحال استا
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درونشون جرقه زدو ترقه و بمب و  يسوز شیرو به پا کردنو پسراهم آت یاصل شیهمه جمع شدنو آت باالخره

 ...آورد  یدخترارو در م غیرفتو ج ینارجک بود که تو هوا م

 

 یهوا برگشت پ یآوردن ،که توماژ نگاهش ب یمردارو در م يادا "بودنو مثال ستادهیتوهان کنار هم ا توماژو

از  طنتیبود و ش یدختر فوق العاده خوشگل نیخونه بود، روِژ رونیب نیروژ یدلشوره داشت وقت بیدخترا، عج

دونست  یمسئله رو م نیخوب ا نکردو او یخودش م ریرو اس يکه هر پسربود  يزیچ نیا دویبار یچشماش م

... 

 

ذاشتن،  یچند تا پسرکم سنو سال از فرصت استفاده کرده بودنو داشتن سربه سرشون م! درست بود  حدسش

 ... خورد یدرست کنه اما خون داشت خونشو م یخواست بحث یدلش نم

بود چنان  یدنیباران د افهیداد پسرا جرات کننو ادامه بدن ، اما ق یبازش اجازه م شیزد اما ن ینم یحرف نیروژ

توشون پر دلو جرات تر بودو رفت  یکیخوب  یشه ، ول کیکرد بهش نزد یجرات نم یکرده بود که کس یاخم

 ... توماژ از تعجب گرد شد  يکرد که چشما يسمتش ، اما باران کار

 

نگفتو روشوازش گرفت، اما پسر دست بردار  يزیدازه، اول باران چکرد اونو هم راه بن یترو سع کیرفت نزد پسر

 ...خواست باالخره بارانو رام کنه، دست آخرم با اون فکر مسخره دستشو برد سمت دست باران  ینبودو م

زد  چارهیهوا به شکم اون ب یبا آرنج ب نیشد ، باران همچ بشیشکم له شده نص هیخوب چند لحظه بعد فقط  اما

 ...خوب حقش بود  یآرنج خودشم شکسته ، ول ياستخون ها یکرد حتکه حس 

بود که حاال دوالشده بودو  یکس يمشغول تماشا لکسیر اوردویخم به ابروهم ن یجالب تر بعدش بودکه حت اما

 ... بود  دهیچیدرد تودلش پ

 

پسرا اومدن  هیهم شد ، بق ينطوریمونه،هم یجواب نم یب نیتوه نیدونست ا یاحساس خطر کرد م توماژ

 ...کنن  یسمتشو خواستن که تالف

 ...و باران  نویزد رو کرد سمت روژ یکه تو صداش موج م یاونجا با خشم دیرس تا
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 ...تو خونه  نیبر نیکلمه حرف بزن هی نکهیبدون ا -

 ...سمت پسرا  دیغر بعدشم

 ن؟یکن یم یچه غلط نیدار -

 ؟ میخبر نداشت ما يوسط؟ نکنه داروغه ا نیا يکاره  یتو چ -

 گرفت  قشویسوسول که نصف خودش بودو  یرفت سمت اون بچه قرت توماژ

 ...تا خودم گمتون نکردم  نیگمش نیحاالهم بر ن،یشعورت شروع کرد یب قیتو اون رف دمیمن خودم د یمردن -

 

 :اون آزادکردو با حرص گفت ياز تودستا قشویتوماژ کپ کرده بود  بتیاز ه یکه حساب پسر

 

 کنم؟ تیحال يزیبا ت يخوا ی؟ م یگنده الت هیچ -

مثل  چارمیاون ب...  چوندیآزاد کنه که توهان دستشو گرفتو بد پ زشویگفتو خواست که به قول خودش ت نویا پسر

 ...پهن توهان تکون بخوره  يدستش تو دستا لیم هی نکهیاز ا غیدر ی، ول دیپر یاونرو م نورویجوجه اردك ا

 ... پشت گرفتو سرپسر عقب گرد کردو چشماش گشاد شد موهاشو از  بعدشم

 

 ؟ ایخودم ببرمت اون دن ای ير یم -

 ...بود  دنیهم فشار دادو رگ گردنش در حال ترک يدندوناشو رو پسر

 :آوردو گفت رونیبه زور از تو دست توهان ب سرشو

 ...کنم منتظرم باش  یم یروز تالف هی -

 ...واسه اقوامت  میبرو تا جنازتو پست نکردحاال برو بچه جون ... مونم  یم -

 

پلنگ  یاس يدادن ، آخره سرم معلوم شد مهمون ها یم ينظر هیجمع شده بودنو هرکدوم  "کال گمیها د بچه

 ... دمشونو رفتن  يپسر شره محل بودن که پاشون رو گذاشتن رو

 ... دیشنعره ک اطویح يبه خون نشسته اومد تو يبا چهره وحشتناك و چشما توماژ

 

 ...  نیروژ -
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 ...کنه  یونیتا پادرم رونیاومد ب چارهیب انی، ب نیروژ يجا به

 ...بزن پسر  یحرف هیکار کرده ؟تورو خدا  یشده مادر ؟ چ یچ -

 ...خوام باهاش حرف بزنم  یندارم که، م شی،کار زمنیبرو عز...مادر برو کنار  -

... اومدجلو اوردویطاقت ن گهید یکرد، ول یتوماژ نگاه م يارابودو به ک ستادهیکنار در ا نهیدست به س باران

 :احترامو کنار گذاشتو گفت

 تیبه چ ؟یکش یدختر بزرگتر نداره که تو واسش شاخو شونه م نی؟ مگه ا ياریدر م هیاداها چ نیچته تو ؟ ا -

 ؟ یگ یکه زور م يناز یم

 ...برو کنار بچه جون برو کنار نذار دهنمو باز کنما -

 هیبق...  يد ینشون م يخود یهست نجایحاال ا... عهد بوق  ي؟فکر کرد یبگ يخوا یم یچ نمیباز کن بب -

 میریحقمون رو بگ میکارا تموم شده ، ما خودمون بلد نیدوره ا ارویلوس باز نی؟پس کن ا یجاهام باهاش هست

... 

 ؟يد یشعار م يخود یآوردن ، چرا ب یسرت م ییکه معلوم نبود چه بال میآخه دختر جون اگه ما اونجا نبود -

 نی، پس واسه من دور برندار که همه ا يخورد یم یبعد تا جون داشت يزد یم گهید یکیبود که  نیته تهش ا

خوام تو چشمام نگاه کنه بگه  یندارم فقط م شیکار نجایا ادیحاالم برو بهش بگو ب...  شهیاز گور تو بلند م شایآت

 ؟  نیراه انداخته بود هم چرا با اون پسر بگو بخند

 

دوباره سرزنشا شروع  نویتاپ هم ، برگشت تو خونه و رفت سراغ روژ پویهمون اول که بارانو توماژ زدن به ت انیب

 ... شد 

 آخه ؟ یبزرگ ش يخوا یم ی؟ ک ایبچه باز نیازا ادی یداداشت خوشش نم یدون یتو هنوز نم -

 ...نکردم  يمامان به خدا من کار -

 ؟  یکن یدونن ، چرا اعصابشو خرد م یمردم که نم یول ،ینداشت يدونم قصد یممن  -

 :پره بغض گفت يبه ابروهاش داد و با صدا ینیچ دویاخماشو تو هم کش نیروژ

 چش شد؟ ییهوی ستیحرفم نزدم ، معلوم ن شعوریبا اون پسره ب "حساس ، من اصال يادیمامان جان اون ز -

 ...شم  یم ونهیهات د يسبکسر نیدست تو و ا آخر از! دونم به خدا ینم -

 ... دیکرد که باران رس یبحث م نیهنوز داشت با روژ انیب
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 ...شه  یم شیزیچ هیپسرت به خدا  نیجون ا انیب -

 ...  نیکرد شیکاراتون عصب نی؟ معلوم خوب ، شما ها با ا "بشه مثال شیچ یماه نیوا مادر پسر به ا -

 شد ؟  یم یاونم عصب يتوماژ واسه خاطر کارا یعنی! اونو هم جمع بسته  انیتعجب کرد که چرا ب باران

 ... نیتو دلش گفتو رو کرد سمت روژ يکنه ا یم غلط

منم  ستین یخونه ما کس میرفت ، بلند شو الاقل بر يدیشبمون رو به گند کش ا،یغمبرك بزن نجایا ینینش -

 ...تنهام 

 :گفت انیوش کردو مثل بچه ها ذوق زده به بباره فرام هیهارو  یهمه ناراحت نیروژ

 مامان برم ؟ -

 ... داداشت  یدون یخودت م ستیبه من مربوط ن -

 ...باران ، حوصله جرو بحث با اونو ندارم  امی یپس نم -

 ...اومد سمتشو به زورم شده بلندش کرد  باران

 ...  ارهیدر م يبچه ها نشسته لوس باز نیع نمیپاشو بب -

 ...لو برو پس تو ج -

 ... باشه بابا  -

 

 ...بود ، اما زبونش هنوزم دراز بود  دهیواضح ترس نیروژ

 ...بودنو منتظر ورود شازده خانم  ستادهیا اطیتوهان گوشه ح توماژو

 ...به کمر شدو جلو اومد  ددستیرو د نیتا روژ توماژ

 

 ؟  یمغذرت خواه ياومد دمی؟ شا يبار از قهر در اومد نیچه زود ا -

 بگه به جاش باران جواب داد  يزیتا خواست چ نیروژ

 ...  ینیمگه تو خواب بب -

 ؟ ير یکجا م يدار نیروِژ...  دینپرس يزیاز تو چ یکس -

 ...خونه ما  میر یم میدار -

 اونوقت؟ یبا اجازه ک نمی؟ بب"جدا -
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 ...خونه دوستش  ادی ی، داره م ستیاجازه الزم ن -

 ؟ یعنی ينطوریا نیروژ -

 ... نه داداش به خدا من  -

 

دوتا زبون نفهم  نیا نیب چارهیکنه ، دختر ب سینگاه کرد که حس کرد االن که خودشو خ نیبه روژ يطور باران

 ... افتاده بود  ریبد فرم گ

 ...بذاره  رونیدر ب نیکنم بتونه پاشو از ا یکه من منتظر جوابشم بابت رفتار امشبش، بعدشم فکر نم "اوال -

 ...گفتو رو کرد به توماژ يبحث کسل کننده خسته شده بود اه بلند نیاز ا یکه حساب نتوها

چرا بازم خر شدم  دونمی،اما نم ارهییدر يباز ونهید شهیقراره مثل هم نیها، ا نجایا امیهمه راهو ن نیگفتم ا -

گردم،  یتو اون جمع بر نم گهی، منم د يکه به دهنمون زهر کرد نجارویرو ، ا يمسخره باز نیول کن ا! اومدم 

 ...الاقل  میبزن يدور هی میبر نیایب

 

باشن که  ينفر نیداد اول یاما غرورشون اجازه نم انیجو در ب نیخواست که از ا یدلشون م ییجوار هی همه

 ...کنه  یموافقت م

 ...  فتنیگفتنو مجبورشون کرد که راه ب راهیکنن شروع کرد به بدو ب یدارن ناز م دیکه د توهانم

 ... راه افتاد هیزودتر رفت و توماژم باطمان نیروژ

 ...کرد  یعنق بارانو تماشا م افهیبودو ق ستادهیا شیگ شهیبرده بودو مثل ژست هم بشیدستاشو تو ج تومان

 

  ن؟یحاضر ش نیبر نیخوا یشما نم -

 :کردوگفت يبود خنده ا دهینرس يکه هنوز پاش به در ورود توماژ

 ... گرده  یم ينطوریهم شهینداره ، هم يریو تو براش توف رونیشبو روز و ب شونینه داداش ، ا -

 !اومد  یخونش در نم يزد یباران کارت م آخ

 اره ؟ يهنرمند یلیخ یکن یبوقلمون رنگ عوض م نیبار ،ع هی قهیتو که هر دق ينکنه فکر کرد نمیبب -

 ... رم آماده شم  یم -
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 :زد گفت یکه توش خنده موج م ییروحش شادشده با صدا یتوماژ حساب که معلوم بود از کنف شدن توهان

 

 ؟ يذار یپسر م نیانقدر سربه سر ا رسهیبهت م یچ -

 ... مرده  يادیکنه ز یاحمق فکر م -

 ... یکه فکرشو بکن یاز اون شتریب یلیخ یحت... هست دختر جون  -

 

  

 ...انداخت  ریچشم تو چشم توماژشد سرشو ز یوقت نیپله ها ، روژ دم

 ... دیداداش شرمنده ببخش -

موهاشو بوسه  يرو دویکش نهیبده سرشو تو س يخواست طالخانم رو دلدار یکه م شهیجلو رفتو مثل هم توماژ

 ...زد 

 ... کن حرفاشو رفتاراش روت اثرنذاره  یبا اون باطل نشه سع تیمجوزدوست يخوا یطال خانم اگه م -

 ...اوهوم  -

توماژ اومدو از دل خواهر کوچولوش درآورد و شر و  شهیمثل هم دیبود ، تا د ستادهیموقع ساکت اکه تا اون  انیب

 ... کردش رفت  زیتو دلش هزار بار قربون صدقه عز دویکش قینفس عم هیخوابوند 

 ؟ یخون یورد م يمامان جان بازم دار هیچ -

 ...  شهینباش درست ماون بچست به خدا هنوز ،نگران ... ییمادر به فدات ، تو آقا -

 ...به خدا  رمیمینگاه چپ بهش بندازه، م یچه کنم که طاقت ندارم کس یدونم خوشگلم ، ول یم -

 ؟ نیریحاال کجا م -

 ... شده  یشاک ی، توهان حساب میبزن يدور هی -

 ...اصرار کن بمونه  نیبره ها برگشت ي، نذار ششیبرم پ نیتا شما آماده ش -

 ...گفتو راه افتاد  يسر سر ی،چشم ستین یدونستم که باباشم راض ینبودو م یراض "الاص نکهیبا ا توماژ

 ...، نذاشتن که ، مادرت چطوره ؟ همه خوبن  میکن یحالو احوال هینشد  ؟يتوهان جان چطور...خاله  -

 ... غرق بوسه کرد  انویدبیجلو اومدو صورت گردو سف توهان

 ... همه خوبن سالم دارن خاله  -
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 تو ؟ يای یچرا نم -

 ..."فعال میبزن يدور هی مینه بر -

 ...منتظرم !  ایپس شب نر -

 ... برم دینه به خدا با -

 ...  ارمی یاسمتو نم گهید يبه جون خاله اگه بر -

 ... گفت یباال بردو چشم میحرفش حرف، دستاشو به عالمت تسل انیدونست ب یکه م توهان

بود ، تا باالخره افتخاردادو  ومدهیکرد ، اما توماژ هنوز ن یپا و اون پا م نیا آماده شده بودو مدام نمیروژ یحت

 ..فرما شد  فیتشر

 دلباسشیکردو رنگ سف یم ییبدجور خودنما پیک یدرشت بافتو اون شلوار ل دیسف وریتو اون پل دشیورز کلیه

 ... "خاص شده بود کال "داشت، واقعا یهارمون غشیسه ت شهیبدجور با پوست صافو هم

 

 ...عطرشم همه جال رو پر کرده بود  يبو یحت

 رونیخودش نرفت تا واسه ب نکهیاز ا "آن واقعا هی ده،یبه خودش رس شهیاز هم شتریب یحس کرد اون حت باران

 ...رفتن آماده بشه جلزو ولزش بلند شد 

 ... یاه لعنت...  دمیپوش یرفتمو الاقل اون مانتو زردرو م یکاش م... 

بود که زده بود ،تنها  یپیته ت یهمون رنگ نیج هیرنگ بود با  یبلوز بلندو داشت ماش هیحکم  شتریو که بمانت هی

 ... اومد  یبود که به چهرش م دشیقسمت خوب ماجرا شال سف

 ... باشه  يکرد عاد یاز خودش چندشش شد ،اما بازم خودشو زد به اون راهو سع "بایتقر

 !! ستمین يمن که مثل اون عقده ا ارهیمانکنارو در ب يخواد ادا یبه درك اون م... 

 ... داد  ینزده تو مغزش جولون م پیت نکهیا يبد جور عقده ا... االن که شد ... بود  یول

 ...  یمشک يپرادوو هی... بابا رفتن  نیاصرار توماژ با ماش به

باران تا حاال توماژو تو اون ... م از اون شبا بود توماژ بودو امشب اریوقتا در اخت شتریالبته مال بابا بود چون ب "اسما

نشست تو  نکهیبود به محض ا یمدل نیا یشاس ينایکه عاشق ماش ییبودو از اونجا دهیبلند ند یشاس نیماش

 ... هیرفت مخاطبش ک ادشیبه کل  نیماش

 ...  ادی یبهتون م یلیخ ن؟یشیسوار نم نویهم شهیجناب منفرد چرا هم -
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 ... گرفت  شیزد تا ته اعماق وجودش آت حرفو نیا یوقت

 ؟  ينظر ند يریمیآخه بگو م... مرده شورمو ببرن ... 

 ... صورت باران  يشد تو رهیخ نهیآ ينداشتو دوباره از تو فویتعر نیتوقع ا "اصال توماژ

 باران مثل طلبکارا صداشو بلند کرد  اما

 ... زنه انگار  یزار م ینیشیم یسوسول نیتواون ماش یوقت کلیه نیبا ا... دور برندارا  يخود ی؟ ب هیچ -

 زنه ؟  یبا اون قدو قواره من توشم زار م مایواسه خودت ؟ ماکس یگ یم یچ -

 ...بوقلتون  نیع ي،شد ياز خودت غافل شد يادیز ایفکر کنم تازگ...  "قایدق -

 نیرو ا یچرب کمیفقط  کمیگه شکمش گذاشت، اون روز روز مرگش بود ا يناخودآگاه آرووم دستشو رو توماژ

 ...  گرفتیعضله هارو م

 یاون در کمال ب یندادو بازم نرم نگاهش کرد ، ول یجواب نیگرفته واسه هم شیآت یدونست باران از چ یم

 ...روشو ازش گرفت  یرحم

به خصوص کرد ،  یم رییمنشو رفتارشم تغ یشد ، حت یم گهیآدم د هیبا عبور از اون محله توماژ به کل  انگار

 ... شو نشون بده  یدوست داشت خود واقع یلیکه در مقابل باران خ

که تو دلش داشتن با  یشدنو هر کدوم با حس یلحظه ثابت م هیبرپا بود  یشیزدنو هر جا که آت یگشت ابونایخ تو

 ... گرفتن  یشو ازش م یدادنو سرخ یم شیشونو به آت يزرد دنویپر یم شیآت يخودشون از رو الیخ يابرا

 

 

  

 

 ایگم بودن تو دن "بود اما باطنا شیآت يتو گرما "گم بودنشون ظاهرا...بد شلوغ بودو همه گم بودن  يابونایخ

 نیهم شده چهره تارا رو ب یهوا دلش گرفت ، چقدر دوست داشت اتفاق یب یباران ول... هزار رنگ خودشون 

 ... نهیهم شده بب يا هیثان يبرا تیجمع

 

قشنگ بود  یلیخ اشیدن...  نینگاهش افتاد به روژ!!! واسش نموند  يزیجزحسرت چ شهیهممثل  دویند اما

به توماژم نگاه سر ... قرار بده  ریشو تحت تاث یباشه و جوون رشینداشت که اس یغم... قشنگ  یلیخ یلیخ
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بود مثل تمام محال  نمیا اما! اونا بود  يآن حس کرد کاش به جا هی...نداشت  یکرد اونم وصفش تفاوت يسر

واسه  زهیانگ هیمثل ... پدر که پشتو پناه باشه  هیمثل داشتن ... مادر  هیمثل داشتن ...  گشیمحال د يآروز ها

 ... راه ،اما همش محال بود  نیادامه ا

 

آن  هیکه  یشگیهم یهمون بغض لعنت... بغض داشت  یول... دوباره مشغول تماشا شد  دویکش قینفس عم هی

لرزش  یذاشت کس ینم دیبا... شد  یخفه م دیبا یول...د ، غمباد گرفته بود بس که پسش زده بود کر یولش نم

 ... نهیاشکو تو چشماش بب

 

اثر  یدارو کهنه شده بود ، ب نیا گهیکرد اما خوب د یحالشو بهتر م دیبازو بست اون چشما با قویتا نفس عم چند

 ... واسه دردت نباشه  یرموند گهیو د يکه دائم بخور یشده بود ، مثل مسکن

 ...تجربه کنه  یرو دائم یآورد وگرنه االن بود که حس خفگ یحالو هوا در م نیاونو از ا یکس کاش

توماژ اول حواسش ...  نهیجلو ، نگاهش افتاد به آ دیهوا سرش چرخ یچرخوند ،همه نگاه ها مشغول بود ، ب چشم

 ینیب زیاونم واسه آدم ت گه،ینگاه بود د ینیخوب سنگ ینشده ، ولمچش گرفته  نبارینبود ، باران ذوق کرد که ا

 ...مثل توماژ 

 ... باران ثابت شد  يچشما یتو مردك عسل نگاهش

 

 یبار بود که باران م نیاول...کرد  یرو در م یانگار خستگ... چشما  نیده ا یم یبه نظرش اومد ،چه آرامش باران

... داد  ینداشت فقط آرامش م طنتینبود، ش یشگیون رنگ نگاه همخواست ادامه بده ، چون رنگ نگاه ، ا

 ... واسه باران  یافتنیشده بود و دست ن ایمیکه ک يزیچ

 ... توماژ جفتشون رو از خلسه در آورد  یترمز نگهان نکهیگذشت، تا ا هیثان چند

 ... برگشت بهش  توهان

 

 شد پسر؟ حواست کجاست ؟ یچ -

 ؟ نیماش يجلو دیودش پرخ يدیند... حواسم هست  -

 ... نگفت  يزیچ گهیبه توماژ انداختو د هینگاه عاقل اندرسف توهان
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 ؟ میبخور يزیچ هی میداداش بر -

 ؟ کخواهیخانم ن يندار یشما مشکل... ندارم  یمن حرف -

 ...محکم ادا کرد  "عمدا کخواهوین

 ؟  یچه مشکل... نه  -

 بابا نگران نشن ؟ -

 ... شما نگران نباش ...  ستین وقت نگران چیاون ه -

 ...اوهوم ، باشه  -

 

 ... يحدو مرز چیه یباران باشه ، آزاد و راحت ب يدلش خواست جا "واقعا نیروژِ

 ! یکیاون  ياون باشه و اون جا ياون دوست داشت جا!!!  زیرقت انگ چه

دونست باران  ینم اد،ییه درد مبابا قلبش ب یالیخ یو ب یتوجه یب نیخبر نداشت باران چقدر از ا نیروژ یول

 ير یبارم که شده بپرسه کجا م هیخواد بابا از حالو روزش با خبر باشه ، واسه  یبارم که شده دلش م هی يبرا

 ؟ ير یم ی؟با ک

 

 ... داشت باران  يچه حال نزار...  نیداشت روژ يدل خجسته ا چه

و دوست  یعاشق... عشق ممنوع ... خواسته  هیتو ... کلمه  هیحرف تو  هیفقط تو  یول... مخالف بود  دیسع

 ...داشتن ممنوع 

دم خور باش ، مانعت  یخواست یبکن ، با هر ک یخواست ي، هر کار ستیبرو مهم ن یباران هر جا خواست -

؟ مردا همه  نویا یفهم یحق نداره وارد قلبت بشه م یوقت کس چیه! ؟ يدی، فهم یش یاما عاشق نم...  ستمین

واسه زنا هم .. هوس  یعنین،یهم یعنیعشق  "اصال...خوان  یم زتیچ هیجورن ، تورو فقط واسه  هیشون 

راحت  یلیبره ، بعد خ یکنه و دلتو م یم رتیهوس ، فقط عشق اول که اس یعنیعشق ! نداره یها ، فرق نهیهم

 !!  یدادگدل ریز... نها  یدلدادگ ریدرگ یشیم ریاونم فقط چند روزه درگ ی، ول یش یم رشیدرگ
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وقتا باران  یکه بعض يجور... شد شیچاشن ییپروا یب یحت... هم در کار نبود  یالپوشون... گفت  یم واضح

شد از اسم هوس  زاریب...بحثو تموم کنه  نیخواست ا یدلش م د،یهمه وضوح کالم سع نیشد از ا یچندشش م

 ...  ياز اسم عشق باز... از اسم رابطه ...

گفت ، بعد  گهیهر شب د..  ییبعد اون شب کذا...بعد اون شب ...گفت، هزار بار  یم شهیهم گفت ، یاون م اما

که حس کرد باران داره دل  یبعد اون شب...  یتو اون شب سرد برف...  شیسال پ 7باران ، درست  یسالگ 16

 ... گذاشت  شیصخصو میپا تو حر نشیفقط به قصد ارتباط با دختر نازن دیکه به نظر سع یبه کس...ده  یم

 یباق...اون که فقط دوست بود ... دوستم روش  نیحاال ا... از همه همه ... از همه ضربه خورده بود  شهیهم آخه

 ذاشت ؟ یدلش م يرو کجا

 

 

 ...شده نیبه نظرش اومد جو سنگ توماژ

 ؟ یسنت ایفست فود  میبچه ها حاال بر -

که  یی، اما خوب از اونجا یدادن برن رستوران سنت حیرجشد دخترا فست فود رو سفارش دادنو پسرا ت جالب

 ... خانم مقدمن اونجا هم فست فود مقصد شد  شهیهم

باران ... ذاشت  یم نیرستوران و نشستن توماژ سرخوش شده بود انگار و مدام سر به سر روژ دنیرس یوقت

 نیاونو تو ح یبود که مبادا کس نینگران ا شهیهم "خورد ، کال یحرص م یپوست ریساکت بود ، اما توهان ز

 ... وجهش خوب نبود  ي، به هر حال برا نهیبب يباز ونهید

 باز؟ يتوماژ چته شنگول شد -

 ذارم ؟ یسربه سره خانم طال م شهیم تیحسود هیچ -

 

 :جواب بده روکرد به بارانو دم گوشه توماژ گفت نکهیا يبه جا توهان

 

 ... زشت  هشیدختر مهمون معذب م نینکن پسر ، ا -

 ... "کال خیگوله  هی دمیکه تو عمرم د يدختر نیاحساس تر یاون ب...  "نه بابا عمرا -

 ؟ يهمش ظاهر ساز يدینفهم یعنی؟ يبود یتو که آدم شناس خوب -
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 ... دونست  یهم خوب م یلیدونست خ یحواسش نبود، توماژ نگاهش کرد ،م "واقعا نباریا باران

 

 *** 

رو تک تنها بودو  دیسر رفته بود ، خونواده منفرد رفته بودن سنندج و اون کل عحوصلش  یحساب باران

  نیگاه روژ یگاهو ب يشده بود تک زنگا شیدلخوش

 ... بزم ساده داشته باشن  هی ییشام خوب درست کنه و سه تا هیشب  يگرفت برا میتصم نیهم واسه

رو  چهیشو پخته بود اما تا حاال خوراك ماه گهید يامدل ه..غذارو درست کنه  نیخواست ا یبار بود که م نیاول

 ..رو کرد  شیبود که همه سع نیمهم ا یول... امتحان نکرده بود 

رفت تو  یم نکهیبعد ا "هم معموال ایاومد خونه ، برد یشبا زود م نیرو آماده کرد و رفت تو اتاقش ، بابا ا غذا

 ... خونه بود  9 گهیدوستاش، د شیکوچه پ

 

کم  هی دیدوست نداره ، شا گهیرنگ خوابو د نهمهیا ایکرد تازگ یبه اتاقش انداخت ، انگار حس م یقیدق نگاه هی

 ...  ارهیحالو هوا درش ب نیتونست از ا یروشن م یآب ایرنگ سبز تند 

 ... به خودش بده  یرنگو لعاب هیتونست الاقل  یاتاقش انجام بده ، اما م يتونست برا ینم "که فعال يکار

زد  دمیسف فیتل ظر هیکوتاه نبود  یلیخ یلیحاال خ گهی، موهاش د دیپوش دیشلوار سف هیتند با  یبلوز نارنج هی

 ... کرد  يخودش اسپر يعطرو رو شهیموهاشو بعدم ش يرو

 

 نیفقط به عنوان تزئ شتریکرد ، ب یازش استفاده نم یداشت، ول ی، همه چ زشیم يرو لیرفت سمت وسا بعدم

 ...شو امتحان کنه  یکمیخواد  یحاال حس کرد دلش م ی، ولکاربرد داشت

دلش ...  نهینگاه تو آ هیبعدم ... رژ لب  کمیرژ گونه و بعدم  کمی یبه کرم نداشت، ول يازیصاف بود ، ن پوستش

 ...قلقلک شد

 

 ... نبود  خی گهیرنگ گرفته بودو د ینگاهشم حت... خودشم خوشش اومد ... شده بود  ناز

 يها ادیفر... چشماش رژه رفت  يجلو نمایلحظه مثل پرده س هی ياون خاطره تو یول... شد  قیدق نهیآبه  بازم

 ...امونش  یب ينعره ها... بابا 
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 ... بد  یلیبود خ يضربه بد...چقدر دردناك بود ...اومد اون شبو  ادشی بازم

 ... کارو نکرده بود  نیا "وقت عمدا چیاون ه...بغضش گرفت  بازم

لباسش رنگو لعابارو پاك  نیصورتش پاك کنه شروع کرد با آست ياز رو فویجسم کث هیبخواد  نکهیمثل ا بعد

گوشه  هیموهاش کندو پرت کرد  ياز رو "بایتل روهم تقر... ازش نبود  ياثر گهیپاك کردو پاکرد تا د... کردن 

 ... اتاق 

 

 ؟ !شد یمگه م ی، ولتلخو فراموش کنه  يکرد همه حسا یبازم فرو دادو سع بغضشو

بهش مزه نداد ، اما  ادمیکه واسش از اون همه ذوق و شوق موند، فقط طعم خوش اون غذا بود که ز يزیچ تنها

 ...  ادیز یلیح...خوشحال کرد  دویسع

...  دیانگار روحش شاد شد، اومد سمت دخترشو اونو به آغوش کش دیآماده رو د زیاومد خونه و اون م یوقت دیسع

چون  دیشا! ترسه یدونست چرا از بابا م ینم...  دی، اما اون خودشو کنار کش ایبه سر برد دیکش یدست هیبعدم 

 ... وقت نگاهش به اون گرم نبود  چیه

روزا عوض شده  نیا "واقعا دیسع...لذت بردن  یبحث چیه یکنارم هم خوردنو بعد مدتها از حضور هم ب شامو

 !!داد  یداشت عذابش م گهید زهیچ هی دمی، شا یهمه مبارزه منف نیخسته شده بود از ا دمیبود، شا

 

*** 

تونست گول بزنه ، دلتنگ  ی، خودشو که نم شدیم ونهیاومدن ، داشت د یاز صبح ذوق داشت باالخره م باران

 !!!توماژ  يبرا یحت...حاج صالح  يجون ، برا انیب ي، برا نیروژ يبود، برا

 ! ستیاونم دلتنگ بود؟ مسخره بود اگه بگه ن يبرا "واقعا یعنیفتاد، خاصش ا ينگاه ها ادهیلحظه  هی

، ته  نهیکرد که ورودشون رو بب یم يرسن ، از پشت پنجره لحظه شمار یعصر م 6گفته بود ساعت  نیروژ

 ... شد ، باالخره اومدن  یدلش خال

 ...ش کرد دلش ضعف رفتو بغل دید یشال پرتغال ونیم دیرو با اون صورت سف نیروژ یوقت

 اون گل از گلش شکفت  دنیصالحم با د حاج

 

 ، چه خبر دخترم ؟ يداد یهم به ما م یسالم هیسالم خانم خانما ، بابا جان  -
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 ... کرد  یمادرونشو حس م يدوستش داشت، بو د،یبه آغوش کش انمیکردو ب یعذر خواه باران

 

 گهید نیکرد،روژ یاونا رو نگاه م يکمر زدو لوس بازشد توماژ بود ، دستاشو به  ادهیپ نیکه از ماش یکس نیآخر

 ... داشت  تیباران شکا يکردو از دور یداشت هق هق م "بایتقر

 

 ... خوش نگذشت  "اصال رمینم ییبدون تو جا گهید -

 ...ترش  مویل نطوریماهم هم -

 !!ترش  مویتو خال زده بود،ل بیبود، عج دشیلقب جد نیا

 بره ؟ ییخواست بدون اون جا یچرا نم گهیون ددل باران پاره شد، ا بنده

، توماژ هول کرد انگار ،دستشو مثل عادت  دینگفت فقط چشماشو تنگ کرد و اخماشو تو هم کش يزیچ

 ...برد پشت سرشو شروع کرد گردنشو خاروندن  شیشگیهم

 

حاال  ومد،ی یبارانم م کاش بارانم بود، کاش ،یباران خال ينق زد که جا یدختر بسگ نیکرد ا ونمونیبابا د -

 ... کرد تموم  مونیزنه ؟ خالصه روان یحرف م یخوره ؟با ک یم یکنه ؟چ یکار م یباران چ

بار  هیبه تخل دیشد ازیکه ن نمیحاج صالح رفتن داخل ، روژ انویاول که توماژ شروع کرد به نطق کردن ب همون

 متیفرصتو غن نمیواسه هم د،یط باران شنرو فق یمتن سخنران نکهیداشت دوون دوون رفت داخل، خالصه ا

 ... شمردو رفت سمتش 

 

و با  یشگیشد همون باران هم عیسر یاول ، ول دیکش قینفس عم هیواسه عطر توماژ تنگ شده بود،  دلش

 :صورت توماژ با حرص گفت کینزد "بایتنگ شده تقر يچشما

 

 ...چند روزه نداره  نیبه ا يکار ،يبود ین، بعدشم تو از اول روا کخواهیکه باران نه و خانم ن "اوال -

تعجب کرد، تا اون  شتریشده ب کیحد بهش نزد نیباران تا ا نکهیبودو از ا ستادهیا نهیهمونطور دست به س توماژ

 دمیادکنه،شایبزنه که مبادا باران فاصله رو ز یخواست حرف یکه بهش زده ، هنوز تو بهت بودو دلش نم یتهمت

 !! ترشش تنگ شده بود  ومیاونم دلش واسه ل
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 ...دلش واسه خونه منفردا هم تنگ شده بود  ینموند تا باهم مجادله کنن ، حساب گهید باران

 ... تختش ولو شد  يرو نویراست رفت اتاق روژ هی

 ...داد راه انداخت  غویدوباره باران بازم ج دنیدوش گرفته وارد اتاق شدو از ذوق د نیبعد روژ قهیدق چند

 ...برات تنگ شده بود  یلیباران به خدا دلم خ يتو ؟ وا يطورچ -

 تو تو به غار غار افتاده باز ؟ نیاونجا ، ا يکار کرد ی، چ یروان!  گهیبسه د -

 ... کنه  یدو شقت م اینگ نویا گهیخدا بکشدت باران د -

 ...؟ همش در حال غار غار  ستیمگه ن!  گهیتوتو د -

 ...ده  ینم فیک گهیوگرنه د یباش دیتو هم با میریبعد هرجا م نیا دمق بود، از ابه خدا باران اونم اونج -

 نویروژ یپس گردن هی نیکه باران ازش نفرت داشت ، واسه هم يکرد ، کار زونیگفتو لباشو آو نویا نیروِژ

 ... مهمون کرد 

 ...  نیهست یشه جنابعال یم که دوشقه ی، بعد اون نتدیب یلخت م ادی یبپوش ، االن توتو م يزیچ هیپاشو  -

 ...  گهیخوش بود د یالک "آورد، کال یدرم يگفتو مسخره باز یزدو از سفر م یمدام حرف م نیروژ اما

 

*** 

 ؟ نیخوا یجون کمک نم انیب -

 چه خبر ؟بچه ها نبودن تو هم حوصلت سر رفت اره ؟... نه مادر  -

 ... نینر ییجا گهیتورو خدا حاال حاال ها د... جون  انیچه جورم ب -

 ؟ کخواهین يباشه مادر باشه ، داداشت چطوره ؟ آقا -

 ...کنن  یخودشون رو سرگرم م يطور هیگذره ، جهنمم که باشن  یهمه خوبن ، مردا که بهشون بد نم -

  میآورد ییجعبه روباز کن، براتون کاك و نون خرما نیباران جان در ا یراست... مادر  یگ یراست م نویا -

 ... جون ، چشم  انیب یمرس -

 

 ... مشغول باز کردن جعبه بود که توماژ حوله به سر اومد  باران
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رو  يآهنگ کرد هیلب  ریکردو ز یبود و داشت با دست خشکشون م ختهیر شیشونیپ يرو سشیخ يموها

 ...باران شد  يو مشغول تماشا زیم ينشست رو... کرد  یزمزمه م

 ... ایخور ی؟ بلند شو درست موهاتو خشک کن ، سرما م یوضعچه  گهید نیا!توماژ مادر  -

 !!!از تعجب شاخش در اومد  باران

 ...  ستیبلند ن يا گهیکاره د قهیعت نیجونم جز لوس کردن ا انیب نیگرما ؟ ا نیسرما بخوره ؟ تو ا... 

 

 ... اونجا باشه  رهیل مداره قربون صدقه اون نره غو انیب یدوست نداشت وقت "، اصال رونیشدو اومد ب بلند

 ...توماژم نموندو پشت سرش راه افتاد یول

 :هوا گفت یب یدر کار نبود ول يتعمد "اصال

 

 شد؟ تیکوچولو ؟ نکنه حسود هیچ -

رو نداشت، دوباره اون  یحرف نیهمچ دنیتوقع شن "باز هاجو واج زل زد به دهن توماژ ، اصال یبا دهن باران

 ... لوش چنگ انداخت به گ یبغض لعنت

 

 ...بشه چندشم شد  میحسود نکهیا يبرعکس به جا "، اتفاقا يبچه ننه ا یعوض هیتو  -

 

 ...کردن اشکش داشت روشو ازش گرفت  یدرمخف یکه سع ییگفتو با چشما نویا باران

وب بچه گانه بود، اما خ دیبود، شا یشوخ هیقصد نداشت اون موضوع رو به رخ باران بکشه ، فقط "واقعا توماژ

 ... دل باران رو بد سوزوند 

حرفا بود ، اما خوب از دل باران  نیتر از ا کیباشه ، دل کوچ ریازش دلگ ی، تاب نداشت کس شدیم ونهید داشت

 ... بود  لیرو درآوردنم کاره حضرت ف يزیچ

 

 ... دنبالش  دیدوو

 

 ... لحظه هی سایباران خانم وا... اه ...  کخواهیخانم ن...  کخواهیخانم ن -

 ...بست  خینگاهش کرد که قلب توماژ  یبرگشتو با چنان نفرت باران
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 حاال ؟ ير یکجا م -

 ...وقت  هی يسرما بخور یبمون نجایترسم ا یم... برو تو  -

 ؟ يریکجا م نمیبب سایوا -

 

کرده بودو  باهاش قهر یمدل نیا نیاز روِژ ریغ یبار بود ، کس نیبود و اول مونیکه زده بود پش یاز حرف توماژ

 !! دادیاون جواب نم ي،برا نیبا روژ شیامتحان يبودو روش ها بهیدختر غر هیاما خوب اون  د،یکشینازشو م دیبا

 

 ...درکار نبود  يخوام، باور کن قصد یمن معذرت م -

 چرا؟ یدون یکنم، م یباور نم -

 !چرا ؟ -

 ...زنه  یم ینه نه حرفک یم ينه کار یبدون قصد قبل يمرد چیچون حاضرم قسم بخورم ه -

 ... بود یشوخ هیباور کن فقط  -

 ...گه  یم گهید زیچ هیچشمات  یول -

 ...  ایکن یبزرگش م يادیز يدار... بابا  يچشمام ؟ ا -

 

 :براق شد تو صورتشو گفت باران

 

 ؟ یفهم یچشمات فقط تمسخر داره نه طنز م -

 ؟ ياری یادا در م يخود ی، چرا ب لمیدونم همش ف یمنو، من که م نیبب -

 ...از کوره دررفت  يجد يبار جد نیا باران

 ... دمیکه تا حاال تو عمرم د یهست يموجود نیتو پست تر هیچ یدون یم -

 

 ...شد  یداشت خفه م یول زهیخواست اشکش بر ینم

 ...  نهیحال منو بب نینذار توا... به دادم برس  ایخدا... 

 ...مونده بود  ینها راه باقت یراه نبود، ول نی، بهتر دیدوو
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تونست نفس بکشه ، دلشو سوزونده بود ، آخرم که کارو خراب تر  یرفت توماژ نم یحال م نیاگه االن با ا اما

 ... دیدو یمحابا م یاما اون ب... دنبالش رفت ...کرده بود 

 

 ...تا در خونه نمونده بود که توماژ از پشت بازوشو گرفت  شتریقدم ب چند

 بهش دست زده بود ؟ یاون لعنت!بهش دست زده بود  د،یز سر باران پرا برق

کرد خودشو نگه  یکه داشت سع یتوماژ ، اما با تموم توان نهیبود بخوره به س کیکه نزد يبرگشت ، طور باشتاب

 ...  فتهیداره که مبادا تو آغوشش ب

 

نفرت  یدست خودش نبود ول...کار  نیت از انفرت داش... زد و قلبش بد جور به شماره افتاده بود  ینفس م نفس

چشم تو چشم توماژ شد، ... کرد  یبودو داشت بدنشو هم لمس م شیتوماژ آت يبه خصوص که دستا... داشت 

نره  نجایاز ا ينطوریتا باران ا کنه يزدو االن حاضر بود هر کار یتوماژ موج م يبخشش تو چشما يالتماس برا

 ... 

 

 نبود؟  یمعذرت خواستم ، کاف -

 ؟  يبهم دست زد یبه چه حق...گم ولم کن  یم... یولم کن روان -

 

 ... خواست باران نره  یزده، دست خودش نبود ، اون لحظه فقط م يتازه متوجه شد که چه گند توماژ

 ... انداخت  ریباران باز کردو سرشو ز فیظر يآرووم از دور بازو دستشو

 

 ...شه  یم نمدختر ، باور یهست يا نهیک یلیخ -

 نیچقدر ابله... ییمردا هیخودم متاسفم که بهت اعتماد کردم ، تو هم مثل بق يباورت بشه، چون هستم ، برا -

 شهیتو مغزت واسه هم نویشم ، ا یمن نم ینوازش کوچولو مجاب کرد، ول هیشه با  یزنارو م نیکن یکه فکر م

 ... فرو کن 

تو  يادیداد ، ز یم ادیداد با نعره و فر ینم يرو با هو ياشت، جواب هاد يدختر دل پر نیشده بود ،ا جیگ توماژ

 ... دلش به حالش سوخت ...آشوب بود  اشیدن
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 با خودت باران ؟؟؟  يکرد یچ...

 

ذاشت به حال خودش باشه ، تا آرووم بشه،  یم دیدختر بد متشنج بود، با نی، اعصاب ا هیتقال کاف "فعال دیفهم

فرق  هیتافته جدا بافته بودو با بق هیاون  دمیاومد، شا یاز دستش واسه آرووم کردن اون بر نم يکار "انگار واقعا

 ... داشت

 

 ...، فقط آرووم باش  يتو بخوا یهرچ...باشه  -

 ؟  یفهمیم.. من آروومم ، آرووم  -

 ...  یگم رفت یم نیبه روژ...باشه ، برو به سالمت ...اره  -

 

چشماش کنار رفت و درو بهم  يازجلو شد،یاز زور نگه داشتن بغض کبود م گهیکه داشت د یبا صورت باران

 ...  دیکوب

! ?از کوره دررفت یمدل نینکرده بود که باران ا يکنه، کار یتونست رفتار باران رو تو مغزش حالج ینم توماژ

 ...از حد آزاد بود شیمثل اون که ب ياونم واسه دختر

 یبا فالن ایهستو  یگفتن با کس یاگه بهش م ی، حت يعاد "مسائل براش کامال نیکرد باران ا یحاال فکر م تا

انگار تمام معادالتش اشتباه از آب در  یشناخته بود، ول يکرد، چون اونو اون طور یتعجب نم "اصال دنشید

 ... اومده بود 

 

 توماژ باران کجا رفت ؟ -

 ... افکارشو ازهم پاشوند  نیشاد روژ يصدا

 ...ش خوب نبود ، رفت خونه انگار حال -

 ؟ نیکنارهم آرووم بمون قهیدو دق نیتون یدوباره باهم بحثتون شد، نم -

 

 یکنار هم باشنو به مشکل برنخورن، ول قهیاز چند دق شیبود، محال بود ب نینداشت ، حق با روژ یجواب توماژ

 ... ت نداش یمسائل نیهمچ یتوماژ باکس "مشکل از باران بود چون عموما "ظاهرا
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 يدوست داشت پوستش رو هوا یخواست، هوا خوب بود ، ول یسرد م يهوا یکمیبهار بودو توماژ دلش  يآخرا

 ...بود دوباره اون حالو احواالت برگشته بود سراغش  یچند وقت... داغ شده بود  ادیسرد نوازش کنه ، ز

 

آورد،  یکردو به خودش فشار نم یپشت سره هم ورزش نم يبود هر موقع که چند روز نطوریهم شهیهم

 ... داد  یقرار م ریرو هم تحت تاث شیرونیب يحالت ها شیتحوالت درون

 کیاتاقک نزد يرو شهیبود که تنش کرد، هم يزیتنها چ دیسف یشورت ورزش هیآزاد ،  يرفت تو هوا یم دیبا

 ... رو داشت  يواسه شب گرد ازیمورد ن لیپشت بوم وسا

 

 ... پشت بوم  يخرتو پرت رفت رو کمیبا  برداشتو چهیقال هی

 ... شوکه شد  دیکه د يزیبود، اما از چ نیزدو سرش پائ یخودش آرووم آرووم حرف م با

 

 :گرفته بود ، رو کرد به آسمون و گفت خندش

 

خواستم ، حاال  یم گهید يزیچ هیشه که  یسرعت برآورده م نیدونستم آروزم به ا یخدا جون ، بابا اگه م -

 ؟؟  ینیزم ای یآسمون يپر نیا

سخت نبود ، مگه چند تا دختر  ادیپشت بومِ دوتا خونه اونطرف تر، شناختنش ز وارهیداده بود به د هینفر تک هی

 !باال  نیا ادیب ییکه تنها شدیم دایاطراف پ نیا

 !کوتاه داشت ؟ يبا موها یاندام نیدورو بر همچ نیچند تا دختر ا مگه

تونه  ی، م ایلیخاص تر از خ یلیبه نظرش اومد، اون خ دوید یم تیوضع نیکه اونو تو ابود  يبار نیدوم نیا

 ! باشه 

 

 !بشه  دیآدم ناپد هی دنیو ممکن با د يپر هیباورش شده بود اون  دمیآرووم نشست ، شا توماژ

 ...دادو آرووم گرفت  هیاتاقک تک وارهیکرد سکوت مطلق کنه ، فقط به د یسع
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واسه سر به سر گذاشتن با اون تنگ شده  دیبودش، دلش شا دهیند یعد از اون بحث لعنتشد ب یم یماه کی

 !بود 

 

 ...به آسمون بلند کرد سرشو

 

که آدم جرات نداره بهش نگاه کنه ،چه  نوی؟ ا يانتخاب کرد نشونیب سویجرج يخدا جون حاالم که فرستاد -

 ... برسه به نازو نوازشش 

 ...انگار کودك درونش بد فعال شده بود  د،یش به خودش خندتو دلش گفتو بازم خود نویا

داشت آسمون رو  ستادهیمطلق اون گوشه ثابت نشسته بودو به باران که ا یکیشد که تو تار یم یساعت هی دیشا

 ...کرد ، زل زده بود  ینگاه م

بودو با خدا  ستادهیا ينطوریا نکهی، باور ا نی، واسه هم یمعن یباران ب يبرا زایچ نیکرد ا یحس م شهیهم

 ...بود  نیسنگ يادیزد ، براش ز یحرف م

 يبار نیدوم نمیا د،یکش یشاخو شونه م ییبودو انگار داشت واسه اون باال یبود که باران بد شاک نجایا شمیجالب

 !از باران اشتباه ازآب در اومده بود شیذهن يبود که برداشت ها

 

 نهیبب کترویخواست بره نزد ی، چقدر دلش م زنهیبا خدا حرف م شد ، حس کرد داره از ته دل شیحسود بهش

 ه؟یباران با خدا سره چ يدعوا

 

 ...قشنگش باشه  يداد اونو به حال خودش بذاره و فقط ناظر همه حسا حیترج اما

 یضیضد ونق يتوماژ محو شد ، اما توماژ با رفتارا يچشما يبعد آرووم آرووم از جلو ستادویا گمید یکمی باران

 ؟؟ نجایاومده بود ا یواسه چ "رفت اصال ادشیاونو به کل  یحواسش رفت پ دیکه از باران د

 

*** 
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کدوم از حال  چیخواب بودنو ه دیو سع ایسبک شده بود، برد یکمیپاشو تو اتاق خواب گذاشت ، انگار  یوقت

بشه و  کیبهش نزد دیوقت دوست نداشت سع چیمسکن بود، ه هیبراش مثل  نیخراب اون خبر نداشتن و ا

 ...تموم وجودشو پر کرده بود  یشگیجور ترس هم هیازش بکنه ،  یسوال

 

، از  یسالگ 16درش باز نشده بود، از همون  یسال بود حت یلیکنار اتاقش که خ یصورت دیسمت کمد سف رفت

 ...  یلعنت یسالگ 16همون 

ندوقچه اسرارشو همه داشته ها و نداشته کمد شده بود ص نیکه ا ییبود، مال همون وقتا شیدوران بچگ مال

 ... با اونم قهر کرده بود  یوقت بود حت یلیخ ی، ول شییتنها يبودن ، همون همدم روزا یهاش اون تو مخف

انگار توان نداشت دوباره خاطرات اون شبا رو مرور کنه ؟ اما دلش واسه اون  یول د،یسمت کل دیچرخ انگشتاش

 ... انه تنگ بود خودش ، مظلوم يدفتر و حرفا

 

برداشتنش،  عیکرد با سر یمحتاطانه بود که انگار فکر م يبرش داشت، حرکاتش به حد اطیبا احت آروومو

 !! شنیدوباره سوهان روحش م ارنوی یخاطرات اون دفتر پر در م

 ! ادیبود که با خودش کنار ب دهیوقتش رس دیشا اما

 

روشو  يجلدشو عروسک باربر يرو دیرد، اول آرووم دست کشبرداشتو بازش ک دشویقفل کوچولو داشت، کل هی

 ... دفترو دوست داشت  نینوازش کرد ، چقدر اون وقتا ا

هنوز وقت مرور نبود  دمیهنوز بازش نکرده بود که هجوم خاطرات به ذهنش ،از اون کار منصرفش کرد، شا یول

! 

 

 ... بودن  ایلیخ یخوب مخاطب اون لعنتگفت،اما  یلعنت هیهمونطور آرووم برگردوند سره جاشو  دفترو

مناسبتر انتخاب کنه، اما خوب  يکرد لباسا یم یهم بزرگ شده بود، سع ایبرد یخورد ، از وقت یآب م کمی دیبا

 یب شیراحت تینبود، نها ياونجور ياهل لباسا ادیحال ز نیبا ا یموقع خواب دوست داشت راحت باشه، ول

 ... بودن لباسا بود  نیآست
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 ...آب برداشتو نشست وانیل هیخودش غرق بود،  يحالو هوا تو

 ... لمس چندش آورو سره شونه هاش حس کرد  هیداد که  یآب رو با دستاش گرفته بودو فشار م وانیل

 ... دیهوا برگشتو اخماشو توهم کش یب

 

 ...  دیپس کش عیدستشو سر دیسع

 

 شد باران ؟ یچ -

 ... کارو نکن  نیا گهیکنم د یفقط خواهش م...  یچیه -

 ... دخترش  يداره از حرفا یشد حس کرد چه حال خراب یبه نفس نفس افتادو م دیسع

 ؟  ياحمق هنوز اون شبو فراموش نکرد يتو -

 ... یوقت راجع بهش حرف نزن چیه گهیقسمت دادم د...کنم بابا تمومش کن  یخواهش م -

 ؟  ي، تو گوش کرد یمنم قسمت دادم که فراموش کن یول -

 ... تو رو خدا ...کنم  یخوام بشنوم ، خواهش م ینم -

حماقت محض بود ،  هیبشم، اون  کتیشناسمت ، جرات ندارم نزد ینم گهیازت دور شدم، د یلیباران خ یول -

 ... کنم تمومش کن  ینبود باران ، التماست م يبه خدا عمد

 

ضعف نشون  گهیاون د ي، جلو نهینب دیتو سعکه از شدت بغض داش یدستشو پشت لبش گذاشت تا لرزش باران

 ... با مرگ بود  يدادن مساو

 

 یسع یلیتونم بابا صدات کنم، خ ینم گهی، د یزن یراجع بهش حرف م یوقت... برو ...کنم  یبرو خواهش م -

 !!ایکن یپر رنگش م...  گهیکردم تنفرم ازت کمرنگ بشه ، نگو د

 

... از همه از تارا  شتریب... ایکه کرد، از همه دن یدش متنفر بود، از اون حماقتاز خو د،یلرز دیشد دیمردونه سع اندام

 ...  دیخودش د يکردو اون با چشما انتیکه بهش خ یکرد عشقش بوده، کس یکه فکر م یاز اون کس
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بود،  یحاال حاال ها منتظر طناب دار م دیبود که با ینداشت ، اون محکوم به اعدام یحیکارش با باران توج یول

 ... مرد  یذره ذره م دیاون با! عفو بخوره  ای فیبه اون محال بود تخف

باران  یکنه، ول تیازش شکا یدختر سرش داد بزنه ، نعره بکشه، به کس نیخواست ا یوقتا دلش م یگاه

 ...ردک یتمومش نم یکشوند ، ول یم ينابود ياونو تا قهقرا شتریرفتارش ب نیحرفا بودو با ا نیمظلوم تر از ا

 

 ... نوع انتقامو انتخاب کرده بود  نیراهو ،باران زجرآور تر نیبدتر!!! سکوت...دختر نیگرفته بود ا شیرو پ یراه بد

 من زاده حرامم ؟؟؟ یعنیشم،  یدارم خفه م ایخدا...

 

فکر  که امشب بازم باعث شد ، با یدفترخاطراتش نوشته بود، همون يبود که باران تو يجمله ، جمله آخر نیا

 ...بره  شیکردن بهش تا مرز جنون پ

 ...محالم نبود  يمادر نیو با همچ يپدر نیهمچ با

 

*** 

 ینم شیفرصتش پ یصبحت کنه ول دیوقت بود دوست داشت با حاج صالح راجع به شرکت جد یلیخ توهان

فرصت بود، رفت  نی، بهتر يگریبودو رفته بود واسه امتحان مرب ومدهیامروز که توماژ سره کار ن یاومد، ول

 ... و با حاج صالح خلوت کرد  يگالر

 

 ...کنه  یقبول م یحاج صالح شما اگه بگ -

 ... کنه  یتا حاال هزار بار نگفتم؟ به خدا قبول نم یکن یتوهان جان فکر م -

 ... خته نشده جور جاها سا نیشه ، اون واسه بازارو ا یتلف م نجایبه خدا داره ا ن،یاما بازم اصرار کن! دونم  یم -

 باشه ؟ نجایا میمن راض یکن یمن که از خدام پسر ، فکر م -

 ... نداره  يا گهید لیمونده دل نجایباشه به هر حال اون فقط به خاطر شما ا -

 یامشب با هاش حرف م نیندارم، هم ی، باشه من حرف شهیبا حرف زدن من کارا حل م یکن یاگه فکر م -

 ... زنم 

 ... نیم کردممنون، خوشحال -
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 دهیوقتش رس دمیتوهان شد، بدم نبودم، خودشم خسته بود، شا يکردو غرق حرفا يصالح خنده مردونه ا حاج

 انیکرد تا با ب یخودشو بسازه ، تازه خودشم فرصت م ندهیبود بازنشسته بشه و سهم توماژم بهش بده تا اونم آ

 ...غرق لذت شد  انیخلوت کنه، از تصور تنها شدن با ب

 

 ...  يداد شنهادیراهو پ نیکنه، بهتر ریقربون دهنت پسر، خدا عاقبتت رو به خ... 

 

 ...تو اتاقش نشسته بود که در زدن  شب

 

 ... بفرما -

 ... بابا  -

 ...جانم  -

 انگار ؟ یداشت يکار -

 ...خورمت که  یتو پسر نترس، نم ایب -

 ...  ایزن یحاج صالح مشکوك م ؟یسالم ، خوب -

 

 ... زد، عاشقش بود ، از ته دل  یتخت نشستو به چهره بابا زل زد ، هنوز توش صالبت موج م يرو توماژ

 :صالح دستشو پشت کمر توماژ گذاشتو گفت حاج

 

 ...کنم  لیخوام کارو تعط یتونم ادامه بدم ، م ینم گهیخستم بابا ، د -

 ؟  یشما و خستگ! نکن حاج صالح  تییاذ -

 ... پسر جان  ستایبد ن يندازب یبه شناسنامم نگاه -

 زده ؟ يزیچ یحرف یهوا؟ کس ی؟ ب ییهویآخه  -

 میبر رمیدست مادرتو بگ يآخره عمر نیخوام ا یم... گم خستم  یحرف زده آخه ؟ من م یک... از دست تو  -

 ...از بس نگران شماها بودم  گهیواسه خودمون صفا ، بسه د
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آدم ترس  یزن یحرف م ينطوریا ی، ول یکن یکارم م نیبهتر "اتفاقا... نرو؟برو گهیم یبابا قربونت برم ک -

 ...داره خوب  یبرش م

امالکمو بفروشم سهم هر  هیو بق یخوام فرش فروش یحوصله ندارم، م "واقعا گهینه بابا اما و اگر نداره، من د -

 ...تون  یزندگ یپ نیکدومتون رو بدم بر

 بابا ازمون؟ يخسته شد -

 ... که باهم  میف ندارتعار... اره  -

دم ، هرچند حدسشم دوراز ذهن  یتو دهن شما شکونده دودمانشو به باد م یتخم لقو ک نیمن اگه بفهمم ا -

 ... ستین

 یب گهیکنه ، پس د دایپ يمشتر یهمه چ يهم سپردم برا يندارم، به نادر يتو کار يمن به حرفا و حدسا -

 ...  اریدر ن يواسه من باز يخود

 

امالکش رو واسه  نکهینداشت چه برسه به ا يازش خبر انمیشده بودو هنوز ب یموضوع قطع نیازه ظهر ات... 

و تموم شده  يجد "رو کامال هیکه توماژ داشت ، مجبور بود قض یبه هر حال با اخالق یفروش گذاشته باشه، ول

 ... براش نمونه  یمخالفت يجا گهینشون بده ، تا اونم د

 

  ؟یکن یبامن مشورت م یواسه چ گهید ،يهمه کار کرد ییودت تنهابابا شما که خ -

خوام خوش بگذرونم  یم شه،یعوض نم يزیوگرنه با مخالفت کردن و ادا در آوردن چ ن،یهم یخواستم بدون -

 داره ؟ رادیپسر ، کجاش ا

 

  

 زد،یشت خودشو گول مدا دمی، شا دسیفا یدونست بحث با بابا ب یزد ، م رونیگفتو از اتاق ب يباشه ا توماژ

 ... خودش تنگ شده بود  يایواسه دن یلیدلش خ

کنه ، رفت تو اتاقش شماره اون به قول خودش نامردو  سیموضوع رو بخواد توهان راستو ر نیزور داشت ا یول

 ... گرفت 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٧٥ 

 ... دیچیپ یمردونه و محکم توهان تو گوش ياز چند تا بوق صدا بعد

 

 ؟ هان ؟ یعنتبود ل یکار چ نیقصدت از ا -

 يا يآ ینامه از س هی،  زمیبودعز یرسونه، با قصد قبل ی، خاله هم سالم م میسالم ، شب خوش ، ماهم خوب -

 یگ یم یچ...  یروان کهیمرت ،یخودمون باش دیتو د میخوا یم!! ترورت کنن  میشده بود ،قراره نذار لیبرام م

 ؟  یزن یحرف م یواسه خودت؟ راجع به چ

سرك  ستیکه بهت مربوط ن يبارم که شده مرد باش ، مگه هزار بار بهت نگفتم تو کارا هیسه توهان وا -

 نکش ؟

 یره تو قال یم شهیخونه بعد پا م یسال درس م 6 ی، آخه کدوم آدم عاقل يشد یتوماژ تو زده به سرت، روان -

 چرونه ؟ یغاز م یفروش

با کارم  یمن مشکل ،یشیکاسه از آش داغتر م يخود یبچرا  یتو که عاقل!  یو روان وانهیبر فرضم که من د -

 ؟ شتریاالن در آمد من از تو چقدر ب یدون یندارم ، م

دوره  نیتو ا يخر هیپسر کدوم بالتشب ؟يبردار ایمسخره باز نیدست از ا يخوا یم ی، بابا ک ییپر رو یلیخ -

 کنه ؟  یم یاز خودگذشتگ یمدل نیزمونه ا

که من پامو  اریپنبه رواز تو گوشت در ب نیکه حاال برسه، به هر حال ا دهیرس زایچ نیشعورت به ا یتو ک -

 ... بذارم  یتواون شرکت لعنت

 ...  یذارم عمرتو اونجا تلف کن ینم... مطمئن باش  يذار یم -

 ... دید میخواه -

 

رام کردو رفت سراغ و دو سه تا کلمه آبدار نثار پسر خاله گ يگوشه ا هیرو با ضرب پرت کرد  یگوش توهان

 ... زد  یشد صداش م یم یساعت میمامانش که ن

 

در کار نبود  يزدم، واال دختر ینفهمت حرف م یچیچته مادره من ؟ بابا به خدا داشتم با اون پسر خواهر ه -

 ...  یکن یجلزو ولز م يطور نیکه ا

 ؟يت دست بر دارکارا نیاز ا يخوا یو منم باور کردم ، خجالت بکش پسر ، نم یتو گفت -
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 ...کنه  یخانم، بابا جوون بذار خوش باش جوون يدار کارشیچ -

شرکت ،  ادیکردم ب یتوقع نداشتم ، توماژ بود داشتم مجابش م گهیبه خدا، بابا از شماد میکرد يریعجب گ -

 ...  نیهم

 ... پسر ؟ بذار به حال خودش باشه  یکش یسرك م شیچرا تو زندگ -

 

 ییجا یشناس یخوره، وگرنه منو که م یاز همه به دردم م شتریبچه ب نیدارم ، باور کن ب ازینبابا به دانشش  -

 ...بره  رمیخوابم که آب ز ینم

 نیانداخت یبگه شما پسرمو از کار و زندگ نهیبش ادیخالصه گفته باشما من حوصله ندام پس فردا اون باباش ب -

 ... 

 .. به صالحش"کار واقعا نیتگزاس ؟ امگه قراره ببرمش ! جالب به خدا  یلیخ -

 ... تو اون بازار خراب شدس  یکنه همه چ یدونه، فکر م یابلهش که نم ياون بابا یدونم ، ول یم نارویمن ا -

 يخودتم بر یخواست ی؟ خوب م يخورد یسیوسط تا به پ يدیخونواده خواهرمو کش هیچته نادر ؟ باز پا -

 ... ينخور شو یحسرت زندگ ينجوری، تا ا ششیپ

کم دارم که بخوام حسرت اونو بخورم ؟ من فقط مثل  یتو زندگ یاونو بخورم ؟ چ یمن حسرت زندگ! من ؟ -

خداروشکر دو  ستم،یهم ن یچیبرم ، نگران ه یلذت م ممیگذرونم از زندگ ی، خوش م ایبه مال دن دمیاون نچسب

 ؟  ارمباشم که ند داشته دیبا یچ گهیافتخارمن ، د هیبچه دسته گلم دارم که ما

دوتا که هوش منو ارث بردن وگرنه اگه قرار بود مثل تو باشن که کالهشون پس  نی، ا یبگ یچ ینگ نارویا -

 ...معرکه بود 

 

 ... کردو بابا و مامانو به حال خودشون گذاشت  يخنده ا توهان

 

 یعلم قاتیو جور بود واسه تحقجور پژوهشکده جمع  هیشده بود، در واقع  سیشرکت تاس نیبود که ا یماه چند

هم داشتن ، توهان به  یخاک ریبه اصطالح ز ای قهیصادرات و واردات اجناس عت يخودشون که در کنارش کارا

 ... داشت  ازیکار ن نیتبحر و مهارت توماژ تو ا
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از هم به شرکت بزنه، چند تا  يسر هیکنه تا  شیدم گوش توماژ خوند تا باالخره موفق شد راض يروز چند

 ...اونجا مشغول بودن که باهمه شون آشنا شد بهیهاشونو چند تا هم غر یکالس

به پا کرد  ي، تو تنش ولوله ا یمیقد يکهنو و کتابا خیو تار یخاک ریدوباره بچه ها و صحبت در مورد ز دنید

 ...که باعث شد نتونه ذوقشو پنهون کنه 

 

 یهم سره توهان منت گذاشت که نم یکنه ، تازه کل يهمکاربده و با اونا  تیتا رضا دیطول کش یلیخ هرچند

 ...شده  یاون راض يخواسته بره و فقط به خاطر اصرارا

ذاشتو  یمهم بود به طعنه هاش محل نم زیاز همه چ شتریکار واسش ب نیا يموافقت توماژ برا "که فعال توهانم

 ... داد  یدل به دلش م

 

 

 

باز کردو رفت داخلو  نویهوا در اتاق روژ یگار کل کل خونش کم شده بود، بحالو هواش عوض شده بودو ان توماژ

 نیمشغول اصالحات بود ، مو کنو آرووم گرفت ب نهیکه جلو آ چارمیب نیتخت، روِژ يخودشو پرت کرد رو

 ... زشیداداش عز يدستشو زل زد به چشما

 

 ...  ستاین يبد فکر میدر بزن -

 

 ...  دیلرز یه دلش داشت از خنده مت یباشه ول يکرد جد یسع توماژ

 ... کنن  ریقاتل رو دستگ هیخوان  یکه م ییشده بود مثل کسا افشیق ن،یبلند شدو رفت سمت روژ آرووم

 یشدو پاهاش لرزون ترو تو دلش خدا خدا م یمشتش محکم تر م نیرفت روژ یکه توماژ جلو م یهر قدم با

 ... کرد که توماژ ادامه نده 

نشون داد که منتظر  يبعدم ابروشو داد باال و طور... طال خانم  اهیس يل خودش زل زد به چشمابهشو مث دیرس

حرکت  هیکردو تو  یدست شیتوماژ پ یخواست دم به تله بده و رازو آشکار کنه ، ول ینم نی، اما روژ حیتوض

 ...کننده مچ دستشو گرفت  ریغافلگ

 ...سرش ، داغ کرد  يباشن رو ختهیسطل آب جوش ر هیکه انگار  نیروژ
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 تو ؟ نیا هیچ -

 ... داداش به خدا من  -

 ؟ هیگم اون تو چ یم -

 

به  دیدونه دونه انگشتاشو بازو کرد تا رس يتوماژ در کمال نامرد ینگفت ، ول يزیچ دویاخماشو تو هم کش نیروژ

 ... اصل ماجرا 

 ... شروع کرد به قهقهه زدن  نیروژ يکه کف دستا يزیچ دنیبا د بعدشم

 

 ؟ يدیلرز یم دیمثل ب یداشت نیواسه ا -

 آخه ؟ یبه همه کار، کار داشته باش دیتو با ،ينامرد یلیخ -

 خواهر کوچولوش اشاره کرد  يتابه تا يو به ابروها دیبازم خند توماژ

 ؟  یکن یم کاریباال چ نیا يدونه دار یمامان م -

 ... اره  -

 جدا؟  -

 ..."قایدق -

ناباب  يبا دوستا يادیواسه مامان بذارم ، انگار ز گاردیباد هی دیخوره، با یآب م گهید يجا هیپس موضوع از  -

 ! گرده  یم

 

 ...  شهیم يبعدش جد قهیدق هیخنده و  یم قهیدق هیها  ونهیکرد که مثل د یتوماژ نگاه م افهیبه ق نیروژ

 ...بهش گفتو دوباره رفت تو فاز قهر  یروان هیدلش  تو

 ... اعصابش  يبد دستش بود درست رفت رو نیروژ يقطه ضعفاکه ن توماژم

 

 ؟ ادی یخوشت م شیتو انتخاب کن، از چه مدل هیخودت تنب -

 ...شده رفته  ی، سه سوته روان فتهیتو ب ریبرسه که قراره پس فردا گ یخدا به داد اون -
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 م؟بده من درستش کن یتابه تا بر داشت ناروینق نق نکن سرتق، حاال چرا ا -

 

 خواست ابروهاشو براش درست کنه؟  یخودش م! خارج از تصورش بود گهید نیا

نکردو رفت درست سراغ ابروهاش، سه  یمثل عالمت تعجب شده بود توجه "قایکه دق نیروژ افهیبه ق توماژ

 :شو برداشتو گفت ییچهار تا

 نکهیواسه ا نمیپهنش، ا يبروهادختر به ا یهمه خوشگل ا،یبهش دست بزن نمینب گهید یول ه،یکاف نیخوب هم -

 ... مشکل دارم  "شکل پاچه بز شده بود، برات مجوز صادر کردم وگرنه من با اصلش کال

 ...دانشگاه  رمیم افهیق نیدارن، زشته به خدا من با ا یداداش االن همه دخترا ابرو بر م -

 ؟ یکنن تو هم قراره همون کارارو بکن یکارا م یلیخ گهید يدخترا -

 ...گرفت  يرنگو لعاب تند تر نیدل روژ يتو يها راهیبار بدو ب نیا

 ست؟ین داشیپ نوریا گهیچرا د! داستی؟ کم پ يندار يپاره خبر شیآت نیاز ا یراست -

چشم تو  یابونیغول ب نیشدم با ا ریمگه از جونم س گهیرو به رو بشه، م یروان ونهید هیخواد با  ینم گهیم -

 ...تره نیودمون بمونم سنگچشم بشم ؟ همون خونه خ

 دل خودت بود ؟ يحرفا ایگفت ،  ییو خودش تنها ناریهمه ا -

 ...جفتش  -

 

 :شه گفت یم یداره ازش شاک نیروژ يجد يجد دیکه د توماژ

 

 ... میبزن يدور هی رونیب میباهم بر ادیبگو فردا ب -

 الزم نکرده ؟ -

 ؟ یچ -

 ؟ يبذار يخوا یشده واسه اون، بعدمنتشو سرمن متو دلت تنگ  ست،یکه گفتم ، الزم ن نیهم -

 ...هم نگو ینداشت اد،یبگو ب یداره ؟ ازمن گفتن بود، دوست داشت یاون ؟ آخه اونم دلتنگ يبرا یبرا ک ونه،ید -

 ... ییدوتا ی، ول میر یم -

 ...  يهرطور دوست دار -
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 ... حواس دوباره رفت باال  یکردو ب یخال ودونیطال خانم رو شده بود کپ کرد، م شیحرف دلش پ نکهیاز ا توماژ

 

 د،یشن ییصدا ها هیگذشت تا  يا قهیو سر به آسمون بلند کرد، چند دق ستادیا نباریبود، ا یعال یلیاون باال خ هوا

 !شد یته دلش خال

 ؟  یاگه باران باشه چ... 

 ... رو نگاه کرد  یآسمون يگاهش نشستو پر یتو مخف دوباره

 خواد از خدا ؟ یم یچ! يتنها یکیباال تو تار نیا! نجایا ادی یم شهیاون هم...

 

زد،  یم دشیباران بدونه د نکهیلحظه از خودش بدش اومد، اون داشت بدون ا هیشد،  یبه باران طوالن نگاهش

 !داره  يچرا امشب حس بد دینفهم یاتفاق افتاده بود ، ول نیهم ا "قبال

بود  کیبود ، تار دیشلوارك کوتاهم پوش هیشونه هاش لخت بود، سر  نکهیخصوص که امشب عالوه بر ا به

 ...کرد  یرو مخف يزیچ شدیتوماژ نم نیب زیت ياز چشما یمعلوم نبود ، ول ادیز يزیچ

 

دوست نداشت خلوتش رو بهم بزنه ، چون ممکن بود  نه،هرچندمیب یگفت که اونو اون باال م یبهش م دیبا

 ... قرار گرفته بود  يبد یتو دو راه... لوتش نذاره پا به خ گهید دنشیباران با فهم

 

 

  

 

 یقراره با توهان همکار بشه خبر داشتن ، و از همه راض نکهیتوماژ و از ا دیخونه همه از کار جد يتو گهید حاال

 ...تونست با خواهرش در ارتباط باشه  یم شتریبه بعد ب نیبود که از ا انیتر ب

 ... مشغول بشه  گهیداده بودو قرار بود از هفته د یامونبه کاراش سروس گهید توماژم

 ...باران ذهنشو پر کرد  ادیکرد که بازم  یفکر م نیاز روژ شبشیاتاقش نشسته بودو داشت به دعوت د تو

 یاز منم ، کس ریدوست ندارم غ "فرصت واسه گفتن اون موضوع ، اصال نیامشب بهتر ادیاگه باران باهامون ب...

 ...  نهیبب اونو اونجا
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 ؟ هیجوابش چ نهیتا بب نیاتاق روژ يتو رفت

 

 طال خانم ؟ يچطور -

 ... ستمیخوب ن -

 شده ؟ یباز چ -

 ... حوصلم سر رفته  یچیه -

شه  یخرابتر م نمیاوضاع از ا ما،یبگرد میوقت ندارم باهم بر "اصال گهیبرم شرکت د گهی،من از هفته د نیبب -

 ...ناز کن  یهاز من گفتن بود ، حاال !ها 

شوهر برام از آسمون  هی ایمنو بکشو از دست شماها راحت شم،  شاالیخدا ا گه،یکنم د کاریچ این...باشه  -

 ...بفرسته منو نجات بده از دستتون

 

 شده ؟ یبودن شاک نجایانقدر از ا یعنی! هنگ کرد توماژ

 

 ؟ یاز ته دلت گفت نویا نیروژ -

 ...پس از سره دلم گفتم  رینخ -

 ... یمحال، تو حاال حاال ها مهمون خودمون -

 ...خالص شم  یکیخدا تو رو بکشه من از دست تو یپس اله -

 

 ... دیهست و ته دلش لرز گهید ياز جا نیحس کرد حال خراب روژ يجد يجد گهید توماژ

 ... اوف خدا من نه ...

 

در مورد  یحساب مینیشیبعد م اد،یه بشه باهامون بنابابتم بگو آماد قیبسه، به اون رف ي، لوس باز نمیبلند شو بب -

 ...  میزن یتو حرف م تیعصبان

 ... يزور، گردش بردنتم زور گهید يزور -

 ...بهشون وقت بدم کنارشون باشم  قهیدق هیهمه از خداشون ... دلتم بخواد -
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 ...مشت کور و کچل از خداشون باشه  هیاره ، مگه  -

 ...بهش بدم  یحساب یگوشمال هیدراز شده ، وقتش  يادیز ایسرتق زبونش تازگ نیا...

بره، اما دوست داشت مدام  یرآبیاز خداش بود که باران باهاشون باشه، چون بدون اون محال بود بتونه ز نیروژ

 ...  دارهید نیکه خودش مشتاق ا ارهیتوماژ ب يبه رو

 ستادهینشده دم خونه باران ا 8بون زد بود، ز شیکه توماژ وقت شناس ییبودو از اونجا 8واسه ساعت  قرارشون

 !مهم نداشت هنوز آماده نبود يوقت قراره مالقاتا چیکه باران ه ییاز اونجا یبود ، ول

 

 مگه ؟ يبهش زنگ نزد نیروژ -

 ... چرا به خدا  -

 ؟ نیا یشکل نیکنه ، چرا ا یم یآدمو روان شیهمه چ -

 ... نق بزنا  یحاال ه! به من چه -

 ...  نمیو بده ببشمارش -

 ...خواد ، االن بهش اس دادم  ینم -

 ...گم شمارشو بده  یدختر م -

 

 ...خوندنم مدام بهش چشم غره رفت  نیداداش جونش خوند و ح ي، شماره رو برا ثیخب افهیق هیبا  نیروژِ

 

 شد نه ؟ یبهانه خوب -

 ... حرف نباشه  -

 ... گفتو روشو ازش گرفت  يبلند شیا نیروژ

 ... چهار تابوغ ... سه تا ...دوتا ... شماره رو گرفت اژتوم

 ؟ هیچـــــــــ -

 ؟ ارمتیب امیخودم ب ای نیپائ ییای یم -

 ؟ اوردمیبه جا ن دیببخش -
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 شهی، اونم که هم يندار شتریدست لباس ب هی، خوبه  گهیپاش گل داده ، زود باش د ریز يهمونم که علفا -

 ...کنه دوساعت ؟ زود یم کاریچ دیسف شهیهم تیثل متنت ، خدارو شکر صورتتم که م

 

 نیماش يها شهیدلشم مثل ش ن،یبه صندوق عقب ماش یضربه ناگهان هیزد که با  یداشت غر م نطوریهم توماژ

  دیلرز

 یپدال گاز خال يرو رو تشیبندازه عصبان یبهش نگاه نکهیباران سوارشد بدون ا ینثارش کردو وقت یروان هی

 ... کرد 

درام عاشقانه  يلمایدخترا بود، چون توماژ از ف دیفقط از جنبه د شیخوب ، البته خوب لمیف هیگرفتن برن  میمتص

 ... متنفر بود 

 ... اهیو فرستادش دنبال نخود س نیبود ،توماژ رو کرد به روژ یسانس قبل يآخرا ستادن،یسالن اول شدن و ا وارد

 

 ... ایبخرو ب يدوست دار یشه ،بعدم هرچ یشروع م یک يسانس بعد نیطالخانم برو بب -

 ... جور حق السکوت گرفت در واقع  هیتراول دوتا برداشت ، هی يزدو به جا يپوزخند نیروژ

 

 کرد یرفتار م گاردایمثل باد دویتاب یمدام دورو بر باران م توماژ

 

 ... ؟ برو اونطرف تر خفه شدم  یپلک یدورو بر من م یچته ه -

نثارش  رتیغ یب هیکننو تو دلشون  یکرد همه دارن نگاهش م یحس م دویترک یم تیعصبانداشت از  توماژ

 ... کنن  یم

 ...بود  بیعج يادیز گهیامشب باران د پیت

 

ساپورت طرح دار زردوشال همرنگش ، موهاشو هم که  هیبود با دهیباسن پوش ریکوتاه تاز یلیمانتو قرمز خ هی

 ..بود  ختهیگوشاش ر يبودو روبلند شده بود ژل زده  یکمیحاال 

جمع چراغ  ونیمانتوش بد جور م یخوب کوتاه ینداشت ول يخاص شده بود ، توماژ با رنگو مدلش کار پشیت

 ... زد  یم
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 ... مینیبش یکمی ادی یم نیتا روژ میبر -

 ...باال انداختو همراهش راه افتاد  يشونه ا باران

 

 ...معذب شده بود  "که باران واقعا يوررفت ، ط یبهش راه م دهیدرست چسب توماژ

 

 ، امشب چته تو ؟ "برو اونطرف خواهشا -

 :گوشش آوردو آرووم گفت کیاز پشت باران ، نزد "بایتقر سرشو

 ؟ ركیس يبر یخواست یم -

 ...بر گشت  یشاک باران

 اونجا نزنم ؟هم  يسر هیهمرامه  رکمیس وزپلنگیحاال که  ستین فی، ح یهوش زیخوبه که انقدر ت یلیخ -

 اومدن ؟ رونیچه وضع ب نیآخه ا -

 ...باران جوش آورد ، جوشا ... 

 ... ارمیچشاتو از کاسه در م یدخالت کن ستیکه بهت مربوط ن يتو کار گهیباره د هی... منو  نیبب -

هم شده  یدرون فی، دچار ک یمدل نیکوچولو از حرص خوردن باران اونم ا هی دمیکرد آرووم باشه، شا یسع توماژ

 : جمله بد گفت  هی رلبیز نیبود، واسه هم

 

 ...کنم یم تیبه وقتش حال -

 !!حد بود نیباران تا ا دیجمله ، از د نیاوج فاجعه ا البته

 !!!وقت اضافه  یدم، حت یبهت نم یوقت، وقت چیمطمئن باش ه -

 ...نشستنو روشونو از هم گرفتن  یگوشه صندل جفتشون

کردن، خوشش اومد از حرص خوردن  یحالت خاص نگاهش م هیاف شد ، دخترا با اطر يمشغول تماشا باران

کوالك کرده بودو  گهیازش گذشت به خصوص امشب که د یراحت نینبود که بشه به هم ي، توماژ طعمه ا هیبق

 ... کرد  یناخودآگاه همه رو جذب خودش م
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 یهم افت کالس محسوب نم يادیه اون ، زخورده رو دادن ب هی هیکردن بق ونهیبرگشت سمتش، واسه د باران

 ... شد 

 

 ستیامکانش ن "در حال انفجاره و اصال "بایتقر دید یکه وقت رهیلباسش رو با دست بگ نیگوشه آست خواست

 ...شد  مونیپش

 يسرمه ا نیج هیخوشگله باال داده بود، با  شهیمثل اون هنرپ قشویکوتاه که  نیآست دیبلوز مردونه اسپرت سف هی

 ..کرده بود یاغوا کننده بود ، اونو امشب بد خوردن"دایکه شد يخوشرنگ و عطر يبوتا و

 

 رادیاز من ا یبعدنشست ،یلباسا شرکت کن نیتو هفته مد لندن با ا یتون یتو که خودت االن م یآدم روان -

 ؟يریگیم

 ...توماژ  يزل زد به چشما يحالت چندش آور هیآخرشو آرووم اداکردو با  کهیت

 :گوش باران و گفت کیکرد سرشو آورد نزد یم ریرو ابرا س فیتعر نیکه انگار از ا نماو

 ؟ ندرالیشم س یبه نظرت اول م -

 !متعجب نگاهش کرد  دویاخماشو تو هم کش! جا خورد  باران

 !؟ هیمنظورش چ... 

 

 تو ؟ یگ یم یچ -

 

بود  بیکه واسه خودشم عج یکردو با لحن ، سرشو کج دیباران د يقدرت نفوذ نگاهش رو تو چشما نباریا توماژ

 :گفت

، بعد از  نتتینفر بب هی يگرد یبر م میو شاک یزن یحرف م یاون باالو شاک يای یم یشاک ينطوریا یگ ینم -

 گردن تو؟  فتهیاون باال سقوط آزاد کنه خونش م

 ..هاجو واج چشم دوخت به دهن توماژ باران

 ؟  دهید تیمنو اون باال با اون وضع یعنی... 

 ... که تو ذهنش شکل گرفت ، خجالت سرتا سر وجودشو پر کردو تنش داغ شد  يزیچ نیا از
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 اون باال ، باشه ؟ این یشکل نیا گهید -

 ... گذره  یم یدونست االن تو مغز باران چ یم توماژ

و هوا نگه به مچش ، دستشو ت دهیخواست تحکم حرفشو نشون بده و دست برد سمت مچ باران ، اما نرس یم

 ...  دیپاش کوب يداشتو بعد با شتاب مشت کردو رو

ذارم ،اما تو خودتو  یپامو اونجا نم گهید يخوام خلوت گاهتو بهم بزنم ، اگه بخوا ی؟ نم ياین گهینکنه د -

 ...معذب نکن 

 ود؟مفهوم ب ست،یمن بهت مربوط ن يمثل تو که کارا ست،یبکن ، به من مربوط ن يدوست دار يتو هرکار -

 

 ... یداد به صندل هیشدو تک نهیدست به س توماژ

 ...  ستین یاما االن وقت تالف ،يدیبه جنون رس یرامش کن يبه تمام معناست ، تا بخوا یوحش هی نیا...

 

نفس  هیچشماشو بستو  نیشد، واسه هم یم یدوتا خانم همراهشن عصب یوقت دیشد ، نبا یم یعصب دینبا

 ...دیکش قیعم

 

 ایبشه  یهمراه ، عصب فینفراز جنس ظر هیبا  یقانون نانوشته رو داشت ، محال بود وقت هیحکم براش  نیا

خودش باز  يواسه همجنسا دونویحضورشون حرمت قائل بود که بخواد سکوت کنه و م يکنه ، انقدر برا يغلدر

 ...نکنه 

 

 

 

 داد  لشونیتحوخنده مرموز  هیاونا نشست، بعدم  نیو اومدو ب داشدیسرو کلش پ نیروژِ

 

 ؟ قهیعت يراه بنداز دادیدادو ب يخوا ینم گهید هیچ -

 باشم ؟ یشاک یچ يکوکه برا فتونیک یشما دوتا حساب نمیب یم ی،وقت گهینه د -

 ...خودش شد  طنتیجواب گذاشتو مشغول ش یتوماژ طعنشو ب یگفتو اشاره کرد به باران ول نویا نیروژ
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 ...کنه  یزپرسنوبت باران بود که ازش با حاال

 

 ؟  شونیبه ا يشماره منو داد یتو به چه حق نمیبب -

 ... مجبورم کرد  -

 ؟يبد یتون ینم ای يندار یبگ یتونست ی؟نم یسرو زبون یب یلیتو خ نکهینه ا -

تونستم بهت نه بگم  ی، مگه خودت شمارشو ازم گرفت نیکاه ریآب ز "، شما دوتا کال دیفهم یباالخره که م -

 ؟

 داداش جونت شدم ؟ يعاشق چشم ابرو ي، نکنه فکر کرد ونهیکرد د یفرق م اون -

 ... خوشگل باران  یلی؟ خ يجد ينشد -

 ... يزینفرت انگ یلیخاك برست ، خ "جدا -

 

 ... کرد  یغاز زد ،تا باالخره بارانو عصب هیصد من  يمدام حرفا نیکرد بحثو عوض کنه واسه هم یسع نیروژ

 

 ... گهید ریآرووم بگ قهیدق هی؟  يبرنده شد يرنکنه التا نمیبب -

 ! نجاستیا یشه ک یباران آخه باورت نم يوا -

 ...بفهمه که کارت ساختس  یروان نیاگه ا ؟يگرد یدنبال دردسر م نیروژ -

شد  ینم شیدونه ،اما دلتنگ بودو کار یبه خودش دادو تو جاش جابجا شدو اشاره کرد که م یتکون هی نیروژ

 ...دلش به حالش سوخت "در بارانو مظلوم نگاه کرد که اون واقعاکرد، انق

 هست ؟ يحاال کدوم گور -

 

 ...اشاره نا محسوس کرد  يگوشه ا هیفقط سرشو باال آوردو به  نیروژ

 ...وجود اونم پر کرد  ی، استرس حت یخودش بود، همون پسره اون شب د،یاز رخسار باران پر رنگ

 

 جلو؟ ادیب ارهیدر ن يباز ونهید -

 !فکر نکنم..نه  -
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 !حوصله دردسر ندارما  "من اصال نیروژ -

 ...من دارم ؟باشه بابا  یکن یفکر م -

 نبرده ؟ ییداداشت تا حاال بو ي؟ چطور يآشنا شد نیبا ا یک "تو اصال نمیبب -

 ... نیمداده ه امیبهم پ يکه ، فقط چند بار ستین يزیکدوم؟ هنوز چ ییواسه خودت ؟ آشنا یگ یم یچ -

 ؟یینجایا دیبعد امشب از کجا فهم -

 

 :به پهلوش زدو گفت ينداشت، باران سقلمه ا یجواب نیروژ

 

 ... گهیجواب بده د -

 ...خوب نمشیخواستم بب یم م،یینجایمن بهش گفتم ا -

 ... یکردم انقدر نترس باش یفکرشم نم "اصال نیروژ يوا -

 

 :به سرو گردنش دادو گفت  يقر نیروژ

 ... گهید مینیاما  -

 خیکه تو تار دمینشونت م يا گهید مینیما ا هی،  ياریدر ب يباز ونهیموقع هوس کنه د هیمنو ، اگه  نیبب -

 .. سنیبنو

 

 ...گذاشت  شیبه نما دشویسف يکردو دندون ها يخنده مسخره ا نیروژ

چرخونه، فقط  یداره چشم م يادیخان بود که توماژ حس کرد باران ز انیمشغول برانداز شا یرکیز ریز باران

 ...  دیزد گم شدو توماژ مخاطب نگاه بارانو ند یکه تو سالن موج م یتیجمع نیب انیبود که شا ییخدا

نبودو تو عالم  لمیبه ف"قایدق چکدومشونینبود اما انگار حواس ه يبد لمیشدن، ف یشدنو وارد سالن اصل بلند

 ...کردن  یم ریخودشون س

 ...شدو بلند شدن، توماژ پشت سره باران راه افتاد زده  یانیپا تراژیت

 

 ؟ يحواست پرت بود خبر يادیامشب ز -
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 ؟ یچ -

 ؟ یختیبهم ر ينطوریا يدیرو د یگفتم کس -

 باشم آخه ؟ دهیتونم د یم ویباز؟ ک يشد ونهید -

 ؟ یگشت یمناسب م سیک هیپس نکنه دنبال  -

 ...  ستین دمیبع د،یشا! دونمینم -

 

اونو  نکهیفقط واسه ا دیحرفا بودو فهم نیگفت برگشتو به صورت توماژ زل زد، اما اون زرنگ تر از ا نویا یوقت

 ... ارهیاداهارو در م نیکنه ا یعصب

کنم ، که دردسرشم کم  یم دایمدل باال پ هیکن ، بعد خودم برات  يشو ، آبرو دار الیخ یپس حاال امشبو ب -

 ... رگاهیعمت شیبفرست قهیدمو دق يباشه ، نخوا

 ... یکن یم یکاره خوب یلی، خ نیاره ، آفر -

 

 ست،یمربوط به باران ن هیکه باران واسه پرت کردن حواس توماژ کرد اون مطمئن بود قض یبا همه تالش اما

دل تو دلش  د،یجنب یمدام سرو کلش م دویبار یاز چشماشم استرس م یشناخت، حت یخواهر خودشو خوب م

 !اع از چه قراره نبود که بفهمه اوض

 

 چشه ؟ نیروژ -

 هان ؟ -

 ...به تو گفته "چش شده؟ حتما نیروژ گمیم -

 ؟ یپرس یچرا از خودش نم -

 ...خوام روم توروش باز بشه  ینم -

 نداره ؟ یمن باز بشه اشکال يبعد اگه روت تو رو -

 

 ...دیشدو دندون هاشو رو هم کش یشاک توماژ

 !!!داره  نیتو آست یوابج هی یدختر واسه هر حرف نیا...
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 نویا یخوره ، ول یتو دل خواهر کوچولوش وول م ییحسا هیمطمئن بود  نباریکردو راهو ادامه داد ،اما ا یپوف

 !نگران  ایخوشحال باشه  دیدونست که با ینم

عذا  از یدل یبود که حساب نیتوماژ و روژ يبرا شتریب تشیگردش سه نفره جذاب ، البته جذاب هیشد،  یخوب شب

 ...درآورده بودن 

 

 

تر بره و بعد کم کم به قالب  یرسم پیت هیگرفت با  می، توماژ امروزو تصم دیاون شنبه خاص رس باالخره

تا واسه باره آخر  ستادیا نهیآ يانتخاب کردو جلو يست خوشدوخت دوود هی نیخودش برگرده ، واسه هم

 ...خودشو برانداز کنه 

 

 ...داشت  یچه حس خوب د،یکش قینفس عم هیشت دست صاف کردو کتو با پ قهی! شده بود خوب

 ... شد یراه یشگیعطر دلخواهش ، با اعتماد به نفس هم شهیکردن ش ياسپر بعد

 ...چشماش حلقه زد  ياشک تو دیبود و تا اونو د ستادهیپله ها ا نیپائ انیب

  نم؟یبب يبشه تورو تو لباس داماد یمادر به فدات، ک یاله...

 ...غرق لذت شد  يپسرش تو شب داماد ریسم تصوتج با

 

 توماژ جان ؟ ير یم يدار -

 خوب شدم ؟... اره فدات شم -

 برات اسپند دود بدم ؟ یمون یپسرم ؟ م يماه شد -

 ...شروع نکن "مامان جان خواهشا -

 

 ...ن کنهبازم خواست شانس شو امتحا یده ول یکارو بهش نم نیوقت اجازه ا چیدونست توماژ ه یم انیب

 

 بابا کجاست ؟ -

 ...رفت مادر  -

 ؟ نیروژ -
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 ...خواب هنوز -

 ..جمله رو با حرص ادا کرد نیا انیب

 ...شه داریدوباره مجبور صبح زود ب شهیبذار بخوابه ؟ پس فردا دانشگاه شروع م يدار کارشیچ -

 ...دیزدو صورت جذاب پسرش رو بوس يلبخند انیب

 ؟ من برم ؟ يندار يکار -

 ...رو به سالمت ، خدا به همراهت ب -

 ... دیسر وقت رس "قایدق شهیبودو مثل هم 8:30شرکت،  يکار ساعت

 

کردنو توهان  یهم خوش و بش دنیبعد د... کار آشنا کنه  طیبا مح شتریامروز زود تر اومده بود تا توماژو ب توهانم

 ...داد  یکل حاتیتوض يسر هیکرد وبعدم  یی،توماژو به اتاقش راهنما

 ... يدفتر کار امروز هی هی، درست شب رهیت يو قهوه ا ينقره ا بیبود ، ترک یکیفوق العاده ش اتاق

 ...آشنا بشه  گهید يبهش بده تا خودشم با کارمندا یفرصت هیکردو از توهان خواست که  يتشکر توماژ

 

با توهانم همکار شده بود، بهزادم  اول از همه رفت سراغ بهزاد که دوست دوران دانشگاه خودشم بودو حاال توماژ

 ...ابراز کرد  "دایشو شد یشده بود خوشحال لیحاال جفتش تکم گهیکه د

شدن ، فقط مونده بود اتاق خانم ها  یم ينفر 12تا  10 کیبا همه همکارا آشنا شد، نزد "بایقبل از ظهر تقر تا

 ... شرکت بودن  يو ادار یکه مسئول مال

 

 ؟ یبا خانم ها هم آشنا بش ياخو یم یتوماژ مطمئن -

 ؟ ي؟ هنوزم تنها خور نکارایاز ا یپسر تو هنوز دست بر نداشت -

 ...تو ، همه از دم مال خودت  میبر ای، ب میبابا ما تسل -

 

لباش ، باعث شد چهره جذابش  يکردو پشت سر بهزاد وارد شدو همون ته مونده خنده رو یخنده قشنگ توماژ

 ...  ادیه نظر بخاص ب شهیاز هم شتریب

 ... تاپ تر  یکیاز  یکیجوون بودنو  یتاپرسنل خانم که همگ 4
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کارم ، هم  طیکار توهان و خواسته که تو مح طنتیش نیزد که ا یم ادیفر یخندش گرفت، از صد فرسخ توماژ

 ... يببره هم معنو يماد ضیف

 

 ی، اما فقط خدا م دیهمکار جد دنیکردن از د یدخترا شنگول شدو تک تک بلند شدنو ابراز خوشحال چهره

 ؟ گذرهیم یته دلشون چ "دونست واقعا

 ... زد  یکه انگار غرور تو چهرش موج م ياومد، طور یم هیشون به نظر متفاوت تر از بق یکی اما

 مهیرو هم ضم کشونیکارو کردنو از عمد اسم کوچ نیکرد ،دخترا هم ا یبهزاد توماژ و به اونا معرف نکهیا بعد

 ...کردن  لشونیفام

 

 :کرد یمعرف ينطوریاون دختر خودشو ا اما

 

 ...الملل شرکت  نیو مسئول روابط ب گانیهستم ، دختر دکتر شا گانیخوشبختم جناب منفرد ، منم طناز شا -

بود که  ینیمعروف تر از ا گانینبود ،دکتر شا یطوالن حیبه توض يازیرو از عمد با تحکم گفت ، ن گانیدکترشا

 ... ارهیب ادیب ادیراحت اونو به  یلیتونه ختوماژ ن

که تا  یمتشخص یلیخ ياز انسان ها یکیاستاداش و در کل  نیاز با معلومات تر یکیگروهشون بود و  ریمد

 ...براش احترام قائل بود  بمیبودو عج دهیحاال تو کل عمرش د

 

 یهستنو بنده ارادت خاص یفرد استثنائ هی،پدرتون  گانیتون خوشبختم خانم شا ییاز آشنا یلیخ یلی؟ خ "جدا -

 ...نسبت بهشون دارم 

 ... نیشما لطف دار... ممنون  -

 ؟ ارنیم فیهم تشر نجایا -

 ...زنن یم يسر هیخورن  یمشکل خاص بر م هیاوقات که بچه به  یبعض -

 ؟ نیآوردن به بنده هم خبر بد فیتشر نباریشه خواهش کنم اگه ا یم -

 ..."بله حتما -
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 ... شد  قیبه چهره توماژ دق يتر ظیعشوه غل هیگفتو با  نویا نازط

 یدنیکردن د یتو صورت طناز نگاه م یدخترا وقت افهیمعارفه که تموم شدو پسرا اتاقو ترك کردن ، ق مراسم

 ! بود

 :تر بود رو کرد بهشو گفت یمیکه باهاش صم وایش

 

 ؟ ياریادا درب ينطوریم بود االز "حاال واقعا... پسر مردمو  يدرسته قورتش داد -

 کنه ؟ یم فیازش تعر يکه بابام چه جور یدون یالزم بود، نم"جدا... اره  -

 ...واسه ما بکن  یسفارش هی؟ پس  کیبابات بهش انقدر نزد یعنی -

 هنینگاه تو آ هی، به خودت  یکنم نه واسه تو که دوتا پاره استخون یاگه قرار باشه سفارش کنم واسه خودم م -

 ... واریبه د یچسب یم یش یم هی؟از کنارت رد بشه اعالم یانداخت

 ...کنه  یواسه تو ام تره خرد نم دمیکه من د ینی؟ ا يبامزه ا یلیخ یکن یفکر م يجد يجد -

 ...خود نزن  یپس حرف ب! ذوق زده شد  يکه چطور يدید -

 ؟ يدیخودت نفهم یعنیاون واسه خاطر بابات بود،  -

 

 ...نذاشت  وایدهن به دهن ش گهیامروزش شد و د يالیمیباال انداختو مشغول چک کردن ا ییابرو طناز

 ...بودن  یاز دست هم شاک "دای،اما االن شد دیرس یساعت نم میچند قهرشون به ن هر

 ...از اطالعاتشو به روز کنه که در زدن  يسر هینشست تا  ستمشیپشت س توماژ

 ...بود  توهان

 

 ؟ رهیم شیا خوب پتو ؟ کار يچطور -

 ... کنندس  یکه خوب ، راض "فعال -

 ؟ يدیرو د گانیدختر دکتر شا -

 کنه ؟ یباهات کار م ينگفته بود... اره  -

 ...کنم  زتیخواستم سوپرا یم -
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 ...نچسبِ  بیدخترِ برعکس باباش عج یول -

 ... ستاین یشکل نیا هینظر بق ی؟ ول یکن یفکر م ينطوریا "واقعا -

 ...نفرت دارم  يلوسو افاده ا ياز دخترا یشناس یه ممنو ک -

 !؟"بود جدا ينجوریا -

 ...  ستین نیبه دل نش ياومد ، به هر حال در کل از اون مدل دخترا یبه چشم م ينجوریکه ا "فعال -

 

 ...نظر بده  گانیبحثو عوض کردو نخواست که توماژ بازم راجع به شا توهان

 ایمال خودش بودن  ایکتابا  شتریبود که فقط توهان اجازه ورود بهشو داشت، بکتابخونه مخصوص  هیشرکت  تو

 ... یمتیبودن و هم ق یمیقد یلیواگذار شده بودن ، که هم خ ریافراد خ يسر هیتوسط 

 

 ...شده بود يبه همکار یبه عشق اون کتابا راض شتریشون توهان بود، و توماژم ب یواقع صاحب اصل در

 

 یهم به چشم م سیتعداد کتاب دست نو هی، که توشون  یمیقد يظاهر مدرن اما مملو از کتاباکتابخونه به  هی

 ... ممکن بودن  اءیاش نیتر زیانگ جانیتوماژ ه دیخورد، که از د

، به اون کتابخونه  يکارت ورود هیبا اونا، داشتن  يشرطش واسه همکار نجا،تنهایهم که اومد ا يروز همون

 ... رفتیپذ یلیکه توهانم بنابر دال...  و مرموز بود ییایرو

 

داخلش رفت  ادیکه ز ییشد ، کتابخونه تو طبقه دوم شرکت بود ، جا یبرداشتو به قصد اون کتابخونه راه کارتو

 ...کردن  یشدو فقط از سالنش واسه جلساتشون استفاده م یو آمد نم

کتابا اونو به اوج رسوند ،  يدفن شده البه ال يها تیکاغذ کهنه و اون همه شخص يو وارد شد، بو دیکش کارتو

 ... حسو تجربه نکرده بود  نیا گهیوقت بود د یلیغرق لذت شد، خ دویبو کش

 

 ینداشتن ، ول یبودن که اغلبشون تازه منتشر شده بودنو قدمت یخیو تار یباستان شناس ياول ، کتابا يسر

هاشون رو  یبعض یحت دویروشون دست کش،  دیرس یخاص م يکتابا يسر هیرفت به  یجلوتر م یهرچ

 ... صفحاتشون رو باز کردو بعد با دقت کامل سر جاش گذاشت  يبرداشتو ال
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به  ینگاه اجمال هیگذاشتو اونو حائل چونش کردو بازم  زیم يمخصوص مطالعه نشستو دستاشو رو یصندل يرو

بود و دل  دهیاسمشون رو نشن یم بود که حته يتعداد هیهمه کتابا انداخت، اغلبشون رو خونده بود ، اما خوب 

 ... تو دلش نبود که اونارو هم زود تر بخونه 

 

 ... خورد که چشماش برق زد  یخودش غلط م يایتو عالمو رو داشت

 ... کرد  بیو کندو کاو تو گذشته ترغ یباستان شناس خویبار اونو به تار نیاول يکه برا دیرو د یکتاب زیم گوشه

 ... نونهیس...

 ... پزشک مخصوص فرعون ... 

 ... برداشت  زیم ياز رو یمتیق ءیش هیلبش به خنده کج شدو کتابو مثل  گوشه

 ...مرد بزرگ شده بود نیا تیعاشق شخص نیجمله اولش رو از حفظ بودو واسه هم نیا

 

 انیاز خدا رایز سمینو ینم انیمدح خدا يکتاب ر ا برا نیاست و من ا) نوههیس(کتاب  نیا سندهیمن ،نو نام

کتاب  نیمن ا.از فراعنه هم به تنگ آمده ا م  رایز سمینو یمدح فراعنه نم يکتاب را برا نیمن ا.خسته شده ا م 

 سمینو یخودم م يرا فقط برا

 ...بگذارم  یبخواهم نام خود را در جهان باق نکهیا ایدر انتظار پاداش باشم  نکهیا بدون

 

 

 

امشب بازم دلش  یاون باال نرفته بود ، ول دهیپشت بوم د يباران گفته بود اونو رو به نکهیوقت بود بعد از ا یلیخ

 ! باران چقدر بوده  يحرفاش رو ریتاث نیدوست داشت بب دمیخواست، شا یآزاد م يهوا

کرد آرووم راه بره تا اگه  یتا حد ممکن سع... رفت باال  یورزش یست طوس هیخودشم مراعات کردو با  نباریا

 ... کرد  یمحتاط عمل م "قطعا دهیدونست توماژ اونو د یاون باالست متوجه نشه ، چون حاال که م باران

 

اما  د،ید یباال م نیخواست االن اونو ا یچقدر دلش م د،یکش قینفس عم هینبود ،  یباز کردو وارد شد ، کس درو

 ...شد کرد  ینم شیکار گهیخوب نبود د
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پشت بوم  وارهیرفتو کناره د ستیکه مطمئن شد اون باال ن قهیچند دقبعد  دش،یند یسر چرخوند ول یکمی

 !زد  ی، انگار داشت با خدا حرف م دیخند یلباش م یچشم دوخت به آسمون ، ول ستاد،بعدمیا

 

 ؟یگشت یم یدنبال کس نمیبب -

 

 ...گردونه گشاد شده روشو به سمت اون بر  يصدا توماژو به خنده انداخت و باعث شده با چشما یشاک لحن

 

 چه خبرا ؟... ریشبت بخ...سالم  -

 ؟ يجواب سوالمو نداد... سالم  -

 ... خوب ، آره  -

 اون وقت ؟ یک -

 ... طونیش -

 

 ...  حیمل ي، از اون خنده ها دیخند باران

 

 ؟ يبود طونی، اگه دنبال ش يزدیبا خدا حرف م یپس چرا داشت -

 ...نکرد  طونیچشم ش کردم که منو چشم تو یداشتم ازش تشکر م -

 ؟ یترس یانقدر ازش م -

 ...به خصوص که سرخ پوشم باشن  د،یترس دیبا اشیفرع یاز بعض ینه ، ول یلیخ یاز اون اصل -

 

 ...بوده بود  دهیپوش دیسف شرتیت هیشال همرنگشو  هیشلوار قرمز با  هی باران

 

 ترسه ؟  یحاال چرا ازم م! پس منظورش به من بود ... 

 

 ؟ لشی؟ دل یترس یازم مپس  -
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 ...و درشت باران  یعسل يو بعدم زل زد به چشما دیفاصله شو با اون کم کردو عطرشو بو کش توماژ

 

 ... طوننیهمزاد ش یدون یچشمات مثل گربه هاست ، گربه ها رو هم که م نکهیواسه ا -

 !تمسخر؟ ایبود  فیتعر نیحاال ا...

 

شدن به چشماشو داده ، قشنگ حس کرد رنگ نگاهش  رهیتوماژ واسه خ اریدر اخت يادیحس کرد زمان ز باران

 ...براق اومد توصورتش  دویاخماشو تو هم کش نیشه و چشماش خمار تر، واسه هم یداره عوض م

 

 ؟ يای یکه نم يباال مگه قول نداده بود نیا يچرا اومد -

 

 باشه  يکرد عاد یسع ستادویا نهیو دست به س وارهیبرگشت سمت د توماژ

 

 ... یتو که ازم نخواست یول! امین گهید يدم اگه تو بخوا یگفتم قول م -

 ... يایب دیکه نبا یفهم یفکر کردم خودت م -

 ... ده  یحضورم آزارت م یکن یفکر م"واقعا یعنی -

 ... بکن  يدوست دار يهر کار...نداره  مینه ، فرق -

 نکنه ؟  یشه فرق یمگه م -

 ...داشته باشه  ینبودنت فرق ایکه بودن  یستی، چون برام اونقدر مهم ن شهیچرا نشه ، خوبم م -

 

روشو از  نیواسه هم ومدیحرف خوشش ن نیاز ا "زهر دار فرو کردن به قلبش ، اصال ریت هیحس کرد  توماژ

 ...باران گرفتو دوباره چشم دوخت به آسمون 

گفتن ،اما باران طاقتش تموم شدو  ینم يزیچ طور گذشت، هردو شون سکوت کرده بودنو نیهم يا قهیدق چند

 ... دیبازم غر

 

حرفاست که بخواد به  نی، بلند شو برو خدا سرش شلوغ تر از ا يندار یدوساعت ؟ تو که مشکل یگ یم یچ -

 ...باشه  يباز یپارت دیبا نجامیحرف توگوش بده ، ا
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نداشت ،  یدرستو حساب یوم از حرفاش معنکد چیه! گه  یم یباران چ دیفهم ینم "اصال د،یتودلش خند توماژ

 ... گفت که گفته باشه  یانگار فقط م

 

 ؟ يدار یخوب منم حرف دارم ، تو مشکل -

 ؟ "تو کال یخوب...باز کرده چشماشم خمار ششوین زنهی؟ انگار داره با دوست دخترش حرف م یمدل نیآخه ا -

  ؟یش یم یباشمو طلبکار راض یمثل تو شاک -

 

 ...بغض کرد  دویهم کش يون هاشو رودند باران

 

 ...کنن  یکه زود قضاوت م یینفرت دارم از آدما -

 ...به حال خودت بکن دختر يفکر هی،  ي، تو از همه عالمو آدم متنفر ستین يتازه ا زهیچ -

 ... ستین ينطوریا "اصال -

 ...حرف بزن  تیبکن ، بعد با قاطع قیدق يریآمار گ هی؟ پس  ستین "جدا -

 

 ...تا حاال بهش فکر نکرده بود! گفت ؟ یبه فکر افتاد، توماژ راست م "واقعا باران

 

 ... ستین ينطوریکردم ، مطمئنم که ا -

 ؟  يذار یم یمردا رو چ هیپس اسم تنفرت ، از منو بق -

 ... براتون متاسفم  ن،یکن یفکر م زیچ هیفقط به  ای، تو دن نیزینفرت انگ نکهیا يبرا -

،  "در مورد تو ؟ابدا!  یاونم در مورد ک ست،ین یمدل نیفکرم ا "اصال یکیدونم ، اما من  یرو نم هیخوب بق -

 هیکه خودشو شب یکیبه  ادیرو ول کنه ب یدختر خوشگل و ناز و خوردن نهمهیباشه ا قهیسل یب دیبا یلیآدم خ

 ... فکر کنه  یمدل نیکنه ، ا یهمنجسات م

  

 

بهت ملموس دوخت به توماژو بعدم  هیلحظه چشماشو با  هی يکرد برا یمکه داشت خفش  یبا بغض باران

 ... و رفت  دیراهشو کش
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شد نتونست طاقت  یچشماش تداع يبهت زده باران دوباره جلو يچشما یوقت یول ستاد،یتفاوت ا یاول ب توماژ

 ... و رفت سمتش  ارهیب

 ...فت شالشو بادست گر نیازش دور شده بود که پائ یچند قدم باران

 

 باز ؟ ي؟ قهر کرد ير یکجا م -

 ... نمیب یواسه موندن نم یلیدل گهید یول... نه  -

 ... یاوهوم هر طور راحت -

 

 يروسر نیکرد معذب شده بود ، توماژ پائ یکه توماژ م ينبود ، فقط با لحن صداو کار یعصب گهیحاال د باران

 ...انداخته بود  ریسرشو زکردو  یم يهاش باز  شهیشو تو دست گرفته بودو با ر

 ... دیشالو باالآوردو بو کش نیاز چند لحظه هم ناخودآگاه پائ بعد

 ...خوش بو  یول!  رهیبگ رادیاز عالمو آدم ا ی؟ فقط بلده الک يچه عطر تند... 

 اومد بازم تو ذوق توماژ یهم دلش نم یداشت از طرف يندیحس ناخوش آ "واقعا! کنه کاریمونده بود چ باران

 ...بزنه 

 !توماژ سرشو باال آوردو پرسشگر نگاهش کرد  اره،یب رونیتوماژ ب يکرد شالو از تو دستا یسع نیهم واسه

 

 ...، باشه  گهیبرم د -

 

 :کردو گفت یباشه اوهوم دارشدهیب نیریخواب ش هیحرف انگار از  نیبا ا توماژ

 

 ...عطرو بزن  نیهم شهیخوش بو ، هم یلیخ -

 ...  ریشبت بخ -

 ...  نطوریاز تو هم هم -

 

 زد  بیبعد رفتن باران به خودش نه توماژ
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 یب یلیخ!! همه مردا مثل همن  يدی؟ خوب بود دوباره بهت بگه د يکرد يچه کار نیباز ؟ ا يشد ونهید... 

 ... يجنبه ا

شروع کرد به حرف  ییو بعد بازم با اون باال دنیگرفته باشه شروع کرد به بلند بلند خند يانرژ یانگار کل یول

 ... زدن 

 

 *** 

 طینداشت و در واقع از بودن با بچه ها و اون مح یغلطک افتاده بودو توماژم مشکل خاص يشرکت رو يکارا

 ... بود  یهم راض یکار حساب

 یم قیشون تحق یساخت واقع خیواسه کشف تار تهیظروف عق يسر هی ياتاقش نشسته بودو داشت رو يتو

 ...توهان ذهنشو مشوش کردبلند  يکرد که صدا

 ...بلند شدو رفت سمت اتاقش  عیسر

 

 ... دیلرز یبلند توهان م يبودو داشت از ترس صدا ستادهیمسئول دفترش جلوش ا یمیکر خانم

 

 ؟  یزن یشده توهان؟ چرا داد م یچ -

 ...تو دخالت نکن ... یچیه -

 ...رفتارت  نیکه دخالت نکن؟ زشت ا یچ یعنی -

 

 ... یمیگفتو رو کرد به خانم کر نویا توماژ

 

 ...مسئله رو حل کنم نیتا من ا نیببر فیشما تشر یمیخانم کر -

 ...زد  رونیگفتو با عجله از اتاق ب یچشم چارهیب دختر

 ...بدبختو  نیا يداد یسکته م یچته پسر ؟ داشت -

 

 ...ردآو نیکه توماژگفت صداشو پائ يتند سیبازم صداشو بلند کرد، اما با ه توهان
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 یمشکل قانون نیکنه بب قیخوب تحق میبفرست ییجا قاتیبچه ها رو واسه تحق نکهیهزار بار بهش گفتم قبل ا -

ده  یگوش نم یدست روش نذاشته باشن ، ول گهیگروه د هی "قبال ای!  يزیچ یدونم منع ینداشته باشه ،چه م

 ... کنه  یم يداره قشنگ با اعصابم باز گهید... که ، سهل انگاره 

 داره؟  نکارویمگه تخصص ا!  یگ یم یفهمم چ ینم -

 ...معولم که نداره ... نه  -

 کرده ؟ يکار نیهمچ ییجا "قبال -

 ...بود  یتوهان بازم منف جواب

 ... يکه نه تجربه داره نه تخصص انتظار معجزه دار یکه از کس یپس تو احمق -

  کار چقدر التماس کرد؟  نیواسه گرفتن ا یدون یتونه ،م یگفت که م یخودش م -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

تو  یلیکارا خ نجایکه ا ینیب یشو انجام بده م یاونو بذار همون کاره اصل! حرفا  نیبه خدا ا دیتوهان ازت بع -

شرکت  یقانون يهنرِ، به جاش واسه کارا یکنه خودش کل یدگیکه برسه به مسائل دفتر تو رس نیهم شده ، هم

 ... ستین یکاره سخت ر،یکمک بگ یمشاور حقوق هیاز 

درخواست  هیهر ساعت مشاوره  يبرا یمشاور حقوق هی،"بر بود قطعا نهیبه فکر افتاد ، خوب اون کار هز توهان

 یاول از درست بودنش مطلع م ق،یواسه تحق یاحت بودن و قبل از هر اقدامر گهیطرفم د هیهنگفت داشت، از 

 ! هم نداشتن  ياعصاب خرد نقدریا گهیکردن و د یاعزام م رویشدنو بعد ن

 

 ؟ يرو سراغ دار یکس نمیبب -

 ...راحت باشه  التیبسپرش دست من ، خ! باشه  یکار سخت دینبا داکردنشیپ ینه ، ول "فعال -

 یجانب يها نهیهز ی، اما خوب کل میکرد یتراش نهیهز هیدرست  میکارو بکن نیاره حق با تو ، ا... ممنون  -

 ...شه  یکنسل م

 ...  نی، منم حرفم هم گهیاره د -
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ظرف پر از  هیپاره با  شیکرد که اون آت یتو هم بودو داشت به بحث امروزش با توهان فکر م یحساب توماژ

 ...اومد داخل  وهیم

 

 ...امروز ، دستت درد نکنه قربونت برم  ایطال خانم ، چه خبرا ؟ شارژ به به -

 ...گذاشت دهنش  بیبزرگ س هیتک هیپشت بندش  دویرو کش نیلپ روژ توماژ

 ؟ یگ ینم یچیکن ، پس چرا ه فیخوب تعر -

 نیواسه همباج ،  هیدر واقع  وهیظرف م نیشناختو انقدر تجربه داشت که بفهمه ا یانقدر طالخانمو م توماژ

 ...بود  نیمنتظر در خواست روژ

 ...داداش  زهیچ... گمیم -

 ... گهی؟ بگو د یخانوم یچ -

 ... شگاهیآرا میبر میخوا یگم منو باران م یم -

 

 ...قهقهه زد  توماژ

 

 ...نموده براش  ییرو کوتاه کنه ؟ مو یخواد چ یم گهیاون د -

تعجب کنه به رفتن باران اعتراض  شگاهیاز رفتن اون به آرا نکهیا يداداش جونش به جا دید نکهیاز ا نیروژ

 ... دیدر اومد و اخماشو هم کش یداره، لجش حساب

 ...داره  يا گهیمن قراره موهامو کوتاه کنم ، اون کاره د -

 :گوشه ظرف گذاشتو گفت بوینشستو س خیتختش بود س يرو زیخ مهیکه تا حاال ن توماژ

 ؟ یموهاتو پسرونه بزن یمثل اون روان ینش ونهید...  ستیبلند ن یلیکه موهات خ ؟ تو یکار کن یچ يخوا یم -

 ...  نیخوام فقط مرتبشون کنم هم یتو ؟ م ینه بابا ، خوب -

 ؟ ير یخوب چرا با مامان نم... آهان  -

 ... میداره ؟ اونم کار داشت گفتم باهم بر یچه فرق -

 ...هاشو کوتاه کنه خواد مو ینم یگ یکار داره ؟ تو که م یچ -
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 ...گفتو روشو ازش گرفت  یتوماژ به تنگ اومده بود اه میج نیهمه س نیکه از ا نیروژ

 

 ؟ يدار يریچته تو ؟ خود درگ -

 ؟ ياونم تو نظر بد ي؟ نکنه قراره واسه کارا یکن یداداش آخه چرا انقدر سوال م -

 ...ارت من باشه تحت نظ دیگرده با یکه با خواهر من م یکس... گهیاره د -

 

 ...گذاشت دهنش  وهیتکه م هیجمله رو با خنده ادا کردو دوباره  نیا توماژ

 

 ... ارهیچشاتو از کاسه در م ایزد یحرف نیاگه بفهمه همچ... به خدا  يرو دار یلیخ -

 ...اون ؟ نخندون منو بچه جون  یک -

 ... یامتحان کن یتون ینداره که م يکار -

 

 ..دونست ، امتحانم کرده بود  یخوبم م دونست ، یم توماژ

 

 ...، فقط بلده بزنه تو برجک آدم "کال یاون روان... 

 

 ؟ نیتا برسونمتون ، وقت گرفت ادیباشه بگو ب -

 !هم سررشته داره  یعجبا؟ تو همه چ... توماژ خندش گرفت  ینیب زیر نهمهیاز ا نیروژ

جرات  یحت یبرنامه شو گذاشت واسه برگشتن، ول نیسه همبرن ، وا ییذاره تنها یدونست توماژ نم یم نیروژ

 ...نکرد به باران بگه 

 

 ...  دنیرس قهیدق10بودو بعد از  کینزد شگاهیآرا... باران اومده دم خونه و باهم راه افتادن  نباریا

 

 ...کار گذاشته باشنا  يزیچ ینیموقع دورب هی، ممکن  نیمراقب باش -

 ؟  يدارشک  یتو هم که به همه چ -
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فروشه بابتشم پول  یم رهیگ یم لمیف دیکه همه مردا مثل همن ، شا یفکر مسخره رو تو سرم انداخت نیتو ا -

 ! رهیگ یم یخوب

 ... ير یاز دست م يدکتر روانپزشک بزن ، دار هیبه  يسر هی... یروان -

 :دست بارانو گرفتو گفت  نیروژ

که ؟ به  شیشناس یده م یادامه م ينطوریتا شب هم یحث کنب نیبا ا ي،اگه بخوا گهید نیپائ ایبابا ب -

 ... یخصوص که مخاطبشم تو باش

 شد  ادهیپ نیازماش عیسر دویخجالت کش نیحرف روژ نیاز ا باران

 دنبالتون ؟ امیب یک نیروژ -

 !شه  یتموم م یکه کارمون ک ستیزنم داداش، معلوم ن یبهت زنگ م -

 ...اومدم  ینگ بزندوروبرم ، ز نیمن هم... باشه  -

 

 :دستش اومده بود روکرد بهشو گفت نیاخالق روژ یحساب گهیکه د باران

 

 گذره ؟ یتو سرت م یچ نیروژ -

 ؟ نیمشکوک یچرا شما دوتا به همه چ.. یچیه -

 ... تابلو  یلیرفتارات خ نکهیا يبرا -

 ؟ یگ یم يجد -

 ! سالت باشه20 شهیباورم نم...به خدا  يبچه ا یلیخ -

 

  ارشمیقشنگ مرتب کردو به دست یلیرو خ نیروژ يموها شگاهیصاحب آرا دایآ

 ...بارانو برداره  يکه ابرو ها گفت

 

 ...براشا  نیموقع دم نذار هیخوام فقط سر باال باشه،  یم! نشه ها  کیخانم بار -

 ... حواسم هست  زمیباشه عز -
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اما به چشماش ! شده بود کیخط بار هی دیاومد، شا یبه نظر م ینگاه کرد راض نهیبه خودش تو آ یوقت باران

شده بود که  يهمونطور "قایابروهاش دق... ادیچشماش فشنگتر به نظرب یاومدو باعث شده بود درشت یم یلیخ

 ... خواست کوتاهو سر باال یم

 

 ؟ نیچطوره روژ -

 ...خوب شده مبارك باشه یلیخ يوا -

 ... یمرس -

 

 :گفت نویازه کوتاه شده روژت يموها نیدست برد ب باران

 

 ... گهیتو هم قشنگ شده، بگو ابروهاتم درست کنه د يموها -

 ؟ زنیجا خونمو بر نیهم يخوا یزده به سرت ؟ م -

 جون ؟ انیب ای رهیگ یم رادیحاج صالح ا -

 ...گم  یکدوم، توماژو م چیه -

 ...بده  نظر تیهر کار يخودت، بهت صد بار گفتم بهش رو نده که برا ریتقص -

 :کردو گفت یپف نیروژ

گفت اونکه مو  یم ی، ه شگاهیآرا يایب يخوا یم یشد که بفهمه تو واسه چ یم ونهیداشت د يتازه خبر ندار -

 ؟ ادیخواد ب یم ینداره واسه چ

 ! باران از تعجب باال رفت  يابرو يتا هی

 گفت ؟ یم یچ گهید -

 

 یکه م يزیبارانم نسبت به توماژ ، درست بر عکس چ به سرو گردنش داد، حدسش درست بود، يقر نیروژ

 ... تفاوت نبود  یگفت ب

 

 ...  نیهم گهید یچیه -
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 ... من کار داشته باشه  يکنم که حق نداره به کارا یم شیبه وقتش حال -

 ...بهش گفتم  نویمنم هم -

 

 ...خواست که به توماژ زنگ بزنه  نیتموم شدو باران از روژ کارشون

 

 ...که  میریم ی، نم میراه بر یکمی میخوا ین بابا مولش ک -

 مگه نگفت زنگ بزن ؟ -

 به حرفش محل نذارم ؟ یگ یخوب گفته باشه ، مگه خودت نم -

 

 نیطرفم حق با روژ هیخواست باز جنجال به پا بشه و از  یطرف دلش نم هیاز ! بگه  یموند که چ"واقعا باران

 ...ل به دل توماژ بده د ادیز دیبود خودش گفته بود که نبا

 ... گردن خودش بندازه  نکارویا تیبود که مسئول نیراه ا نیبهتر حاال

 

 ... نداره  یمن که فرق يبکن، برا يخوا یم يبه من چه، هرکار "اصال -

 ...کردو دست بارانو گرفت  یخنده قشنگ نیروژ

 خوشگله ؟ میبر -

 ...  میبر -

 

 ...کنه  یبود از ترس قالب ته کینزد دیکه د يزیچ اول رو که گذروندن ، باران با چیپ

هوا رفت سمت اون  یبود که ب قراریانقدر ب نی، اما روژ دیچرخ نیروژ انویشا نیبا دهن باز نگاهش ب نطوریهم

 ... پسر 

 

 ؟ يمنتظر شد یلیسالم ، خ -

 ؟ ی، خوب دمیتازه رس... نه  -

 ...اون دوتابود  يعشق باز يابودو مشغول تماش ستادهیهنوزم هاج و واج ا باران

 ...داد  یبه رسم ادب سمت اون اومدو سالم انیشا
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 ... سالم  -

 ... میکرد تییشمارو هم اذ دیببخش -

 

نبود  يزیچ نیسره همه خراب کنه و ا يرو رو یبود االن توماژ سر برسه و همه چ یشد، فقط کاف یشاک باران

 ... باران طالبش باشه  "که فعال

 ن؟یدیفهمه ، شما چرا دل به دلش م یبچست نم نیازتون انتظار نداشتم، ا"شما؟ واقعا نیکن یم کاریچ نیدار -

 ؟ یش یوقت دلتنگ نم چیباران خانم شما خودت ه -

 

 !گهیاحمق بهش گفته د نیداره ؟البد ا دنیپرس گهید نیدونه ؟ا یاسم منو از کجا م... 

 ... دیخطو نشون کش نیواسه روژ یمغزش حساب يتو

گه  یبه من م... کنن  هیهوا به حالت گر يکه مرغا ارمیسرت ب یی؟ بال يذار یمنو سره کار م گهیحاال د... 

خونه منفرد خبر داره  يپسره ، االن از همه رازا نی، حاضرم قسم بخورم ا نیهم میبهم داد امیچند تا پ هیفقط 

 ...خونه مام مطلع شده تا حاال  ی،از همه چ چیکه ه

 

 ... ایب ی، تو هم هر موقع خواست رمیمن م نیروژ -

 برگردم ؟ يچطور ییکنم، من تنها یباران خواهش م -

 ... نهیش یلرزشم م يخوره پا یکه خربزه م یکس -

 ... گهید امی ی، صبر کن االن منم م ينامرد یلیخ -

 

به هر حال دوست ...برطرف کنن  شونو یاز دلتنگ کمیتا اون دوتا  ستادیا ينبود رفتو کنار یراض نکهیبا ا باران

 ...خراب تر بشه  نینداشت اوضاع از ا

 يسنگ رو نیکه روژ دیبهش غر يباران طور یاومد سمتش ،ول زونیآو يبا لبو لوچه ا نیبعد روژ قهیدق چند

 شد  خی

 

 ؟ يگرد ی؟ چرا دنبال دردسر م یکش ی، خجالت نم ونهیدختره د -
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 ... شهیراش تنگ ممن دوستش دارم باران، خوب دلم ب -

 ؟ يدیهوس، هنوز نفهم ستیعشق ن نیبابا ا! نیشه روژ یباورم نم -

 ... ینیبد ب یلیتوهم مثل توماژ خ -

 

  

 

 یبهت ثابت کنم که به خاطر چ يآخه چطور! گم، بفهم دختر یکه م دمیدونم اما خودم چش یتوماژو نم... 

 دنبالت ؟

 

 شینیبب ویایب يخوا ینه من نه تو، اگه م یغلطا بکن نیاز ا گهیاره دب هی، اگه  نیخوب تو گوشات فرو کن روژ -

 ...رو ندارم  ایمسخره باز نینذار، من حوصله ا هیاز من ما

 ...نگفت  يزیمظلومانه نگاهش کردو چ نیروژ

 

 ...جور جمعو جورش کن  هی يرو که زد يگند نیحاال هم زنگ بزن داداش جونت ، ا -

 ... باران  -

 ...بله  -

 ؟ یزن یلرزه ، تو زنگ م یصدام م ست،یحالم خوب ن -

 ... ینکن يرو ادهیز یخواست یبه من چه ، داداش تو ، خودت زنگ بزن ، م...نه  -

 ...نکردم که  يکار -

 ... یحال هی "چشمات اصال ؟يپس چرا انقدر سرخ شد -

 ... رهیخواست دستمو بگ یباران م -

 ! ؟ یچ -

 ...خواست ، نذاشتم  یمنگفتم که گرفت ، گفتم  -

 ... نیباف یگه تو داداشم منف یدخترِ ابله ، بعد م -

 ... دیلرز یطاقت نداره، اونم صداش داشت م گهیگه د یباران م -
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 يزی، آبرو ر نیبد يهمو دلدار رونیب انیهر بار ب نیخوا ی؟ م ی، خوب که چ يبس کن ، حالمو بهم زد -

 ؟ نیکن

 ...شه  یدلش برام تنگ م می، از طرفازدواج نداره طیشرا گهیم -

 

دختر ساده و  هی نیشد ، روژ یم یکرد داشت عمل یکه م يهمون فکر"قای، دق دیدوره سر باران چرخ ایدن

که تو ذاتش بود بلد نبود نه  یشدو به خاطر خجالت یجذب طرفش م یمحبت نیحساس بود که با کوچکتر

 ... دیترس یم دیع شدموضو نیبرعکس باران و باران از ا"قایبگه،دق

 

پشت  يهمه پال يحاضر نیبهش فکر کن بب یینزن، فقط برو خودت تنها یدر موردش حرف"فعال نیروژ -

 چیکه همه فکرو ذکرش جسمت نه روحت ؟ جوابشم به خودت بده نه ه یبه خاطر کس یسرت رو خراب کن

 ... گهیکس د

 درستش کن  يجور هیزنگ بهش بزن  هیدم فقط تورو خدا  یباشه ، قول م -

 ...بهش رفتو شماره توماژو گرفت  يچشم غره ا باران

 ؟  یکجائ... سالم  -

 ...  دیاز رفقا هستم ،امر بفرمائ یکیبه عرضتون برسونم که بنده با  -

 ... نیپس ، شما به رفقاتون برس میای یما کارمون تموم شد خودمون م -

 ... امی یاالن م نیدورو برم ، صبر کن نینه نه ، هم -

 ... تو هم خوش باش  میکه گفتم ، ما رفت نیهم -

 

 :باال انداختو گفت ییابرو نیروژ

 

 تازه ازش ؟ یبل گرفت!  یهست یک گهیبابا تو د -

 ...  ریبگ ادی نویوقت بهشون باج نده ، ا چیرفتار کرد ؟ ه دیبا يچطور ونیآقا نیبا ا يدیحاال د -

 ... یدلسنگ يادیتو ز شم،یوقت مثل تو نم چیمن ه -

 ...  یاحمق يادیتو هم ز -
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*** 

  دیرو پشت سرش د ایبود که برد ستادهیتو اتاقش ا نهیآ يجلو باران

 

 ؟  ییشده آقا یچ -

 ؟ يد یبهم پول م م،یکن ينت باز یکاف میبر میخوا یباران با دوستام م -

 :گفت دویکش ایکوتاه برد يبه موها یدست هی باران

 ...دارها ،اما شرط  "حتما -

 ... باشه قبول  یهرچ -

 ...دم  یشام خوشمزه بهت م هیخودم  یافتضاح ، برگشت یلیبعدش تو اون فست فود،غذاهاش خ ينر -

 ... باشه قبول  -

 ...، چون مرد و قولش  یمون یدونم که رو حرفت م ی، م نیآفر -

 

 یاونا کم نم يبرا یوقت از لحاظ مال چیه دیعس...براق اتاقو ترك کرد  ییپول رو از باران گرفتو با چشما ایبرد

خواست  یدلش م یلیبخواد ، خ يزیاون دست دراز کنه و ازش چ يدوست نداشت جلو "ذاشت ، اما باران ابدا

واسه  ينطوریخودش جوابگو باشه ، ا ور ایبرد يتا حداقل بتونه خواسته ها یکار درستو حساب هیبره سره 

 ...نداشت  يحساس اون سازگار عتیشده بود اما با طب دایپ ییچند جا هی،  شدیم یخودشم عال

 

جور  هیباشه  يزیانگار منتظر چ!داشت  یبیحس غر هیتخت ،  يخودش رو انداخت رو دویکش يحسرت بار آه

شب  یاهیزن مو بلند بود تو دل س هیشو روشن کرد ، عکس  یاسترس همه وجودشو پر کرده بود ، صفحه گوش

!!! 

 

گوشه و  هیحوصله پرتش کرد  ینگرفته بود ، ب يا گهید امی،پ یغاتیتبل يامهایپ نید به جزء اوقت بو یلیخ

 ...بالش فرو برد  يسرشو تو

 ! بلند شد ، خندش گرفت  شیآالرم گوش يصدا
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 ... میشانسا ندار نی، ما که از ا غاتیبازم تبل"حتما...

 

 !باز کرد ، اول چندبار شماره رو خوند امویپ پاکت

 ...بود  هنوشت

 

 ...کنم  یم چارتی، ب یبهم نگفت يزیو چ یاگه بدونم خبر داشت -

 

 یم چارتیب...جمله  هینبود ، فقط همون  يا گهید زیاما چ!خوند ، انگار منتظر ادامش بود  امویپ گمیبار د چند

 ...کنم 

 

 ...بالفاصله شماره توماژو گرفت  باران

 : باشه ، دکمه اتصالو زدو گفت یتالف یپسرعت  نیشد باران به ا یباورش نم توماژ

 

 ... الو  -

 ...منم  -

 ... دونم  یم -

 بود ؟ یجمله چ نیمنظورت از ا -

 ...بدم  حیتونم توض ینم یپشت گوش -

 ...بده  حیاونجا در کمال آرامش توض يزیچ یشاپ یکاف میقرار بذار يخوا ینکن، م یسیرودربا -

 ... ستین میفکر بد -

 ... اعصاب من  ي؟نرو رو یبود نوشت یچ نیا گم یبهت م -

 ...بفهمه  يزیخونه حرف بزنم، دوست ندارم مامان چ يخوام تو ینم -

 ...مشکل خودت  گهید نیا -
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مسئله رو حل کنه ، اما  نینشه و در کمال آرامش ا یبه خودش سفارش کرده بود که عصب یلیخ نکهیبا ا توماژ

شده و  یببر زخم هیلحن تندبود، باعث شده نشون بده االن شکل  کمی شمیکه تو صداش بودو چاشن یتحکم

 ...کلمه ، تو تنش رعشه افتاد نیا دنیباران از شن

 

 ...  میحرف بزن دیگم با یبـــاران ، م -

 باال؟ امیب -

 ...شه  یتازه بد تر م نهیب یم یکینه  -

 کنم ؟ کاریچ ام،پسی یکه من نم رونمیشه ، ب ی، خونه شمام که نم امیباال که ن -

 خونتون ؟ یکس -

 ...نه  -

 ...  امی یمن االن م -

 

 !!!گذاشت  یرو قطع کردو بارانو تو بهت خاص یحرف گوش نیبعد ا توماژ

 ... یکه بدتر شد ، پسره روان ينطوریا...

و منتظر  سرش انداخت يرو دمیشال سف هیعوض کردو  یشلوار ل هیو  یبلوز بلند آب هیبنفششو با  شرتیت عیسر

 يتو نجایهم"تای، با خودش گفت نها شدیباز م اطی، اول به ح یبودو درب اصل یزنگ شد ، خونه شمال يصدا

 ی؟ م يچه کار نیمن ا وننه ج:، بعدم خودش خودشو دست انداختو گفت میزن یحرف م مویمون یم اطیح

 ...  نیهم باهم بخور يشربت تگر هیداخل  ادیدعوتش کن ب يخوا

 

هزار  شیزنگ به افزا يضربان قلبش باال رفته بود که صدا ره،یمغزش آرووم بگ يتو ين داد تا صداتکو يسر

 ...کرد  یکمک مضاعف شیدرصد

موقع  نیا ونیلیم هیدر  کی یاحتمال یلیبنا بر دال دیسست بودو نفساش به شماره افتاده بود ، اگر سع قدماش

 ...شد  یاومد خونه ، خونش حالل م یروز م
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سرخ راه داد  يرو با چشما یوحش وزپلنگیدرو باز کردو اون  اطویح يباز کنه رفت تو فونیدرو از آ نکهیا نبدو

 ... به خونه خودش 

 

 شده ؟ یچ...سالم  -

 

 ...  وارینزد ، فقط اومد سمتشو باران آرووم آرووم پناه برد به د یحرف توماژ

 

 ؟ یکن یم کاریچ ي؟ دار یروان هیچ -

 ... رمیپرسمو م یبکنم، دوتا سوال م ستیهم قرار ن ينکردم، کار يهنوز کار -

 ... خوب زود باش  -

 ...  نطرفیا ایب... بلند بلند حرف نزن  نقدریآش نخورده و دهن سوخته بشه ؟ ا يخوا یم!  ــــسیه -

 

شد توماژ  یعث مزمان با يکند نیا ستن،یبود با نیکه واسه پارك ماش یبارانو مجبور کرد برنو تو قسمت توماژ

 ... باشه  ينطوریخواست که ا یتا حد ممکن فروکش کنه و خودش م تشیعصبان

 

 چند وقت باهمن ؟ -

 ؟ یبپرس نویکه هم ی؟ منو تودردسرانداخت نجایا ي، اومد يدر آورد يهمه موشو گربه باز نیا -

 یمجبورم، ول گهیاما حاال د راجع بهش با خودش حرف بزنم،"خوام فعال یبهت گفته بودم نم گمیباره د هی -

 ... تورو بشنوم بعد برم سراغ اون  يدم حرفا یم حیاول ترج

 تو؟ "اصال یگ یم یچ -

بخواد  يهرکار ستادمیا کاریب نطوریهم يکرد ست،فکریکدومتون ن چیمنو ، طفره نرو ، چون به نفع ه نیبب -

 یرفته بودم پ"واقعا روزیمن د ير کردخورم، نکنه فک یکنه من گول کاراشو م یبکنه ؟ اون بچست فکر م

 عشقو حال خودم؟ 

 

 ...عرق سرد کرد ...بود  دهیرو د یهمه چ روزیپس د...  دیتنش لرز باران
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 ؟  یکنیم چیمنو سوال پ گهی؟ پس چرا د يدیرو د یخودت که همه چ -

 ...همن تا مطمئن شم خوام از زبون تو بشنوم که چند وقت با یبا اون بچه روشن ، فقط م فمیمن که تکل -

داده  امیبا هم نداشتن ، فقط چند بار بهش پ یارتباط چیباور کن ه یول! چند ماه هی دیشا ستیوقت ن یلیخ -

 ... نیهم

 

 :انداختو گفت ریز توماژسرشو

 

 ...کم نذاشتم  یچیمن براش ه! کرده باشه  يکار نیباهام همچ کنمیباور نم -

 ...بود  ادیمسائل ز نیاما تجربش تو اکم سنو سال بود  نکهیبا ا باران

 !!!بوده  يفقط کنجکاو دیشا -

 ... نیخواستم تجربه کنم هم یبار فقط م نیمنم اول... 

 اهیو روزگارشو س ندهیممکن بودو کل آ زیچ نیخودش مضر تر يتجربه برا نیدونست حداقل ا یخودشم م یول

 ...کرد

 

 ...باران  ستمیمن مخالف عشق ن -

 

 ينطوریکه داره ا یباره دوم نیاومد ا ادشیاداکرد  شوندیپسوند و پ یش داغ شد ، حاال که بازم اسمشو بتن باران

 ... کنه  یصداش م

 ... به صورت سرخ باران نگاه کرد  توماژ

 

 یوقت یدون ینکشه ، م یو هرزه گ يکه به کثافت کار ییتا جا یول ستم،یمخالف روابط آزادم ن یمن حت -

بهم گذشت؟ اگه فکر آبرومون نبودم همونجا دخلشو  یچ رهیخواست دست خواهرمو بگ یناموس م یاون ب دمید

 ؟ هیدردم از چ یدون ی، م ستین نیروژ يدر حد و اندازه ها "، اون اصال شهیباورم نم "آوردم ، اصال یم

 

 ... مظلوم نگاهش کرد  باران
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 يخواد و عشقشون پاك خودم کار یرو م یدونستم کس یچرا با اون آدم ؟ به خدا قسم اگه م نکهیدردم از ا -

 ... کرد  دمینا ام یول... کردم که بهم برسن  یم

 ...شه  ینابود م یدون یبفهمه م نی؟ روژ یکن کاریچ يخوا یحاال م -

 ...وانقدر جسور شده  ترسهی؟ خوبه ازم م"جدا -

 ...دوست نداره ناراحتت کنه ، خودش بهم گفت یول -

 

 ...تکون داد  يزد و سر يندپوزخ توماژ

 

 ؟ یگ یبه حاج صالح که نم -

 یمادرم ، خودم باهاش حرف م یبفهمه حت دیکس نبا چیحالو روز سکته بدم ؟ نه ه نیبابا مو با ا يخوا یم -

 ...کنه  رونیپسرو از ذهنش ب نیفکر ا شهیواسه هم دیزنم ، با

 ... بهش گفتم  نویمنم هم -

 ...باور کنم  -

 !دته خو لیم -

خوان که ادامه بده ، تا  یوقتا ازطرفشون م نطوریخودشونم شده ا يکنجکاو يدخترا واسه ارضا "آخه اصوال -

 ...  رسهیآخرش به کجا م ننیبب

 ؟ يدینفهم نویفرق دارم هنوز ا هیمن با بق -

 ...نگاهش کرد  قیعم توماژ

 ...  گهید زهینه چ يکه از مردا دار ینبود، اما علتش فقط نفرت ادمی یگیراست م -

 ...دوباره خشم همه وجودش رو گرفت  باران

 ... برو  ،حاالیجوابتم گرفت ،يدیسواالت رو پرس..برو  -

 ...باشه  -

 ...بشنوم  یدوست ندارم باز راجع بهش حرف گه،ید زیچ هیفقط  -

 ... دورفتیبگه راهشو کش يزیچ نکهیبدون ا نباریا توماژ
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 هیبه نظرش بهتر از  يفکر اد،یفرم ب يکنه تا رو يخواست کار یشده بودو دلش ماعصابش متشنج  باران

 ...  ومدیدوش آب سرد ن

مخصوص خودشم به آب اضافه کرد تا بوش اعصابش رو  يحموم و وان رو پر از آب کردو شامپو يتو رفت

 ...آرووم کنه 

 

 یمدل روابط چ نیبزنه ،بهش بگه ته اخواست حرف  یکارو نکنه، چقدر دلش م نیگفته که ا نیبه روژ چقدر

 ...  شدیبگه ، چون با گفتنش بازم اون خاطرات زنده م دیترس ی،اما م شهیم

 باران، چرا ؟ چرا ؟ چرا؟  يداغدارم کرد یتو هم همون مدل ،يگفت تو هم همون کارو کرد یم دیسع

 

 یباران زجه م د،یکش ینعره م دیکرد، سع یم هی، باران گر دیخند یم دی، سع دیلرز یباران م د،یپرس یم دیسع...

شد ، چقدر سخت بود اون شب، چقدر سخت  یمچاله م شتریباران تو خودش ب دویکوب یم واریبه درو د دیزد، سع

 !!!بعد از اون شب يشد همه شبا

 رو دوست یحال یمرگو دوست نداشت، ب د،یحال شد، بازم ترس یبه هق هق افتاد، انقدر هق زد تا ب دوباره

 !!!کنه اما  یخواست زندگ ینداشت،م

 !!!نداشت  زهیانگ دیشا

 

 زده ؟ یحرف یشده ؟ کس یبابا چ -

 ... بشنوم  فتویکث يخوام صدا یخفه شو ، فقط خفه شو ، نم -

 شده ؟؟؟ یآخه چ... اما آخه  -

 ؟  یدون یبهم گفت ؟ م یچ یدون یم -

 ... عربده زد  بازم

 ...کنه  کاریخواد چ یگفت که م بهم زیهمه چ ی؟ اون ب یدون یم -

 براش تار شد  شهیواسه هم ای، دن دیشن دیاون حرفو از زبون سع یوقت باران

 ...بابا دروغ ، به خدا دروغ ! ممکن رهیغ نینه ا -
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 ...خفه شو .. یخفه شو لعنت -

 

زد ،  ی، فقط مدختر نیداره ا ينداشت چه درد يخوره، کار ینداشت به کجا م يزد، کار یمهابا م یب دیسع

 ...زد  یمحکم م

 

دردش جونو  نش،یس يفرو رفت باال دیصورتش گرفته بود، قالب کمربند با اون ضربه شد يدستشو جلو باران

 ...پوستش حس کرد  يرطوبت خون رو قشنگ رو ره،یبه لبش آورد، حس کرد داره از هوش م

وقت  چیآورد که ه یم ادشی دشیست سفپو يسال جاش رو نهمهیبه زخم کهنه انداخت که بعد از ا ینگاه

 !!!وقت  چیوقت ِ ه چیفراموش نکنه ، ه

 

همکالم بشه ،  نیبه بعد که بخواد با روژ نیداشت ، چقدر سخت بود براش از ا ياون شب حال و روز بد توماژ

 ... افتاد  یاتفاق م نیروز ا هیکرد باالخره  یهم نم یفرق یداد بره، ول یکاش اجازه نم

طفره  دیپرس شیتوهان از علت بدحال یوقت ینزد، حت یهم حرف یدش سره کارم حوصله نداشتو با کسبع روزه

 !بروز نداد يزیرفتو چ

 

سردرد کوچولو رو بهونه کردو  هیباشه و فقط  يکرد عاد یمتوجه نشه ، سع انیب نکهیا ياومد خونه برا یوقت اما

 ... به اتاقش پناه برد 

 

 یکه نفسش به نفسش بسته بودو نم يکرد، اون پسر ، خواهر یفکر م روزیتفاقات دبه ا دویتخت دراز کش يرو

 ...شو تحمل کنه  یلحظه ناراحت هیتونست 

 انیته دلش آرووم شد، شا کمیدونست پرسو جو کرد  یراجع به اون پسر که حاال فقط اسمشو م انیاز ک یوقت

شناخت،  یبودو اونو دورادور م انیک یپسردائ ییجودوران دانش يکرد ، از دوستا ینبود که فکرشو م یاون کس

بودو به خاطر کار پدرش  یشون جنوب تیکرد، اصل یکار م يوتریشرکت کامپ هیتو  "درس خونده بود و فعال

 ... اومده بودن تهران
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و تا حاال اونو  یمشکوك نگاهش کردو گفت که پسر آرووم انی، ک دیپرس انیتوماژ از اخالق خودشا یوقت

ازش  یمغروره بچه ها دل خوش یلیخ نکهیتو محل به خاطر ا ستویبه جوش ن ادیخوب ز ی، ول دهیند يخترباد

 ...ندارن 

 

! بشه کیمدت به خواهرش نزد نیتونسته تو ا يچطور ستیبه جوش ن ادیبا خودش فکر کرد پس اگه ز توماژ

 ... کنه  قیتحق شتریپرسو جو کردو ازش خواست در موردش ب انیهم از ک گهید یکمی

  دهیاز باران شن نیاومد، روژ یبه نظر نم يعاد ادیاز اون موضوع گذشته بودو اوضاع داخل خونه ز يروز چند

بودو  دهیتوماژو از دورم ند یچند روز حت نیبراش حکم مرگو داشت، تو ا نیو ا دهیرو فهم یکه توماژ همه چ بود

 ...خودشو تو اتاق حبس کرده بود  "کال

 

 ... در موردش صحبت کنه  نیگرفت تابره و با روژ میتصم دیشن انیبازم در مورد اون پسر ازک یوقت توماژ اما

بودو طبق  دهیتختش به پهلو دراز کش يرو نی، روژ ستادیزدو بعد از چند لحظه درو باز کردو تو قاب در ا در

 ...د بود ش رهیخ یسرش گذاشته بودو به نقطه نامعلوم ری، دوتا دستاشو ز شیعادت بچگ

 

 تو ؟  امیب -

 

 ...داد  هیپشت سرش تک واریتختش نشستو به د يحرف بلند شدو رو یب دیتا توماژو د نیروژ

به  دویکش گهید قینفس عم هیوارد شدو کنارش نشست ،  ریشلوارش بردو سربه ز بیج يدستاشو تو توماژ

 ... زد  بیخودش نه

 ...م متنفر بشه خوام از یکمکم کن خود دار باشم، نم ایخدا...

 ... گرفت شیآت شتریصورت نازو بچگونه خواهرش نگاه کردو ب به

 

کارت  نیخوام علت ا یتا باهات حرف بزنم ، فقط م نجایدم آرووم باشم ، اومدم ا یمنو نگاه ، قول م نیروژ -

! بس  نویخوام هم یجواب م هیپس فقط  ستم،یدنبال آزار دادنتم ن فتادهین نتونیب یدونم اتفاق یرو بدونم، م

 بود ؟ یکارت چ نیعلت ا
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توماژ از خودش  يکشه ، همون لحظه به جا یآخرو م يکرد نفسا یحس م دویلرز یبند بند وجودش م نیروژ

 ...متنفر شد 

 ...تشر زد  توماژ

 

 ...با توام ، حرف بزن  -

 ...  یکن یآخه قبول نم -

 ...فقط علتش رو بگو  خرابتر نکن، نیکنم اوضاع رو از ا یخواهش م نیروژ -

 ...  دیلرز یهم نداشت، تموم تنش م يبزنه ، اما چاره ا یکه حرف دیچرخ یزبونش نم نیروژ

 ! خراب ترنشه  نیبگه تا به قول توماژ اوضاع از ا یچ دیدونست با ینم "قرارداشت که واقعا یحالت هی تو

 ...حس کردم ... نداشت، فقط حس کردم  یعلت -

 

 ...متشنج بشه  شتریاعصاب توماژ ب شدیباعث م نیکردو ا یمن من م نیروژ

 

 ؟ شیشناس یم "تو اونو اصال -

 ... یبه نظرم اومد پسر خوب یول... که نه  ادیخوب ، ز... خوب  -

 که اون خوبه ؟ يداد صیاز کجا تشخ یحشرو نشرو نداشت يپسر چی؟ بعد شما که تا حاال با ه یکه پسر خوب -

 ... ستیبدجنس ن افشیق"صال، ا افشیق ياز رو -

با ... دختر  نیچقدر بچه و ساده بود ا! به حال طال خانومش  ایدونست به حال خودش تاسف بخوره  ینم

 ... ستیبد جنس ن افشیق "خودش تکرار کرد، اصال

 !ن؟یگفت حاال به ا یم یبغضش گرفته بود ، چ توماژ

 

 قانع کننده هست ؟خودت  يبرا لیدل نیا "واقعا یعنی؟  لیشد دل نیا -

 ...شد  ریسراز نیروژ اشک

 ... ستین ي، به خدا توماژ اون پسر بد یکن یگفتم باورم نم يدید -
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بود خواهرش  دهیکه فهم نی، اما هم ستین يپسر بد انیبود شا دهیفهم گهیتا حاال د دیاخماشو تو هم کش توماژ

 . .. دیگنج یدر ارتباط بوده تو قاموسش نم بهیپسر غر هیبا 

 

 بود ؟  یچ یباهاش در ارتباط باش یخواست نکهیا لینکن، فقط بگو دل يبا اعصابم باز نیروژ -

 

 

خبر  یمطمئن نبود ،اما حاال که چند روز ازش ب شیچند روز پ نیآب دهنش رو قورت داد، خودشم تا هم نیروژ

که به  یکلمات که بخواد حس نیا يادا یدوباره حاضر جونشم بده ، ول دنید يکرد برا یمونده بود ، حس م

 ...بود  نیسنگ يادیتوماژ بگه براش ز يداره رو برا انیشا

 

 ...کرد، بازم تشر زد  یم ونشید نیتا به خودش مسلط بمونه ، اما سکوت روژ دیکشیم قیمدام نفس عم توماژ

 

 ... يکرد ونمیحرف بزن دختر د -

 

 :زد گفت یوش موج مکه لرزش ت يبود با صدا نیکه سرش پائ نطوریهم نیروژ

 

 ...ندارم که بگم  يا گهید زهی، چ نی،فقط هم نیهم...دوستش دارم  یلیمن ، من خ... داداش ... داداش  -

 ...  دیشن یمخرب یوهم داشت روبا امواج صوت دنشیکلمه رو که از شن "قایدق توماژ

 کرد ؟ یم رونشیو شهیاز ر نکهیا ای رهیعشق پا بگ نیذاشت تا ا یم دیبا یعنیکرد؟  یکار م یچ دیبا حاال

 ؟ یتو مطمئن -

 

 ... مطمئن بود ... سرخ توماژ نگاه کرد  يبه چشما نیروژ

 ... رنگ نگاهشو خوند توماژ

... چقدر زود ؟ تحملش برام سخت  ده؟یچند وقت دلت براش تپ ؟یشناس یدختر مگه تو چند وقت که اونو م...

 ...  یخوام از متنفر بش ینم یول
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خوره ، اما  یطال خانوم رقم م ندهیافته و آ یاتفاق م نیا يروز هیبا خودش کنار اومده بود که باالخره  دلش ته

 ...داد  ینشون م يرو عاد هیقض نیهم ا يادیز دینبا

 :گفت  نیجاش با شتاب بلند شدو رو به روژ از

 

 یبهت م یخوب گوش چ نی، روژ یفکر کن یکه گرفت یمیتصم نیکه خوب در مورد ا يچند روز وقت دار -

 یگم ک ی، نم ستنیما ن هیشب "اصال ؟یدونیکه م نوی، اهل جنوب، ا ستیگم ، اون هم مسلکو هم مرام ما ن

 ن،تایباهام در ارتباط بمون ينطوری، محال بذارم ا میفرق دار ایدن هیکه باهم  یخوام بدون یفقط م! بد یخوبه ک

 یکه نم یدون یم امیموشو گربه باز نیو حرفشو مردونه بزنه ، از ا مرد باشه دیبذاره ، با شیخودش پا پ نکهیا

همه  دی، با یتا آخرش باش دی، با يکرد شیانتخاب شویآخربا خودت، اگه خواست میتصم یول ،یداشته باش یتون

که گفتم فکر  یینای، خوب به همه ا ستین نجایمثل ا ندتی، صددرصد آ ه، ممکن نداشته باش شیجوره بخوا

 ...سپرم  ینم یهمه جوره مرد باشه ، من نفسمو دست هرکس دیزنم ، با یبا اونم به وقتش حرف مکن، 

 

 ...محکم اتاقو ترك کرد  يگفت با قدما نویا توماژ

 

رو بفهمه  هیقض یکرد توماژ وقت یفر و دادو اشکاشو پاك کرد ، فکر م د،بغضشویکش قینفس عم هی نیروژ

 ! نگفته بود  یگه ، ول یقلش به مامان محدا ایکنه  یسرشو از تنش جدا م

  "بهش گفته بود که فعال انیشا! ناراحت  ایکه توماژ زده خوشحال باشه  ییحرفا نیدونست با ا ینم حاال

 ...گذاشته بود  نیازدواجو نداره و توماژ شرط ممکن واسه ادامه رابطشون رو هم طیشرا

 ... وابش بردصبح فکر کرد، بعدم از زور سر درد خ يدم دما تا

 نیکرد، روژ یکتابخونه نشسته بودو به کتاب دلخواهش زل زده بود، اما بازم به اون موضوع فکر م يتو توماژ

بد عذابش  نیهوس زودگر باشه ،اما سکوت روژ هی نیبود که ا دوارینداده بودو اون ته دلش ام یهنوز بهش جواب

 ... داد  یم

 

 ...طناز تو قاب در ظاهر شد  فیورد ،نگاهشو به در دوخت ، اندام ظرآ رونیدر باعث شد از افکارش ب يصدا
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کتابخونه رو بدون اجازه توهان نداره و  نیحق ورود به ا یدونست کس ی، م ستادیکتاب رو کنار گذاشتو ا عیسر

 سوال داشت ؟ يکرد براش جا یم کاریطناز اونجا چ نکهیا

 

 ؟ نیهست نجایسالم شما ا -

 !!!ب بهش دوخت نگاهشو متعج توماژ

 هست ؟ یچطور؟ مشکل... ریسالم ، روزتون بخ -

 !تعجب کردم  یکمی ادیب نجایا یبودم کس دهیچون تا حاال ند... نه  -

 

 !اومده ؟ نجایا "پس خودش قبال... 

 

 ن؟یای یم نجایا ادیشما ز -

 

 :نگاه خاص به توماژ انداختو گفت هی طناز

 

 ... داشته باشم که حداقل بخوام بخونمشون  نویداده، فکر کنم حق ا هیهد کتابخونه رو بابا نیا ينصف کتابا -

 ...  "بله حتما  -

 افتاده ؟ ی، اتفاق نیای یسره حال به نظر نم ادیروزا ز نیا -

 ... یمسئله شخص هی ست،ین یخاص زینه چ -

 ..، بهتره که من برم  نیحوصله ندار "معلومه اصال... اوهوم  -

 ...انجام شون بدم  دیدارم که با قاتیتحق يسر هیرفتم  یداشتم م گهی، من د نیبمونشما ...نه نه  -

 ... نیباشه هر طور دوست دار -

 

شدن  کینزد يکردو برا یکه فکرشو م یسخت تراز اون یلیپسر خ نیبا خودش فکر کرد ، نفوذ به افکار ا طناز

 ... رو داره  يادیبه اون راه ز

 ... رفت  دویباهاش کرد راهشو کش يسر سر یافظخداح هی نکهیبعد ا توماژ

 ...بود  دهیحالو روز ند نیمدت اونو با ا نیافتاده توماژ نگاه کرد، تا حاال تو ا يبرگشتو به شونه ها طناز
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 ...شو پروند  یخواب خرگوش شیگوش امیآالرم پ يبود که صدا دهیتختش دراز کش يرو توماژ

 ... باز کرد  امویتختو پ ينشست رو خیه باران بود، ناخودآگاه سحوصله برداشت ، شمار یرو ب یگوش

 

 ؟ ياز شرطت بگذر يخوا یشه نم یم تییداره اذ نیروژ -

 ...بعد جواب داد ... خوند  امویپ گمیچند بار د توماژ

 کدوم شرط؟ -

 ... جواب گرفت  عیسر

 ... شرط ازدواج  -

 ... ستین يا گهیراه د -

 ...  یسنگدل یلیخ -

 ...نگرم  ندهیمن فقط آ -

 ... جز به مرد مغرور  یستین یچیتو ه -

 خواد بکنه ؟ یم يبذارم هر کار یعنی -

 

 ...بلندشد  یزنگ گوش يصدا نباریاما به جاش ا ومدیاز باران ن یجواب گهیگذشت ، د يا قهیدق چند

 ... دیچیپ یوشجمله تو گ نیکنه با گفتن ا ینیمقدمه چ ایبده  یسالم نکهیباران بدون ا يصدا

 

 ... یخودخواه یلیخ یلیخ یفهم یم.. یخودخواه یلیخ -

 ... ریسالم ، شبت به خ -

 ...شه  یم ونهیسوخت، که داره د چارهیبهت زنگ نزدم ، دلم به حال اون دختره ب یمن واسه احوال پرس -

 

 ! ادیر ببا موضوع کنا یمنطق یلیکرده بود خ یاون سع! آخه چرا ؟...دیبه خودش لرز توماژ

 

 ! فهمم یشه ؟ من که نم یم ونهیداره د یواسه چ -
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 ؟ یفهم یم یتو چ -

 ؟  یبگ راهیفقط به من بدو ب يتو زنگ زد نمیبب -

 ...بذاره  شیپسر پا پ یگ یو نشناخته م دهیآخه شرطت مسخرس ، ند -

 کنم ؟ کاریچ یگ یپس م -

 ... اقبشون باش مدت با هم در ارتباط باشن، خودتم از دور مر هیبذار  -

 کردم  یاشتباه فکر م نکهیمثل ا ی، ول یکردم با رابطه دخترو پسر مخالف یفکر م -

 نویروژ يطاقت اشکا یدونه بوده، االنشم مخالفم ول هی نی، هم یکرده باش تیفکر درست تو زندگ هیاگه  -

 ... نمیغمشو بب ادی یوستم ، دلم نمخوره ، اما خوب د یکاراش بهم م نیشده ، حالم از ا ونهیدونم د یندارم ، م

 

 نیروژ يرو يادیدونست باران نفوذ ز یم! کرد یم حیتوج نویا يچطور دیحاال با... دیکش قینفس عم هی توماژ

 ...بکنه  یخطر ناک يداره و اگه اونم دل به دلش بده ممکن کارا

 

اده ، توهم نگران نباش ، بذار زمان ند یمن بهش زمان دادم، بهش گفتم خوب فکر کنه ، اما هنوز بهم جواب -

 ... موضوع رو حل کنه  نیخودش ا

 ...  دسیفا یدونستم حرف زدن باهات ب یم -

 يمن کارا و درخواستا يدوتا دختربچه لوسو ننر بشم که کارم ساخته بود ، برا ياگه قرار بود من خام حرفا -

 ... بچگونست  يادیشما ز

 ... برات متاسفم  -

هم در واقع در کار نبود باران بعد اون جمله آخر تماسو قطع  یکردن، البته خداحافظ یاز هم خداحافظ با قهر بازم

 ... کرد 

متفاوت داشته  يکنه ظاهر یم یسع نکهیاومد اونم با ا یاون خندش گرفته بود، به نظرش م ياز کارا توماژ

 ...بچگانه بود "دایباشه اما بطن افکارش شد

 

 ...تونه باشه  یدختر بچه با اخالق اون چقدر سرتقو بامزه م هیخودش فکر کرد  با

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ١٢٥ 

 یم شتریترباشه، شناخت ب یزد ، اگر قراربود منطق یکه م يشد سمت بارانو حرفا دهیخودآگاه فکرش کش نا

 ... فراهم نبود  طشیشرا ادیتونست به اون دوتا کمک کنه اما خوب ز

 نیتو ذهنش تجسم کردو با خودش فکر کرد اون جذاب تر بود، چهره خاصشو دهیوقت بود بارانو ند یلیخ

نصف افکارشو اون دختر پر کرده بود  "بایبود تقر یباهاش بر خورد داشته ، چند وقت کیکه تا حاال از نزد يدختر

بشه و هربارکه باهاش  کیکنه، دوست داشت بهش نزد یزد که بهش فکر نم یاما داشت خودشو گول م

 ... خواست بازم باهاش جرو بحث کنه  یکرد و دلش م یدامیپ یساس خوبشد بعدش اح یهمکالم م

 

 یخونوادش که چند وقت دویشد به سع دهیزدن که بحث کش ینشسته بودنو گپ م انیبا حاج صالح و ب شب

 ... دوباره باهم به مشکل بر خوردن 

 :رو به حاج صالح گفت دویاخماشو تو هم کش توماژ

 

 ... گهیازش استفاده کنه د دیکنه ؟درس خونده با یش مخالفت مخوب چرا باسر کار رفتن -

 ... ارهی یخوب انگار دختره از تو خونه موندن خسته شده و داره بهونه م یترسه ، ول یم گهی، م دمیازش پرس -

 

 :وارد بحث شدو گفت انیب نباریا

 

 ...  ينطوریشه ا یسه ، پژمرده مچقدر بره کالسو به خونه بر کاره،یحق داره بنده خدا، از صبح تا شب ب -

 ... مثل جرقه از ذهن توماژ گذشت  يفکر هی

 ؟ هیمدرکش چ یمامان گفت -

 ...حقوق داره  سانسیگفت ل یم نیروژ -

 

 ... چند نشون  رویت هیآره درسته خودشه ، ... 

 

 ده ؟ یم تیرضا تو شرکت توهان مشغول بشه ادویکه باران ب میبد شنهادیپ دیبابا به نظرت اگه به سع -

 ... صالح متفکر نگاهش کرد  حاج

 ! باشه  یمشکل دینبا گهید"دونم ، احتماال ینم -
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ذهن اونارو  "قطعا ستوین زیگفتنش جا دیکنم ، که فهم یخواست بگه که من خودم با باران صحبت م توماژ

 ...کنه  یمشغول م

به بعد هر روز با باران چشم تو  نیممکن از ا هنکیبرجستشو به دهن گرفتو چشماشو تنگ کرد و با فکر ا يلبا

 ... دیچشم بشه ته دلش لرز

 

   

 

 ... دوارشدیام ندهیباشه پس به آ یتونست شروع خوب یم نیبرگشت به اتاقش ، ا توماژ

آدم زبون دراز بد اخالقو  هیآزادو  يحس کرد بازم دلش هوا هویشد ،  رهیاتاقش رو باز کردو به آسمون خ پنجره

 ...، از جاش بلند شد  کرده

 !جنگ داره  اسری، انگار با همه دن ونهیاونجا باشه ، دختره د دیشا...

 !تر شده بود  يها قو یحس ششم تازگ دمیصدا واردشد، بازم حدسش درست بود شا نیبا کمتر شهیهم مثل

 ...بود  ستادهیرفت، باران سمت خونه خودشون ا جلو

 

 ؟؟ یینجایسالم ، ا -

 ...نرم دادو روشو ازش گرفت  یسالم باران

 کردم ؟ یهماهنگ م دینکنه قبلش با -

 ؟ يتو چرا همش اعالن جنگ دار -

 

 ... هم بدونن  هیقرار نبود بق یدونست چرا ، چون اعصاب نداشت، ول ینداشت خودش م یجواب باران

 ... داد  یو آسمونا سالمکسش ت نیبردو سر به آسمون بلند کردو به بهتر شیشلوار ورزش بیدستشو تو ج توماژ

 :دوباره رو کرد به بارانوگفت بعدم

 

 ؟ يبازم تو خونه گردو خاك کرد دمیشن -

 ...  يدیدرست شن -
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 دختر ؟ يچرا انقدر ناسگار -

 ...کنم  یدرکش نم "اصال...  شهیگه ، مثل هم یداره زور م -

 

در موردش حرف  يجور هی! متعجب بود شهیداشت هم دیکه باران نسبت به سع يهمه حس تنفر نیاز ا توماژ

 !!!زد  یم

 

 ...  یکه درکش کن يخوا ینم دیخوب شا -

که داشت از  یبارم شده دردو دلشو باز کنه ، اونم واسه کس هیحاال وقتش بود که واسه  دیبراق شد ، شا باران

 دوست نداشت  نویا"کردو باران اصال یدفاع م دیسع

حد ظاهرش با باطنش فرق  نیرو که تا ا ی، چون دوست ندارم آدم یگ یخوام درکش کنم درست م ینم -

 ...بده  یکنه و درس زندگ یداره بهم امرو نه

 ؟ یکن یفکر م ينطوریچرا ا -

 ...کنم ، مطمئنم  یفکر نم -

 

 ...جمله رو با تحکم ادا کردو لباشو به دهن گرفت تا بغضش سرباز نکنه  نویا باران

 

 ؟  یمطمئن -

 ... ادیز یلیآره ، خ -

 ازش ؟ يدید یچ -

 ... دیکش قیپشت کرد به توماژو نفس عم باران

 ي؟ بپرس کار یباش دواریاون هنوز ام یبه پاک یمونده که بتون يزی؟ بپرس چ دمیند ی؟بگو چ دمید یچ... 

 هست که انقدر پست باشه ؟  ایمثل اون تودن یمونده که نکرده باشه ؟ بپرس کس

گذار  ریتونه تاث یدونست لحن آروومش م یدردل کنه ، م یکیداشت تا با ازیدختر ن نیشد ا کیبهش نزد توماژ

 ...  دیترس یکنه اما از عکس العمل باران م شیهم چاشن یمهربون هیخواست  یباشه ، دلش م
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 ... یحرف بزن دیباران با -

 

 ... نداشت  یحال خوب! ه کار کن یدونست چ یگرفت، نم شیجمله آت نیا دنیحس کرد تموم تنش از شن باران

شده نوك انگشتاشو سرشونش ببره و برش  یچند بار قصد کرد حت ستادیشد درست پشت سرش ا کترینزد توماژ

 ... دگرگون شد  شتریشدن اونو پشت سرش حس کردو حالش ب کیباران نزد یگردونه اما هربار منصرف شد ، ول

 

 ؟ یگ ینم یچیه -

 

 ... التماس آلود توماژو نداشت  برگشت طاقت لحن نباریا باران

 

 ... دسیفا یب -

 ؟ يمگه تا حاال امتحان کرد -

 ... نه  -

 ... بار امتحان کن  هیپس  -

 ...ده  یکه نشون م ستین يزیاون چ دیسع -

 

اون خاطرات باعث شد نتونه و نفرت ،بازم  ادآوردنیکرد بازم بابا صداش کنه ،اما به  یم یبود سع یوقت چند

 ... رو گرفت  یتفاوت یب يجا

 

 شده؟ ينطوریاالن ا -

 ...از گذشته بوده ... نه  -

 ...  هیحرف االنش چ نیتو ؟ بب يکار دار یبه گذشتش چ -

 

 یگفت که اون گذشته لعنت یم دیبا یعنینداشت،  یکنه اما اون گناه یخواست خشمشو سرتوماژ خال یم دلش

 منفور ،گذشته خودشم هست ؟
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 ارهینگران رو در م يآدما يمن ادا يبرا یحاال وقت دم،یداشته باشم، چون به چشم خودم دتونم کار ن ینم -

 ...تونم باورش کنم  ینم

 !باباش بود ؟ یدختر شاهد هرزگ نیا یعنی...  دیشد یحس کرد در معرض خفگ توماژ

 ...خوام بشنوم  یبحثو تموم کنه نم نیکاش ا... 

 یدلش نم "ته ته سقوط ، واقعا نیکرد ا یز زبون بچش بشنوه حس مپدرو ا هی یهرزگ نکهیداشت از ا نفرت

 ... خواست بشنوه 

 

 ؟ یفهم یم نویا ره،یبگ میکنه، پس حق نداره برام تصم یکرد ،االنم م یکرده ،م ياون همه کار -

 ... ، بدون اون خاطره وحشت آلود اون شب بود  دیسع يها يباران منظورش از ادامه کثافتکار البته

 

  

 

 يبا اون دستا دینبود ، خفه کردن سع ندیخوشا "افتاد که اصال یم یکرد وگرنه اتفاق یبحثو عوض م دیبا توماژ

 ...نبود که از ذهنش دورباشه  يزیقدرتمندش چ

 

 من باهاش حرف بزنم ؟  يخوا یم -

 ؟ ی؟ کدوم بخش بدو قراره پاك کن یدر مورد چ -

 ... بدم  رییرو که بتونم تغ یالاقل اون بخش -

 ؟ ينجات بد اهیس وید هینکنه قراره منو از دست  نمی، بب دسیفا یبازم ب -

 

 یحرف هیکرد  یم يکار هی دیبا! اومد؟ رونیمغزش ب يپروا، از کجا یجمله مسخره و ب نیا دینفهم "اصال باران

 ...کنه  یجمله مسخره رو ماست مال نیزد که ا یم

 ... شد حرف گوشاش داغ  نیا دنیاز شن توماژ

 هیکه  شهیکرد ، بعد مثل هم یرو آب م يخنده مردونه قشنگ که دل هر شنونده ا هی،  دیهوا خند یب اما

 ... شد، دست برد پشت گردنشو با نوك انگشتاش گردنشو خاروند  یکوچولو خجالت زده م
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شو جذاب تر کرده بود به که صورت يشدو صورتشو برد جلو تر ، بعدم با ته مونده خنده ا کیبه باران نزد "کامال

 :گفت یلحن داغ هیشدو با  رهیباران خ

 

 ... ندارم  دینگران نباش، آخه من اسب سف... نه  -

 

 ... گرفتو تا حد ممکن عقب گرد کرد  یفاصله کم نفس تنگ نیگفتو بعد خودش از ا نویا

 ... رفت سر اصل موضوع  یم دیبا... نگاه به آسمون تسلطشو بر گردوند  هی

 

 هیمطمئن برات  يجا هیبتونم  دیدارم ، شا يفکر هیبود که در مورد درخواست آخرت از بابات ،  نیمنظورم ا -

 ...دستو پاکنم  یشغل

 

 ! ارهیتونست بهونه ب ینم دمیسع گهید شدیم ينطوریبود، اگه ا شنهادیپ يبهتر نیذوق زده شد ، ا باران

 

 کجا ؟ "مثال -

دختر  هیباره جاشو به  هیکه انگار اون دختر نفرت زده  يمعلوم بود ، طوراز لحن صداش  "کامال یزدگ ذوق

 !داد  گوشیباز طونویش

 ...سر به سرش بذاره  یکمیهوس کرد  توماژ

 ...کنم  يبتونم کار دیدونم ، گفتم شا یمن که نگفتم جاشو م -

 ؟ یزن یحرف م يخود یچرا ب ادیازت بر نم يکار چی، تو که ه یروان ونهیپسره د -

 

 ... دیبازم خند توماژ

 ...خدا  يداره ، ا یفیحرص دادن تو چه ک... 

 ؟ یبا من همکار بش يحاضر -

 !هان ؟ -

 ؟یباهام همکاربش يگم حاضر یجمله کجاش نا مفهوم بود ؟م نیا -
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 ...شد  رهیباال انداختو بهت زده به توماژ خ ییابرو باران

 

 یکارشناس حقوق هیبه  ازین میبرنخور یبه مشکل قانون نکهیا يبرا قاتمونیتحق يسری يما تو شرکت برا -

 ... یبخش بهمون کمک کن نیتو ا میخوا ی، م میدار

 

 !آرزوش بود تینها نیبگه ، ا یمونده بود چ باران

 

 نداره ؟  یتوهان مشکل -

 جرات مخالفت داشته باشه ؟  یکن یفکر م یهنوز باهاش صحبت نکردم، ول -

 

 ...اومد یبه نظر م یراض یلیز باران نگاهکرد، خبه صورت نا توماژ

 

 ... صحبت کنم  دیتا با سع یاگه موافق ه؟یحاال نظرت چ -

 ...آره موافقم  -

 ... رمیگ یباهاش م یتماس هیپس فردا  -

 ... به اجازه گرفتن ازش ندارم  يازیگم، اونم فقط محض اطالع ، ن یالزم نکرده ، خودم بهش م -

 شهیکنم، حاال هم برو تو ، هوا داره سرد م یمن باهاش صحبت م يچه نخوا يچه بخوا به هر حال یول -

 ...خونه باشه  رونیوقت شب ، ب نیداره دختر تا ا یچه معن ،يخور یسرما م

 ... ، مامانت دوباره نگرانت بشه  يموقع سرما نخور هیتو  يرم، بهتره تو بر یمن هروقت دلم بخواد م -

 

ملوس بود ، سرشو باال آوردو به چهره  يجوجه کوچولو هیشد، باران در مقابل اون مثل  کشیدوباره نزد توماژ

 ... حرف اشاره کرد که بره داخل  یتو هم بردو ب يتوماژ نگاه کرد، توماژ ابرو

  دیمثل خودش ابروهاشو تو هم کش ستادویباران ثابت ا اما

 ...هوا تشر زد  یببود،  دهیفا یتوماژ اشاره کرد که بره ، اما ب بازم

 

 ... داره ها  یی، عجب رو گهیگم برو تو د یم -
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 ... به من دستور نده  -

 

 ...کرد يجد افشویق یکمی توماژ

 

 ... برمت  یبه زور م يمنو ، اگه نر نیبب -

 

 مونده یچند قدم باق... خارج از تحمل توماژ بود  گهید نیکردوبعدم پشتش بهش داد، ا يخنده مسخره ا باران

 ... دیلباس بارانو چنگ زدو اونو با خودش کش نیکردو از پشت آست یرو با شتاب ط

 

 ...  یرو حرف من حرف بزن یکن که بتون رونیاز سرت ب نویدختر کوچولو ا -

 

پاگرد  يبعد اون تو قهیگرفت، چند دق یاللمون یواقع ينبود اثر کدوم حرکت توماژبود که باران به معنا معلوم

 ...  دیبه ساختمون بودو درم پشت سرش بسته د يدورو يپله ها

که اون داشت  یجواب گذاشته ، اما با اخالق یکاره توماژو ب نیاومد که رو دست خورده و ا ادشیاونجا  تازه

 ... جواب بمونه  یعمل ب نیمحال بود ا

 

 يه بود که هر موقع کار، توهان بهش گفت نهیمسئول دفتر توهان هماهنگ کردو منتظر شد تا بتونه اونو بب با

پا بذاره ، دلش  ریز نویوقت قوان چیوارد بشه ، اما اون دوست نداشت ه یتونه بدون هماهنگ یباهاش داره م

 رهیمد اتیگرفتو عضو ه یاز شرکت م وکه سهمش یزمان دیبکنن ، البته شا یبرداشت اشتباه هیخواست بق ینم

 !! کردیم رییشد اوضاع تغ یم

 ...ازکردو ازش خواست که وارد بشه خودش دروب توهان

 ...تو پسر  ایب -

 ...تشکر کردو وارد شد  یاز خانم کرم توماژ

 شده ؟ يزیچه خبر ؟چ -

 ... خواستم باهات صحبت کنم  یم یراجع به موضوع کارشناس حقوق -

 ؟ يکرد دایرو پ یکس -
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 ...آره  -

 شناسمش؟ یهست ؟ من م یخوب ک -

 ...هست  يه امسئل هی، فقط  يتا حدود -

 ...درشتشو به اون دوخت  يچشما دویابرو تو هم کش توهان

 ...  يبهش زمان بد دیتجربست با یب -

 ...خوام همون اول همه مشکالت حل بشه  یمنم نم یکار تخصص هیبه هر حال کار ما  -

 ...کار نکرده  ییتا حاال جا "اصال نکهینه منظورم ا -

 !نگاهش مبهم شد  نباریا توهان

 ...  مشیراه بنداز میتون یم يچطور نمیهست ؟حرف بزن بب یخوب ک -

 ...باران  -

 !باران ؟ -

 ... اوهوم  -

 ...کار باشه  نیمناسب ا ادی ی؟ به نظر نم دیاون به ذهنت رس يچطور -

 یو م رهیگ یبابا گفته که تو خونه بهونه م شیپ دیگرده، پدرش سع یمدرکشو تازه گرفته ، حاالم دنبال کارم -

 یباشه ، دختر زرنگ يبد سیکنم ک یاعتماد نداره ، فکر نم یمشغول بشه، اما اون به هر کس ییجا هیخواد که 

... 

 :دادو گفت شیشونیبه پ ینیچ توهان

 ... ستین یدر زرنگ بودنو سرتق بودنو البته خوشگل بودنش که شک -

 ...ماژ دور نموندتو زیاز ذهن ت نیاداکرد و ا یکلمات آخرو با لحن خاص توهان

 ... ستایمدل دخترا ن نیاز ا "؟ اون اصال هیمنظورت چ -

 !چشمتو گرفته باشه  دی، گفتم شا يندازیبه شکم م يخودت با حرفات دار -

 ... میکن یصحبت م يجد میدار ،یکش یتوهان خجالت نم -

 ... نهیب یم باشه وگرنه بد يکه اونم جد دیو با يجد "کامال زشیپسر خاله عز دیفهم توهان

 بشه ؟ يشتریاون شرکت تازه دچار مشکل ب یتجربگ یممکن به خاطر ب یکن یفکر نم -

 ... حرف توهان فکر کرده بود ، جوابشم آماده داشت  نیاز قبل به ا توماژ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ١٣٤ 

داشته باشه خودم حقوقش رو  یشرکت بازده يکه برا یکردم تا زمان شنهادیراه حل دارم، چون من اونو پ هی -

 ...  ستین یحرف گهید... شم  یل ممتقب

 ... دیصدا خند یب توهان

زود خودشو جمع و جور کنه چون اگه به دردمون نخوره  دیمونه ، فقط با ینم یحرف يجا گهید... نه  -

 ...  میرو استخدام کن گهینفر د هی میمجبور

 فرجه سه ماهه خوبه ؟ هی -

 ... آره موافقم  -

 ز سهام شرکتو بخرم ، چند درصدش االن آماده انتقال ؟تعداد ا هیخوام  یم یراست -

 ؟ يکرد دایچطور گنج پ -

تونم باهاش  یکنم، هر چند حاال م يگذار هیخوام سرما یسهممو داده م يگالر ينه ، فقط بابا بعد واگذار -

 ... باشم  نجایا دمیم حیترج "خوب فعال یشرکت راه بندازم ول هی ییخودم تنها

سه نفر  نیتا هم ب 25تا هم من ،  20گرفت ،  گانیسهمو دکتر شا 20 کیسهام نزد راتییه تغجلس نیتو آخر -

 ...  میکن میبچه ها تقس نیدر خواست نده ، ب یهم مونده که قرار شده اگه کس 35شده ،  میتقس گهید

 ...خوام  یمن کل سهامو م -

  ؟یباش یسهام دار اصل يخوا یم یعنی -

 ...و نظر داشته باشم  يخوام حق را یم ، فقط ستیاونش مهم ن -

 ...با دکتر صحبت کنم  دیبا -

 ... باشه ، من منتظر جوابت هستم  -

 ... رفت  یگفتو از جاش بلند شدو به سمت درخروج نویا توماژ

 قراره مشغول بشه ؟ یتوماژ باران از ک یراست -

 ...با خودشم صحبت کنم  دیفردا ، با نیاز هم دیشا -

 ؟ گهید يد یم حیوب ، خودت براش روال کارو توضخ یلیخ -

 ...تموم دارم  مهیکار ن یآره ، من برم ، کل -
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 ... هم از توماژ تشکر کرد  یکل "کار مساعد بودو اتفاقا نیصحبت کرد، نظر اونم به ا دمیبا سع توماژ

 یهر شب قبل خواب اونجا ممطمئن بود اون  گهیدونست باران االن اونجاست ، د یدوباره رفت باال ، م شب

 ...  ادی

 یخواست شبو هم رنگ یها دلش م یتازگ ییجورا هیمثل قبل براش خسته کننده و کدر نبود  گهیحاال د شبا

 ... داشته باشه 

بود  يجور تشونیشخص "شبونه اون دوتا باخبر نبود، چون اصوال يدارایاز د یباز کردو وارد شد ، هنوز کس درو

 ... کرد  یکارشون دخالت نمتو  ادیز یکه کس

شب  یکیکه تو تار یشد به اون جسم رهیسرشو به آسمون بلند کردو سالم داد بعدم خ دویکش قینفس عم هی

 ...  دیدرخش ینورم ینور ماه و ستاره ها داشت ب ریز

 ...به حرف اومد ،توماژ دلش گرم شد ...  ادینزد ، منتظر شد تا باران به حرف ب یحرف

 ...؟ منتظرت بودم  ياومد رید -

  ؟يمنتظرم بود -

 ...اوهوم  -

 ... زد  یبودو حرف م ستادهیهنوز پشت بهش ا باران

 ؟ یچ يبرا -

 ...  يبهم داده بود یقول هی -

 ... بده و بعد سره وقت به قولش عمل کنه  یقول یدوست داشت به کس چقدر

 ...حرف زدم  دیبا سع -

 ...دونم  یم -

  ؟ یدون یجوابشم م -

 ...آره ، خودش بهم گفت  -

 !لجش گرفت  توماژ

 !!ها  ارهیچرا پشتشو بهم کرده ؟ داره شورشو در م... 

 ... مینیاون صورت خشنت رو بب يافتخار بد يبر گرد يخوا ینم -
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 ... نداد  یجواب باران

 ... جزء برنامه هاش نبود  گهید نیکنه امشب؟ ا یم ينطوریچرا ا...

  ست؟ینکارت به نظرت زشت  -

 ...، قلبش گرفت  دیبلندو ممتد بارانو شن يها دنینفس کش يصدا توماژ

 خوره ؟  یکشه ؟ داره بغضشو م ینفس م ينطوریچرا ا...

 شده باران ؟ يزیچ -

 ... زد  شیاون کلمه رو گفتو دوباره بارانو آت دوباره

 يبرا"اصال نه،یاما اشکشو توماژ نب رهیخواست بم یبره، دلش م یبغض لعنت نیچند بار تکون داد بلکه ا سرشو

 نفهمه ؟ يزیچ ینکنه، که سکوت کنه تا کس هیبه خودش قول نداده بودکه گر نهمهیکرد؟ مگه ا یم هیگر یچ

 نشون بده ؟ یسر خودش داد نزده بود که حق نداره اشکشو به کس مگه

خواد  یمه که چرا دلش مخواست اون بفه یزد؟ چرا دلش م یحس دامن م نیچرا حاال داشت خودش به ا پس

 خواست زار بزنه ؟ هق بزنه و اون بازم بپرسه ؟ یکنه؟ چرا دلش م یکیزمانو باهم  نویزم

بلندش قطع  ينفسا يگشت نه صدا یشده بود که نه بر م یمهم زهیچ"کنار گذاشت، قطعا اطویبار احت نیا توماژ

 ... شد  یم

 ...شد  کیبهش نزد رفتو

 ...باران تورو خدا برگرد  -

 ... دیصدا همون ته مونده نفسشم بر نیبا ا باران

 شده ؟ یبا تو ام دختر، چ -

رو نداشت به خصوص حاال  یکس دنیزجر کش دنیطاقت د "اصال شدیم ونهیتوماژ داشت د... سکوت کرد  بازم

 ... تفاوت باشه  یتونست نسبت بهش ب یکه نم ی، اونم غم خوردن کس طیشرا نی،اونم تو ا

 ...کرد حداقل تماسو داشته باشه ، آرووم برش گردوند  یسمت سرشونش ، سعبرد  دست

 ...نگاهش کرد ، بغضش گرفت، اون کوه غرور بغضش گرفت  رهیبهت خ با

 کردن باهات ؟ یچ ؟يشد ينطوریچرا ا...

رو شدت حادثه  شدیاون نور کم نم يباران کبود شده بود، کناره لبشم ترك خورده بودو سرخ بود، تو صورت

 ... دیفهم قیدق
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 یدونست چ یبه سمت در برد، چراغ رو روشن کردوبازم به چهرش نگاه کرد، نم دویاونو باخودش کش توماژ

بازم اون دخترو  ومدیبال رو سر تو آورده اما نتونست ، دلش ن نیا یبزنه و بپرسه ک ادیخواست فر یدلش م! بگه

 ... بترسونه 

 شده باران حرف بزن؟  یچ -

... خمارو شب زده توماژ  يبود دوخت به چشما هیگر سیدرشتشو که خ یعسل يرشو باال آوردو چشماس باران

 !اون نگران شده بود؟ يچشما انقدر برا نیچرا ا

 ...  يکرد یازش دفاع م یکه داشت یدست همون پست فطرت يبشه ؟ جا یچ یخواست یم -

 ...افته  یپس ب ینفس یماژ حس کرد االن که از بگفت که تو دهیبر دهیسختو بر يجمله رو به حد نیا باران

دم به  یبه خدا قسم قول م ستم،یبد ن یکن یکن ، به خدا من اونقدراهم که توفکر م هیدختر، گر یشیخفه م -

 ... ی،بذار نفس بکش زهیکن باران بذار اشکات بر هینگم، گر يزیچ چکسیه

 یدمل چرک نیهاش بلند، باالخره ا هیشدو هق هق گر ظیدرشتش غل يشد، اشکا زیزانو زدو اشکاش سرا باران

 نیزار بزنه و از عاقبتش نترسه ، چقدر ا یکس يهمه سال بلند بلند جلو نیسرباز کرد، باالخره تونست بعد ا

 ...بود براش  نیریش هیگر

 

 

  

 

 زهیه اشکاش برسکوت کنه تا هم نکهیا ایبزنه  شیواسه دلدار یحرف دیدونست با یشد، نم یداشت خفه م توماژ

 دیکش یم شیزمانو به آت نویزم دید یحالوروز م نیبا ا نویباران االن روژ يبود، اگه به جا يحسو حال بد هیتو ! 

 ! داشته باشه  هتون یم یدر برابر باران چه عکس العمل"قایدونست دق یاما نم

 ... شهیصدا م یهاش داره ب هیکرد گر حس

 

 ...آزاد برات بهتره  يواه رونیب میبلند شو حاال ، بر -

 ... ستادیبوم ا واریبدون حرف بلند شدو رفتو کنارد باران

 ؟  يبهتر -
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 ... کمی -

 ... احساس  هیجور تخل هی،  ستینشونه ضعف ن "کردن اصال هی؟گر یکن یم نکارویچرا با خودت ا -

 ... یفهم یتو منو نم -

 ... بفهممت  يذار ینم نکهیا يخوب برا -

 

 ...شدم پسر  يندارم، من خاکستر یقابل کشف جذاب زی؟ من چ یمنو بفهم يخوا یچرا م... 

 

 ؟ يشد ؟ دوباره باهاش بحث کرد ينطوریچرا ا -

 ... شد  شیگوله آت هیدوباره  باران

 يادیز زی، چ نیخوام نگرانم باشه ، فقط هم ینم ــــــایخوام برام نظر بده ، خدا یبزنه ، نم یخوام حرف ینم -

 ؟ 

 که نگران دخترش نباشه ؟ يخوا یپدر م هی، چطور از  ادیمعلوم که ز -

 ...هه ، پدر  -

 

 ...، پدر  ایکلمه دن نیمسخره تر... دیبار یحرف م نیا ياز سر و رو تمسخر

 

 ؟  یکن یم یانصاف یب یکن یفکر نم -

 ...خوام حاالهم راجع به اون حرف بزنم  یبحثو تموم کن ، نم نیکنم ا یخواهش م -

 

تونه باشه که  یم ایتو دن یکلمات نیآخر حتیباران نگاه کردو تو عمقش خوند که نص سیخ يبه چشما توماژ

 ...ستادیگفتو اونم کنارش ا يرقبت داره ، باشه ا دنشیاون به شن

 

 ... نتمونیبب ی، ممکن کس نیباران بش -

 

 ... حرف نشست  یسر خوردو ب"بایتقر باران
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 ... وضع  نیحاال با ا یول!  يایبهش گفتم ممکن از فردا ب ی، موافقت کرد، حت با توهان صحبت کردم -

 :باشه صورتش رنگ عوض کردو ذوق زده گفت دهیشن ارویخبر دن نیانگار که بهتر باران

 ...کنم  یکنم که معلوم نباشه ، باشه ، توروخدا خواهش م یم يکار هی،  ستیبه خدا مهم ن ستیمهم ن -

 

 دختر ؟  یرووم ، چرا انقدر عجولباشه حاال آ -

 ؟  یفهم یشم ، م یاضافه ترم تحمل اون خونه رو ندارم ، دارم خفه م قهیدق هی یباور کن حت -

فردا سشنبه  ،ياونجا بر شهینم "اصال یسرو صورت و اوضاع روح نیآرووم باش، با ا یفهمم ، ول یآره ، م -

 ، باشه ؟ یش یشه ، تو هم آماده م یبهتر م یمه چ، تا اون موقع ه میکن یست ، تا شنبه رو صبر م

 ... امی، بذار ب ییکنم تنها یکنم توروخدا، من تو اون خونه دق م یخواهش م -

 ... باران منو نگاه  -

 

بود که  یکس نیفاصله ممکن ازش نشسته بودو در واقع اول نیکه صاحبش تو کمتر یینگاه کرد، به چشما باران

 ... هاش ازش ممنون بود  تیبشه، چقدر بابت حما کیبشکنه و بهش نزد واروید کرده بود دایاجازه پ

 

 ...صبر کن  گمید کمی،  يصبر کرد نهمهیتو که ا -

 ... نیگم خوردم زم یم"شه مگه ؟ اصال یم یخوب چ -

 ...توجه همه بهت جلب بشه  ياول کار نیخوام هم ینم -

 

 یکن یرو متوجه خودت م هیبق يادیز گهیسروشکل د نیال با احا ،یتو مرکز توجه شهیهم شمینطوریتو هم... 

 ... 

 

 ... یکن یخوام، به حرفم گوش کن ، ضرر نم یمن صالحتو م نیبب -

دونست  یتوماژ محال بود از حرفش برگرده، اما نم دست،یفا یدونست اصرار ب یتکون داد ، م يسر نباریا باران

 ! باشه هیخواد که تو مرکز توجه بق یچرا اون نم

 ...بحثو عوض کرد توماژ
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 کنه ؟ یم کارایچه خبر ؟چ ایاز برد -

 ... گرمه  يسرش به باز -

 ...داره  اجیتنهاش نذار ، بهت احت -

 گهیفهممش د یبشم، نم کیبهش نزد ادیذاره ز یها نم یکنم، اما تازگ یم یسع م،ییتنها یلیما جفتمون خ -

!!! 

 

شکل ممکن گذرونده بود اما خوب حاج صالح  نیروزا رو به بد تر نیادونست چرا، خودش  یم "قایدق توماژ

 ازیبود، ن یطیتو بد شرا ایدوران بلوغ رو راحت تر بگذرونه اما برد نیبود که باهاش حرف بزنه ، تا بتونه ا شهیهم

 ...باهاش حرف بزنه  یکیداشت تا 

 

 شه؟ یناراحت م دیبشم، سع کیبه نظرت من اگه بهش نزد -

دونم چرا نسبت به  ینم "کنه ، اصال یراحت ترم از سر خودش بازش م ينطوریا شهیتازه خوشحالم م نه ، -

 ... دید شهیوقتا تونگاهش برق تنفرو م ی، بعض ينطوریا ایبرد

 ... شدیمعجزه م دیباهم با یبود، واسه جفت و جور شدن همه چ ختهیخونواده بد بهم ر نیا اوضاع

 

 ... ستادیجاش اگفتو بعد تو  نویا باران

 

 ... ریبرم ، شب به خ گهیمن د -

 ... یراست...  ریشبت به خ -

 

 ... ازش دور شده بود که برگشتو منتظر ادامه حرف توماژ شد  یچند قدم باران

 

 ...  یکن خودتو آرووم کن یزنم، نگران اون نباش، تو فقط سع یحرف م ایبا برد -

 ...اوهوم ، ممنون  -

 ... دیبار یبود که تا حاال باران از توماژ کرده بودو صداقت ازش م یز ته دلتشکر ا نیاول نیا
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*** 

 ...اتاق توماژ زنگ خورد  تلفن

 

 ... یبله خانم کرم -

 رهیمد اتیگفتن که باهاتون هماهنگ کنم ، رفتن اتاق ه سیآوردن ، رئ فیتشر گانیجناب منفرد ، دکتر شا -

... 

 . .. امی یباشه ممنون ، االن م -

 

 نیجزء بارز تر نیمربت بود و ا شهیمرتب کرد، ظاهرش هم کمیخودشو  دویبه شلوارش کش یدست توماژ

، نا  شهیم گانیاز دکتر شا یکه حرف یخودشم جالب بود که چرا موقع يبود ، اما برا شیاخالق تیخصوص

 ... ادیآل به نظر ب دهیشه و دوست داره که ا یخودآگاه دچار استرس م

 ...منتظرش بود  گانیشد که دکتر شا یوارد اتاق دویکش قینفس عم هی

 

 ... ریسالم دکتر ، روزتون بخ -

 

بشه ، اما در مورد  یمیاومد که با جوون تر ها صم یم شیداشت ، کم پ یخاص یلیخ تیشخص گانیشا دکتر

 یرو واضح ابراز ممسئله  نیبرد و ا یاز مصاحبت با اون لذت م یلیفرق داشت، برعکس خ "توماژ اوضاع کامال

 ...کرد 

 

 ؟ رهیم شیپسرم ؟ کارار خوب پ يچطور -

 

 ... دیچشماشم خند یلبخند پهن زدو حت هی توماژ

 

 ...ره  یم شیپ یخوب، کاراهام که خداروشکر تو بخش خودم عال لیخوبم ، خ -

 ...خندون توماژ انداخت  ينگاه خاص به چشما هی گانیشا
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منم مثل تو عاشق بودم ،  زنه؟یکار حرف م نیحس در مورد ا نیبا ا یکس یکنم وقت یم یفیچه ک یدون یم -

 ...  خیتار يعاشق بو

گذشت که همون موقع توهانم وارد  یم خیتار يجات کشف شده ،از دوتا دانشجو قهیحول و محور عت بحثشون

 ... ردو بدل شد نشونیب یشدو سالمو احوال پرس

 

 :رو کرد به توماژو گفت  توهان

 

 یسه عضو اصل ينطوریا شتر،یسهم ، نه ب 20به شرط داشتن یبا درخواستت موافقت کردن، ول گانیتر شادک -

 ... نطوریهم هم يو حق نظرو را شهیسهامشون برابر م

 

 ...بود  یخوب شنهادیاونا چرخوند ، پ نینگاهشو ب توماژ

 

 ... باشه ، موافقم  -

 ... خوبه  -

 

بفرستن اداره  ییثبت نها يسهامم همون موقع انجام شدو قرار شد فردا برا تراییمراحل ثبت صورتجلسه تغ هیبق

 ... ثبت اسناد 

 لیکه باب م یقاتیتونست حرفشو بزنه و راجع به تحق یراحت تر م ينطوریداشت ،ا يحاال حسو حال بهتر توماژ

 ...کنه  يزیخودش برنامه ر

 

کردو رفت ، بعد  یدانشگاه گرفتن ازشون خداحافظ که باهاش از یموندو بعد تماس گهید یکمی گانیشا دکتر

 ...شد به باران  دهیرفتن اون بحث کش

 

 عوض شد؟ ومد؟نظرشیپس باران چرا ن -

 ... ادی یاز شنبه م"کار عقب افتاده داشت ، احتماال يسر هی نکهینه مثل ا -

 ...ره  ینم نیاز گلوشون پائدخترا آب خوش  گهیصبرانه منتظر ورودشم ، مطمئنم بعد اومنش د یاوهوم ، ب -
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 ... دیگفتو بلند خند نویا توهان

 !!!دور از ذهن نبود  "شد ، حرفش اصال قیبه حرفش دق توماژ

 

 *** 

ارتباطش با  "بایکه با باران داشت تقر يشده بود و به جزء تماسا يو منزو ریگوشه گ یلیمدت خ نیتو ا نیروژ

 داد  یهم آزار م انویت بموضوع داش نیقطع شده بود و ا رونیب طیمح

با حاج صالحم در موردش  یکرد ، حت یرو بهونه م یحال یرفتو ب یزد، اون طفره م یباهاش حرف م یهرچ اما

 ... ناراحت بود نیحالو روز روژ نیحرف زده بودو اونم از ا

 

با خواهرش در کمتر  گهیها د یدونست سرش شلوغ شده و تازگ یگرفت تا با توماژ حرف بزنه، م میتصم انیب

 ... تونستن باهام دردو دل کنن  یبه هر حال اونا راحت تر م یارتباط ، ول

 

 ؟ یزنیتو خودش ، چرا باهاش حرف نم یلیخ نیتوماژ روژ -

 ؟ یهست ینگران چ زم،یزدم عز -

 بگو ؟ یدون یچشه ؟ بگو مادر ، تو رو خدا اگه م یدون یم -

 ...حرص نخور  يخود ی، شما ب یبه هر حال حسو حال جون گهیبزرگ شده د -

 

 نیدوست نداشت بحث همچ "حرف توماژ تموم تنش گر گرفت، اصال نیحس کرده بود، اما حاال با ا انیب

 ... دیترس یتو خونش بشه از عاقبتش م یمسائل

 

 کرده مادر؟ يکار -

ا خوب فکراشو بکنه، عالقه سادس ، بهش زمان دادم ت هیفقط  ،یکن یفکر بد م يخود یمن، چرا ب زینه عز -

 ...خودشو حبس کرده  نیکنه واسه هم یکارو م نیاونم داره هم

  ش؟یشناس یم -
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تا با اون پسرم  رهیرو بگ مشیتصم نیمن منتظرم تا خود روژ ،یکردم ، پسر خوب قیآره ، در موردش تحق -

 ... حرف بزنم 

 

بود که  یحق داد ، خودشم چند وقت بهش ینگران يچشما نینگران نگاهش کردو توماژ به خاطر همچ انیب

 ... وجودش رفته بود  يتو ینگران

سوخت،  یطرفم باران ، دلش به حال جفتشون م هی، از  نیطرف روژ هیشده بود، از  دهیچیدوروبرش بد پ مسائل

 ...تفاوت بمونه  یتونست ب یکرد نم یم يکار دیبا

 

   

 

 دیبزنه پر یحرف نکهیحالت به شدت نفرت داشت ، بدون ا نیبود، از ا سیخ سیباشگاه برگشته بودو تنش خ از

 ... حموم و دوش آبو باز کرد  يتو

 ...اون دوتا تازه وارد  ي، صدا کجایهمه حس بد  نیداشت ا گمیعلت د هی البته

 

 !خوشگله نه ؟ یلیخ -

 ؟  يدید کلشویواسه خودش، ه يا کهیت هیاوف ، بهت که گفته بودم  -

 ... تموم سرتق یهمه چ -

 !!!ها  دهیپا نم ایراحت نی،به ا يجور هی یول -

 ... دیخند پسر

 

 ... یفهم یکه خودش دنبالم افتاد م گهینشناخته ، دو روز د الویآخه هنوز دان -

 ..."اون که حتما -

 ... ریبرام آمارشو بگ -

 ...آمارشو درآوردم  "انگار ؟ قبال یهه، منو دست کم گرفت -
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اون پسر با آبو  ی، توماژ از همون اول حس کرد که موضوع بحثشون باران ، اما وقت فیشروع کرد به تعر پسر

 ...شد لیتبد نیقیتاب شروع کرد به حرف زدن ،حدسش به 

راجع  ينطوریا نیبگه حق ندار یدونست به چه مناسبت یخواست دهن اون پسرو نا فرم ببنده، اما نم یم دلش

 ! نیبه اون دختر حرف بزن

 ... شدو نفساش تند تر  یکردو چشماش سرخ تر م یشون منگاه مدام

از کوره در  دیکه شن يبا جمله آخر یتر به اونا رو انتخاب کرد تا بهتر صداشونو داشته باشه ،ول کینزد دستگاه

 یمشت گردن کلفت بودن که اداشون آسمونو سوراخ م هینبود،  فیاز ناموسو جنس ظر يخبر گهید نجایرفت، ا

 ...تونست راحت نوازششون کنه  یکرد ، پس م

 

 ... دیکش نعره

 

 ؟یاشتباه گرفت.... با بنگاه  نجاروی، ببر صداتو ، نکنه ا گهید هیکاف -

 :جلوتر اومدو گفت يبا ژست قلدرمعابانه ا دویاخماشو تو هم کش پسر

 ؟  شهیم ینبرم چ "مثال -

 ... یامتحان کن یتون یم -

 .... امشب کارشو  نیخوام هم ی، م اون دخترو برام جورش کن ار،یمه -

 

 بست ، بعد مشتشو گره کردو فک پسرو از جادرآورد  يا هیثان يبرا توماژچشماشو

چشماش آورد  يرو ازش گرفتو به جاش مرگو جلو یباال بود که فرصت هر عکس العمل يعملش به حد سرعت

... 

 شتریجوجه اردك زشت ب هیاما در برابر توماژ  کنه ،مشتشو جلو آورد تا مقابله به مثل کنه، یخواست تالف پسر

 ...، بعدم تو صورتش براق شد  چوندینبود، توماژ با شتاب دستشو گرفتو پشت سرش پ

 

 حرفتو تکرار کن ؟ گهیبار د هی ياگه جرات دار -
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 ...توماژ دوخت  ينفرت زدشو به چشما يهم فشار دادو چشما يدندون هاشو که پر خون بود رو پسر

 هیباشگاه بود و  يگفت ، آخر سرم بهمن که از باسابقه ها یم يزیچ هی یجلو اومدن و هرک گهید ياه بچه

 ...داشت ، جلو اومدو دست توماژو گرفت تمیمسئول يجور

 ...رو ازش نداشتن  يکار نیباز کرده بودنو توقع همچ ژهیحساب وِ هیتوماژ  تیمنشو شخص يباشگاه همه رو تو

 

 ؟ هویشد  یخان ، چ توماژ دیازشما بع -

 

 ...داد  یسرشو مدام تکون م زدوینفس نفس م توماژ

 

 ؟  میمگه ما اونبار باهم صحبت نکرد نجا؟یا يد یراه م نیآشغاال ک نیآخه ا -

 ... من که نبودم آرش ثبت نامشون کرده  -

 ...به اون بدم  یدرس درستو حساب هی دیپس با!  نطوریکه ا -

 ؟  یهست یعصب نقدریاتمومش کن توماژ، چرا  -

 

اون پسر که هنوز  يداشت از جلو یبا بهمن همکالم نشد، فقط وقت گهیگفتو از جاش بلند شدو د یاه توماژ

 ... ادیدستش ب یبهش رفت تا حساب کار حساب يشد ، چشم غره ا یدورش شلوغ بود رد م

 

اون حرفا  دنیبودو با شن یعصب کرد، حق با بهمن بود یدوش آب سرد داشت به اون اتفاق فکر م ریز حاال

 ... نتونست مثل هر بار خوددار بمونه  گهید

 !دوباره فکر افتاد، چرا اون کارو کرد ؟  بعد

چندوقت  نیواضح بودو داشت مثل ا دمیواضح نبود، شا یداشت ول یعنیخودش نداشت،  يبرا یجواب خودشم

 ! زدیخودشو گول م

عقب زدنش نکرد ، انگار  يبرا یبود، تالش ختهیر شیشونیپ يدو روموهاش مرطوب شده بو ستاد،یا نهیآ يجلو

 !خودش نگاه کنه  يشک داشت که به چشما

 

 ؟ يکرد یرو سر اون خال یهمه چ یتوماژ ؟تالف يکرد ينطوریچرا ا -
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 ... گفت؟ اون کثافت حقش بود  یم یچ يدینشن -

 ؟  ياون دختر يماجرا يآخه تو کجا -

 

!  هینداشت که جوابش چ ینانیمردد بود، اطم یشد ، ول قیکنار زدو به چشماش دقچشماش  ياز جلو موهاشو

 !!!حس ساده عادت بود  هیحسم  نیا دیشا

 !دیبه خودش خند بعد

 

 ...کنه  یسپر نم نهیس ينطوریکه فقط بهش عادت داره ،ا یکس يآدم برا -

 

 ... برجستش کرخت  يمنقبض شدو لبا دشیچیآب ، عضالت پ ریز رفت

 ...شد باز  یداشت، عصب "قطعا یاگه بود جواب! نداشت، پس عادت نبود یرفت، بازم جواب نهیآ يجلو بارهدو

 نهیآ يآب نرفت، فقط گذاشت که بخار همه فضا رو پر کنه، بعد بازم جلو ریز... گرمو باز کرد، جوش جوش  آب

 ... ستادیا

 

 ...بخار گرفته بود  نهینبارآیا

 

 

خودشو  نکهیبدون ا دویچیتونست درست فکر کنه ، حوله رو فقط دوره کمرش پ ینم بود ، شونیو پر کالفه

 ... اتاق  يخشک کنه شروع کرد به راه رفتن تو

اومد  یازش بر نم یکار خاص دید یم نکهیدادو از ا ی، مامانو باباش همه آزارش م ای، باران ، برد نیروژ فکر

 يچه کار "قایگفت دق یهم نم یکس یول! کنه  يبودن تا اون کار دهیبود ، انگار همه خودشو نو کنار کش یشاک

 !تونه بکنه یم

 

 

کرد که الاقل خودشو آرووم  یم يکار دیآورد با یدووم م ادیز دیحالت نبا نیا یمستاصل مونده بود ،ول "واقعا

 ... کنه 
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، اما چهرشو اون بهم  دیربا یاز سرو روش م یموهاشو مرتب نکرد، کالفگ یدولیرو باز کردو لباس پوش حوله

، دچار  ستادیا نهیآ يکه جلو یکمیبه خودش توجه کنه ، اما  یکمیجذاب کرده بود، هوس کرد  یختگیر

 ...  دیشدو خودش به خودش خند یفتگیخودش

 

 

بود که باهاش  دهیوقتش رس دی،شا نیروژ شیگرفت بره پ می، بعد تصم ایمسخره باز نیسر حال اومد با ا یکمی

 !زنه حرف ب

 

 

 !رو داره  يبودو معلوم نبود قصد چه کار ستادهیگوشه اتاقش ا هیمغموم  نیروژ

 ...بود  رهیبودو به ناکجاآباد خ ستادهیحرکت ا یمتوجه ورودشم نشد، ب ینگاه کرد، حت بهش

 

 

 طال خانم ؟ یخوب -

 

 

اون  يرفت، چقدر دلش برا تو دلش قربون صدقش یسرشو باالآوردو به چهره داداش نگاه کرد و بعد کل نیروژ

 ... که باهاش داشت تنگ بود یمتیصم

 ... اینطوریا يخور یدورت بگردم ، سرما م -

 ... دیگذاشتو موهاشو بوس نهیس يرو نویجلو اومدو سر روژ توماژ

 ...نگران نباش  ،یخورم خانوم یسرما نم -

 ...خواهرش  اهیس ياز خودش جدا کردو چشم دوخت به چشما نویروژ

 گه ؟ ی، راست م يشد ونهیگه د یسنجاب چموش ؟ م نیگه ا یم یچ -

 ...، خوبم  ستین يزینه ، چ -
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 ... دلم  زیعز -

 

 ... خودش گرفتو شروع به نوازش کرد  يانگشتا نیتخت نشوندو بعد انگشتاشو ب يگرفتو رو نویروژ يدستا توماژ

 ... سکوت کرد تا بتونه شروع کنه  يا قهیدق چند

 

 طالخانم ؟ يکردفکراتو  -

 ... آره داداش  -

 ؟ جهیخوب نت -

 ؟ یشه باهاش حرف بزن یم -

 

 ...لرزوند  یو دل توماژو م دیبار یم نیروژ ياز کلمه به کلمه حرفا تیمظلوم

 

 ؟ یهست يجد متیپس تو تصم -

 ...داداش  -

 جونه دلم ؟  -

 :تلب آرووم گف ریتوماژ نگاه کنه، فقط ز يتونست به چشما ینم نیروژ

 ...دلم براش تنگ شده  -

 ؟  يشد میزود تسل یکن یفکر نم -

 !!با اون بسازم  ندمویتونم آ یکنم فقط م ی، حس م ستین زایچ نیبه ا -

، فقط ازم توقع  رهیمهرو بگ يتنفر جا یکن یبهم فکر م یوقت "بزنم که بعدا یخوام حرف ینم! دونم  ینم -

 ، قبول ؟ رهیپا بگ یزندگ نیاجازه بدم که ا دمیدو تو وجودش ندمر هینداشته باش اگه باهاش صحبت کردمو 

 ...اوهوم  -

 الشوینبوده و خ نتونیب يزیهست ، گفتم که چ یهمه چ انیاخمارو بازکن ، مامان در جر نیا گهیخوب حاال د -

 ...مادرونشو کنار بذاره  يحتایکه نص یاز اونم توقع داشته باش دیراحت کردم اما نبا
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 ...حراسون به توماژ نگاه کرد  يا چشماب نیروژ

 

 ،یبکش یسخت یلیخ دیبا شیخوا یاز ته دل م "که واقعا يزیبه چ دنیرس يبرا ؟يدیدختر؟از حاال ترس هیچ -

 ؟ نویا یفهم ینداره ، م یتیبرات جذاب گهیکه د ياریاگه راحت به دستش ب

 

 ... تکون دادو دوباره تو افکارش غرق شد  يسر نیروِژ

   

 

 ...کرده بود  یاساس يزیجمعه قبل از شاغل شدنش ، برنامه ر نیآخر يبرا د،ید یبارانو م دیشب با ونا

بود  گهیطور د هی نجایتنگ شده ، آسمون شب از ا نجایا يدرو باز کردو وارد شدحس کرد چقدر دلش برا یوقت

 ... 

 :گفت یآرووم يشدو با صدا کینزد

 

 خونه رو به راهه؟بازم سالم ، چه خبرا؟ اوضاع تو  -

 !!!خوبه  "فعال یعنیسالم ، آره خوبه ،  -

 ؟  يشنبه آماده ا يخوب برا -

 ؟ یچ یعنی -

 

چسبون  شرتیت هیبرجسته ،  يبایشلوار اسپرت سبز کوتاه با ج هیباران انداخت ،  يبه سر تا پا ینگاه هی توماژ

صورت ملوس که  هیبا ... پنهون نشده بودن  ادیشال ز ریکه ز خیس خیس ياسکلت و موها هیبا عکس  رهیسبز ت

 ...  ادیکرد خشن به نظر ب یم یسع

 ... مضطرب شدو خودشو جمع جور کرد  یکمیتوماژ ، باران  ینگاه طوالن بعد

 

 ؟ يریپاچه بگ يخوا یچته؟ باز م -

 ...به دهن گرفتو چشماشو تنگ کرد و بعدم سر تکون داد  نشویلب پائ توماژ

 باز؟ یم اخالق بشهان؟ قراره معل -
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 :گفت یلحن ملتمس هیمبهوت نگاهش کردو بعد با  نطوریهم توماژ

 !بــــاران  -

 ؟ یکن ینگاه م ينطوریدرد، چرا ا -

 ...  تشیترب یب"دایموندم چطور هنوز کودك درونت انقدر فعال ؟ اونم از نوع شد -

 ...که هست  نیهم -

 

اومد سرشوبه جلو  یکه جلو م نطوریبه لبه بوم ، توماژم هم دیرس"بایرفت جلو ، باران عقب گرد کرد تا تقر توماژ

 ...چشم تو چشم شد باهاش  کوینزد "کامال نکهیتا ا کردیخم م

 

 ...  سنیبنو ایجغراف خوینشونت بدم که تو تار یکه هست ینیهم کیکه هست ؟  نیکه هم -

 ؟  یروان یکن کاریچ يخوا یم -

 

 لیبلند بود ، اما اگه باران قرار بود بازم به عقب متما وارهید رفت،یران عقب ماومدو با یحرف جلو م یب توماژ

 ... گاهشو محکم کرد  کهیت "بایگذاشتو تقر وارهید يشد ، دوتا دستاشو از پشت رو یپرت م"بشه قطعا

 !  يکلمه ، چه حس بد یواقع یبود، اونم به معن دهیترس

خوره ، چون  یکرد هرم نفساش به صورت اون م ید و حس مشده بو کیصورتش به صورت باران نزد "کامال

 ... دیکش یمدام باران صورتش عقب م

 :کنار گوشش خشدار گفت  "بایتقر دیبار یکه تحکم ازش م يباران گذاشتو با صدا يدوطرف دستا دستاشو

 

 ...که هست  نیبگو هم گمیبار د هی ياگه جرات دار -

 :گفت یبازم م دیآخر عمر تحمل کنه ، پس باحس حقارتو تا  نیقرار نبود ا باران

 ...که هست  نیهم -

 ؟ يگرد ی؟ پس ازحرفت بر نم نطوریکه ا -
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 دید یاون صحنه رو م یبه جاش توماژ بازم جلو اومد ، اگه کس دویعقب کش شتریگفتو خودشو ب ینچ باران

 !حرفا بودن  نیاون دوتا پر رو تر از ا یکرد ، ول یاز ترس سکته م "قطعا

لحظه به صحنه  هیکم بود، توماژ  تینها یب نشونیبود، فاصله ب ی، اما جواب باران هنوز منف دیدوباره پرس توماژ

 ... ، دستشو باال آورد تا  دیترس نباریا زنه،ینم گهیانداختو حس کرد قلبش د یپشت سرش نگاه

به هوا بلند  غشیو همزمان ج دیعقب کش شتریخواد بهش دست بزنه خودشو ب یکرد توماژ م یکه فکر م باران

 ...افتادنش شد  دومانعیلحظه توماژ شالوشو کش نیداد که توآخر یداشت تعادلشو از دست م"بایشدو تقر

 

حد خود  نیکرد باران تا ا یبودن، توماژ فکرشو نم یعصب دیحالت شد هیقلب جفتشون باال رفته بودو تو  ضربان

 !!!کرد یوع نمرو شر يباز نیا "باشه وگرنه اصال يرا

 !!! دیازش ترس دیبا ونس،ید یلیافتاد اما حاضر نشد از حرفش برگرده ، خ یم "داشت واقعا... 

 ... دیتوماژ کوب نهیدستاشو مشت کردو محکم به س باران

 

 ... یکه بذارم بهم دست بزن ینیهان ؟ مگه تو خواب بب یکن یچه غلط یخواست ی، م یبرو کنار عوض -

 ... دیت کشگوشاش سو توماژ

 يزیچ نیبه آخر تیحاضرم قسم بخورم تو اون وضع! نداشتم يقصد نیهمچ "اصال یول! بهت دست بزنم؟... 

دچار  ایداره ؟ يریخود درگ ستیمعلوم ن ونهیکردن تو بود، دختره د یکه ممکن بود فکر کنم دستمال

 شده ؟  یفتگیخودش

 

 ... شد  کیکردو بازم بهش نزد یعصب خنده

 

به همجنس خودم ندارم، امشب بازم  يهم بهت گفتم عالقه ا "؟ قبال ایدار یاساس یمشکل هی نکهیا تو مثل -

 رو داره ؟  يکار نیدلو جرات همچ ي، کدوم دختر يظرافت دخترونه ندار چیبهم ثابت شد که ه

 ... تش تخته مردشور خونه بشور يخودش خفه کنه و رو يرو با دستا یخواست اون ازخودراض یدلش م باران

 ... ندازمش  یخوردن م... روز باالخره به  هیکنه ،  یرو آخر به نفع خودش تموم م يزیشرف هرچ یاون ب... 

 :گوشه لبش نشوندو گفت ثیخنده خب هی توماژ
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سه  دمیمثل دوتا مرد ، شا میخوا یهم بگو آماده بشه ، م ایکوه، به برد میآماده باش ، قرار بر 5صبح ساعت  -

 ...تا 

 

 ...گفتو اشاره کرد به باران  نویا

 

 ...  میباهم حرف بزن -

 

عالج قبل از واقعه کرد  نی، واسه هم ینیب یهم فردا صبح منو نم يریدونست االن که باران بگه بم یم توماژ

 ... 

 

رسم ، که اونقدرام که  یم جهینت نی، به ا يسر به سرم بذار ي، اما اگه هوس کرد يای یدونم که م یم -

 !!! یستیمرد ن يد یشون من

 

 

 ومدهین شیپ تشیموقع "کنه اما فعال یاومدنش رو ماست مال هیفرصت مناسب قض يبود که تو نیمنتظر ا باران

 ... خورد  یتوماژ نشسته بودو داشت حرص م نیبود ، حاالم تو ماش

 ... دنیبود که رس 6 کینزد

 

 ... میدیخوشگل و شما پسر جوان ،رس يخوب خانم ها -

 

 ...چشمک بامزه هم بهش زد  هیواژه خانمو رو به باران گفتو  "عمدا توماژ

 

،  مایرو ندار زایچ نیو ا یاخمو تخمو بد عنق م،یخوش بگذرون نجایا می، امروز اومد گهید زیچ هیدر ضمن  -

 چشم ؟

 ... نگفت اما حساب کار دستشون اومد  يزیچ یکس
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 ...تاد پارك کردو همراه بچه ها راه اف نویماش -

 ...و به ساعتش نگاه کرد  ستادیا يبودن، توماژ گوشه ا دهیوقت رس سر

 ؟ میر یداداش پس چرا نم -

 ...  میر یصبر کن االن م قهیچند دق -

 

 نیتعلل رو بدونه واسه هم نیخواست علت ا ینگفت اما باران دلش م يزیچ گهیباال انداختو د يشونه ا نیروژ

 ...رفت سمتش تا سوال کنه که 

 

 ... طرف بچه ها  نیا نیایآهان اومدن ، ب -

اون دوتا دخترو پسر سوم براش  دنیشناخت ، اما د یجمع فقط توهان رو م نیشد، از ب رهینقطه خ هیبه  باران

 !!!کرد ینم یرو تداع یشناخت قبل چیه

 ...االن بر گرده نیخواد هم یو دلش م مونیدعوت توماژو قبول کرده پش نکهیاز قبل از ا شتریحس کرد ب هوی

 ...تازه وارد به جمع اضافه شدن  يها بچه

 

سالم  ایبعدم توهان جلو اومدو به باران و برد دیذوق زده جلورفت به توهان سالم کردو از خاله پرس نیروژ

 : کردو بعدم گفت یمعرف نویداد،بعدم رو کرد سمت دوستاشو اول روژ

 

هستن که امروز افتخار دادنو باهامون اومدن  نیتوماژ جانو روژ يز دوستاا زیدوتا خواهر و برادر عز نیبچه ها ا -

 ... 

دستشو سمت باران آوردو اون رد  ییآشنا يبرا یوقت یکرد ، ول یزود تر از دخترا جلو اومدو ابراز خوشحال بهزاد

 ...کرد، سرتا پاش عرق سرد نشست 

اونا رو  يتوماژ تا اون موقع ساکت بودو داشت رفتا ستادن،یگوشه ا هیدادنو  یسالم يو طناز هم با سرد وایش

 ... کرد  یم یحالج

 

 ... میآشنا بش شتریباهم ب میهست نجایخواستم تا ا یم یبچه ها راست -
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 :رو کرد به بارانوگفت بعدم

 میباهم داشته باش کیکوچ ییآشنا هیشرکت  ادیب نکهیهستن ، دوست داشتم قبل ا دمونیهمکار جد شونیا -

 ... دادم  بیبرنامه رو ترت نیا نیهمواسه 

 

 

مساعد  ادیکرد ، حال بارانم ز یباال رفته داشت بارانو با نگاهش خفه م يبود وقت با ابروها یدنیطناز د افهیق

 !شده بود قیجور استرس عم هیآشنا بشه ،دچار  یمدل نیکرد با همکاراش ا یفکرشو نم "نبود اصال

 ...گفت  يزیوش طناز چخنده مرموز کردو کنار گ هی وایش

 

 ...کننو راه افتادن  ریرو تفس یدم گوش يصحبت ها نیمنتظر نشدن تا ا هیبق اما

 

 ؟ دشید -

 ؟ ی، که چ ونهید...  سیه -

 !طناز  -

 ...پسر نما ي؟ دختر  يدیرو د ییبایمرض ،نکنه ملکه ز -

 .. ينامرد یلیطناز خ -

 ؟ یچ یعنی -

 ...ت ساختس کار ییخوشگل بودخوب ، وا یلیخ -

 

 :کردو گفت  يخنده مسخره ا طناز

 

 ...جذبش بشه  یدونم کس یم دیبع ست،ین یگ یکه تو م امیجور نینه باباا -

 :بهش انداختو گفت یهینگاه عاقل اندرسف وایش

 ...کرده شرکت  شیکه معرف گهیجذب کرده د "توماژ خان که دلتو برده رو احتماال یدونم ، ول یرو نم هیبق -

 داره آخه ؟  یربط چه -
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نگاهش به اون دختر خاص بود ،  اد،ی یخوشش نم "اصال يناز ناز ياما من اخالقش دستم اومده از دخترا -

 ... یفهم یحاال بعد خودت م

 

ذره  هیبود که بدون  کلیدختر فوق العاده جذابو خوش ه هیتونست دروغ بگه، اون  یبه خودش که نم طناز

 ...باشه  يتونست موضوع نگران کننده ا یم"واقعا نیاومد و ا یم خاص به نظر ينطوریا شیآرا

 

 

 

حالش گرفته شد  "امروز واقعا یبودول یتو همه جاش عروس یکوهو بهش داد حساب شنهادیاون روز توماژ پ یوقت

 ...دووند  شهیبر خورد اول حس نفرت تو قلبش ر نی، انگار از هم

 

 

 :توماژ شدو گفت کینزد باران

 م؟یستیتنها ن یهم نگفتچرا ب  -

 ... بود زیسورپرا هی -

 ... يمسخره ا زیچه سورپرا -

 ؟"جدا -

 ..."قطعا -

باهاشون کنار  یتون یبهتر م ینیهمکارات رو بب یکار بش طیوارد مح نکهیکردم اگه قبل از ا یفکر م یول -

 ... يایب

 ایکس ارتباط بر قرار کنم ؟  چیباهتونم  ینم یکن یهان؟فکر م یکن یم يتو راجع به من چه فکر ونهید -

 باهمه مشکل داشته باشم ؟ دیبا"حتما

 ...نداشتم  يمنظور نیهمچ "من اصال -

 ... ده  ینشون م نویا زتیرفتارت ،کردارت ،همه چ یول -

 ... اینطوریا یش یم تییدختر، اذ یاز دست تو،چرا انقدر نکته سنج يوا -

 مفهموم بود؟ ایریگیم میتصممن  ي، دفعه آخرت باشه به جا یروان -
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 ...مونه ، چشم  یم ادمیبله قربان،  -

 ...  ادیکرد با باران کنار ب یسع نیشارژ بودو دوست نداشت روزشو خراب کنه ، واسه هم یحساب توماژ

رفت  ادشی یباران گل از گلش شکفتو همه چ دنیرس ییمایواسه کوهپ یاصل طیکه جلوتر رفتنو به مح یکمی

 ... 

رو که روش گذاشته بودو باهاش عوض کردو بند کفشاشم محکم کردو کولشو  یاز سرش برداشتو کاله شالشو

 ... هم انداخت پشتش 

 ...شد خوند یاز نوع حرکاتشم م نویشده بود ،البته بودو ا يکوهنورد حرفه ا هی هیشب"قایحاال دق ظاهرش

داره  ستویحواسش به اون ن"اصال دبارانید یوقت یخورد ول ینظر داشتو تو دلش حرص م ریمدام اونو رو ز طناز

 ...حرص خوردن شد  الیخ یکنه، ب یکار خودشو م

 ... ستنیدادن که با شنهادیتوهان و بهزار پ نیراه رفتن ، هنوز صبحانه نخورده بودن واسه هم یساعت مین کینزد

 یمدام ورجه وورجه م نیسه همشارژ بود ، وا یاون حساب یزد ، ول یخسته م کمیدخترا به جزء باران  صورت

 :به بهزادو گفت دیذاشت تا رس یکردو سر به سر همه م

 ؟ نیوقت دوست یلیمنفرد خ يشمابا آقا -

 ، چطور ؟ شهیم یخوب آره ، از دوران دانشگاه ، چند سال -

 ! تعجب کردم نیهست یمیباهام صم دمی، فقط د یچیه -

 

 :تکون دادو گفت يبهزادسر

 درسته ؟ انی یماژ گفت از فردا م، تو نطوریکه ا -

 ! ادین شیپ یآره ، البته اگه بازم مشکل -

 نهینداد، فقط برگشت که بب یحیتوض گهیخاص نگاهش کرد و دوست ادامه ماجرارو بدونه ، اما باران د بهزاد

 کجاست که با نگاه خصمانه توماژ روبرو شد ، ایبرد

 ...گشت  ایباال انداختو دنبال برد يا شونه

 :شد ، اومد سمت توماژو گفت دیاز گشتن نا ام یهم وقت قهیاز چند دق عدب

 کجاست ؟ ایداروغه برد يآها -

 ...خوشو بش کردن حواست به داداشت باشه  يبه جا یخواست یم -
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 ...گرده خونه  یبر م ییکه گم بشه ، فوقشم شد تنها ستیبچس مگه ؟ قرار ن -

 ...باران  یالیخ یب یلیخ -

 ... داروغه  یفوضول یلیتوهم خ -

مدام  وایش نیکرد به خصوص دخترارو واسه هم یبود که ناخودآگاه توجه همه رو جلب م يباران طور يکارا

 ...طناز  يکردو زد به پهلو يبا توماژ در حال حرف زدن ، خنده ا دید یحواسش به اون بودو وقت

 ... زمیعز ریبگ لیتحو -

 ..."کنم خوب، به من چه اصال کاریزهر مار دردم اومد، به جهنم چ -

 ... نه  ایبه تو چه که باهمن "،اصال یگیآره ، راستم م -

انداختو روشو ازش گرفت،به جاش بلند شدو سمت توماژ که حاال تنها بود رفت  وایبه ش ينگاه چندش آور طناز

 ... 

 ... آقا توماژ  -

 ... بله  -

 افتاده؟  یاتفاق -

 ، چطور ؟ رینخ -

 .. نیکرد یجرو بحث م نیداشت دمیآخه د -

 ...خدا رحم کنه ، شروع شد : تودلش گفت توماژ

 ... نینه هم ای دمشیددیگرده ازم پرس یبرادرش م ای، داره دنبال برد نینه اشتباه متوجه شد -

 ؟  نشیشناس یوقته م یلیاوهوم ، خ -

 آره ،چطور؟ ییجورا هی -

 ؟ نیبا هم یعنی -

 !مسئله رو مطرح کنه  نیراحت ا نطوریتوقع نداشت ا! خورد  کهیناز از صراحت لهجه ط توماژ

 ... میهست ینه ، ما فقط دوست خونوادگ -

 ..کردم  یتون شک م قهیبود به سل نیاز ا ریراستش اگه غ!  نطوریکه ا -

 ... دیابرو هم تو کش توماژ

 ؟یچ يبرا -
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 ... انی یبهم نم"آخه اصال -

 ...دخترو نداشت  نیا يها يحوصله لوس باز "اصال د،ید متیفرصتو غن توماژ

 ...ندارم  "شو اصال یتحمل ناراحت ز،یعز تینها یبرام ب یول -

 هی دیاما باالخره با! نه  ایدونست به هدف زده  یشده طناز ، نم شیآرا يشد به چشما قیگفتو دق نویا توماژ

 ... دراز تر نکنه  مشیپاشو از گل يادیز گهیگفت تا د یم يزیچ

 ...کنه  دایرو پ ایچرخوند تا برد یبا طناز تموم کردو رفت سمت باران که هنوز چشم م بحثو

 ؟ شیدیشد ند یچ -

 ! رفته  يکدوم گور ستیمعلوم ن "نه، اصال -

 ...بخره  يزیچ یرفته لواشک دیشا -

 ...جوم  یخرخرشو م نمشیبب -

 ... "باران خواهشا -

بودو داشت  ستادهیاز دکه ها ا یکی، حدسش درست بود سر  ایال بردخودش دست به کار شدو رفت دنب توماژ

 ...  دیخر یم یخوراک

 ...کرد  چارهیب ياینثار برد یپس گردن هیشدو  کینزد

 

 ...بده  يزیچ يخبر هیمونه ؟  یخواهرت تنها م یگ ینم یمرد حساب يآها -

 ... امیب رمویبگ يزیچ هینبودم ، اومدم فقط  ییجا -

 ... نگرانت شده بود  ،يخبر بد دیل بابه هر حا -

 ...  دیببخش -

 ... میبر ایحاال ب -

 

 ...پشت سر توماژ راه افتاد  ایبرد

 

 ...جلو اومد  یوحشتناک افهیبا ق دویرو همراه توماژ د ایبرد باران

 ... کدوم  -
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با خودش برد  دویرو کش ایردبگه توماژ با اخم بهش تشر زد که ساکت باشه ، بعدم دست ب يزیچ ایاومد به برد تا

 ... 

 ... موند  يبدجور تو خمار ایبه برد یدرس درستو حساب هیواسه دادن  بارانم

 

توماژ که سر  یول دیبار یهمه م ياز سرو رو یشدن ، خستگ یکه اونجا موندن دوباره راه گهید یکمی بعد

 ... داد  یدسته شون بود هنوز داشت ادامه م

 طناز بلند شد  يصدا

 

 ...به خدا  نهیمگه؟ تا ته تهش هم نیبر نیخوا ی، تاکجا م هیکاف گهیآقا توماژ د -

 

 ...نگاه متعجب به طناز انداخت  هیبرگشت عقبو  توماژ

 

 ؟ میبرگرد -

 ...به خدا  میخسته شد گه،یآره د -

 ...  يرو ادهینه پ يمن اومدم کوهنورد یول -

 ...کشم  ینم گهیاما من د -

 ...و منتظر نظر اونا شد  هیه بقرو کرد ب توماژ

 ... ده  یادامه نم گهیراهو نداشت گفت که د نیکه از همون اول حوصله ا نمیهم با طناز موافق بودو روژ وایش

 

 ...  میگرد یبرم مویریکه همه جمع شدن، ما م یاون قسمت نیپائ نیباشه پس شما ها برگرد -

 مونم  یم ششونینم پکه خانمارو تنها گذاشت م شهیتوماژ جان نم -

 ...  نیباشه ، هر طور راحت -

 

 ... ، توهان و توماژ  اینفره شون ، شد چهار نفرو راه افتادن، باران و برد 8 جمع

 ... خسته شده بودنو عضالت پاهاشون گرفته بود  "هم رفتن ، واقعا گهیساعت د کی حدود
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 الینداشتو به جاش تازه در عذابم بود ، به خ یونواسه خوش گذر یکسل شده بودچون راه هیاز بق شتریب توهان

 ... رفت  یسر به سر گذاشتن با باران خواست ادامه بده که اونم مثل برج زهرمار داشت فقط راهشو م

 

 ...به خدا  میمرد گه،یتوماژ صبر کن پسر ، بس د -

 ...تا قله برم  خوامیاما من م -

 !نـــه؟ -

 ...باور کن  -

 ...کشم  ینم گهیدم ، دگر یپس من بر م -

 ؟ يایباران تو هم م -

 

 :کردو گفت یاخم ومد،یتو زبون چرخوند خوشش ن یراحت نیتوهانم اسم اونو به ا نکهیاز ا باران

 

 ...خوام ادامه بدم  ینه ، م -

 ... شد  نیریدل توماژ ش ته

 ...بار دارم  هیبه تخل اجیاحت ام،یآقا توهان منم م -

 

 ... باز کرد و اومد سمت توهان  ششویگفتو ن نویا ایبرد

 

 ... نیبرمشون شماها ممکن حاال حاال ها بر نگرد یخواستن با خودم م ایبرد نویبچه ها پس من اگه روژ -

 ... کرد پشت سرش راه افتاد  ایبه برد یسفارشات هی نکهیگفتو به راهش ادامه داد، بارانم بعد ا يباشه ا توماژ

 ... خورد، تا بتونه ادامه بده  یآب م ادیز دیبود اما نبا دهیتوماژو بر امون یگرم بودو تشنگ هوا

 ... آورد  رونیآبو از کولش ب ينشستو بطر یتخته سنگ ينتونست، رو گهیتحمل کرد اما د گهید یکمی

 ...توماژ نشسته اونم برگشت  دیوقت د یجلو رفت ول یچند قدم باران

 

 شد ؟  یچ -

 ... میافت یبعد راه م میدر کن یخستگ یکمی نیبش -
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 ...باشه  -

 

 ...رو که دستش بودوگرفت سمت باران  يبطر توماژ

 

 ...ایب -

 ... یمرس -

 ... دیوقفه سرکش یآبو ب باران

 !آبا؟ هیفرق داشت با بق! دیچقدر چسب...

 

ه شروع کرد کن زیرو تم شهیسرش نکهیبدون ا!  شدیرو از دست باران گرفتو خورد، باران باورش نم يبطر توماژ

 ... به خوردن آب 

 ...خوب  يکرد یپاکش م ؟يخورد ينطوریآه هم -

 

 ...در مورد باران بد دل نبود  "نشده بود ، اصال قیموضوع دق نیبه ا یلیخمار نگاهش کرد ، تا حاال خ توماژ

شو گرفتو  ینیگرد شده باران ، نوك ب يچشما يکردو فاصله شو با باران کم کرد، بعدم درجلو يبامزه ا خنده

 :گفت

 

 ...  ادی یخوشم نم"اصال ایمسخره باز نیخودتو لوس نکن ، من از ا -

 ... اه چندش  -

 

به صالحش  "توماژ دوباره عوض شده و نشستن کنار اون اصال ياز جاش بلند شد حس کرد تن صدا باران

 ... ستین

 ...از جاش بلند شدو پشت سرش راه افتاد  توماژم

 

 خانم کوهنورد؟ یستیخسته ن "اصال -

 خانمم؟ هیمن  یثابت کن يخوا یم یه روزیشده امروز برعکس د یچ -
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 ...  يقبول کن مجبورم کرد یزدم ، ول يشرمنده، حرف بد روزیبابت د -

 ...  دمیباشه بخش -

 ... ياومد يبچه حرف گوش کن بلند شد هی نیخوب کارساز بودا ، خوشم اومد ع یول -

 ...اومدم  ایفقط به خاطر برد،  امیخواستم ب ینم -

 ... اما قبول  ،يدیدونم ترس یمن که م -

 ... يجنبه ا یب یلیخ -

 

 کرد ادیگفتو فاصله شو با توماژ ز نویا باران

 

 ... باران ...باران  -

 

 گرفت ینم یکرد اما جواب یصدا م مدام

 

 ... با تواما ... باران  -

 ؟  هیچ -

 ...منو نگاه  ؟بارانيکوچولو رو ندار یشوخ هیتحمل  یعنی ؟یدونست یم نوی، ا يبچه ا یلیخ -

 ..برگشتو نگاهش کرد  نباریا باران

 ؟  ينطوریا ایچرا رفتارت با برد -

 مگه ؟  يچطور -

 یکنه فقط آقا باالسرش یکه حس م يد ینشون م يجور ،امايهواشو دار يمعلوم دوستش دار! دونم  ینم -

... 

 ... ادیب شیبراش پ یخوام مشکل یقط نم، ف ستین ينطوریا "اصال -

 

 یحرف نزده، ول یگ یکه تو م ينطوریباهام ا یوقت کس چینگرفتم، چون ه ادیخواست بگه ، چون  یم دلش

 ...  ادیبه نظر ب یشاک هیاون  يجلو شهیهم نکهیخسته بود از ا
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 ...  ستیوقتا هم بد ن یانعطاف بعض کمی -

 ! دیشا -

 ؟  میخوب بر -

 ...  اوهوم -

 

 یلج کرده بود ، چون خستگ ایداد، انگار با خودشو همه دن یبود ،اما باران هنوز داشت ادامه م دهیبر گهید توماژ

 ...کارو تموم کنه  نیخواست ا یاما دلش م دیبار یاز سر وروش م

 

 ...  یکاف گهی، د میبرگرد ایب -

 ... ير گردب یتون یم يخوام تا قله برم ، تو اگه خسته ا یاما من م -

 ؟  یکن یلج م يدار -

 ... ادی یتموم بذارم بدم م مهیرو ن يکار هی نکهیفقط از ا ؟ینه، لج واسه چ -

 ...  میایقرار بوده ب نجایخوب فکر کن تا هم -

 ...تونم که به خودم دروغ بگم  ینم -

  ...دختر  ای، کوتاه ب یهست يقهرمان کوهنورد هیشما  دنیبابا به خدا همه فهم -

تو مخ  نوی، ا ستمین ينطوری،مشکل خودت، اما من ا یکن یرو م يکار گرانیاگه تو به خاطر به به و چه چه د -

 ... نداشتت فرو کن 

 

 ... ستادیگفتو به راهش ادامه داد، توماژ ا نویا باران

 ...  "منو از رو برده کال!  نیچقدر کلش باد داره ا... 

 

 ...بکن  یبکن يخوا یم يگردم هرکار یمن بر م -

 ... سرم  يفدا -

 

 !رفتم صد جورنا جور یجور، اگه نم هیرفت  یمردد مونده بود، اگه م توماژ
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 ... تا برگرده  نجایموند ا یگوشه نشست، حداقل م هی

انداخت ، از نگاه  یهم به پشت سرش نم ینگاه هی یرفت و حت یبه باال مونده بود، باران مصمم م نگاهش

 ...انداخت  ریسرشو زکردن خسته شدو 

 ... گذشت  يا قهیتوماژ خارج شد، چند دق دیکه از د يعوض کرد طور رشویمس باران

 

 

کرد که  یعقب جلو م یپاش گذاشته بودو اونارو عصب ریز يها زهیسنگ ر يکالفه پاشو رو نطوریهم توماژ

 ... سمت صدا  دیبلند شدو دو یمعطل یبنفش قلبشو ازجا کند، ب غیج هی يصدا

 يصدا جلو یلجبازکردو سرعتش اضافه کرد تا باالخره بان دویبلد بود ،نثار اون روح پل راهیبدو ب یدلش هرچ يتو

 ...چشماش ظاهر شد 

 

 "شکمش جمع کرده بود، اما تا توماژ کامال يباران پاشو تو د،یتپ یتند م ادیسمتش ، قلبش از التهاب ز دیدو

 ...کوهو پر کرد  يقهقهه بلندش فضا يشد، صدا کیبهش نزد

شدو از  یتند تند بازو بسته م شینیب يخواست خفش کنه ، سر به سرش گذاشته بود، پره ها یدلش م توماژ

 ... دیچک یچشماش خون م

 

 ...مرض  ،يریزنج ونهید -

 

اتفاق از  نینگران شده بودو حاال باا "توماژ واقعا د،یخند یبه جاش باران از ته دل م گفتویم راهیمدام بدو ب توماژ

 ... کنه  زیخواست خودشو حلق آو یاون موجود چندش نگران شده بود دلش م يبرا يخود یب نکهیا

 

به  نکهیشدو رفت جلو و بدون ا يکفر یخنده ، حساب ینشسته و بازم م یتخته سنگ يباران رو دید یوقت بعدم

بهش بگه  يزیچ ایمنتظر باران بشه  کهنیباران کردو بدون ا ينثار ساق پا يضربه کار هیعواقب کار فکر کنه ،

 ...کوه نیبرگشت پائ
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،  یرستوران سنت هیبرن  یحرف زدن ، بعدم قرار شد نهارو دسته جمع گهید کمیکوه جمع شدنو باهم  نیپائ همه

ببره  ییاز موضوع بو ینذاشتنم کس یکلمه هم باهم صحبت نکردن ، ول هی گهیاما بارانو توماژ بعد اون اتفاق ،د

 ...کردن  یرفتار م يعاد هیبق يهردوشون جلوو 

 

تخت نشستن ، فقط مونده بود باران ، اما اون باال نرفتو همونجا لب تخت  يبه مقصدو همه رفتنو رو دنیرس

 ...نشست

 دیرو کرد سمتشو پرس نیروژ

 

 باالپس ؟ يای یچرا نم -

 ...نداشته باش  يراحت ترم ، تو کار نجایا -

 ...دنینپرس يزیهم به جز توماژ حواسشون به اون نبودو چ هینگفت ، بق يزیچ گهیاختو دشونه باال اند نیروژ

داشت باغذاش  "بایرفتو تقر یبار تو هم م هی قهیرو آوردنو همه مشغول شدن ، اما چهره باران هرچند دق غذا

 کرد  یم يباز

 

 کنه ؟ یم ينطوریچرا ا! شده ؟ یچ یعنی...داغ کرد  توماژ

از  عیچهره تو هم باران بود ، خداروشکر صبحتاشون بعد نهار زود تموم شدو سر یه حواس توماژ پنهار هم موقع

 ... کردنو توماژو از ته دل شاد کردن  یهم خدا حافظ

 

تونست از  ینم یکرد ، ول یبه باران که چشماشو بسته بود نگاه م نهیگشتو از تو آ یراه ، هر بار بر م يتو

 ... بخونه  يزیچهرش چ

 

 یشد، ول ادهیپ نیسر حال نبود ، از ماش ادیکه ز نمیرفت ، روژ دویپر رونیب نیاز ماش عیسر ای، برد دنیرس یوقت

 ...بشه  ادهیپ نیزمان برد تا بخواد از ماش یکمیخوردو  یجاش تکون م يتو نهیباران با طمان

 

 شده ؟ يزیباران چ -

 ... نه  -
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 ... ستادیعقب، درو باز کردو ا شد و رفت سمت در ادهیپ نیاز ماش توماژ

 

 ...بذار کمکت کنم  -

 ...الزم نکرده برو کنار  -

 شده باران حرف بزن؟ یچ -

 

 ...شد  ادهیپ عیسر نباریا دیاخماشو تو هم کش باران

 ...گذاشت ،تموم صورتش جمع شدو پاشو باال گرفت  نیزم يپاشو رو یوقت یول

 

 کنه ؟  یشده باران؟ حرف بزن ، پات درد م یچ -

 ...معلوم نبود  نیپاش بود و اوضاع خراب پاش واسه هم یمشک یشلوار ورزش هیدوالشد ، باران  توماژ

 ...شده که  یچ نیبرد سمت پاچه شلوارش تا بب دست

 ...؟ دستتو بکش کنار یکن یکار م یچ -

 ...شده  یچ نمیبذار بب -

 جناب؟  يدکتر -

 

به هوا بلند شد ، توماژ  غشیرو برداشت ج يماژ کنار بره ، که تا قدم بعدتو يگفتو خواست که از جلو نویا باران

 ...بعدم آرووم پاچه شلوارو باال داد  ستهیمجبورش کرد که با دویسرش دادکش نباریا

 !!!داره  يزیمن ، خونر يخدا... 

 

 ... نمیبب نیتو ماش نینشده ، بش یچیه یگ ی، بعد م ونهیدختر د -

 ... شهیخونه ، خودش خوب م رمیخواد ، م ینم -

 راه بندازم ؟ دادیکه دوباره دادو ب يخوا ینم ن،یتوماش نیباران بش -
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مجبورش  دویکه تو دستش بود کش فشویکه توماژ ک نهیخواست عقب بش یم ن،یلنگون رفت سمت در ماش لنگ

 ... نهیکرد که بره و جلو بش

 

 ... امیبگمو ب ایبذار الاقل به برد -

 ...زنم  یه ، خودم االن بهش زنگ مالزم نکرد -

 

 ...  ادیو م ییجا هیتا  رهیرو گرفتو گفت که با باران م ایشماره برد توماژ

 ... گفتو تماسو قطع کرد  يهم که از نبود باران خوشحال بود باشه ا ایبرد

 

 :رو کرد بهشو گفت یعصب دیبارانو د يدرمانگاه و دکتر پا دنیرس یوقت

 

 پا ؟ نیبا ا يکار کرد ی،چ يایهم ن حاال یخواست یم -

 ...قسمتو نشونه گرفت  نیدرست هم شعوریآدم ب هیبعدم  د،یدکتر ، اونجا ضرب د يکوه آقا میرفته بود -

 ...اون دوخت يگفتو رو کرد به توماژو با نفرت چشماشو به چشما نویا

 

نفهمه  يزیکرده بود که توماژ چ يو بازر ویاون سنار یخورده بود و الک نیزم"پس واقعا! شد  یباورش نم توماژ

 ...همون ساق پارو نشونه گرفته بود  "قای؟ از شانس بدشم توماژ دق

 !حد؟ نیغرور تا ا یعنی! ...شد یباورش نم "واقعا

 یول! خودش  ایباشه  یدونست از دست اون عصبان یحالش جا اومد ، توماژ نم یکمیپاش تموم شدو  پانسمان

 ...جلو رفت غرورو کنار گذاشتو 

 

 ...دونستم  یخوام، نم یمعذرت م -

 ش؟یهست که تو بدون ایتو دن يزیچ یمطمئن -

 

 :کنار گذاشتو سرشو برد کنار گوش بارانو گفت تویادبو ترب توماژ
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 ... ونهی، دختره د يخر یلیخ -

 

 ... دستش  دونه دونه موهاشو بکنه وبذار کف نجایخواست هم یباران بلند شد ، دلش م ياز گوشا دود

 ...  دیخط و نشون بزرگ براش کش هیتو دلش  دوییهم سا يدندون هاشو رو باحرص

 :بهش انداختو بعدم رو به دکتر گفت یثینگاه خب توماژ

 

 تونم ببرمش ؟ یدکتر م -

 ... نیتر اقدام کن عیافتاد سر یاتفاق نیبه بعد اگه همچ نیاز ا یآره، ول -

 ...چشم  -

 

 ...کرد  یتو توماژ پشت سرش آرووم حرکت مرف یجلو تر م باران

 

 ... باران  -

 ... هان  -

 ...گما  یم -

 ...بگو  -

 ...کنه  ریشو بخ یخدا سوم ش،یاز دوم نمیگم ا یم -

 

 بامزه تر شده بود نگاه کرد  افشی،ق شیبه صورت توماژ که با خنده تودل برگشتو

 

 ... میبش خالیه جفتمون بکار برات اومد نداشته ، بهتر ک نیکنم ا یفکر م -

 ... یکن یجا م یب یلیبشم، تو هم خ الیخ یب "من که عمرا -

 ... نیکه به بنده دار یهمه لطف نیممون بابت ا "دست شما درد نکنه، واقعا -

 ...واجب شده "دایبه خصوص که امروز با اون دوتا خانم هم آشنا شدم، اومدنم شد ام،یب"حتما دیمن با -

 ؟یباره شر درست کندو يخوا یم -

 ... شه  یکنم، وگرنه خواب خوش بهم حروم م یتالف يطور هی دیباالخره با -
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 ... یکله خراب یلیخدا شفات بده ، خ -

 

 ... داد  رونیگفتو بعدم نفسشو پر صدا ب نویا توماژ

 ینوز مصر بود که مخونه ، توماژ بازم از باران خواست که راجع به اون کار فکر کنه ،اما باران ه دنیرس یوقت

 ... خواد اون کارو داشته باشه 

 

 ... میر یآماده باشم ، باهم م 7پس صبح ساعت  -

 ... باشه ، ممنون  -

 

عالمه  هیکردو اضطراب داشت ، اما به هر حال خوابش بردو  یبودو به فردا فکر م داریشب ب يها مهیتا ن باران

 ...دید شونیپر يهم خوابا

 ... چشم توماژ حاضر شد برقو از سر توماژ پروند  يجلو دیجد پیو آماده با اون تصبح حاضر یوقت یول

 

 

 ...زدو سالم داد  حیلبخند مل هی اره،یخودش ن يکرد به رو یسع ی، ول دینگاه توماژو د رییقشنگ تغ باران

 هی،  یشکخوشگل دور م نکیع هی دویکفش اسپرت سف هی،  رهیت یشلوار ل هیخوش دوخت و  یمانتو مشک هی

 يکه سرش بودو اون چهره چموشو ملوس کرده بود برا ياز همه مقنعه ا شتریب یول يدانشجو "بایتقر پیت

خواد با  یکرد سر کارم م یمشد انقدر عاقالنه رفتار کنه، توماژ فکر  یباورش نم "داشت، اصال تیتوماژ جذاب

 ...دو دل بود  یکمیلحاظ  نیاز ا ادویب یقبل يها پیهمون ت

 

 مقبول افتاد؟ -

 ؟ یچ -

 ...ظاهر بنده  -

 ؟  ياوهوم ، آماده ا -

 ...بله  -
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 !باران اضافه شده بود  اتیبه ادب تمیشاخ سبز شده بود، ادبو ترب"عمال گهیسرش د يرو توماژ

سوال  هیشد بازم با ذوق  یم میبراش تفه یدادو وقت یکردو توماژ با آرامش جواب م یراه مدام سوال م يتو

 ... دیپرس یم گهید

 :سرم رو کرد به توماژو گفت آخر

 

 ... گهید زیچ هیمنفرد  يآقا -

هم فکر  یوقت یول!منفردو خودش خبر نداشت يتا حاال شده بود آقا یاز ک! کرده بود رییتغ يادیز گهید نیا نه

 ...داد  یقرار نم وقت اونو با اسم مخاطب چیصدا نزده، در واقع ه کیتا حاال باران اونو به اسم کوچ دیکرد د

 از کجا در اومد؟ گهیمنفرد د يآقا -

 دیبشه رو ندارم، با قیتو رفتارم و حرفام دق یکس نکهیکار و حوصله ا طیخواستم بگم، اونجا مح یم نویهم -

از فردا  یدونستم ، ول یخوب نم رویبعدشم امروزو فقط به شما زحمت دادم چون مس م،یباهم حرف بزن هیمثل بق

 ...خوام براتون دردسر درست کنم  ینم ام،ییخودم م

تعجبو به  نایاز ا شتریحاضر بود ب یداشته باشه خوشحال بود که حت يکار هیتونست  یم نکهیاز ا يبه حد باران

 !قابل هضم بود ریغ یکمیتوماژ  يخوب برا یول ارهیچهره توماژ ب

 

 ... میکن یراجع به موضوع رفتو آمد صحبت م"حاال بعدا -

 ... ه باش -

 

 ينداشت، چند جا واسه کارآموز یرسم ي، تا حاال تجربه کار دیکش قینفس عم هیدم شرکت، باران  دنیرس

 ...دلشوره داشت  کمینگرفته بودو االن  يکدومو تا حاال جد چیرفته بود،اما ه

 .. .که کردن رفتن سمت اتاق توهان تا ورودشون رو اطالع بدن  يکار نیوارد شرکت شدنو اول باهم

 

 

 ...در زد  ستادویهماهنگ کردو پشت در ا یبا خانم کرم توماژ

 ...تو توماژ جان  ایب -
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 !توهان شوکش کرد  رهیسرشو باالآورد، نگاه خ یوقت یانداخت، ول ریپشت سرش وارد شد،سرشو ز باران

 ... ریسالم ، صبحتون بخ -

 !نشناختمت  ؟یسالم، خوب -

 حد؟ نیتا ا یعنی -

 ... ننیتعجب تکون دادو ازشون خواست که بشبا  يسر توهان

توماژ  یول!مهلکه خالص بشه  نیکنه تا ازا کاریچ دیدونست با یتوهان معذب بودونم رهیخ ينگاه ها ریز باران

 ...نجاتش داد عیسر

آمادس، حاال  "گه که کامال یدادم، م حیرو براشون توض یهمه چ د،یاز همکار جد نمیخوب توهان جان، ا -

 کجامشغول بشه ؟ دیبا

 دخترا؟ شیپ يبر يخوا یباران م -

 :کردو گفت یراحت بود، اخم يادیز ومد،یاز لحن کالم توهان خوشش ن"اصال باران

 ...  گهیاتاق د هیدم برم  یم حینه ممنون ، توهان خان، ترج -

 ست؟ین یفقط ،مشکل کیکوچ م،یکه کناراتاق کنفرانس هستو برات آماده کن یاون اتاق میتون یباشه ، خوب م -

 ؟  ینه چه مشکل -

مرتب  یکمی دیداره ، فقط چون بالاستفاده بوده با یآمادش کنن، همه چ عیگم سر یباشه، االن به بچه ها م -

 ...بشه ، تا اون موقع 

 

 :گفت نیربط بزنه واسه هم یب ياجازه نداد توهان حرفشو تموم کنه و حرفا توماژ

 

 ... نهیبب طویبچه ها هم آشنا بشه و مح هیبرم تا با بق ینن ، من خانم بردبارو ماتاقو آماده ک انیخوب تا م -

موردم  یداره ب تیباران حساس يتوماژرو نکهیحدسش در مورد ا دینگاه خاص به توماژ انداختو فهم هی توهان

 ... ستین

 ...کنم  ی، پس خبرتون م یلیهر طور ما -

 

 چشماشو بازو بسته کرد دویکش قیعمنفس  هیاومدن باران  رونیاتاق که ب از
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 ...ممنون  -

 خواهش ، اما از چه بابت ؟ -

 ... يخالصم کرد نکهیاز ا -

 ...بهش رو نده  ادیدر کل ز یول شهیم یمیزود صم یکمی یول شناسمش،یم ست،ین يتوهان پسر بد -

 ... مونه  یم ادمی -

 

  

 

رفت ، تا  یم هیخوش وبش، سراغ بق یکمیشدو بعد  یمآشنا  گهید يرفتو با بچه ها یپشت سر توماژ م باران

 ...به اتاق دخترا  دیرس

 وایکرد، ش یتوماژ اونو به دخترا معرف! جو عوض شد  يوارد شدن،بعد ورود باران انگار قهیدو دق یکیبعد  درزدنو

رفتارشون بهتر  یکمیسوگل و آهو  یروح دادن ،ول یسالم ب هیو طناز اخماشو نو تو هم کردنو مثل دفعه قبل 

 ...کردن  یبود و از اومدن باران ابراز خوشحال

 

 دیرو کرد به بارانو پرس يلحن سرد هیبا  طناز

 

 خانم بردبار ؟ یمون یم نجایهم -

 ...که کنار اتاق کنفرانس هستوبرام آماده کنن ینه ، قرار شد اتاق -

 ...اوهوم  -

 

 ... گرفتم  یجور موگرنه حالتو بد  یستین نجایکه ا يشانس آورد... 

 

 :و دم گوشش گفت وایرو کرد به ش بعدش

 

 ...بهش رو نده  ادیحواست باشه ها ز وایش -
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 ...باشه بابا  -

 

دوست نداشت روزشو با  "زود نگاهشو گرفت، اصال یاون دوتا ول یدر گوش يصحبتها یدپینگاهش چرخ باران

 ...اونا خراب کنه  يفکر کردن به حرفا

 کرد  جشونیپ یق موندن که کرمتو اون اتا یکمی

و قرمز داشت ، رنگ تند اتاق توجه بارانو جلب کردو باعث  ينقره ا واریاتاق کوچولو که درو د هیآماده بود،  اتاق

 ...اول کار عاشق اتاقش بشه  نیشد هم

 

ر واقع براش گذاشته بودنو د دمیجد ستمیس هیزده بودن،  یو ظروف سفال یمیعکس چند تا شهر قد وارید به

 ...باران بود يبرا نیدلنش طیمح هی يایمح یهمه چ

بهش دادو روال کارو  حاتیتوض يسر هینشست، توهان  ستمشیهمه به خصوص توهان تشکر کردو پشت س از

بکنه ، فقط  يکار ستیآشنا بشه ، الزم ن نجایبا ا ادی یدوروز که م یکیبراش گفت، آخر سرم گفت تا  یکل

 ... که داره خوب آشنا بشه  یشرکتو هدف تیداد تا با شخص شرکتو بهش يرزومه کار

 

 ...رفتنو سفارشات الزمو بهش کرد تنهاش گذاشت  هیتوهان و بق نکهیبعد ا وماژم

 

 ... مشغول شده خوشحال  نجایا نکهیتا چه حد از ا دیتو اتاق تنها شد ، تازه فهم یوقت

عکس دورنما از  هیبودو درآوردو بعدم  زیعز ایدن هیشو که براش قد  یخرس ياز همه عروسک کوچولو اول

رو اون  یبیعج تیگذاشت، خودکار خاص خودشم درآورد ، حساس زیم يشمال گرفته بودو رو هیخودش که تو

 ...کرد یمارك واسه نوشتن استفاده م نیاومد از هم یم ادشی یداشتو از وقت

  یم يا گهید زیدادو سراغ چ یم دهیعق رییکرد سخت تغ یعادت م يزیداشت که اگه به چ یتیشخص "کال

 ... حاد بود  دیموضوع شد رشیدر مورد لوازم التحر یول رفت

 

عکس  هی،اونو برداشتو به جاش  نهیباز کردو اول از همه رفت سراغ اون عکس مسخره پشت زم ستمشویس

 ... رو گذاشت  یقشنگ از سور فلک
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دوباره مشغول بر انداز اتاقش شد،  دویکش گهید قیس عمنف هیهاش راحت شد  تیاز بابت حساس الشیخ یوقت

 ...بابتم راحت شد نیاز ا الشیبود، خ زیخوبو تم یدور تا دور اتاقو نگاه کرد، همه چ ستاد،یسر جاش ا

 

 ... شرکت  يرفت سراغ رزومه کار بعد

 

 ... فرشو هم داشت  کاال ها مثل يسر هیکه طبق اساسنامه ،شرکت حق واردات و صادرات  یقاتیشرکت تحق هی

 

تو ذهنش  قهیعت اءیرو راجع به کشف اش شیکرد اطالعات حقوق یشرکت خوشش اومدو سع يکار نهیزم از

 ...تو ذهنش نبود  يقو نهیشیپ ادیز یمرور کنه، ول

 ... رهینت بزنه و ازاون کمک بگ يتو یچرخ هیکرد  یسع ستمشویبرگشت سر س دوباره

 يسر هیلوازم کم داره و  يسر هیکه  دیرس جهینت نیبده خوب فکر کردو بعد به اانجام  دیکه با يمورد کار در

که توهان گفته گزارش روزانه شو  یکارتابل يکردو گذاشت تو ستیکنه، اونارو ل هیته دیهم با یکتاب حقوق

 ...داخل اون بذاره 

 

 12 کیساعتش انداخت، نزدبه  یشد، نگاه یبعد از ظهر بودو نهارم همونجا سرو م 4شرکت تا  يکار ساعت

 !تعجب داشت يبراش جا نیآبم نخورده بودو ا وانیل هی یبودو موقع نهار، دلش ضعف رفت، از صبح حت

 یم يجور هی ابشیآس شهیتو دهنش بذاره و در واقع هم يزیچ هیبار  هی یعادت داشت ساعت "معموال چون

 ...  دیجنب

 ...زدن  چه کار بکنه که در دینهار با يبود برا مونده

 

 ... دیبله بفرمائ -

 ره ؟ یم شیاوضاع خوب پ ل؟یخانم وک يچطور -

 ؟ یشکل نیقشنگ ، خوشم اومدازش ، اتاق تو هم ا یلیاتاق خ نی، ا یاوهوم ، عال -

 ...روده بزرگرو خورد  کهینهار که روده کوچ می، حاال پاشو بر ینیبرمت اتاقم ، اونجارو هم بب ینه، بعد نهار م -
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اونجا، همه بچه ها  دنیرس یبود، وقت نیطبقه پائ يخوشحال شدو پشت سر توماژ راه افتاد، سالن غذا خور نبارا

 ... شدن  یم ينفر 25 ای 24 "بایجمع بودن، تقر

 

 زیم هیاومدن،  ینهار م يبرا یوقت"نشست، معموال يکنار یصندل يو خودشم رو دیرو عقب کش یصندل توماژ

 ...کرد ینشستنو انتخاب م یسرش م نفره که بهزادو دخترا 8

 "بهش دست داد، اصال یحس خفگ دیکار توماژو د نیا یبارانم به اون جمع اضافه شده بود،طناز وقت حاال

 ... غذا بخوره  زیم هیدوست نداشت با باران سر 

 

 

 

 یبگیغروقت بود باهاش  یلیکه خ یرو با خودش داشت ، حس خوب یحس خوب هیباران  يبرا ياول کار روز

تعارف کرد ، اما باالخره  کمیتوماژ اصرار کرد که با اون برگرده ، اول  يکرد، اون روز بعداز ساعت کار یم

 ... بره و برگرده  ییبه خودش قول داد از فردا تنها یشد ول یراض

 ... در زد  دیکه سع کردیاتاقش نشسته بودو به رفتار بچه ها فکر م تو

 

 بود ؟ باران ؟ کار چطور یخوب -

 ... نگاه کرد دیسع يزل زد به چشما خیگلوله  هی مثل

 ...بهتر بود  یلیخ یخونه لعنت نیاز ا یعنیخوب بود،  -

 ... دوباره ته دلش گس شد  دیسع

 باران ؟  یکن یم ينطوریچرا ا -

 ...حرفا خراب کنم  نیخوام روز خوبمو با ا ی؟ نم یساکت باش شهیم -

 ...رم  ی، باشه مدختر  یهست يا نهیک یلیخ -

 

پاش بودو باشتاب به سمت در پرتاب  يکه جلو یروفرش ییرفتو پشت بندش باران دمپا رونیاز اتاق ب دیسع

 ...کرد  یخال قیدمو بازدم عم هیکردو حرصشو با 
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کردو  ینم يکار عدیوقت واسه مرتب کردن اتاق س چیه ا،یبعدم رفت سمت اتاق برد دویبه اتاقش رس یکمی

 یحس ب نیاز ا شتریب ایخواست برد یکرد، دلش نم یفرق م ایکرد ، اما برد یم زیاتاقشو تم شهیهم اون خودش

 ... رو تجربه کنه  يمادر

 

داده بود  ادشیبودو  ریسخت گ يادیمورد ز نینبود، چون باران تو ا يپسر شلخته ا یلیخ ا،یسمت اتاق برد رفت

 ... خواست  یخانومانه رو به هر حال م یاساس يکار زیمت هیخودش به اتاقش برسه ، اما خوب  يحد هیتا 

کتاباش تو قفسه کتاباو  ،يریکرد، بعدم رفت سراغ گرد گ زیهمه جارو تم یرو روشن کردو حساب یبرق جارو

 ...گشت به تختش یبر م ینظم یب تیشده بود، اما نها دهیصاف و مرتب چ

 ...که  یمرتب بود، دست برد سمت رو تختهم نا  یلباس روش افتاده بودو رو تخت کهیتا ت چند

 

 ؟  یکن یم کاریتو تو اتاق من چ -

 اخمش شوکه شد  دنیو د ایپر استرس برد يصدا دنیشن از

 !!!کرد یبر خورد م ينطوریا اینداشت که برد یبود، تازگ ششیهم کار

 :گفت یلحت آرووم با

 ...کنم  یم زیدارم تم یچیه -

 ...الزم نکرده، بدش بمن  -

 

چشم بهم زدن جمع کردو  هیرو از دست باران گرفتو تو دستش مچاله کرد، بعدم همه لباساشو تو  یرو تخت ایبرد

 ...گوشه تخت انداخت 

 ... کرد  یهنوز شک زده داشت نگاهش م باران

 

 !؟ یچش شده پسر روان يدفعه ا هی نیا... 

 

 ؟  یکنیم ينطوریچرا ا ا،یخوام بشورمشون برد یم -
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سرش  دویبا شتاب اونارو از دستش کش نباریا ایو لباسا که برد یگفتو دست برد دوباره سمت رو تخت نویا باران

 ...زد  ادیفر

 ...زود باش ...  رونیگم دست نزن ؟برو ب یمگه بهت نم -

 

 هی، درست شده بود شب دیشد، حسشو فهم رهیخ دیلرز یکه سرخ شده بودو چشماش که م ایبه چهره برد باران

 ...نباشه  "اصال يدیخواست که سع یداشت آروومش کنه و اون م یسع دیکه سع یی، اون وقتا خودش

 

 ایدن هیانگار  ییهوی! تونست خوب درك کنه  یرو نم ایبرد رییتغ نهمهیعلت ا رون،یانداختو رفت ب ریز سرشو

 ...ازش فاصله گرفته بود 

 یمتنفر شد ، حمله برد سمت اتقاش ، ب دیاز سع هشیاز هم شتریسوختو ب ایدلش به حال برد شهیاز هم شتریب

 ... دیکوب واریاجازه درو باز کردو درو به د

 

 ...روش بود  يصحنه وحشتناك چندش آور جلو هی

 

 هیهاش که هنوز  ییتخت تنها يمرد مچاله شده رو هیاز مشروب و  یپر و خال شهیاتاق پر از دود، چند تا ش هی

 ... کرد یم ییش خودنماانگشتا نیتموم ب مهین گاریس

 یم دكیکه از پدر بودن فقط اسمشو  ینفرت دوباره قلبشو پر کرد، نفرت از کس اهیگرفت، حس س بغضش

 ...دیکش

 

لکه ننگ بود،  هیالگو بودن،  يکه به جا يفقط خودشو خودشو خوش براش مهم بود، مرد ایکه تو دن يمرد از

 ینباشه ثمره اون زندگ ادشی "فرو بره و اصال دهیسه خودش تنکه وا يا لهیبود فقط تو پ ادگرفتهیکه  يمرد

 ...ره  یکرده داره از دست م يهمه سال واسه از دست دادنش عذادار نیکه ا

 

اون  گهیشد، د یبراش تموم م ایدن گهید دکهید یباباشو غرق کثافت م د؟اگهیدیاون صحنه رو م ایبرد اگه

 یشد منعش م فیاز کث ي؟ چطور يبه چه پشتوانه ا ی؟به چه حقرو خوب نگه داره  ایتونست برد یم يچطور

 ... مثل اون داشت  ییبابا یکرد وقت
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شد  یشد م یم یبه درك ، هرچ!خواست بشه آخرش  یم یچ ا،یهمه دن الیخ یشد، ب یهمه چ الیخ یب

 ...بار هی ونیبار ش هیمرگ  گه،ید

 

 رونیاز خونه ب ایبه نکبت رفته رو نگه داره، فوقش  یندگز نیرفت تا ا یدوال دوال و دست به عصا راه م یک تا

 نبود ، بود؟؟؟ یکه رنگ یاهیباالتر از س گهیکرد، د یاون ترکشون م نکهیا ایانداختش ،  یم

 

 

 

 

 

   

 

کرده شو که داشت اونو تو  زیبود که دختر عز نینداشت ، مهم ا یفرق یستین ای یغرق بود، غرق مست دیسع

 ...  دیند دویدیحالت م نیبدتر

 

 !شهیم یفکر کنه بعدش چ نکهی، بدون ا یبدونه ترس ، بدون نگران نباریبرد سمتش ، ا ورشی

 دویسرخ کش شهیپر بودو برداشت ، بعدم ته زورشو به رخ اون ش مهیشراب سرخو که ن يها شهیاز ش یکی

 ...دیتخت سع يباال دشیکوب

 ... کرد  یم یمرده متحرك رو براش تداع هیت که نگاه چشماشو باز کردو مات نگاهش کرد ، انقدر ما دیسع

 

 ؟ یکن یم کاریچ نجایا يدار -

 ... دیکش ینعره م دیکم بود با ادیبلند بود که خودشو هم شوك زده کرد، اما فر يبه حد صداش

 هان ؟ میهات باش يقرار شاهد کثافت کار یتا ک ؟یکن یم کاریچ يگم دار یم -

 

 ... طعم خون گرفته  حس کرد ته گلوش نباریا

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ١٨٠ 

 ...خدا  ي؟ ا یگ ینم یچی؟ چرا ه یچرا ساکت -

 

 ...کرد یمات نگاهش م نطوریاما هم دیسع

 ... کرد یم یرو خال شیدقو دل دینبود با یکاف ادیفر

 

 ...رنگو وارنگ  يها شهیحمله برد سمت ش دوباره

 شتریشد هر لحظه حالشو ب یم کهیخورد و هزار ت یم نیکه زم یرنگ يها شهیشکستن ش کیش يصدا

 ... کرد  یدگرگون م

 

 ! براش مونده بود ؟ ی؟ مگه جون یبا تموم وجودش ، چقدر صبر آخه ؟ تا ک د،یبازم نعره کش باران

 ؟  یزن یبگو ، چرا حرف نم يزیچ هی... یبا توام، با تو ام لعنت -

 

حقو  نیبکنه ؟ مگه ا یاعتراض تونست یبزنه ؟ مگه م یتونست حرف یمگه م! چارهیداشت بگه اون ب یچ

 داشت؟ 

 !بودن جفتشون  چارهیچه ب...  يو دردبه در هیبود ازعرق و گر سیجفتشون خ صورت

 

دائم الخمر،  هیشکسته رو برداشت و تو مشتش گرفت، حرکتاش شده بود مثل  يها شهیاز ش یکیسر  باران

 ...دیکش ینشون مرفتو خطو  یطرفو اون طرف م نیزد و به ا یوار عربده م ونهید

 نهیداخلو بب ادیجرات نداشت ب یتر ازهمه ،حت چارهیبود، ب ستادهیلرزون ا يگوشه با پاها هیبودو  دهیترس ایبرد

 ... زنهیزار م ينطوریخواهرش داره ا یواسه چ

 

 ...دم  یزنم، قول شرف م یبه خدا قسم رگمو م یمنو ،اگه حرف نزن نیبب -

 ...بود  نیسنگ يادیبودو عکس العمل براش ز يلت بدحا هیتو  دیلرز یچونش م دیسع

 باران ؟ يشد ونهید -

 هان؟  ي؟ مگه شک دار يمگه شک دار... آره ... آره ...آره  -
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 !!!بخوره  يدرد هیبه  دیحس رو پاش بلند شد، نا نداشت، اما بلند شد ، بلندشد شا یب دیسع

 ...  دیو نشون کشسمت باران ، باران عقب گرد کردو بازم براش خط رفت

داره  دیخون رو خوب حس کرد و تازه فهم یسیخ دویپوستش کش يدستش بودو رو يکه تو يا شهیسرش باران

 ... دیرو از دستش قاپ شهیباران استفاده کردو ش یحواس پرت نیاز ا دی، سع کنهیم کاریچ

 

 ... افته  یچشمم به چشمت ب گهیخوام د یخوام خودمو بکشم ، نم یم... گم بدش به من  یبدش به من، م -

 ...کنم  یباران خواهش م -

هرزه چشم تو چشم  هیلجن مال شده رو که قراره هر لحظه با  یزندگ نیخوام، من ا ینم ایخدا... خوام  ینم -

 ...خوام  یبشمو نم

 

رو  چارهیبود صورت اون دختر ب نیدستشو باالبردو با همون ته مونده زورش که بازم واسه باران سنگ دیسع

 ...نشونه رفت 

 

نداشت، اما حاال اگه قدرتشو  نکارویبود جرات ا نیاگه قبل از ا دیبه تمام معنا ، شا یوحش هیشد  یوحش باران

 ... کرد  یجونش خفه م یب يدستا نیبا هم دویداشت سع

، اما درد  دیبکو دیتف انداخت به صورتش، بعدم همه قدرتشو جمع کرد و به سرو صورت سع هیبرد سمتشو  حمله

 !کجا دیسع يباران کجا و درد ضربه ها يضربه ها

 

 از جون من؟ يخوا یم ی؟ چ هیحرف حساب تو چ "هان؟ اصال یکن یم یچه غلط يدار -

 ...دونم چقدر یانقدر که نم... یشرف یب یلی؟ خ هیهان حرف من چ ه؟یحرف من چ -

 ... درو باز کرد  دویپر باران

 ! ؟ شینیب یب نگاهش کن ، مخو... پسرو نگاه  نیا -

 

 ... پر از نفرت  ينگاهش کرد، با چشما دیسع

 ... وقت پدر نبود  چیکه ه ياز ترس پدر... از ترس  سی، خ سیخ سیبود، خ سیخ نیاز کمر به پائ چارهیب پسر
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رت تو نف یدستشو گرفتو هرچ ایممکن بود ، رفت سمت برد زیچ نیتر ابیبودو نفس براش نا دهیبر گهید باران

 :تو صداشو گفت ختیدلش داشت ر

 

حق  ی؟ من به درك ، من به جهنم، ول نیهم یاز زندگ نیحق ا "واقعا ؟ي؟ خوب نگاهش کرد شیدیخوب د -

 ...  یآشغال باهاش رفتار کن هیمثل  ي؟ حق ندار یفهم یم ،یرفتار کن يطور نیا نیبا ا يندار

 

وقت حس  چیکرد، ه یدو به چهره بچه هاش نگاه مز یشده بودو نفس نفس م قیعم شیشونیپ نیچ دیسع

شد اما  یاز خودش متنفر م یوقتا حت ی، اونقدر که بعض ادیز یلیبهشون نداشت، بارانو دوست داشت، خ يپدر

 !!!ایبرد

 

تازه به نظرش اون  چیه!بهش نداشت که  یحس چیشو داشت، ه یشوم زندگ يبراش حکم نانوشته ها ایبرد

 !قلبش رو هم نداشت يتو یحت ایخونه تو اون اتاق  نیرو تو ا یحق زندگ

 

 يمونده بودو نخواستو باور نکرد، چون حس کرد بو ادگاریکه ازش به  ییزایوقت بعد رفتن تارا ، چ جیه دیسع

  ادیز یلیسوم شخص، اما باران فرق داشت ، خ هی يده، بو یم انتیخ

 

سالش  21بود، دانشجو بودن هر دوشون ، سال دوم، تازه کس موافق ن چیکم بود که با تارا ازدواج کرد، ه سنش

 ...و سوزنده  یشیعشق آت هینداشت ، عاشقش شده بود ،  شتریسال ب 20بودو تارا هم 

گفت  یم دی، سع دنیهمه فهم دهیبود که به چند ماه نرس ادیبا خبر نبود اما انقدر فوران عشقشون ز یکس اول

 ...میکن یار متارا با هم فر يخواستگار نیاگه نر

 

بدون  بیشهر غر يدخترشون تو نکهیا دنیخوانوادش فهم يبود ، اهل تهران نبودو برا همانیم يدانشجو تارا

که اگه جواب  دیدوراز انتظار بود ،اما تارا هم خط و نشون کش يادیاونا خبر داشته باشن عاشق شده ز نکهیا

 ...کنه  یفرار م باهاش نکهیا ایکنه  یم یخودکش ایندن  دیمثبت به سع

شدنو اونارو به حال خودشون  نیشون به عقد هم در اومدن، خوانواده ها باهاشون سر سنگ ییماه بعد آشنا 6

 ...گذاشتن 
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قشنگ ،  يشون اولش سخت بود اما پر بود از حسا یزندگ... مثل عسل  نیریبود، ش نیریاونا ش يبرا یزندگ اما

 یزندگ نیخوانواده کم در آمد بزرگ شده بود ،واسه هم هیما تارا نه، اون تو تو نازو نعمت بزرگ شده بود، ا دیسع

 ...نداشت  یضاعترا يزیبراش سخت نبودو به چ تیتو اون وضع دیکردن با سع

 

 یخودش همه مشکالتو تحمل م يهمپا يتارا چطور دید یم یروز به روز وقت دیاخالقشم باعث شد سع نیهم

 ... عاشقش بشه  شتریکنه ب

شد  دنیرس ینفر م 10که تعداد مهموناش به زور به  يدر کار نبود، همون عقد محضر یعروس ای یزدواجا

 ...اونا  یشروع زندگ

 

داد  دیشو به سع يتارا خبر باردار نکهیترم شده بود ، تا ا يجد گهیبودو حاال د يشون قبل از عقد هم جد رابظه

 ...  دهیشن ایه تو دنک يخبر نیتر نیریکرد ش یحس م دیکه سع يخبر...

 

 چیسال بود، خودش هنوز بچه بود ، کم تجربه و بدون ه 22اونو دخترش فقط  یاومد ، فاصله سن ایبه دن باران

 دنویبوس دنویپدر بودن فقط به آغوش کش دیوقت نفهم چیه ی، ول ادیهم ز یلی، دوستش داشت خ يحس پدر

 ! داره  ازین یاز همه چ شتریو پشت بودن اون ب تیدخترش به حما دیوقت نفهم چی، ه ستینوازش کردن ن

 

 نیریش یزندگ هیتونست کفاف  یبود بد نبودو م دیدور پدر سع ياز استادا که از دوستا یکیبه لطف  یمال اوضاع

 يداشت رو گهید ایهاش دل دو تا شونو برده بود، دن یزبون نیرینفره رو بده ، باران بزرگ شده بودو با ش 3

 اهویباره س هیها  ینیریها و ش یقشنگ نیا همه اهیس شنهادیبا اون پ نکهیداد، تا ا یاونا نشون م خوشش رو به

 ...تلخ شد 

 

 !یشرکت خصوص هی ياز استادا واسه کار تارا تو گهید یکی يکار شنهادیپ

دوتا  نینه اشد تا نه تارا نه خودش  یمجاب شد، اما کاش نم دیاصرار تارا رو د یاول مخالف بود،اماوقت دیسع

 ...شدن  یطفل معصوم نابود نم
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 !شده بود انگار یخوب بود، عال یهمه چ اولش

 

آورد خونه و خرج  یکرد م یکار م یتارا هر چ لیکم کم کدر شد، اوا اورد،یدووم ن یصورت ياون روزا ادیز اما

م کم کم همه همون شخص سو یدم گوش يهم شده بود ، اما صحبت ها یشون تازه نمک یکرد ، زندگ یم

 ...رو عوض کرد  یچ

 

 ... يشهر رونیب تی، مامور يتارا مثل قبل باهاش رو راست نبود، مدام جلسه داشت ، اضافه کار گهید

ترس گس ، به تاراگفت، تارا اول طفره  هیاز اون شخص سوم ،  دیترس دیسع د،یرس یباران نم دویبه سع گهیذ

 ... رفت ، اما بعدش طفره هم نرفت  یم

 

کرد دوباره  یتموم بمونه، سع مهین ينطوریسوخت، دوست نداشت هم یم یزندگ نیدلش به حال ا دیسع ماا

 ... دیکنه، باهاش خواب ایقطع شده رو اح "شد کامال یم یماه 6 کیرابطه شون که نزد

 هید، کر يشتریکرد، توجه ب يشتریبهش محبت ب اد،یب ادشی یقشنگ دوران عاشق يتا دوباره اون حسا دیخواب

 ... کم گرم شد  هیمدت اوضاع بهتر شد، تارا 

 

ذاشت  یخوشحال شد، دوباره تارا شد گل سر سبد خونش، نم ایدن هی دیدوباره اونو شن يخبر باردار یوقت یحت

 ...  کردیخواست فراهم م یم یبزنه ، هرچ دیسف اهویدست به س

 

 ... شبونه سوزونده بودنش  شیبد زندگ يهمه اتفاق هابود،  زاریچقدر از شب ب...  اهیس یشب لعنت...اون شب  تا

 

 

کرد بهش پرو بال نده، ذهنشو منحرف کرد، دلشو خوش  یشک که ته دلش رو لرزوند ، اما سع هی..کرد  شک

به اون موجود  یحس چیاومد حس کرد ، ه ایبه دن ایبرد یراه بود، اما وقت يکه تو يکرد به دخترش و پسر

 ...کوچولو نداره 

 

 ... هم بود یبرجسته ، گندم ي،گردو سر باال ،با لبو گونه ها یعسل يخودش بود ،چشما هیشب ارانب
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 ...رنگ، شکش قلقلکش داد  یشیم دهیکش يبا چشما د،یسف يادیبود، ز دیسف ایبرد اما

 

 ست؟یمن ن هیچرا شب نیتارا ا -

 مگه قراره جفت بچه ها به تو برن ؟!  دیوا سع -

 ... آخه  دیسف يادیز -

 داره ؟ یخوب چه اشکال -

 !!!اشکال که نداره ، اما  -

 ؟ حالت خوبه ؟ دیسع یگ یم یچ -

 

 ... داد  یعذابش م يکردو خودخور یبود نگاه م دیکه مثل پنبه سف ییبا بهت به بچه کوچولو دیسع

 !گهیم یچ قیدق دیاونقدر آرووم که خودشم نفهم... آرووم ...لب زمزمه کرد  ریز

 

 ...  ستیتوهم ن هیآخه شب -

 ...کرد  یشکشو تو ذهنش خط خط فکرشو

 

 از کجا اومد؟  گهیفکر مسخره د نیلعنت به من ، ا... 

 

 نهی، دوست نداشت س شدیحالش دگرگون م دید ی، اما هر بار اون بچه رو م یمدت طوالن هیلعنت کرد  خودشو

 . ..بود زاریمنظره ب نیاز ا "دایبخوره، شد ریو ش رهیتارارو بگ

شد که نتونه اون  یم يزیچ هیهر بار  یاز ذهنش بره ، ول فیشک کث نیرفت تا ا یبا خودش کلنجار م یه

 ...حس احمقانه رو فراموش کنه 

 

 دیگفت ،سع دیسع يشغلش رو برا رییشب تارا اومد خونه ومسئله تغ هیاحواالت گذشت و  نیبا هم یمدت هی

 ... بده اما  انیها پا یتونست به همه اون بددل یموضوع م نیا دی، شا ارهی یکرد داره بال در م یحس م
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اما ! هیوسط چ نیدونست گناه اون ا یشد، نم قیکرد دق ینگاه م یترس پنهون هیکه با  ایبه چهره برد بازم

 ... دوستش نداشت 

 

 ...اتاقو لرزوند  وارهیکردو د یتو اتاقشو همه درداشو سر اون در بدبخت خال برگشت

 

بازم  دی، سع شدیوضعو نداشت، داشت خفه م نیفرستاد، تحمل ا یلعنت م دیکردوبه سع یم هیگر یعصب باران

 يبود هوا اهیخواست، چقدر س یتازه م يکرد، دلش هوا یرو خال دونیکاراش م نیواسه ا یحیتوض چیبدون ه

 ... خونه  نیا

 

نفس بکشه ، در رو باز  گهیتونست بدون هوا د ی، انقدر هق زده بودکه نم اشییکننون پناه برد به بوم تنها هیگر

 ... دیکش قینفس عم هیکه کرد چشماشو بستو  يکار نیکردواول

 ... داده  يطور نیا اشوییو تنها یکس یچشماشو باز کرد حس کرد خدا جواب همه ب یوقت اما

 

 . ..کرد  یم یوقفه طولو عرض بومو ط یشلوارش بودو ب بیجوون مضطرب که دستاش تو ج هی

 :گفت يبلند ينگاهشو حس کرده بود انگار، اومد سمتشو با صدا ینیبرگشت ، سنگ توماژ

 

 شده باز ؟ یچ -

 

اون بود ، حاال اونم مثل همه ،طلبکار داشت  شینداشت، تنها دلخوش "اصال گهیرو د یکی نیتحمل ا باران

 ...کرد یبازخواستش م

 

 ...بودن  يقو ینو الککرد يهمه رل باز نیکم آورد، خسته بود از ا نفس

 ... زار زدنم نداشت  ينا گهید ینشستو زار زد، حت نیزم يرو دوزانو

 

 ...باران زانو زد  يبه هدف زده بود ، اونم جلو یقلبش تکون خورد، باز اشتباه توماژ

 ...خستش گذاشته بود يزانو ها يباران که رو يبرد سمت دستا دستشو
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 ...باران  -

 ...بهم دست نزن ... یبهم دست نزن عوض -

 

 ... دیدستشو با نفرت پس کش باران

 

 دوباره چه مرگته تو؟  -

 

 ...  دیبازم نعره کش ادیو فر هیدورگه از گر يهمون صدا با

 

 ؟  یکن ی؟چرا ازم باز خواست م ی؟ هان به چه حق یزن یسرم داد م یبه چه حق -

باران،  دمیشن یمنتظرتم ؟صداتو داشتم م نجایدر وقت اچق یدون ی، حاال آرووم باش ، م دیآرووم باش ، ببخش -

 نگرانت نشم ؟ يتوقع دار يچطور

 

خواست توماژ انقدر  یسوزوند، دلش نم یشدو قلب بارانو م یم شتریگفت انگار ن یکه توماژ م يکلمه ا هر

ت زود پر باشه، دوست نداشت کنارش باشه، تاب نداشت نگرانش باشه ، آخه قلبش فضا کم داش کیبهش نزد

 ...شد یم ریجو گ يزود شد،یم

 

 ...نگرانش باشه  نکهیخواست بهش محبت کنه ، متنفر بود از ا ینم دلش

 ... شد تو صورتش  براق

 

 ؟ یخوام نگرانم باش یخوام ؟ دوست ندارم حواست بهم باشه، نم ینم یفهم یم..خوام  ینم -

 

 ...  دیترس شتریحالش بدترشد ، ب... طرز نگاه  نیز اگرفت ا شیخمارو مظلوم نگاهش کرد،باران دلش آت توماژ

دلواپسش  گهیکرد که ازش متنفر بشه، که د یم يکار دیروندش با یاز خودش م دیبرد سمتش ، با ورشی

 ...نگرانش نشه  گهینباشه ، که د
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نفرم که ؟ ازت مت یفهم یم ادی یازت بدم م... خوام  یرو نم يترحمو دلسوز نیخوام، من ا ینم یلعنت -

 هست،  یحواست به همه چ ينشون بد يخوا یم شهی، که هم ياریخوبو در م يآدما يادا شهیهم

 ...خوره  ی، حالم ازت بهم م زارمیازت ب ینفرت دارم، لعنت یکش یتو به رخم م يمرد شهیهم نکهیازا

 

شد ،  کشینزد "د ، کامالبو ستادهیصدا با همون طرز نگاه ا یاومد ، اما توماژ ب یگفتو جلو م یم ينطوریهم

 ... بد  یلیبد بود، خ نیباران نگاهش کرد، چشماش پر تمنا بود، به نظر باران ا

 

نبود ، دستاشو  یکرد ،حرف کاف یم یخودشو خال دیشد باز ، با یم یشد، داشت لعنت یاوضاع خراب م داشت

 ...ت فرستاد پهن توماژ ، مشت زدو ناله کردو لعن نهیبه س دیمحابا کوب یمشت کردو ب

 

کرد،  یم ونشینبود اماواسه قلبش چرا، ضربه ها داشت د يزیجونش واسه تن توماژ چ یدست ب يها ضربه

 ... باران  یگ ونهیامامسخ شده بود، مسخ د

 

؟ چرا ؟ چرا  یش ی؟ چرا ازم متنفر نم شهی؟ چرا تب نگاهت داغتر م یگ ینم یچی؟ چرا ه یلعنت يستادیچرا ا... 

 ... 

 

رو که زد دستاش  یمشت نی، آخر اوردیطاقت ن گهیشو کم کرد ، د ياریتن توماژ هوش یباز ، اما داغ دیکوب مشت

اما بازم دلش  د،یشن یرو م نهیتوماژ ثابت شد ، کوبش تند قلب صاحب اون س نهیس ياز نوك انگشت تا آرنج رو

 ...خواست بشنوه یم

مردونه  نهیتونه بهش کمک کنه س یکه االن م يزیا چکرد تنه یقرار داشتو حس م یعصب دیحالت شد هی تو

 ...باال رفته بود ، دستاش سست شدو کنار تنش افتاد تینها یضربان قلب خودشم ب...اونه 

 

 ... مشامش  ریگوشش ، عطر تنش ز ریاون بود ، ضربان قلبش ز نهیس يسرش رو حاال

 ... دیبر یداشت وگرنه م اجیاون گرما احتخواست بشه بذار بشه، االن فقط به  یم یبست ، هر چ چشماشو
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از  یتموم بشه، حال خودشم دست کم نیریش ينطوریا ینگران نیتوقع نداشت ا "نفسش گرفت، اصال توماژ

 ! یباران نداشت، تو مخمصه بود انگار، اما عجب مخمصه پر التهاب

 

 ...قرار نگرفته بود  یطیشرا نیتا حاال تو همچ! کار کنه یدونست چ ینم

 یلیخ نویپناه تنها، لذت ببره ، ا یب هیبود که حق نداره از پناه دادن به  نیدونست ا یرو که خوب م يزیچ اما

 ...دونست یخوب م

 

  

 

داغ توماژ دوباره  يبا صدا نکهی، تا ا ختیریم نیفرو رفته بودو اشکاش ناخودآگاه پائ یقیتو خلسه عم باران

 ...شد  اریهوش

 

 ؟يباران بهتر -

 

تموم  جانیاز حس توام با خجالتو آرامشو ه یفیلرزش خف هیکرده ،  کاریچ دیباال آوردو تازه انگار فهم سرشو

چشم بهم  هی د،تویجز فرار به ذهنش نرس يرفع و روجوع اون افتضاح فکر يبدنشو پر کرد،اما اون لحظه برا

 ...کرد  یتوماژ دور شدو صحنه رو خال يچشما يزدن از جلو

 

فکر  یشد ب یتو لحظه آخر که باران داشت وارد خونه م نکهیکرد ، تا ا ینگاهش م رهیخ نطوریهم توماژهنوز

 :گفت

 

 ... ایباران ، اگه حالت خوب نبود فردا ن -

 

 ...نگفتو رفت  يزیچ باران

حس  هیبه آسمون بلند کرد، شرمنده نبود به جاش ته دلش  يدادو سر رونینفس حبس شدشو پر صدا ب توماژ

 ...لونه کرد  ینیریش
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 ...رفت توفکر  ی، دل موندن تو اتاقشو نداشت ، م نیپائ رفت

نور کم چراغ خواب اتاقش سر  ریز انیدرو آرووم باز کرد ، ب ان،یصالح خونه نبود ، رفت سمت اتاق ب حاج

 ...گفت یسجاده نشسته بودو ذکر م

 

نگاهش کرد ، بعدم پشت  رهیخ نطوریهم يا قهیدوستش داشت ، چند دق ایتماشاش کرد، اندازه تموم دن ستادویا

 ... سرش نشست 

 

مادرش،  دیگفت با اون لحن معصومانش دل توماژو لرزوند، دست برد سمت چادر سف یم انیکه ب ياستغفار ذکر

 ...براش اونجا بود  ایدن يجا نیامن تر شهیهم

 !بود انگار ایتو عالم رو د،یگوشه از چادرو تو دست گرفتو بو کش هی

 

 ... دیاز جونش کم آورده که پناهش شده اون چادر نماز سف زتریبازم پسر عز دیفهم انیب

بار تو نمره بود، چادر نماز مادروبرداشته بودو  نیآورد ، اول یکه کم م ییهاش ، مثل وقتا یمثل بچگ درست

رو به  یداده بود حرف ادیگرفته بودو  ادی اد،یگذاشت که خودش به حرف ب دش،اماید انیشده بود ، ب میقا رشیز

 ... نکشه  رونیب یزور از دهن کس

 

بارم شب قبل از  نیخواست اردو بره و صالح مخالف بود، بازم به اون پناه آورد، آخر یبود که م یدوم وقت بار

 ...چادر بود  نیاتاقو ا نیکنکورش بود، اون شبم مامن آرامشش ا

 

کرد بازم پسرش کم آورده که پناهش شده اون ، اما از کم  یمنداشت، حس  شتریحرف ب هیحالت  نیا! حاال  اما

 ...دیترس یروزا م نیآوردن پسرش تو ا

 !که مبادا خطا رفته باشه  دیترس د،یبود، اما حاال ترس دهیبود ،هم شن دهیهم د زاریدونست توماژ از گناه ب یم

 

 

 ... ش شدو برگشت سمتش ناز پسر يتاب چشما ینشد، فقط ب یکردو پا پ يصبور شهیمثل هم بازم
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 ...بود که روح توماژو نوازش داد  یآرامش نیبهتر حیخنده مادرونه مل هی

 

 ؟  يخوا یم يزیمادر به فدات چ -

 

 ...رو که تو گلوش داره رو آرووم فرو بده  یکرد بغض یسع توماژ

 

 ...وقت باهات خلوت نکردم  یلیخ ن،یقبول باشه ،نه فقط دلم تنگت بود هم -

 ... ر بهت -

 !آخه چرا ؟ -

 ...ده  یعذابم م شتریب تیکنم ، دور یشبونه عادت م ياون وقت من به خلوتا ،ير یتو هم باالخره م -

 ...ور دل خودتون  نجایهم ارمشیم رمینکرده زنم بگ یی، اگه خدا ستیقرار ن ییجا چیمن ه -

 

 ...که توماژ عاشقش بود  یی، از اون خنده ها دیخند انیب

 

 ...بخند  شهیهم نین اون خنده هات، آفرقربو -

 ... ارهیدعا کنه بلکه خدا سر عقلت ب کمیمونه ها، پاشو برو امشب  ینشو ، اعمالم م طونیپاشو برو پسر ،ش -

 

 ...  رونیاز اتاق زد ب دویبوس انویب یشونیگفتو بلند شدو پ یچشم

است بهش فکر کنه ، اما بود ، خو ینم "اصال یحت! بود بیکه واسه خودش عج یداشت، حس یخاص حس

 !عمقم داشت انگار 

 

 شهیرو گم کرده و دلشوره داره، زودتر ازهم يزیچ هیرو داشت که  یاز خواب بلند شد، حس کس یصبح وقت فردا

 ... بلندشدو آماده شد 

 ستادویا خونه شون يجلو شد،یم ينطوریا دینبا "شرکت ،اما اصال رهیم ییباران گفته بود که خودش تنها روزید

 ...منتظر شد 
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 ! ادینتونسته ب دمیشا...  اد،ین ستیافتاد خودش بهش گفته اگه حالش خوب ن ادشیگذشت،بعد  یربع کی

 ...اما دلش بازم شور افتاد  اد،ی یکرد که باران امروز سر کار نم یخودشو راض حیتوج نیا با

 !افتاده ؟ ینکنه براش اتفاق... 

 

حالش خوب  دیخاموش بود ، بازم با خودش گفت شا شیمارشو گرفت، اما گوشش عیدلش قلقلک شد ، سر ته

 ...سر حال نبود  ادیراه افتاد،اما ز الیخ نیبا ا ده،ینبوده و خواب

 

  

 

راست رفت تو اتاقش  هی نیشده بود واسه هم رشید کمیراه بود  يکه تو یکیشرکت به خاطر تراف دیرس یوقت

 ... 

 

 يسرش خلوت شد ، رو کمی نکهی،تا ا دیداد طول کش یانجامش م دیبا يه اکه عجل يکار یسه ساعت دو

 ...شد  رهیبه روبروش خ نهیصاف نشستو دست به س شیصندل

 

کرد، بعدم  یکه نسبت بهش ابراز م یباران باز ذهنشو پر کرد، اول اون واکنش تند ، بعد نفرت شبیرفتار د ادی

 ! نبود یخاص زیکه چ نیردن ، بارانم کم آورده بود، اجون ، آخر سرم اون کم آو یب ياون ضربه ها

 ستیمگه اون آدم ن! اونم مثل خودم کم آورده بود دمیکنم؟ شا یبه نفع خودم تموم م یچرا دارم موضوعو الک... 

 ؟ 

 

تونست بگه باران با اون کار  ینشد ؟ م نیریتونست بگه ته دلش ش یتونست خودشو گول بزنه؟م یم ما

 ... گفت که خودشو گول زده بود  یم نیا ری؟ اگه غنکرد شونشیپر

 ...در اتاقش رشته افکارشو پاره کرد  يتو فکر بود که صدا هنوز

 

 ...  دیبله بفرمائ -
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 ... بلند طناز تو قاب در ظاهر شد  فویبازشدو اندام ظر در

 

 داخل ؟ امیتونم ب یم -

 

 ... از جاش بلند شد ، به هر حال رسم ادب بود  توماژ

 ... دی، بفرمائ "بله حتما -

 ره ؟ یم شیسالم روز خوش ، کارا خوب پ -

 ...خوب  یکه همه چ "، اوهوم فعال نیسالم به همچن -

 ...خوشحالم  -

 ...پا و اون پا کرد  نیواسه گفتن حرفش ا یکمی طناز

 شده ؟ يزیچ -

 ...نه ، فقط بابا زنگ زده بود  -

 ...بودمشون  دهیهست ند ی؟ حالشون چطوره ؟ چند وقت "جدا -

 ...سالم رسوند  ی، ول ریدر گ کمی -

 ...ممنون سالمت باشن  -

 ...داشت براتون  غامیپ هی یراست -

 

 ...کردو خودشو متفکر نشون داد  زیر اهشویس يچشما توماژ

 

 ؟  یچ -

خر هفته ها اونجا وقتا آ شتریکه ب میلواسون دار يباغ کوچولو تو هیآخر هفته دعتتون کرد ، راستش  يبرا -

 ...، بابا خواست شما رو هم دعوت کنم، چند تا از بچه هاو توهان خانم هستن  میشیجمع م

 ...نگفته بود يزیتوهان چ! چه جالب  -

 ...ازتون دعوت کنم  "خواستم خودم شخصا -

 ...  نیلطف کرد یلیخ -
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 ... میشی، خوشحال م نیاریب فیتشر"حتما -

 ... امیم "چشم حتما يه روب ادین شیپ ياگه مورد -

 ...ممنون -

 

 !امروز يجور هیشد به نظرش اومد  قیبه چهره توماژ دق طناز

 

 ؟ نیستیسر حال ن ایافتاده  یاتفاق!  نیزن یحرف م یرسم یلیامروز خ -

 ...  یشگیهمون مشکالت هم ست،ین یخاص زیچ -

 ... نیاریجونم ب نیروژ نیبه خانم بردبارم گفتم، اگه دوست داشت یاوهوم باشه ، راست -

 ... دیکلمات آخر جمله طنازو نشن "عمال توماژ

 ...دیدادو پرس شیشونیبه پ ینیچ

 مگه اومده سر کار ؟  -

 :گوشه لبش نشوندو گفت یخنده آبک هی طناز

 ؟ نیومدی؟ مگه صبح با هم ن نیپرس یاز من م -

 ...نه  -

 ... نیایکردم باهم م یفکر م -

 ...  ومدهیحالش خوب نبود ، قرار بود تو خونه استراحت کنه ، فکر کردم ن درسته اما امروز -

 

 ...کردو آب دهنشو قورت داد  یپوف طناز

 

 ...برم ، آخر هفته منتظرم  گهیخوب من د -

 ...ممنون از دعوتتون  -

 

 ... زد  رونیگفتو از اتاق ب يبا اجازه ا طناز

 ...رفت سمت اتاق باران  دویند زیتعللو جا گهیرفتن اون ،توماژم د بعد
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صبح جوابش رو  یچ يباران برا دیرو تو ذهنش مرور کردو آخر سرم نفهم هیبه اتاقش صدبار قض دنیرس تا

 !نداده بود 

 ...نوشت  یم يزیچ هیانداخته بودو داشت  ریمنتظر اجازه باشه وارد شد، باران سرشو ز نکهیزدو بدون ا در

 ... اال آوردو با توماژ چشم تو چشم شد سرشو ب دویدروشن يصدا یوقت اما

 

 ؟ یینجایتو ا -

 

 یخواست باهاش چشم تو چشم بشه ؟ دستو پاشو گم کرده بودو نم یم يباران گرفت ، حاال چطور نفس

 ...کرد حداقل ظاهرشو حفظ کنه  یاما سع!بگه  یچ دیدونست با

 

 ... ریسالم صبح به خ -

 ؟ یکن یم کاریچ نجایا دمیسالم ، پرس -

 مگه قرار بود کجا باشم ؟ -

 ؟ يبهت زنگ زدم جواب نداد یپس چرا صبح هرچ -

 ؟  يزنگ زد -

 

 ...بهش انداخت  یدرآوردو نگاه فشیک يشو از تو یگوش بارانو

 

 مگه ؟  یآهان شارژش تموم شده خاموش بوده ، کارم داشت -

 ...بود کارو کرده  نیاون ا یواسه فرار از سوال جواباب "قایدق شبید خودش

 ؟ شارژش تموم شده بود؟ یراحت نیبه هم -

 ؟یش یم یدروغ سر هم کنم راض یبگم؟ الک یخوب چ -

 ...دختر  يفکر یب یلیخ -

 

خواست بحث  یدلش نم "زده ، اصال یدوست نداشت بازم تکرار کنه که نگرانش بوده و دلش شور م توماژ

 ... دوباره تکرار بشه  شبید
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 ... ستین یبحث گهی، د یلیطور ماخوب ، باشه هر  یلیخ -

 ...پشتشو بهش کرد تا بره که  توماژ

 ...لحظه صبر کن  هی -

باران از جاش بلند شدو جلو تر اومد، دوباره اون عطر تندو زده بود، توماژ ...حرف برگشتو منتظر شد  یب توماژ

 ...نکشه  قینفس عم ادیکرد ز یسع

 !شد یچ دمینفهم "کنم، اصال یعذر خواه شبمیخواستم بابت رفتار د یم -

 افتاده ؟  یچه اتفاق شبی؟ مگه د شبید -

 

کار توماژ حس  نیخوب با ا یگذاشت ، ول یگفتو بازم پشتشو کردو رفت،هرچند بارانو تو بهت بزرگ نویا توماژ

 ...کوه از پشتش برداشته شده  هی ینیکرد سنگ

با توماژ برخورد  دیبا يدونست چطور یکردو نم یم ياون کار احمقانه خودخور يتا حاال داشت برا شبید از

 !!!کنه 

 

 !بود  ینیب شیقابل پ ریغ شهیپسر هم نینشست ، ا دویکش قینفس عم هیاون رفت تازه  یوقت

همه کاراش با اون هماهنگ کنه ،اما خوب  ينداره که باران برا یلیدونست دل یبود ،م یعصب یکمی توماژ

پناه برد به کتابخونه  نیجواب مونده بود دلش گرفت ، واسه هم یب ينطوریا یساون همه دلشوره و دلواپ یوقت

 ...به اون موضوع فکر نکنه  "کرد فعال یو سع

 

که  یی، اونجا خیبراش دوباره رنگ عوض کرد، انگار سفر کرد به تار یقفسه کتابا، همه چ يرو دیکش دست

 ... براش فوق جذاب بود  شهیهم

... رو برداشت  "باشکوه مصر خیتار"خونده بود ،کتاب  شترشویکتابارو مرور کرد، ب يور يتک تک اسما دوباره

و تمدن  خیدر مورد تار قیهم بود، تحق شیدانشگاه ياز پروژه ها یکیکه کلمه به کلمه شو حفظ بود ، یکتاب

 ..مصر 
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اونو  "داد که واقعا یجامع حاتیدفاع کردو توض قشیاز تحق گانیدکتر شا يجلو يهم شد، طور يپروژه ا عجب

 ... عوض شد  "نظرش نسبت به توماژ کامال گانیخودش کرد، از همونجا هم بود که شا فتهیش

بزرگ ،  يها دهیکه سرش پر بود از ا یپرتابش کرد به اون زمان ، موقع هیحال درسو دانشگاه و اون دفاع حسو

 ...تشنه دونستنو مطالعه بود

 

دوست  بیغرق لذت شد، عج نهیاون اهرامو بب کیروز بتونه از نزد هی نکهیصور اگذاشت سرجاشو بازم با ت کتابو

 ... نهیبب کیبارم شده اونجارو از نزد هیداشت واسه 

 ... توهان  شیرو بستو رفت پ درکتابخونه

 

 چه خبر ؟ دتیپسر؟ خاله خوبه ؟ از کارمند جد يچطور -

 ؟ دمیکارمند جد -

 ...گم  یبارانو م گه،یآره د -

 ! دشیشه فهم ینم "اصال! دونم ینم -

 داره ؟ یبا خوانوادش مشکل -

 ... تو خونش هست البته  يناسازگار کمی!با پدرش انگار -

 ... دینپرس يزیچ گهیمتفکر شدو د یکمیحرف توماژ  نیبا ا توهان

 ..دارم  شنهادیپ هیتوهان  یراست -

 ...شنوم  یم -

 ... میصر رو هم بذارسفر به م هیشرکت  یقاتیتو برنامه تحق -

 !مصر؟ -

 حاال چرا اونجا ؟ -

 ...  میکه ما دنبالش يزی؟ خوب چ يسراغ دار يبهتر يجا -

 نیبزرگ ،اما به ا یقاتیپروزه تحق هیده واسه  یدونم که جون م یسخت، خودم م یلیمجوز گرفتن از اونجا خ -

 ... ستین یکن یهام که توفکر م یراحت
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سفر چند  هیاول  م،یبر قاتیاول واسه تحق ستیکرد،بعدشم الزم ن قیجع بهش تحقشه را یدونم، اما م یم -

 یم گانی، تو مطمئن باش استاد شا میریگ یمجوزشم م میگرد یبر م میکرد ی، اوضاعو که بررس میر یروزه م

 ... تونه درستش کنه 

 !شه  یم یچ مینیسفر اونجا برم حاال بب هیخودمم دوست دارم  -

 داره ؟ یدکتر مهمون يبهم نگفته بودچرا  یراست -

 ...طناز خواست که نگم  -

 ؟ يریتو م!  نطوریاوهوم که ا -

 یب یمهمون نیتوکلشه اما انگارا یدونم چ یبارانو هم دعوت کرده ، نم "، ظاهرا ایتو هم ب! آره ، چرا نرم -

 ... ستیهدف ن

 ... امی یباران م نوی،با روژ ادین شیپ یاگه مشکل "احتماال -

 

 یراجع بهش حرف بزن یتون ی، اون شب م شنهادتیواسه طرح پ تیموقع نیبهتر یتوماژ ، روز مهمون یراست -

... 

 ...  "کنم فعال یباشه بهش فکر م -

 

زد، چون حاال  یبه آب نم گداریکردو ب یحساب شده عمل م دیبود ، پس با نهیپر هز "عمال شیشنهادیپ طرح

 ادیتونست ز یچند روزه نم يسفر کار هیبه هر حال  ی، ول کیشر انشیسودو ز خودشم سهامدار شرکت بودو تو

 ...دردسر ساز باشه 

منتظر شدو  نباریرو جمع کردو رفت سراغ باران ، در زدو ا لشیتموم بشه وسا يساعت کار نکهیروز قبل از ا اون

 ... رهیتا جواب بگ

 

 ... دیبله بفرمائ -

 

 ...اومد  یبه نظر م یعصب کمینداشت ،  دوباره توماژو دنیتوقع د باران

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ١٩٩ 

 ؟ يحاضر -

 ؟  یواسه چ -

 ...بهت خوش گذشته انگار، وقت رفتن  یلیخ -

 ...  امی ی، من خودم م دیممنون شما بفرمائ -

 :گفت ستادویروبروش ا قیشد، درو بست اومد داخل ، بعدم دق یعصب هوی توماژ

 ...نم، پس زودباش آماده شو رو چند بار تکرار ک يزیچ هیمن عادت ندارم  -

 ... یدونیهم شما خوب م نویمنم عادت ندارم حرف زور بشنوم، ا -

 ... نکن ، زودباش آماده شو  يباران بااعصاب من باز -

 

رفتو  یم رونیاز اونجا ب دینداشت، با شتریدر که ب هیاتاق  نیمعلوم بود که مجبور بره، ا! کرد یم کاریچ دیبا حاال

 ...بره ، به خودش لعنت فرستاد  ییذاشت تنها ینم "توماژ قطعا

 چیبرسن ، ه نیتو هم راه افتاد ، تا اومدن به ماش ییبرداشتو با اخما ضیبا غ فشویجمع کردو ک عیسر لشویوسا

 ... بودن  رینزدنو تو مغزشون با خودشون درگ یکدوم حرف

 

 ... نطوریهم د،توماژمیکش قینفس عم هیآرووم نشستو  باران

 

 ؟  یمخالف باش یبا همه چ يعادت دار -

 ...عادت تو شده  يزور گفتن بدجور نکهیمثل ا یول ر،ینخ -

 ییتنها یخال نیمنم با ماش يور بر هیتو از  ستی، بعد مسخره ن میریجا م هی می، دار یکی رمونیدختر ما مس -

 برگردم خونه ؟

 !زده به سرش انگارا نیا: اومد، با خودش گفت نیبه نظر باران سنگ ییتنها واژه

 ...  ستین نمونیب يزیچ یمشکل درست کنم وقت یبهم نداره، خوب دوست ندارم الک یربط -

 نداره ؟ یکن یفکر م ينداره ؟ جد یربط -

 !فهمم یاصرارت رو نم نهمهیا لیدل "اصال -

 ... کردو پشت سرشو خاروند  یخنده آرووم توماژ
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چندبار از من حال و احوال  يروز یدون یحاج صالحِ ، م يره ، اونم اصراراندا شتریب لیدل هیاما  دیببخش دیبا -

 پرسه ؟  یتورو م

 من نگرانن؟ ي؟ برا یکن یم یشوخ -

 ! ينطوریکه ا "ظاهرا -

 دونن؟ یجون م انیبعد ب -

 ...هم داره به خدا  ییخجالت بکش دختر، عجب رو -

 ...نگران من یگ یخودت م -

 ... نیباشه هم یبراش ، دوست داره امانت دار خوب یهست یجور امانت هیخوب تو  -

 ...دوباره براق شد  باران

 ؟ یاز ک ی؟ امانت یامانت -

 ... چارهیسرکار ، تازه تو رو امانت سپرده دست من ب نکهیاز همه بدتر شم ا..  یاز خودش بپرس دیبا گهید نویا -

 

 !!!رو دست من سپرده که  یقدونه که چه سرت یآخه نم... لب زمزمه کرد ریز نباریا

 

 ؟ یهست یچقدرم که امانت دار خوب -

 ؟ ستمین -

 نرفته ؟ ادتیکوه رو که  يمعلوم که نه، اون روز تو -

دونم حاال حاال ها از ذهنم پاك بشه  یم دیبع يکرد يکه تو باز ییوی، بااون سنار دیایم ادمیخوبم "نه اتفاقا -

 ... 

 ؟ يا غهیچه ص گهیمانت دحاال بحثو عوض نکن، موضوع ا -

 ... گه  ینم يزیبه منم چ!  یاز خودش بپرس دیدونم با ینم -

 ... یمثل چ یگ یدروغ م يدار -

 دنبال بهونم ؟ ينکنه فکر کرد!دروغ بگم دیبا یگم؟ واسه چ یدارم دروغ م -

 ...  ستیدور از ذهنم ن نیهمچ -
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کوچه  هیصبحا  م،یبکن میتون یهم م گهیکاره د هی یاحتنار یلیحاال اگه خ... مشکل ذهن خراب تو  گهیاون د -

 ... میکوچه تا باهم برگرد نیسر هم يایکنم، عصرا هم ب ادتیقبل شرکت پ

 :گفت دویشدو دوباره اخماشو تو هم کش یحرص باران

 حد واجبِ ؟  نیتا ا یعنی -

 ...شه رو درست انجام بدم  یکه بهم محول م يا فهیخوب من دوست دارم وظ -

 ...رم  یخفت نم نیبار ا ریاز چه قراره ز هیمتاسفم ،اما منم تا نفهمم قض -

 ؟ یش یدچار خفت م يایو ب يبا من ببر يبخوا یعنی -

 ...ها  هیما نیتو هم يزیچ هی -

 ...  يهر طور دوست دار "به خدا ، اصال يا ونهید -

 

با اعتماد  عتشیباه نکنه، اما خوب اون طببرسونه که باران برداشت اشت يکرد منظورشو جور یسع یلیخ توماژ

 ...بود  نیبدب یبه همه چ"اومد ،اصال یکردن جور در نم

 

  

 ...اومد شیگوش يرو امیپ هیبود که  یقبل از مهمون شب

 ...  يایتنها ب یتون یسالم خانم بد اخالق ، خواستم بگم فردا رو شرمنده نم -

 !!!اومد اما حاال یرفتو م یخودش م باران گهیکه باهم داشتن د یاز اون بحث بعد

بهش دست  یحس هی نهیاونو بب یتونه فردا درستو حساب یم يبعد چندروز دور نکهیخوند، از ا امویبار متن پ چند

خواست باورش کنه ، اما حاال حداقل تونست با خودش  ینم یهر روز توماژ انگار عادتش شده بودول دنیداد، د

 ... صادق باشه 

 

 ... شمارشو رو گرفت  نیاومد ، واسه هم یخوشش نم ادیادن زد امیپ از

 ... دوم نخورده تماس بر قرار شد  بوق

 

 ... ریسالم شبت بخ -
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 خوبه ؟  نیروژ ر،یسالم شب تو هم بخ -

 ... ستیبدك ن يا -

 ؟ هیموضوع فردا چ -

  ؟يای یگم، نگو که نم یرو م گانیخانم شا یمهمون -

 !  امیم "چرا اتفاقا -

 ...  يبر ییتنها ستیدرست ن ،یبود که راه دور تو هم که تا حاال اونجا نرفت نیاوهوم، خوب منظورم ا -

فرو کن، درست غلط بودن کارم  تیتو مغز تو خال نویتو روشن کنم، ا يبرا شهیرو واسه هم يزیچ هی دیمن با -

 ؟  يخوب متوجه شد گه،یکس د چیفقطو فقط به خودم مربوطه نه ه

کنم،اما محال  یکارو م نیتو هم خوب گوش کن ، اگه شده باشه دستو پاتو ببندمو با خودم ببرمت احاال  -

 ...خوب توگوشت فروکن  نویپس تو هم ا ،يبر ییبذارم تنها

 یغلط چیهان؟ ممکلت قانون داره تو هم به زور ه یدلت بخواد بکن ي، مگه شهر هرت که هرکار یپسر روان -

 ... یبکن یتون ینم

 

 شدیقند آب م لویک لوی، توماژم از اون ور خط داشت تو دلش ،ک گفتیزدو م یم غیداشت ج "قایآخرو دق لماتک

 ... که باز حرص اون بشرو درآورده 

 

،  اریسهل ، پس واسه من ادا در ن گهیکنم حرف تو که د یمنو، اگه الزم باشه قانونو هم عوض م نیبب -

موقع تو راه فکر  هیلباس خوشگلم بپوش ،  هی ،ی، تا فردا سرحال باش بخواب ریخوب بگ يحاالهم مثل بچه ها

 ... دخترو بلندکردن  هینکنن دوتا پسر 

 ... ناسوریدا ینیمگه تو خواب بب -

 

 ...شد یقطار دود بلند م نیداشت از گوشاش ع "تخت، عمال يرو دیرو کوب یزدو بعدم گوش غیج

آه !هیکردم باران ک یم شیوگرنه حال...وگرنه ! مهم  یلیبرام خ یمهمونکه رفتن به اون  فیح "واقعا...  فیح... 

 يانگشتام اون چشما نیخواد با هم یدلم م... شدم یازدستش راحت م دیترک یکاش م ت،یخاص یب یروان...
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تونستم  یکاش م ای، خدا ادیجونش در ب ارم ت یشد نم نطوریحاال که ا "اصال...  یآه لعنت... ياون چشما...

 ... ییییییییا.فش کنم خ

 

شده بود ،  يتختش نشست ، کفر يلعنت فرستاد ، تا آخرسر خسته شدو رو یحرص خوردو ه یگفتو ه یه

 ! اونم چه جورم 

دونه  یکنه که م دیتاک ییزایچ يبود که خوب بلد بود رو یهرچ!جلب بود  يادیز! باهوش بود ، نه يادیز اون

 ...شدیبه نفع اون م چیبه ه کی يورنطیطرف مقابلش مجبور به انجامش و ا

 

بره چون  ینگاهشون کرد، دوست داشت به اون مهمون شتریهزار بار ب دویکش رونیکمدشو ب يتو يبار لباسا صد

براش مهم شده  نقدریمسئله ا نیکه چرا ا نیخواست با نرفتنش طنازو به خواسته دلش برسونه و هم یدلش نم

 ...داد  یعذابش م شتریب

 یدونست اونجا نم یطرف ، م هیخودشو درست کنه به  يچه طور ایبپوشه  یچ نکهیطرف ا هینش به رفت حاال

 یدوست نداشت اونجا و تو اون مهمون "آخه اصال! رفتا کنه  هیباشه و مجبور مثل بق شیشگیتونه تو قالب هم

 ... رو تحمل کنه  یشگیهم زیتمسخر آم ياون نگاهها

 

 ...  کردیم شیراض نیهم اسپرت بودو هم دخترونه و ا د،یذهنش نرسبه  نیبهتر از ا زیچ آخرسرم

دو  قهیکه  نیآست یب ییبلوز طال هی، با  نهیس ریکت کوتاه تا ز هیخوش دوخت با  یلوله تفنگ دیشلوار سف هی

پاشنه  یب یکفش عروسک هی،با  شدیم دهیهمه جاش پوش گهید دیپوش یاون کتو روش م یبودو وقت یسانت

 ... دیشال سف هیو  ییطال

 

 لیبود ، از استا دهیفروخت د یم ییایتالیا ییکه لباسا یفروشگاه هیمانکن تو  هیبود، اون لباسو تن  یعال نیا

 ...  ومدین شیوقت پ چیه تشیچون موقع دش،یبارم نپوش هی یاما حت د،یلباس خوشش اومدو خر

سفارشات الزم رو  ایافتادن ، بعد نهار به برد یحداقل دوساعت زودتر راه م دیبا یبود ول 8از ساعت  یمهمون

 ... جز باشه نداشت که بگه  يزیچ شهیهم مثل هم چارهی، اون پسر ب ادیب ریکردو گفت ممکن شب د
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 نهیبه خودش تو آ دارانهینگاه خر هی دویآماده بشه ، اول لباسو پوش عیکرد سر یگرفتو سع یدوش اساس هی

 ... شده بود  ینظر خودش که عال به یعنیانداخت ، خوب شده بود، 

به صورتش کرم زده اما حاال فرق داشت، کرمو دو  یبار ک نیاومد آخر ینم ادشیرفت سراغ صورتش ،  بعد

 يماتم رو ییرژ گونه طال هیبرنزه شده بود ،  "بایتر از پوست خودش انتخاب کرده بودو حاال تقر رهیدرجه ت

 !هیچ "قایدونست دق یداشت که خودشم نم ارانکیموقع ا یحس خاص هی د،یگونه هاش کش

 

داشتو  يپر ي، مژها ملیاون بشه و رفت سراغ ر الیخیداد ب حیترج نیبود واسه هم دهیحاال خط چشم نکش تا

 ...کمرنگم زد  یرژ صورت هیبه مژه هاش صورتش رنگو آب گرفت،  عیما دنیبا چند بار کش

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

بلند شده  کمیگذشت، حاال  یم یکه موهاشو کوتاه کرده بود چند ماه يبار نیمونده بود موهاش، از آخر حاال

 ییه بخش جلوبود ک نیدونست بکنه ا یکه م ي، تنهاکار ارهیبراش در ب یبود ، اما نه اونقدر که بتونه مدل

 !در حد گوجه سبز وچولوگوجه ک هیو موهاشو گوجه کنه البته  ارهیموهاشو تا حد ممکن باال ب

درشتو  يبهش اومدو با اون چشما بیخاص کردو عج یلیشده بود چهرشو خ دهیکه به سمت باال کش موهاش

 ... کرد  یشده بود که خودش تصورم یخوشگلتر از اون یلیکه داشت خ میگرد

 

 

 

اون  يتازست ، جلو زیکه دوست داشت تا همه چ فیوقت رفتن بود، ح گهیانداخت ،د یساعتش نگاه هب

 دید یاونو م یخشک شده توماژ وقت افهیرفت، اما ق یگرفتو م یم نیبشه وگرنه خودش ماش دهید ناسوریدا

 !ازش صرف نظر کنه یراحت نینبود که به ا يزیچ

 رونیبعدم جواب گرفتو از خونه ب قهیچند دق هیداد که آمادس  امیپ نیروژبه  دویپوش دشمیشنل مانند سف يمانتو

 ... زد 

 

 ... سقف  يبودو دستاشو گذاشته بود رو ستادهیبود ، اما توماژ ا نیسوار ماش نیروژ
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 یکت و شلوار مارك دار مشک هیبود ،  دهیبه خودش رس بیمتفاوت بود، چون عج یمهمون نیاونم ا يبرا انگار

 هیباال زده بودو  ادیخواست خاص به نظر ب یکه م شهی، موهاشو هم مثل هم یکروات مشک هیو  دیلوز سفب هیبا 

 ... خوش فرمم به چشماش بود  نکیع

 

 ...اومد  رونیکه باران از در ب دیچرخ یاونطرف م نطرفویمدام به ا سرش

سنجاب چموش خودش ، با خودش همون  نیا دیفهم گهینگاه د هیبا  یپلک زد ، اول نشناختش ، ول چندبار

 !!!خودش  "نه انگار واقعا:گفت 

 ...بود  یچهرش نفوذ نکنه اما کار سخت يایبه زوا ادیز شیکرد بهت زدگ یسع قینفس عم هی با

 ... راه رفتنشم عوض شده بود ، جلو تر اومدو سالم کرد  یحت فیظر يبا اون کفشا باران

 هیشده بود به  لیدختر پسر نما حاال تبد هیمعرکه شده بود، از  "واقعاکرد، اون  یهنوز با بهت نگاهش م توماژ

 !شد  یباورش نم "واقعا یعنی! شد ی، باورش نم شیمانکن اونم از مدل حرفه ا

 

 یسع ی، ول دیقابل توجه بوده ، به خودش بال راتشییتغ دید یم نکهیتوماژ بودو از ا رهیخ يغرق نگاه ها باران

 ...نگفتو نشست  يزیچ گهیبعد سالم د نیه همباشه، واس يکرد عاد

 !شدو اون خانم خوشگله اومد تو دهنش از تعجب باز موند دهیدسته در کش یوقت نیروژ

 

 باران؟ یخودت -

 ...اونا بود  يتوماژم نشسته بود پشت رولو شاهد حرفا گهید حاال

 تعجب کردن ؟ ينطوریا دنید یاوه شماهام ، انگار چ -

 ...کرد  یهنوزم باورم نم دمیشن یمسخرتو نم يصدا نیاباور کن اگه  -

 

 لیدختر ساده به خانم ناز تبد هیچشمک بامزه به باران زد، خودشم خوشگل شده بود از  هیگفتو بعدم  نویا نیروژ

 ...شده بود 

بودنو حوصله شده  یکالفه وب یحساب دنیرس یوقت نی، براشون خسته کننده بود، واسه هم کیبه خاطر تراف راه

 ...اخماشون تو هم بود 
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وارد شدن  یمجلس گرم شده ، وقت یاومد معلوم بود حساب یکه م یکیموز يشروع شده بودو از صدا یمهمون

 ...بود  گانیاستقبال اومد طناز شا يکه برا یکس نیاول

لباس شب دکلته  هی!مالقات کنن  سیکرد قرار با ملکه انگل یشناختش فکر م ینم یاگه کس! یچه استقبال اونم

خودش  يدرست کرده بودو برا یمدل ژورنال نیتنش بودو موهاشم طبق آخر یشده مشک يسنگ دوز

 ... نیبب اویشده بود که ب یپسرکش

 

که کرد ، نتونست طرز  یکردو ازشون خواست که داخل بشن ، اما با همه سع ییخوش آمد گو ییبا خوش رو اما

 ... برخوردکرد  یخودمون یتوماژ حساب نویبا روژکنه اما  ینگاه خاصش به بارانو مخف

کردو به اون دو تا  یمورد عالقش ابراز خوشحال يدانشجو دنیبود که جلو اومدو از د ينفر نیدوم گانیشا دکتر

شد  یپوش که از مدل چشماش م کیو ش بایخانم فوق العاده ز هیگفتو بعد رو کرد به  يخانم جوانم خوش آمد

 ...در طناز باشه راحت حدس زد که ما

 

 ... خانمم پرستو جان هستن  شونیبچه ها ا -

 

خواهرم توماژ شاگرد ممتاز دانشگاه  نمیکردو روژ یشرکت معرف يگفتو بعدم توماژو بارانو به عنوان کارامندا نویا

... 

 

 ...زنه  یحرف م یلیخونه خ ياز شما تو گانی، شا نیخوش آمد یلیخ -

 ..به بنده لطف دارن شهیهم نشویاز دعوتتون ممنون ، ا -

 

هدف نبوده،  یقبل مطمئن بشه دعوت امشب از اونا ب شترازیخاص پرستو به توماژ باعث شد باران ب يها نگاه

دست  یخاص زی، اما چ دیچرخ یبود توماژو به حرف گرفته بودن م يا قهیاونا که چند دق نیمدام نگاهش ب

 ... با دخترا همراه بشه  هتوماژ برداشتن و اجازه دادن کباالخره دست از سر  نکهیشد تا ا ینم رشیگ

 ... لباس  ضیتعو ياونا انتخاب شده بودو طناز نشونشون دادو بعد دخترا رفتن برا يکه برا يزیم
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 دیفهم نیلباسش معلوم شد، تازه اون موقع بود که روژ یاصل يباران شنلش رو در آورد ،نما یاتاق وقت يتو

بود که با پوست  دهیپوش ینفت یکت و شلوار دخترونه آب هیشده امشب ، خودشم  گهید زیچ هی"باران واقعا

 ...بهش اومده بود  یکردو حساب یجنگ م دشیسف

 

 

 

شرکت فقط توهان و بهزاد دعوت  ياز بچه ها ومدیکس به نظرشون آشنا ن چیشدن ه یوارد سالن اصل یوقت

 ...نبود  داشونیبودن ، که اونا هم پ

 

براش واضح نبود ،  ادیعلتش ز یتونه درست نفس بکشه ، ول یضربان قلبش باالرفته ونم کردیس مح باران

 ...گرده  یشده بود که دنبال گم شدش م یمثل کس

 

نموده بود  شتریطناز نشونشون داده بود ، توماژ اونجا هم نبود، چند قدم ب "که قبال يزیرفتن سمت م نیروژ با

 که ؛ ننیبش

 ...ون گذاشتمتنهات دیببخش -

 

 ... نشست بالفاصله نشست،اما باران با اخم برگشت سمت صدا  نیروژ

 

نگاهشون تو هم  ينطوریبار بود که ا نیاول دیشا د،یتوماژو کاو يتوعمق چشما"قایکرد ، چشامش دق نگاهش

 هیاز ثان يحس داغ شدنو که تو اون کسر نیکدوم ا چیباربود، چون ه نیاول نیا "نایقینه ! گره خورده بود

 ... شون نداشتن  یقبل يکدوم از تجربه ها چیه يقلبشون رو پر کردو تو

 

 یپرده غلط م یدارن ب يشون کردچطور یاونارو از خلسه درآوردو تازه حال یصندل هیشدن پا دهیکش يصدا

 ...  گهیهمد يخورن تو هوا
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 ؟ يتوماژ کجا بود -

 

تر به نظر اومد،اما سرشو به سمت اون  نیهم سنگ سایوس کلتوماژ از ناق ياون لحظه برا نیروژ فیظر يصدا

 ...چرخوند 

 

 ...شدم  یآشنا م گانیداشتم با خوانواده شا -

 

 ...داد  رونیگفتو نفس حبس شدشو پر صدا ب نویا

 

  "ندارم اصال ی، حس خوب میشناس یرو نم یکس نجایما ا نیما بش شیتورو خدا پ -

 ...ر گردونه کرد تسلطو به صداش ب یسع توماژ

 ...چشم طال خانم ، من امشب در بست در خدمت شمام  -

 

 ... دیبسته باران انداخت ، تو دلش خند خیبه صورت  ینگاه سطح هیگفتو  نویا

 !!!دختر  یکن یحس عوض م عیتموم شد ؟ چقدر سر يزود نیبه هم یعنی... 

 ...اومد سمتشون  تیجمع نیاز ب ظیغل شیآرابااون  واهمیش داشدویبعد سرو کله بهزادو توهانم پ قهیدق چند

 

 ...طناز برگشت  شیکوتاه دوباره پ یسالمو احوال پرس هیبعد  اما

 ... گذاشتنو کنار اونا نشستن  یبهزادم صندل توهانو

 

باران اعتراض  يشدن که صدا یکم کم داشتن کالفه م گهیبودو دخترا د شونیحول محور کار صحبتاشون

 ...شدگونه تو جمع بلند 

 

 ؟ یمهمون ای يجلسه کار نی، اومد نیخستمون کرد گهید هیکاف -

 ...حق باشماست  یگ یراست م می، تسل دی، ببخش دیببخش -

 ... کرد یباالبردو خنده بانمک میدستشو به عالمت تسل توهان
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 ! یافت یدونستم انقدر زود به شکر خوردن م ینم -

 :کردو گفت کیسرشو به گوش توماژ نزد توهان

 ...روآب  ختمیکلمه حرف اضافه پتتو ر هینگو که با  یچیه گهید یکیتو  -

 تو دوباره زده به سرت ؟؟ -

 

 کیکردو دوباره سرشو نزد يانداخته بود اشاره ا ریکردو با چشم به باران که سرشو ز يا ثانهیخنده خب توهان

 :بردو گفت

 

 ...باشه  يا کهیت نیکردم همچ یفکرشم نم "باور کن اول نشناختمش ، اصال -

 یبرد بهش انداخت ، اما توهان سع یتوهانم ازش حساب م یکه حت ییسرشو باال آوردو از اون نگاه ها توماژ

 ...و سرشو با بهزاد گرم کنه  ارهیخودش ن يکرد به رو

 

حقو  نیا یسمت باران، اونم نشناخته بودش، توهانم حق داشت که نشناستش ، ول دیدوباره نگاهش چرخ توماژ

 ...نداشت که در موردش نظر بده 

 ... شد  یدلش خال ته

 تینها یاعتراف کرد ب دشیکارو کرد؟چرا خودش در موردش نظر داد ؟ چرا خودش تا د نیچرا خودش ا پس

لحظه اون نگاه  هیکرد؟ چرا  یفکر م یبراق عسل يشده ؟ چرا خودش تموم طول راهو داشت به اون چشما بایز

 !ذاشت ؟ یحتش نمکننده را ریغافلگ

 

 يو نگاه ها يبندو بار یبود از ب شونیپر دیافکارش شد د،یکرد داغ شده کش یبه صورتش که حس م یدست

 ...زاربودیکنه ب انتیکه بهش شده خ يبخواد به اعتماد نکهیبود ازا زاریهرزه ب

 

به  دیخواست با یگه ما! خواست  یخواست ، اما اگه م ینگاهو بازم م یدست خودش نبود، دلش اون داغ یول

 ...کرد  یم ینگاهشو از هوس خال دیداد با یم ینگاهش معن
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 اره،یدووم ب ادیتونست ز یدرمقابل اون چشما نم یهم بود ، کس بندهیبود ، گستاخ بود ، فر بایخاص بود، ز باران

 ... شد دل ازش گرفت  ینم ییجورا هی،  دیچرخ ینا خودآگاه چشما به سمتش م

 ...شد  یتوماژ نبود،بازم ته دلش خال گهیپر هوس نگاهش کنه که د هیر بود اونم مثل بقاگه قرا پس

 

هم منقبض ،  یکمیملتهب شده بود،  د،ی، مسخر بود اما نگاهش کرد ،قلبشو د نهیخواست قلبشو بب یم انگار

 ...ترم شده بود یشیآت شیقرمز یکمی دیشا

 ...ر تمسخر مچاله شدخنده پ نیاما قلبش از ا د،یخند یقلبش کجک به

خنده  گهیکه د نیگرفته بود، ا شمیملتهب شده بود که شده بود، به فرض که منقبضم هم شده بود ، آت خوب

 !!!بود ينامرد نیشد ، ا ینداشت، تمسخر حقش نبود، داشت در حقش ظلم م

 

! شد یچ دید،خودشم نفهمداغ ش یعنیکرد، نه  خیکرد، تنش  یباالآوردو بازم نگاهش با نگاه باران تالق سرشو

مجرمو داشت که موقع ارتکاب  هیحس !  دهیبه قلبشو د یحس کرد باران نگاه دزدک دیشا! انگار دیخجالت کش

 ...انداخته بودن  رشیجرم گ

 

 

 :رو کرد به توهانو بلند گفت نیشه واسه هم یداره از کنترلش خارج م گهیکرد اوضاع د حس

 

 ؟ يتوهان با دکتر حرف زد یراست -

 در چه مورد؟ -

 رفت ؟ ادتی يزود نیبه هم -

 ... میراجع بهش صحبت کن میتون یم یآهان ، نه هنوز ،امشب وقت مناسب -

 

 ...بلند شد  نباریبهزاد ا يصدا

 

 ... میماهم بفهم نیبگ يطور هیبابا  -

 ...سفر به مصرو داده  هیتوماژ در خواست  -
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 :صداگفتن هی همه

 !مصر؟ -

 خودمون ، چه خبرتون ؟ يمصر کوچولو نیهم! ها نه  خیکره مر -

 ...شده  یچ نمیدرست حرف بزن بب ار،یدرن يتوهان مسخره باز -

 ...هم مشتاق نگاهش کردن  هیاون جواب دادو بق يتوماژ به جا نباریا

ت از توهان خواستم در موردش با دکتر صحب م،یبه مصر داشته باش یسفر اکتشاف هیخواد  یدلم م یلیمن خ -

 ... ومدهین شیپ تشیهنوز موقع "کنه ،اما ظاهرا

 ...هم هست  نهیپر هز "تونه باشه ، اما قطعا یم یموضوع جالب -

 ... صد در صد  -

 ... ارزه  یبه امتحانش م ست،ین يبه هر حال مطرح کردنش فکر بد -

 ...  نینظر منم هم -

 

 ...تموم بذارن  مهیونو مجبور شدن بحثو نطناز اومد سمتش نباریبازم گل انداخته بود که ا صبحتاشون

 

 ... هم خوانوادشون اومدن یاستاد بهرام "اونطرف ظاهرا دیایگه ب یبچه ها بابا م -

 :از جاش بلندشدو گفت توهان

 ؟ یگ یم يجد -

 ؟ نیای یآره ، م -

 ...البته  -

 

به دخترا  ینگاه هیبلند بشه  یلصند يخواست از رو ی،اما توماژوقت نطوریبلند شدو توماژو بهزادم هم توهان

 :انداختوگفت
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به نام  ياز استادا یکی یتا برگردم، استاد بهرام نیکن ییراینشه ، از خودتون پذ یطوالن ادیکنم ز یم یسع -

بارانو مطمئنم  گهید زیچ هیذاشتم ،  ی، وگرنه تنهاتون نم نمشیخواد دوباره بب یدلم م یلیدانشگاهمون بود، خ

 ... ایشاز جات بلند یهوس کن نمینب نی، اما روژ ستین حرفا نیاهل ا

 ...اسمشو رقص گذاشته بودن  دنویلول یکه تو هم م ییکرد به اون جوونا يگفتو اشاره ا نویا توماژ

 

 ... چشم داداش  -

 

 ...روح بسنده کرد  ینگاه ب هینگفتو به  يزیمظلوم بودو دل توماژ به حالش سوخت ، اما باران چ نیروژ لحن

 :گفت نویتوماژ رفت ، باران رو کرد به روژ یوقت

 

 چه خبر؟ انیاز شا -

 ...خبرم  یب -

 باور کنم ؟ -

 ... نیده هم یم امیوقتا پ یفقط بعض -

 ؟ یتو چ -

جواب کوتاه که  هی، فقط  گهیشه د یقولم بزنم، اما خوب دلم تنگ م ریخوام ز یتوماژ قسمم داده باران ، نم -

 ... نیبدونه خوبم هم

 ؟ شهیم یآخرش چ -

 ... کنم  یازش سوال شهیمنم روم نم! گهینم يزیدونم چرا چ یقراره باهاش حرف بزنه اما نم گهیتوماژ م -

 ...ده  یرو انجام نم يفکر کار ی، ب یشناس یتو فکرش ، توکه داداشتو بهتر م يزیچ هی "حتما -

 :کردو دوباره گفت یگفت خنده کوتاه نویا نکهیبعد ا باران

 ... نداره  یواسه خودش که دوم یلیچرچ -

 

 ...خوب  یلیشناخته بود خ زشویعز یانداخت، خوب داداش رینگاهشو بهش دوخت ، اما باران سرشو ز نیروژ
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 شویشد ، اما باالخره بساط ع یم دهیتوش د یجوونا باشه نبود و همه سن يبرا"که صرفا یمهمون هی یمهمون

گوشه  هیکه داشتن  ییجوونا نینگاهش دوباره ب نیکردن، روژ یم فیک یتن حسابنوشم برپابودو جوون ترا داش

 ... دیچرخ دنیرقص یخوردنو م یواسه خودشون م يا

 

افتاد ،  زیاومد، اما تا نگاهش به م یفاصله گرفته بودو سمت دخترا م یبود که از دکتر بهرام يا قهیچند دق توماژ

 ...قدمهاشو تند کرد  عیسر

 

 ... دیبفرمائ"خواهشا،  رینخ -

 اومده ؟ شیپ یمشکل -

 ...رفتن  یداشتن م شونینه داداش ، ا -

 

دست از پا دراز تر ازاونا  چارمینشست ، اون پسر ب عیوحشتناکشو به پسر انداختو سر ياز اون نگاهها یکی توماژ

 دورشد

 

 کرد؟ یم یداشت چه غلط -

 ...  يکرد یم یخودت داشت شیپ قهیکه تا چند دق یهمون غلط -

 

 :رو کردسمت بارانو گفت یعصب توماژ

 

 ... رقص داده باشم  شنهادیپ یبه کس ادی ینم ادمی -

 ...بود، درست مثل خودت  گهید زیخواست بکنه، قصدش چ ینم نکارویاونم ا -

 

 ...گذاشتو براق شد تو صورت باران  زیم يآرنجشو رو توماژ

 

 ؟ يدیکن ، فهم سهیاون آشغاال مقاوقت منو با  چیدونم، ه یمن حد خودمو م -
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 ...  شدیم دهیتو تک تک کلماتش د تیعصبان نیکرد، واسه هم یکلماتو ادام نیا یهم بودوقت يرو دندوناش

 

باهاش هم کالم نشه  گهیکرد د یکرد، روشو ازش گرفتو سع دایپ يکه توماژ داشت حس بد یلحن نیاز ا باران

 ... 

 

 ... ختر جوون به جمعشون اضافه شد د هیبعد با  قهیچند دق توهان

 !ه؟یک گهید نیا... سرشو باالآوردو به چهره دختر نگاه کرد باران

 

بود که دچار استرس بشه  یسبز و قد بلند، همون تک نگاه کاف يبلوندو چشما ي، با موها يدختر فوق فانتز هی

 ... کس توان مقابله با اونو نداشت  چی، ه

 

 ...هستن  یتر دکتر بهرامآوا دخ شونیبچه ها ا -

 

و اون اعتماد به نفس  شیکرد اون الك دفاع یسع عیکردن، باران سر یبه رسم ادب بلند شدنو احوال پرس همه

 ...نداشت  یشو حفظ کنه اما حسو حال خوب يظاهر

 ...باشه  یکرد خودمون یو مغرور نبود، با همه گرم گرفتو سع فتهیبود، اما برعکس طناز خودش باینشست ، ز آوا

 

اونو  يجور هیکرد  یم یدادو سع یبهش توجه نشون م بیاون دختر شده چون عج فتهیمعلوم بود ش توهان

سمت توماژ  قهیبه توهان توجه کنه نگاهش هرچند دق نکهیا يکرد آوا به جا یسرگرم کنه ، اما باران حس م

 ...چرخه  یم

 

دخترا مدام به توماژ توجه  کردیها همش حس م یزگتا! دچار توهم شده بود دیشا د،یبه خودش خند تودلش

، گلوش  بسیجمع غر نیناخودآگاه حس کرد چقدر تو ا... نبودو مظلوم شده بود یراض "حالت اصال نیدارن، از ا

فقط داشت به  چارهیپسر ب د،یئهوا توماژو پا یلحظه ب هیتونست نفس بکشه،  یاز بغض درد گرفته بودو نم

 ...د اما باران تو همون لحظه حس نفرت همه وجودشو پر کرد دا یآوا گوش م يحرفا
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توجه  یبه ک ایزنه  یحرف م یتو چه که اون با ک ؟بهیکن یم یچه غلط يدار د،یکش ادیبعد سر خودش فر اما

 ...ایبه خودت ب! ایشیم ریدوباره اس يداره؟انگار دار

 

همه رو به صرف شام  زبانیهم بود که م ییخداتحمل اون جمعو نداشت ،  گهیبغض کرد، دلش گرفت ، د نباریا

 ...به اون نبود  یدعوت کردو تو اون لحظه حواس کس

 

 :گفت  نیبلندشدو فقط آرووم دم گوش روژ عیجاش سر از

 

 ...گردم  یبر م يزود -

 کجا؟ -

 ... امی یاالن م -

 ...باشه  -

 

مراسم مسخره رو  نیا دیم نداشت باه ياما چاره ا شدیداشت خفه م "قایدق د،ینفس کش اطویسمت ح رفت

 ...داد  یتاآخر ادامه م

بود  گهید يایدن هیواسش  يخواست، اون بوم تنها یبه آسمون بلند شد، چقدر دلش خلوتگاه خودشو م نگاهش

 ...برده بود صالیروزو حال است نیکه توماژ باقدم گذاشتن توش اونو به ا يایدن

 

اون نشده بود، دلش بازم گرفت ، داشت با  بتیمتوجه غ یهنوز کس اما گذشته بودو! چقدر گذشته دینفهم

 ...بلند شد  شیرفت که آالرم گوش یخودش کلنجار م

 ...آشنا بود  بهیباز کرد از اون غر امویپ

 

 ...داخل ، غذا سرد شد  دیاریب فیتون تموم شده تشر ياگه هوا خور -

 

 ...توقعشو نداشت  دکهیرو د يزیرده ، اما چشمش چلبخنده محو زدو خواست که برگ هیشدو  یدلش نمک ته
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 کیکرد، چند قدم آرووم برداشت تا بهش نزد یداشت نگاهش م نهیبودو دست به س ستادهیپله ها ا نیپائ توماژ

 ...شد 

 

 کرد،یم ییمارك بدجور خودنما رهیتو اون کت شلوار ت دشیبه سرتا پاش انداخت، اندام ورز ينگاه سر سر هی

 بیزد که طرف مقابلو ترغ یجور غرور خاص تو حرکاتش موج م هیفرق داشت،  هیبا بق ستادنشمیا لیاستا یحت

بود نه  دهیبندازه، صورتش نه کش شبه صورت گهینگاه د هیباالتر آورد تا  کمیکرد بهش توجه کنه، سرشو  یم

بود ، اون  زشیوجه تما چشماش یسر باال، ول يداشتو گونه ها یبرجسته گوشت يگرد، متعادل بود ،لبا ادیز

 عیکرد تاب کش دادن نگاهشو نداشتو سر ینگاهش م یتب دار ،که وقت شهیخماره هم دهیکش يچشما

 ...گرفت  یروشوازش م

 

حق رو دارن که واسه  نی، پس همه ا یپسر معمول هیجنس خاص ، نه  هیکردکه توماژ  یاعتراف م داشت

کل  هیفقط  نکهیا ای دیجنگ یداشت م "اصال! ماجراست نیا يدونست خودش کجا ینم یداشتنش بجنگن ، ول

 کل ساده دخترونه بود ؟

 

، اون  نهیتونست واضح بب یجون گوشه لبش رو هم م مهیخنده ن یشده بودو حت کینزد "بهش کامال حاال

 ...خنده هاشم خاص بود 

 

 

 شده باران ؟ يزیچ -: که رو لب داشت جلو اومدوگفت یبا خنده آرووم توماژ

 شده باشه ؟ يزیچ دینه چرا با -

 !انگار یستیسر حال ن ادیز -

 ...دوستات ناراحت نشن  ؟يچرا خوبم، تو چرا بلند شد -

 ... ستیبرام مهم ن -

 

حالش  دیراه د ونیمادر طنازم با اون طرز نگاه ،م یمعذب بودو تازه وقت "کنار توماژ راه افتاد اما کامال باران

 ...گرفته شد  یاساس
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و حاال شامشم  ییرایپذ شویبودو به طبع مهمون انینشستنو مشغول شدن ، خوب صاحب مجلس اع زشونیسرم

 شد ینم دایباب طبعش پ يزیباران چ يبرا یکرد ، ول یفرق م هیبا بق

 ...کرد  یم يداشت با غذاش باز "که اشتهاشو از دست داده بودو عمال نجابودیاز ا یمشکل اساس درواقع

 :با باران فاصله داشت به جلو خم شدو گفت یصندل هی توماژ

 

 ؟  ادی یخوشت نم -

 ... خوشمزست  یلیچرا ممنون، خ -

 ...معلوم  "آره کامال -

 

وقت بود از غذا افتاده  یلیکه خ نیدست نخوره مونده بود اشاره کرد، روژ "بایگفتو به ظرف غذاش که تقر نویا

 ... کور شد  چارمیتوماژ ب يتهاادا و اصول ها اش نیبود حاال هم باران ، با ا

 

 شده ؟  يزیتوماژ خان چ -

 ... دیآوا چرخ يهمه به سمت صدا سرا

 ... نیخسته شدن هم کمیبچه ها  ست،ین يزینه نه چ -

 ...اوهوم  -

 

اومد سمت  گانیتر شده بود که شا یخودمون "بایصرف شام مهمون ها تک تک عزم رفتن کردن و جو تقر بعد

 :بچه ها وگفت

 

 !ما ، دلمون گرفتا  شیپ رونیب دیایهم ب یکمی ،یکاف گهید یخوشگذرون -

 ... داشته باشن  اطیح يمراسمو تو هیکردوازشون خواست که بق يحرف خنده ا نیبعد گفتن ا گانیشا

گپ شبونه  ننویتا دور هم بش ننیبچ اطیوسط ح زیم هیداد تا  شنهادیپ گانیهمه دور هم جمع شدن شا یوقت

  ...بزنن 
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 نیکردن ، توماژ که از ا یکارو م نیمنظور ا هیهر کدوم به  دویچرخ یهم م یجوونا پ نیهنوز ب یها ول نگاه

 :خسته شده بود رو کرد به توهانوگفت تیوضع

 

 ؟ میاالن اون موضوعو مطرح کن ستیبهتر ن -

 ... یوقت مناسب "چرا اتفاقا -

انداخت و بعد با اجازه گفتن ، صجبتشو  یه بودن نگاهکنار هم نشست گانیو شا یکه بهرام ییبه جا توهان

 ...شروع کرد 

 ... میرو مطرح کن يشنهادیپ هی میخواست یدکتر م -

 ...شنوم توهان جان  یم -

 می،اما حاال حس کرد ومدهین شیپ انشیهنوز فرصت ب یرو ارائه داده ول یدر خواست هیتوماژ  یچند وقت -

 ... گفتنشِ  يبرا یخوب تیموقع

 ...شنوم  یبگو پسرم بگو م -

 مشیشرکت بذار ياگه امکانش فراهم بشه تو برنامه کار میخوا ی، م میبه مصرو دار يسفر کار هی شنهادیپ -

... 

 

 :انداختو گفت یبه صورت توماژ نگاه گانیشا

 

 .. ستین ریها امکان پذ یراحت نیخوب به ا ی، ول یخوب دهیا -

 نیگفت و آخر سر به ا یم يزیچ هی یهرکس "بایکرد به اظهار نظرو تقر هم شروع یحرف بهرام نیا بعدگفتن

 یبرسن هم کس یقاتیتحق يتونن به کارا یسفرو داشته باشن هم راحت تر م نیکه اگه مجوز ا دنیرس جهینت

 ... شهیها کمتر م نهیهز نکهیکنه و هم ا یدرست نم یبراشون مشکل

 يکنه و از کارا يریگیکار بشه و مدام پ نینفر مسئول ا هی دیاب نکهیهم هست ا يا گهید زیچ هیخوب  یول -

 ...کارا به عهده خانم بردبار  نیا تیشرکت مسئول نیا ي، االنم تو ارهیشم سر در ب یحقوق

 

 :رو کرد به بارانو گفت گانیشا
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 ؟ يریشرکت بگ يمجوزو برا نیا یتون یدخترم م -

 ...کنم  یرو م میکار ندارم ، اما تموم سع نیا يتو يتجربه ا نیدون یخوب م... خوب  -

 نکهیا يآوانس برا هی نمیا میکن یمجوز گرفته شد ، قرارداد خانم بردبارو رسم نیاگه ا میتون ی، خوب م نیآفر -

 خودشون رو بهتر نشون بدن چطوره ؟ شونیا

 

شده  کینزد تیه واقعب دشیا نکهیکنه و توماژم ازا یرو م شیکردو بازم قول دادکه همه سع يتشکر باران

 ...خوشحال بود 

 

ده روزه به اهواز  يسفر کار هیماه  نیکه آخر هم نیبدون نمیبهتره ا میخوب بچه ها ، حاال که همه هست -

 ... منطقه رامهرمز  میدار

 ...ها همه باتعجب به اون نگاه کردنو پرسشگر منتظر ادامه حرفش شدن  بچه

چند هزار ساله داره ، برنامه هاتون رو  خیکه تار یمیقد يروستا هیتش کوه  به میسفر داشته باش هی میخوا یم -

 ...سفر نیواسه ا نیآماده بش يپر انرژ نویکن يسر

 

 ...خانمها در اومد  يصدا نباریکه ا دیدادو بحث سر سفراشون به دراز کش ينظر یکس هر

 

 ...  نیکه شرکت هست یموقع نیرو بذاربحث  هیبق ن،یجون رو هم خسته کرد بایز گهید یجان کاف وشیدار -

 ... خواستو صبحتو کوتاه کرد  يعذر یهمسر دکتر بهرام بایاز همه وبه خصوص ز گانیشا

 

 :گفت نویرو کرد به روژ پرستو

 

 ...کنه  یم فیازت تعر یلی؟ طناز خ یکن یم کارایچ زمیخوب عز -

 ... یهستم روانشناس 4ترم  گهیدخونم  ی، طناز جون لطف دارن، درسم م گانیممنون خانم شا -

 ؟ یانقدر کم حرف شهیهم اد،یرشته خوشم م نیاز ا! چه جالب  -

 ... نیسر درد دارم هم یکمیبرعکس ، فقط امشب "نه اتفاقا -
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بار با  هیکنه،  یصحبت م ادیخونه از شماو داداشت ز يتو یول دهیشمارو ند شتریبار ب هی نکهیطناز با ا -

 ... میش یمنزل ما خوشحال م دیاریب فیخوانواده تشر

 ...، باعث افتخار "حتما -

 

چرخوند تا عکس العمل حرفاش با  یگاه سرشو به سمت باران م یزد گاهو ب یکه حرف م یتموم مدت پرستو

کرد که  یوانمود م يداده بودو طور هیتک شیتفاوت به صندل ی، اما باران ب نهیصورت اون بب يتو نویروژ

 ...بود  یشیاونا نداره، اما درونش بد آت يبه حرفا یتوجه

 

 ؟ یگ ینم يزیخوب باران خانم شما چرا چ -

 :تو جاش جابه جا شدو گفت باران

 ...در خدمتم  دیبفرمائ -

 :به خودش مسلط شدوگفت عی، اما سر دیاخماشو تو هم کش یکمیو  ومدیاز لحن باران خوشش ن پرستو

 ؟  يچند وقت با خوانواده منفرد آشنا شد -

جون ، مامان  انیب م،یشد یمیزودتر صم نیدوستشون دارم واسه هم یلیخوب خ یشه ، ول یم یچند ماه -

 ... نیماه یلیخانم خ نیروژ

 ...  میدارشونیاوهوم، مشتاق د -

 

 ...که اونم تنها نباشه  بایگفتو رفت سمت ز يدیباران کالفه شده بود ببخش يکه از صبحتا پرستو

 

 ... میرفتیکاش م ؟يه نشدتو خست نیروژ -

 ... شهیم ادتریآره منم سردردم داره ز -

 ... میبر میداداشت که تموم شد بهش بگ يصبحتا -

 ... باشه بگو  -

 

 ...شوکه شد  دیکه د يزیکنن که از چ یم کاریچ "قایدارن دق نهیروشوکرد سمت اونا که بب باران
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بازم زود قضاوت  يدار! ...  ستمیکه ن ونهید گهی، اما د میتاالیخ یکمیدرسته  ه؟یتوهم چ ونه،ید يتوهم زد... 

 ... دمیخودم د يبا چشما یول...  یکن یم

تو  يکه بازم دچار توهم شده ، اما بازم به صدا دیرس جهینت نیآخر سرم به ا!  انهی دهیدونست درست د ینم

 ...کرد یمغزش دهن کج

 

 یکنم خوب، آخه روان کاریچ ،يدیکه د يدید "به درك ، اصال...، توهان به طناز اشاره کرد دمیمن د یول... 

 ...نداره توهان به طناز اشاره کنه  یلیدل

 ...مغزش شد  يتو يدعوا با صدا خالیباالانداختو باالخره ب يا شونه

 

 ... میمعطل نش میبر میکه اگه خواست ارمیمن برم داخل لباسامون رو ب نیروژ -

 ؟ امیباهات ب يخوا یم -

 ...گردم  یمن زود بر م نیبش ست،یالزم ن زمینه عز -

 :شدو گفت کیبود که طناز بهش نزد یدکتر بهرام يغرق صحبتها توماژ

 ؟ میبرگرد مویاستخر بر کیتا نزد نیایتوماژ خان م -

 :متفکر نگاهش کردو گفت کمی توماژ

 ... میباشه بر -

 

 ... شد یبه پرستو انداختو راه یحالت خاص نگاه هیبا  طناز

 

 :دور شدن که طناز گفت یقدم چند

 امشب چطور بود ؟ -

 !دونم یخوب بود خوشگذشت ، اما من هنوز مناسبتشو نم -

هم خونه دکتر  يبعد یافته ، مهمون یبار به ما م هیکه چند ماه  يدوره ا یمهمون هینداره،  یمناسبت خاص -

 ... یبهرام

 .. .مونه یرابطه ها گرم م ينطوری، ا هیخوب خو -
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 ...آره ، حق با تو  -

 

حس سردر  نیکنه، واسه هم یو مدام فاصله شو با اون کم م شهیم یخودمون يادیحس کرد طناز داره ز توماژ

 ...بهش دست داده بود  یگم

 

 سوال ؟ هی -

 !؟ یچ -

 ...دختره  نیا -

 کدوم دختره ؟ -

 ...که همه جا همراته  نیهم -

 اون اسم داره ، منظور؟ -

 اونم هست ؟ نیریهر جا م شهی، چرا هم یهر چحاال  -

 ...مون و سفارش شده  هیهمسا نکهیو قابل اعتماد ، دوم ا نیدوست روِژ نکهیاول از همه ا -

 !ستین يدار یمعن لیدل -

 !فهمم ی؟ نم هیخوب اشکالش چ -

 

 :گفت ینرم يبه سرو گردنش دادو با صدا يقر طناز

 

 ؟ نیشما با هم -

 ..خورد  کهیهجه طناز از صراحت ل توماژ

 ... وجه  چیبه ه -

 ...کرد و زل زد به چشماش يخنده ا طناز

 ...مهم  یلیخ یلیاما برام خ -

 ...موند یخودش مسلط م هی دیبا یداشت، ول دنشیطناز حاال د چهره

 ...ندارم  يکار گهید ناشیمن به ا -
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بلند کاج هم  يت به خصوص که حاال درختانداش يدیبهشون د یکس گهیشده بودو د ادیز هیشون از بق فاصله

 ...شده بودن  یمانع خوب

طناز دستشو جلو بردو ... داشت يبد یشد، توماژاما حس کیتوماژ نزد نهیبه س"قایفاصله رو کم کردو دق طناز

 ... دیکت توماژو گرفتو با انگشت شصتش نرم روش کش قهی يانتها

 

 :لرزش گفت تیبهت زده با نها يداص هیخورد که  یرو توماژ وقت يضربه کار اما

 

 !!!تومــــاژ  -

 

 

 ...دستشو کنار زدو به سمت صدا رفت  دویخاص خودشو به صورت طناز پاش ياز اون اخما یکی توماژ

 ...نگاه پر تنفر بهش انداخت  هیمحل بعدشم برگشتو  یاما تو دلش لعنت فرستاد به اون خروس ب طناز

که  گشتیکرد به خودش مسلط بشه ، داشت راه اومده روبر م یشد، اما سع رهیچند لحظه کوتاه بهشون خ باران

... 

 شده ؟ يزیجانم چ -

 

 ... زل زد به صورت توماژ  دویلحن صدا سرش سوت کش نیکلمات اونم با ا نیا دنیشن از

 ...  میریم گهیاالن د دیآره ؟ ببخش نیخسته شد -

 یحال اساس هیو مبارزه نبود اما اهل گرفتن  دنیگ کرد، اهل جنگبه طناز انداختو چشماشو تن ینگاه خاص باران

 ... بود  "دایشد يدختر افاده ا نیاز ا

 

 :دادو گفت لشیتحو یحیکرد به توماژ و خنده مل رو

 ...  نجای، خسته شدم از ا میبهتره بر گهیآره د -

 

 ... داغ کرده  یاومد معلوم بود حساب یمبشه ، عطر تن توماژ به وضوح  کیتوماژ بهش نزد "تا کامال ستادیا بعدم
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 ... یخانوم میخوب بر -

 ...  میبر -

 

 ...ازش ساخته نبود  يکار "فعال یهدف مونده، ول یخورد که نقشش ب یخون داشت خونشو م طناز

 هم رفتو اومد سمت طناز  ياخماش تو دیپرستو بارانو با توماژ و طنازو تنها د یوقت

 باز ؟ يشد طناز؟ گند زد یچ -

 ...حوصله ندارما برو کنار "مامان اصال -

 ... عرضه ، اه  یدختره ب -

مختصر عزم  یخدا حافظ هیبعدم همه مهمونا بعد  قهی، چند دق ستادیگوشه ا هیبه پرستو رفتو  يچشم غره ا طناز

 ...رفتن کردن 

 

 یم یرفتو مدام سع یباران نمصورت  ينرفته بودن خنده از رو رونیب گانیکه هنوز از خونه شا یتموم مدت تو

 ...شد  یاومدن باران بد سگ رونیاز اونجا ب نکهیکرد با توماژ حرف بزنه و کنارش باشه اما هم

باران مجبور  نمیبودن راه خواست که بره و عقب بخوابه واسه هم یداشتو به خاطر طوالن يسر درد بد نیروژ

 !!! نیشد بره و جلو بش

 

 نیکه توا يدونست تمام خوش برخورد یکه ازاون داشت م یشد، توماژ با شناخت رهیخ يجلو شهیبه ش نشستو

سکوت "داد فعال حیترج نیخاکسترِ ، واسه هم ریز شیآخر داشته همش نقشه بوده و در واقع االن آت قهیچند دق

 ...از حرارت شعله ها کم بشه  کمیکنه تا 

 

سکوت کالفه بود ، غرورو کنار  نیاز ا یلوت بودو توماژ حسابخ کویاز راه رو اومده بودن ، همه جا تار یساعت مین

 :گفت يلحن طنز دار هیگذاشتو با 

 ! يماشد يدونفر مانهیاجازه وارد بحث صم یتو که ب ایکنم  یاز تو عذر خواه دیدونم من با ینم -

 ... من  -
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 ...ا بود حرف نی، باران مغرور تر از ا رهیگیجواب رو م نیهم "قایدونست دق یم توماژ

 ...شنوم  یخوب م -

 

 ... شدم  یوارد بزم عاشقونه تون م دیخوام، نبا یمعذرت م -

 ؟ یرفت یطرفه به قاض هیباران تمومش کن، دوباره  -

 یکردم پ یزشت و بچه گانه بود ، فکر نم "کار ندارم، کارم واقعا نیا يبرا یلینکردم، دل یقضاوت چیمن ه -

 ...ذاشتم  یموگرنه تنهاتون  نیفرصت باش

 من انقدر بد بختو احمقم ؟  یکن یتو فکر م یعنی -

 ... داره  یبه عملتون بستگ! ستیبه فکر من ن -

 

 ...کنه  یم دادیوشک ب ینیذاتتون بد ب يکردا، تو شهینم تونمیکار ن،ینطوریشما دخترا همه تون هم -

 کردو    یپوف توماژ

هواتونو داشت ، اگه  نکهیاایشما دخترا توجه کردو احترام گذاشت به  دینبا یعنی! اون از طناز اونم از تو -

  م؟یدلداده تون شد یعنی؟ میعاشق یعنیشد  ينطوریا

 

 ...دوباره ادامه داد قینفس عم هی بعد

فرصتم که بخوام  ی، پ یکن یکنه من با توام ، تو ام که بد تر از اون، فکر م یفکر م یکیجالب ، اون  یلیخ -

 ... ال کنم باهاش عشقو ح

 

درست رفتار  ایباشه ؟  نیحق نداشت خوب و مت "واقعا یعنی!شهیم ينطوریچرا ا دونستیبود، نم یعصب توماژ

 !!!به طرفش نظر داره  "حتما یعنیکارو کرد  نیاحترام بذاره و توجه نشون بده ؟ اگه ا ایکنه 

توماژ به نظرش  ي، پس حرفا گهیدوقت  چینبود ، نه االن نه ه یسکوت کرده بود، خوب آدم منطق باران

 ...زد  بیاومد، بعد دوباره به خودش نه حیمسخره و توج

 

 ! منظوره  یب ایبه تو چه که نظر داره ! کرد یکار م یبه توچه که داشت چ "اصال...
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 از حسادت؟  یترک یم يفکر کنه دار يخوا یراجع بهت بکنه؟ م يچه فکر يتوقع دار حاال

کرد توماژ برداشتاش از  یحرف زدن براش سخت بود اگه سکوتم م طی، اما تو اون شرا گفت یم يزیچ هی دیبا

 ...شد  یرفتار اون ادامه دار م

 

از من  "، اشتباه واقعا یهست یمیصم یبا ک ای یکن یم کارینداره شما چ یربط چی، باور کن به من ه نیبب -

نه به قول  م،یدار ی، نه نسبت خاص میلینه با هم فام برام مهم باشه، ما ایبود، مسخرس اگه بخوام ناراحت بشم 

طناز ناراحت  نکاریباشم، من فقط از ا حتموضوع نارا نیکه من بخوام از ا یمعن ی، پس ب يخودتون سرو سر

طرز رفتارش  نیمنتظر فرصت ومن از ا شهیبره، اون هم یکاراش م نیهمه دخترا رو با ا يشدم چون آبرو

 ... نیفقط هم زارمیب

 

که نسبت به اون و رابطش داد دچار  يآخر باران در مورد طناز خوشش اومد اما در مورد نظر ياز حرفا توماژ

 !!!حاال یدونست ول یم کیباشه، اون خودشو به اون نزد ينطوریتوقع نداشت نظر باران ا "شد، اصال یسردرگم

 

شو  ی، سرشو به رانندگ ختیر یهم مکرد به اون بحث فکر نکنه چون داشت اعصابش ب یراه توماژ سع هیبق

 ... شدن گرم کرد  یکه از جلو ظاهر م يبه ستاره ها یگاه

 

 

  

 

حوصله شده بود ،  یب یکمیباهم بر خورد نداشتن، توماژ ادیگذشته بود، سرکارم ز یاز اون مهمون يسه روز دو

نداشت ، واسه  یواسه آشت ينه ااون سنجاب چموش رو کرده بود ، اما بهو يداد، دلش هوا یبروز نم يزیچ یول

 ... دیدراز کش ازاند ریز يرو یشلوارك خال هیسرد با  يرفت باال و تو اون هوا نیهم

 

 ...بخوره  ییبوم نرفته بود ، هوس کرد که بره باال و هوا يشد رو یم یقراربود، چند شب یانگار ب بارانم
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شد ،بعدم آرووم شروع کرد به قدم زدن،  رهین خبه آسمو دویکش قینفس عم هیکف بوم گذاشت  يکه رو پاشو

جلو رفتو نا خودآگاه قدماش  یکرد آرووم قدم بر داره ، چند قدم یوقت بود ، سع ریگذشته بودو د 12ساعت از 

 تیانداز با اون وضع ریز يکه رو یبود اما نه اونقدر که نتونه کس کیشد، تار دهیبه سمت خونه توماژ کش

 ... نهیرو بب دهیخواب

 ... سرو صدا  ی، ب هیگر هی نیجلو رفت ،ع بازم

 

شلوارك  هینشده بود هنوزم مطمئن نبود ، توماژ با  کینزد "کامال یتا وقت یبار پلکشو بازو بسته کرد ول چند

 ...بود  دهیبا باال تنه لخت ، طاق باز خواب یورزش

که  دیگنج یو گرفت ، تو باورش نمنگاهش دویاز حدقه در اومده بهش نگاه کرد، بعد خجالت کش ییباچشما

 ! دهیبدون لباس خواب ينطوریشباش داشت ا زویکه پائ يسوز نیتوماژ با ا يچطور

گل کرد ، هزار تا فکر جور واجور واسه سربه سر گذاشتن با  طنتشیفعال شدو ش دیانگار کودك درونش شد اما

 ...نشست  واوردیشد ، آخر سر طاقت ن مونیاون ، به سرش زد اما هر بار پش

 یبه خدا، آخه کدوم آدم عاقل ونستید نیا... شد بهش، خندش گرفته بود  رهینشستو خ نیزم يزانو رو چهار

 !خوابه  یم ينطوریا

 

 یبود، ول دهیشد، چه ناز خواب قیبهش انداخت ، بعد به صورتش دق یواشکینگاه  هیدفعه خجالتو کنار گذاشتو  هی

 ... ختیر هویدلش 

 ؟  یباشه چ دهیبوده و فهم داریمدت ب نیا اگه تمام... 

 ! هینیب یباشه چشماش بستسو منو نم دارمیب... به خودش جواب داد  خودش

 

تر برد ،  کیشد سمت عضالت شکم توماژ ، صورتشو نزد دهیحال استرس داشت، دوباره نگاهش کش نیبا ا یول

که حاال به نظر  يکرد به شمردن عضله هادستش به اارده خودش نبود انگار، سر انگشتشو جلو بردو شروع 

 ...اومدن  یمنقبض تر م
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 دیباران پر ياز چشما یرو لمس نکرده بود که صاحبش اومد، چنان برق یچهارم چارهیب... سه ... دو ...  کی... 

 ...ازش گرفته شد  یاتفاق افتادکه فرصت هر عکس العمل نیا عیانقدر سر...شد  جهیکه دچارسرگ

 

 ...رزانو جلوش نشستو مچش دستشو تو مشتش گرفتچها توماژ

 

 دزد کوچولو ؟ يچطور -

 

 ... شده بود از همه بد تر خجالت زده هم شده بود  رمیبود ، غافلگ دهی، ترس دیلرز یداشت م باران

 

 واسه خودت ؟ یگ یم یچ -

 

 ... کرد  یشده بودو به توماژ نگاه نم زونیبه چهره مضطرب باران نگاه کرد ،لباش آو توماژ

 

 شبونه ؟  يکرد یم يکار یچ یداشت -

 ...کردم  ینم يکار -

 کردم؟  ینم يکار یگ ی، بعد م يداد یپسر مردمو درسته قورت م یداشت -

 

شده بود، اما باران  فوریک یحساب نیشده واسه هم بشیشکارخوب نص هیرو داشت که  یشکارچ هیحس  توماژ

 !!!نداشت  یحس خوب "اصال

 

 ... گاهیمنو ن -

 

 ... بودو مچ دستش هنوز تو دست توماژ  ریسرش ز باران

 ! ییعجب دزد کم رو -
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دونست امشب  یبا زبون تر کردو اونو به دهن گرفت ، بعدم دستشو آرووم باال آورد، باران اگه م نشویپائ لب

 ...راز کار گذشته بود کا گهیحاال د یکرد، ول یجسارتو م نیا "عمرا دهیهوا لخت خواب نیتو ا یتوماژ واسه چ

 

 !براش مهم نبود يزیانگار چ گهیزل زد به چشماش ، د د،یچونه بارانو سرشو باالکش ریگذاشت ز انگشتاشو

حس  نیبچگونه تهش ختم بشه به ا يکرد اون کنجکاو یتصورشم نم "ضربان قلبش باالرفته بود، اصال باران

 ...  رینفس گ

 

سکوت باران بهش جرات  زد،یباران ، تنش داغ شده بود و قلبش تند م لب ریشد ز دهیشصتش آرووم کش انگشت

 ...  دیکه باران لحظه آخر سرشو عقب کش دیرس یداد انگشتشو باالتر ببره ، داشت به لبش م

 

 ... کردو دستشو برداشت اما به جاش مچ دستشو که تو دستش بود محکم تر گرفت  یخنده قشنگ توماژ

 

 ؟  یچرا ساکت -

 ... کن بذار برم ولم  -

 ... يشه بر یکه نم يتا حوابمو ند -

 !!!انگارا يشد ونهیحالت خوبه ؟ د -

 بشم ؟ دینبا -

 

 "اصوال!  کارکنهیچ دیدونست با یشده بودو نم یگفتو خمار نگاهش کرد، باران از لحن توماژ عصب نویا توماژ

 ...داد  یارور م دیوقتا مغزش شد نطوریا

 

 ؟ یکن یم کاریچ يردا یبذار برم روان -

 !شه  یکه نم ي؟ تا ازم نخوا یراحت نیبه هم ؟يبر -

 ...خواستم که  -

 ...نه  ينطوریا -

  ؟يپس چطور -
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 :باال انداختو گفت ییابرو توماژ

 

 ...  يچطور یدون یخودت خوب م -

 ... بذار برم  یلعنت -

 ؟يبذارم بر ينطوریا -

 ... کنم  یخواهش م -

 ؟ یچکه  یکن یخواهش م -

 ... کنم بذار برم  یخواهش م -

 ؟ یکن یخواهش م یاز ک -

 

 !گفتو خواست با زور مچ دستشو آزاد کنه ، اما محال بود يا ونهید باران

 

 ... توماژ خان اجازه بده برم  -

 !بود  فتادهیبازم نگاهش کرد، هنوز مقبول ن توماژ

 ...  گهیتوماژ بذار برم د -

 

 ! رهیخواست ازش اعتراف بگ ید انگار که ممچش آور يرو گهیفشار د هی

 

 ... توماژ تورو خدا  -

 

خواد ، اما توماژ دنبال  یاز جونش م یچ گهیدونست د یهم نثارش کرد، بغضش گرفته بود نم گهید يعقده ا هی

 ... بود که باران با اون لحن خاص صداش کنه  نیبود، دنبال ا گهید زیچ هی

کرد، باران تازه  یصداش کنه آروومش م يکه باران اونطور نیانگار همملتمس نگاهش کرد،  نیهم واسه

شدو فاصله صورتش  یداشت کج م گهیسرش د یشد، حت یخمارش داشت خمارتر م يچشما د،یمنظورشو فهم

 ... کمتر 
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 ... تومـــاژ  -

 

ست بارانو آرووم بود، مچ د یکه تو صدا بود براش کاف یحس نیبود، هم یکاف نیملتمس پر بغض بود، هم صدا

 ...شده بود، اما بازم خودش بود که ادامه ندادو رفت  ریاشکش سراز گهیول کرد، باران د

 

 

 ...چرخوندو لبشو بازم به دهن گرفت  يسر توماژ

 ...زده بود به سرم !چم شده بود... 

 

 ...نثار خودش کردو برگشت به اتاقشو بازم تا صبح تو فکر ماجرا غوطه ور بود  يا وانهید

 

خواست از  یشد، دلش نم یم ينفر 10 پشونیافتادن ، اک یراه م دیقبل از سفرشون بود ، فردا صبح با شب

ها دوباره رابطش با اون  یتازگ ا،یبرد شیخبرم بر ، اول رفت پ یتونستم ب یاما خوب نم رهیاجازه بگ دیسع

 ...درست کرد  لشیق مبه اون بده مطاب یحال هی نکهیبهتر شده بود، شامم به خاطر ا یکمی

 

  ؟یداداش يچطور-

 ...خوبم  یمرس-

 ؟  یخون یدرس م-

 ...آره ، پس فردا امتحان دارم -

 ... ایبرد-

 ...هان -

 :کردو گفت یفیاخم ظر باران

 پسر ؟ هیهان چ-

 ...بله -

 ... تیمامور میبر دیبا يروز 10ما از طرف شرکت  گمیم-
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 ؟ تیمامور-

 ... زمیآره عز-

 کجا ؟-

 ...، اسمش تش کوه  کیکوچ يروستا هیجنوب ، اهواز تو میبر دیبا-

 ... مشتاق نگاهش کرد و منتظر ادامه حرفش شد ایبرد

 !داره  ادیز یخاک ری،انگار ز قاتیتحق میبر دیبا ییمربوط به کارمون آقا-

 ؟ نیکن دایگنج پ نیخوا یاوه م-

 ... ستین مال ما که میبد لیتحو دیبا میکن داینه شازده ، اگرم پ-

 !چه بد -

 ..خوبه  ارمیشو برات ب هیتک هیهم شده  یواشکیکردم  دایپ يزیدم اگه چ یقول م-

 ...اوهوم -

 

زد، واسه  یبود کمتر م فینقشو ظر زیسالو رد کرده بود اما چون ر 12 رانداخت،یحرف سرشو ز نیبعد ا ایبرد

 یاول عکس العمل ایتشو بغلش کرد، بردرفت اون چقدر بزرگ شده ، رفت سم یم ادشی یباران گاه نیهم

 ... دیکش رونیخواهرش ب يبعد آرووم خودشو از حصار دستا ینشون نداد ول

 

 ! ایمرد شد گهی؟ تو د یناراحت-

 ...خوام با اون تنها باشم  ینم ،يدوست ندارم بر-

 ...نداره که  تیبد نشو ، کار گهید-

 ... ستیبراش مهم ن رمیهم بم یاگه از گشنگخوام با اون تنها باشم ،  ینم نیخوب واسه هم-

 هیده ، اما به  یذارم دم دست ، پولم بهت م یکنسروم برات م يسر هیکنم  یغذا درست م کمینگران نباش، -

 !شرط

 ؟ یچ-

 ...رات نده  گهیمن بهش سفارش کردم د ا،یکن يباز ينت همه پوال تو بد یاون کاف يدوباره تو ينر-

 ...باران  ينامرد یلیخ-
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 ...معلوم  نکهیا-

 ... میپول نخواست "اه ، اصال-

 ؟ يدیفهم!اما نه هرروزو هرساعتا ،يبر یتون یکردم ، م یشوخ-

 ... آره -

 

 نیدونست توا ینبودو م يدور نیبه ا ی، باران دلش راض دیخودش صورت بارانو بوس نباریگفتو ا نویزده ا ذوق

 ... هم نداشت  يه اگذره ، اما چار یسخت م "حتما ایمدت به برد

 ... رهیدر زد ،منتظر شد تا جواب بگ د،یرفت سمت اتاق سع یبد دل با

 

 ...بابا  اتویب-

 

 ... شدیکلمه مشمئزم م نیا دنیبه کلمه بابا و مامان نداشت تازه از شن یحس چیکلمه بابا چندشش شد، ه از

 ...انداخت  ریتو هم وارد اتاق شدو سرشو ز ییاخما با

 

 ... ریشب به خسالم ، -

 کرد  یتختش نشسته بودو به صورت مغموم دخترش نگاه م يرو دیسع

 ؟ یسالم بابا، خوب-

 ...شما  یممنون  از احوال پرس-

 

 ...کردو دستشو کالفه پشت سرش بردو گردنشو گرفت  یپوف دیسع

 

 دعوا دختر ؟ ياومد-

 ... نه -

 ...پس بفرما، من در بست در خدمتم -

 ... یباش انی، خواستم در جر یقاتیسفر تحق هی میف شرکت براز طر میخوا یم-

 ... هستم بابا -
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 ...شدو جلو اومد  يکفر باران

 

 ؟ یدونست یاز کجا م-

 ...حاج صالح بهم گفت -

 بره ؟ یم ارهی یخبر م یواسه چ! شورشو در آورده ها  گهیحاج صالحم د نیا-

 چقدر برات نگران؟ یدون یدر هواتو داره و به فکرت ؟ مبد انق ؟یکن یم ينطوریخجالت بکش دختر، چرا ا-

 

 :گوشه لبش نشدو با تمسخر گفت  یخنده کج باران

 

نگرانم باشه، حق داره بنده  دیبا بهیمرد غر هیخوش به حال من که  "؟ پس خوش به حال من ، نه ،جدا "واقعا-

 ... گهیرو داشته باشه د مایتیبچه  يهوا دیبا گه،یخدا، معتمد محل د

 ...نکن، حرف دهنت رو بفهم  میباران باز عصب-

نونمو  ؟یگ یبهم م راهیبدوب ؟یکنی؟ بهم توجه نم میزن ی؟ م شهیم یشه هان ؟ تو بگو چ یم یاگه نفهمم چ-

 هان ؟ یکن رونیخراب شده ب نیمنو از ا يخوا ینکنه م ای ؟يبر یم

 ؟ نیتهش بشه ا شهیهم دی؟ با میباهم حرف بزن زادیمثل آدم میتون یوقت نم چیما ه یعنی-

 شهیشرمت نم "،جدایکن یبکنه که تو م نکارویبا پاره تنش ا يدیرو د يزادیکدوم آدم! میتون یمعلوم که نم-

 ؟ رهیگ یبابا؟ از خودت عقت نم یگیم یوقت

 ...هم بازبشه  يرومون تو رو نیاز ا شتریتمومش کن باران، نذار ب-

 هان ؟ میاز دست ندادنش بجنگ يبرا میمونده که بخوا نمونیب یچ گهیبردبار، د دینخندون منو سع-

 ... گفت  يبلند يخدا يصورتش گذاشتو ا يدستاشو رو دیسع

هنوز  نیا یول يدیتو بخش ایاشتباهو بدم ؟خدا هیقرار تاوان  یخدا تا ک ي، ا شهیتموم م یعذاب لعنت نیا یک-

 ...  ای، خدا دهینبخش
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 یعذاب دردآورو تمومش کنه حت نیا شهیهم يبار برا هیزدو از خدا خواست که  تختش نشست و زار يرو دیسع

 ... گرفتن جونش  متیاگه شده به ق

 

 رفتیشد نا خودآگاه ذهنش م یبحثش م دیهر بار با اون شد یواسه مرور خاطرات نبود ،ول یوقت خوب "اصال

 ...  اهیس ياون شبا یپ

 ...  یفتر لعنتپر اشک رفت سراغ اون د يبا چشما نباریا

 

، اون موقع عاشق رنگ بود ، اونم تندش ، برعکس  یلیاکل يبود با خودکارا دهیتا گل صفحه اولش کش چند

 ... حاال 

 

که تازه داشت جوونه  یکوتاه عاشقونه بود، از شروع عشق يصفحات بعدش نوشته داشت، اوالش جمله ها یول

شد که اون رنگ نگاه شد براش  نیهم نبود، ا یمهربون يبابا ی،حت ی،همدم ینبود، دوست يزد، خوب مادر یم

 ...  ایرنگ دن نیقشنگتر

 

 ...کرد به خوندن  شروع

بابا بهش  ی، اما اونشب وقت ستیمثل قبل ن گهینگاهش د نجایا ادیاون م یکردم وقت یمدت بود که حس م هی

 !  ستیمثل قبل ن گهید یچیه دمیهمگفت که تو زبان مشکل دارمو اونم اومد تو اتاقم تا بهم کمک کنه ، ف

 

 ... هم سرزبون داره  یلیخوشگل ، تازه خ یلیکنه ، خ یبهم تو زبان کمک م ادوی یم یمدت هی االن

 

آره ... هم سرو زبون داره  یلیخ...، تو دلش تکرار کرد  هیپر گر يازاون خنده ها د،یافکار مسخره خودش خند به

 ...شرف  یب یناه شونزده ساله رو خام خودش کرد ، اون لعنتپ یدختر ب هیبا همون زبونش  گهید

 ... بازم خوندم ، همه جا نوشته بود، هومان ...داد ادامه بده  حیگرفت ،اما ترج بغضش

 !خونده، چقدر کثافت بود اون بشر  ارویاسم دن نیتر فیخوندن اون اسم به نظرش کث با
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هست ، همه جا،  شهیبهش عادت کردم، هم... خوند یرو ماز جمله ها یکمیکرد و هربار  یرو رد م صفخات

 ...  ادیز یلیدوستش دارم خ یلیکنه ، خ یعطر تنش آروومم م

 

هومان  یول اد،ییم ریداره، بهم گفته د يجلسه کار هیبابا با چند تا از دوستاش  اد،ییتولدم ، قول داده که م امشب

 ... میریتا شب تولدمو باهم جشن بگ ادی یگفته م اد،ییاما اون گفته م ستیبابا ن ست،یاون دوستاش ن نیب

 

اون گرفتم، بهش دادم خورد، بعدم  يهم برا یتک کیدونه ک هیذوق داره  یهم کل ایتولد گرفتم ، برد کیک هی

ذوق کردم  یکل... بزرگ  يجعبه کادوو هیاومد، با ... باشه  داریاون ب ادیم نجایهومان ا یوقت دیخوابوندمش ، نبا

 ... فهمومحس نا م هیکردم  یحس هیبغلش اونم بغلم کرد، اما  دمیپر، 

 

گردنم بودو منو  يکردم اما اون هنوز سرش تو گود شتریذاشت ، زورمو ب یاما نم امیب رونیاز آغوشش ب خواستم

 ... بود ،ترس برم داشت  دهیسفت چسب

 ... کاغذ اومده بود  يه روبود ک يبد يصفحات فقط حسا هیجمله از خاطراتش بود، بق نیآخر نیا

 

کنه  ادهیراحت تر بتونه هدف شومش رو پ نکهی، واسه ا "عمدا"خورده بودو احتماال يادیشب هومان انگار ز اون

 ! 

 یتر م یخواست از احساسات پاکو دخترونه باران به نفع خودش استفاده کنه ، نوازش دستاش داشت طوالن یم

 ... دیکش ادیباران سرش فر نباریشد که ا

 

 هومان ؟  یکن یکار م یچ يدار-

 ... نی، فقط هم میگذرون یخوش م مینگو کوچولو، دار یچی، ه سیه-

 ...کنم ولم کن  ی؟ خواهش م ينطوریا-

 

 ...کنه  یشو عمل یطانیکه نقشه ش دیشرف به ذهنش رس یلحن التماس گونه باران ، اون ب بعد
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 یخوش نم يخوب ؟ باشه ، اگه دوست ندار یتو بگ یهرچ "اصال باشه گلم، خودتو ناراحت نکن، زم،یباشه عز-

 ... میگذرون

 

کار دستش داده بود، االن وقتش نبود  یبارانو بر انداز کرد، مست يمبل نشستو دوباره سر تا پا يداخلو رو اومد

 ...کرد  یم کسرهیاالن کارو  نیوگرنه هم

 

 ... میری،الاقل جشن بگ نیبش ایباران پس ب-

 ... ارمیب کویبذار ک ام،ی یاالن مباشه -

 ...فراموشش شده بود  یذوق زده شده بودو دوباره همه چ د،یگذاشت و شمعارو هم روش چ زیم يرو کویک باران

 خوشگل هومان نه ؟ کمیک-

 ...حرف نداره  قتیآره خانم گل ، تو سل-

 

گذشت و  یاز اومدنش م یدوساعت یکیهم تنقالت آورد ،  یکمیخودشو هومان گذاشت ،  يبرش زدو برا کویک

بعدم دست برد  دیکش قینفس عم هیشدو  قیشد ، به چهره باران که سر مست شده بود، دق یم ریداشت د گهید

 ...که همراهش بود  یسمت جعبه بزرگ

 

 ... من  يهم باشه نوبت کادو یخوب حاال نوبت-

 

که جلوش کوتاه بودو پشتش بلند،اون لباس  یولینلباس اسپا هیلباس قرمز شب بود ،  هیجعبه رو باز کرد ،  دره

 !کرد  یکه داشت کوالك م یفیو ظر دهیکش يتو تنش با اون پا ها "حتما

 ...دونست  یهومان خوب م نوی، عاشق قرمز بودو ا شهیبازم ذوق کرد ، مثل هم دویفقط رنگشو د باران

 

 !چه خوشرنگ  یمرس يوا-

 ؟ یامتحان کن يخوا یمبارك باشه ، نم-

 ...چرا  يوا-
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 :لحظه به صرافت افتادو گفت هیگفت ، اما  نویا باران

 

 ...پوشمش  یم"نه بعدا-

 ... نمیبپوش بب نویالاقل برو ا! که نه  زامیچ نی، بغل که نه، بوس ا ایکن یم ينامرد يدار گهید-

 ... گهیپوشمش د یم "هومان ، بعدا گهینشو د طونیش-

 "بعدا ای نمیلباس بب نیداره که االن تورو تو ا یخانوم خونم، حاال چه فرق ،یبش میدلم تو قرار ملکه زندگ زیعز-

 ؟

 ! گهینکن د تییچرا فرق داره، اذ-

فقط  ،يخواد به منم نشون بد یبرو بپوش نم يفکر هی "هم داره ، اصال يچه ناز نی، موش کوچولو بب ییآ-

 کن، چطوره؟ فیواسه من تعر ایب نیخودت بب

 

 :گفت  دوینر ازجا پرمثل ف باران

 

 ...خوب  یلیخ ينطوریاوهوم باشه، ا-

 ...خانم خوشگله خودم  یمرس-

 

هم شده خودشو خانم خونه  يچند لحظه ا ياون پسر بود غرق لذت شدوبرا يکه تو صدا یداغ نهمهیاز ا باران

 ... خود شد  یاز خود ب دویاون د

 

 ... ت سمت اتاقش ء با ارزش تو دست گرفتو رف یش هیلباسو مثل  جعبه

دوست  شهیکه هم یهمون رنگ یشیبود ، قرمز آت یتنش نگه داشت، عال يلباسو رو ستادویا نهیآ يجلو اول

 !لباس ازش داشته باشه اما نداشت هیداشت 

 

 ..شده بودو تازه استرسم بهش اضافه شده بود  یهمه حساش با هم قاط هومان

،  دیپسند یم شتریرو ب يمدل رابطه ها نیا شهیاتاق، هم بعد رفت سمت ختویخودش ر يآب برا وانیل هی

 .. افهیدختر تازه بالغ شده خوش ق هیاونم با  انه،ی، خشنو وحش یدزدک
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خبر از همه جا ،  یب چارهیباران ب یطاقت نداره ، ول گهیکردو حس کردو د یاندام دخترونه اون افتادو پوف ادی

 ...اون رو بپوشه  يکادوکرد تا  یاتاقش داشت لباسش رو عوض م يتو

 

وارد اتاق شد  يآرووم طور نیکرده بود، واسه هم ریدخترارو اس یمدل نیا ادیتو کارش استاد بود، تا حاال ز هومان

هوش  یب ایحال  یب يزیچ هیرو با  ایشتریبچه و ساده بود ب يادیمتوجه اون نشد، البته بارانم ز "که باران اصال

 ...بود  دست يمثل موم تو یکی نیاما اکرد که دردسر ساز نشن،  یم

 

 

  

 

 ...دیچشم بهم زدن از پشت بارانو چسب هیتو دویکش یسرک

 

،درد ناك، پسش زد ، اما محال بود بتونه اونو از خودش جدا کنه، زجه زد ، ناله  دیکش غیکرد، ج خیتنش  تموم

 شتریخوردو باران هرلحظه ب یم تنش سر ياون رو فیکث ينداشت، دستا يا دهیکرد ، التماس کرد، اما فا

 ... کرد  یمرگ م يآرزو

 

بارانو  يهمون اول که صدا ایکنه خراب تره ، برد یکه فکر م یتازه خبر نداشت که اوضاع ،از اون چارهیب دختر

 ...اومده بود و شاهد همه ماجرابود  رونیاز اتاقش ب دیشن

 ختویر یکردو اشک م یبودو نگاه م ستادهیگوشه ا هیفقط کنه ،  يبود که بتونه کار یبچه تر از اون چارهیب پسر

 ...اومد، برگشت تو اتاقش  ییصدا هی نکهیتا ا د،یلرز یبدنش م

 

 ینکنه تا الاقل وسط دعوا اونو قربان ییکرد صدا یسع یبه تن اون بچه ، ول گهیبود ،رعشه افتاده بود د دیسع

 ...نکنن 

 فیکث يدستا نیجون ب یرو ب زشیزده بودو دختر عز رونیز حدقه بداشت، چشماش ا دنید دیحاال چهره سع اما

 ... دید یدوستش م
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و بعدم افتاد به جون  نیزم يآوردو پرت کرد رو رونیب وونیاون ح يبارانو از حصار دستا د،یآومد، نعره کش جلو

 ...د بلند هق ز ي، انقدر زد تا خون کل اتاقو گرفت ، بعدم نشست کنارشو با صدا زشیدوست عز

 

 ،یکن یچرا هر بار بد تر از قبل نابودم م ـــــــــایشه اعتماد کرد ؟؟؟ خدا یم ایدن نیتو ا یخدا پس به ک-

 درد ؟ آخه چرا ؟ چرا ؟  نیخدا ، چرا هر بار با ا يا... دردو دالم  قی، رف ییتنها قیبود، رف قمیشرف رف یاون ب

بازم اعتماد کرده بودو از پشت خنجر خورده بود ،  قش،یا رفن قیبه رف دیکوب یهنوز مشت م ینداشت، ول یینا

 ! خورده بود  شیسوراخ ن هیچه درد آور بازم از 

بود که هنوز زنده  ییآورد، خدا رونیرو از خونه ب زیهمه چ یزده بود به سرش ، جنازه اون ب شد،یم ونهید داشت

 ... بود 

 

 نیبردشو دم دورتر نیمرد نشده بود که آدم بکشه ، واسه هم، هنوز اونقدر نا کیتار"شب بودو هوا کامال مهین

 ...برگشت  ادیکردو با سرعت ز ادشیاز خونش پ مارستانیب

 

ناراحت نبود،  "اصال زیهمه چ یاون ب يبرا د،یخدا شاخو شونه کش يناله کردو برا ختویراه بازم اشک ر يتو

تونسته بود اون  يدلش گرفته بود، چطور شترین ب، اما از بارا شدیمردو خودشم اعدام م یبودکه م نیتهش ا

 کارو باهاش بکنه؟

 

شده بود  شیکم نذاشته بود، بعد از رفتن تارا تنها دلخوش يزی، براش چ دشیپرست یعاشق دخترش بود، م اون

 ...یبه زندگ دشیاون، تنها ام

 ! ارهیمحال بود دووم ب نباریشد ، ا یداغون م گهید نباریحقش نبود، ا نیا

 

کرد، از همه ، از  یگفتو گله م یم راهیبه زمان بدو ب نویفرمونو به خودش به زم يرو دیکوب یمشت مدام م با

 !...بد نامحرم بودن  یکرد محرمنو ول یکه فکر م ییهمه اونا

بد جور  یرفت، خاطرات اون شب لعنت یداشت از هوش م "بایتحمل نداشت، تقر گهیصبح بود ،باران د يدما دم

 ...ناخودآگاهش بهش لعنت فرستاد  ریصدا از ضم هیاما  کرد،یمچاله مقلبشو 
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 ریبازم اس ي؟ چرا دار یپس چرا ؟ چرا چ! ياریب ادمی ستیاحمقم تو الزم ن هیدونم  ی،خودم م یخفه شو لعنت... 

 ؟ یش یم

 داد یمغزشو خفه کنه اما حق با اون بود داشت بازم وا م يتو يخواست صدا یم دلش

جا  نیحق نداره دوباره پاتو قلبم بذاره، ا یکس گهیبده ، د میباز یکس گهیذارم د یممکن ، نم ری، غ محال... 

 !!!ممنوعست 

 شیآالرم گوش يصدا دهیفشار خوابش بردو به دوساعت نکش دیشدکه با افت شد یداشت روشن م "بایتقر هوا

 ...پف کردشو باز کنه  يباعث شد چشما

 

، رفت سمت  ادیفرصت خوب بود تا دوباره به خودش ب هی نیا دیرفت شا یم دیبا یول اد،یز یلیبود، خ خسته

گفتو  یو تو دلش خداحافظ دیسرش گذاشتو صورتشو بوس يرو که بهش قول داده بودو باال یپول ا،یاتاق برد

 ...اومد  رونیب

 

بود ، که اون  نیابره ، تازه درستش  دیهم رغبت نکرد سراغ سع یخشک خال یخداحافظ هیواسه  یحت اما

 !شیکیاز  غیاما در اد،یاالقل واسه بدرقش ب ایره ؟  یم یبا ک ره؟یکجا م نهیباهاش همراه بشه تا بب

 ...بشه  یاومد تا با همسفرش راه رونیخونه ب از

 

هم باهوش بود،  يادیکردنش بود، توماژ با هوش بود ز ادهیبزرگ گرفته بودو حاال موقع پ میتصم هیخودش  با

 یم یشدو سع یاونو از سر خودش باز کنه چون تازه توجه جلب م یتونست با اخمو تخمو کم محل ینمپس 

 ...بشه  کیبهش نزد شتریکرد ب

 

نشه و بعد کم کم خودشو ازش دور کنه، هر  شیرو رییبر خورد کنه تا اون متوجه تغ يگرفت باهاش عاد میتصم

 ...باشه  مونیپش ای رهید که حاال عذاب وجدان بگنکرده بو يکرد تا حاال کار یهم فکر م یچند هرچ

 

 ...بود، رفت جلو وسالم کرد ستادهیسر وقت دم در خونه شون ا شهیمثل هم توماژ

 

 ...ریسالم ،صبح بخ-
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 ؟یخبر خوب ز،چهیسالم خانم سحر خ-

 ؟  میممنون ، خوبم، بر-

 ...  میبر میتون یآره من آمادم ، م-

 خوابن نه ؟ "حتما یکنم ، ول یخداحفظ نایمامان ا نویبا روژ خواستیدلم م یلیخ-

 داخل؟ میبر يخوا یجون چقدر سفارش کرد ، کالفم کرد به خدا، م انیب یبودن ، اگه بدون داریب "نه اتفاقا-

 ...گفت  يبغضشو خوردو نه ا باران

 ...بشه  ریترسم د یزنم، م یراه بهشون زنگ م يتو-

  ... می، پس بر یلیباشه ،هرطور ما-

، بعدم توهان  گانیشدو رفت سمت شا ادهیپ نیشهر که باهم قرارداشتن ، توماژ از ماش یبه خروج دنیرس یوقت

 ... داغ کرد  یحساب دید دهیاونم خواب نیماش يبارانو جلو یشدو وقت ادهیپ نیاومد، بالفاصله هم طنازم از ماش

 

 :کرد به توماژو گفت  رو

 

 ... تا کمکتون کنه  نیاز بچه ها رو صدا کن یکیالاقل  نیش یکه خسته م ينطوریتوماژ خان ا-

 ...ممنون  ستین يازینه ن-

 ن؟یکن یچرا تعارف م!  شهیمگه م-

 :سمت سامانو گفت  نباریگفتو رو کرد ا نویا

 ...هم کمک توماژ خان بکن  یکمیراهم  ي، تو نجایا ای، ب نیچهار نفر نیآقا سامان شما تو اون ماش-

 

 ...گفتو جلو اومد  یچشم هچاریب سامان

 

 يهم تو گهید ياومده بود، سامان و توهان و دو تا ایبا طناز بود، بهزادم با آر گانیبودن، شا نیچهار تا ماش"کال

 ...نشسته بودن  گهید نیماش

که تازه مال حاج صالحم بودو دسته اون بچه  زشیعز نیدوست نداشت ماش "اصال! لجش گرفته بود  توماژ

 ... زد ، اما خودش پشت رل نشست  یکردو به سامان بفرمائ یبده، پوف
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راه افتادن ،  ی، وقت نهیچشماشو باز کرده بود ، مجبور شد بره و عقب بش هیاومدن سامان ، باران که تازه ال با

 ...سامان با ژست مسخرش برگشت سمت توماژ 

 

 ؟ نمیمن بش يخوا یتوماژ خان م-

 ...نبود یراض"نگه اما توماژ از حضور اون اصال يزیساکت بشه و چ گهیبود که د ینه محکم کاف هی

 ... راهو همش خواب باشه  ينجایباعث شده بود باران تا ا شبید یخواب یخشکو خسته کننده بودو ب ریمس

 

نداشته  یتوقف ياز مواقع ضرور ریاصفهان بودن، همه توافق کرده بودن به غ کینزد "بایشده بودو تقر ظهر

 ...حاال وقت نهار بودو مجبور بودن توقف کنن  یلباشن و

هوش بود، توماژ  یهنوز ب یشدن ، باران ول ادهیشناختو انتخاب کردنو پ یاز قبل م گانیکه شا یرستوران هی

 ... سامانو دك کردو اومد سمت اون 

 

 يخواست صدا یما مترس مسخره بود ا هیشد ، بعدم سرشو جلو برد ،  قیعقبو آرووم باز کردو به چهرش دق در

 ... نفساشو بشنوه 

 ... دید شیخمارو تو فاصله چند سانت اهیچشماشو باز کردو دوتا چشم س نباریا گهید باران

 

 :نشستو با ترس گفت خیس

 

 شده ؟ يزیچ-

 ... گهید دارشوی، ب يدیوقت خواب یلی؟ موقع نهار خ يتو چرا همش استرس دار! نه -

 

 ... کنه  یبچه پنج ساله رو مجاب م هیر داره بود که انگا يتوماژ طور لحن

 ...به خودش دادو نشست  یتکون باران

 

 ... آهان ، باشه -
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 ...  گهید رونیب ایخوب پس ب-

 ... امی یاالن م-

 یذاشت کس یم دینبا یباال داده بودول هویبود که  یاثر اون چند تا قرص آرام بخش چاره،یبود ب جیگ "کامال

 ... متوجه بشه 

 شده باران؟ يورط-

 چطور؟! نه -

 ...چشمات -

 ؟ یچشمام چ-

 ؟ يبحث کرد دیراستشو بگو دوباره با سع! رمق نداره انگار-

 ... نه -

 ؟ یپس چ-

 ...تا صبح خوابم نبرد، صبح سر درد داشتم مسکن خوردم  شبید-

 !شده  يزیچ هیپس -

 

 ... شدیدلسوز تر از مادر م هیداشت دا دوباره

 

 ... یکن ضمیمر یزورک يخوا ی، م ستین يزیگفتم که چ-

 ...  دیخند توماژ

، همه  نیپائ ای، حاال ب ستین تیزیچ یعنی فتادهیدارت از کار ن شیزبون ن نیا یراحت شد ، وقت المیخوب خ-

 ...منتظر ورود خانوم خانوما هستن 

 

 ... شد  ادهیرو زدو پ شیدوباره الك دفاع باران
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 هی یشده بود نشسته بودنو منتظر اون دوتا بودن که به محض ورودشون هرکسکه رزرو  یبزرگ زیسر م همه

 شیکیمونده  یها پر شده بود ، فقط دوتا خال یانداخت ، صندل ینگاه زیجور اعتراضشو نشون داد، توماژ به م

 ... زیم يشم وسطا یکی يزیسر م

 

از همه اخالق اون  شتریجمع ب نیاز بنشسته بره،  ایکه آر یخواست باران سمت یدلش نم "چرخوند اصال يسر

 ...خودش رفت اون سمتو بارانو فرستاد سمت طناز، اونجا الاقل امن تر بود  نیبود ، واسه هم ندیبراش ناخوشا

 

 یکرد، حت یم يباران بود که با غذاش باز یتوماژ تموم مدت حواسش پ یتو سکوت سرو شد ول "بایتقر نهار

 یباران فقط اخم یتکون دادو تا علتشو بفهمه ول يچشم شد نامحسوس سرباران باهاش چشم تو  هی یوقت

 ... رانداختیکردوسرشو ز

 

   

 

 يبود که توماژ از تو نیبه ا شیخوب یدادو چشماشو بست ، ول هیتک شهیشدن بازم باران به ش یدوباره راه یوقت

 ... گرفتش  ینظر م ریبار ز هیبهش دادشتو هرچند وقت  یخوب يدید نهیآ

 

 ادهیزدو پ يبود، کنار دهیخواب یخرس قطب هی نیرونده بود، سامانم ع گهیسه ساعت د کیشده بود نزد خسته

 ...که اون دورو بود  یکیبه بدنش دادو رفت سمت فروشگاه کوچ یکشو قوس هیشد، 

 

 برگشت سمت یعضالتش رو بر طرف کنه ، وقت یزد تا خستگ یاومد، بازم قدم رونیدوبیتنقالت خر کمی

 :،رو کرد به سامان و گفت  نیماش

 

 ...بخواب ریبرو عقب بگ ادی یاگه خوابت م-

 ... دهیآخه خانم بردبار اونجا خواب-

بخوره و سرش گرم شه حالشم بهتر  يزیچ هی نهیجلو بش ادیب ن،یفقط چشماشو بسته، بد ماش دهیاون نخواب-

 ...  شهیم
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 ... نیگفت یخوب زودتر م...آهان باشه -

 ... کنم  ی، حاال صداش م ستین یمشکل-

 

 !تونست یخرمگسو از مهلکه دور کنه اما نم نیخواست ا یدلش م چقدر

 

 ... ایر یچشماتو باز کن ، از حال م یباران ، خانوم-

 ...چشماشو باز کرد، کاسه خون بود  يال باران

 ؟ ستیچت شده تو ؟ انگار حالت خوب ن-

 

عضالتشم گرفته بود، توماژ راست  یعصب ادیبگه ، از فشار ز يزیچ تونست یشده بودو نم نیباران سنگ زبون

 یاثراتش اون فشار عصب گهیکردو حاال د یفکر م وونیبود، تموم طول راهو داشت به اون ح دهیگفت نخواب یم

 ... واضح شده بود 

 

 ؟ يدلواپس شد یخوبم ، تو بازم الک-

 ...نمیبب نیپائ ای، ب يشده ، زرد زرد تی؟ دختر رنگت مثل م یالک یگ یم نی؟ تو به ا یالک-

 

رفت  یخورد م یم يتونست خودشو کنترل کنه ، توماژهربار سکندر یبشه ، اما باران نم ادهیتا پ ستادیا کنارش

 ...کنه  تشیداد فقط حما حیترج نیخواست باران فکر بد کنه، واسه هم یسمتش تا کمکش کنه اما نم

 

 :گفت يبلند يد با صداکه شاهد حال بد باران بو سامان

 

 ازمن ساختس ؟ یتوماژ خان کمک-

بعد خودمون رو  میستیا یم یکمیاومد  شیبرامون پ يکار هیزنگ بزن ، بگو ما  هینه سامان جان ، فقط به بق-

 ...بگو که دلواپس نشن  يطور هی، فقط  میرسون یبهشون م

 ...باشه چشم -

 ...ممنون  -
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و بعد دوباره برگشت سمت  نهیکنار جاده بش یسنگ يها یاز صندل یکی يتونه روکرد تا ب یبارانو همراه توماژ

شده بود انگارو دستو پاشو گم کرده  یو چند تا شکالت برداشت و اومد سمت باران ، عصب وهیآب م هی نویماش

 ...بود 

 

 کنه ؟ یدرد م تی؟ جائ هویشد  ی؟ چ ي، بهتر ی، خوب يچطور-

 : نگاهش کردو گفت یعصب باران

 شم ، چته بابا ؟  یرو م ونهید "تو قطعا يکارا نینبود حاال با ا میزیاگرم چ-

که کارش به  شهیانقدر حالش بد م ی، بعض شهیم ينطوریوقتا ا یلیخ نمی، روژ دهیرنگت پر یلیآخه خ-

 ...کشه  یم مارستانیب

خرخرشو  نجایخواست هم یش منسبت داده بود، دل گهید زیچ هیاز خجالت آب شد، توماژ حال بدشو به  باران

 ...بجونه 

 ... ابله -

 ...گفتو روشو ازش گرفت  نویا

 ... سفر  نی، بعدشم من تو ا یعیطب "کامال زیچ هی نی؟ ا یش ی؟ چرا ناراحت م هیخوب چ-

 

کنه،  نییسفر با باران تع نیدونست نسبت خودشو تو ا یبگه شروع کرد به خاروندن سرش، نم نویخواست ا تا

 !مورد نیتو ا یاون حساب کنه، حت يتونه رو یکرد که همه جوره م یاونو مطمئن م يطور هی دیاب یول

 

سالم  حویاز دوستات ، من بهمه قول دادم صح یکیاما فکر کن منم ! بگم  يدونم چه طور یباران ، نم نیبب-

 ...بهم بگو  يدار يزیچ یبرت گردونم ، پس هر مشکل

 یکه تو فکر م یمزخرف زیبه خاطر اون چ يکدوم دختر یکنار بذار بگه ،آخ رو یسیخواست رودربا یم باران

 !تا حاال جوون مرگ شده  یکن

  ؟يالزم دار يزینکنه چ نمیبب-

 ... يزیخجالتم خوب چ ؟یباف یبهم م هیچ فیاراج نی، ا یروان ونهید...ساکت شو -
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 ، بد کردم ؟ یبگ یتون ینم يخوا یم يزیخوب گفتم البد چ-

 ...  شیپسره روان پر ام،یی، حالم بهتره االن خودم م نیو ماشبرو ت-

 ...کارارو ندارما  نیا يگفته باشم من رو ،يخر یم يریخودت م یخواست یبه جهنم ، هرچ "اصال-

 ... زهر مار، چندش -

 

دا نگاه کردو نفسشو پر ص نهیبه خودش تو آ یکمیزده،  يچه گند دیفهم نیماش ينشست تو یتازه وقت توماژ

 ...زنم  ینم یحرف گهیباشه د! بخواد  يزیچ دیخوب گفتم شا... داد  رونیب

 

 !داشت انگار يریدر گ خود

 

 

 ...سر خودشو گرم کنه کیتا الاقل با موز نهیدادجلو بش حیکه داشت ترج يخود بارانم به خاطر حال بد نباریا

باران  نویولوم آهنگش باال بره و ا یع رانندگمحال بود موق ییجورا هی!اخالق توماژ در عجب بود  نیاز ا شهیهم

 یشه و وقت یآداب م يهمراه داره مباد یدونست که توماژ وقت یهم نم نویخوب ا یتونست هضم کنه، ول ینم

 ...  ارهی یاز عذا در م یتنهاست دل

 

وماز حفظ فاصله رو با ت نیتونه ا یم يکرد چطور یداشت فکر م گه،ید يبه جاده بود اما حواسش جا چشمش

 ...آوردش  رونیتوماژ از عالم هپروت ب يکنه که صدا شترشیب یحت ایکنه 

 

 ؟يدیبازم خواب -

 ... دارمینه ، ب -

 ؟  یپس چرا ساکت -

 بگم ؟ یچ -

 ! ستین ندیخوشا ادینداره، فقط سکوتت ز ی، فرق یهرچ -

 کجاست ؟ "قایدق میر یم میکه دار نجایا -

 ...باشه  دیبا یجالب يجا یل، و دمیخودم که تا حاال ند -
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 :روشو به سمت بارانو برگردوندو با آبو تاب گفت یکمی

 نیکه از زم یبه خاطر گاز گوگردو متان"ظاهرا! باشه  دیبا یخاص یلیخ يجا گنیکه م ينطوریباران ، ا نیبب -

 ...زنه  یم رونیب شیآت یروسوب يسنگا نیاز ب شهیمتساعد م

 

 :به چشماش زل زدو گفت قیشدو دق يبارانم جد ي، موضوع برا دیکه رس حیتوض يجا نیا به

 

 زنه ؟ یم رونیب شیآت نیاز زم شهیهم یعنیشه؟  یممکن ، مگه م ریغ -

دونم چرا حاال بهش توجه کردنو  ینم یاز قبل هم بوده ،ول"گن آره، حتما یم ینیع يکه شاهدا ينطوریا -

 ...شده  يرسانه ا

 :دوباره رو کرد به بارانو گفت یذوق خاص هیذهنش غرق لذت شدو با  ين فضا توگفتو با ساختن او نویا توماژ

 در انتظار مون ؟ یگن صحت داشته باشه چ یکه م ینیاگه ا یدون یم -

 ...نه  "قایخوب دق -

 ...ممنونم -

 ... یشناس خیتار یجنابعال! دونم یخوب من چه م -

 ...شناس نه دختر، باستان شناس  خیتار -

 داره ؟ یقچه فر -

 ...فرق داره ! فرق داره  -

 در انتظارمون ؟ یخوب حاال چ -

  نیاز دل زم خیفوران تار -

 

 !زد یحرف م خیاز تار یتوماژ با چه عشق د،یخند فیتوص نیاز ته دل به ا باران

 

شدو تو  یعوض م بیزد عج یدر مورد تخصصش حرف م یوقت ییجورا هیباران درست بود،در واقع اون  تصور

اون  يجنگه ، برا یبراش م ایکنه  یرفت که انگار داره از ناموسش دفاع م یفرو م يجد "آدم کامال هیالب ق

 ... خاص بود  یلیخ زیچ هی خیتار
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کردو باران دسته  یافتاده بود توماژ داشت پرواز م گهید يها نیبا ماش نشونیکه ب يبه خاطر فاصله ا "بایتقر

 ...بود  دهیدرو محکم چسب

 ... واسه خودش  يبابا ؟ نترس داداشت شوماخر چته -

 

 ...نگاه اونو درك نکرد یدادنش بودو معن راژیتوماژ غرق و ینگاهش کرد، ول یطور خاص هی باران

 ... به مقصد بعد واسه خوردن شام ،پشت سر هم روندن  دنیادامه راهو تا رس دنویها رس نیماش هیبه بق باالخره

 

 زایچ نیواسه ا يدغدغه ا گهیاز قبل هتل رو رزرو کرده بودو د گانیدن،شایه رسشب بود ک مهین 3 يکاینزد

بود و تنها  گهیاتاق د هیهم تو  هیبق نطور،یاتاق دو تخته داشتن ، توهان و توماژم هم هینداشتن، طناز و پدرش 

 ...باران رزرو شده بود ينفره هم برا هیاتاق 

 

داشت اونو برداشت  یساك دست هیشد، بارانم که  یرداشتو راهچمدون خودشو ب یاتاقو مشخص شد هرک یوقت

اتاقا طبقه دوم  هیبق یبه آسانسور نبودول يازیبودو ن نیتخت همش طبقه پائ هی يخواست سمت پله ها بره، اتاقا

 ...شدن  یسوار آسانسور م دیبا نیبودو بچه ها واسه هم

 ... باران شد کیچمدون خودشو برداشتو با سرعت نزد توماژم

 

 عجله ؟ نیکجا با ا -

 ... گهیرم اتاقم د یم -

 ...باران  -

 ...هوم  -

 ؟ یترس ینم ییشب تنها گمیم -

 ...کرد یخنده تلخ باران

 

 من نگران باشه ؟ ییتنها يبرا یکس نکهیواسه ا ستین رید يادیز!  ییمنو ترس از تنها... 

 

 ...ترسم ، عادت دارم  ینه نم -
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 ...اما من نگرانم  -

 ... نباش  -

دونستم با طناز  یبرات رزرو کنن، م ينفر هیاتاق  هیدادم  شنهادینبود، من بهشون پ يا گهی، راه د دیببخش -

 ... یستیراحت ن

 

 :آب دهنش رو قورت دادو گفت باران

 

 ...ممنون  ،يکرد یکار خوب "اتفاقا -

 ؟ یسراغت چ ادیب یاگه شب کس -

 ؟ واسه خودت یگ یم ی؟ چ یمگه الک -

مسئله حاال  شیافته که پ یم گهیدختر تنهاست ، هزار جور اتفاقات مسخره د هی یوقت يدی؟ ند ستین یالک -

 ... ترم هست  یمعن یب یلی،خ

 ... ياری یبهونه م يتو دار -

 هان ؟ -

 ...من مواظب خودم هستم  ،ياری یبهونه م يدار گمیم -

 ... ستیراحت ن المی، من خ شهینم ينطورینه ا -

 کردو راهشو ادامه دادو از پله ها باال رفت  یباالانداختو پوف ییابرو باران

 تو ؟ ینیبدب یمشکل خودت، چرا انقدر به همه چ گهید نیا -

 ...باران  -

 ؟ هیچ گهیاه بله ، د -

 ...گم  یم -

 

 !  ایکنم خدا کاریچ: انداختو با خودش بلند گفت  ریز توماژسرشو

 

 ...کن تورو خدا بخواب، ولم  ریبرو بگ -
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 ؟ کارکنمیشد من چ تیطور هیآخه اگه  -

 نیتوماژ بره و ا خواستیگرفته بود، دلش م شیدرونش آت یشد ول رهینگاه ممکن بهش خ نیروح تر یبا ب باران

 ! رو نداشت شیجدال با تب درون نهمهیطاقت ا گهیتموم بشه د نجایبحث هم

 .. ریتو هم برو بخواب، شبت بخ دنیهمه خواب -

 

 ...تنها موند یدلواپس ایدن هیانداختو رفت تو اتاقش، توماژم با  دویگفتو کل نویا باران

طبقه اول،  ياومدو تا راهرو رونیهم از اتاقش ب يچندبار یهم نذاشت، حت ي، تا صبح پلک رو چارهیپسر ب یول

 ...کردینثارش م راهیبدوب یکل دویپر یتوهان از خواب م گشتیقدم زد ، هربارم برم

از بچه ها خواست خوب استراحت کننو  گانیراه شا یبه خاطر خستگ دنیرس یبود که وقت نیتر از همه ا بد

 ...هتلل جمع بشن  یساعت ده همه تو الب

رو بلد بود که بخواد  ییبکنه، نه جا يتونست کار یبرد ، نه م یشد ، نه خوابش م یم ونهیداشت د "قایدق توماژ

 !بره رونیاز هتل ب

 ...کوتاه واسه باران فرستاد امیپ هیو  دیبه اوج رس شیسرم کالفگ آخر

 

 ؟ یهنوز خواب -

 

 ...دارینداشته و ب یکه از طرف باران اومد معلوم شد اونم شب خوب یعیجواب سر با

 

 ... دارمینه ب -

 ؟  رونیب يای یم -

 ... امی یاالن م -

 ... یمرس -

 

 ؟!بود  یچمال  گهیتشکرش د... دیبا خودش خند باران
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 دیاتاق باران کوب واریانداخت ، ساعت هنوز هشتم نشده بود، با نوك کفشش انقدر به د ینگاه شیساعت مچ به

 ... اومد  رونیتا باالخره ب

 !کرد  یاون نگاه م يبودو به کارا ستادهیمتعجب ا نطوریبارانم هم...سرتا پاشو بر انداز کرد  ستادویجلوش ا بعدم

 

 تموم شد ؟ -

 ؟  یچ -

 ... تونیکارآگاه باز -

 ... باران اعصاب ندارما، بذار کارمو بکنم  -

 

من به چه  یبنده خدا اگه بدون...خودشو محکم گرفته بود ی، ول دیلرز یبدنش از زور خنده م يها چهیماه باران

تو  یسابدم تا ح یدندت نرم شه حاال نشونت نم! یشیکه نابود م یعلتش بفهم یتون یبر خوردم و نم یمشکل

 ... یبمون يخمار

 ...کنه  یدست شیشد که مجبور شد پ یداشت از زور خنده کبود م گهید

 

تو  کننیهمسفرشدم که ، فکرم شیروان پر هیدونن که من با  ینم! گهیم یچ نهیبب یکی ،یروان گهیبسه د -

 ... یکن یمنو نگاه م ينطوریحالت خراب که ا

 :بعدم گفت کردو یتکون دادو اخم يسر یعصب توماژ

 ... غلط کردن  -

 ؟ يبلند کرد ازیمنو از خواب ن یداشت کارمیحاال چ -

 ...اومد  یمن خوابم نم -

 ؟ رونیب يدیرو چرا کش چارهیاومد، من ب یسرم که خوابت نم يخوب فدا -

 ...مگه تو ؟ گشنمه خوب  ی، خرس گهیبسه د -

 ... میکارد بخوره به اون شکمت ، بر! هان پس بگو  -
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که واسه اعتراف گرفتن  فیخوب ح یبکشه ول رونیزبونواز ته حلق صاحبش ب نیخواست ا یتوماژ دلش م 

 !ازش الزمش داشت

 

 ...  نیکن یشکم م ي؟ سرو فدا نیدونست یم نایتیظرف یب یلیخ "شما مردا جدا -

 ن؟یکن یسرتون م يرو فدا یبعد شما خانم ها چ -

 

 يکنه ، چهرش به حد یداره فکر م "نشون داد که مثال يچهرشو جور ابروشو انداخت باال و يتا هی باران

داره با لبو دهن  گمینفر د هیحواسش نبود  "نانمک شده بود که توماژ بازم محو صورتش شده بود و اصال

 ...کنه  یبه سنجابش نگاه م زونیآو

 

 

 

 هیتوماژو بده چشمش افتاد به  خواست جواب نکهیداد ، اما به محض ا یهنوز داشت به تفکرش ادامه م باران

 ...کرد ینگاهش م رهیخ رهیاز اونا نشسته بودو داشت خ یبه فاصله کم یصندل هی يپسر جوون که رو

 

 یحالت داد، توماژ وقت رییاخماش ناخودآگاه تو هم رفتو صورتش تغ نیواسه هم ومدیطرز نگاه پسر خوشش ن از

 ...کنه  یکه باران نگاه م ییمت جاچشمش افتاد س دهیباران اخماشو تو هم کش دید

 

 ... زد  یم دید کروسکبیبارانو با م يچهره جذاب که داشت از سرتا پا هیپسر قد بلند الغر اندام با  هی

 

 :محکم اومد سمت اون جوونکو گفت يقدما با

 

 ؟ نیکن یم ییرایپذ یمدل نیاز مهموناتون ا شهیشما هم -

 !بله ؟ -

 ...شو تنگ کردسرشو عقب بردو چشما توماژ

 ؟ نیکن یم ییرایاز مهموناتون پذ يشما با ناموس دزد!  گمیتون رو م ییرای، پذ ییرایپذ -
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 :ره جلو اومدو گفت یتوماژ داره باال م يصدا دید یبود وقت یآدم متشخص هیهتل که  ياز صاحبا یکی

 یاشتباه "نداره ، حتما یقناموس شما مثل ناموس ماست ، فر د،یفرمائ یم یشیچه فرما نیمحترم ا يآقا -

 !شده 

 ...  ستین یکیبا شما  شونیکنم ، چون نظر ا یفکر نم -

 ...شد  نهیبه س نهیجلو تر اومدو با توماژ س پسر

سپر  نهیکه براش س هیچ نیدون یناموس م "ها اصال یواسه خودت بچه سوسول ؟ شما تهرون یگ یم یچ -

 ؟ یکن یم

 ... پسرو گرفت  قهیرفت، دستشو باال آوردو از کوره در  یتوماژ حساب نباریا

محض اطالعت  یذارن از همه با مرام ترن، ول یمرام م یها که وقت یهمه تهرون يمردك ابله ، من خاك پا -

 ؟ یچ یعنی فتهیکرد ب هیبه ناموس  فتینگاه کث یوقت یدون یبگم که من کردم ، م

 

حبس شد  نهی، نفسش تو س اریزد که از کدوم د یم ادیفر و برق چشما یاهیتوماژ، اون س يزل زد به چشما پسر

 ... توماژ دور گردن پسر تنگ ترو تنگتر شد  ي، حصار دستا

 

 یوقت یکرد، ول یشد نگاه م یبودو با ترس به چهره اون جوون که هر لحظه کبودتر م ستادهیا نطوریهم باران

 ...کشه رفت سمت صاحب هتل  یم کیبار يداره کار به جا دید

 

 ...کشتش  ی، االن م نیبکن يکاریآقا تورو خدا  -

 

 :به باران انداختو آرووم گفت ینگاه عصب هی مرد

 

 ينطوریا ياگه بخوا کیشهر کوچ هی نجایا ست،ین نجایمناسب ا "اصال دنیوضع لباس پوش نیدختر جان ا -

 ...بشه قهیمدام با مردم دست به  دیبا چارتیشوهر ب ،يبگرد

 

جور ماست  هیدونست حاال سرو وضع خودش  ی، نم ختنیتنش ر يسطل آب جوش رو هیحس کرد  باران

 ...داشت  يبود حال بد یشوهر بودن توماژو واسه خودش هضم کنه ، خالصه هر چ هیقض نکهیا ایکنه  یمال
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ضاعو توماژو شماتت اون پسر ، او حتینص یگفت رفت سمت توماژو اونارو ازهم جدا کردو بعد کل نویا یوقت مرد

 ... آرووم کرد 

 

 ...زدو بارانم به دنبالش  رونیاز هتل ب یکالفه و عصب توماژ

 ...دیقدماشو تند کرد تا باالخره بهش رس باران

 

 هست؟ تی، خودت حال اید یم ریاون گ نویها همش به ا ی؟ تازگ یکن یم کاریچ يدار -

 ...برگشت سمتش  یببر زخم هی مثل

 روتو سانت بزنه ؟ آره ؟ رویظر باشم تا زمنت نطوریهم یانتظار داشت -

 ...  يا ونهید یلیخ -

 

 :براق سمتش برگشتو مچ دستشو گرفتو گفتو دوباره

 

 یره ، شده باشه نفسشو م یجور تو کتم نم چیبخواد به ناموسم نگاه چپ بندازه ه یکس نکهیمنو ، ا نیبب -

 ؟  یفهم یمرو تن ناموسم هرز بچرخه  فشیکث يذارم چشما یاما نم رمیگ

 

بود  يطور هیبود،  یگرفته توماژ عصب جهیکرد سر گ یزبونش بند اومده بود ، تنش داغ شده بودو حس م باران

نکرده بود که طبعاتش  يکار چارهیب ینبود ، کار اون پسر درست نبود ول شیشگیهم يتو حال و هوا!  "اصال

 !بشه حالو روز االن توماژ

 

 کرد یم نیکردوتو ذهنش باال وپائ یم فیپشت سر هم ردکه توماژ  یداشت کلمات تازه

اون قرار بود عقب گرد کنه تو ! بود دهیشده بود ناموس اون که خودش نفهم یک... ناموسم ... ناموسم ...

 ...شده بود ناموس توماژ فاجعه بود نکهیشد ، ا یخراب تر م یداشت همه چ یاحساساتش ول

 

کرد بازم  یم يداد، داشت کار یعذابش م نکاراشیآور بود، توماژ داشت با ا شده بود مرکز توجه اون مرگ نکهیا

 ...وضعو تحمل کنه  نیتونست ا ی، بغضش گرفته بود ، نفسش تنگ شده بودو نم فتهیاحساس ب يتو قهقرا
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ه خوام بهم توج یبگم نم ستم،ی، بگه من کس تو ن ستمیبزنه و بگه که من ناموس تو ن ادیبار خواست فر هزار

تونست  یم يچطور شدیم کهیکرد دلش هزار ت یو صورت کبود توماژ نگاه م اهیس يبه چشما ی، اما وقت یکن

 القلب باشه ؟؟؟ یقص نقدریا

 

 :بود گفت بیخودشم عج يکه برا یلحن هیانداختو با  ریز سرشو

 

 ... دیببخش -

 

 ...تازه به خودش اومد  دید یعسل يکوچولو رو کنج اون چشما يالماسا یخمار نگاهش کرد، بعد وقت توماژ

 

 

  

 

 ؟ یکن یم هیگر يدار -

 ...داد  یبار تکون دادو جواب منف نیسرشو چند باران

 ...بودم  دهی، من تا حاال اشک تورو ند یکن یم هیگر ياما دار -

 ...کنم  ینم هیگر -

 ...دم  یلعنت به من ، لعنت به من که فقط عذابت م -

 

 یو دم نزنه ، سر چرخوند نم نهیصورت باران بب يتونست چرخش اشکو رو یبودو نمقلبش باال رفته  ضربان

اون دورو بر نبود، آرووم دستشو باال آوردو با سر انگشتش  یحالو روزش باشه ، کس نیشاهد ا یخواست کس

 ...به صورت بارانو اشکاشو پس زد  دیکش

 

 ؟  يدینکن فهم هیمن گر يوقت جلو چیه گهید -

 . ..اوهوم  -
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 !باران بود ختنیمنظورش حالت اشک ر یول!نه  ای دهیاشک بارانو د "قایاومد دق ینم ادشی توماژ

 کرده بود  شیاون نگاه عسل یچاشن تیمظلوم ختویر یبا احساس اشک م اونقدر

 ...که مباداتحملش تموم بشه  دیترس یاز خودش م د،یترس ینداشت ، م یبه خودش تسلط گهیتوماژ د که

 

به  خواستیکرد، اگه م یحالو هواشو عوض م دیو ممتد ، با ی، طوالن دیپشت سرم هم کش قینفس عم تا چند

 !!! هیکش یماجرا به کجا م نیاحساساتش پرو بال بده معلوم نبود آخر ا

حواستو بده  یکمیتکرار نشه  گهیموضوع د نیا يخوا یاگه م یآروومم ، ول گهینکن، من د هیگر گهیحاال د -

 ...  يبگرد يهر طور دوست دار یتون یکنه فرق داره ، پس نم یم یکه توش زندگ ییبا جا نجای، ا کارات یپ

 

 ... کنم  یبهش فکر م -

 

 !نبود ینگران گهید يبرگشته بود ، پس جا اتشیدار به ادب شینگاهش کرد بازم اون لحن ن توماژ

 

 ...  شهیمعدم داره سوراخ م میبخور يزیچ هی میبر ایب -

 ... یکن یشکم وامونده رو فراموش نم نیباشه ها ا یشیشمیهم اوضاع ک یهر چ نکهیاز ا ادی یخوشم م یعنی -

 ستنین زشیعز يباران و دوستا نیرفته بود که ا ادشیآن  هیشد ،  مونیبگه ،اما زود پش يزیچ هیاومد  توماژ

 ...هم م زیفقط دوتا چ ایمرد تو دن يبزنن که برا ادیرو فر يزیچ هیصدا  هیکه 

 ...دهنش رو گرفته  يذوق کرد که زود جلو ینگفت، تودلشم کل يزیچ گهیاز خجالت سرخ شدو د خودش

همه حاضر و  یربع هیبعد  نکهی،تا ا یده بود که برگشتن هتل ، بچه ها تک وتوك اومده بودن تو الب کینزد

 ...جمع شدن  زیم هیآماده دور 

 

 ؟  نیداشت یخوب بچه ها شب خوب -

بار  هی قهیباران و توماژ که هر چند دق یپ دیچرخ یداد ،اما طناز مدام نگاهش م يگفتو نظر يزیچ هی یکس هر

 ...  نداختنیم یبهم نگاه یواشکی

 :توهان بود که به حرف اومدوگفت نباریا
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 ؟ میتا تش کوه چقدر راه دار نجایدکتر از ا -

امروزو  نیاگه موافق!  يچطور ریدونم آخر راه ،مس ینم"قایخوب دق یبشه ، ول شتریساعت ب هیکنم  یفکر نم -

 ؟ هی، نظرتون چ یبررس يبرا می،فردا صبح زود بر نمیبز یگشت هیشهر  يتو

 ...موافقم  -

 

از همه توماژ خوشحال شد، شب قبل  شتریوسط ب نیبچه ها رو هم گرفت، ا هیگفتو موافقت بق نویا توهان

 ارهیتونست حالشو جا ب یم یخواب اساس هیالفش کرده بودو حاال ک یبودوبحث صبحم حساب دهینخواب "اصال

 ... 

رو بهونه  یحوصله گ یطناز ب ی، ول نهیرو بچ يفردا يرفتنو دکترم رفت تا مقدمات کارا رونیاز هتل ب يسر هی

 . نطوریکردو به اتاقش برگشت، بارانم هم

 .. 

 ..باران فرستاد  يبرا امیپ هی دیدم اتاقش رس یوقت توماژ

 

 ...  امی یم عیبده ، سر امیپ یداشت يخوابم ، سر درد دارم ، کار یمن م -

 نشویتحمل لباسا شو نداشته باشه ،شلوارج گهیشم باعث شد د یانداختو وارد شد، هوا دم کرده بودو کالفگ دیکل

 ...  دیکش رونیضرب از تنش ب هیبا  شرتویبه زحمت از پاش در آوردو بعدم ت

به آب  یداد که زود تر تن یتو اتاق راه رفت، منتظر جواب باران بودو گرنه داشت جون م نطوریهم يا قهیدق چند

 ...اومد  ینم یجواب یبزنه ،ول

به  نباریرو برداشتو ا یشد، گوش یجور عادت م هیداشت براش  گهیها د یدلواپس نیمعلوم دلواپس شد، ا طبق

 ...دادن شمارشو گرفت  امیپ يجا

 ...الو  -

 ... بله -

 ؟ يخوند اممویپ -

 ...اوهوم  -
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 ...اما نگفت يبگه اوهومو درد پس چرا جواب نداد اومد

 شده ؟  يطور -

 ...نه  -

 ...باران  -

 ...هان  -

 :کردو گفت یپوف

 يراحت شه ، االن دوساعت لخت نشستم رو المیدرست حرف بزن، تا خ ستین تیزیمنو تورو خدا اگه چ نیبب -

 ...انصاف  یب رمیش بگخوام برم دو یتخت،م

 

سراغ اومدو  یاومد ، بعد دوباره اون درد لعنت یرفته بود از خنده ، اما صداش در نم سهیاون طرف خط ل باران

 ... الل شد 

 

 ...باران  -

 ؟ هیچ -

 ... دیکش قینفس عم هیتخت دراز شدو  يرو

 ؟ یکن یم تمییاذ يدار -

 ؟ شتیپ امیب يخوا یبدتره ، م یلیگار حالت خشده ؟ تو ان يزی؟چ ی؟ تو خوب ینه واسه چ -

 کدومشون نبود  چیکرد ادامه مکالمه به نفع ه یزودتر تماسو قطع م دیبا

 ... خواد، من برم حموم خداحافظ  ینه نم -

 ...خداحافظ  -

 

 

عوض بشه و هوا هم  شیروح نکهیاومد واسه ا رونیهم ب یآب سرد حالشو بهتر کردو سر حال شد ، وقت دوش

 ...شده بود دیسرتا پا سف د،یانتخاب کردو پوش دیشلوار سف هیهفتو  قهی شرتیت هیبراش قابل تحمل تر ،
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خونش باال زد ، عطر مورد عالقشم  یفتگینگاه کرد دوباره خودش نهیبه خودش تو آ یبود که وقت نجایا جالبشم

 ...  دیکش قینفس عم هیزد و 

 امیپ هیبرداشتو  شویزد ،گوش رونیاز اتاق ب نیبره واسه هم رونیان بکرده بودکه با بار يزیخودش برنامه ر با

 ...منتظرش  یواسه باران فرستادو بهش گفت که تو الب

 

 ...از مبال نشستو منتظر شد  یکی يخودش رو بعدم

 

وانمود  يبهش گفتو بعدم جور يزیچ هیپسر کشش رو زده بودو اومد کنار صاحب هتلو  يپایاز اون ت یکی طناز

 ... خبر بوده  یکرد که از بودن توماژ ب

 

 ؟ نی، خوب ریعصر بخ...سالم  -

 

 :اون انداختو گفت يبه سر تا پا ینگاه سطح هی توماژ

 

 ؟ نیممنون ، شما با پدر نرفت -

 ...خسته بودم موندم هتل  کمینه ،  -

 ؟ نطوریآهان که ا -

 

 ...دار زد  یلبخند معن هیبه توماژ انداختو  رهینگاه خاصو خ هی طناز

 

 ... ادی یچقدر بهتون م دیسف -

 کرد  زیتو جاش جابه جا شدو چشماشو ر توماژ

 ... کرد  ایزینا پره نیشه از ا یتو تهران نم دم،یپوش نجایا يبه خاطر هوا -

 ... ادی یبهتون م یلیبه هر حال خ -

 ... ممنون  -

 ؟ نیتا آخر شب توهتل باش نیخوا یتوماژ خان م نمیبب -
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 ...  "نه اتفاقا -

 ؟ میبا هم بر نیای یشهر بزنم م يتو يدور هیخوام برم  یمن م -

بگه  "داشت که علنا نویا يرو نکهیخواست با اون همراه بشه نه ا یافتاد، نه دلش م ریگ یستیتو رودربا توماژ

 ...خواد با اون بره  ینم

 ... میبر باهم دیایب نیلی،اگه ما رونیب میر یم میخوب منو باران دار -

 

 :دادو گفت رونینفسشو آرووم ب طناز

 

 مگه اونم مونده ؟ -

 ... ادی یآره تو اتاقش االن م -

 ... امی یباشه م...اوهوم  -

 ...بارانم اومد  نیخوب ، پس بلند ش یلیخ -

 

 یدولشده بو یقشنگ پیبودو شالشم به همون رنگ بود ت دهیپوش ياسپرت دود يمانتو هیبا  رهیت نیج هی باران

 ...مناسب نبود  ادیبازم ز

 !! سالن مد  میکنن قراره بر یفکر م م،یفکر نکنم سالم برگرد... دوتا  نیخدا به داد من برسه امشب با ا...

 ..شد  کشیرفت که باران نزد یزدو راه م یخودش نق م نطوربایهم داشت

 

 ؟ یرو دعوت کن شونیا يوقت کرد یک -

 ...کارم  چیهخودش خودشو دعوت کرد، بنده  -

 ... رفتیبا تو حوصلم سر م ییخوب شد اومد ، من تنها "اتفاقا -

 ... قیهر چه ال قیخال -

 ؟  ستنیخوب طناز جون بابا ن -

 :به سرو گردنش دادو گفت يقر طناز

 ... ادیدوستشم قرار باهامون ب "کنه ، ظاهرا يفردارو سر ياز دوستاش تا کارا یکی شیرفته پ رینخ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٢٦٣ 

 ... درد نکنه  دستشون -

 ... خواهش  -

 

 ...بهش امون داد "فعال یخوشگلش خرخره اونو بجوه ول دویسف يدندونا نیخواست با هم یدلش م باران

 :جلو اومدو گفت  عی، طناز سر نیبه ماش دنیرس یوقت

 

 ...  شهی، عقب حالم بد م نمیش یتوماژ خان من جلو م -

 ...  نیلیهر طور ما -

 

 ...  یبروز نداد که االن در معرض خفگ "شو به صورت زدو اصال یتفاوت یاون ماسک بباران بازم  یول

هنوز واسه برگشتن به هتل زود بود ،  ی،ول دنیهم از دست فروشا خر یگشتنو چند مدل خوراک ابونایتو خ یکمی

 ...کنن  یتنگ آخر شبو ط يچون مجبور بودن برگردن اتاقشونو تو اونجا

 

 :خترا و گفترو کرد به د توماژ

 

 رستوران ؟ میبر نیموافق -

 جواب داد  عیسر طناز

 !  ادیتند خوشش ن يباران جون از غذا دیالبته شا! چرا که نه  -

 ... هم دوست دارم  یلیخ "اتفاقا زمینه عز -

 

ر متنف ییجورا هیاومد  یبدش نم ينثار اون کرد ، در واقع از تند راهیبدو ب یگفتو تو دلش کل نویا باران

 ...بگه  يزیچ "تونست فعال ینم یبود که به فلفل داشت ول یلعنت يبه خاطر اون آلرژ شترشمیبود،ب

 ...تند بود  یطبخ شده بودو حساب یخوب به روش محل یبود با برنج ول یخوراك ماه هیرو آوردن  غذا

 ...شد  جهیغذا دچار سرگ ياز تند یشو مزه کرد ول یکمی باران

 

 !ادیگفتم ممکن خوشت ن يدی؟ د یکنیم يا غذات بازباران جون چرا ب -
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 ...ها ببلعمش  یعادت دارم آرووم بخورم نه مثل بعض "کال کنم،ینم يباز زمینه عز -

 هیثان هیبعد  یبه جفتشون انداخت ، ول ینگاه هیراه نگه داشتو  مهیقاشقش که پر از برنج بود ن چارهیب توماژ

 ...امه داداد دنشیخجالتو کنار گذاشتو به بلع

 

خوردو به  یطناز م یدولیاز غذاشو خوردو کنار کش يمقدار هیبه هر حال به زور و ضرب نوشابه و مخلفات  باران

 ... به و چه چهش به راه بود 

رو کرد به توماژو  نیکردو چشماشم به خارش افتاده واسه هم یسوزش پوستشو کم کم داشت حس م باران

 :گفت

 

 ؟ میبرگرد يخوا ینم -

 ؟ يدار یشده ؟ مشکل ي، طور میر یچرا م -

 ... تو رو خدا باز شروع نکن توماژ  -

 

 ... شد بهش  رهیکه شکل عالمت تعجب شده بود خ یصورت هیابرو هاشو باال دادو با  توماژ

، مارو  نجاستیخر مگس معرکه ا نیا یکنه اونم وقت یصدا م کیبار مارو به اسم کوچ هی یدخترم سال نیا... 

 !جوجه سنجاب  نیده ملعبه دسته خودش اکر

 

 ...در حال جواب پس دادن باشم  دیهمش نگران طناز جون ، دائم با -

 :شد به توماژو گفت رهیکه در حال از حدقه در اومدن بود خ ییبا چشما طناز

 ...مراقبت باشه  دیدستشو با یآره به منم گفته امانت -

، آره  یمواظبم باش دی، با میمن امانت گهیبه درد نخور ، حاال د یه عوضپسر... تو هم رفت  نباریباران ا ياخما

 ؟؟؟

 ... شه  یم ادیز ییوقتا هیهاش  یالبته نگران شون،یبابام منو سپرده دست ا یدون یم گهیخوب د -

 :گفت ادیبه نظر ب یکه دم گوش يگوشه طناز برد آرووم جور کیسرشو نزد بعدم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٢٦٥ 

کنه و نظر  يبنده هم کنجکاو یخصوص زیتو مسائل ر شونیمن گفته ا يت باباطناز جون شما بگو ، به نظر -

 بده ؟

 

 یدونستن چ یتوماژ و طناز بد جور نافرم شده بودو نم افهیق یکرد ول شیهم چاشن یخنده آرووم هیگفتو  نویا

 !!!بگن 

 

 :لندشدو گفتب زیشده بود از پشت م فوریبود ک دهیزهرشو به اونا پاش نکهیاز ا یکه حساب باران

 ...گردم هتل  یبر م ییمن خودم تنها نیبمون نیشما اگه دوست دار -

 :نگاهش کردو گفت ظیبا اخم غل توماژ

 .. ير ینم ییجا چیه ییشما تنها -

 

 زیآرووم از م نیبرگرده ، واسه هم ییتونستم تنها یخوب نم یه ول ریتحکمو بپذ نیبود که ا نیباران سنگ يبرا

 ...شد  یپرداخت کردو با طناز راه زویحساب م نکهیسمت در ، توماژم بعد ارفت  دویکنار کش

 ... منتظر بشه رفتو جلو نشست  نکهیباران بدون ا نباریا

 

رفت تو اتاق  یهتل و هر ک دنیرس نکهیتا ا... گفت  ینم يزیچ یسکوت بودو کس نشونیطول راهم ب تموم

 ..خودش 

رفت  یداشت از حال م گهیخارونده بودو آب سرد به بدنش زده بود د بود باران از بس خودشو 12 کینزد ساعت

 ...نداشت  ییبه جا یتموم شده بودو راه شمیآلرژ يبود، قرصا دهیامونش رو بر یخارش لعنت نیا ی، ول

 

 بمونه همه ينطوریا گهیدوساعت د یکینرفته، اگه  زادیبه آدم میچیمرده شورمو ببرن که ه... آه لعنت به من ... 

 !ساقطت کنه  یخدا از هست...توماژ  يریبم یزنه اله یجام تاول م

 ...بود گرفت  یتوماژو باالخره به هر مردن شماره

 

 ...الو  -

 ... دیبفرمائ -
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 ...منم  -

 امرتون ؟ -

 ... رمیم ینکن دارم م تییتوماژ اذ -

 ...شم خداحافظ یخوب مزاحمتون نم -

 ... ستیب نبه خدا حالم خو اریدرن يمسخره باز -

 ...دخالت کنم خانم  گرانید یمن عادت ندارم تو مسائل خصوص -

 باباشکر خوردم خوب شد؟ -

 ... ادی ینه ، من از شکر بدم م -

 اد؟ی یخوشت م یکیاز اون  یعنی -

 چته حاال ؟ -

 ...زده  ریتموم تنم که -

 ... يکه سر شام کرد ییها يخوب مال اون زبون دراز -

 ... اینگران نش يادیدادن ز لتیپس اگه صبح جنازمو تحونه ؟  يای ینم -

 ... ریشب به خ...تو نگران نباش  شمینم -

 

شه روت حساب  یپشم نم هیاندازه  يدید! بود یهمه حرفات الک يدیمعرفت نامرد ، د یدرد ، مرض ، ب... 

 ... ِ زرافه صفت  تیخاص یب ،يخور یم واریجرز د هیکرد؟ به دردال

 

 ...داد که در اتاقشو زدن  یادامه م نشیطور به نالو نفر نیهم داشت

 ...بله  -

 

 ستادهیا نهیروش دست به س يجلو دیسف یدست لباس ورزش هیرفت جلو و درو باز کرد، توماژ با  ومد،ین ییصدا

 ...بود 

 

 ...اومد داخلو شروع کرد  میوخ "اوضاع واقعا دید یمکث کردو قت یکمی توماژ
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 ...  گهیشده ؟ هان باران حرف بزن د یختیر نیصورت اشده ؟ چرا  یچ -

 ...گفتم که تموم تنم دونه زده  -

 ؟ یواسه چ -

 ... به خاطر اون مهمون ناخونده شما  -

 شده ؟  یچ نمیدرست حرف بزن بب -

 ...شه  یبه تاول م لیبشه و قرصشو نخورم دونه ها تبد یدارم اگه طوالن يخوب ، خوب من به فلفل آلرژ -

 ...  دمیخر یم گهید زیچ هی؟خوب واسه تو  يبخور یتون ینم یپس چرا نگفت ونهیدختره د -

 !دونستم که انقدر تنده  ینم -

 ، به بدنتم زده ؟ يفکر یب یلیخ -

 ...آره  -

 به همه جا ؟  -

 ...  گهیآره د -

 

 ...موضوع تازه بقرنج ترم شد یلباسشو تا آرنج باال زد، ول نیآست باران

 

 شده ؟  ی؟ دستت چرا زخم هیچ گهید نیا -

 ... نیبابا توام ، خوردم زم یچیه -

 ... زخمش تازست  نیا -

 ... بکن  نایواسه ا يفکر هیحاال  ست،یمهم ن نیا -

 

 !همه بال سرش اومده بود  نیگذشتو ا یکالفه شده بود ،هنوز دو روزم از آوردن باران با خودش نم یحساب توماژ

 

کردم ؟ مثل روز برام روشن بود  یسوال و پرسش نم يخود یب يدیشتم نگرانت باشم؟ دحق دا يدیپس د -

 ... ياری یسر خودت م ییبال هی"حتما اتیسرتق باز نیبا ا "دونستم قطعا ی،م گهید
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 ؟ رمیبرات بگ یچه قرص دیباران ؟ با کارکنمیحاال چ -

 

 ... م قرصو گفتانداختو اس ریبار خجالت زده شدو سرشو ز نیواسه اول باران

 

 ؟ میدکتر زخم دستتم پانسمان کن میبر"اصال يخوا یم -

 ... فقط تورو خدا زودتر برو  شهیخوب م ستین يزی، دستمم که چ افهیشکلو ق نیبا ا رونیب امیخوام ب ینه ، نم -

 ؟ يالزم ندار يا گهید زیرم، چ یباشه االن م -

 ...نه ممنون  -

 

 ... دیتوهانو شن يشد صدا کینزد "کامال یوقت یلباس بپوشه ، ول رفت سمت اتاقش تا عیسر توماژ

شد،  قیلحظه دق هیکرد، توماژ  یسرزنش م يکار هیانگار داشت شخص مخاطبش رو واسه  ینبود ول واضح

 ...شدو زنگ زد  مونیاومد پش ادشیدوباره صورت سرخ باران  یوقت یول

 ...انداخت یدرو باز کردو به چهره مضطرب توماژ نگاه توهان

 

 شده ؟ يزیچ -

 ... رمیرم براش قرص بگ یحالش بد شده ، م یکمی، باران  ستین یخاص زیچ یعنینه ،  -

 ...کنه  یم فیک یشه کل یم یمرد زندگ ي،خاله بفهمه تو دار کالی، بار نیآفر -

 ...تموم تنش تاول زده  چارهیدختر ب ست،ین يتوهان حاال وقت مسخره باز -

 ! ایستین يریگیتموم تنشو نشونت داد ؟ بابا تو هم بد ماه یعنی؟  يجد -

 ...حرف نزن  ينطوریساکت شو تو هان، پشت سر اون دختر ا -

 حرف بزنم ؟ دیبا يچطور دیشه بفرمائ یم دیببخش -

 ...حوصله بحث با تورو ندارم ، خداحافظ  -

 ...خاحافظ پسر ، شب خوش بگذره  -

 

 ... زد  رونیابلهم نثارش کردو ب هیبهش انداختو  یناك نگاهحالت وحشت هیبرگشتو با  توماژ
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رفت  عیسر دیرس یکنه و زود بر گرده ، وقت داشیداروخونه تونست پ نینبودو تو اول یخاص يشکر دارو خدارو

 ... سمت اتاق بارانو صداش زد 

 ...سرخ سرخ بود  تیتموم صورتش از حساس گهیدرو باز کرد د یوقت باران

 

 ؟ شهیا داره بدتر مچر يوا -

 ...شم  یبهتر م گهیدو ساعت د یکی، قرصو بخورم تا  ستین يزیچ -

 ...راحت بشه  المیباشه پس زودتر بخور تا خ -

 

هم رد کرده بود ،  کیبه ساعت انداخت، از  ینگاه هیهم گذشته بود،  یساعت میقرصو خورده بود ن باران

خوند  یمبل کنار تخت نشسته بودو مجله م يوماژ هنوز روت یسوخت ول یم یخواب یچشماش داشت از زور ب

... 

 

 ؟ يبر يخوا ینم -

 برم ؟ نه ، کجا برم ؟ -

 ... ادی یدستتم درد نکنه، من خوابم م گهیبلند شو برو د -

 ...نه  ایدونه ها رفته  نیاثر ا نمیکنم بب یم دارتیب گهیبخواب ، من دوساعت د ریخوب بگ -

 ... گهیتو هم بخواب د؟ برو  یآخه واسه چ -

ببرمت دکتر ، تا صبح  ياگه خوب نشد نمی، بذار بب يایفردا با ما ب یتون یسرو وضع که نم نیمنو با ا نیبب -

 ...نباشه  یمشکل گهید

 

 ياون شدو رو الیخ یب نینداشت که ، واسه هم شتریپا ب هیاز سر لج بهش انداخت، مرغش  ینگاه هی باران

 ...هم گذاشت  يشو روچشما دویتخت دراز کش

 ...مهمون چشماش شد  قیخواب عم هیکه  دینکش قهیبه دق بعدم

 

 ... شد تا بتونه درست بخوابه  یاز حال باران مطمئن م دیبا یخواست بخوابه ، ول یخسته بودو دلش م توماژ
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 ... باران نشست  يتخت روبرو يهم گذشته بود، رفتو جلو گهیساعت د هی

 ...کرد یدغدغه داشت تماشاش م یبار بود ب نیش کرد، اولنگاه قیلحظه دق چند

 ... کنم  یرامت م یول! دونم  یچرا شو نم! دختر یسرتق یلیخ... 

 

سرانگشت ! شهیبهش زل زد تازه متوجه شد التهاب دونه ها کم شده و انگار داره کمرنگ م قهیچند دق نکهیا بعد

 ...دونه هام کم شده بود  یبه گونش ، انگار برجستگ دیاشارش رو آرووم کش

 

 هی نینفر ع هیبشه و نفهمه  قیخوابش عم یخواب آورم بودو باعث شده بود باران حساب باتشیبه خاطر ترک دارو

 ! سرش نشسته  يباال اهیعقاب س

 

 هیداشتو گونه هاش برجسته بود ، با یفرم عروسک شیشونیصورتش ، پ يشد به اجزا دهیبازم نگاهش کش توماژ

داد بهش فکر نکنه ، آخر سرم  حیبه هرحال ترج یاومد، چشماشو بسته بود ول یکه به صورتش م یمولمع ینیب

 ...خواب جمع ترم شده بود  ينگاهش افتاد به لباش که تو

 

 ...بودو کنار زدو به لبخند قشنگ مهمون لباش شد  ختهیصورتش ر يکه تو موهاشو

 !چه قشنگتره ينطوریا نی، بب ستین يخبر یغیت غیکوتاه و ت ياز اون موها گهید... 

 ...صداش زد آرووم

 

 ...شو  داری، باران ، ب یخانوم -

 ... بود ، بازم صدا کرد قیباران خوابش عم اما

 ...تا برم  یبذار مطمئن شم خوب گه،یشو د داریب -

 ...نگفت  يزیخوردو بازم چ یتکون فقط

 ... گهیباران ، باران بلند شو د -

 

که لباش  يگوشش برد، طور کینزد "کرد، سرشو کامال یاستفاده م يتر يقو ياز انرژ دینداشت با ياثر

 ...مماس الله گوشش بود "کامال
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 ...داد  یجواب م "قطعا نیا

 

 ... یباران ، بلند شو ، بلندشو خانوم -

 

 

  

 

حس گس  هی حس کرد، چندشش شد ، ییجورا هیگوشش بودو  کیکه نزد ییبود ، اما گرما قیباران عم خواب

 ... ناخودآگاهش براق شد سمت اون حس  ریدن ، تو ضم یتو تنش ، حس کرد دارن آزارش م ختیر

 ... دیلحظه چشم باز کردو نعره کش هیشد،  شتریترو گرما ب کیصدا نزد اما

 ...لباشو گرفت  يدست پهن جلو هی بعدم

 

 ...  ادیب رونیکنن ب تشیثیح یه بکه قرار ییبکشه و نعره بزنه و از حصار اون دستا غیخواست ج یم

 یمردو اون دستا نوازشش نم یم نجایخواست هم یکرد ، دلش م یتقال م دویکش یم غیزدو ج یپا م دستو

 !خواب بود انگار  يداریمرز ب نیکردن، ب یکردن، آروومش نم

 

ه ، باعث شد بذار نشیس يمجبورش کرد تا سرشو رو دویصاحب اون دستا اونو به سمت خودش کش یوقت یول

 !  ستین ریاس یملتهب ضربان ، بهش بفهمونه که جاش امن، که تو چنگال کس ياون صدا دنیشن

 ...  قیممتدو عم ي، نفسا دیگوش داد، کم کم آرووم شد و نفس کش بازم

 

 ؟ يشد ينطوریا هویشد باز ؟چرا ی، آرووم ، چ یآرووم خانوم-

 ...گرفت  شیبودو حس کردو آت ختهیر نشیس يبارانو که رو ياشکا یسیخ توماژ

 !عذاب شده بود واسه اون هیها ما یچقدر تازگ...سرشو باال آرودو شرمنده نگاهشو به توماژ دوخت  باران

 ! يدونستم تو ی، نم دیببخش-

 ... کترینزد امی، مجبور شدم ب يصدات کردم، جواب نداد یلیخ-
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فکر وحشتاك  هیآن  هیشده بود،  کیخت ، چقدر بهش نزداندا چارهیخمار اون پسر ب يبه چشما ینگاه هی باران

 ...کمکم کن  ایخدا! قصدو داشت  نینکنه اونم هم... به سرش زد

 

کرد  یساقطش م یاالن از هست نیناجور تو سر توماژ بوده وگرنه هم يزد ، حتم نداشت که فکرا یپسش م دیبا

 ...فضا دورش کنه  نیتونست از ا یحداقل م ی، ول

 :لرزون رو کرد به اونو گفت ییصدا با

 

 ...گم  یبرو ، بهترم به خدا ، راست م گهیباشه حاال د-

 :ترسه ؟ فکرشو به زبون آوردو گفت یاز من م نیا... شد ،  يفکر توماژ

 ؟ یترس یباران تو از من م-

 بترسم ؟ دینبا-

 ؟؟ ينکنه فکر کرد! فهمم  یعلت ترست رو نم "معلوم که نه، اصال-

 

زده بود، اون بارها  یربط یحس بد تموم تنش رو پر کرد، عجب حرف ب هیر حرفش رو خورد، اما باران آخ توماژ

 نیو بارها بهش گفته بود عالقه به همجنس خودش نداره ، تا حاال هزار بارم اونو پسر فرض کرده بود، حاال با ا

 ! کرد یم يخودش چه فکر شیحرف اون پ

 

 ! يرم، انگار بهتر یباشه م-

 :دوباره برگشتو گفت یشدو چند قدم ازش دور شد ، ول ندبل

 ...تو گوشت فرو کن  نویخانم کوچولو ا ستمیدر امانت ن انتیمن اهل خ-

که  تیخاص یب یلعنت هیتو  ،يخور ینم يدرد چیتو به ه... شد ، به خودش لعنت فرستاد یم ونهیداشت د باران

 ... دختره به درد نخور نفهم  ، یستیبلد ن يا گهید زیچ چیگفتن ه فیجزء اراج

 

*** 
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کردن تا اون زود تر  یم يبودن و لحظه شمار گانیدوست دکتر شا دنیزود همه آماده و حاضر منتظر رس صبح

 ... شروع شد  یسفر اکتشاف نیا دویباالخره دکتر هم از راه رس دیرس ریربع تاخ کیبرسه، با 

 

 یول شدیم یبراشون طوالن ریمس "قاعدتا دیاصله نداشت ، پس نباف شتریمتر با رامهرمز ب لویک40 "ظاهرا تشکوه

 يبگذرنو برا) باب الفارس (به اسم ابوالفارس  یمنطقه کوهستان هیاز  دیشدن ،معلوم شد با کینزد یخوب وقت

 ! نهم بکن يرو ادهیمد نظرشون ، پ "قایکه دق يرفتن به اون نقطه ا

 

 ... دادن  حیتر رفتنو شروع کردن به توضجلو  يو دوستش دکتر فرامرز گانیشا دکتر

 ...قابل باور شد  ریبراشون غ نیزم يرو ییزایدرخشش چ دنیبه نقطه مورد نظر رس "کامال یوقت

ذوق  هینبود ، باران با  یزدو باور کردن یبرق م نیطاقت صبر کردن نداشتنو جلو رفتن، تموم زم گهیها د یبعض

 :و گفت گانیرو کرد به شا یخاص

 

 زنه ؟ یبرق م نجایا نیتاد چرا زماس-

 ...دادن  حیپاش به وجد اومده بود شروع کرد به توض ریاون همه درخشش ز دنیکه با د گانیشا

 ..کرده  دایدرخشش پ ينطوریا نجایا نیزم سیلیدخترم، به خاطر درصد باال سنگ س سیلیسنگ س نایا-

 !قشنگ  یلیخ-

 ...  یلیدخترم خ یلیخ-

 

 ...بهشت گمشده بود  هی"دادن اونجا واقعا ينظر هیجلو اومدنو هرکدوم بچه ها هم  هیبق

 

  

 

به کل  یمدت هی يبارانو هم برا یمحو تماشاشده بود که حت يحسو حالو داشت اونم جور نیهم "قایدق توماژم

 ...فراموش کرد 
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 هی يرو!قابل باور  ریبه اون نقطه غ دنیرس نکهیدادن ، تا ا یم یحاتیرفتنو توض یو دوستش جلو م گانیشا

 یم رونیب شیهم داشت آت یقیبه نسبت عم يکه ترکا ییسنگا نیکه حالت تپه مانندبود، از ب نیاز زم یسطح

 ...زد 

 

 ... حیبازم شروع کرد به توض گانیشا

 

 نیکنم همه ا یحروم بشه ، فکر نم لیدل یب نطوریهم دیکه با ینیزم ریز ریهمه ذخا نیبچه ها ا ندیب یم-

 ! نیپس لذت ببر نیبب کیصحنه رو از نزد نیبشه که ا بشونینس فرصت

  دیو پرس گانیشده بود رو کرد به شا يفکر بیکه عج توماژ

 ؟ ينطوریا شهیهم نجایا یعنی-

 ...جواب داد  يدکتر فرامرز نباریا

بازم  شی، آتهم باشه  یبارون ایهم که هوا سرد  یباورش سخت باشه اما زمان دی، شا نطوریهم شهیبله ، هم-

 !شعله وره 

 ...تصورتش سخت اما خوب کار خدا نشد نداره -

 

 :رو کرد به توماژو گفت باران

 

 !قشنگ باشه  یلیشب ،خ دیبا نجایا-

 ...قشنگ تره  شهیهم شیشب آت یکیآره تو تار-

 ! نمیبب نجارویخواد شب ا یدلم م یلیخ-

 

 :بارانو مخاطب قراردادو گفت يفرامرز دکتر

 

 نیا یشب کس "اصوال ،یوحش يها وونیروزو نداره و پراز ح نتیام "خترم ، اما خوب شب اصالدرست د-

 ...  شهینم داشیدورو بر پ

 ...مصر نشد  گهیکردو د یاخم باران
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 یهزار ساله با مردم نیبا قدمت چند يروستا هیبه اسم نوران ،  یمیقد يروستا هیبه  دنیادامه دادن تارس راهو

 ...نگرم و خو یسنت"کامال

 

عالئم  یوقت يارزشش رو داشت ، دکتر فرامرز یداشتن، ول يرو ادهیبازم پ يمقدار هیکه رد کردن،  روستارو

 :رو کرد سمت توهانو توماژو گفت دیبارودیاون آبشار ز

 

 ؟ نیبود دهید یقشنگ ییجا نیتو عمرتون همچ... ما  يبایاز آبشار ز نمیا-

 یادامه دادن ، ول عیکردونو پشت سرش راهو سر دیترو کور نکنن حرفشو تائذوق دک نکهیو توماژ واسه ا توهان

 ... بود  یقشنگ یلیخ يالحق که جا

 ییبایز یلیخ ییآبشار بلند کشور بودو نما 4جزء قاتیمتر که طبق تحق 4به عرض  يمتر 12 "آبشار حدودا هی

 ...هم داشت 

 

 ! نینگاه کن نجارویشناسن، ا ینوران م يبه اسم همون روستا ایآبشارو به اسم توف  نیبچه ا-

 

 یدور هم زندگ نجایگذشته ،ا يهزاره ها يکه تو ییجانوار اهویگ لیآبشار پر بود از فس یسنگ طیدور مح دورتا

 ! داشتن یخوب

 هی یکرده بود به وجد اومده بودنو هرکس دایپ یبیغر بویسنگا شکل عج يکه رو ییزایچ دنیها همه از د بچه

 ... د کر یم يکار

 ...بود  يتوجهش جلب شد سمت توماژ که مشغول نمونه بردار باران

 

تا  د،یکش یبودو دست گرفته بودو نرم روشون م ایاش يکه مال پاك کردن گرد و غبار از رو یمخصوص برس

اون تخته  ریز يدیجد ییزایکار چ نیبا ا دید یم نکهیبرد از ا یبشه ،باران لذت م ونیشون نما یشکل اصل

 ...کار اون شد  دنیکنار توماژ نشستو بدون حرف مشغول د نیشه و اسه هم یم دهید یلیفس يگاسن

 

واضح نقش بسته بود ، اما  "تخته سنگ، کامال هی يبود که رو یاون اثر برگ یاول تمام حواسش پ توماژ

 ...از حد باران بهش باعث شد تمرکزشو از دست بده و رو کنه سمت اون  شیب یکینزد
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 ؟ يدیند لی؟ تا حاال فس یخانوم هیچ-

 !اونم در زمان کشفش  کی، اما نه از نزد دمیمعلوم که د اریدر ن يمسخره باز-

 ؟ يدوستش دار-

 ...اوهوم -

 مال تو باشه ؟ يخوا یم-

 :باال انداختو گفت يا شونه

 ! خوره  ینه ، به چه دردم م-

 ، آره ؟ نجایا يواسه من تنگ شده بوده اومدخوره ؟ پس حدسم درست بود، دلت  یآهان که به دردت نم-

 ... پنبه دانه  ندیشتر در خواب ب-

 نینشست نجایا دیشه بفرمائ ی؟ پس م گهینه دلت واسه من تنگ شده د يخوا یم نویپس نه ا نطور،یکه ا-

 ؟ یفقط حواس منو پرت کن يخوا یم کار؟یچ

 :کردو رو بهش گفت يدار یخنده معن باران

 حواس تورو پرت کنه ؟ دیچرا با انجینشستن من ا-

 :به بدنش دادو گفت یمچ پاش درد گرفته بودو بلندو شدو کشو قوس ادیکه از نشستن ز توماژ

 چشات سگ داره ؟ یدونست ی،نم گهیشه د یپرت م-

 

 شهیتوماژ هم يحرفا! داره گهید یمعن هی نکهیا ای فیتعر هی نیا دینگاهش کرد، بازم نفهم رهیخ رهیخ باران

 !کرد یاسه باران دوپهلو بودو سردرگمش مو

 

 ...بچه ها تا منم به کارم برسم  شیبرو اونطرف پ یکن یمنو برو بر نگاه م نجایا يستادیا نکهیا يحاال به جا-

 

 

 گانیکردو مدام از شا یم يرفت سمت توهان ، اونم داشت با دقت نمونه بردار دویند زیموندنو جا گهید باران

 ...ذاشتن  یمخصوص م يبسته ها هیخاصو تو  زیچ هیگشتنو  یهم داشتن م هیبق،  دیرس یسوال م
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که اون نشسته  یتخته سنگ بزرگ يبود به جز طناز ،رفت سمتشو کنارش رو يکار هیمشغول  یهر ک خالصه

 ...بود نشست 

 

 ؟! یی؟ تنها یخوب -

 ... دای یکوچولو خوشم م ياز موجا یلیکنم ، خ یاوهوم دارم به آب نگاه م -

 ...آره قشنگن  -

  نطرف؟یا يشد اومد یپس چ -

 ...تو دستو پاشون نباشم  ادیبچه ها مشغولن گفتم ز دمید ينطوریهم -

 يتو هر کار ينطوریاخالقش ا "جمع باشه ، توماژ که کال یوقت کار، حواسشون حساب دیبا ،يکرد یکار خوب -

 ... ذاره  یم یتمرکز خاص

 

 :فتانداختو گ ریسرشوز باران

 

 !فرق داره  هیبا بق شیهمه چ "آره اون کال -

 ؟ یچرخ یتو دستو بالش م يادیز یکمی یکن یفکرنم ؟يدار یخوب پس چرا دست از سرش بر نم -

 :گستاخ طنازو گفت يچشماشو دوخت به چشما باران

 !باشه  کمیخواد نزد یم شهیکار ندارم اونکه هم نیبه ا يمن اصرار یول -

 ... امتحان کن ضرر نداره ! داشته باشه  یاون مشکل يریازش فاصله بگ کمیفکر نکنم اگه  -

 :تفاوت تکون دادو گفت  یسرشو ب باران

 ... نمیب ینم یحاال ضرورت یدم ول یانجامش م "اگه صالح بدونم حتما -

 

 ...گفتو از طنازم دور شد، دلش گرفته بود و بغض داشت  نویا

زمان براش  نویچرا زم دیفهم ینم "کرد، اصال یهمه نشستو بغضشو خالتخته سنگ دور تر از  هی يرو رفتو

 ... حالت متنفر بود نیاون از! کنن  یم نییتع یخط مش ایدن  ی،نظر م نیگر یم میتصم
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توماژ هنوز داشت به کارش  یاز وقت نهارم رد شده بودول یگذشته بودو همه خسته بودن ، حت یدوساعت یکی

 ... داد  یادامه م

 

 :خسته شده بود رو کرد بهشو گفت یکه حساب گانیشا

 

ممکن سرگرم  میاگه بمون میبازم ادامه بد"بعدا میتون ی، بچه ها هم خستن م یتوماژ جان واسه امروز کاف -

 ... میبخور یکیبه تار مویبش

بودن بودو متوجه دمق  ری، فکرش درگ گهیوقت د هیگذاشت واسه  اتشویکشف هیحرف قبول کردو بق یب توماژ

 ... تازه متوجه اون شد  دیتوهان اونو مخاطب قرار دادو از حال باران پرس یوقت یباران نبود ول

  دیشدو پرس کشینزد

 ؟ یناراحت يزیاز چ ای؟  يخسته شد -

 ...ناراحتم ، راحتم بذار  يزینه خستم نه از چ -

حواسمو جمع کنم، حاال اخماتو  یکنارم یتونم وقت یگم چرا نم یهم داره ، شب بهت م ياوه چه توپ پر -

 ...بازکن 

 ... یکن حیرو واسه من توج يزیو چ ياریب فیشب تشر یکن یجا م یب یلیشما خ -

 

 ... باران سخت کرد  يکردو هرم نفساش تنفسو برا کیکردو دهنشو به گوش باران نزد یاخم توماژ

 

 ؟ یرو حرف من حرف بزن دی؟هزار بار نگفتم نبا يمنو ، توباز رو حرف من حرف زد نیبب -

 ...که من تابع حرف تو باشم  ینیمنم صدهزار بارگفتم مگه تو خواب بب یول ،یچرا گفت -

 ! شهیحاال شب معلوم م -

 

 :به سمت اون کردو گفت"روشو کامال باران

 

 هان ؟ یبکن یچه غلط يخوا یم -

 ..دم  یدرستشو شب نشونت م ایحاال غلط  -
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 ... کنه  یاون نتونه تالف گهیکه د کینزد هیاز باران دور شدو به بق يگفتو به اندازه ا نویا

 ...کرد  یداد که ناخودآگاه چشمش به طناز افتاد که بازم با نفرت نگاهش م یداشت به راهش ادامه م باران

 !انگار  دنیدر حال ترک چارهیدختره ب!  دهیرو د یپس اون همه چ... 

کج کردو  گانینگاهش به اون کردو راهشو به سمت دکتر شا یدارم چاشن یخنده معن هیبا خودش گفتو  نویا

 ... شد  دنیمشغول پرس

 

 دیخسته و کالفه بودنو هجوم بردن به اتاقاشونو بارانم به کل تهد یهمه حساب گهیهتل د دنیرس یروز وقت اون

 ...توماژو فراموش کرد

 ...حموم  يتو دیدو پردر آور عیانداختو وارد اتاقش شد ،لباساشو سر دیکل یوقت

، به خاطر  ادیبردو باعث شد عضالتش از انقباض در ب رونیرو به کل تنش ب یخستگ ختیکه رو اندامش ر آب

حوله شوهم دور  دویزانو پوش يشلوارك زرد تا باال هیگشاد با  نیقرمز آست شرتیت هیشب راحت بخوابه  نکهیا

 ...تخت  يرو دیهم به دستاش زدو خز یکرم هیو  دیچیسرش پ

 

حس  یکه گرفته بود بدنش ب یآب گرم یدوش ادویز یحوصله خشک کردن موهاشو هم نداشت ،از خستگ یحت

 ...خواب مهمون چشماش شد عیشدو سر

ندادو  یتیزنگ در از خواب پروندش ، اول اهم يگذشته که صدا نیریچقدر از اون خواب ش دینفهم قیدق

 ...توهم دروبازکنه  افهیفش کردو مجبور شد بره سمت در و با قممتد زنگ در کال يصدا یچشماشو بست ول

 

 دیدونست با ینگرفته بودو حاال نم يرو جد دشیتهد"اصال یعنی!  نهیدراتاقش بب يتوقع نداشت اونو جلو"اصال

 ...نکردو بدون تعارف وارد اتاق شد  یبه چهره خواب آلود اون توجه "توماژ که اصال! کنه  کاریچ

 

 ؟ ي،حموم بود يکرد یم کاری، چ یخوش ،یخبرا خوبخوب چه  -

حسشو به  شهینم ینداره و دلش راض يا دهیفا دید یوقت یاز خجالتش در اومد ول یاول تو دلش حساب باران

 ...زبون آورد 
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 مگه ؟  ي؟ مرض دار کاریچ نجایا ياومد -

 ... رفته باشم گ ستین دیچرخم بع یها که با تو م یاما تازگ!  "مرض که نداشتم قبال -

 ؟  يتو مگه خواب ندار ونه،یخوام بخوابم د یم رونیبرو ب -

 !شنون  یم نیپائ اریصداتو ب سیه -

 ...نفر مزاحمم شده  هیبدونن  دیخوام بشنون، با یم "اتفاقا -

 

 :لحن مطمئن گفت هیکاملو با  يژست همراه با خونسرد هیبا  ستاد،بعدمیچشم تو چشم جلوش ا توماژ

 

 ...بلند حرف بزن  گهیبار د هی يجرات دار اگه -

 

 ...دیکش غیج"بای، زل زد به چشماشو تقر یکه خدا ساخته بودش واسه رو کم کن بارانم

دست برد سمت  عیسر نیواسه هم! بکنه و در واقع اونو بفروشه  نکارویکرد باران ا یفکرشو نم"اصال توماژ

 ...دهن اون گذاشت  يمردونشو جلو يصورتشو دستا

 ؟ یزن یچرا داد م ونهید-

 

بود و بعد  دهیفا یدستش خالص بشه اما ب ریزده نگاهش کرد و تقال کرد تا از ز رونیاز حدقه ب ییباچشما باران

راه بتونه از دستش خالص بشه  نیشلنگو تخته انداخت با التماس چشماشو دوخت بهش تا بلکه از ا یکل نکهیا

... 

 يو خودشم نشست اما هنوز دستش جلو نهیتختو مجبورش کرد بش يشوند روکردو باران ک یپررنگ توماژخنده

 ... دهن اون بود

 

 ! ایاریدر ن يدستمو بردام مسخره باز خوامیمنو ، م نیبب-

 ...اوهوم -
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آرووم دستشو کنار برد، حدسش درست بود  نیواسه هم ادی یکوتاه نم یراحت نیدونست باران به ا یم توماژ

 نیتر از ا يزدن ، اما خوب توماژحرفه ا غیره بازم شروع کرد به ج یتوماژ داره کنار مدست  دیباران تا د

 ...حرفابود

 جوجه ؟  یمنو دست کم گرفت-

 

 !دیفهم یتوماژ حرفشو نم یبگه ول ییزایچ هیکرد  یم یبا دهن بسته سع باران

 

 ؟  یگ یم یچ هیچ-

 ...با ابرو به دست توماژ اشاره کرد  باران

 !!ممکن ریمحال ،غ زمیه عزن! ؟"جدا-

 !اون کجا و توماژ کجا یدستو پاش له کنه ول ریخواست توماژو ز یدوباره شروع کرد به لگد انداختن و م باران

 ؟یشیمن م فیحر یالغر مردن هیتو يسنجاب کوچولو فکر کرد هیچ-

االن  نیده تا همبهش ب یقدرت هیخواست خدا  یخوردو چشماش کاسه خون شده بودو دلش م یحرص م باران

 ... خفه کنه ناسورویدا نیا

 کنم ، روشن شد ؟ یخفت م یبکش غیج نباریدم اگه ا یبهت م گهیفرصت د هی-

 

 ...تند تند سرشو تکون دادو منتظر شد  باران

 

 !دستش اومده بود یحساب کار حساب چارهیدختر ب!بود  یدستشو برداشت ، انگار کاف نبارتوماژیا

 

 ...حرفمو  يگر یزود م ادیخوشم مدختر خوب  نیآفر-

 ...مرده شورخودتو حرفتو باهم ببرن -

 :رو به دهن گرفتو گفت نشیخواست بخنده لب پائ یگرفتو نم یکه خندش م ششیطبق عادت هم توماز

 ... يدار یاساس تیترب هیبه  اجیاحت یلیتو هم کارکنم ، خ تتیرو ترب دیمن با ا،یادب یب یلیخ-

 ... نمیخواد شکل نحست رو بب یاز اتاقم ، دلم نم رونیرو ب، ب یروان يریزنج-
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 ، روشن شد؟ رمیمگه به دل به خواه تو؟ من هر وقت دلم بخواد م-

 ...از دستت خالص شم  يریبم یاله-

 

توماژ نگاهش افتاد سمت حوله باران که از سرش  یبه نفس نفس افتاده بود، ول یبودنو باران حساب ستادهیا حاال

مکث کردو بعدم دستش سر  کمیکه هنوز نم دار داشت ، دست برد سمت نوك موهاش ،  ییودو موهاافتاده ب

 نیمضطرب واسه هم یجفت چشم عسل هیچشم دوخت به  دویدستشو پس کش عیسر یخورد سر شونش، ول

 ...جو رو عوض کنه کردیسع

 

 ؟يچرا موهاتو خشک نکرد اد،ی یاشکت در م يا ونهید گمیم-

 ؟ يمن نازل کرد يبرا یچه عذاب نیا ایداره آخه؟ خدا یبه تو چه ربط-

 ...خوام برم بخوابم خستم  ی،موهاتو خشک م نمیزود باش بب-

 ؟ يبه من دار کاریخوب برو گپتو بذار چ-

 خانم کوچولو؟ یکن یم هیگر يدار یآخ-

 

لحظه  هیتوماژ ... کرد  ینگاه م ناسوریبغضش گرفته بودو مستاصل فقط به اون به قول خودش دا "واقعا باران

 ... فعال شده بود يادیدرونش ز طونیش یدلش به حالش سوخت ول

 

 ...دستم  يرو یافت یم يخور یکنه، االن سرما م یمنو نگاه م ستادهی، ا گهیبرو د-

 ...نشستو روشو از توماژ گرفت  نهیمبل کنار تختش دست به س يرو باران

 ...اون شد  ياشاتختش نشستو مشغول تم يرو خالیب توماژم

 ...کنم  یخودم خشکش م یموهاتو خشک کن يباران خدا شاهده اگه نر-

 

کم  نویا"واقعا یروح میاوضاع وخ نیاالن با ا! خواست خودشو اونو باهم خفه کنه  یدلش م گهیحاال د باران

 !فراتر از تحملش بود گهید نیداشت که توماژ دستاشو تو سروگردنشم ببره ، ا
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رو  يکار براش حکم ذلت و خار نیانجام ا نکهیاتاقش ، با ا يواریبلندشدو رفت سمت سشوار د نیهم واسه

 ... نهیموهاش بب يداغ توماژو ال يبخواد دستا نکهیخفتو تحمل کنه تا ا نیداد ا یم حیترج یداشت ول

 ید که باران مبو يعاشق عطر شهیشد، هم رهیپاش انداختو به سقف خ يتختشو پاشو رو يرو دیدراز کش توماژ

 هیداد، آرووم به پهلو شدو چشماشمو بستو  یاونو م يبو بیگذاشته بود عج رسرشیکه ز یزد، حاال هم بالشت

 ...دیصدا کش ینفس ب

 

پسر کوچولو به پهلوشده بودو پاشو تو شکمش جمع کرده  هی نیکه توماژ بود، ع ییسر چرخوند سمت جا باران

 ...ده اومد که خوابش بر یبودو به نظر م

 ...مبل کنار تخت نشست  يخاموش کردو رفت سمت اونو رو سشوارو

 

سراغش  یزندگ يها یسر دوراه شهیکه هم یاون شدو بازم اون بغض لعنت يچونه زدو محو تماشا ریز دستاشو

 ...اومد گلوشو فشرد یم

حال خودم بذار، پاتو از اعتماد کنم؟ منو به  ،ییکه همجنس اونا ییبه تو يچطور! بهت اعتماد کنم؟ يچطور...

 ...، من طاقت دوباره شکستن رو ندارم  رونیاحساسم بکش ب

 

 

  

 

همه توجه  نیداره؟ پس ا یبهت حس یمطمئن "اصال...بلند شد شیدرون يصدا د،یگفتو بعد به خودش خند نارویا

مرد  هیمرد  هیاون ! نداشته باش يا گهیاز کجاست؟ اون زاده همون مرد باران، ازش توقع د یهمه نگران نی، ا

کنه،  یم تیفقط نسبت به تو احساس مسئول ناو! نداره  یول...  یول! انسان، پس خرابش نکن هیبه تمام معنا، 

 ... يریازش بگ نویا یتون یخونشو ، نم يتو صهیخص نیا

 اون برق نگاهم باور نکنم ؟ یعنیاون چشما، یول

 

داد باور کنه همون  حیباران ترج یه گفتن نداشت، ولواس یحرف گهید یعنیسرش آرووم شد،  يتو يصدا

 !شه  یتوماژ م يرفتارا نیباعث ا تیاحساس مسئول
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رو ابراز کنه ، توماژم که سکوت کرده بود، دلشم که به  يزیخواست چ یخودش برگشت، خودش که نم لهیپ به

 !بود یمعن یب نجاینبود پس موندن اون ا یحس راض نیبه ا دنیرس

 

 ...توماژ  ...توماژ -

چشماشو باز نکردو  نیحس داغ شد، واسه هم هیبود دچار  دهیشن یخیاسمشو از زبون اون کوه  نکهیاز ا توماژ

 ...منتظر ادامش شد 

 ؟ يد یچرا جواب نم... با توام، توماژ  يآها-

 ...کرد یخنده تودل هی توماژ

 هان؟ ينکنه مرد نمیبب-

 

 ...انو نشست تخت چهار ز يهوا بلند شدو رو یب توماژ

 

 ؟یکن یم نتیریمنو مهمون الفاظ ش نهمهیا ادی یدلت م-

 ... گهی،بلند شو برو د یخواب یدم از ب ی؟ بابابه خدا دارم جون م یباش نجایقراره ا یتا ک-

 

اومد، بارانم از جاش بلند شد و  نیتخت گذاشتو پائ يدلش گرفته بود باال يکردو بالشتو که تو يخنده ا توماژ

 ...کرد  یف توماژو همراهحر یب

 ...باران انداخت  يشو به چشما یتوماژ برگشتو بازم اون نگاه مخمل دنیدر که رس پشت

 

 نیمحو تماشاش شد، بعدم دست بردسمت موهاش، بعدم انگشتاشو ب رهیخ رهیشو با اون کم کردو خ فاصله

 ... ضربان قلب بارانو باال برد  دویموهاش کش

حس کرد داره  ینرم بود، ول بیخواست نوازشش کنه ، پوستش عج یصورتش ، م سمت دیدستاش چرخ بعدم

 ...اون برد  يموها نیانگشتاشو ب گهیبار د هیبود  یشیذاره، اما درونش بد جور آت یپارو عهدش م

 

 ...کوتاهش نکن  گهیموهات پرو خوشرنگ ، د-
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توماژ  يتمنا يسکوت محو تماشا يان فقط توگفتو سرشو به عقب بردو بازم لبشو به دهن گرفت ، اما بار نویا

 ...بود 

 

 ... ینیسنجاب کوچولو خواب خوب بب ریشبت به خ-

 

تموم  یبشن، ول ریبه اشکاش اجازه داد تا سراز دویتختش خز يپشت سرشو هم نگاه نکرد، باران رو گهید رفتو

 ...اونو از عشق ترسوندن  شهیکه واسه هم ییشبو لعنت فرستاد به کسا

 گهیبسته و د خیدوش آب سرد موند که حس کرد تموم استخوناش  ریداشت، انقدر ز یاون شب حال خراب اژتوم

 ...مبرم داشت  ازیآب سرد ن نیبه ا ادیدوباره به خودش ب نکهیا يبرا یتونه عضالتش رو تکون بده ، ول ینم

 

*** 

هم تونسته بودن به  يحدود هیتا کردنو  یانتخاب م قیرو واسه تحق ییجا هیادامه داشت هر روز سفرشون

 یاون دوروبرو ، ول يو همه قنات هاو چشمه ها دنیرو هم د یتوف نمک ای یآبشار نمک یبرسن، حت جهینت

رفت قدمتش به  یم الکه احتم یجوبج يکشف شده از روستا اءیاش یسن واقع ییایعمده سفرشون مشغول ارز

 ... سال هم برسه بودن  2500

 

منظره شب  دنید يبرا لیما یسفرشون مونده بودو به خاطر اصرار بارانو بهزاد قرارشد هرکس يروز به انتها هی

 ... بشه  یتش کوه راه

 ... رو آماده کنه  قاتشونیتحق ییمونه تامراحل نها یکه گفت م گانیموافقت کردن به جز دکتر شا همه

 ... ردن اونجا باشنو برگ یدوساعت یکیعصر راه افتادنو قرارشد شب  کینزد

داد با توهان بره و طنازم از  حیباران ترج نیبودن واسه هم نیسروسنگ کمیتوماژ از اون شب به بعدم باهم  بارانو

 ... توماژ شد  نیخدا خواسته سوار ماش

 

کنار  ینیرو ادامه دادن ، پسرا واسه شب نش یراه خاک هیشدنو بق ادهیبه نظرشون کوتاه تر اومد، پ نباریا ریمس

 ... مشغول شدن  ینوش هم آورده بودنو حساب شویوه با خودشون وسابل عتش ک
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 هیبق الیخ یزدبه وجد اومده بود ب یم رونیکه از دل کوه ب یکیکوچ يمنظره اون شعله ها دنیکه از د باران

 ...  بایسمت اون تاللو ز دیشدو دو

رو برداشتو مشغول گرفتن  نشیوربشد، توماژم د يکار هیمشغول  یگوشه پهن کردنو هر ک هیبساطو  پسرا

 ... از اون بهشت شب زده شد  ریتصو

 ...خوردن  یم یشیآت ییسرد شده بود، دور هم نشسته بودنو چا کمیهوا  نکهیگذشتو همه واسه ا یدوساعت یکی

 دیحرکات توماژ بود ،رو کرد سمتشو پرس خیم بیعج یول طناز

 

 ؟ دنیشون ببهم ن نویکه گرفت ییو عکسا لمایف نیتون یم-

 ... ینیبگو تا برات بذار بب میبرگشت "آره حتما-

 ..مونه  یم ادمی،  یمرس-

 

به باران که بازم محو  ینگاه هینگاهشو دوخت به طنازو بعدم  دیجنب یسرو گوشش م شتریکه از همه ب سامان

 ...بود انداخت ،بلند شدو رفت کنارش نشست  شیآت يتماشا

 

 ؟ ینشست شده ؟ چرا بازم تنها يزیچ-

 ...کردم  یشعله ها فکر م نیداشتم تو خلوت به حکمت ا-

 یم جهیزودتر به نت یبنده هاش دقت کن ي، تو حکمت کارا ارهییتو حکمت خدا جنون م يادیفکر کردن ز-

 ... یرس

 

ونه کرد، باران رد نگاهشو گرفتو بعدم ش یم ينگاهشو برد سمت طناز که داشت واسه توماژ دلبر نوگفتویا سامان

 ...باال انداخت  يا

 

 تیکار جذاب نیا ي، کجا ادیجور حماقت به حساب ب هیخدا  يبنده ها يتفکر تو حکمت کارا یکن یفکر نم-

 !که بخوام بهش فکر کنم  ادی یخاص به نظر م ایداره 

 ! یمسلک لسوفیدونم انقدر ف ینم-
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اومده بودو  گهیقصد د هیما سامان که به ا...شد  شیآت يتفاوت نگاهشو از اون گرفتو محو تماشا یب باران

 ...شد  یتراومدو دوباره مشغول وراج کینزد

 ...سرشو سمت اون دوتاکج کرد که  کمیداد،  یقلقلکش م یباران ته دلش همون حس سردر گم اما

که  ییکرد از اون نگاها یبه اون دوتا چشم خمارو در جا خشک شد ، توماژ داشت بد نگاهش م دیرس نگاهش

واسه  یبه جاش رو کرد به سامان وانمود کرد که شنونده خوب اوردویکم ن یدونست ، ول یشو خوب م یاران معنب

 !اونه  فیاراج

 

که  يجور هیاز بچه ها فاصله گرفتو پشت بهشون نشست،  یکمیبعد رفتو بارانم بلندشدو  قهیچند دق سامان

 ...هم نداشتن  يرو يدیکدوم د چیدرواقع ه

هنوز  یشد ، توهان دستورو صادرکردو همه آماده رفتن شدن ، باران ول یم ریداشت د گهیذشتو دگ گمید یکمی

 ...از تخته سنگا تنها نشسته بودو متوجه رفتن اونا نشد  یکی يرو

 

از باران بزنه ، مشغول حرف  یحرف نکهیبدون ا دوید متیاون بود فرصت و غن یتموم مدت حواسش پ طنازکه

 ...به عکساشد زدن باتوماژ راجع

 ...در انتظارش نبود یخوب زیچ یو ناامن یکیبا تنها موندن تو اون تار"باران قطعا یول

 

 شهیستاره بارون بود، هم یکوچولو رو کرد به آسمون ،اون شب آسمون حساب يشایبه آت شینگاه طوالن بعد

 ...کرد  یم ییدوروبرش خودنما نشیبودو حاال بکر تر عتیعاشق طب

سرش  دیرس یبچه ها برگرده ، اما وقت شیدور زد تا پ رویتخته سنگ بلند شدو مس يخسته شدو از رو بعدانگار

 ! دیکش ریت

 

 !کنم ؟ کاریحاال چ ایبدون من رفتن ؟ خدا یعنیها  ونهیکجان ؟ د نایپس ا...

حس به  نیدور افتاده ، ا يشبو اونجا یاهیتو دل س ینبودو ل یهمه وجودش رو گرفت، دختر ترسو بزدل ترس

 !تونست منتقل بشه  یم یهر کس
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بود  ستادهیگرفته، ا ينداد، انقدر توماژو صدا کرد که حس کرد ته حلقش طعم شور یجواب یزد ، کس صداشون

 ...به آسمون انداخت ینگاه د،یلرز یتو جاشو بدنش از ترس م

 ... خودت به دادم برس  ایخدا... 

 

و ضربان قلبش به شدت  شهیم یکرد به اون روستا منته یحس م که یرفت سمت نیپاورچ نیو پاورچ آرووم

 ...  دیلرز یکه به نفس نفس افتاده بودو تو خودش م يباالرفته بودجور

 

تو  يادیافتاد که امشب باران ز ادشیبه باران نبود، تازه اونجا ادشی نیدم ماش دنیرس یتا وقت یحت توماژ

 هی یازش بخواد که با اون بر گرده ول ششوینزده ، خواست بره پبه کلمه هم با اون حرف  یخودش بوده و حت

 ..شد نشیشدو سوار ماش مونیآن پش

 

 تیشدن حس رضا یدور م شتریب یتوماژ سرگرم کنه و هرچ کردیم یمدام سع دویخند یتو دلش م طناز

 نیهم دیکرد با یاول جاده رو گذروند ، دلش به شور افتاد، همش حس م چیپ یکرد، توماژ وقت یوجودشو پر م

 ...حس بد نشه  هیبه  لیبغض تبد نیامشب با باران حرف بزنه تا ا

سر چرخوند  یوقت یبه باران بندازه ول یتوهان از کنارش ردشد ، دلش خواست نگاه نیافکار بودکه ماش نیا تو

 ...شد  ترمز گذاشت که طناز با صورت به جلو پرتاب يپاشو رو نیهمچ دویته دلش لرز نهیتا اونو بب

 

 شد توماژ خان ؟ یچ-

 ! ستیتوهان ن نیباران تو ماش! باران -

 :آب دهنش رو قورت دادو گفت طناز

 از بچه ها اومده ؟ گهید یکیبا  دیخوب شا-

 ! نه محال -

 بابا چرا محال ؟ يا-

 

 ...نگاه غضب آلودشو به اون دوختو شماره توهانو گرفت  توماژ
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 توهان باران کجاست ؟-

 ؟ ستیتو نمگه با -

 ...نعره توماژ بلند شد  يصدا

 ! دمیپرس ینه احمق جون ، اگه با من بود که از تو نم-

 !با بهزاد  دیشا-

 ... ستهیاالن با نی، بگو هم ستهیبگو با-

 ...باشه باشه -

 ...بهزاد  نیسمت ماش دیشدو دو ادهیتوماژ پ-

 باران کجاست ؟...باران -

 !با تو هان برگشته  ایتو  شیپ ایدونم فکر کردم  ینم-

 ؟ نیمعرفتا تنهاش گذاشت یب!  نیخدا لعنتتون کنه ، خدا لعنتتون کنه ، تنهاش گذاشت-

 

 ...راه نفسشو گرفته  يجلو يزیچ هیکرد  یبغضش گرفته بودو حس م توماژ

 

 ...کنم  یم اهیسرش اومده باشه روزگارتون رو س ییبه خدا اگه بال-

 ...وندهکجا م نیبب ریباهاش تماس بگ-

 ...ده  یآخه اونجا آنتن نم ینفهم یلیخ -

 

 :رو کرد به طنازو گفت یعصب نویسمت ماش دینشد، دو هیمنتظر جواب بق گهیگفتو د نویا

 

 ...شو ، باران جا مونده  ادهیپ-

 ...گردم  یپس من با بچه ها بر م-

 ...شو  ادهیپ عیبکن فقط سر يخوا یم یهر غلط-

 

 ...شدو تا تونست به باران لعنت فرستاد  ادهیپ نیکنون از ماشبغض کرده و نق نق  طناز
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 ... هم برگشتن هتل  هیبرگشت سمت بارانو بهزادو توهانم دنبالش رفتن بق ییخودش تنها توماژ

 نیشد با ماش یکه نم ریخوب مس یکرد، ول یط عینرفته بودن ، که اونو سر شتریب قهیپنج دق دیشا نیماش با

 ...بود یطوالن "بایرفت تقر

 

 یشد تا به باران م یاول از روستا رد م دی، با دیشدو دو ادهیراهو پ هیادامه دادو بق نشیشد با ماش یکه م ییجا تا

 ... دیدو یشد بازم م یم دینا ام یگرفتو وقت یازش م یسراغ دیرس یم یبه هر ک رمیمس ي،تو دیرس

زد ، ته دلش غوغا  یبارانو خدار و باهم صدا م دویدو یسمت تش کوه ، م دیاومدو دو رونیاز روستا ب نکهیا تا

 !دیبخش یتا آخر عمر خودشو نم "اومد قطعا یسر باران م ییاگه بال! بود

 

 ... درخشان رو رد کرد يکه پر بود از سنگا یسنگ ریمس

 

ز نور ج ينور چی، ه ادیواسه نجاتش ب یدادو چشم به راه بود که کس یکرد بغضشو فرو م یخدا خدا م باران

 یول! کنه  کاریچ دیبا ایدونست کجاست  ینم "اصال داد،یآسمون نبودو اون داشت از ترس جون م يستاره ها

 ...زد  بیبه خودش نه

 

  

 

 ...ادامه بدم  دیرسم،با ینم ییغم بغل زدن به جا يزانو ستادنویا نجایبا ا...

رفت  یم یهر چ یت سمت اون روستا ، ولرف یخودش داشت م الیافتادو از اونجا کم کم دور شد ، به خ راه

 !اومد  یبراش آشنا م يزیکمتر چ

 

تونست  یم يعاد طیتوشرا یحت ایتونست درست قدم برداره، اگه روز بودو  یترس نفسش گرفته بودو نم از

 ... نهیروشو بب يتونست درست جلو ینم یشده بودو حت یکنه اما حاال مغزش خال دایروستارو پ ریمس

 

دونست  یم نویدر انتظارش، فقط ا یدونست چ یکم کم صدا دار شد و به هق هق افتاد، نم گهید هاش هیگر

 ! فتهیب یوحش وونیح هی ریگ ایگذرونه و هر آن ممکنه از حال بره  یشو م یکه داره لحظات آخر زندگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٢٩١ 

 "واقعا یتند کرد ولدوباره داد، قدماشو  دیبهش ام یاز چند تا خونه کاهگل یفیخورد که نور ضع یم نیزم داشت

 !نداشت  یینا

 

 یضربه رو بهش زدو باعث شد قدماشو تند کنه و ب نیگرگ آخر هیزوزه  ينرفته بود که صدا شتریقدم ب چند

افتاد و  نیزم يآن نتونست تعادلش رو حفظ کنه و با صورت رو هیبود که تو  نیبدتر از همه ا یمحابا بدوه ول

 ... نالش به آسمون بلند شد 

 

کرد ،اما باران اونجا  یم یط یالیخ ینشسته بودو ب شیکه با بچه ها چند ساعت پ ییدرست همونجا دیرس ماژتو

 ... نبود ...باران نبود!!! هم نبود 

 ...از ته ته دلش ... دیکش ادیفر

 

 ... بــــــــاران -

 

ه حس کرد دچارتوهم داشت ک جهیبودو سرگ دهیکنه ، اما انقدر ترس یصداش م یکس دیبه نظرش رس باران

گونش و ساق پاش  يخونو رو یسوختو گرم ینشست و زار زد تموم تنش م نیزم يشده ، بلند شدو دوزانو رو

 ...دیفهم یم "کامال

 ...  شدیتر م کیزوزه اون گرگ لحظه به لحظه نزد يخواست بلند شه و راه بره ،صدا یم

 

 قیدق... تن توماژ گر گرفت  دیچینعکاس صدا تو فضا پخدارو از ته دل صدا کرد، ا گهید اریبست به  چشماشو

 ...شد ، خودش بود، خود خودش 

 ...از طرف مقابل روستا باشه ، تموم قدرتشو جمع کردو راهو ادامه داد  دیبا دیسمت صدا ، به نظرش رس دیدو

 

 ؟ ی؟ کجائ یباران کجائ...باران -

 

 ...توماژو صدا کرد نباریا! بود  دهیشد پس اشتباه نشن نیریدلش ش ته
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که باران بود ، سمتش  ییمطمئن از جا نباریهاش برگشت و ا هیتازه انگار هوا به ر دویبارانو شن يصدا توماژ

 ...دوباره نفسش تنگ شد  دید نیزم يجونو اونو رو مهیتن ن یوقت ی، ول دیدو

 

ه هاش گوش توماژ بد خراشوند زج يصدا ستاد،امایپاش ا يانگار جون گرفتو رو دیتوماژو د یوقت یول باران

 مهیبغلش کرد، انقدر محکم که همون ن انهیزل زد بهشو بعد وحش هیچند ثان يشدو برا کی،توماژ بهش نزد

 ...تو تنش نموند  گهیجونشم د

 

 !نامرد  یمنو تنها گذاشت-

 

گردن اون  يگودباران اونو ببخشه ، سرشو تو  یزمانو بهم بدوزه ول نویخواست زم یاون لحظه دلش م توماژ

 ...هق هقش بلند شد يگذاشتو صدا

 

 ! ایکن یم ونمیتورو خدا نگو ،باران نگو د-

 ... دمیترس یلی، من خ يبد یلیخ-

 ..آرووم و عاشقونه ...نوازشش کرد  دویکمر باران کش يمردونشو رو يدستا توماژ

باشه  يبار نیآخر نویاول نیدم ا یماون ترست بشم ، به خدا شرمندم ، به خدا قول  ي، فدا زدلمی،عز یخانوم-

 ... یکن یحسو تجربه م نیکه ا

 

تب دارو خمار ،  يکرد،توماژ نگاهش کرد، از اون نگاها سیزل زد به چشماشو اشک تموم صورتشو خ باران

 ...کرد  یخوردو آروومش م یداغش به صورت باران م يصورتشو جلو آورد ، نفسا اورد،یطاقت ن گهید

باران تو  د،یبود ، داغ بوس یکه زخم ییو اومد تا لباش مماس شد با گوشه لب باران ، همونجاانقدر جل صورتش

 ... تاب بشه  یاون بوسه رو حس کنه و ب یحال خودش نبود ، اما هنوز انقدر حس داشت که گرم

 

رفت  ادشیکل آن به  هی، دیبوس یحس م نیرو با ا یبار بود کس نیممتد توماژ بازم بلند شد، اول ينفسا يصدا

باران کرد  يکوتاه لباشو مهمون لبا ینفس ول یب نباریبازم صورتشو جلو برد، ا نی،واسه هم یطیباران تو چه شرا

... 
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 دی،فهم دیازش نشن ییچشماش بسته شدو صدا یباران از حال رفته و تازه وقت دیداغ شده بود که نفهم انقدر

دستشم  هیپاش بردو  ریدستشو ز هیاز جا بلندکرد،  یپر کاهبکنه ، بارانو مثل  يفکر هی دیاالن با نیهم

 ... زد  یکه از دور سوسو م يسمت اون نور دیگذاشتو دو رسرشیز

 ...تموم دهو پر کرد  ادشیفر يصدا دیخونه رس نیبه اول یوقت

 

 ... ستیخوب ن "کنم ، حالش اصال ینفر کمک کنه ، کمک ، خواهش م هی-

اومدن سمت توماژو علت  دنید یبارانو با اون سرو شکل خون یاومدنو وقت رونیاز خونه ب عیسر ينفر چند

 ... دنیحادثه رو ازش پرس

شما اومده ، اگه چند  يسمت روستا ینوران ، اشتباه يبر گرده سمت روستا نکهیا ییگم شده بود ، به جا-

 !اومد  یسرش م ییچه بال ستیبودم معلوم ن دهیتر رس رید قهیدق

 

 :بود جلوتر اومدو گفت یمرد مسننفر که  هی

 

 ...گم دکترو خبر کنن  یداخل ، االن به بچه ها م ارشیپسرم ب-

 ... ارنیدو نفر رفتن تا دکتر ب یکیداخل شدو  یحرف چیه یب توماژ

راحت باش، فکر کن خونه خودته،  نجایزنن، ا یمن قاسمم تو ده مش قاسم صدام م نجا،یا ارشیپسرم ، ب ایب-

 !نداره  یفی، تو هم انگار حالت تعر ارهیآب ب وانیل هیبرات  گمیبه مادربچه ها م رسه،یم دکترم االن

 

 ... حرف رفت  یهم ب چارهیآماده کنه ، زن ب يزیاونا چ يخواست تا برا يرفتو از زنش پر رونیقاسم ب مش

 ...کرد یسرش نشسته بودو نوازشش م يتشک خوابونده بودو باال هی يبارانو رو توماژ

 

 ؟ یزد ؟ چرا با هامون تماس نگرفت بتیغ هویکجا  "، اصال زمیعز ي؟ تو که خوب بود یشد خانوم یچ -

 ...شد ینگران م شتریگرفتو ب ینم یجواب دیپرس یم یچ هر

 ...دست خودت سپردمش  ایکنم، خدا کاریخدا حاال چ يا...

 ... دیه رسکه دکتر باالخر دیکشیم یآرووم يبودو نفسا دهیجون خواب یب باران
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بارانو بدونه که دکتر باالخره  یهوش یخواست هر چه زودتر علت ب یاونجا بودو دلش م نهیمعا نیح توماژ

 ...مطمئنش کرد 

 

 ... شهیخوب م ستین يزیچ! پسر یچقدر نگران-

 ؟ ادی یپس چرا به هوش نم-

اونجا گمشده بوده بنده خدا حق  یگیکه تو م ينطوری، ا ادیبهش آرام بخش زدم فکر نکنم تا صبح به هوش ب-

 ...داره از هوش بره، ترس برادر مرگ پسر جان 

 ؟ ستین شیزیچ نیدکتر مطمئن يآقا-

خوب پاش  یشده ول دهیصورتش که فقط خراش دمیبس، زخماشو د نویجزء ترس مفرط ، هم یچینه ، ه-

دوروز  یکیاگه تا  شمیل روحمشک يتا عفونت نکنه، برا نیبار عوض کن هی يپانسمانشو روز قیزخمش عم

 ... نشیرواپزشک ببر شیپ نیتون یبرنگشت م يبه حالت عاد گهید

 ؟ گهیراحت باشه د المیباشه ممنون دکتر ، پس خ-

 ...حالش بد شد ، بهم خبر بده  ایاومد شیپ یرم اگه مشکل یم گهیراحت راحت ، من د-

 ...چشم ، بازم ممنون -

 

 :زن مش قاسم اومدتو و رو به توماژ گفت يم گرفت ، پرباالخره رفتو توماژ آروو دکتر

 

 ...آقا شامتون رو آوردم -

 ! دنیممنون چرا زحمت کش یمرس-

 ...نکردم نوش جان  يکار-

 

بهتره  دیدوقاشق خوردو به نظرش رس یکیمعدش افتاد،  يصدا ادهیراحت شده بود تازه  الشیحاال که خ توماژ

 ... شیسمت گوش بده، دست برد يخبر هیبه بچه ها 
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با  شویرفته گوش ادشیشدن انقدر عجله کرده بود که  ادهیموقع پ د،یکوب شیشونینبود با مشت به پ بشیج يتو

 ...مش قاسم رو صدا زد  اطوی، رفت سمت ح ارهیخودش ب

 

 ؟ نیتلفن ندار نجایمش قاسم ا دیببخش-

 ...هست  یکیچرا پسرم گوشه اتاق -

 ...نگران شدن  یلیخ "بدم اونام تا حاال حتما به دوستام خبر دیبا دیببخش-

 ...مثل خونه خودت بدون  نجارویباشه پسرم ، گفتم که راحت باش ، ا-

 ...ممنون -

 

 ... دیچیپ یگوش ينگران توهان از اون طرف تو ياومد داخلو رفت سمت تلفنو شماره توهانو گرفت ، صدا توماژ

 

 ؟يکرد دایماسکو ؟ بارانو پاون ماس يدی؟ چرا جواب نم ییپسر تو کجا-

 ... نیماش يهم جا گذاشتم تو مویکردم، از هوش رفته ، گوش داشیسالم ، آره پ-

 ؟ يکرد داشیتو کجا پ میکل روستا رو هم گشت میدورو برو گشت یلیشده ؟ خ یچرا چ-

راه رفته بود ،  یکل چارهیب گه،ید يروستا هیاومد سمت  ادینوران ب يبه سمت روستا نکهیا يبه جا یاشتباه-

 ...از هوش رفت  دیبود که تا منو د دهیانقدرم ترس

 ؟ ییحاال کجا ،يکرد داشیباشه خوب خدارو شکر که پ-

کرده و بهش آرام بخش زده ،  نشی، دکتر تازه معا نیشماها بر م،یها هست ییروستا نیاز ا یکیخونه  يتو-

 ...کرد  دارشیب"شه فعال ینم

 ! شهیکه نم ينطوریت ادنبال میاینه آدرس بده ب-

 یما خودمون بر م نی، شماها بر ستیرو ن نیهم که ماش نجایتونه راه بره ،ا یگم خوابه ، نم یپسر جان م-

 ...میگرد

 ؟يخوا ینم يزیچ یمطمئن-

 ...به سالمت  نیآره پسر ، ممنون ، بر-

 ...باشه ، پس مراقبش باش -
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 ...هستم، خداحافظ -

 

صورتش  يخنده محو هی هویآورده بودو شروع کرد به خوردن ،  يکه پر ییغذا ینیدوباره بر گشت سر س توماژ

،  نیگذر یاز شکمتون نم فتهیهم که ب یشما مردا هر اتفاق:  گفتیحرف باران افتاده بود که م ادیرو پوشوند، 

 گهیداد که دباز به خودشو اون قول  دمانداخت ، بع یبود نگاه یخنده شو قورت دادو به صورت باران که زخم

 ... تنهاش نذاره 

 

 ...دست تشکو لحاف اومد داخل  هیبا  يدر اومد و پر يسر باران، که صدا يبود باال نشسته

 

 ...افتاد  یبالشم کارم راه م هیالزم نبود با  يزیچ ن،یدیبابا خانم چرا زحمت کش يا-

 کنار خانومتون بندازم ؟ نجایشه، هم ینداره که ، شب سرد م یقابل-

به  دیبا"نداره ، قطعا یخواست بگه که باران با اون نسبت یاگه م! جواب بده  یدونست چ یکرد، نم یمکث وماژت

 ...شدیم يزیدادوآخر سرم آبرو ر یهم جواب م گهید يسواال یلیخ

 ...شم  یبله ممنون م-

 ...بلندشدو رفت کمکش  خودشم

 ... نیکنم ، لطف کرد یبه من خودم پهن م دیبد-

 ...بود  فهیکنم، وظ یمخواهش -

 

 !انداخت  یرفتو توماژ به تشک خودش که کنار باران پهن شده بود نگاه رونیب يپر

 ...هوش  یب يسنجاب کوچولو نیبه داد ا ایبه داد من برسه  دیدونم خدا با ینم...

 یم اهیرو س روزگارت یاحمق ، به داد تو ، چون اگه دست از پا خطا کن گهیمعلوم د...دیبه خودش خند خودش

 ...حواست روخوب جمع کن، روشن شد؟ آره چه جورم ... خوب بابا  یلیخ... کنم
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کردو حس  یم تشییکه پاش بود اذ یتنگ یلباسا بخوابه ، شلوار ل نیتونست با ا ینم د،یتشک دراز کش يرو

سرش  ریتشو زاومد، فقط دکمه شو بازکردو دس یاز دستش بر نم يخوب کار ی، ول شهیکرد داره خفه م یم

 گذاشتو چشماشو بست 

 

  

تونست به پهلو شدو روشو سمت باران  ینم "کرد بخوابه اما واقعا  یم یدادو سع یهم فشار م يرو چشماشو

 ...کرد 

 ... گهیپاشو دختر بسه د... بوده  داریانگار صدسال ب!  دهیخواب ينگاه چطور... لبش به خنده کج شده  گوشه

 قهیباز آرووم گرفت، چند دق دویو پشتشو به اون کرد، آرووم بالشتشو سمت اون کشزد یتو خواب غلط باران

 ...خورد به مشامش  یباز اون عطر لعنت کترویرفت نزد... گذشت، اما انگار آرامش خونش به کل مسدود شده بود 

 ! کنه  یم کوتاهش یبامزه داره ها، مرض داره ه يچه موها... دیباران کش يموها نیجلو آوردو ب دستشو

باران ، چند تا  يپشت بازو يآوردم بعدم دستشو آرووم گذاشت رو نیشو پشت سر باران گذاشتو سرشو پائ ینیب

گردنش زدو برگشت سر  يبوسه کوچولو رو هیبازتاب داغ نفساش حالشو بد تر کرد ، آرووم  د،یکش قینفس عم

 ... جاش 

تونست که لعنت بفرسته ، بلند شدو  یم یبگه ول تونست دروغ یشد ، به خودش که نم یتاب م یب داشت

 ... اشک کاسه چشمشو پر کرده بود  یول! جانیه اینشست ، از بغض بود 

تو که  ،یکن یم دمینا ام يدار...  یزنم ، ول ینم!  یزن یقولت م يباز رو يتو که دار ؟یکن یم کاریچ يدار...

کار دست خودتو اون  ياحمق دار ؟یکن یشلوغش منکردم ، چرا  ي؟ کار میمگه چطور!  ينبود يطور نیا

 ...  يدیدختر م

 ... خدا  يا... یول... یول

تونست رو راست باشه  یهنوز با خودشم نم دی، شک داشت هنوز انگار، شا دیتشک خواب يکرد و دوباره رو یپوف

 ! 

 هیکه با  دیقط انقدر فهم، ف دیچقدر خوابش طول کش دیتا خوابش برد ، نفهم دیجاش غلط يانقدر تو باالخره

 ... هوا به تنش برگشت  یسرش روحش ب يدرد بد تو
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به خودش  عیسر یلحظه شوکه شد ول هیداد که باران  رونیچشماشو باز کردو نفس حبس شده شو ب يجور

 ...دیکش ادیاومدو فر

 ...حرف بزن االی؟  يهان ؟ منو کجا آورد یکن یم یچه غلط نجایتو ا-

 ...جاش نشست  يفتو بلند شدو توگ يبلند سیتوماژه

 ؟ یکن یم ينطوریچرا ا ونه؟یچته د-

 ؟ یخونه ک نیبه من؟ ا يدی؟ چرا چسب یچرا تو ور دل من نجام؟یمن چرا ا گمیبهت م-

 ! یروان... یکی یکی؟ صبر کن  ا،چتهینفس یب يریم یخوب م-

 ...کشما یم غیحرف بزن، وگرنه باز ج-

 افتاده ؟ یفاقچه ات شبیرفته د ادتینگو که -

 دونم ؟ یهستمو نم نجایچرا ا نکهیا یول ينجاتم داد يتو اومد ادمه،یچرا خوبم -

 ...دلم من  زیعز-

 ؟ نجایا يمنو آورد یچ يدلمو زهر مار ، برا زیعز-

 ...بدم  حی، صبر کن بذار توض یانداخت یچه زبون نفهم ریمنو گ نیخدا بب يا-

 ... شد  حشیتوضبهش انداختو منتظر  ينگاه بد باران

مارو  یاز اهال یکیجا بود ؛  نیتر کینزد نجا،یدختر جون، اونم از ترسو لرز ، بعد منو آوردمت ا یاز حال رفت-

تونستم تو اون حالت  یآرام بخشم بهت زدو رفت، نم هیکرد،  نتیآوردمون خونش ، بعدم دکتر آوردن، معا دید

 ...نبود يا گهی، باور کن راه د زمی،مجبور بودم عز کولمو برم که يبندازمت رو يکه مثل جنازه بود

 ...گفتو دوباره براق شد سمتش  یمرگ زمویلب، عز ریز باران

 جارو ازت گرفته بودن مگه ؟  نهمهیا ؟يدیبه درك ، تو چرا ور دل من خواب نایحاال ا-

 ..انداخت  نجایندارم، زن مش قاسم جامو ا ریبابا به خدا من تقص-

 : باران زل زدو گفت يخنده خباثت بار تو چشما هیگفتو با نویا

 !!! یکنن تو زنم یآخه فکر م-

 ... چارهیبالشتو برداشتو افتاد به جون اون ب اره،ینتونست طاقت ب گهید باران

 ... ی، نامرد سوءاستفاده چ یکن یاونا غلط کردن با تو که تکرارش م-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٢٩٩ 

که من بخوام ازش  يهم دار يه کدومه؟ مگه تو استفاده ا؟ سوء استفاده ؟ دست بردار دختر، سوءاستفاد یچ-

 سوء استفاده کنم ؟

 ...دهن توماژ  يتونست فشار داد رو یم یشد، بالشتو برداشتو هر چ یکبود م تیداشت از زور عصبان باران

 ...کنما  یزنم لهت م یکنما، م یتوماژ خفت م-

دور سرش  ایدکمه باز شلوار توماژو دن دسمتینگاهش چرخ دکهیکش یطور داشت براش شاخو شونه م منیه

 ...  دیچرخ

 ...؟ حرف بزن  يمرد ه،یچ نی؟ هان ؟ گفتم ا هیچ نیا-

سر به سرش بذاره بدم  کمیحس کرد یبگه ول یدونست چ یاون گندو به کل فراموش کرده بود، نم توماژ

 ... ستین

 ... فتهیدستاشو حائل تنش کرد تا ن ودیاز دستش گرفتو نشستو ، حمله کرد سمتش، باران عقب کش بالشو

 ؟ اون چرا بازه؟ یکن یم یچه غلط يدار-

 ...صورتشو خمار نگاهش کرد و بعدم لبشو به دهن گرفت  يتو "اومد کامال توماژ

 ؟ یکن یم يخودت چه فکر-

 

 ...خوره  ی، حالم ازت بهم م ينامرد یلیخ-

 

 ...شد  یبازو بسته م دیشد شینیب يکردو پره ها یادام که اون لحظه ازش داشت ینفرت تیحرفا رو با نها نیا

 ...تر بشه که باران گارد گرفت  کیکردو خواست بهش نزد یثیبازم خنده خب توماژ

 

 ...کشم ، بـــرو اونطرف  یم غیج يایجلو ب گهیذره د هیاگه -

 

که بهشون  ییهمه کسا توماژم مثل نکهی، از فکرا دیلرز یبدنش م شدویم لیتبد هیبغضش داشت به گر گهید

رو داشت که بازم از پشت  یخواسته ازش سوءاستفاده کنه وجودش پر از نفرت شد و حس کس یاعتمادکرده م

 ... خنجر خورده 
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بود باران بد  دهیدونستو حاال که فهم یفقط خودش م نویا ینداشت ، ول يقصد نیوقت همچ چیتوماژ ه اما

 ...داد  یم حیتوض دیبا دهیترس

 

کنم  ي، آخه دختر جون من اگه قرار بود به تو دست دراز یکردم انقدر ساده باش یفکر نم ؟يشد ونهین دبارا-

 ینم یچیه "کرده بودم تو واقعا ياگه من کار یعنیمشت آدم متعصب ؟  هیخونه  يتو نجایا اوردمتی یم

 نویمن مجبور شدم ا.. . یلیخ! دختر یاحمق یلیموند ؟خ یازش نم ي؟ اثر يشد ی؟ خودت متوجه نم يدیفهم

به صبح  "اصال یکه تو داشت یکردن، بعد با اون حال یم رونمونیکه شبونه ب یزنم کردمیبفهم ، اگه وانمود نم

 ؟ يدیکش یم

 یذره ذره نم گهید ينطوری؟ ا یمهم هان ؟ واسه ک یمردم، وجود من واسه ک یبه درك ، به جهنم که م-

 نو؟یا یفهم یشدم ، م یباره خالص م هیمردم، 

؟  یشناخت يهان ؟ باران تو منو چطور يفکر کرد یخودت چ شیتو پ! فهمم یمعلوم که نم! فهمم ینه نم-

من ! فهمم یو نفرتت رو نم ياعتماد یب نهمهی؟ علت ا يشد یقابل اعتماد بودم باهام همسفر م ریمن اگه غ

 ونهیراحت نبود، داشتم د لباسمم بودم، خواب شده بودم ، تنم خسته بود، سردرگ یبودم، ب يبد طیتو شرا شبید

 ...باور کن  نوینبوده ا يا گهید زیچ چیه ن،یبه خدا، فقط هم شدمیم

 

بود، درست بود که خودش  دهیازش رنج ينطوریبار بود که ا نیمدت اول نیگفتو روشو از باران گرفت، تو ا نویا

کرد تو  یکه باران م يوقت اون فکر چیهتو قاموس اون نبود و  ينامرد یدوست داشت کناره اون باشه ول

 ...سرش نبود

 

 ...دادن  لیهتل، بچه ها صبح زود برگشتن تهران، اتاقارو هم تحو میبرگرد دیبا م،یپاشو بر-

 :که صورتش رو اخم پر کرده بودگفت نطوریهم باران

 لم؟یپس وسا-

 ... یجمع کنرو  لتیوسا ينگه دارن ،تا خودت بر گهیشب د هیگفتم اتاق تورو واسه -
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خورد ، توماژ  يسکندر یکه باعث سردردش شده بود ، از جا بلند شد، ول يا جهینگفتو با سرگ يزیچ گهید باران

از  االیفکرو خ نیذاشت تا ا یمدت اونو به حال خودس م هی دیشد ، با مونیخواست بره سمتش اما پش یم

 ...رفت  یم رونیسرش ب

 ...دینفر به در کوب هی کرد که یداشت اتاقو مرتب م توماژ

 

 ...ریبا اجازه ، سالم صبح بخ-

 ؟  یسالم مش قاسم ، خوب-

 ممنون پسرم ، حال عروس گلمون چطوره ؟-

 ...گفت  یکردو ممنون یآرووم يخنده ا باران

 ...کنه  ی؟ مادر بچه ها داره براتون صبحانه آماده م يدخترم چرا بلند شد-

 ...شده  رید یلی، تا حاالشم خ میبر دیبا-

 ... نیبخور ارمیب يزیچ هیتا براتون  نیدخترم ، بش نیبش ن،یبر نجایاز ا ينطوریذارم ا یمگه م-

 ...باشه ممنون -

 ...گفتو رفت سمت در  نویا باران

 ؟يدختر جون تو که بازم راه افتاد-

 :انداختوگفت ریسرشو ز باران

 ...گردم  یاالن بر م ییبرم دستشو-

 ...دخترم، راحت باش شرمنده، راحت باش -

 

 ییکرد دستشو به جا یم یداشت سع د،یچیتو ساق پاش پ فیدرد خ هیگذاشت  یسنگ نیزم يپاشو رو یوقت

 ...اومد  رونیپر، از آشپزخونه ب ینیس هیبا  يکار دستش نده که پر یلعنت جهیسرگ نیکه ا رهیبگ

 

 مادر؟ يسالم دخترم ، بهتر-

 ...میمزاحم شد یلیرمنده، آره بهترم ، خش ایدن هی،  ریسالم صبحتون به خ-

 ... شد  قیجلو اومدو به چهره باران دق يپر
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،چشمت نکنم  یگوله نمک هیکشت،  یشوهرت داشت خودشو م ستیخود ن یتو دختر، ب يچقدر ناز... ماشاا-

 ! مادر 

 ...  نی،شما لطف دار یچه حرف نیا-

 ... دهییهات نچا هیبرو تا کلکردم،  یوراج يادیز اط،یته ح ییبرو دخترم دسشتو-

 

 ...فروکش کرد تشیعصبان یکمیکردو  دایپ یاونا حس خوب یاز اون همه خونگرم باران

گرفتو  یدادو قلوه م یساله وسط اتاق نشسته بودو داشت با توماژ دل م 8 ای 7 يدختر کوچولو هیبرگشت  یوقت

 ...آورد  یاز عذا در م یصبحونه هم اون وسط بودو توماژداشت دل ینیس

 

 ...خوشمزست  نیبش-

 ...انداخت  یبامزه سرش بود نگاه یگل يروسر هینشستو رو به دختر که  باران

 ؟ هیتو ؟اسمت چ يچقدر ناز-

 ... نازیپر-

 چند سالته ؟ ،يهم دار يبه به چه اسم ناز-

 ... ، کالس دومم  8-

 ... دختر خوب  نیآفر-

به  ازیانداخت، باران هنوزم ن یکرد، نگاه یکوچولو بودو نوازشش م نازیسر پر يباران که رو يبه دستا توماژ

 ... محبت داشت 

 

   

 

 ایدن هیخانم تشکر کردنو با  يکردن ، بعدم از مش قاسمو پر یشوخ نازیهم با پر یرو خوردنو کل صبحونه

 ...اومدن  رونیاز اون خونه ب یشرمندگ

 ... باهم هم کالم نشدن  يموارد فوق ضروربرگشت به تهران به جز یراه برگشت به هتلو حت کل
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 ونهیاحواالت هنوزم د نیبا خودش فکر کرد با همه ا دویکش قینفس عم هیتهرانو رد کردن باران  يورود یوقت

 ...  يشهر خاکستر نیا

 

از توماژ کردو ازش  يتشکر سر سر هی دنیچیکوچه پ يتو ی، باران وقت دنیصبح بود که رس 4 کینزد ساعت

 ... ستهیدر خونه شون با يکه جلوخواست 

 

 ...برو  يکه شد داریاستراحت کن ب کمیخونه ما ،  میبر ای؟ ب يبر يخوا یوقت شب کجا م نیا-

 ...خواد برم خونه خودم  یدلم م! بتونم صبر کنم گهیمحال د! اضافه تر قهیدق هیبگو -

 ... دسیفا یاصرار ب دیباران پر تحکم بود و توماژ فهم کلمات

دوبار زنگ زدو  یکیاول  نهیرو بب ییتونست خوب جا یبودو نم کیشدو رفت سمت در، هنوز هوا تار ادهیپ ماون

در  يکه رو یکه نگاهش افتاد به پلمپ ارهیب رونیب دشویکه کل فشیدرو باز نکرد دست برد سمت ک یکس یوقت

 !!!من  ي؟ خدا هیچ گهید نیا...بود ،نفسش گرفت 

 ادهیکنه ، پ ینم یو حرکت ستادهیا نطوریسمت اون که هم دیبودکه توماژ نگاهش چرخ ستادهیمبهوت ا نطوریهم

 ... دره بسته پلمپ شده روبروشد هیاوضاع از چه قراره که اونم با  نیشد تا بب

 

 ...مظلوم نگاهش کرد باران

 

 ؟  ينطوریچرا ا-

 !دونم ینم-

 

 ...ماجرا داشت  نیا یونده بودن نشون از تازگدر چسب يکه رو يدر ،قفل بودو برگه ا يرو دیدست کش توماژ

 ... دیکش ریبغض کردو سرش ت باران

 

 کنم ؟ کاریحاال چ-

 ...داشته باشه  يخبر یکس دیخونه ما شا میری؟م يافتاد ریگ ابونی، مگه وسط ب یچیه-
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،  نیریبگ يخبر ینتونستن از کس نیداخل خونه ، همه خواب بودن، واسه هم دنیرس یناچار قبول کرد ، وقت به

 ... توماژم تو اتاق خودش  نویباران رفت تو اتاق روژ

 ي، برا نیواسه هم ادی یمونه و از فردا م یقبل با بچه ها هماهنگ کرده بودو گفته بود که امروزو خونه م از

 ... نیگرفتو اومد پائ یدوش اساس هیبعدم  دویخودش تا ساعت ده خواب

 ...اومدن سمتش  یبا خوشحال دنیپزخونه نشسته بودنو تا اون دآش يو حاج صالح تو انشیب مامان

 

 ... ریصبحتون بخ یسالم به همگ-

 

 ...کردن  یابراز خوشحال دنشیبعدم حاج صالحو ، اونا هم هر کدوم از د دویبوس انویمامان ب اول

 ... کردنینگاهش م رهیشد به اونا که داشتن خ رهیخ زویم يرو نشست

 ؟دلت واسه پسرت تنگ شده؟ شده حاج صالح يزیچ-

  ؟یافتاده بود که با توهان بر نگشت ی، اونجا اتفاق یلیآره بابا خ-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یاونا وقت نداشتن زودتر برگشتن ، ول مینیرو بب یخیاثر تار هی میگرفت مینبود، آخر سر تصم یخاص زینه چ-

 ! میموند یکاش نم

 

 نیسوال جوابگو باشن، واسه هم ایدن هی دیبا"قطعا ننیبارانو با اون سرو وضع بب نایدونست اگه االن ا یم توماژ

 ...داد  یحیتوض هی يکردو سرو هم بند یدست شیخودش پ

 

پاش  یکمی ن،یکوه بود ، باران پاش سر خوردو افتاد زم يلعه باالکوه، آخه اون ق هی يباال میرفت یم میداشت-

 ...شد  یصورتشم زخم دیضرب د

 :گفت دویبه صورتش کوب انیب

 که نشد؟ شیخدا مرگم بده، طور-
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 ... ستین ینگران يکرد، جا نشینشده، دکترم معا يزینه مادر گفتم که چ-

 ...خوب خداروشکر-

 :کردو گفت يخنده مردونه ا توماژ

 ؟  یدلتنگ ينگاه ها فقط از رو نیباور کنم ا یعنی ن؟یبگ يزیچ نیخوا یحاال شماها نم-

 ...کردن طفره برن  ینگفتنو سع يزیچ زنوشوهر

 ؟ نمشیب یپاره کجاست نم شیآت نیا یراست-

 ...کالس داشت مادر رفته دانشگاه -

 ...ذره شده براش  هیفداش بشم، دلم -

 

 ...قفل شده خونه باران افتاد  شبودرید ادی هویگفتو  نویا

 

خواست بره خونه خودشون امادر پلمپ شده  میکه باباران برگش شبیشده ؟ د یچ يبابا شما خبر دار یراست-

 !بود

 :انداختو گفت ریصالح سرشو ز حاج

 بگم پسر ؟ یچ-

 شده ؟ یچ نیخوب بگ ن،یطفره نر"بابا خواهشا-

 !!! نکنه  یکس بیخدا نس يبود ، وا ییچه غوغا شبیپر یمادر اگه بدون-

 

 ...شد  انیگره کرده رو کرد سمت اوناو منتظر ادامه حرف ب ییبا ابروها توماژ

 

بردنو خونه رو هم  دویها و سع چارهیخونه اون ب ختنیر سیبود، چند نفر شر خرو چند تا پل 9 کیساعت نزد-

 ...پلمپ کردن 

 آخه چرا؟! ؟یچ-
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 یعنیهوش شد ،  یب دیپاش به اتاق رس یوقت یاز خستگ شبیز کرد ، دزدو چشماشو با یتو جاش غلط باران

تونست بفهمه اوضاع از چه قراره اما حاال که  یاومد، همه خواب بودنو نم یازدستش بر نم ياون موقع هم کار

 ...به جونش افتاده بود  یبیچشماشوباز کرده بود ،دلشوره عج

،رفت آشپزخونه  دیپچ پچ توماژو پدر مادرشو شن يصدا رون،یب دواومدیبه سروصورتش کش یبلند شدو دست عیسر

 ...شد  خکوبیدر جا م دیشدو حرفشنو شن کینزد یماجرا خبر دارن که وقت نیاونا از ا نهیتا بب

 ... دیکرد مثل پتک تو سرش کوب یکه حاج صالح ادا م یکلمات يصدا

 

جواب  یبرن اما کس یم دویکه چرا دارن سع میدسوال کر یلیاز ترس بدن لرزه گرفته بود، ما خ چارهیپسر ب-

هم بردن  دویبچه ها رو دادنو مال سع یی، فقط مدارك شناسا میخونه بردار ياز تو يزیاجازه ندادن چ ینداد، حت

 ... 

 

 ... ایخدا برد يکرده مگه ؟ وا کاری؟ کجا بردنش ؟چ یچ یعنی...

نه ،قدماشو تند کردو رفت سمت اوناو بدون سالمو احول ک ونهیجوابش خودشو د یب يتا با سواال ستادینا گهید

 ... دیبا ترس پرس یپرس

 

 کجاست؟ ایبرد-

 ...سمت باران  دیحاج صالح نگاهشون چرخ انویب

 !صورتت نمونده  يسالم رو يجا هیباران جان مادر، تو که  يوا-

 نوبت حاج صالح شد بعدم

  ست؟ین تیزیچ یبابا؟ مطمئن یدخترم خوب-

 کجاست ؟ ایح تورو قرآن بگو بردحاج صال-

 ...خودمون بوده ، نگران نباش مادر  شیباران جان نگران نباش مادر، رفته مدرسه، پ-

 شده ؟ یچ نیبد حیتورو خدا درست توض! آخه چطور نگران نباشم-

 ریدستگ تو خونه و باباتو ختنیمامورا و چند نفر اومدن در خونه تون ، بعدم ر شبیپر! دونم یبابا درست نم-

 !کرده  تینفر ازدستش شکا هیکردن ، انگار 
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 ؟ یآخه به چه جرم-

 

 نیگرفتن واسه هم يو اخاذ يانداخت، انگار که شرم داشت بگه پدرتو به جرم کالهبردار ریصالح سرشو ز حاج

 :گفت

 

، تو خودتو دم زود آزاد بشه  یکنم ، قول م یم قیمن دارم تحق! افترا بوده دیدخترم، شا ستیمعلوم ن قیدق-

 ...ناراحت نکن 

بودو اونارو نگران  يتونست نفس بکشه انقدر که صورتش رو به کبود یخراشوندو نم یبغض گلوشو م باران

 ...کرد

 ...تونه نفس بکشه  ینم اریآب ب وانیل هیمادر -

 ... مزمزه کرد کمیآب قند درست کردو گرفت لب دهن بارانو اون  وانیل هی عیسر انیب

 ...ممنون -

 ...کن  هیکن مادر گر هیگر-

 

 ... باال انداختو اشاره کرد که اصرار نکنه  ییابرو توماژ

 

 شماست؟ شیاز اون شب پ ایبرد-

نوه هام، دوستش  ایداره اونم مثل پسرم  یدخترم، چه فرق میذار یاونو تنهاش م يآره بابا جان، پس فکر کرد-

 ...  یپسر ماه م،یدار

 !شکر کنم ازتون ت يدونم چطور ینم-

 ... میکرد میبوده هرکار فهیحرفو نزن، وظ نیا-

 ؟ نیدار يا فهیآخه شما در قبال ما چه وظ-

 

 ...کرد بغضشوفرو بده  یانداختو سع ریگفتو سرشو ز نویا باران

 

 کنم ؟ کاریحاال من چ-
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 ...زد  شیرو به توماژ گفتو دلشو آت نویا

تونه استفاده کنه  یطبقه باال هم م ي، از اتاقا میدار یاتاق خال که ایبرد يبرا ،یبکن يکار ستی، قرار ن یچیه-

 ... یکه خودت خواست یهر اتاق ای نیروژ شیپ يبر یتون ی، تو هم م

 ...روشن بشه  هیقض نیا فیکنم تا تکل یاجاره م "اتاق فعال هی رمیمن م شه،یکه نم ينطوریا-

 

 یروبروشو با تحکم ستادیبه شکر خوردن افتاد ، بعدم ا رهچایبهش انداخت که دختر ب یوحشتناک ینگاه هی توماژ

 :که تو صداش بود گفت 

 

 ...شه  یم یچ جشینت ینیحرفو تکرار کن تا بب نیا گهیبار د هی-

 

 ...دیدرو بهم کوب اطویح ياومدو رفت تو رونیاز اون جا ب یحالت عصب هیگفتو با  نویا

 

منو حاج صالح  يتازه اونم بذاره ، فکر کرد ،يکه محال بذاره بر اون گه،ینشد نگو د زیچ هیمادر جون باران، -

 شهر تکو تنها بمونن؟  نیدو تا بچه تو ا مید یاجازه م

 

چکار کنه تا  دیدونست اون لحظه با یحاج صالحو نم انویکه به خون نشسته بود زل زد به ب ییبا چشما باران

شرمنده بودن  گرانویمرگ کرد، ترحم د يه از ته دل آروزاون لحظ! دوشش برداشته بشه يبار حقارت، از رو نیا

 ... بود  نیبراش سنگ يادیز هیبق يجلو

 ... دیخواب یم ایکه برد یگفتو رفت تو اتاق يجاش بلندشدو با اجازه ا از

 ایخدا رم،یبم یچقدر بهش سخت گذشته، اله... نبود، باران بازم بغضش گرفت  ختهیبهم ر شهیمثل هم اتاقش

 سن حق اون ؟ نیعذاب تو ا نهمهیا یعنی

 

گوشه نشستو تو دلش به حالو روز خودشو اون پسر  هی نویچشمشو با دست پاك کردو برگشت تو اتاق روژ گوشه

 ...  ختیاشک ر
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 هیگر ریرو کنار گذاشتو تو دل اون ، س یغرور نو جوون دیرو د زشیخونه و خواهر عز دیرس یوقت چارهیب پسر

 !اومد بهش تن در بده  یم شیم پکه ک يکرد، کار

 

 ... ي، خوب شد اومد شدمیم ونهیباران داشتم د-

 ؟ ينشد تییدو سه روز که اذ نیحاال ؟ ا ی، خوب یداداش دیببخش زم،یدورت بگردم عز-

 :پر بغض گفت ییبا پشت دست اشکاشو پاك کردو با صدا ایبرد

 ..م خوش گذشت هم به یمهربونن، تازه کل یلیخ انیحاج صالح و خاله ب-

 ...  یکه انقدر خوب یفدات بشم اله-

 

 ...مظلوم نگاهش کردو بازم سرشو بغل گرفت  باران

 

 بردنش؟ يچطور-

 ...خوشحال نشدم  "خونه و بردنش اصال ختنیمامورا ر یوقت یباران ازش ناراحت بودم ، ول-

 :و گفت ایقلب برد يرو دیدست کش باران

 ... استیبسکه در زم،یعز نیمال ا-

 شه ؟ یآزاد م یعنیباران ، -

 ... زمیعز دوارمیام-

 شده ؟ ی؟ سفر خوش گذشت؟ چرا صورتت زخم یتو خوب-

 ...شد ينطوریخورد ا زیپام ل میرفت یاز کوه باال م میداشت ست،ین يزیچ-

 ؟ یمطمئن باشم خوب-

از  یمراقب خودم بودم ول ییارو اعتراف کنم، تا حاال من خودم تنه يزیچ هی دیآره شازده پسر ، خوب حاال با-

 نو؟یا یدونست ی، م ییاز حاال به بعد مرد من تو ،یبه بعد نوبت تو که مراقب منم باش نیا

 

 ... قند تودلش آب شد  دنشیبگه که باران از شن یبا ابهت یبزنه و چشم يکرد لبخند مردونه ا یسع ایبرد
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 يبودن الاقل تو کارا نجایمدت که ا نیا دیبا ان،یب شیپ آشپزخونه يرفت اتاقش، بارانم رفت تو ایبرد نکهیا بعد

 ...کرد یکمک م انیخونه به ب

 

 ن؟یخوا یکمک نم ن،یجون خسته نباش انیب-

 ... زمیبر ییبرات چا نیندارم، بش يممنون مادر ، نه کار-

 ... میبخور ییدوتا زمیبر ییچا هیمن  دینینه، شما بش-

 ...دستت طال دخترم -

 ... دیچیتو کل خونه پ نیروژ يکردن که صدا یدردو دل مبا هم  داشتن

 شد؟ داتیمعرفت باالخره پ یب هیهمسا يآها-

 ...بلند شدو رفت سمتشو محکم بغلش کرد باران

 عشقم؟  یخوب-

 ممنون ، مسافرت خوش گذشت ؟-

 ...، خوب بود  یشما خال يجا-

 صورتشو ، با توماژ دعواتون شد؟ گاهین-

 ... ستین یخاص زیدعواست ؟ از کوه افتادم چ ياج نی، آخه ا ونهید-

 

 ... دلش به درد اومد  شیادآوریرو گفته بودو هربارم از  يموضوع تکرار نیصدبار ا روزیاز د چارهیب باران

 

 ...حرف دارم باهات  ایدن هی،که  هیاتاقم همسا میبر ایب-

 !همخونه یبگ دیبا هیهمسا يانگار به جا گهید-

 ...مینزن یبهتره راجع به اون موضوع حرف "اصالخوب چه بهتر ، -

 ...دادو باهم رفتن تو اتاقش  انیهم به ب يسالم سر سر هیخوشو بش کرد ،  یبا باران کل نکهیا بعد

 هان؟ نیکرد کارایچند روز چ نیا نمیکن بب فیتعر نیخوب بش-

 دیگفتو آخرسرم پرس نیروژ ياز سفرشون برا يخالصه ا باران

 خان چه خبر ؟ انیبگو ، از شا خوب حاال تو-
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 :انداخت و گفت ریسرشو ز دویخجالت کش یکمی نیروژ

 !شهیرسونه، انگار کاراش داره درست م یسالم م-

 ...؟ خداروشکر ، برات خوشحالم  یگ یراست م-

 ...دیگفت اومدسمتشو براق شد تو صورتشو دوباره پرس نویبعد که ا باران

 !اگه بفهمم  نی؟به خداروژ هان يکه نکرد يرو ادهیز نمیبب-

خواد با داداش  ی، بهمم گفته م نیهم میصحبت کرد ی؟فقط دوبار با هم تلفن هیچ يرو ادهیباز؟ ز يشد ونهید-

 ...توماژ حرف بزنه 

 ...دو روزه فقط زنگ نزنه  یکی نیخدا کنه ا يوا-

 چرا؟-

 ...شه دم پرش رفت  یشده ، نم یعصب یلیخ-

 از کوره در رفته هان ؟ ينطوریداداش دسته گله ما که ا نیا اب يکرد کاریچ طونیش يا-

 ...  شهیم ریجو گ يخود یتو ؟ خودش ب يدوباره خواب نما شد نیروژ-

 غیپر در آورد سمتشو ج نیتوماژ اومدو بعدم روژ یطالخانوم يکردن که صدا یبا هم تبادل نظر م داشتن

 ...بعدم ، بغلش کرد  دویکش

 طال خانم ؟  يچطور-

 ...ذره شده بود برات به خدا  هیبذار بوت کنم اول ، دلم -

 ... نیتو، به همچن يفدا-

 

 ...خاموش کرد قینفس عم هیتوماژ گذاشت و بغضشو با  نهیسرشو تو س نیروژ

 

 ...حاال حاال مسافرت نرو  گهیدلتنگت بودم، د یلیبه خدا خ-

  ؟یعروس بش يخوا یم ياخالقت چطور نیپس با ا ينازناز يخانم کوچولو-

 !با خبر شده بود که توماژ برگشته انیشا يزود نیبه ا یعنیپاره شد،  نیدل روژ بند

 ... گهینکن د تییداداش اذ-

 شازده پسر با آقا جون حرف زد ؟ نی، چه خبر از ا دنتیآخ قربون اون خجالت کش-
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 !بهش نگفته  يزیپس هنوز چ... دیکش قینفس عم هی نیروژ

 ! داشدونم دا یمن چه م-

به  يفکر هیموضوعو حلش کنه وگرنه خودم  نیزودتر ا دیبه هر حال با یول...باشه ! منم باور کردم یتو گفت-

 !کنم یکشمکش م نیحال ا

 

تا بهش کمک  انیب شیرفت پ نیواسه هم "قایبود دق یبه بحث ادامه نداد، چون در معرض خفگ گهید نیروژ

 ...با توماژ چشم تو چشم شد  رونویاومد بکنه و باران تازه اون موقع از تو اتاق 

 !ادی یکنه، چقدر خسته به نظر م یچهرشو مردونه م شیته ر... 

 

 ...سالم -

  ؟يدیرو د ایسالم، برد-

 ...بله -

 االن کجاست؟-

 ...تو اتاقش -

 ... ششیپ رمیم-

 ...ممنون -

 ...خواهش -

 

لحن صحبتش  نیکرد و باران از ا یروح صحبت م یو بسرد ينطوریبار بود که توماژ داشت با باران ا نیاول نیا

 ... نداشت  یحس خوب "اصال

کردن که زنگ  یبحث م دیسع هیحاج صالح برگشت خونه، شامو دور هم خوردنو داشتن راجع به قض یوقت شب

 !در خونه بلند شدو همه رو متعجب کرد

 

 تونه باشه ؟  یم یک یعنی-

 ...لندشو درو باز کن خداست ، ب بیبابا، مهمون حب یهر ک-
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 ... آقاجون  رمیمن م-

 

 ... نهیتا مهمون ناخونده رو بب اطیح يدرو باز کنه خودش رفت تو فونیازآ نکهیا يبه جا توماژ

با چند نفر بلندشد و بعدم همه رفتن به استقبال  شیمیصم یسالم و احوال پرس يصدا قهیچند دق بعد

 ... ناخونده  يمهمونها

 ... ال از خونواده خالش اومد تو اتاقش سراغ باران بعد استقب نیروژ

 

 ...باران خاله بهنازو عمو نادراومدن، توهانم هست -

 ...خوش اومدن -

 !زشت  گهیادی؟ بلند شو ب یچ یعنی-

 

 نیتختش نشست، حاالهم روژ يرو نویبود رفت تو اتاق روژ دهیمهمون هارو شن يهمون موقع که صدا باران

 ... نبود، اما مجبور بود که بره  لشیباب م "که اصال يزیداشت که همراهش بره،چ اومده بودو اصرار

 

 تو اتاقش ؟ ایبرد ام،ی یباشه تو برو منم االن م-

 ..ایپسراست ، توهم زود ب شینه پ-

 ... باشه -

 ... رونیعوض کردو با همون تک پوش سبزش رفت ب یخی نیج هیشو با  یفقط شلوار ورزش باران

 ... نیش اومدسالم خو-

 

 ... به مدل خودش جواب سالمش رو داد  ینگاه ها برگشت سمتش و هر کس همه

 قینگاه دق یمعن یاز مبال نشست، ول یکی يرو نیمعذبِ، رفتو کنار روژ دیاونا شد ينگاه ها ریز دید یوقت بعدم

 !دیآرووم توهانو نفهم ينادرو خنده ها

 :گوش اون آوردو گفت کید ، سرشو نزدکه مبل کنار توماژو اشغال کرده بو توهان

 

 !کردم یم کیش ی، وگرنه حساب نیدار یدونستم مهمون خارج ینم-
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 دینقطه ، رد نگاهشو گرفتو آخرم رس هیشده به  رهیبا غضب خ ستویحواسش به اون ن "توماژ اصال دیفهم توهان

 ... ی،به اون به قول خودش مهمون خارج

حجاب  یبود اونو ب ومدهین شیتا حاال پ یول ست،یبراش مهم ن زایچ نیو اپرواست یدونست باران دختر ب یم

تونست درك کنه توماژ چرا  یشه و تازه م قهیدق هیباران فقط مال  يو لوند یو حاال مطئن شد خوشگل نهیبب

 ...اون انقدر تعصب داره  يرو

 

 ؟ يبا توما مرد... هم به مهمونات برس  یکمیبسه بابا دختره از رو رفت، -

 ... ونهیدختره د-

 ؟ یبا من-

 هست ؟ نجایهم ا يا گهید يا ونهیتو دختر د ری،مگه غ گهیآره د-

 خوش گذشت ؟ نیبرگشت ییاونروز تنها نمیمسخره، بب-

تموم مدت ! پارش کنن کهیت ابونیرو تو اون بر ب چارهیب نیبه لطف طناز خانم آره چجورم ، کم مونده بود ا-

 ...نرسه  یتم به اون دختره عوضاون بودم،مگه دس ریدرگ

 نکنه ؟  شیخوب خوبش بگو، حاال چرا بازم ور دلتو نشسته ؟ گرفت يوسط ، از جاها نیا يدار کاریبه اون چ-

 ...بهم نباف  فیتوهان انقدر اراج-

 

سکوت  نیجو از ا يطور هیخواست  یپچ پچ اون دوتا خواهرو دلش م یبودو حواسش پ نیهنوز سرش پائ باران

 ...رج بشه تا بتونه نفس بکشه خا

حاج صالح نگاهش  یوقت یکرده بود، ول دایرو آماده کنه وگرنه تا حاال نجات پ ییرایپذ لیرفته بود تاوسا نمیروژ

 :و گفت هیگه ،رو کرد به بق ینم يزیآرووم نشسته و چ رویافتاد به باران که سر به ز

 

مدت به ما افخار  هیما هستن و قراره  زیعز يران جان، مهموناو با ایبرد دینیب یکه م یدوتا دسته گل نیخوب ا-

 ...کناره ما بمونن  نجایبدنو ا

 ...حاج صالح  نیشما لطف دار-
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 :آرووم گفت انویرو کرد به ب بهناز

 جون ؟ انیب ستین يا گهید زیچ یمطمئن! دخترجوونو کنار پسرش نگهداره هی دیاز حاج صالح بع-

به  ستین یکن یکه تو م ياون فکر یخوب موضوعش مفصله ، ول ه؟یچ گهید زیخواهر دورت بگردم ، چ-

 ...خدا

 ... نیباشه هر طور راحت-

 

 

 

 نیبودار تر از ا هیو قض یخواهرش الک حیکنه توج یمعلوم بود بهناز از حضور باران ناراحت و فکر م قشنگ

به توماژ  ینگاه یواشکیعدشم کردو ب یپشت چشم نازك م چارهیباران ب يدائم برا نیحرفاست واسه هم

 ...  نداختیم

 ... مهمونها گردوند  نیرو ازدستش گرفتو ب ییچا ینیبه اتاق باران بلند شدو س نیورود روژ با

توماژ جاشو  نکهیخودش حس کردو ته دلش از ا يبه نادرو توهان قشنگ نگاه خاصشون رو رو دیرس یوقت

 ...خوشحال شد  نهیرو ببنگاه ها نیتا ا ستیعوض کرده و کنار اونا ن

 

 بینشسته بودو نگاهش عج یمبل تک هیرو چرخوندو آخر سرم رفت سمت توماژ که ته سالن جدا رو  ینیس

 ... غضبناك بود

 

 .. دیبفرمائ-

 :آرووم گفت دویخودشو جلو کش توماژ

 ؟  یلباس مناسب تر بپوش هیالاقل  یتونست ینم-

 

که توماژ روش  یدوال بشه ، اما مبل ادینبود باران ز ازیبلند بودو ن هیامهمونا روش نشسته بودن پ هیکه بق یمبل

 ...بود  شیدر معرض نما بیعج شیتا کمر دوالشده بودو زندگان "بایکوتاه بودو باران تقر هینشسته بود پا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٣١٦ 

ه ، دهن باز کنه و اونو ببلع نیخواست زم یدلش م دیانداختو تازه وخامت اوضاع رو د ریخودش سرشو ز یوقت

صحنه داشت عکسشو ثابت  نیبذاره ، اما االن با ا شیلباس اندامش رو به نما دنیوقت قصد نداشت با پوش چیه

 ..کرد  یم

 :انداخت و بعد دوباره آرووم گفت ریرو برداشتو سرشو ز ییچا توماژ

 

 ... عوضش کن  عیسر-

 

 هیدوست نداشت توماژ اونو به  "اصال یکه باران ازش متنفر بود، ول يزیزد ، چ یصداش تحکم موج م يتو

، رفت تو اتاقو  ییچا ینیبردن س يبه هوا نیکار داشته واسه هم نیاز ا يو فکر کنه قصد بد نهیبب گهیچشم د

 ...اومد  رونیب دویداشت ، پوش يبلند نیکه آست نیروژ ياز بلوزا یکی

 یلعنت یمهمون نیش از خدا خواست که ااز ته دل دویخودش د ياونارو رو رهیبرگشت تو سالن بازم نگاه خ یوقت

 ... زودتر تموم بشه 

 

 ؟يشد لباستو عوض کرد یباران جان چ-

خبر نداشت بهناز زرنگ تر  یموضوع رو به رخ اون بکشه ، ول نیصراحت ا نیکردبهناز بخواد به ا یفکر نم باران

 ...حرفاست  نیازا

 ...عوضش کردم  نی، واسه هم میسرما یکمیبلوزم، آخه  يرو ختیاومدم آب بخورم ر...  زهیچ-

 ..اومد  یبه چشمات م یلیرنگش خ یول! آهان-

 ...  نیممنون شما لطف دار-

 

 دیهم بشنون پرس هیکه بق يبلند يبلند شدو رفت سمت توماژو با صدا توهان

 

 ؟ نید یم یفرمائ فیخوب جناب منفرد شما و باران خانم فردا افتخار تشر-

 ... میایبله م-

 ... نیکن یلطف م یلیخ-
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 :کردو رو به باران گفت يگفتو خنده ا نویا

 زد ؟ بتونیغ يچطور هویشما اون شب -

 

 یعنوانش م هیبق يموضوع با خبر بشه و حاال توهان داشت واضح جلو نیاز ا یقرار نبود کس د،یباران لرز تن

 ... دستیفا یانکار ب دیبه صورت توهان انداختو فهم ینگاه دویکش قینفس عم هیکرد، 

 

 ... نیسرو صدا رفت ینزد شما ب بمیمن غ-

سوپرمن  نیاونم شب گم شده بود؟ آخرم ا ابونیب هیدختر تکو تنها چند ساعت تو نیا شهیمامان باورت م-

 ... نجاتش داد 

 ...بلند شد  انیب ينفر صدا نیاول دوینگاه ها سمت توماژ چرخ همه

 تاده ؟اتفاق اف نیکوه ا يتو نیشما ها که گفت-

 

خانم خوشگله تنها  نیشبو تکوتنها با ا هی ینگ يبر یآب ریز یخواست یپس م... درست به هدف زده بود توهان

 ...به نفع من توماژ خان منفرد چیده به ه ،يبود

 

 ... نی، هم نیخواستم نگران بش یدم، فقط نم یم حیتوض "مادر بعدا-

 ...کرد ساکت باشه و اونم سکوت کرد  بگه که حاج صالح اشاره يزیاومد دوباره چ انیب

جمع رد  ونیبعدم از م دویواسه اون کش یخطو نشون حساب هیحرف توهان، توماژ بلند شدو با چشماش  نیا بعد

 ...زد رونیشدو ب

 !، بچه ها هم انگار خستن میرفع زحمت کن گهیتازه شد د دارتونیخوب خانم اگه د-

 ... نیداشته باش فینادر خان تشر-

 ... نیاریب فیشما هم منزل ما تشر م،یبر گهیون حاج صالح، بهتره دمم-

 :بلند شدن تا مهمونا رو بدرقه کنن، آخر سرم نادر اومد سمت بارانو گفت همه

 ... نیکن یخوشحالمون م نیاریب فیتشر"خانم باران شما هم حتما-

 ... ایب"آره باران جون با داداشت حتما-
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 ...چشم  يممنون به رو-

 

 يریشب به خ ایجور دمق بودن ، برد هیخوش نگذشتو همه  یبه کس"بودو اصال هیامشب پر از کنا یونمهم

 ... گفتو رفت تو اتاقش ، دختراهم رفتنو فقط موند اون دوتاپرنده عاشق 

 

 !نگران نبودم  يخودیب يدیحاج صالح د-

 ... حرفا نیا دهیخانم جان از شما بع-

 ...شب با هم تنها بودن  "توماژ رفته دنبالش حتما نداد، اما اگه حیخودش که توض-

 ... ادی یمن، تهمت نزن، خدا قهرش م زیعز-

به  یدون یبره چه برسه به اون پسر که خودتم م یحاج صالح ، اون دختر برو رو داره ، دل منو که زنم م-

 ...تنده  ششیخودت رفته و آت

 :کرد وگفت يصالح خنده ا حاج

 هیخوابه ، نه با  یکه مونسش بشه م یفقط با کس شیآت نیکه ا یدبدونیرفته با به من یگ یپس اگه م-

 ...کنه  يدست دراز یدارم محال به ناموس کس مانینامحرم ، من به پسرم ا

 

 

 !مونن  یپنبه م شویاونا مثل آت ست،یحاج صالح بازم درستش ن یول-

 ...تونم  ینم یدون یه م؟ تو ک رونیکنم، بندازمشون از خونم ب کاریچ یگیخانومم م-

 یترسم، باران دختره ماه یپسرم م يبرا یول ست،یکار رضا ن نینگفتم، به خدا دل خودمم به ا نویمن ا-

 ایدن هیدونم، اما فرهنگ اونا با ما  یم نویپاك، ا یخودم نبوده ،ول يبزرگ شدنش مثل بچه ها نکهیخوشگل ،با ا

جمع  يبا اون لباس اومد تو ینادرو توهان وقت يدید یم، ولبگ يزیمهمونِ روم نشد چ دمیفرق داره ، د

 نگاهش کردن؟ يچطور

کم  دیبا ست،یکه درست ن ارمیبه روش ب میجمع بخوا يجلو ای هویاگه  ی، خودمم ناراحت شدم ، ول دمیآره د-

 يدی، د رامش کنه يبلده چطور زتیکه توش بزرگ شده فرق داره، هرچند پسر عز يبا خونه ا نجایکم بفهمه ا

 مجابش کرد بلوزش رو عوض کنه ؟ يچشم غره چطور هیبا 
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کنه،  شییترسم هوا یم ست،یترسم حاج صالح ، من بارانو دوستش دارم اما اون لقمه پسرم ن یم نیاز هم-

 ...به خدا  فیتوماژ ح

 یقضاوت م ظاهر يدونه نه ما که فقط از رو یم ییآدما رو فقط اون باال متیکه خانم من ،قدر و ق "اوال-

 ...با توماژ صحبت کنم  دیبه هر حال بهم نامحرمن با دمیحرفا، حقو به تو م نیبا همه ا یول م،یکن

 ؟ یکن کاریچ يخوا یم! صالح نه  يوا-

 ... یفهم یبه وقتش م... نترس زن -

 ... شمیم ونهیخدا من آخر از دست شما پدر و پسر د يا-

 ...دوراز جون خانم ،دوراز جون -

 

برگشت  ختهیبهم ر یشب بود که با اعصاب يها مهین "بایبرنگشتو تقر گهیزد د رونیهمون موقع که ب ژتوما

 ...راست رفت طبقه باال  هیخونه و 

به صورتش  ششینگاه کرد، ته ر نهیبه خودش تو آ...  رهیدر آوردو رفت سمت حمام که دوش بگ عیسر لباساشو

دوش آب سردو  دویبه صورتش کش یدست! درونش داشت  یختگیر نشون از بهم یداده بود، ول يشتریجذابت ب

 ...رفتو غرق شد تو افکارش  رشیباره ز هیباز کرد و 

 

امتحانم  يخوا یدوباره م! اتفاق ایهمش نشونست  نایدونم ا ینم ایخدا! کارکنمیچ دیدرد جد نیحاال من با ا... 

  زارمیمگه هزار بار نگفتم من از امتحان ب ؟یکن

 ... یانصاف یب نیسخت ، ا یلیبرام خ طیشرا نیا تحمل

 دی، نا ام ارمییبازنده که کم م هی؟اگه آخرش شدم  ی؟ اگه مشروط شدم چ ینده، اگه تقلب کردم چ يمنو باز...

 ...شم ، بهم امون بده خدا یم

 ایلرزه، خداتنم ن نمویچشماشو بب یتونم لحظه به لحظه کنارش باشم ، بوشو حس کنم، عسل یم يآخه چطور... 

ترسم  یوهم دارم، م یکیمن از نزد ایفاصله داره ؟ خدا ایبامن اندازه کل دن اشیکه دن یاون! همه اون نیچرا از ب

 !!!نتونم 

 

 ...رفت  رونیمعبودش شکست تا کم آوردو ب يغرورشو جلو دوینال انقدر
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در  ونیم نیا یکرد باور نکنه حس یم یکردو سع یم حیتوج یخودش اتفاق يها رو برا یکینزد نیحاال همه ا تا

 ...رهیبگ دهیتونست ناد یرو نم یکینزد نیحاال ا یول! حال شکل گرفتن

رابطه پرو بال  نی، اگرم به ا دیرنج یمهمون م هی، باران به عنوان  کردیم یرفتو کم محل یتو الکش فرو م اگه

 ...داد یقرار مخطر  ریتو مس یدست یگرفت ، خودشو دست یدادو باهاش گرم تر م یم

 

از دست حاج صالح گرفت، اگه باباش انقدر به فکر همه  شتریاون لحظه دلش ب! مستاصل مونده بود "واقعا

 یسردرگم نیا گهیخودش بودو د يسر جا یتنه حل کنه االن هرک هیخواست مشکالت همه رو  ینبودو نم

 !شد ینم رشیگ بونیگر

 

 ! گستید يکار از جا بهونستو اشکال ناهمیدونست ا یخودش م اما

لخت نباشه اما خوب  ينطوریخونه عادت داشت مالحظه کنه و ا يتخت، تو يافتاد رو دویرو پوش شیتن حوله

 ...به آب بزنه  گداریتونست ب یاومد ،اما حاال با حضور باران نم یاجازه تو اتاقش نم یوقت ب چیه نمیروژ

 ...کنه  رشیتونه غافلگ یازش ساختستو هر آن م يبود که هر کار ونهیدختر د هینظر اون باران  به

 

اصالح  هیرو به زمان موکول کنه،  یهمه چ "و فعال رهیگرفت سخت نگ میشد تصم داریاز خواب ب یوقت صبح

 رهیت نیج هیبا دیسف يبلوز چهارخونه سرمه ا هیکردو  غیسه ت یکردو صورت خوش فرمشو حساب یدرستو حساب

 ... کرد  یسروصورتش خال ير سرم عطرشو روساعتشو هم بست، آخ دویپوش

 

از پله ها  یشده بود، آماده بود، وقت داریمعطلش نکنه زود ب نکهیتوماژ خبر داشت واسه ا یکه از وقت شناس باران

بدش  نیظاهر ب ياز دخترا شهیضربان قلبش باال رفت ،هم ادی یم نیسرو شکل داره پائ پویکه با اون ت دیاونو د

به چشماش  یاز تحملش بود، ناخودآگاه جلو رفت ول اترفر گهی،د طیشرا نیگرفتن توماژ با ا دهیناداومد اما  یم

 ...نگاه نکرد

 

 ؟ يخور یصبحونه م ریسالم صبحت بخ-

  ست؟یآره ، مگه مامان ن-
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 ...نه -

 کجا رفته؟ یعنی؟ يجد-

 !شدو بعد با خودش گفت البد بازم رفته امام زاده دعا کنه  يفکر توماژ

 ؟ يتو صبحونه خورد-

 ...نه -

 امروز ؟ يچه مظلوم شد-

 ...بودم -

 ؟ یمطمئن-

 ... آره -

 ... هم داره به خدا  یچه اعتماد به نفس-

 

 چیکرد، ه یباران شد که داشت تو آرامش کامل براش صبحونه آماده م يمحو تماشا زویم ينشست رو توماژ

خانم با تجربه داره  هیمثل  دید یتجسم کنه و حاال که موقت نتونسته بود بارانو تو ذهنش مشغول کار خونه 

 ... کنه لبخند به لباش اومد  یم نکارویا

 

 ... نیممنون، خودتم بش-

 ...باشه -

 ...شد تو صورت باران  قیچونش گذاشت دق ریدستاشو ز توماژ

 ...باران -

 

 ...  دیزدتوماژو د يچشما اهیچشماش مردمک س یعسل نباریسرشو باال آوردو ا باران

 

 ...هوم -

 ؟ یمعذب یینجایا نکهیاز ا-

 ...نتونست لرزش چشماشو ثابت نگه داره  یفرو داد ول شهیبغضشو بازم مثل هم باران
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 ... یحسو داشته باش نیا دیدوستت دارن، نبا نجایبه خدا همه ا-

 ...تونم سوء استفاده کنم  یمن نم یول نیشما ها همه بهمون لطف دار-

 کنهینم جادیا یمشکل چیکس ه چیخونه واسه ه نی؟ وجود تو و برادرت تو ا يشد ونهیه؟ دختر تو دسوء استفاد-

 ...همه شاد تر از قبل باشن  نی، تازه باعث شد

 ...تونم تحمل کنم  یمن نم ست،یدرستش ن نیا یول-

 ... زمیهم درست عز یلیدم خ یم نانی، من بهت اطم يبد صیتشخ دیدرستو غلطشو تو نبا-

 

 ...کرد ریگفته بودو هم خودشو هم اونو غافلگ یاومد ول رونیذهنش ب ياز کجا زمیعز نیا دینفم خودشم

 :حرفو عوض کردو گفت یکه دستو پاشو گم کرده الک ییمثل کسا بعدم

 

 ؟ يد یاون مربارو بهم م-

 ...باشه چشم -

 

 ...نگفت  يزیچ گهیباران خندش گرفتو د يریسربه ز نهمهیاز ا توماژ

 ...  نمشیخوام برم بب یوماژ خان مت-

 ... دهیشن یعیمافوق طب زیچ هیبا تعجب نگاهش کرد که انگار  يجور توماژ

 ؟ یکن یتو چرا انقدر معذب بر خورد م"خانش از کجا در اومد؟ اصال نیا گهید نمیبب-

 ... نینظرکن دیرفتارتون تجد يتو یکمیباشه شما هم  نطوریهم دیبه بعد با نیاز ا-

 ؟ نیدیرس جهینت نیشب به ا هی يچطور نیبگ شهیبعد م ،ینون از تذکرتون خواهر روحانمم-

 ...  ادی یخوششون نم میراحت باش يادیما ز نکهیجونو حاج صالح از ا انیکنم ب یحس م "من کامال-

 ؟ میراحت بود يادیمگه تا حاال ز یخوب حست درسته، ول-

 ؟ نیکن یمعنا م يرو چطور یاحتپس شما ر دیبفرمائ شهیم دی؟ ببخش مینبود-

بر خورد  يطور نیتو ا شهینم لیبازم دل یول! که من واسش دارم با مال تو فرق داره  ییمعنا "خوب قطعا -

 ... زنهیمدرسش داره حرف م ریکنه بامد ی، آدم حس م یکن

 ؟  يمعذب بود يزد یباهاشون حرف م یباورکنم وقت يخوا یم یعنی-
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 ...اشاره کرد شیه چاکردو ب يخنده ا توماژ

 ... ادی یبهت نم "اداها اصال نیبخور دختر سرد شد، بخور که ا-

 ...سرگرم کرد  شیشده بود لجش گرفتو خودشو با چا یمیدوباره باش صم نکهیاز ا بارانم

 حاتیتوض هیو باران و توماژم  دنیو از اون شب پر حادثه پرس دنشونیشرکت بچه ها اومدن د دنیرس یوقت

 ...رفت سمت اتاق خودش  یدادنو هر ک يسرسر

 ...تمرکزشو بهم زد ، پوشه رو باز کردو متنشو خوند  امکشیبود و باران مشغول کار که آالرم پ 11 کینزد

 اتاقم ؟ يایم میصحبت کن دیصبح نشد راجع به سع-

 ...جواب بده رفت سمت اتاق توماژ  نکهیا بدون

 ...که ازش خواست وارد بشه  دینکش هیمنتظر جواب توماژ شد اونم به ثان درزدو

 ...بنده در بست در خدمتم  کخواهیخوب خانم ن-

 در چه مورد ؟-

 ؟ ینیبب دویسع یخواست یمگه نم-

 ... یول! خوب چرا-

 ؟  یچ یول-

 گرفتنش ؟ یواسه چ یدون یتو م "اصال-

اون شخص پولو  يطبق اداعاپدرت  یکرده ول يگذار هیپروژه سرما يشده بوده و تو کینفر شر هیبا "ظاهرا-

 ... دهیباال کش

 ...کار نداشته  نیبه ا يازیاون ن! ممکن ریغ-

 ينطوریمونه ، چون ا یم یحساب شخص هیتسو هی هیشب ییجورا هی اد،ی یم يعاد ریموضوع به نظر منم غ-

 یرو م یچزود همه  یلیکار، خ نیشده با ا زیبه حساب پدرت وار یگه که همه وجه قانون یکه اون طرف م

 ! بوده يا گهید زهیپدرت مشکلش با اون چ ایگه  یاون طرف داره دروغ م ایشده، پس 

 ؟ شهیم یحاال چ-

شه  یپرونده معلوم نشه نم فیمدت بازداشت، و تا کل هیخودشم  ف،یتوق "دونم،اما اموالش فعال یکه نم قیدق-

 مونه؟ یزد چقدر اون تو م نیتخم

 گذاشت ؟ قهیسند خونه رو براش وس شهینم-
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 ...آزادش کرد قهیبا وس شهینم "اصال نکهیرهن بانک ، اما موضوع ا "خونه تون که ظاهرا-

زنه  یکلمه هم حرف نم هیخونه  يتو "چرا گرو بانک؟ آخه اصال گهیسند خونه د!شم یم ونهیبه خدا دارم د-

 !شده کینفر شر هیخبر نداشتم با  "،من اصال

 یخوب وقت یبوده که با پدرت ارتباط داشته ول یگفت چند سال یکه طرف م رنطوی، ا ستیموضوع مال حاال ن-

 ... خورهیکنه ازش رو دست م یبهش اعتماد م

 رو؟ اروی نیا دشید یتوک-

 لیخواستم در مورد پرونده بپرسم که اونم واسه تکم یآشنا دارم م هی،اونجا  يسر رفتم کالنتر هی شبید-

 ...حبت کردم پرونده اومده بود ، منم باهاش ص

 ؟  نمیمن اون مردو بب شهیم-

 ...انداخت  رینگاهش کردو سرشو ز توماژ

 بشه ؟ یکه چ ینیبب-

 !شهیجور باورم نم چیه هیقض نیخوام چند تا سوال ازش بپرسم، ا یخوب م-

 ...  شینیذارم تا بب یباشه کارتشو بهم داد، مهندس عمران، باهاش قرار م-

 ... ممنون -

 ...بود  فهیظنکردم و يکار-

 ؟ يندار يبرم کار "پس من فعال-

 ... لحظه صبر کن  هی-

 ...بله -

 صحبت کرده درسته ؟ انیباتو راجع به شا نیروژ-

 ؟ نیکن یچرا ازخودش سوال نم-

 ... نیهم ستمی؟ با اون راحت ن یکن یم يتکرار يچقدر سواال-

 ...بذاره  شیخواد پا پ یخان مشکلش حل شده و م انیشا نیا"بله صحبت کرده ، ظاهرا-

 د؟یپس باالخره وقتش رس...دیکش قینفس عم هی توماژ

 ... باشه !  نطوریکه ا-

 حاال برم؟ -
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 ... ؟ برو به سالمت  يچرا انقدر عجله دار-

 

 

 

 

   

خواست بدونه  یاون شخص بودو دلش م ریاومدو پناه برد به اتاق خودش، ذهنش بدجور درگ رونیاز اتاق ب باران

 نویبالروسرش آورده و صد البته ا نیمدت پدرش باهاش در ارتباط بوده و آخر سرم ا نیکه ا هیف کاون طر

 ! ترسوندش  یم شتریب نینبوده و ا يمطمئن بود که مسئله کار

 يخبر دید یبا چشم دنبالش کردو وقت یکمیاز توماژ نبود،  ياثر يباران رفت سالن غذا خور یروز وقت اون

 ...گرفتو مشغول خوردن غذاش شد ، آرووم  ستیازش ن

 به باران خانم ، چه خبرا؟-

 ...انداخت  یتوهان نگاه ثیباال آوردو به چهره خب سرشو

 ...سالم روز خوش -

 ؟ نمیب یرو نم قتونیشف اریخانم،  نیبه همچن-

 ؟ هیمنظورتون چ-

 گم ، کجاست ؟ یتوماژو م-

 !ندارم  یاطالع-

 يا گهیاون واسه باز کردن سر حرف موضوع د یکرده بود ، ول یوهان هماهنگبزنه با ت رونیب نکهیقبل ا توماژ

 ...نداشت 

 باور کنم ؟ یعنی-

 !خودتون  لیم-

 ؟یکن یم یبیها غر یشده؟تازگ یچ-

 !کرده باشم متیوقت باشما احساس صم چیه ادی ینم ادمی-

 ... مشکل از حافظته پس -
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 ... میتمومش کن نجایبحثو هم نیا میتون یم ستین یلکنه مشک یاگه ناراحت تون م نم،یهم شهیمن هم-

 ...کردم  یم دایانقدر اعتماد به نفس کاذب پ دمیمثل توماژ داشتم با یچقدر توپت پره دختر ،البته اگه منم حام-

 امیاز پس مشکالتم برب ییتونم تنها یندارم، خودم م یوص لیبه وک يازین چیجهت اطالعتون بگم که بنده ه-

... 

 ...  دید میخواه! نطوریاکه -

 ..با اجازه -

 یتوهان بلند شدو برگشت به اتاقشو کل شیدست نخورده بودو کنار زدو از پ "بایغذاشو که تقر ینیس باران

 ... دهن به دهن شده شماتت کرد یبا اون عوض نکهیخودشو از ا

 *** 

توش کار  انیکه شا یبه شرکت يا گهینگاه د هی نهیآ يدستش جابه جا کرد و از تو يرو تو نیماش دیکل دسته

 ... ادیب رونیبود تا اون شازده پسر از در ب ستادهیبود ، اونجا ا يکرد انداخت،شرکت به ظاهراسم و رسم دار یم

 یرو دستش بده هم صحبت بشه ول ارشیع 24 يداشت با اون پسر که قرار بود طال میوقت بود تصم یلیخ

 ...داد  یدست نم یفرصت

 ... بده  صلهیرو ف هیبذاره و قض شیمصمم شد تا خودش پا پ دیاز زبون باران اون حرفو شن یوقت امروز اما

دو  يبه چهره جذابش اضافه شده بودو تو پرادوو يدود نکیع هیاومدو به توماژ که حاال  نیاز پله ها پائ انیشا

 ...مغرور و گرفته بود چشم دوخت  يآدما نیدرش نشسته بودو ژست ا

 !!!به دادم برسه ، انگار اومد واسه دعوا  خدا... 

بار اول  يبود که ناخودآگاه برا يتوماژ طور بتیه یاون اون نداشت ول یدست کم ياز لحاظ ظاهر خودشم

 ... کرد یدچار اضطراب م یرو واسه هم صحبت يا نندهیهرب

 ...شناخت، براش چراغ زد تا سوار بشه  دویاونو د توماژ

 ...آورد ، عطر سرد توماژ مشامشو قلقلک داد  نیشو داخل ماشدرو بازکردو سر یوقت

 ...سالم جناب منفرد -

 ... دیسالم روز خوش، بفرمائ-

 ... "بله حتما-

 ؟ ستیکه ن یبشه، مشکل یخوام باهاتون صبحت کنم، ممکن طوالن یم-
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 ... "نه اصال-

مغرور به  "مثال ایتوماژ سبکسر  شیتاپرفتار کنه  يچطور دیدونست با ینم "قایمعذب شده بودو دق کمی انیشا

 ...بود  یکارسخت نیو ا ادینظر ن

 ن؟یگرسنه باش دیرستوران تو حومه شهر،شما هم با هیخوام برم  یم-

 ...موافقم -

توماژ  ی، ول دنیکش یگرفتن گذاشته بودنو مدام گردن کلفتشون رو به رخم هم م افهیباهم کورس ژستو ق انگار

 یباکس زشیعز ندهیخواست در موردآ یم نکهیبه خاطر ا!  انی، نه به خاطر حضور شاداشت يحس بد "واقعا

 !نداشت  مانیحرف بزنه که هنوز به مرد بودنش ا

مورد عالقه توماژ ، انگار اونجا بهش آرامش  یبه اون رستوران سنت دنیطول راه به سکوت گذشت تا رس تموم

 ...تونست حرف بزنه  یدادو راحت تر م یم

 ...رستوران براشون آماده شد  يغذا نیبه سفارش توماژ بهتر نونشست

وقت دوست نداشت در مورد  چیبودکه باالخره توماژ به حرف اومد، ه رهیبا اخم نشسته بودو به روبرو خ انیشا

کرد اول خودشو آرووم  یم یسع نیمتشنج، حرف بزنه ، واسه هم يتو فضا ای یعصب یمهم وقت یلیمسائل خ

 ...کنه  دایمکان آرووم واسه حرف زدن پ هیکنه بعدم 

 ...خان از خودت بگو انیخوب شا-

 !نیدون یمنو م یبم زندگ رویشماکه همه ز-

 : گفت نیباخبره واسه هم شیزندگ ینظر داشته و از همه چ ریانکار نکرد که چند وقت اونو ز توماژ

 ... خوام از زبون خودت بشنوم  یم یدرست، ول-

مقدار پس انداز دارم ، چون  هیکنم، از قبل  یکار م يوتریشرکت کامپ هیتو  یتمو چند وقتخوب مدرکمو گرف-

برادر بزرگتر دارم که ازدواج  هیخودم  ری، به غ یو مادرم فرهنگ یکردم ، پدرم نظام یهمراه با درسم کارم م

 ...کرده 

 :کرد رو کردبه اونو گفت فیکه از خودش تعر يبعد چند جمله مختصر انیشا

دارم مثل همه جوونا، چون به پول  ییصددر صد کمبودا یزندگ هیواسه شروع  "جناب منفرد ، من قطعا نیبب-

 یول اد،ی یم یرو خوشبخت کنم به نظرم کاف یکه بتونم خانوم ياندازه ا یچشم ندوختم، ول راثیبابامو ارثو م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٣٢٨ 

 یپر از عشق مانع یشروع زندگ واسه تونه یبه نظرم نم نمیب ینم زایچ نیرو تو ا یخوب چون خودم خوشبخت

 ...باشه 

 هیپر از عشق  یکرد اما از جمله زندگ دایپ یبه کار برده بود حس خوب انیکه شا یته دلش از لفظ خانوم توماژ

 یسع یول!با خواهرش بزنه  یحرف از عشقو عاشق یراحت نیبه ا انیدوست نداشت شا دیجور قلقلکش شد، شا

 ...بده  یاون پسر گوش کنه و بعد نظر قطع يبه حرفا یکرد اول منطق

   

 

 ... يدار یی،اعتماد به نفس باال ادی یخوشم م-

 یهوس دوره جوون ایحس بچگونه  هیکه من دارم  یحس نیکن یشما فکر م! ستیحرفا ن نیبحث ا نیباور کن-

 نکهیمنم قبل از ا نیباخبر میبم زندگ رویاز ز نویکرد قیهمونطور که شما درباره من تحق نیباور کن یباشه، ول

باورتون نشه من  دی، شا داشتممحل خبر  يتون تو یخونواده و سرشانس یبدم از همه چ یبخوام درخواست

دانشگاه ، انقدر پاکو معصوم بودو انقدر خانم وار رفتار  ریتو مس نم،یب یهست که از دور خواهرتون رو م یدوسال

خانم آشنا  نیمادرو پدرمم دورادور با روژ یدم صحبت کردم، حتاخالقش شدم، با خوانوا فتهیکرد که ش یم

 ...هم از مادرم بود  میریبگ دیجد نهخو هیشما  کینزد نکهیا دهیشدن، ا

 :دادو دوباره گفت رونیدادو نفسشو پر صدا ب هیتک شیصندل یبه پشت انیشا

 یزندگ هیهوسم نکنم، من دنبال  يفدا ندمویجناب منفرد من واسه خودم انقدر ارزش قائل هستم که عمرمو آ-

 نیکنن ندون یاحساسشون م يکه چشم و گوش بسته خودشون رو فدا ییاون پسرا هیهستم،پس منو شب یواقع

!!! 

 

 یهرچ یول! تونه حرفاشو باور کنه یحس کرد م دکهیتو ذهنش جوش یچ دیدوخت به اون پسر، نفهم توماژچشم

 !بود انگار تونست بهش اعتماد کنه

هم ازش  یمطق يجوابا دویذهنش بود پرس يسوال تو یدوساعت بازم باهم حرف زدنو توماژ هرچ یکی تا

 ... گرفت 
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که  يرو هم بدون من مردونه جلو اومدم ،کار يزیچ هیفقط  ،یقانعم کن یخان ، با حرفات تونست انیخوب شا-

خوام  یم زیچ هیاز تو یباخبر بشه ول دارید نیاز ا یخواد کس یهرچند دلمم نم د،یجالبم نبا هیتو چشم بق دیشا

 ... تا منم تا تهش باهات باشم  يایادامه راهو مردونه ب

 ...رو بکنم  میدم حداقل تموم سع یقول م-

 

شون که توماژ برگشت شرکت،  يربع مونده بود به آخر ساعت کار هیدست مردونه دادنو برگشتن،  هی باهم

 ... راهشو دور کرده بود  یاومده بودوگرنه کل ادیباران تنها ن نکهیدرواقع فقط واسه ا

 قهیدق 5آن زمان از دستش در رفت،  هی یرو که واسه فردا الزم داره رو آماده کنه ول یتو اتاقش تا مدارک رفت

 ... اومدو رفت سمت اتاق باران  رونیاز اتاقش ب عیگذشته بود، سر ينشده بود، که از وقت ادار دیهم شا

 !دیکرد اونو تو اتاق ند درو باز یوقت یول

 ...  یرفت سمت نگهبان عیشدو سر کالفه

 

 ؟ دیسالم ، خانم بردبارو ند-

 رفتن؟ شیپ قهیدق 10 کیچرا ، نزد-

 یدونم م ی، م ونهیدختره د! تموم بشه رفته يساعت کار نکهیقبل از ا یعنی... کردو با خودش گفت  یاخم توماژ

 ...کنه  يخواسته لج باز

 

 ! چند بار شماره بارانو گرفت اما انگار از دسترس خارجش کرده بود... اومد  رونیاز شرکت بکردو  يتشکر

 ... ها نکنه  يخودسر نیاز ا گهیبهش بده تا د یدرس حساب هی دشیبودکه تا د نیراست رفت خونه و منتظر ا هی

 ...فقط خونه بودن  ایخونه مادرش و برد دیرس یوقت یول

 

 ؟یسالم مامان خوب-

 الم مادر، ممنون، پس باران کو؟س-

 ... دیاز سر توماژ پر برق

 ؟ ستیمگه خونه ن-
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 ! نه -

 ؟ یچ یعنی-

 ؟ نیمگه باهم نبود-

 ...اومدم رفته بود  یبرگردم ،وقت ییاومد مجبور شدم برم تا جا شیبرام پ يکار هینه ، من ظهر -

 :انداختو گفت شیشونیبه پ ینیچ انیب

 ؟ یباهاش تماس گرفت-

 ...  ستیمادر ، در دسترس ن آره-

 ...بابا يا-

 کجاست ؟ نیروژ-

 ...، عصر کالس داشت  رسهیم گهیساعت د هی-

 ...، کارش دارم  شمیپ ادیآهان باشه، اومد بگو ب-

 ... باشه مادر -

 ست؟یبابا هم ن یراست-

 ... گرده  یزود بر م رونویب رهیاز دوستاش تماس گرفت، گفت م یکینه ، -

 ...  نطوریآهان که ا-

 برات آماده کنم ؟ يخور یم يزیچ-

 ... تو اتاقم  رمینه ، م-

 

 ... انشیراست رفت سراغ ب هیبعد حاج صالح اومدو  قهیدق چند

 

 ... چراغ خونه  یخانم؟ خسته نباش يچطور-

 زد؟ بتیغ هویکجا  ،ی، سالمت باش یحاج یمرس-

 ...اده بود رفتم ضمانتش رو بکنم بود به مسجد محل درخواست وام د یآقا چند وقت یعل نیا-

 ... بده  رتیآهان ، خدا خ-

 ... گهیداده د-
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 ...  دیزدن که باران از راه رس یکردو اونو غرق لذت کرد،داشتن با هم حرف م انیبه ب يگفتو اشاره ا نویا

 ... دیشن نیز پائبارانو ا یسالمو احوال پرس يکه صدا رونیشد بره ب یپله ها بودو داشت آماده م يباال توماژ

 ..رفت سمتش هیپله ها و بدون توجه به بق نیپائ دیتند کردو رس قدماشو

 

 ؟يکجا بود-

 ...وانمود کرد که متوجه حرفش نشده يتکون دادو جور يسر باران

 هان ؟  يکجا بود دمیپرس-

 بدم ؟ حیشما توض دبهیچرا با "نبودم، اصال ییجا-

 ...براق شد تو صورتش فاصله شو با اون کم کردو یعصب توماژ

 ؟  یدون یعلتش رو نم یعنی ؟يبد حیتوض دیچرا با-

 !!!نه -

 ؟ یبگ نویا یتون یکه نم یدون ینکن، خودت خوب م يباران با من باز-

 کنم آره ؟ یم یبگم هان؟ چون دارم تو خونه شما زندگ نویتونم ا یچرا ؟چرا نم-

 

 !کرد  یاثباتش م دیبا يحاال چطور ینبود ول نیامنظورش  "گردن توماژبرجسته شده بود، اصال يرگا

پشت سرش راه افتادو  عی، توماژم سر نیگفتو رفت سمت اتاق روژ يدیکرد ، ببخش یبغض داشت خفش م باران

 ...دیدرو بهم کوب

 ...بهش نگه بحثشون بشه  يزیچ هیبکن  يکار هیحاج صالح تورو خدا -

 ...کنن  یودشون مشکلشون رو حل مخ ستنیحرص نخور، بچه که ن یخانم جان الک-

 :گفت یتکون دادو با لحن مظلوم يسر انیب

 نیکردم ا یمثل خودتا ، فکر م یکی شهیاز کوره دررفت، داره م ينطوریا یحاج صالح حاال اون پسر واسه چ-

 !کردم یانگار اشتباه م ی، ول یآروومو منطق یکی

 !کنم کارشیروش تعصب داره زن، چ-
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کارو کنه که آبرومون رفته و هزار تا حرف  نیا یکس يبار جلو هیتعصب داشته باشه ؟ اگه  دیبا یچ يبرا ؟یچ-

 ... ادیپشت سرمون در م

 عیسر یشد از گفتنش ول مونیمناسب نبودو پش انیحالو روز ب نیا يبرا "حرف اصال نیا دیصالح فهم حاج

 ...چوندیموضوعو پ

تفاوت باشه،  ینسبت بهش ب شهیخونه مهمونه ، مگه م نین تو اداشته باشه؟ االن او دینبا یعنیخانم من ، -

 ... یتعجب کن دیباشه با نیا ریاون االن ناموس ماست ، اگه غ

 ! یگ یباشه که شما م ینیخدا کنه هم یحاج-

 ...  نیهم زمیعز نیهم-

 :تکون دادو سکوت کرد، اما حاج صالح روشو کرد سمت اونو گفت يسر انیب

 ...ترسم  یامشب با توماژ صحبت کنم، منم از حرف مردم م نیهم دمیاش ، قول مخانومم نگران نب-

 ... خورد یحرص م یو تو دل ستادیانداخت، توماژم جلوش ا ریو سرشو ز ستادهیگوشه ا هی باران

 چقدر نگران شدم ؟ یدون یم ؟يجواب بد يخوا ینم-

 !خوامم بدونم  یدونم، نم ینه نم-

 ؟ يایو ب يتنها بر دیامگه صدبار بهت نگفتم نب-

 ... ره  یحرفا تو کت من نم نیصدبار شو جواب دادموگفتم که ا نیمنم ع-

 بره ، روشن شد ؟ دیبا یول-

 ! یزن یچرا همش ضد حال م یتو که خودت اهل حال فهممینم "، خاموش خاموش، اصال شهینه نم-

 ...کنم  یمعشقو حال بعد دارم تورو منع  یمن رفته بودم پ یعنی؟  یچ یعنی-

  ؟يد یمن نظر م يراجع به کارا ينطوریکه ا يا کارهیچ "دونم تو اصال یفکر کنم، هرچند نم-

 کنن ؟ یخواستن تالف یخانم م!  نطوریپس که ا-

چشم  هیخوب باعث شد به  یول!بود  یعصبشو قلقلک داد چ يکه تنشو خنک کردو رگا یحس نیا دینفهم توماژ

 ...رگاشم بخوابه  یبشه و برجستگچشماش کمرنگ  یبهم زدن سرخ

 ...خدا از دست تو  يا-

 ...داد  رونیگفتو نفسشو پرصدا ب نویا
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 هیموقع سرکارعل هیرسوندم شرکت که  یم يخودمو اونطور یخوشگذرون یآخه دختر جون من اگه رفته بودم پ-

 هان ؟ يبرگرد ينخوا ییتنها

 :گفت یکردو با ژست خاص لیطرف متما هینازك کردو سرشو به  یپشت چشم باران

 هان ؟ یگفت یبهم م یبکش اضتیر یرفت یظهر که داشت م يمرد یخوب م-

 ...گفت یبا چهره وحشتناک غویبا ج "بایآخرو تقر هان

 ...دختره حسود يآره؟ ا یسوخت گهید يجا هیپس از-

 حسادت کنم ؟  دیبا یبه ک ای دیبا یمن ؟ من واسه چ-

 ! فهمم  یمنم نم نویا-

 ...  یبس که نفهم... لب باخودش گفت ریز باران

 ... حرفاست  نیتر از ا زیمن ت يحواست باشه ها گوشا يآها-

 ... یبلند گفتم که بشون "اتفاقا-

 هان ؟ يکرد ریکه د يکجا رفته بود دمیحاال حرفو عوض نکن، پرس-

لحظه خواست خجالتو  هیاد، د یم حیرو به اون توض یهمه چ دیبا یعنیآخه  د،یدوباره خون تو تنش جوش باران

 ...مونه  یبه خود ذغال م یاهیروس دید یبذاره کنارو بگه رفته بوده داروخونه و اونجا معطل شده ول

 ...کار داشتم  ییجا-

 ؟ نیواسه ماهم بگ شهیکار واجبتون رو م نیبه به ، چه خوب ، حاال ا-

 ...  شهینم رینخ-

 ...شک کنما بهت  یکن یم يکار هی يخودت دار نیپس بب-

 ... مشکوك بودن تو خونت  "سرم، تو اصال يفدا-

 ...آره ؟ به خدا اگه بفهمم  یکن یم یرو ازم مخف يزیچ هی يباران دار-

 ... واضح نباشه  يادیصداش ز يکرد خشم تو یگذاشتو چشماشو تنگ کردو سع شینیب يرو دستشو

 ...  یکس يو پا يد یم میباز ياگه بفهمم دار-

 :گفت دهیبر دهیگذاشتو بر شیشونیپ يگفتو دوباره دستشو رو يو کردو اه بلندمشت دستشو

 ...راه افتاد  يزیخونو خون ر يدیموقع د هیحفظ بشه وگرنه  نمونیبذار حرمت ب-

 ... اون خوند  يبهتو توماژ تو چشما نیمبهوت چهره توماژ شد که دوباره پر خون شده بودو ا باران
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 ...  یبفهم نویا دیو با يخونه ا نیبماند،اما االن تو ناموس ا يکرد ير کاره ایبوده  یتا حاال هرچ-

 ...تخت نشست يپاش سست شدو رو باران

 !کنه ؟ یکارو م نیچرا با من ا نیا ای، خدا ی،بازم سردرگم یبازم دوراه... 

 :اومد سمتشو گفت دیزد، حاج صالح تا اونو د رونیادامه ندادو از اتاق ب گهید توماژ

 ...اتاق من کارت دارم  ایابا توماژ جان شب بب-

 ... نیخوب االن بگ-

 ... میتا باهم حرف بزن ایبخوابه، برو آرووم شو ب شتیآت دیبا ست،ین ینه االن وقت مناسب-

 ...با اجازه  "چشم ، فعال-

 

 

 گهی،انگار د هم شده از اون فضا دور بشه یساعت يگرفت برا یم میشد تصم یم یها هر چ ی، تازگ رونیب زد

 !بود  نیسنگ يادیهمه فشار ز نیتحمل ا

 ! نبود  ندیبراش خوشا یچیه "اصال یرو گذروند ول یدوساعت یکیاز دوستاشم  یکیزد با  يدور هی

 :گفت انویخبر باشه رو نداشت ، کالفه رفت سمت ب یهم ب قهیدق هی نکهیتحمل ا یحت گهیبرگشت خونه د یوقت

 

 اومده ؟ نیروژ-

 ؟ هویتو  یر، کجا رفتآره ماد-

 دورو بر بودم، باران قهره هنوز ؟ نیهم-

 باهاش؟ يدعوا کرد ؟یبود، قهر واسه چ شمینه االن پ-

 ...آره -

 آخه چرا مادر ؟-

 ...خونه احترام بذاره  نیا نیبه قوان دی، با گهیمعلوم د -

 ؟ یمادر زشته، اگه دلش بکشنه چ-

 ... خوام یچرا بشکنه ؟من صالحشو م-

 ...مراعات حالش رو هم بکن  کمیکنه،  یاون برداشت خودشو م ی، ول یگ یتو م نویوب اخ-
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 ! کنه  يخونه خودسر نیتو ا یکس ادی یباشه، پس شما خودت باهاش صحبت کن خوشم نم-

 :کردو گفت يخنده ا انیب

 ... ارمی ی، برو مادر لباستو عوض کن االن شامو م نیپدرو پسر شکل هم بیعج-

 ...ممنون باشه ، -

 ...خود داشت  يجا گهیباران که د! رو نداشت یچکیطاقت قهر ه د،ینفس کش یکمیتو اتاقشو  رفت

 ...گوشه واسه خودش خلوت کرده بود  هیکلمه هم باهاش حرف نزده بودو  هیاومد باران  نیروژ یازوقت

 ...باران -

 ؟ هیچ-

 هان ؟ يمثل برج زهرمار شد هیمرض ، درد ، چ-

 ...کرد يزیجونو حاج صالح چه آبرور انیب يجلو يکه عصر یدون ینم ونت،یداداش د نیاز دست ا-

 ... دیخند ثیباال انداختو خب ییابرو نیروژ

 هان ؟  يباز کرد شتویچه مرگته باز ن-

 !شده  ينطوریها ا یدونم چرا داداشم تازگ ینم ی، ول یچیه-

 ...بود  یان، بعدشم داداش جونت از اولم رو تهیاز نفهم نیخوب ا-

دورت برت باشه چه  شهیدلنگرون هم یمتعصب چشمو ابرو مشک ونهید یپسر روان هیکه اگه  یدون یآخ نم-

 ! ده یم یفیک

 نه ؟ گهیخان د انیمنظورت به شا-

بعدشم  ست،یداداشم ن ي، قدشم به بلند ستین یاون چشمو ابرو مشک یهان، خوب آره اون که صد البته ول-

 هیفکر نکنم بتونه مثل داداشم  انیخواد غرق بشه توش ، تازه شا یدر ناز که آدم دلش مداداشم انق يچشما

 !بشه ونهیعاشق د

همه مون رو راحت کن، آب از  الیزنش شو خ ایباره ب هی گمیکه، م شیروتو برم درسته خورد گه،یبسه د-

 ...دهنش راه افتاد، اه دختره چندش

 

 ...کنه  سیکه کم مونده بود خودشو خ دیاز حرص خوردن باران انقدر خند نیروژ
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 ؟ شهیم تینکنه به داداشم حسود هیچ-

 بشه ؟ میحسود شی، به چ یخفه ، راون-

 یکن ی، چرا انکار م یونشیدونم د یتپه ، من که م یقلبت نم یکن ینگاهش م یباور کنم وقت یعنیباران -

 ؟ دهیداره جون م يچطور شینیب ینم ونه؟ید

 ...سوزه  ین، به خدا دلم براش مبارا ينامرد یلیخ

 

 ! گفتیم دیبا یچ ی، ول دیبغض گلوشو سفت چسب یمبهوت نگاهش کرد، حت باران

آخه من کجا اون کجا ...پردرد بود  قینفس عم هیابروهاشو  دنیکه اون لحظه تونست بکنه توهم کش يکار تنها

 ...  ستمیاون ن قیمن ال! 

 ...خاتمه بدن  ریفس گدر مجبورشون کرد به اون بحث ن يصدا

 

 ... بله -

 تو؟  امیب شهیم-

 

که زده بودنو  ییانگار به نظرشون اومد االن توماژ همه حرفا دویچیبمو مردونه توماژ تو گوشه جفتشون پ يصدا

 ... طرف اتاق  هیدستو پاشونو گم کردنو هرکدوم رفتن  نیاون رسوا بشن ، واسه هم شیو حاالست که پ دهیشن

 

 ...داخل  ایش ،ببله دادا-

 ؟ یسالم طال خانم ، خوب-

، روشو کرد سمتو اونو  ستین يحس کرد اوضاع عاد یبود ول دهیبود نرس ریکه سرش ز ینگاهش به باران هنوز

 ...داد  یسالم آرووم

 ... سالم -

 ... نیراحت باش رونیب رمیسالم ، من م-

  ... نیاز هم ندار یپنهون زیکه چ نیتو و روژ ست،یالزم ن-

 ! یول-
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 ... یهمرازش باش دیبا یاز هرکس شتریتو االن ب ن،ینداره، بش یول-

توماژ و نگاهش به نظرش  يچشما یخودشم اقرار نکرده بودول شیپ یحرف نشست، تا حاال حت یب باران

عاشق شدنم نداشت، اونم عاشق  اقتیل یکه حت یدلش به حال خودش سوخت، به حال باران... اومد  یآسمون

 ...  ودب گهید زیچ هیکه تا اون روز شناخته بود  ییهمه مردا نیکه الاقل ب یعاشق کس!  یک

 

 

 ... طال باهات حرف دارم -

 ...داداش  شنومیم-

 يمدت بد هیمالتو امانت  یبتون دیبود که شا یینبود، از اون دزدا يدزد طالمون ، دزد نامرد شیامروز رفتم پ-

 ... انهیت صاحب شدنش هس قیال ینیدستش تا بب

 

اون  دیشن ینم گهید "بایرفتو ضربان قلبش باالترو تقر یتر م نیپائ نیزد،سر روژ یحرف م شتریتوماژ ب یهرچ

دل  هیتونه  یبود که توماژ موافقت کرده و اون باالخره م نیشد ا شیکه اون لحظه حال يزیتنها چ گه،یم یچ

 ...باز شد  یبه خنده قشنگفکر ناخودآگاه لبش  نیبا تصور ا نه،یعشقش رو بب ریس

 

 ...خوددار باش  یکمیاز خنده،  يبر سهینگفتم که ل نارویبابا، دختر ا يا-

 هان ؟-

زنم  یحل با آقاجونو مادرم حرف م یبنده موافقم ، از طرف من همه چ گهید نی، هم یچیه زمیعز یچیه-

 ...اون شازده هموار کنه  دیبا گهیراهو د هیراحت، بق التیخ

 ...اداش قربونت بشم د یمرس-

 ...بغل توماژ دیگفتو پر نویا نیروِِژ

 ...خودتو لوس نکن زشته  گهیخوب، حاال د یلیخ-

 

 ...باران بود رهینگاه خ یبغلشو صورتشو غرق بوسه کرد نگاهش همش پ دیپر نیروژ یوقت توماژ

 ... رو دارن  يزینو حسرت چتاب یکه ب ییشد مثل کسا د،یصورت توماژ مماس د ياون لبارو رو یکه وقت ینگاه
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انگار گر گرفت، تموم  دیرو د يحس قو نیا یافتاد ، توماژ وقت ریخم شدو بعدم ز يگوشه ا هیمظلوم  سرش

 ... رفت  رونیحرف از جاش بلند شدوب یبهش دست داد، ب يعرق شدو ازاونجا موندن حال بد سیتنش خ

 

 کرد؟ ينطوریا هویچرا -

 !نفهمه نیروژ ياز حرفا يزیچ گهینوبت باران بود که د حاال

 ...صحبت مردونه داشته باشه  هیاون شب تو سکوت خوردن، بعدم توماژ رفت تا با حاج صالح  شامو

 میتصم نیهمه احساساتش دست خوش ا "نبودو کال شیاومد، مثل چند ساعت پ رونیاز اون اتاق ب یوقت یول

 ... شده بود 

 رفتیم دیموضوع فکر کنه با نیخواست به ا یده بود، اما امشب نمتو اتاقش ،حاج صالح بهش زمان دا رفت

 ... بود  شونیخودش دردو دل کنه، امشب بد پر يتا با خدا اشیبوم تنها يرو

رو  یچشماشو بستو چند قدم! دیاومد روحش انگار پر کش یکه باال م ییمثل اون شبا دیبوم رس يکه رو پاش

 ...برداشت  ينطوریهم

 

 ادیکنه ، فاصله ز یشدن اونو به سقوط تماشا م کیو داره نزد ستادهیگوشه ا هیالهه شبش  نکهیا خبر از یب اما

 ... نداشت، صداشو بلند کرد  نمیاما باران طاقت هم اد،یز یلیبود، خ

 

 ؟ ونهید یکن یم کاریچ-

 !!! دیاما د نهیبب نجایتوقع نداشت اونو ا "چشماشو بازکرد، اصال نرم

 ...  کشینزد رفت

 ... دمیکشیکردم، فقط داشتم نفس م ینم يکار-

 فرق داشته باشه ؟ ایبا کل دن زتیهمه چ دیبا"حتما ،ینفس بکش یتون یباز نم يبا چشما-

 آرووم، چته ؟ سیه-

 ... ونهید-

 ...بگو دیصفت جد هی یکه تا حاالصدبار گفت نویا-

 ... يآخه صفت خوبم ندار-
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 ...بردم  یصدامو باالم شدمیم یعصب دیق شرمندم، نبابابت اون اتفا ،ينامرد یلیندارم ؟ خ-

 ست؟ین رید کمی دنشیفهم يبرا-

 ... یخواد ازم ناراحت باش یسراغ ندارم، دلم نم يخوب االن راه بهتر یول! دیشا-

نداره  یتیکه اهم هیخوشحال باشه،نظربق یکس يبخوا ایناراحت باشه  یکس ينخوا دی، فقط تو با گهید نیهم-

! 

 ...  یکن یبا منطق خودت به موضوع نگاه م ویکه داره ، فقط تو چشماتو بست معلوم-

انداخت، بعدم لب  یشلوارش بردو به صورت باران نگاه بیج ينگاه به آسمون کردو دستاشو تو هی توماژ

 ... کرد  يرو به دهن گرفتو خنده ا نشیپائ

 ...باران -

 ... بله -

 ؟ یگ یبپرسم دروغ نم یچ هی-

 ؟يدیحاال از من دروغ شنتو تا -

 

 ریگفته بود به غ یپروا هم از همه چ یتازه ب چیبود ه دهیخودش فکر کرد ، تا حاال ازش دورغ که نشن با

 نکرده بود يگذشتش ، هرچند تا حاال خودشم کنجکاو

 

 ؟ يتا حاال عاشق شد-

 

خوب  شهیم از خجالت آب م؟ آد یپرس یم یچه سوال نیآخه ا ونهیپسره د...گرفت شیحس کرد تنش آت باران

 ... 

 ...نه -

 یوقت مثل صاحبش نم چیکه ه رهیبگ ییخواست جوابش رو از چشما یشد انگار م قیبه چشماش دق توماژ

 ... دیجز نفرت ند يزیچ یکنه ، ول یرو مخف یتونست حس

 تنگ نگات ؟ هیپس اون چ-
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همش نزن، فقط  يخود یه پس بتو باش ندیکه خوشا ستین يزی؟ تو گذشته من چ يگرد یم یدنبال چ-

 ؟ يدیچرا پرس"اصال ست،یمن ن یکس تو زندگ چیبدون که ه نقدریهم

 

نگفتو فقط نرم نگاهش کرد، بعد دستشو برد سمت گونشو اون قطره اشک سمجو با  يزیچ گهید توماژ

 ...سرانگشت برداشت 

 

 ؟ فتادهیعشق رو گونت ن يالماس کوچولو از رو نیباور کنم ا یعنی-

 

 ...ره باور کن آ-

 ! حد تنفرو تو خودش جا داده باشه نیتا ا ادی یچشما نم نیآخه به ا-

 

نتونست  ینشه ول لیزنه بغضش به هق هق تبد یداره حرف م یکرد وقت یسع یلیانداخت ، خ ریسرشو ز باران

نتونست  دویتو واضح دحال رییتغ نیبود، توماژ ا يصورتش در حال کبود ادی، از فشار ز رهیدونه رو بگ هیجلو اون 

 ... نشست  شبده ، روشو ازش گرفتو آرووم آرووم رفت سمت لبه بومو رو شیدلدار

 

 ...رم  یدارم م-

 

بسته  ینیتو وجودش شکست، انگار به پاش وزنه سنگ يزیچ هیحس کرد  ینه، ول ای دهیدرست شن دینفهم باران

 ...  ستادیشدو جلوش ا کشیبود نزد يبودن ، اما هرطور

 

 !فهمم ی؟ نم ير یم يدار-

 

 ... نداد، نفس باران تنگ شده بود، کنارش نشست ، عطر تنش نفسشو آزاد کرد  یجواب توماژ

خواد با  ی؟ دلم م يبر دیتو چرا با ست،یانصاف ن نیخواستن آره ؟ اما ا ينطوریبه خاطر من نه، پدرو مادرت ا-

؟  یهان؟ چرا نذاشت ینذاشت امیو خودم بامشکلم کنار بکه گفتم بذار برم يدستام خفت کنم، چرا اونروز نیهم

 کنم ؟  کاریهمه درد چ نیحاال من با ا
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 ...که  رمیخوام برم بم ینم یخانوم-

 ...  یروان... ساکت شو -

 ...  یشینم تییتو هم اذ ينطوریبه نفع همست باران، ا نیا-

 

، نا  چارمیسردگمم ، ب یاگه نباش یدون یمهنوز ن ونه،یشم د یشم احمق ، من ناراحت نم ینم تییمن اذ...

 رم؟یم یمن م یاگه نباش یدون یتو هنوز نم یعنی،  دمیام

 ... شدیکلمه داشت خفه م یواقع یبه معن...شد  یخفه م داشت

 

 آره ؟  یازم فرار کن دیانقدر خطرناکم که با یعنیمن انقدر بدم؟  یعنی-

 ... دیداغشو به صورت اون پاش يبارانو تو دست گرفتو نفسادستاشو بلند کردو صورت پر از اشک شده  توماژ

 :باران دستاشو پس زدو براق تو صورتش گفت یول

 ؟ یکن یفرار م یاز چ ي، تو دار یحرف بزن لعنت-

 ! نمونده بود یطاقت گهید یعنی اوردیطاقت ن گهید توماژ

 

باران از هوش  گهیاالن د د،یبوس انهیوحشچشم بهم زدن دوباره صورت بارانو با دستاش قاب گرفتو لباشو  هیتو

 ...تماسو حس کرد  نیتنش ا يبودو با تموم سلولها اریهوش ارینرفته بود، هوش

، دستاش نوازشش  دیتبدار برداشتو اونو به آغوش کش ياون لبا يرزه لباشو از رو یتنش داره م دید یوقت توماژ

 ...خواست تو وجود باران حل بشه  ید، اون لحظه دلش ممهم نبو ابراشیدن نیتو ا يزیچ گهیکردو انگار د یم

 ...ترش کرد ونهیگوشش آوردو د کینزد لباشو

 

حق  يدیندارم، حاال د یتسلط گهیکنه باران ، د یبرم، چشمام داره رسوام م دیبا یواسه چ يدیحاال د ونهید-

 !  شتریدارن که بترسن ، خودم از همه ب

که دورش رو پر کرده بودو داشت  ییفقط گرما گهیم یاون چ دیشن ینم یانقدر شوك زده بود که حت باران

 ... دیفهم یکردو م یخاکسترش م
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لب  ریگردن توماژ گذاشتو ز يسرشو جلو بردو تو گود! فرصت بود نیآخر نیا دیسست شده بود ، شا اندامش

 ...یکن یم ونمید يدار...دیخودشم نشن یگفت که حت يزیچ

 نشون بده ؟  یراه هیهم کنم ؟تو ب کاریحاال چ-

 ...نبود یراه چیه ی، ول گشتیبهونه واسه موندن م هیتوماژ داشت دنبال  انگار

نگاه  یوقت یدون ی؟ م یچ یعنیمرد بگه کم آوردم  هی یوقت یدون ی؟ م یچ یعنیحس  نیا یدون یباران م-

 یفهم ی، کم آوردم ، م دمیر؟ باران من ب یچ یعنی یدم بزن یو نتون ینیخودت بب ينفرو رو هیحسرت زده 

 ؟ نارویا

 

 یم نویرفت ، فقط ا یتو قهقرا م شتریشد ، ب ینابود م شتریکه هر لحظه داشت ب دیفهم یم نویفقط ا باران

 ... دیفهم یم نویآغوشو داشته باشه ، فقط فقطو ا نیا شتریب هیثان هیکه حاضر بود جونش رو بده و  دیفهم

 

  ؟ي؟ باورم ندار یگ ینم يزیچ-

 ...هنوزم ساکت بود باران

 ...هاشو به عقب هل دادو بلندش کردو دوباره صورتشو با دستاش قاب گرفت  شونه

  ست؟ینفرت ن ياز رو گهی؟ رنگ اشکات فرق کرده، باورکنم که د یکن یم هیچرا گر-

 

کلمه اضافه تر  هی داد که یتوماژ داشت جون م یشد به اون چشما نگاه کردو اونهمه تمنا رو نخوند، ول یم مگه

 ...  یداشت تا باران اعتراف کنه ، ول ازیداشت، اون ن ازیبشنوه اون ن

پوستش ، دوباره  ریکردو جوشش خون رو ز یحس م نشیس يممتد قلبش رو رو ي، ضربه ها ستادیشدو ا بلند

 ... شد  کیبهش نزد

 

 قیال ينشون بد يخوا ی، م یکن ونمید يخوا یم ،يد یعذابم م يبگو ، دار يزیچ هیبزن ،  یحرف هی یلعنت-

 ؟ تمیتو نس

؟  یستیمن ن قیتو ال...نداشت که بگه  يزیبند بند وجودش ، اما دم نزد ، چ ری، از ز نهیس يزجه زد از تو باران

 ؟؟؟ یدون یم یتو آخه چ!  یمن قرار حساب کن یچ يرو! دارم که بهت بدم ی، من چ یینایبهتر قیتو ال
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 هان ؟  یکن کاریباهام چ يخوا ی، م یگ ینم یچیباران ه-

واسه  يزیچ یکنه متنفر بود، ول یم کیداره خودشو به خاطراون کوچ دید یم نکهیخودش متنفر بود، از ا از

 ...گفتن نداشت ، فقط مظلومو خسته نگاهش کرد 

 ...نه ؟ باران بهم نگاه کن  یبگ يزیچ يخوا ینم-

 ... باز نشد  یشد بهش ، اما لبش به حرف رهیخ و دیلرز شیکرد اما فقط مردمک عسل نگاهش

 ... یبدون که خودت خواست نوینزد، فقط ا ینگو، حرف یچیباشه ه-

شکسته شده وجودش  يخورده ها يانقدر که صدا!باران پر صدا شکست  یصدا رفت ، ول یگفتو ب نویا توماژ

 ... حال افتاد  یکه ب تیشکا دویعرشو پر کرد، زانو زدو سر به آسمون بلند کرد، انقدر هق زدو نال

براش نمونده،  یطاقت گهیکه حس کرد د یکه اعتراف کرده بود، همون شب یهمون شب رفت، همون شب توماژ

 ... رو کنار گذاشتو از عشقش گفت  شیکه همه غرورو مردونگ یهمون شب

 ...  دیبارانو ند مدت هی یبراش رنگ قبلو نداشت، آروومو ساکت تراز قبلم شد ، حت گهید ایدن یول

 هیخونه گرفتو بق هی عیاما سر د،یدو روز، و قد تموم عمرش تو اون دوروز عذاب کش ي، برا انیک شیپ رفت

 ... روز صبح اومدو برد  هیرو هم  لشیوسا

 یدادو ازشون م یم شونیحاج صالح دلدار یاز اون بدتر ،ول نیکرد، روژ یدق م شد،یم ونهیداشت د انیب

 ...ر باشنخواست که صبو

بازم حاج صالح  یرفته ، ول شهیهم ينکرده برا يبودن که انگار خدا شونیاز رفتن اون پر يدختر طور مادرو

 ... انیموضوع کنار ب نیکه اونا هم با ا یفرصت خوب نیبره و ا دیروز با هیکرد که باالخره اون  یمجابشون م

کرد تنش  یرو نگاه م ییوماژ اتاقشو دادن به باران، هر جاباران بد خراب بود، با رفتن ت یروان ویاوضاع روح یول

 ... داد  یاون رو م يگرفت، همه جا بو یم شیآت

نگرانش نبود، تازه  "اصال نه،یگذشت، باران باالخره تونست اونو بب یدمیسع يریکه از دستگ يدو هفته ا بعد

ر شده تو قلبشو بهش بزنه و بعدم ردو تلمبا يتا اول حرفا نتشیخواست بب یشده بود، فقط م شترینفرتشم ب

 ... رهیحادثه بوده رو ازش بگ نیکه مسبب ا یاز کس ینشون

 !رو در حقش تموم کرد  يناپدر شهیدم نزدو مثل هم دیسع یول
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و حاج  نیبود، روژ یمیکرد پسش نزدو باهاش هنوز مثل قبل گرمو صم یکه باران تصور م يزیبرعکس چ انیب

 ! وسط مثل قبل نبود حس و حال باران بود نیکه ا يزیفقط چصالحم مثل قبل بودن، 

داد راجع بهش  یاجازه نم یحت یکس یبهشون التماس کرد، خواهش کرد که اجازه بدن از اونجا بره ول صدبار

 يادیاون ز يبرا دیکش یکه توماژ توش نفس نم ییهوا اورد،ی یداشت کم م گهیحرف بزنه ،اما خودش د

 ... بود  نیسنگ

 

*** 

 ...کرد که در زدن  یکار م دیاکتشاف جد هی يشرکت برا دیدرخواست جد ياتاقش نشسته بودو داشت رو يتو

 یشد، فقط پشت در م مونیهر بار پش یول نتشیصدبار تا دم در اتاق توماژ رفته بود ، تا بب خت،یهوا ر یب دلش

 ! کنه  ییخواست دوباره اونو هوا ی، دلش نم دیکشیبو م ستادویا

 ... دیله بفرمائب-

 ... نبود  یباز شد، ضربان قلبش باالرفت، از خدا خواست که اون باشه ول در

 ن؟یسالم خانم بردبار خوب-

 بود؟ يامر د،یممون توهان خان، بفرمائ-

 ؟ دهیاکتشاف به کجا رس نیا یبحث حقوق نمیخواستم بب یم-

 ...م کن یبنداشو آماده م يدم، تا آخر وقت ادار یدارم انجامش م-

 ... نیبد لیبهم تحو "امروز حتما شمیممنون م-

 ...باشه چشم -

 افتاده؟ یشما و توماژ اتفاق نیخانم بردبار، ب یراست-

 :انداختو گفت یکه صورتش رو پر کرده بود بهش نگاه یبا اخم باران

 فته؟یب ینه ، مگه قرار بود اتفاق-

 ی، پس چرا انکار م نیدونم دلداده ا یمن که م یول ،نیخاله و حاج صالحو مجاب کن نیشما دوتا بتون دیشا-

 ن؟یکن

 ... ستین یچیما ه نی، ب نیخودتون نگه دار يتون رو برا یتصورات ذهن "لطفا-

 ؟ نیایب نویر یباهم نم گهیتو خودش ، تازه د يپس چرا توماژ چند روز! نطوریکه ا-
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 ؟ نیپرس ی، بعدشم چرا از خودش نم میدیصالح د نطوریا دیشا-

 از خودش؟-

 ...خوب آره -

 ... دیکش یزبونش حرف ریاز ز شهینم "اون سر سخت خانم ، سرسخت، ابدا-

 باشم ؟ یتونم وراج خوب یمن م نیبعد چرا فکر کرد-

 ... نیخدا درو تخته رو خوب باهم جفت کرده ، خوش باش ،يتو از اونم بدتر ،یگ ینه راست م-

 ... ادیز یمرحمت عال-

 !گذره یم یشما چ نیفهمم ب یچموش من باالخره م يلوخانم کوچو یول-

 ...  نیتون رو بکن ی، سع نیآفر-

 ... يبا"فعال-

 ... به سالمت -

 یتونست اونو تحمل کنه، لعنت ینم "ها اصال ینبود، اما تازگ يحس قو نیا "بود، قبال زاریموجود ب نیا از

 ... نشست  زشیم ينثارش کردو رو

 

به دستو صورتش بزنه  ی، توهان رفتن که آب دنیسته بود که طناز و توهان از راه رسنش يسالن غذا خور يتو

 ...که اون نشسته بود نشست  يزیم يطناز رو یول

 ؟ چه خبرا؟ یخوب-

 ...  ستین يممنون، خبر-

 ؟ انی یکه واسه نهار نم ننیب یخودشون نم قیال نجارویا يغذا گهیتوماژ خان د نمیبب-

 ! دارمدونم ، خبر ن ینم-

 !آخه یستین میخوب يبابا ، دروغ گو يا -

 ؟ يدار یشما مشکل-

 ؟  ینه چه مشکل-

 ...خوام غذامو بخورم  یساکت شو م "پس لطفا-

 ؟ ير یخوب توچرا باهاش نم-
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 !  یدق نکن یجواب یموقع از ب هیموندم شما  نکهیواسه ا-

که چشمش  يداد یهم بهش م یحال هی یرفت یتو م گرم،یتو نگران من نباش، من جواب همه سواالمو م-

 ... نباشه  گهیدنبال کسه د

برام  یکالس خصوص هیباشه  ادتی ،یکن یسفارش م ينطوریکه ا ياستاد یلیتو حال دادن خ نکهیمثل ا-

 ... يبذار

 ! یسوپرمن الزم شهیهم يو نشون بد یکن ينقش باز يتو که خودت خوب بلد یول-

دارم  یتیخصوص نیهمچ هیدونستم  ینم "خودم اصال ،يکرد يادآورین که خوب ، ممنو یلیکه خ نی؟ ا"جدا-

 ! 

 ...  يتو نقشت غرق شد يادیباشه ،آخه ز ادشی دمینبا گهیآره د-

 هیبشه، پس  يکه خام تو افاده ا ستیهم توماژ از اون پسرا ن يری، بم گانیمنو ، خانم طناز خانم شا نیبب-

 ...  زنهیسنامت داره قرمز مشنا خیبه حال خودت بکن که تار يفکر

 يفکر کرد ،یکن یم يتو دائم کنارش لوند ی، وقت امیمن به چشم ب دمینبا گهی، خوب معلوم د یدختره عوض-

 ...منم مثل تو 

 ...  دیور صورتش سرخ شد و برق ازسرش پر هیکه  کردیشرمانه تموم م یکلمه ب هیجمله ش رو با  داشت

 ... يریمثل من اشتباه نگ یکیبمونه خودتو اصل و نصبت رو با  ادتی يزدم که تاعمر دار نویا-

باران اون  روزیچهره پ یکه ، اما همه دورش جمع شدنو نذاشتن به هدفش برسه، ول یبلند شد تا تالف طناز

 !بود یدنیلحظه د

 ... چشماش دور شد  يجاش بلند شدو نگاه نفرت زدشو بهش دوخت و بعدم از جلو از

 ...، منتظر عواقبش باش  شهیتموم م نجایا يازب نیفکر نکن ا-

 ... بود  دهیرو به تنش مال یهمه چ یدونست، پ یم نوینداد، خودش ا یجواب باران

 

 يحال شد و رو یزد گرفته بود ، ب یداشت با طناز حرف م یکه وقت یاومد تو اتاقش از شدت استرس یوقت

 ... شد  یو دوباره مشغول اون پرونده لعنت ادیال بتا سر ح دیکش یو طوالن قینفس عم هینشست،  شیصندل

 ...بود  دهیعامل براش رس ریفاکس از دفتر مد هیانداخت  ینگاه ستمشیصفحه س به

 ... کرد بازش
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در  ياخطار جد هیو به عنوان  شهیپرونده تون ثبت م يتو ستیرفتار ناشا نیبود ، نوشته بودن ا خیتوب برگه

 ...  شهینظرگرفته م

 ...تلخ  ي، ازاون خنده ها دیخند

روحم شاد  یلیاز اون س نقدریخوب ا یبازنده من شدم، ول شهیبود مثل هم یبپرسن اصل ماجرا چ نکهیبدون ا... 

 ...  ستیبرام مهم ن گهید خاتیتوب نیشد که ا

 توهان صداش زد یکه منش یرفت سمت نگهبان یاومد، داشت م رونیتموم شده بودو از اتاقش ب يکار ساعت

... 

 ...خانم بردبار توهان خان باهاتون کار دارن  -

 ...باشه ممنون  -

وا  يخود یکرد به خودش مسلط باشه و ب یسع نی، واسه هم گردهیدونست صد درصد موضوع به ظهر بر م یم

 ...نده 

 بود؟ يبا بنده امر -

 ...داخل  دیبفرمائ -

 ...اومد تو و درو هم بست  باران

 ... من درخدمتم  -

 د؟یفاکس به دستتون رس -

 ...دیبله رس -

 ...کارتون بچه گانه و دور از ادب بود یلیخ -

 ...دونم  یم -

 ؟ يکارو کرد نیا یدون یم نکهیبا وجود ا -

 ... "قایدق -

واسه منو توماژ درست  یشرکت هستنو اگه ناراحت بشن مشکل اصل نیا ياز سهام دارا شونیپدر ا یدون یم -

 ؟یدونست یهم م نویهان ؟ ا شهیم

 یم جشوینت دیکرده بود پس با نیاون توه! کرد ینم یدونستمم ، تو اصل ماجرا تفاوت یبه هر حال اگه م -

 ...دید
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 !گفت یم گهید زیچ هیاما اون  -

 یمن زل زده بودو از خراب بودنم م يبگه ؟ اون تو چشما قتویانسان باشرف حق هیمثل  نیپس انتظار داشت -

 فقط نگاهش کنم تا نطقش تموم بشه؟ نمویبش ینیزم بیمثل س ینتظار داشتگفت، بعد شما ا

 بود؟ یبحث سر چ -

صورتش نگاه کنه چه برسه به  يتو ستیحاضر ن یدونه اون حت ینم چارهیدختره ب... توماژ  شه،یمثل هم -

 !بخواد باهاش باشه  نکهیا

 ...گوشه لبش به خنده باز شد  توهان

 شه؟یدعواشون م تیخاص ین دخترا سر اون ب، پس همچنا نطوریکه ا -

 ... نیمراقب حرف زدنتون باش -

 !کنم  نیبه عشقتون توه دیدونستم نبا ینم... او  -

بزنه  یپشت سرش حرف یدم کس یتو اون مغز نداشتت فرو کن، فقط اجازه نم نویا ست،یاون عشق من ن -

 ...  نیهم

 نیسراون دعوا کن نیبار خواست نیا "داره ، فقط خواهشا ییاکشته مرده ه نیبراش خوشحالم که همچ "واقعا -

 ... نیریجنگ اشتباه نگ دونیکار و با م طیمح

 ...مونه  یم ادمیتون  هیتوص نیا "حتما -

 ... نیبر نیتون یحاال م -

 ...روز خوش  -

 !تر از قبل شونیداغون و پر یبا اعصاب یرفت ول رونیاونجا ب از

 

*** 

دونست  یخوب م نویا یبرگشته بود ول يکار به حالت عاد طیاجرا گذشته بودو درظاهر محاز اون م يروز چند

برد  یتوهان م یمنش ياز کارارو برا یکیداشت پرونده  یوقت یآرامش قبل از طوفان ، امروز صبح اتفاق نیکه ا

 ... دیاونو د

 !!!بودش  دهیعمر ند هی، نگاهش کرد ، انگار قد  دیلرز تنش

 ... سالم  -
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 ؟ یسالم خوب -

 ...ممنون  -

 ... کرد  لینگاهشو دزدو سرشو به عقب متما عیسر یلحظه خاص نگاهش کرد ول توماز

 ...جون دلتنگت شده  انیب -

 ...عادت کنه  دیبا -

 ...نگاه پر درد بهش انداخت  هی باران

 ؟  يندار ي، کار یباشه هر طور راحت -

 ...نه  -

 ؟!عادت کنه  دیکه با یچ یعنی، نامرد،  یسنگدل یلیخ... 

هم خوشحال بودن ، هم  ییجورا هیهمه  ستوین شهیبرگشت خونه به نظرش اومد جو خونه مثل هم یوقت اونروز

 !مضطرب 

 جون ؟ انیشده ب يخبر... يبه شاد شهیهم -

 ...شد  دیسرخو سف نویسرشو انداخت پائ نیروژ

 ...گذاشته  يآخر هفته قرار خواستگار يتوماژ تماس گرفته و برا ياز دوستا یکیآره مادر،  -

 

 

 شازده ؟ نیهست حاال ا ی؟ ک"جدا -

 ... یمورد مناسب "شناستش حتما یخوب اگه توماژ م یول دمش،یما که هنوز ند -

 نیکه روژ یواشکیبا چشمک  ینه ول ایباشه  انیزنن شا یکه راجع بهش حرف م يداشت ، پسر دیترد هنوز

 ... هم ذوق زده شد  یخان و کل انیبهش زد مطمئن شد حرف شا

 ؟ میکن کاریجون حاال چ انیب يوا -

 بدتر ازمن؟ يمادر، تو چرا حاال دستو پاتو گم کرد یچیه -

 ... کردن  يزیبرنامه ر یاون شب حساب يبرا دنویخند ییتا سه

به  يزیچ هی وهیزد که  یحرف م يتختش نشسته بودو داشت راجع به مراسم خواستگار يرو نیکنار روژ باران

 ...نداشت  دنیپرس يرو یول دیذهنش رس
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 ... گهیبگو د یبگ يخوا یم یبه من هان؟ چ یزن یزل م یه یچ -

 ...ایخود یب یش ینگات کرد؟ جو زده م قهیدو دق شهیبابا نم یچیه -

 ... نده ، حرف تو بزن  يباران منو باز -

 !هان  -

 ... گم بگو چه مرگته  یهانو درد م -

 اد؟ی یم يتم واسه مراسم خواستگارداداش -

 :کردو گفت یثیخنده خب نیروژ

 ...  یاز خوش ریحاال بم اد،ی یمعلوم که م شه؟ی؟ آخه عقل کل مگه بدون اون م نهیپس دردت ا -

 دمیپرس تیخاص یب يخوب زشته که اون نباشه من به خاطر تو اد؟یخوشم ب دیبا ی، واسه چ الیچه خوش خ -

... 

 ... ، خوشگل من  یاله اد،ی یم زمیعز ادی یم یدرسته، ول یگ یتو م یهر چ "اصال... آره  -

 ...  رنیکه قراره براش بگ یزن خلو چل نیننه مرده برسه با همچ انیخدا به داد اون شا ،یچندش روان -

 ...نداشت  شتریجواب ب هیبه سرو گردنش دادو مثل همه دخترا  يقر نیروژِ

 ...هم دلش بخواد  یلیخ -

 

رنگ برداشتو همون مدلمو هم باران انتخاب  يریدست کتو شلوار ش هی نی، روژ دیرفتن خر نیبعدش با روژ روز

اومد  یبلندشون م کویبود که به اندام بار یاسپرت "بایبود، کت شلوار خوش دوخت و تقر یتونیکرد اما رنگش ز

... 

 

*** 

کرد، عاشق شب بود، اما حاال  یون شب نگاه مکنار پنجره نشسته بودو به آسم یراحت یصندل يرو توماژ

 ...عاشقترم شده بود

حاج صالح بده،  انویخونه به ب نیاز ا یخواست آدرس یدلش نم یپکر بود، حت یتا چند رو حساب نجایاومد ا یوقت

ون گاهش یگاهو ب يبه بعد به رفتو آمدا نیرو بده و از ا یمجبور شد که نشون دیاونا رو د ياصرارا یوقت یول

 ...عادت کنه 
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واسه بار اول  یوقت انیکه ب يبا فکر انتخاب شده بود، جور کویش یحساب زیمبلش کرد، همه چ ییتنها خودش

 یغرق لذت شده ، حاال بماند که بعدش تا زمان يپسر نیهمچ هیذوق زده شدو از داشتن  یحساب دیاونجا رو د

 ...که اونجا بودن فقط بغض داشتو بغض 

که ! به شباش انقدر وابسته شده یک دیکه نفهم ییکرد ، روزا یگذشته فکر م يدو داشت به روزانشسته بو حاال

 ! شب باشه  شهیخواد هم یدلش م

 ...خودش آماده کرد يقهوه تلخ برا هیشدو  بلند

 دویشقهوه رو داغ سر ک! کرده دایدونست چرا حاال بهش انقدر عالقه پ یبود، اما نم زاریتلخ ب ياز مزه ها شهیهم

 ...بود ومدهیخمارش ن يهنوز خواب به چشما یشب گذشته بود، ول مهیانداخت، از ن ینگاه وارید يبه ساعت رو

 دیشد، با ینم دشیعا يزیاز اونجا نشتسنو غرق فکر شدن چ یشده بود ، ول يازش فرار يادیز ایکه تازگ یخواب

 ... دیتختش خز يدوش آب گرم گرفتو رو هی،  دیخواب یم

 !!!بود  دهیازش دزد الویخ یت اون همه آرامش و راحتراح چه

کردو  یدست شیرو لو نره خودش پ يزیچ يرو گفت، اونم برا يباهاش تماس گرفتو موضوع خواستگار انیب

 ...روش شناخت داره  "بوده و کامال مشیقد يگفت که از دوستا

 ...باشه  ایشما زودتر ب ما،یمادر پس منتظر -

 !نبود یطال خانوم يشه تو مراسم خواستگار یخوشگلم ، مگه م چشم مامان يبه رو -

 ...واسه دلت مادر  رمیبم -

فاصله  شتریهم باهاتون ب ابونیها، خوبِ حاال چند تا خ رهیگ یبازم دلم م گه،یمامان جان دوباره شروع نکن د -

 ... ندارم 

 ...ارزن، طاقت همونم برام سخت  هیبگو  -

 نجا،یموقع زن گرفتمو آوردمش ا هی،  يدیخدارو چه د شه،یم يکم کم برات عاد یولدونم قربونت برم،  یم -

 خواست ؟ ینم شتریدلت نوه ب شهیمگه هم

 ...  گستید زیچ هیتو بشم، بچه تو  يفدا -

 مامان هوژانو دختر عموم هم هستن ؟ یراست -

 !حال زن عموت بهتر شده  "آره مادر ، زنش برگشته ،ظاهرا -

 ! يچه شود با اون دوتا وروجک مراسم خواستگار يو شکر، واخوب خدار -
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 ... ارنیکه اونارو ن یبگ شهیکنم مادر ، خودمم دلم رضا نبود، اما نم کاریچ -

 ...ها  شهیکدورت م ینگ يزیموقع چ هی زم،ینه عز -

 ...گم  ینم يزیچشم، چ -

 ...حاال بخند  -

 !خواستشو اجابت نکنه شد  یجونش ازش خواسته بود، مگه م د،یخند انیب

 

   

 

اورکت بلند  هیاومد برفم داشته باشه،  یبود که به نظر م يطور هی یداشت حت يسرد بودو سوز بد یحساب هوا

کروات  هیبود انتخاب کردو  يشلوار خوش دوخت بلوز همرنگش که دود هیبودو با  دهیکه تازه هم خر یمشک

 ... هم زد  ی، طوس يدوود

 رشیبه خودش انداخت، داشت د ینگاه اجمال هیشده بود، عطرشم زدو  لیتکم ینکن اساسما هیدر حد  پشیت

 ... رفت  یزود م دیقول داده بود، پس با انیشد به ب یم

 !بودن  نجایدوباره ا يبرا دیکش یتو تنش، چقدر روحش پر م ختیحس گس ر هیکه زد  شویدر خونه پدر زنگ

... چشم به راهش بود ، بعدم حاج صالح  شهیاستقبالش اومد مادر هم يکه برا یکس نیوارد سالن شد اول یوقت

 ... ییرایکردو رفت سمت سالن پذ یباهاشون روبوس

 

توماژم باهاش مردونه  ،یکردو از نبودش ابراز ناراحت یبا هاش روبوس رونویب دیدو دیتوماژو شن يهم تا صدا ایبرد

 .. نهیدست دادو ازش خواست کنارش بش

 

 ما کجاست ؟  ییعروس طال نیپس ا -

 ... زمیعز يسالم داداش، خوش اومد -

 ! فرشته ها شده بود هیانداخت، چقدر تو اون لباس شب یبلند شدو به عشقش نگاه توماژ

کار  نیبلندش کرد و تو هوا چرخوندش ،با ا نیزم يضرب از رو هیاون گذاشتو  يپهلو يجلو و دستاشو رو رفت

 ... رو پر کردفضا نیروژِ يقهقهه ها يصدا
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 ...خونه  یاون شادوماد و بدون عروسش بفرست يخوا یم يطال خانم ، چطور يماه شد -

 ...گفت  یمعترض داداش دویخجالت کش شهیمثل هم نیروژ

 ... یخانوم يناز شد یلیگم، خ یمگه دروغ م -

 !!!ماه مردونه  هیالبته  يتو هم ماه شد ،یداداش یمرس -

 ... گذاشت  نیزم يژ اونو روتوما دویبازم خند نیروژ

 

 یلیخ "، قبال دیباالرفته بود، تو دلش به حالو روز خودش خند دیبودو ضربان قلبش شد دهیاونو شن يصدا باران

 ... رفت  یجلو م دیبا یول! رو نداره دنشیتاب د يها یدونست چرا تازگ یباهاش راحت بود ، اما نم

دوباره برادرش بود انداخت، بعد سرشو نرم سمت  دنیغرق لذت د که نیبه روژ ینگاه هیسمت سالنو اول  رفت

 ...توماژ برد 

 ینگاهشو حس کرد ، برگشتو به اون که مات نگاهش م ینیلحظه سنگ هیهنوز متوجهش نشد بود، اما تو  توماژ

 ...کرد چشم تو چشم شد 

 

 ... يسالم به خونه خوش اومد -

 

 ... ا حد ممکن با باران کم کرد رد شدو فاصله شو ت نیاز کنار روژ توماژ

 

 سالم، حالت چطوره ؟ -

 ! تونم باشم  یچطور م... 

 ؟ يممنون خوبم ، شما چطور -

 شیعسل يو شال همرنگش غرق شده بودو چشما یتونیاون که تو لباس ز يبه سرتا پا عینگاه سر هی توماژ

رو ازش گرفت  دنیامون دوباره د هیا نگاه بقکمِ براش ، ام یلیکه حس کرد خ عیبراق شده بود انداخت، انقدر سر

 ... 

 !!!  يچقدر خانم شد! نمتیبب یلباس نیتو همچ يروز هیکردم  یفکر نم... 

 ...  شمیمنم خوبم، دارم از تنها موندن تو اون خونه با تجربه تر م -
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 ...  هیگفتو رو کرد به بق نویا

 ...رده بودم هوس کتلک ک شیچند شب پ! شده  یچ یمامان اگه بدون -

 ... دنیقشنگش خند يهم از خنده ها هیانقدر که بق دیگفتو بلند خند نویا

چسبه با قاشق همش  یبهم نم گهید دمیکتلت ، منم د ریبود غ یهمه چ هیشب نهیچشمتون روز بد نب یول -

 ... دوتا نشون زدم کوفته با طعم کتلت خوردم  ریت هیخوب با  یول! کوفته نیزدم، شده بود ع

 ...خواست امشب جو خونه رو بهم بزنه  ینگفت دلش نم يزیبغض کردو مظلوم نگاهش کرد ، اما چ انیب

بودشون ، به خاطر  دهیوقت بود ند یلی، توماژ خ دنیبا اون دوتا زلزله از راه رس نیبعدم هوژان و بار قهیدق چند

بره ، خالصه  ییت نداشت بدون اونا جارفته بودن کرمانشاه ، هوژانم که عاد یمدت هی نیحال خراب مادر بار

 ... بود سرنزده بود  یچند وقت

 

داد و نگاهش افتاد بهش ، هوژانم مثل توماژ قد بلندو درشت اندام  یرفتو به هوژانم سالم نیاول سراغ بار بارانم

توش  یبرق احساس چیه یبود ول یاون رنگ يصالبت توماژو نداشت و برعکس توماژ، چشما "بود ، اما اصال

 ... نبود 

 نیع "قاینازو بامزه بودن ، خندش گرفت؛ آخه دق یلی، خ انیشد سمت سورانو ن دهیاز اون گرفتو کش نگاهشو

 ... کردن  یم ینیریشده بودنو خودش زونیکوآال از عموشون آو

 

و پر ؛ استرس همه وجودش ر ختیر هویدلش  نیروژ...مهمونا که زنگو زدن  دنینشسته بودنو منتظر رس همه

 ...کرده بود 

توماژ از استرسش کم شدو اول سمت اون اومد ،  دنیبه محض د انیهوژان واسه استقبال جلو رفتن ، شا توماژو

 ... گفتنو منتظر ورودشون شدن  يبه مهمونا خوش آمد

 ...انجام شدو باالخره سکوت همه جا رو گرفت  ییمعارفه و آشنا مراسم

 

شدن بودن  رفتهیمراسم پذ نیا يبرا نکهیاز ا "سر حال و ظاهرا یدنو حسابکم سنو سال بو انیمادرشا پدرو

 ...شد  ینم یهر کس بینص "خوانواده قطعا نیباالخره دختر گرفتن از ا! خوشحال بودن یحساب
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زده بودو  رهیکروات ت دویو بلوز سف رهیدست کتو شلوار ت هیکشوند ،  انینگاهشو آرووم به سمت شا نیروژ

 یباشه اما بازم فشن م یکرد مردونه و رسم یم یهم سع یبود که هر چ يجور افشیزده بود ، قموهاشم باال

با  انیداد که شا یادامه م شیعاشقش بود درست مثل امشب، داشت به کنجکاو نیبود که روژ يزیچ نیزدو ا

 ... تکون داد  يکرد و بعدم سر رشیغافلگ شیاون خنده نمک

 

 

، از حاج صالح خواست که اجازه بده اون دوتا باهم صحبت کنن،  انیپدر شا شده بود که يجد گهید صحبتا

 ... اونم هم قبول کرد 

شدن ،  انیحاج صالحم مشغول صحبت با پدرو مادر شا انویتر، ب یخصوص ياون دوتا رفتن واسه صحبتا یوقت

گرم شده بودو اونا رو هم  سرش یهم که با اون دوتا ورووجک حساب ایزدن، برد یحرف م ییدوتا نمیهوژانو بار

 ...آرووم کرده بود 

 ... وسط فقط توماژو باران تنها مونده بودن  نیا

 ... بود  یکنار باران که خال یاز جاش بلند شدو رفت سمت مبل توماژ

 

 بود؟ یک قهیشکل، سل هیکتو شلوار  نیانتخاب ا -

 

 يزیچ نیادش قائل بود حاضر شده بود همچخوانو يکه برا ینگاهش کرد، فقط به خاطر اون و احترام باران

 ... کرد  یم فیبهشم اومده بود و حاال توماژم داشت ازش تعر ییخدا یبپوشه ول

 

 ... من  -

 ... جلوه داره  شتریرنگش ب نیجفتش قشنگ، اما ا -

 نیریش يقندو تو دل باران آب کرد و باعث شد بازم اون حسا فیتعر نی، حاال ا ییاعتنا یمدت ب نهمهیا بعد

 ... بشه  یگذشته تو ذهنش تداع

 ؟  ییتنها یلیتو اون خونه خ -

 ... ارهیدرم ب ییتونه از تنها یسرگرم کننده هست که م يزایچ یلیتنها باشم، خ دیبا یچ ينه ، برا -
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خوب به هدف زده بود، باران  ینداشت ول قتیکه توماژ قصد داشت به باران القاء کنده در واقع حق يزیچ

 ... که اون خواسته بود برداشت کرد  يرشو اونطورمنظو

 ... اوهوم، پس برات خوشحالم  -

 ... ممنون  -

 

 ...نهیب یچشماش رو گرفته و همه جا رو تار م يپرده اشک رو هیحس کرد  باران

تونه خوش  یاون م! دست بکشه  اشیبشه و از همه خوش ایقراره تارك دن يخوب حق داره، پس فکر کرد... 

 ...شدن ندارم  ریلذت ببره، منم حق دلگ شیرونه و از زندگبگذ

غرق بشه اما ته دلش باور نداشت، توماژ  یتونه تو خوش یخودشو در ظاهر قانع کرد که اون م نکهیبا ا هرچند

 !!!باشه يمرد نیهمچ

 

*** 

فل سکوتو شکست باالخره ق انیدادن، اما شا یم حینشسته بودنو جفتشون سکوتو ترج نیتخت دونفره روژ يرو

 ... 

 ...  نیروژ -

بود که احساسش دست نخورده و  ییبند دلش پاره شد، ازاونا دیشن انیاسمشو با اون حرارت از زبون شا یوقت

 ...دیرس یگفت به اوج م یآماده انفجار بودو با هر کلمه که اون م

 ... بله  -

 ...بخشم  یو م رنبایرو داشتم،اما اشکال نداره، ا گهیکلمه د هیمن انتظار  -

 ...کرد یم ییرایخنده داشت ازش پذ هیبودو با  نیهنوز سرش پائ نیروژ

 ؟ ينبود یانقدر خجالت "قبال -

 ... فرق داشت "قبال -

 ؟ینگام کن يخوا ینم یعنی -

 !!!اون باشه  يبه چشما رهیاالن حاضر تا ابد فقط خ نیخبرنداشت روژ چارهینرم باال آورد، ب سرشو

 ...خوشگلن  یلیبودمش، خ دهیند قیدختر، تا حاال انقدر دق يدار یاهیس يچه چشما -
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 ...دوخت  گهید يجا هیدوباره گر گرفت و چشماشو به  نیروژ

 ...بنده دربست در خدمتم  یخوب خانوم -

 ... خودتو لوس نکن  -

 ...خودم  یخانوم نیروژ يخوبه، حاال شد نیاوهوم ا -

 ...وخت به نگاه منتظر اون کردو چشم د ياخم بامزه ا نیروژ

 ...حد با معرفت باشه  نیکردم برادرت تا ا یفکر نم ییخدا نیروژ یول -

 :با استفهام نگاهش کردو گفت نیروژ

 ؟ يدیرس جهینت نیبه ا يتو چطور یخوب اون که معلوم ،ول -

 ... کرد یماست مال يجور هیداده اوضاع رو  يبد یسوت دیکه فهم انیشا

 !بشه یجور راض چیکردم ه یفکر نم هیقض خوب بعد اون -

 ...  شیماهه مونده هنوز تا بشناس یلیداداشم خ -

 

 ...  رونیباز اومدن ب شیباهم تو اتاق حرف زدنو بعد با ن یساعت هی

 دیصالح رو کرد سمت دخترشو پرس حاج

 

 خوب خانم خانوما نظرتون ؟ -

 ... آقاجون  نیشما بگ یهرچ -

 ... بود  یمثل خودشون خونگرمن راض دید یم نکهینوادش خوشش اومده بودو از او خوا انیاز شا انمیب

به نظرم  شهیکه به من مربوط م ییتا اونجا یول ،يریبگ میخودت براش تصم دیشماستو با یدلم زندگ زیعز -

 ... حاصل بشه  يشتریتا شناخت ب نیمدت رفتو آمد داشته باش هی

 :ج صالحو گفتمحمود خان رو کرد به حا انیشا پدر

دوتا جوون راحت بتونن باهم در ارتباط  نیا نکهیامکان ا میکه مااز شما دار یخوب جناب منفرد با اون شناخت -

 نایا ستمین لی، البته ما هم خودمون ما دیمطلوب رس جهینت هیشه به  یصورتم نم نیا ریو در غ ستیباشن ن

خونده  نشونیب تیمحرم غهیص هی نیبد ازهخانم اج هیحاجبه رابطه شون ادامه بدن، پس اگه شما و  ينطوریهم

 ...بهتراز خودتون  یبشه و ک
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 :گفت انویرو کرد سمت ب! بود اما هنوز مطمئن نبود  یخوب شنهادیشد، پ ریصالح غافلگ حاج

 ؟  هیخانم نظر شما چ -

 ! نمیب ینم یمن مشکل -

 :صاف کردو گفت نشویس توماژ

خوب مراعات  ی، بتونن بهتر همو بشناسن، ول نیو اجازه بد دیبخون نشنونیهه بشش ما غهیص هیپدر به نظرم  -

 یعقدو دائم دنیاگه رس ی،ول چیکه ه دنیمدت به توافق نرس نیخان، اگه تو ا انیبه عهده شا گهید یهمه چ

 ...  میکن یم

 ... براشون بخونه  تیمحرم غهیص هینظر موافقت کردنو قرار شد حاج صالح  نیبا ا همه

 ... کرد  یاون فقط درك م نویخوشحال بود چون حال خراب روژ شتریوسط از همه ب نیا باران

که اون لحظه دم دست  ییزایانداختنو چ دیسف يسفره کوچولو هی نیبلند شدو با بار شتریشگون ب يبرا عیسر

 ... رد خوشحال ک نویشده بود و روژ یخوب زیو گلم که بود، چ ینیریش وهیبودو توش گذاشتن ، م

 :گفت انویرو کرد به ب ستیسرش قند بسابن بد ن يباشه که بتونن باال دمیتور سف هیاگه  دیبه نظرش رس باران

 ؟ نیندار دیجون تور سف انیب -

 ...کنه  یاز اون استفاده م شهیهم دیسفره ع يبرا نیهست، روژ ییدونه تو اتاق باال هیچرا مادر  -

که بال استفاده  ییها لهیوس نیب دیدرو باز کردو نگاهش چرخ... ه ها سمت پل دیحرف دو یشدو ب خوشحال

 ...زد رونیکردو از اتاق ب داشیاونجا گذاشته بودن ، خداروشکر زود پ

مال توماژ بودو حاال خودش تصاحبش کرده بود رد بشه  "که قبال یدر اون اتاق يخواست از جلو یم یوقت یول

 ...توجهش رو جلب کرد  ییصدا هی

 ستادهیباز کرد، توماژ کنار پنجره ا شتریدرو ب د،یشن ینداشتو فقط صدارو م يدیباز بود ، د مهیدر ن د،یکش كسر

 ... داشت بازش کنه  یبودوسع

 ... لعنت به من !  یاله رمیچقدر دلش واسه اتاقش تنگ شده بم... رفت پشت سرش ، بغضش گرفت  آرووم

 ... نگرده داد بر حیترج یحضورش رو حس کردول توماژ

 ... بازش نکردم  گهیبعد رفتن تو د -

 ...سکوت بود  جوابش

 درسته ؟  یکن یمجازاتم م يدار -
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 ... دینشن يزیچ بازم

 یتنش رو حس کرد، روحش پر م يکم شد که گرما ییرفت انقدر جلو که فاصلش از پشت با توماژ تا جا جلو

 ...هاش بکشه اما  هیرتنش رو به رعط ریدل س هیشونه اون بذاره و  يکه سرش رو رو دیکش

رو  فشیظر يشدو دستا کتریدست خودش نبود، از پشت بهش نزد گهید یکه مبادا پسش بزنه ول دیترس یم

 !!! دید یانگار داشت خواب م! کرده يکار نیشد باران همچ یشونه اون گذاشت، توماژ باورش نم يرو

 ! کشم  یم دونم مجازات کدوم اشتباهم رو دارم یمن هنوز نم -

 ...لرزون باران نگاه کرد يبرگشتو به چشما نباریا

 ! یدون ینم "واقعا -

 ... زدو سرشو کج کرد يپوزخند توماژ

 !رو بخونه يزیدونم چ یم دیروحم بع یب يبفهمه ، اون چشما ستیرو بلد ن يزیکه چ یدلسنگ ،یبدون دمینبا -

 ...  قیخوب ، دلش سوخته بود اونم عمزد اما  یبه قلب باران م شتریحرفاش ن نیبا ا داشت

 ؟  يد یعذابم م ي؟ چرا دار یلعنت یدون یم یآخه تو چ -

که نوك انگشتش مماس شد  يشد ، چشم تو چشم ، انگشت اشارش رو گرفت سمت باران طور کشینزد توماژ

 ...با قلب اون 

به خدا  ،يبد ادیرو به منم  یساحسا یب نیا شهیم! بتپه یکس يوقت برا چیخواد ه ینم یدلسنگ نیا یعنی -

 ... رمایگ یم ادیباشم، زود  یدم شاگرد خوب یقول م

 ...باز شد  یلباش به خنده تلخ باران

 !!!دل من کجا و دل تو کجا  ،یگ یآره تو راست م -

 :برجسته توماژ گذاشتو گفت يها نهیگفتو خودشم انگشت اشارش رو س نویا

 ...خودم باز کنم  يبرا یی،پس حق ندارم جا ناستیبهتر قیه التپه ک یم یکس نهیس يقلب ،تو نیا -

 ... بشه  ینبود که چشماشم بارون نیرفت، حاال وقت ا نیپائ نهیگفتو هق هق کنون اما تو س نویا

 هیکرد، چقدر اون نقطه سوزش داشت، منتظر  یکه باران دست گذاشته بود نگاه م ییبودو به جا ستادهیا توماژ

 ... دلش  شیآت يآب بود رو شهیبکشه ، اما اون هم شیرو باعشق اون به آت ایبود تا دناشاره از اون 

 يشد برا یکاش م یکردن، توماژو بارانم ، ول یخوشبخت يهمه براشون آرزو نیو روژ انیشدن شا محرم

 !!!آرزو رو بکنن نیخودشونم ا
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حاج صالح تونست  يبا کمکا دیگذشت، سع یاز رفتن توماژ م یرفتن ، دو ماه یاومدنو م یهم م یپ روزا

از ده ماه  شتریب دیبا یو مجازات عموم يفریاز لحاظ ک یرو که کرد بود به صاحبش برگردونه ، ول یاختالس

 ...حبس بچه هاش  یعنی نیموندو ا یحبس م يهم تو گهید

،  ارهیز الك خودشون در برو هم ا هیبق شدیاز حد شاد بودو مدام باعث م شیب تیو محرم ينامزد نیاز ا نیروژ

 ... حرفا بود نیتر از ا یباران الکش سنگ یول

برف  نیآخر ادیرفت که  یبرفا راه م يزد و رو رونیهم اومده بود، باران از خونه ب يادیسوز داشتو برف ز هوا

 ...تو دانشگاهش افتاد يباز

 نکهیاما با ا!نبودن  لشیطبق م ادمیبته زنبود، به جزء اون موقع ها که ال نیریاز گذشته براش ش يخاطره ا چیه

 ! بهتر بود  یحس یشد اما الاقل از ب ینم یهم تداع یخاص یلیاز فکر کردن بهش حس خ

 ... دیزد رو شن یراجع به شب چله حرف م انیکه داشت با ب نیشاد روژ يبرگشت خونه صدا یوقت

مامان  ده،یبرام خر ایچ شهیباورت نم یمامان ییواسه شب چله ، وا نجایا انی یگفته پنجشنبه م انیمامان شا -

 ...پارچه خوشگلم که از مکه آورده برام گذاشته کنار  هیجون 

 نشونت داد؟ انیخوده شا نارویا -

 ...خوب آره ، اما به اصرار من  -

 ... يریقراره کادو بگ یچ یندون نکهیمزش به ا! ستایپسره انگار حالش خوب ن -

 ...دوست دارم  ترشیب ينطوریاما من ا -

 ...به حرف اومد  نیکردو دوباره روژ يخنده ا انیب

نباشه  زیپسته هاش ر یها ، مثل پارسال گرهیب یدرستو حساب لیآج هیبه بابا بگو واسه اون شب  یمامان راست -

... 

 ...دیشد غم تو صداشو فهم یساکت شدو از همون جا هم م انیب

 خورد ؟  یواشکیپارسال همه پسته هارو  ادتهیدوست داشت ،  بچم چقدر پسته ره،یمادرت بم یاله -

 ... به قرآن  رهیگ یدلم م! ایدورت بگردم دوباره بغض نکن یمامان -
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 !نکرده بود  یزندگ ییتنهاست ، آخه اون تا حاال تنها یلیخ -

 ...ر بود اوضاع رقت با نیشد که مسبب ا یمتنفر م شتریاز خودشو پدرش ب دیشن یم شتریب یهرچ باران

 مستقل بشه  گهیکه خودش گفت دوست داره د يدیمامان جان د -

 ...خونه  نیماجراها نرفته بود، بچم معذب بود تو ا نیچرا قبل از ا یول دمیآره شن -

 ...ها  شهیناراحت م شتریب یاگه بره ، داداش ا،یحرفارو نزن نیباران ا يموقع جلو هیقربونت بشم  یمامان -

چطور معذب و چقدر الغر شذه و  نمیبینم یکن ینداره، فکر م یکه دلشو ندارم، اون دخترم گناهنه مادر من  -

فهمم، تازه  یرو م زایچ نیمن ا ست،یبراش مهم ن میبگ ستیکه ن ي، دختر رودار شهیمثل شمع داره آب م

انش رو نبخشه که وجد یب ينداره ، اما خدا اون بابا یگناه چارهیبمونه دختر ب میخودمون بهش اصرار کرد

 !!!اوضاع شده  نیا یباعثو بان

که اسمش پدر بود تو وجودش لحظه به  یاز کس ز،یحس نفرت انگ هیحس بد ،  هی شد،یداشت خفه م باران

 ...شدیم قتریلحظه داشت عم

 خدا؟؟؟ یآخه تا ک ،يشنو یصدامو نم ایمن باشه ، خدا يزیآبرو ر هیخواد فقط ما یم یآخه اون تاک... 

 بشیهوا غ یاومد ب یکرد که برگرده ، دلش نم یتوماژو التماس م شیرفت پ یم دیکرد، با یم يکار هی دیبا

 شتری، فقط ب نجایدونست با فرارو رفتن از ا یاونارو ناراحت کنه نداشت، چون م نیا شترازیب نکهیا يبزنه، رو

 ... ندازهیدردسر م ياونارو تو

بپرسه رو هم نداشت،  انیب ایاز حاج صالح  نکهیا ينه توماژ نداشت، رواز خو یبود که آدرس نجایمشکلش ا فقط

 ... بود  نیمونده روژ یتنها کس باق

 ...ورودش رو اعالم کرد  یالک يپا و اون پا کردوبعد با سرو صدا نیا یکمی

 ن؟یکن یم يزیبرنامه ر نیبازم دار ن،یسالم خسته نباش -

واسه شب چلش  یرو مجبور کرده هرچ چارهیب انیشا گه،یم یچ دهیپرور  نیا نیبب نیبش ایآره مادر جون ب -

 ... رو نشونش بده  دنیخر

 ...داره که اون به اتاقش اشاره کرد کاریچ دیبا سرپرس نمیروژ... زد  یچشمک نیبه روژ دویبلند خند باران

 ... میدخترونه بزن يحرفا یکمیتو اتاق  میما بر یمامان -

 ... ایبزن یادب یب يموقع حرفا هی نمینب ا،یح یاز دست تو دختر ب -

 خوبه ؟ میبکش اضتیتو اتاق ر میبر میخوا یدورت بگردم م یچشم مامان -
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 ..دخترش الاقل خوشحال دلش گرم شد  دید یم نکهیتکون دادو ازا يسر انیب

 شده باران ؟ يزیچ -

 ...اوهوم  -

 !؟یچ -

 ؟ ياری یازت بخوام نه نم یچ هی -

 ؟ باشه یتا چ -

 ؟ يد یآدرس از توماژ بهم م هیآدرس ،  هی -

 شد  مونیپش دیبارانو د يجد افهیق یبپرونه که وقت يزیچ هیابروهاشو دادباالو اومد نیروژ

 ! ندونه  یآخه گفته کس -

 ...باهاش حرف بزنم  دیبا ونه،ید ستمین یمن کس -

 ؟ يقاپ داداشمو بدزد يخوا یم -

 ...کنم  یخواهش م نیروژ -

 ...جنبه  ی؟ ب يریگ یشه بابا، چرا پاچه مبا -

 ...زود باش  سیبنو -

 ...کنما  یباران به خدا اگه بفهمه من آدرسو بهت دادم خودم خفت م -

 ...کنه  یم دمیچه تهد یمافنگ اد،یبرو کنار بذار باد ب -

 ... ت که برگرده خواس یرفتو ازش م یم دیبا"با حرص نگاهش کردو آدرسو براش نوشت ، باران واقعا نیروژ

 ... رد کنه و اونم قبول کرد  یبا همراه توهان تماس گرفتو ازش خواست فردارو براش مرخص شبم

 

 

   

 

قدم زد تا مغازه  ابونایتو خ یکمیشک کنه ،  یخواست کس یزد، نم رونیاز خونه ب شیزود طبق ساعت کار صبح

 ...ها تکو توك باز کردن 
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خودش خبرداشت  گهید نویجعبه شکالت مخصوص تلخ ا هیپسته خندان،با  د،یخواست خر یرو که م يزیچ اون

 ...دوست داره  یلیتوماژ خ

 ...افتاد نیروژ يالتماسا شبوید ادیداده بود،  نیکه روژ یسمت آدرس رفت

 

 ...ها کشهیباران توروخدا اگه بفهمه ، منو تو رو باهم م -

 ... يذار یچرا بهش محل نم یگفت یمگه تو نم کنم، زشیخوام سورپرا یجراتشو نداره، بعدشم م -

 ... ایدزد دویخودت کل یگ یانداخت م رتیاونجا گ یرفت...بر ذات بدت لعنت  يا -

 ...باشه بابا بچه ترسو،من از اولشم دزد بودم خودش خبر داره تو نگران نباش  -

 ...دیآرامش کامل خواببا  دویکش رونیب نیروژ يانگشتا نیازب دویبود کل یبه هر زحمت باالخره

 ستادیدر آپارتمان ا ي، جلو یبود ، راننده تاکس دهیخواست رو خر یهم که م ییزایداشتو چ دویآدرس و کل حاال

... 

 ... میدیخانم ، رس دیبفرمائ -

 ...ممنون  -

 

 ...شد  ادهیرو حساب کردو پ هیکرا

داشته باشه،  زایجور چ نینبود که نگهبانو از ا ییچهار طبقه بود و خدارو شکر از اون آپارتمانا کیساختمون ش هی

 ...انداختو داخل شد، بعدم با آسانسور رفت طبقه چهارم  یتو در اصل دوینبود، کل شتریکه ب دمیدوتا کل

درست  نجارویتوروخدا مثل تازه عروسا ا نیبب... دیتو خونش جوش يزیچ هیوارد شد  دویدسته درو کش یوقت

 ! زنه  یبرق م یهمه چ! کرده

 

پله  هیکه با  کیسالن کوچ هیبه همه جا کرد،  ینگاه اجمال هیخندش گرفت،  يکار زیتم نیتصور توماژ ح از

سبز تند که باعث  يبا طرحا دیآشپزخونه مدرن تمام سف هیکه بزرگترم بود جدا شده بود،  یکوتاه از سالن اصل

 یبیترک لمیوسا هیسبز خوشرنگ، بق يوسنابود با ک یچرم دیجلوه کنه، مبلمانم سف يادیشده اون قسمت خونه ز

 ...دورنگ بود  نیاز ا
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بود با  یورزش يمخصوص دستگاها شیکیتو سالن تموم شد رفت سروقت اتاقا، سه تا بود،  شیکنجکاو یوقت

به  يادیز جانیروش نوشته بودو ه یسیبه زبون انگل يدرشت نقره ا ينوشته ها يسر هیقرمز که  يواریکاغذ د

 ...یمشک دویرنگ سف بیباترک زدیاتاق کار م هیاز اتاقا هم شب گهید یکیاق داده بود، ات

اون تخت بزرگ  دنیاتاق خواب بود ، با د شمیبود درست مثل خودش ، آخر قیشده و دق يزیبرنامه ر یچ همه

وماژ خودشو با مطمئن شد ت گهید دیسبزو سف یشده بودو روتخت نیسبز براق تزئ يکه با کوسنا دیسف يا رهیدا

 ...نو عروس اشتباه گرفته  هی

 

 نیا... "ستمی، من تنها ن شهیم یهستن که باعث سرگرم زایچ یلیخ "...ختیتو وجودش ر يزیچ هی هوی بعد

 !!!بود ادشیجمله رو 

باشه  دهیتخت خواب نیا يبا توماژ رو "که ممکن قبال يآماده کرده، از تصوردختر یرو واسه کس نجایا یعنی...

 ...گونش برداره  يکرد اون قطره اشک سمجو از رو یزدو سع رونیندشش شد، از اتاق بچ

 

 شترازیپس حواستو بده به کارت، تو به اون ب یینجایا یکه واسه چ یدون یتو م... نگاه کرد نهیآ يخودش تو به

 ندهیآ یتون ی، تو نم یجدا کن شیخودتو از زندگ دیگذشتش ،با یکنه برگرده به زندگ يکار دیپس با یونیمد نایا

 ... یبا اون داشته باش يا

بارم شده  هیرو به صورت بزنه و الاقل واسه  یتفاوت ینقاب ب شهیکرد مثل هم ینثار خودش کردو سع یلعنت هی

 !نشون بده يقو "خودشو واقعا

 یاعتدوس یکینداشت ،  يکار "داد ، پس فعال یرو نشون م يزیفراتراز تم يزیجا برعکس تصورش چ همه

 ...انداخت یخونه نگاه واریکردو به درو د يو یخودشو مشغول ت

 

مورد عالقه اونو درست  يغذا دیوقتش بود، رفت سمت آشپزخونه ، با گهید چوندیدستش رو پ يرو یمچ ساعت

 ... کرد یم

 ...گرفت  خندش

 !فقط مرغ زنده نخورده که انقدر عاشقش ، فکر کنم تا حاال دهید ینوا چ یپرنده ب نیتو ا ستیمعلوم ن... 
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 یغذا رو م نیتوماژ ا یکه وقت ينه اونطور یدست به کار شد خودشم زرشک پلو با مرغ دوست داشت ول عیسر

 ...  شدیروانش شاد م دید

 

برنجو گذاشت واسه  نیخواست برنج تازه دم باشه ،واسه هم یگازش گذاشت ،دلش م يبا مخلفاتش رو مرغو

 ...باشه  کیردکه به اومدن توماژ ن یوقت

 يا شهیتمام ش زیم يرو دویچ گهیظرف د هیظرف برداشتو توشو پر از پسته کرد، شکالتارو هم تو هی بعدم

 ... گذاشت  ییرایپذ

 ...برنجو آماده کرد ، فقط مونده بود خودش بعدم

 

طرفم دلش  هیاز  یکردن خودشو درست کرده ول يلوند ایدل بردن از اون  ينداشت توماژ فکر کنه برا دوست

 ...  ادیخواست خوب به نظر ب یم

 حمیمل شیآرا هینداشت،  يزیبه چ يازیبا خودش آورده بود، موهاش هم که ن دیسف نیج هیتند با  یتاپ آب هی

 !!!نتونست مقاومت کنه  ره،یتوماژ دوش بگ زیم ينخواد با عطر رو نکهیکرد، اما در برابر ا

عقربه ساعت رو به  یبشه اما هرچ یحد دلتنگ کس نیکرد تا ا یکر نموقت ف چیقلبش باالرفته بود ، ه ضربان

 ...شد  یزده م جانیه شتریداد ب یرفتو اومدن توماژو نشون م یجلو م

 

 

 

خودم  یعنی! ادیکه کردم امشبو خونه ن يزیهمه برنامه ر نیخوبه حاال با ا...  دیها بلند بلند خند ونهیمثل د هوی

 ...زنم  یف مرتب مک هیبه افتخارشانس قشنگم 

 یبلند شدو رفت سمت آشپزخونه ، همه چ زد،یشور م يخواست خودشو سرحال نشون بده اما دلش بدجور یم

 ... يدر ورود کیمرتب و آماده بود ، برگشت تو سالنو رفت نزد

 

رش داشت بود، دلشو ومدهیهنوز ن یزد توماژ برگرده خونه ، گذشته بود ول یکه حدس م یربع از زمان هی کینزد

 ...شدکه  یم دیکم کم داشت ناام گهیگذشت د گمیربع د هیشد،  یم شتریب

 !!!من اومد  يخدا...کرد خکوبشیدر درجام يتو دیچرخش کل يصدا
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 یتوماژ وقت نکهیداشت از تصور ا... با خودش کلنجار رفته بودو حاال انگار نه انگار نهمهیگرفت،از صبح ا نفسش

از  اهیباالخره انقدر تعلل کرد تا در باز شدو دوتا چشم س دویرس یبه جنون م شهیم یلچه حا نهیب یم نجایاونو ا

 !غرق تعجب شد دنشید

 

 رهیو خ ستادهیا نجایا نکهیا یعنی! توهم زدم دیشا...شده بود، چند بار پلک زد اما  جیگ دید یکه م يزیاز چ توماژ

 ...نکرد يرییچشماش تغ يجلو ری، اما تصوپلک زد  گمیتونه باران باشه ؟ چند بار د یبه من شده م

 ...اومدو درو بست  جلوتر

 

 ؟  یکن یم کاریچ نجایتو ا -

 ... من ... من  -

 ...نداشت  یکرد، سوالو پرسش معن یم تیبود خودش براش کفا نجایا نکهینگفت، هم يزیچ توماژ

 ... يخوش اومد -

 ...ادی یبهش م یچقدر رنگ آب... کردینگاهش م رهیخ رهیخ هنوزم

 ...پاکت دستش بود ، گرفت سمت باران  هی

 مگه نه ؟ یو خرماست ، دوست داشت لیتوش نارگ -

 ...بگه  يزیچ هیکرد  یآب دهنشو قورت دادو سع باران

 ... آره ، هنوزم دوست دارم  -

 ...جون مهمونش کرد مهیلبخند ن هیشدو  کشینزد "کامال

 فتاده؟یکه ن یاتفاق! شهیباورم نم -

 ...، باهات کار داشتم  یچیه ، هن -

 ...امییخوب خداروشکر ، االن م نطور،یکه ا -

 ... ازش دورشد و رفت سمت اتاق خوابش توماژ

 ...خونه رو مرتب کنم کمی یگفت یدخترجون م!چه خوب  م،یامروز مهمون دار -

 توماژ؟ ي؟ تو وسواس دار نیمرتب تراز ا گهید -
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 ...خطرناکش  یلیمدل خ هیآره وسواس دارم اونم از ... بود  دهیباران نشن وقت بود اسمش رو از زبون یلیخ

 ...رونیاومد ب دیسف یشلوار ورزش شرتویت هیبعد با قهیدق چند

گاز افتاد گل  يرو يچشمش به ظرفا یکردو وقت زیآشنا اومد، مشامش رو ت يبو هیرفت سمت آشپرخونه ،  اول

 ...از گلش شکفت 

 

 !که  يشرمنده کرد دختر؟ يکرد کاریچ -

 قهوه ؟ اینکردم، حاال آب  يکار -

 ...خوام  یخوام، اما قهوه هم م یآب م -

 ...خواستن، باران خندش گرفت  یروباهم م یلوس شده بود که همه چ يپسر بچه ها نیا مثل

 ... ارمی یاالن برات م نیبرو بش -

 ... پر از تنقالت  زید به مکه چشمش افتا ییرایگفتو رفت سمت سالن پذ یمتعجب چشم توماژ

 ... شروع کرد به حرف زدن  يدهنشو همونطور يپسته برداشتو سه چهارتا شکالت درشتم انداخت تو چندتا

 عاشق پستم ؟ یدونست یاز کجا م -

 ... یباشه هست یخوردن یمخلص هرچ "خواد، تو کال یدونستن نم -

 من دلم ؟ یعنی...  ينامرد یلیخ -

 ...بالنسبت  -

 

 ... بودن  زیمدت فقط باهم درحال ست نیواسه کل کل کردن با سنجابش تنگ شده بود ، ا لشد

 ... ستادیآب روبروش ا وانیل هیبا دوتا فنجون قهوه و  باران

 

 ... دیبفرمائ -

 

که باران جلوش دوال شده بودو همه  ياونبار یرو جلوش گرفت، توماژ حواسش پ ینیدوالشد و س باران

 ...بود آدم میزیشرف عجب چ یب... زده بودرفت  دید شویزندگان

 ...  دیحرفشو خوردو سرشو خواروند، از خودش خجالت کش هیبق
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 ؟ يمحافظه کار شد نباریا هیچ -

 ...بسته لباس اشاره کرد  قهیگفتو به  نویا

 ...  ستاین يبد زیادب ، خجالتم چ یب -

 !جوره از خجالتت در اومده بودم بود که تا حاال همه نیا ری، اگه غ زمیدونم عز یم -

 ...گذاشت  زیرو م ینیشدو س ییرایپذ الیخ یحس کرد تموم تنش گر گرفته، ب باران

 ؟  يشد مونیشد پس ؟ پش یچ -

 ...ره توهم  یداره اون موقع کالهمون م یبرت م االتیموقع خ هیگفتم  -

 

 :کردو گفت يخنده مردونه ا توماژ

 

 ؟  نیکه منزل بنده رو منور کردشد  یچ یبگ يخوا یخوب نم -

 ... انداختو شروع کرد به من من کردن  ریسرشو ز باران

 گرسنمه ، شام آمادست؟ یلیمن خ ی،راست يولش کن ، به هر حال خوش اومد يحاال چه اصرار"اصال -

 ...بنازم روتو ، بابا تازه ساعت هفتم نشده  -

 میلطفتو تموم کن بکش بخور یپس قربونت حاال که پخت شم،ینم ریس رونیب يمن با غذا یدون یتو که م -

 ...موندم بینص یب نجایکشم که غذا اونجا آمادس بنده ا یدارم م یکه چه عذاب یدون یمنم راحت شه ،نم الیخ

 ...  یدونم که تو بد مخلص شکمت یهم خوب م یلیخ "چرا اتفاقا -

 

 

  

 !"اظاهر يد یجون م ي، دار ستین يباشه انگار چاره ا -

 ...آره به جون خودت  -

 ...بهش انداخت  يبلند شدو رفت تو آشپزخونه، توماژم پشت سرش راه افتاد، برگشتو نگاه غضب آلود باران

 به من؟ يدیچرا چسب -

 :بهش کردو گفت ینگاه مظلوم توماژ
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 ...خوام کمک کنم خوب  یمنم م -

 ...روآماده کردم ینمونده شازده، خودم همه چ يکار -

 ...باشم  نجایخواد ا یشه به هر حال دلم مبا -

 ...کرد یباال انداختو خنده تو دل يشونه ا باران

 !!!گاگول باشه که نفهمه دیبا یلیخواد ور دل اون باشم؟ خ یدلم م دیفهم یعنی... 

 کارکنم؟یخوب بانو بنده چ -

 ...مخلفاتش رو آماده کن  -

 کنم ؟ کاریچ -

 ... گهی؟زود باش د یکمک کن يخوا یم یگ یمگه نم -

 ؟يرو آماده کرد یهمه چ یمگه نگفت ما،یکرد یبابا عجب غلط يا -

 ...، تا باحواس جمع کارمو بکنم  یکن یاگه کمک نم رونیخوب پس برو ب -

 ...بده من بابا بده من  -

 ...گوجه رو هم کنارش  ارویگذاشتو خ زیم يشسته رو رو يظرف کاهو باران

 ...و ماستم هستا یترش م؟یخورشه حاال ساالد ن ینم -

 ...رفته باال یلیوزنت خ يبخور دیخورم، توهم نبا یبنده اگه ساالد نباشه که غذا نم ر،ینخ -

 ...گرم به وزنم اضافه نشده  هیخود نزن، االن ده سال  یحرف ب -

نه به وزنت  دمتیهم که من د یمدت نیانگار تو ا نمیب یکنم م یفکر م یوقت ایگی، راستم م یحاال هرچ -

 ...اضافه شده نه به عقلت  يزیچ

 ... گفتو اون زبون درازم فقط شونه شو باال انداخت  یمبهوت باران توماژ

 ... تا اومد اون ساالدو درست کنه انقد نق نق کردو غر به جونش زد که آخر دادش رو درآورد توماژ

پس فردا فکر کنم زن  ؟یدرست کن یتون یرو هم نم یساالد الک هیهان؟  يخور یم يپس تو به چه درد -

 ؟یبراش بکن يکار چیه ستیتو قرار ن یعنی! باشه  یاز صبح تاشب در بست فقط در خدمت جنابعال دیبا چارتیب

 ...قدم عقب رفت اما توماژ دستشو گرفت هیشد، باران  کشیخمارش رو به اون دوختو نزد طونویش يچشما توماژ

 یتو تصور بارانم نم "کرد که ابدا يدو بعدم دستشو آروو باال آوردو کاراون قفل ش يانگشتا نیب انگشتش

 ... دیگنج
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داغ پشت دستش گذاشتو بعدم دست انداخت دور شونه هاشو محکم  یبوسه کوتاه ول هیتب دارش  ياون لبا با

 ... بغلش کرد 

 یکینزد نهمهیفت از انفسش گر د،یشن یقشنگ قلبش رو خوب م يپر التهاب توماژ بودو صدا نهیس يرو سرش

 ...گردنش گذاشت  يبوسه کوتاهو داغ تو گود هیاومد بازم  نیو چشماشو بست ، سر توماژ پائ

 نیخودش از ا یول ست،یتو حال خودش ن نکهیا یعنیکنه  یسکوت کرده و مقاومت نم نکهیکه باران هم دیفهم

 ... دلش قلقلک شد  يادیز یکیحس نزد

 :تر آوردو گفت کیدوباره سرشو نزد...و چشماش زل زد بارانو گرفتو ت يها سرشونه

 ادی یکه ازدستم براش بر م یخونه بشه تنها کمک نیبخواد پرنسس ا ی،اگه کس یشکل نیمن ا يمدل کمکا -

 ...  نیهم

 ... خچالیراست رفت سمت در  هیکردو  شتریفاصله شو باهاش ب دیباران د يگفتو لرزش چشما نویا تا

 ؟ ارمیتا ب يکمو کسردار یچ گهید دیائخوب بانو بفرم -

 ...  میبر ایهست ب یهمه چ -

 کجا؟  -

 ت؟یسیمگه گرسنت ن -

 ؟ير یکجا م ي، دار گهید میخور یم جایخوب هم -

اون  دیفهم ی،اما توماژ که خوب م ارهیخودش ب يخواد به رو ینم یزنه ول یم جیمعلوم بود باران داره گ قشنگ

 ... هیمشکلش چ

 ...که گوشه آشپزخونه بود نشستنو توماژ ظرفش رو گرفت سمت باران  يهار نفره اچ زیم پشت

 پرش کن؟ "لطفا -

 ؟یکن یخودکش يخوا یم -

 ...کنه  ینم رمیمن اگه کلشو هم بخورم بازم س!  یکن یم یشوخ نا؟یبا ا -

 ؟ يخور ینم یلیپس تو خونه و شرکت که خ -

گفتم،  یکنه، تو هم چون از خودمون یهمه که رو نم يفش رو برامزخر يآخه دختر خوب آدم که همه اخالقا -

 ... یته بدن رمیدونه من قبل غذا م ینم نمیباور کن روژ

 ... گفتو خودش قهقهه زد  نویا
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 ... شهیداره برام رو م اتتیاز حسن یکی یکیدرد ،پسره شکمو ، خوب حاال جمعش کن اون دهنو که  -

 

 ... دیاز جاش مثل فنر پر ختویهوا ر یده بود که دلش بقاشق دوم رو به دهن نبر باران

 

 هو؟یشد  یچ -

 ...حاج صالح يبشه زشته جلو ری،د نیزنگ بزنم به روژ دیبا -

 ... ییای یم يزود یشخص دیخر یباشه بهش بگو رفت -

 ...توماژ ، پر رو  يمزه ا یب یلیخ -

 !گفتم؟ یبابا مگه چ يا -

 ...رو گرفت  نیبرداشتو شماره روژ شو یاز جاش بلند شدو گوش باران

 ...الو  -

 ؟؟ ییمرض ، هنوز اونجا -

 ...نگران نباش  "شما اصال...ممنون خوبم  یلیخ -

 شد؟ یگم چ یبه درك ، م يسرم خوبم نبود يفدا -

 ...  میخور یشام م میدار یچیه -

 دونم؟ یدونه من م یم -

 بهش بگم؟ يخوا یم ینه ، ول -

 ...شه  یم داشیاالن بابا هم پ گه،ید ایران زود باش ببا ینابود ش یاله -

 ... دیافتم، بگو رفته خر یراه م گهیساعت د میزنگ زدم ،ن نیواسه هم -

 ... ایایباشه ، زود ب -

 ...کرد يگفتو خنده مرموز نویا نیروژ

 چته باز تو؟ -

 ... فاتحت خونده باشه داره نکهیا يکه االن به جا يکرد کاریگم باران چ یم -

 ! ستین شعوری، مثل تو که ب یبندم، اون منطق یروز خودم اون فکت رو م هیباالخره  -

 ...کنم  یم نتیخونه خودم معا ياومد اداینه ز یول نیلحاظ ؟ خوش باش نیآهان پس از ا -
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 ...تماسو قطع کرد  نیآبدار نثارش کنه که روژ زیچ هیخواست  باران

 ...کرد  یقشاب دومو پر متوماژ داشت ب زیبرگشت سر م یوقت

 ؟ يشد خبر داد یچ -

 ...آره گفتم  -

 ؟ نجایا يای یدونست م یم نیروژ -

 از کجا اومد؟ دیلیدونست آدرسو ک یآخه عقل کل اگه نم -

 ... رسم  یجاسوس کوچولو ، به حسابش م يا -

 ... ایموقع به داداشم نگ هیگفت  یم یکرد ، ه یبنده خدا داشت سکته م -

 ؟یدم فروشم هستپس آ -

 ... گهیبهم گفت دزد ، تو هم بگو آدم فروش ، آب از سر من گذشته د نمیروِژ شبیآره ، د -

 ...زده از خودن توماژ نگاه کرد جانیهم خوردو به صورت ه گهیچند تا لقمه د باران

 جونم ؟ -

 !جونم، چه خوشگل گفت جونم... دلش پاره شد  بنده

 ...گم توماژ  یم -

 ...ت جونم گف دوباره

 ...خوام باهات حرف بزنم  یمن م -

 زم؟یعز یکن یم کاریچ يمگه االن دار -

 :گفت دویکش رونیدست توماژ ب ریشدو از ز یبشقاب سوم که داشت پر م باران

 ... يمختار یبترک یحاال بذار من حرفمو بزنم بعد خواست -

 ... یبگو بابا باشه، وحش -

 ...خونه  يبرگرد دیتو با -

 ... گرفتو ابرو شو باال داد  طنتیتوماژ رنگ ش هنگا

 دلت برام تنگ شده ؟  -

 ... یستی؟ به نظرمن بهترم که ن يدار یآخه تو دلتنگ -

 ... دیبلند بلند خند توماژ
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 !معلوم  "آره کامال -

 ...باش  يبارم که شده جد هیتوماژ واسه  نیبب -

 ...بگو  زمیهستم عز -

 ...خنده  ریزد ز یگفتو بازم پق نویا

 ...کنم  یتوماژ خواهش م -

 :نشستو گفت نهیآرووم گرفتو دست به س نینداشت واسه هم یرنگ شوخ "چشماش نگاه کرد اصال به

 ...دم ساکت بمونم  یمن قول م یخانوم دیبفرمائ -

ازت تونن رفتنت رو هضم کنن ،  ینم "شده، اصال یخال يادیتو خونه براشون جات ز ،يبرگرد دیتوماژ با -

 ...کنم  یخواهش م

 ... چونش گذاشتو سرشو جلوترآورد  ریدستاشو ز توماژ

دونم  ی، م يریحرف مردمو بگ يجلو یخواست یدونم م یمن راحت باشم ، م یخواست یدونم تو م یم نیبب -

 ... یمهمه ول یلیبرات خ زایچ نیا

 ...دیکوب زیم ينذاشت ادامه بده، دستشو مشت کردو رو توماژ

دل تنگم باشن، تازه اونا که  ستمیدونم نکن، بعدشم بچه که ن یدونم م یخود م یپس ب یدون ینم یچیتوه -

 نیتورو با ا دیمن باهاشون صحبت کردم، پس نبا! فهمم یشون نم نکارایا لیزنن ، دل یدارن مرتب بهم سرم

 ...کاراشون معذب کنن 

   

 

 یبا هم حرف م یوقت یگن، ول ینم يزیمن چ يرو يکدومشون جلو چیخدا شاهده ه ست،یحرفا ن نیبحث ا -

 نیمن از ا شیپرست یکه م ییبه همون خدا... ، به خاطر من  ی، اونم واسه چ شهیم ریزنن اشکشون سراز

،  یکن یم نیتوه ورمبه شع تمیبه شخص ي، اما دار يخوا یم مویدونم خوب یکشم ، م یدارم عذاب م تیوضع

سالها که تنها بودمو خودم همه کارامو کردم، فکر  نی، مثل تموم ا امیبر باز پس خودم  ییتونم تنها یمن م

 يبشه؟ به همون قرآن که قبولش دار یکنه که حاال با رفتنش پشتم خال تیبوده ازم حما یتا حاال کس يکرد

جات عذاب ن نیکنو منو از ا يپس مرد ،یکه فکرش رو بکن يزیاز چ شتریب یلیتنها بودم، خ شهیمن هم! نبوده

 ؟  یفهم یشدنو سر بار بودن رو ندارم ، ندارم م ریهمه تحق نیبده، من طاقت ا
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 يپنجره شدو با صدا کیبلند شدو پشتشو بهش کرد ، تا اشک حلقه شده تو چشماش رسواش نکنه ، نزد توماژ

 :کرد محکم باشه گفت یم یکه سع

 

 ...تونم  ینم -

بهتون بگم  نکهی، نذار بدون ا يبرگرد دی؟ تو با یکن کاریچ يخوا ی، مگه م یتون یخوبم م یتون یچرا م -

 ...بذارمو برم 

 ...و برگشت سمتش  دیغر توماژ

 ؟ مگه دست تو ؟ يبر ي؟ بذار یبکن یچه غلط يخوا یم -

سربار باشم خسته  نکهیخسته شدم ، از ا ایباز نیرم، از ا یدونستم دست شماست، معلوم که م ینم دیببخش -

 یدلم م ،یفهم یخوام بمونم بابا مگه زوره، دوست ندارم م یبهم ترحمم کنن خسته شدم، نم هنکیشدم، از ا

 ادیتنها بودن رو  دیکنم، من با یندگز رمویبگ میخواد خودم واسه خودم تصم یخواد تو خونه خودم باشم، دلم م

که تا حاال  يفکرشو کردرو ادامه داد؟  يباز نیشه ا یم یتا ک يفکرشو کرد ونهی؟ د یفهم یم نویا رمیبگ

، چون فقط به  گهید ي؟ نکرد يفکر کرد نای؟ هان به ا یبعدش چ یول ،يبود میحام ویکرد یمردونه گ "مثال

 هیزبر پا گذاشتو  رتشوی، که مبادا بگن توماژ خان منفرد غ تیمردونگ ربه فکر غرورت ، به فک ،یفکر خودت

دونم  ینم "که اصال یمن ،یکن یم یوسط قربان نیمنو ا يدارکه  یدون ینم یدخترو به امون خدا ول کرد، ول

 ! تو اون خونم یچ يبرا "واقعا

 ...تو مغزت فرو کن  ستادم،یمن تا تهش ا ،يندار يکار نیتو حق همچ ،يمحال بذارم بر -

 

 ... شد  کشیهق باران به آسمون بلند شدو رفت سمتشو نزد هق

 

، به جون  یرتیگم که با غ یم ،يگم که تو مرد یگم ، م یبه همه م زنم، به خدا یتوماژ من همه جا جار م -

 يبه رو یتفاوت نشون بدم، تا ک یکنمو خودمو ب ينقش باز یبذار برم، تا ک یگم، ول یقسم به همه م ایبرد

اقت ط گهیتوماژ به خدا د دمیبه خدا بر تم؟آرامشو از اون خونه هم گرف یکه با بودنم حت م،یادیکه ز ارمیخودم ن

 ... ادی یندارم ، از خودم بدم م
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خورد ، چشم تو  یکرد، هرم نفساش تو صورت اون م کیلباس توماژو گرفت صورتشو بهش نزد قهیجلو  رفت

 ...چشم شد باهاش 

 ...جمله رو انقدر با عجز گفت که توماژ نفسش گرفت  نیا بعد

 

 ...بکشنم  نیاز ا شتریتوماژ نذار ب -

تو گلو شو ، کم آوردنش رو همه رو  ریزجه ها شو، بغض نفس گ د،ید یشکستنش رو مداشت خرد شدنو  توماژ

 ...کرد یحس م

 ...اون يزانو زد، جلو پا نیزم ياومد و رو نیدستاش شل شد، آرووم آرووم پائ باران

 ...کنم  یبهت التماس م -

ز اون چقدر سخت، فقط ا يدونست دور یالتماس نکرده بود، آخه فقط خودش م یبه کس ينطوریحاال ا تا

دونست که  یشه زنده موند، فقط و فقطو خودش م یاون نباشه نم يکه نفسا ییدونست تو هوا یخودش م

 ... کرد تا برگرده  یم يکار هی دیبدون اون دووم آورد، پس با شهینم

خوددار، اما  یبود ول یشد، عصب رهیکه داغ شده بود خ شیعسل يبازوهاشو گرفت، بلندش کردو به چشما توماژ

 ...داد  یزد نجات م یکه توش دستو پا م یعذاب نیگفتو اون از ا یم دیبا

رفتنم به خاطر حرف  یکن یفکر م "تو واقعا! بگم یبه تمام معنا، آخه من به تو چ ونهید هی،  يا ونهیتو د -

 یعنی! هنوز  يچقدر بچه ا! تو  ی؟ چقدر ابله میمردونگ رتویخونم واسه اثبات غ ينگه داشتنت تو ایمردم بوده، 

 يزیرفتم اگه نموندم از خجالت بود ، از نبود چ گهمن ا ونهی؟ د يباورم نکرد یعنی ،يرفتنمو نمودنمو درك نکرد

که به قول تو دم از  یاز مرد نبودنم، من به خودم باختم باران، من نتونستم، من ،یباورش کن يدار یکه تو سع

،  دمیمدت بر هیکه از خواهرم واسه عاشق شدنش  یعامو خاص بود ، من شهره رتمیکه غ یزنم، من یم يمرد

 ...ناپاك نگاه کردم  هیخاطر ابراز عالقه به خواهر به چشم  هپسرو ب هیکه  یمن

 

 بازم ادامه داد یداد ، فکش منقبض شده بودو صورتش کبود، ول رونیپر صدا ب نفسشو
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که مهمون  یدم، من نتونستم حرمت نگه دارم، حرمت کسسقوط کر عیسر دیخودم که رس يباران ،اما پا -

داره ، هر وقت  یرومه، هر موقع که قدم بر م يخونم بود، شده بود ناموسم، نتونستم هر آن وهرلحظه که جلو

 یم ياون طور یوقت یپا رودمش گذاشت ، حت شهیشه و نم یم یکه وحش ییوقتا ایخنده  یزنه و م یحرف م

 نیا يکردم جلو ی، به خدا خواستم، سع یعنی، نبودم  ستمیتو دلم نلرزه، به خدا دله نکنم که دس يکار نمشیب

 ...کنم که نشد کاری،اما چ رمیحس رو بگ

 

 با عجز تموم حرفشو تموم کرد نباریبارانو محکم ترگرفتو تکونش دادو ا يبازوها

 

که بهت پناه  یچشمت رو کس یتون ی، م ی، ناموس پرست یرتی،با غ ي،مرد یعمر فکر کن هی نکهیا یدون یم -

که فکرش  یباش یاون ینتونست یسراب بوده، بفهم یهمه چ ینیرسه بب یعملش که م يپا ی، ول يآورده ببند

طاقت نداشتم، خودت  گهیکنه ؟ من فقط به خاطر خودم رفتم، خودم که د ی، چقدر داغونت م يکردیرو م

 یم يمثل من چطور یکیدادم  یموندمو نشونت م یم ختم،یر یرو به پات م ایموندمو دن یوگرنه م مینخواست

 ! دونم ی، اما چراشو نم ینذاشت یتونه با حرارت عشقش بسوزنتت، ول

 

 

   

 

شده  یخواست بشنوه، باورش نم یباران نم یعشق داغ، ول هیکرد، اعتراف به عشق ، اونم  یاعتراف م داشت

از روحش  یلیتالش کرده، خ یلیکرد عاشقش نشه،خ یسع یلیباشه، اوضاع بدتر شد، خ نیرفتن توماژ ا لیدل

نشد اونم که  ینکنه، ول روداشتنش  يگذاشت ا پرواز نکنه از قلبش که ملتهب نشه از جسمش که تمنا هیما

 !!!بود یچ نشونیباخت، پس فرق ب

 !نخواست که عاشق بشه و توماژ نتونست عاشق نشه  باران

 ...ذاشت همه تالشش نابود بشه، رفت سمت اتاقو آماده شد، توماژ اومد سمتش  یم دیتوماژ فاصله گرفت ، نبا از

 

  دیشدو پرس کیبهش نزد يلحن آزرده ا با
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 کجا؟ -

 ...رم  یدارم م -

 ...رسونمت  یم سایوا -

 

 یبود که انجام م یبودنو کل راه سکوت تنها فعل يآماده شد، جفتشون تو حال بد عی، توماژ سر ستادیحرف ا یب

 ...ادن د

شد برگرده ، اگه برنگرده  یکاش م! ارهیاون خونه و محله بشه روحش پرواز کنه و طاقت ن کینزد دیشا...

 ... شهیواسه همه م یسخت ییروزا

 ... تا خونه نمونده بود شتریب چیپ هیضربه رو زد ،  نیشدن، باران آخر یم کیداشتن نزد گهید

 ...کرد سمتش  رو

 

 نکهیا ای،  يگرد یبه اون خونه بر م ایرو گرفتم،  می، من تصم يشنو یکه از من م یحرف نیآخر نیتوماژ ا -

 ...باشه  نمونیمکالمه ب نیآخر نیدم ا یقول م

 

 یاون م یسع نیآخر نیشناختش که باورش شد ا یتلخ نگاهش کرد، انقدر صداش تحکم داشت ، انقدر م توماژ

 ...رفت  یخواست به هر بهانه هم که شده م ی، اون اگه م بکشتش ریتونست که به قلو زنج یتونه باشه، نم

 یحالو احواالتش چ نیپس با ا! شد مثل روز اول  یم یهمه چ! شدیخراب م یکه همه چ گشتیاگرم بر م اما

 دیگرفت شا ینم ياگرم حرفشو جد یتاب نشه ، ول یتونست دوباره کنار اون باشه و ب یم يچطور! کرد یکار م

 ...داد  یدستش ماز  شهیواسه هم

 

 ...حرفش بود  ریکردومنتظر تاث ینگاهش م رهیآخرو رد کردن، باران هنوز خ چیپ

 رهی،قلب باران هم ، دستش رفت سمت دستگ ستادیترمز کردو ا نیاما توماژ هنوز سکوت کرده بود، ماش دن،یرس

از  شهیهم يبرا ایذار همراه بردخونه شون ب يپاشو تو یاالن قبول نکنه ، وقت نیدونست اگه توماژ هم یدر ، م

 یرو م یمیتصم هیاز ته دل  یوقت ت،شناخ یبود، خودش رو م دارشید نیآخر نیا "ره، پس قطعا یاونجا م

 ... کرد  یاجراش م "گرفت، حتما
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 ... بشه  یخواست که توماژ راض یم نویاالن از خدا فقط ا نیهم واسه

رو  یواه دیام هیهنوز  دیشد، شا ادهیپ نهید، درو باز کردو با طمانش یم ادهیپ دینداشت، با يا دهیتعلل فا گهید

 !!!داد  یسنگفرش دلش جون م

 

هم  هی، به ثان نهیخمارو بب اهویس يبار اون چشما نیرو باال گرفت، تموم شد رفت، خواست واسه آخر سرش

 ...دینگاهشو دزد عیسر د،ینکش

 

 ...خداحافظ  -

 ...باران -

 . ..نگاهش کرد برگشتو

 ؟ ير یم "واقعا -

 ...رمیکه م یدون یم -

 !برگردم  دیشا -

 

باشه  زیتونست انقدر غمنگ یاون لحظه برنگشتن توماژ نم دیحس کرد دوباره خون تو رگاش برگشته ، شا باران

 ...تونست جفتشون رو نابود کنه  یرفتن خودش م یول

 

 ... ادیمونم، اما نه ز یمنتظر م -

 

 ... خونه  ياز ته دل از خداش کردو رفت تو يتشکر هیگرفت ، آرووم سرشو باال آوردو  گفتو ازش فاصله نویا

با اخمو تخم از خونه رفته بود  حویانقدر با عجله و بدون توض! رو گرفت  میتصم نیا هوی يچطور دینفهم توماژ

شکلش رو حل کنه، تونست م یم یبابا حاج شهیمثل هم دیاومد، اما شا یکه حاال برگشتنش مسخره به نظر م

 !کرد یکارو م نیبهتر بود از اولم هم دیزد،شایبا اون حرف م دیبا

اون از حسش  گهیکرد تا باران تا ابد مال خودش باشه ، حاال د یم يفکر هی دیکردو رفت، با ادیرو ز سرعتش

 !باشه  واردیام ندهیبه آ میتصم نیتونست با ا یزد ، پس م یم ادیبارانم که عشقو فر يخبرداشت، چشما
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 انویبده رفت سمت ب یحیتوض "مجبور نبود فعال رونویبا نامزدش رفته ب نیخونه خداروشکر روژ دیرس یوقت

 ...دیگونشو بوس

 ؟ یجون خوب انیب -

 میدیخر یم یگفت یبه ما م یخواست یم ی، خوب هر چ یداشت دیگفت خر نی؟ روژ یفدات شم مادر تو خوب -

... 

 ...برداشت اشتباه کنه  انیاخت که باند ریسرشو ز شرمنده

 ...خواد ینم زایچ نیاز ا نیباشه مادر بازم فرق نداره، مگه روژ -

 خوبه؟ دیدم دفعه بعد با خودتون برم خر یچشم قول م -

 بدم؟ یپدرو پسرو چ نیشه بعد من جواب ا یم تینکرده طور يخدا رونمیموقع ب هیآره دورت بگردم،  -

 دیرسکردو پ يخنده ا باران

 از مدرسه اومده؟ ایبرد -

 ...به خدا  یخونه، خدا حفظش کنه بچه ماه یآره داره درس م -

 ... نیشما لطف دار -

 ...ایگرفتو رفت تو اتاق برد انیاز ب نگاهشو

 گلم چطوره؟ یسالم ، داداش -

 ...اومد سمتشو محکم بغلش کرد ایبرد

 ...اتاقم تنگ شده خونه، دلم واسه  میگرد یبرم یخوبم ، چه خبرا؟ ک -

 ؟يکمو کسر دار يزیخواهر به فدات، چ -

 ...نه  -

دونست حاالوقت  ینم یحرفا بود، ول نیخوب تراز ا یلیتونست بگه، خ یم یاون بچه کباب شد، چ يبرا دلش

 بگه ، پس چه بهتر که حاال بگه و دیبعد فکر کرد باالخره که با!انهیبهش بگه  دیکه از زمان برگشت سع یمناسب

 ...رو تموم کنه  یهمه چ

 ا؟یبرد هیچ یدون یم -

 هوم ؟ -
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مدت اونجا باشه تا  هی دیبا یخداروشکر حل شده ول یبا مسئول پروندش صحبت کرده همه چ یحاج -

 ...تموم بشه  تشیمحکوم

 چقدر؟ "مثال -

 ... گهیماه د 10کمتر از  -

 ...از تعجب باال رفت  ایبرد يابروها

خواد عکس مامانو بذارم جلوم  یمن دلم م م؟یینجایا دمیع یبگ يخوا یم! گهیه سال دش یم یعنی! ماه؟ 10 -

 ... لیموقع سال تحو

 یم هیکدوم قبر گر يبرا!  یدرد من از چ یفهم یتو چه م...دیسرشو بوس دویکش نهیس يرو تو ایسر برد باران

دل  يبرا رمیبم...  یباش ادشیبه  ینداره که حت نویا اقتیاون زن ل ست،یتوش ن يمرده ا یکه حت یکن

 ... زمیعز کتیکوچ

 ...بکنه  یصحبت هیتونه بازم باهاشون  یخوام اگه م یم یاما از حاج ست،ین "فعال يچاره ا -

 

 ...بهش انداختو سرشو مشغول درس خوندن کرد ينگاه قدرشناسانه ا هی ایبرد

کرد  یحرفاو اعترافات توماژ بود که دعا م یبه تخت خوابش پناه برد ، تمام فکرو ذهنش پ یاون شب وقت باران

 یکرد اما هرچ یخواست و قلبش بر عکس اونو طلب م یعقلش م نویاما ا فته،ینباشه و زود از سرش ب یواقع

 ...برگشته بود  يحد هیتا  شیبود روح

 !نبود يخبر "فعال برداره اما يلجباز نیدست از ا ادویمدام چشم به در بود تا ب د،یسر کار بازم توماژو ند فردا

حوصله برگشت خونه، اون  یبعد از ظهرم بازم ب رکردویس تیسکوئیواسه نهارم نرفتو خودشو با ب یروز حت اون

بد عذابش  ییاون نبود تنها یکالفه کرده بود، چون وقت یموضوع بارانو حساب نیبودو ا رونیبازم ب نیشب روژ

 ...داد  یم

 

*** 

 ...تلفن اتاقش زنگ خوردصبح بود که  10 يکاینزد ساعت

 ...دیبله بفرمائ -

 ...اتاق جلسه  دیبر "خانم بردبار لطفا -
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 افتاده ؟ یاتفاق -

 ... ادی یم یجلسه معمول هیباشه به نظر  يزیخوب فکر نکنم چ ینگفتن ول يزیبه من چ -

 ...مرتب کردو رفت سمت اتاق جلسه  زشویگفتو م يا باشه

 یقینفس عم هینبود،  ی، پس مشکل دنیخند یتوجهش رو جلب کرد ، داشتن ماومد  یکه از اونجا م ییصداها

 ...وارد شد  دویکش

 

 دویملوس که امروز با اون بلوز اسپرت سف یشیطناز،آخر سرم اون پ یتوهان ، حت گان،یبودن، دکتر شا همه

 نیالم داد، بارانم همکردو با سر س یشده بود، نگاهش بهش افتاد ، توماژ خنده آرووم گریج یحساب رهیت نیج

 ...کرد یبلند به جمع سالم يکارو کردو بعد با صدا

 ...داد  حینشستن و موضوع جلسه رو توهان توض زیپشت م همه

رفت  یهم م يتو شتریتوماژ ب يداد اخما یم حیتوض شتریب یشد به سفرشون به مصر ، توهان هرچ یم مربوط

به  یوسط راض نیا یکیواضح بود ! دونست کجا یهنوز نم یوللنگه  یکار م يجا هیبود که  دهی، توماژ فهم

 هیباران تا  یشده بودو حت رفعکه خبر داشت همه مسائل  ییچون تا اونجا ست،ین شیاحتمال قاتیسفرو تحق نیا

 ...رو هم انجام بده  شیبکنه و مقدمات ادار ییکارا ودیموفق شده  یهم از لحاظ بحث حقوق يحد

 !!!داشته باشن  تیرضا دیاالخره همه باب ست،ین یباشه حرف -

 پسرم ؟ هیمنظورت چ -

هم  یداخل کیکوچ يسفرا يبرا یکنه، حت یکه توهان داره مطرح م یمشکالت نیا ستم،یدکتر ، من بچه ن -

 ...دمیشرکت رو ببن نیدر ا دیبا میبهش فکر کن میمحتمل ، پس اگه بخوا

به عالوه  ،یمشکل معمول هیگه فراتر از  یان جان مکه توه يزیکنم چ یمن فکر م یحق باشماست ول -

 ... میکرد یکه تصورش رو م يزیانجام دادن سه برابر چ یمال يکه بچه ها يبرآورد نهیهز

 ... طنازو باران سکوت کرده بودن  شتریوسط ب نیدادو ا یم حیمتقاعد نشدو هنوز داشت توض توماژ
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طرح  نیا يرو "که مجددا دنیرس جهینت نیتنو آخرم به اتموم شدو صورت جلسه رو نوش "بایتقر جلسه

 ..رو بکنن یقطع يریگ جهینت يجلسه بعد هیفکر کننو دوباره تو  يشنهادیپ

اومدن همه رفتن سمت سالن غذا  رونیاز اتاق جلسه ب نکهیبودبعد ا دهینهار طول کش کیتا نزد صبحتاشون

 ...توماژم اومد  نباریا ،يخور

 ...باران شد  کیفتو نزدگل از گلش شک طناز

 

 خوان افتخار بدن نهارشونو کنار ما بخورن؟ یخوشحال ، م یلیشازده امروز خ نیا -

 ... نگفت  يزیباال انداختو چ يشونه ا باران

 پشیت یول دمیبود که اون خانم خوشگله رو سوار پرادوش کرده بود، صورتش رو که ند روزیخاطر د هی دمیشا -

 !یزد چه مال یداد م

 ...آورد  یکم م دینبا یتو قلب باران سوخت ول يزیچ هی

 ...نشوند گوشه لبش  ثیخنده خب هیکرد سمتشو چشم تو چشم شد باهاش و  رو

 !من بودم؟ يدینفهم یعنی -

 ...ابروشو باالداد  يتا هی دویواضح لرز طناز

 !؟ يتو بود -

 ست؟یحرفا ن نیاون اهل ا يدیخوشبختانه بله ، هنوز نفهم -

اگرم وا بده حق  چارهیب یزونیاز شرکتم همش بهش آو رونیحق داشتم بگم اوضاعت خراب ، تو ب يدیپس د -

 ...داره 

 ...داد لشیتحو گهیخنده مسخره د هیدستاشو تو هم قفل کردو  باران

 کنم ؟ یم یمن االن چند وقت دارم با اون زندگ یدونست یباور کنم تو نم یعنیطناز  -

بود از  کیحرف نزد نیا دنیبودن که طناز باشن ستادهیا يشد به سالن غذا خور یم یمنتهکه  يپله ها يوسطا

 ... هنوز تو بهت بود  یاومد ول نیبود که دستشو به نرده ها گرفتو آرووم پائ ییهوش بره ، فقط خدا

 تونم بپرسم به چه مناسبت؟ یبعد اگه اشکال نداره م -

 :به قپ قپ انداختو گفت يبادنگاهش کرد و  رهیخ رهیخ نباریا باران

 ...گم  یبهت م ایاون دن ينر یاز زور فضول نکهیبدم اما واسه ا حیتوض نمیب ینم یلیهرچند دل -
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 ...متعجب همه حواسش رو داد به اون  طناز

 ! يفرض کن به مناسبت نامزد -

 

انگار از زور هنگ  ارهچیب یسوال داشت،ول یبس يسره پا بود جا دویکش یاون لحظه طناز هنوز نفس م یعنی

 ...تونست جم بخوره  یکردن نم

 ... به باران زد  شخندیبعدش به خودش اومدو به ر یول

 

 ... ینیهه ، مگه توخواب بب -

 ... ینیب یم يخودت دار تیتو واقع زمیحاال که عز -

 ...و همچنان زندش بذاره  نهیتونست اونو بب یطناز از حرص جفت شده بودو نم يدندونا

 ...واجب شد  گهیگفتن به توماژ خان د کیپس تبر!  نطوریاوهوم که ا -

روزش  ارهیسر در ن یانگار تا از همه چ ش،یریخوردما ، دختر س...عجب ...به شکر خوردن افتاد  "کامال باران

 ...خواد خفش کنم  یشه ؛ اه دلم م یشب نم

 یچون ، فقط بهت م دسیفا یب یبگ کمیه ، تبربا خبر نش یکس "فعال میما قرار گذاشت ی، ول یلیهر طور ما -

 ...خنده 

 !تو کجا و اون کجا چارهیهمش حرف مفت، آخه ب يدیپس د -

 ... میکه خودمو خودش ازش باخبر يزیمهم چ ست،یبرام باورکردنو باور نکردن تو مهم ن -

 ... نشست  گهید زیم هیبه اون انداختو روشو ازش گرفتو سر  ينگاه چندش آور طناز

شدو اون  یشون از اون بحث روحش شاد م یکیاونا بود که هر بار  یبحث طوالن یتمام مدت حواسش پ توماز

زدو  نیریلبخند ش هیبارانِ که آخر سر برندس  شهیمثل هم دید نکهیا ی،ول دیخواب یمثل بادکنک م سشیف یکی

 ... خودشو مشغول خوردن غذا کرد

 

 لشیگرفت تا وسا توریبه تنش دادو نگاهشو از مان ید، باران کشو قوسدا یوقت رفتن رو نشون م يوارید ساعت

 !متعجبش کرد شیرو جمع کنه که آالرم گوش

 ...باهات حرف دارم  میباهم بر ایب... رو باز کرد، از توماژ بود، نوشته بود  امیپ جعبه
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 ...آماده رفتن شد  عیرو بست و بعد سر نباکسشیکردو ا یقشنگ خنده

 یب يتوماژ برداشته بودن که صدا نیسمت ماش یچند قدم د،یبود که توماژ رس ستادهیمنتظر ا یندر نگهبا دم

 ...مزه طناز بلند شد

 

 ن؟یریم نیدار -

 ... بست  خیاون ، خون تو تنش  ثیچهره خب دنیبرگشتنو باران با د جفتشون

 :گفت دویکش قینفس عم هی توماژ

 ؟ نیداشت يبله ، کار -

 !! ی، ولکه نه یکار خاص -

 

 "اوضاع خراب و حتما دیبه باران، فهم دیخورد نگاهشو دوخت به باران، توماژم رد نگاهش رو گرفتو رس حرفشو

 !کنه ینگاش م یمدل نیموش مرده شده و طنازم ا نطوریداده که ا یسوت هیباران 

 نیتر از ا یمیه ها صمکردم با بچ یدلتون اومد ؟فکر م يبگم، چطور کیخواستم قبل رفتنتون بهتون تبر یم -

 ... نیحرف باش

 ! بشنوه  کیتبر دیبا يزیبود بابت چه چ دهیهنوز نفهم دویبارانو طناز چرخ نیمتعجب نگاهش ب توماژ

 :تکون دادو گفت يسر طناز

 ... گفت  ویباران جون همه چ ن؟یانکار کن نیخوا یهنوزم م -

 !باران  -

صداشو  يتو ختیبلد بود ،ر تیمظلوم یصت استفاده کرده هرچفر نیتوماژ پرسش گر بود و باران از ا يصدا

 :نگاهش و بعدم آرووم گفت

چون باهم  گمیپرسه چرا، م یبوده، مجبور شدم بگم من بودم، بعد م نتیتو ماش روزیدختره د هیداده  ریآخه گ -

 ... میگفتم که نامزد کرد گهیبه چه مناسبت منم د گهیبازم م م،یکن یم یزندگ

 

 ی، ول یدهن لق نیمتاسفه بابت ا یعنیانداخت که  ریسرشو ز دیبهتو تو صورت جفتشون د نکهیتو بعد اگف نویا

 !تونه باشه یم یتاسفش بابت چ یدونست علت اصل یفقط خدا م
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باعث شده تا  يزیچ هیمدت شناخته بودش که بفهمه  نیبه باران انداخت ، انقدر تو ا عینگاه سر هی توماژ

نگاه خاص  هیرو کرد بهشو همراه با  نیبود واسه هم نمیریکه تازه براش ش یبگه، دروغرو  یدروغ نیهمچ

 :طلبکار گفت

 

 ؟  يریخودت رو بگ يجلو ینتونست! بابا از دست شما دخترا  يا! باران  -

 ... دیببخش -

 نیاز ا یسک میخوا ینم "خوب ما فعال ی، ول میهست نامزد کرد یآره طناز خانم حق با باران ، چند وقت -

مجبور شده بگه،  گهین،دیاز همه تو شرکت باهم در ارتباط هست شتریچون باران وشما ب دیموضوع باخبر بشه، شا

 ...با خبر نشه  هیقض نیاز ا يا گهیکنم کس د یازتون خواهش م یول

 

 :باال انداختو گفت يشونه ا طناز

 

 ! به من نداره یبگم ؟ ربط دیبا گم،چراینم يزیمعلوم که چ -

 یدرز کنه از چشم شما م ییاگه جا نیدون یموضوع رو م نیبه هر حال چون شما فقط ا یممنون،ول یلیخ -

 ... مینیب

ازشون دور  عیباهاشون کردو سر يسر سر یخداحافظ هیکرد  یوجودش رو پر م یکه داشت احساس خفگ طناز

ده و تو صورت توماژ که حاال متعجب ، شد برگر یروش نم ینداشت ، حت یفیتعر ادیبارانم ز تیوضع یشد ، ول

 ...نگاه کنه  حشیمنتظر توض

 ... گهید میبهم ؟ بر یزل بزن یسیوا يطور نیقراره هم یتا ک! گهیاه بسه د -

 ! بودم دهیتو ند ییتو عمرم آدم به پر رو یعنی -

 ... فتیمشکلت هم حل شد ، پس راه ب نیخوب خدارو شکر ا -

 ...و خواروندو دنبالش راه افتاد کردو پشت سرش يا توماژخنده
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تو دلش خدا  یشد ، ول رونیشدنو راه افتادن باران روشو کرداون طرفو مشغول نگاه کردن ب نیسوار ماش یوقت

 چیسوال و پرسش بشه و اونو به حال خودش بذاره چون واسه اون حرف مسخره ه الیخ یکرد توماژ ب یخدا م

 ...نداشت  یحیتوض

 !!!گفته ها  کیخونه خاله اول همه زنگ زده و تبر می؟االن برس یبگ يزیچ يخوا ینم زیخوب نامزد عز -

... حق با توماژ ... زد یم يحرف مسخره ا نیهمچ هی دینبا!کرد، چقدر بچگونه عمل کرده بود خیتن باران  تموم

 ... خدا دوباره گند زدم  يفهمن ، ا یگه و بعدم همه م یاالن طناز به توهان م

 باران ؟!  يواسه گفتن ندار یحرف!  یبگ ی؟ خوب چ یگینم یچیه -

 هان؟ -

 یکه به ملت بگ يبود نیتو کف ا یلیخ نمیهان گفتنو نتونستم از سرتو بندازم، بب نیمن مردمو ا یعنی -

 آره ؟  مینامزد

 

نون ،  فیح گهیگه د یخوب راست م! ...گه با خودش یداره م یچ نیا! ... از تعجب ابروهاش باالرفت باران

 ...که ذهنش منحرف  نمیبکنه؟ ا نیا ریغ يا گهیفکر د هیاالن  یپس توقع داشت

 ...برگ برندش افتاد ادی هویموضوع رو رفعو رجوع کنه که  نیا يطور هیدادکه  یجون م داشت

 

 حیوضکه ت یچونیپ یم يتو شده بود؟ هان ؟ دار نیسوار ماش روزیبود د یک يریکبیاون دختره ا نمیبب "اصال -

 آره؟ يند

 بدم؟ حیتوض دیبا "االن واقعا یعنی -

 ! يبد حیتوض دیچرا با "واقعا ،یگ یراست م گهینه د...شد بهش  رهیبا دهن باز خ باران

 ... بدم  حیتوض دیدرست حق با تو، با میخوب البته ، االن که نامزد -

 ...لبش  ينشوند رو ثیخنده خب هیگفتو  نویا

 بود ؟ یگم اون دختره ک یم اریدر ن يمسخره باز -

 ي، مادرش چند روز مارستانیب رفتیداشت م ،يدیشن ادی، اسمشو ز یرحمان یدختر دوست بابا ، دختر حاج -

 ! دیاز کجا د هویشده ، فقط موندم اون موزمار طناز ما رو  ضیهست مر

 ...مونه  یوقت ماه پشت ابر نم چیکه ه ییاز اونجا -
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 ...خونه از خود بابا بپرس  یرفت "بود، اصال یرحمان یهنوز؟ به خدا دختر حاج يبابا ، باور نکرد يا -

 ...نداره  یمن باورکنم هان؟ به من ربط يحاال چرا اصرار دار "اصال -

 ؟  میکن سیچطور راستو ر يرو که زد يگند نیول کن، بگو ا نارویروتو برم باران ، حاال ا -

 ... بکن يخوا یم يبه من چه، خودت هرکار -

 ...حرف تو دهن مردم نذار  يخود یب يندار دنینقشه کش يدختره لوس به درد نخور، پس تو که عرضه  -

 

 یموضوعو واسه چزوندن طناز انتخاب کرد بود کل نیباران ا نکهیاز ا ییجورا هینبود، تازه  یعصب "اصال توماژ

 !دیفهم یم دیاران نباکه ب نویا یول!بود دیجد يماجرا هیشروع  نیا دیهم ذوق داشت، شا

 :مظلوم گفت  نباریبه سکوت گذشت ،اما باران به حرف اومدو رو کرد بهشو ا شیکمیراه  هی تو

 

 م؟یباهم بر ایب یگفت یداشت کارمیحاال چ -

 ...وقتا  نطوریشه ا یصدات قشنگ م یلی، خ یهم بکن ییمظلوم نما یتون یرفته بود تو م ادمیبه کل  -

گاه توماژ عادت نداشتو خجالت زده  یگاهو ب يها فیانداخت، هنوز به تعر ریدو سرشو زرنگ به رنگ ش باران

 شد  یم

 ...گردم  یخواستم بگم ، به حرفات فکر کردم ، بر م یم -

 چشماش برق زد  دویذوق زده دستاشو بهم کوب باران

 توماژ ؟بگو جون باران ؟ یگ یراست م -

 ...توماژ تو هم رفت  ياخما

 ...جونت رو قسم نده وقت  چیه -

 ...توماژ دوختو ضربان قلبش از طرز نگاه اون باال رفت  ينگاه ذوق زدشو به چشما باران

 

 

 مویر یاز اول هفته بازم باهم م ادینگران نباش، احتمال ز یبابا صحبت کنم ، ول دیخوام برگردم خونه ، با یم -

 ...  امی یم

 ...  یکن یم یکار خوب -
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 ...خواست فکر کرد  یکه از حاج صالح م يزیسکوت کردو به عاقبت چ ریآخر مستا  گهید توماژ

قربون صدقه در  انیبه پا شد، ب ي، همه جا ولوه ا دنیخونه و اهل خونه توماژو همراه باران د دنیرس یوقت

سال که انگار صد  يطور د،یپرس یاز حالشو م یکردو حاج صالحم ه یم غیج غیمدام ج نمیرفتو روژ یدونش م

 !خبر بودن یاز هم ب

نداشت، اومدن  ادی "بود، اصال دهیمثل اونا ند یوقت خونواده گرم چیبهشون نگاه کردو بغضش گرفت، ه باران

 یتفاوت یشون تو ب یرو رغم زده باشه، اونا زندگ يموج شاد نیهمچ هی ییرفتن اونا به جا ایبه خونشون  یکس

 ...محض فرور فته بود 

 ...برد سمت اتاق  دویکشدست بارانو  نیروژ

 

 آره ؟ يباالخره کار خودتو کرد -

 کدوم کار ؟  -

 ...  گهید يرامش کرد -

 ! ستیمعلوم ن يزیهنوز که چ -

 ... ایخوب در انتظار همست ، به خصوص بعض زیچ هی یعنیخنده ،  یکه اومده و چشماش م نیهم -

 ...کنما  یخفت م نیروژ -

 ... بشنوه فاتحت خوندس  انیاحرف اضافه بزن، ش يجرات دار -

 ... خودت باهام طرف شو  یگ یتو اگه راست م ده،یاه بد بخت شوهر ند -

 ...بذارم  ونیرو با عشقم در م یبه بعد همه چ نیخوش دارم از ا زم،یعز گهینه د -

 ...اه گمشو اون ور چندش حال بهم زن  -

 ... رونیعنق از اتاق زد ب افهیق هیگفتو با  نویا

 

گل از گلش شکفته بود ، باران تا اونو تو اون  یاونم حساب دویکش یداشت بازم دست به سرو گوش توماژ م انیب

 ... نازك کردو به حالت چندش گوشه لبش کج شد  یبراش پشت چشم د،یحالت د

 :کردو رو به حاج صالج گفت ییهوا یخنده ب توماژم
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 ؟ يامشب بعد نماز واسه پسرت وقت دار یحاج -

 ...واسه تو وقت دارم  شهین همم -

 ...اتاقتون  امیپس م -

 ... منتظرتم بابا  -

پدرو پسر ردو بدل شه  نیکه قرار بود ب ياز حرفا یخوشمزه درست کنه ول زیچ هیرفت تا واسه شام شب  انیب

 ...کرد ینم یوقت تو مسائل اونا دخالت چیبود ، ه ششی، عادت هم دینپرس يزیچ

 ... گوشش زمزمه کرد که تنش گر گرفت  ریز يزیچ هیبارانو  کیماژ بلند شدو اومد نزدرفت ، تو انیب یوقت

به  نیاز ا ی، چون ممکن مجبور بش زمینامزد عز ینش مونی،پش نجایبرگردم ا ياصرار کرد نکهیاز ا دوارمیام -

 ...  يبد حویتوض نیبعد به همه هم

 !دونم یمن م ره،یخواد انتقام بگ یم شه،یبدتر نم نیا از ییوا... بهش انداخت  یسردر گم نگاه جویگ باران

 ... مهم تر از کل کل کردن با تو  یلیخونوادت برام خ یشم ، خوشحال ینم مونیپش -

دو ساعت سر به سر اون تازه عروس گذاشتو  یکی نویبردو رفت اتاق روژ بشیزدو دستاشو تو ج يپوزخند توماژ

 ... در آورد  غشویج

 

*** 

 ...گفت که توماژ در زد  یسر سجاده نشسته بودو داشت ذکر آخرش رو مصالح  حاج

 ... یقبول باشه حاج -

 ... قبول حق بابا  -

 داخل ؟  امیب -

 ...که مشتاق حرفاتم  ایب -

 ... بعدم کنار سجادش چهار زانو نشست  دوینشستو سرشونه حاج صالحو بوس توماژ

 ...بابا  -

 ! تونست یانگار نم یخواست بگه ول یبود که توماژ م ینیظر حرف سنگصالح چشماشو تنگ کردو منت حاج

 ؟ یبگ يخوا یکه م ییزایبابا هنوز به چ يشک دار -
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 ... نه  -

 ...پس بگو خودتو راحت کن  -

 باران اومده بود خونه من ؟ یدون یبابا، م -

 ؟یکن یم ی؟مگه خبر داشت کجا زندگ ياومده بود اونجا؟ چطور -

 ...کت بهش گفته بوداون ورووج -

 گفت ؟ یدختر ، خوب چ نیاز دست ا -

 ...کنه برگردم  یبابا ، التماس م -

 ... فرستاد  رونیصالح آرووم آب دهنش رو قورت دادو نفسشو ب حاج

 ؟ یواسه چ -

 ...خونه همه از نبودم ناراحتن  يتو گهیم -

 ؟ ي، بهش فکر نکرده بود يبر نجایاز ا یخواست یم یمگه وقت یگه، ول یکه راست م نویا -

 !!! یخوب چرا، ول -

 شده ؟ يزیتوماژ چ -

 !وقتش حاال بود دیبود ، شا دهیفا یبه نگاه پرتجربه بابا سپرد، دروغ ب نگاهشو

 ... شونمیسردرگمم ، بد پر ست،یکم آوردم ، حالم خوب ن یحاج -

 افتاد  ریآرووم بود، سرش ز یچواسه ادامه حرفش به اون انداخت، همه  دینگاه پر ترد هیگفتو  نویا

 ... شمیم ونهیخوامش ، دارم د یبابا من م -

 گهیچشما د نیدونست ا یوقت بود که م یلیموضوع ، خ نیاز ا دیترس یصالح بند دلش پاره شد، نم حاج

 !!!کرد وقتش حاال باشه  یفکر نم یول... پر شده ازنگاه باران  ست،یپسرش ن يچشما

 ...شونه اون گذاشت  يدستشو روکردو  يمردونه ا خنده

 ؟ يفکر همه جاشو کرد -

 ... وقت بابا  یلیخ -

 در انتظارت ؟  یچ یدون یم "؟ کامال یبه همه چ -

شم  یرم مطمئن تر م یجلو م شتریب میکنم، به همه جوانبش، هرچ یموضوع فکر م نیوقت دارم به ا یلیخ -

... 
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 :انداختو گفت ریصالح سرشو ز حاج

 نیوقت ا یلی، من االن خ يایحرف بودم اما گذاشتم تا خودت به حرف ب نیبود چشم به راه ا یقتمن چند و -

پاش گذاشتم، بدون  يراها رو هم جلو یلیباورت نشه اما خ دیشناسم ، همه جور امتحانش کردم، شا یدخترو م

کردو با  یبود قبول مهم  يا گهیاون هر کس د طیکه تو شرا یبفهمه همه رو رد کرد، در صورت يزیچ نکهیا

 یبود که فکرش رو م یگرفت، اما پاك تر از اون شدیهم بهش نم يکه اون داشت خرده ا يتوجه پدر مادر

 يزیچ هی یعشقو داره، ول نیا اقتیبه خودت هم ثابت کرده ل "کردم، باران به من امتحانش رو پس داده، حتما

 ... مشیریبگ دهیناد میتون یکدوممون نم چیکه ه رهدا يبابا ، اون گذشته ا يریبپذ دیرو با

 ... ندستیبه گذشتش ندارم، من تموم فکرم تو آ يبابا من کار -

امونت رو  یکه فشار زندگ یخاص اون وقت طیشرا هیتو  ییجا هی یوقت هیبار  هیاگه  یدون یهم م نویتوماژ ا -

 يو بد ی، با همه خوب یخواست زشیچ، تو اونو با همه  ياریگذشته اون دخترو به روش ب يحق ندار دهمیبر

 ... ینیسکه بارانو بب يرو هی نیراه فقط هم نیتو ادامه ا يالاقل به من قول بد دیهاش ، پس با

رو کرده بود ، اما اون  یپرسشگر حاج صالح شد، چه خوب درکش کرده بود ، فکر همه چ يغرق چشما توماژ

 ...گشت  یقت به گذشته بر نمو چیخواست پس ه یبه بعدش م نیاز ا يبارانو برا

 بابا؟ يد یقول م -

 :حاج صالح گذاشتو گفت نهیس يسرشو تو توماژ

 ... دم، قول شرف  یقول م دم،یفهم یمرد بودن رو نم یوقت معن چیازت ممنونم، من بدون تو ه -

 ...پس مبارکه  -

ترسه، به  یخستس، از عشق ماز اصل موضوع بدونه،اون  يزیخودش چ "خوام فعال یبابا، نم يزیچ هیفقط  -

 يخوام کار یم ارم،یخوام به راهش ب یدونه، م یخودش نم قیگه منو ال یشرمندستو م شهیخاطر گذشتش هم

 ...از ما  یکیکه بشه  نمک يخوام باهاش کار یده، م یطرفه بهم مزه نم هیکنم که اونم عاشقم بشه، عشق 

 :زدو گفت یصالح لبخند پر مفهوم حاج

پس انقدر عاشقش کن که  ،یفقط خودت ارهیتونه اونو به راه ب یکه م یاشتباه نکردم ، تنها کس در موردت -

 ... يخوا یکه م ینفسش تا بشه همون یبش

 ؟ میکن یراض میتون ی؟ اونو م یبابا ، مامان چ -
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ردن بارانو ک رییتغ یمطمئن باش وقت م،یبگ نویبه اونم هم میکه قراره به باران بگ یخوب چطوره همون حرف -

کنه،  یتو باشه ، قبول م يبرا یخونه و همسر خوب نیتونه عروس ا یبدم که اون م نانیو منم بهش اطم نهیبب

بکن که  یبه حال اون دختر سنگ يفکر هینشه تو برو  یکه راض ناستیشناسم رئوف تر از ا یمن خانمم رو م

 !!!تند بره  شیآت نیبار ا ریفکر نکنم حاال حاال ز

 

 ... انداختو قهقهه حاج صالح به آسمون بلند شد  ریبار از خجالت تموم تنش گر گرفتو سرشو ز نیا توماژ

 

بهش اصرار کردن شبو نموندو رفت ، آخر سرم از حاج  یهرچ یخورد ول يشب توماژ شامو تو خونه پدر اون

در رفت و منتظر بود  بدرقش تا دم يصحبت کنه ، باران برا انیصالح خواست که در مورد اون موضوع با ب

 ...مذاکرات رو بشونه  جهینت

 

  ن؟یصحبت کرد یبا حاج صالح راجع به چ -

 ...مردونه بود  "صحبت کامال هی -

 هم داشت ؟  يا جهی؟ بعد نت"جدا -

 ...آوردم  لمویگم، باشه واسه آخر هفته که وسا ی،حاال نم یترسم ذوق مرگش یم -

 ... يبر نگرد "اصال اهیخوام صد سال س ی، م یاله يریبم -

 ...شدو فاصله صورتشو باهاش کم کرد و زل زد بهش  طونیچشماش ش توماژ

 تنگ نشده ؟..باهم اونجا  ییدلت واسه منو اون بومو ، تنها یبگ يخوا یم یعنی -

 کیانگشت توماژ نزد ی، اما وقت رهیانداختو لباشو تو دهن جمع کرد که حالشو بگ شیشونیبه پ ینیچ باران

 ...انداخت  ریشدو به جاش سرشو ز مونیبودو کنار زد پش ختهیکه تو صورتش ر ییورتش شدو موص

 ... زونیشده بودو لباش آو یآبک شیعسل ينگاش کرد ، چشما توماژ

 ... تنگ شده  یلیچرا ، زودتر برگرد خ -

 نیواسه هم!حرفو  نی، حس کرد باور نداره ا نیاز ا ریرو داشت غ یهر حرف دنینفسش گرفت، توقع شن توماژ

 ...بشنوه  گهیبار د هیباران تا  يزل زد به لبا

 ...تعجب نداره  گهیکه د نیدوست دارم، ا یلیخوب بومو خ -
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 ... ریشبت به خ ،يکه دوست دار ییزایتموم اون چ يفدا -

 

لبش  ریغکرد، توماژ رفت، باران برگشت داخل ،  یپوستش خوب حس م ریگرفت، سوزشو ز شیآت نباریا باران

 ! همه وجودشم ملتهب شده بود، چقدر دلش واسه اونو همه خاطره هاش تنگ بود

 نکهیگاه طنازو ا یگاهو ب يها هیخسته کننده شد ، بدتراز همه کنا یلیباران خ ي، برا ادیروز آخر هفته تا ب دوسه

 هیکالفش کرده بود ،  بگه تا اونا هم به رابطشون مشکوك بشن ، يزیچ هی هیبق يخواست جلو یم ییبه وقتا

 !که در توانش نبود فی، اما ح رهیمعرکه رو گل بگ اریب شیخواست دهن اون آت یدلش م یحت ییوقتا

 

*** 

خواسته بود که بره ،  نیرو جمع کنه، اول از روِژ لشیبود ، توماژ از باران خواسته بود بره کمکش تا وسا پنجشنبه

و  رزنیدعوت داره، از اون پ انیگفت که خونه اقوام شا نیتو روژزده اما خداروشکرنگرف یهرچند تعارف الک

 ... رفت کمکش  یداشت، پس چه بهتر که باران م شدینم یکه توقع رمردمیپ

 ...  دیخاص تو خونه روحش پر کش يو رنگا يزیاون همه تم دنیآپارتمان ، باران بازم از د يتو دنیرس یوقت

 

 ؟ يکرد یطراح یشکل نیرو ا نجایتوماژ تو خودت ا -

چطور  ارن،یرو مثل اون برام ب یمبل بود، خوشم اومد گفتم همه چ يتو خود گالر دمیمجله د هی ياز تو -

 اد؟ی یخوشت نم

خواد خونه خودمم  یدلم م یلیپرسه ؟ هرچند که خ یچرا از من م...سوال توماژ رنگ به رنگ شد نیاز ا باران

 ...باشه  یشکل نیا

 ... دختراست  قهیسل هیشب شتریب یخوشگل، ول یلیخ -

 ...نظرت درسته  دمیدقت کردم د یوقت اد،ی یبهم م یلیسبز خ دویسف یگفت یم شهیخوب آره ، تو هم -

 ! مونده باشه ادشیشد توماژ  یباورش نم! زده بود شیسال پ هیحرفو  نیا دیشا

بچسبه به  ينطوریا يدیرو د يخلقو خوت مثل دختراست، تو کدوم پسر "به حرف من نداره، تو کال یربط -

 مامانش هان ؟

 به مامانم؟ دمی؟ من همش چسب یمن ؟ ک -
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 که نرفته ؟ ادتینمونش ،  هی شیچند شب پ نیهم -

فکر  یخودشم غرق لذت شده بود ؛ ول نکهیافتادو ا انیاون شب و ناز و نوازش ب ادیمات نگاهش کرد،  توماژ

 ! باشتش  دهیکرد بازم گند زده باشه و باران د ینم

 ...نداشتم  يباران به خدا قصد -

 

 نیا يشد، باران رو زاریبود که از خودش واسه اون حماقت ب ختهیکردو حسش بهم ر ینگاهش م نیغمگ انقدر

خوادو  یچقدردلش آغوش مادرش رو م نکهیتونست حس ا یتوجه، قشنگ م یحساس بودو اون ب هیقض

 ! رفته بود ادشیاون موقع انگار بازم  یازچشماش بخونه ول

 

 به استراحت ؟ ینیخودت بش يگاریب نجایا يحاال باشو خودتو جمع کن ، منو آورد -

 ! ينزد دمیسف اهویاز دست تو ، پاشدم بابا، حاال خوب هنوز دست به س -

 ؟ ياریب يخوا یم ارویخوب حاال چ -

 ...خوام  یمو فقط م یشخص لیاز وسا یکمی،  ارمی یکه نم يادیز زیچ -

خونه  نیا يخوا یآخه ، بعدم مگه نم فیباشه و خاك بخوره ؟ ح نجایها ا لهیهمه وس يخوا ی؟ م یچ یعنی -

 ؟ يرو پس بد

 ستیرو بکنم، بعدم نه قرار ن فشونیخوام ک ینجا،میاومدم ا ستیتازه سه ماه کاملم ن! فیکه چرا ح "اوال  -

 ... یخانوم دمیرو خر نجاریپس بدم، ا

 کو؟ شینیری، پس ش؟ مبارك باشه "جدا -

 ...بهت بدهکارم نگران اون نباش  ینیریش یلی، خ "به وقتش حتما -

 ...  شکشیپ شیرو بده بق یکی نیتو هم -

 

 

  

 

 ...باران  -

 ...بله  -
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 ! دونم یذاره ، من م یدختره آخر مارو آرزو به دل م نیا رینخ...

مونه لباسام که اونارو خودم جمع  یساك ، م نیا کشو هاشو جمع کن بذار تو نیا زویم يرو لیفقط وسا نیبب -

 ... کنم  یم

 ...لبشو به دهن گرفت  دویخند باران

 ... يخوب شد دختر نشد -

 ؟  یچ یعنی -

 ...رو لباست  یحساس یلیخ -

 ... نجاستیهم نیبب ناهایذارم ، ا یدختره منحرف، اونارو که تو کمد نم -

گذاشتو بارانو از خجالت ذوب  شیبه نما شویخاك برسر يزایهمه چ دویکش رونیضرب ب هیگفتو کشو رو  نویا

 ...کرد 

 ! داشت ، انقدر که باران از تعجب خشکش زد  شوی، همه رنگ ییتا 12 یجعبه مداد رنگ هیدخترا ، اندازه  نیع

 ... رفتما، گفته باشم  ياریدرب يبلند شو برو سرکارت، مسخره باز -

هارو هم  يزدو مشغول کار خودش شدو آخر سرم مجبور شد اون خاك بر سر خنده دندون نما بهش هی توماژ

 ... خودش جمع کنه 

 قهوه ؟ ای ییچا ن،یخوب خانم خسته نباش -

 ...کنم  یخودم قهوه درست م نیکه نکردم، بش يکار -

 ... قربون دستت  -

 ... و دم در گذاشتش  رونیبکوچولو اومد  یبلند شدو رفت سمت آشپزخونه و توماژ با دوتا ساك دست باران

 ...باران شد  يمحو کارا نهیبه اپن دادو دست به س شویاومدو تک بعدم

 ...ده  یبه آدم آرامش م ادی یقهوه خوشم م ياز بو -

 ! دمیتو ، تو عمرم ند یلکسیبه ر ی، تا حاال آدم رهیگ ی؟ نگو آره که خندم م یمگه تو هم نا آرووم -

باران حاال از سرشونه هاش رد شده بودو دخترونه ترش کرده بودو  يش ، موهاشد ، درست پشت سر کشینزد

 ...  دیتوماژ دوست داشت، دست برد سمتشو ته موهاشو گرفتو بوکش نویا

 

 !ها تنگ شده بود یگرگرفت نیدل خودشم واسه ا یحس کرد تنش مور مور شده ، خواست اعتراض کنه ول باران
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 ...تونه آدمو ناآرووم کنه  یراحت م زایچ یلی، خ یخانوم ستیکامل ن یزندگ هیبه رفاهو  ینا آرووم شهیهم -

 یشدو مغز استخونشو م یاومدو هرم نفساش از پشت گردن باران ردم یتر م نیزد سرش پائ یحرف م یهرچ

 سوزوند

 ...خواد  یقهوه م يحاالم از اون لحظه هاست که دلم بو -

 شترازیاونو ب يبارانو بچسبونتش به خودش، االن بو فیکمر ظر خواست دست بندازه دوره یدلش م توماژ

خراب بشه،  یهمه چ دیترس یتونه آروومش کنه ول یدونست االن فقط اونه که م یخواستو م یم يزیهرچ

 :کرد توش لرزش نباشه گفت یم یکه سع ییازش فاصله گرفتو با صدا عیسر نیواسه هم

 ... سازه  یبهم نم ینیریش يها یخورم ، تازگ یمن تلخ م -

 ... ارمی یباشه ، االن م -

 دینبا گهید یکه باران عاشقش شده بود نشستنو قهوه شون رو خوردن ، ول يا شهیچهار نفره تموم ش زیم يرو

 !!!هم تلخ بود اما انگار کارخودش رو کرده بود  یموندن ، قهوه گرم هرچ یم

 ؟  میباران بر -

 ... میپوشم بر ی، االن لباس م اوهوم ، بذار فنجونا رو بشورم -

 ...بده به من ، تو برو آماده شو  نارویا -

 ...باشه  -

 

 *** 

 ... داد  یفسنجون پرمالت که بوش مشامو نوازش م هیهمه جا رو پرکرده بود،  يغذا يخونه، بو دنیرس

بود، چقدر سخت برگشته  زشیبغضش گرفت، عز دید یتوماژو کنار باران با اون دوتا ساك دست یوقت انیب

 !!چند وقت  نیگذشت براش ا

 ...مادر به فدات  يخوش اومد -

 ...گوشتون بودم که  ریمامان تورو خدا، کره ماه که نرفته بودم ، ز -

 ...ندارم  يهم کار هیطاقت ندارم، به تو و بق یکی، من  یحاال هرچ -

 ...نشه  یطوالن ادیکارز نیکرد ا یسع یسرش رو بوسه زد ول يرو دویکش نهیبه س انیسرب توماژ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٣٩٧ 

 خوب طال خانم کجاست ؟ -

 ...مادر  ادی یاالن م -

 ...سالم توماژ خان  -

 ؟یینجایبه به سالم پسر،شمام ا -

 نیکردو رفت سمت اتاق روژ یاحوال پرس انیبا شا بارانم

 ... امیمادر جون اصرار کردن ب -

 خونواده چطورن؟ ،يخوش اومد -

 ره ؟  یم شیچه خبر ؟ کارا خوب پرسونن ، شما  یسالم م -

 !شه  یانگار داره رو به راه م یول م،یپروژه مشکل داشت هیمدت سر هی -

 ...خوشحالم  -

 

چشم  یبغلش ، ول دیخجالتو کنار گذاشتو پر دیاومدو تا توماژو د نمیروژ نکهیاونا ادامه داشت تا ا يکار يصحبتا

 ...بود  یدنید بیعج انیغره شا

با خودش ببره،  نویاز حاج صالح خواست اجازه بده امشب روژ انیخوردنو بعدشام شا یمیصمجو  يتو شامو

هم با خودش ببره، اول  شویخواست خانوم یم انیشهر و شا رونیقرار بود فردا که جمعه هست، برن ب "ظاهرا

 ...  دنقبول کر دهینگاه مظلوم جفتشون رو د یوقت یبرخورد کردن ول نیسنگ یکمیهمه 

 ...از جاش بلند شدو رفت سمت حاج صالح  ژتوما

 

 ؟ يبابا با مادر صحبت کرد -

 ...آره پسرم  -

 نظرش ؟ -

 یبدم ، ول یدونم جواب خواهرمو چ یگه نم یم نکهیبه خاطر ا شترمینگران، ب کمیبهش حق داد  دیخوب با -

 ... میگی، راستشو م دیکه فهم بر فرضم "ای، ثان شهیمربوط نم یخونه به کس نیکار ا "کردم اوال حشیخوب توج

 ؟یبهش نگفت يزیبابا از اصل موضوع که چ -
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و  شهیبگذره ، خودشم کم کم عاشق باران م یکمیبذار  ست،یدونم که حاال وقتش ن ینه پسر جان، خودمم م -

 ...ازش دل بکنه  گهیتونه د ینم

 ...  دوارمیام -

 ؟يتو با باران صحبت کرد -

 ...کنم  خوام صحبت ینه امشب م -

 ...پس مراقب خودت باش  -

 ... کردو توماژو با افکارش تنها گذاشت  يصالح خنده ا حاج

 تو ؟ امیب شهیم -

 :کتابو دفتراشو مرتب کردو گفت ایبرد

 ... دیبفرمائ -

 ...نشست  ایتخت برد يوارد شدو رو بیدست به ج توماژ

 ؟ يکه ندار یخوب آقا چه خبر از درسو مشقا ؟ مشکل -

، من دفعه قبل تو مدرسه رتبه اولو  میدار يامتحان سراسر هی گهیهفته د ست،ین یمنون آقا توماژ ، نه مشکلم -

 ...آماده بشم  هیناح يبرا دیآوردم ، حاال با

 !!! یدرس خون باش نقدریکردم ا یفکر نم -

 ...خوام مهندس هوا فضا بشم  یمن عاشق درس خوندنم ، م یول -

 ! پسر عجب بلند پرواز  نیا...گرد شد توماژ از تعجب يچشما

 بهت افتخار کنه  یلیخ دی، پس باران با یعال -

 ...خوب  یلیکنه، اون خ یم -

 ؟ ایدرست مثل خودت، برد -

 ...بله  -

 ؟ میمثل دوتا مرد باهم حرف بزن شهیم -

ختو صداشو کفت تر به قپ قپ اندا يدادن ،ذوق زده باد یمرد شدن م لیکه بهش تمث ییمثل همه وقتا ایبرد

 :کردو گفت

 ...مردونم  يمن عاشق حرفا م،یحرف بزن -
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 ...رو درآورد ایخنده برد ختویخوشحالتو پر پشت اون بردو موهاشو بهم ر يموها نیدستشو ب توماز

 

 ... نجای، باران ازم خواسته برگردم ا هیچ یدون یم -

 ... یخال یلیجاتون خ نیستیخوب، شما ن یلیخ نکهیا -

 ! هست  یمشکل هی یممنون، ول -

 ؟ یچه مشکل -

 ؟  یدون یحرفو که م نیا ی، معن نیگن شما به هم نامحرم یبابا و مامان م -

 !ایمارو دست کم گرفت نکهیآره توماژ خان، مثل ا -

 ؟  یدون یشو م یشرمنده، پس معن -

 ...اوهوم  -

 ... مینزنه بهتره ما بهم محرم بش یم حرفه یکس ادوین شیپ یمشکل نکهیا يگن برا یاونا م نیواسه هم -

 :پشت گوششو خاروندو گفت ایبرد

 ! يریازم اجازه بگ يخوشحالم که اومد!  نطوریآهان که ا -

 !آقا موند ینیخود بزرگ ب نیتو کف ا دویابروهاش بازم باال پر توماژ

 ... گهید یباش یهمه چ انیدر جر دی، تو با ستیحاال که بابا ن گهیآره، د -

 :گفت دویاخماشو توهم کش ایبرد

دارم مراقبش باشم، خودش  فهیکس منو باران نبوده، من فقط وظ چیوقت ه چی، اون ه ياریاسمو اونو ن شهیم -

 ...ازم خواسته 

 ...سربلند کردو به چهره پر از سوال توماژ نگاه کرد ایبرد

 ...مراقبش باشم  یلیخ دیگم، بهم گفته من االن با یبارانو م -

 ...مثل تو مراقبش  یخوب، براش خوشحالم که کس یلیخ -

 

 :کردو گفت يخنده مردونه ا ایبرد

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٤٠٠ 

 ؟ نیمحرم بش نیخوا یم یحاال ک -

 ... فردا "احتماال -

 ...باشه مبارك  -

 !!!بلندشدو اومد سمت در که  توماژ

دونم  ینم ي، فکر کرد میایباز لمیف نیبرو پسر ما ختم همه ا ا،یبا بچه طرف ياما توماژ خان ، خوب فکر کرد -

 چه خبره ؟

 ! یموروث نایتو خونه ا يرودار نیپس بگو ، ا... کپ کرد  "رسما نباریا توماژ

 ...ریفکر کن ، شبت بخ يباشه هر طور دوست دار -

 

 ... درسش شد  هیگفتو مشغول بق يریشب به خ اهمیبرد

 

 ...باران فرستاد  يمتنو نوشتو برا توماژ

 ... میحرف بزن دیوم ، باب ایامشب ب -

 !بود  يباشه ا جوابش

خلوت  نجایکه با باران ا ییسمت شبا دیباال دلش پر کش نیبود ا ومدهیوقت بود ن یلیبود، خ ستادهیبوم ا يرو

 ... بود یقشنگ يکه باران بهش پناه آورد ، چقدر شبا یاون شب یکرد، حت یم

لب بوم  يبلندش رو يبشه، خودشم جلو رفتو دستا کیبر نگشت ، گذاشت تا بهش نزد د،یپاشو شن يصدا

 ...گذاشت 

 ... نی، امشب هوا صاف ستاره ها رو بب ریشبت بخ -

بودو همونجا از خدا  دهیند دهیمردو خم نیمحکم بود، تا حاال ا شهیهم بیشد، قامتش عج کیبهش نزد باران

 ... صالبت رو تا ابد بهش ببخشه  نیخواست ا

 ...آره ستاره بارون  -

انداخت، تو اون شنل روشن که دور شونه هاش انداخته بود با نمک شده بود،  یبرگشتو به الهه شبش نگاه توماژ

 ... دیلبش خند

 ...خوب توماژ خان بنده در خدمتم  -
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 ... نجایبرگردم ا یبا بابا حرف زدم، بهش گفتم ازم خواست -

 !خوب ؟ -

 ... نجایتا بتونم برگردم ا یاشموافق ب دیازم خواست که تو هم با يزیچ هی -

 !خواست ؟ یچ -

کرد نگاهش نافذ باشه و صداش اغوا  یرو به اون دوختو سع اهشیخمارو س يسرشو بلند کردو چشما توماژ

 ...کننده 

 ... میمحرم بش دیبا -

 ...توماژ ادامه داد ... مبهوت به دهن توماژ تو جاش خشکش زد  باران

و حرف مردمم نه مادرت رو آزار بده نه اون دخترو بهتر تا قبل از برگشتن پدرش  يبرگرد يخوا یاگه م گهیم -

 ... نیبهم محرم بش

تو که  ن؟یحاال واجب بود تهش بشه ا ایخدا... نگاهش کرد، بازم عقب رفت  ستادویدوقدم عقب رفت؛ بعد ا باران

 !!! قسم خوردم  یدون یتونم، تو که بهتر م ینم یدون یم

 یم نویا ایبرم ؟ هان خدا يتا ته نابود یخواست ایخدا ؟يدیرو هم بهم ند یذره دل خوش هی نیهم ایخدا... 

 !!؟؟یخواست یم نوی؟ هان ا یخواست

 !؟ نرو عقب خطر داره  یکن یم کاریچ يباران دار -

لحظه  هی توماژ...  ستادیبود ا ستادهیکه توماژ ا ییجا يلب بوم روبرو کیچند قدم چند قدم عقب رفتو نزد باران

 ...و تکونش بده  رهیدست بگ يشد، انقدر که تونست دوتا بازوهاشو تو کشیقدم برداشتو نزد عیسر د،یترس

 ...باران  -

صدا زد، اما هنوز  گمیجوابش بود، چند بارم د شدیباران حلقه م يکه داشت تو چشما یفقط اشک ومد،ین ییصدا

 ...کرد  ینگاهش م سیخ يباران فقط باچشما

 ... میتون یشه ، نم ینم -

 ..اخمو کردو چند بارسرش رو تکون داد  توماژ

 ...  نیسادس هم تیمحرم هی شه،یکه نم میکن کاریچ میخوای؟ مگه م میتون یکه نم یچ یعنی -

 ... نگو  يزیکنم توماژ چ یخواهش م -
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 یتر تو خودت گفتخوان دارت بزنن؟ دخ ی؟ مگه م یکن یالتماس م يده هان؟ دار یم یحرفت چه معن نیا -

 !!!که نبود يبرگرد، اجبار

 ! نیکردم تهش بشه ا یفکر نم -

 ؟ يزاریحد ازم ب نیتا ا یعنی؟ هان ؟  یتهش بشه چ -

 ...باران بلند شد  غیج يصدا

تونم  یتوماژ من نم یراه انداخت يچه باز نی؟ اونم از تو ؟ آخه ا ی؟ تنفر واسه چ هی، تنفر چ ونهینــــــه ، د -

... 

تو رو تا سرحد مرگ ترسونده  یچ...مغمومش نگاه کرد شهیهم یعسل يسرشونه هاشو گرفت ، به چشما توماژ

فکر کرد،اما باورش نشد ترس باران از اون  ناشمیبه بدتر یتومغزش ، حت ختیهزار جور فکر جور وارجور ر! دختر

 !فکر احمقانه باشه

بشه که اون بخواد ازش ترس  يزیچ ستیکنم قرار ن مطمئنش دیتو ذهنش پررنگ شد ، با يزیچ هیلحظه  هی

 ...شدنش باشه  ریتحق متیاگه به ق یداشته باشه ، حت

 هان ؟ یترس یم یباران تو از چ -

 ؟ یفهم یفکر کنم م زایچ نیخوام به ا یدر انتظارمه ، من نم یچ نکهی، از بعدش ، از ا ندهیاز آ -

 بشه ؟؟؟ یمگه قرار چ! فهممت ینه نم -

رنگ نگاهت، بدتراز همه باحرفاتو با  نیتندت ، با ا شیآت نیتو با ا... نگاهش کنه  رهینوبت باران بود که خ ارنبیا

آخه ! ستمییبه خودمم مطمئن ن گهید یحت نده،یتونم مطمئن باشم از آ یکه نم ينشونم داد يکه کرد یاعتراف

 يچطور! میهمو نخوا مویکنار هم باش میونت یچطور م!رهیشکل نگ یحس ویکنارت باشمو کنارم باش يچطور

 !!!میکه تو وجود هم حل نش يممکن نخوامو نخوا

ترسه و  یبوداز حرفاش که از رابطه م دهیفهم!  یدونست منظور باران چ یحرفاشو از چشماش خوند، م توماژ

 !!!گرده به همون گذشته مبهم یهست بر م یهرچ

کنم ، منو تو بچه  یهان ؟ خواهش م یختیبهم ر ينطوریکه ا فتهیب یقراره چه اتفاق يباران تو فکر کرد -

 ...  ادی ینم شیپ یمشکل چیپس مطمئن باش ه م،یستین

 :دست گرفتو گفت يسردش رو تو يدستا
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 یم دنیشن نکهیمهم تره؟ االن اونا از ا یاز همه چ ایخونوادم برات تو دن یخوشحال یتو مگه خودت نگفت -

قول ! نیسادست هم تیمحرم هیفقط  نیباور کن ا یخانوم ؟یخواست ینم نویمخوام برگردن خوشحالن، مگه ه

 تمیزندگ کیشر "ثبت بشه، اگه بعدا ییجا ستیقرار ن غهیص نیهم نباش، ا ندهیباشم، نگران آ یپسر خوب دمیم

 ...دم براش  یم حیهستم،توض شیخودم تا ته همه چ دیموضوع فهم نیاز ا يزیچ

 

   

 ...انداخت  ریسرش رو ز نیغمگ باران

 ...کنم  یوقت ازدواج نم چیمن ه -

 ...حرفش قهقهه بزنه  یاز معن ایکنه  هیگر دیلحن باران با نیاز ا دینفهم توماژ

 باران؟ يشد ونهید -

کار  نیبه ا یکه راض ستیبه خاطر اون ن "اصال شه،یرو گرفتم، پس نظرم عوض نم میتصم نیوقت ا یلیخ -

  ! ستمین

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (تابخانه ي مجازي نودهشتیااین کتاب توسط ک

 

شاد بودن خونوادم  یگ یطرفم م هیقبول، از  نی، خوب ا یازدواج کن يخوا ینم یگ یم! بگم  یدونم چ ینم -

 نیب ستیباشه، قرارم ن یکه ناراض ستیوسط ن نیهم ا ی، کس یستیمتنفر ن یگ یمهم ، ازمنم که م یلیبرات خ

 ؟ هی، پس مشکلت چ یباش يکه نگران اونم بخوا فتهیب یما اتفاق

راجع  شهینم "که اصال يزیاز چ "قایدق شیگفت نگران یم دیبا! گفت یم دیبا یچ شد،یم ونهیداشت د باران

 یجون تو تنم نم یر، بگه نباشوا ونهیخوام، بندبند وجودت رو ، عاشقتم اونم د یبهش حرف زد، بگه تو رو م

خوام، توجهت رو ، نگاه پر التهابت رو ، عشق  یرو م نایبگه همه ا! مونه، بگه نفسم بسته شده به نفسات 

 يروز هیدونم  یکه م يترسم از تهش ، از آخر یم یوقتتو، ول یب ياون بوسه ها ی، نوازشت رو ، حت تویشیآت

کنم از هر  یبهش فکر م ی، از اون بخشش وهم دارم ، بگه وقتترسم یمن از اون بخشش م م،یرس یبهش م

 !!! مثل همه مردا متنفر بشم  همخوام ازتو  یشه، بگه نم یم زاریمرد ب یچ

 ... گفت یم دیبا یخودت بگو چ ایخدا
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 !بود  یم گهیراه د هیدنبال  دیتونست بگه، پس با یکدومو نم چیه

 ...کنم  یباشه بهش فکر م -

 چه کنم با تو من ؟! دختر یچقدر سخت...کرد  یتلخ يخنده ا توماژ

 ...کنم  یم نکارویشهر برم ا نی، وگرنه اگه شده باشه از ا يتا فردا، فقط تا فردارو وقت دار -

دختر سخت تر ازاون  نیاز ا دنیراه بود، چون حرف کش نیا دشیتنها ام ن،یانداختو رفت پائ ریسرش رو ز توماژ

 ... کرد  یم بود که تصورش رو يزیچ

 ...اومد سمت آشپزخونه تا آب بخوره که حاج صالح صداش کرد باران

 ...جانم حاج صالح  -

 اتاقم بابا ؟ يای یباران جان دخترم م -

 ...  امی یبله ، االن م -

 ...رفت سمت اتاق حاج صالح  دویباال کش عیآبو سر وانیل هی

 ؟ نیداشت يجانم باهام کار -

 توماژ باهات صحبت کرد ؟ باران جان بابا ، -

 ... کردن  يدسش باز يانداختو شروع کرد با انگشتا ریسرشو ز باران

 ... دیرو هم پرس ایسراغت رو گرفت ، حال برد یلی، خ دیآقا سع دنیرفتم د شبید -

 ...منتظر نگاهش کرد باران

 ...موضوع باهاش حرف زدم  نیدر مورد ا -

 ...موضوع با خبر بشه  نیاز حرص، دوست نداشت اون از ا جانیهضربان قلبش باالرفت، نه از  باران

 ؟  یموافق هیقض نی؟ با ا یکن يکاریچ يخوا ینداره، حاال مونده خودت ، م یموافق بود بابا، گفت حرف -

 اد؟ین شیجون سوء تفاهم پ انیب يموقع برا هیشک دارم ، ! دونم حاج صالح ینم -

 ...نداره  یاون مشکل یباش یکردم، اگه تو راض حشیتوجنه دخترم من با اون حرف زدم ،  -

 ...کرد  یبه پسرش کمک م دیکرد بارانو متقاعد کنه ، اون با یصالح بازم نرم حرف زدو سع حاج

 ...انیاز همه به ب شتریب نیبه روژ ا،یتوماژو حاج صالح فکر به خودش به برد يتا صبح به حرفا باران

 

 *** 
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، بابا  انیب ي، قربون صدقه ها نیشاد روژ يصدا یهم انگار نداشت، وقت يچاره ا گهید یعنیقبول کرد،  باران

که تا  یخوب يخوبو از تنها آدما يحسا نیاومد همه ا یچطور دلش م د،یشن یحاج صالحو م يبابا گفتنا

حداقل  نیبشه ، ا لیکابوس تبد هب نشونیعشق ب نیذاشت ا یم دیتوانش رو نداشت، نبا ره،یبود بگ دهیحاالد

 ... تونست واسه اونا بکنه  یبود که م يکار

 هی یحت!  مِیبندازه، به مسخره بهش گفت، مگه نامزد دیسف کیسفره کوچ هیبراش  نیاجازه نداد روژ یحت یول

 ! نیکه آخرو عاقبتش شد ا نی، از ا ییهمه تنها نیسرش نکرد، بغض داشت، از ا دمیچادر سف

 ...ماه  9 يخوند ،برا ننشویب تویمحرم غهیصالح ص حاج

 ! شد خوند یاز تو عمق چشماش م دویشکو ترد یول ارهیخودش ن يکرد چشماش بخنده و به رو یم یسع انیب

 ! داد یم شیدلدار دیبا انیرفت سمت ب باران

 ... میشمارو هم بهم زد یآرامش زندگ نجایبه خدا تا عمر دارم شرمندتونم ، با اومدنمون ا -

 :کردو گفت یفیاخم ظر انیب

تو ... ، خدا قسمت کنه انشاا میدون یخودمون م زیحرفو ها مادر ، ما همه تو و برادرتو عز نیا گهینشنوم د -

 ... زمیسرت عز زمیگل بر امیب تیمراسم عقد رسم

تا  انیقدم جلوتر ب هیشعله هات ... در جا خاموشش کرد  یگرفت، ول شیحرف اون ته ته قلبش آت نیاز ا باران

 ! کنم یم رتیزمهرابد 

 ...ممنون  یبازم بابت همه چ -

تونست بارانو  یگذشته رو نداشت تا حاال م نیموهاشو بوسه زد، کاش باران ا يرو دویکش نهیسر بارانو به س انیب

 ... خودش بدونه  یعروس واقع

بود، توماژم  دهستایا فیبالتکل نیچرخوند، روژ یدور دستش م حویگوشه نشسته بود، حاج صالح تسب هی ایبرد

بگن  کیتبر دیدونستن با یکار کنه، نم یچ! بگه یدونست چ یکس نم جیداده بود ، ه کهیت واریمستاصل به د

 ایدونستن،  یمبارك م لتوص هی نویکردن ا یکه تظاهر م يزیذهنشون برعکس چ يچون همه تو! نه  ای

! هیماجرا چ نیدونست حسش به ا یکه م بود انیوسط فقط ب نیا دیباشه، شا ينطوریخواستن که ا یحداقل م

 ... دل خوش کنن  نمیتونن به هم ینم یحت ایخوشحال باشن  دیدونستن با ینم یاونا حت

همه رو  دیکرد تا جو عوض بشه ، نبا یم يکار دیغمشون رو از تو نگاهشون خوند، با د،ید نیجو رو سنگ باران

 ... داشت  ینگه م یتو سر درگم
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 ،یخونه داشته باش نیواسه فرار از ا يبه بعد بهونه ا نیاز ا یتون ینم گهی، توماژ خان د نیاز ا نمیخوب ا -

 ؟ يکه ندار یحرف گهید

 ...  ستین یمشکل گهینه خوب ، د -

عشقو صفا، به  ویکه نتونه برگرده تو اون خونه مجرد میکرد يکار هیجون ، آخر  انیب يدیخدارو شکر، د -

 ؟ نیگ ینم کیدخترتون تبر

 ...چسبه  یوصله ها نم نیمادر باران جون ،به پسر من ا -

 ...کرد يبه توماژ انداختو خنده مرموز يزینگاه ت باران

 

کالس اضافه داشتو رفته بود  ایاومده بود دنبالش تا برن کوه، برد انیصبح زود شا نی، روژ لیبودو کار تعط جمعه

 ... يرو ادهیو حاج صالحم رفته بودن پ انیمدرسه ، ب

 ... ارتیرفتن ، حاج صالحم دلش به حال پسرش سوختو دست خانم گرفتو رفتن ز ایبرد نویروژ یوقت صبح

شک  یخواست ول یم يبود، دلش نامزد باز یحال هیتختش نشست، ته دلش  يزدو رو یتوجاش غلط توماژ

 !!!نه اینامزد نگاه کنه  هیتونه به باران به چشم  یم يزود نیداشت به ا

 ...  میبهش بگم تا بشه ملکه ذهنش ، انقدر که خودشم باورش بشه نامزد نویانقدر ا دیبا...

 ... ، صدا زد  نیو عطرشم زد و رفت پائ دیپوش یسبز آب یبلوز و شلوار ورزش هیگرفتو  یدوش اساس هی

 ...  ایبرد ست؟ین یک یچیبابا ه يا... خانم طال ، مامان، حاج صالح  -

ازش در  ییشخص نامرد که صدا هیاومد نشون از وجود  یکه از توآشپزخونه م ییداص ینداد، ول یجواب یکس

 هیبند بسته پشت بهش داشت  شیرو دور زدو رفت سمت آشپز خونه ، باران پ ییرایداشت ، سالن پذ ادوی ینم

 ... ذاشت  یگاز م يرو رو يزیچ

 ست؟ین ی؟ کس يکدبانو شد یکه حساب نمیب یبه به م -

 ... جوابش رو نداد تا بازم حرف بزنه  "فاصله کم قلقلکش شد ، عمدا نیصداش تو ا دنیاز شن باران

تابِ چشماش برگشتو با خنده  ی، ب نتشینب ادی یدلش نم گهید دیداد که باران د یهمچنان ادامه م توماژ

 ...نگاهش کرد

  ؟يهمه ، چته سر آورد رونینه رفتن ب ر،یسالم صبحت بخ -
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 يخر یهم توش هست، چشم ، گوش و خوشمزه تراز همه جا زبون ؟ م ی؟ همه چ يخر یخوب آره ، چند م -

 ؟

 ...  زهیکه بلد بود بر يعشوه ا تیشد ، اونم با نها کشیبراش نازك کردو نزد یپشت چشم باران

 رو زده ؟ یاه بازم اون عطر لعنت... شه  یشد که توماژ حس کرد نفساش داره تند م کینزد انقدر

به  دیشکمشو بازوهاش چرخوند و بعد رس يعضله ها يتا سرشونه هاش بود ، نگاهشو رو ستادیروش ا يجلو

 ا؟یگردن گلفت گرفت آ نیاز ا يزیچ يگاز هی یبوس هی شهینم... گردن بلندش ، نگاهشو ثابت کرد

نفساش تند  هیبودو محو کاراش بود و هر ثان ستادهیگلوش ، توماژ ثابت ا ریز دیچشماش اجازه حرکت داد، رس به

 ... شد  یتر م

آخه ! له له زدن امروزت  نینه به ا!  روزتیخوام د یخوام نم ینه به اون نم ه،یچه وضع نیخاك برسرت ا... 

 ؟  شهیبوس کوچولو اونم نم هینرم ،  یلیخ

سرشو باالتر  دوینگاهشو دزد نباریشد، ا یکه نم فیح یبه خودش بزنه ، ول یپس گردن هیخواست  یم دلش

 "شد قطعا یزود رد کرد، وگرنه مردد م نویا! قرمز انگار يرد، لباش متورمو قرمز شده بود، از هجوم گلبول هاآو

... 

کرد بهش فکر  یرو سع یتوماژ تبدار و منتظر بود، منتظر چ ي، چشما يبه اصل کار دیباالتر گرفت تا رس سرشو

 ... نکنه 

 !!!کرد االن که از تپش قلب جوون مرگ بشه  آورد که توماژ حس یذره ذره نگاهشو باالم انقدر

خندش ! دونستم ؟ یگردنت کج بود من نم! انگار سرم کاله رفته یتو پسر، ول يدار یخوشگل يچه چشما... 

 ! بذاره گردنش کج بشه دیگرفت، توماژ انقدر محو کاراش شده بود که انگار از دستش در رفته بود که نبا

دستشو جلو آورد ، انگش اشارش رو گذاشت ! جلو اومدم  یرفت واسه چ یم ادمیداشت  "، اصال یاه لعنت... 

 ی، ول شیدرست وسط قلب اون گوله آت دیبرق وصل شد، از نوك انگشتش رفتو رس انیچونه توماژ ، جر يرو

 ! تر انعکاسش بود که برگشتو قلب خودشو سوراخ کرد بیعج

سوخت ، کف دستشو هم نرم به  یدستش داشت م ریوماژ زگردنو گوشش ، پوست ت نیب دیباالبردوتارس دستشو

خواست االن لباش روش باشه با کف دستاش مماس  یکه دلش م ییانگشتاش اضافه کردو ادامه داد، همونجا

 ...گلوش  ریشده بود؛ درست ز

  ...ثابت مونده بود  دوهنوزیکش یتند م يمجسمه جون دار، فقط نفسا هیتر بود، توماژ مثل  دستشوجلو
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 !!! چقدر نرمن خدا... اول آرووم برد سمت موهاش  انگشتاشو

 ...  دیهوا کش یموهاش قفل کردو ب يناجوانمردانه انگشتاشو تو "حرکت کامال يکه تو دیکه نکش هیبه ثان یول

 ؟ يپس چرا موهاشو کز نداد -

 هیاومد،  یابراز احساسات نم نهمهیاون ا ستاده،بهیمرز بهشتو جهنم ا نیحس کرده بود که االن باران ب توماژ

 هیسرشو ...کرد  یم یتالف دیبا یبود، تنش مور مور شد، ول نیثابت موندنشم واسه هم دیشا! دیلنگ یکار م يجا

باران  نهیکرد که نفس تو س يکار ی، ول سمتشبا صورت حمله برد  عیآوردو سر رونیباران ب يضرب از تو دستا

 ...بکشه  غینتونست ج یحبس شدو حت

که  فی، ح زمیداد ، جونم عز یفیآخ که چه ک... تا دندونش روش موند  36 يگاز گرفت که جا يطور سرشونشو

 ... لپات کاشته بودم  يگل خوشگلو رو نیوگرنه االن ا نیبب هیشد جاشو بق ینم

خون خوارو به مقصدش رسونده،  ناسوریخواست نشون بده اون دا ینم یباران جمع شد،ول يتو چشما اشک

 ... داد و چشماشو تنگ کرد  رونینفسشو آرووم ب

 ... یچشمام باش يخوام جلو ی، نم رونیبرو ب -

 چرا اونوقت؟  -

 ... نهیچشماش بب يمدام جلو زویموجود نفرت انگ هیدوست نداره  یآدم چیه -

 ؟ نمیپس چرا من دوست دارم مدام تورو بب! خوب که  یلیچرا خ -

 ... نکردم توماژ تا خفه ت  رونیبرو ب -

 ... بخوره حاال تا بعد  "آب خنک فعال هیتا  خچالیکردو رفت سمت  يخنده ا توماژ

 

 

  

 

 ... مرد  یبراش م یکه ازش متنفر بودول یآبو سر جاش گذاشتو دوباره رفت سمت اون وانیل

 ...به دورو بر انداخت ، همه جا در امنو امان بود  ینگاه هی

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٤٠٩ 

جلو تر  یکمید،یزخمو واضح د يشدو جا یلباس گشاد بودو م قهیونه باران، گازش سرش يافتاد به جا چشمش

 ...چقدر خوشمزه بود به خدا  یدون یکه نم يوا ؟يکرد کارشیچ نیپسر؟ بب یمرض داشت... رفت 

گم لباسشو عوض  یخوب م اد؟یمین یتا ابدم کس یعنی... ستین ی؟ حاال که کس یچ نهیبب یدرد ، اگه کس... 

کنه همه بفهمن کار تو بوده  یم يواسه دق دادن تو هم که شده کار! جون خودت اونم گوش دادکنه ، آره 

آخه ..  یبرو تالف... حالو روز نبودم  نیمگه مرض داره ؟ نداره ؟ خوب چرا داره ، اگه نداشت که االن من به ا...

 !!! ایمرد "ذاره ، خاك بر سر به درد نخورت، مثال ینم

 یستیراهشو بلد ن دیاحساس ، خوب شا یب یلیاون از صد تا زنم کمترم ، بابا خ يمن جلو "مثال یگ یم خودت

 ... امتحان کن  نویگم ا یخوب م! 

 

 ... وجدان بود  یگرفت ، وجدانشم مثل خودش ب خندش

 

شکمشو  يبهشو دوتا دستاشو گذاشتو رو دیکرد، از پشت چسب یبعد نقشه شو عمل دویکش قینفس عم هی اول

تونه نفس  یهنوز م دید یوقت یلحظه حس کرد از وسط دونصف شده ول هیسمت خودش، باران  دشیکش

 ... شد  دواریام شیبکشه به ادامه زندگ

 يآورد ، از رو نیاومد، توماژ سرشو پائ یمگه دلش م یداغ توماژ تا پسش بزنه ول يدستا يگذاشت رو دستشو

 يکرد، پوستش رو یش م ونهیبه گوشو گردن بارانو دخورد  یبه گردنش ، هرم نفساش م دیسرش گذشتو رس

 يکه رو یسرخ يرو دیکرد،سرانگشتاشو نرم کش یداغش م شتریکردو هر لحظه ب یپوست اون حرکت م

 :که به زور آرووم نگه ش داشته بود گفت یبعدم بالحن... انصاف  یپوستش درست کرده بود ، نامرد ب

 !شد  یچ دمی، نفهم یخانوم دیببخش -

 

اما ... آرووم  ایباران االن چشماش خشم داره  نهیلحظه خواست بب هیزد،  یکنار گوش باران بودو حرف م باشل

 ...رفت  ادشیخودشو هم  چیتسلط که ه دیکه د يزیاز چ

گوش  کیبازو بسته شدو دوباره لباشو نزد شینیب يپر ه ها...  دیخند یباران بسته بودو لباش م يچشما

 :بردو گفت شیخانوم
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 دردت گرفت ؟  یلی، خ یاله رمیبم -

 

صورت توماژ آوردو نوازشش کرد، اشک تو  کیبسته سرش رو تکون داد و بعدم صورتش نزد يبا چشما باران

 ... احساس سوزش کرد  ییجورا هی... توماژ جمع شد  يچشما

 ...باشه تونه داشته  یکه م ییتمام حسا يتو اون لحظه سکوت معنا دیبگه ، اما د يزیچ خواست

 ... باران  -

 ...جونم  -

 

بود که اون لحظه از ذهن توماژ  يزیچ نی؟ ا اهستیتو دن نمیقشنگتر از ا ياز تپش افتاد، کلمه ا نباریا قلبش

 ...  ابودیاون تو اون لحظه تنها کلمه قشنگ دن يبرا یول... بود  "گذشت،قطعا

 

 ...دوستت دارم  یلیخ -

رفت تو خالء ،  ییجورا هیآسمون ،  نویزم نیمعلق شد ب! انگار نبود یودا ولب یعنیتموم شد ،  گهید باران

 ... روحش رفت تو اون باال باال ها  یبودول نجایجسمش ا

دختر  یتاب یب نقدریدونستم ا ی؟ نم یکن میروان يخوا یم... کرده بود  شیسکوتو نگاه تب دار باران عصب تداوم

 ! 

 ؟  یگ ینم يزیچ... بارانم  -

 

که سر شونه باران بود، انگشتاش باز پوستش رو نوازش کرد، سر انگشتاش سر  یزخم يرو گذاشت جا ستشد

لباسا بپوشه ؟  نیاز ا ادییخوشش م نیچر ا... کرد، آب دهنش رو فرو داد  یشد، نگاه یم طونیخورد، داشت ش

 !!! خواد منو بکشه  یم

 ازیبهش ن دیچون االن شد! کرد اون کجابوده یم میآدماش تقص نیکه خدا جراتو ب یدونست اون وقت ینم

 ...بکنه  يشتریجرات نداشت کار ب "داشتو نبود، دستش قفل شده بود، واقعا
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 دیممکن رس يصدا نیکه بدتر نیزم يبه درد نخورتر آدم رو دیرس یم جهینت نیگذشت، داشت به ا قهیدق چند

 ... ود کردب ایتو دن یصوت یآلودگ ینثار هرچ یلعنت هیبه گوششو 

 !در انتظار جفتشون  یخوب شد تمومش کرد، وگرنه معلوم نبود چ یول

 

 ...  شیرفت سمت گوش عیلب گفتو سر ریآرووم ز دیببخش هیبرق گرفته ها از باران جدا شدو  مثل

 یداشتم خفه م...  رهیبگ يجون دوباره ا هیدادو تازه تونست  رونینفس حبس شدش رو شمرده شمرده ب باران

 ! ما شد

دوباره نرم چشماشو بست،  د،یکش یتو آشپزخونه هم خجالت م لیبه دورو برش کرد، انگار که از وسا ینگاه هی

خودش ! حاال اون تو ؟ گشتیم یتوماژ دوباره داغش کرد، دنبال چ يطنتایش ادیگوشه لبش به خنده کج شد ، 

 ... دوباره از زور خجالت سرخ شد  دویاز خودش پرس

 زادهیآدم يعشقشم ماورا نیا...درد ممکن بود،  نیسوخت، انگار قشنگتر یسر شونش ، نم يرو گذاشت دستشو

 ... دم پررنگش نکنم  یخاطره خوب بود، قول م هیرو ؟ خوب  ی؟ چ سمشیبنو خوامیم! ها 

 يتو دلش داره رو رو یحاال بره و هر چ نیخواست هم یوجودشو قلقلک داد، دلش م یاون دفتر صورت ادی

 !داشت دیاما انگار ترد اره،یذ بکاغ

نداره، چرا داره  ی،همش مثل همه فرق یش یخام م ي، دوباره دار ونهیفرق داشت د یچ! آخه فرق داشت... 

بهش پناه برده بودم،  ییکه فقط از تنها يزیچ هیهوس زودگر بود،  هیفقط ...اون حس ...،فرق داره،اون حس 

 ...  رمیگ یاما حس االن فرق داره، ازش آرامش م

شه اما  یعوض نم ممیتصم رم،یبگ جهیخوام نت یم... باز  یش یبشه ، داغون م یچ یک شیسیبنو يخوا یم... 

 ... ستیهوس ن يخوام مطمئن شم حسش بهم فقط از رو یخوام اونو خوب بشناسم ، م یم

 !ستنیخوام به خودم الاقل ثابت کنم همه مثل هم ن ی؟ فقط م یآخرش که چ... 

 کردو دکمه اتصالو زد  دایرو به زحمت پ یگوش توماژ

 ...الو  -

 !شازده يچه عجب جواب داد -

 شده ؟ يزی؟ چ یسالم خوب -

 بپسرم؟  زمویشده باشه که حال پسرخاله عز يزیچ دیبا"نه مگه حتما -
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 افتاده ؟ یتوهان، اتفاق اریدر ن يمسخره باز -

 نه داداش من، خاله خونست ؟ -

 ... رونیرفتن بنه با حاج صالح  -

 هان ؟ گهیگردن د یتا ظهر بر م -

 آره چطور ؟ -

طال خانوم  ينامزد يخدمتتون ، برا میرس یم نایبا مامان ا می، دار میسرت سوار ش میخوا یم زمیعز یچیه -

 ...  میهارو باهم بخور ینیریحاال همه ش میایب ن،یکه دعوتمون نکرد

 ... ادین شیپ یمشکل شتریب ییفقط محرم شدن تا واسه آشنا،  "نبود اصال یبه شما نداره کس يکار -

 یباهم م يحاضر زیچ هیتوماژ به خاله بگو خودشو تو زحمت نندازه،  ی، راست یگ یتو م یهرچ "باشه ، اصال -

 ... میخور

زه ، برسه بخواد واسه تو غذاهم بپ یاون بنده خدا ک "بگو خودشو تو زحمت نندازه"کارد بخوره اون شکمت، ... 

 ...  يریکبیپسره ا

 ...  میقدمتون به چشم، منتظر -

 ... نمتیب ی، م يبا "پس فعال -

 ... به سالمت  -

 ... کرد  یم زیرو تم ییظرفشو نکیباران که داشت س شیبرگشت پ يکفر توماژ

 ...  دیببخش -

 بود؟  یک -

 ...توهان  -

 افتاده ؟  یاتفاق -

 ... نجایخواد ظهر پالس بشه ا یم... آره  -

 ؟ ییتنها -

 ... انی یباهم م ناینه با خاله ا -

 ؟ دهیموضوع رو فهم یعنی -
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 یباشه ، به کس دهیبخورن، حاال برفرضم که فهم نویروژ ينامزد ینیریش انیخوان ب یگفت م یخودش که م -

 ...نداره  یربط

 حاال، نه ؟ شهیبد م یلیتوماژ خ يوا -

 ...مید یسفارش م رونیکن ، نهارو از ب ول نارویشه ، حاالم ا ینم... نه  -

 ...خورشت بادمجون دوست داره  یلیبه خاطر حاج صالح درست کردما، خ -

 :رو گرفت و گفت شینیب يجلو توماژ

 ! دمیبادمجون ؟ کو پس ، من بادمجون ند -

  اد؟ی یبدت م -

 ... اه ! متنفرم ازش  اد؟ی یبدم م -

 ؟ ادی یاز بادمجون بدش م یتو ؟ آخه ک يا ونهیگوشتش رو گذاشتم ، د "فعال -

 ...  ونهید شهیحالم بد م اریاسمشو ن -

 ؟ شهیاز اسم بادمجون حالت بد م -

 دختر ؟  يمگه مرض دار ار،یرو ن یگم اسمو اون لعنت یاه باران م -

 میخوام حل یشبم م کیتازه  م،یدوبار بادمجون دار يبه بعد هفته ا نیاز ا اد،ی یسرم که بدت م يفدا "اصال -

 ... شبم کدو بادمجون  هیبادمجون درست کنم 

قهقهه باران  يصدا وییزن حامله دستشو گرفت جلو دهنشو رفت سمت دستشو هی نیکدو که اومد توماژ ع اسم

 ... بلند شد 

نذاشتو رفت تو اتاقش  دیپرس یکردو حالشو م یاومد محل به باران که صداش م رونیب ییهم از دستشو یوقت

...  

 انیتماس گرفته بودو گفته بود که ظهر با شا نمیروژ ارت،یاز ز انمیاز مدرسه برگشته بودو حاج صالحو ب ایبرد

 ... ناخونده شدن  يسفارش دادنو منتظر مهمونا رونیخونه ، نهارم از ب انی یم

ت بود، آخر سرم براش سخ یکمی یباران تا باهاش حرف بزنه ول شیکرد تا بره پ یدستو اون دست م نیا توماژ

 ... و رفت سراغش و در زد  ایچندش آور توهانو نادر، دلو زد به در يآوردن نگاه ها ادیبا 

باال رو برداشته بود ، به  ياز اتاقا گهید یکیتوماژ برگشته بود باران اتاقشو بهش پس داده بودو خودشم  یوقت از

 ... بود  یراض نمیبه هم نداشت اما باران يا گهیتخت خواب ، امکانات خاص د هیجز 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٤١٤ 

 ...خودش  دیدر زدنش فهم يتوهم بردو منتظر ورودش شد، از صدا یاخماشو الک دیدرو که شن يصدا

 

 ...تو  ایب-

 

،  دیبار یاز سر روش م یپا و اون پا کرد ، کالفگ نیا یکمیبودو اخماش تو هم ،  ریاومد داخل ، سرش ز توماژ

 دنیحاج صالح برسن باران اومد بود اتاقشو اونا اون افتضاحو سرشونش ند انویب نکهیترشد، قبل ا کیبهش نزد

 ... بشن  يهم متوجه اون کبود هیبق ادویب رونیب يبود که مبادا باران اون طور نیتوماژ از ا یو حاالنگران

 ...گم  یباران م-

 ...سرشو با اخم بلند کردو چشم دوخت تو چشماش  باران

 ... شنوم  یم-

 ... سرشونش  دیومد، دستش رو کشجلو ا بازم

 ... هم بنداز سرت  يروسر هیمعلوم نباشه ،  نیبپوش که ا يزیچ هی-

 یکه ، خودش که م شهینگاه تورو خدا داره جوون مرگ م...داد  رونیچشماشو تنگ کردو نفسشو شرمده ب باران

خواد اون توهان  یدلمم نم گهی، هرچندم د کنهیم کیخودشو کوچ يخود یره چرا ب یدونه حرف زور تو کتم نم

 ... اون وقت  نمک یکه بگم باشه ، دق م شهیخوب نم یمشعوف کنما ، ول شعورشویب يو بابا

 ... رنگ عوض کنما، گفته باشم  ی؟ من دوست ندارم ه ي؟ تو مگه تازه با من آشنا شد "مثال یچ یک-

 ؟ يدیپوش نیروژ يپس چرا شب نامزد-

 ...بار بود  نیآخر نویواسه اول یبودو خونواده شوهرش ، ول نیژاون فرق داشت، به خاطر رو-

 : سر تکون دادو گفت یعصب توماژ

 ... گهیاونا با چشماشون قورتت بدن د يالبد دوست دار ست،یبه درك ، به من مربوط ن "اصال-

 ... نذاشته بود  يا گهینزده ، اما باران واسش راه د یدونست حرف درست یم نکهیرفت، با ا رونیگفتو ب نویا توماژ

گفت هنوز  انمی، سراغش رو گرفتو ب دید یبارانو خال يجا یاومده بود، وقت انیبا شا نمیبودن، روژ دهیرس مهمونا

 .. تو اتاقش 

 ... دید نهیآ يهوا باز کردو بارانو جلو یب درو

 ...جمع  نیکردم وسط ا یبدون تو دق م ا،ی؟ چه خوب کرد ياومد نیسالم روژ-
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 ... دیجلو رفتو گونه بارانو بوس نیروژ

 ... ادی یبهت م یلیخ یدختر، شال مشک يچه ناز شد-

 اومده ؟ انمیشا ،یگل یمرس-

 ... می، زود باش بر نیآره پائ-

 ...  زمیباشه عز-

بهنازم لبش به  نباریا ینازو خانم شده بود که حت یشال مشک دوی، انقدر با اون کتو شلوار سف نیرفتن پائ باهم

 ...باز اومد سمتش  ينده بازشدو با روخ

 ... نیسالم خاله جون خوش اومد-

 ! يممنون دخترم چه ناز شد-

 ...، سالم نادر خان  يممنون شما لطف دار-

حالو احوال کردو از خونوادش  انمیداد ، باشا یکرد سالم ینگاهش م رهیکرد سمت توهانو به اونم که خ روشو

هم به توماژ  ینگاه خشکو خال هی یحت یول ان،یب شیکردو رفت پ یو بشبعدم با حاج صالح خوش دویپرس

 ... ننداخت 

 ؟ ییجون خوش گذشت تنها انیب-

 :لبشو به دهن گرفتو گفت دویخند انیب

 ...  میریهم باهم م گهیدفعه د ،یاز دست شما جوونا ، آره مادر خوش گذشت، جاتون خال-

 ... زمیبر ییچا رمیم...  "آره حتما-

 ...  زهیرفته بر نیخواد مادر ، روژ ینم-

 

توهانو توماژ  يآخر سرم ثابت شده رو دویچرخ یاونا م نیوقتا نگاهش ب یمشغول صحبت بودنو باران گاه همه

 ... کردن  یکه بازم داشتن راجع به اون سفر بحث م

 

 ! ناقضت نقدریچرا ا! تو افکارشون  یباهم ندارن، حت یشباهت چیدوتا پسر خاله ه نیا... 

هم  يادیز دیبود ، شا پیخوشت یلیخ ،يخاکستر نیج هیبود با  دهیپوش یطوس دویبلوز چهارخونه سف هی توهان

نگاهش آدمو  ست،یجذاب ن "اما اصال... ، لباشو جمع کرد ...اومد  یبه چشم م يادیز طونشمیش يبود، چشما
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بود،  دهیپوش رهیت نیج هیهفت با  قهی ونچسب یشکبلوز م هی... شد  قیبه توماژ دق نباریا... کنه تا جذب یدفع م

 ییرایتوماژ جذاب تره ، چشماش گ... رنگو لعابشون باهم فرق داشت  "تر از توهان بود کال رهیت "دایپوستش شد

کنه ؟ چشم  فیتعر یک ینکن فیتو تعر گهی، آره د کنهیم شیکنه که دل آدمو ر یداره، انقدر معصوم نگاه م

 ...  دیبد دیند دبختب... ه خواد آخ یم رتیبص

و بلندش ، مردونه بود اما پشمالو نبود، خندش گرفت از  دهیکش يتوماژ ، دستا يدستا يشده رو دهیکش نگاهش

 یمشکل ؟يدرست قورتش بد يخوا یم... بازو هاشم برجستس برعکس توهان ... بازم نگاهش کرد... فکر  نیا

 !!! کرد  ياعتماد ادیز شهین نماز دور بهتره ، به او نطورینه هم!  ستاین

 ...بلند شدو شوکش کرد انیب يبرانداز توماژ بودکه صدا غرق

 

 ؟ ياری یرو م وهیباران جان مادر، ظرف م-

 ... ارمی یجون االن م انیآره ب-

خودشو پرت کرد تو  عیعرق شدو سر سیباشن خ دهیخوردن توماژ د نیاونو ح هیبق نکهیتن باران از فکر ا تموم

 ... ها شد  وهیزخونه و مشغول شستن مآشپ

 

 

خورد انقدر که حرص توهانو در  یتوماژ پونزگذاشته باشن مدام توجاش وول م ریگذشت، انگار ز يا قهیدق چند

 ...آورد

 

 ؟ یکن یم ينطوریچته بابا ؟ چرا ا-

 ...  گردمیاالن بر م ست،ین يزیچ -

 ... یگفت یخوب زودترم ادیجونت در ب-

 ... که  يد یآخه ، مهلت نم یزن یدم فک م هی-

 

 !!زنه ها  یساعت داره ور م هی يچطور نیاز صدتا زن بدتره ها ، بب...  دینفس راحت کش هیجاش بلند شدو  از
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ذاشت تو کاسه  یهمون موقع م دیشد با یکه م يزیچ هیکرده بود انگار،  دایباران، مرض پ شیکردو رفت پ یپف

 ... کرد یباران وگرنه دق م

 ... ستادیاومدکنارشو ا د،یچ یظرف م يها رو تو وهیپشتش بهش بودو داشت م رانبا

 

 ... شمیم یکه چه حال یدون ینم يد یبه حرفم گوش م یوقت ادی یانقدر خوشم م-

خواستم اون پسرخاله و شوهر خاله چشم چرونت به آرزوشون  یکه به خاطر تو نبود ، نم یدون یخودتم م-

 ...برسن 

 ... يدیبود که پوش نی، مهم ا یحاال هرچ-

 

 يکرده بود، دست برد سمت صورتش ، کف دستشو رو شیبودو خوردن ختهیصورتش ر يتار از موهاش رو چند

انگشت شصتش رو  نباریبهش کردو ا ینگاه هیشال ،  ریصورتش گذاشتو با نوك انگشتاش موهاشو فرستاد ز

 ... صورتش  يرو دیشو ادامه شو مالرو لبا دیبراقش بردو محکم کش ییآلبالو يلبا کینزد

 ... گرد فقط تماشاش کرد  يشوك زده و با چشما باران

 

 هیده  یم ی، مفهموم بود؟ چه معن یزن یدلت خواست ماتشو م یلیاگه خ ای،  یزن ینم نایاز ا ای گمیدفعه د-

 ...لباش برق بزنه  ينطوریدختر ا

 ...اومد  ادشی يزیچ هی وهیکه بره ، اما  دیپاشنه پا چرخ يگفتو رو نویا

کارو  نیکه خودشم تشنست ا یکس يجلو يپسرو درسته قورت بد هی یخواست گهیبدون دفعه د نمیا یراست-

 ...افته گردنت  ینکن، ممکن مجبور بشن باهم دوئل کنن بعد خونشون م

و بوسه زد، تا حاال شده بود دهیکه به انگشتش کش يقرمز عیما يباران که فاصله گرفت دستشو باالبردو رو از

خودم بزنه اشکال  يخوب حاال جلو... خوشمزه باشه  دیبود، به نظرش اومد با دهینچش ينطوریبارانو ا يطعم لبا

 ... کنم  یکرده خودم خفش م یشکل نیلباشو ا نمیبب گهیبار د هی ینداره ول

به هر  یکنه ، ول هیت بخنده با گردونس ینم چارهیتوماژ اشک تو چشماش جمع شده بود ، دختر ب ياز کارا باران

 ! رونیرو برد ب وهیبود اون ظرف م يجون کند
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 انمیدادنو رفتنو همون موقع هم شا تیبود که رضا 5 کینشستنو باالخره نزد گمیخوردنو دو سه ساعت د نهارو

 ... کردو رفت  یخداحافظ

 ... انیراست رفت سمت ب هیدرو بستو برگشت داخل  یوقت توماژ

 کشه ؟ یاون سرك م نویا ینداره مدام تو زندگ یخاله بهناز خودش کارو زندگ نین امادر م-

 دیفهم یاز اول تا آخر چقدر بهم زخمه زبون زد ، تازه وقت یاگه بدون گه،ید ينطوریبگم مادر، اخالقش ا یچ-

 ...نذاشت  ینگفته باق زیچ میشماهارو هم به هم محرم کرد

 ؟ یبهش گفت-

 کرد ؟  ینگاه م چارهیبه دختر ب يچطور يدیندمحبور شدم مادر، -

 حاالباران کجاست ؟ ...  دیفهم یم دی، باالخره که با "چه بهتراصال... بابا  يا-

 ! رفتن ، البد تو اتاق اونن  نیباروژ-

 ! کمیبخوابم سردرد دارم  کمیرم  یباشه من م-

 ... باشه مادر -

 

*** 

که نبود  یاون دفتر خاطرات اصل سه،یبح توماژ ،دلش خواست بنوغرق شد تو رفتار ص دویتختش دراز کش يرو

 ...  میتقو هی هیدفتر کوچولو شب هی سه،یبنو گهید يتونست جا یم یول

 ...  دیکه عشقو آفر ییبه نام خدا... نوشت

کنم؟ چشماش داره  کاریخوام چ یم شه؟یم یتونم مقاومت کنم ؟ داره چ یم یتا ک یعنیلرزه ،  یم دستام

 !!! کنه  یم مینروا

 یخوب م گهیتنش داغ ، هرم نفساشو حاال د... اونم نوشت ... نرم توماژ افتاد  يبوسه ها ادیبستو  چشماشو

 ! سوزه انگار یتنم م شهیم کیبهم نزد یفهمم ، وقت

پس چرا درد نگرفت ؟ ...بازم نوشت ... گذاشته بود  يادگاریکه توماژ واسش  ییسرشونش ، اونجا دیکش دست

که  ییبگم ؟ چرا داره همه دردا يزیچرا نتونستم چ! رفت  ادمیذره دردم  هیهمون  یاونم طوالن دیبوس یرا وقتچ

 ...شک  نهمهیخستم از ا يخدا!!! برام شهیکمرنگ م دمیهمه سال کش نیا
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بود ؟  یگفت دوستت دارم، واقع یتونم نفس بکشم؟ وقت ینم گهیچرا د چهیپ یبمش تو گوشم م يصدا یوقت

 ... خواد باورش کنم  یحسو تجربه نکرده بودم، دلم م نیرفتم تو ابرا ، اون باال باال ها، تا حاال ا... بود  یره واقعآ

خوام  ینم یدونم، ول ی؟ م شهیم یتهش چ یدون یشم ، م یم ونشیباران ؟ فکر کنم دارم د يدوستش دار... 

 ... بهش فکر کنم 

 

 ...با خودش خوب بود  یشروع بعد اون قهر طوالن يبرا ید ولنش شتریکنار گذاشت، چند خط ب دفترو

 

 *** 

 ...بره اتاقش  دیرفتن شرکت ، نگهبان به توماژ گفت که توهان کارش داره و با یوقت فرداش

 ...کنه  شیخواد بازم تفت یالبد م ام،یباران تو برو من م-

 ... اینش ریباشه، توماژ باهاش درگ-

 ...راحت  التیخشم ، برو  ینم زمینه عز-

 ...و متفکر منتظرش بود  نهیدست به س توهان

 ...  میکرد یم یپاتون قربون يجلو یگفت یم! به به شادوماد، چه عجب -

 ...برم کار دارم  دیحرفتو بزن با-

 !کردم  یگفتا من باور نم ی، طناز م یچونیرو بپ چارهیمن ب یخواست یدرست بود، فقط م عاتیپس همه شا-

خونه راحت باشه تا زمان برگشتن  يباران تو نکهیما فقط واسه ا ،ینکن ای یباور کن يکه بخوا ستین يزیچ-

 ...نیهم میباباش بهم محرم شد

 دونم جونت به جونش بستس ؟ ینم ي، فکر کرد مینکن، ما خودمون ذغال فروش اهیبرو بچه برو ، مارو س-

 ؟ یشیدق مرگ م يبر فرضم که باشه ، تو چرا دار-

 ...  نیناراحتم، فقط هم يکرد يمدت باهام باز نیا نکهیا از-

دوروبرت  يطور هیهمه رو  ينداره، دوست دار یفرق گمیدختر د هی ایبرات باران  ض،یتوهان تو ذهنت مر-

به  يزینباشه از اون چ ایباشه  يزیما چ نیکنه، ب رونشیاز ذهنت ب ست،یوصله تو ن یکی نی، اما ا یداشته باش

 ... ه رس یتو نم

 ... زیطلب من پسرخاله عز یکیدونم، اما  ینم-
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همه به خودشون  نکهیکشمکشو از ا نهمهیراست رفت تو اتاق خودش ، از ا هیاومد  رونیبدون حرف ب توماژ

 ... دخالت کنن خسته بود  شیدادن تو زندگ یاجازه م

 

 

 ییجورا هیدادنو  یم ریطناز بهشون گ کمتر توهان و گهیسر رابطه توماژو باران همون روزا کمرنگ شدو د بحث

 یلیموضوع خ نیته دلش از ا د،یبار باران فهم نیواسه اول نویانگار اونا تازه رابطه شون باهم بهترم شده بودو ا

 ... دفترش نوشت  يرفت تو اتاقش ، اون موضوع رو هم تو یشب وقت نیبود واسه هم یراض

بشه اما  کیکرد تا به باران نزد یم یتوماژ سع شیو بگذشت، کم یم تشونیمحرم ياز ماجرا یماه دو

 ادیتوماژم ز نیدوروبرش نباشه ، واسه هم ادیکرد ز یم یاومدو بارانم سع ینم شیپ یدرستو حساب تشیموقع

بذاره تا خودش به  شمدت اونو به حال خود هیگرفت  میتصم یشد ، اولش سخت بود براش ، ول ینم چشیپاپ

 ...بده یرابطه رنگو لعاب نیخواد که به ا یق و مباور برسه که عاش نیا

مدت  نی، تموم ا ستیطرفه ن هیشد که عشقش  یذاشت مطمئن م یاگه باران خودش قدم جلو م ينطوریا

هم  يزیگر یگاه یعاشق ،ول هیداد تا  یشده نشون م یحام هی هیشب شتریحرف ،ب یآروومو ب یکنارش بودول

 داد یشو نشون م یتاب یزدو ب یم

 ... دیخواستن برن خر یم انیشا نوینموده بودو روژ شتریب دیروز به ع چند

 ... يایب دی؟ جون من تو هم با گهیباران بلند شو د-

 آخه؟  کارمیوسط چ نیخواد با خانومش بره ،من ا ی،اون دلش م زمیآخه عز-

 ... سایخس یلیخ د،یخر یچند وقت نرفت یدون یبلند شو دختر ، م! یچ یعنی-

 !هم الزم ندارم  يزیحوصله ندارم ، چ ست،یا به خدا واسه اون نباب-

 نه ؟ يای یپس نم-

 ...برو به سالمت  زمینه عز-

 ...کنم  یم تیباشه حاال حال-

 ... خوشحال شد  گهیوقت د هیرو گذاشته واسه  یتالف نکهیا الیرفتو بارانم به خ رونیاز اتاق ب نیروژ

 ... کرد  یرو مطالعه م یخیکتاب تار هیداشت بودو  دهیتختش دراز کش يرو توماژ

 ...تو  امیب شهیداداش م-
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 :شدو گفت زیخ میتو جاش ن توماژ

 ... در باز زم،یتو عز ایب-

 شده ؟ يزیتو خودشِ چ یلیباران خ نیگم داداش ، ا یم-

؟ مارو چند روز  نیبر ییجا نیخوا ی، نم گهید نیمزاحم! به درد من دچار شده دیشا...انداخت  ریسرشو ز توماژ

 ؟ نیتنها بذار

 ... ره  ینم رباریز ایتو هم ب گمیم یهرچ د،یع دیخر میبر میخوا یم انیمنو شا-

 :دوباره گفت نهیتختش نشتسو دست به س يچهار زانو رو توماژ

 از دست من ساختس؟ يخوب حاال چه کار-

 مگه ؟ شهیم ی، چ میباهم بر ایتو هم ب "اصال اد،ی یم ی، تو بگ يریگ یزود م ادی یخوشم م نیآفر-

 ... لیاز تو خونه بودن که بهتره ، فردام که تعط ستایچشماشو تنگ کردو با خودش گفت ، بدم ن توماژ

 ... میای یباشه باهم م-

 ... يندازینم نیدونستم رومو زم یقربونت بشم ، م یاله-

 ... دختر  زیبرو واسه اون شوهرت زبون بر-

 :گفت کردو یخنده قشنگ نیروژ

 برم بهش بگم؟-

 خوبه ؟ مینیب یهمو م میذار یجا قرار م هی میای یبرو، ماهم م انیگم ، تو با شا یخواد خودم بهش م ینه ، نم-

 ... ایکن شیراض"، پس حتما یداداش هیتو ، آره عال يفدا-

 ... راحت  التینشه ، برو خ یتونه راض یمگه م-

 

 *** 

شلوارك  هیبلوز زرد خوشرنگو  هیبود ،  رهیخ ییجا هیبودو به  ستادهیا نهیآ يو، در باز بود، باران جل دیکش سرك

دلش براش ! بود دهیند يو مدل فانتز یبود، توماژ خندش گرفت، تا حاال اونو با لباس رنگ دهیپوش یکوتاه صورت

 ... ضعف رفت 

 دیکوب دیقلبش شد دویلرز بارش هی دنیرفت داخلو درو پشت سرش بست ، باران برگشت عقب ،دلش از د آرووم

 ... 
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 ؟ يکرد یم کاری؟ چ یسالم خوب-

 ... کردم  یداشتم فکر م ،یچیخوبم ، ه-

  ؟يکرد یفکر م ستادهیا! چه جالب-

 ؟  یداشت يکار! دونم کالفم انگار  یچه م-

 ؟ ير یچرا با بچه ها نم-

 ... نیشم هم یم خوان باهم خوش باشن ، من برم فقط مزاحم یاونا نامزدن م!  کاریبرم چ-

 ... جلو رفت ، چقدر دلش براش تنگ بود  توماژ

 ...  میخوش باش میتون یوگرنه ماهم م يذار یخودت نم-

 ...دل خوش کنم  يگذر يها یخوش نیخوام به ا ینم-

 ...  يچند وقتو خوش نبود نیکه چرا حداقل ا يتا آخر عمر حسرت بخور دیکه با یخوب اگه خوشم نباش-

 ... شهیادت کنم برام دل کندن سخت ماگه بهش ع-

 کیداد وبهش نزد رونیگفتو اشک تو چشماش حلقه شدو بغض گلوشو گرفت ، توماژ نفسشو پر صدا ب نویا باران

 ... تر شد 

 نیچونش گذاشتو سرشو باال آورد ، نگاهش ب ریدستشو ز... جلو دلش تنگ اون لبا و حرارت اون دستا بود  رفت

 ... براق بود  شهیهم یعسل نیچقدر عاشق ا د،یشده بود چرخ فترمیها به نظر ظر یگصورتش که تاز ياجزا

صبر  یول... جوشه  یپوستش م ریکرد خون ز یبست ، ضربان قلبش دوباره باال رفته بود و حس م چشماشو

 ... رد بهش مظلوم نگاه ک... قدم انفجار احساس باشه  شیبار باران پ هی نکهیکرد، دلش لک زده بود واسه ا

 نهیس يتشنه اون آغوش امن بود ، سرشو جلو برد، رو ار،یتونست تاب ب ینم گهیچشماشو بست ، د باران

 !ضربان تندو دوست داشت  يصدا نیبرجسته توماژ گذاشت، چقدر ا

 شروع خوب باشه ؟  هی نیتونست ا یم یعنینفسش دوباره حبس شد،  توماژ

 

  

 

 ایدن هیگمش کرده بودو بعد  نکهیمثل ا د،یدور کمر توماژو محکم بهش چسب دستاشو باال آوردو حلقه کرد باران

 ...داد  یعطر تنش رو فرو م دویکشیم قیممتدو عم ينفسا...  نتشیانتظار تونسته بود بازم بب
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 !تازست  شهیعطرت موندگار ، انگار هم يچقدر بو-

 ...سر باران گذاشتو عضالتشو شل کرد  يچونشو رو توماژ

 ... واسه اون  شهیبدنم داغ م شم،یم ينطوریتو ا شیپ امی یم یوقت-

بازم  ایبهتره  رهیدونست بم یبدنشم در حال نبض زدن ، از زور خجالتش نم يحس کرد سلول ها باران

 ! بچسبه بهش  نطوریهم

 ...کرد یقلبش گوش داد که داشت کرش م يدهنشو قورت دادو به صدا آب

قلب  نیا شدیم یچ.. شدیم نیتوماژ گذاشت که تند تند باال و پائ نهیس يرو رو شیشونیرو تاب دادو پ گردنش

 ! دیکوب یواسه من م شهیهم

 یشده بودو نم شتریباز کرد ، لرزش بدن توماژ ب شویباز بود دوم شیتوماژ ، اول رهنیبرد سمت دکمه پ دست

 ! قفل کرده بود  ییجورا هی! داره  يدونست باران چه قصد

قلبش ،  يگذاشتو دستش رو نشیقفسه س يباران سرشو رو د،یگنج یتو باورش نم "ه اصالشد ک يزیچ یول

کرد و  یبلند نفساش خجالت زدش م يخود قلبش رو چنگ زده ، صدا "قایتاب شد ، حس کرد باران دق یب

 ...برد  یباالتر م جانشویه

بوشو دوست دارم ، صداشو ،  ره،یمگ شیدستم که داره آت ریاز ز اد،ی یم نجایگم از ا یکه م ياون عطر نیبب-

 ...از همه صاحبش رو  شتریب...رفتنش رو  نیباالو پائ

بود توهم که نبود، باران سرشو باالآورد ، توان ثابت کردن مردمک  دهیشن یول! هاش شک کرد دهیبه شن توماژ

...  دیلرز یاشم مصد... بود  هیگر سیو چشماش خ دیلرز یشب زده نداشت ،لباش م يچشماشو تو اون چشما

 !!!آخر گفت  یول

که سر وقت گفتش ، وگرنه  يزیداد و چ یکه داشت از نگفتنش جون م یکردو حرف یکه داشت خفش م يزیچ

 ! بشه  ریزود د یلیممکن بود خ

 

نگاه کرد ،  سشیخ يکرد ، صورتشو با دست قاب گرفت ، به چشما یتشکر م دازشیدستاشو باال آورد ، با توماژ

 ...شد کیخواست ، صورتش نزد یوجودش همه جوره بارانو م گهیحاال د
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 یهوا م یدوست داشتن ، اونا ب نویا یشدن هوا داشت ول یو خال نهیمنقطعشون نشون از انقباض س ينفسا

 !هم نه  یب یول ارنیدووم ب شتریب هیتونستن چند ثان

خواست تو اون لحظه رنگ  یشد ، م لیباران برد، چنگ زد ، سرش به عقب متما يموها ونیدستشو م توماژ

 ... و چه به دلش نشست  دیکه حاال خمار شده بودو د یی، اون چشما دی، د نهینگاه بارانو بب

 

 ...باران -

 ...بود  نیسرشو تکون داد ، زبونش هنوز سنگ باران

 ؟  يدوستم دار-

 :بعدم پر حرارت گفت اد،یلوتر بپنجه پا بلند شد و دستشو پشت سر توماژ گذاشتو مجبورش کرد ج يرو باران

 ...  ونتمیدوستت ندارم؟ من د ونهید-

 ... گردنش فرو برد  ينگاهش کردو بعد سرشو تو گود خمار

 ! دما  یپسش نم گهیاعترافت، د يذارم پا یم نویا-

 ... اوهوم -

 ؟ نویا یدون یشم م یدلتنگت م یلیخ-

 ... اوهوم -

 ؟ یه یش یپس چرا ازم دور م-

 ... شمیمن گهید-

 قول ؟ -

 ... قول مردونه -

 

 ...  دیکش شیسرشو بلند کردو آرووم دستشو به صورت نازو عروسک توماژ

 

 ...بروحاضر شو ، بچه ها منتظرن -

 برم ؟ ییتنها-

 ؟ یش یم یراض ينطوریا میر ینه ، باهم م-
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 ...  میآره ، راض-

 ...بخند  شهیقربون اون خنده هات ، هم-

 ... شدو رفت تا آماده بشه  دیسرخو سف باران

 ...شم  یزود آماده م-

 ؟  یچ یعنی-

 ...  امیآماده شم ب گه،ید رونیبرو ب-

 ... شد و زد به سرش  طونیدوباره ش توماژ

 من آمادت کنم ؟ يخوا یم-

 ...  رونیالزم نکرده، برو ب رینخ-

 ...لبتا، گفته باشم  يرو ینمال کایحواست باشه ها از اون مات ینزن ، راست غیباشه بابا ج-

 :دوباره برگشتو گفت یول رونیخواست بره ب... گفت  ینازك کردو باشه آرووم یبراش پشت چشم باران

 ...رو هم سرت نکن  یمشک ياون روسر یراست-

 

 

 خوبه ؟ دیبپوشم پس ؟ سف یتوماژ؟ چ یخوب -

 ... انداخت  دیشال سف شهیکه نم ابونی؟ تو خ یچ دینه سف -

 کار کنم ؟  یپس چ ،یش یناراحت م يا ونهیگم د یم -

 ...  گهیسرت کن د يخوایخودت م یهررنگ! دونم  یچه م -

 ؟  یسبز چ! نه  ستیزرد خوبه ؟ خوب ن -

 !مگه  ی؟مدادرنگ يشد ونهینه بابا د -

هم به من  هیبق یکن یفکر م ستی؟ تو امشب حالت خوب ن مینر "اصال يخوا یکنم ؟ م کاریپس چ -

 ... کنن  ی، نگاه م یکن یه تو نگاه مک ياونجور

 !به توماژ نگاه کنه رو نداشت  نکهیا يرو یاز خنده ، ول دیگفتو خودش ترک نویا

 ...زنه  یتو ذوق نم یلیچشات خ گهید ينطوریسرت کن، ا ی؟ عسل يدار یشال عسل...  زیخوب چ -

 ...شده بود ونهیتوماژ د يجد ياز ته دل، جد دیخند باران
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 ...  گهی؟ برو د يپوشم ، حاال راحت شد یم یرم ، باشه عسلآره دا -

 ...مانتوت تنگ نباشه ها  -

 ... کولشو رفت  يدمشو گذاشت رو چارهیپسر ب دویماوراء بنفش کش غیج هیباران  نباریخواست ادامه بده که ا یم

  ...در زدو منتظر شد ... در اتاق توماژ بود يربع بعد باران حاضرو آماده جلو هی

 ...  یخانوم امی یاالن م -

 ...باشه  -

 

هم  يست کرم قهوه ا هیمانکن به تمام معنا ، صورتش اصالح شده بودو  هی، ماه شده بود  رونیاومد ب توماژ

تو چشم بزنه ، باران دلش ضعف رفتو لباش  يادیکرده بود و باعث شده ز شیخوردن یبود که حساب دهیپوش

 ... دیخند

خوب شد  ده،یعجوزه ها لباس بپوش بعد خودش دختر کش لباس پوش نیع گهیخدا، به من متورو  ینیب یم... 

 ... به حرفش گوش ندادما 

که من  یخوب همون شمیروسر...براق که نزده حل  يکایخوب از اون مات...نگاهش کرد، از از سرتا پاشو  توماژ

خواد چکمه  یکوتاست ؛ البد م یکمیرشم کرد، شلوا شیکار شهینم گهیخوب د یگفتم، مانتوشم کرمِ، تنگ ول

 !خوشگل شده  یلیبازم خ یول ستیبپوشه ، بد ن

 

 ؟ گهید میاگه برندازت تموم شد بر -

 ...  میتکون دادو گفت بر يبا خنده سر توماژ

 !ابروهاش از تعجب باالرفت دیبودو تا اونارو د ستادهیپله ا نیپائ انیب

 ؟ يالزم ندار يزیاونا، شما چ شیپ میریم می، ما هم دار دیع دیرفتن خر انیبا شا نیمامان جان روژ -

خودت آخرو عاقبت همه مارو  ای، خدا انیچقدر بهم م... اعتراف کوچولو کرد  هیته دلش ... نگاهشون کرد انیب

 ! کن  ریبه خ

 ...به سالمت  نیبر ده،ینخر يزیوقت چ یلیدخترم خ نی، ا نیخوش باش نیبر زمینه عز -

 ...درست نکن  يزیشما چ گهی، د میخور یم يزیچ هی رونیشامم ب یمادر، راستباشه  -

 ...، خوش بگذره  زمیباشه عز -
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ذاشت با  ینم ندهیترس از آ یعاشق باران بود ول انیگفتو باهم رفتن ، ب يبا اجازه ا دویبوس انویصورت ب بارانم

 ! ادیخودش راحت کنار ب

 

*** 

بودن  دهیبود که اونا زودتر رس نیشد منتظرشون بودن ، اونم به خاطر ا یم یبعر هی انیشا نویروژ دنیرس یوقت

 ...شدنو رفتن سمت بارانو توماژ  ادهیپ نی، از ماش

 ... پاساژ شدن  نیکردنو وارد اول یاحوال پرس باهم

 ! ادی یبه صورتت م ی؟ چقدر رنگ عسل يباران چه ناز شد -

 ؟  "جدا -

 ؟ يخند یآره به خدا ، حاال چرا م -

 ... نگام نکنه  یخواست زشت بشم کس یبپوشم ، م یرنگ نیآخه داداش جونت سفارش کرد ا -

 دایپ يریها بدجور با خودش خود درگ یپسر، تازگ نیها ا شهیم شیزیچ هی! که  ي، تازه خوشگلتر شد وانهید -

 ...گناه داره به خدا  گه،ید ایباهاش راه ب یکمیکرده، باران 

 ... میهم نامه امضاء کردامروز تفا -

 ...دست بارانو محکم گرفتو خواست ببوستش که باران مانع شد  دویکش يبلند غیج نیروِژ

 زده به سرت دختر جون؟  ،يتر یتو که از اون روان -

 حاال ؟ نیکرد کارایباران جون من، چ ي؟ آخ قربون جفتتون بشم ، وا یگ یدورت بگردم باران، راست م يوا -

که حاال توقع  یگ یواسه من م یکن یم يکه، بعدشم مگه تو هر کار مینکرد يسر منحرفت، کار خاك بر -

 ...من همه اسرارمو برات فاش کنم  يدار

 ...گم، جون من اول تو بگو  یگم ، به خدا م یم -

 ...گم  ینم... یاز فوضول ریبم -

 بوستت ؟ یم يچطور... جون من ، باران ...  گهی، بگو د یگل یخوشگلم ، آبج...باران  -

انگار بد جور  یحرفو بزنه ول نیتونسته ا يچطور نیتونست تصور کنه روژ یعرق شد، نم سیتن باران خ تموم

 ! تو دلش مونده بود

 افتاد ؟  یاتفاق نیاومد یم نیباران داشت گه،یبگو د -
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  ؟یچه اتفاق "بده ها ، مثال یلی؟ حالت خ يشد ونهید -

 ...رخ سرخ داداش س يآخه چشما -

 ؟  یانداخت نهینگاه به خودت تو آ هینه من ،  ییبده تو حیتوض دیکه با یفکر کنم اون ا،یاز دست رفت نیروژ -

 :تکون داد وگفت يدست پاچه سر نیروژ

 ...  گهیحرف بزن د يشده ؟ باران مرد ی؟ چ یچ -

 ...درآوردو بهش داد فشیک ياز تو نهیآ هی

 ...نگاه کن  -

 

زخم کوچولو هم  هی یش قیدق یخواست یمتورمم شده بودو اگه م دویلباش نمونده بود ، تازه سف يکه رو يزیچ

 ... لبش بود  ریز

   

 معلوم ؟  یلیباران خ ییوا-

 معلوم نباشه ؟  یخواست یپس م-

 ... شهیداداشم بد م يده ، حاال جلو یکارو نکن گوش نم نیگم ا یبهش م ی، ه انیشا نیا ریهمش تقص-

 !ستیکارا بلد ن نیاز ا "که خودش اصال ستین! شهیبد م یلیخآره -

 ...تو دل باران  دیپر دویکش یغیدوباره ذوق زده ج نیروژ

 ...کنه  یم چارمونیتورو خدا آرووم باش، به قرآن آبرومون رفت؛ حاال توماژ ب نیروژ-

 "اون بود رسما يجا انیگه شامدت صبر کرده ها ، ا نیچقدر ا... یفداش بشم، دورش بگردم ، اله یاله يوا-

 ... شدیم ونهید

 ...طرفمون  ادی یها نداره، آرووم باش داره م ونهیاز د یاالنم دسته کم-

 ...فعال شده بود دیکودك درونشون شد ی، ول ستادنیشدنو ثابت ا ریشون سر به ز ییدوتا

 ... نیبب نویا ایلحظه ب هیباران جان -

 شما؟  هوی نیکجا رفت-

 ...نوریا ای، حاال ب میدیخر یکی میرفت انیغازه بودم، عطرم تموم شده بود با شاتو اون م-

 ...توماژ دست بردو مچ دست بارانو محکم گرفت ... بارانم با توماژ هم قدم شد  انویشا شیرفت پ نیروژ
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 ؟ نیگفت یم یچ نیداشت-

 ... نیهم ارهیسر در ب یخواد از همه چ یخواهر فوضولت، م نیبه خدا، ا یچیه-

 ...فشار دستشو دور مچش محکم کرد توماژ

 ؟یکه بهش نگفت يزیباران چ-

 ... طونیخواد بدونه داداشش چقدر ش ی، دلش م گهیبچست د! بگم  ینه ، چ-

 ...مچ دستشو انقدر محکم فشار داد که آه از نهاد باران بلند شدو براق شدتوصورتش  نباریا

 ... ی؟ دستمو شکست ونهیچته د-

گذره بهش گفته  یم نمونیکه ب ییزایکلمه از چ هیهان ؟ به خدا اگه بشنوم  یکه بهش نگفت يزیچباران -

 ... کنم  یم مونتیپش یباش

 !پسر یش یخوشگل م یش یبا جذبه م یچقدر وقت... با اخم نگاهش کرد باران

 ... نگفتم ، حاالم دستمو ول کن درد گرفت  يزیمن عقلم هنوز سر جاش ، به اونم چ-

 ...  یامتحان کن یتون یزمن گفتن بود ؛ما-

 یذاشت توماژ م یم یباران دست رو هرچ یول دن،یهم خر ییزایچ هی دنویپاساژ چرخ يهم تو گهید یکمی

تو دلش  یگرفت ،ول یم افهیق یکرد،بارانم الک یبراش انتخاب م گهید يزیچ هیخودش  ستویخوب ن نیگفت ا

 ... نیبب اویکه ب شدیآب م يقند

حساب کردو  ییبارانو هم خودش تنها نویروژ يدایجناب بود که همه خر يباز نیخوشمزه ماجراهم فرد قسمت

 ... خوشحال کرد  "دایهمه رو شد

 ... ستادیا يتو مغازه آخر که تموم شد، باران اومدو کنار کارشون

 شده ؟  يزیچ-

 د؟یخر يمنو آورد یچ يبرا-

 !خدا رو شکر  یخواست یهم نم یچی، معلوم شد ه یبگردم اله.. یآخ-

 ...دیدستش اشاره کردو مردونه خند يتو کیبزرگو کوچ يها سهیگفتو به ک نویا

 ...خوام  یکدومو نم چیهمش مال خودت من ه-

داشتم، اون تاپ قرمز بدجور  یخودم بر م زیهمش مال خودم ؟ باشه چه بهتر، پس کاش الاقل سا يجد-

 ... چشممو گرفت 
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 ... خودت  یارزون-

 ؟ يدوستش ندار-

 ... زینه ؛ نفرت انگ-

 يروزا از مردا نیدارم، دخترا ا یهم بر م نویجهنمو ضرر باشه ا ی؟هرچند پاشنش بلندول یکفشارو چ نیا-

 ...  ادی یقدبلند خوششون م

 :رفتو گفت يچشم غره ا باران

 ...قوارشو  ینه از نوع ب یآره دوست دارن ، ول-

کرده بودنو  فیک یاون دوتا چشم چرون پشت درمغازه حساب یتنها رفته بود ، ول نیرو باران باروژ يآخر مغازه

رو توش  داشونیهم که دخترا خر يا سهیک شدن،یاومد اونا از زور خنده کبود م یم رونیبا دست پر ب یهرک

 ... رو کرد  رویبود، توماژ دست برد توشو بسته هفت رنگو ز یگذاشته بودن صورت

 دارم ، نظرت ؟  یخودم بر م "حتما گهیرو د یکی نیا یبکن، ول یخواست يهر کار گهید يونابا ا گما،یباران م-

 ...فکرشو بکن  يوا اد،ی یهم بهت م یلیآره موافقم خ-

 :رو کردبهشو گفت یعصب نباریا توماژ

 ...کشمت باران  یم ا،ینکرد ي، فکرشو کرد شتویببند اون ن-

 !قشنگ که  یلیچرا خ-

 یزنونه داره تصور م يها يداد که توماژو تو اون خاك بر سر یداشت نشون م "ال بردو مثالچشماشو با باران

 !!!داشت  دنیحال توماژ د يوا... کنه 

 ... یبهش فکر کن يکشمتا حق ندار یباران م گه،یبسه د-

بنفششم فکر  ، یبپوش نارویاز ا یکی کلیقدو ه نیتوماژ فکر کن تو با ا ي؟ وا يگریحقو تو ازم م نیچرا ؟ ا-

 ... چه شود به به  اد،یاز همه بهت ب شتریکنم ب

شب  امیحرفام، م نیپررو تر ازا یدون ی؟باشه،خودت که م گهید یتمومش کن يخوا یخوب پس نم یلیخ-

 پوشم ، نظرت ؟ یم یهمون بنفشه رو هم که گفت شتیپ

به نفع اون تموم  یزم آخرش همه چ، با شهیهم سرش نم یشوخ ونستا،ید... از زور خجالت نفسش گرفت  باران

 ... دونم  یشه من م یم
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 دیشد تو چشماش قشنگ د یم مویرج طانیشده بود که ش طونیشد تو چشماش ، انقدر ش رهیجلو اومد خ توماژ

... 

 ی، نم ایمنظورتو برسون يبود ؟اوف دختر تو خوب بلد دهی،چرا به فکر خودم نرس ایگیبه به چه شود، راست م-

 !  یفینقدر حردونستم ا

خواست  یبود ، دلش م يبهش فکرم نکرده بود رسوندن منظور اونطور "که اصال يزیبود، چ ينامرد گهید نیا

 ... االن خودشو اون پسره منحرفو درجا خفه کنه 

 

 ...رسم  یکردن منظورت خدمت م یبه قصد عمل "، شب حتما یکه به فکرم زمیممنون عز يوا -

 ... گفت  یحرفارو دم گوششو پر حرارت م نیبه خصوص که ا... دن افتاده بود به شکر خور"رسما باران

 فکر تو سرم بود دود شد رفت هوا، خوب شد؟ یباشه بابا هرچ -

 دی، انجام نشد با گمیبار م هیرو فقط  يزینداره ، من توماژم ، توماژ منفرد ، پس هر چ دهیحاال فا گهینه د -

 ...کنم  یتالف

 ...  یتا شب نکش دوارمیپس ام -

ازش دور شدو رفت  یتا باران حساب ستادیا نطوریباران گوش دادو هم یخاله زنک نیماتو مبهوت به نفر توماژ

 ... خوب ،حال اون سنجاب کوچولو رو گرفته بود  ی، خندش گرفته بود ، ول نیسمت روژ

 :سرشوش گذاشتو گفت یشدو دست کینزد انیبه شا توماژ

 ؟  میام بخورش میخوب داداش بر -

 ...نوبت من توماژ خان گفته باشم  نباریا -

 ...بره گفته باشم  ینم بشیبچه دست تو ج هیبزرگتر هست  هی یکالم من، تازه وقت هیگفته باشم تک نیپسر ا -

 ... نی، هرطور راحت ستین یحرف -

 ...پسر يریگیزود م ادی یخوشم م نیآفر -

 :گفت نویرو کرد سمت روژ انیشا

 کرده ؟ دایشنگول گنج پ یلیداداشت امشب خ نیا نیروژ -

 ... ادیبه چشمشون ن یبزرگ نیگنج به ا ستنیهمه که مثل تو ن!  ی، اونم چه گنج گهیآره د -

 ... نطوریقهقهه زدو گفت که ا انیشا
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 ...ذارم  یمن که تورو چشام م اد؟ی یانصاف من به چشمم نم یب -

 ... خجالت زده کرد  یحساب نویروژ دویگفتو دوباره خند نویا انیشا

 ... ببره اونجا  زاشویخواست امشب عز یشناخت که م یم یرستوران عال هیاونطرف تر توماژ  ابونیخ هی

 ... گوشه دنج انتخاب شده بود نشستنو هر کدوم سفارششون رو دادن  هیکه  زیم هی دور

 نویخوره هم یم زشونینامزد عز یشون گل کرده بود گفتن که هرچ يلوس باز یکه امشب حساب پسرام

 ... "خواستن سنگ تموم بذارن کال یم... دن  یسفارش م

توهم رفته توماژ که روبروش نشسته بود  يزد که نگاهش افتاد به اخما یحرف م نیداشت دم گوش روژ باران

تو هم  شتریاخماشو بکه در حال افتادن بودن اشاره کردو  ینگاه خشن بهش انداختو با ابرو به شال هیتوماژ ... 

 يقسمتها یلیخ دیخوشگل بود شا نیباران بشه ، روژ ينگاه هرزه پسرا رو الیخ یتونست ب ینم... دیکش

چشم  يتو شهیهم بیو ژست خاصش عج یگردو عسل يباران با اون چشما یصورتش از بارانم قشنگتر بود، ول

بود برعکس  طنتتیمواقع بچه گونه و پر ش شتریب نیروژ يرفتارا یتونست تحمل کنه، حت یتوماژ نم نویبودو ا

توماژ  نویکه تو مرکز توجه بود باران بودو ا یبازم اون یرفتار کنه ول مو آروو نیمت شهیکرد هم یم یباران که سع

 ! دیفهم ینم

نامزدش نشسته و  يراحت جلو الیچه با خ نیبب... حسادت کرد انیلحظه به حال شا هی دویکش قینفس عم هی

 ینگاه چپ بهش نندازه ، عاشق یور اون ور باشه کس نیحواسم ا شیهم دیخوره بعد من بدبخت با ینم حرصم

 ...  زادیرآدمیمونم غ

 انویب هیگرفته بودن ، باران هد هیهد هی انمیو ب ایبرد يبرا داشونیخونه همه خواب بودن ، تو خر دنیرس یوقت

کفش  هیخوشرنگو  نیاتاقش کنار تختش گذاشت، دو تا ج يرو بردو تو ایاز برد یگذاشت تا فردا بهش بده ول

 ... عاشقش بود  شهیهم ایکه برد يزیبود، چ دیاسپرت سف

توماژ  دینبود، اول که د دشیخر يها سهیکدوم از ک چیه یزودتر رفته بود باال ، بارانم رفت تو اتاقش ول توماژ

مفقود  دشیخر يها سهیحاال که ک یال شد ولسرشبو فراموش کرده خوشح يحرفا نکهیا الیزودتر رفته به خ

 !!!در اشتباه محض بوده  دیشده بود، فهم

 ...  رهیذاره م یخوابم خودش م نیبب ادیب...تختشو خودشو زد بخواب  يتو دیلباس عوض کردو پر عیسر

 دیدونست با ینفسش گرفت، نم دیبازو بسته شدن درو شن يصدا یوقت یپتو برده بود، ول ریکامل ز سرشو

 ... کرد تکون نخوره  یخودشو زد به خوابو سع! کارکنهیچ
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 ... فتهیدردسر ب يقراره تو یتخت بهش فهموند حساب يها و بعد نشستن توماژ رو سهیبهم خوردن ک يصدا

بود که کنارش به  يبار نیاول نیا د،یشدو کنارش دراز کش کینزد، تو سکوت مطلق فقط بهش نزد یحرف توماژ

بکنه که  يو هر لحظه ممکن کار دهیشد االن توماژ کنارش دراز کش ی، باورش نم دیخواب یم یکینزد نیا

 ... تاب بشن  یدوباره جفتشون ب

 ...داد  رونیسرش گذاشتو نفسشو پر صدا ب ریدوتا دستشو ز توماژ

بهم  ینیبب يخوا ی، نم يتصور کرد يکه منو اونطور یبود ، خوش گذشت به خصوص اون بخش یشب خوب -

 نه ؟ ای ادی یم

تموم ... مثل جن زده ها پتو رو پس زدو تو جاش نشست  ستاده،یلحظه حس کرد قلبش از حرکت ا هی باران

 ...خواست چشماشو باز کنه  ینم یحت دیلرزیتنش م

 ...کشما  یم غیج ينر... کنم  یتورو خدا، ازت خواهش م رون،یتوماژ جون من برو ب -

 ؟  یبست دختر، چشماتو چرا يشد ونهید -

 ؟ شیدیپوش یرفت "واقعا يشعور یب یلیکنم، توماژ خ یخواهش م رونیبرو ب -

 ...خواست وا بده ینم ینفسش از زور خنده گرفته بودول توماژ

 يندازینظر م ایکه ،  یکن يکار يخوا ی؟ نم ياری یچرا ادا اصول در م ن،یخوب چشماتو باز کن خودت بب -

 ...نظرم که حالل  هی،  نیهم

 ...بهش  دیدهنش گذاشت وپر يزدن بود که توماز دستشو جلو غیدر معرض ج ارانب

 ! حاج صالحو مامانم ظاهر بشما  يجلو ينطوری، قصد ندارم ا نیمن گفتم فقط تو بب یروان -

 ... بپوش  يزیچ هی ای رونیبرو ب ایکنم،  یتوماژ خواهش م -

 ...رم  ینم یتا چشماتو باز نکن -

 ...  نکارویجون من نکن ا ادیتوماژ بدم م... خواد خوب  یدلم نم ،ينامرد یلیکنم، خ یباز نم چشمامو رممیبم -

 ...بود  یکاف گهید ی،شوخ شهیالتماس م هیحس کرد لحن حرف زدن باران داره شب توماژ

 ...دختر، چشماتو باز کن، جون من باز کن  يشد ونهید -

 !!!الزم شده بود غیج "واقعا هگیحاال د یچشماشو باز کرد ول نینرم ب باران

 

 ...کرد  یادب م یکنون مشت لگد بود که حواله اون پسره ب غیج غیج باران
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 نو؟یا يدی، چرا پوش یحال به هم زن یلی، خ ينامرد یلیخ -

 !ادی یچقدر بهم م نیاومد؟ بب یبدت م ینیبب یخواست ینم نویا -

 ... يشد زیمترسک سر جال هیآره جون خودت، شب -

 :صداشو نازك کردو گفت ماژتو

 ؟"واقعا -

 یلی، خ يبد یلیبپوشمش، آه توماژ خ گهیافته ، هرچند فکر نکنم د یم ختیبه خدا از ر اریبرو درش ب -

 ...دوستش داشتم 

 ...آورد  یهم درش نم گهید دشیپوش یتو بود م يجا یاز خداتم باشه، دختر هرک -

تا  "بایهم که در حال انفجار بود و تقر چارهیبود ، تاپ ب دهیپوش دوستش داشتو یلیتاپ قرمزو که باران خ اون

 ...خودشو نشون داده بود  یحساب يبودو عضالت فوالد ستادهینافش ا يباال

 ...کنم  یتوماژ خواهش م اریدرش ب -

 نیشوك زده ع نطوریضرب از تنش درآورد، باران هم هیلباس گذاشتو  نیپائ یدستاشو چپو راست دویخند توماژ

 افتم؟ یپس م فیمن قلبم ضع یگ یآخه نم...نفسش گرفت...فقط زل زده بودبهش  دایبد دیند

 ...به پسر مردم  يزل زد ينطوریا ادی یخوب خوشت نم شتو،یببند ن -

 ...انداخت  ریسرشو ز دویخجالت کش "مثال باران

 اومدم تو اتاق؟ ياونطور يفکر کرد يجد -

 ! ستین دیبع یچیاز تو ه -

 باران ؟...خوشگل بودن  یلیخ ییخدا یول -

 ... هان  -

 ...ادب ، بگو جونم  یب -

 ... جونم  -

 ...گرفت جلوش  دیسف يبسته کوچولو هی توماز

 ؟ هیتوش چ -

 ... یفهم یبازش کن م -
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ن گرد دویشده بود ، کاغذو پاره کردو ذوق زده پر چیجعبه کادوپ هیدر بسته رو باز کرد، توش  اطیبا احت باران

 ...گونش نشوند  يبوسه آرووم رو هیتوماژوگرفتو 

 ...، عاشق بوشم دستت درد نکنه  یمرس يوا -

با خاطره ها  ستمین یشم واسه تو بخرم وقت یکیگفتم  یشیم یبه حال یزنم حال یعطرو م نیهر موقع ا دمید -

 ...  یکن فیک

 !دوستش دارم ، باور کن  یلیخ یمرس ی، ول گهیمزه نشو د یب -

 ... یاصل يسروقت کادو میخوب حاال بر... دونم  یم -

 ...بسته گرفت جلوش  هی دوباره

 بازم هست ؟  -

 ... یازش استفاده کن دیتو با یول دمیواسه خودم خر نویفرق داره، ا یکی نیا -

 رهیدرجه ت هی "تایبهم که نها هیشب يشکل با رنگا هی ییآلبالو عیتا رژ ما 5با تعجب در بسته رو باز کرد،  باران

 :شو درآوردو گفت یکیروشن بود ، داخل بسته بود ، با ذوق  ای

 اد؟یچرا انقدر ز يمال من ؟ وا نایا -

 ...گفتم مال خودمن، حاال چشماتو ببند زمیعز -

 ...چشماشو بستومنتظر شد ... باهاش مخالفت کرد شهی، نم گهیزده به سرش د "رسما... 

 ... لبش حس کرد  يرو ظویغل عیاون ماشدن  دهیبعد کش هیچند ثان یول

 ...حاال چشماتو باز کن  -

 الزم بود چشمامو ببندم؟  "واقعا -

 ... دمیآره ، چشمات باز باشه من تمرکزمو از دست م -

 ... خدا شفات بده  -

 ... لرزوند  یکه دل بارانو م ییخمار نگاهش کرد، از اون مدل نگاها توماژ

 

 ؟ دهیمزه م هیهمش  نایچرا ا -

 ...با بغض نگاهش کرد باران

 ... ایجوون بود...  ی؟ آخ يشد ونهید یاله رمیبم -
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 ... ده  یم یمزه آدماس بادکن! دینکن، خرابن شا تییباران اذ -

 ...نجات بده  یروان نیمنو از دست ا ایبده ؟ خدا یمگه قرار بود مزه چ زمیخوب عز -

 ...ده  یم يزیچ ییآلبالو ،یالبدمزه توت فرنگ ینرنگیمن فکر کردم ا -

 ی؟ بابا ما گوشامون مخمل ينکرد ایشکرخور نیتا حاال ازا یبگ يخوا یم یعنیپاشو برو خودتو جمع کن،  -

 !حد  نیتا ا گهینه د یقبول ، ول

 ... شد  یباران به جون خودم تا حاال مزه نکرده بودم، چندشم م -

تونست داشته  ینم شتریب یمعن هیفرق داشت  هیبراش با بق نکهیاعتراف بزرگ بود، ا هی نیتنش داغ شد، ا باران

 !عشق بود نیبودن ا یباشه اونم واقع

 شد ،  کتریبهش نزد توماژ

 ...روش باشه ، پاکش کن  يزیخوام چ ینم "اصال -

 باران دوخت  یعسل يکه تموم شد بازم نگاهشو مثل مظلوما کردو به چشما حرفش

 کنارت بمونم ؟ شهیم -

 ...شد ، باران ملتمس نگاهش کرد یدوباره نگاهشو دستاش سوزنده م داشت

 تونم برم ، بمونم ؟ یخوام برم، الاقل امشبو نم ینم -

 ...انداخت  ریسرشو ز باران

 ... خوام  یاجازه م -

 ...جلو آوردو صورت بارانو قاب گرفت دستشو

 بمونم ؟  ستیباران حالم خوب ن -

توماژو از چشماش  يکرد، تمنا یداد م یتپش قلبش ب د،یفهم یلشو حسشو محا د،یلرز یتموم تنش م باران

 ...تاب نه گفتن نداشت یول ترسوندش،یم نیهم خوندویم

 دختر؟  ایکن یم ونمید يخوامت، دار یم یلیخ یدون یم... ، بارانم، نفسم  یخانوم -

 ...تونست نگاهش کنه و جوابش رو بده  یچشماشو بست ، نم باران

 ...  دیکنارش خواب دویدست توماژ گرفتو کشوندش سمت خودش، توماژم آرووم دراز کش دویکش دراز

 چقدر تنت داغ باران ؟  -

 !گرمارو دوست داشت  نیجلو آوردو صورت بارانو نوازش کرد، چقدر ا سرشو
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دونست  یمن یسوخت ، ول یافتاده بود، گلوش م ریمرز خواستنو نتونستن گ نیب ییجورا هیبسته بود،  چشماش

 !!!ادیز یلیخ دیترس یم! ادی یسوزش از کجا م نیا

 نیشدو سرشو ب کیکرد آرووم باشه، توماژ بهش نزد یشکمشو سع يبه توماژ کردو باهاشو جمع کرد تو پشتشو

 ...  دیکش قینفس عم هیموهاش بردو 

 کرد کیشونش گذاشتو سرشو به گوشش نزد يدستشو رو بعد

 

 ... ممنونم ... باران  -

 يانگشتا نیبازوش گذاشتو ادامه داد تا انگشتاش ب ياز پشت گردنش کنار زدو بعد کف دستش رو رو موهاشو

 باران قفل شد، 

 دیشا شد،یحسو حالش عوض م ییجورا هیگرفته بود انگار، داشت  جمیحس کرد تموم تنش گر گرفته سرگ باران

 ! کنارش باشه  ينطوریدوست نداشت توماژ ا

همه عشق جاشو به ترسو  نیچرا ا دیفهم ینم یهمه حس داغ، ول نیعاشق توماژ بود ، عاشق اشده بود،  یعصب

 ! اضطرابو استرس داده

در  یعاقبت نیهمچ یدونست یم یبهش بله گفت ی، وقت يهم از دست بد نوینکن ا يکار... زد  بیخودش نه به

 نکهیترسم، از ا یدامه دار شدن نوازشش مشه، از ا ینم یخوام ول یتونم، م ینم... انتظارت، پس آرووم باش 

 ینم ی، حسشو باور دارم، ول اشقمِکنه، ع ینم یبهش اعتماد دارم، گناه شم،یم یزنه عصب یداره بهم دست م

 ... ترسم  یتونم، دارم ازش م یتونم، به خدا نم

 یول دهیرنگش پردستشو باال آوردو چونشو گرفتو صورتشو به سمت صورت خودش برگردوند ، حس کرد  توماژ

خجالت گذاشت ، سرشونه بارانو گرفتو کمک کرد تا طاق باز بخوابه ، بعدم خودش  يرو پا یدگیاون رنگ پر

 نهیتا عشقش رو با تسلط بب تآرنج حائل تنش کردو سرشو باال گرف يدستاشو از رو دویکنارش رو به شکم خواب

 ...گشت صورتش رو نواز کردشده بود، با سران دیباران بسته بودو لباش سف ي، چشما

 

 یکه م هیتجربه نکرده بود، هر ثان دیحد شد نیحس پر تمنا رو تا ا نیباال بود، تا حاال ا دیقلبش شد ضربان

 ...شد  یمحتاج م شتریگذشت ب
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 !!!جون شده بود  یانگار که ب! کرد ینم یهمراه ست،ین شیپ قهیحس کرد باران مثل چند دق یول

نکردم؟  يمن که کار یول...  دهیباران ترس گفتیتو درونش م يزیچ هی ینه ول ایدونست حسش درست  ینم

ده ،  یآزارش م شهیهم يزیچ هی یدون یاز من ؟ خودت م! دهیاون ترس... نیخواستم کنارش باشم هم یفقط م

 !!!بوده  نیخوام باور کنم مشکلش ا ینم

 

 شده ؟ يزیباران چ-

 

بود، دست خودشم  دهیخوب ترس یول! نشده بود  يزیچ گفت؟یم ی، چلرزونش رو نرم باز کرد يچشما باران

 ...نشد  یکرد ول یسع یلینبود، خ

 

 ؟  يدینفسم از من ترس-

گذشتش  بیغر يترس به ترسا هیتازه  ينطوریچشماش بخونه ، ا يدوست نداشت توماژ ترسو از تو باران

واسه ... و تنهاش بذاره خارچ از تحملش بود  هیبفهمه علت ترسش از چ نکهیتوماژ بعد ا نکهیا شد،یاضافه م

 ... رو پنهون کنه  یترس لعنت نیکرد ا یدورغ گفت، سع نیهم

 ...  نیسردم شده هم کمی،  دمینه نترس-

 ...  یکه ، بتونه تا ابد بارانو گرم نگه داره ول ادیبارانو محکم بغل کرد، داغ بود انقدرم ز دویخودشو باالکش توماژ

 

خودش نداره ، باهر  يرو یتسلط گهیمعلوم بود د "کامال نکهیخورد و ا یندش که به گردن باران مهر نفس ت با

 ... کرد یباران افت م ياریشد و با هر نوازشش درصد هوش یتر م دینوازشش ، لرزش تن باران شد

 

 د،یلرز یت منرمال شده ، پشت سرشو با کف دست گرفتو باال آورد، داش ریتن باران غ يحس کرد سرد توماژ

 ...صداش کرد ...کرده بود  خیتنش 

 زم؟یچت شده عز یباران ، باران جان ، خانوم-

 یکرد به خودش پناه م یانگار داشت ازش فرار م ییجورا هیتوماژ فرو برد،  نهیندادو سرشو تو س یجواب باران

 ... بود  یحام شهیاون توماژ هم یبرد، باران پ
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 ؟  هوی يشد یچ ایخدا... ، بخواب ، بخواب، آرووم نفس بکش  يلرز یم يدارسرد ته ،  زم،یآرووم باش عز-

 

کرده و تو  خیخجالتش  يکرد از رو یاولش فکر م د،یترس یتخت خوابوند، خودشم داشت کم کم م يرو بارانو

 ... خجالت دخترونه بود  هیتر از  یانگار اوضاع بحران یسکوت مطلق فرو رفته ول

 

فهمم  ی، نم نیهم رمیخواستم ازت آرامش بک ینداشتم فقط م يم ، شرمندم، به خدا قصدکرد تتییاذ دیببخش-

 ؟ يدیچرا ترس

دهنش گذاشت هق زد، نفس توماژ  يشدو دستشو جلو زیخ میتخت ن يشو باز کردو رو یاشک يچشما باران

حرفو بهش  نیخواد اکه ب نمیا ياما رو " ستمیشعور ن یکنم، انقدرم ب يخواستم کار یبه خدا نم "...گرفت 

 ... بزنه نداشت 

 ...سرشونش باال آوردو دورش محکم کرد يمجبورش کرد بخوابه و پتو رو تا رو توماژ

 یتون یدونستم نم یکردم، اگه م يرو ادهیز دیدونم شا ی، نم دی، آرووم باش همه کسم، ببخش زمیبخواب عز-

 ! خواستم کنارت باشم یازت نم یتحملم کن

 

کرد که مشکل از اون  یبه اون اثبات م دیبا يرفت، حاال چطور یتو قلب باران فرو م غیمثل تتوماژ  يحرفا

رو ، اون ترس  یتونه گذشته شو ، اون شب لعنت یکه نم یشده خودش ، کس صالیکه دچار است یکس ست،ین

 !رو فراموش کنه خود خودش یشگیهم

 

 یتلخ اتاقو ترك کرد، ناراحت نبود ول دیببخش هیو باموهاشو بوسه زد ياز کنارش بلند شد، دوالشدو رو توماژ

داد، چقدر دلش  یبهش زمان م دیافکار بدو پس زد، با ست،یسر جاش ن يزیچ هیانگار ته ته دلش حس کرد 

 ... وقتش نبود  "فعال یمورد حرف بزنه ول نیخواست باهاش در ا یم

 

 شبویخواست اتفاق د یقشنگ بهش زد، دلش نملبخند  هیتو آشپزخونه با باران چشم تو چشم شد  یوقت صبح

 ... ختیر یم ییکه داشت چا انیبهش گفتو رفت سمت ب نیریسالم ش هی،  ارهیبه روش ب

 

 ؟ چه خبرا؟ یسالم مامان خوب-
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 شما جووناست، خوشگذشت مادر؟ شیکه پ يخبرا-

  ... قشیسل نیپدر همه رو در آورد با ا نیروژ نیا یجاتون سبز ، خوب بود، ول-

 کرد  یصبحونه رو آماده م لیگفتو رو کرد سمت باران که داشت وسا نویا

  ؟يمامانو داد هیهد یباران جان راست-

 ... ارمشی یاالن م ،یانداخت ادمیخوب شد  يوا-

بودو آوردو گرفت سمتشو با خنده  دهیخر انیب يکه برا يخوشرنگ کرم قهوه ا یاتاقش روس يرفتو از تو باران

 :گفت

 ...  نیانتخاب توماژ خان بذار يپا ومدیاگه خوشتون ن یانتخاب من بوده ول نیدینداگه پس-

 ...پسندم  یاون بپسنده منم م یاون انتخابش حرف نداره مادر، هرچ-

 يوسط سرخ شدو چشما نیخودش ا يچرا گونه ها دیباران نفهم یکرد، ول یخنده قشنگ هیگفتو  نویا انیب

 ...  طونیتوماژ ش

 

راست رفت سمت  هیشدش ذوق زد اومد توآشپزخونه و  چیکادو پ يبا بسته ها ایاومدو بعدم برد صالحم حاج

 ...باران 

 

 ... اندازشونم خوبه ! ، چقدر خوشگلن  یباران مرس يوا-

 ...انتخاب توماز خان بوده از اون تشکر کن -

 ...توماژ که همه کاراش درست -

 ...کن زود تشکر ! چه طرز حرف زدن  نیا! ایبرد-

کلفت  يتشکرم با صدا هیبا هاش دست دادو  يانداختو رفت سمت توماژو با ژست مردونه ا نهیبه س يباد ایبرد

 ...شده ازش کرد وهمه رو به خنده انداخت 

 ...به اعتراض بلند شد  انیب يعصر بود که باالخره صدا 5 يکاینزد ساعت

 میبزن يدور هی رونیب میحوصله مون سر رفت ، بر! یچ خونه که يتو یطور نگه داشت نیتوماژ مادر مارو هم-

... 
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غر بزنه و  ينطوریا انینگاه کرد، تا حاال سابقه نداشت ب انیباال انداختو بهت زده به ب ییاز تعجب ابرو توماژ

 :توماژ سرشو به جلو خم کرد و گفت! که حوصله ش سر رفته ارهیبهونه ب

 خوشگل من بگو زودباش ؟ میکجا بر ، میما مخلص شما مامان خوشکلمونم هست-

 ... ارتیز میبر میخوا یخوبه حاال خودتو لوس نکن ، ما م-

 ...  زمیچشم عز يباشه مادر به رو-

 يبود واسه تو ادیز میتا شاه عبدالغظ رشونیمس... راه افتادن  ییپنج تا نیکه طبق معمول نبود واسه هم نیروژ

باران  يبا حاج صالح آشنا شده برا يچطور نکهیشو ا یاز جوون انیب با هم حرف زدنو یباران حساب انویراه ب

 ... حرف زد 

 :بسته گرفت سمت بارانو گفت هی انیشدن ، ب ادهیپ دنویرس یوقت

 ..مادر  ارهیبرکت ب رویبرات خ... شاایقابل تو رو نداره ، سوغات مکه ست، ا-

 

بود با  دیسف ریچادر نماز حر هیرو گرفتو بازش کرد ،  بسته...ازش تشکر کرد  دویبوس انویبا بغض صورت ب باران

به زمان مدرسه،  گشتیبار که نماز خونده بود بر م نیاون چادر نماز شرمش شد، آخر دنیاز د ،یاسی زیر يگال

حاال از خودش  یحرف بزنه ، ول یشفاه داوقت بود عادت کرده بود با خ یلیبود، خ ادشی ییزایچ هیهنوز 

 ... نداشت  انوینگاه کردن به ب يشرمنده شدو رو

 ! کجا هستن هیبق نهیتا بب دیپاشنه پا چرخ يسرش انداخت ، بعد رو يش کردو رو باز

 ...همون لحظه چشم تو چشم توماژ شد  اما

 !!! رمشیبگ دهیناد يمن ،آخه چطور یعروسک چشم عسل! چه نازو معصوم شده  نیبب ایخدا... 

رفت سمتشو خجالتو  عیفرشته ها شده بود، سر هیشب دیتو اون چادر سف سوزه، چقدر یکرد ته چشماش م حس

 ... کنار گذاشت 

کرد االن فقط عاشقانه و دوراز هوس نگاهش کنه،دست برد سمت صورتشو موهاشو  ینگاهش کردو سع مظلوم

 ...چادرو بعد دوباره نگاهش کرد ریفرستاد ز

 ؟  يدشکل فرشته ها ش یدون یباران، م ادی یبهت م یلیخ-

 ..از پشت سرشون اومد  انیب يصدا

 ...مادر  نمتیبب-
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 ...  دیگلدار د دیصورت ناز بارانو تو قاب سف انیکنار رفتو ب توماژ

 ...دخترم، مبارکت باشه  يناز شد یلیخ-

 

 ییجا نیهم که تا حاال همچ ایجلو تر رفت، برد یجفتشون دادو بعد با حاج لیتحو حیخنده مل هیگفتو  نویا

حرم که  ينبود، دم در ورود یکردو حواسش به کس یدور حرم نگاه م يبود ذوق زده به دست فروشا دهومین

قرار داده بودو باعث  ریتحت تاث وباران "دایاونجا شد يدست بارانو گرفتو باهم داخل شدن، فضا انی، ب دنیرس

 ... قیکه از ته دل بودو عم یاشک هی،  ربشهیشد اشکش سراز

هم که تارا  ییاون وقتا یبود حت دهیرو مشغول عبادت ند یخونه کس هیدو دل کرد، تا حاال تودر یحساب اونجا

 یچون حس م دیدوست داشت،شا یلینبود ، اما خود باران حرف زدن با خدارو خ لیمسا نیبند ا يبود، اونم پا

 ! کرد اونم مثل معبودش تکو تنهاست

 ... سبک شدن  یاونجا بودنو حساب یدوساعت یکی

 :رفت سمت توماژو گفت انی، ب دنیاومدنو مردا رو دم در د یوقت

 میبر یرو هم با خودمون م ایخونه خاله محبوب ، نوه هاشم هستن، برد میبر میخوا یم یمادر جان منو حاج-

... 

 

 ... بود  شتریب حیکردو منتظر توض ینگاه م ایچهره ذوق زده برد انویمتعجب به دهن ب نطوریهم باران

زدنو شبم  یم رزنیهم به اون پ يسر هیاومدن  یم نجایبودواونا عادت داشتن هر موقع ا انیمحبوب خاله ب خاله

 ...توماژم واسه باران گفت  نارویموندن ، ا یم ششیپ

 

 ؟  يکه ندار یجان مادر مکشل ایبرد-

 ...برم مدرسه  دیفردا همون ظهر با ست،ین یجون مشکل انینه ب-

 ...به سالمت بچه ها  نیر، ب نیاز ا نمیخوب ا-

 ...برسونمتون  میپس بر-

 !که  شیشناس یم د،یشبم بمون نیبعد مجبور نا،یذاره بر ینم نتتونیخواد مادر، بب ینم-

 ...برمتون  یتا سر کوچه شون م میباشه مادر بر-
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 ... ن کردو سرکوچه هم از هم جدا شد ایهمه سفارشات الزمو به برد ریسوار شدنو بارانم تو مس همه

 

  

 :بود انداختو گفت رونیب يبه باران که محو تماشا ینگاه نهیآ يشدن ، توماژ از تو ادهیهمه پ یوقت

 جلو ؟ ارنی ینم فیتشر یخانوم-

 ...لرزوند  یکه دل توماژو م ي، از اون خنده ها دیناز خند باران

 واجب؟ یلیخ-

 ... "دایشد... اوهوم -

از اونجا دور کرد و افتاد  عیگاز تند خودشو سر شین هیتوماژ استارت زد و با ... شدو کنار توماژ نشست ادهیپ باران

حس فرو بره و چشماشو ببنده  يتو بیپخش باعث شده بود باران عج يتو گیموز میمال يصدا... جاده  يتو

... 

 ...بلند  کویموز يانداختو بعد سرعتو کم کردو صدا یسرشو کج کردو بهش نگاه توماژ

که باران  دینکش هیباران گذاشتو نرم نوازشش کرد، به ثان يپا يگذشت ، ناخودآگاه دستشو رو يا هقیدق چند

 ...بهش انداخت  یچشماشو باز کردو مظطرب نگاه

 ؟  يدیدختر ؟ جن د هویچت شد -

 ؟ يدستتو بردار شهیم-

 : کردو گفت يخنده بلند توماژ

 ... خورمت که  یباشه بابا نم-

 ؟  نویا یدونست یم ینمک یب یلیخ-

 :رو به دهنش گرفتو چشماشو تنگ کردو زل زد تو چشماشو گفت نشیلب پائ توماژ

 ...  يزد یحرفو نم نیا "نشونت بدم چقدر بانمکم وگرنه عمرا يذار یآخه تو که نم -

 ...  شد رهیو به نفس نفس افتاده، روشو ازش گرفتو دوباره به جاده خ شهیحس کرد داره از خجالت ذوب م باران

 ...باران -

 ... بله -
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 داد ؟ بیمامان چرا امشب واسه خودشون برنامه ترت یدونیم گمیم-

 ...دستو پاشو گم کرد مثل خنگا به چشماش زل زدو سرشو چند بار تکون داد  باران

 !دونم یمن چه م-

 ...لباش گذاشت  يپشت دستشو رو دویدوباره خند توماژ

حرف نگاهو  ستیبلد ن يدونه که اون اصل کار ینم چارهیزن ب یول ه،گیاز چشمام حال خرابمو خونده د -

 ... بخونه 

مامان من  هیدونه مادرو هم شب هی نیا شدیحاال نم ایخدا... کرد آرووم باشه  یآب دهنشو قورت دادو سع باران

 یانصاف یب یلیخ... مشکل بچشم باشه  نیکه حواسش به ا يکرد یم بمیرو نص یکی دیبا "؟ حتما يدیآفر یم

 ... 

 "االن فعال یبپوش یامشب چ یفکر کن یتون یوقت هست بعد شامم م یلیخوب خانم خوشگله حاال تا شب خ-

 ؟  يهوس کرد یبگو واسه شام چ

که اشک از چشماش  دیبلد بود نثارش کردو توماژ به جاش انقدر خند راهیبدو ب یبراق شد توصورتشو هرچ باران

 ...دراومد 

 یب...  یمعن یب ست؟ی،تو اون مغز نداشتت ن نیبه جزء ا گهید یچیه یعنی ز،یپسره ه يشعور یب یلیخ-

 ...حال بهم زن ...  تیظرف

 ... رستوران  هیدم در  دنیزد تا باالخره رس یگفتو توماژ قهقهه م یم باران

 ... عسلم  رینگ يکنم جد یم یدارم باهات شوخ یخانوم-

 ... ياری یاز خودت در م یه ادا اصولچ نی، ا ادی یاه ، ساکت شو بدم م-

 نایخنده و ا یحس کرد ته چشماش داره م یموند ، ول یدختر سنگ نیا يابروهاشو باالدادو تو بهت حرفا توماژ

 ... بود  نیاومد هم یکه به زبونش م يزیخوب چ یهمش تظاهر ول

نمور به  نیزم ریز هی هیجالب نبودو شبکه تو نگاه اول  يجا هیبود رفتن داخل ،  یرستوران سنت هینوبت  نباریا

 د،یشدو شن یکه پخش م یآرووم کیو موز دیشو د یسنت يداخل شدو معمار یباران وقت یاومد ول ینظر م

 منورو برداشت  عیتوماژ سر واز تختا نشست یکی يرو اره،ی یبد نم يبراش مسلم شد که توماژ اونو جا

 ...مه گشن یلی، اوف خ رمیم یباران دارم م ییوا-

 !  يریبگ هیسوء تغذ ایهم که دار یکم يغذا نیترسم با ا یم... یاله مرمیب-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٤٤٥ 

 !  يرم ته بند یچند بار م يروز یاگه بدون-

بوس  هی دویپر ینبودن م نجایاگه ا "ضعف رفت، قطعا دیاون کودك درونش شد ينگاهش کردو دلش برا باران

کرد  یسع نیکرد دوباره تنش داغش شده واسه همفکر حس  نیکرد، با ا یگنده از اون صورت جذابش م

 ...ذهنش رو منحرف کنه 

 ؟  يخور یم یچ یخوب خانوم-

 ؟  يخور یم یکنه ، توچ ینم یفرق-

 ؟ میمخصوص سفارش بد ینیس يخوا یم-

 ... باشه موافقم -

 ...مخصوص رو دادو باالخره آرووم گرفت  ینیسفارش س توماژ

بود پس  کیروشون گذاشتن باران نزد يرو همراه با سه تا پرس برنج جلو مخصوص ینیس یبعد وقت قهیدق چند

 ... فتهیب

 ؟  يواسه چند نفر سفارش داد نارویتوماژ ا-

 یم يآدم عاد هیاگه  ،یسرخ شده و کباب یبود، از انواع کباب گرفته تا چند مدل ماه ینیس يتو یچ همه

 !اومد  یم ادمیز دیدن ، شاش یم ریباهاش س ينفر 5غذا ها رو بخوره  نیخواست ا

 کمه ؟ یخانوم هیچ-

 ... من  يخدا يوا-

اگه ...داده بود  نیسه تا از کبابارو در دم پائ کیکردکه توماژ نزد یطور داشت متعجب نگاهش م نیهم باران

خورده  شتریپرس ب هیوعده غذاش  هی يتا حاال تو "پسر عمرا نیگفت ا یکرد م یبه ظاهرش نگاه م یکس

 ! ادیشکمش جلوب لونیابس هی نکهیاز ا غیحاال مثل چرخ گوشت افتاده بود به جون کباباو در یلباشه و

 

  

 

 !مونه ها یازش نم يزیچ گهید یناز کن يبخوا گهیبخور د-

 ... خودش داخل بشقاب گذاشت  يجوجه برا کهیچندتا ت دویخند باران
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 گهیبخور د! گه غذا خوردنم کالس گذاشتن داره ، م نیندازیم يشما دخترا موقع غذا خوردن آدمو از اشتها-

 ...  ریحالمو نگ

 ...  دینفس راحت کش هیکرد توماژ همه رو خوردو بعدم  یکه باران تصور م يزیبرعکس چ درست

 هنوز ؟  يزنده ا-

 بازم سفارش بدم ؟  يخوا ی؟ م يشد ریتو س-

 ... گم  ینم یچیه یهر چ گهیبسه د-

به غذا !  ونیقل ین يشما دخترا هیچ داکنمیدختر چاقو چله پ هی دیبا... ، ضد حال  امی یبا تو هم نم گهیدفعه د-

 ... چشماشون  يانگار ملگه غذابتون جلو نیکن ینگاه م يطور هی

 ... میخورد یم شتریب "ها حتما شهیبه عقلمون اضافه م يزیچ ادیبا خوردن ز میدونست یآخه ما دخترا اگه م-

 ... تازه بگو  زیچ هی،  يگفته بود گمیبار د هیانگار  نویا-

 ...ملکه ذهنت بشه  یگفتم تا حساب گهیبار د هی نیواسه هم کیمغرت کوچ-

 ...دم باهم کل کل کردن تا جفتشون فک درد گرفتن  هیخونه  دنیاومدن تا رس رونیکه از رستوران ب یوقت از

نداخت ، امشب که  ینگاه کوتاهم بهش نم هی یحت شدیدرخونه شون رد م يکه از جلو یها موقع یتازگ باران

، اون خونه براش  فتهیخود داشت ، روشو کامل به توماژ کرده بود که مبادا چشمش به اون خونه ب يجا گهید

 ! شده بود کلبه وحشت انگار

،  آب بخوره وانیل هیآشپزخونه تا  يراست رفت تو هیانداختو وارد شدو بارانم پشت سرش اومد و  دیکل توماژ

 ... خنده بلند توماژ کل خونه رو پر کرده بود  يبرگشت صدا یوقت

 مگه طالخانوم ؟  يزد یبهش زنگ یک-

-... 

 ... مونن  یرفتن ، شبم م ایآهان ، آره رفتن خونه خاله ، با برد-

- ... 

 !  گهید ستین یباشه اگه حاج صالح اجازه داده البد مشکل-

-... 

 ؟ گهید يگردیبر م انیح باشافدات شم مراقب خودت باش ، صب-

-... 
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 ... زمیعز ریشبت بخ-

به  دشیکرد، تنها ام یلبش داشت نگاه م يرو یثیتمام مدت با دهن باز داشت به توماژ که خنده خب باران

 نیوجه ، ا چیگشت اونا باال بودنو توماژ به ه یشد، هرچند اگرم برم دینا ام دشمیام نیبود که ا نیبرگشتن روژ

 !داد یرو از دست نم یثنائفرصت است

 ... بردو آرووم اومد سمتش  بشیج يبعد دستاشو تو دویخند ثیتماسو قطع کردو خب توماژ

 !!! فلکه شده امشب دویفکر کنم بحث ماهو خورش-

 نیاز ا یلب باران گذاشت ، باران شوکه بود ، ول يکج کردو صورتشو جلو بردو بعد آرووم لباشو رو سرشو

 ... کرد  شیتن توماژ داغ شدو همراه يو گرما یکینزد

 ...بارانو فرستادش پشت گوششو بعد دوباره نگاهش کرد  يبلند کردو دست برد سمت موها سرشو

 ...  شمیم ونهید یکن ینگاه م ينطوریا یچشماتم ؟ وقت يخمار نیعاشق ا یدون یم-

 ...داد  رونیم بکردو آروو یانداختو نفس منقطع شدشو که داشت رسواش م ریسرشو ز باران

 :باران بردو دم گوشش گفت يانگشتا نیدستش رو گرفت ، دستاش سرد بود، انگشتش رو ب مچ

 باال ؟  میبر-

بغلش  يهوا یسرشو ب ریدستشم ز هی رپاشویدستشو انداخت ز هی دوید متینگاهش نکرد توماژم فرصتو غن باران

 ...فرو برد  نشیس يتوماژو چنگ زدو سرشو تو قهی دویکرد ، باران ترس

صدارو  نیصاحب ا یوقت یلیکه خ یخانم خوشگل خجالت هی! تاب تو خانم خوشگلستا  یصداشو ؟ ب يشنو یم-

 ... گذاشته  يتو خمار

 ... بوسه نرم روش گذاشت  هیباران بردو  یشونیپ کیتبدارش رو نزد يلبا

 ؟ يدیتخت من نخواب يتا حاال رو یدون یتو اتاق من ؟ م میبر-

 .. .باشه -

 ... دوستت دارم باران -

 ... محکم به خودش چسبوندو از پله ها باال برد  یمتیق ءیش هیمثل  بارانو

 ...بذارتش  نیزم يدم در اتاق توماژ ، باران ازش خواست که رو دنیرس یوقت

 ؟یدبه کن يخوا یم-

 ...  امی، برم لباس عوض کنم ب ونهینه د-
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 ...  امی یباشه ،پس منم م-

 ... به خدا  یش یدوباره همونجا ولو م ينطوریا... دست تو از  يوا-

 یکرد ، دلش م یهم نم یفرق یگفت ول یراست م...کردو دستش به گردنش گرفت  ییصدا یخنده ب توماژ

 ... اون لباس بپوشه  قهیخواست امشب باران به سل

 ...اشکال نداره -

 ... شو هم نداشت  يدور قهیدق هیتحمل  فته،یمجبورش کرد دنبالش راه ب دویگفتو دستشو کش نویا

 ...باران زودباش -

 بودم ؟  دهیچرا تا حاال نفهم يا ونهید هیخدا ، تو  يا-

 ... ستیمشکل خودت به من مربوط ن گهیاون د-

 پس ؟  يسن دووم آورد نیتا ا يتو چطو ر-

 ... صبرم تموم شده  گهیکنم ، د یوقت دارم تحمل م یلیخ نکهیواسه هم-

 هان ؟ يشد دایبد دیند هیشب یکن یکارارو م نیکه ا یدونست یالبد نمپس -

 ... دونستم  یچرا م-

 ! یدونست یمطمئنم نم گهید نویا ییایح یب یلیخ-

 ...کنه  ینم جادیا یتفاوت هیتو اصل قض یدونستم ، ول یخوب م نمیا "اتفاقا-

 

 ... توماژ خان و دنبالش راه افتاد  هقیاونم به سل دیبود لباس پوش يباالخره به هر جون کند باران

نبود ، دست  يزیراه گر يانگار نباریکرد اما ا یبودو افت فشارخونو تورگاش حس م نیتموم مدت سرش پائ اما

 ! آرووم بکشه يکرد نفسا یو سع دیتوماژو محکم چسب

 يخدا...شد  قیدق دشی، به چهره رنگ پر نهیتخت بش يتخت نشستو بارانم مجبور کرد کنارش رو يرو توماژ

 ...حس بد تو وجود باران شده بود نیاز خودش بدش اومد که مسبب ا...  شهیمن باز داره حالش بد م

 سمت صورتش بردو چونشو گرفت دستشو

 ...هم نباش  یچیبخواب ، نگران ه ریبگ میجفتمون خسته ا ام،یب رمیدوش بگ هیمن برم -

 شیاما ته دلش حس کرد خوشحال! ناراحت ایخوشحال باشه  شنوهیمحرفو  نیداره ا نکهیدونست از ا ینم باران

 ... دیتخت دراز کش يجون زدو رو مهیلبخند ن هی نی،واسه هم شینیچربه به دلچرک یم
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کشه  یماجرا به کجا م نیدونست ته ا یحرف رفت سمت حمام داخل اتاقش ، نم یاز جاش بلند شدو ب توماژ

 ... بشه  شونیبود باعث شده بود بد پر یاما هرچ

بر علت شد  دیاونم اثر گذاشته بود ، اون آب سردم مز يو حال بد باران رو يآب سردو باز کرد،انگار سرد دوش

 ...  رهیآرووم بگ یکمیتا 

خواست  یدرونش فوران کرد، اما م شیدوباره انگار آت دیتخت د ياومدو بارانو رو رونیب دویحوله شو پوش یوقت

 !!! ارهیتونه بازم طاقت ب یکنه که مالاقل به خودش ثابت 

زد،  یدامن م شیقراریبودو به ب دهیتختش پاش ي، عطر تن باران رو دیخشک کردو کنارش دراز کش موهاشو

 ...  دیکردو نفس داغشو به پشت گردنش پاش کیجاش جابجا شدو خودشو بهش نزد يتو یکمی

 ... دهیچون مشخص بود هنوز نخواب نهیلش رو ببشد نتونه چهره و عکس العم یپشت بهش بودو باعث م باران

شد ، باران مچاله تر  یقبل تداع يکرد و دوباره همون حسا کیدور شکمش انداختو اونو به خودش نزد دستشو

 ... شدو عضالت شکمش منقبض 

،  بود دهیآرووم کنارش خواب یمجسمه سنگ هیموهاش فرو بردو نوازشش کرد اما باران مثل  نیدستشو ب یکمی

 ...کرد بخوابه  یباران رد کرد و سرشونش گذاشتو محکم گرفتش و بعد چشماشو بستو سع يدستا نیدسشتو از ب

داشت  "واقعا دیاز جاش بلند شد، شا دویکش ینفس طوالن هی دیصبح چشم باز کردو بارانو کنار خودش د یوقت

 !!!کرد یم هودهیتالش ب

چقدر منتظرشد تا توماژ  نکهیا شبوی، از فکر د دیز کرد و توماژو ندچشماشو با يبود، باران ال دیآفتاب شد نور

 ...شده بود رید گهیبذاره بغضش گرفت اما د شیشونیپ يبوسه نرم رو هیالاقل 

 ...  نیرفت پائ دویپوش یلباس راحت هیتو اتاقشو اون لباس خوابو در آوردو به جاش  رفت

جون رو لبش  یخنده ب هیبهش انداختو با  یتوماژ برگشتو نگاه... کرد یسالم آرووم... آشپزخونه بود  يتو توماژ

 ... جوابشو داد 

واسه بهتر شدن حال  یتونه تالش ینم "فعال دیاومد، بارانم که د رونیبرداشتو از اونجا ب ریش وانیل هی بعدم

 ...توماژ بکنه راحتش گذاشت 

 يرو یافتاده ول یاتفاق هی نشونیحس کرد ب دیروحشونو د یچهره ب انیتوماژو باران برگشتنو ب یوقت شب

 ... نداشت  دنیپرس
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 انیدو روز مونده بود اون شب قرار بود خونواده شا "قایشده بودن دق کینزد دیمدت از اون روزا گذشت به ع هی

 نیا فیتکل دیبودن که با دهیرس جهینت نیوقت بود به ا یلیدوتا جوون صحبت کنن، خ نیا ندهیو در مورد آ انیب

 ... ماجرا معلوم بشه 

صحبتو به دست گرفتو  انیبه اصل ماجرا، پدر شا دنیخوشو بش رس قهیمهمونا اومدن، بعد چند دق یوقت شب

 ... کنن  یعقدو رسم نیخوان عروسشونو با خودشون ببرن مشهد و دوست دارن قبل ازر فتن ا یگفت که م

راجع به مقدمات عقد صحبت کردنو آخرم به  یچند ساعت در ظاهر نبود، یبودنو مشکل یکه راض نمیروِژ خونواده

 ...  یداشته باشنو جشنو مراسمش رو بذارن واسه زمان عروس يعقد محضر هی "فعال دنیرس جهینت نیا

 

*** 

تو تموم  دیع نیاول يشدو برا یهم ساده برگذارشد، شبونه با خونواده شوهرش راه یلیبعد عقدش که خ نیروژ

 ... ونوادش جدا موند از خ شیدوران زندگ

 ...زد  ینم یحرف خاص یدور هم نشسته بودنو کس همه

چشم داشت، دلش به حال  یقال يانداخته بودو به گال ریکه مغموم سرشو ز انیسمت ب دینگاهش چرخ باران

 ... اون زن سوخت رفتو کنارش نشست 

 شده ؟  يزیجون چ انیب-

 ... دیسرشو بلند کردو مادرونه بهش خند انیب

 ...نشده، فقط  يزیدلم چ زینه عز-

 :گفت یکه حاج صالج با لحن شوخ...کنه  یم تمییداره اذ نیخواست بگه فقط نبود روژ یم

غمبرك  یشکل نیا دویکل ع ياگه بخوا ،يبه دل ماهم غم بنداز دیبا ستیخوب خانوم حاال که اون دختر ن -

 !ستماین ایکوتاه ب یکیمن  یبزن

 ...ترسم به خدا  یبار ازم دور شده ، م نیبچم اول که ، شهیحاج صالح نم-

پدرو  ادیب ادشیکه  يزیچ نیچند روزآخر نیدم ا ینگران نباش خانوم من، اون از خداشم بود، بهت قول م-

 ...  يغصه شو بخور ينداره شما هم بخوا یلیمادرش ،پس شما هم ناراحت نباش، اون رفته خوش باشه پس دل

 ... یحاج یگ یه که شما مباش نطوریخدا کنه هم-

 ... هست خانم، من مطمئنم -
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 :دست گرفتو گفت يتو انویب يگوشتالو يدستا باران

 

تونم الاقل  یپر کنم اما م نویروژ یخال يتونم جا یدخترتون ، درست نم يمنم جا نیجون فکر کن انیب -

 ...کنارتون باشم 

همه  نینداره ، االن تو برادرت شد یفرق ،يدل من بود زیعز شهیحرفو نزن مادر، تو هم نیدلم ا زیعز -

دلم به شما خوشه ، باورکن  ست،ین يپسرم که اعتبار نیره به ا یمن، اون دختره که فردا پس فردا م یدلخوش

 ...دخترم 

بومش تنگ شده  يدلش برا...کردو باال رفت  یدمق نشسته بودن که باران عذر خواه ییجورا هیبودو همه  شب

 ...  دیکش نهیتازه رو به س يراست رفت سمت درو بازش کردو هوا هیبگه  یبه کس نکهیبدون ابود، 

 يکرد داره صدا یپا براش جون گرفته بودو حس م يناخودآکاهش اون صدا ریگذشت ، تو ضم يا قهیدق چند

باشه  یپا واقع ياگه صدا... بود، برنگشت  يقو يادیانگار توهم باشه ز نکهیاما حس ا شنوهیرو م زشیعز يپا

 ! رهیگ یجون م

 ...شد  نمیطن یگذشت ، جون نگرفت ، کم کم ب يا قهیدق چند

 یعاشق هی!عاشق شده بود  "پس واقعا ! نبود، پس توهم بود یبرگردوند، گوشه لبش به خنده کج شد، کس روشو

 ... شده بود  یعشقشم واقع يپا يتوهماتشم صدا يکه تو

کرد از هم دور شدن،توماژ دوباره اونو به  یوقت بود حس م یلینشست ، خ نیزم يرودادو آرووم  هیتک وارهید به

 ... حال خودش گذاشته بود 

 ... بست ، بغضشو فرو داد و سر به آسمون بلند کرد  چشماشو

دستاش حس کرد، به نظرش بازم غوطه ور  يرو رو يدست قو هی یچقدر زمان به جلو رفته اما گرم دینفهم

 ینشسته بودو بهش م نیزم يبود که کنارش رو شیچشماشو باز کرد، هست نینرم ب! ماتشتوه يشده تو

 ... دیخند
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  ست؟یسردت ن -

 ... کنم نه گرما رو  ینه سرمارو حس م گهیوقت د یلیخ... نه  -

 ...باران  -

 ...جونم  -

 ...تموم وجودش خنده شد  توماژ

 ؟  یکن یجرا ازم فرار م -

خوام عادت کنمو تورو هم عادت  یگذرم، من نم یکنم، از خودم دارم م یاز تو فرار نم یعنیکنم ،  یفرار نم -

 ...  نیبدم فقط هم

 ؟؟؟ ییتو میتنها عشق زندگ یدون ی؟ هنوز نم يهنوز به عشقم شک دار -

 ... دونست  یخوبم م یلیدونست خ یمستاصل نگاهش کرد، م باران

 یعشق یعنی یگم اگه با من نباش یموضوع ، نم نیبطه بسته به اگم همه را یکارو نکن، نم نیپس باهام ا -

کنم  یحس م ينطوریا شم،یآرووم م ينطوری، فقطو فقط مال من، ا یمال من شمیمطمئن م ينطوریاما ا! ستین

دم ازم فرار  یقسمت م یپرست یمکه  ییباران ، تورو به همون خدا ریفرصتو ازم نگ نیهم هست ، ا يا ندهیآ

 ... نکن 

بند بند  ونهید یدون ی، خودت م يبرام با ارزش تر ایاز تمام دن یدون یندارم توماژ ، خودت م يا ندهیمن آ -

 ...  یبش مونیکنم از خواستنم پش يحسو خراب کنم، ازم نخواه کار نیوجودتم، اما ازم نخواه ا

 ...  دیشن یگفتو توماژ بغض کرده م یکردو م یم هیگر باران

 هی یحت گهیتونم د یدونم بعد تو نم یمنم که م ،یازدواج کن يخوا ینم یگ یفهمم، توم یرو نم يزیچ هی -

 يذار یچرا نم!  یکن یازم فرار م نکهیا یمعن یب یلیپس خ! روشن  ندهیداشته باشم چه برسه به آ نیریحس ش

 ...  یکن یم غیازم در نمیدوست، تو ا هیمثل  یحت م؟یکنارم هم باش

 

 ...داد حشیکه بشه توض ستین يزیندارم، چ واسه گفتن يزیچ -

 آره ؟ حدسم درست باران؟ یکن یفرار م يزیچ هیاز  يتو دار -

 

 ...نگفت يزیانداختو چ ریسرشو ز باران
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  ؟يخبر یو منم محکوم به ب یتا ابد محکوم به سکوت یعنی -

 ینیب یکه م ینین اوضاع از ا، با حرف زدن م شهینم یکن یکه تو فکر م يزیکنم توماژ ، اون چ یخواهش م -

 ؟  یکن ی، چرا درکم نم شهیبهتر نم

توماژ کذاشتو نفس داغشو  یشونیپ يشو رو یشونینگاه کرد، عاشقانه، معصومو مظلوم، با همه حسش، پ بهش

 ...  دیصورت اون پاش يرو

کنم ازم نخواه ،  یس مبهت التما م،یاز دور داشته باشمت هم راض نکهیدلم خوشم، من به ا نمیتوماژ من به ا -

 ! نویبفهم ا ،یش يزاریکنم ازم ب يازم نخواه که کار

 ... دیمچ دست بارانو گرفتو کش توماژ

 ... بلند شو  -

 ؟ یچ يبرا -

 یفهم یباران، تو نم دمیمعلوم بشه، من دارم جون م دیبا یهمه چ فیامشب تکل نیبلند شو ، هم گمیبهت م -

 ...رو بفهمم  یامشب همه چ نیهم دیبا ،یزن یروحو روانم ضربه م به يکه دار یدون یتو نم نو،یا

کنم ،  یجون گفت خواهش م یب... شدیم فتریکه روز به روز داشت نح یتموم تنش، اندام د،یلرز یباران م بدن

 ...نبود  ایکوتاه ب گهیشده بود، توماژ امشب د رید گهیاما د

 ... اتاقش راست فرستادش تو  هیبرد داخل و  دویکش دستشو

 دیخونه نبا نیا يتو یکس شهیم یبردار، هرچ لهیدو سه روز وس يتونم، برا یخونه نم نیا ي، تو شهینم نجایا -

 ...ره  یراه خودشو م یوگرنه بعد برگشتنمون هرکس چیکه ه میدیرس جهیمتوجه بشه، اگه به نت

 

 زونیدستاش کنار تنش آو!!! ه بامجوز بودنگا نیآخر نیا دینگاهش کرد، شا سشیخ يها یبازم بااون عسل باران

پنجه پا بلند شد،  يرو د،ینا ام یمحکمو ول ستاد،یهم رفت، جلوش ا گهیقدم جلو رفت ، چند قدم د هیشد، 

 یاون گذاشتو طوالن يلبا يرو با دست قاب گرفتو لباشو رو زشیدستشو جلو بردو با کف دستاش صورت عز

 زد رونیحرف از اتاق ب یتوماژ خمار نگاهش کردو ب... ودش نگه داشت خ يبوسه رو تا ابد برا نیا دویبوس

براش مهم  گهید شدیم یماجرا فکر کنه ، هرچ نیبرداشت، دوست نداشت به عاقبت ا کیساك کوچ هی عیسر

 ... کنه  یخاطره زندگ نیتونست تاابد با هم ینبود، م
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 !به بعد بدون اون نفس بکشه  نیتونست از ا یم یعنی، نفسش گرفت دیتوماژ و حاضر آماده د نویاومد پائ یوقت

 ؟  ییهویمادر چطور انقدر  -

خواستم  ی، نم میمون ینم شتریبشه ، دو روز ب زیگرفته بودم، به باران نگفته بودم که سورپرا میاز قبل تصم -

 ...تنهاتون بذارم اما بچه ها اصرار کردن 

 يبه همه حرفا! بچه ها منتظرن ! باران يبرا زیسورپرا! یلقب یگفت، دروغ محض، هماهنگ یدروغ م داشت

 ...به اون دوتا به ظاهر مرغ عشق  انمیب د،یتوماژ خند

 نیماهم ا دیحواسمون بهش هست، شا ن،یهم نباش ایبه سالمت، خوش بگذره، نگران برد نیباشه مادر بر -

 ... نینگران نباش چمیه نی، بر يشهر ر میچند روز رفت

 نمیبار صورت حاج صالحو هم، با بغض نگاهشون کرد، انگار ا نیاول يبرا دویبوس انویرفتو صورت ب جلو باران

 ! نگاه بود نیآخر

خواست عکس  یبود، چقدر دلش م دیبود، فردا غ دهیخواب چارهیپسر ب ا،یکردو رفت سراغ برد یعذر خواه ازشون

 !دونه خواهرم کنارش نموند  هی همون کنارش داشته باشه اما حاال دیاون به اصطالح مادرو موقع ع

ذارم  ینم گهیبرمت ، د یگردمو با خودم م یبر م ،یبکش ییذارم تنها ینم گهید... جلو صورتشو بوسه زد  رفت

 ... دلم  زیعز یتنها باش

 ... به همه جا انداخت و بعد پشت سر توماژ راه افتاد  یاجمال یاومدو نگاه رونیخونه ب از

بزرگ نبود،  یلیازش داشت، خ دیکل هیبود و توماژم  دهیحاج صالح خر شیوقت پ یلیخ "ظاهرا بود که الیو هی

 ... لواسان  کینزد ییجا هیخوش جا بود،  کویاما ش

 ...کرد ادشیشدو دست بارانو گرفتو پ ادهیپ توماژ

 ... دیرم خر ی، صبح م میخوا ینم يزیشب چ يبوده، برا یوقت خال یلیخ...  يخوش اومد -

 ...اوهوم  -

 ...داشت باهمه امکانات و چهارتا اتاق  یبد نبود، فقط گرد گرفته بود، سالن بزرگ ادمیرفتن داخل، ز باهم

 ... انتخاب کن  يهرکدومو دوست دار -

 ...باشه ممنون  -
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 ... نشست  یمبل راحت ياتاقو انتخاب کردو ساکشو اونجا گذاشت دوباره برگشتو رو نیتر کینزد باران

 ...سالن  يبرگشت تو دویلباس راحت پوش هیرفتو  اژتوم

 ؟ يخور یم يچا -

 ...کنم  یمن آماده م نیبش ایب... آره  -

 ... یدون یلوازم رو نم يخواد ، جا ینم -

 ... مبل ثابت کردو چشماشو بست  يحرف جاشو تو یب باران

 ... م چشماشو بازکردکه توماژ کنارش نشسته ، نر دیرفتن مبل فهم نیبعد با پائ قهیدق چند

 ...شه  یبخور سرد م -

 ... توماژ باورش شد باران تموم حساش خاموش شده  نباریوقفه خورد ، ا یرو برداشتو ب ییچا وانیل

  نو؟یا یدونست یم یخودخواه یلیبا خودت باران؟ خ یکن یم کاریچ يدار -

 ... ، عجوالنه قضاوت نکن  ستمین -

 ...  شمیبگو دارم خفه م يزیچ هی یپس حرف بزن ، لعنت -

تونست از هجوم اون  یم ينطوریمبل چمبره زد، انگار ا يگذاشتو پاهاشو جمع کردو تو زیم يرو رو ییچا وانیل

 ...همه حس بد دور باشه 

 بوده؟ یباران تو گذشته تو کس -

 !!!ادیز یلیخسته بود خ ياز پنهون کار گهیرو بگه، د قتیگرفته بود حق میتصم

 ...آره  -

 یلیخ "آماده کنم یهر حرف دنیخودمو واسه شن دیبا "گرفته بود میتصم هیتوهم رفت، اونم  کمیتوماژ  ياخما

گذشتش ، حاال  يرابطه گم تو هیاز  شهیباران منشاء م ضیهمه حس ضدو نق نیوقت بود مطمئن شده بود ، ا

 !!!گه گذشته یداومده بود که بشنوه ، که کمک کنه باران رها بشه، که بهش بگه گذشته 

 ...شه هفت سال کامل  یم گهی، دو روزه د شیماه پ 11سالو  6، درست  شیسال پ یلیخ -

 ...مونده  ادتیچه خوب  -

 ...مات نگاهش کرد باران

 ... از تنفر نه از عشق  -

  ؟یدوستش داشت -
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 ... حد متنفر نشدم نیتا ا یساال مطمئنم از کس نیتو تموم ا یآره، ول لیاوا -

 مسببش اون بوده؟ یکش یکه م ییزجرا نیهمه ا یبگ يخوا یم یعنی -

 ...که از گوشتو پوست خودم بودن  گهید يها یلیاون و خ -

 ... من  يخدا يوا...بست  خیتو تن توماژ  خون

 !حقو داشته باشم نیکنم الاقل ا یکمو کاست فکر م یخوام بشنوم ب یباران م -

 ...  شهینم بتین نصجرء نفرت ازم یچیه یگم ، ول یم -

 دیدهنش گذاشت و نگاهش کرد، مصمم بود ، پس با يحس کرد تمام رگاش متورم شده ، دستشو جلو توماژ

 ...  دیشن یم

 دیسع م،یبود يبد یلیتو سن خ ایرفت منو برد یوقت... که اسمش مادر بود، تارا یمامان رفت ، همون زن یوقت -

گرفت، خونواده  یپسر بچه کوچولو که مدام سراغ مادرش رو م هیبا  ،يهاتن يوقت نبود، من تنها بودم تنها چیه

اومد نوه  ینم ادشونی "خودشون و اصال یندگبودن به ز دهیکرده بودنو چسب يجفتشون ازمون دور دیتاراو سع

 ...  شدمیخفه م ییاوضاع من از همه بد تر بود ، داشتم تو باتالق تنها یهم دارن ، ول يا

 !اون روزا بود يادآوریگذاشت، حس کرد داغ شده ، تب که نداشت البد از  شیشونیپ يتشو روپشت دس باران

 یمن م یعنیهم سنو سال اون بود،  یعنیبابا  يبابا، فکرشو بکن از دوستا ياسمش هومان بود، از دوستا -

 ... داکنمیپ گهید یکیخواستم بابامو تو وجود 

 

   

 يگفت به جا کیگفت، تبر کیشده ، گرفت سمتمو تولدمو تبر چیادو پجعبه بزرگ ک هیاون شب اومد ، با -

 !!!شیکیاز  غیبودن ،اما در یگفتنو م یم دیکه با ییهمه کسا

 دیکه انقدر خوب بودو با یاون! بود یانداخت، گناه اون چ یمنتظر توماژ نگاه يبه چشما دویکش يبلند آه

 !شد یباهاش همدردم دویکش یو عذاب م دیشنیم

نشستو بعد دوباره کادو رو بهم دادو گفت  یدوساعت یکیبود،  دهیهم خواب ایاومد داخل خونه بابا نبودو برد یوقت-

 یم نویشرف ا یکه عاشقش بودم، اون ب یبود، رنگ یشیلباس قرمز آت هی... اصرار کرد! که بپوشمش ، نخواستم

 ...  نیفقط خودت بب وبپوشدوباره خواست بپوشم، دوباره نخواستم ، اما گفت ... دونست 
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شدو لرزش صداش توماژو  یم ونیلرزش اندامش داشت نما! دید یتوماژو نم گهیبود به اون زمانو انگار د رفته

 ...داد، مغموم ادامه داد یآزار م

 یفکرشو نم "که عاشقش بودم، اصال یبود، با همون رنگ یذوق داشتم، لباس قشنگ یلیرفتم تو اتاقم، خ-

بود  فیدستاش داغ بود مثل هرم نفساش اما کث... اومدو نابودم کرد ... اما اومد  د،یگنج یتمم نمکردم، تو تصورا

زجه زدم ، هق زدم،  د،یکردم، نشن لتماسبست، ا خینفسم گرفت، خون تو رگام ... محکم د،ی، از پشت بهم چسب

 ...  دیشن یمست بود نم

 یحال یسرشو با اون ب یکمی،  دیشو باال کش ینیب پشت دست اشکاش که صورتشو پر کرده بود پاك کردو با

 ...  زارِیخواست توماژ از چشماشم بخونه که چقدر از اون لحظه ب یمفرط باال آورد ، م

 ینم نیحماقتم بهتر از ا جهیخدا منو نکشت، خدا خواست نشونم بده نت یمردم، ول یخواست م یتوماژ دلم م-

 !!!تونه باشه 

 ... سوخت  یگفتو صداش بد کش دار شده بودوگلوش از زور خشم م یم کلماتو با انزجار نیا

 !حاال وقت جازدن نبود د،یکش یم یممتدو طوالن يزدو نفسها یمرتب پلک م توماژ

 ... بگو باران -

 ... بود، تلخ تلخ ، مثل زهر یمعن یتر از ب یمعن یکه ب يخنده ا د،یخند هوی باران

 شد؟  یچ یدون یبعد م-

 . ..زد  زجه

 شد؟ یچ یدون یم-

 ...خشدار ادامه داد  يتا آروومش کنه، دستشو پس زد ، باز با اون صدا رهیخواست دستشو بگ توماژ

 ...دونه  یدونم ، خودشم نم یخودمم نم! دونه ینم یچکیه! شد یچ یدون ینم-

 ...دیخند یم هیگر ونیزدو م یخنده هق م ونیم يها ونهینا مفهموم شده بود، مثل د حرفاش

 ... میناج... اومد دیسع... بابا ...هه ...اومد ، بابا  میناج-

 ...دیکش نعره

... زد یاون م... کردم یم هیمن گر... بد زد...زدش ... شرف  ی، نجاتم داد، از دست اون ب می؟ ناج يشنو یم-

 ... زد  یاون بازم م... کردم  یمن التماس م... زد یاون م... زدم  یمن زجه م
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 یرفت سمتش ، م!!!  دنیشد از شن مونیلحظه انگار پش هی د،یامش فاحش شده بود، توماژ ترساند لرزش

شده  یوحش... کرد یم کیستریبلند ه يباران پسش زد، خنده ها... خواست الاقل کمکش کنه تاکمتر بلرزه 

 ... دیصورتشو نعره کش يبود، براق شد تو

 يداد یبه حرفم گوش م دیبا ن،ی؟ بس ، بش یخواست یم؟ مگه ن يبشنو یخواست یبهم دست نزن ، مگه نم-

گفتم نخواه که ... خواهش کردم... بهت التماس کردم ...، تا ته تهش رو  يبشنو دیگذشته ،با گهیحاال د... 

 ...بگم

 ... بلند زجه زد  يدهنش گذاشتو با صدا يدستاشو جلو...نشست نیزم يرو...زد زانو

 گهیبار د هی،  رهیبم دمیکه خون کل اتاقو گرفت، ترس ادیانقدر ز...زدش  ، يبشنو ي، مجبور يبشنو دیبا-

 ایاون کثافت جون داد  دمیوقت نفهم چیبردش ، ه شه،یالتماس کردم، بلند شدو نگام کرد، با تنفرو سردتراز هم

 ..به درك  ایهمه دن... به درك  یهمه چ...به درك ... به درك !!! کشهیهنوز داره نفس م

 ... زد  یکه انگار داشت با خودش حرف م يجون، طور یاومد،آروومو ب یوجودش م يقهقرا از صداش

چقدر گذشته اما چند  دمیرفت ، نفهم اد،یسر من م ییوسط چه بال نیم فکر نکرد ا"با خودش بردش ، اصال-

 یهش کنم، نمخواستم نگا یتختم چمبره زده بودم ، نم يهنوز رو دم،یدرو شن يبعد برگشت ، صدا! شد یساعت

... نکه بهش نگاه کنمو نداشتم یا يبود رو یهرچ یول! خوشحال ایاز دستش ناراحت باشم  دیاالن با دمیفهم

 يخبر دمیرو که خوردم فهم یلیس نیاما اول میتو چه حال نهیخواد بب یلحظه حس کردم م هیحمله آورد سمتم ، 

 ... نو صادر کنه ، اون برگشته بود که حکم مرگ م ستین ياز ترحمو دلدار

 ... چند جمله آخرو داشته باشه  نیکف دستش فرو برد تا شهامت گفتن ا يانگشتاشو تو ناخن

 ... نبود، پس ادامه داد  یکه رنگ یاهیباالتر از س گهید... لرزونش  يتوماژ چشم تو چشما يجلو ستاد،یا بازم

درد داشتم ، ... با مشتو لگداش مهمونم کرد نبارینفسم گرفت ، اما ا ن،یزم يدومم زد، پرت شدم رو یلیس-

 ...  ادیز یلیخ

 ...شد  زونیتوماژ بود تا اون عمق فاجعه رو بهتر بهش القاء کنه ، لباش آو يبه چشما رهیگفتو خ یم

 

   

 یم "تو اصال!  یباور کن ينه چطور دم؟یشن یم نشیسنگ يدستا ریشه خرد شدن استخونامو ز یباورت م-

تو که تا !  یفهم یم یتو چ... نه  ه؟یکه همه کس تو چ یکس يدستو پا ریگد مال شدن زل ه؟یدرد چ یدون
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اون لحظه چند بار از خدا  یبفهم دی، با دمیچقدر دردکش یباور کن دیاز گل نازك تر بهت نگفته، اما با یحاال کس

 یتنمو نشونه گرفت چکمربندش رو باز کردو تموم  زیهمه چ یب یاون وحش یوقت یبدون دیطلب مرگ کردم، با

 ... دمیکش

هنوز بود،  نشیس يسرشونه شم پاره شد ، زخم باال دویهوا کش یدست برد سمت لباسش، دکمه هاشو ب باران

 ...  شهیتازه تر از هم

 ... نگاه  نویا-

 ...سرشو برگردوند  توماژ

 ... نه بودو نگاه ک قیعم یپاره گ هی هیکه شب یچونشو گرفتو مجبورش کرد به زخم باران

 ... خورده  یم هیحداقل ده تا بخ دیگفت با یم دیکه د "داشت، دکتر بعدا يزیهفته هنوز خونر هیتا -

 ...انداخت  ریسرش رو ز نباریزخمه کهنه برداشتو ا يدستش رو از رو رشد،یو دوباره اشکش سراز دیخند دوباره

 !!!کاش ... بود توماژ نیکاش فقط دردم ا-

 یهمه درد واسه نابود شدن روحت کم بود ،که م نیا یعنی! کم بود یعنیهمه ، نیا "کرد با ترس نگاهش توماژ

  "بود نیکاش هم یگ

کسش  نیتر زیگفت عز یکه م یبودم، به دخترش ، به من دهیکه تا حاال تو عمرم نشن ییزایبهم فحش داد، چ-

 ... بهم نسبت داد  یهستم ، همه چ ایتو دن

 ...سرشو چندبار تکون داد ...زد  یرف مح دیسع يداشت به جا انگار

آره ؟  يآره ؟ تو هم از اون خونواده هرزه ارث برد يتو هم ارث برد... هرزه ...  فیکث يهرزه کوچولو...هرزه -

 يبهم بگو برا... ،  گهید یلیس هیبازومو بلندم کرد، دوباره  ریدست انداخت ز... کشمت  یم...  یکشمت لعنت یم

خونه ، تو اتاق ،تو آغوش تو بود ؟ جواب  نیتو ا چرا، بگو  یبود هان ؟؟؟ بهم بگو لعنت نجایشرف ا یاون ب یچ

 ... بده تا نکشتمت 

 ... بازم مصمم ادامه داد  یبلند شد ول شینفس زدو دوباره هق هق گر نفس

سرم اومد؟  ییچه بال نیسراغت تا شبو باهم باش ادی یشرف داره م یبهم گفت هومان ب ریام یوقت یدون یم-

کوتاهش ، موهام قشنگ بود ، بلند بود ، نه  نیموهامو با دستاش چنگ زد ، واسه هم...  نویا یفهم یهان م

خواست با  یبهم گفت هومان م یت، وق شهیکندش، مسخره شده بودم، مسخره تراز هم شهیاز ر یمثل حاال، ول

 يگلوم فرو برد همه دلسوز ریانگشتاشو ز یقتو یآن براش سوخت ، ول هیدلم  د،یدور سرم چرخ ایمن باشه دن
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؟  یباهاش همخواب بش یخواست یبشه ، م یکه چ يشد قیشرف باهاش رف یب... فراموش کردم  ارویدن يها

 ؟؟ییتوهم از اونا یثابت کن یخواست یم

 هی د،یفشرده شده بودو هنوزم دردش تازه بود کش شیکه سالها پ ییگلوش جا يجون رو یدستش رو ب باران

 ! شده بود انگار دهیچشماش کش يجلو رهیپرده ت

صورتش کبود شده بودو رگاش  دیشن یکه داشت م ییزایچ یچشماشو به توماژ که ازشدت فشار عصب دوباره

 ... متورم دوخت

که زاده  یهست يهرزه کوچولو هیتو هم  ينشون بد یخواست ی؟ م یاغفالش کن یتون یم یبگ یخواست یم-

باهاش  یخواست یکنه؟ م رونیشدشو از نو و رونیتونه پدر و یکه به همه بفهمونه م ؟یششده واسه تن فرو

 !!!چرا بااون... چرا با اون ... ؟ خوب چرا با اون  یکه لذت هوسو بچش یباش

خواستم ادامه شو  ینم گهید دم،یاومدن روحو از تنم د رونیب د،یتو سرم زنگ زد، برق از سرم پر دیسع يصدا-

 ی، چ يهرزه ا هی یگفت ی، به خودم م یگفت یچرا با اون ؟ به خودم م یعوض! ...بازم گفت یبشنوم ول

خدارو صدا کردم  د،ینفسم بر... باره بهت نشون بدم  هی ارویدن يتا همه حسا یگفت ی، به خودم م نیبهترازا

  "دادم برس ابهیخدا"

 يدستشو جلو... خ بود، به زحمت فروش داد تل ظویسرشو تکون داد،آب دهنش غل... زانو زد نیزم يرو توماژ

 ...  رونیو رونِی، باران جلوش نشست ، خراب خراب ،و ادیبهت در ب نیتا از ا دیصورتش گذاشتو محکم کش

 چــــرا؟؟  ای؟ چـــــرا؟؟ خدا یلعنت گمیم یچ یدرکش کن یتون یگم ؟ م یم یچ یفهم یم-

 ...تونست  ینم گهید...تونست  ینم گهیبود که دزده  ادیداد، انقدر فر یخون م يطعم شور گلوش

تو دلم چقدر دلم خواست که  ختیاون همه حس چندش آور ر ی،وقت دیکش یدست بهم م یوقت یفهم یم-

فهمه ،  یکس نم چیه یپرست یکه م یی، به همون خدا یفهم ینم! نبودم  ایدن نیتو ا "که اصال! زن نبودم 

 ... کس  چیه

نفس ... نفس ضربان ...نفس ضربان ... زد  یشده بود، با فاصله م مینفساش تنظ يقلبش انگار رو ضربان

مشت  هی... تکونش داد ! داد یتوماژ مچ دستاشو گرفت ، داشت جون م... رفت  یاهیچشماش س... ضربان 

لرزونشو  يچشما... تبلندش نشون از برگشت دوباره نفس داش ــــــــنیه... دیکش نشیمحکم وسط قفسه س

 ... به توماژ دوخت 

 ... من ... من ، من ... ناموس  یشرف ب یاون ب... منطق اون کثافت یقربان... شدم توماژ  یمن قربان-
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 ...موند يدیچشما رفتو به جاش فقط سف یپس رفت، عسل چشماش

 

 ...  شهیذاره وآه از نهادش بلند م یم يو دفترو کنار کشهیم قینفس عم هی

 ! کنه فیقشنگ حاالتش رو توص نطوریتونه ا یدونستم م ی، نم ونهیدختره د... 

 ... ستین ریدلگ نکهی، قشنگترشم ا یغروب قشنگ... کنه  یو از پشت پنجره منظره غروب رو تماشا م شهیم بلند

 ...  یاون شب لعنت یکنه پ یکنه و ذهنش پرواز م یتنگ م چشماشو

 

*** 

واسه  یوقت مناسب "حاال اصال... ده یذاره و فشار م یم یشونیپ ي، دستش رو رو سوزهیهاش بد م قهیشق

 ... باران يکنه ، اما سخت و طاقت فرساست باور حرفا یجمله رو صدبار تو ذهنش مرور م نیا...  ستیباختن ن

 یشه ، به خودش م یسرما مشمئز م نیکنه و از ا یبسته بارانو نوازش م خیبره و صورت  یرو جلو م دستش

 ... بره  یبسته باران تا مغز استخونش فرو م خیست لرزه و برودت پو

کنه و  یچشماشو نافذ م شه،یازش بلند م يبد يکه صدا يکنه طور یم لیچند بار به چپو راست متما سرشو

 ...دوزه بهش  یم

 ! کنم ؟ کاریحاال من با تو چ... 

ذاره و دست  یسرش م ریز دستشو هیباران دردناك تره ،  يپس رفتن چشما یول رهیم یاهیخودشم س يچشما

نگاه  هیچسبونه تا از محکم بودن جاش مطمئن بشه،  یکنه و به خودش م یپاهاشو اونو بلند م ریرو ز گشید

 ...ندازه  یبهش م گهید یاجمال

 ... منو ببخش  ياریب ادیمجبورت کردم اون روزا رو به  نکهیباران از ا...

ده  یغمش رو بهش نشون م تیچکه و نها یصورت باران م يشدش رو ریسراز ي، اشکا ارهی یجلو م صورتشو

 ... 

 ي، اون مادر فیسرونشت باران، اون پدر کث ،یکنه در مورد همه چ یفکر م مارستان،یبه ب دنیراه تا رس توکل

فشارو از  نیتونه بکنه تا ا یم کاریچ نکهیشده، به خودش ، به عاشق شدنش ، به ا دیناپد ینشون چیه یکه ب

حاال شکسته شدن  نی، از هم ارهکنه اون صالبت گذشته رو ند یبرداره به همه ، حس م نشیسه سقف يرو
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که تو تصوراتش بود فرق داره، تفاوتش اندازه کل  يزیبا اون چ ای، چقدر دن نهیب یروحشو خشدار شدنش رو م

 ...  استیدن

جلوش سد شده،  يزیچ هی دنیر واسه تپ،انگا ادیز یبا سنگ یتپه ، ول یم فیواسه اون موجود نح نهیتو س دلش

 یم یدرمونش چ یدونست حت یدرد بزرگ که نم هیاما درد بود ، ! باشه  یغده سرطان هی دیکنه شا یفکر م

 !تونه باشه 

شن،  یپرستارا دور جمع م ،يخطر جد شهی، باورش م نهیب یبرانکارد م يبارانو رو مارستانویب رسهیم یوقت تازه

افت فشار، کاهش ضربان  اب،یکم ژنیو اکس ادبودهیز مارستانیتا ب الیدن، فاصله از و ینم به اون اجازه ورود

 ...به مرز مرگ  کیدنز یعنیخطر،  یعنی نیا ،ياریدرجه هوش دیبودن شد نیقلب و پائ

، نفساش منقطع شده  ستهیبا يکاوریدن پشت در ر یبهش دستور م شه،یم يجار لیترکه ، مثل س یم بغضش

 یسر م وارید ينداره ، از رو ستادنیبلندش تاب ا يخمارش رو باز نگه داشته، پاها اهویس يچشما نیب و به زور

  نهیش یخوره وم

 ؟ نینشست نجایچرا ا! آقا ؟ آقا -

فکر کردن به  یبود، حت انیمادرش ب يچشما هیکه شب ینگران يچشما ادشه،یاون جفت چشم نگران رو  قشنگ

 یکنه و حرف یکه به اون م یملتمس اد،نگاهی یم ادشی، ادی یم ادشیره ، دوباره عذاب آو دیاون شبم براش شد

 ... زنهیکه م

 ؟ نیشما همراه اون دختر-

 ...  ستهیپاش با يکنه رو یم یده و سع یتکون م يجون سر مهین

 پسرم؟  يباهاش دار یچه نسبت-

حاال چقدر  یول!و با عشق ادا کنه جمله رومحکم نیخواست ا یکنه، چقدر دلش م یم تشییگلوش اذ يتو بغض

 ...جمله کوتاه  نیا يسخت شده بود ادا

 ... خانوممِ  -

 سرش اومده ؟ ییپروندش ، چه بال ملیتک يبرا يبر دیبلندشو پسرم، با-

 ... میکرد یباهم صبحت م میداشت-

 ؟ نیکرد یدعوا م-

 ... شهیکنه و چشماش بازم مرطوب م یبه زن نگاه م بابهت
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 کرد ، از گذشتش، حاال حالش چطوره ؟ یم فیه، داشت تعربه خدا ن-

 "بوده، احتماال یگم مشکلش چ یبه دکتر م اد،یکنن به هوش ب یوصل کردن، دارن کمکش م ژنیبهش اکس-

 !بهش دست داده یحمله عصب هیبه نظرم  ،یبا اونم صحبت کن دیبا

 ... افته  یراه م کنه یکه زن اشاره م ییده و سمت جا یتکون م يمستاصل سر توماژ

 چیمشهود که ه "کامال شیعصب ياز رفتارا نیا ختستویبهم ر "دایکنن، اوضاعش شد یبا ترحم نگاهش م همه

 ... به خودش نداره  یتسلط

 یتوماژ نگاه دهیبه صورت تک ادوی یم رونی، دکتر از اتاق ب ستهیا یکه بارانو بردن م یگرده و پشت اتاق یبرم

 ...ندازه  یم

 ... دیایبا من ب "لطفا-

 ...کنه  یم شیشه و توماژم همراه یافته، دکتر وارد اتاقش م یحرف راه م یپشت سرش ب توماژ

 ... ندیبش دیبفرمائ-

 ...ممنون -

از زبون  دیبا یگفت ول ییزایچ هیاومده ، خانم پرستار  شیهمسرتون پ يبرا یبدونم چه مشکل "قایخوام دق یم-

 ... خودتون بشنوم 

کنه ، به  یم ستیواژه همسرتون ا يکنه و مغزش رو یرو فراموش م یلحظه کوتاه همه چ هی يراب توماژ

 ...نگاهشو به اون بدوزه  شهیبم دکتر باعث م يصدا دهینکش قهیدق

به خصوص  ينوع دارو هیاستفاده از  ایخاص  يماریسابقه ب شونیبدونم ا دیمن با ن؟یبد حیتوض عتریسر شهیم-

 نه ؟  ایرو دارن 

 

 ینه کوتاه بسنده م هیبده ، به  یحیکه بتونه توض یتراز اون جیگ یلیخ ج،یکنه، گ یبا استفهام نگاهش م توماژ

 ... کنه 
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قشنگ واضح دچار  اد،ی یم میمشکل همسرتون به نظر وخ!  نیگ یباشه که شما م ينطوریدونم ا یم دیبع-

 یکیتحر نیبه شدت حساسِ و با کوچکتر شیعصب ستمی، چون س ستیبار اولش ن نیشده و ا یشک عصب

 ... ده  ینشون م يدیعکس العمل شد

 !دونم  ینم قیمن دق-

 ...نوبت دکتر که با بهت نگاهش کنه  نباریا

 مشکل حاد دارن؟ هیهمسرتون  نیدونست ینم نیبگ نیخوا یم یعنیمنظور تون رو درست متوجه نشدم، -

 !!!دونستم ینم شیچند ساعت پ نیتا هم-

 ...شهیخنده مسخره کج م هیکنه و لبش به  یم کیستریخنده ه هی توماژ

 ...حالو روز افتاد  نیزد که به ا یداشت راجع به همون موضوع حرف م-

 ؟  یچه موضوع-

 ینفس م ونیدر م یکیو  دهیامونش رو بر هیسرگ شه،یم یعضالت فکش مانع گفتن اون جمله لعنت انقباض

 ...ادییشه و جلو م یکشه ، دکتر متوجه حال خرابش م

تون  يگم بستر یاالن به پرستار م!  نیدار ژهیبه مراقبت و ازینداره، به نظرم شما هم ن یفیحال شما هم تعر-

 ...بکنه 

 ...گه یم یو بالحن ملتمس شهیو مانع از رفتن دکتر م ارهی یجلو م دستشو

 ...دم به خودم مسلط باشم یکنم دکتر، حاالنه ، قول م یخواهش م-

 ... تا بتونم بهتون کمک کنم  نیحرف بزن "س شما هم خواهشاپ-

تر شده و  دیصورتش شد ي، کبود کشهیم نیذاره و از باال تا پائ یصورتش م يکنه و رو یدستاشو بلند م کف

 ...مونه تا بشنوه  یترسونه ، اما م یدکترو م نیا

گذره،  یم دمشیکه د يبار نیدوسال از اول کینزد!!!  یلیاز خ شتریب دیشا...  یلی، خ ادیز یلیعاشقش بودم خ-

راه کشوند، مادر نداره، پدرشم از چند ماه  نینگاه منو تو ا نیهمون اول ینگاه عاشق شدم، ول نیگم تواول ینم

عاشقش بودم، دوستش  م،یمحرم شد بهم شیکنن ،چند ماه پ یم یما زندگ شیتو بند، با بردارش پ شیپ

شدم،  فکر کردم دوستم نداره،اصرار  ریهر بار پسم زد، تحق یل داشته باشمش ،ولخواستم تمامو کما یداشتمو م

مشکلش رو بشنوم، التماس کرد که نخوا بگم،  م،خواستمیانکار کرد، گفت به داشتنت از دورم راض یکردم، ول
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به جونمو داره  که افتاده ياز خوره ا دم،یکه شن يزیخواستم که بگه دکتر، حاال تو بهتم، تو قهقرام ،از چ یول

 ...دکتر  شمیخوره دارم داغون م یجونمو م

 یکنه، کس هیمجوز داره گر کنه،یساکت اتاقو پر م يو فضا شهیهق هق مردونش به آسمون بلند م يصدا

منقطع  يدنایبه نفس کش ينطوریذاره ا ینم گهید نباریا! دکتر انگار تا تهش رو خونده ره،یگ یجلوش رو نم

 ... زنن  یآرام بخش بهش م هی عیکننو سر شیده بستر یمادامه بده، دستور 

پوش جوون  دیپرستار سف هی، شهیکنه تا باالخره چشماش باز م یم ریمطلق س یهوش یساعت تو ب چند

 ... زنهیو بهش لبخند م ستادهیروبروش ا

 ... خبرش کنم  عیخداروشکر ، دکتر گفته سر ن،یباالخره به هوش اومد-

 ...  شهیاز اتاق خارج م عیبزنه که پرستار سر یخواد حرف یخشک شدش م يلبا با

 ... زنهیو به روش لبخند م کنهیعالئمش رو چک م عیسر ادویدکتر م قهیچند دق بعد

 ...  يخوشحالم که بهتر-

 ممنون، باران به هوش اومده ؟ -

، نگران  شهیوب مزود خ یول نیپائ شیاریشده ، هوش فیضع شیاتیعالئم ح کمی یآره به هوش اومده ول-

 ...نباش

 ... کنه آرووم باشه  یم یذاره و سع یکرده م شیچشماش که سوزش اشک عاص يمچ دستش رو رو توماژ

 ... حل بشه  عتریمشکل سر نیبگه تا ا دیبا یمطلب رو بگه ول نیا يدونه چطور یو نم ستادهیمردد ا دکتر

 کنه ؟  یتر روان درمان و داره دارو مصرف مدک هیسال تحت نظر  6به  کیباران خانم نزد یدونست یم-

 !پس چطور من تا حاال متوجه نشدم! ممکن ریغ نیمن ا يخدا...  رهیگینفسش م توماژ

 ؟ یدکتر مطمئن-

 شهیم یساعت هیثبت شده، من با دکترش تماس گرفتم،  "کامال ستمیتو س شیپرونده پزشک "آره، اتفاقا-

متاسف شده،  یلیحال افتاده ، خ نیاون مشکل به ا يادآوریکه باسرش ، بهش گفتم  ياالنم باال ده،یرس

 شیپ یذاشته که اگر مشکل یم ونیدر م گهیشخص د هیخود دکتر با  يمطلب رو جلو نیطرح ا دیبا "ظاهرا

 ! انگار اون لحظه امکانش نبوده یکمکش کنه ول یاومد کس

 ...  فتهیحال ب نیاحمق، من احمق باعث شدم به ا رمنیمن، تقص ریتقص-
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 نیاز ا شتریتا ب ،یهمراهش باش دیبا ،یکمکش کن دیبا شه،یحل نم یاالن با لعنت فرستادن به خودت مشکل-

 ...  نهیضربه نب

 ...  ارمیترسم کم ب یم یحق باشماست، ول-

 ... خواد باهات صحبت کنه یبلند شو دکترش م ،یاهل باختن باش ادی یبهت نم-

 ؟  نمیتونم چند لحظه بارانو بب یم-

 ...  ژستیوِ يتو بخش مراقبتا "فعال ،يبهش بنداز ینگاه هیاز دور  یتون یخوب م یول شهیکه نم کیاز نزد-

 ...خوب ، ممنونم دکتر نمیباشه هم-

ده که  یکنه و اجازه م یره ، پرستار سرمو از دست توماژ باز م یم رونیزنه و ب یم يلبخند آرمش دهنده ا دکتر

رسونه و  یشده خودشو به اون م یبه هر زحمت یول شه،یبرعکس هم ست،ی، قدماش محکم نبره  رونیاز اتاق ب

 ... نهیب یبسته م يدستگاه با چشما مویاون همه س ریعشقش رو ز شهیازپشت ش

 ... فقط "من  يخدا "... ذره هم عشقم بهت کم نشده، فقط  هیدوستت دارم باران ، ...

 یکه به سر شونش م يبا ضربه ا...  دهیم رونیو نفسشو پر صدا ب کوبه یاتاق م يقد شهیش يرو رو مشتش

ده و منتظر  یتکون م يسر... شناستش  ی، نم شهیم رهیخ ستادهیروش ا يکه جلو يوبه مرد گردهیخوره برم

 ... شهیم

 گم؟یدرست م نیتوماژ منفرد باش دیشما با-

 ... بله -

 ؟  میقدم بزنباهم  کمی نیخوام باهاتون صحبت کنم، وقت دار یم-

 ... درخدمتم -

 ...شفق هستم، دکتر باران  ریبنده ام-

 هی یازحت غیکنه، اما در دایپ يزیچ ،ي،رد ینشون یذهنش اسم نهیکنه بلکه تو پس زم یچشماشو تنگ م توماژ

 !!!تار نهیپس زم

 یخوان تو زندگ یکه نم ییکسا ياثبات شده برا یعلم هینظر هی د،یجد يتئور هی ن،یکه منو نشناس نیحق دار-

 کمیزننو با یاز مشکلشون حرف م يخبر یکه دارن در ظاهر روبرو بشن، اونا تو ب يروزمره شون بامشکل حاد

 یگذره حرف یکه تو اون جلسات م يزیداد که از چ ادیبهشون  شهیم "بایشون تقر يعاد یتو زندگ يروانکاو
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گرفته که راجع بهش  ادیو یذهنش خال گردهیمن بر م شیاز پ نکهیبعد از ا "باران عمال... نزننو فراموشش کرد 

 ...نزنه  یحرف یبا کس

 ... دهیبه توماژ نشون م یخال یصندل هیدکتر شفق  مارستانویشده ب يگلکار اطیبه ح دنیرس

 ؟ دینیخواهش کنم بش شهیم-

 ...  شنهیکنه و م یم يا رهیبهش نگاه خ توماژ

  

 شتریدرمون دارم که تا چند ساعت ب یدرد ب هیگفتن  یاگه االن بهم م باورت نشه ، اما دیداغونم دکتر، شا-

 ...موضوع  نیاومدم تا هضم ا یراحت تر باهاش کنار م ستمیزنده ن

فهمه اما چون  یکه توماژ خورده رو خوب م ینیذاره، عمق ضربه سنگ یشونه توماژ م يدستش رو رو شفق

تونه تو ذهنش  یگرفتن روحو جسمش رو نم شیآت... نه دو ینقطه ذوب قلبش رو نم ست،یاون عاشق ن يجا

 ... بده  شیتونه دلدار یم یکنه ول یتداع

 یلیاما خ! شکستم ینم نطوریا دمیشن یموضوع رو م نیتو ا ياگه من به جا دیکنم بفهممت، شا یم یسع-

 ...تونه باشه ی، سخت م درد نیفهمم چقدر برات باور ا یشناسمت، باران از تو برام گفته ، م یبهتر از خودت م

 ...لگد مال شده  رتشیغرورو غ کنهیدوزه به اون مرد مغرور که حاال حس م یکنه و م یم زیچشماشو ر شفق

بزنه ،بارها ازش خواستم تورو همراه خودش  یداد بهت حرف ینم تیاز ترس شکستن تو رضا شهیباورت م-

زد  یهربار که پست م یتصورش رو بکن یتون یکرد، م یمقاومت م ارمیهوش مهیتو اون حالت ن یاما حت ارهیب

چقدر تالش کردم که  بارمن هر دویکش یآورد چقدر عذاب م یم ادیکه اون صحنه هارو  رناخودآگاهشیتو ضم

اما  رمیگذروند زود بود ، خواستم جلوش رو بگ یاون که مرحله آخر درمانش رو م ينشه ،عشق برا رونیدوباره و

 ...حرفا بود  نیر ازات يعشق تو قو يروین

 یخوب بنده ها تو م ایکردم خدا یفکر م شهیهم...  کنهیوسر به آسمون بلند م کشهیم قینفس عم هی توماژ

 يدیبندت رو، د یراز زندگ نیبزرگ تر يچه خوب پوشوند يدی، د یوبیتو ستاروالع! شد  یچ نیبب یشناسم ، ول

آبروشو  ينطوریبوده که ا زکردتیبنده عز نیفهمم که چقدر ا یرو ، حاال م یشبِ نابود کردم همه چ هیمن چه 

چقدر نامردم، کمکم که  نهینذار جلوش بشکنم که بب ز،یمنم نر يقسم آبرو تییبه همون خدا ایخدا ،يدیخر

 ... همپاش باشم 

 توماژ ؟  یعاشقش-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٤٦٨ 

 ...ضرم جونم رو بدم لحظه دوباره داشتنش حا هیکنم واسه  یتازه انگار عاشق ترم شدم،حس م اد،یز یلیخ-

 یخواد، پشت بودنت رو، همراه بودنت رو، پسر اون عاشق موندن تورو م یخواد،خودت رو م یاون جونت رو نم-

 ...  نیخواد فقط هم

 ! سال باهاش همخونه بوده نهمهیفهمم چرا ا ینکرده ؟نم تیشکا یچرا تا حاال از اون لعنت-

عشق تو چشمات  یبه قدر کاف "زنه  یم ایکنه و دلو به در یبه صورت مردونه و جذاب توماژ نگاه م شفق

 "هست که بتونم بهت اعتماد کنم

 يبار خواهرم با خودش آوردش مطبم، خواهرم تو نیمرده متحرك بود، اول هی هیمن شب شیآوردنش پ یوقت-

خورد  یم يزینه چوقتا روزه بود  شتریب دیشا د،یکش یگوشت که فقط نفس م کهیت هیمشاور بود،  رستانشونیدب

چرا  دیوقت نفهم چیکه ه یوستدوستش داشت، دختر دوستش بود، د یلی، افروز خواهرم خ... زد  یم ینه حرف

ازم کمک خواست، افت  نیحالو روز باران براش سخت بود واسه هم دنیکارو با خودشو خونوادش کرد، د نیا

شدنش باعث شد بخواد به دادش  يبدتر منزومفرط و از همه  ي، سکوت مطلق، وزن کم کردنا یلیتحص دیشد

ذوق  يتو دیقد بلندش کمبود وزنش شد نیبا ا د،یرس یم لویک 45اون روزا به زحمت وزنش به  دیشا... برسه 

 !!!بود که با اون حال ، هنوز انگار جون داشت  شیگردو عسل يزد ، تنها نقطه عطف صورتشم چشما یم

 د،یگنج یش هم نم لهیبراش تو مخ يگذشته ا نیکه تصور همچ دیشن یم یاز کس یاشک يبا چشما توماژ

 ... محض اون ماجرا بود  تیکه بود واقع يزیچ یول

 نیهستن که با ا يادیز يکنه و بچه ها یداد م یب یبرگشته بودم، اونجا خشونت جنس کایمن تازه از آمر-

و دوراز ذهن  يعاد ریغ یلیخ نجایون مثل ابچه هاش هیکنن، آزار پدرو مادر عل یم یموضوع دارن شبو روز زندگ

اثر نذاره و قصد جبران نداشته  روانشونروحو  يدرد تو نیا ندهیتوآ "بعدا نکهیواسه ا دیروش جد هی ست،اماین

بودو واسه فراموش کردن اون  یکردم، دختر آرووم ادهیباران پ يروشو رو نیباشن در حال اجرا بود، منم ا

دونست من از تمام  یداشت ، درواقع نم یاون اثر مثبت يبرا میروش درمان نیاسه هممقابله نکرد و "درداصال

جور  نیکه مخصوص ا ییکردم با جوابا یم یزدو من سع یباخبرم،باران تواون حالت حرف م شیزندگ ياتفاقا

و چقدر  دهینش ایگفته و چ ایچ ادین ادشی"بشه اصال داریاز خواب ب یکه وقت يروحشو آرووم کنم طور مارابودیب

اومد ،محال بود  ینم شیعشقتون پ يسرحال و اگه پا ینیب یم نکهیکرده و زجه زده ، ا هیخواب گر يتو

 !که وا داد  فیح یول..یشیروش آزما نیتو گذشته اون دختر هست ،اثرات هم یچه غم یبفهم

 :کردو با مضاح گفت یخمار توماژ نگاه يبه چشما شفق
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 دی، خودت با يرو خراب کرد یحالو روز انداخته و حاال که همه چ نیچشما اونو به ا نیا یحتم دارم اثر جادوئ-

 ...  مشیتا باز از نو بساز یکمک کن

 ...دکتر یکمکم کن دیبا-

که شده، کنارتون  قمیهمه سال تحق نیجواب ا دنید يشده برا ی، دوست دارم حت نجامیا نیمن واسه هم-

 ...محک بزنمخودمو  يها ییباشم تا الاقل توانا

کنه و  یبهش ترحم م یبود که توماژ فکر نکنه کس نیگفت فقط واسه ا یکه م يزیچ نیداشت ، ا یبزرگ روح

 نیا شیوجدان کار یوقت بود که جواب داده بود، ول یلیخ شیاز سر اجبار کنارش مونده وگرنه روش درمان

 ...  دیجنگ یم نااو يندو همپامو یم دیداد که وسط راه اونا رو رها کنه با یاجازه رو بهش نم

 :پاش انداختو بازم گفت يقالب کردو پاشو رو نهیبه س دستاشو

 :گفت یچ یدون یرو برام بگه م شیدرد زندگ نیبار اول ازش خواستم بزرگتر یوقت-

 ...شفق شد حیتکون دادو منتظر توض يسر توماژ

که خورده رفتار اون شب  يضربه ا نیکردم بزرگتر یکردم، فکر م یتصورش رو هم نم "که اصال يزیچ-

! از حد توانش بود شیدونست، اون ضربه انگار ب یمادرش رو از همه بد تر م يصدا یاما رفتن ب!پدرش بوده 

 نیبود حالو روز ا حالکه اگه بود م يدونست مادر یم شیدردناك زندگ ياون مادرش رو مسبب تمام اتفاقا

 ...دختر تو اون سن انقدر خفت بار باشه 

 

 ... کرد  یهاشو گرفتو پوف قهیبا دست شق شفق

شما شده بود براش آرزو،  یزندگ! دیکش یحد عاشق تو درد م نیمادرت تا ا دید یم نکهیچقدر از ا یدون یم-

بچه  نیا يبازم حماقت کردو همون ته مونده آبرو يابله چطور کهیاون مرت دمیفقط نفهم...  چارهیدختره ب يآ

 ! ختیها رو هم ر

 ...ش کنم  کهیت کهیدستام ت نیتا خودم با هم ادیخواد از اون تو در ب ی، فقط دلم م یلعنت هیمرتک-

 ...بااخم برگشت سمت توماژ شفق

 يریممکن اثر جبران ناپذ يکه بردار یپسر؟ هر قدم اشتباه يبه باران کمک کرد ينطوریا یکن یفکر م-

چرا اونجا مونده  دمیازش نپرس یکنیفکر م د،ین نرسبه ذهن خودمو یکن یاون دختر بذاره ، فکر م يرو

شکنجه  حیو با اون وضع فج چارهیاون شب تا صبح اون دختر ب یکرده بود، به واسطه برادرش، وقت دشی؟تهد
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 یکشه اونم به هر روش یرو م ایبزنه برد یحرف یبهش گفته که اگه از اون شب با کس شتریداده هزار بار ب یم

 هیبه چشم  شهیهم ایاون به برد ست،ین دیازش بع ادمیکه از اون دارم ز یو شناخت هیه روحکه شده، با توجه ب

رفت،  یاون دخترم م يآبرو شدوینابود م ایوسط فقط برد نیاز اون ا نبارا تیکرده ، با شکا یحرووم زاده نگاه م

زد، چند بارم قصد  یشچندباردست به خودک یبود، حت میوخ دیتا سال اول اوضاعش شد دمیچند ماه اول شا

اومد  یبا افروز م یموند، وقت جهینت یخداروشکر هربارتالشش ب یول اره،یب دیسر سع ییبال هیکرده بود که 

دونست که واسه  ینگاهش کنه ، اون فقط م دیترس یکه آدم م يطور هی،  دیبار یمطبم نفرت از چشماش م

ادامه بده ، اگه روز بشنوه من از  شدیباعث م نیه ، وازن یو باهام حرف م ادی یمن م شیپ شیضربه روح میترم

ترسم هر قدم اشتباهمون  یم ،سردرگمم  یلی، اوف خ شهیازمنم متنفر م "اون شب باخبرم ، حتما يهمه اتفاقا

 ... سرعت بده  يماریبه برگشتن دوباره اون ب

 

 ازمن ساختس ؟  یوسط چه کمک نیا-

از  ریدر حال حاضر به غ نکهیو ا یبا عشق کنارش باش نکهیا یبکن بهش یتون یکه م یکمک نیبزرگتر"فعال-

 ...حالتاش باشه  حیروبرو نشده تا مجبور به توض يا گهیتو باکس د

 ...پدرم  يالیو میمسافرت چند روزه اومده بود هیواسه  "، اتفاقا ستین یاز اون نظر مشکل-

به اون بکنه  یتونه کمک بزرگ یم شتری، چند روز ب ینجابمونیا شتریبه خونوادت اطالع بده ممکن ب یعال نیا-

 ... 

 ..زنهیحرفشو م یسوال ، ول نیا دنیمردد تو پرس نکهیندازه وبا ا یم ریسرشو ز توماژ

 بپرسم؟ يزیچ هیتونم  یدکتر م يفقط آقا-

 ... آره ، راحت باش -

 کرده ؟  دیتجاوز رو تائ یقانون یمنظورم پزشک یعنیزده شده؟  یاز اون مشکل حرف یتو پرونده پزشک-

 گهیده و م یم شیشونیبه پ ینیچ دکتر

 يو کبود يگر یاثر وحش ینشده ، اون هنوز دختر، ول دیذهن تو هست نه تائ يکه تو یتجاوز به اون شکل -

 ... شده بود  دیبدنش تائ يهمه قسمت ها يمتعدد رو يها
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 يکمترشده ، اخماش ناخودآگاه تو ین فشار عصبکنه او یشه و حس م یم قیگه و به چهره توماژ دق یم نویا

واز خودش  نهیب یرنگ نگاهش رو م رییاز اون نداره ، تغ یندازه، توماژدست کم یم ریو سرشو ز رهیهم م

 ...شهیم نیریش رفح نیا دنیزنه بازم ته دلش از شن یفکرو پس م نیهم ا یاما هرچ شهیشرمنده م

 نمش؟یم ببتون یم یممنون ، ک یدکتر بابت همه چ-

اثر  "چون احتماال ش،ینیبب یتون یاالن م نیهم ياگه بخوا نکهیمو انجام دادم، دوم هم ا فهیکه من وظ "اوال-

 ...برگشته  شیاریهوش کمی گهیدارو رفته و حاال د

 

*** 

پس ... کشهیم قینفس عم "خونم  گهیتا دوساعت د "نوشته  ی، خانوم شهیبلند م شیگوش امکیآالرم پ يصدا

 ... تودفتر خاطراتش وقت هست  دنیوز واسه سرك کشهن

 ... کنهیو مرور م دارهیکنه و دوباره دفتربرم یو خودشو رها م نهیشیمبل م يگرده و رو یبرم

 

زنه ، دلم تنگ براش ، پس  یچشمامو م شهیسرم ساطع م يکه از باال یفیکنم ، نور ضع یچشمامو باز م نیب

 دیبا یبمونه ؟اوهوم ، ول یتوقع داشت... ده  یبغض گلمو فشار م! رفته  یعنی...چرخونم  یسرمو م! ؟ ستیچرا ن

 يخواد، اخمشو خندشو ، دستا یم اشوترکه ، دلم صد یرفته باشه، دلم داره م شهیهم يممکن برا یقبول کن

 ... داغش رو 

 یم يا قهیم، چند دقبند یقبول کنم که ممکن رفته باشه ، چشمامو دوباره م دیاالن با نیهم شم،ازیم وسیما

 شمیدستام منم داغ م يکه رو یدست یخنده و از داغ یکنم غرق توهم شدم ، ناخودآگاه لبام م یگذره ، حس م

 هی یتون یگه اگه توهمم باشه خوبه ، م یتو دلم م يزیچ هی یچشم باز کنمو همش توهم باشه، ول ترسمیم... 

 ...  شینیبب گهیبار د

بوسه آرووم  هیو  ارهی یسرشو جلو م ستاده،یسرم ا يکنم، محکم و مطمئن باال ینگاهش م شهیباز م چشمام

 ... ذاره  یم میشونیپ يرو

 خانومم ؟ يبهتر-

 ... رهیگ یلحنش بغضم م نیا از

 ... ها  رهیگ یبغض نکن نفسم م ينطوریتوماژ قربونت بره ، ا-
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 !تنگ بود  اشیدلم واسه مهربون چقدر

 !!! ارمای یتاب نم گهی، بعد من د شهیخوشگل م یلیخ تیعسل يمن، چشما يسنجاب کوچولو زیاشک نر-

 ... بوسه  یو پشت دستمو م رهیگ یمردونش م يدستا ي، دستمو تو یبدونه تلخ نباریخندم ، ا یم

 ... مردم به خدا  ی، داشتم م یخانوم میچقدر ترسوند-

 ... شرمندم  ایدن هی-

 ... دوستت دارم  ایدن هی-

 ...تونم  ینم گهیبرم ، د نجایخوام از ا یتوماژ م-

 " زمیبخند عز شهیقشنگت، هم ياون خنده ها يفدا"زنه  یروم لبخند م به

 

باهاش  یی، چقدر دلم واسه تنها دهیاتاق خوابم زوم کردم ، رفتو برگشتش بهم آرامش م يساعت شماته ا يرو

 قی، نفس عم دمیاالن به همه آرزوهام رسبودم،  یخواست کنارش تو آغوش امنش م یتنگ بود ، چقدر دلم م

  "چقدر دوستش دارم خدا"کشمیم

خواستم تمامو کمال مال اون  یکنم، بهش آرامش دادم ، بهم آرامش داد اما وقت یچهره آروومش نگاه م به

 ...بودم  تیخاص یکه عشقش من ب یبشم، نذاشت، دلم به حالش سوخت، به حال کس

کنه  یداره ، دفترو چندبار بازو بسته م یکاغذ ثابت نگه م ينوشته ها يروو دستاشو  کشهیم قینفس عم هی

 ...خونه  یدوباره م یول

 

 ینم یکالمم از اون حادثه از اون شب ، از گذشته من حرف هیخنده،  ی، همش به روم م رونیب مینهار رفت باهم

خواد بگم ، حرف بزنم، آرووم  یمن دلم م ینشم ، ول ونشیمد نمویرو بب یهمه مردونگ نیا يزنه،آخه چطور

 ...لیاسرتسو اضطراب تعط "الفع م،یخوام فقط کنار هم خوشحال باش یگه م یذاره ، م یبشم ، اما نم

خوام بهش  یترکه م یجوابش م یب يها ی، دلم داره از مهربون هی، هر لحظه ، هر ثان شهیدارم ، هم بغض

 ...ره ذا یخوامش اما نم یبفهمونم منم با تمام وجود م

تونم به خودم بگم اون شوهرم، محرمم ،  یبدون خجالت م گهیحاال د دم،یدوم ، دوش گرفتمو به خودم رس شب

نفساشو  یمن حت دونهیاما نم ده،یخواب "رم کنارش، مثال یم ست،ین ییجدا نیواسه ا یلیهمه کسم ، پس دل

زنم،  یپس م ختهیر شیشونیپ يرو پرپشتش رو که يبرمو موها ی، دستمو جلو م شناسمیم قیوقت خواب عم
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بوسم،  یداغش رو م يگونه ها يبرمو رو یاندازه ، صورتمو جلو م یدلم واسه عطر تنش تنگ شده، اونم ب

  "من  ینیعشق زم چمیمن بدون تو ه "ره یضربان قلبم باال م

، دستمو  شهیمعلوم مگرفتش  تمیر ياز نفسا دارهیدونم که ب یم یخوره هنوز خودشو به خواب زده ول ینم تکون

تندشو  ينفسا يصدا شهیتماس پوست صورتم با صورتش باعث م شم،یم کشیکنمو نزد یدور گردنش حلقه م

تاب  یب نباریکنم، ا یم یکنم ، دوباره سع کشیبتونم به خودم نزد دیقرار شده ، من زنشم ، با یبشنوم ، ب

 ...کنه  ینگام م یاشک يکنه و با چشما یچشماشو باز م

 باران؟ یکن یم کاریچ-

 ...دلم تنگت توماژ -

 ...ترسم  یم یخانوم-

 ...بترسه منم نه تو  دیکه با یاون-

 ...فکر نکنم حاال وقتش باشه  کنم،یمن نه باران خواهش م يخدا يوا...اگه بازم !  یاگه نتونست-

 ...کنم  یحربه زنونه استفاده م از

حاضر  یکه تازه دستخورده هم هستو دوست داره، ک یره رواندخت هی ی، ک يدونم دوستم ندار ی،م يحق دار-

 ... با اون هم خواب بشه 

 

و  رهیگیو روشو ازم م شهیم مونی، بعد دوباره پش شهیم لیکنه ، به سمتم متما یو نگاه م دهیباال م ابروشو

 ... یک یفهمم مخاطب اون لعنت یم گه،یپر بغض م یلعنت هیکوبه و یتخت م يمشتشو رو

 ...گم  یو باالتماس م شهیهام بلند م هیزنم، هق هق گر یتر م يضربه کار هی ارنبیا

 

 ... برم کنار  تیاز زندگ شهیدم بعدش واسه هم یبار قول م هی نیفقط هم-

 

 یشو ، حت یتاب یشو التهابو ب یدونم، سردرگم یکنه ، حد عشقش رو م یپر اشک نگام م يبا چشما توماژ

گذره من  یاز خودش م نباریکه ا یخواد اون یچه اشتباه چه غلط ،دلم م یخونم، ول یرو از چشماش م دشیترد

 ... باشم 
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کنه به  ی، به اون شب فکر م نهیش یلباش خنده م يکشه و ناخودآگاه رو یو بو م ارهیخاطرات بارانو جلوم دفتر

با همه وجود حس که ته ته عشقش رو  یرقم زد ، اون شب شهیاون شب قشنگ که سرنوشتش رو واسه هم

 ... و داشتن باران تا ابد براش اثبات شد  نانیکردو حس اطم

 

کردو اون  یبود که باران با التماس بهش نگاه م شبید نیزندست، انگار هم دیبست ، خاطره شد چشماشو

مزه  ، هنوز ارهیآخر نتونست تاب ب یخواست که ادامه بده ، ول یکه داشت واسه خاطر باران نم ییباهمه تمنا

تصور  "که اصال ییکنه ، ساال یم فکرکشه و دوباره به اون ساال  یزبونش مونده ، دراز م ریباران تازه تازه ز

 ... رو براش نداشت  يا ندهیآ نیهمچ

 :که اون لحظه باران گفت  یتو اون شبو حرف شهیم غرق

 ... کنار برم  تیدم بعدش از زندگ یبار، قول م هی نیفقط هم-

 ...تسلط فراموش شد  دویبهش خند که یشب اون

 ...زد  ادیرو فر نشیس يباران کردو بعدش عشق محبوس شده تو يموها نیشو ب ینیجلو بردو ب سرشو

نکن  رونمیدختر، بدون نازو اشک تو هم من خرابم ، و یکارکنیبامن چ يخوا ی، م ونهید ونتمیباران عاشقتم د-

 تونه از تو بگذره اونم من ؟ یم یم عاقل، آخه کدوم آد ونهیازت بگذرم د يچطور... 

 :کرد و دوباره گفت  يپر طعنه ا خنده

 ... باران  ينامرد یلیانصاف؟ خ یدم؟ هان ؟من ب یهمه وقت دارم از نداشتنت جون م نیکه ا یمن-

شکمش قالب  يصورت باران پاك کردو بعد برش گردوندو دستاشو رو ياز رو ظویغل يبردو رد اشکها دست

 :سبوندش به خودش و بعد سرشو جلو آوردو کنار گوشش گفتکردو چ

 ؟  یباران مطمئن-

 ...اوهوم -

گوشش  ریز یواشکیبوسه  هیو بعد  دیدست بردو صورتشو به سمت خودش برگردوندو آرووم لباشو بوس دوباره

 ...گذاشت، باران چشماشو بستو مست نازو نوازشش شد 

 هیتو هر ثان یترس رو به سلوالش ، ول یلونیکرد و ورود اپس یرو حس م شیعصب ستمیشدن س کیتحر باران

خواست توش برنده باشه ، نفس کم  یدلش م بیکه عج یجنگ هی! بود انگار  اریجنگ تمام ع هیپسشون زد ، 

کارساز بود اما  یلعنت رسشد،تالشش واسه پس زدن اون ت یوسط مانع م نیا يزیچ هی یول ادیز ازیداشت و ن
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گذشت تا  یاز خودش نم ينطوریجون ، آخ اگه توماژ نبود، اگه اون مرد نبودو ا یده بودو بخستش کر بیعج

کرد اون  یم ینبود چ يداد و عشقش ابد یکه م یاگه آرامش!شدیم یخالء بشه چ نیباران آرووم وارد ا يهمپا

، چقدر تونست سکوت کنه کمرنگتر بشه  یکه باران داره تحمل م يدختر ، چقدر اون فشارو تحمل کرد تا فشار

 چیه! که مثل چندسال گذشت ینزد، اون چند ساعت یحرف چیکنه تا باران کمتر بترسه ، تو اون چند ساعت ه

شد،  یکی، اون فقطو فقط با باران جفت شد ، نیکرد هم لشینداشت، فقط تکم یتوقع چینکرد ، ه یخواهش

کرد ، چه  دایپ یگرفت، چه حس یچه آرامش یکنه ولسد عبور  نیباران تا صعود کنه و ازا هشد واس يفقط پله ا

برد  شیپ ییکه باران همه جوره بهش اثبات کرد اونو تا مرز رها یتینها یحس عشق ب! داشت خودش  يصعود

... 

 ختنیفرو ر یحت د،یترس دویبعدش چشم باز کردو بارانو ند قهیچند دق یوقت ی، حت ادی یم ادشیهم خوب  نارویا

 نکهیا يدوش آب برا ریباران چمبره زده ز دنیکه بعد د يقهقهه ا ی، حت ادی یم ادشیخوب  قلبشو هم وارهید

 ... ادیم ادشیکنه ، اونو هم خوب  یخودشو ازش مخف

 ؟ یکن یم کاریچ يدخترجون دار-

 تو ؟  ياومد ریز یسرتو انداخت ی، واسه چ رونیبرو ب-

 ؟ یکن یچرا خودتو مچاله م نکارایباران زشته ا-

 ...کشما  یم غیج يماژ نرتو-

و خواست سمتش بره که باران  دی، صداش لرز دیدوش آب د ریانداختو رد خونو ز ریکردو سرشو ز يا قهقهه

 ...التماس کرد  نابریا

 ...  رونیب امی ی، االن م ستین يزی، چ رونیکنم، برو ب یتوماژ خواهش م-

 ... باران  رهیداره ازت خون م یول-

 ... يعاد ستین يزیکه چ گمینم، مک یبرو خواهش م-

 ...  رونیب ایمونم، تورو خدا زودتر ب یپشت در م نجایمن هم-

 ...داده بود  حیتوض ينطوریدفترش اون لحظه رو ا يتو باران

، دکتر بهم سفارش کرده  دمیدوش آب به حال خودم خند ریکرد، ز یداشت نابودم م یکس یضعفو ترسو ب حس

،  ادی یم شیبرام پ یمشکل نیهمچ "هم اومده بود که موقع ارتباط قطعا یقانون یزشکبود ، تو همون گزارش پ

که فقط  میزندگ کیتار يهمه نقطه ها يرو گستیننگ د هی نمیکردم ا یاما نتونستم به توماژ بگم، حس م
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 یپاهام م اد،یز يزیترسم ، ترس مردن از خونر یحاال م یسکوت کردم، ول نی، واسه هم بندهیاونو م يدستو پا

برام  یکی یکشنده دلواپس يدناینفس کش نیواسه ادامه ا لممیتنها دل ست،یکنم جون تو تنم ن یلرزه و حس م

اومدم  رونیب یاومدم،نگران پشت در نشسته بود، وقت رونیبود ب یکندناون در بود ، باالخره به هر جون  رونیب

جواب دادن نداشتم، فقط تونستم با پلکام بهش  ياما نا دمیشن یهوش شدم، صداشو م یتو بغلش ب "بایتقر

اون موقع از  دمیتخت خوابوندم، نفهم يکنم، مالفه رو عوض کردو رو یبفهمونم که هنوز نفسم دارمو حسش م

 يرو هم از قبل کرده بود، از شدت ضعف، سرما هم تو نجایفکر ا "کرده بود، حتما دایعسل پ رداغیش رامکجا ب

کرد و بعد چند  یم تمییاذ شتریفرستاد ب یکه به خودش م ییو لعنتا يصدا دمویلرز یم بودو مدام دهیچیتنم پ

 !!!  دمینفهم يزیچ گهید قهیدق

زد،  یصداش آشنا بود حرف م "داینفر که شد هیاسترس زده توماژ که داشت با يچشمامو باز کردم ، صدا نیب

 نیمن تو همه ا يها مو گوش شنوا ییه تنهاهم قیشفق بود ، رف دم،یکش قینفس عم هیرادارمو فعال کرد، 

 ... ساال

 ...کرد  یتو گوشم وز وز م يزد بدجور یکه تمسخر توش موج م صداش

 

تو  طیشرا نیدونستم تو ا یم دیاز کجا با یداره ، ول یمشکل نیگفتم که همچ یبهت م دیدرست حق با تو ، با-

 !  نیکن یم یحماقت نیکه اون دختر داره ، جفتتون همچ یاوضاع بحران نیا

 ... درخواست خودش بود  ییجورا هی... من اجبارش نکردم دکتر -

 یلیبرگرده امکان داره خ شیماریاگه ب یباشه ول یتونه نشونه خوب یبعد از امروز م يبرگشتش به حالت عاد-

 ... کنه  رونشیاز قبل و شتریب

داشتم  نوی، کاش توان ا کنهیاهش داره شماتتش متوماژ سکوت کرده و شفق فقط با نگ "احتماال اد،یینم ییصدا

نبود واسه  ییهم بود رو یدر کار نبود اصرار از من بود، اما اگه توان يگفتم اجبار یشدمو بهش م یکه بلند م

 ... مطلب  نیا يادا

 ... محرض  شیبشه و نگران کیمونم تا صدا بهم نزد یتخت منتظر م يرو همونطور

 باران ؟-
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همه سال تالش کرده بود  نیبندم ، چقدر ا یترسم چشمامو م ینگاهش شماتتگر ، م... کنم  یباز م چشمامو

انتقامو  ست،ین گهید یکنم خوبم ، ترسم رفته ، نفرتم رفته، دلنگرون یکه من به خودم برگردم ، خودم حس م

بهش حق  ی، ول ستیاونم ن ینواسه نگرا یلی، پس دل نانیهست آرامشو عشقو اطم یهرچ ست،ین گهید نهیک

 ... کردم  تشییهمه سال اذ نیا یلیدم ، خ یم

 ...زنه  یصدام م دوباره

 

 باران خانوم ؟-

 ...نگاهش آرووم ،انگار آرامش من بهش منتقل شده  گهیکنم ، د ینگاهش م دوباره

 ؟ یسالم ، خوب-

 ؟  يممنون، تو چطور-

 ...گم  یندازم و آرووم م یکنه م یداره نگام م گذاشته و بشیج يبه توماژ که دستاشو تو یچشم رینگاه ز هی

 ... میعال-

 

 نیخواد از ا یتونم به جفتشون نگاه کنم، دلم م یکنم، نم یخودم از شرم ، سرخ شدن گونه هامو حس م یول

 ...جواب بدم  دیاونا نگراننو با یبرم ول رونیخفقان آور زودتر ب يفضا

 

 ! ؟ جهیسرگ ایضعف  ی؟ حت يندار یمطمئن باشم مشکل-

 ...کدوم  چیه... نه-

 ...سخت  یکمیآخه باورش -

 ... ستین میچی، به خدا خوبم ، ه یباورکن دیبا یول-

 ...سمت توماژ گردهیذاره وبرم یم میشونیپ يده و دستشو رو یتکون م يسر

معجزه  دیشا! ستین یمشلک "پس به نظرم واقعا ستین یگه خوبم، تبم نداره و حالتاشم عصب یخودش که م-

 !!!شده 

 " یفهم یمعلوم که معجزه شده، از اعجاز عشق، چطور نم "خندم یدلم م يتو
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 يشنوم رو یدرو که نشون از رفتن شفق داره م يصدا یوقت یدارم ضعف هم ، پاهام جون نداره ول جهیسرگ

 ...صورتم يشه تو یبراق م ادوی یجلو م نهیب یرم، تا منو م یم رونیب ستمویا یپام م

 ؟ يدیروازم پنهون نکن، فهم یچیه گهیکارو با من نکن، د نیا گهین دبارا-

عطر تنش  ادجلو،ی یافته، م یم ریو سرم ز شهیکنمو لبام نا خودآگاه جمع م یپرتحکم، خودمو جمع م صداش

 ...ترسم  یترسم ، از عکس العملش م یدلم تنگ واسه آغوشش اما م...  چهیپیتو مشامم م

 ... گهیشه و م یم کیبهم نزد "کامال

آخه من  ،يچطور تتیوضع یگفت یبهم م دیشدم، دختر با یم ونهیشد من د یم تیبه خدا اگه باز طور یخانوم-

 !کنم  کاریبا توچ

 ... ارهی یذاره و سرمو باال م یچونم م ریسوزه انگار، دستشو ز ی، دلش م نیزنم سرم پائ ینم یحرف

 ..بهم نگاه کن باران -

و محکم  شهیکه دستاش دوره شونه هام قالب م نهیب یم یدونم تو چشمام چ ی، نم ارمی یآرووم باال م سرمو

 ...ذاره  یسرم م يکنه و چونه شو رو یبغلم م

 ...  اتمیباز ونهیسکوتو د نیدوستت دارم ، عاشق هم-

 ... گه  یذاره و دم گوشم م یستون فقراتم م يکنه ورو یدستشو آزاد م هی

کنم برات  کاریهمه کس به درك باران لوسو عشق است ، چ یهمه چ "نه باران ؟ اصال، یاالن مال من گهید-

 "اصال نم،یدوست ندارم تو چشمات غم بب گهید ،یخوام ناراحت باش ینم گهید ،يخوا یم یبگو چ زم؟یعز

 گهیمحال د باخبرم ، پس یهمه چ زبه بعد کنارتمو ا نیاز ا یاشتباه کردم صدامو بردم باال، گذشته ها گذشته ول

 ؟؟؟ يدم ، قول شرف ، قولموکه قبول دار ی، بهت قول م یصدامو بلند بشنون

 یدوباره محکم م نیفهمه که قبول دارم، واسه هم یشناسم ، م یکنم، خودم نفوذ نگاهمو م ینگاه م بهش

 ...کشه  یم قیکنه تو گردنمو نفس عم یسرشو خم م رتمویگ

 قبول ؟ م،یبه بعد آرامشش داشته باش نیفقط از ا میبهم کمک کن دیتم ، باتا حاال تو عمرم انقدر استرس نداش-

 ...  ادیز یلیموافقم ، من خستم خ-

 ...  اتیخستگ يفدا-

 ...شه یزنه و ازش دور م یم يشه ، بهم لبخند یم طونیزنه و دوباره چشماش ش یم یچشمک
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 ياون روزا يهوا یلیوقت داره، دلش خ گهیساعت د هیندازه، هنوز  یم یدستش نگاه يرو یساعت مچ به

 !!!داغو سوزنده بود  بیکه عج یرو کرده ، عشق یعاشق

 ... استقبالشون اومده بودن  يبرا يکه برگشتن خونه و همه برا یبه زمان گردهیمتن نوشته بر م زنه،یورق م کتابو

وانواده شوهرش رو برو بشه ، مدام خواد با خ یبار م نیکه واسه اول یخونه دلهره داشتم ، مثل کس میدیرس یوقت

 يزایکه تنها چ يبار نگاهم به حاج صالح افتاد، مرد نیداد، اول یم میگرفتو توماژ دلدار یاز زور استرس نفسم م

...  دمیاون د يرو فقط تو چشما يکه محبت مادر یزنجون،  انیبعدش ب ونم،یدارمو به اون مد ایکه تو دن یخوب

 ... ارزش ها شده بودن نی، اما برام با ارزش تر ستنیاز گوشتو پوستم ن نکهیکه با ا ییساخندن، ک یاونا به روم م

 ...جلو اومدو محکم بغلم کرد دنمیمن با د يشد، پرنده کوچولو لیعشقم تکم ایاومدن برد با

 

 ؟ شهیدلم برات تنگ م یگینامرد ؟ نم ییکجا-

 

  گهیکه م شهیجون بلند م انیخنده ب يصدا

 

همه خوش گذشت  شترازی، به تو که ب یگ یم نویبهت گذشته که ا یچ کنهیحاال خواهرت فکر م! ایبرد وا مادر-

... 

 ...  گهیخودمو براش لوس کنم د یکمیجون فدات شم بذار  انیب-

 ...  رهیخندنو بازم اون توآغوشم فرو م یم ایبه حرف برد همه

هاش تنگ شده ، قراره آخر هفته برگرده  يباز ونهیدلم واسه د شه،یحس م شیخال يجا يبدجور ستوین نیروژ

 ... مونه  یتوسکوت م "بایخونه تقر ادیو تا اون ب

از  ری، البته به غ میگیم ییزایچ هیمنو توماژ سربسته  م،یبراش بگ يچند روز دور نیخواد که از ا یم انیب

ما محکوم به  یو بشنوه ولدوست داره اون قسمتا ر چارهیخندم، زن ب یدلم م يتو! هامون  یخوشگذورن

 ...  میسکوت

 ... رهیگیخوام برم کمکش که حاج صالح جلومو م یآماده کنم، م يزیچ هیشام  يتا برا رهیجون م انیب

 ...دخترم با تو و توماژ حرف دارم  نیبش-
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 ...جانم حاج صالح من در خدمتم -

گمو نگاهمو بهش  یم ی، چشم آرووم شمیمو سرخ  رهیگیبابا ، تموم تنم گر م یبگ دیکم کم با گهی، د گهیم

 ...دوزم  یم

 ... ينکرد تییتوماژ بابا ، دخترمو که اذ-

 

بد داره ،  يزایگوشه لبش نشون از چ ی، چون اون خنده نمک رهیگینفسم م ادی یکه از ذهن بابا م یفکر سوال از

 ..شم  یو من بازم سرخ م خندهیتوماژم م

 

 ...راحت  التونینه بابا خ-

 ؟ نیکن یعقدتون رو رسم نیخوا یم یرو به راهه ک یب حاال که همه چخو-

 گهیده و م یمبل م یشو به پشت هی، تک شهیسوالو ندارم،اما توماژ آرووم ، مثل هم نیندازم توقع ا یم ریز سرمو

 ...  نیبابا هرموقع شما اجازه بد-

 ...تحملش تموم شده  گهید انمیب ی، حت مییما فقط منتظر شما-

 ... رمیگ یشنوم آرووم م یکه م يزیبا چ یافته ول یاسترس به جونم م بارهدو

 رهیدونست دلتون گ یشدن، از اولم م تییبچه هام اذ یهر چ یکاف گهیآره بابا،حاال اون از منم مشتاق تره ، م-

 ... نیکرد يریگ جهیکه از قضا زودم نت نیبرس جهیگذاشت تا خودتون به نت یهمه ول

 ...بزنم  دنیکنم خودمو به نشن یم یرمو سع یزنه و من تا گردن تو خودم فرو م یم قهقهه نباریا

 ... رهیگیازکارش خندم م زنهیتو اتاقم ، توماژ در م نشستم

 ...تو  ایآقا ؟ ب یزن یچرا در م-

 ...کنارم  نهیشیم.  شهیوارد م طونیش يچشما با

 ...، دوست دارم قبلش در بزنم  زمیعز ستیدرست ن-

باز، انگار تازه  دشدهیفرسته ، عطرش شد یزنه و پشت گوشم م یصورتم کنار م يخنده و موهامو از رو یم

 گم  یقلبشو م يذارم رو یدست م! کرده  دشیتمد

 توماژ؟-

 ... یجون دلم خانوم-
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 ؟ يدیشو خر یمن تقلب يبرا-

 ...کنه  یم ییخودنما دشیسف فویرد يخنده و دندون ها یم

 ؟ زمیرو عز یچ-

 ... برم  یسرمو جلو م کشمویم بو

 ... گمیعطرو م-

 ...خمارش خمارترشده  يکنم چشما ینگاه م بهش

 !؟ یچرا تقلب ینه خانوم-

 ...بوش فرق داره  یزن یتو م یده، وقت یبورو نم نیا زنمیآخه من م-

 

 یم لشیماذاره و مت یسرم م ي، کف دستش رو رو نمیپاهاش بش يکنه رو یو مجبورم م رهیگیدستامو م مچ

 ... کرده  رمیکوبندش اس يکه صدا یی، همون جا نشیکنه به سمت س

 ؟ شهیعطرم بوش عوض م رهیبدنم باال م يدما یوقت یدون یهنوز نم-

ده و منو  یشو نشون م یتاب یاز قبل ب شتریهربار ب یخواستنمو ابراز کنه، ول يتوقع ندارم مدام تمنا رم،یگیم گر

 ... رسونه  یندارم به عرش م يرگ برنده اب چیکنم ه یحس م نکهیبا ا

 

 باران ؟-

 ...جونم -

 ... میکن یموضوع رو رسم نیا دیخوام صبر کنم، با ینم گهید-

 ... شهیعقد اجازش الزم م يبرا یول زارمی، درست ازش ب شهیکه نم دیتا برگشتن سع-

 

 یصورتش م يه ، دستمو روکنه بروزش ند یم یگه اما سع یم يزیلب چ ریکوبه و ز یتخت م يرو یمشت

 ...گم  یذارمو م

 

 ...توماژ  دیببخش-

 گه  یم یظیداره و همراه با اخم غل یصورتش برم ينرم از رو دستمو
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 ...روش  گمیهمه صبرکردم دوسه ماهه د نیما که ا ست،ین یباشه مشکل-

 ایخدا "برم  ی، سرمو باال ممتورم شده  یبغض لعنت نیگلوم از ا...  رهیم رونیگه و از اتاق ب ینم يزیچ گهید

، چرا هر  شهیچرا هر بار فقط سد راهم م چم،یخودم ه یعنی ایکه بشه ملکه عذاب من؟ خدا شیدیفقط آفر یعنی

 دیبا نم،یرو بب یک دیسر نخوام ، پشتو پناه نخوام ، با هیمن پدر نخوام، سا ای، خدا رسهیبار فقط ضررش بهم م

 "خودت بگو  ایسرم کنار بره ، خدا ينحسش از رو هیکنم تا سا کاریچ دیکنم تا بره ، با کاریچ

 

 هیخوام با پس اندازم واسه خودم  یم گمینکنم، هربار که م یبیخواد غر یزنه م یمدام باهام حرف م انیب

کس بودنم  ی، همه اون گذشته، ب یهمه چ...تونم  ینم یفکرشو نکنم، ول گهیو م شهیبخرم ناراحت م ییزایچ

 ...خورتم یهام ، داره مثل خوره م یاهپن یهمه ب

 يجونم روزا انیازدواج کنن، ب زیمدت بهش خوش گذشته ، قرار گذاشتن قبل پائ نیا یبرگشته و حساب نیروژ

 یو حساب دهیمارو هم شن يشدن نامزد یشه، مسئله رسم یکم کم داره بهتر م یاول بازم تو خودش رفته بود ول

 یم ونمیگفتم هاش داره د يدیدکنه و  یکه ازش آتو گرفته نگاه م یکس ذوق داره و مدام به من به چشم

 ... کنه

طاقتم تموم شده،  گهید ایتونم باور کنم، خدا یره، نفسم تنگ شده باز، نم یم یاهیچشمام س کشهیم ریت سرم

 !چرا حاال ؟ ،یکن یم نکارویچرا باهام ا

 

*** 

 ... رن  یچشمش رژه م يلوبنده و دوباره تموم اون روزا ج یدفترو م توماژ

کمترجواب  دیپرس یم یهرچ شد،یم ونهیداشت د دیبرگشت خونه و بارانو تو اون حال خراب د یروز وقت اون

 یشو علم کرده بودو م انهیمشکل ماه د،یبار یاز سروروش م یباران متورمو سرخ بودو آشفتگ يچشما گرفت،یم

از  شیالتماس کرد، ب یلیخ داشت،ترس دوباره  هیش نشون از حال افتاده اما ته چشما نیگفت از اون که به ا

چند روزم تموم بشه وبه آرامش  نیداد تا ا یمونده بودو توماژ داشت جون م دیحد، فقط ده روز تا اومدن سع

 شدیدادو باعث م یته دلش قلقلکش م يزیچ هیکرده بود،  دایپ يحالو روز باران حس بد نیبرسه اما حاال با ا

 ...  رهیوجودش رو بگ ترس همه
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گرما،  نیگفت سرما خورده، اما تو ا ینخورده بود، م يزیچند روز بود که به جزء آب و چند قاشق سوپ چ باران

کرد خودشو خوب نشون بده اما چشماش  یم یسع هیبق يمسخره بود ، همه نگران بودن، جلو یسرما خوردگ

 ...حالش داشت ینافرم نشون از دگرگون

 یذاشت، سرد شده بود، محبتاشو ب یبهش محل نم د،یکش یاز همه داشت زجر م شتریوسط ب نیاتوماژ  اما

 ...داشت  یخودشو از توماژ دور نگه م شدویم یعصب لیدل یب لویذاشت، دائم تو خودش بود، با دل یجواب م

با  یشب حت هی،  اون بره شیشد، پ ینم یها راض یتازگ گهیچند بار با شفق درمورد باران حرف زد، د توماژ

 ...توماژ بحثش شد 

 

 یبگم؟ حت يمسخره ا يزایممکن چه چ کنهیخوابم م یوقت یدون یبشه؟ م یاون که چ شیبرم اونجا پ-

 ...رم  یخوام ، نم ینم! مون رو  یخصوص یمسائل

 ...فهمم  یباران، م یستین يهست، عاد تیزیچ هیاما تو -

همه استرس  نیاز ا ن،ینشو، من فقط خستم توماژ هم چمیانقدر پاپ منو به حال خودم بذار، کمی یفهم یاگه م-

 ...و اضطراب خستم 

 

نبود پدرو  نکهیروز انداخته و ا نیاونو به ا "گفته بود ، گفته بود که ممکن استرس قبل از ازدواج احتماال شفقم

داد، اما بازم  یهش حق مبابت ب نیدل توماژو آرووم کرده بودو از ا یکمی نیا کنه،یم تشییمادرش داره اذ

 ... ادیحالت در ب نیبراش بکنه تا از ا يکار هیداد  یم حیترج

 :گفت یم دویخند یم هیبق يهمش به رو یذوق کرده بود، ول یحساب ایبود، برد دیسع يروز آزاد فردا

 

 !خوشحالما ،دلم واسه اتاقمو تختم تنگ شده  گردهیاون داره بر م نکهیاز ا نیفکر نکن-

که کم کم داشت  نمیکرد، به اون پسر، به باران عادت کرده بودن، روژ یحاج صالح اخم م د،یچیلب ورم انیب

 ...شدنیتنها م یرفت، بعد رفتن بچه ها ،اوناحساب یم

 ... باران دلش گرفته بود یبار بود که توماژاز خوشحال نیخوشحال بود، اما واسه اول بارانم

 انگار ؟ یخوشحال یلیخ-

 ...دلم واسه خونمون تنگ شده  گردم،یوقت دارم بر م نهمهیم، بعد اچرا نباش-
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 اون تنگ شده ؟ ي، نکنه دلت برا یخودت نخواست ،يبر یتونست یتا حاال هم م-

اون  "نفر قطعا هیباشم اون  یراض شیباشه که به نابود اینفرم تو دن هیاگه  یدون ینشو توماژ، خودتم م ونهید-

 ... مرد 

رو کش  هیقض يخود یپس چرا ب م،یکن یازدواج م میدار گهی؟ ما که چند روز د ير یم يارد یچ يپس برا-

 ...  يد یم

 ! شهیکه نم یراحت نیخوام توماژ به ا یمن وقت م-

 

 

 

 

گفتنش فقط گوش بارانو خراش نداد، "من  يخدا "يگرفت، نفسش بند اومد ، صدا شیشد ، تلخ شد، آت زهر

 ... و رگ متورم گردنش فقط دل بارانو نسوزوند روحشم خفه کرد کرد، مشت لرزون یقلبشم زخم

شده براق  دیکل يشده بود ، چندبار پلک زد و با دندونا ادتنگیشد،چشماش از فشار ز کیاومد ،بهش نزد جلو

 :توصورتش گفت

 ، آره ؟  يکرد یم يباهام باز یمدت داشت نیتموم ا-

 دیباران چرخ يچشما يچشماش تو مردمک

 دختر؟ يداد میکلمه بگو ، باز هیفقط -

 

که  د،انقدریرفتو باران بازم بار رونیسر خورد ، توماژ از اتاق ب نیزم يزانوش شل شد، قلبش گرفتو رو باران

 !چقدر دینفهم

 

 نیروژ یحاج صالح اصرار کرد، هرچ یهرچ د،یپرس انیب ینکرد، هرچ ینگفت، ممانعت یچینزد، ه یحرف

 ...نگفت  يزیاز کنه اون چالتماس کرد تا توماژ لب ب

همه فشار خستس ، ازم خواسته  نیاز ا یکمیاون فقط  ن،یکن یبزرگش م نیدار یبه خدا، الک ستین يزیچ-

 ...  نیتنهاباشه هم يچندروز

 ...هم  انیب دیصالح غر حاج
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ر نکرده بزن ، مگه تا حاال فک یحرف هیبگو پسر  ده؟یکه رنج يزد یحرف ،يکرد يشده؟ کار یچرا ، مگه چ-

 بره ؟ يچرا اجازه داد "گذشت؟ اصال یبهش سخت م نجایبود، مگه ا

 

 هیکثافت ،  هی،  زیهمه چ یب هیمن عشقمو نفسمو دادم دست  "خواست نعره بکشه  یبزنه ،م ادیخواست فر یم

 ! کشمیم یکه من دارم چ نیدون یم یچ ن؟یدون یم یآخه شما چ وون،یح هیناموس ،  یب

 

شم،  یعروس نم ينطوریمن ا گهیمدت نبوده، همش م نی، باباشم ا ستیکه ن ن،مادرشیبابا بهش حق بد-

 ... نیخودمو آماده کنم ، فقط هم دیبا

تکو  چارهیرسم مسخره رو کنار بذاره، اون دختر ب نیا یمگه نگفت ،يخوا ینم يزیازش چ یمگه بهش نگفت-

 تونه بکنه؟ یکارمیتنها، چ

 گهیم شه،ینم یگفتم، اما خودش راض غمبریبه پ ریارنگفتم، به خدا گفتم ،به پهزار ب یکن یپدرمن شما فکر م-

 ...دهیبهش مزه نم ينطوریا

 

 ...  اشیمونه و خودشو تنها ی، اون م رهیحرف م یب انمیب شه،یصالح با اخم بلند م حاج

اجازه داد بره  يچطور!کرد ينطوریشد دوباره باران ا یچ!خراب شد یهمه چ هوی يچطور! شد یچ دینفهم"اصال

بود که  یهرچ یازش گذشته باشه ،ول یراحت نیبه ا ينطوریشد باران ا یباورش نم! وونیاون ح شی،اونم کجا پ

 ...نداشت  يشدکه ازش خبر یرفته بودو االنم دو روز م

 

د، اونجا بو شمیکه تا چند وقت پ يخوره، رفته خونش، خونه ا یبر نم ییچند روز که به جا "گول زد خودشو

خوام ،  یکه نگفته،گفته وقت بده ، نگفت که نم يبد زیچ اد،ی یاز پس خودش بر م ست،ین یواسه نگران یلیدل

 دیبا! داره ازین ییتنها نیبه ا "اواقع دیکنم، شا یم يخود خور يخود یدارم ب رم،یم شهینگفت که واسه هم

 !نگفتما ینگ! ارمایارم کم مد ایوسط هست که منو درك کنه ؟ خدا نیا یک ایخدا یدرکش کنم، ول

سنجاب  یپ ش،یخانوم یتاب اون ، پ یخواد بهش زنگ بزنه، دلش ب یم ست،یروز گذشته دل تو دلش ن چند

چقدر دلتنگش بود  خواد،یچند وقتش، دلش بارانشو م نیا يها يها و همه سرد یخودش، با همه تلخ يکوچولو

 ... خدا
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به خودش داد و قهوه جوشو روشن کرد، دلش قهوه تلخ  ید شدو تکونجا نشستن گرفته بود، بلن هیاز  عضالتش

همه سال  نیافکار درهم شو پس زد، هنوزم بعد ا کرد،یبراش درست م شهیخواست، از هموناکه بارانش هم یم

 !میتمومش کن دیرفتو گفت با رانشد که با یچ! ختیشب اونطور بهم ر هیبارانو  یچ!بود یماجرا چ داصلینفهم

 

 یتو بگ نکهیکه منم باور کنم، فقط ا اریب لیدل هی!  یاون روز بهش التماس کرد که بگه الاقل واسه چ چقدر

 ؟ شهیتموم م یهمه چ یعنیتونم  ینم گهید یبگ خوام،ینم یتوبگ نکهی؟ ا شهی، تموم م میتمومش کن

 يخت ، اون صداشنا یچشمارو م نیزدو خشم تو صداش ، ا یفقط نگاهش کرد، غم تو چشماش موج م باران

تالش  نهمهیآورد ، اما خودشم دگه خسته بود از ا یکه داشت اداشو در م یخشم یشناخت حت یلرزون رو م

 ...واسه کشف باران

سهم من از عشق  ایخدا "دختر  نیشده بود از دست ا کهیکه هزار ت یکه دلشو سوزوند ، دل یکرد، بغض بغض

 "به رضات خدا میراض! نیا

 ان،یب نیخفه شد اما محال بود اجازه بده پائ شی، اشکش به روزصاحبش تو غده اشک ختینر یاشک یحت باران

 :کالم گفت  هی ستادویپا ا هی

 

 ...خوامت  ینم گهید-

 

کرد  یتر بود، باران فکر م نیدردش بود، درد خرد شدن باران براش سنگ نیشکستنش کمتر يلحظه صدا اون

 ... شناخت  یکه اونو بهتراز خودش م یکس يبرا آخه هنوز خام بود زنه،یداره گولش م

 

 

، از ته دل، افکارشو پس زد و ته مونده  دیته گلوش هست،خند ن،یکرد هنوز درد کهنه اون بغض سنگ یم حس

 ... خوش فرمش موند يلبا يخنده رو

 ...کرده  فیتوص يخواست بدونه اون لحظه ها رو باران چطور یدلش م یلیدفتربارانو باز کرد، خ دوباره
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باشم درست  نیکردم باهاش سرسنگ یم یوقت بود سع یلیرفتم سراغش ، خ دمویکش یدلم سنگ فرش يرو*

 ... یاز اون روز لعنت

افتاد که بعد اون  یرفت چه اتفاق رونیب ییهم ننوشته اون روز که تنها نجایا یحت "بازم به فکر افتاد توماژ

 "عوض شد

 ...ادامه داد خوندنو

برگشت داغ دلم  دیسع یوقت شه،یکرد، درست مثل هم یم ياون هنوزم صبور ی، ول ین روز لعنتاز او درست

کرده بود که هر  میعصب ي، به حد شیتازه شده بود ، حس از دست دادن توماژو اون حادثه شوم چند روز پ

 ...کنم ساقط یاز هست تویخاص یدست بندازم دور گردن اون بشر ب ایخودمو بکشم  ایلحظه ممکن بود 

از کجا  ن،یکجا بود ن،یکرد کاریچند وقت چ نیا دینپرس ینکرد، حت یمونیلحظه هم ابراز پش هی يبرا یحت

 !!!کالم هی یحت دید،نپرسیدر مورد توماژ نپرس یحت ن،یخورد نیآورد

بود؟ که نکرد، جسمتو روحتو که آلوده نکرد ، نه مگه براش مهم  تتیینگران نشد؟ نگفت بابا اذ "اصال یعنی

رو تازه تو اون خونه شناختم، تو اون خونه  یمن ناموس پرست! داشت یبه اسم ناموس معن يزیاون چ يمگه برا

 نیمنو چه به ا ياز مردم مردتر، بابا شزد، تو خونه که مرداش مرد بودنو زنا یحرف اولو م رتیکه ناموس و غ

 ! کجا رتیو غ ینگو مردو يکجا ، اون کجا و مرد یحرفا، اون کجا و ناموس پرست

 نیتا ا یاز کس گهیکنم تا ابد تا آخر عمرم ممکن د یبا خودم فکر م زارم،ی، هر لحظه ازش ب شهیاز هم شتریب

 ... بکشه  يمو به نابود یبتونه اندازه اون همه چ یمحال کس گهیحد متنفر بشم، صد در صد محال ، چون د

شبم خستس انگار اونم  مهیشبو ن يانگار ازدست نق زدنا کس، خداهم چیدردو دل کنم، ه یکیخواد با  یم دلم

که مثل  فیح یتمومش کنم ، ول دیتونم، چرا با یبگم چرا نم یکیخواد به  یحوصله منو نداره ، دلم م گهید

 ... ستیکس ن چیه شهیهم

فکر  یلیکنم ، خ یهمش دارم فکر م اماش،یدم به پ یخورم ، به تماساش جواب نم یروز دارم خودمو م چند

حساسش ،بااون قلب  هیبه خدا، با اون روح فیح اد،یتوماژ واسه من ز!نداشت شتریب جهینت هی اد،یز یلیکردم خ

 ...پاکش، با اون همه صداقت تو کالمش 

 یو دروغ چطور راض یاهیسرتاپاش س میکه تموم زندگ یمن ایخدا دم،یجمله به دروغ ازش نشن هیتا حاال  ایخدا...

 میتو زندگ یدروغ گهیبهش قول دادم که د ایقسمم داد ، بهم التماس کرد ، خدا ایکنم ، خدا ارونکیبشم باهاش ا
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 شه،یم رونیاونم و شم،یو پسم بزنه من نابود م هبفهم نباریاگه ا ست،ین یاهیس گهیقسم خوردم د ایخدا ست،ین

 ... اقت ندارم ط گهید ای؟ خدا یکن یمجازات م گهید یکیهربار منو با گناه  يچرا دار ایخدا

نداره ، امروز  یدردم درمون نباریکنه ، ا یفرق م گهید نباریا! بگم  يبدم،آخه چطور حیخواد توض یازم م مدام

 گهینگاه کنمو خودمو آرووم نگه دارم، د اهشیس يتونم هر بار به اون چشما یتموم بشه، نم یهمه چ دیبا

 ایخدا شم،یکشه، من دارم نابود م یم ردم، اون داره زجپر بغضشو بشنومو خودمو لو ن يطاقت ندارم اون صدا

 ...از همه کس  یاز همه چ دمیبر گهید

 ي، دلم واسه بندبند وجودش تنگ شده، واسه نفساش ، واسه عطر تنش ، واسه صدا دمشیوقت ند یلیخ

 ...د مثل اون نبو یکیتموم شد، سهم من از عشق  گهید ست،ین گهید یمحکمش ، واسه آغوش امنش ، ول

 نیراحت تر بتونه با ا دیشا ينطوریکنم ازم متنفر بشه ، ا يکار هیخوام برم  یباهاش قراردارم، م 5ساعت  امروز

 ! ادیموضوع کنار ب

 " يکاش انقدر خوب نبود "شو دوست داشتم یوقت شناس نیچقدر ا شه،یساعت اونجا بود درست مثل هم سر

رو نداره ،  شهیکنم صالبت هم یحس م ی، ول شهیداره مثل هم یملرزونه محکم قدم بر یدور قامتش دلمو م از

! شب نابود شده باشه هی ينطوریباره ا هیتونه باور کنه اون همه عشق  ینم گهیم زنه،یصورتش موج م ياخم تو

 ... داره یدلمو تازه نگه م شیآت داغش يتا ابد شعله ها چیوقتم باور نکنه چون نابود که نشده ه چیه دیشا

 ...دم  یم یآرووم مسال

 باران ؟  یخوب...سالم -

 ... ستمیبد ن-

 یلیفهمم، خ یکدومو نم چیه یکاراتو، معن نیحرفاتو ا نیفهممت، ا ینم "، اصال ادیهم ز یلیاما من بدم، خ-

 ينطوریشده که ا یچ یبگ یستیحاضر ن یارزشم که حت یانقدر واست ب یعنیآخه  اد،یز یلیباران ، خ ينامرد

 یهمه چ شهیبکشم، باورم نم نفستونم  یشده ، نم یکیماهه شبو روزم  هیانصاف  ی؟ ب یزن یم مپس يدار

 ...بفهم  نویازت دست بکشم، ا یراحت نیتونم به ا ی، من نم یلیباران خ یمعن یب یلیانقدر راحت تموم بشه، خ

 ...دم  یصورتش ،اگه به حرفاش ادامه بده وام م يتو شمیم براق

 یبدون دیبا ،یرو فراموش کن یهمه چ دی، با يازش بگذر ینبوده که نتون يزیچون من تونستم، چ ، یبتون دیبا-

 ... خوام باهات باشم  یکه نم
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انصاف ،  یب ینشده ؟ فراموش کنم ؟ مگه شدن يزیچ! نبوده يزیچ! گهید یراحت نی؟ به هم یراحت نیبه هم-

 وجدان؟  یب یفراموش کردن ختهیمگه اون حس بر انگ

 ... یکه فکرشو بکن يزیهم راحت ، راحتر از اون چ یلیره خآ-

 !تونم یمن نم! ستیتونم ، محال ، ممکن ن یستم،نمیآخه من قد تو نامرد ن-

  

کنمو با خشم  یم دیهم کل يدندونامو رو... مردم خدا یکاش م اد،ی یباال نم گهیترکه، نفسم د یقلبم داره م...

 گم  یم

 ... وماژ خوامت ت ینم گهیمن د یول-

حرفم مثل  یکنه ، ول ینفر نگاه م هیکه با ترحم به  یجور مثل کس هیکنه،  ینگام م بیتنگ شد، عج چشماش

 ... خم شد ، چندبار سرشو تکون دادو بعد آرووم ازم دور شد ! انگار ششیخورد به ر! تبر بود براش انگار

؟ نه ،  یلعنت یخواست ینم نویمگه هم...رفت  زانو زدم، نفسم گم شد، توماژم رفت ، نفسم نیزم يرو همونجا

 ! رفت یموند، کاش نم یخواستم، کاش م ینم

، اول همه از  دمیرم، از همه بر یسره کارم نم گهیوقت د یلیباره، خ یفقط م! بارون انگار ستیکه ن اشک

داغونش کردم،  ست،یتا دم خونه اومده، اما خودش ن انیده، ب یم غامیپ یزنه ، حاج یزنگ م نیخودم، روژ

 ... به من نینفر ایروحشو خراش دادم، خدا

 نهیآ يروبرو! خوام انگار یم ژنیاکس شه،یسوزه، نفسم همش گم م یگلوم همش م ره،یم یاهیمدام س چشمام

 نیگود رفته، با ا يچشما نیبا ا یکن یم يدختر، چقدر دلبر يچقدر خوشگل شد ،يچه عروس ناز... ستمیا یم

 ... ه جناز شوم ی هیشب ،يجنازه شد هی، شب دهیژول يموها نیرنگت ، با ا یصورت پف آلودو ب

 عالئم مرگ خدا؟  نی، ا رمیم یدارم م ایخدا... تهوع ...تهوع ...مدام حالت تهوع دارم، تهوع 

 شتریبلعم، تهوعم ب یقلوپ آب م هی ره،ینم نیگرفتم پائ شهیهم يجز آب از گلو يزیچ خچال،یسمت  رمیم

شده،  فیاسپاسم عضالت معده م هم ضع یحت اد،ی یآب فقط تا گلوم باال م کشم،یشکمم م يستمو رو، د شهیم

 ... افتم  یم نیزم يبه تخت رو دهیگردم تو اتاقم، نرس یبرم

زنه  یجا گندم نیبکنم من، جنازم ا يچه مرگ رقت بار چه،یپ ی، درد تو تموم تنم م ستین يزیتهوع اما چ بازم

دمو جنازه متعفنم فقط توجه  یسنگ فرش اتاقم جون م يرو نجایدن به اتاقمو نداره، من همحق وارد ش ی، کس

 !!!باران یفیچه مرگ کث! باران  یچه مرگ کنه،یشون رو جلب م
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 گنیمونه، مثل خواب که همه م یکنم ، مثل خواب م ی؟من که دارم حسش م یفهم یگن مرگو نم یم چرا

نفسات  شه،یم نیمونه، پلکات سنگ یخواب م هیشب کنم،مرگینم حس مبره، من او یخوابت م یک یفهم ینم

، آخر  هواسراغت ، بعدم حس معلق شدن تو  ادی یمخصوص م جهیحس سرگ هی شه،یکند ، آب دهنت خشک م

 یاهیو بعدم س یکن یخوب حس م نارویاز قلبتو جدا شدن روح از اندامت ، همه ا يزیچ هیشدن  دهیسرم کش

 ... مطلق 

 

*** 

خانم خوشگله من ،  " کنه،یکه انگار داره بارانو نوازش م يکشه طور ینوشته ها م يمردونش رو رو ينگشتاا

 "اتیاون موشو گربه باز يچقدر خودش رو زجر داده ، فدا نیبب

داد  غویبا ج انیاومد تو و ب هیاز گر سیبا اون حال خرابو صورت خ ایکه برد يکنه به لحظه ا یفکر م یوقت

 یوقت ی، ول شهیبود از شدت استرس خفه بشه ، تنش داغ م کیو نزد دید یرو اون شکل ایبرد ی،وقتصداش کرد

 ... کنه  یافته ذوق تموم تنش رو پر م یآخرش م ادی

با عجله از  يچطور دویپوش یچ دیکرد زودتر به داد باران برسن ، نفهم یناله و التماس م ایزدو برد یم غیج انیب

 !زد رونیخونه ب

باعث شد به  ایملتمس برد يبود خودشم از هوش بره اما صدا کیسرباران نفسش گرفت، نزد يباال دیرس یوقت

تا روش بندازن، تنش  ارهیب يزیچ هیخواست  ایبارانو بغل زدو از برد عی، سر رهیخودش مسلط بمونه و آرووم بگ

 ... منجمد شده بود  یخیکوه  هیمثل 

 يزیچ مارستانیب دنیرس ی، وقت شدیم کهیت کهیجون ت یسه اون دختر بهمراهشون رفت، دلش داشت وا انمیب

 ... بودن  دهیبود که به موقع رس ییخدا یشدن ول رید ينمونده بود برا

کنه، دلش  هیتونست گر ینم یبود، از شدت بغض حت دهیبارانو د یچشمش خاموش يبار دوم بود که جلو نیا

تا راه نفسش باز بشه، بازم پشت در منتظر بود که خبر بدن  شنیبا مشت بکونه به قفسه س یکیخواست  یم

 ! نه  ایبخشه  یدوباره بارانو بهش م یزندگ

پر خون که با نگاهش  يچشما شونویبود با اون حال پر ایبود با اون حال خراب برد انیتنها نبود، ب نباریا یول

منو آرووم کنه ؟خدا دارم  یپس ک ایخدا "داد یم يبه اونا هم دلدار دیبود که با نیکرد، بدتر ا یبهش التماس م

  " ای، خدا تنهام نذار دمیرو پس م یمجازات چ
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 ...گرمشو گرفت  يدستا انویشدو رفت سمت ب بلند

 ؟ یکن یمامان براش دعا م-

و خدا هوات ا،یغم به دلت راه ند ا،یغصه نخور اهت،یس ياون چشما يآره مادر ،آره دورت بگردم،آره مادر به فدا-

 ...شتریاون دخترو ب يداره مادر، هوا

 ... نمیرو بب دنشیهمه درد کش نیخستم مادر، تحمل ندارم ا-

 یگرده من دلم روشنه مادر برم ی،برم گهید کشهی، درد نم شمایم ونهیمادر ، د ایسرت بشم، بغض نکن يفدا-

 ... خواست خدابوده توماژم  دی، شا شهیتموم م ایدور نیگرده و همه ا

 ... رفتیاون ور م نورویکه مثل مرغ سرکنده مدام ا ایاومد سمت برد دویبوس انویب يدستا

 ... زمیعز نیبش ایجان ب ایبرد-

 ییاز تنها رمیبشه من م شیتونم آقا توماژ اگه طور ینم!تونم  ینم-

 ... نیهوش شده هم یفقط ب ستیکه ن شیزیحرفا ، چ نیا يخدا نکنه پسر ، براش دعا کن به جا-

 قراره زنده بمونه آخه ؟  ينخورده، چطور یچیچند روز ه یدون یدونم،م یمن م نیگ یمن م يسه دلداروا-

 شده ؟  یچ يدیدختر ،تو نفهم نیخدا از دست ا يا-

 یهرچ گهیتو اتاقش، امروزم د میذاشت بر ینم یزد همش تو اتاقش بود، حت ینم یکدوممون حرف چیبا ه-

 ...تم تو اتاقشرف يصداش کردم جواب نداد مجبور

 

 

  

 :رو گرفتو گفت ایبرد دست

 ...اومد  یم یچ ونتیمعلوم نبود سر خواهر د يممنون پسر اگه تو نبود-

 ... خدااونو رسونده بود گفتیآرووم شد، راست م یکمی دویاز لحن شوخش خند ایبرد

 ...سمتش  دیاومد، توماژ دو رونیگذشت در باز شدو دکتر ب قهیدق چند

 چطوره؟دکتر حالش -

 طور غش کردنو داره؟ نیسابقه ا-

 ...متاسفانه بله -
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تونم بدم  ینم ینظر قطع ادیبراش نوشتم تا جوابش ن شیآزما يسر هی، به هر حال  يعاد ریغ یکمیحالتاش -

... 

 دکتر؟ يآقا هیمنظورتون چ-

 ...صبور باش پسر جان -

 نمش؟یتونم بب یاالن م-

 یتون یثابت شد م تشیوضع نکهیبه محض ا رسن،یدارن بهش م تسین ینگران يجا ی، ول شهینم "فعال-

 ... شینیبب

 ...ممنون دکتر -

 ... آرووم گرفتنو سرجاشون نشستن  باالخره

 

*** 

 ...خبرو بهش دادن  نیاالن ا نیده که انگار هم یبهش دست م یو حالت نهیش یلبش م يرو خنده

 ...نیزنگ خوش طن هی یزنه ول یتوسرش زنگ م صدا

خالفش رو ثابت  يشده باشه ، چرا اصرار دار یروش انجام گرفته محال که اشتباه یقیدق شاتیسر جان آزماپ-

 !فهمم  ینم یکن

نتونست، بغض بازم گلوشو  یول ارهیاون دکتر سجده شکر به جا ب يجلو نیزم يخواست همونجا رو یم دلش

 ...از شدت ذوق  نباریگرفت اما ا

 ؟ شهیم یدکتر حاال چ-

شده اعصابشم انگار  فیضع یلیمدت خ نیتو ا ن،یمراقبش باش دیبا یلیبشه ؟ فقط خ یمگه قراره چ!  یچیه-

 ...استراحت مطلق باشه  "فعال دیخالصه که با خته،یبهم ر

 ...ذارم تو دلش آب تکون بخوره  یچشمام دکتر ، نم يرو-

دوساعت استراحت کنه و  یکیبرده بود خونه تارو  ایبه اصرار توماژ برد انیبا خنده تکون دادو رفت، ب يسر دکتر

خودش باشه ، درو آرووم باز کردو با  نهیب یکه بارانو م یکس نیخواست اول یدلش م... عصر دوباره برگرده 

 ...بود روبروشد یقیچهره خسته باران که تو خواب عم
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ردخوب نگاهش کرد، سرشو جلو ب!گذشت یم دارشونید نیشد که از آخر یقرن م هینشست، انگار  کنارش

 " دیگونه باران کش يصورتش تنگ شده بود ، انگشت اشارش رو جلو بردو نرم رو يتک تک اجزا يدلش برا

  "به درگاهت شکر به تموم داده هات شکر ایخدا

حس کرد !گرفت اونم چه جور ره،یبگ يخواست ازش انرژ یشد ، دلش م کیبهش نزد"جلو بردو کامال صورتشو

و خندش  دیزده بارانو د رونیاز حدقه ب يخوره ، چشماشو که باز کرد چشما یستش تکون مپو ریز يزیچ هی

 ... گرفت 

سرش رو کنار  یعصب د،یخند یکرد اما توماژ م یباشه مضطرب نگاهش م دهیروح د نکهیباران مثل ا یول

 :گفت يخفه ا يچشماشو بستو باصدا دویکش

 ؟ یینجایا ا؟ تو چر يدار یتو جهننم دست از سرم بر نم-

 ...زدو دستشو تو دست گرفت يقهقهه ا توماژ

 ... يرو پس بد يکه درحقم کرد ییها يهمه بد یتالف یتا حساب یباش دیخانم، با یواسه مردن هنوز جوون-

 ...کردو روشو ازش گرفت یاخم باران

 ؟ "اصال نجایمنو آورد ا یخوام تنها باشم، ک یم رونیبرو ب-

جنازه روبرو شده بود،  هیخواهر خوشگلش با يد خونه و اومده بود سراغت، اما به جابرگشته بو چارهیپسر ب-

شد با مامان فرستادمش خونه  یهوش م یب یداشت از نگران شمیدوساعت پ یکی نیبود ، تا هم دهیترس یلیخ

... 

 ...پسره فوضول به درد نخور -

 با اون ؟ ای یبا من-

 ... نیای یمجزء پسرا به حساب ن گهیشرمنده شما د-

 ... دیوقت از ته دل خند نهمهیبعد ا دیخند توماژ

 ...هاتم تنگ شده بود  يرودار نیدلم واسه ا-

 ...کنه  رییتغ يزیچ ستیجو نده ، قرار ن يخود یب-

 ...رو کرد رویسرشو جلو آورد، عطرسردش مشام بارانو قلقلک داد ، بعدم تکون خوردن لباش دلش رو ز توماژ

 ... شهیعوض م زایچ یلیاز امروزخ يچه نخوا يواچه بخ یخانوم-
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 نهیب یتوماژ حال خرابش رو که م یافتاده ول یکنه، محال از چشماش بخونه چه اتفاق یبا بهت نگاهش م باران

 ...گه  یم ینیریکنه و با لحن ش یم کیسرشو به گوشش نزد

 ...ت ممنون  هیاز بابت هد-

 يده و ناخودآگاه اشک تو یآزارش م نشیس يشدنش نفس تو ، حس حبس کنهینگاهش م رهیبازم خ باران

 ... شهیجمع م شیعسل يچشما

 ... و هم  دیخدا بهم نظر کرد باران، هم تورو دوباره بهم بخش-

 ... شکم باران گذاشت  ياز نگاه پرسشگر باران گرفتو دستشو رو نگاهشو

 ... رمیمیم يباران کاش دختر باشه ، اگه پسر باشه من از حسود-

شده بود  زیخ میزده بودو دهنش باز مونده بودو ن رونیخنده دار شده بود، چشماش از حدقه ب بیباران عج چهره

 ... احواالت مسخرش شد  نیا یبلندم چاشن یچـــــ هیتختو  يرو

 ،مگه نه؟ یکن یم تمییاذ يمحال توماژ دار-

 ...فرستاد  رونیپر صدا بداد و نفسشو  هیتک یصندل یبغل زدو به پشت ریدستاشو ز توماژ

 ...کنن مامان کوچولو  یاونم چند مدل مختلفش اشتباه نم شاتیآزما -

 !کشم هم تورو ها  یزنم هم خودمو م یتوماژ م اریدر ن يمسخره باز-

 !تکون کوچولو بخوره  هیبه حالت اگه بچم  يندارم اما وا یبا خودمو خودت مشکل-

 ...مشکوك نگاهش کرد دویکش دستشو مشت کردو لباشو تو دهن باران

 مگه نه ؟ گهیکنه د یم یشوخ يتوماژ تورو خدا من طاقت ندارم ، دار-

 زدیشدو مچ دستشو گرفتو با چهره که عشق توش موج م لیگرفتو به سمتش متما یشو از صندل هیتک توماژ

 ... اون دوخت  ينگاهش کردو چشماشو به چشما

 گهید یکی نی، تاوان پس زدن ا ینکن پسش بزن ی،پس سع ییالست از طرف اون با هیهد هی نیباران ا-

 ...  نیسنگ يادیز

کردو  یانقدر عاشقانه نگاهش م ست،یدر کار ن یصداقت لحن کالمش به باران فهموند که انگارشوخ تحکمو

 ... زد که باران باورش کرد و چشماشو بست یحرف م یانقدر با غرور از اون موجود چند سلول

 ... تونم  ینمتوماژ من -
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اون لحظه نفسش تنگ شد ،چه  يادآوریاالنم با نیهم یچند بار پلک زدو چشماشوبازو بسته کرد، حت توماژ

 !!!بود اون روزا يرینفس گ يروزا

 

 :گوش باران گفت کیجلو بردو نزد صورتشو

 ... امی یکوتاه نم گهید نباریا ،یگ یم یباران مراقب باش چ-

تموم  مهیباران اومدو صحبتاشون ن نهیمعا يروشو برگردوند، همون موقع دکتر برا کردو دوباره یاخم باران

 ...موند

 ؟ يدخترم بهتر يچطور-

 ...بله ممنون االن خوبم -

 ...گم  یم کی؟ بهت تبر يدیرو شن دیخبر جد-

 ؟ نیدکتر مطمئن دم،یبله شن-

تعجبم چطور  ی، ول يدو ماهه باردار کیبگم االن نزد دیبا یمطمئن بش نکهیا يآره دخترم صد در صد برا-

 ؟يخودت متوجه نشد

 دیشد یمشکل خونوادگ هیچندروزم واسه  نیکنجکاو نشدم، ا نیوقت منظم نبود، واسه هم چیام ه انهیماه-

 ...حالتام مربوط به اون باشه نیکردم ا یبودم فکر م یعصب

 ... یاز دارو استفاده کن ياجازه ندار گهید ،يای یم فیبه نظر ضع ،یمراقب خودت باش یلیخ دیبه هر حال با-

 

 :گفت یتوماژ بلندشدو رو به دکتر با نگران نباریا

 

 ...کنه  ی، داروهم مصرف م شهیم یچند سال یعنیدکتر اون تحت درمان،  یول-

که شده،  يخوب کار یافتاد ول یموضوع اتفاق م نیا ستیبا یشو مطالعه کردم، خوب االن نم یپرونده پزشک-

 یروح یمشکل نیو نذار نیدورش کن طیمح نیمدت از ا هی نکهیا نیبراش بکن نیتون یکه م ين تنها کاراال

تا  نیقبلش با دکترشم صحبت کن نیتون یبهش دست نده ،م یعصب يتا دوباره اون حمله ها ادیب شیبراش پ

 ... نیمراقبش باش دیبا یلیخ یلیبه هر حال خ یتون بکنه، ول ییبهتر راهنما

 ... م دکتر ، ممنون چش-
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 ...دید انویرفت توماژم پشت سرش راه افتادو دم در ب رونیدکتر از اتاق ب یوقت

 !یینجایسالم مادر شما که باز ا-

 تو خونه ، حالش چطوره ؟ مشکلش رفع شد؟ اوردمیطاقت ن زمیعز-

 ...ایلحظه ب هیمادر -

 

 ...داد هیتک واریدستشو به دانداختو  ریمضطرب دنبالش راه افتاد ، توماژ سرشو ز انیب

 

 ...افتاده  یاتفاق هی...  یدون یمادر م-

 ... يحرف بزن پسر، نصفه جونم کرد-

 ... یگفتنش سخت ،ول کمی-

 شده ؟ شیحرف بزن مادر،باران طور-

 ...خبر براتون دارم  هیاون خوبه، فقط  زمینه عز-

 :س گفتپاره شد، دست بردو لباس توماژ چنگ زدو ملتم انیدل ب بند

 ...شده مادر  یتوماژم تورو خدا بگو چ-

 ...گم  یم... گم  ینکن، م ینا آرووم ينطوریسرت شم ا يفدا-

 :انداختو گفت انیبه چهره سرخ شده از اضطراب ب ینگاه هی

 ...یشینوه دار م يمادر دار-

 !دهیشن یر کنه چتونه باو یرفتو حس کرد نم جیسرش گ! بود ؟ دهیدرست شن یعنیچندبار پلک زد ،  انیب

 مادر ؟ یگفت یچ-

 ؟ يداده ، دوستش ندار هیهد هیخدا بهم -

 !حاال نفسش شده ، دوستش ندارم؟  نیبازم نگاهش کرد، دوستش ندارم ؟ اون از هم انیب

 !من طاقت ندارما  ینکنه دوستش نداشته باش-

 یانگار حاج!برابر اصل  یکپ "داشت مقدمه ، چقدر آرزو براش  یپسرش بابا شده بود، چه ب د،یخند نباریا انیب

 "باز جوون شده، از دست شما پدرو پسر

 ...خودم  يشه کاکل زر یتاج سرم م شهیاون م! دورت بگردم من ،تصدق همه داشته هات ، چرا نداشته باشم -
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 ...گفته باشم  ستایمادر پسرن-

 ... "ره ها  یجوب نم هیتو پسر باشه آبم باهاش انیب"بود یحرف حاج نیاز ته دل ، هم دیخند انیب

 ... شهیخدا بخواد همون م یهرچ -

 ...توماژو کنار زدو رفت سمت اتاق باران  انیب

 مادر؟ ير یکجا م-

 ...حرف بزم  کمیخوام باهاشون  ی، م ایای، تو ن نمیخوام برم عروس نازمو بب یم-

 

  

 ...  نیزم يمرد رو نیالن خوشبخت ترشد و حس کرد ا ریتودلش سراز هوی ابودیحس قشنگ تو دن یهرچ توماژ

قلبش رو خوب حس کرد، ناخودآگاه اخمش تو  وارهیمدت باران افتاد فشرده شدن د نیا يرفتارا ادی یوقت یول

 گهید زیچ هی ای گنیدونست حاال غم یباره وارنه شد تو دلش، نم هی ضیضدو نق يشد ، همه حسا دهیهم کش

  بودکرده  رشیبابا شدن خوب اس نیریحس ش که بود یاما هرچ! ده یداره آزارش م

 

 ...که باران نوشته بودو خوند ییزایدفتر بارانو تو دستش جابجا کردو ادامه چ دوباره

 

اومد چشمامو باز  کترینزد نکهیبه محض ا یشد، ول یم کیجون داشت به تختم نزد انیچشمام باز بود،ب يال

 ...جام جابه جاشدم  يتو یکمیکردمو 

 زم؟یعز یخوب...ادر ، راحت باش دورت بگردم بخواب م-

 ...جون ، باعث دردسر شدم انیممنون ب -

 ؟يندار یمشکل يحاال چطور... یستیکنم باما راحت ن یها فکر م رهیگ یدلم م زم،ینگو عز-

 ... نه خدارو شکر خوبم -

 ... زمیبرات خوشحالم عز-

نوع نگاهش  نیعاشق ا شهیانداخت، هم يگاه مادرونه انرمش گرفتو بهم با لبخند ن يجون دستمو تو دستا انیب

 ...بودم 

 گفت ،راست مادر؟ یم ییزایچ هیباران جان ، توماژ -
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بود که  یاتفاق!  یآخرش که چ یبزنمو نداشتم ول یحرف یمورد با کس نیدر ا نکهیا يتنم گر گرفت، رو تموم

 !!!کرد شیشد کار یافتاده بودونم

 ...جون  انیب گهیراست م-

 یبه دل اون پسر، ول یانداخت شیچند وقت آت نیدرست که ا ،يندازیم ریمبارك باشه خانم، حاال چرا سرتو ز-

 یباران، هرچ دیدرد کش یلیخ ،یکن یجبران م یش یبه بعد مونسش م نیبود تموم شد ، از ا یهرچ گهیخوب د

 نیا می، اولش ماهم داشت تونقهر نیا يدونستم گذر یم ،یفکر کن يخوا یگفت م رفت،یطفره م دمیپرس یم

 یگذشته ول یچ نتونیندارم ب يمادر ، من کار اوردمیتاب نم دمید یم شویشونیپر یوقت یبرنامه ها رو ، ول

 ... کردن عقدتون  یرسم میبکن دیکه با يفقط تنها کار ،یروزم ازش دورباش هیذاره  ینم گهیمطمئنم د

ها همه  یتازگ بیخواست شد، عج یکه اون توماژ م يزیزم چبا دم،آخرشیتو هم کردمو به خودم لرز اخمامو

 !شدیبر وفق مراد اون تموم م یچ

 ... رفت  رونیگذاشتوبا گفتن استراحت کن دخترم از اتاق ب میشونیپ يرو یکه گفت، بوسه آرووم نارویجون ا انیب

 

بچه گونه اون موقع هاش  ياراشده ، به ک یچ نیاومد دل تو دلش نبود که بب رونیاز اتاق باران ب انیب یوقت

 ...دیخند

 ...گره کرده رفت سمتش يبلند شدو با ابروها... دیاز راه رس دیکردن که سع یباهم صحبت م داشتن

 

 کجاست آقا توماژ؟-

 براتون مهم ؟ یلیخ-

 معلوم که مهم، االن کجاست؟ -

 ...طرف نیاز ا دیبفرمائ-

اخم کرده بودو آماده انفجار  نیکرد، همچ یم یوسش رو همراهدنبالش راه افتاد، انگار داشت دزد نام خودشم

 ...و در جا خفه کنه  دیخواد سع یکرد م ی،فکر م دید یم یبود که هر ک

 .. چشماشو بست  دیکه اونو د یدر اتاق بارانو بازکردو رفت سمتش ، باران به محض دیسع

 ؟ یباران بابا خوب-

 ...کرد  لیتمابه چپ م "کردو صورتشو کامال یاخم باران
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 ... يهوش شده بود یگفت تو اتاق ب ایبرد هو؟یشد  یچ-

 :آرووم گفت يخش دار يبا صدا توماژ

 ...شدیم یاوضاعش بحران مشیرسونده بود رترید کمیاون خبرمون کرد، اگه -

 ...ممنون ، زبون تشکر ندارم-

 ... یخودش کاف نیهواشونو داشته باش یکمی ست،یتشکر الزم ن-

 ... حرفا گذشته توماژ خان  نیاز اکار ما -

 ست؟یکه گذشته ، اون مگه دخترت ن یچ یعنی-

 ... کنم ولش کن ، ارزش بحث کردن نداره یتوماژ خواهش م-

 ..کرد دیدادو دوباره روشوبه سع رونینفسشو پر صدا ب دویکوب واریبرگشتو مشت گره کردشو به د توماژ

 ... کنم برو یبهش استرس وارد بشه ، خواهش م دیبرو، دکتر گفته نبا گهیحاال د شیدید-

برگشته خونه خودش،  گهیمحرمت شده ،اما حاال د ،يمدت اومده خونت ،مراقبش بود هیپسر ؟  یکارشیتو چ-

 ...؟پس دور برندار یفهم یمنم م ارشیصاحب اخت گهیحاال د

 ...شو محکم گرفت قهیحمله برد سمتشو  دویهم کش يدندوناشو رو یعصب توماژ

 هیهنوزم محرم اون دختر ، پس االن همه کسش، پشتو پناهش ، تک ستادهیکه االن جلوت ا ینیمنو ا نیبب-

  ؟يدیاالن منم فهم نایگاهش ، شوهرش ، پدر بچش همه ا

 

 

 :بهش گفت ضیبرداشت سمتشو با غ زیبه باران انداختو خ یبا بهت نگاه دیسع

 

 ؟!گه باران  یداره م یچ نیا -

 :گرفتو برش گردوندسمت خودش و براق تو صورتش گفت دویبلندبرداشتو سرشونه سعقدم  هی توماژ

 نگفتم ؟ ای، گفتم  نهیبب بیخوام زنم آس یبهت گفتم برو گفتم نم ست،یدختر حالش خوب ن نیا -

 ...ایکن یدراز تر م متیپاتواز گل يدار هیولم کن مرتک -
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حال در مقابل  نیبا ا ینداشت ول یتیه با سنو سالش سنخبود با قد بلند ک یمرد به نسبت درشت اندام دیسع

به خون  يتوماژ مچ دستشو گرفتو با چشما یواسه گفتن نداشت، خواست جلوش قدعلم کنه ول یتوماژ حرف

 :تگف يخفه ا يشده با صدا دیکل يدندونا نیآوردو ازب دینشسته سرشو تو صورت سع

 

 ... اون دختر باهات دهن به دهن بشم  يجلوخوام  ی، نم یکنم عوض تیتا حال رونیب ایب -

 ؟ یکن یم فیتکل نییکه واسه من تع یهست یولم کن مردك، توک -

وسط  سمیپل يشم به زور ببرمتو اون وقت ممکن پا ی، مجبور م ياین رونیاتاق ب نیاالن از ا نیاگه هم -

 !بشه  دهیکش

 ...  دیکوب یم دیشد نهیتوماژو بودو قلبش تو سبا  دیلرزون شاهد نزاع سع یتموم مدت با تن چارهیب باران

 ...کنه با توماژ همراه شد و باران تنها موند  یکه فکرشو م یاوضاع خراب تر از اون دیکه فهم دیسع

 ...با تحکم حرفشو ادا کرد دویگذاشتن رو کرد به سع رونیب مارستانیکه از در ب پاشونو

 

باخبرم  اتیدونم، از همه کثافت کار یرو م یبکش، من همه چ ونریاون دختر ب یپاتو از زندگ شهیهم يبرا -

 ...کن  رونیاز سرت ب ویآزارش بد گهیبار د هی يبخوا نکهیبرو وفکر ا شهیشرف، پس واسه هم یب

خواست با دستاش  یاز رفتارش خوند، دلش م صالویزانو هاش شل شد ، توماژ است دویبه خودش لرز دیسع

 ... روحشم نجس بود  رفشیاما اون ب زهیخونشو بر

 ... متورم شده بود  دیگردنش شد يرفتو رگا یم نیباالو پائ نشیس قفسه

 

فرستم پدر  یبرات کارت دعوتم م ،يایکه ب يمجبور یعنی ،يایب دی، با میریگ یعقد مختصر م هیتا آخر هفته  -

باران که  ،یکش یم رونیتر باون دخ یتنو روح نجست رو از زندگ شهیواسه هم وید یم تیرضا ویای یم ز،یعز

سقف باشه، فکر  هی ریمثل تو ز يفتارک هیاون بچست که با  فیخودم، ح شیپ ارمی یرو هم م ایبرد یزنمه ول

 ...بردبار  دیسع ستیبه تکرار ن يازیواضح بود، پس ن یکنم حرفام به قدر کاف

 یکینقدر احمقم که بچمو دست من ا یعنی؟  یگنده الت محل يهان ؟فکر کرد يفکر کرد یواسه خودت چ -

 مثل تو بسپرم ؟

 ...زد  يکندش ، بعدم قهقهه بلند نیگرفتو از زم قشویتر از قبل شدو حمله برد سمتشو  یعصب نباریا توماژ
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 یب نجوریما تو قاموسمون ا نکهیرفته بود جناب بردبار که باران دخترت ، من شرمندم، نه ا ادمی دیآخ ببخش -

 ...  یپدرش باش یتون یشرف هم م یب يرفته بود تو مادی،  ستین یناموس

 

از اون  یخودشو کنترل کرد که حرف یلیکرد که با اون دهن به دهن نشه، خ یسع یلیخ د،یبه خودش لرز توماژ

اون کثافت بد منطقشو خراش داده  یبراش دردآور بود، ول يگر یبه زبون آوردن اون وحش ینزنه ، حت انیجر

 !بود 

 

گوشه زندون بپوسه، من فقط به  فتینکردم که تا ابد اون نعش کث يبرو، برو تا کار شهی، واسه هم یبرو عوض -

 ینفستو م نجایاحدواحد هم يکنم وگرنه به همون خدا ینم يگمو کار ینم يزیاون دختر چ يحرمت آبرو

 ... گرفتم 

 یبود توماژاون لحظه به معن دهیاف یاماب ادیب رونیدستاش ب ریکرد تا از ز یزدو تقال م ینفس نفس م دیسع

 ... شده بود  یببر زخم هیکلمه مثل  یواقع

محال بذارم دستت به اون دختر  يرو شروع کرد يباز نیحاال که ا ،یپسر حاج يبر یآروز رو به گور م نیا -

 !برسه 

 

 رونیحدقه باز  دیسع يگلوش گذاشتو محکم فشار داد ، چشما ریکرد به عقب هلش دادو بعد دستشو ز رهاش

 ..شد یباورش م شتریهر لحظه ب یزده بودو حس تلخ خفگ

 

 ری، اگه غ يریاون دوتا بچه کنار م یاز زندگ شهیهم يو بعدش برا يای یگم تو اون روز م یواسه بار آخر م -

 ...یمرگ کن يکنم که هرلحظه آرزو یم يباشه باور کن کار نیا

 ... فرستادو بعد نرم ازش دور شد  رونیپر صدا ب نفسشو دویکش رونیب دیسع يگلو ریاز ز دستشو

 

*** 

کردن  یرسم يآرووم شده بودو همه فکرش دنبال برنامه ها "بایتوماژ تقر مارستان،یباران از ب صیترخ بعد

ازدواج  نیباز با التماس ازش خواست که ازش نخواد که تن به ا ششویکه باران رفت پ یشب یعقدشون بود، حت
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 دیو چه باران بخوادو چه نخواد با وهمورد بشن نیدر ا يزیخواد چ ینم گهیتحکم بهش گفت که د بده ، توماژ با

توماژ  دید یتوماژ نمونده بود ، بارانم وقت يبرا يا گهیباران راه د يازدواجو قبول کنه، در واقع با اون رفتارا نیا

سکوت کردو از خدا خواست تا  گهید ستیبراش ن يراه فرار "عمال گهیمصمم و با اون بچه د مشیتو تصم

باخودش کنار  گهیکشمکش و تقال خارج از توانش بود، د نیبودو ادامه ا دهیبر گهید ،خودش هواشو داشته باشه 

 !!!کنه  یبا خبر بشه خوشبخت زندگ یکه توماژ از همه چ یو الاقل تازمان رهیسرنوشتو بپذ نیا دیاومده بود که با

 يدادو اخما یکه تا خرخره خورده بود مشام همه رو آزار م یگند الکل يبو یه اومدنچ یاومد ، ول دیعقد سع شب

 یدادو اونا به عقد هم در اومدنو بعد ب تیبه هر حال رضا یگرده کردش اعصاب همه رو متشنج کرده بود ول

ماژو داشت که تو نیهم ،يپدر یاز ب هن يمادر ی، نه از ب ختیقطره اشکم نر هی یرفت، باران حت یحرف چیه

 ... بود  ایدن هیبراش 

هم اومدو  ایکنن، برد یمدت باران با توماژ تو طبقه دوم همون خونه زندگ هی ياز اون شب قرار شد برا بعد

 ... شد  انیهمخونه حاج صالحو ب

 ...خاطره خوب شد هیبراشون  نمیازدواج روژ مراسم

 

 ... بودن  رفته ین ین تیجنس نییروز باران با توماژ واسه تع اون

بچه رو متوجه بشه و هر بار که  تیشده توماژ اجازه نداده بود باران حنس یاون روز که باران وارد هفت ماهگ تا

رفتو  یآماده کنه توماژبازم طفره م یسمونیبچه س يخواد برا یگفت که م یباران با هزار خواهشو تمنابهش م

شد بتونه بپوشه  یبخر که هرچ یرنگ هی م،بدون "فعال خوام یمن نم "گفت یداد و م یاجازه رو بهش نم نیا

 ... انداخت  یحرفش همه رو به خنده م نیو با ا " گهید

باران  یبچه معلوم بشه ،توماژ بازم طفره رفت ول تیفردا جنس نیهم دیکه با ستادیشب قبل باران مصر ا یول

 .. .کنه  ینبودو باالخره تونست اون کله شقو راض ایکوتاه ب نباریا

 

اومد که اجازه  ینم شیپ ادیمدت ز نیخورد ، تو ا یهم برده بودومدام دوروبر باران وول م ياخماشو تو توماژ

تو  یها که شکمش برجسته هم شده بودو حساب یبه خصوص تازگ ادیب رونیاز خونه ب تیبده باران با اون وضع

 ... در معرض انفجار بود توماژ گهیدشده بود  یخوردن دیبا اون شنل سف یامروزم که حساب زد،یچشم م
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 ؟ یبپوش نویا يحاال مجبور بود -

 ... شه  یسرد، خوب بچم سردش م ینیب یمگه نم -

 :لبخند نصفه زد، با انگشت اشاره گوشه لبشو خاروندو با طعنه گفت هی توماژ

رو کشتم  یکیاگه  جاش امن، تو به فکر من باش که یکه هست حساب ییتونگران اون نباش، اون تو اونجا -

 ...  یرو بزرگ کن زتیعز ین ین نیبابا ا یب دیبا

 ؟ یکن یم يحسود يتوماژ تودار -

 ! نی؟ به ا يحسود! من ؟ -

 

 یحرف م زیموجود نفرت انگ هی،که انگار داره در مورد  نیگفت ا يدهنشو کج کردو با لحن مسخره ا نیهمچ

 ... زنه 

 

 ... یکن یم ياون حسود به يقشنگ معلوم تو دار یتوماژ ول -

 :شلوارش گذاشتو گفت بیج يدستاشو تو دویاخماشو تو هم کش نباریا

 ؟"مثال يذار یمحلش نم گهیبگم آره تو د!  یخوب که چ -

شوازش گرفتن بغض کرده نگاه  يکوچولو که اسباب باز ین ین هیگرد شده به توماژ که مثل  يباچشما باران

 ...کردو ابرو شو باالداد

 !دونستم، بچه خودتم هست انگارا یمن نم يمن، توماژ توانقدر بد بود يخدا -

تحملش تموم  گهیو د دید زشیزدن عز دیرو مشغول د یجوونک هیبگه که  يزیچ هیبرگشت که به باران  توماژ

 ... شد

 ... ینفر دوم یمگه نگفت شهینوبتت م یپس ک -

 :بازم باتعجب نگاهش کردو گفت باران

 ... اما هنوز نفر اول نرفته تو  ،ینآره گفتم روا -

 

ساعت نوبتشون  میخنده دار شده بود، باالخره بعد ن بیخودش متوجه حال خرابش نبود اما چهره ش عج توماژ

،  نیروژ ای شدیباهاش همراه م انیابی رفتیدکتر خودش م شیپ نهیشدو رفتن داخل، تاحاال هربار باران واسه معا
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نبض اون موجود  يو صدا یواقع یکه همه چ شدیداشت باورش م يجد يود جدحاال که خودش اومده ب یول

 :کوچولو بهش آرامش داد ، دکتر رو کرد به بارانو گفت

 

 ؟ گهید نیباخبر تشیآل ، از جنس دهیبچه خوب و نرمال و وزنش هم ا تیخوب خانم وضع -

 ... دمیبچه نپرس تیبار قبل که واسه سونو اومدم از جنس... رینخ -

 ... بچست  تیجنس پرسنیکه م يزیچ نیچه جالب ، مادرا به محض ورود اول -

 ...نبودن منم قبول کردم  یراض شونیخوب ا -

 :کردو رو به توماژ گفت يخنده ا دکتر

 تورو هم گرفته پسر ؟ بونیگر دیمشکل جد نینکنه ا -

 ... شد  شترشیب حیمات بهش انداختو منتظر توض ینگاه توماژ

 نیشما هم واسه هم دیگفتم شا!  ستنین یراض ادیخبر که بچشون پسره ز نیا دنیاز شن "را ظاهراپد ایتازگ -

 !نیامر نبود نیبه ا یراض

 !خواست پسر باشه  یدلش نم يجد ينبود، جد یشوخ هی نیبند دل توماژ پاره شد، ا یول دیگفتو خند نویا دکتر

 دکتر؟ هیمنظورتون چ -

 ... نه پسر بگم متاسفا دیبا گهید یچیه -

 !!! ختیسطل آب جوش ر هیسر توماژ  يحرفش رو نیانگار با ا یول دیخند بازم

 جناب دکتر ؟ نیمطمئن -

 :به نقطه مورد نظر کردو رو بهش گفت يبا موس اشاره ا دکتر

 ؟ يهنوزم شک دار -

 

تونست دستو پا و همه  یحاال م یشد ، تا اون لحظه به صفحه نگاه نکرده بود ول رهیناباورانه به صفحه خ توماژ

 دویتو وجودش جوش يزیچ هیکرد  یکه تصور م يزیو درست برعکس چ نهیاندام اون موجود کوچولو رو بب

 ...خنده رو به لباش آورد 

 

 ... مطمئن شدم  "کامال گهیآره دکتر حاال د -
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 بیاون حس غر گهیژم دداشتن ، باران خوشحال بودو توما يا گهیحسو حال د هیاومدن  رونیاز اونجا ب یوقت

باهم خوشگذروندنو آخر سرم با دست پر برگشتن خونه و خبر پسر بودن  ینداشت، اون شب کل شویچند ساعت پ

 ... اون تازه واردو به همه دادن 

 

   

خواست اسم پسرش رو خودش  یم یگفت اسم بچه بامن ، توماژ ول یباران م کردن،یباهم بحث م داشتن

 ...انتخاب کنه 

 ...بذار اسمشو من بذارم  ی، ول میرفتینکن ، حاال که پسر شد ،ماهم پذ تییجون من اذ نیران بببا -

 :عشوه و ناز گفت یکمیکردو با  یاخم نمک باران

 ؟ يبذار یچ يخوا یخوب حاال م -

 ... خمارشو بهش دوخت  يچشما دویبارانو بوکش يسرشو جلو آوردو موها توماژ

که نفس  ییخوام بشه نفس دومم واسه اون موقعها یرو برام زنده کنه، م ادتوی خوام هر بار صداش کنم یم -

 ... فتمیتو ب ادیزنم  یصداش م یخوام وقت ی، بشه نفس روز مبادا، م ارمی یکم م

که توماژ بهش داشت غرق لذت شد و تنش داغ ، آرووم  یهمه حس نیاز ا د،یپوست باران جوش ریز خون

 يدادو دست توماژو گرفتو رو رونیدوختو لبشو به دهن گرفتو بعد نفسشو ب شو بهش یدرشتو عسل يچشما

 ...شکمش گذاشت  یبرجستگ

 ؟ یصداش کن یچ يخوا یباشه ، بگو م -

 ؟ يدوست دارم اسمش رو بذارم بارمان، تو دوست دار -

 ... ذاشت  یم شی، از اون خوشگالش ،که لبو دهن خوش فرمش رو به نما دیخند باران

 ...  زمیدوستش دارم عز قشنگ، -

شو  ین یشکمش گذاشتو ن يرفت پر اشک بشه از باران گرفتو سرشو رو یداشت م گهیچشماشو که د توماژ

 ...نوازش کرد

 ...  ایخوام نفسم بش یم ایشاهزاده من، ب يای یم یبابا؟ ک یفدات بشه ، خوب ییبابا -
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 یبیحس غر هیکرد دچار  یشکمش م يتو يکوچولوکه توماژ داشت نثار خودشو اون  یهمه عشق نیاز ا باران

 ...کرد  یذهنشو پر م شهیبود که هم یسوال نیا! رو داشته باشه  یعشق آسمون نیتونست ا یم یشد ، تا ک

*** 

تا صبح پشت  مارستانویرسوندش ب يافتاد که باران دردش گرفت، که چطور یاون شب ادیچشماشو بست ،  توماژ

اومده، تا  ایخبر آورد که بارمانش به دن انیرفت تا باالخره ب یطرفو اون طرف م نیا در اتاق مثل مرغ سرکنده

تازه وارد کوچولو  نیعشقشو به ا خواست یم يجور هی یبارانو آوردن خونه و همه غرق لذت بودنو هرکس یوقت

وقت  یوقتو ب يصدقه هاقربون  ادی... انیتموم ب ينوازشا و دعاها ادی...قشنگ حاج صالح  يشعرا ادیابراز کنه، 

 یکه حت ییترس مامان کوچولو ادیخودشو  لیدل یب يحسادتا ادیبانفسش ،  ایکودکانه برد يها يباز ادی نویروژ

 ...  رهیترسه نفسشو بغل بگ یگفت م یم یبودوقت نیریترساشم ش

 

پرو  يدو باالشو موهاشده بود، ق يخودش مرد يساله شده بودو برا 6گذشته بود، بارمان حاال  نایهمه ا حاال

 نیبه خودش رفته بود، اما رنگو حالت چشماشو از باران داشت، حاال شده بود عشق جفتشون، ثمره ا شیمشک

 ... شون  يعشق داغشون و پاداش صبور

 ایهم از اونا نگرفت، برد یسراغ گهید یبه خونه حاج صالح از اون محل رفتو حت ایبعد اومدن باران و برد دیسع

توهان با طناز  کرد،یدانشگاه اصفهان تموم م يرو تو یپزشک اهیگرفتو حاالهم داشت ترم دو گ يجد درسش رو

همون ساال برگشتن  نمیهوژانو بار داشتن،گل  یبه اسم م یدختر خوردن هیبود ازدواج کرده بودنو  یچند سال

 ...گذروندن ین رو مشو یدوران خوش یمیهنوز تو اون خونه قد یول انمیحاج صالحو ب ن،یزادگاه بار

ها هم با اضافه  یبرن، تازگ یکننو روزوشب از با هم بودن لذت م یم یمستقل زندگ گهیبارانم حاال د خودشو

تونسته بود صاحب بچه بشه خونواده شونو بزرگترو  ییکه بعد از چند سال درمان نازا نیروژ يشدن دوقلو ها

 ...گرم ترم کرده 

خواهر داشته  هی ای دیکه با رهیگ یبارمان مدام بهونه م نیروژ ي، دخترو پسر دوقلو انیو نو نایاومدن ن ایدن بعد

افکار  نیکنه تا از ا یسر بارمانو گرم م يبهونه ا هیخودش به  ایره  یباران طفره م ایهر بار  یبرادر، ول ایباشه 

 ... کنه  لیجمعشونو تکم يدختر موفرفر هیاومدن  ایبا دن ادی یبدشم نم یول ادیب رونیب

رو گذرونده بود اما حاال از داشته هاش  یبه باران راه سخت دنیگذاشتو چشماشو بست هرچند تا رس يکنار دفترو

 ...  لیتکم تشیدلش گرم بودو رضا بیعج
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 هیخونه  يتوماژم قرار تو ره،یبگ لهیوس يسر هیفردا  يبودو تولد بارمان، بارانم رفته تا برا بهشتیارد 11 فردا

 ...  دیاون همه خاطره از ذهنش پر ادآوردنیبا  یرارو سرو سامون بده که به کل همه چکا يسر

 هی نیداده بود مثل خودش وقت شناس باشن، ا ادیبه باران و بارمان ... دستش رو تاب داد  يرو یمچ ساعت

 ...دیرس یم دیبا گهید قهیکه باران گفته بود تا ده دق یطبق ساعت نیجور قانون نانوشته بود ، واسه هم

که بهتره  یچی؟ از ه یکن کاریچ يخوا یم "مثال قهیده دق نیمردك تو ا... دیمشغول شد، با خودش خند عیسر

 ... دیگفتو بلند بلند خند نویا... شهیکمتر م هممیتنب ينطوریبه آشپزخونه برسم ا یکمیتونم الاقل  ی، م

 یاومد خونه ، تا اون موقع هم م یم سیبعد با سروکالس داشتو  8روز کالس کاراته بارمان بودو تا  امروز

 دیکش یمدت که البته به هفته نم هیافتاد که بارمان کالس داشتو بعد  یبار اول ادیتونست با باران خلوت کنه، 

بارمان از کالس برگشتو به  یاما وقت کنه،خجالت زدش ب یبا باران حرف بزنه و حساب ریدل س هیتونسته بود 

 :ن نگاه کرد رو کرد بهشونو گفتجفتشو افهیق

 ... ، اه اه حالم بد شد  نیبه خودتون بنداز نهیتو آ ینگاه هیبعدش  نیهمو بغل کن نیبه بعد خواست نیاز ا -

از حمام  نکهیا يساعت رو هیکه تا چارهیبه باران ، باران ب ینگاه هیبه توماژ انداختو توماژم  ینگاه هی باران

راحتم  یلیمثل خودشو خ"قایپر رو بود دق...اتاقش حبس کرد  يخودشو تو یاژم حسابنداشتو توم ادویب رونیب

 نیشده بود ا شییعشق عمه و دا یاما حساب ،کرد  یخجالت زده م "بارانو واقعا اوردویرو به زبون م یهمه چ

 ... ورووجک زبون دراز 

 

 

  

درو آرووم باز کردو ...  دیدر د یز تو چشمبسته رفت سمت درو بارانو ا شبندیدر خونه رو زدن ، توماژ پ زنگ

 ...ستادیا يکنار

 نفس؟  يچطور-

 ...خوب  ادی ی، بدم م ياسم خودم روم بذار ریاسم مونث غ هیمن دوست ندارم ! یباز گفت-

چشمت ابرو،  يبه بارانم گفته باال یخانم؟ باز ک يشده اخم کرد یگلم، باز چ یعشقم، باز تو لک یبازم خشن-

 ...حسرت به دلم بمونم  دیمن با یمرام تاک یمن ناز بکشم، آخه ب یقراره ناز کن ینصاف تا کا یآخه ب
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صاحب  يکالمو رودار ییوایش نیکردو مبهوت ا یگرد شده و دهن باز نگاهش م يگفتو باران باچشما یم توماژ

 !الفاظ بود نیا

 ...گرفتم به خدا  جهیودت بزن، سرگبه خ يسر هی! گذشته ها ستیتوماژ روتو برم به خدا، تازه دوروز ن-

که باران ازش نفرت  يسرخ باران تنگ شده بود، کار يگاز گنده از اون لپا هیچقدر دلش واسه  د،یخند توماژ

نازو ادا  یمجوز با کل هیتابو تحمل نداره  گهید دید یم یکه حساب ییبه خاطر دل توماژ اون وقتا یداشت ول

 ... کرد یبراش صادر م

 یدون یسال نم نهمهی، هنوز بعد ا زمیعز ونتمیورت بگردم، توماژ به فدات خانم خوشگل من، من دد یاله-

 ... یکن یم غیازم در ینفسم بستس به نفسات؟حاال ه

درست برعکس  اوردیتوماژ هنوزم احساساتش رو انقدر راحت به زبون م نکهیکرد از ا یم فیو ک دیخند یم باران

تونست راحت احساساتش رو  ینم گهیکه چرا برعکس همه زنا د دیکش یب مهمه مردا و خودش هنوز عذا

من  یبگ ستین يازین گفتیم هشداد وب یم شیدلدار ی، اون حساب گفتیبه توماژ م نوینشون بده ، اما هر بار ا

 ... شه من خوب حرفشون رو بفهمم  یانقدر عاشقن که باعث م شناسمیچشماتو از خودتم بهتر م

 ؟ يکاراکردیچ نمیبسه، بگو بب یزبون نیریشخوب حاال ، -

 !!! یدون یم... زیهان؟ چ-

 ... باش یدرستو حساب مهیجر هیباشه پس منتظر  ،ينکرد يکار چیه نکهیا یعنی،  یدون ی، م زیهان ، چ-

 ؟ يآورد ریآخه مگه نوکر گ ،ينامرد یلیخ-

 ...زنم آقا ریش هیکه من نامردم هان؟ خوب معلوم نامردم، من  يتو چرا شک دار-

 ؟ يشو هم واسه ما کنار بذار یکمی شهیزنم بشم، م ریش نیا يفدا یاله-

 ... یهم از پشت بست لویدست چرچ گهیکشمتا، بابا تو د یتوماژ م-

 ...باران -

 ...  دیبفرمائ-

 اد؟ی یم یک شیاون موجود مخل آسا گمیم-

 ... یکن یاون مراعات م يبرات که چقدرم جلو رمیبم یاله-

 داشد،یورووجک سروکلش پ نیبودم ا دهیرو نچش یچیکنه ، بابا من هنوز مزه ه کارینژاد مارو چ نیخدا بگم ا-

 ...  یمسئله شاک نیاز ا میهنوزم که هنوز حاج
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 ... صدا دار نشه و بعد خودشو مشغول کاراش کرد شیدهنش گذاشت تا خنده تو دل يدستشو جلو باران

کرد، بدجور بهش  یم شیخونه باشه وکنارباران نباشه عصب يتو قهیدق هی کهنیتحمل ا ستاد،یکنارشو ا اومد

 یبراش ب دنیبسته بود، بدون باران نفس کش"گفت به نفسات بستس واقعا یکه م ينفسا نیوابسته شده بود، ا

 ... معنا بود

شو واسه  یگتوماژ دلتن يخواست جلو یهم که م یانداخت، هرچ یبود، به عقربه ساعت نگاه 8 کینزد ساعت

کرد آرووم باشه تا  یسع یرفت، امشبم از اون شبا بود، ول یوقتا از دستش در م یبارمان نشون نده بازم بعض

 ... پسرش از راه برسه 

 ... همون دم در منفجر شد  یبمب ساعت هیهم اومدو مثل  باالخره

 پس ؟؟؟؟ نیکوش...  ییی، بابا ییییسلـــام ، مام-

 ... بهش  دنیشدونو باهم توپ یکه جفتشون از سرو صداش عاص دیپر نیپائ زدو باالو غیج انقدر

 پسر ؟ چته باز ؟ يسر آورد-

 ...ترسه  یتو آدم م يای یم ينطوریبارمان مادر چرا ا-

 ...  ستادیا يکردو کنار یاخم

وستتون د "خواست همونجا بمونم، اصال یدلم م "اصال ام،یشد خونه ن یبا دوتاتون قهرم ، کاش م"اصال-

 ... کنم  یزندگ ییخوام برم تنها یندارم، م

 :رو بهش گفت یعصب يکردو با صدا یبردو پف بشیج يدستاشو تو توماژ

 نیا ریدل س هیبرو بابا قربونت بشه ، برو بذارمنم ! يستادیپسرم گلم هان ؟تو که هنوز ا ير یپس چرا نم-

 ...  زمیعز نمیمامانتو بب

 :توماژو گفت يزل زد توچشما یخجالت چیه کمرش زدو بدون هاومد جلو ، دستشو ب بارمان

 ...  کینزد کیاونم از نزد يکرد ینگاش م یداشت شیپ قهیدق هی نیبندم تا هم یشرط م-

باال  يثمره عشقش نگاه کردو بعد چشم دوخت به باران، بارانم شونه ا نیبا دهن باز به ا نطوریهم توماژ

 :انداختوگفت

 !!!خودت  نیع یکیکه ندارم باهات، شده  یمراقب باش شوخ یعنیباش، گم مراقب  یم یوقت-

 ...رفت تو اتاقش دویباال انداختو راهشو کش شییواسه بابا يابرو دیکه شن نویا بارامان

 ...  دید زیبود که پدرو پسرو پشت م شیخونگ يتوآشپزخونه مشغول سرخ کردن همبرگرا باران
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 ؟!انگارصلح بر قرار شده  "به به ، فعال-

 ... ، منم که دل نازك  گهید یمنت کش ادی یجون، م یکنم مام کاریچ-

 ! یمنت کش ادی یم یک نمی،بب نیدفعه قهر بکن نیدلمو ببرن که شده آلت دست شما دوتا، ا نیمرده شور ا-

ردو بعد به ک یازشون اعالم م یهربار بعد منت کش "قایدق دویتهد نیا دن،یبارمان جفتشون از ته دل خند بارانو

 ...  رفتیم ادشی دهیساعت نکش

 ... شتویببند ن-

انداختن ، باران  ریتو هم رفته توماژ لجش گرفتو اونم اخماشو تو هم بردو جفتشون سرشونو ز ياز اخما بارمان

 یدادو رفت سمتشون ، عاشق وقت شبندشیبه پ ینفساش ، تکون يبرگشتو نگاهشون کرد، دلش ضعف رفت برا

 شد،یم يکردو چهرش جد یاخم م اژکه توم یمرد واسه وقت یکردوم یاخم م نداختویم ریان سرشو زبود که بارم

 ...دیبار یازش م تیبازم مظلوم یول

 :گوش توماژ گفت ریجلو آوردو ز سرشو

 ؟ ياخم کرد ينطوریا یکن ونمید يخوا یم-

 ... دیهشو دزدنگا عیسر یلحظه سرشو باال آوردو همونطور اخمالو نگاهش کردول هی توماژ

 کنه هان ؟ یاخم م ينطوریا یبشه باران وقت یک يفدا-

اونم  يرفت سراغ بارمان ، اخما د،بعدیگونه شو گرم بوس دوید متیروشو ازش گرفت ، اونم فرصتو غن توماژ

جفتشون مجبورش  یسرفه مصلحت يبرگشت به کارش ادامه بده ، که صدا دویتوهم بود، اونو هم بوس بیعج

 ...ش بودن  هیمنتظر بق دنواون ور گونه شون گذاشته بو يده و نگاهشون کنه ، جفتشون دستشونو روکرد برگر

 ...تمومو تموم کنه  مهیتکون دادو برگشت سمتشون تا کارن يسر باران

 :کردو گفت کیصورتشو به گوش باران نزد توماژ

 !!! یکن تیهمه جا عدالتو رعا دیخانم، با شهیم نیسبک سنگ ياونطور-

 

  

 ... شد به سمت باران  لیسرش گذاشتو متما ریبودن ، توماژ دستشو ز دهیتخت اتاقشون دراز کش يرو

 ؟ یخانوم-

 ...جون دلم -
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 ؟ یبگ يزیهنوزم چ يخوا ینم-

 !با تعجب نگاهش کرد  باران

 همه سال سکوت خستت نکرد باران؟ نیا-

 نی، بزرگتر یحام نید، تکو تنها بدون داشتن همچهم خسته بو یلیانداخت، خسته بود چرا، خ ریسرشو ز باران

 !خسته بود گهیحاال د یمشکلش رو حل کرده بود ول

 ...دیانداخت، قد تموم دمو بازدمش اون موجودو دوست داشت، ناخودآگاه خند یتوماژ نگاه يچشما به

 ...کنه  یم رونمیواسه خودش دختر، و ییایخنده هات دن-

 ...دوستت دارم توماژ یلیخ-

 ...روشو به سمت اون کردو باهاش چشم تو چشم شد  "کامال دویکش قینفس عم هیگفتو  نویا

بازم بخواد اونو سپر بال کنه رو نداشتو خودش با اون مشکل کنار  نکهیا يرو یداشت ول نانیاولم به توماژ اطم از

 يدستا دویکش قیس عمرو بگه ، چند تا نف تیوقتش شده که واقع گهیکرد د یاومده بود، اما حاال حس م

 :دست گرفتو گفت يتوماژو تو

 ؟ یبدون يخوا یم "واقعا-

 یمضطرب چ شهیهم یعسل يبدونم پشت اون چشما نکهیواسه ا يخوام بدونم، تا حاال اصرار یم یآره خانوم-

 ...خواد بدونم یگذره نداشتم ،اما االن دلم م یم

 ...گم  یرو م یباشه ، فردا برات همه چ-

 يانگشتاش زدو با گفتن خوابا يرو ینگاه کرد و بعد دستشو باال آوردو بوسه نرم یبا خنده محزونبهش  توماژ

 ... چشماشو بست  ینیخوب بب

 

*** 

 ؟ میریکجا م میدار یمام-

 !پسر  يتم عجول تر ییصبر کن بارمان جان تو که از بابا-

 !خوب  شهیم شیجور هیآدم  نیریکجا م نیگ یآخه نم-

 ؟"مثال يچطور-

 ... خواد سوال کنه یدلش م یه اد،ی یقلقلکش م-
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 ... میجابرگرد نیبگو تا از هم يزیاعصاب مامانتو بهم بر ياگه بخوا ،ییبابا گهینه د-

 ...دم یگم ، قول م ینم یچیه گهیباشه بابا د-

 ... میپسر خوب، ساکت باش تا برس نیآفر-

 ...  ستادنیرنگ بزرگ ا دیدرب سف هی يبعد رو برو قهیدق چند

 ".... ادیمرکز ترك اعت "

 ...موند  حشیشد و منتظر توض رهیتکون دادو به باران خ يسر توماژ

 باشه ؟ یکار درست نجایآوردن بچه اونم ا یکن یفکر م-

تونستم  ینم گهیکنه ، د یم يلحظه شمار دنشیکه واسه د نجاستیا یکس مارستان،یب نجایا میگ یبهش م-

 ...رو بدم  ندهیبهش قول آ

 ... داد  رونیدوباره نگاهش کرد و نفسشو پر صدا ب توماژ

عالم کادو  هیو  نهیدوست داره پسرمو بب یلیرو که خ یاون کس میتا ما بر نیبش نیتو ماش یبارمانم مامان-

 زم؟یباشه عز ارمیرو ب دهیواسش خر

رو  يعقب رفتو بسته ا باران سمت صندوق...هم بهش داد  يخورد و قول بلند یبا ذوق تو جاش تکون بارمان

 ... بشه رو با خودش برد هیکه قرار بود به بارمان هد

 کیزد، باران بهش نزد ینم یبودو حرف ستادهیگوشه ا هیتوماژ آرووم  اد،یمنتظر بودن تا اون شخص ب اطیح تو

ژ ذاشت توما یم دیکارش نداشت با حیواسه توج یتونست حالو روزش رو درك کنه ، درواقع حرف یشد، م

 ... رهیبگ میاون تصم دنینبخش ای دنیبخش يخودش برا

 ؟ ادی یم ادتیاون روزو -

 ...با استفهام نگاهش کرد  توماژ

 هست؟ ادتیخوام باهات بمونم، اون روز رو  ینم گهیتونم ، د ینم گهیکه رفتمو گفتم د يهمون روز-

 ...  کنم هنوز ته ذهنم زندست یبره،اما خاطرش حس م ادمیکردم  یسع یلیخ-

 يزیکه چ یبدم خودت نخواست یحیرو که قبل از ازدواجمون بازم خواستم توض ي، همون روز یاون روزو چ-

 هست؟ ادتی، اونم  يبشنو

 یمونه ، هرچ یذهن آدم م نهیسنگ تو پس زم يرو یمثل حکاک یزندگ يها یتلخ شهیهم ادم،یآره خوب -

 ...یپاکشون کن یتون ینم يهم که بخوا
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 ...  میینجایکه به خاطرش االن ا یبود توماژ ، مشکل نیمشکلم هم-

فشار  هیمنم بشم  ومدیکه دلم ن يتحت فشار بود تیوقت نخواستم تو فشارت بذارم، انقدر تو زندگ چیه-

، پس نگران  يخودت محکم بوده که ازم پنهونش کرد يبرا لتیانقدر دل "فهممت باران، حتما یمضاعف، م

 ...  يرینم هدونم راه اشتبا یم ،یدارم خانوم مانیمونده، من بهت انباش، رنگ به روت ن یچیه

از  ای! بود که اون بهش داده  يادیتوماژ از عشق ز يدرك باال دیوقت نفهم چیه د،یکش قینفس عم هی باران

 ... مطئمن بود  شیشگیکردو از بودن هم هیشد بهش تک یم ایکه بودتا ته دن یهرچ یول!  شیذات تیشخص

 ... م توماژممنون-

 :کردو گفت يخنده مردونه ا توماژ

 م؟یمنتظر بمون دیبا یخوب حاال تا ک-

 ...شد  رهیخ اطیبه گوشه از ح باران

 ... اوناهاش  ادی یداره م-

 

 يزیجلدخاك گرفته ، چ هیباران بود تو ... فرستاد  رونیپرش بردو نفسشو پر صدا ب يموها يدستاشو تو توماژ

 ... کرد یم یسال بعد بارانو براش تداع یروش بود س يکه جلو

 ...مادرم توماژ  نیخانم، ا نیا...  نیا-

 ... داد ، زن هم سالم کرد یبه تارا انداخت، به باران خاك گرفته، با سر سالم ینگاه توماژ

 ...منتظر شماست  رونی، بارامان ب متونیبا خودمون ببر میمادر اومد-

 يکرد بغض تو یانداختو سع ریمرد به تمام معنا بود، سرشو ز هیکه  يمردانداخت، به  یبه توماژ نگاه تارا

بود  دهیکه تا حاال فقط عکساشو د زشینوه عز شیدخترش ، پ شیقرار بود پ نکهیا... گلوشو همونجا خفه کنه 

 ...براش بزرگ بود  يادیبرگرده ز

 !بگم یچ دیدونم با یممنون پسرم، نم-

 ...، بارمان منتظر شماست نیفتیاه بفقط ر ن،یبگ يزیچ ستیالزم ن-

بود،  دیبع نمیا ریداد، از توماژ غ یکردو بغضش رو فرو م یچشماش به اونا نگاه م يبا اشک جمع شده تو باران

از معبودش بابت داشتن اون دلشو  قیداشتنش سربه آسمون بلند کردو تشکر عم يبرا شهیاما باران بازم مثل هم

 ... آرووم کرد 
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شدو  ادهیدرو گرفتو آرووم پ رهیاومدن، دستگ رونیکه همراه مامانو باباش از اونجا ب یم دوخت به زنچش بارمان

 ... شد به اون زن  رهیخ

 ...زانو زدو دستاشو از هم باز کرد نیزم يشدو بعد رو کیجلو اومدو به بارمان نزد تارا

 ...مپسر ناز یمادرت هی، چقدر شب تیعسل ياون چشما يمادر ؟ فدا یخوب-

 ...لباش يخنده قشنگ نشست رو هیکوچولوش صورت تارا رو نوازش کردو بعد  يبا دستا بارمان

 ! یمامان باران هیشما چقدر شب-

 !داغش کرده بود يادیز ینیریش نیا یشد، بعد اونهمه تلخ نیریته دلش ش تارا

 ... من مامانشم، مثل اون که مامان تو هستش گلم  نکهیا يبرا-

 ...شده بود یخوردن بیصورت نازش عج د،یخند بازم بارمان

 ؟ یمال من مامان نایا-

 :رو که باران بهش داده بودو طرف بارمان گرفتو گفت يبسته ا تارا

 ؟ يآره نفسم همش مال تو، دوستش دار-

 ...بله دارم -

 ...  ختیاشک ر ختویاشک ر دویبارمانو بغل گرفتو بوس تارا

 

*** 

 باران؟ دیخواب-

 اره،یباشه تا دوباره به اون مواد رو ن دیآرووم با یلیخ طیمح يصاشو دادم، دکترش سفارش کرده توآره ، قر-

 !اومدن از اونجا براش زود بوده  رونیانگار هنوز ب

 ... نباش خانومم  یچینگران ه شه،یدم زودترم خوب م یکنار تو و بارمان که باشه بهت قول م نجایا-

 ...ازت ممنونم توماژ-

 !بکنه  تشونییممکن صدامون اذ میزن یحرف م نجایتو سالن ا میبر ای؟ب زمیعز یواسه چتشکر -

 ... میباشه بر-

داد،  یشبو نشون م مهین وارید يسالنو کنار عشقش نشست، ساعت رو يبا دوتا فنجون قهوه برگشت تو باران

 !باشه  دنشونیخواب رینبود نگران د يازیبود ون لیفردا تعط
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 ...  میف بزنحر دیتوماژ با-

 ...شنوم یبگو م-

 یکردم فقط توهم بوده، اما اون روز وقت یهمش حس م یبودمش ، ول دهیدورو برم د ابونیخ يتو يچند بار-

مراسم عقدمون دعوت کنم ،  يدوستم برا نیشوکه شدم، رفته بودم تا از نگ دمشیمون د یدر خونه قبل يجلو

 ... روز رفت  اونکه  ییمامان تارا ریه کس بود غو هم یهمه چ هیبود، اما شب ستادهیاونجا ا

 ... شد  رهیشد خ یکه ازش بلند م يبرداشتو به بخار زیم يقهوه رو از رو فنجون

حاال بر  دیخواستم بمونم، با ینم یهمون طور از دوربهم التماس کرد که بمونم، ول دم،یاومد جلو ،ازش ترس-

ازش فرار کردم، همراهم ! خوشبخت بشم امویب رونیجالب اون دوتا باالن که تازه قرار بود از من نیهم! گشتیم

گفت که  ییزایحرف زد ، چ! ستادمیا شد یدونم چ یبهش گوش بدم ، نم قهیاومد، ازم خواست که فقط چند دق

مرد  هیگفت که به خاطر  ،یسیرودربا چیه یمجبور بودم بشنوم ، گفت ، ب یحالم بهم خورد ، ول دنشیاز شن

از ما ها  گهینفر د هیگفت واسه  یوقت نم چیگفت فقط رفته ، ه یم شهیهم دیشدم، سع رازیته، ازش برف گهید

علتشم گفت، گفت که  یرفته، ول گهینفر د هیبه خاطر  گفتیبودو م ستادهیروم ا يحاال خودش جلو یگذشته، ول

گفت تا  یم نه،یب یدوستش م نیتر یمیخسته شده بوده ، بار آخرم اونو تو بغل صم دیسع يها انتیبه خاطر خ

 سیرئ شنهادیبه پ نکهیرو فراموش کنه ، تا ا یکرده تا همه چ یروان گردان استفاده م يمدت داروها هی

 یخواسته کمکش کنه بهش م یم "اون کثافت که مثال گفتیجبران کنه، م دویکارسع رهیگیم میتصم دش،یجد

 ...  رهیازش انتقام بگ ينجوریدر ارتباط تا ا یا کسرفتار کنه که انگار ب يطور دیسع يمدت جلو هیگه 

 ...نشده اش رو به زور مزه کردو فروش داد  نیریقهوه ش یبخار فنجونو تلخ يفوت کرد رو نفسشو

بده، چه  انتیبوده رو با خ دهیکه د ییها انتیداده بوده جواب خ ادیشرف به تارا  یفکر کن ، فکر کن اون ب-

 !!! چیوسط ه نیما هم که ا ،یروش قشنگ

 رهیکه روبروش نشسته بود و خ يمرد يمبل دادو چشماشو از چشما یشو به پشت کهیگذاشتو ت زیم يرو فنجونو

 ...کرد گرفتو به دستاش دوخت  ینگاهش م

خنده داره ! يصور انتیگفت، خ یخودش م نویبده، ا يصور انتیبا خ دویسع يانتایتوماژ ، خواسته جواب خ-

 مگه نه ؟ 

ما آدما که  يخنده داره حماقتا یگ یراست م! خنده داره دختر؟ اما آره انگار شیچ "بهش انداخت  ینگاه توماژ

 "مید یرو مقصر نشون م هیخودمون بق يهمه کارا حیواسه توج
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 هیبوده،  يباز هی تایحما نیکمکا و همه ا نیفهمه همه ا یتازه م سشویره ، با اون به اصطالح رئ یباهاش م-

!  یمهره سوخته بوده ،اونم واسه چ هیکه حاال فقط  يدیبزرگ ، سع يباز هیاز  دیانداختن سع رونیب واسه يباز

کننو  یخودشو به همه اعالم م ییکنن ، رسوا یآبروش م یب!  فیکث ياون باز یواسه رابطه داشتن با مهره اصل

 هی شهیترك کنه و حاال تارا م رو ینیزم ریزنن تا مجبور بشه اون گروه ز یخانت زنش رو هم همه جا جار م

مدت  هی! سراب بوده هیکه بهش داده بودن  ییدایوعده وع نیفهمه همه ا یتازه اونجاست که م د،یعضو جد

هم سراغ  يچند بار شه،یم میگرد، اوضاعش وخ ابونیخ هیبه  شهیم لیکنه و تبد یمونه بعدش فرار م یاونجا م

باال  ادشیبودن، بعدشم اعت دهیوقت بوده ازش بر یلیشم که خزنه ، خونواده  یپسش م دی،سع رهیم دیسع

 !!!جنازه متعفن متحرك  هی،  دمیکه اون روز من د یاون شهیو م رهیگیم

ذاره و چند تا نفس  یم نشیس يکنارشو سرشو رو ادی یکنه ، توماژ م یبا پشت دست اشکاشو پاك م باران

 ...فرو بره  یبغض لعنت نیتا ا کشهیم قیعم

رو  یبهش فکر نکن، من خودم همه چ گهیآرووم باش، خانم من ، بارانم ، گذشته ها گذشته ، نفسم د زمیعز-

 ... يخودتو عذاب بد ستی، پس الزم ن زمیدونم عز یم

 ...شه به چشماش  یم رهیداره و با بهت خ یتوماژ برم نهیس ياز رو نیسرشو سنگ باران

 توماژ؟ یگ یم يدار یچ-

مسلئه رو حل کنه،  نیکنم تا خودش با اون حال روز ا یعشقمو ، خانوم خونمو ول منفسمو ، يفکر کرد-

ساال با  نیتمام ا یحت دم،یتونستم ازت بگذرم، نه محال بود، همون اول فهم یم یکن یفکر م یعنی زمیعز

 یبزن یحرفاون روزنذاشتم  راچ یکن ینبود ، پس فکر م یکردن مشکل تو کار سخت دایمادرت در ارتباط بودم، پ

 ... خواستم  یخواستم باران ، نم یبشه، نم شتریاون خاطره ها عذابت ب ادآوردنیخواستم با  یفقط نم! 

 ...ذاره  یتوماژ م يپاها يو سرشو رو کنهیکنه و خودشو مچاله م یهق هق م زه،یریپر صدا اشک م نباریا باران

 یآورد، ب یخود نبود در برابر اون کم م یس بکرد، پ یم ياز ابراز احساسات دور شهیخود نبود هم یب پس

نمونده بود واسه  ینبود ، حرف ينداشت ، واژه ا يزد، کلمه ا یبا نگاهش باهاش حرف م شهینبودکه هم يخود

باشه که  یممنون دار کس تتونس یم ي، با چه واژه ا ی، با چه زبون ينشون دادن عشقش به اون، چطور

 !!!شونش داده بود باالتراز عشق و دوست داشتنو ن

 

*** 
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 ؟ شهیامروز معلوم م یباران مطمئن-

 ... شهیمعلوم م "کامال يکه شد یماهگ 5، دکتر خودش گفت وارد  زمیآره عز-

 کنه ؟ یاشتباه که نم-

 ... کنه  یکه اشتباه نم... شاایدلم ، ا زینه عز-

 ...دختره  یکی نیباران من دلم روشن، ا-

 نهی، دکتر معا شهیبشه، نوبتشون م لیخواد تا همه داشته هاش تکم یدختر م هیخنده، خودشم دلش  یم باران

 ...کوچولو ین یواسه اون ن رهیخنده توماژ هم ،بارانم دلش ضعف م یکنه، دکتر م یم

 ...دختره ... گمیم کیتبر-

 یدور خودش م!ر رو داره انگا ایتوماژ دن ان،ی یم رونیازاونجا ب گه،یم يگفتم بلند يدید یاز خوشحال توماژ

و با  شهیم رهیبه چشماش خ یتونه ول ی، اونجا نم رهیخواد بارانو بغل بگ یخنده ، دلش م یچرخه، بلند بلند م

 ... دهیم هیعشق جاودانه رو تا ابد بهش هد هینگاهش 

 

 انیپا
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  93 شهریور: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member192470.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member53156.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member147812.html    :ناظر 

  

  

  



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nojan  –الهه شب 

wWw.98iA.Com ٥١٨ 

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98iA.Com 

 

 


