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 یکدیـگر به بدهکاریــم مــــا

 ای ناگفته های دارم دوست تمـــــام وبه

 ماند غــــــرورمان دیوار پشت که

 رابلعـــــیدیم وانها

 هستیم منطــــــقی که دهیم نشان تا

. 

. 

. 

 دنکر مخفف کامالمخالف من که ستی میگن بهم دوستام البته ستایش اسمم من

 اسمم

 میخوام هستم پزشکی دندون دوم دانشجوی.! کجابودیم؟؟؟اهاااااا خوب هســــتم

 ازاخالقای یکی.وبابامم مامان دل عزیز هستم دونه یه یکی.بشم پزشک دندون دکی

 سقف یکی.میره یادم همش انقدرزیاده میدونید اخه رفت یادم عه...که اینه خوبم

 . روبگییییره

 ساعت دیدم کردم وبسته باز چشامو دوباره من خدای اوووه. کردم نگاه ساعت به

 واین داشتم کالس8 ساعت ومن بود دقیقه7:46 ساعت. درسته

 ااااخ.روبازکردم ودر رفتم کمدم سمت دو با.شده دیرم یعنــــــــــی...یعنی

 کارسختی بیچاره سرمن روی شد کمدبوداوار توی هرچی اینکه حدس فکرکنم

 رمشکیباشلوا مانتوسبز یه کنم؟؟؟سریع روانتخاب کدوم لباس همه این حاالبین.باشه

 که میگرفتم دوش باادکلن داشتم سرکردم روهم مشکیم ومغنعه وپوشیدم برداشتم

 یکی االن گشتم جورابم ودنبال لباسام سمت بدوبدورفتم نیست پام جوراب یهودیدم
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 تاحاال ازکی من خدا ای.  دوردست های درجزیره گنج دنبال رفتم فکرمیکنه ندونه

 شدم؟؟؟ انقدربانمک

 خلن ها دونه یه یکی میگن.میزنم حرف باخودم دارم اونوقت شده دیرم من وااااااای

 پام ک وهمین رفتم اتاق سمت بادوبه باورکردم االن نمیشدالبته باورم من هاااا

 ونیوفتادم روگرفتم نرده خداروشکر شدم پرت ها پله سمت به گذاشتم روبیرون

 گوشه داشتم شب نصفه3تا دیشب اخه. زیرپام رفته قوه چراغ دیدم برگشتم

 نیست یادم واقعیتش روپیداکنم پالستیکیم های سوسک تا رومیگشتم وکنارخونه

 یک!ایــــــنه یوهــــــــــو.  خوردم سر نرده ازروی باعجله. کجاگذاشتمشون

 باش اون مواظب فریاد وبعد شدم مواجع مامانم وپرازنگرانی متعجب باچشمای دفعه

 که جونم مامان قدیمی گلدون.شد چهارتا چشام روم روبه یهوبادیدن چی؟؟؟ مواظب.

 به پام فکرکنم پایین شدم پرت اخ خدااا نه وااای. بود داده هدیه مامانم به

 .شد تقسیم مساوی چهارقسمت

 رخی ب هوووفـــــ. گرفتم فرودمیومد سرنازنینم روی داشت روکه گلدون بادستام

 شدم مامانم غرغرهای مانع سرسری خداحافظی وبایه بلندشدم سریع. گذشتااااا

 دارمواونم دوستش خیلی من میدونه که ازاونجایی شدم خوشگلم 206 دزدگیر.

 پام که بماند البته بیرون زدم وباسرعت سوارشدم.زد چشمک بهم داره منودوست

 لفنمت زنگ صدای هاگیرواگیر این توی بگیرم وکالچ ترمز خوب ونمیتونم دردمیکنه

 هست باران ترازخودم وچل خل دوست دیدم برداشتم. میکنه وجود واعالم بلندمیشه

 گوشی سریع(کنم بای بای براتون دنیا بایداون وچل خل گفتم بهش بدونه اگه)

 . هاشم تیکه مورداصابت هفته یه تا بشه عصبانی میدونستم چون دادم روجواب

 گلم بردوست سالااام:من

 .نیاوردماااا ماشین امروز دیه دیرمون زودباش.هاااااا کنی خرم میتونی فکرنکن:باران

 سرکوچتونم ببین دیگه، اومدم عه باشه: من
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 باااای منتظرتم:باران

 بابای: من

 .نشست اومد بعدش کرد نگاهم خیره ذره یه روترمز زدم پاش جلوی

 خلم دوست سالم:باران

 تویی که خل:من

 گلم من نچ:باران

 .بندازیم کل باید تادانشگاه ،جوابتوبدم بیخیال:من

 . میدونی خودت خوبه:باران

 جلوماومد مشکی سوناتای یه یهو که میخوندیم بااهنگ کردداشتیم روزیاد بعدضبط

 دنبودانقدزیا ضربه شدت البته.بهش زدم ترمزبکنم خوب نتونستم چالق پام که منم

 سرهپ شدم پیاده عصبانی.بشه داغون نازنینم ماشین شد باعث هم یکم همین ولی

 به خوش افریدیا چی خداببین شدم محوقیافش پسره بادیدن لحظه یه.شد پیاده هم

 دارم خیلی فهمیدم خورد پهلوم به باران توسط که ای باضربه دختراش دوست حال

 کجاست؟ نحواستو اقا:گفتم پسره به وباعصبانیت برگشتم اولم حالت به میکنم ضایع

 یشمپ ی چندلحظه همین شما؟حتی یا کجاست حواسم من:گفت باعصبانیت هم پسره

 .نیود حواستون

 هرجابوده حواسش:باران.روفهمیدم منظورش باران اماباحرف گفت چی نفهمیدم اول

 .نیست تااسمون اعتمادبنفسش شما مثل حداقل

 .باشمانبودم من:پسره

 .باشمابودم من برعکس اتفاقا:باران

 جنابعالی؟ اصال:پسره
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 .شده ونمادیرم بدید روانجام وظیفتون کنید لطف. بدونید باشه الزم فکرنمیکنم:باران

 وظیفم؟:وگفت کرد نگاه باران به باتعجب پسره

 خسارتتون منتظرپرداخت وانکارکنه مقصرباشه ادم یه زشته وظیفتون بله:باران

 .هستیم

 ماون کردم نگاه باران به. بوددرحدچی شده سرخ خندیدم ریز پسره ی قیافه بادیدن

 ازموندهب دهنش باران ازپرویی پسره.نخنده میکرد سعی بودولی گرفته خندش من مثل

 نم به شمازدید که واقعا:کردوگفت نگاه بهش عصبانی العاده فوق ی بودوباقیافه

 هستید؟ طلبکارهم

 .باشیم بدهکار خواین می نکنید تعارف تروخدا نه:باران

 کردن صحبت وقت شده دیرم خیلی من هرحال به خودتون میل ندارم تعارف:پسره

 .باشماروندارم

 ولپ باشمانداریم کردن صحبت به ای عالقه ماهم شمابدهکارماطلبکار پس باشه:باران

 . نبینمتون هیچوقت امیدوارم.قلک داخل بندازید خودتون برای هم خسارت

 شدن ضایع بهت تو هنوز من ولی سوارشد باران.درمیومد داشت چشاش پسره دیگه

 شدم سوارماشین زیرخنده زدم و بیرون اومدم ازبهت باران بابوق که بودم پسره

 .روگاز وپاموگذاشتم زدم بوق پسره وبرای

 .کردی ضایعش خوب جونم باران ایول: من

 . دوستم خواهش:باران

 ندیدیاااا همیشه مثل هلووودیدی؟نگو داشتاااامثل ای قیافه عجب ولی:من

 . ندیدیــــــدم همیشه مثل:انداختوگفت باال ابروشو باران
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 خیلی خانوم اخه بیرون کنم پرت روازپنجره باران داشتم دوست لحظه اون یعنی

 شبه سطحی نگاه ویه نمیکنه نگاه دقیق پسری هیچ وبه دارند ضدپسرتشریف

 .بزاره روسرشون ومنت کنه لطف خیلی اگه اونم میندازه

 که تمیزنم همچین منم بیرون کن پرت تومنوازپنجره:گفت روخوندکه فکرم فکرکنم

 .زمین توی بری میخ عین

 .زیرخنده زد رودید تاقیافم میخ؟؟؟باران گفت؟مثل چی جاااانم شد گرد چشام

 .بخندی اب روی کووووفت:من

 . راحتم خوبه همینجا بخندم اب روی ندارم دوست:باران

 .ناراحتم من ولی. سوسکی خیلی: من

 .برنمیاد کاری ازمن شرمنده:باران

 میکردم حالیت وگرنه دانشگاهیم جلوی که حیف: من

 .نمیتونی که میدونی:باران

 یه شدنبال دویدم منم.وفرارکرد کلم پس زد محکم یکی اومدسمتم شد پیاده ازماشین

 ...بزرگ هنوز کوچولوتندتربیا:گفت وبهم عقب برگشت لحظه

 ی متوجه بودم دورترازاونا چون پسره یه خوردبه محکم که بود نشده تموم جملش

 نکههمی زیرخنده وزدم سمتشون بادورفتم رودیدم صحنه تااون نشدم پسره ی قیافه

 ردمیک نگاهش باتعجب بارانم! پسرس همون اینکه عه.شد قطع باالخندم سرمواوردم

 .اومدبیرن اومدوازبغلش خودش به یهو

 برخوردکردین شماخودتون که ازاین اینم زدبهم دوستتون که تصادف ازاون اون:پسره

 کجاست؟ حواستون بامن

 .باال مترپریدم پنج زد که یهوبادادی بودم شده الل ازترس
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 نمیکنید؟ روچراجمع حواستون باشمام:پسر

 معمول طبق هم باران. بود سانت10 فاصلشون که طوری جلوتر رفت قدم یک باران

 اشچشم زدتوی زل بگیره هم وضعیت این توی روحتی مبارکش زبون جلوی نتونست

 پریدی یهو تو میرفتم روداشتم خودم راه من ننویس بقیه پای به رو اشتباهاتت:وگفت

 .روبلندگفت هان نبایددادبزنی؟هاااان؟این سربزرگترت ندادن یادت درضمن جلوم

 نیک دقت یکم تویادندادن؟درضمن توچی؟به به:گفت باران توچشم چشم هم پسره

 .خودتی مقصر که میشی متوجه

 وقتی نیست دقت نیازبه ندیدم بزرگتری من شما تونه نشو پسرخاله:باران

 .شمامقصری

 واحتماال دیدمش تازه من که سرش پشت ی پسره که بگه چیزی پسرخواست

 .که ندارن ارزش سیاوش کن ولش:گفت دوستشه

 روداری؟ توارزشش نکنه اقاهه اهای:گفتم بودم ساکت موقع تااون که من

 .فکرکردی چی پس:پسره

 ودتخ اونوقت کنم ول میگی من ارادتوبه:گفت سیاوش اسمش فهمیدم که پسره اون

 میدی؟ ادامه

 اعتمادبنفستون.هااا درخته ازخود کرم ببین:اراد.شمافکرنمیکنم اصوالراجب من:من

 .ست باال خیلی

 .نیست که باالترازدوستتون:من

 .نمیرسه شماکه پای به بازم:سیاوش

 .مهدشون برن میخوان هام جوجه شداین دیرمون سیابیابرییم:اراد

 .بگو روکامل اسمم گفتم صددفعه دردوسیا وسیا مرگ:سیاوش
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 .سیاجونم خیال بی:گفت و باالانداخت ای شونه اراد

 ایم هماجوج اگه بعدبرید صبرکنیدجوابتونوبگیرید:گفت باران که برن بعدخواستن

 صبحاخواب خروس بده رونشنیدم قوقوتون قوقولی صدای راستی. خروسید شماهم

 .قدیم خروسای خروسم.بمونه

 السک باسیرابانی بدبختانه رفتیم کالس سمت وبادوبه ردشدیم کنارشون از بعد

 وانظباط نظم وبه گیریه سخت العاده استادفوق سیرابی میگیم بهش منوباران داشتیم

 .حساسه

 سرکالساشونو رفتن استادا ی همه بودکه این ی دهنده نشون واین بود خلوت سالن

 بفرمایید:گفت کلفتش باصدای درزدیم.شدیم مابدبخت

 چشم یه برگشت جلو کردم روشوت باران وسریع دادیم روقورت دهنمون اب منوباران

 .روداد سالممون جواب اونم کردیم سالم نیاوردم خودم روی به منم رفت من به غره

 مقداردیرکردین؟ فکرنمیکنیدیه:سیرابی

 سالم هم دیگه یکی بعدش پسراومد یه سالم استاد،صدای حرف بعدازاین

 چشامون سیاوش ارادو وبادیدن عقب اشنابودبرگشتیم کردصداشون

 دانشگاه هب شدن منتقل که هستن انتقالی دانشجوی استادفهمیدیم گردشدباصحبتای

 .اومدم خودم ،به رومیپرسید دیررسیدنشون دلیل ازشون استادکه باصدای.ما

 زدن گرفتن نامه نبودازکجاگواهی معلوم نابلدکه خانوم یه راه توی ببخشیداستاد:اراد

 .تابیایم شد دیر همین مابرای به

 حاضرنشدن وسرموقع وانضباط نظم روی من باشه بارتون واخرین اولین:استاد

 .بشینید بفرمایید.حساسم درکالس

 یرتونتاخ شماعلت:وگفت ما سمت برگشت استاد نشستن بعدازتشکرازاستادرفتن

 چیه؟
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 نکردوخواب قوقو قوقولی خروسمون:گفت خونسردوخرکنی ی باقیافه باران

 .موندیم خواب ماهم درنتیجه.موند

 .زیرخنده میکردن،زدن نگاهمون باعصبانیت دوتاکه غیرازاون به همه

 خروستون؟:استاد

 .داره هم بدی صدای چه نمیدونید تازه بله:باران

 میکنید؟ مسخره:استاد

 دوستمم پای خروسمون موندن خاطرخواب به چیه؟تازه مسخره بابااستاد نه:باران

 بشینیم؟ بریم حاالمیتونیم.دید اسیب

 .بفرمایید بله:گفت مابوداروم وپتای چرت مات استادکه

 قول دوتانره کناراون کالس ته خالی جای تنها.دوتا جزاون زیرخنده زدن همه دوباره

 چپ باران.پسرانباشم نزدیک که نشستم ها ازصندلی یکی روی تررفتم سریع من بود

 هازاینک اصال بودکه مشخص کامال ولی نشست صندلی روی کردوبااکراه نگاهم چپ

 .نم کشیدسمت رو صندلی میتونست که وتاجایی نمیاد خوشش نشسته کنارشون

 .نکن تعارف دیگ بیابغلم:من

 .ندارم تعارف مرسی نه:باران

 روی پایش دوتا فقط میشم زمین پخش االن ورشده یه صندلیم برواونورتر:من

 .زدزیرخنده و کرد وصندلیم وضعیتم و من به نگاه یه باران.زمین

 .میکردن نگامون پسراباتعجب

 .کوفت: من

 درد:باران
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 زهرمار:من

 زهرانار:باران

 ببند:من

 تو اول:باران

 .کردیم روقطع استادصحبتمون باصدای

 خبر؟ چه اونجا:استاد

 نیست خاصی خبر:من

 شماودوستان خبرسالمتی:باران

 میزنندمامتوجه حرف خانوماخیلی استاداین:ارادگفت.خندیدن باران منو جواب به همه

 .نمیشیم حرفاتون ی

 یشهم پرت حواسم باشه،منم بقیه اروم های صحبت به حواسم منم وقتی استاد:باران

 .شمابشه صحبتای تامتوجه اینجانباشه حواسش اقامیتونه این

 ستباال خیلی بنفستون اعتماد زد؟درضمن نبایدحرف سرکالس یادندادن بهتون:اراد

 .نبود وحرفاتون شما به حواسمون مااصال

 .میگید راست شماکه باشه. شما ی اندازه به نه:من

 ی اندازه به اعتمادبنفستون که شماازکجامطمئنید عه:گفت سیاوش سیایاهمون

 مانیست؟

 .مشخصه کامال:من

 قتطا اخراستاد که میکردیم بحث وباهم بودیم گرفته رونادیده واستاد ها حضوربچه

 .بیرون بفرمایید لطفا وبهادری کاظمی خانوم:وگفت نیاورد
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 .میکردند پسراداشتندبانیشخندنگاهمون

 شمام.باشیم قرارباهم بعد به ازاین که شدم خوشحال خیلی وتهرانی ملکی اقای:استاد

 نباشید خسته

 .بفرماییدبیرون

 عسری همین برای بود گرفته خندمون منوباران.بودااااا دیدنی پسرا ی قیافه یعنی

 کناردرپخش همون وباران شدم زمین اونورترپخش دوقدم من.بیرون زدیم ازکالس

 اومدن ازکالس برزخی ی پسراباقیافه.بودومیخندید روگرفته شدودلش زمین

 داشت؟ خنده:گفت باران ب اراد.بیرون

 .داشت گریه پ ن پ گفتم دلم توی

 . خیلی اوهوم:باران

 .خندیدیم که داشت البدخنده بخندیم الکی که نیستیم دیونه:من

 .اینطورفکرنمیکنم من اتفاقا:سیا

 میکنید؟ فکرهم شمااصال مگه:من

 .شمافکرمیکنید فقط پ ن پ:سیاوش

 من مادربزرگ زمان برای شده قدیمی دیگه پ ن پ. رومدباشید ذره یه:باران

 .خندیدیم اروم منوباران.بوده

 .میبینید ماروهم ی خنده:اراد

 .بخندید شماهم نیستیم بخیل ماکه باشه:باران

 رهغ چشم کردندویه مارونگاه که.زیرخنده زدیم دوباره رودربیاریم لجشون اینکه برای

 ی هقیاف ی متوجه تازه.روببندیم نیشمون دیگه کردیم سعی. رفتند برامون توپ ی
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 هب باران که ای باضربه بود زاغ سبز چشاش.  خوشگل اراد مثل ک اینم.شدم سیاوش

 هک بگم چیزبهش چهارتا تا سمتش برگشتم.بدم ادامه کارم به نتونستم زد بازوم

 هپسراک.درنیارم بازی ضایع دیگه کردم سعی منم. کرد پسرااشاره وابروبه باچشم

 دوباره منوباران.ورفتند ردشدند ازکنارمون محکم بودندباقدمای کبودشده ازحرص

 .خندیدیم

 .میگیره میادخندم یادم قیافشون.دردگرفت دلم وای:من

 .مادراوردیم که بود رودرنیاورده حرصشون اینطوری ناحاالکسی فکرکنم.منم:باران

 .نشدم متوجه من زده بارزنگ پنج مامان که بدوبیابریم اوه.اره:من

 .کاردارم کلی خونه منم که بریم.خاک:باران

 . خونمون نخیربایدبیای:من

 .کاردارم کلی خونه مبرم نه:باران

 .میشه ناراحت مامان نیای که ببندمیدونی: من

 .نیستیااا کن ول گیربدی چیزی یه به توهم میام بابا باشه:باران

 .ارانب واااای:وگفتم افتادم سیاوش های چشم یاد یکدفعه راه توی.شدیم سوارماشین

 شدی؟ زده چته؟جن:باران

 رودیدی؟ سیا چشای نخیرم:من

 اتوبهسی نرمه سیانرمه میگه ک رومیگی اهنگ اون کیه؟اهانکنه سیا؟سیادیگه:باران

 .رفت بود؟یادم چی بقیش اوووم... توبه

 .رومیگم سیاوش.نمیگم اونو خنگه نه دردگرفت دلم بگیری مرگ:من
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 چشاش حاالمگه.نکنم اشتباه کن بعدراهنمایی به ازاین خوب میگی اونو اهاااا:باران

 بود؟ چی

 بوددیدی؟ خوشگل خیلی رنگش:من

 سبزبودنه؟ کنم فکر رنگش اره:باران

 ارادرویادته؟ چشمای اره:من

 .نکردم دقت نه:باران

 نمیکنی اهنگ بادقت میکنی هم نگاه یااگه نمیکنی نگاه یااصال ببرن شورتو مرده ای:من

 .انقدرضدپسری که رفتی کی توبه نمیدونم من

 بود؟ رنگی چه حاال.نمیدونم خودمم:وگفت روباالانداخت شونش باران

 روپارک ماشین درخونمون جلوی.نبود مشخص زیادرنگش بودفکرکنم طوسی:من

 ول ودیگه زنگ روی دستشوگذاشت معمول طبق باران. شدیم پیاده وبعدش کردم

 .داخل رفتم زودترازباران.دروبازکرد مامان.نکرد

 .سالاام:من

 اومده؟ هم باران سالم:مامان

 یدی؟ازکجافهم بودنبینیش شده قائم که باران بال؟راستشوبگو ازکجافهمیدی.اره:من

 .الب نگو من به گفتم هزاردفعه بعدشم میزنه زنگ اواینجوری فقط ک ازاونجایی:مامان

 ستاره؟ کی ماه کی سالم سالاااام:باران

 ایناخوبن؟ مامان اومدی خوبی؟خوش دخترم سالم:مامان

 .دارندخدمتتون سالم خوبن شمتخوبی؟اوناهم ممنون خاله سالم:باران

 .باشند سالمت:مامان
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 امانعقدس ی واسه که تالباسی باال بدوبیابریم پرسی واحوال سالم بیخیال بابا:من

 .بدم رونشونت خریدم

 .خریدی چی ببینم بریم باشه:باران

 .اومد خوشش ازلباسم خیلی دادم رونشونش ولباسم اتاقم داخل باال رفتیم باهم

 .بازهست یکم جلوش فقط:باران

 .پیدانکردم گشتم براش کت دنبال هرچی اره:من

 بیارم؟ برات میخوای میخوره لباست به تقریبا دارم ای فیروزه کت یه من:باران

 .نمیشه زحمتت اگه اره:من

 .چیه زحمت بابا خفه:باران

 .بارووونم مرسی:من

 وکیک شربت بعدازاینکه.اورد وکیک شربت برامون مامان.جونم ستی خواهش:باران

 چیکارکنیم؟؟؟ سررفت حوصلم اااه:گفتم روخوردیم

 .پاشوقربدیم:باران

 نرسید؟ خودم ذهن چرابه ایول:من

 .اشتد تعجب میرسیدجای ذهنت به دارید تشریف گیج شماخیلی که ازاونجایی:باران

 . دار نگه بسته رو مبارکت دهن واون کن من به لطفی یه عزیزم باران:من

 .باش:باران

 .مرسی:گفتم باخنده

 .خوایش:باران
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 بعدیش اهنگ شد تموم که اهنگ.شدیم رقصیدن ومشغول کردم روروشن ضبط

 شد تموم که اهنگ دراوردیم وادا رقصیدیم بازی مسخره باکلی بود باباکرم

 .جاولوشدیم یه هرکدوممون

 .میادمیخوایدناهاربخورید بابات االن توهم 1 ساعت برم دیگه من جونم ستی:باران

 .ماهستی پیش ناهار نخیرم:من

 .میرم دردنکنه دستت نه:باران

 .مــــــــامـــــــان،مامااااان بایدبمونی نخیــر:من

 یاومدتو ؟قلبم چرادادمیزنی ؟ستایش چیشده:وگفت اتاق اومدتوی سراسیمه مامان

 .دهنم

 چیزی تویه نمیمونه بایدناهاربمونی میگم بهش هرچی میخوادبره باران مامان:من

 .بگوبهش

 .بایدبمونی ستایش میگه راست:مامان

 .خونم12:30تا گفتم مامان به اخه شده دیرهم.ممنون نه:باران

 .مامیمونی پیش ناهار که میگم میزنم زنگ جون الهام به خودم من:مامان

 ... اخه:باران

 .وکوفت اخه:من

 ... اخه میگم دارم بابا ای:باران

 .وزهرمار اخه:من

 .بزنم حرفمو بزار شو ساکت دودقیقه ستایش عه:گفت باجیغ باران

 .بگو باشه خوب: من
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 اخه:وگفت گذاشت دهنم روی دستشو باران ومرگ اخه بگم تاخواستم...  اخه:باران

 اممه وسیله تازه بیاریم بود،بایدتحقیق گفته استاد که موضوع اون راجب فرداباید

 .برداشت دهنم ازروی بعددستشو گفتم باالخره هوووف.خونس

 دستت روی میفتم االن نگفتی میشم مرگ جوون االن نگفتی الهی نمیری:من

 ...نگفتی میکنی خودکشی و میگیری بعدتوافسردگی

 .بهتره بشی مرگ جوون همون اینکه مثل نه:باران

 .تخت روی پریدم که سمتم برداشت بعدخیز

 .میزنماااا جیغ بخوره من به دستت:من

 .نچ نچ نچ شدم دوست وچلی خل چه با که من حیف:باران

 رو خرس همین بیاری بهونه میمونی ناهارپیشمون پس جوووون اخ.ایـــــش:من

 .میکنمااااا دهنت توی ازپهنا

 .کردم اشاره بود تختم روی که بزرگی خرس بعدبه

 .بیاد بزارنسیم بابا بینیم بشین:باران

 کیه؟ نسییییم:من

 .عشقمه:باران

 که هایی دارم دوست همه اون چیشد پس:وگفتم دراوردم رو کردن گریه ادای بعد

 هاااان؟ ؟ غالاام میگفتی بهم

 فحر چرابرام الکی دارم دوست توگفتم به کی من میزنیاااا حرفایی واکلثوم:باران

 درمیاری؟
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 پایین ورفتم شدم حرفم بیخیال در زنگ باصدای که بگم چیزی خواستم

 .جووونم بابایی سالم:من.دروبازکردم

 .عموجون سالم:باران

 .دیدم شمارواینجا من عجب چه جان خوبید؟باران گلم دخترای سالم:بابا

 همین ی واسه شده سنگین درسامون ذره یه شرمنده عموجون ممنون:باران

 .میشم کمترمزاحمتون

 .تو مراحمی دخترم چیه مزاحم:بابا

 .بدنیستااا بگیری منوتحویل هم ذره یه بابا:من

 حسودخانوم؟ توچطوری:وگفت باباخندید

 .فتیگر هم شیرینی ؟تازه شادی امروزخیلی شده چی راستی خوبم مرسی.باباااا عه:من

 .بهتون میگم حاال:بابا

 .بیایدناهار هاااا بچه:مامان

 .جون مامان باشه:من

 وبهر وباباهم مامان کنارهم نشستیم منوباران.کرده درست سبزی قرمه مامانم به ایول

 که چیشده نگفتی:گفت مامان که بودیم غذا خوردن درحال.رومون

 امروزانقدرخوشحالی؟

 ارانب به. انقدرخوشحاله ک امروزچیشده اخر تابفهمم کردم بابانگاه به فضول که منم

 .کرده گل فضولیش من مثل اونم دیدم کردم نگاه

 رفت اومدوبیخبرازایران پیش براش مشکلی یه که داشتم دوست یه مریم:بابا

 رویادته؟
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 .بود چیزی همچین یاامالکی مولوکی فامیلش فکرکنم یادمه اره:مامان

 بود؟ قحط فامیل:من

 .میگفتی خوب باباگفت بعدروبه.نکن مسخره ستایش عه:مامان

 .بود مَلِکی فامیلش.چیه امالکی و مولوکی خانوم:بابا

 نوم شدیم ساکت لحظه یه میزدیم وحرف رومیخوردیم غذامون داشتیم که منوباران

 متس گردشدوبرگشتم چشام دفعه یه.روکجاشنیدم فامیل این که فکرمیکردم این به

 وسرفه گلومون توی غذاپرید یهو.میکنه نگاهم داره حالت باهمین اونم ودیدم باران

 میومد اشک ازچشمم میشم خفه دیگه تادودقیقه کردم حس لحظه یه. کردیم

 .بهشون بده اب لیوان یه چیشد؟کامران بده خدامرگم:مامان

 ،بهترشدیم ذره ویه روخوردیم اب ابعدازاینکه.داد منوباران به اب لیوان یه باباسریع

 چـــــی؟ملکی؟؟؟: گفتیم باهم دفعه یک

 یک که روداشتند حسی همون فکرکنم. میکردن نگاهمون باتعجب وبابا مامان

 .داره دوتادیونه نفربادیدن

 میشناسید؟ فامیل روبااین شماکسی:بابا

 همین ی واسه هست ملکی فامیلش دانشگاهمون داخل اومده تازه پسره یه:باران

 .کردیم تعجب

 ...که نکنه:بابا

 هست؟ پسرش اون که شمامیخوایدبگید یعنی:من

 االن بود سالش5 که پسرداشت یه منوچهر میدونم من که تاجایی:بابا

 .باشه سالش30بایدحدودا
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 جبشرا که پسری شایداین بودش حامله ملیحه فکرکنم برن ازاینکه قبل ولی:مامان

 اقامنوچهر پسردوم میگن

 .باشه فامیلی تشابه وفقط باشه نفردیگه شایدمیه باشه جون وملیحه

 .شاید:بابا

 پیداکردی؟ سال25روبهداز دوستت حاالچطوری:مامان

 زنگ بهش رسولی راه توی.اومدم اداره ازکارمندای شدبایکی خراب امروزماشینم:بابا

 محمودی رو وکارش بیمارستان وبایدبره واسش اومده پیش مشکلی یه زدوگفت

 کلمش تاببینه ورفت داشت نگه وقشنگ نوساز خونه دریه جلوی محمودی.بده انجام

 بابقیه چطوری کارمندام تاببینم شدم پیاده ازماشین منم.ازچیه گازشون

 هک میشه ای هفته یه تازه گفت.دیدم رو منوچهر رفتم که خونه داخل.برخوردمیکنن

 لجهمعا وبایدبرای بدمیشه مادرش حال موقع اون اینکه ومثل ایران ازامریکابرگشتن

 که گمب نرفته تایادم مریم راستی اوه.ومیره خبرمیزاره بی که شد این امریکا ببرتش

 .کردم دعوتشون فرداشب برای

 . کردی کاری خوب:مامان

 رفتم ماتاق وبعدازتشکرازمامان،داخل کنم روگوش حرفاشون ی بقیه واینایستادم دیگه

 .اومد هم باران بعد چنددقیقه

 ؟ماداریم شانسه اینم ااه اشنادربیایم بااینا که داشتیم کم همینو باران وااای:من

 کنه؟ روتحمل پرغرور های نچسب این داره حوصله کی اره وای:باران

 اخالقش ذره ارادیه.ارادمغرورترازسیاوش.بهترازاراد بازسیاوش.ایـــش اره وااای:من

 .توهست مثل
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 این واخالق کجا من اخالق.منه شبیه اخالقش گفتی که بااون کردی غلط:باران

 .کجا اورانگوتان

 رفت ازخونمون باران6:30ساعت ونزدیک کردیم سرگرم رو تاعصرخودمون

 .نکرد قبول بدیم انجام باهم تابمونه اسرارکردم هرچقدربهش

 «باران»

 هم ایندفعه اگه باران:گفت ایفون ازپشت باجیغ مامان.گذاشتم زنگ روی دستمو

 .میکرد درستش باردهم بایدبرای میسوخت،بابات

 .دروبازکناااا میخوای نسوخت حاالکمه عه مامان:من

 به باران. میده باد منوبه زحمات ی همه اومداالن بازاین کنه خدارحم بیاتو:مامان

 رومخصوصا خونه خداتازه

 .باتو میدونم من کنی کثیفش روتمیزکردماااا اتاقت

 مترپریدم5 گوشم بغل باربداونم یهوباصدای.دیگه دروبازکن مــــــــامان اااه:من

 .باال

 .تو وصدای محل ؟کل میکنی جیغ ؟چراجیغ جغله چته:باربد

 .دروبازنمیکنه دیگه تقصیرمامانه. گوریل عمته جغله:من

 اتاق داخل من دی سی راستی.بازنمیکردم بودم اون جای منم داره حقم:باربد

 توچیکارمیکرد؟

 هست؟ چی دی سی اصال. من؟وااااا اتــــــاق دی؟توی ســـــــی:من

 .هست چی که میدم نشونت االن باشه دیگه هست چی:باربد
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 هوی که میدویدم دوراستخرداشتم. اومد دنبالم باربدم داخل ورفتم دادم دروهل سریع

 .اب توی دادوافتادم هل منو

 .بکشمت اتک کش وسوسک کش بامگس بشی سوسک الهی.میکشمت باربد:من

 نشد غرق وادای کردم رومظلوم وقیافم زدم لبخندخبیث یه.میخندید بهم هرهر باربد

 .رودراوردم

 .کن تروخداکمکم باربد:من

 .خرمیشماااا فکرنکن:باربد

 .کن باربـــدکمکم. میگم راست دارم.هستی اونکه:من

 سریع کردمنم دراز طرفم دستشوبه.سمتم اومد باشک شدو نگران باربدیکدفعه

 وفکر نداشت امادگی که اونم.خودم سمت وکشیدمش گرفتم دودستی دستشو

 .میخندیدم بهش هرهر داشتم حاالمن.اب روبکنم،افتادتوی کاری نمیکردهمچین

 .قرارداشتم نکبت.بیشعوری خیلی باران:باربد

 .باکـــی؟راستشوبگوووهاااا عه:من

 .قرارداشتم باسهیل خرابت ذهن بااون گمشوتوهم:باربد

 یاباسهیال؟بعدخندیدم قرارداشتی راستشوبگوباسهیل.عرعر که منم عه:من

 .باورمیکنه هاااا نگی مامان جلوی.مسخره میکشمت باران:باربد

 میگم؟ دروغ مگه:من

 .روشدم روبه مامان عصبانی ی باقیافه که بیرون ازاستخراومدم بعدسریع

 .میشید وضعی؟زودباشیدبریدتومریض سرو چه این:مامان
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 سرجامون مامان باجیغ که بودیم برنداشته دوقدم هنوز. ازاستخراومدبیرون باربدم

 .ایستادیم

 برین؟ میخواین خیس لباسای با:مامان

 .بیخیال.بریم نمیتونیم که ت*خ*ل مامـــــــــان:باربد

 .جاروتمیزمیکنیدااا همه خودتون بعدش ولی باشه:مامان

 .بااااشه:گفتیم باربدباهم منو

 دیگه هست باربدجونم... کار وبهترین باال هابرم نبودازپله حسش خیس لباسای بااون

 .نیست داداش که نده سواری خواهرش به که چی؟داداشی برای دارم داداش پس

 باال؟ منومیبری خواهر باربدجونم؟عزیزدل:من

 .نمیشم خرهم نمیبرمت نه داداشی عزیزدل جونم باران:باربد

 اخرش ی جمله باشنیدن ولی میره صدقم قربون داره که شدم خوشحال خیلی اول

 روی دیدم یکدفعه که باالرفتم ازدوتاپله بهش توجه وبدون ذوقم بدجورخوردتوی

 .هاااااا وظیفشه البته.الهی اخی.کرده بغلم گلم داداش دیدم برگشتم..هوام

 .داداشی مرسی:من

 .کنه مخالفت نمیادباهات دلش ادم میشی مظلوم وقتی خواهش:باربد

 پایین گذاشت منو اتاق جلوی.رفتم مظلومم ی قیافه ی صدقه قربون تودلم

 .شد پنگ پینگ توپ ی اندازه چشام پشتش یهوبادیدن رودراوردم مانتوم.ورفت

 .باربــــــــدمیکشمت نــــــه وااااااااااای:من

 .بتونی فکرنکنم:دراومدوگفت باربدازپشت ی خنده صدای
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 این ی واسه نگو سوختاااا برام دلش دیدم. کرده رنگی روهمه مانتوم پشت خدا ای

 کدفعهی فکررفتم وتوی نشستم تختم روی.روازکجاگیراورده رنگ این نمیدونم من بود

 .اومدسراغم شیطون

 بزاری؟ جواب کارشوبدون که نمیخوای جونم باران:شیطون

 .بزارم تالفی کارشوبدون درصد یک توفکرکنم جونم شیطون نه:من

 . بستی ازپشت هم منو دست که الحق افرین:شیطون

 داره دیدم پایین رفتم.نیست دیدم اتاقش سمت ورفتم بیرون اومدم یواشکی ازاتاق

 .نکرده روعوض وهنوزلباساش میکنه صحبت باتلفن

 رفتم وسریع روبرداشتم موردنیازم ی وسیله و اشپزخونه توی پریدم سریع

 توی حموم داخل رفتم سریع.خداروشکرهنوزنیومده اوووف روبازکردم دراتاقش.باال

 درشامپوروبستم بعدش ریختم روغن وتوش روبازکردم درشامپوش و اتاقش

 تاروغن پایین برم خواستم بیرون اومدم ازاتاقش سریع بعد سرجاش وگذاشتم

 ها پله میادسمت وداره گوشیشه توی سرش که اراد امابادیدن. جاش سر روبزارم

 .اتاقم توی رفتم وسریع شدم روغن بیخیال

 توی پریدم بعدش نبینه اتاقم اومدداخل تامامان کیفم داخل روگذاشتم روغن

 واشناشدن ستی ی تاخونه ازتصادف امروزفکرمیکردم های اتفاق به دوش زیر.حموم

 رحمومد باصدای.باشه اسمی تشابه یه فقط خاله قول به شایدم البته.باستی سیاوش

 .اومدم خودم به

 .چیکارمیکنی؟بیازودتربیرون حموم توی ساعته سه باران:مامان

 .حموم اومدم که هست ربع یه تازه من میگی چرادروغ مامان عه:من

 .زودتربیابیرون حاالتوهم خوب:مامان
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 .موند تموم نیمه حرفم باربد ی نرسه بهت دستم بافریاداگه...  چه حاال باشه:من

 چرادادمیزنه؟ چیشد؟این ترکید زهرم برسرم خاک وای:مامان

 .دیگه داره روهم عواقب این پسردیوونه یه داره؟داشتن پرسیدن اینم:من

 ینا نمیدونم من مثال الکی.رونشنوه خندم صدای تامامان میخندیدم اروم حاالداشتم

 .نیستم باورکنیدراضی.میدوووونمااااا فکرکنید مدیونید.چرادادکشید

 .داری رونگه بایداحترامش بزرگترازتو داداشت گفتم صددفعه بااااااراااااان:مامان

 .نمیگم چیزی دیگه اصال بابا باشه: من

 .بخوریم شام میخوایم بیابیرون زودتر میکنی کارخوبی:مامان

 .اوکی:من

 داخل رفتم روپوشیدم لباسام وبعدازاینکه بیرون اومدم ازحموم بعد ساعت یک

 .ومنتظرماهستن نشستن سینه به دست وبابا مامان دیدم اشپزخونه

 کو؟ باربدپس این باشید تروخداراحت:من

 .رسید گوشم به یباال ازطبقه باربد داد صدای موقع همون

 .بده شامپوبهم دونه یه مـــــــآمان:باربد

 چیکارداری.دادم شامپوبهت دونه یه پیش نیمساعت خبره؟همین باربدچه وااااا:مامان

 .بخریم بایدبریم شد تموم شامپونداریم دیگه درضمن میکنی؟بیابیرون

 .میکنم حالیش بیرون بیام فقط شامپومیخوام من مامان ااااه:باربد

 رومظلومکردم وقیافم سمتشون برگشتم کردم رواحساس تاچشم4 خیره نگاه یکدفعه

 چیه؟ قضیه شدی موش االن که کردی کاری یه پس:باباگفت که
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 ننروو لوس ی پریسادخترعمه)هیچی پریسا جون به. فرشتم من چیه موش بابا عه:من

 (متنفرم ازش شدت به ومن میکنه امریکازندگی که منه وسواسی

 .زیرخنده زدن ومامان بابا

 من خوردی روقسم پریساجون جون که کردی کاری یه شدم مطمئن دیگه:مامان

 .ینمیکن ولش هست، سردنیاهم اون که فروخته بهت تری هیزم چه دختر این نمیدونم

 بهم و نتروخدابیاد. نگو که هست وسواسی وازخودراضی لوس دختر یه مامان وای:من

 .بفروشه هیزمم

 ،رفتنشیت می که همیشه برخالف بعد.سمتش بابا،برگشتم باربدبه سالم باصدای

 مامان سرجای

 .نشست

 .بشین خودت نشستی؟بلندشوبروسرجای من باربدچراسرجای:مامان

 .دیگه بیخیال اینجابشینم دارم دوست میکنه؟امشب فرقی چه مامان:باربد

 اراحتن ازدستش چرا؟یکم دروغ.بشینه کنارمن نداره دوست امشب گفت غیرمستقیم

 قعتو فقط! نه.باشماااا دخترلوسی نکه.بود برخوردنکرده اینطوری باهام تاحاال شدم

 .،ندارم دارم دوستش خیلی که باربد روازجانب رفتاری چنین

 صمشخ قشنگ.زیرخنده زدم بگیرم خودمو جلوی نتونستم. کردم موهاش به نگاه یه

 هی همین برای حساسه موهاش روی باربدخیلی.کرده خالی سرش بوددوتاشامپوروروی

 .بوداااا لحظه یه فقط ولی.شدم پشیمون کردم که ازکاری لحظه

 هرچقدرنگاهش سرشام. حساسم مانتوهام به منم خوب حساسه موهاش به اون اگه

 روداد سردجوابم خیلی زدم حرف باهاش که چندباری حتی نکرد نگاهم اواصال کردم
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 بیدارم،خواب تادیروقت که همیشه بود،برخالف10 ساعت.کرد روکوفتم شام خالصه

 . باربدرونداشتم های محلی بی تحمل واقعیتش.اتاقم داخل ورفتم کردم روبهونه

 شب هرشب ومثل اتاقم تابیادداخل هرچقدرمنتظرباربدموندم.شد11:30 ساعت

 .نیومد کنه، وبوسم بگه بخیربهم

 باالخره.یانه برم پیشش داشتم شک بود روشن اتاقش برق رفتم تراس داخل

 دستگیره.نداد جواب. درزدم به دوتاتقه.رفتم بیرون وازاتاق تردیدروکنارگذاشتم

 .بود کرده دروقفل.دربازنشد ولی کشیدم درروپایین

 یدمدرازکش تختم روی.رفتم اتاقم وداخل بیارم طاقت نتونستم دیگه.بودم کرده بغض

 .فکرکردم هفته این باربدتوی رفتارهای وبه

 شوخی وباهام هست کمترپیشم.شده عوض اخالقش که هست هفته یک به نزدیک

 روازش شدنش عوض ودلیل پیشش میرم وهروقت اتاقش داخل بیشتراوقات.میکنه

 .میکنه بیرونم وبعدازاتاق میکنه میپرسم،خرم

 ازماجرای اینم.روداره برخورد همین هم وبابا بامامان بلکه بامن تنها نه البته

 بامن حدکه تااین نه دیگه ولی باشه حساس موهاش به شایدباربدخیلی.امروز

 .برد خوابم کی نفهمیدم که فکرکردم رفتاراش انقدربه.قهرکنه

 مثل داشتم دوست.روبازنکردم چشمام ولی بیدارشدم ازخواب ساعتم زنگ باصدای

 خبری ولی گذشت چنددقیقه.بیدارکنه خودش خاص های باروش منو باربد همیشه

 وفهمیدم افتادم دیشبش محلیای وکم دیروز یادماجرای یکدفعه.نشد ازش

 .کنه تابیادبیدارم باشم نبایدمنتظرش

 هیچوقت روکه کاری میکنم عذرخواهی وازش پیشش حتمامیرم امروزبعدازدانشگاه

 سریع.مرورمیکنم رو امروزم ی برنامه دارم االن من اونوقت شده دیرم اوووه.نکردم

 عتدوسا ومجبورنبودم بود اتاقم داخل خداروشکردستشویی.دستشویی داخل پریدم
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 اومدم دستشویی از زدم ومسواک روشستم وصورتم دست بعدازاینکه.پایین برم

 .روبازکردم ودرش رفتم کمدم وبادوسمت بیرون

 چشاموبستم همین ی واسه سرم رو اواربشن لباسام همیشه مثل انتظارداشتم

 روبازکردم چشام نیست خبری دیدم گذشت دقیقه یک.گذاشتم سرم روی ودستامو

 ای سرمه مانتوی یه سریع.کارمامانه حتما.شد تا چهار چشام کمدمرتبم وبادیدن

 روسرم مشکیم ومقنعه پوشیدم روباشلوارلی دارم دوسش خیلی منم که شیک

 با که هاسرخوردم نرده ازروی روبازکردم گرفتم،دراتاق دوش باادکلن بعدازاینکه.کردم

 .بشم زمین وپخش بدم روازدست بودتعادلم نزدیک مامان فریاد

 .میمیری میوفتی نکرده خدایی وقت سرنخوردیه نرده ازروی گفتم صددفعه:مامان

 .دررفتم بعدبادوسمت.تاکارمن هست مردن شمابیشتراحتمال واالبافریادهای:من

 .بخور بیاصبحانه کجا:مامان

 .شده دیرم نه:من

 دروبازکردم همینکه.در سمت ودویدم روبرداشتم خوشگلم3مزدا سوییچ بعدباعجله

 .باربد به خوردم محکم

 خوبی؟ سالم اخ:من

 شده دیرم دیگه اونور برو سالم:باربد

 شورش داشت دیگه شد جمع چشمام داخل اشک.داخل ورفت داداونور هل منو بعد

 هشب.کردم حرکت ستی ی خونه سمت و شدم سوارماشینم گرفته باحالی.رودرمیاورد

 ذره یه.ایستادم خونشون جلوی. دنبالش میرم خودم نیاره ماشین بودم گفته

 کنارماز پیرمرد یه موقع همون بوق روی دستموگذاشتم.نیومد تابیادولی منتظرموندم

 .اسمون چسبیدبه ماشین بوق باصدای ردشدو
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 رو امروزی جوونای خدااخروعاقبت:وگفت رفت بهم غره چشم ویه سمتم برگشت

 .دادورفت تکون تاسف ی نشونه بعدسرشوبه. کنه بخیر

 تاحاال ازدیشب بده خداخیرش.زیرخنده دورشدزدم ازماشین چندقدم بعدازاینکه

 .کردم حرکت و اوردن تشریف خانوم باالخره.بودم نخندیده

 ««ستی»»

 .خوبی؟ گلم دوست سالاام:من

 توچطوری؟ بدنیستم ممنون.خلم دوست سالم:باران

 .عااالی:من

 .خداروشکر:باران

 چیشده؟چراحال:کردموگتم روکم ضبط صدای.فکربود بدجورتوی.کردم نگاه باران به

 .نیستی شادوشنگول همیشه نداری؟مثل

 .هیچی:کشیدوگفت اه یه باران

 میکشی؟ اه خاطرهیچی به:من

 .قهره باهام که االنم تازه.شده باربدعوض اخالق میکنم حس:باران

 .قهرنمیکردید باهم هیچوقت شمادوتاکه.میکینی چی؟قهره؟شوخی:گفتم باتعجب

 .قهرکرده چی وبرای شده چش نمیدونم منم میشه باورت:باران

 .وقهرکرده شده ناراحت ازدستت خیلی که کردی حتماکاری:من

 .دردگرفت دلم خندیدم کردازبس تعریف روبرام دیشب جریان باران

 .بخندی هرهر که نکردم تعریف برات کوفت:باران

 .میمونید ومت پت عین.باحالید شمادوتاخیلی اخه:من
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 اخه کردم تعجب خیلی منم.نگفت چیزی زدودیگه لبخندکوچیک یه فقط باران

 داره دوستش العاده فوق که باخواهرش باشه حساس موهاش به باربدهرچقدرم

 . ردهک خالی روسرباران نااحتیش بوده ناراحت دیگه موضوع سریه احتماال.قهرنمیکنه

 وقتی میدونستم چون شدم شوخی وبیخیال شدم دپرس باران حال بادیدن منم

 وگرنه میشه چی نگم بهتره دیگه نداره عصابم ووقتی نداره عصابم نداره حوصله

 همتون

 پیاده نازماشی همینکه کرد پارک ماشینو.بشید بستری تیمارستان تاچهارروزبایدداخل

 .کرد ماپارک اومدوبقل باسرعت رنگ طوسی و ام بی یه کرد دراروقفل وباران شدیم

 کرد؟ روپارک ماشین چطوری دیدی دیونس طرف:من

 حرفش به.هست تیمارستانی گذشته ازدیونه کارش دیدم من که واالاینی:باران

 .اینابودن پس.شدند پیاده ازماشین وسیاوش اراد.خندیدم

 اربرایب پنج که اونایی بعضیارومیبینم،به فرمون دست وقتی نمیدونی ستی:باران

 .ااونابودب غیرمستقیم خندیدم منم خندید بعدش.میشم امیدوار میرن گواهینامه گرفتن

 گرفتن باربرای پنج که اونایی به ورانندگیش خودش بادیدن ادم که خوبه:اراد

 .امیدوارباشه میرن گواهینامه

 و من به بعدروکرد.اوناامیدوارمیشم به بقیه افتضاح رانندگی بادیدن اصوال:باران

 .بدباشه جام هم دفعه این ندارم دوست بریم بیا:گفت

 اناونانی که دعامیکردم.بود خالی کنارمن دوتاصندلی.نشستیم و اخررفتیم ردیف

 السک وچندش لوس شدودوتاازدخترای براورده یامتاسفانه خوشبختانه.اینجابشینن

 اومدن هم بعدارادوسیاوش دودقیقه.نشستن متنفریم،کنارم ازشون باران منو که

 به.دشدن ساکت همه استاد بااومدن.بودیم دقیقاماپشتشون.مانشستن جلوی وردیف

 خدا بنده نمیومد استادخوشش ازاین بوداصال توهم اخماش.کردم نگاه باران
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 باران که داد پیشنهاددوستی باران به هم ای چنددفعه.بود هیز زیادی یکم بدنبودفقط

 چندش لبخند یه رسید که باران به وغیاب حضور موقع.ذوقش نکردوخوردتوی قبول

 خانوم؟ باران:گفت و زد اور

 .صداکنه اسم به منو کسی غیرازاشناهام ندارم دوست. هستم بهادری استاد:باران

 .نیاورد خودش روی به ولی برخورده بهش بودکه معلوم

 .اشنامیشیم ماهم وقتش به... ایشا:استاد

 پیش احتماال وشما بهشتم داخل من جداست راهمون دنیاهم اون چون فکرنکنم:باران

 .مانمیستی

 هست؟ دنیا این دنیاوقتی اون حاالچرا:استاد

 .نمیوفته اتفاقی همچین تازندم اینکه برای:باران

 .کردی سوسکش بارووونم داری ایول:من

 .بود سوسک:باران

 بفرمایید ندارید یا دارید ای خنده خانومااگه:استاد.زیرخنده زدیم هردوتامون بعدش

 .بیرون

 یوقت شده استاد چطوری این نمیدونم شدیدترشدمن خندمون بندیش جمله بااین

 .بگه رودرست کوتاه ی جمله یه نمیتونه

 انمارومیخو راحتی استاد عزیزم:گفت که کردم نگاهش باتعجب.بلندشد ازجاش باران

 .نشکن دلشو بلندشوبریم

 ودنبال بلندشدم باخنده منم.بودند،خندیدین ساکت موقع تااون که کالس ی همه

 کردن بابیرون:گفت باران ردمیشدیم استاد ازجلوی داشتیم وقتی.رفتم باران

 .هااااا بشه کم حرصتون ازشدت مافکرنکنم
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 ماش حریف منکه.شدم پشیمون بشینید بفرماییدسرجاتون بهادری خانوم:استاد

 .اییدبشینیدبفرم نمیشم ودوستتون

 .میشینیم میریم نشکنه دلتون اینکه خاطر به استادایندفعه چشم:من

 وسیاوش اراد.داد تکون برامون تاسف ی نشونه استادسرشوبه خندیدند همه دوباره

 ماداریم دیدن اماوقتی میخندید داشت چشماشون میکردن نگاهمون باتعجب

. امین.بده خداشفاشون. برگردوندند رو روشون و کردند اخم میکنیم نگاهشون

 .(بگید امین دلتون توی شماهم)

 صندلیمون ازروی چی عین باران منو گفت نباشید خسته استاد اینکه محض به

 شده چیزی خانوم باران:استادگفت روبازمیکردکه درکالس داشت باران پاشدیم

 .همیشه بودیدبرعکس ساکت امروزخیلی

 اینطوریه ساکتش این اوه:گفت سیاوش به بود اونورترازماایستاده دوقدم که اراد

 .دیگه میشه چی کنه بخوادشلوغ

 .نمیدونم منم واال:سیاوش

 که حضورتون به عرضم نیست مهم حاال رفت رویادم فامیلتون... اقای... اقای:باران

 .میگن درخت به این

 دست شمام درضمن.تهرانی اراد.هستم الزایمرگرفتید؟تهرانی ازاالن نچ نچ نچ:اراد

 ندارید ازدرخت کمی

 .خودپندارد خویش رابه کافرهمه:کردوگفت نگاهش باحرص باران

 ها غریبه ی ازعهده باشه مشکلی هم اگه.هستم بهادری:وگفت استادکرد بعدروبه

 .ممنون برنمیاد
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 باکلیو استاد کردندورفتندپیش نازک چشم چندتاازدختراپشت.زدبیرون کالس بعداز

 باعجله.روداد جوابشون باز بانیش دندواستادهمپرسی سوال ازش بازی نازولوس

 .باران سمت ورفتم بیرون زدم ازکالس

 .وت جون به سوخت نفسم برسم بهت تامنم صبرکنی دودقیقه میمیری هوووف:من

 .نکبت نکبت نکبت سوسک بیشعور خودت جون به:باران

 گیرکرد؟ نوارت باز:من

 .بروبابا:باران

 . پوسید دلم بابا لبخندبزن یه روببرن شورت مرده باران ااااه:من

 .بازبود نیشم ساعت کل منکه کنن توسرکورت خاک وااا:باران

 تواالن که بشه باربدچی این نگم الهی.باش همیشه مثل که اینه منظورم نه:من

 .دپرسی اینجوری

 نزدیااا زدی باربدحرف راجب اووووی:باران

 .عشقته فکرمیکنه ندونه یکی االن.توهم حاال خوب:من

 تونمنمی.باربدم نگران خیلی خدایی ولی.باربدعشقمه فکرنمیکنن هم اشتباه:باران

 .کنم رفتاراشودرک

 کنی؟ چیکار میخوای حاال:من

 .میکنم عذرخواهی وازش دفترش میرم.نکردم تاحاال روکه کاری:باران

 جوردرنمیاد باهم خواهی؟اصال ومعذرت میکنی؟تو شوخی!نــــه:من

 .دارنااا رودوست پسرشون دوست بعضیاچقدر:اراد.شنیدم رونزدیکم اراد صدای

 .باشه عاشقش هم پسر بعیدمیدونم ولی شانس خدابده اره:سیاوش
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 هنوزنمیدونن که رسوندن؟درحالی قدوهیکل فقط چرابعضیا نمیدونم من باران:من

 دوست خودشون که اینه اون تراز وجالبت نیست کارخوبی ایستادن فالگوش

 .خودشونن مثل همه فکرمیکنن اونوقت و دختردارن

 .بفهمن اینو کاش فقط نیستند خودشون مثل که همه واال اره:باران

 .امشب ی واسه کارداریم کلی که بیابریم:من

 خبره؟ چه امشب مگه:باران

 .ملکی اقای بابام دوست. دیگه داریم مهمونی:من

 .اهاااا:باران

 .هست مراسم شنبه پنج اخه بدی؟ بهم روتابعدازظهر کت اون میتونی راستی:من

 حاال برات میارم اره.بشن خوشبخت... ایشا.قرمیدی فرداکلی پس خوب چه عه:باران

 .داداشم خان کشی منت بایدبرم بدوسوارشوکه

 نه؟ نکردی تاحاال که کاری انجام سخته خیلی اخی:من

 طوسی و ام بی یه یکدفعه.شد خارج ازدانشگاه باسرعت باران.خیلی اوهوم:باران

 .میزد بهشون نمیکرد ترمز باران اگه.اومدجلوش باسرعت

 .جلومون پریدن چی عین کن رونگاه خودشون ایرادمیگیرن من ازرانندگی:من

 چی؟ عین:وگفت گذاشت بوق روی دستشو باران

 .دیگه چی عین:من

 .دیگه گاو عین بگو باش تروخداراحت:باران

 .شد پیاده ازماشینش اراد باران اوه.روگفتم محترمانش من. گاو عین حاال خوب:من

 نداشت؟ سوناتا این مگه.دیدمش اره:باران
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 .دیگه کرده حتماعوض چمیدونم:من

 بفرمایید؟:گفت دادو روپایین شیشه باران.زد پنجره به ودوتاتقه ما سمت اومد اراد

 گذاشتی؟ بوق روی چرادستتو بگی میشه:اراد

 .وبرنداری بزاری یابوق زنگ روی دستتو داری توعادت فکرکنم کال:من

 بعددوباره.بود خودمون شوی خفه همون مفهومش که انداخت بهم نگاهی یه باران

 انندگیبار یکی وقتی.باشه مشکلی فکرنمیکنم.خودمه بوق:ارادوگفت روشوکردسمت

 .دیگه بزنی بوق بایدبراش بیادجلوت بدش

 .هست کامیون بوق شبیه صداش که بوقی نه:اراد

 شما فتر یادم که ببخشید میکنید؟اخ یکی خودتون ماروباماشین ماشین شمابوق:من

 .بدید نسبت بقیه روبه خودتون کارهای دارید عادت ودوستتون

 .نره یادتون کنیددیگه سعی.میکنم خواهش:اراد

 .پروهستش چقدراین.رودراوردم بعداداش.بیشوووول ی پسره:من.رفت بعدش

 .هستم جاتون به من برید زکی گفته ماهم به این اره:باران

 شه؟با ملکی پسراقای ممکن سیاوش بنظرت باران راستی.بیابریم خی خی بی:من

 .نباشه اون شاید ولی یکیه که فامیالشون نمیدونم:باران

 راستی ممنون:من.ایستاد درخونمون جلوی.نشد زده بینمون خاصی حرف دیگه

 .نره بعدازظهریادت

 .فعال باشه:باران

 جلهع خیلی اینکه مثل.دادورفت گاز وسریع روبدم خداحاقظیش جواب بیشعورنذاشت

 . ادهافت ترازخودش وچل خل داداش یه گیر که باران بیچاره.کنه اشتی باربد تابا داشت
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 ««باران»»

 یه جلوی سریع.ندادم روبهش خداحافظی وفرصت گازگذاشتم روی پامو باعجله

 روش هک گفتم فروشنده به گرفتم خوشگل رزقرمز گل دسته یه.ایستادم گلفروشی

 ردخت این میگه میکردواالن نگاهم باتعجب مرد.وچلم خل داداش به تقدیم بنویسه

 .وچل خل داداشم دیگه میگم راست چیکارکنم؟منم.خوب بگه.دیوونس

 گرفتم وبامزه خوشگل کادوی یه.تر پایین چهارتامغازه رفتم بعدش کردم حساب

 بودمنم خونده معماری داشت خوشگل شرکت یه داداشم.رفتم شرکتش وسمت

 .نذاشت کثافت ستی این ولی معماری برم داشتم دوست

 هازشماچ نیست پنهون ازخداکه.کرد نگام بانگرانی بیچاره کردم سالم نگهبان به

 نجاای میام بعدهردفعه به ازاون که کردم درست شری یه دودفعه.ابکش سابقم پنهون

 باربد بیچاره.روزدم 16 ای وطبقه اسانسوررفتم بادوسمت.داره خدااسترس بنده

 اون همیرس جنازش نکرده بره،خدایی باپله بخواد بشه خراب که اسانسورشون فکرکنم

 بیشترداشتم هاااا نه زمزمه البته.ایستاد16 طبقه که میکردم اسانسورزمزمه بااهنگ.باال

 باکلی همرو صورتی پلنگ فکرکردین چی پس بعلللله.رومیخوندم صورتی پلنگ اهنگ

 به مدت یه.دروبازکرد رمضون مش.روزدم زنگشون.این به برسه چه میخونم زحمت

 چه رمضون صفرو خوب.میخورد حرص چقدربیچاره صفرمیگفتم مش بدبخت این

 .دیگ هستند ماه اسم دوتاشون هر داره فرقی

 .بازکردم بعدنیشموبراش رمضون مش چیزه عه صفر مش سالم:من

 نزدیک کن ترک روهم زدنت زنگ عادت این.نریز بیاتودخترنمک:رمضون مش

 .کنم بودسکته

 .شکرمیریزم باشه:من
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 فتحری داداشت فقط که الحق:دادوگفت تکون تاسف ی نشونه سرشوبه رمضون مش

 .دارم شک اونم راجب البته میشه

 بدم نازی وناز لوس ی دختره بعدپریساازاین واااای.رفتم منشی پیش و خندیدم

 داره هی.صفر سلیقش منشی انتخاب توی داره سلیقه هرچیزی باربدتوی اه.میاد

 نه.نمیده محلش اصال میادباربدم خوشم میکنه باربدنزدیک خودشوبه

 .بده تروخدابیادومحلم

 هست؟ برادرم سلیمی خانوم سالم:من

  نخیرنیستند:سلیمی

 ازاتاقش هست هم همکارش که باربد صمیمی دوست سهیل موقع همون

 .سهیل سمت ورفتم چغندراومدم سلیمی این برای چشم پشت یه.اومدبیرون

 خوبی؟.اقا سهیل سالم:من

 .هااااا پیدایی اجی؟کم توچطوری مرسی خانوم باران به به:سهیل

 .ومخشیم درس درگیر:من

 .کوچولو اخی:سهیل

 باربدهست؟.کوچولوعمته:من

 .بیام تامن باش فعال کاردارم بیرون بایدبرم من اره:سهیل

 این هک باربد اتاق سمت رفتم.ازسهیل وبعدازخداحافظی میشه چی ببینم حاال باشه:من

 .دارند مهمون باربدجون جان باران:گفت(سلیمی همون)چغندر

 بهادری اقای منظورتون:گفتم ن؟بااخم م جاااااااانم؟؟؟؟بارررربدجووون؟؟؟ن

 هستند؟ دوستاش.دیگه
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 ومار.حرفشوبگه ی ادامه ندادم فرصت.هستند دوستاش بله: کردوگفت اخم سلیمی

 یدهد تازه که مرد بایه باربدداشت.سالااااام بلندگفتم.داخل ورفتم درزدم روی بادستم

 دودادز سرم یهوباربدباعصبانیت.کرد روقطع حرفش من باورود میزد،که حرف بودمش

 .واردنشو اجازه بدون گفتم صددفعه:گفت

 به وجهیت ولی داخل ونبایدبیان دارید شمامهمون که گفتم بهشون منم اقا بله:سلیمی

 .نکرد حرفم

 هرواضاف نمیخوادپیازداغش شمام:باربد.بودم کرده بغض شد تموم گرون برام خیلی

 . اومدید اجازه بدون شمام خود کنید

 رف اتاق و بااجازه ببخشید:گفت وحرص باناراحتی خوردتوپرش بدجور چغندرکه

 .بیرون

 .دربزن اول تو بیای میخوای گفتم هزاردفعه باران:باربد

 ...درزدم منکه:من

 .رونشنیدی من ازطرف ورود ی اجازه ولی درزدی:باربد

 گذاشتم میز روی رو گل دسته و کادو بود شده جمع چشام توی اشک که درحالی من

 ینا توی نبودی اینجوری توکه.بزنی داد سرم نداری حق ولی درست داداشمی:وگفتم

 .شدی عوض نیستی ثابق باربد شده؟دیگه چت هفته یک

 .نشدم عوض من نه:باربد

 .میزنیم حرف باهم موضوع اون راجب بعدا...انشا دیگه برم من باربدجان:دوستش

 .کرد درراهنماییش بعدتاجلوی باشه:باربد
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 خواهی...  معذرت ازت که...که میخواستم من راستش... من... من باربد:من

 ورنگیر مانتوم توهم بودی مقصر توهم کن قبول ولی شبم کاراون مخصوصابابت.کنم

 .ریختن هام گونه روی بود شده جمع چشام توی که اشکام. کردی

 جلوم که اینی نه میخوام خودمو داداش من رومیخوام باربدقبلی من:من

 سوچو بعدبلندشدم دودقیقه کردم گریه و نشستم اتاقش توی مبل بعدروی.ایستاده

 روکه ماشینم

 وکشیدسمت دستموگرفت که برم خواستم روبرداشتم بودم گذاشته میزش روی

 .بغلش توی شدبیوفتم باعث.خودش

 رو خواهرگلم اشک که خدامنونبخشه کردم تغییر خیلی من میگی راست:باربد

 رفتیم وازاتاق میزبرداشت روازروی گل کادودسته جداکردو بعدمنوازخودش.دراوردم

 .مااومدسمتمون بادیدن که خودش اتاق سمت میرفت داشت سهیل. بیرون

 کردی؟ چیشده؟گریه باران وای:سهیل

 .نشده هیچی:من

 کردی؟ باربداذیتش:سهیل

 .اره متاسفانه:باربد

 .میکنیااا رواذیت خواهرم باشه باراخرت تو کردی غلط:گفت جدی کردو اخم سهیل

 سهیل.مکن اذیتش کنم غلط دیگه.شدیااا عصبانی توبیشترازباران اینکه مثل:باربد

 .کاراباشه به حواست بیرون میریم ماداریم

 .بگذره خوش داداش باشه:سهیل

 سوارشد اوهم.شدم باربد ی سوارسانتافه باسهیل بعدازخداحافظی
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 روپارک ماشین.داشتم رودوست پارک اون خیلی من)...( .پارک سمت کرد وحرکت

 . نشستیم نیمکت یه روی.ودراروبست روبرداشت گل ودسته کادو کردو

 باربد؟:من

 جونم؟:باربد

 چیشده؟ مدت این بگی من به نمیخوای:من

 دوستم جدیدم دوست با بیرون بودیم رفته ها بچه با:گفت و کشید آه باربدیه

 .کوه بود آورده هم رو خالش دختر و پسرخالش

 کوه؟؟؟ نبردی رو من که واقعا یعنی:من

 گاهتن پاک چشم با که میدونی نیای گفتم نیما خاطر به نپر حرفم وسط جغله:باربد

 و یدخند باربد که شدم سرخ خجالت از من.بیایی نداشتم دوست همین واسه نمیکنه

 . کشید لپمو

 و افاده پر دخترای اون از همشون بودن آورده رو دختراشون دوست ها بچه:باربد

 من شپی نگاهشون بازم ولی داشتن پسر دوست اینکه با همشون پریسا عین مامانی

 بهبود خالش پسر و داداشش پیش فقط نگاهش داشت فرق باهاشون آدرینا ولی بود

 ! من به حتی نمیکرد نگاه ای دیگه هیچکس

 بهش حسی یه که کردم حس اول همون تکم ها بچه پیش خوشکلی توی که منی

 نگاه دختری هیچ به که مغرور پسر یه من؟باربد گفتم خودم پیش خب ولی دارم

 هشب نسبت حسی یه یا بیاد خوشش دختر یک از دیدار یک در میتونه چطور نمیکنه

 همه یمان نگاه یه با بود قوی کنم فکرشو که اونی از بیشتر حس این ولی باشه؟ داشته

 شد دعوام باهاش هم دفعه یه حتی میگرفت خشم وجودمو

 و فیدس صورت با دختری میکردن دنبال اونو نگاهشون با ها خیلی بود خوشگلی دختر

 بینی پرو لبای با هست رنگی چه که نبود معلوم دقیق طور به که طوسی چشمای
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 اصال نبود بیرون موهاش میکرد رعایت حجابشو ولی بود پوش خوش.تراش خوش

 تلخش و شیرین های اتفاق تموم با روز اون.مثبت ویژگی یه بود شده اینا ی همه

 اون شپی چیزی یه انگار بود شده خورد اعصابم بودم کالفه خونه رسیدم وقتی گذشت

 جلوی میومد همش چشماش مخصوصا میکرد کالفم همش که بودم گذاشته جا دختر

 .داشت خاصی گیرایی چشاش اصال.چشمام

 مبود ندیده حال به تا که داداشش با همراه شرکت اومد دوستم اینکه تا گذشت روز4

 با ینپای رفتیم وقتی کردم قبول منم خواستن کمک شمال توی ویال یه ساخت تو ازم

 دیدن رو ما تا شد جوری یه دلم بود نشسته برادرش با که ماشین آدریناتوی دیدن

 اونم بودم چشماش محو چشماش تو شدم خیره ناخودآگاه که کردن سالم اومدن

 و ازدوستم کشیدم خجالت اومدیم خودمون به برادرش سرفه با که میکرد نگام داشت

 ولی شدم ماشین سوار و کردم خدافظی ازشون نبود خودم دست ولی خالش پسر

 ردممیک فکر آدرینا به همش گوشه یه زدم کنم رانندگی نمیتونم وضع این با دیدم

 نگاه گوشیم به شبه 11:30ساعت دیدم اومدم خودم به تا نبودم هم زمان گذر متوجه

 یادته؟ داشتم خونه و بابا و مامان تو طرف از پاسخ بی تماس کلی دیدم کردم

 ندی و تلفن جواب نداشت سابقه بودیم نگران همه آره:گفتم دادمو تکون سرمو من

 نگز سهیل به بودیم نگران خیلی همه میزدی زنگ بعدش دقیقه چند نمیدادی هم اگه

 تو اومدی وقتی اومد ماشینت صدای 12:30 نزدیک بودی رفته 6 ساعت گفت که زدم

 از منکرد باور من ولی کردی بهونه کارو شدیم رو روبه ات حوصله بی و کالفه قیافه با

 تاتاق تو همش واقع در میرفتی تفریح کمتر ها بچه با بیرون میومدی کمتر روز اون

 ...که دیشب رفتار ومخصوصا میکرد نگران مارو واین بودی

 گلم آبجی میخوام معذرت:وگفت کرد س*و*ب لپمو و تر نزدیک اومد که ندادم ادامه

 پیشش رفتم دیدمش که روزی آخرین دیدمش دیگه دفعه چند دیدار اون از بعد...

 بولق ندارم بدی قصد دید بعد ولی کرد مخالفت اون بزنم حرف باهاتون میخوام گفتم

 هن جواب با که کردم خواستگاری آخرش ودر گفتم بهش عالقم از مکافات کلی با کرد
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 ور نه جواب شنیدن تحمل نبود خودم دست اصال حالم شدم ناراحت خیلی شدم مواجه

 کردم خالی تو سر هامو دلی و دق تموم کردی کارو اون تو که فرداش نداشتم ازش

 میبخشی؟ منو امروزم رفتار هم و قبلم رفتار بابت هم ام شرمنده واقعا من

 .باشه شهربازی ببری منو و نشه تکرار اگه:من

 هستم هم شما مخلص من:باربد

 گرفتی؟ یاد کی از جااانم؟اینو:گفت و شد گرد چشاش باربد.داداشم چاکرم:من

 (کوچکتره ازم سال یک که هست عموم پسر متین.)متین از:من

 .نیارم گیرش اگه:باربد

 کنی؟؟؟؟ باز رو کادوت نمیخوای:من

 زدیکن که نه گفتم بلند که کنه باز رو جعبه در خواست کرد روباز کادو.اتفاقا چرا:باربد

 ؟چیمیزنی داد چته؟چرا:وگفت کرد نگام و برگشت پایین شه پرت دستش از کادو بود

 نه؟؟؟؟

 هم بیثخ لبخند یه.میده کیف بیشتر اینجوری کنی باز بعد جلو ببری سرتو باید:من

 ازب رو جعبه در هیجانم و خونسردی بادیدن اما انداخت شک به و باربد که بود لبم روی

 ریدپ بود توش که دلقکی و زمین افتادن همه ها رنگی کاغذ شد باز جعبه که همین.کرد

 .آخی بود شده قرمز بینیش. هوا بره ودادش بخوره باربد بینی به شد باعث و باال

 .میخندیم فقط من.میکردم اطمینان کولت و کج لبخند اون به نباید:باربد

 درد مرگ کوفت:باربد

 .بازی شهر بریم پاشو حاال جونت تو زهرمار:من

 طالعا که این از بعد. نشن نگران نیستیم هم شام بدم اطالع مامانشون به بذار:باربد

 نه وااای:گفتم بلند افتادم ستی کت یاد داد
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 شده؟؟؟ چی:باربد

 .ببرم براش رو کتم دادم قول ستی به:من

 بیرون؟ نمیریم شام پس:باربد

 ستی پیش باید 7 قبل تا که شهربازی بریم بیا فعال 5 تازه شام کوتا نمیدونم: من

 باشم

 .هیجان سوی به پیش باشه:باربد

  .رفتیم شهرباز سمت سرعت با و کردم زیاد و ضبط شدیم ماشین سوار.هورااااا:من

 رو ها بستی همرد که بودم وایستاده بگیرم بستنی رفتم منم بگیره ترن بلیط رفت باربد

 خرآ میکرد کمتر هی اون ولی کردم بیشتر رو ام فاصله کنارم اومد پسره یه که بده

 کنید رعایت رو فاصله اونورتر برید لطفا آقا:گفتم نیاوردمو طاقت

 دارن آرزو بگیرم؟همه فاصله تو مثل خوشگلی آدم از نیست جیگر؟حیف چرا:پسره

 .باشن من جای

 کننمی نگاش حسرت با دارن دوستاش دیدم که انداختم اطرافم به خبیث نگاه یه من

 حسرت هک میکنم کاری دیگه دقیقه چند تا البته:گفتم خبیث لبخند همون با برگشتم

 یه

 هل ور دستش تو آبمیوه که میکرد نگام خنگی با و متعجب پسره.بخورن رو دیگه چیز

 .اومد هم باربد موقع همون صورتش رو ریخت که دادم

 ولپ میخندید که حالی در خنده زیر زد پسره دیدن با... رفتی ساعته سه کجایی:باربد

 خنده با شدیم خارج مغازه از و گرفت رو دستم کرد حساب هم رو بستنی

 کردی؟ چیکارش:گفت

 .گفتم رو خالصه و بود کرده درازتر گلیمش از پاشو:من
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 .هاااااا سالشه 27 که انگار نه انگار بود زمین پخش دیگه باربد

 .خلن اینا میگن مردم االن زشته باربد:من

 میگن؟ دروغ مگه:باربد

 . آره من راجب:من

 بابا؟ نه:باربد

 میشه آب داره هامون بستنی شیم سوار ترن برین بیا بابا آره:من

 .عشقه رو قیفی بستنی و ترن:باربد

 .عشقه نکنه نگاه چپ چپ منم خواهر البته:گفت که کردم نگاش چپ چپ

 رو ها ستنیب گفت مسئولش که بشیم ترن سوار رفتیم خوردم بستنی از یکمی خندیدم

 .شدیم سوارترن شد پرت حواسش که همین اما شیم سوار بعد بخوریم

 باال هی هم بستنی میشد پایین و باال ترن.داشتااااا عالمی هم ترن توی خوردن بستنی

 .لباسامون رو بریزه بود نزدیک دفعه چند میرفت پایین و

 شد کم سرعتش که بود آخر لحظه گرفت درد گلومون که کردیم داد و جیغ ابنقدر

 رو تریخ و افتاد دستم از بستنی یکدفعه رفت پایین سمت به سرعت با یهو بعدش

. تادهاف سرش روی بستنیم ریختم روش آبمیوه همونیکه دیدم برگشتم نفر یه سر

 فتهگر خندش من خنده از که حالی در گیجی با باربد اومد در اشکم که خندیدم اینقدر

 ددی رو پسره که همین دادم نشونش رو پسره و کردم خم سرمو که میکرد نگام بود

 شد منفجر

 آخرم یمنداشت توانشو باربد نه و من نه ولی بود شده تموم زمانش میشدیم پیاده باید.

 هب داشت که دیدم دور از رو پسره واااای. بیرون کرد پرتمون عصبانیت با مسئولش

 خندمون رو کنترلی اصال میداد فحش کرده کارو این که کسی اون بانیه و باعث
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 یرمونگ کفن دیدی کرد این که نفرینایی با:گفت خندش وسط زور به باربد نداشتیم

 .بیادخیلیه

 .الهی نمیری گرفت درد دلم وای آره:من

 . بمونیم زنده این نفرینای با دارم شک:باربد

 مهمون شد دیر باربد واااای: گفتم باربد به که بود شده 6:48 ساعت.واقعا آره:من

 .نیومدن تامهموناشون بهش بدم زودتر باید زشته دارن

 میرسونمت نباشه غمت:باربد

 میخوام دارم کالس چی؟؟فردا ماشینم پس:من

 .میارم واست بعدا من برو ستی با:باربد

 .شده خراب ستی ماشین نه:من

 .میارم واست خودم برگشتنی ببرمن منو ماشین میخوای خوب:باربد

 .باشه:من

 .هاا کنی رانندگی آدم عین فقط:باربد

 !باربد عه:من

 میاد یبرگشتن گفت و کرد پیاده خونشون بعدمنوجلوی دقیقه پنج.جغله ساکت:باربد

 .رفت بعدش دنبالم

 «ستایش»

 راه هزار دلم منتظرشم حاال تا ظهر از بعد کجاست؟از دختره این نیست معلوم واای

 توق یه میترسم اما بزنم زنگ خونشون به میخوام نمیده جواب که گوشیشم رفت

 . بشن نگران باباش مامان
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 خوبه؟ سس این مزه ببین بیا ستایش:مامان

 .کمه فلفلش یکم فقط آره:من

 .شد خوب دیگه کنم فکر: گفت و کرد اضافه فلفل یکم مامان

 گزن که آدم مثل دیگه درجریانید آخه بارانه فهمیدم شد راجت خبالم در زنگ باصدای

 حیاط ینب مسافت بود معلوم تو اومد بعد دقیقه پنج کردم باز درو رفتم بدو بدو.نمیزنه

 میشد باز در وقتی داشت هم خوشگل استخر یه بود بزرگ ما حیاط.دویده رو خونه تا

 .سالن در تا بود فرش سنگ

 .بودیم بیرون باباربد کردم دیر ببخش:گفت که کردم باز براش رو سالن در

 من بدون شما اونوقت بودم منتظرت االن تا 4:30از وببرن شورت مرده ای سالم:من

 حال؟؟؟؟ و عشق رفتین

 با یاحوالپرس و سالم از بعد شد؟ چی کنم تعریف برات بریم بیا هم تو حاال خوب:باران

 . اتاق تو رفتیم مامان

 آوردی؟ رو کت راستی:من

 .بیاره میزنم زنگ باربد به بزاراالن رفت یادم اخ:باران

 کردی؟ دیر چرا نگفتی راستی باشه: من

 .......باربد شرکت رفتم گفتیا آخ:باران

 .گرفت درد دلم نمیری وااای:من

 و میبودی خودت باید فقط کردم تعریف رو بازی شهر تا شرکت خالصه تازه:باران

 و باال اومد مامان بعدش اومد در زنگ صدای.بودیم زمین پخش باربد منو میدیدی

 .آورد باربد آقا رو کت این جان باران:گفت
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 خاله مرسی:باران

 .راهن تو مهمونا که بشین آماده عزیزم خواهش:مامان

 .خونه میرم منکه خاله نه:باران

 عاطال اینا مامان به گفت گرفتم اجازتو باربد آقا از بری میذارم مگه عزیزم نه:مامان

 .میده

 .هستی که خوشحالم خیلی عالی چه واای:من

 .شدم مزاحمتون همش مدت این دیگه ببخشید:باران

 ها بچه:زد داد راه تو پایین رفت مامان در زنگ باصدای.حرفیه چه این عه:مامان

 .بیایین باشین زود اومدن مهمونا

 باران؟:من

 ها؟:باران

 باشه؟ درست حدسامون نکنه میگم:من

 حدسا؟ کدوم:باران

 .دیگه باشه اینا پسر سیاوش که همین اااااااه:من

 زده حدس درست اگه ولی بهتر چه که بود اشتباه حدسمون هم اگه باشه خوب:باران

 .بپوشم بده چیز یه ندارم لباس من ستی.افته نمی اتفاقی بازم هم باشیم

 روبدم جاگذاشتی خونمون و خریدی پیش روز سه که تونیکی همون میخوای:من

 بهت؟

 کرد تن لباسارو.بهش دادم رو لباسا. خونتونااااااا گذاشتم جا شد خوب بده آره:باران

 شدش ناز قدر چه موند باز دهنم لحضه شدم؟یه چطور:باران
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 .شدی هلو خیلی:من

 آلو زرد تو مثل دیگه نه:باران

 .خیلی شدی ناز گفتم جدی نه:من

 .شدی نمک با خیلی هم تو گفتم جدی منم:باران

 نقش طالیی های اکلیل با روش که جذب مشکی تونیک یه کردم خودم به نگاه یه

 وشیدمپ مشکی دمپای باشلوار طالیی-مشکی شال با بود شده کشیده خوشگلی های

 مداد و ریمل و کرم و رژلب یه فقط هم آرایش پاکردم عروسکی طالیی کفش یه با

 شدش تر خوشگل االن بود خوشگل هم او البته بودم شده ناز باران قول به بودم زده

 تانک دمپای شلوار زرشکی و مشکی کتی مدل تونیک زرشکی شال کردم نگاه بهش

 ژلبر و کرم یه هم آرایشش.زرشکی سانتی سه پاشنه عروسکی های کفش و مشکی

 .ریمل و

 .خوشگل خانم جیگر کن درویش چشاتو هوووی:باران

 .هلووو خوشگل تو اندازه به دیگه نه:من

 .پایین بریم باش زود رفتیم هم صدقه قربون زیادی بسه:باران

 با همه کردیم سالم ما که بودن نشستن حال در مهمونا پایین رفتیم که همین

 دکر بغل رو ما کرد معرفیش جون ملیحه مامان که خانومی دادن رو جوابمون خشرویی

 با همراه مردی و شد درباز موقع همون.داریاااا فرشته دوتا نگفتی جون مریم:گفت و

 گاهن در البته نیومد خوشم دختره این از اصال.شد وارد بود زنش میکنم فکر که خانم

 . بهشون کردیم سالم.اول

 تشهس نازنین نازم عروس(کرد اشاره دختره به)اینم گلمه پسر سپهر این:جون ملیحه

 .هستند کامران آقا و جون مریم دخترای هم فرشته تا دو این:گفت و اومد ما سمت بعد
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 به)جان باران دخترمه ستایش جون ملیحه:گفت مامان بعدش که خندیدند اینا مامان

 دوسش خودم دختر اندازه میدونه خدا البته هست ستایش دوست(کرد اشاره باران

 .دارم

 .داری لطف شما خاله ممنون:باران

 ام بود گرفته گرم مامان با جونم ملیحه میزدند حرف هم با مردا.عزیزم واقعیته:مامان

 .میزدیم حرف ایه افاده دختره این با داشتیم هم

 .دارم دوست پریسا مثل تورو من جون نازنین:باران

 کردندمی نگامون تعجب با همه میخندید بارانم خنده از ترکیدم من گفت اینو که همین

 ارانب میدونم که من ندونه هرکی آخه بود جالب خیلی وااای.خندید ما خنده با نازنینم

 . متنفره پریسا از قدر چه

 ونج پریسا مثل تورو من میگفتم داشتم آها...بودم؟ کجا میگفتم داشتم خب:باران

 خنده زیر زدم من باز که.دارم دوست

 اب میخندین؟نازنین چی واسه بدون کنجکاوم ولی باشه خنده به همیشه:جون ملیحه

 نوم میگفتن بهم داشتن جان باران جون ملیحه: گفت مادرشوهرش برای عشوه کلی

 .خندید جان ستایش چرا نمیدونم ولی دارن دوست پریسا مثل

 خبر هم او باران تنفر از آخه کرد گیر گلوش تو چایی مامان گفت اینو تا( نازنین)نازی

 ازب بدتر هیچ که نشد بسته نیشمون که رفت بهمون اساسی غره چشم یه داشت

 التشک داشتم من.نشست سپهر پیش رفت نیستیم کن ول ما که دید هم نازی.شد

 رینیشی جون باران نه: گفت که رسید نازی به نوبت.شیرینی بارانم میکردم تعارف

 .نیمخورم

 .بردار دونه یه عزیزم چرا:باران

 .ممنون نه:نازی
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 .بردار شکالت پس:من

 چیت پروتزه جات همه توکه کردم بهش نگاه یه.میریزه بهم هیکلم مرسی: نازی

 .نمیدونم بریزه بهم میخواد

 .دونه یه بخور بذاره تاثیر پروتز روی اینا نکنم فکر عزیزم:باران

 سمت رفتم سریع.میشدم طلف خنده شدت از داشتم نشی خفه الهی باران وای

 دیدنخن به کردم شروع و زمین روی نشستم.رفتم بود مهمونا به پشت که آشپزخونه

 نماو اومد بارانم بعد دقیقه یک. عملیه و پروتزی جات همه گفت بهش مستقیم غیر

 وااای میریزه بهم هیکلم مرسی:آورد در بازی بامسخره رو نازی ادای شد زمین پخش

 ایناا مامانم

 باران.دلم آخ دارم دوست پریسا مثل تورو من جون نازی: آوردم در و باران ادای منم

 .رفتم پشتش منم دستشویی سمت میرفت بودو چسبیده دلشو

 ودز و رفتم من بعدش بیرون اومد.اومدم کن صبر:باران.دارم دستشویی بدو باران:من

 چی هب:گفتم کنارشو رفتم میکنه نگاه حال به یواشکی داره باران دیدم بیرون اومدم

 گهدی واااای کردم دنبال نگاهشو کن نگاه هیس:گفت کنم کامل جملمو نذاشت....داری

 همیو سپهر خندیدن به کرد شروع و نشست کنارم بارانم دلم مامان آخ ندارم تحمل

 ازن هی نازی که نازی دهن تو بذاره میخواست چاقو با تیکه تیکه و بود کنده پوست

 ها صحنه این از خدا واااااای.دنبالش میوه بشقاب با سپهرم شد بلند آخرم میکرد

 که دستشویی طرف میرفت داشت مامان. دلمممممم خداااا آخ هههه کن همه قسمت

 . صورتش تو زد دید مارو یهو

 .بخندیدن کمتر درضمن زشته شین وضعیه؟بلند چه این سرم بر خاک اوا:مامان

 استغفراهلل بایه گرفت خندش بادیدنشون هم مامان... کن اونجارونگاه مامان:من

 .پاشدرفت
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 اون به نگاهمون کردیم سعی بقیه پیش ورفتیم کردیم وجور روجمع خودمون ماهم

 ارند بودندانگار صحبت انقدرگرم ملکی واقای بابا(سپهروستایش)منظورم دوتانخوره

 .میکنند تعریف همدیگه روبرای لحظش به رولحظه سال25 این تموم

 .صداکنند شام روبرای بقیه رفتن جون وملیحه مامان.میزروچیدیم منوباران

 .هستید سلیقه خوش معلومه.چیدید ای باسلیقه میز دختراچه افرین:جون ملیحه

 ودمثلابرونب بحث اگه بهم ولبخندزدیم کردیم نگاه بهم.ممنون:گفتیم باهم باران و من

 رومیکشید یکی اون زودترموی وهرکی میشدیم اویزون دیگه هم ازسروکول همیشه

 .مرومیکشیدی همدیگه موهای هردوتاباهم اکثرمواقع که.خوشگلتربود شوهرنداشتش

 هک بیاره بره خواست نداره دیدبشقاب رسید که نازی غذاکشیدبه بقیه برای مامان

 یه خلدا سپهرهمیشه منو بریدبیارید نمیخواد:گفت مامان سپهررودادبه بشقاب نازی

 .غذامیخوریم بشقاب

 ایعض زدتابیشترازاین لبخندژاپنی براش نازی کردکه نگاه نازی گردبه سپهرباچشمای

 عیبودس مشخص بودکه زده لبخندعمیق یه بارانم میخندیدم داشتم دلم توی.نکنه

 .روبگیره خندش جلوی بالبخندزدن داره

 .نده سپهرتاادامه پای زدبه دونه یه نازی موقع همون...ماکی:سپهر

 .گرفت پام اخ:سپهر

 .میرفتم بندری ص*ق**ر ازخنده باران ومثل ومیخندیدم پایین سرموانداختم

 البته.بستن روازپشت خوشبخته زوج هرچی اینادست ستی:گفت بهم اروم باران

 هم هصبحان فکرکنم ازشام اینم خوردنشون ازمیوه اون.هستن هم چندش کمی بمانکه

 یک توی هم چایی کن فرض.میده این به اون هم لقمه یه میده اون به این لقمه یه

 تعدادلیوان ماه یک برای بخوایم اگه.اون قلپ یه میخوره این قلپ یه.بخورن لیوان
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 روزشون شبانه توکل تالیوان5از حداکثرش روز یک توی فکرکنم هارودرنظربگیریم

 .هست اب درمصرف جویی صرفه برای خوبی خیلی روش کنندواین استفاده

 ظرف واینایستی ساعت5 شوهرکردی وقتی یادبگیرازشون توهم نخند

 به انبار.میرفت ابرومون وگرنه صدامیخندیما مابی بازخوبه خندید بعدخودش.بشوری

 اشتمد منم.بلندشدورفت بگیره بامامانش تماس بایدیه باگوشیش اینکه ی بهونه

 شماکجا؟:گفت مامان که بلندمیشدم

 یگوش برم بزنه بایدزنگ من باگوشی شارژنداره گوشیش میدونیدباران چیزه:من

 هانشسته پله روی باران.بیرون امدم ازاشپزخونه بعدسریع.بهش روبدم

 . وخندیدم نشستم کنارش بودومیخندیدمنم

 شدم که اشپزخونه داخل.اشپزخونه داخل رفتیم روکردیم هامون خنده بعدازاینکه

 ثالم الکی.کردوخندید بهونه منو ی خنده بارانم زیرخنده زدم مقابلم ی صحنه بادیدن

 بودکه چیزدیگه یه برای که کنید فکر خداشاهده گرفته خندش من ی زخنده اوا

 کیشونی بودکه وسپهردوتالیوان نازی دست.نیستم باورکنیدراضی بود گرفته خندش

 شبتااخر خالصه.میدادن بهم ازاون یکم ازین یکم بودنوبتی نوشابه هم یکی اون دوغ

 .بهتره نگم اصال که دراوردن بازی چندش یه

 .ندارند سیاوش اسم به ای بوداینابچه اشتباه حدسمون کنم فکر ستی:باران

 .بود اشتباه حدسمون خداروشکرکه اره:من

 .بشه بایدپیداش دیگه زدم باربدزنگ به11 ساعت برم دیگه من اره:باران

 .میموندی روپیشمون شب:من

 .افتادین زحمت توی خیلی مدت این مرسی نه:باران

 .خودتی ک میکنم شک میشی بادب وقتا بعضی ادبی بی ازبس اصال ایش.ببندباو:من
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 فونای زنگ صدای موقع همون.تومیزاری ببین باشم باادب میخوام هی من ببین:باران

 .اومد

 ملکی واقای اینا بعدازمامان.است حاللزاده چه باربد برم دیگ من خوب:باران

 هب اومدنمون مناسبت به مهمونی یه شب جمعه جان کامران:ملکی اقای.کرد خداحفظی

 .بیارید تشریف خانواده حتماهمراه شمام جان باران منتظرتونم گرفتم ایران

 .نمیشیم مزاحم دیگه دردنکنه دستتون ممنون:باران

 .میشم ناراحت نیای حرفیه چه این:ملکی اقای

 ...اخه:باران

 جلوی رفتم دنبالش منم بیرون کردورفت ازماخداحافظی باران.نداره اخه:ملکی اقای

 .بیرون اومدن ازخونه هم شون ملکی اقای رسیدیم درکه

 ««باران»»

 .سالم:ستی.شد پیاده ازماشین باربدبادیدنمون

 پیدایی کم جون ستی سالم علیک به به:باربد

 (.باربدجون)جون باربی هستم منکه وستی مرگ:ستی

 .پرو بچه وباربی مرگ:باربد

 .وجودکردماااا اعالم حرفتون وسط که شرمنده سالم علیک:من

 .خداببخشه داداش عشق سالم:باربد

 .نمکدون.خندیدم هه هه: من

 سالم:تاباربدرودیدگفت خاله.بودن اومده وعموهم خاله.بیرون اومدن ملکیشون اقای

 ایناخوبن؟ خوبی؟مامان باربدجان
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 سالم باعموهم بعدش خدمتتون دارن سالم خوبن شماخوبی؟اوناهم ممنون:باربد

 ..کرد واحوالپرسی

 تویی؟ باربد عه:سپهر

 .روحشم نه سالم:باربد

 چیکارمیکنی؟ تواینجا:سپهر

 خانوم باران:کردوگفت اشاره سپهربهم.خواهرم دنبال اومدم:باربد

 .خواهرته؟نمیدونستم

 تیمنوس.کرد سالم وبهشون رفت جون وملیحه ملکی اقای بعدباسپهرپیش اره:باربد

 .پیششون رفتیم هم

 .شما دارین لطف:من.قدرشوبدون...ماشا خواهرته جان باران نمیدونستم:ملکی اقای

 روندونم؟ جغله قدراین میشه حتمامگه:باربد

 همشما.گرفتم کوچیکی جشن ایران به وردودمون مناسبت به شب جمعه:ملکی اقای

 خانواده همراه به که گرفتم قول وازشون گفتم جان باران به بیاریدالبته تشریف

 .بیارن تشریف

 .نمیشیم مزاحم ممنون:باربد

 .هستیم منتظرتون.میشم حرفیه؟نیایدناراحت چه این:ملکی اقای

 ونباربدبراش شدیم وسوارماشین کردیم بعدخداحافظی.میرذسیم خدمت چشم:باربد

 نبودواین روشن هم ضبط برقراربودحتی سکوت ماشین توی.افتاد راه زدو بوق

 .ازباربدبعیدبود

 .باورنمیکنم که شده؟نگونه باربدچیزی:من
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. رفتمن جلو ولی.شدم پیاده ازماشین منم.شد پیاده ایستادوازماشین باربدکناراتوبان

 .خداروفریادزد اسم وبابغض گرفت اسون باربدسرشوروبه

 بود11:45ساعت بااینکه.کنه باربدبغض بودم شدتاحاالندیده جمع چشام توی اشک

 .بود شده هاگم ماشین صدای فریادباربدبین بودوصدای شلوغ هنوزم ولی

 تهگرف دستاش وسرشوتوی بود نشسته جدول روی.پیشش رفتم اهسته های باقدم

 چشمای وبه رواوردباال سرش.دستش روی روگذاشتم دستم.رومیکشید وموهاش بود

 سکوت توی ای چنددقیقه.نشوند ومنوکنارخودش کرددستموگرفت نگاه خیسم

 .گذشت

 شدی؟ شده؟چراانقدرداغون باربدتوچت:من

 .نمیشدی بهترازمن نمیرسیدی بهش که میشدی کسی عاشق اگه توهم:باربد

 نمیرسی؟ بهش که ازکجامعلوم:من

 .میرسم بهش که باشم امیدداشته بایدم وعمه باوجودمامان:باربد

 !وعمه؟ مامان:من

 نبودم عاشق اگه کنم باپریساازدواج نمیتونم من.همیشگی بحث همون.اره:باربد

 اماحاالاصال:کردوگفت مکث چندلحظه...اماحاال کنارمیومدم باهاش جوری شایدیه

 .کنم نگاهش نمیتونم

 .بشه شایدبیخیال شدی بگوعاشق مامان به:من

 عالقه قعش به میگفتی همیشه توکه ادادرمیاری داری گفت.گفتم بعدشام امشب:باربد

 وازاونر تابله داری وقت ماه تایک گفت بیانیستم کوتاه دیدمن اخرشم.حرفا نداریواین

 وضوعم ترازاین خبرخوب تازه.کنی بایدباپریساازدواج بگذره ماه ازیک اگ دختربگیری

 .میادایران صبح جمعه باخانوادش خانوم که اینه
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 وبدترین نشدم اعاشق تاحاالخودم چون بدم باربدرودلداری واقعانمیتونستم من

 ابهپریس اومدن نیازداشتم دستشویی شدوبه قاطی ورودم دل باشنیدنش که خبری

 .مابود ی خونه اونم ایران

 هک نبودی همونی هستی؟تومگه چی باربدتونگران:من.بدم باربدرودلداری کردم سعی

 ساپری با هیچوقت هیچوقت توهیچوقت نداره نگرانی جای نمیرت؟پس زور زیربارحرف

 بایدبری.کردی دست ودست گذاشتی دست روی دست زیادی تااالنم نمیکنی ازدواج

 . میکنم کمکت منم.بیاری دلشوبدست کنی سعی سراغش

 نمیکنه؟ توجه اصالبهم که درحالی بیارم دلشوبدست میتونم چجوری:باربد

 وفقط اونوفقط که اینه بایدبکنی که کاری اولین.بایدبتونی ولی نمیدونم:من

 برای فقط تواونو که میدونم من دیگه وچیزای زیباییش نه بخوای بخاطرخودش

 که دیب نشون بایدباکارات.کنی ثابت بایدبهش اینونمیدونه اونکه ولی میخوای خودش

 اعتمادکنه بهت که کنی بایدکاری.نیست کافی اوردن زبون به فقط داری دوستش

 بقیه ثلم توهم وفکرکنه اعتمادبشه بی بهت نسبت اینکه نه کنه تکیه بهت وبتونه

 روعازفرداش کارتوهم.کنم راضیش میکنم وسعی میکنم صحبت بامامان منم.هستی

 .میشه

 کاری؟ چه:باربد

 ...و بیاری دلشوبدست خدااینکه خنگه:من

 میشد؟ چی تورونداشتم من:کردوگفت بغلم اهابعدش:باربد

 .میکردی خودکشی شایدم.بودی اواره خیابونا توی ازبدبختی:من

 .میکردم زندگی درارامش تونبودی اگه اتفاقا پرونشو بسه بسه:باربد
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 ماساکت نزدیکی اونم پلیس اژیرماشین باشنیدن که روبدم جوابش خواستم

 هیچی که اینوباعسل اوه اوه.شد پیاده باربدایستادوازماشین کنارماشین.شدم

 .خورد نمیشه هم عسل شیرین ی باکارخونه

 شدم یهومتوجه که کردم نگاه خودمون میکنه؟به نگامون اینجوری چراداره وااااا

 ینع اونم.کردیم سالم پلیس وبه جداشدیم ازهم سریع.همیم بغل منوباربدهنوزتوی

 ...(ندارم وقصدتوهین مزاح یک این)روداد دراکوالهاجوابمون این

 باشمادارند؟ نسبتی چه خانوم:پلیس

 .سرگرد جناب هستند خواهرم:باربد

 .سروان جناب میگ دروغ عه:من

 دروغ من به نمیکشیدزیرنورماه دومااقاشماخجالت سرگردهستم که اوال خانوم:پلیس

 میگید؟

 .خواهرمه نگفتم باورکنیددروغ سرگرد جناب عه:باربد

 .عزیزدلشم.سروان جناب میگه دروغ:من

 گفته؟ کی عه:باربد

 .عزیزدلمه خواهرم گفتی دفعه اون باربدتوخودت عه:من

 .نمیاد یادم نه:باربد

 دراکوالیی؟ خیلی میدونستی:من

 .زیرخنده زدیم.دیگه اون مثل ن:کردوگفت اشاره پلیسه ب باربداروم

 وانسر نه سرگردهستم خانوم.ساکت:بودبلندگفت شده ماخسته ازبحث که پلیس

 .دراکوالست وکی که دل عزیز کی میشه مشخص کالنتری رفتیم وقتی درضمن
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 چی؟کالنتری؟:گفتیم منوباربدباهم

 ایم همدیگه عزیزدل ماهردوتامون شد مشخص االن سرگردهمین نمیخوادجناب:باربد

 .بماند دراکوالهم

 بریم درسیدی توافق به خداروشکرباهم:وگفت باحرص دادالبته روبیرون نفسش پلیس

 .میرسیم توافق به ماهم کالنتری

 .داداشمه خدااین به پلیسه اقا:من

 دز یهوداد سرگرد اها نه سروان که بدم جواب خواستم.میگن گراز به این نکبت:باربد

 ازداشگاهب میفرستمتون مستقیم رسیدیم بزنیدوقتی حرف دیگه کلمه یه بسه:گفت

 .هستم احمدی درضمن

 پلیس؟ اقای چی برای بازداشگاه:من

 .هستم احمدی که کردم عرض:احمدی

 دهنم بارجلوی اولین امابرای.هستی احمدی که کردی طول چیه عرض بگم خواستم

 .خندید باربدشنیدکه خداروشکرفقط که گفتم زیرلب وفقط روگرفتم

 .میره ازیادتون هاتونم خنده کالنتری رفتیم وقتی:احمدی

... و تیگرف خدااشتباه اقابه گفتی بهش هرچی وسوارشدیم پلیس ماشین سمت ماروبه

 .بود سکوت فقط اون جواب

 ابیادوبهت بشینیم ماگفت به رفت اتاق یه سمت داخل رفتیم رسیدیم که کالنتری به

 .داخل برم من فقط وگفت اومدبیرون ازاتاق بعد دقیقه5.روکرد سربازسفارشمون

 نشسته مهربونی خیلی اقای یه.اخمو احمدی این برعکس اتاق داخل رفتم

 تیوس باربد که حدهم تااون دیگه فهمیدم مهربونه؟ازقیافش میگیدازکجافهمیدم.بود

 .نیستماااا وچل خل میگن
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 باهاش نسبتی وچه باربدچیکارمیکردم اونجاپیش من پرسیدکه ازم بامهربونی

 سرش سربه خواستم اول.باربدروپرسید ی موردعالقه ورنگ غذا که بعدشم.دارم

 واقعیت.هستم ومهربونی دلنازک ادم همچین نیومد بوددلم مهربون چون ولی بزارم

 لگ ها گل توی ومشکی ابی ها رنگ وتوی سبزی قرمه غذاها باربدتوی گفتم روبراش

 نم.بهش گفتم که میاد بدم ازچی پرسیدمن بعدازم داشت رودوست ونرگس رزقرمز

 بدم وبنفش هاازقرمزوزرد رنگ وتوی کرفس وخورشت وماهی پلو ازسبزی

 اینکه مثل.تو رفتم من دوباره بعدش.تو رفت وباربد بیرون رفتم من بعدش.میاد

 وقتی.دز بابازنگ بیشتربه اطمینان برای ولی گفتیم راست که بودن فهمیده تاحدودی

 شونبه اینکه وگفتن ازمون عذرخواهی بایه برادریم و خواهر ماباهم تاییدکردکه باباهم

 .شدند بیخیالمون بدیم حق

 .شد اضافه هم رفتنمون کالنتری بودیم دپرس کم امشب:باربد

 .خونه رسیدیم بودکه2 نزدیک ساعت

 .خونه دیرترمیومدید:مامان

 اهمونی اقاپلیسه اون مثل گفتم اینوکه دیرترمیومدیم وگرنه بودیدکه نگفته:من

 .نداشت عصاب یکم نبودافقط بدی پلیس طفلی.کرد نگام خودمون دراکوالی

 چیکارمیکردید؟ کالنتری:مامان

 همین برای میمردم داشتم ازخستگی.کردم تعریف باربدبراش های باسانسورحرف

 مرگم ی وکپه اتاقم توی رفتم کردم تعریف مامان برای بعدازاینکه سریع

 .نه میگم شدی ادب بی باربدمیگه.خودمون خوابیدن همون چیزه.روگذاشتم

 زکی گفتم قطبی خرس به میگه باربدبهم.بیدارشدم ازخواب ظهربودکه12 نزدیکای

 تهگذاش یادداشت مامان دیدم رفتم که اشپزخونه داخل.باورکردم االن که باورنمیکردم

 یروطور متکاش دیدم باربددروبازکردم اتاق داخل رفتم.خریدکنه جمعه برای میره که
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 که نترشه الهی.خواب توی میگفت هم ادریناجون تازه.انگارادریناس که کرده بغل

 .ظهری بگم البته بخندم کلی صبحی شداول باعث

 خوردم شدصبحانه خوب.هنوزخوابه شدواین12:15 زکی گفته منم به باربدکه این

 زدم اشدوبارصد.تااقابیداربشه ازگشنگی میگرفتم معده زخم وگرنه نشدم این ومنتظر

 ینع بارخواستم یه کنم بیدارش خودم های اینوبایدباروش اینکه مثل نه.نداد جواب

 .بیدارنشد که شماشاهدباشیددیدید کنماااا بیدارش ادم

 داشتم نگهش وتااالن داشتم بودم بچه که خوشگل بوق ویه اتاقم داخل رفتم

 توی وکنارگوشش شمردم تاسه.هست چرخ18 کامیون بوق مثل صداش روبرداشتم

 به برسه چه کردم باربدسکته جای دادمن ارومی نچندان صدای.کردم فوت بوق

 دیدنوبا شدپایین پرت ازتخت یکدفعه باربد.بیداربشه ادم عین میخواست حقشه.او

 مبلندشد سریع که بلندشه خواست فهمیدکارمنه ولوبودم ازخنده زمین روی منکه

 .کردم روترک جرم ی وصحنه

 مبل روی وانداخت اخرمنوگرفت که وفرارمیکردم میپریدم ها مبل ازروی داشتم

 نشکرخود به داشتم دیگه.قلقلکی العاده فوق که منم.کرد دادنم قلقلک به وشروع

 اتاقم توی رفتم منم.کنه کوفت چیزی تایه اشپزخونه توی کردورفت ولم که میوفتادم

 امروز که شدم متوجه داشتم ستی طرف از پاسخ بی تاتماس49 که گوشیم بادیدن

 بود دیروزسهشنبه.کجابود شنبه5بابا نیست؟نه شنبه5 امروز مگه ولی. داشتم کالس

 پیداش که سوییچم سمت رفتم حاظرشدم سریع.است شنبه4 امروز... امروز پس

 اماشینب دیرشده کالسم باربدمن:وبلنددادزدم باربدروبرداشتم سوییچ سریع نکردم

 . بیرون اومدم بعدازخونه تومیرم

 .رفت بندری گوشیم که بودم دانشگاه نزدیکای میروندم باسرعت

 بله؟:من

 ...نفهم خنگ دراکوال سوسک پریش روان روانی خر نکبت بیشعور:ستی
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 .بای نزدیکم خودتی همه:من

 سریع.داشتیم چرتی درس بهتر البته.بودم داده ازدست رو دوساعت فقط خداروشکر

 هدیگ دیربرم هم ایندفعه اگه. میشد شروع کالس دیگه دقیقه5 کردم روپارک ماشین

 ونبیر ستی.داخل میرفت استادداشت دیدم که کالس سمت بادومیرفتم. نمیده رام

 یعسر کردمنم سرشوگرم سوال ی بهونه وبه استاد پیش رفت دید بودتامنو کالس

 .کردم پرسروصداسالم همیشه مثل کالس داخل ورفتم ردشدم ازپشتشون

 .دختراااا سالم:من

 وچل خل پسردای عالوه به کالسمون وشیطون شوخ های ازبچه یکی که مقدم ارش

 .چغندرپسراخندیدن که ماهم:گفت خبرنداشت، موضوع ازاین کسی بودالبته بنده

 .دختراخندیدن ازکجافهمیدی؟ایندفعه اره:وگفتم زدم براش چشمک یه

 .میگیرم زود چیو همه فرشتم من ازاونجاکه:ارش

 تویی؟ میگن که ازراعیل پس اخی:من

 .جونتوبگیرم اومدم اره:ارش

 .کاررونداری این انجام توانایی که میدونی متاسفانه ولی:من

 کالس ته معمول طبق که سرجام میرفتم داشتم شدیم ساکت استادماهم بااومدن

 هک اخرردمیشدم به مونده یکی ردیف که وسیاوش کنارارش که ازکنارارش بشینم

 چهچندتاازب.بعدزدزیرخنده.میاد ازالمان داره عشقت که شنیدم باران راستی:گفت ارش

 سرارش رو زدم باکیفم.مامیشدن به دیداستاد ومانع بودند استادایستاده هاجلوی

 .نبود بودند نشسته کنارارش که(ارادوسیا) دوتا اون به حواسم واصال

 وسرتت بزنم باکیف اینکه جای به ایندفعه روبگی حرف این باردیگه خدایه به ارش:من

 . نمیاااام بیرون باهات هم دیگه میکنمااا حلقت وتوی کیف همین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

61 

 

 .میاد باهام نیاستایش:ارش

 .روگفتید اسمم شنیدم انکارنکنیدکه میگیدشمادوتا چی اوی:ستی

 .دیوونست خل نه گل نه ستایش میگفتم داشتم هیچی:ارش

 .نمیشم وچل خل این حریف منکه.کناااا جمع اینو باران:ستی

 .منشستی سرجامون رفتیم بشینیم سرجامون میخواست ازمون استادکه باصدای

 گروه.نیدک تحقیق میگم بهتون که موضوعاتی ی بشیدتادرباره بندی گروه قراره:استاد

 .نداره اعتراض حق هم وکسی میکنم مشخص هاروخودم

 .نمیشه که استاداینطوری اخه:ها بچه

 وخانم یحیایی منصوری،کیانی اقایون.میکنم شروع.نکنیدلطفا اعتراض ساکت:استاد

 .وکاشفی عبدالشاه هاخیرالدین

 مثل.درس این باحذف است مساوی اعتراض:استادگفت که کنند اعتراض خواستن

 .نکرد اعتراض دیگه کسی چون موثربود تهدیدش اینکه

 ملکی واقای تهرانی اقای.مقدم اقای.کاظمی خانم.کاشی خانم. بهادری خانم:استاد

 ... بعدی گروه

 .استاد:وگفتیم بلندشدیم درمیومدهرچهارتاییمون ازکاسه داشت چشام

 ازاین ترخر کله من ولی. لطفابفرمایید پس باچی است مساوی اعتراض که گفتم:استاد

 اخلد نمیخوام من ولی:وگفتم نیومدم کوتاه همین برای برم زور حرف زیربار که بودم

 .باشم گروه این

 نم ولی وابرومیومد چشم برام هی هم ارش بشم بیخیال که پام میزدبه هی ستایش

 .نکردم هیچکدومشون به توجهی
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 .موافقم باایشون استادمنم:اراد

 .منم:ستی

 .همینطور منم:سیا

 اعتراض هی بخواین بشه انجام وبایدخوب مهمه خیلی من برای تحقیق این:استاد

 .شدیم ساکت همه.میکنم روحذف درساتون کنین

 بدون میکردند نگاهم باتعجب همه. برداشتم صندلی روازروی بعدکیفم.قبوله باشه:من

 شدی؟ دیوونه باران:گفت ارش که در سمت برم خواستم بهشون توجه

 .روبزاردیوونگی اسمش تو نمیدونم:من

 .اردارمک باهاتون چندلحظه کنیدبفرماییدبیرون روحذف شمادرستون نمیزارم من:استاد

 درسته؟ دارید مشکل وتهرانی ملکی بااقای فکرمیکنم:استاد

 .بله:من

 تونمنمی داره زیادی خیلی ی نمره تحقیق این. جداکنید روبادرس مشکالتتون:استاد

 انظباطی وبی زرنگ توشاگرد.بدی روازدست فرصت این بالجبازی که بزارم

 .کالس حاالبفرماییدتوی. روبگیری تصمیمت باعقل کن سعی.هستی

 بازیبالبج ونبایدبزارم تاانجارسیدم کشیدم زحمت کلی من میگه استادراست دیدم

 اعتراضی باشه:من.کالس داخل ورفتم لبخندزدم اخم جای به پس.بره ازدست زحماتم

 .ندارم

 صدای.کرد دادن درس به بعدشروع.شدی خداروشکرراضی:وگفت استادخندید

 بفرمایید؟:استاد.اومد درکالس
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 کردم تعجب هم پریشون اینجاباحال باربداونم ازدیدن.داخل اربداومد وب دربازشد

 نندونست نشونه به شونمو که کردم نگاه بهم باتعجب وارش ستی.شدم نگران وهم

 .میدادن قورت رو باربد باچشماشون دختراداشتن. انداختم باال

 .سالم:باربد

 .بفرمایید سالم:استاد

 .کارداشتم باران ببخشیدبا:باربد

 رومیگید؟ بهادری خانم:استاد

 بیارند؟ تشریف چندلحظه میشه کارداشتم بهادری خانوم با بله:باربد

 . میشه تموم کالس دیگه ساعت نیم نمیشه شرمنده:استاد

 .باهاشون دارم کارواجبی:باربد

 ...که کردم عرض:استاد

 .برمیگردم سریع استاد:من

 .چندلحظه هستیدکه متوجه چندلحظه فقط باشه:استاد

 تعجب اونابودم جای منم.میکردند منوباربدنگاه به باتعجب وستی ارش جز به همه

 بامن پسربیادوبگه یهویه نمیکنم توجه پسری هیچ به که منی اخه میکردم

 .داره تعجبم جای.کارداره

 .میام استادسریع حتما:من

 حرف شده؟بی طوریش افتاده؟کسی باربداتفاقی:گفتم بانگرانی بیرون رفتم

 خودش هم کردبعدش وبودوسوارم دستش که ماشینم وبردسمت دستموگرفت

 .فرمون روی سرشوگذاشت.سوارشد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

64 

 

 .خدا به مردم ازنگرانی شده باربدبگوچی:من

 قبلی حرفای همون بازم گفتم مامان ادرینابه راجب امروزبازم:باربد

 لسهی ماکاربکنه قراربودادریناپیش شرکت رفتم ترازهمیشه امروزخوشتیپ.روزد

 ازسهیل.شرکت رفتم دیرترازهمیشه بامامان خاطربحث به.بود کرده استخدامش

 که نمم گذاشته روجا کیفش ولی رفته که میشه دوساعتی گفت که روگرفتم سراغش

 کهچیشد یهونمیدونم بیرون واومدم روبرداشتم کیفش رونداشتم شرکت وحال حس

 دلیم و تادق باال سمواوردم بغلم وافتادتوی گرفتمش میوفتادکه نفرداشت یه به خوردم

 جداش ازخودم نداشتم دوست.رفت یادم حرفام ادرینا بادیدن که کنم خالی روسرش

 الستک زودبه که میکنم خالصه کنم سواستفاده موقعیت ازاین نمیخواستم ولی کنم

 بهش کردانقدراسرارکردم مخالفت امااون دارم حرف باهاش که گفتم بهش.برسی

 . شرکت روی روبه رستوران رفتیم کرد تاقبول

 نکرده تغیری هم بودوجوابش قبال بودکه همونی امانظرش گفتم چیوبهش همه

 .فکرمیکنه بهش گفت که کردم التماس انقدربهش.بود

 من ولی باشم کرده التماس بهش من که نمیشه باورت میدونم نکن نگاهم اینجوری

 براش جونمم حتی هیچی که غرورم بهش رسیدن برای من کردم التماس بهش

 .میدم

 اینو پیدانمیشه تاکسی االن که نکرداماانقدرگفتم قبول اول برسونمش خواستم

 کش.رفت هم توی اخماش ماشین توی نشست که همین.کردتابرسونمش حرفاقبول

 بوی دیدم شدم سوارکه شده ناراحت که باشه بوده ماشین توی چیزی که کردم

 راشب.بدکرده فکرای عطردخترونس بوی فهمیده فکرکنم اونم هستش عطرجنابعالی

 دارید خواهرشیطونی:توهستشوگفت ماشین این وگفتم کردم روتعریف صبح ی قضیه

 .شد سرخ که کردم بالبخندنگاهش خودتون مثل درست
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 یرهم وخودش نمیخواد گفت که برم باهاش خواستم دارم نگه گفت فروشگاه یه جلوی

 باچشمای بعددیدم دوساعت.شرکت رفتم کیفش ودادن باهاش بعدازخداحافظی منم

 جابیخبر ازهمه که منم...و فکرکرده چی من راجب مادرتون وگفت شرکت اومد اشکی

 یبینهم وقتی مامان اینکه مثل.بده توضیح وبرام نمیشم حرفاش ی متوجه گفتم بهش

 پیادش تیوق ادریناقرارداشتم با ومیبینه میکنه تعقیبم تعقیرکرده ورفتارام زدم تیپ

 تمبایس وعمه مامان توروی من شده اوباعث که ومیگه میزنه حرف باهاش میره میکنم

 . کنم ازدواج تاباهاش دارم فرصت ماه یک که گفته من به که میگه دراخربهش...و

 فکرکنهباید میگه ادریناهم.پریسابازکنه روبرای راه کناررو یابکشه کنه یاقبول میگه

 برام گیرهب هرتصمیمی بازم کنه مبارزه وباپریسا بمونه گفتم بهش من.من ومیادپیش

 یا وشایسته فردخوب اون وازنظرمن باشه درمیون ای دیگه کس پای اگه حتی عزیزه

 بهش.تمگف بهش ایناروباسختی ی کنارهمه میکشم من کنه خوشبختش وبتونه باشه

 وپشتم باشه بامن اودلش کنندفقط تاقبول میکنم هرکاری خانوادشه مشکل اگه گفتم

 عیس میکنم خواهش میرسن امشب یعنی ایناجلوافتاده پروازعمه باران.نکنه روخالی

 مه فکرش حتی بگذرم ازعشقم نمیتونم خواهری؟من باشه کنی روراضی مامان کن

 ...به برسه چه میکنه داغونم

 که ازهمون ریختم اشک پاش پابه منم.میلرزه داره داداشم های شونه من خدای

 .دمکر اشکاموپاک باشه داشته ادامه وضع نبایداین ولی تااالن گفتن کردبه شروع

 .منومیکشه سیرابی این که برم من کندیم پیازپوست هرچی بسه باربدی:من

 رفتم کالس وبادوسمت کردم روبوس لپش.باران هستی که ممنون:باربدلبخندزدوگفت

 .ودرزدم کردم پاک اشکامو.

 .بفرمایید:استاد

 .داخل رفتم
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 .زودبیاید افتاده؟قراربود اتفاقی:استاد

 .کردندمی نگاهم باتعجب هاهمه بچه نشستم سرجام بعدرفتم نیوفتاده اتفاقی نه:من

 رومواونطرف که بفهمه چشام ازطریق وخواست چشام زدتوی زل بانگرانی ارش

 هک کالس.رونداشتم دادن توضیح حس من ولی چیشده پرسیدکه می هی ستی.کردم

 کیی که زمین توی برم مخ بودبا نزدیک رفت گیج یهوسرم بلندشدم شدازجام تموم

 به شدیم خیره لحظه یه داشته منونگه اراد دیدم که باال سرمواوردم.داشت نگهم

 ولم ولی کرد روشل دستاش اومدیم خودمون به ارش ی باسرفه همدیگه های چشم

 .بیرون کشیدم ازبغلش خودمو نکردسریع

 ازتو شده؟این توچت مدت این هست معلوم باران:گفت بلند باصدای ارش یکدفعه

 برنامه ی وهمه کرده کار یاخودشوسرگرم اتاقشه یاتوی دائم اونکه.ازاون اونم

 ابچهب ودیگه نداری وحوصله حال مدت یه ارشیدامیگفت ازتو که اینم میکنه هاروکنسل

 .نمیری هابیرون

 اومده پیش براش مشکلی یه هم اون. نگرانی الکی نشده چیزی خوبم من ارش:من

 .میشه حل زودی به که

 غصه قوزمیت اون همراه داری توهم.نیستی خوب دیگه نه:گفت بلندترازقبل ارش

 .میزنیم حرف بیاخونم امشب اصال.میخوری

 .توبیا.افتادجلو پروازشون ازامریکامیان امشب بیام امشب نمیتونم نه:من

 . اوکی:ارش

 داخل متاسفانه داره مشکل بامن همیشه که افرادی ازاون یکی که کاشی شیما

 دارن نسبتی مقدم بااقای جان باران اینکه مثل ها بچه:گفت هست هم گروهمون

 .بدونیم کنجکاویم نمیگم؟همه درست
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 ندبود دیگه های وچندتاازبچه وسیاوش واراد عباسی اقای و وستی کاشی کالس توی

 .کردند نگاه بهمون باکنجکاوی همه

 به اینکه برای ولی باشه داشته ربط کسی مابه روابط فکرنمیکردم:ارش

 نم کاشی نکنیدخصوصاشماخانوم دق وازکنجکاوی ندید پروبال افکارمنحرفتون

 .هستم باران پسردایی

 بودی؟ چرالونداده پس ارش نامردی خیلی:گفت بود ارش دوست که سامان

 ودمب کالمخالف. بیرون وبردتمون روگرفت ستی منو بعددست.نمیدیدم نیازی:ارش

 اقعاو چون نمیکردم مخالفتی ارش امابرای باشه نامحرم بهم که بگیره دستمو کسی

 منم میدیدن خواهرشون مثل منو( باربد دوست)وسهیل ارش بود باربد مثل برام

 .داشتم دوست برادرم اونارومثل

 شدی؟ انقدراشفته که گفت باربدچی:ارش

 هبش سگ که میدونی بگیرم بایدازباربداجازه بگم بهت چیزی نمیتونم ارش:من

 .میشه چطوری

 .میشه گرگ عین اره اوه اوه:ارش

 .شترافتاده ازدماغ ای دختره اه اه میان پریساشون این امشب دیگه برم من خوب:من

 .رشت دماغ نه فیل دماغ اون روانی خنگه حلقم توی ازپهنا المثالت ضرب یعنی:ارش

 ونبرس ایناسالم دایی ارشیدا به فعال.دیگه دماغ دماغ میکنه فرقی چه حاال خوب:من

 .میبینمت شب

 هرچیز.ایستادم پاساژ یه جلوی.شدم وسوارماشین کردم خداحافظی هم ازستی

 ییطال های بادکمه داشت قشنگی مدل که ای سرمه مانتوی یه.خریدم دیدم خوشگلی
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 وادکلن چندتارژلب.مشکی وشلوار وشال سانتی5 پاشنه ای سرمه کفش ویه بزرگ

 .خریدم هم...و

 وباربدباعجله مامان وداد جیغ باشنیدن کردم بلندسالم باصدای روبازکردم درخونه

 .باال رفتم رفتم ونگرانی

 من بده هم نه جواب بهم اگه حتی.فروکنید گوشتون روتوی حرف این مامان:باربد

 .باربد گوش زدتوی جلویکی رفت مامان کنم...نمی...ازدواج...پریسا...با

 .رفتم مامان وسمت گذاشتم زمین روروی وسایل سریع

 بودم انداخته کناروسایل روکه ماشینش سوییچ باربدسریع.که واقعا مامان:من

 .رفتم دنبالش منم پایین هارفت ازپله وباعجله برداشت

 .بیام منم صبرکن باربد:من

 .نمیخواد:باربد

 .بزاربیام:من

 .دروبست ومحکم بیرون نمیخوادبعدرفت که گفتم:باربد

 .کردم نگاه اشکی روباچشمای ورفتنش ایستادم کنارپنجره

 پریسالیاقت بنظرت واقعا: وگفتم مامان سمت شدبرگشتم خارج باغ از وقتی

 .هکن پریساازدواج مثل باکسی اخرش که نکرد ازدواج سال همه باربدروداره؟باربداین

 چرا که باشه داشته وجدان عذاب بایدهمیشه.کرد باربدباپریساازدواج اینکه برفرض

 ادی پریسا شمای جای به یاهمش است دیگه یکی ودست نیس زنش دست قلبش

 طرف تصور نتونهبه که کنه زندگی باکسی میتونه چطور.میوفته دیگه یکی چشمای

 .باشه کرده خیانت عشقش به تامبادا کنه نگاه
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 تونیست پیش که فکرش شوهرت داری دوست.پریسا جای روبزار توخودت مامان

 گاهن بهت شوهرت که کنی تحمل نباشه؟میتونی خودش دست هم قلبش حتی هیچی

 همسرش باربدخودش مامان؟چرانمیزاری نکنه؟میتونی خیانت عشش تابه نکنه

 هک باکسی کنه مجبورتون کسی خودشماگه داد باباهمانجام که کنه؟کاری روانتخاب

 .میشید هم متنفر ازش هیچی که نداشتن دوست کنید نداریدازدواج دوستش

 رونداره درنظرداره همسرایندش برای باربد که هایی وویژگی ها مالک پریسا مامان

 هی نزارخودت.نکن پریساروبدبخت باربدروهم هم خودتو هم بگیره تصمیم بزارخودش

 هایناروباگری ی همه.باشی راداشته رونابودکردی پسرت زندگی اینکه وجدان عمرعذاب

 .بود گرفته گریش خودمامانم میگفتم

 قول ماه1امابعد میدارم نگه دست فعال داره فرصت ماه1تا امافقط باشه:مامان

 .فرودگاه بریم حاضرشوکه سریع.نمیدم

 .نمیام من:من

 روندارم دیگه بحث یه ی حوصله من میشناسی روکه عمت جان باران نمیشه:مامان

 دیگ؟ کجارفت دنده یه ی پسره این.بایدحاضرباشی دیگه ساعت نیم

 .شادباشه پریسا ازندیدن امروزهم بزاریه.کن روولش دیوونه اون مامان:من

 .بارااااااان:مامان

 .منوحاال نزن بابا باشه:من

 روزدم مادکلن بعدازاینکه زدم وریمل روباکرم رژلبم روپوشیدم بودم خریده که لباسایی

 (.پریسا)شلغم اون استقبال تابریم پایین رفتم

 مباالخره. کجاست نیس معلوم بیادباربدهم نمیتونست بود اومده پیش کاری بابابراش

 بودروزیرچندمن موندخه یادم به ازش روکه ای چهره کردم سعی پریسارودیدم

 مه زیبایی چندتاعمل زیادش برارایش عالوه چون نشدم اخرموفق که پیداکنم ارایش
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 ستد فقطبهم پریسااومدسمتم بعدش.کرد کردوابرازدلتنگی منوبغل عمه.بود کرده

 .دادیم

 .زد درار لبخندحرص بعدیه.دخترتوچقدرپیرشدی اوه:پریسا

 همه داری توپیرچشمی. پیرنشدم من عزیزم:وگفتم زدم لبخند خودش مثل منم

 یه ببینم ازکندهنتوب لحظه یه...و ولب وبینی گونه ترشدی توپالستیکی روپیرمیبینیولی

 کردی عمل همه این توکه راستی.باشی نکاشته طال پیرزنادندون این مثل وقت

 نکردی؟ چراچشماتوعمل

 ینا چرابه من مامان نمیدونم.ردشدم پوزخندازکنارش بودبایه شده سرخ ازعصبانیت

 .دیمش سوارماشین.گیرداده شناورمیمونه بزاری اب روی که پالستیکی عملی ی دختره

 روده و دل دکتر داشتی دوست بودی بچه شدی؟یادمه چی اخردکتر پریساجون:مامان

 غره چشم دیدوبهم بود نشسته کنارم چون عمه ریزخندیدم گفت مامان اینوکه بشی

 .رفت خفن ی

 بعدش.روگرفته دامپزشکی شایددکترای:گفتم بده پریساجواب ازاینکه قبل

 .کردم نگاهم بااخم وعمه مامان.خندیدم

 رفط میگن ندیدی داره کالس االن نشو ناراحت عزیزم:گفتم کنم درستش خواستم

 باهاشون خوبی ی رابطه میتونه میدیده بیماراش رومثل خودش چون شده دامپزشک

 .کنه برقرار

 درستش خواستم مثال گندزدم میکنن؟فکرکنم نگاهم اینطوری ایناچرادارن واااا

 .کنماااابدترگندزدم

 چرادنبالش داره کالس اینقدربرات شغالکه این جون باران وا:گفت پریساباحرص

 نرفتی؟

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

71 

 

 ضیحتو همونطورکه که کنه انتخاب روبایدکسی شغل این پریساجون یدونیم اخه:من

 بافرشته فقط که من مثل کسی ی واسه نه برقرارکنه خوبی ی رابطه بتونه دادم

 هقرمزشد صورتت پریساجون شده چیزی:دادم بعدادامه.کنم برقرار ارتباط هامیتونم

 دکتر؟ بریم میخوای

 نیست نخیرالزم:پریسا

 ببندم روباریموت در خواستم همینکه.روزیادکردم وضبط خندیدم کلی تودلم منم

 وزندایی ودایی وارشیدا ارش بادیدن اومدداخل بعدش اومد ماشینی بوق صدای

 .کردم بقل جزارش روبه همه رفتم بادوسمتشون

 .میخوام نامردمنم:ارش

 فتیمر امدگفتن خوش عمشون اینابه دایی بعدازاینکه.نامحرمی کوچولو شرمنده نچ:من

 . داخل

 .ماشمارودیدیم عجب چه:ارشیدا

 .هستم همیشه منکه خفه:من

 .چرانمیبینمت من نمیدونم فقط اره:ارشیدا

 .دنمیومدنمیز خوشش چون بودولی ارشیداعینکی.رونزدی عینکت اینکه ی واسه:من

 .نخنددیگه زهرمار درد کوفت:ارشیدا

 خبرا؟ چه:ارش

 تانهبدبخ چون کردم تعریف پریساروبراشون شدن ضایع بعدماجرای.زیاده خبرکه: من

 تهگذاش چپم ی شونه وارشیداروی راستم شونه سرشوروی ارش بودم نشسته وسط

 .شدند ساکت باالخره.بخند کی حاالنخند.بودندومیخندیدن

 کجان؟ عمت وپسر شوهرعمت راستی:ارشیدا
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 شام برای مامان.نمیدونم که پرهامم کارداشت که(شوهرعمم)عمو نیومدن:من

 .بود کرده درست ژله ودونوع سبزی قرمه.کرد صدامون

 یدادنم میزدجواب زنگ بهش هرچقدرمامان ولی.کنیم تابیادشروع بودیم منتظرباربد

 مشغول مامان هاواسرارهای باتعارف.کرد یخ غذاتون شما بفرمایید: مامان اخرشم

 جمع یتو اون بدون اربدبودمب نگران. بیشترنخوردم دوقاشق منکه البته.شدیم خوردن

 امانوبعدازتشکرازم زودکنارکشیدم.میدادم قورت غذاروبازورنوشابه.نمیشد میلم هیچی

 بوق هم دفعه این نداد جواب زدم دوبارزنگ زدم باربدزنگ وبه اتاقم داخل رفتم

 .داد جواب اخربودکه

 میزنی؟ زنگ جغله؟چراهی چیه:گفت خسته باصدای باربد

 .شدیم تو؟نگرانت کجایی.سالم علیک:من

 .پریساروندارم ودیدن بامامان بحث ی حوصله شرکتم:باربد

 خوردی؟ میای؟شام کی:من

 توهم نمیشه میلم خواهرم بدون که میدونی نه روهمینجامیمونم شب:باربد

 نه؟ البدنخوردی

 .یشتپ بیام باربدمیخوام نشد تومیلم بدون منم.خوردم بزورنوشابه چندقاشق نه:من

 .شرکتم نگوکه چیزی اینام مامان ب نمیخوادبیای نه:باربد

 .خدافظ باش منتظرم نمیگم چیزی باشه.میام نچ:من

 شایدحق.ندادم روبه خداحافظی وفرصت کردم روقطع تلفن سریع... میگم:باربد

 ریعس.نیست خوب اصال واین زیاد منوباربدخیلی بین وابستگی میگه که بامامانه

 .پایین ورفتم حاضرشدم

 کردی؟ وکاله کجاشال شب وقت این:مامان
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 همونجا شبم احتماال نیست خوب حالش ازدوستام یکی ی خونه میرم دارم:من

 .میمونم

 شب11ساعت نیست بیادبعدبروخوب بابات صبرکن دوست؟حداقل کدوم:مامان

 ..کنی رانندگی

 .خداحافظ نباش نگران.بشناسیش فکرنکنم:من

 شونشرکت نگهبان برای.پیتزاخریدم دوتا راه وتوی کردم حرکت باسرعت همیشه مثل

 اسانسور سوار کردم روپارک ماشین بعدازاینکه داد تکون دست برام اونم زدم بوق

 .شدم

 یپپسرخوشت دربازشدویه یهو که درمیاوردم بازی مسخره اسانسورداشتم ایینه توی

 ودستامواوردم وجورکردم خودموجمع سریع. گرفت خندش من بادیدن اومدداخل

 .اسانسورایستاد.پایین

 شبادیدن.دروبازکرد ای بامزه ی باربدباقیافهه بعد چنددقیقه روزدم شرکتشون زنگ

 .زیرخنده زدم

 چرامیخندی؟ چته:باربد

 نای عین که کرواتتم چروک که لباساتم ریخته بهم همه موهات قیافتودیدی وای:من

 .گرفتی دستت ،توی زنجیرمیگیرن که التا

 اومدی؟ پاشدی شب موقع این چی برای.بیاتوجغله خندیدوگفت باربدهم

 .دراوردم روبراش بعدزبونم میداشتم دوس:من

 چیگفتی؟ وبابا مامان به:باربد
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 کردمکلی تعریف پریساروبراش شدن ضایع وقتی. گفتم روبراش خالصه منم

 اقشات توی که هایی کاناپه روی خوردیم روباخنده پیتزامون بعدازاینکه.شد خوشحال

 .بودخوابیدیم

 ««ستی»»

 ستایش؟ستایش؟بلندشوچقدرمیخوابی؟:مامان

 .میاد خوابم کن ولم امان:من

 .هاااا عقدسامان مثال11خوابیاساعت نبینم بلندشواومدم:مامان

 نماو مامان جیغ باصدای میشدکه گرم چشام داشت تازه پایین خداروشکررفت اوووف

 .نشستم سیخ جام وتوی پریدم اخواب گوشم بغل

 یدارمب میتونستی قشنگترم.بلندشدنم بااین دررفت قولنجاش فکرکنم کمرم اخ:من

 .کنیااا

 .پاشو زودباش کردی هرچقدرغرغر بسه.نمیشی بیدار ادم عین که ببخشید:مامان

 اهنگ داشتم زیراب حموم رفتم بعدصبحانه پایین رفتم کردم مرتب روکه تختم

 .اومد مامان صدای دروبعدش خوردبه محکم چیزی یه که میخوندم

 شتباها گوگوش روبااکادمی حموم اینکه خودتوبشورنه بروحموم گفتم بهت ستی:مامان

 .بایداونجاباشیا دیگه ساعت نیم زودباشه بگیری

 .یرونب رفتم(دخترخالم)فرینا بوق باصدای بعدازناهار بیرون اومدم خودموشستم سریع

 .جونم فری سالم:من

 .بگو ادم روعین اسمم گفتم صددفعه ومرگ فری:فرینا

 جون؟ فری یادداده بهت کی و بد حرفای این:من
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 .ماشینه توی که خری همون:فرینا

 نخودشو شایدبه خرارونمیدونم ادم میده؟البته بدیاد حرف خودشم به ادم مگه عه:من

 .بعیدنیست ازخرهیچی یادبدن

 .کرخری هم.تو خرم من خرم؟اگه من خرم؟نه من:فرینا

 منی؟ تومامان یعنی:من

 .روزیادکرد ضبط بعدصدای اتم ننه من اره:گفت نمیشه دیدحریفم که فری

*** 

 تداش بودکه یکساعت به نزدیک(مامان دوست)لیالجون بود سررفته حوصلم دیگه

 .ورمیرفت باموهام

 .شد تموم:لیالجون

 گذاشته کج صورت به کوچولوهم تاج بودیه کرده بازوبسته روشینیون موهام

 ی وسایه وریمل چشم خط.کرد ترش کوتاه روبرام بودم گرفته قبال ابروهاموکه.بود

 .رژگونه بایکم زد برام هم ای فیروزه

 .چقدرنازشدی وای:فرینا

 .نکبت نازشدی خیلی توهم:من

 یلیخ هم ومامان خاله.کردم ایناسالم خاله به.تاالر سمت رفتیم بعدازتشکرازلیالجون

 .اومدند(سامان زن)وعاطفه بعدسامان دوساعت.بودن نازشده

 .خونه رسیدیم بودکه1:30 نزدیکای ساعت

 .گذشت خوش خیلی ولی شدم چقدرخسته وای:من

 .میگذشت خوش خیلی بهم بودم وسط همش منم:بابا
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 شماازکجامیدونی؟ بابا عه:من

 دعوتیمایادتون منوچهرشون ی خونه فرداشب راستی.خبرازودمیرسه دیگه دیگه:بابا

 .نره

 .برد مخواب رسید بالش به سرم همینکه. فکرکردم فرداشب مهمونی به خونه تابرسیم

 ««باران»»

 وزمین اسمون خاطرش باربدبه که دختری دیدن امروزقراربرم دارم چقدرهیجان وای

 .کرد رویکی

 که شاپی کافی سمت وبه زدم رژوریمل یه فقط معمول وطبق حاضرشدم سریع

 .تاباادریناقرارگذاشت باربدرفتم رومخ کلی دیشب.رفتم بودم قرارگذاشته باهاش

 االح خوب.ودروبازکردم رفتم شاپ کافی سمت اهسته وباقدمای کردم روپارک ماشین

 اهم اهم.وبریدماااا دوختم خودم چقدرزودبرای.ایندم داداش زن دنبال بایدبگردیم

 دیدن ایناازاثرات کنیددیگه درک خوب.بود ودوختم بریدم همون شدمنظورم اشتباه

 .نمیدممم سوتی اصال منکه وگرنه زنداداشمه

 متمس برگشت گذاشتم شونش روی ودستمو سمتش بودرفتم دخترتنهانشسته یه

 ادریناخانوم؟:گفتم باایحال ولی باشه او زدم حدس چشماش بادیدن

 بله؟:ادرینا

 خوب:گفتم قهوه بعدازسفارش.داد دست ادرینابلندشدوبهم.عزیزم بارانم من:من

 صحبت تو به باربدوعالقش تاراجب اومدم زدی حدس احتماال همونطورکه راستش

 .کنم

 شماروفرستاده؟ بابد:ادرینا
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 ازباربدبدش مثالینکه خوب.زدم لبخندعمیق پسوندیه بدون باربد اسم باشنیدن

 فتهگ تافهمیدچی ادرینا.نیست متنفرهم ولیازش باشه نداشته دوستش نمیادشاید

 .کنه کردتوجیح وسعی پایین روانداخت شدوسرش سرخ

 ...راستش...خوب:ادرینا

 .شدم حرفش ومانع گذاشتم دستش دستموروی

 وباکسی نداشته چشم دختری هیچ به تاحاال داره دوست خیی من ادریناداداش:من

 .داره تشریف بیشعور یکم من داداش راستش بگم؟خوب چجوری.نشده دوست

 نمیکنه حساب ادم دخترارو اخه:وگفتم خندیدم کردکه گردنگاهم ادریناباچشمای

 .دخترافرشتن که نمیدونه

 شمامیگفت اقاباربدراجب چیزه باربد وقتی ولی.نظر اهاازاون:ادریناخندیدوگفت

 فحر بودازلحن قائل احترام برات خیلی.میگفت محترم ی فرشته یه راجب انگارداره

 . داره بوددوست مشخص زدنش

 میکنه توجه خیلی من به فقط دخترا میگی؟باربدتوی هی چیه شما باش راحت:من

 غریبه هب سردبرخوردمیکنه دختراخیلی ی بابقیه.ستایش ودوستم ارشیدا به وبعدش

 وجهت ارشیداوستی به میگم هااینکه نشه سوتفاهم.کنه نگاه فکرنکنم اصال که هاهم

 .میدونه من تقریبامثل اوناروهم که اینه منظورم میکنه

 که شدی متوجه حتما داره دوست چقدر منو که باربدفهمیدی ازصحبتای وقتی

 توی گذاشت روزیرپا غرورش خاطرتو به باربد. داره ودوستت مند عالقه چقدربهت

 از زجرکشید هم وخیلی کاراکرده خاطرتوخیلی به باربد ایستاد ومامانم عمه روی

 تابفهمی اینارومیگم دارم! نه هست منت فکرنکن میگم که اینایی.دوریت

 یگفتم بیام دیدنت به ونمیزاشت دعواکرد شدت به بامنم حتی.داره باربدچقدردوستت

 دوست. من های وصحبت ها حرف خاطر به نه کنی قبول اورو دلت ته از میخوادتو
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 ودکهب مثبت جوابت اگه. بیاد پیش مشکلی گیریت تصمیم توی بااومدنم نداشت

 ... که بود منفی هم واگه میکنه صحبت وخانوادت باربدباداداشت

 رسیدن برای اون.میشه باربدداغون باشه منفی جوابش اگه میدونستم ندادم ادامه

 باربدطبق باشه منفی جوابش اگه.رو غرورش حتی روکنارگذاشت چیزش همه بهش

 .کنه بایدباپریساازدواج شده بسته ومامان او بین که هایی وقرار قول

 گرفته وباصدای زدم ولبخندتلخی کردم افتادروپاک گونم روی که اشکی قطره

 یکنیم ازدواج باهاش که وکسی بشی خوشبخت بودایشاهلل منفی جوابت هم اگه:گفتم

 نوم به صبری یه خداهم گفتم زیرلب واروم باشه داشته بیشترازباربددوست حتی

 .میشه داغون که میدونم.نبینیم باربدروانقدرداغون که بده خانوادم

 وضع برای.گفتم چی شنید پس میکنه نگاهم داره باناراحتی دیدم باال اوردم سرمو

 .زیرخنده زدم جو کردن

 سرپ.خندید من مثل اونم دادم نشون روبهش پشتش.کرد گردنگاهم ادریناباچشمای

 زدزیردستش دوستش که میخورد قهوه داشت کنار به عیدبود سبزی عین موهاش که

 میکردتمیزش سعی بادستمال بود بلندکرده اخوندا مثل که ریشش روی ریخت همه

 .کنه

 .بایدبرم دیگه من جان باران:ادرینا

 داری؟ ماشین:من

 .اومدم بااژانس نیاوردم عزیزم نه:ادرینا

 .میرسونمت بیامن:من

 .مرسی میرم خودم نه:ادرینا
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 متس وبه بعددستشوگرفتم گیرمیاد سخت ماشین ساعت دختراین نکن تعارف:من

 زاحمتم ببخشید:شدگفت که سوارماشین.ندادم گوش اعتراضاش وبه رفتیم ماشین

 .شدم

 میشی داداشم زن زودی همین به ایشاهلل باشیا داشته تعارف بامن نبینم عه:من

 هانزدیک شیشه روزیادکردمکه ضبط بعدش. باشی داشته تعارف ندارم دوست

 .ام پاشایی مرتضی مرحوم اهنگ این عاشق. بودبشکنه

 دلم دلبسته لبخند بایه بازم

 دلم وابسته ساده باکارای

 دلم ازدست اخ

 دلم ازدست

 دلم دیونه پریشون مجنون

 دلم میمونه میرم که هرجایی

 دلم خونه بی دلم خونه بی

 همیشه عاشق نمیشه راه سربه من دل

 اخریشه میگه بسته اخه میگم

 غریبس باخودم من دل

 کس بی بازمیمونه

 ازبس میشم خسته

 سادس هواچه بی
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 زنگ داره موبایلت:ادریناگفت که کردم نگاهش باتعجب شد کم ضبط یهوصدای

 بود داداشم اق دادم وجواب تشکرکردم ازش.میخوره

 فتمگ خودش مثل منم کوفت گفت وزیرلب پریدباال بلندم ادریناباصدای.سالااااااام:من

 .گفتی چی شنیدم

 .کردن سالم وضع چه کوفت:باربد

 .تفاهمی چه جوووون:وگفتم خندیدم

 چی؟ یعنی:باربد شد ادریناسرخ

 .گفتش دیگه یکی توبگی ازاینکه قبل یعنی:من

 دادی؟ کجایی؟چراانقدردیرجواب.میگی چی نفهمیدم منکه:باربد

 .رومیرسونم ادریناجون دارم زیادبودنشنیدم ضبط خنگی ازبس:من

 رکیخ میکنی؟رانندگی رانندگی اینطوری وتوداری چــــــــی؟ادرینااونجاست:باربد

 دنبالت؟ بیام بگوکجایی اصال.برو اروم نکن

 ترسدیگه؟ن یایکی من ؟دنبال میکشی چراداد روانی:وگفتم دورکردم روازگوشم گوشی

 پریساراضی جون به باورکن نپرسیاااا منم حال وقت یه میرسونم روسالم عشقت

 المس اونم میرسونم سالمم وچلم خل داداش بای ندارم نداری؟منم کاری خوب.نیستم

 .زدم لبخندژاپنی براش کردکه گردنگاهم ادریناباچشای.میرسونه

 ...رانندگی خوب خدااگه به میگی؟باران چی:باربد

 .کردم گوشیوقطع بده حرفشوادامه نذاشتم

 رسوندم؟؟؟ سالم کی من:ادرینا

 .رسوند دلت نرسوندی توکه:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

81 

 

 به دبالبخن. بود(ادرینا)ادری به حواسم میکردم صحبت باباربد داشتم که مدتی تمام

 ضبط دوباره داره باربدرودوست اوهم %70میگم حاال میداد گوش بارید منو ی مکالمه

 کرده سفارش باربدکلی انگارکه انگارنه کردم روگوش اهنگ ی وادامه روزیادکردم

 .برم ادم عین بودکه

 .میره نمیخوادخودش گفت که کوچه داخل برم خواستم داد رونشونم کوچشون ادری

 ادری؟:من

 ادری؟؟؟:ادرینا

 که؟ نشدی ناراحت کنم اسمارومخفف دارم عادت:وگفتم خندیدم

 .بود نزده صدام اینطوری اومدتاحاالکسی خوشم نه:ادری

 .نیست دلش توی دل االن که بهش؟مطمئنم بگم روگرفتی؟چی تصمیمت ادری:من

 .پایین شدوسرشوانداخت ساکت...راستش خوب:ادری

 مشد ساکت لحظه یه.داد سرشوتکون دیگه؟باخجالت رضایت ی نشونه سکوت:من

 .کرد ونگاهم سرشواوردباال باترس.زدم جیغ بعد

 هردوتامون سالمه عقلمم تازه خوشحالم خیلی خوب نکن نگام دختراینجوری اهای:من

 .  رفتم خونه سمت شدمنم پیاده ازهم بعدازخداحافظی.خندیدیم

 بــــــــــاربـــــد؟؟؟باربد؟؟؟؟؟:من

 میکنی؟ جیغ جیغ دخترچراهی چته:بابا

 باربدکجاست؟ بابا:من

 ...باربد؟؟؟؟باربد؟؟؟بار:من.باال هارورفتم پله باعجله.اتاقشه توی:بابا

 چیشد؟:گفت وپرازاسترس نگران.اومدبیرون ازاتاقش باربدسراسیمه
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 .روگرفتم بله روگرفتم بله: گفتم میرفتم وباباکرم قرمیدادم که درحالی من

 جون:گفت نیست دیدخواب بعدازاینکه صورتش زدتوی نشدیکی باورش باربداولش

 من؟

 .تووو جون:من

 شروع من مثل بعدش.رفت صدقم قربون هم چرخوندکلی منو و کرد بغلم بعدمحکم

 خودمون به سرمون پشت وبابا مامان ی خنده یهوباصدای که جوادبازی به کرد

 .اومدیم

 انقدرشادید؟ چیشده:بابا

 .ازیب مسخره کردبه شروع بعددوباره بده بیاقرش شماهم روگرفتممم بله بابا:باربد

 .نکشی؟چقدرتوپروویی خجالت وقت باربدیه:من

 .میکنی جبران من جای توبه ایشاهلل:باربد

 .بازموند ازپروییش دهنم لحظه یه

 .نره توش مگس باش مواظب:بابا

 .بااااباااا:من

 جونم؟:بابا

 .که واقعا:من

 دادمن بعدادامه.دارم حرف باهات روبزارکنالربیااینجابشین بازی باربدمسخره:مامان

 ...االن ولی باپریسابودی ازدواج مخالف وعمت بامن لجبازی ازروی که فکرمیکردم
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 شدی عاشق واقعا که فهمیدم وخوشحالیت چشمات توی عشق بادیدن:مامان

 نای عین منم روبوسیدن بعدهمدیگه بشی خوشبخت امیدوارم.وپریسارونمیخوای

 .زدم جوگیرادست

 ««ستی»»

 بهم یلیخ رنگش که بومدم پوشیده طالیی لباس یه. پایین ورفتم روپوشیدم لباسام

 نداشته مشکلی رودراوردم شالم اگه که بودم کرده رودرست موهامم.میومد

 وشیدهپ باشلوارمشکی بودروهمرام زانوم باالی بلندیش روکه مشکیم مانتوی.باشم

 .بودم کرده سرم روهم طالییم وشال بودم

 ازخونمون اونقدرام خونشون رسیدیم ساعت بعدازنیم شدیم سوارماشینم

 خواستم.قصربود نبودکه خونه بود قشنگ خیلی خونشون خدایی بازموند دهنم.دورنبود

 رنگ.بود چقدرنازشده.بیاد تااونم وصبرکردم شدم متوقف باران باصدای که داخل برم

 ودب چیزدیگه یه ای اماسرمه میومدااا بهش ها رنگ همه میادالبته بهش واقعا ای سرمه

 هب بعدازسالم.فکرمیکردم بوداینطوری رنگی این تقریبا چشاش رنگ شایدچون

 اقامنوچهروعروس جونو ملیحه به داخل رفتیم باهم همه هامون وخانواده همدیگه

 اسهاولب ازاتاق یکی داخل رفتیم ازخدمتکارا یکی باراهنمایی کردیم سالم وپسرش

 .کردیم عوض رو هامون

 .شدی چقدرخوشگل بیشعور باران وااای:من

 .نازشدی خیلی توهم مرسی:باران

 خاکستری های رگه که ای سرمه سفیدوچشمای باپوست دختری.کردم نگاه باران به

 ونمنمیت دقیق البته.ترمیشه روشن چشاش رنگ میکنه یاگریه ناراحت هوموقع.داره

 .بقیه جلوی نمیکنه گریه معموال باران اخه...و میشه رنگی چه که بگم
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 ابروهاش.ابروهاش مثل درست داشت طالیی های رگه توش که خرمایی موهای

 میدید هرکی بودولی روتمیزکرده زیرش بودفقط رونگرفته

 میرفت براش دلم دختربودم منکه.توپر ولب خوشتراش بینی.فکرمیکردابروهاشوگرفته

 کجابودیم؟؟؟... اهم اهم... به برسه چه

 داشت پاپیون که ای کمربندقهوه یه و بود زانوش تاروی که ای سرمه لباس یه

 میکنه الح ساده بیشتربالباسای باران کال.بود وقشنگ شیک سادگی درعین لباسش

 .میاد بدش باشه شلوغ خیلی

 هک همیشه کردوبرخالف میزون سرش روروی روپوشیدوشالش ساپورتش بعدازاینکه

 بودتوی ریخته کج صورت روبه مقدارازموهاش یه ایندفعه نمیزاشت موهاشوبیرون

 موهام لباسام بعدازتعویض منم.تعقییرکنه بودخیلی شده باعث واین صورتش

 .هااا خیلی نه البته بیرون روریختم

 .میاداااا بهت خیلی ولباس رنگ این ستی:باران

 .میخوادبخورمت دلم دخترم شدیامنکه خوشگل خیلی توهم عشقم ملسی:من

 .میکنی رعایت روهم اسالمی ی فاصله نمیشیا من نزدیک... اهم اهم:باران

 دهباخن.زد خوشکمون گذاشتیم روبیرون پامون همینکه خندیدیم هردوتامون بعدش

 .بهترازمانبود اونام حال ماخورد به چشمشون که پایین هامیومدن داشتندازپله

 انمی دارن وجورکن خودتوجمع اینجاچیکارمیکنن؟بسه دوتادراکوال این ستی: باران

 .سمتمون

 ماهم کردند سالم وبهمون جلومون اومدن ارادوسیاوش.برگشتیم عادیمون حالت به

 .رودادیم جوابشون کوتاه خیلی

 حبتص(باران بابای)عموعلیرضا و بابابا داشت ملکی اقای.ایناایستادیم مامان کنار

 بعدارادوسیاوش چنددقیقه.میزدند حرف جون باملیحه هم ومامانامون میکرد
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 معرفیشون جون ملیحه بعدازاینکه سمتمون اومدن واقا خانوم یه وباربدهمراه

 .هستن پدرومادراراد کردفهمیدم

 هک منه پسردوم که پسرم گل این ماگفت کردوروبه اشاره سیاوش به جون ملیحه

 وبهر باران بعدمنو.بوستون بیاددست بودنتونست اومده پیش براش کاری اونشب

 اخلد باهم میشناسیمشون بله:ارادگفت که کنه معرفی رو اراد خواست کرد اونامعرفی

 .هستیم وکالس دانشگاه یه

 واقعا؟:بابا

 .بله:من

 .متاسفانه بله:کرد زمزمه اروم باران

 .بدبختانه و:گفت باران ارادشنیدومثل

 رهجاخی یه به باران یهو که میدادیم ایناگوش مامان صحبتای به داشتیم منوباران

 .جونم ادری وااااااای:بلندشدوگفت ازجاش شدوسریع

 سمتم برگشت بودپیششون اومده لحظه اون وسپهرکه سیاوش و اراد و سرباربد

 نندونست ی نشونه به بلندشد،که ازجاش ها زده جن مثل باران چرایکدفعه تابدونن

 .کردم میزدنگاه حرف دخترخوشگل بایه که باران وبه شونموباالانداختم

 ««باران»»

 وازجام شدم یهومات که میدادم گوش(اراد مامان)جون فرشته صحبتای به داشتم

 سمتش میکردرفتم نگاهم داشت باتعجب اونم.اسمشوصدازدم وباذوق بلندشدم

 چطور؟ زنداداشم:گفتم درگوشش واروم کردم بغلش

 باباهنوززوده:وگفتم خندیدم.شد سرخ بیچاره جووونم دخی که نداره خجالت اخی

 .دستم روی زد و خندید اوهم شدن سرخ ی واسه
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 . واال قدیم عروسای عروسم وااا:من

 کوفت:ادری

 توجونت:من

 تودلت:ادری

 .بدنت های سلول تموم تو:من

 .بزنه نیش زبونتو مار الهی:ادری

 میاد؟ دلت ادری عه:من

 .کنین سالم بقیه به میادبیابریم که فعال:ادری

 .کجابودی؟ندیدمت:من

 .میخوندم درس داشتم:ادری

 .تو ازدست:خندیدوگفت ادری...گالیله.انیشتن.پرفسور بابا خون درس بابا:من

 کردو سالم بهش باخجالت و نکرد نگاهش اصال باربدرسید بیه کردوقتی سالم همه به

 .رفت

 به زدم محکم ارنجم با.بهرس بی ازش این که چیزیه خوب خجالتم پرو ی پسره

 .بهش نشه انقدرخیره تا پهلوش

 .چته؟چرامیزنی هوی:باربد

 پیش رفت بعد جونم نوش:باربد.خوردی روکه دخترمردم چیزیه خوب باباخجالتم:من

 .پسرا

 .بود ایستاده کناراراد ادری

 ایستاده؟ دراکوال چراکناراین ادری ستی:من
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 کیه؟ ادری این اصال.نمیدونم:ستی

 .دخترباربد دوست ادرینا:من

 چــــــــی؟:ستی

 هب سرشو فقط داشت عادت کارامون به باربدکه. اونا ازجمله سمتمون برگشتم همه

 .داد تکون تاسف ی نشونه

 البته.دخترخنگه این میگن االن.دادی باد روبه نداشتمون ابروی برسرت خاک:من

 .خندیدم بعدش.نمیگن دروغم

 .میکنی شوخی الکی دیگه هستش تقصیرتو مرگ:ستی

 عالف البته روگرفتیم بله ازش دیشب تازه دخترباربد دوست خدایی نکردم شوخی:من

 .انداختم باالوپایین جووونم؟بعدابروهامو ستی.اینا خیال بی حاال.نمیدونه کسی

 ابرمون کلی همینجوریش.شو ازاری مردم روبیخیال امشب نزن حرفشم اصال:ستی

 .رفته

 لومرومظ قیافم و زدم ژاپنی لبخند و پسرا سمت بعدرفتم.نمیشه چیزی نترس:من

 .میکردند نگاهم باتعجب همه کردم

 نم بدیا رو وبابا مامان بایدجواب خودت بکنی کاری:وگفت کرد نگاهم باربدمشکوک

 .طرفداریتونمیکنم

 رفداریط بخواد دلت هم خیلی دوما بکنم نمیخواستم کاری که اوال ایییش:گفتم مظلوم

 .منوکنی

 بگیره بودخندم میکردنزدیک گردنگاهم باچشمای ارادافتادکه به نگاهم لحظه یه

 رفتمبودروگ اومده بیرون ازجیبش یکم ارادروکه گوشی ویواشکی کردم اماخودموکنترل

 که ای خنده با اراد.بیرون کشیدم ازجیبش گوشیو بعدسریع سمتش دادم وخودموهل
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 گفتم وزیرلب گذاشتم بینیم روی انگشتمو سریع.کرد نگاهم داشت درکنترلش سعی

 .هیس

 .باش چیشد؟مواظب:باربد

 .گیرکرد پام لحظه یه هیچی:من

 .هوایی سربه همیشه:باربد

 منه؟ دست چیکارکنم؟مگه خو:من

 پاهاته؟ دست نکنه:اراد

 !دقیقا:وگفتم زدم باچشمک همراه بشکنی من

 باربدبا.فهمیدم لرزونش های ازشونه مابودومیخندیداینو به پشتش فقط ستی

 .بخند باش راحت جونم ستی:وگفت ستی به زد انگشتش

 که ریاد.خندیدم منم.بودخندید منتظرفرصت که ارادهم خنده ترکیداز و برگشت ستی

 خندی؟می چی به داداش:ارادگفت روبه و اومدپیشمون ازفامیالشون یکی بودپیش رفته

 داداش؟:گردگفتم باچشمای.کردن سرفه به کردم شدوشروع قطع خندم یکدفعه

 .داداشمه اراد چیشدباران؟اراه:وگفت اومدسمتم ادری

 گرفتم ودستشو باربد سمت رفتم میام االن نشدمن چیزی عزیزم نه:من

 .اونورتر وبزورکشیدمش

 میکنی؟ همچین چرا عه:باربد

 دراکوالست؟ خواهراین ادری چرانگفتی باربــــد:من

 .زدزیرخنده جانم؟دراکوال؟بعدش:باربد

 .اه اه اه بشیم فامیلم قرارباهاش میاد دراکوالخوشم ازاین خیلی بله:گفتم باحرص
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 کرده؟ چیکارت بیچاره مگه:باربد

 خوبه؟ کجاش دراکوال ی خودشیفته مغرور ی پسره اییییش:من

 نکارما.گرفته حرصش نیومده خوشش واعتمادبنفسشون ازغرورش خانوم بله اها:باربد

 .نکنیاااا

 .وادری ستی پیش ورفتم ردشدم ازکنارش.بروبابا:من

 داداشته؟ دراکوال این واقعا ادری:من

 دراکوال؟؟؟:ادری

 گفتم میزاری عیب مردم جوون روی الکی چیه دراکوال نه...چیزه وااای:من

 .دراکومبیلی گفتم اها...درا...درا

 چیه؟ دراکومبیلی:ادری

 . میدونمچ من اصال میپرسی معینشوازم نیستم معین منکه بابا ای...یعنی...یعنی:من

 .منه داداش دراکوال اون اره نخواستیم توجیح خودتوبابا نکش:گفت باخنده ادری

 .بلندترخندید ستی حرفش بااین

 ذوق که هایی بچه ومثل باربدافتادم گوشی یاد یهو میخنده هی زهرمار درد کوفت:من

 روزدم ورمزش اوردم در گوشیشو سریع.زدم اروم جیغ یه باال پریدم میکنن

 . مخاطبینش داخل رفتم بوداول نکرده عوض خداروشکر

 رفتگ گوشیروازم ستی.زیرخنده زدم دیدم روکه دیگه؟شمارش کیه سوسکه خاله:من

 دیگه؟ ام سوسکه خاله من باربدمیکشمت:وگفت

 ی شماره این دیگه؟اها کیه قزی خاله میدی لومون االن باو بشین:من

 .چهارتاشد چشام شماره بادیدن کیه؟ وجغله.ارشیداست
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 .اصغرجون میکنم حالیت:من

 اصغرجون؟:گفتن باهم وادری ستی

 .اها گفتن هردوباهم بعددوباره.رومیگم باربد:گفتم

 میزنید؟ حرف شماچراباهم امشب:من

 نمیدونیم:هردوگفتن دوباره

 که کارم که بعدش.باربدریختم برای اهنگ یه ازگوشیم سریع خندیدیم تامون هرسه

 . جیبم داخل روگذاشتم گوشی شد تموم

 کهباربد سمت رفتم.نذاشتم چیکارکردم تاببینن اسرارکردن وادری ستی هرچقدرم

 روانداختم وگوشیش شدم خم کشم تمیزکردن ی بهونه به بود نشسته مبل روی

 عه:وگفتم بلندشدم بهش توجه بی.دورنموند اراد خندون ازچشای که زیرمبل

 .زدم بهشون زده خجالت لبخند یه سمتم برگشتن همه.باربد

 .رونبردید ابرومون وستی تو امشب اگه نکنه خداخفت:باربد

 لزیرمب گوشیت بگم بهت خواستم که من حیف.ابروداری چقدرم که نیست حاال:من

 .افتاده

 اوا:وگفت نگو که کرد نازک چشمی پشت دختراکردویه عین صداشو باربد

 .پسراخندیدن.عشخم زودترمیگفتی

 نمیکشی خجالت که موردا اون توی:وگفتم دادم تکون تاسف ی نشونه به سرمو

 بیچاره. داری پیغمبرسن اسب ی اندازه خیرسرت بکش موردخجالت این توی حداقل

 .بشه میخوادزنت که کسی

 .لبوشد وعین پایین سرشوانداخت هم کردادری نگاه ادری باربدبه
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 هب باربدهنوز ولی کرد باربداخم به وبعدش کرد وباربدنگاه ادری به ارادباکنجکاوی

 .اربدب خوندس فاتحت گفتم دلم توی ترسیدم اخمش از بار اولین برای.بود خیره ادری

 خجالت تو که مورد باربدکدوم اومدبرام پیش برام اقاسوال:گفت باخنده سیاوش

 نمیکشی؟

 .گفت نمیشه نگیدتازه بچه به گفتن داداش:باربد

 گفت سیا که کنه راهنماییمون شام برای خواست اومد ها خدمه از یکی وقع همون

 .اینکارومیکنه خودش نمیخواد

 روبرداشتم بشقابم اینجاست خوشمزه چقدرغذاهای وای شدیم بزرگ سالن یه وارد

 هم ادریو ستی تا شدم منتظر ریختم وترشی ساالدماکارانی وبا پلو زرشک کمی وفقط

 .بیان

 کنارمون اومدن هم(سیاوش)سیا و واراد باربد موقع همون ایستادن کنارم اومدن

 لحظه اون خوبم ازشانس زدم باربدزنگ به دراوردم گوشیمو موقع همون ایستادند

 مــــــــیگ صدای یکدفعه میزدند حرف اروم بودندو شده ساکت همه

 هم اونجابودمن که اونایی ی همه.زیرخنده زدم.پیچید سالن توی میـــــــگ

 .داد وبعدجواب کرد نگاه بهم بدتره هم صدتافش از لبخندکه باربدبایه.خندیدند

 جانم؟:باربد

 خوبی؟ سالم:من

 .توبهتری:باربد

 .شدی باهوش:من

 .بالشدی توهم:باربد
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 دادن تکون اره ی نشونه روبه سرشون داره؟همه خنده کوفت:هاگفت بچه بعدروبه

 .کرد روقطع تلفن گرفت باربدبیشترحرصش.

 وای حاال گرفته گازش مورچه لشکر یه.گرفته باربدلجش که دادم اس براش سریع

 .فرستادم وبراش گذاشتم خنده بعدشکلک.وای وای وای.وای

 .افتاددنبالم.میکشـــــمت باران:گفت کردو نگاه اس به ذره کردخوندیه باز رو اس

 هب وداشتم اونورمیزبودم من حاال.میشد عوض جامون هی اونور اون اینورمیزبودم من

 لحظه یه که چیشد نمیدونم که میکردم نگاه ومیخندیدن ولوبودن زمین روی هاکه بچه

 رنگ بود باستی حق.میکرد نگاه چشام توی اونم. اراد چشای توی شدم خیره

 .میشدی محوش ناخواسته اصال بود قشنگ خیلی چشماش

 دیگه گمب اینوجلوش کافی خودشیفتس خودش اینکه اینطورنیست هم اصال اییییش

 ردبهک شروع کردو باربدبغلم که بهم بودیم شده خیره همونطوری.میشه چی خدامیدونه

 !!!حساس که منم.دادنم قلقلک

 رفتدردگ خدادلم ای.بکشمت باتارومار بشی سوسک الهی باربد دلم ای باربدنکن:من

 .دیگه نکن

 .کنم تاولت کردم بگوغلط تویی که سوسک:باربد

 .عمرابگم.ستی که سوسک:میومدگفتم اشک ازچشام خنده ازشدت که درحالی

 .خودتی میزاری؟سوسک مایع چراازمن عه:ستی

 عه:گفتم بزنم حرف خوب نمیتونستم خنده ازشدت که درحالی

 .ادریناست اصال که نداریم..ندار..تو..منو..ستی

 .دیگه بیخیال خودسوسک سوسک اخه؟اقا میدین نسبت مردم چرابه عه:باربد

 .رفت قره چشم بهم که وابرواومدم چشم براش میخندیدم که درحالی
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 .دوستموکشتی کن باربدولش:ستی

 .میکنم ولش کردم غلط بگه:باربد

 .داد قلقلکم بیشتر.کردی غلط:من

 کجا:گفتو منوگرفت باربدبادستاش که خیزشدم نیم.بگم نده قلقلک باشه...باشه:من

 .بری نمیزارم تانگی

 ولش داره ه*ا*ن*گ:جلوگفت بوداومد شده خیره من به بحثمون ازاول که پسره یه

 .کن

 .باشم خواسته نظری ازتون فکرنکنم:کردوگفت باربداخمی

 تمنداش خیرش زیرنگاه خوبی حس.شد خیره من به روبده جوابش اینکه بدون پسره

 وگرفتمدستش.درازکرد بلندشدودستشوبسمتم زمین باربدازروی کشیدم هم اخماموتوی

 .وبلندشدم

 .صورتش توی بخوابونه بره باربد بود مونده میکردکم نگاهم خیره هنوزداشت پسر

 .میکنه صدات داره زندایی اشکان:اراد

 میوفته مشی اشی یاد ادم. گذاشتن بچشون رو اسم اینم.اشکان اسمش پس عه

 ...واال

 .نشنیدم چیزی من اراد فکرنمیکنم:اشکان

 .روسرمیبرد حوصلم داشت دیگه.کرد نگاهم خیره وبعددوباره

 میشه درست ایشاهلل نباشین تروخداناراحت: وگفتم بلندکشیدم اه یه

 میشه؟ درست چی:بازگفت بانیش اشکان

 .یدهم خداشفاتون نباشید ناراحت کردم عرض نکردیدم رودرک منظورم اینکه مثل:من
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 بده؟ شفام چی برای(:اشکان)اشی

 .میکردند نگاهم هاداشتندباکنجکاوی بچه

 شما لمث داشتیم همسایه یه ماهم. رومیگم بیناییتون مشکل بله:گفتم باناراحتی

 وودانبو خودش دست میشدالبته خیره یاچیزی کسی به همش بود اینطوری چشماش

 شمانگران ولی بودند کرده امیدش دکتراقطع خالصه بود اینطوری چشاش مدل

 میزدن هم پلک اصال اقا اون میدونید اخه شفاپیدامیکنید که روشنه دلم نباشیدمن

 .میزنیدحداقل پلک داریدکه امیدواری شماجای

 خوب.ردشد ازکنارم بااخم اشی.کرد جعمشون زمین ازروی نمیشد هارودیگه بچه

 .نشه خیره بهم میخواست تقصیرخودشه

 روی وکنارشون فرستادم وچشمک س*و*ب یه براش.خدا به عاشقتم باران:ستی

 گها:ارادگفت که خودم برای بریزم نوشابه برم خواستم وغذاموخوردم نشستم زمین

 .بیارید من برای هم لیوان یه نیست زحمتی

 منچه هب بگم بهش خواستم.بود هم دستوری جورایی یه اما بود گفته محترمانه بااینکه

 یزیچ یکدفعه اما پسرخوب بریز خودت برای پاشو سالمه که پاتم و دست خداروشکر

 .زحمتی چه البته:گفتم و زدم لبخند بهش رسید ذهنم به

 نم ندیدن اخه میکردند نگاهم باتعجب وباربدهم ستی بود کرده کپ خودشم بیچاره

 سرم توی که ازفکری کنم عرض چه که لبخند اونم بزنم لبخند غریبه پسر به تاحاال

 .بود بازشده تابناگوشم بودنیشم

 نکهم منچه به گفتم باخودم بعدش ولی رومیخوره ای نوشابه چه بپرسم ازش خواستم

 دیدم کردم ها بچه به نگاه یه ریختم روبراش مشکی همون پس نیستم گارسون

 ی شابهنو توی ریختم وتاتونستم روگرفتم نمکدون سریع.نبود من به حواسش کسی

 .پیشش ورفتم زدنم هم باقاشق بعدسریع. ارادجوووون
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 .بفرمایید:من

 .ممنون:اراد

 توی روبزاره قاشقش خواست نشستم کنارستی رفتم بعدش میکنم خواهش:من

 هبیچار گیرمیکنه گلوش توی زدم حدس چون صبرکن چنددقیقه گفتم که دهنش

 .میشه کوفتش

 رفایح به میکردو نزدیک لبش روبه لیوان ارادکه به زیرچشمی کردمنم نگام مشکوک

 .میداد بودگوش نشسته جلوش که اشی

 چهارتا همون منظورم چیزه عه تاشد5 یهوچشاش روخوردکه مقدارازنوشابه یه

 بودمی باید کردیکی خالی اشکان صورت روتوی بود دهنش توی که بعدهرچی.شدبودااا

 .کنه جمع زمین ماروازروی فقط

 بود چی این:اراد

 .شمارونمیدونم نمک میگیم مابهش:من

 تو؟ این چراریختی که اینه منظورم:اراد

 گازشتا کوچولوریختم یه نیست خوب گازدار ی فکرسالمتیتونم؟نوشابه به بده:من

 .بره

 کردی؟ خالی رو نمکدون کل یا کوچولوبود یه این:اراد

 .کوچولوبود یه فقط دیگه نه:گفتم نخندم میکردم سعی که درحالی

 منیش ناخوداگاه کردکه نگاه من بعدبه.شدن ساکت همه کرد هانگاه بچه به ارادبااخم

 ارهز با و روکشیدم وستی ادری دست بلندشدم.میکرد بداخم خیلی اخه شد بسته

 افتادزدم که نازی به چشم.بیرون رفتیم باهم.کردم بلندشون زمین روی از مکافات

 .خندید کردواونم دنبال نگامو هم ستی زیرخنده
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 چرامیخندید؟ چتونه:ادری

 .افتادیم ای یادخاطره:من

 .بگید منم به:ادری

 .نشیا ناراحت بده قول:من

 .بگیددیگه نمیشم ناراحت:ادری

 ادری.کردم تعریف روبراش وسپهر نازی بازی لوس ی قضیه خوب خیله:من

 .میومد اشک ازچشاش بودکه انقدرخندیده

 .بیشتربخندیم کنم تعریف روبراتون چیزی یه من بزار توحاال ازدست:ادری

 ...بودیم ایناکه خاله ی خونه روز یه

 اینا؟ خاله:ستی

 .بودیم اینادعوت سیاوش ی خونه دیگه اره:ادری

 پسرخالته؟ سیاوش یعنی:من

 یانه؟ بگم میزارید خبرمرگتون اره:ادری

 .خوب دیگه بنال:گفتیم باهم منوستی

 سکسو که دستشویی میره خانوم نازی این بودیم دعوت میگفتم خوب.ادبا بی: ادری

 دمیکشی جیغ هی.دروبازکنه قفل بودونمیتونست کرده بودهل ترسیده چون درمیاد

 ارهروبرد کش حشره گفت نازی به نمیشه دید وقتی دروبازکنه داشت سعی سپهرهم

 .وبزنه

. نمیمیره سوسک ولی رومیکنه سپهرمیگه که کاری همون هم نازی دیگه هیچی

 در باقفل خانوم وررفتن ربع بعدازیه بشه مریض ممکن نزن دیگه میگه سپهربهش
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 به کاشف روبکشه تاسوسک داخل میره سپهر وقتی تادروبازکنه میشه موفق ،خانوم

 ...وزده روبرداشته کننده خوشبو کش حشره جای به خانوم میادکه عمل

 .دردگرفت دلم اخ:ستی

 .تو می:من

 نیومدن؟ عمت و پریسا مگه باران راستی:ستی

 یما خسته نه گفتن بیان اسرارکردیم هرچی هستن خونمون االنم بودن اومده چرا:من

 چمدون که افتاده یهویادش ولی بیاد میخواست دلش عجیب مارمولک اون ولی...و

 نمم لباسای تپل یکم که نبودازاونجایی خریدهم وقت.رونیاورده مجلسیش لباسای

 .نیومد وبهترکه نمیشه اندازش

 بااتاق دهستبارب اتاق تا بعیدمیدونم البته کنه فضولی اتاقم توی نره مانیستیم خداکنه

 خون بفهمه باربد.روگذاشته باربدوسایلش اتاق توی رفته تازه.باشه داشته کاری من

 .پامیکنه به

 اونمیدونه؟ و اتاقش داخل رفته که بوده باربدکجا.غلطاااا چه بیخود:گفت بااخم ادری

 رکتش که شب یه نیومده خونه اینامیان باربدمیدونسته.غیرتیه چه عروسمون اوه:من

 .خونش بقیشم بوده

 داره؟ مجردی ی خونه:ادری

 داره االن که امااینی دیدن ایناهم مامان البته دیدم من فقط خوشگله انقدرم.اره:من

 .خندیدیم ستی منو و شد سرخ ادری.دیدم من روفقط خانومش ی واسه میکنه درست

 میشه؟ادرینا سرخ هی که میگید من خانوم به چی:وگفت اومدنزدیکمون باربد

 .نکنن اغفالت ببین اینابیشعورن
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 نمیخوره سنت بدرد گفتیم هم هرچی تازه.زدم حرف باهات دیگه اگه باشه:من

 مه برادرزنت اخم به حواست بهتره میشه بدترسرخ میکنی تونگاهش که اینجوری

 .ها باشه

 یهوباصدای.خندیدیم فقط منوستی کردن هل هردوتاشون.کردم اراداشاره بعدبه

 روگرفت ادری دست وباربدهم وسط ریختن جووناهمه.باال دومترپریدم بلنداهنگ

 العاده فوق ی باقیافه اراد.نکرد توجه اعتراضاش به هم اصال بردوسط وباخودش

 .شدم ومانعش رسوندم بهش بادوخودمو سمتشون ردشدورفت ازکنارم عصبانی

 .اینور بیا:گفت عصبانی ارادبالحنی

 ...دارم حرف:من

 بعدا:اراد

 نمیشه:من

 حیاط هالبت حیاط سمت کشوندمش خودم دنبال بزور و روگرفتم استینش ی بعدگوشه

 اون به نگاهش میکشیدمش دنبالم که مدت این تموم.باغ خودش برای گفت نمیشه

 ودب خلوت که گوشه یه.رومیجوییدااا خرخرشون میرفت میکردم ولش یعنی بود دوتا

 .کرد نگاه بهم منتظر.ایستادم

 .دارند رودوست همدیگه اوناهردوتاشون کن ولشون:من

 ازکجامیدونی؟:اراد

 .کردم صحبت قبال ادری با خودم:من

 تاحاال؟ ازکی:اراد
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 دیشب تازه نمیدونم رو ادری ولی وداره داشته دوسش پیش وقت باربدازخیلی:من

 وبعدش کنه صحبت باهات بیاد سرفرصت بودباربد قرار.روگرفتم بله ازش

 .بیادخاستگاری

 (افتاداااا اینم دهن توی ادری.)میگفت بایدبهم ادری ولی:اراد

 بیادبهت بعدش و بگه بهت باربد که بود منتظر و کشیده خجالت شاید:من

 اذیت دوباره داداشم نمیخواد دلم واقعا.ننداز پاشون جلوی سنگ دارن ه*ا*ن*گ.بگه

 .بشه

 میرقصه همون. میکنه نانای سیاجون با داره جون ستی!بـــله دیدم داخل اومدم

 اصال نکردم قبول من خب ولی برقصم اسرارکردکه هرچقدرستی تااخرشب.خودمون

 مک کم.برقصم روندارند چشمشون اختیار که پسر همه این جلوی نمیخواست دلم

 شدیم سوارماشین ازهمه بعدازخداحفظی.ما همینطور و کردن رفتن قصد مهمونا

 . کردیم حرکت خونه وسمت

 ««اراد»»

 خاله ی ریخته بهم ی خونه وبه مبل روی نشستم رفتن همه باالخره هـــوفــــــ

 مامان هک اخالقی یه. واینجاروتمیزکنیم اینجاباشیم بایدتاصبح احتماال.کردم نگاه

 انجام ندارندوبایدخودشون روقبول خدمتکاری کارهیچ که اینه دارن وخاله

 ااینب همیشگیت اتاق داخل وسایلتوگذاشتم اراد:وگفت نشست کنارم سیاوش.بدند

 .بیداری تاصبح وضع

 تبعدسیاسکو دودقیقه بستم بعدچشامو.بودم روزده حدس همین خودمم اتفاقا اره:من

 .اشنادرومدیم ازاینکه واینم ازدانشگاه شانسو؟اون اراددیدی:وگفت روشکست

 ثلم وحاال اشنادرومدیم ازاینکه اینم ازدانشگاه اون ازتصادف اون میگی راست اره:من

 .بشیم فامیل قرار اینکه
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 تصادف؟فامیل؟هاااا؟:سیا

 دوستش قول یابه ستایش دختر این با کردم تصادف گفتم بهت که اونروز اره:من

 النمدارندوا دوست رو وباربدهمدیگه ادرینا اینکه مثل...که فامیلم کردم تصادف ستی

 .کنن هم ازدواج قرارباهم.دوستن باهم

 نگفت؟ بهمون چیزی ادری چرا پس!!!میگی دروغ:سیا

 .ادرینا چیه ادری نمیدونم:من

 .داشتناااا ای قیافه عجب ولی.زبونم توی کردافتاد ادری ادری دختر این ازبس:سیا

 .کنه حفظشون پسراشون ودوست خانواده خدابرای:من

 بودم ازباربدشنیده که اونطوری تازه.باشن پسرداشته دوست فکرنمیکنم:سیا

 .پسرانمیسازه با کال خواهرش

 .مغرور پروتزی ی دختره ایییش:من

 پروتزی؟ چی:گردشدوگفت سیاچشاش

 .ولب ودماغ گونه.بود عملی جاش همه کال دیگه اره:من

 میکنید؟ داریدغیبت کی راجب اهای:ادرینا

 .روندادم جوابش بودم دلخور دستش از منکه

 .میزنیم حرف دخترباران این راجب:سیا

 .همینطور بود؟دوستش چقدرخوشگل دیدین وای:وگفت نشست باذوق ادری

 .مغرور ومخصوصا وشیطون عملی زیادی اره:من

 عملی؟ چی:ادری

 .داده انجام زبایی عمل ارادمیگه اره:سیا
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 چرانمیره؟ رنگش این نمیدونم بودمن گذاشته رنگ وابروهاشم موهاش تازه:اراد

 داده خدادادی خدا که وچیزی عمل فرق که برسرتون خاک یعنی:ادری

 نای بیخیال حاال.خودشه مال موهاشم رنگ نداده انجام عملی اطالع جهت.رونمیفهمید

 .بتعریفم چیزی یه براتون بیاین.ها بحث

 .کنم بگوتعریف دیگه؟خو چیه بتعریفم:من

 ....نپرید حرفمم وسط.نمیگی اینطوری هیچوقت خودت نیس حاال:ادری

 طونهشی دختر این واقعا. کنم یاتعجب بخندم نمیدونستم ادریناگفت که باچیزایی

 .کمه تختش یه میگم که)... فرش انگار کمه تختش یه درواقع

 .ماروگرفتن داداش زن حال خوب ایول:سیا

 .کمک بیاید شید بلند خندیدید االن تا مهمونی ازسر هرچقد بسه:ملیحه خاله

 نکهم سرکارتازه فردابایدبریم.شو بیخیالمون بشه فداتون سیا الهی جون ملیحه:من

 .بلدنیستم هیچی ازاینکارانکردم تاحاال

 .بزار مایع خودت ازجون وسیا کوفت:سیا

 .بروبابا:من

 زدواجا چندروزدیگه یادبگیر بلندشو توهم. نمیتونیم تنهایی ملیحه منو نخیر:مامان

 .صداکنم رو منوچهر واقا ارمان برم من.بلندشوووودیگه.کنی زنت کمک کردی

 هب بشم سرت روی تاج من بشه پات زیر سیاخاک بشه فدات ادری جونم فرشته:من

 .دارم هم مهمی ی جلسه فردا تازه بازنمیشه دیگه چشام خدا

 .خودت جون میخوره قسم منو جون هی کن نگاش خاله:سیا
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 خواهرزادم طفلی بعدشم.هااا سالتونه25 خیرسرتون دیگه کنید بس بابا ای:مامان

 میخوری؟ قسم اونو جون چراهی میگه راست

 .ادری جون به خوب میکنه فرقی چه حاال:من

 ؟؟؟ ادری:مامان

 .ادرینا اسم مخفف اره:من

 یهو؟ چیشد حاال میومد بدت اسما کردن مخفف از که تو وا:مامان

 .دهنم افتادتوی کرد ادری ادری دختره این ازبس:من

 دختر؟ کدوم:گفت میومدسمتمون داشت که خاله

 .رومیگم باران بهادری اقای دختر:من

 .ستایش دوستش اوهم هم.وخوبین ومهربون خوشگل انقدردخترای وااای:خاله

 .جدیدا شدی خوشگلن؟بدسلیقه کجاش مامان عه:سیا

 خوشگلن باران و چقدرستایش میگفت داشت االن تا.کن نگاه پسرتو خاله عه:ادری

 .خودشه تراز قشنگ یکی ببینه نداره چشم اصال.میگه اینطوری داره حاال

 حرفشو بهش توجه بدون ادری ولی نده ادامه میومد وابرو چشم ادری به هی سیا

 .خندیدن کردنو نگاه بعدبهم کردنو سیاوش منو به نگاه یه خاله و مامان.زد

 گفتین؟ جک دلتون توی شبی نصف میخندین؟نکنه چی به:من

 .نمیخوره دردسنتون به:مامان

 متس وبه کردم استفاده وازفرصت انداختم وباال شونم.اشپزخونه داخل رفتن بعدش

 ستشازد خیلی.کنم صحبت باادری بخوابم ازاینکه قبل گرفتم تصمیم.رفتم اتاقم
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 دروبازکردم.برخوردکنم خوب ایناباهاش مامان جلوی کردم سعی ولی.بودم ناراحت

 .صدازدم رو ادرینا و ها پله جلوی ورفتم

 داداش؟ بله:ادری

 .بستم درو و اتاق داخل رفتم بعد.منتظرتم!االن همین.دارم کارت بیاباال:من

 استرس بود معلوم.اومدتو بود پایین سرش که درحالی ادری.بیاتو:من.دراومد صدای

 .ورمیرفت بادستاش هی چون داره

 .بشین:من

 .منتظرم:گفتم بااخم.نشست کاناپه روی روم روبه

 ؟شدی دوست باهاش و درارتباطی باربد با حاال تا ازکی:من.کرد نگاهم خنگی با ادری

 چیزی ازت وقتی.نشنیدم جوابی:بلندگفتم باصدای.پایین سرشوانداخت کرد سکوت

 .بدی بایدجواب میپرسم

. پایین سرشوانداخت کردودوباره نگاه بهم باترس ادری

 ...ما یعنی من راستش....چطوربگم...چیزه...راستش...خوب:ادری

 .سررفت حوصلم

 میکنی؟شماچی؟ من چرامن:من

 .کشید عمیق نفس بعدش.داریم دوست...دوس...رو ماهمیدگه:ادری

 میگفتی؟ چیزی من نبایدبه:من

 یخوامم بروبیرون کن لطف... حاال ولی اسرارتم محرم فکرمیکردم:گفتم بعدباناراحتی

 .کشیدم دراز بهش پشت تخت روی بهش توجه بی.بخوابم

 داداشی؟:گفت بابغض.نشست تخت اومدروی
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 ادری.برگردوندم رومو ودوباره کردم نگاش کردبرگشتم صدام دوباره روندادم جوابش

 نکارای میشم میادوخر کارخوشم ازاین من میدونست پرو بچه.کرد موهام توی دستشو

 (دورازجونمااا البته)میکنه و

 تخجال راستش بگم نمیشدبیام روم خداشرمندتم به ببخشیددیگه داداشی:ادری

 .کنه صحبت باهات بیاد قراربودباربد میکشیدم

 شکست بغضش. بیادخاستگاری دادی اجازه اگه بعدش:داد ادامه ارومی بعدباصدای

 سمت وکشیدمش ودستشوگرفتم سمتش برگشتم رونداشتم گریش طاقت.کرد وگریه

 بدونم اگه.نکن گریه بشه فدات داداش:وگفتم گذاشتم سینم روروی سرش. خودم

 هگری حاالم ندارم مخالفتی باشه داشته دوست داری تودوسش که انقدری تورو اونم

 .دماغو خانوم خوشگل نکن

 احتنار ازدستم حاالدیگه.انقدخوبی که مرسی:گفت و کرد اشکاشوپاک و خندید ادری

 نیستی؟

 .کنی محکم س*و*ب رویه داداشت که شرطی به البته نچ:من

 پمل بعدمحکم.میکنیااا استفاده سو ها موقعیت از همیشه اراد خدایی ولی چشم:ادری

 .کرد روبوس

 حله؟:ادری

 .حله:من

 .بخیر شب کارداری فرداکلی که برم من:ادری

 .کن خاموش روهم برق بخیر توهم شب:من
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 الساینجاپ میاد بازسیا میدونستم چون کردم ودروقفل بلندشدم رفت ادری که بعدش

 ی جلسه به کرد سعی.نبرد خوابم کردم هرکاری.بخوابم نمیزاره تاصبح میشه

 .ببره تاخوابم فکرکنم بایدبزنم که فرداوحرفایی

 مکن خصوص به باران حرفاوکارای یاد یکدفعه که چیشد نمیدونم فکرکردنم وسط

 لقشح روتوی نوشابه همون میخواستم لحظه اون یعنی افتادم ریختنش نوشابه توی

 گیساخت که عصبانیتم خوب ولی.بود گرفته خندم هم بودم شده عصبانی هم.بریزم

 رداچهف افتادکه یادم یکدفعه کاراش به میخندیدم بودداشتم گرفته بودبیشترخندم

 .باشم سرحال تافردا بخوابم بهتره دارم ای روزپرمشغله

 نکهباای...و کنم صحبت باباربد برم بعدشم شرکت بعدش دانشگاه برم فردابایداول

 پزشکی ازدندون اصال درواقع.دارم هم معماری شکت ولی میخونم پزشکی دندون

 که اباب درکنار ولی کردم انتخابش بودکه وسیا مامان خاطراسرار به نمیادفقط خوشم

 هدیگ شرکت یه هم حاال رویادگرفتم داره،معماری معماری شرکت ترین ازمعروف یکی

 کاامری اون که تفاوت بااین ولی بابا شرکت بااسم درواقع.زدم ایران توی خودم باپول

 .ایران واین هست

 کتشر یه باربدکه باشرکت هاهم تازگی.بلد چیزایی یه اینجاکارمیکنه هم سیاوش

 .بخوابم کردم وسعی شدم افکارم ی ادامه بیخیال.بستیم قرارداد معروف

 ««ستی»»

 ستی؟ هوووی:باران

 .ادب بی چیه هوی:من

 گیج االن که نخوابیدی دیشب مگه نشدی متوجه زدم صدات هرچی اخه:باران

 .ازخودتونه ادبی بی خوابی؟درضمن

 ی؟نمیکن مسخرم بگم چیزی یه باران.بخوابم نذاشت فکروخیال دیشب بابا نه:من
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 .میشه چی بگوتاببینم:باران

 داروکمص دوباره.بایدبگم نمیشه نه دیدم.روزیادکردم ضبط بعدصدای نمیگم اصال:من

 باران؟:وگفتم کردم

 .هان؟بگودیگه:باران

 .اومده خوشم ازیکی فکرمیکنم:من

 .باش مطمئن فکرنکن:باران

 رومیگم؟ کی میدونی مگه:من

 نمیشه؟ دیشب به مربوط مگه اره:باران

 .رومیگم کی بگو حاال اره:من

 ..بود؟ خوشتیپ خیلی بودو وشلوارپوشیده کت که همونی:باران

 .گفتی بود؟اگه چی حاالاسمش افرین:گفتم باذوق

 صداش رمضون مش که وسیا اراد بود رمضون مش اسمش:باران

 .میکردندبعدزدزیرخنده

 صاف.بده روحرص ادم بلد چیکارکنم؟فقط دختر این ازدست خدامن واااای

 .ذوقم توی بود بدجورخورده.نشستم

 .میگفتم بلدنیستی؟نخیراونو ای کاردیگه دادن حرص جز بروبمیرتوبه:من

 ...نکنه بلدم هم ازاری ومردم کردن اذیت چرا:باران

 .سمتش برگشتم باذوق

 سرایدارشون بهرام اقا نکنه فهمیدم:گفت مکث بعدازچندثانیه باران

 .خندید دوباره رومیگفتی؟بعدش
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 .نمیگفتم نخیراونو!باااااارااااان:وگفتم نشستم صاف

 ...نکنه رومیگی کی گرفتم اها:وگفت انداخت بهم نگاه یه باران

 .بااااااااراااااان:گفتم باجیغ بده ادامه نذاشتم

 میکردبدون روخاموش ماشین داشت که درحالی.برگشتم پنجره سمت به بعدباقهر

 زیرچشمیت های ازنگاه دیشب همون.نمیخوادقهرکنی حاال خوب:گفت بهم کردن نگاه

 شپیشنهادرقص کردن باقبول نیستی میل بی بهش نسبت که فهمیدم سیاوش به

 توبرای که هایی ویژگی ی همه سیا میاداخه خوشت ازش شدم مطمئن دیگه

 .داره رو داری درنظر همسرایندت

 .نبود من پیش حواست اینارو؟توکه ازکجافهمیدی:من

 همه به حواسم من درضمن رومیخونم دلت حرف ازچشمات من که نرفته یادت:باران

 .چیزنیست هیچ وبه چیزهست

 چی؟ هاااا؟یعنی:من

 .نمیخوره بدردسنت هیچی:خندیدوگفت باران

 .بستم ودررومحکم شدم پیاده ازماشین

 .کوچولو درنمیاد چیزاحرصم بااین من:باران

 باال یا شونه.بخونی چشام ازتوی حرفارو بعضی میتونی که شورتوببرن مرده الهی:من

 .رفت جلوترازمن. انداخت

 .رسوندم بهش بادوخودمو بیام منم صبرکن:من

 صبرنکنی؟ وقت یه:من

 .باشه:باران
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 .بشه زبونت حریف که بیاری شوهرگیر یه الهی روتوبرم:من

 .هستم پیداشدنوکرشم اگه ایشاهلل:باران

 .شدیم واردکالس و دادم تکون براش تاسف ی نشونه سربه یه فقط

 بلندسالم همیشه داره چراعادت باران نمیدونم.سالم گفتن باهم همه. سالاااام:باران

 .بده

 حاالخوبین؟.هماهنگی مرسی:باران

 هی منوباران.شمابهتری:گفت سرمون پشت صدایی یه بدن هاجواب بچه ازینکه قبل

 .عقب وبرگشتیم زدیم اروم جیغ

 کنید؟ وجود اعالم نمیتونستید بهتر:باران

 نه:ارادوسیا

 .مشخصه:منوباران

 هب اخرنشست ردیف زدورفت خبیث لبخند یه بعدش.پسرمغرور چقدراین که هوووف

 ینبودب نشسته بغلم باران.رفتیم کنارش خالی تاصندلی سه سمت به اجبارماهم

 داشت همینجوری قلبم.کرد پرش سیاوش بودکه خالی صندلی منوارادیه

 . صداشوبشنوه هم بودسیاوش ممکن انقدرتندوبلندکه.میزد

 ««باران»»

 خوبی؟ عمه دخی سالم:ارش

 .خندیدم عمه؟بعدش جانم؟دخی:باران

 متودهن افتاده عمه دخی میگی ارشی این به هی دیگه تقصیرتوهستش کوفت:ارش

 .اینا دیونن واااا.هستن ارادوسیاوش دیدم.میخنده ریز داره یکی یهودیدم
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 توچرایادمیگیری؟ چیزگفتم یه حاال من:من

 .زودیادمیگیرم چیزو همه بااستعدادم ازبس میدونی اخه:ارش

 .نکردم گوش من زودیادمیگیره زد بچه رونبایدجلوی هرحرفی میگن:من

 توی مروگذاشت دونش یه دراوردم پاستیل ازکیفم..روبده جوابم نتونست استاد بااومدن

 همه.جوون اخ:یهوبلندگفت.کردم تعارف کاشی به بعدش کردم تعارف ستی وبه دهنم

 .کیفم توی روگذاشتم پاستیل سریع سمتمون سرابرگشت ی

 زودترتدریس میاد جدیدخوشتون مبحث انقدرازاین میدونستم کاشی خانم:استاد

 .میکردم

 .دارم دوست روخیلی مبحث این استاد بله:کاشی

 هاکنفرانس بچه برای بعد ی دفعه ایشاهلل دارید عالقه انقدربهش حاالکه:استاد

 مرگ:وگفت سمتمون برگشت ارش رفتنش استادوبیرون نباشید بعدازخسته.بدید

 میخندید؟ شما؟چراهی چتونه

 ونج اخ گفت پاستیل ازذوق کردم تعارف بعدبهش میخوردم پاستیل داشتم اخه:من

 .داره جدیدعالقه مبحث این به بعداستادفکرکردکه

 .میخوری پاستیل سرکالس تقصیرتوبوددیگه جون واباران:کاشی

 ایش باگفتن.کردی توچراانقدرذوق خوردم پاستیل من جون واستاره:من

 به تباهاش گفتن ازقدیم:گفتم بشنوه که طوری. بیرون میرفت ازکالس بلندشدوداشت

 .دارمیرسه اشتباه

 ارد حق به حق که گفتن گفتید؟ازقدیم اشتباه فکرنمیکنیدکه بهادری خانوم:اراد

 .میرسه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

110 

 

 هب نگاه ارادیه. تهرانی بوداقای مفهوم مهم.جدیدش ورژن این گفتم نخیردرست:من

 اشتباه دارم چی؟دوست که خوب.بیرون رفت وازکالس انداخت بهم خودتی معنی

 داره؟ ربطی دراکوالچه اون به اصال.بگم

 چرامیخندی؟ چته مرگ:من

 .منوازتوبگیره پیداشدانتقام یکی اخیش:ستی

 .اینطورنیست اصالهم نخیرم:من

 .همینطور عزیزم چرااتفاقا:ستی

 ...نخیر:گفتم باجیغ

 .دردمیگیره باشیدگردنتون راحت:من.سمتم برگشتن همه

 .سمتمون اومدن بودن ایستاده ارش دوست پیش که وسیاوش ارش

 میزنی؟ بنفش چراجیغ:ارش

 .نمیخورد دردسنت به:من

 بگم؟ بهت من میخوای میگه دروغ:ستی

 باهم تنداش ارادوستاره.بیرون رفتم بعدازکالس.میکنم چیکارت بگوببین:گفتم بااخم

 .میکنه روتحمل ستاره داره بزور ارادمشخص ی ازقیافه.میکردن صحبت

 بدید؟ روبهم لطفاجزوتون میشه تهرانی اقای:کاشی ستاره

 .رودادم قولش ای دیگه کس شمابه قبل اخه نمیتونم:اراد

 .کنم راضیشون بتونم کی؟بگیدشایدمن بدبه چه:ستاره

 .بزنم زیرقولم نمیتونم کنیدمن بتونیدراضیشون شماهم اگه:اراد

 تهرانی؟ اقای...  اخه:ستاره
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 بله؟:کردیمابعدبلندگفت گیری عجب:گفت زیرلبش واروم سمتش برگشت ارادکالفه

 رودادید؟ قولش کسی چه بگیدبه میشه حداقل:ستاره

 .رودادم قولش بهادری خانوم به:کردوگفت مکث ارادچندلحظه

 چی وعینسرم یهو تااینوشنیدم میگشتم کیفم توی گوشیم دنبال داشتم مثال الکی

 .باال اوردم

 کنممی نگاهش دارم تادیدمن میکنه روکنترل خندش بزورداره دیدم سمتش برگشتم

 دیگه داره؟حتماداره خوددرگیری هم دراکوال سوال داره؟یه درگیری خود.کرد اخم یهو

 .داره که یکی این

 همونطورکه بفرمایید:وگفت گرف سمتم روبه بعدجزوش.اینجان خودشونم عه:اراد

 .بودم بودم قولشوداده

 نمیدونم بهم بده تا اوردجلو دستشو اونم بگیرم روازشون تاجزوه کردم دراز دستمو

 وجزوه کشیدیم روعقب دستامون هردوتامون خورد دستش به یهودستم که چیشد

 .افتادزمین

 برات من میگفتی بگیری دستت روتوی جزوه بلدنیستی خوب عزیزم:ستاره

 .ردشد بعدازکنارمون.میگرفتم

 لحظه یه.نداشتم روهم ستاره به دادن جواب وقدرت هم چشمهای به بودیم شده خیره

 تدرس بدید کسی به چیزی بعدخواستید به ازاین:وگفتم کردم واخم اومدم خودم به

 .تانیوفته بدید

 .شدم پشیمون زدم که ازحرفی لحظه یه که کردطوری اخم ارادهم
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 ونممیت درضمن.کجه زمین میگه برقصه بلدنیست که عروسی شمامثل حکایت:اراد

 وشروعر صحبتام کاشی باخانوم من ازوقتی بودیدکه چی دنبال کیفتون توی بپرسم

 میگشتید دنبالش داشتین بشه تموم که تاوقتی کردم

 .بودم یمگوش دنبال.میگم ولی نمیشه شمامربوط به گرچه:گفتم فکرکنم اینکه بدون

 دستتونه؟ توی که شمانیست گوشی اون احیانا:اراد

 بودم؟ گوشیم دنبال من گفته کی اصال بله:من

 .گفتید خودتون میشیدکه کنیدمتوجه دقت یکم:اراد

 شدید من حرکات متوجه چطور فاصله ازاون شما ولی.میگید شمادرست اصال:من

 بوده؟ من به پشتتون که درحالی

 چنددقیقه کالس داخل بعدرفت شماباشه مثل هوششون همه نمیشه دلیل:اراد

 .ردشدن ازکنارم میخندیدند که درحالی باسیاوش بعدهمراه

 زشت مغرور دراکوالی ی پسره

 میکنی؟ نگاه باران؟کجاروداری:ستی

 . برداشتم زمین روازروی جزوه شدم خم.هیچی:من

 .روبرداره خودش ی جزوه شه خم نداد زحمت خودش به لحظه یه. تروخدا نگاه عه

 .بامنه حق که ببینی کجایی داداشم هی هی.چرا باربدمیگه دراکوال میگم بهش

 مغیرمستقی نبود؟پرو بهترازگوشی بهونه دادنم سوتی بااین توسرم خاک عه عه عه

 شفح بهش میکنم خانومی هی من حاال.گیجه خودش.نمیرسه هوشت توگیجی گفت

 .میداد فحش بهش تامیتونست بود هرکی وگرنه نمیدم

 رفتی؟ صدقش قربون تواالن نیست حاال:وجدان
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 عمرا من!!!زدی؟ بازتوحرف نه میگم!!زدی؟ بازتوحرف نه!!؟.زدی بازتوحرف عه:من

 به اصال.هاشوگفتم ویژگی فقط ندادم هم فحش بهش.برم صدقش قربون

 .نکن دخالت کاربزرگترا توی گفتم توچه؟صددفعه

 لمث منم وگرنه نمیزنم حرف دیگه من اصال.ترشدی دیوونه بودی دیوونه واااا:وجدان

 .میکنی شخصیتیم ترور بدبخت اون

 .افرین میکنی کارخوبی:من

 گیجه؟ میگی؟کی زیرلب داری چی ساعت نیم باران:ستی

 زغو عین اینجوری.دیگه دراکوال اون میپرسی؟خوب تو سواله اینم اخه بابا هیچی:من

 .کردم تعریف روبراش خالصه.میکنم تعریف برات بریم بیا نکن نگام

 داره؟ خنده این درد کوفت مرگ:من

 تخس های بچه عین قشنگ خیلی خوردنت حرص باورکن باران:ستی

 .دلم توی بود شده عقده بودم روندیده خوردنت حرص اینکه مخصوصا.میشی

 .میگیرم وقتش به دراکوالروهم اون حال.ببندی نفعته به ستی:بادادگفتم

 .چیشد نمیدونی باران وااای:ستی

 چیشد؟:من

 چقدراسترس که نمیدونی.کنه صحبت میخوادباهام گفت اومدپیشم سیاوش:ستی

 .کرد شروع من من باکلی نشستیم نیمکت روی بیرون رفتیم باهم.داشتم

 وخیلی نیست مطمئن حسش وازاین حس یه واین داره عالقه بهم میکنه حس گفت

 قبول من دادکه پیشنهاددوستی اخرشم.نمیخوره بدردسنت زدکه دیگه حرفای

 بیشتر هن معمولی تادوست دو عنوان به فقط وگفتم کردم قبول اسرارکردکه کلی.نکردم

 .کرد ذوق چقدر طفلک نمیدونی
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 بد بودخیلی زیاد ماشین سرعت چون ترمز روی شدپاموگذاشتم تموم حرفش همینکه

 .بخوره شیشه به سرمون بود نزدیک و ایستاد

 چیشد؟:ستی

 شدی؟ دوست باهاش واقعا:من

 چطور؟ اره:ستی

 بودکه کاری چه این چطور؟خوب:من.کردم حرکت وباسرعت کردم روروشن ماشین

 .نیست مطمئن ازاحساسش گفت خودش که کردی؟درحالی

 داری هارادگرفت از حرصت تواالن.هستی انقدرعصبانی که نیوفتاده اتفاقی باران:ستی

 .میکنی خالی سرمن

 .خودتم نگران من.رودربیاره بخوادحرصم که هست کی دراکوال اون:من

 .کنه بازی باعصابت تونسته خوب هست که هرکسی حاال:ستی

 که هم سیاوش راجب.خوب ببخشید:گفت که کردم نگاهش چپ چپ بااخم

 بهترازاین؟تازه چی.میاد خوشش ازمن میگه که میاداوهم خوشم ازش من خوب..خوب

 داشتن که کنم امتحان میخوام.روداره میخوام روکه هایی مالک ی همه سیاوش

 وغرورداری متنفری ازشون که اینه توهم مشکل.داره حسی پسرچه دوست

 .دربرابرشون

 .باشید داشته رودوست وتااخرهمدیگه نشی پشیمون امیدوارم فقط نمیدونم:من

 .کنم گوش اهنگ وبه امروزارادبشم حرفای بیخیال کردم سعی

 میبندی رومن چشماتو توداری روهمه به میبستم چشامو

 میخندی اشکام به داری وحاال دارم دوست میگفتم باگریت
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 نبندی دیگه یکی به دل بعدمن محاله میدونم تومیری

 .میکردی تکیه بهش روزوشب که قلبی ازاون گذشتی اسون چه

 ویر روگذاشتم دستم همیشه مثل. خونه سمت رفتم کردم روپیاده ستی بعدازاینکه

 . زنگ

 بدی؟ روسکته همه بزنی؟دوستداری زنگ بلدنیستی عزیزم جون باران:پریسا

 نگز صدای احتماال گفتم داری شنوایی مقدارمشکل یه میدونستم اخه پریساجون _

 .کارروکردم این همین برای رونمیشنوی

 مقدارهم ازیه نخیرخانوم دیدم زدم زنگ روگذاشت؟دوباره چراایفون این عه

 .داره شنوایی بیشترمشکل

 توی پریدم سریع.شدم پشیمون که دروبازکنه تاسرایدارمون دربزنم خواستم

 .کردم وترسنکاک خفن ارایش بودیه همرام ارایشم خداروشکرلوازم.ماشین

 وکرم بودم کرده سیاه دورچشماموهمه.کشیدم جیغ ایینه توی خودم ازدیدن خودم

 دافتابمانقدرض دیگه سفیدم همینجوری خودم.مالیدم صورتم به روتاتونستم ضدافتابم

 .هامیشم میت عین دورازجونم بزنم

 خیلی خالصه.کشیدم وتاگونم زدم لبم روی برداشتم دراخر روهم قرمزم مایع رژلب

 .بودم شده افتضاح

 رفتم اخه شد کثیف نازنینم ماشین بماندکه البته.رفتم باال ازدیوارخونمون سختی به

 .نه وای.دیوار باالی رفتم زحمت باکلی بعدش اون باالی

 همهجام هیچ که دستوپام بپرم همینطوری بپرم؟اگه پایین چطوری حاالمن

 اسمال ی خونه وسمت زدم هوشم خودمو برای بشکن یه فهمیدم اهاااا.میشکنه
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 لقب این ای قهوه وچشماش کوتاه قدش چون سرایدارمون اقامحمد همون)اقا

 .رفتم(گذاشتم روبراش

 به تابرسم روبرم مسافتی مجبورشدم ن بودبرای اونورتر یکم خونشون

 گچ یسرتاپاتو بودبا مساوی کردن نگاه چون نکنم رونگاه پایین کردم سعی.خونشون

 لواتتاص سه واخر اول!هاااا نه هم کلی البته.رسیدم تاسالم فرستادم صلوات کلی.بودن

 سرتاپام.پایین اومدم یواش وبعدیواش پریدم خونشون بوم پشت روی.فرستادم

 یول دررفتم سمت وبه کردم بازیام ودیوونه خودم ی واسه نچی نچ یه.بود شده خاکی

 .زد چشمک بندبودبهم وروی بود شده شسته که سفید ی مالفه یه یهو

 مالفه...(هی نمیکنن ولت دیگه هاهم مالفه هااا شده ای زمونه دوره عجب استغفراهلل)

 .روم وانداختم روبرداشتم

 یبهتراینجور چه کجان؟بیخیال بقیه چرااینجاانقدرساکته؟پس.روبازکردم درسالن

 .میکنم کیف بیشترهم

 دومتر هک ازپریسانبودبرگشتم خبری ولی دروبازکردم.پریسابود که اتاقی سمت رفتم

 .حضورکنه اعالم نمیتونه اادم بودعین ایستاده سرم پریساپشت.باال پریدم

 یادم راهرو ته ایینه توی خودم میزنه؟بادیدن جیغ چراداره این بیژن زاده یاامام

 سمت بادورفت.دراوردم هم هوهو وصدای سمتش رفتم.روحم من مثال الکی اومدکه

 .میزد صداش باربدوباگریه اتاق

 هااومدبیرون ازپله باعجله سمتم هست؟تاسرشوبرگردوند خونه باربدهم مگه وای

 یچ وبرای چیشده میپرسیدکه ازش هی که باربدروشنیدم صدای.حیاط داخل رفتم.و

 .میکنه گریه

 ...اینجابود...ای...بود روح...اون...اون:پریسا
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 ماشین اخلد رفتم چیکارکنم؟سریع قیافه بااین حاال.بیرون رفتم شدم روبیخیال بقیش

 .کردم روپاک وصورتم روبرداشتم شیرپاکن وازکیفم

 اوه.درروزدم زنگ.گذاشتم کیفم توی زروهم مالفه. زدم وریمل رژلب یه فقط صبح مثل

 وریچط باربدنمیگه اونوقت.زمین افتادم میگم لباساچیکارکنم؟فوقش بااین حاال

 .هست مک یه پنهون ازشماچه تالبته.داداشم نیست که گیج.خاکیه سرتاپات که افتادی

 .رونسوزوندی زنگ تواین اخراگه:باربد

 وروی دراوردم روازکیفم مالفه سریع داخل رفتم دروبازکرد.دیگه دروبازکنین خوب_

 .نداختمااااا من مدیونیدفکرکنید.انداخته چیزی بادی فکرمیکنن اینطوری. انداختم زمین

 سالااام_

 .نمیشه تموم کالست4 توکجایی؟مگه معلومه سالم:باربد

 کردی؟ انقدرخوشتیپ خبره؟توچرا کجان؟چه بقیه.بوددیرشدتابیام ترافیک چرا_

 اششداد امروزصبح خاستگاری بریم قرار خبرنداری؟امشب مگه:بازگفت بانیش باربد

 .کردم راضیش سختی به کرد صحبت باهام اومد

 .رفت توهم اخمام. افتادم دراکوال حرفای یاد

 توهمه؟ اخمات چرا:باربد

 .شد بحثم دراکوال اون امروزبا_

 .بحرف درست من چیه؟بابرادرزن دراکوال:باربد

 هی هی رومیکنه زنش ی خانواده طرفداری داره نگرفته هنوززن بابا برو_

 دارم؟ من شانسه خدامیبینی؟اینم
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 لباسات چرا!نداشتیما وخواهرشوهربازی حسودی ازاالن:کردوگفت باربداومدبغلم

 خاکیه؟

 نشو نگرانم الکی.زمین افتادم هیچی.میزاری فرق ازاالن دیگه هست تو تقصیر_

 یدونمم فکرکنیدمن که نیستم راضی باورکنید)وپریساکجان؟ وعمه مامان حاال.سالمم

 (نمیشناسمش بوود؟شمامیشناسینش؟منکه پریساکی اصال.پریساکجاستاااا

 وگفتم نپایی سرموانداختم.کرد نگام میگیری؟بعدمشکوک رو پریسا خبر چیشده:باربد

 .همینطوری

 اونجا باید7شو حاضر برو زود خریدتوهم رفتن ایناهم مامان.منه اتاق پریساتوی:باربد

 .باشیما

 توچیکارمیکنه؟ اتاق پریساتوی.باش_

 اومدمو پوشیدم لباسامو سریع میکنه صدام داره وگریه باجیغ دیدم بودم حموم:باربد

 اینجابود روح اون روح اون میگه فقط میکنی چراگریه پرسیدم ازش هرچی بیرون

 .منوببره میخواست

 .بود گرفته خندش باربدم زیرخنده زدم باربدگفتم اینوکه

 کجابودبابا؟ روح_

 . حاضرشو بدوبرو چمیدونم:باربد

 بله ادری میدونم چون.میشه تنگ براش دلم حاال ازهمین.باال هارفت پله بعدازروی

... و نامزدبازی و بیرون بانامزدش همش باربدرونمیبینم ازروزبعدش بده روکه

 حاضرشدن مشغول اومدم ازحموم بعدازاینکه.اتاقم داخل رفتم باناراختی.هوووف

 . شدم

 ««ستی»»
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 باران به اس یه.داده اس بقیشم زده زنگ بارفقط 6 خونه رسیدم که ازوقتی

 جواب بازم زدم زنگ بهش.نده جواب نداره امکان نداد جواب منتظرموندم هرچی.دادم

 .میزنگه داره بارکه هفتمین این وای. خورد زنگ گوشیم.کردم قطع همینکه.نداد

 سالم_

 خوبی؟ خانوم سالم:سیا

 باورکن میشه؟خوبم عوض حالم چقدر تااالن پیش ی دقیقه ازده بنظرت سیاوش_

 سیاوش؟.خوبی معلوم که توهم

 جانم؟:سیا

 .شدااا زودپسرخاله چقدر

 .بگیرم برات بگومن نکن تعارف ندارین خونتون؟اگه دارین سوختگی پماد_

 چی؟ برای پمادسوختگی:سیا

 توهم دست درنتیجه ومیسوزه میکنه داغ گوشی میری توپیش که اینطوری اخه_

 پسرم؟ فهمیدی حاال میسوزه

 هاااا؟:سیا

 .خداچقدخنگه ای

 ...میزنی توانقدرزنگ میگم_

 .فهمیدم اوکی اوکی اها:سیا

 خداروشکر_

 .تو ازدست:سیا

 .مداد روجواب تلفن باسیا بعدازخداحافظی.کنم قطع مجبورشدم داشتم خطی پشت
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 الو_

 ... افریقایی کروکدیل افریقایی گورخر هلندی بز سوسک نفهم:باران

 ازکارمیوفته؟ قلبم من میکنی احساسات ابراز من انقدربه خبر؟نمیگی چه اوووو_

 میکنی؟ صحبت بیاکی داری ساعته سه ازکار بیوفته الهی:باران

 اورکنب میده یااس میزنه زنگ بندداره یه خونه رسیدم ازوقتی کرده روانیم باسیاوش_

 .زده تاول دستم انگشتای

 ات بگو زد بد میگه؟حرفای حاالچی.نشی دوست باکسی که توباشی تا حقته:بارات

 .کنم بادیواریکیش

 زدم زنگ هرچی حاالکجابودی.حرفارونمیگه این اون نزنم بهش من.باادبه بچم_

 ندادی؟ جواب

 شبایدباسالمتی کنه باتوازدواج وقتی بیچاره بودم روزده حدس همین منم اتفاقا:باران

 .خونه نزارکه رودلم دست ستایش خی ایناروبی کنه خداحافظی

 .رممیمی ازنگرانی دارم شده؟بگودیگه چیزیش افتاده؟کسی باران؟اتفاقی چیشده_

 ریمدا نشده چیزیش نخیرکسی.عه بزنم حرفمو بزارمنم شو ساکت دقیقه یه:باران

 .خاستگاری میریم

 کی؟ خاستگاری؟برای:من

 کارب دست خودم نمیادگفتم شوهرگیرم دیدم من برای خاستگاری میریم داریم:باران

 .دیگه باربدمیریم برای داریم.بشم

 حاالتوچرادپرسی؟ عمل سرعت ول ای_
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. ..مخموخوردی اه باربد چیه...باشم؟گوشی خوشحال میخوای دراکوال باوجوداون:باران

 خاک حیای بی...خونشون؟ بری میخوای مگه عصرونه دیرشده؟برای کجا بابا ای

 یکیت واربادی میزنم بخوره گوشیم به خدادستت به میکنم قطع االن باشه باشه...توسر

 نبود مهم هم نداری؟داشتی کاری بگیره باربدمیخوادگوشیمو این ستی الو...میکنمااا

 .خداحافظ

 . بده خداشفاشون.کرد قطع جوابشوبدم نذاشت

 ««باران»»

 میکنی؟ نگام شمر مثل چراباز حاال کردم قطع که دیدی بابا ای_

 .میدونیااا وگرنهخودت بودی که بودی پایین دیگه ساعت تانیم باران:باربد

 .دیرنمیشه نترس برومیااام باشه اخمشووو بابا ای_

 جمع دوساعت ایینه خودتوازجلوی بایدهمین یکی تازه.دیرترمیشه دیرم از:باربد

 .عمه؟مامان؟پریسا؟زودباشیددیگه:بلندترگفت.کنه

 ریعس.بره اسکی من رومخ نیادتو تادوباره کردم قفل ودررو کرردم بیرون باربدروازاتاق

 ستهنش مبل روی بابا.بیرون اومدم ازاتاق زدم ادکلن اینکه وبعداز روپوشیدم لباسام

 .نشستم کنارش بودمنم

 .اومدن هم ومامان بعدعمه چنددقیقه

 .دیرشد باااااربد؟پریسا؟بیایددیگه_

 .وررفت ایستادوباموهاش ایینه جلوی ودوباره باربداومدپایین

 کنه؟ جمع ایینه روازجلوی کی باید کی حاال_

 .میبینیم وقتش به توروهم. توهم حاال خوب:باربد
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 .بشه عروس دخترم میشه کی:بابا

 خوشم بایدازکسی نمیکنم ازدواج من. نکنیداااا من دعاهابرای ازاین خواهشا:من

 .نمیاد خوشم ازهیچکی منم که کنم ازدواج بیادتاباهاش

 .یریممیگ تصمیم منومادرت نمیادایندفعه خوشت توازهیچکس که ازاونجایی خوب:بابا

 چی؟ یعنی_

 .دخندیدندبع.کما توی رومیفرسته بغلیمون همسایه ترشیت بوی توباشه به یعنی:بابا

 .باباااااا عه_

 نگم هک مانتوشم.صورتش بودرومالیدبه دستش دم بازهرچی.پریسااومد بعد چنددقیقه

 شپی چندسال این.کنه جعمش زمین بایدازروی یکی معمول طبق که شالشم.بهتره

 .نبود خراب اینقدراوضاعش

 .بازشد بعددر چنددقیقه.روزدم خونه زنگ

 .اینجاچقدرقشنگه وای_

 .دادداخل بعدهلم توش نره ببندمگس:باربد

 بهشون بعدازاینکه بودند ایستاده دروردی جلوی واراد جون وفرشته تهرانی اقای

 ی ضیهق بابا واونور ازاینور صحبت بعدازچنددقیقه ونستیم داخل رفتیم کردیم سالم

 .کرد رومطرح خاستگاری

 روییمون روبه رومبل کردرفت تعارف بهمون اومدبعدازاینکه چایی باسینی ادری

 سرخ ردمیک باربدنگاه به هروقت که میگفت باربدچی نبود معلوم نشست کنارداداشش

 .میشد

 . کن راهنمایی اتاقت روبه باربدجان ادریناجان_
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 حرف باهم داشتن داریدمیگید؟همه مگه چی بابا اتاقن توی که حدودنیمساعته اااه

 ورفتم بلندشدم ازجام بودیم منوارادساکت فقط حیاط داخل پریسابلندشدورفت میزدند

 اتاقن؟ کدوم ایناداخل حاال.چقددراینجاست اوه. باال

 داشتم.همینطور هم بعدی.نیست خونه انگارکسی نه.زدم تاضربه سه اولی در روی

 پیچ باالوپام پریدم متر2 گوشم بغل صدایی باشنیدن یهو که میدادم ادامه همینطوری

 کدوم نمیدونم زمین افتادم دربازشد.درروگرفتم دستگیره که بودبیوفتم خوردنزدیک

 سرموبرگردوندم.بندبیاد چندلحظه شدنفسم وباعث من رو افتاد بودکه دراکوالیی

 .سمتش

 جات به برومن زکی گفته فیل به.چقدرسنگین وای.خودمونه دراکوالی همون اینکه عه

 . واال.هستم

 اهای.پاشوببینم دراکوال اوی:وگفتم کردم نگاهش باعصبانیت اومدم خودم به

 .شدم موداری؟پاشوباباخفه دراکوالصدا

 بودی؟ چی؟دراکوال؟بامن:اراد

 .شدم زدم که گندی ی متوجه یهو

 .زچی گفتم...نزدمگفتم حرفی همچین من.خوب میزنی تهمت چیه؟چراالکی دراکوال_

 هااا؟ مخملی توگوشام مثل منم چیز؟فکرکردی گفتی:اراد

 .نکنم نگاه سرخش چشمای به کردم سعی

 نکردم ریفک همچین نخیرمن.همینوگفتم تومن جون به پنیر میشه انگلیسی به چیز_

 داشتم...نحسـ پاشی؟باباهیکل روم از میشه حاال.نیست مخملی من گوشای چون

 .گرفت نفسم دیگه کن زیباتوجمع های عضله بابا میگفتم
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 وبهبلندکرد منو.بود شده زخم که گرفت روهم همونی نامرد.روگرفت مچم بعد و بلندشد

 یشههم باشی زدنت حرف مواظب بهتره کوچولو ببین:چسبوندوگفت سرم دیوارپشت

 .تذکرنمیدم بهت انقدرمهربون

 تذکردادی؟ بامحبت انقدر االن که نیست بابابزرگ اخی_

 .برخوردنشه باهات بدترازاین باش مواظب پس:اراد

 .کن ول هم دستمو.بکنی نمیتونی غلطی هیچ.اونوربزاربادبیاد برو_

 .شد جمع چشام توی اشک درد ازشدت.فشارداد رومحکم مچم

 نشنیدم:اراد

 کن روروشن سمعکت_

 .فشارداد دستموبیشتر

 .صورتم توی ریحت ازچشام اشک قطره شکستیش کن ول دستمو اخ_

 بودوخون شده زخم که مچم به.کرد وبعددستموول کرد نگاه خیسم چشمای به ذره یه

 .اخ بلندگفتم که دستموگرفت دوباره.کرد بودنگاه اومده

 .کن دستموول_

 .یکم داره ورم دیده ضرب فکرکنم:اراد

 .کن دستموول گفتم_

 باشه شکسته شایدهم:اراد

 ...ول دستمو میگم دارم_

 .روبست ودراتاق تخت دادسمت بعدهلم دیگه کن بس اه:ارادبادادگفت

 بشین:اراد
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 راحتم_

 .ناراحتم من:اراد

 .توعه مشکل_

 .تخت روی افتادم.داد وهلم شونم روی اومدجلوترودستشوگذاشت

 داغون بدنت کل که نکن کاری.میشه همین نمیکنی گوش حرف ادم عین وقتی:اراد

 .بشه

 دستم سمتم اومد وباند بتادین با بعدازچنددقیقه.روبازکرد بود اتاق انتهای که دری بعد

 زیچی ولی سوزگرفت دستم.زیراب روگرفت مچم.دستشویی سمت ومنوبرد روگرفت

 .میسوزه نکن اخ بلندگفتم.زخمم روی روریخت بتادین بعدازچندثانیه.نگفتم

 کجاخوردش؟:اراد

 .درخورد ی لبه به کنم فکر_

 .بگیر عکس فردابرویه:گفت بست باندرودورمچم بعدازاینکه

 .دارم چی؟عکس برای عکس_

 کجلب کیو ای گفت بعداروم میگیره ازتوعکمس کی وگرنه بود ازدستت منظورم:اراد

 .نیست هم نیم این برای یکه

 ومدما بعدازاتاتق.میگیره ازمنم میگیره ازتوعکس که همونی.گفتی چی شنیدم اهای_

 .کردم نگاه مانده باقی درای به متفکرانه.بیرون

 .اونه اتاقش فکرنکن زیاد:اراد

 .در به روچسبوندم وگوشم کناردرایستادم

 .نمیخوره دردسنت به که میزنن حرفایی یه وقت یه کنی نمیخوادگوش:اراد
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 .در روی روگذاشت وگوشش کنارم اومد ش خود بعد

 میدی؟ گوش توچراداری پس_

 رمروبگی تو گوش زدن بد حرفای اگه ببینم میدم گوش دارم من:گفت ارادباشیطنت

 . نشنوی

 ندمبزورخ داشتم منکه ارادبادیدن.ازحرفش بود گرفته خندم.بودا پرووو پسر چقدراین

 .هیس:زدوگفت چشمک میکردم روکنترل

 اینور باربدنیارش:ادری

 چراعزیزم؟:باربد

 روی میای چی برای تودیگه.دیگه نیارش میگم باتوام عه.نیارش گفتم عه:ادری

 ...بلندشوازروم...هیییییی.تخت

 و دربازشد یکدفعه کردیم رونگاه گردهمدیگه ارادباچشمای خبره؟منو ؟اونجاچه جااانم

 داشتن دوتاکه اون وروبه بلندشدم ازروش سریع.روش افتادمنم اراد

 .زدید که حرفایی اون بکشیدبا خجالت درد کوفت:میخندیدندگفتم

 .که واقعا.چیزیه خوب خجالتم میگه راست:بلندشدوگفت ارادم

 ایستادین؟ فالگوش ازکی شما چیزه:باربد

 .ازاولش_

 اولش؟ ازاول:ادری

 .شدن سرخ بعدهردوتاشون.اوهوم:من

 همش:باربدگفت بعدروبه.بود شوخی همش...و بچه ی قضیه باورنکنیدااا چیزه:ادری

 .واصغرکردی کلثوم هی.توبوددیگه تقصیر
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 .ازخنده منوارادمنفجرشدیم

 تسرع مرسی...میزدید بد شدداشتیدحرفای معلوم...روگرفتیما مچتون خوب...خو:من

 خودتون ومجلسی شیک خودمونیماخیلی ولی...اصغروکلثوم اسم مرسی... عمل

 .رولودادید

 .کردند نگامون وعصبانیت وباربدباحرص ادری.خندیدیم دوباره

 .خیطه اوضاع پاشو پاشو هی:اراد

 این هب خاستگاری من جان.دنبالمون اوناهم فرارکردیم وبادو بلندشدیم بعدهردوتامون

 تاحاالدیدین؟ خوبی

 .جون فرشته پشت ارادم.مامان پشت ورفتم زدم جیغ یه شد باربدنزدیکم

 .میرسیم بهم ماکه وارادجون جون باران:باربد

 .باربدجون نه:منواراد

 هن دیدم کشیدم سرم دستموروی.میکردن نگاهمون جورخاصی جوریه وفرشته مامان

 .درنیاورده شاخ اونم دیدم کردم ارادنگاه به درنیاوردم خداروشکرشاخ

 .دنبالتون افتادن چیکارکردیدکه حاال:مامان

 .هیچی:اراد

 .گیراوردن اینامارومظلوم نکردیم ماکاری اصال_

 اد؟مید ماگوش حرفای وبه در بودبه چسبیده پرست افتاپ عین بود من ی عمه:باربد

 مکرد میکردنگاه رونگاه باربد باحرص که عمه بعدبه نگیره خندم لبموگازگرفتم

 نچ دادید؟نچ انجام کاری همچین واقعا شما عمه:وگفتم

 باران عه:مامان
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 .گیراوردید مظلوم منو بازشما:عمه

 .پیرزنه مظلوم:باربد

 پیرزنم؟ من یعنی که واقعا:عمه

 .ترید جوون هم شماازباران باورکنید نه_باربد

 .پیر میگه من به اونوقت داره سن پیامبر بازتو؟قداسب میگی چی فسیل_

 بامنی؟:عمه

 . باربدم با عمه نه_

 ...وگرنه بزرگتراینجاست که حیف:باربد

 .اوردم بگوکم داداش_

 بعدخانومی چنددقیقه.شما ازدست وااای:گفت ادری که بگه چیزی باربدخواست

 . بودم نشسته جون فرشته بغل من.میزوچیدن اومدوگفت

 .باغ توی روصدابزن ارادبروپریساجون:جون فرشته

 .ارادمیگذشت ازرفتن دقیقه10

 چرانیومدن؟ پس:جون فرشته

 بزنم؟ صداشون میخوایدبرم:من

 .میشه زحمتت:جون فرشته

 . یدادم پریساگوش حرفهای به کالفه ی ارادباقیافه باغ داخل بعدرفتم.حرفیه چه این_

 بخندیم بگوماهم هست داری چیزخنده باران:پریسا
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 کهشنیدید اراد اقا راستی.میگفتم توبفهمی میخواستم اگه ولی هست دارکه خنده_

 اومده؟ روح جدیدا

 کرد بودنگاهم گردشده ازترس که پریساباچشمایی

 میکنید؟ روح؟شوخی:اراد

 روح هرکی اومده روح باورکنید اره:وگفتم زدم بهش چشمک یه طورنامحسوس به

 .میکنه فردرواذیت اخراون تا باشه رودیده

 .میترسم من وای:گفت پریساباترس

 .نداره کاری بابقیه میکنه اذیت رودیدن روح که اونایی فقط نمیخوادبترسی_

 .اونودیدم منم:پریسا

 رودیدین؟ روح چی؟شما:اراد

 .امروزدیدمش خودم من اره:پریسا

 بود؟ شکلی چه_

 مبودصورتش سیاه همه دورچشماشم.بود گشادتنش سفیدخیلی لباس یه:پریسا

 ده به طولش بلندکه بلندباناخنای دستای.نظرمیومد هابه مرده عین انقدرسفیدبودکه

 .بود ترسناک مترمیرسیدخیلی سانتی

 که اینطوری.روچسبیدم ودلم نشستم پله روی خنده ازشدت شد تموم حرفش همینکه

 .بلندبوده ناخوناش و دستا که میکردم باور قطعا نبودم روح اون من اگه گفت این

 خوبه؟ خانوم؟حالتون باران:اراد

 شماخوبی؟ ممنون_

 میخندی؟ چی به حاال انگاربهتری شما ولی خوبم ممنون:گفت ارادباخنده
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 .مترنبود سانتی10 بلندوناخونام میاددستام یادم من که تاجایی_

 کارتوبود؟ یعنی...یعنی:پریسا

 اوهوم_

 .ای دیونه خیلی.واقعاکه:گفت پریساباجیغ

 .داری لطف_

 .داخل ورفت رفت بهم ای غره پریساچشم

 اینکاروکردی؟ چی برای:اراد

 یدید اخ:توسرموگفتم زدم بعدیکی.دروبازکنه ادم عین بودمیخواست تقصیرخودش_

 .کرد غذایخ بریم موندگارشدم خودمم شماروصداکنم چیشد؟اومدم

 میکنن؟ نگاه اینجوری ایناچرادارن.وااااا.داخل رفتیم باهم بعدش

 شد؟ تموم حرفتون جون باران:گفت لبخندخبیث بایه پریسا

 .شد تموم عزیزم اره_

 .مبارکه پس:جون فرشته

 .زدن دست بعدهمه

 مبارکه؟ ببخشیدچی:اراد

 .دیگه کنین ازدواج باهم میخواین اینکه:مامان

 چــی؟ازدواج؟:وگفتیم کردیم بهم نگاه منوارادیه

 .دیگه اره:عموارمان

 ...ما ولی_
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 ینماازا اتفاقا.بگید نمیخوادیزی عزیزم:وگفت حرفموبگم ادامه نذاشت جون فرشته

 جون؟ الهام نه مگه خوشحالیم هم خیلی وصلت

 .خوشحالم خیلی منکه اره:مامان

 ... اخه:اراد

 .کرد بشینیدغذایخ که نداره اخه پسرم:جون فرشته

 نشست کنارادری بودبلندشدورفت نشسته من بغل صندلی روی پریساکه

 .غذاکشید برامون جون فرشته.بشینه کنارمن وارادمجبورشدکه

 وباچشم کردم اخم.زد پیروزی ی نشونه لبخندبه یه که پریساکردم به نگاه یه

 نمیشدبه میلم ولی شدم خوردن مشغول بعدروموبرگردوندم.برات دارم وابروگفتم

 .میکرد بازی باغذاش اوهم.ارادانداختم به نگاه یه.میدادم قورت زورنوشابه

 حاالچیکارکنیم؟:گفتم اروم

 امنمیخو من بکنیم فکری بایدیه ولی نمیدونم:گفت کنارگوشم اروم من مث ارادم

 .بشه تباه ایندم

 .میشه تباه ایندش باوجودمن که گفت بهم دراکوالغیرمستقیم ی پسره

 .کنیم کاری بایدیه دقیقا_

 خانومت برای نداری؟ارادجان نخوردی؟دوست چراهیچی جان باران:جون فرشته

 .میخوادبکش دلش که ازغذایی

 خانومت؟ گفت؟؟؟ جانم؟؟؟چی.ارادگیرکرد گلوی وغذاتوی من گلوی توی یهونوشابه

 .زد اراد منو پشت بلندشدوبه ازجاش مامان.باشم این خانوم کنم غلط من اوووق

 چیشدیکدفعه؟: مامان
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 .بود خوشمزه خیلی دردنکنه دستتون جون فرشته_

 .نخوردی چیزی توکه جان باران:جون فرشته

 مبعداراد چنددقیقه سالن توی ورفتم بعدبلندشدم ممنون خوردم خیلی چرااتفاقا_

 .بودیم هردوساکت.اومد

 . بیا دنبالم:اراد

 دراتاقش.باشه رسیده ذهنش به فکری شایدیه گفتم بعدش ولی نرم خواستم

 اینوازکاراش بود کالفه.نشستم تختش روی داخل برم من صبرکردتااول روبازکرد

 .فهمیدم

 بلندشدکه ازجاش باشدت یهو.وموهاشومیکشید موهاش دستشومیکردتوی هی

 ورازاون اونور به ازاینور هی رفتن راه کردبه وشروع زد بهم پوزخند یه باال دومترپریدم

 سمت روبرداشت بود روش که ای ومجسمه پیانو سمت رفت اخرشم اینور به

 هب و میرفتم مجسمه بااون منم بودم نداده خالی جای اگه.کرد پرت سرم دیوارپشت

 .شد هزارتیکه مجسمه. میچسبیدم دیوار

 !هییییع_

 .دهنم اومدتوی قلبم.اه چرااینکارارومیکنه این

 ؟بریزیم توسرمون خاکی بایدچه تاببینیم جابشینی اینکارایه جای به میشه_

 .نشست روتخت بامن بافاصله

 .روبگیریم جلوشون بایدهرطورشده:اراد

 کرد؟ کمکت یاکسی گفتی کوچولوخودت اخی_

 .سمتم برگشت بااخم
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 .مهمه جوریش چه اینومیدونم خودم.حرفامیزنیا خوب_

 .نمیدونم:اراد

 هی خوب:گفتم کردکه گردنگاهم باچشمای.!نه:بلندگفتم که بلندبشه دوباتره خواست

 رفح اینا بامامان خونه برم امشب من روخوردمیکنی ادم عصاب میری راه بلندمیشی

 .میشن راضی حتما میزنم

 .ارادبلندشدودرروبازکرد.دراومد صدای

 ارادومن به اینکه بعدبدون برن میخوان روصداکنم باران که گفتن جون الهام:ادری

 .پایین رفت کنه نگاه

 واااقعا نه خداحافظ بگی میمیری خو.داد سرشوتکون که کردم ازارادخداحافظی اروم

 میمیری؟

 .کردم خداحافظی هم جون ازفرشته

 .گلم عروس خداحافظ_

 .عروسشون شدم باره به نه داره به نه بیاااا

 .ازم بوددلخوره معلوم.نمیزد حرف باهام باربداصال ماشین توی

 .میکنم تالفی ای بچه که واقعا:وگفتم داشتم پریسارونگه دردست جلوی

 که باباو مامان روی روبه رفتم بخوابن وباربدوپریسارفتن عمه بدازاینکه داخل بعدرفتم

 .نشستم میدیدن فیلم داشتن

 .کنم صحبت باهاتون میخوام:من

 .بگودخترم:کردوگفت روخاموش باباتلویزیون

 .شمافکرمیکنیدنیست که اونی موضوع_
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 به به هک خوشحالم هم خیلی من کنی نمیخوادتوجیح چیه موضوع میدونیم ماخوب:بابا

 .بستی اراددل

 .نداریم ای عالقه هیچ میکنیدمابهم اشتباه_

 .نمیده اینونشون رفتاراتون ولی:بابا

 ...بابا ولی_

 ابراتم دفعه این گرفتی تصمیم خودت موارد این توی هرچقدر بسه.کن بس باران:بابا

 وبه یگذاشت عیبی هرکدومشون روی داشتی که هرخاستگاری تاحاال.میگیریم تصمیم

 ردش بخوای که نداره ایرادی دیگه اراد خوشبختانه کردی ردشون مختلف های بهونه

 .کنی

 ندارم؟ بهش ای عالقه هیچ من ترازاینکه بابامهم_

 هم عاشق بعدازدواج که نبودن هم عاشق ازدواج قبل میکنن ازدواج ادماکه ی همه:بابا

 .بوجودمیاد نباشه هم ای عالقه اگه.منومامانت همین نمونش شدن

 .نیست منطقی حرفتون باباااا_

 .کنی ازدواج بایدباپرهام نمیکنی باارادازدواج حاالکه.باشه خوب خیله:بابا

 مثل حرفش ی ادامه اماباشنیدن شدم خوشحال. شده راضی بابا کردم فکر اولش

 .پنچرشدم الستیک

 بزرگتره ازم سال7 که امه پسرعمه پرهام.)میکنید پرهام؟شوخی چــی:بادادگفتم

 (تره چندش ازپریساهم

 .کنی روانتخاب کدم بایدیه.میشنوه عمت.هیس:بابا

 .بگو چیزی تویه مامان.بشنوه خوب_
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 .موافقم باهاش منم باباته با حق:مامان

 . کردم وقفل بستم اتاقمودرومحکم داخل وبعدبادورفتم کردم نگاشون اشکی باچشمای

 ««اراد»»

 بگم بهشون چطوری که فکراینم توی هنوز ومن میگذره ازرفتنشون ساعتی یک

 .بشن تاراضی

 بزنم؟ باشماوباباحرف چندلحظه میشه مامان_

 .شدی چقدرزودبزرگ.بیام بروتامن عزیزم اره:مامان

 .بعداومدوکناربابانشست چنددقیقه هم مامان.بابا پیش ورفتم پوزخندزدم یه

 .بگو پسرم خوب:مامان

 .نیست هیچی اون منو بین.میکنید اشتباه شما_

 باران؟ منظورت:بابا

 .بله_

 اهمشماب بوجودمیاد کم کم نباشه هم چیزی بینتون اگه نمیکنیم اشتباه ما:بابا

 .میشید خوشبخت

 واجازد نشدیدوبعدش مامان خودشماعاشق میشیم؟مگه خوشبخت ازکجامیدونیدکه_

 .کنم بعدازدواج بشم عاشق میخوام منم.کردید

 هچ روببین؟ببین مادربزرگت پدربزرگ ولی کردیم وبعدازدواج شدیم ماعاشق اره:بابا

 دارن خوبی زندگیه
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 قبول واونام میکردن انتخاب هاخودشون خانواده که هاست موقع اون االن مگ_

 ونیدکهمید دیگه باکس نه کنم ازدواج باباران میخوام نه من میدونیدچیه میکردن؟اصال

 .هستم حرفم پای

 تاحاالهردختری کنی ازدواج نداری توکالدوست نیست باباران توازدواج مشکل:مامان

 بارفیقم اون زشته دماغش اون چاق این وایرادگذاشتی عیب روشون دادم رونشونت

 .کچل که پدردخترداره به ربطی چه نفهمیدم اخرم کچل باباش اون بوده دوست

 شگلخو.خانومی این دختربه(. دخترهمسایمون)ملیکا همین پیش چندوقت همین اصال

 نکردی؟ قبول اونوهم که بود چش مگه داشت قشنگی خودش ی بوداندازه هم

 ...نبود؟ بگیدچش_

 دیرنشده هنوزم.میزاری بدبخت اون روی وایرادهم عیب کلی االن نمیخوادبگی:مامان

 ...ولی نمیرسه باران پای به گرچه ساناز خاستگاری میریم رونمیخوای باران

 چیکارکنم؟ من بره بهش بچم من اونوقت کچله باباش اون.تروخدا چی؟ساناز؟نه_

 هک ایرادایی و وعیب گیرمیشی بیشترسخت باال میره سنت هرچی بسه اراد:مامان

 هیچ هک میدونی خودتم کنی رد نمیتونی رودیگه باران.بیشترمیشه هم میزاری روشون

 .نداره وایرادی عیب

 به ایندم نمیخوام دیگه دخترای چه باران چه.کنم ازدواج نمیخوام اقامن اصال_

 .بشه تباه خاطرشون

 .میشهن عوض ماحرفمون کنی بس بهتره بلندکردی صداتوبرامون هرچقدر ارادبسه:بابا

 همهم براش خیلی که برسه بسیارمهمش ی اینده داری؟بزاربه چیکارش ارمان:مامان

 .باخودشه انتخاب

 ...فرشته ولی:بابا
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 میکنی؟ قبول دارم شرط یه من ولی!هیس:مامان

 .قبوله باشه هرچی_

 دتویش خیره اشکیش بعدباچشمای.کن رواعالم موافقتت بعد رو شرط بزاربگم:مامان

 قید همیشه برای که نکنی ازدواج باباران که میدم اجازه شرطی به:وگفت چشمام

 .کنی وفراموشمون روبزنی خانوادت

 .رفت اتاقشون سمت من به توجه بدون.صدازدم روزیرلب اسمش ناباورانه

 ؟.اخه؟مامان چی یعنی:بادادگفتم

. تمگرف دستام سرموتوی.رفت دنبالش باباهم ودروبست اتاق داخل رفت بهم توجه بی

 گذاشت دست حساسم خانوادم به نسبت میدونست خوب شرطیه؟مامان چه این اخه

 هب هم اصال زمین کردم روپرت میزبود روی که ای مجسمه حرکت بایه.ضعفم نقطه رو

 . نکردم توجه بودنش عتیقه

 تمروبرداش باگوشیم ماشینمو سویچ سریع کنم روتحمل خونه جو نتونستم دیگه

 روی.کنار زدم شدم خسته اخرش خیابونامیروندم توی باسرعت.بیرون زدم ازخونه

 تماس.ادرینابود.خورد زنگ گوشیم.میکردم نگاه اسمون وبه بودم نشسته جدول

 .نگفتم هیچی ولی روبرقرارکردم

 اراد؟:ادری

_ 

 ارادجونم؟:ادری

_ 

 نمیزنی؟ حرف ارادچرا:ادری

_ 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

138 

 

 خوبه؟ حالت بده ادریناجواب جون اراد:گفت باگریه ادری

 .خوبم_

 هباش پشتم اون حداقل داشتم توقع بودم ناراحت ادریناهم ازدست کردم گوشیوقطع

 .قهرکنه اینکه جای به

 ازسیا تااس10. روبازکردم قفل. میزد چشمک هی چراغش کردم نگاه گوشیم به

 .تاازادری8و تامامان10و ازبابا پاسخ بی تاتماس15.ازسیا پاسخ بی تاتماس20و

 .هاروبازکردم اس اسم

 عموسوسکه؟ چطوری. داداش سالم:اولی

 کارت بعددیگه میگم چیزی قهرکردی؟یه کردی؟چراادوباره الووووچراقطع:دومی

( تتلوام من مثال الکی)بدی؟ جواب بدی؟الووومیشه جواب الووومیشه.ندارم

 .بود گذاشته بعداستیکرخنده

 امیدخدامردی؟ ارادبه الووو؟هوی:سومی

 .کنم بگوحلوادرست حداقل مردی اگه:چهارمی

 اومدن؟ مهموناتون:پنجمی

 داد؟نداد؟داد؟نداد؟ مثبت جواب:ششمی

 میکنی؟ دختربحث اون با بازداری نکنه:هفتمی

 سا بگوجواب وزندس اونجاست باشی؟اگه رونکشته خوشگلی اون دختربه:هشتمی

 .نگرانشه روبده ستایش

 .طال دستش کشته نمیدی؟اگه جواب که توروکشته اون نکنه:نهمی

 .بروبمیرررر اصال بدم؟؟؟میگم بت پیشنهاد یه ارااااد:دهمی
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 میتونهن خوشگلیش ولی دخترخوشگلی درسته.فکرفروبرم شدبه باعث سیاوش حرف

 هب مامان که داره چی جزخوشگلی به اصال.نتونستن قشنگترازاون.کنه منوعاشق

 روبهش دلمون که نداره هم حسابی درست روگذاشت؟اخالق شرط اون خاطرش

 .ایییش راضی مغروروازخود ی دختره.کنیم خوش

 این نمیاد خوششون ازیکی دختراکه این عین شدم گرفت خندم لحظه یه

 من یعنی6:30ساعت اوه.کردم نگاه ساعتم هوابه شدن باروشن.حرفارومیزنن

 اینجانشستم؟ ساعته4:30

 وسمت شدم سوارماشین.تره واجب بده بهم حسابی درست عقل یه زن جای خدابه

 .واومدسمتم بلندشد مبل ازروی مامان دروبازکردم همینکه.رفتم خونه

 .ازنگرانی مردیم8 کجایی؟ساعت هست معلوم:مامان

_ 

 کجابودی؟ امااااا ارادباتو:مامان

 .کنین بعدشروع بیام بزارین بابا اه.سرقبرم_

 زدن؟ حرف وضع چه این..اراد:مامان

 .پرید ازدهنم:گفتم اروم موهاموکشیدم وبادستم پایین سرموانداختم

 چیکارمیکردی؟ بیرون مدت همه این حاال:مامان

 .شو تروخدابیخیال شده دیرم من مامان.فکر_

 چیشد؟ حاالنتیجه:مامان

 ...من مامان_

 شدیانه؟ عوض چیشد؟نظرت بگونتیجه اول:مامان
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 دیگه؟ نیست شدحاال؟برم؟سوالی تموم.بایدفکرکنم_

 .داری تاپسفردافرصت بروفقط:مامان

 شروع کالسم8 ساعت نداشتم کردن عوض لباس فرصت شدم وارداتاقم باعجله

 نکنه کم حسابی درست ی نمره یه تاازم قطعا تاخیر ربع یه بود8:15میشدوحاال

 .پایین رفتم روبرداشتمو وکیفم زدم ادکلن یه فقط.نمیشه بیخیالم

 ایلباس به نگاه یه کردم درست بادست موهامو کردم نگاه خودم به ماشین ااینه توی

 رسیدم 8:30.گازفشاردادم روی بیشتر وپامو شدم تیپم بیخیال.انداختم چروکم

 ..روبازکردم درزدمودر به دوتاتقه. دانشگاه

 سالم_

 تهرانی؟ تاخیرداشتیداقای ربع فکرنمیکنیدیه سالم:استاد

 .بود اومده پیش برام مشکلی_

 .میشه کم ازتون نمره1 ولی بفرمایید:کردوگفت نگاهم کم استادیه

 یه مه نمره یه بود سختی درس نکن کم که پاش به میوفتم واالن مهمه برام فکرکرده

 ردندمیک نگام بانگرانی که وستایش سیاوش سمت به حرفش به توجه بی.بود نمره

 بودبغل هکرد استفاده ازفرصت سیاوش بودکه نیومده باران.نشستم سیاوش بغل رفتم

 اها.بودفامیلشاااا سرامییک بوووداسمش؟عین چی دختر این. بود نشسته ستایش

 کردم اخم بهش کره تعجب اشفتم حتماازسرووضع میکرد نگام باتعجب کاشی

 درس به حواسم اصال من ولی.شد دادن درس استادمشغول.پایین سرشوانداخت

 من واسه که شرطه اینم برم قربونت اخه.بود مامان درگیرشرط فکرم.نبود

 .نمک ازدواج دخترهم بااون نمیتونم ولی بشم خانوادم بیخیال نمیتونم گذاشتی؟من

 .بیرون زدازفکراومدم بازوم به سیاوش که ای باضربه
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 داری؟ مرض_

 رونمیدادی؟ چراجوابم سرووضعیه؟دیشب چه چته؟این:سیا

 .میگم بعدابهت ندارم شوعصاب ساکت فعال سیاوش_

 داشت تخته پای که ارش بازشدوخوردبه بعددرمحکم دراومد بعدصدای چنددقیقه

 .استادرومیداد جواب

 مامان اخ:ارش

 همون کردم نگاه سرووضعش به.اومدداخل باران.جزمن به خندیدن هاهمه بچه

 .بود کرده عوض شالشوبامقنعه فقط.بود بودندسرش شده چروک که دیشبی لباسای

 سالم:باران

 .کردی داغونم زدی علیکی چه سالمی چه:ارش

 بایستی؟ گوشه بایدحتمااین حاال بزرگی این به تخته تقصیرخودته:باران

 دیگه میشدبعدمیومدین تموم درس صبرمیکردین بهادری خانوم.ساکت:استاد

 .8:40ساعت

 .بیام موقع به نتونستم.بود اومده پیش برام مشکلی استادباورکنیدیه:باران

 اومده؟ پیش مشکل همه امروزچرابرای:استاد

 همه؟ برای:باران

 اعتس نیم ایشونم. اومده پیش مشکل تهرانی اقای برای شماهم برای هم بله:استاد

 .تاخیرداشتن

 اه یه ممن برگردوند روشوازم کردوبعدباناراحتی نگام باتعجب اول سمتم برگشت باران

 .کشیدم
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 بشینم؟ برم استادمیتونم:باران

 ازنمره نمره یه میگم شماهم به گفتم تهرانی اقای به همونطورکه ولی بفرمایید:استاد

 .میشه کم ترمتون ی

 من بغل صندلی روی درنیاریداااا بازی منحرف.)نشست من اومدبغل باران

 چیشد؟:گفتم زیرلب واروم کردم نگاه سوالی بهش...(نشست

 .نشد:گفتم کردکه نگاه من نشدبعدبه:گفت من کردومثل نگام باناراحتی

 ناراحت منم.ریخت جزوش روی اشک قطره یه انداخت سرشوپایین باناراحتی

 .بود اون به تنهاامیدم.بودم

 سرجامون حرکتی هیچ بدون منوباران فقط بلندشدن اجاشون شدهمه تموم کالس

 اومدن یسیاوست.کشیدیم اه باهم منوباران.بودیم خیره ای نقطه یه وبه بودیم نشسته

 .جلومون

 شمادوتاچتونه؟:سیا

 چرادیشب باران.ازسرووضعتون اونم ازدیراومدنتون اون میگه راست:ستی

 .شدم نگرانت جوابموندادی؟خیلی

 .بیخیال ندارم حوصله االن ستی:باران

 .جوابمونداد ارادهم دیشب:سیا

 شما؟ چتونه:گفتن وسیاباهم ستی

 .اه:بلندگفتیم باهم منوباران

 .بیرون بریم:بلندشدوگفت ازجا باران.وسیاخندیدن ستی
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 بهونه به کردکه اشاره کاشی همون چیزه عه..سرامیک به که کردیم نگاش سوالی

 تنیمک روی بیرون رفتیم باهم.میداد گوش حرفامون به کیفش داخل چیزی گشتن

 .نشستیم

 حالتوپرسیدم زدم باربدزنگ به شدم نگران ندادی جواب توکه دیشب باران:ستی

 .باشه خبرنداشته باربدازت باهم؟محاله قهرین.خبرنداره وازت نمیدونه گفت

 اهاشب ودیگه کردم پنهان ازش فکرمیکنه.ناراحته ازدستم اره:کشیدوگفت اه یه باران

 .نیستم راحت

 کردی؟ چیوپنهون:ستی

 :...باران

 .باراااان:ستی

 افتاده؟ اتفاقی چه تومیدونی؟دیشب چیه ارادقضیه:سیا

 .ناراحت من ادریناازدست که ناراحته ازدستش دلیلی همون باربدبه میدونم اره_

 .بفهمیم بگوماهم ادم عین بابا:سیا

 .ازدواجمون:بادادگفتم

 چی؟:گفتن باهم سیاوستی

 میگه؟ اقاارادراست باران:ستی

 اوهوم:گفت بابغض باران

 چراناراحتین؟ چی؟چراانقدربیخبر؟حاال یعنی:سیا

 تکنوبرم؟ برات پاشم میخوای_

 .میشه زحمتت:سیا
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 . ندارم عصاب.سیاببند_

 ««سیاوش»»

 .داری هم جلسه.کارداریم کلی شرکت بریم حاالپاشو نداری هیچوقت اونوکه_

 .رومیکشی توزحمتش ولی بریم:اراد

 روبکشم؟ بایدزحمتش من داری توجلسه چه من به_

 .رفتما من دیرکنی زودبیا رفتم من.میزنی سیاچقدرفک:اراد

 .خداحافظ خانوم باران_

 خداحافظ:باران

 .بابای عخشم_

 .سیااااوش:ستی

 چرادادمیزنی؟_

 دیگه؟ چیه عشخم:ستی

 جوشی جوش خانوم من نزن حاالجوش دیگه عشقم همون عشخم_

 هرشرایطی تحت میادکه خوشم باران اخالق ازاین.خندیدیم منوباران.نمیخوام

 .میخنده

 سیاوش؟:ستی

 جانم؟_

 .نبینمت:ستی

 .روموبرگردوندم بعدباناراحتی.چشم_
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 .ها قهرکنه عخشم نبینم:ستی

 .سمتش بازبرگشتم بانیش دوباره

 .چیزیه خوب خجالتم.هااا مجرداینجانشسته شمام کنین بس اه اه:باران

 !خانوم باران عه_

 .کن روحذف خانومش:باران

 حواسم اصال اراد اوه.خورد زنگ تلفنم.بود سخت چقدربرام نمیدونی بده خداخیرت_

 .نبود بهش

 عشقم؟ جانم_

 .نیستمااا ستایش من وعشقم کوفت:اراد

 .باش شماعشقم امروزهم یه نداره عیب عشقم دیگه نباش ادب بی_

 .یترمیش دیوونه روز به روز تو شن ادم بلکه میگیرن زن میرن مردم.توسرت خاک:اراد

 الو...الوو... اونم حاال هنوزنگرفتم منکه_

 باران قول مابه دارن پسرخاله همه. کنن توسرش خاک.که کرد قطع: گفتم زیرلب

 بهش هم الحق.دراکوال میگه بهش باران دادکه لو دفعه یه ستی.روداریم دراکوالش

 .میاد

 توهمه؟ اخماش چرا این

 عیس اونم رفت غره چشم بهش ستی خندید باران.بهش منومیرسوندی سالم:ستی

 .کردنخنده

 .میرسوندم سالم گفتی می که نگفتی_

 بود؟ خوب حاالعشقت.که واقعا:ستی
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 عشقم؟هاااا؟_

 .بودرومیگه زده زنگ بهت که همونی:گفت باخنده باران

 خوشگل؟ دختره حاال:ستی

 .ارادبود بابا.چیه دختره_

 ارادبود؟:ستی

 .اره_

 .خندیدن به کردن شروع باهم هردوتاشون

 بعدازاینکه.نداره عصاب این که برم من نکنید شیطونی باشید خوبی دخترای_

 ویر پاشو که بودم نبسته دروکامل هنوز.شدم سوارماشین. کردم خداحافظی باهاشون

 .گذاشت گاز

 کن فرض.میکنه ادمت باران نداره عیب گفتم دلم نه؟بعدتوی نمیشی توادم_

 .نیاره مسلمونی هیچ روبرای روز خدااون.بگم اینوجلوش

 بولق قرارنیست که توهم گفتن چیزی هستی؟یه چراعصبانی حاال.تربرو اروم بابا_

 .داداش بیخیال.نیست که اجباری.کنی

 .اجباری متاسفانه:اراد

 چی؟_

 .بشم خانوادم بایدبیخیال نکنم ازدواج باهاش اگه:اراد

 اینوگفته؟ زوریه؟کی مگه_

 هی خودت روندارم جلسه حوصله من سیا.روگذاشته شرط این مامان.زوریه که فعال:اراد

 . کن کاریش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

147 

 

 .شرکت داخل ورفتم شدم پیاده ازماشین خداحافظ باشه_

 .سالم:نعیمی خانوم

 .دادم تکون سرموبراش

 ...و دارن نمیارن؟جلسه تشریف تهرانی اقای ببخشید:نعیمی

 .اومدم ایشون جای به من بیان نمیتونن اومده پیش براشون مشکلی یه_

 .داخل ورفتم بعددرزدم

 .بفرمایید.دیرکردم که شرمنده سالم_

 ««ستی»»

 .تربروهاااا یواش میخوای باران_

 .نمیخوام:باران

 .شد بازسگ گفتم چرامیزنی؟بعداروم حاال باشه_

 .شنیدم:باران

 .بشتوی گفتم_

 زمونه این توی دیگه

 نمیمونه عاشق دلی

 عاشق جزمن کسی

 تونمیمونه پای

 نمینتونه نه دیگه من دل رفتی توکه

 میسوزونه منو دل داغت های یادبوسه
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 .کردم روکم ضبط ایستادصدای خونمون جلوی

 چیشیده؟ بگی نمیخوای_

 .نه االن حداقل نه:باران

 باال؟ نمیای_

 .برسون سالم ممنون نه:باران

 .خداحافظ.توهم_

 .داخل رفتم

 خانوم؟ سوسن_

 خانوم؟ بله:سوسن

 نیست؟ خونه مامان_

 .خرید بیرون رفتن پیش یکساعت خانوم.نخیرخانوم:سوسن

 .برس کارت بروبه ممنون اها_

 خاموش بازم زدم زنگ هم چندباردیگه.بود خاموش زدم سیازنگ به اتاقم داخل رفتم

 شهربفرمایید؟ الماس شرکت:داد جواب خانومی یه.شرکتشون زدم زنگ.بود

 هستند؟ شرکت کارداشتم ملکی ببخشیدبااقای سالم_

 ببخشیدشما؟:خانوم

 .بوداااا فوضولی زن عجب

 هستید؟ خودشماکی اصال_

 .هستم شرکت منشی سارانعیمی من:خانوم
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 اونجاهستن؟.خاموشه تلفنشون هستم همسرشون من_

 عبعدقط.بگیرند تماس باهاتون شدمگیم دارندتموم جلسه همسرشون؟بله:نعیمی

 .چیزیاااا خوب کردنم خداحافظی فرهنگ بی.کرد

 ««سیاوش»»

 .اراد بشی چی نگم الهی.شد تموم بالخره هوف

 شد تموم کارتون شماهم میرم دیگه من کنید قراردادروثبت این نعیمی خانوم_

 .ببرید تشریف

 تماس باهاشون که بگم بهتون گفتن گرفتن تماس همسرتون ملکی اقای چشم:نعیمی

 .باشه مبارک درضمن.بگیرید

 .دادید اطالع که چی؟همسرم؟ممنون_

 .داد جواب تابوق5بعداز.زدم زنگ ستایش وبه کردم گوشیموروشن.شدم سوارماشین

 هااا؟:خوابالودگفت باصدای

 دخترخوب؟ چیه ها_

 .دیگه هان هایعنی:ستی

 بودی؟ خواب.جانم بایدبگی دیگه نه_

 .اوهوم:ستی

 زنمی؟ وگفتی شرکت بودی زده توزنگ راستی_

 زدم زنگ همین برای شدم بودنگران خاموش زدم زنگ گوشیت به هرچی اره:ستی

 .شرکت

 زدی؟ زنگ داشتی حاالچیکار_
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 .حالتوبپرسم بودم زده دارم؟زنگ کارت میزنم زنگ هروقت مگه:ستی

 .باورکردم بابا باشه_

 چیزبگم؟ یه:ستی

 .شمادوتابگو_

 ایناروتونفهمیدی؟ ازدواج ی قضیه راستی:ستی

 .زده زنگ کرده گل فضولیش بگوخانوم پس_

 .نگو اصال نخواستم:ستی

 نگفت؟ بهت باران مگه.قهرنکن باشه باشه_

 .نکردم اصرار دیگه منم نداشت عصاب نه:ستی

 ی واسه خاله کنن ازدواج بایدباهم معلومه اینطورکه ولی نگفت بهم کامل هم اراد_

 ی واسه... و بشه خانوادش بایدبیخیال نکنه ازدواج باران با اگه که گذاشته ارادشرط

 شد؟ رفع فضولیتون حاال.رونمیدونم باران

 چیه؟ فضولی سیاوش عه:ستی

 ستایش؟:گفتم ارومی باصدای

 جانم؟:ستی

 ؟توچی بیشترمیشه بهت نسبت داره عالقم میکنم احساس میگذره روزکه روزبه_

 .برقرارشد سکوت

 .ستی؟نگفتی_

 .کارنداری؟خداحافظ...شاید نمیدونم اره راستش خوب:ستی
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  .نیست میل بی بهم نسبت اوهم ازاینکه خوشحالم ولی بود کرده هول عشقم اخی

 ««باران»»

 ازدواج.زوری چی خداهمه ای.قهرن باهام حتمابازم نمیومد صدایی هیچ.دروبازکردم

 میشه؟ داریم؟مگه زوری؟مگه هم

 ومدها ازاتاقش باربدکه دیدم برگشتم دراومد صدای که بودم بازنکرده روکامل دراتاقم

 مازکنار من به توجه وبی پایین کردبعدسرشوانداخت نگاهم ثانیه2 برای فقط بیرون

 هاینک جای به شرایط این توی.اینونداشتم طاقت.شد جمع چشمام توی اشک.ردشد

 .کردم اشکاموپاک.روبستم دراتاق.قهرکنه باهام باشه وپشتم کنه کمکم

 سرم تویباید خاکی چه تاببینم فکرکنم بایدبشینم نمیشه درست چیزی باگریه نه

 رودراوردم بودم خریده تازه که کفشی ی جعبه کمد ازتوی.کردم لباساموعوض.بریزم

 وپریسابیرون عمه خداروشکر.نشستم تاب روی.تراس داخل رفتم مداد یک همرای به

 و جعبه به میزدم بامدادمحکم.جیغوش جیغ صدای بااون نداشتم ارامش وگرنه بودن

 .دیگه کنم روخالی وعصبانیتم حرص جوری بایدیه خالصه.میکردم سوراخش

 کدومشون؟ یاپرهام؟ اراد. روبگم جوابم چیکارکنم؟بایدتااخرشب حاال

 دارم که انتخابی تنهاحق.دربرم اجباری ازدواج این اززیربار نمیتونم معلومه اینطورکه

 باهیچکدومشون نمیتونم من ولی.کنم روانتخاب دوتایکدومشون این بین که اینه

 . کناربیام

 .دوخته بابا ثروت به میخوادوچشم دیگه وچیزای خودش خاطر منوبه که ازپرهام اون

 .میبینه خودشو وفقط روگرفته زندگیش غرورتمام که. اراد از هم اون

 چون خارج بریم زندگی بایدبرای تازه میشم بدبخت%100کنم ازدواج باپرهام اگه

 نوم قطعا.دوربمونه رنگارنگشم دخترای ازدوست نمیتونه حتی.اونجاست چیزش همه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

152 

 

 که اینه وجالبترازاین.دیگه یکی سراغ ومیره میکنه ول مدت یه از بعد بقیه مثل هم

 .ایرن برگردم ونمیزاره نمیده طالقم وجود بااین

 با اگه ولی.میشم بدبخت درهرصورت.میشم بدبخت%80کنم ازدواج ارادهم با اگه

 انقد خودش وهمینطور.دورباشم وازخانوادم خارج برم مجبورنیستم کنم ارادازدواج

 .نباشه بابا ثروت به چشمش که داره وپول ثروت

 میتونمچطور شادم انقدر که منی.کناربیام بااخالقش مخصوصا باهاش نمیتونم امااصال

 یزدیگهچ جزغرور که ادمی کنم؟بایه زندگی رومیبینم بارخندش یه سالی که ادمی بایه

 اگه.وعشق چیه؟مجردی ازدواج اصال.نمیبینه رو ای دیگه کس خودش وجز نداره ای

 کنم؟ روانتخاب دوتاکدوم این حاالبین. میکردم بابانبودعمراازدواج شرط بخاطر

 نباشه؟نه پرهام مثل یکی که ازکجامعلوم ولی.اراد میمونه پس.عمرا که پرهام

 تنها گمب میتونم فقط فعال پس. نمیذاشت اول ی گزینه ارادو بابا وگرنه باشه فکرنکنم

 منی.کنم ازدواج بااوهم نمیتونم ولی.نیست پرهام مثل حداقل که اینه خوبش ی نکته

 و نم؟ک خوشبخت اورو چطورمیتونم بودم فراری ازشون نمیادوهمیشه ازپسراخوشم که

 فکرمیکنن،نتنها پدرمادرامون که چیزی برخالف ازدواج این.برعکس همینطور

 کنم اریک بایدیه.ترمیشیم بدبخت هم هستیم که ازاینی بلکه کنه نمی ماروخوشبخت

 یابرو.بچگونس کارخیلی این نه.فرارکنیم مثال.نگیره صورت ازدواج این اصال که

 .میره ازبین کارمون بااین هامون خانواده

 .پریدم ازجا شونم روی دستی بابرخورد

 رونذاشتی سمعکت اینکه مثل ولی.عزیزم بترسونمت نمیخواستم:پریسا

 عشقت به هرچی بسه.اتاقت توی بیام مجبورشدم نشنیدی کردیم هرچقدرصدات

 زمین مکرد روپرت جعبه وعصبانیت باحرص بعدخندید.میزروچیده بیازندایی فکرکردی

 .تر نزدیک ورفتم

 .بروبیرون حاالهم.بودم داده توقرض روبه سمعکم قبلش چون نشنیدم_
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 که بزرگه انقدرمشکلت یعنی:وگفتم دادزدم سرش باعصبانیت.نخورد تکون ازجاش

 .نمیشنوی؟گمشوبیرون هم باسمعک

 بیرون رفت بعدازچنددقیقه بود منوندیده عصبانیت کردتاحاال نگاهم باتعجب

 .بست ودرومحکم

 روانی_

 جوجه نای که حالمو؟انقدبده خدایامیبینی:گفتم بابغض اسمون روبه سرموبلندکردمو

 هک بگیره صورت ازدواج این تومیخوای اگه.کن کمکم.میکنه عصبانیم راحتی به هم

 اب پسرخالم)مهرداد به خواستم.میشم داغون بدون ولی توبگی هرچی تسلیمم باشه

 هاخ میشه هم داداشم جورایی یه کوچیکترباشه باربدازش ماه یه اگه همسنن باربد

 دمش پشیمون ولی بزنم زنگ(شیرمیده بهش ومامان میکنه تصادف بودخالم نوزادکه

 . کنم نگران سردنیا رواون طفلک اون چی برای

 بیشتر دوقاشق نکرد نگام اصال.باربدنشستم روی روبه.جزمن بودن سرمیز همه

 ولی اشتهابخوره میکردبا میزدسعی حرف بابا با که کردم باربدنگاه به نخوردم

 صدازدن به باال رفتم و بلندشدم حرفی هیچ بدون.میخوره بزور داره بودکه مشخص

 .بعداومد دقیقه ده.منتظرباربدشدم نشستم مبل روی نکردم توجه هم مامانم های

 رشس وپشت بلندشدم ازجام.برگشت قبلش حالت به کرداماسریع تعجب من بادیدن

 روم رو در داخل برم تاخواستم تو رفت دروبازکرد اتاقش سمت رفتم

 بالشوندن انگاریکی میریخت بباسرعت اشکام.دادم درتکیه وبه همونجانشستم.بست

 .بود کرده

 .دارم باربدکارت_

 .ندارم کارت من:باربد

 .من باربدجون_
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 شد باعث بودم داده درتکیه به من بعددروبازکردچون برقرارشد سکوت چنددقیقه

 . بیوفتم

 اااخ_

 خوبه؟ چیشد؟حالت:باربد

 .میاد خون داره دماغم نه_

 .نشست باربداومدکنارم

 .بردار ببینم؟دستتو کو:باربد

 .بغلش توی انداختم وخودمو دستموبرداشتم

 ای عالقه مابهم.نیست توفکرمیکنی که طوری اون باورکن باربد_

 ودهب کارمن روح اون فهمید وقتی پریسا.کن توکمکم.باورکن تروخداتودیگه.نداریم

 .کن کمکم.کنم ازدواج باهاش نمیخوام باربدمن.باورکن کرده تالفی اینجوری

 چیکارکنی؟ حاالمیخوای افرین.نکنی گریه که شرطی به باشه:باربد

 فتهگ بابا.دارم انتخاب حق حداقل که اینه خوبیش ولی کنم ادواج که مجبورم نمیدونم_

 وگرنه بهش روبدم بایدجواب امشب.کنم روانتخاب یکدوم پرهام و اراد بایدبین

 .کشیدم اه یه وفقط ندادم ادامه... خودش انتخاب به خودش

 میکنی؟باباگفته؟ پرهام؟شوخی:باربد

 .اره_

 که یمیدون.اونومیشناسی توکه.کنی ازدواج ول چندش ی پسره اون با بزارم عمرا:باربد

 سر از وقت یه باران.کرده بدبخت اونارو از وچقدر وداره داشته دختر چندتادوست

 ضعو نظرش بابا که میدونم.نکنیا روانتخاب پرهام اراد به نسبت وتنفرت لجبازی

 .رادا فهمیدی؟فقط باشه اراد نفرباید یه اون و کنی روانتخاب یکی باید پس نمیشه
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 ...ارادمثل که معلوم ازکجا نمیاد خوشم ازهیچکدومشون من باربد ولی_

 تو؟ باران؟کجایی:بابا

 .االن میام باربدم اتاق_

 اراد که ممیدون.نمیخوام تورو بد منکه.نیست پرهام مثل که مطمئنم نباش نگران:باربد

 .بابامنتظرته برو حاال.کنه خوشبختت میتونه

 .ها خوشه دلت!خوشبخت!هه_

 .بیرون اومدم ازاتاق

 باباکو؟ مامان_

 پریده؟ چرارنگت.کارشه اتاق داخل:مامان

 تچندوق همین ونگرانمی؟باشه مهمم واست خیلی که وانمودکنی میخوای مثال االن_

 .نیست نیازی دیگه.شد اثبات پیش

 .باراان:گفت ناباورانه مامان

 .شدم وارداتاق دربزنم اینکه بدون بهش توجه بدون

 .بشین:بابا

 .راحتم_

 روگرفتی؟ تصمیمت:بابا

 .بله_

 خوب؟:بابا

 .بااراد...با:گفتم ارومی وباصدای داشتم نفسمونگه
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 هم یایراد هیچ پسرخوبیه هستی دخترعاقلی که میدونم:ایستادوگفت اومدجلوم بابا

 .عزیزم گممی تبریک:کردوگفت روبوس کردوپیشونیم بعدبغلم.میکنه خوشبختت نداره

 افتادم بامسواک بعدازاینکه بیرون کشیدم بغلش ازتوی خودمو بزنم حرفی اینکه بدون

 تانزدیکای اتاقمو توی رفتم کردم خالی روسرشون حرصم ی وهمه دندونام جون به

 .نفهمیدم چیزی دیگه بعدش کردم گریه صبح

 ««اراد»»

 من.گفتم بهشون جوابمو بالخره دیشب کنم ازدواج اینطوری بخوام که نمیشد باورم

 تمنداش رو دوریشون طاقت همین برای دوستن خانواده خیلی که هستم پسرایی ازاون

 کسبرع شانسم خوش خیلی که اماازاونجایی نکنه قبول بودکه باران به تنهاامیدم. 

 قرارشدعقدوعروسی امریکا بره میخواست که باران خاطرعمه به.شد

 قدبودفرداع. نیست مهم برام اصال درواقع نداره فرقی منکه برای البته.روزودتربگیریم

 .اومدتو بازشدوادری دراتاق.بعدعروسیمون هفته ویه

 .وبیاتو پایین سرتوننداز همینجوری اینجادرداره گفتم صددفعه_

 انگارکه نه انگار.بریدخرید باید باران برودنبال حاالپاشو.عصبانی چه اوه اوه:ادری

 .هست هم دیگه چیزای اووووکلی میخواین حلقه میخواین لباس.ها فرداعقدتونه

 .بره خودش ندارم حوصله_

 .میدونی طرفیاااحاالخودت مامان با نری.بره خودش چیرو عه:ادری

 گیری خداعجب ای.میزارن منگنه روتوی ادم همش.بیرون رفت بعدازاتاق

 .بود چی دیگه گرفتنم زن بود کم ابم بود کم نونم اخه.کردیمااا

 کردم رودست ساعتم بعدازاینکه.پوشیدم ترازبلیزم پررنگ باشلوار طوسی بلیز یه

 مدروزد زنگ.رفتم خونشون سمت به بامامان بعدازخداحافظی.بیرون رفتم زدم وادکل
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 بله؟:خانوم الهام

 بگیدبیاد؟ باران به میشه ارادم سالم_

 بیاتو پسرم سالم:خانوم الهام

 .ممنون نه_

 .بیا نکن تعارف:خانوم الهام

 .دارند قشنگی ی خونه.تو رفتم دروبازکردم

 .اومدی خوبی؟خوش پسرم سالم:خانوم الهام

 شماخوبی؟ ممنون سالم_

 .بیاد تاباران بیارم چیزی یه برات بشین ممنون:خانوم الهام

 .میشه زحمتتون ممنون_

 .نکن غریبی باش راحت حرفیه چه این:خانوم الهام

 برای رو پله تاشدپس4 چشام.سرخوردواومدپایین نرده ازروی بعدباران دودقیقه

 گذاشتن؟ قشنگی

 .میکردنخنده سعی ولی گرفت خندش بادیدنم باران

 .بخوربعدبرید چیزی بیایه.هاسرنخور نرده ازروی گفتم هزاردفعه باراااان:خانوم الهام

 .حیاط داخل بعدرفت نمیخورم من نه:باران

 .کنم عوضش برات بگوبرم سردشده اگه بفرماپسرم:خانوم الهام

 .خانوم الهام ممنون نه_
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 دوست اگه البته بدونی مادرت منوجای پسرم؟میتونی چیه خانوم الهام:خانوم الهام

 .باشی داشته

 .باشم شماداشته مثل ای دیگه گل مامان یه ازخدامه رومن حرف نگیداین_

 داده یهتک ماشین به کالفه باران.بیرون رفتم بامادرجون بعدبلندشدموبعدازخداحافظی

 .ماشین توی دروبازکردمونشستم بهش توجه بدون.بود

 .بعدمیومدی میخوردی ناهارم:باران

 میگه االن.نگاهممیکرد بازداشت بادهن بشم مراحم روزدیگه یه گفتم دیگه_

 . پسرچقدرپرو

 ««باران»»

 عکسبر نخیر دیدم کردم نگاه بهش زیرچشمی بستم محکم درو شدم پیاده ازماشین

 نمم صبرنکنه وقت یه. میرفت هم تندتند افتاد راه جلوترازمن.نیست باربد،حساس

 ایستادومنتظرم طالفروشی یه جلوی.میشه پاهاش ی برسم؟؟؟البدشرمنده بهش

 .اواومد توبعدش رفتم من اول شدبعددروبازکرد

 .سالم:اراد

 افتادی؟ فقرا فقیر یاد اینجاست؟چیشد کی ببین به به:مرد

 .کنی نمیخوادخودشیرینی بسه:اراد

 لیقتس ولی کارابلدنبودی ازاین توکه:کردوگفت نگاهم خیره چندثانیه من به پسره

 .ای تیکه عجب خوبه

 .ادب بی.عمته تیکه کن صحبت درست_

 .بشه عصبانی که زشته نازی این به واخانوم:پسر
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 .قرارداد خودش پشت ومنو روگرفت مانتوم استین اراد

 بهترین متخصص جناب حاال.نزنی حرف نداری تخصص که چیزایی راجب بهتره:اراد

 .ببینم بیار هاتو حلقه

 ...یه برای بهترینشو؟بابا:پسر

 .خوبشوبیار پس میخوام ازدواج ی حلقه علی:اراد

 میکنی؟ ازدواج داری:علی

 .داد سرشوتکون حوصله ارادبی

 چیشدیکدفعه؟ نمیومد ازدختراخوشت توکه:علی

 .بریم نداری حلقه بشه؟اگه عاشق کسی ندیدی:اراد

 اردا.رخوشگلت ازیکی اوردیکی برامون بعدچندنمونه. کردم تعجب یکم فقط نه نه:علی

 کدوم؟:سمتموگفت برگشت

 نگاه هاخیره حلقه به ذره یه خودش.باالانداختم نمیدونم ی نشونه شونموبه

 .ببینم کن بیااینودستت:کردوبعدگفت

 حلقه روی.افرین سلیقت به احسنت.بود قشنگ خیلی.کردم دست گرفتم روازش حلقه

 ی هحلق.بود اومده خیلی دستم وبه دست بیشترنمامیدادتوی که داشت هایی نگین

 .تر وساده کمتر بانگینای بودفقط من مثل اوهم

 چطوره؟:اراد

 همین یبرا دیگه جاهای بایدمیرفتیم میگفتم اگ نیومداما خوشم که بگم خواستم اول

 .بدنیست میزگذاشتموگفتم وروی رودراوردم حلقه
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 دوتاازاین بودم ایستاده منتظرش مغازه جلوی که همونجوری بیرون اومدم ازمغازه

 که دارند ای عالقه ایناچه نمیدونم من.ایستادن جلوم تیغی جوجه پسرای

 اینطوری که کرده بغلشون ادیسون شایدم.کنند درست تیغی جوجه موهاشونوعین

 .جلوم اومدن دوباره کردم دیگه سمت یه رومو.شدند

 .انقدرنازکنه هلوندیدم:پسره

 لتدخا نیست مربوط بهش که چیزایی توی که ندیدم تیغی جوجه منم:گفتم بااخم

 .کنه

 به توجه بدون.اومدبیرون مغازه اراداز موقع همون.زیرخنده زد حرفم بااین دوستش

 . رفت دیگه های مغازه سمت مابه

 مشقد یه میره؟همینجوری چراانقدرتندراه این.افتادم راه پسرادنبالش به توجه بدون

 مقد یه.برم دنبالش مجبورشدم کنم صداش نمیدادکه اجازه غرورمم.من براربادوقدم

 سمت هم یکی اون چپم سمت یکی.بهم برسم،پسرارسیدن بهش بودکه مونده

 .راستم

 ومنتظرش کنه ول تورو مثل هلو یه میتونه چطور.پسربدی دوست چه:پسره

 .نباشم این مثل میدم قول شو دوست نمونه؟بیابامن

 ویوت شی خفه بهتره:زدوگفت پسر صورت توی مشت ویه عقب ارادبرگشت یکدفعه

 .نکنی دخالت نداره ربط بهت که چیزایی

 نشم؟ خفه اگه:بادادگفت پسره

 من اونوقت:وگفت روگرفت پسر ی ویقه بغلم توی هاروانداخت حلقه ارادپالستیک

 عیس پسر دوست.زدن به کردن بعدهردوتاشروع.نمیکنم بودنت زنده برای تضمینی

 .جلو رفتم.بیشتربود زورشون ولی بگیره دعوارو میکردجلوی

 تهرانی؟ اقای_
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 اراد؟ اقا_

 .باتوام اراد بابا ای_

 رادا صورت توی بامشت کردوخواست استفاده فرصت ازاین پسره.سمتم ارادبرگشت

 .باش مواظب:بلندگفتم که بزنه

 .درومد دادش صدای که طوری.پسرودستشوپیچوند سمت برگشت

 .کن ولم کردم غلط...غلط..باشه...کن ولم ای:پسره

 .نکن دیگه:کردوگفت ول اراددستشو

 دنبال منوهمو میرفت تندتندراه.بودروگرفتوکشید دستم توی که پالستیک ی بعدگوشه

 .میکشوند خودش

 انقدرتند.میروند سوارشدباسرعت خودش بعدش داخل داد هلم و بازکرد رو درماشین

 نگن چیزی کردم سعی.جدوابادم دیدن دنیا اون برم االنه گفتم که میرفت

 دراکوال ازیه میکنید؟خوب نگاه هااا؟چرااینجوری.بیرون نکنه پرت تامنوازپنجره

 .برمیاددیگه هرکاری

 .دنیا اون برم بری؟نمیخوام تر اروم میشه:گفتم نیاوردم طاقت اخرم

 .وتندبرم بشه بحثم باهاشون که باالندی نور پسرا اون به میخواستی:اراد

 نورباالدادم؟ من_

 .نورباالدادم من نه:اراد

 .کارانکردم تاحاالازاین من وگرنه.میگم اها_

 نای باربدمیگه تازه.روببندم مبارکم دهن زیپ دادم ترجیح کردکه نگام جوری بااخم

 .دراکوالیی نگاهاشم.که نیست دراکوال وهیکلش اخالق فقط این.دراکوالس کجاش
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 .گفتن وپرت جلووچرت اومدن اوناخودشون_

 .میخندیدن خودشون وپرتای چرت به هم پسره البداون:اراد

 .کردم تعریف روبراش خالصه...من نخیر_

 .بیرون نری ازمغازه میتونستی:اراد

 میشی؟ توچراعصبانی گفت من به پسره اصال زودتربیای میتونستی توهم_

 ودیب بامن خاطراینکه به تشدم خاطرتوعصبانی به نشه سوتفاهم:گفت ثانیه2بعداز

 . شد تهگرف هم وقتم براین وعالوه.باکارات بره ابروم نمیخواستم منومیشناسن وخیلیا

 .حرفش این برای نداشتم وجوابی شدم ناراحت

 ناربقیهک حضورمن بره نداشتت ابروی بیشترازاین نمیخوام.بشم پیاده نگهدارمیخوام_

 .لیاقتوندارن این بعضیا متاسفانه میخوادکه لیاقت

 .بدمت مادرجون تحویل باید ولی ازخدامه من.بدی نمیخوادجو کوچولو بشین:اراد

 پوزخندبهم یه عقب سرموکشیدم ترسیدم.اورد سمتم بعددستشوبه

 .شو پیاده زدودرسمتموبازکردوگفت

 پشت بندازم ها مغازه به نگاهی اینکه بدون حوصله بی منم.میرفت راه جلوترازمن

 .ایستادم کنارش.شد ایستادومنتظرم اراد.میرفتم سرش

 هک نیاوردمت درضمن.بشه گرفته دوباره وقتم ندارم دوست تندتربیای کن سعی:اراد

 .بخربریم میخوای هرچی سریع خونتونیم7ما5ساعت کنی روی پیاده

 هی وکشیدسمت روگرفت مانتوم اراداستین افتادم دادموجلوترازارادراه سرموتکون

 .داخل داد وهلم مغازه

 .بفرمایید اومدید خوش سالم:دختر
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 .رومیخواستم ویترینتون پشت قرمزومشکی لباس اون:اراد

 خودتون؟ برای:گفت دخترباتعجب

 .خندیدم اروم پایینو سرموانداختم

 .شکلی چه تنم توی زنونه لباس ببینم میخوام بله:اراد

 یه فقط بودولی گرفته خندش من ی ازخنده ارادم.بلندخندیدم گفت اینوکه

 .زد لبخندکوچیک

 .بشه اندازتون بعیدمیدونم هیکالس خوش برای لباس اون:گفت دخترباحرص

 .نشه هم بقیه ی اندازه نشه خودتون ی اندازه که هرچیزی نمیشه دلیل_

 .وااا:دختر

 .واال_

 ؟ بیارم باالست لباس اون قیمت:دختر

 .بیاریدخانوم:اراد

 شکیم وشلوار کت یه.روپوشیدم لباس.داد روبهم لباس گفتم سایزموبهش بعدازاینکه

 پشت.باشلوارمشکی بلندمیخورد تاپ یه زیرش ولی بود وکوتاه مشکی کتش که.وقرمز

 حساب گفت که کنم حساب خواستم رودراوردم لباس.داشت قرمز پاپیون یه کت

 .سمتش روگرفتم پول ایستادم وکناراراد بیرون رفتم.شده

 چیه؟ این:اراد

 .کردی حساب که لباسی پول_

 .توکیفتش نمیخوادبزار:اراد

 ...اخه_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

164 

 

 گممی وقتی:بعدگفت توش وگذاشت دراورد روازکیفم پولم وکیف گرفت روازم ارادپول

 .یفروش کفش مغازه وکشیدسمت بعداستینموگرفت.نمیخواددیگه نمیخوادیعنی

 .میام من نچسبی روهم کنی؟استینم ول استینمو میشه_

  تندترمیای اینجوری نچ:اراد

 .بیاره روبرام تاکفش خواستم فروشنده واز داخل رفتم.اومد خوشم کفش یه از

 قرمزبه پاپیون یه روش که براق مشکی سانتی5 پاشنه کفش یه.پوشیدم کفشو

 خریدم کفشوهم.داشت طالیی ی دایره یه هم وسطش و میخورد کج صورت

 شال یه بود،خالصه رودراورده اراد صدای که رفتن فروشی روسری مغازه وبعدازچندتا

 .گرفتم داشت طالیی های دایره پایینش که نازک مشکی

 .ایستاد درخونمون ارادجلوی

 .خداحافظ.خریداممنون بابت_

 .رفت بوق تک بایه دادو بعدسرشوتکون.خواهش:اراد

 .روبستم درخونه منم

 .سالاام_

 گرفتین؟ خریداتونوکردین؟حلقه همه خوب.پرانرژی چه سالم:مامان

 .سرم روی زدم بادستم.کنم اذیتش ذره یه خواستم

 بایدمیگرفتیم؟ مگه!نه_

 گرفتیدیانه؟ خدایی میپرسی؟حاال سواله بایدمیگرفتیم؟اینم مگه:مامان

 .شایدباشه کن پالستیکارونگاه این توی میخوای حاال نمیدونم_
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 نای دست از خدامن نخورم؟ای انقدرحرص منم بگی ادم عین نمیتونستی ازاول:مامان

 کارکنم؟ چی

 .حموم توی وپریدم اتاقم داخل بعدرفتم.زندگییی_

 .بیرون کندمواومدم دل ازحموم مامان های ازغرغر شدن راحت برای بالخره

 .وای_

 چیشده؟:مامان

 وای وای_

 باران؟:مامان

 .وای وای وای_

 .نداره ذوق انقدر خاستگارکه شدی؟بابا دیوونه برسرم خاک وای کوفتو:مامان

 وای حاال دستاشله وای میرسن االن وای شده دیرم وای وای وای وای واااای حاال_

 .وای وای وای وای

 ایج به.بیابیرون زودترازحموم میگم دارم کی به پس ساعته سه.بده خداشفات:مامان

 .اینجااانا دیگه دقیقه ده حاضرشو پاشو بازیا مسخره این

 الش بستمو موهامو.پوشیدم لباسامو وسریع کردم خشک موهامو مامان اسرار بعدبه

 زدمو باریمل مات رژلب یه سریع اومد زنگ صدای موقع همون.انداختم سرم هم رو

 خواسته به که ارمان اقا جونو فرشته همون)پدرجون بامادرجونو.اومدبیرون ازاتاق

 اومدم مادرجون بعدازبغل کردمو سالم(میزدم صداشون اینطوری وخودشون خودم

 .بیرون

 .ببینش ارمان.شدی چقدرخوشگل:مادرجون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

166 

 

 .میزنیم چشمش االن بسه فرشته:پدرجون

 .نبینن بازمو تانیش پایین سرموانداختم. باااز نیشم که منم

 .بعدرفت.نیشتوببند:گفت درگوشم بعداروم که نداره خجالت عزیزم:ادری

 .کردی خوشگل عجب چه:باربد

 !باربد_

 .بودی زشت ازاول که فهمیدم خوب خیله:باربد

 .بااااربد_

 .باشمادوتا میدونم کنیدمن بازشروع باربد؟باران؟بخواین:مامان

 .میکنند بازکارخودشونو که میدونی کن ولشون عزیزم:بابا

. اومد اخی صدای که دروبستم باخوشحالی.بهتر نیومده؟چه ارادکو؟یعنی پس

 ندمخ.میکنه غرغر داره وزیرلب گذاشته پیشونیش اراددستشوروی دیدم دروبازکردم

 .اقابوده پیشونی نگو درخوردا به چیزی یه دیدم.گرفت

 وبیناییم میزدباال قندخونم میومد گیرم تموم چی شوهرهمه یه اگه منم:اراد

 .ازکارمیوفتاد

 میزدباالوبیناییم قندخونم میومد گیرم وخوشگل تموم چی همه زن یه اگه منم_

 پزخونهاش داخل رفتم گرفتمو روازش رزقرمز گل بعددسته.ازکارمیوفتادوجلومونمیدیدم

 .گذاشتم گلدون توی

 . هاروبیار چایی عزیزم باران:مامان

 حاالهمشون. کردم عوضشون دوباره بودن پررنگ خیلی دوتاشون ریختم هارو چایی

 ربهاخ وادریناوباربدودر مادرجونومامان بعدبه بابا پدرجونو به اول.بودن شده خوشرنگ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

167 

 

 عیدبودب نمیداشتم.دارم استرس گفت میشه جورایی میلرزیدیه دستم.کردم تعارف اراد

 هب.میکنن بدبختمون دارند البته میکنم دبخت خودموب دستی دست امشب دارم

 .حقته.قرمزشده اخی کردم نگاه پیشونیش

 .باش منتظرتالفیش:گفت بازم نیش ارادبادیدن

 .روگرفت بعدچایی.هستم شدنت منتظرضایع:گفتم اروم خودش مثل منم

 به.مرادراکوالبشینم؟ع اون بغل برم یعنی.جاهاروگرفتن همه ماشاهلل دیدم بشینم رفتم

 اونجا وگمش برو: گفتم کردممواروم میکردنگاش لبخندمرموزنگاهم بایه داشت باربدکه

 .اینجابشینم من بشین

 کونت سرشو اونم که کردم نگاه ادری به.نمیخوام یعنی این.انداخت بارباال سه ابروشو

 .براتون دارم باشه.دیگه نمیخوای توهم.داد

 اب ومامانوبابا درجون مادرجونوپ.کنارارادنشستم بافاصله رفتمو غره چشم براشون

 جالتپرمعناخ خیره نگاه همه زیراین.میکردند نگاهمون باشیطنت وباربد ادری و لبخند

 حتی.خندیدن همه.میشد معلوم قشنگ سفیدبودم چون. پایین سرموانداختم کشیدمو

 .داره؟ایییش خنده کجاش من لبوشدن اخه.اراد

 کوفت:بهش گفتم اروم

 توجونت:اراد

 تودلت_

 .سلوالت توی:اراد

 .پیشونیت توی_

 .پیشونیم به گیرداده نداری؟امشب ناموس خودت چیکارداری؟مگه پیشونیم به:اراد
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 گرفته خندش ارادم.زیرخنده زدم میدادم گوش غرغراش به بابهت که همونطوری

 .سمتمون برگشتن بودهمه

 یادمون انگار.ارادخندیدن جزمنو به همه.ها جورکرده باهم رو تخته درو خداخوب:باربد

 اشهب خوب میتونست که ای اینده.بشه خراب قرارباوجودهمدیگه ایندمون بودکه رفته

 .باشه داشته وجود ای اینده فکرنکنم اصال...حاال ولی

 ورسوم رسم طبق چیز تاهمه اومدیم امشب درجریانید که همونطور خوب:پدرجون

 خودعروس قرار امشب ولی روشنیدیم بله قبال بااینکه همینه درستشم البته بره پیش

 .بگن روبهمون بله خانوم

 کاری یه که کردم باربدنگاه به باالتماس. کردند نگاه من به منتظر زدنو دست بعدهمه

 ولی نممیک دخالت من که ببخشید:زدوگفت بهم لبخندی.دربیام وضعیت ازاین من کنه

 الزم که باشه مونده چیزا سری یه شایدهنوز بزنن حرف باهم برن بدید اجازه اگه

 .بگن بهم باشه

 .کنم راهنمایی رو تااراد خواست ازم بابا بزرگترا موافقت بعداز

 .چشم_

 .ها سخته زیربودن چقدرسربه اوووف

 هک ازوقتی سررفت حوصلم بابا ای.دروبستم اراداومد بعدش شدم وارداتاقم خودم اول

 .میکنه رونگاه اتاقم اقاداره اتاقم توی اومدیم

 .کنی رونگاه تادرودیواراتاقم باشی اومده فکرنکنم_

 خب؟:اراد

 خب؟ خب؟چی_

 خب پیچی پیچ:اراد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

169 

 

 خب نخودچی_

 .خب داوینچی:اراد

 .خب بیخیال اااه_

 .خوب باشه:اراد

 .کردم نگاهش باحرص

 حرفی؟شرطی؟چیزی.کناربیایم اجباری ازدواج بااین مجبوریم اینکه مثل خب:اراد

 نداری؟

 .بدونه دانشگاه توی کسی نمیخوام_

 دیگه؟ موافقم:اراد

 .بشی نزدیک نبایدبهم:وگفتم پایین سرموانداختم

 .نمیدم قول غیرعادی شرایط توی البته باش مطمئن:زدوگفت ارادپوزخندی

 ...ولی_

 .نداره ولی:اراد

 ...تو_

 .بلندشم منم دررفت بعدبلندشدوسمت نداری ای دیگه حرف اینکه مثل خوب:اراد

 پرید؟ کسی حرف نبایدوسط یادنگرفتی_

 رتچ مشت یه نه باشه حرف،حرف اون اگه البته.چرایادگرفتم:سمتموگفت ارادبرگشت

 .وپرت

 .بشی نزدیک من به نداری توحق ولی وپرت چیزچرت ازنظرتوهمه_
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 بعد اشهب صورتم کردتامقابل سرشوخم یکم ایستاد بعداومدجلوم.دیگه نشد نچ نچ:اراد

 که نره یادت.چیزارودارم خیلی حق من. نداریم نداری حق:کردوگفت نگاه چشام توی

 .روبگی نداری حق ی کلمه من درمقابل نمیتونی.شوهرتم من

 مندرض. باشی شوهرم داری دوست خیلی اینکه مثل:کردموگفتم نگاهش بااخم منم

 حتی باش مطمئن بود من دسته اگه. داشته دوربرت انقدر که نشدی شوهرم هنوز

 !هه ازدواج به برسه چه نمیومدم هم توباشی که جایی

 .تررفتم عقب من که جلوتراومد ارادبااخم

 یلیخ لیاقتم من..باشم داشته دوست منم داری تودوست که چیزایی نمیشه دلیل:اراد

 امانمم خاطر به اگه منم.میشم یابعدا وابروتم چشم عاشق فکرنکن.بیشترازایناست

 قبول هاگ البته.کنی بایدقبول که بهترمیدونی خودت. ردنمیشدم هم قدمیت نبودازیک

 .درکنی قمپز نمیخوادانقدر پس نمیشه خب ولی میشه عالی خیلی که نکنی

 روی ازچشم اشک قطره یه.بیرون کردورفت روبهم بعدپشتش عقب رفت قدم یه

 بختیامووبد بزنی نیشم باحرفات دیگه نمیدم اجازه.کردم اشکموپاک سریع.افتاد گونم

 یب نشسته مبل روی دیدم بیرون رفتم ازاتاق.باش من منتظرنیش حاال.بیاری یادم

 .پایین رفتیم اومد سرم پشت اونم هارفتم پله سمت بهش توجه

 کنیم؟ روشیرین دهنمون گلم عروس:مادرجون

 بگم؟ میتونستم چی.پایین وسرموانداختم نگفتم چیزی

 .کنید شیرین بفرماییددهنتونو بفرمایید رضایت ی نشونه سکوت:مادرجون

 زهم من برای شیرینی انگارطعم.کرد وتعارف هاروگرفت شیرینی ادری زدن دست همه

 هب.زهرمیده ی مزه خوردم من.نخورید اجباریتونو ازدواج شیرینی هیچوقت.زهرمیداد ی

 گرفت خندم.میکنه نگاهش وبااخم چشماش جلوی رواورده شیرینی.کردم ارادنگاه
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 سالم بهش شیرینی داشت توقع میکردانگار رونگاه شیرینی داشت جوری

 .خوردش شدو شیرینی به کرد نگاه بیخیال خندم بادیدن سمتم برگشت.کنه

 دست همه.کرد دستم انگشترروتوی کنارم اومد دراورد روازجعبش انگشتر مادرجون

 به اراد ی سلیقه بگو پس.نماداشت خیلی بود زردوطالسفید ازطال انگشترمخلوطی.زدن

 .تنمیگرف رو مادرجون نمیبودکه خوب اگه خوبه هم پدرجون ی سلیقه البته.رفته کی

 سمت به شام برای همه بعدازتشکرازمادرجون.هاااا مادرشوهرذلیل میگن من به

 تو شده ارادخم.خورد بودزنگ میز روی که گوشیم موقع همون رفتیم اشپزخونه

 . بود ستی دادم روجواب گوشی رفتمو خودمو خاص ی قره چشم بهش. گوشیم

 سالم_

 میشه؟ داریم؟مگه بیشعور؟مگه انقدر عروس علیک:ستی

 کنی؟ می بازچراغرغر چیشده_

 بدی؟ جواب زودتر انگارمیمیری انگارنه میزنم زنگ دارم ساعته 4:ستی

 .دیگه البدمیمردم_

 کوفت:ستی

 جونت توی_

 عروس همیگذر خبرا؟خوش چه.میکنی رگباریم توباشه کاربه توجونم بابا باشه اه:ستی

 خانوم؟

 .خانوم زهرماروعروس خانوم دردوعروس خانوم وعروس کوفت_

 خانوم؟ عروس چرامیزنی بابا باشه:ستی

 .نداره زدن خرکه درضمن!!!ستـی_
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 .بخندم بهش بودکه من نوبت حاال

 باراااان؟:ستی

 ...گوشی لحظه یه_

 ادرینا؟ جانم:گفتم میزد صدام که ادری روبه بعد

 .سرتم چرادادمیزنی؟پشت:ادری

 ...باربد با فکرکردم.اینجایی عه:سمتش برگشتم

 .باراااان:ادری

 کردی؟ دقت ومیدی خودتول باحال توخیلی اصال ادری ناقال چته؟ای مرگ_

 .بروبابا میدی حرصمون ازبس:ادری

 .بلندگو روی خورد بعددستم

 .همینه زدی درست حرف یه عمرت توی بشه فدات باران الهی:ستی

 .بزار مایه خودت ازجون اوووی_

 .توهست خواهرشور منچه به:ستی

 .بشه فداش داداشش الهی اصال_

 .بشه دیگه یکی بایدفدای که اون:گفت میخندید که درحالی ادری

 کی؟ فدای:کردموگفتم نگاه بش خنگا عین

 .تودیگه فدای خنگول:ستی

 هرچقدرمزاحمون بسه اباجی؟ستی کردی فکر چی پ:کردموگفتم صداموکلفت

 نداری؟ کاری.شدی
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 .خدافظ نه.عمته مزاحم:ستی

 .مزاحم گفتی بش میگمااا عمم به_

 .میترسونه بگوبچه:ستی

 عمه؟عمه؟_

 همیشه توکه ی چرادادمیزنی؟عمه داره برت زمین ازروی کنه خداخفت باران:ستی

 .بابای.تاابرومونبردی کنم قطع من.تووو جون به مراحم

 .نشتیم رفتیم باهم منوادری

 .بروکنارارادبشین جان باران:مامان

 .ندیدم جاخالیه؟عه مگه_

 .نشستم دراکوال بلندشدموکناراون بعدباحرص

 .براخانومت ارادغذابکش:مادرجون

 .میکشم نمیخوادخودم_

 اراد.اسمشوصدازد باحرص مادرجون.شد خوردن مشغول بیخیال ازخداخواسته ارادم

 غذاکشید برام روبرداشتو بشقابم

 .داد بعدبهم.همشوبخورم نمیتونم منکه بسه_

 .میترکیدم داشتم دیگه.ردم.خو غذاروکام

 همه این نمیتونه بودکه گفته کی نمیدونی:گفت ارادسرشواوردکنارگوشمواروم

 غذاروبخوره؟

 .بودی توگفته.میدونم_
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 هک بودمیزدم شده پاک تقریبا روکه رژم داشتم.رفتم اتاقم بلندشدموداخل بعدازجام

 .تو دربازشدواراداومد

 .سرجاش رژروگذاشتم

 دربزنی؟ تو میای بلدنیستی_

 .دخوابی تختم روی بعدرفت دربزنم زنم اتاق به واردشدن برای نمیبینم دلیلی:اراد

 . شد تعجبم جایگزین حرص کم کم.کردم نگاهش بابهت

 .نخورکوچولو حرص:میباریدگفت ازش شیطنت که روبازکردوبالحنی چشمش یه

 .اراااد:گفتم باحرص

 .بعدخوابید کرد نگاهم ذره یه

 اینجا؟ اومدی پاشدی چی برای اصال_

 کنم استراحت اتاقت بیام گفت مادرجون تو میزنی چقدرحرف باران وای:اراد

 .دربره تاخستگیم

 .میگه این واسه کندی کوه نیست اخی_

 فهمیدی؟:شدوگفت خیز ارادنیم

 چیرو؟_

 .کندم کوه اینکه:اراد

 .نمیخوام باشه چپ چشاش که زنی من:گفت که کردم نگاهش چپ چپ

 .بلندشو ازخدامه درک به_

 .نمیخوام:اراد
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 .بلندشوکاردارم_

 .برس کارت بعدابه:اراد

 .گیمی کی به نگفت اصال هیچی بلندنشدکه.بلندشوکاردارم میگم:گفتم باجیغ

 .تکون ازیکذره دریغ.کشیدم گرفتمو استینشو ی گوشه کنارشو رفتم باحرص

 .بشه شایدفرجی محکمتربکش:اراد

 وبکشمدستش خواستم دوباره.خورد تکون یکم کشیدم توانم باتمام دستی دو ایندفعه

 کردم دستشوول.پام توی رفت محکم تیزیش که رفت چی روی پام نمیدونم که

 لمتعاد یکدفعه بازبود نیشش که ارادم.میرفتم لی پاموگرفتمولی وبادوتادستم

 دستموروی.تخت پایین پاهام و بود سینش روی سرم.روش دادموافتادم روازدست

 .کرد حلقه اراددستشودورکمرم.بلندشم تا گذاشتم سینش

 .حاال بودی:اراد

 نشی؟ نزدیک قرارنبودبهم مگه.نامحرمی کن ولم:کردموگفتم نگاهش بااخم

 به من چون.دستشوبرداشت بعد.نذاشتیم رابطه دراین قراری قرار؟ما کدوم:اراد

 باعصبانیت.پایین شدم پرت ازتخت دستش بودم،بابرداشتن داده تکیه دستش

 .بیرون اومدم ازاتاق کردمو نگاهش وحرص

 اراداومدپیشت؟:مادرجون

 .اومد بله_

 ومادربعدخودش.دربره خستگیش توشاید پیش بیادباال بودگفتم خسته خیلی:مامان

 .خندیدن جون

 نه؟.تربودااا کمرنگ قبال رژت:مادرجون
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 .!مادرجووون_

 زبلی به تیره طوسی وشلوار کت.کردم دقت لباساش به تازه.هااومدپایین ارادازپله

 رهدای توش که مشکی دورگردنی بادسمال.سفیدمیخورد به که روشن خیلی طوسی

.. . جذب بلیزش که مخصوصا.بود شده خوشتیپ خدایی ولی.سفیدقرمزمیخورد های

 سشلبا روی قرمز ی لکه یه بودکنارو رفته کتش.کردم نگاه بلیزش به مات لحظه یه

 هم درگوش میکردنو نگاه بهمون ایناباخنده مامان!منه رژلب رنگ که این... این.بود

 ازاون الکی نمیدونن اوناکه.باشن ندیده خداکنه رفت خداابروم وای.میزدند حرف

 . میکنن فکراباخودشون

 ««اراد»»

 نگز گوشیم.باال هارفت ردشدوازپله ازکنارم باران بلندشد گوشیم اس ام اس صدای

 شماره.باران همون منظورم!ریزس خاله اینکه عه.دراوردم جیبم ازداخل خورد

 الح به وای الزایمرگرفتم ازاالن.بودم گرفته خریدازش بودیم رفته اینوازکجادارم؟اها

 .بعد ها سال

 بله؟_

 .زدما زنگ بهت من ک نفهمه ارادکسی:باران

 چرا؟_

 فقط تاقما بیا سریع ببین.نپر حرفمم جیگربگیروسط به دندون اراددودقیقه وای:باران؟

 .نکن ضایع

 چرا؟_

 .ارااااااد:گفت باجیغ باران

 .دیوونه دختر.دورکردم گوشم رواز گوشی
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 .اومدم باش. کرشدم بابا چته_

 .شومیکندلب بودوپوست نشسته ایینه جلوی.شدم اتاقش باالوداخل خونسردرفتم خیلی

 داشتی؟ چیکارم_

 ذاشتوگ قلبش دستشوروی.پریدباال دومتر ترسیدو سرش پشت درست اونم ازحضورم

 .کرد نگام چپ چپ

 نگفتی؟_

 چیرو؟:باران

 .باال بیام گفتی چی برای اینکه_

 کتم ی بهل دستش بایه.بود کم خیلی فاصلمون.ایستاد بلندشدواومدجلوم صندلی ازروی

 باستل نمیخواستم من میدونی...من...من:وگفت گذاشت سینم روکنارزدوانگشتشوروی

 .بکنند راجبمون دیگه فکرای اینا ومامان بشه کثیف

 فکری؟ بشه؟چه کثیف لباسم_

 کردودوباره اشاره نقطه اون به باابروش روفشاردادوسرشواوردباال انگشتش

 زیر زدم یکدفعه.شده رژلبی وای ای دیدم پایین سرمواوردم. پایین سرشوانداخت

 .خنده

 سرموجلوی نمیشد روم ازخجالت میخندی؟من داری:گفت حرص دستشواوردپایینوبا

 ...تو اونوقت اینابلندکنم مامان

 نارشوک داشتم رونگه خندم.کرد نگاه بهم نشستوباعصبانیت تختش روی بعدرفت

 .نشستم

 اینافهمیدن؟ مامان حاال_
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 .زیرخنده زدم دوباره.داد سرشوتکون باناراحتی

 .بزنی وقرمز نکنی روعوض رژت رنگ که توباشی_

 وریاینج بلندمیشدی اگه.دیگه تقصیرتوهستش چیکارداری؟اصال بارژمن عه:باران

 .نمیشد

 .بغلم ویت نکنی وخودتوازقصدپرت خودتوبگیری جلوی میخواستی نخیرتقصیرخودته_

 .حلقشون توی چی؟من؟ازقصــد؟اعتمادبنفست:باران

 کی؟ حلق توی.دیگه ترومیگم.اقاروگفتم دخترعباس نه_

 توی.لتبغ توی تابیوفتم ازقصددستموکشیدی که داری قبول خودتم که میدونم:باران

 .دخترات دوست حلق

 مه اگه اینکارونکردم من درضمن دخترنداشتم دوست تاحاال بنده اطالعتتون جهت_

 .زمین توی بری بامخ نذاشتم که کردم لطف کردم

 مخ کمرم محبت همه این زیربار کنم جبران چجوری نمیدونم اخ:گفت باتمسخر باران

 .شد

 که بهت افتخاررومیدم این جبران برای. نمیخوامااا باشه خم کمرش که زنی من_

 .کنی روبوس پام وشب وبعدازظهر صبح هرروز

 .اینکاروبکنم عمرا.پرویی که واقعا:باران

 انقدرازحرص چرا نمیدونم.شد لبش پوست کندن مشغول بعدروشوبرگردوندوباحرص

 .میبردم لذت دادنش

 حاالچیکارکنم؟_
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 مداشت باتعجب.زدن بکشن به کرد وشروع تخت روی پرید یهو کردو نگاه بهم ذره یه

 بازی ضایع داره خیلی که فهمید متعجبم ازنگاه فکرکنم.میکردم نگاهش

 نبایدزیادتکون:وگفت نشست صندلی وروی اومدپایین ازتخت خانومانه.درمیاره

 .بره کنار کتت که بخوری

 عالیفکر یه گفتم رودراوردی بیچاره وپدرتخت کردی بپربپر همه این.کشیدی زحمت_

 .میدونستم خودمم اینوکه رسیده ذهنت به

 .میدونستی بودکه مشخص کامال بله:باران

 وردمودرا دسمال جیبم میکرداداخل نگاهم باتعجب. جلوش رفتم افتادم لبش به نگاهم

 نگهش دستم یکی بااون که بکشه سرشوعقب خواست. بردم لبش دستموسمت

 .داشتم

 .میاد خون داره_

 چون اومده دردش بودکه معلوم بندبیاد تاخونش فشاردستموبیشترکردم

 اینطوری داری مرض مگه خوب بگه نیس یکی.داد فشارشون بهم چشماشوبستو

 .میکنی

 .دیگه داره مرض معلومه میپرسی سواله اینم اراد وا:وجدان

 .ایول نزدی سازمخالف بام یکدفعه جونم وجدان الیک_

 یونسد میگه میکنه؟االن نگات داره دخترچجوری ببین نیشتوببند بسه بسه:وجدان

 .پسر

 زباله سطل توی وانداخت وگرف دسمال ازم.برداشتم ازلبش دسمالوبرداشتم

 .نزاشتم که بیرون بره خواست.بود دیوارش کنج که عروسکی

 .برم میخوام کن بازچیه؟ولم:باران
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 .صبرکن دودقیقه_

 .دستش رودادم بود زده قبال روکه بعدرژلبی

 .بزن_

 .نمیخواد کن ولش:باران

 ...تورو من که فکراکنند ازاون ممکنه نزنی اگه ولی هرطورراحتی_

 .چیزیه خوب خجالتم.پروو. نمیخوادادامشوبگی:باران

 اتاق ازیه خندون وباربدهم ادری موقع همون.بیرون انداختمواومدم باال ای شونه

 .تربودن راحت اینجوری کردند صیقه باهم شب همون شدکه خوب.بیرون اومدن

 .نیستیم باورکنیدراحت مانباشینا پیش لحظه یه_

 .اتاقیم توی باشی توراضی اینکه خاطر به همش ماهم:باربد

 .اتاق داخل بریم کنیم ماغلط اصال:باربدگفت که کردم نگاهش چپ چپ

 .ها بدنگذشته شماهم به داداش:گفت اومدبیرون ازاتاق که باران باربدبادیدن

 .پایین میرم:پوزخندزدموگفتم

 .بریم باهم همه صبرکن:ادری

 کاردارید فرداخیلی12 ساعت کنم صداتون خواستم تازه اومدین عه:مامان

 کنهب دل ازباربدجونش ادریناخانوم منتظربودم منم.کردندورفتن ایناخداحافظی مامان

 .بیادبریم

 یابسازی؟ روبرداری کیفت ادرینا؟کجایی؟رفتی_

 .هااومدپایین ازپله ادریناباعجله
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 .کردی؟ روشروع توغرغرات دیرکردم دودقیقه ارادبازمن:ادری

 .دودقیقه فقط خودت جون اره_

 .خودت جون به چیکارداری من زن جون به عه:باربد

 .خودت من؟جون چراجون_

 .زنت جون چرامن؟اصال:باربد

 رویاداوری موضوع این هی ساعت به دم نمیومد خوشم اصال توهم رفت اخمام

 .میکردند

 .توبودااا به منظورش باران:ادری

 .نشدم زنش هنوز که من زنش گفت نچ:باران

 .کرد باربدنگاه به بعدباشیطنت

 یچ نمیفهمه میکنه روپرت ادم حواس که روببرن ایت گربه شورچشمای مرده:باربد

 .میگه

 چیکارداری؟ من چشمای به کجاست نیس معلوم توحواست:باران

 ندارین هم تفاوت یه المصب دیدم رومیشمردم وگربه تو های تفاوت داشتم:باربد

 .شد پرت حواسم همین ی واسه شباهته همش

 خوردبه پرتقال دادو خالی جای باربد باربد کردسمت وپرت روبرداشت پرتغال باران

 نوپدرجو مادرجون. داد بلندی وصدای وتابلوافتادزمین باربدبود پشت که تابلویی

 .سمتمون اومدن بانگرانمی

 چیشد؟ وای ای:مادرجون

 .دخترته گل دست که میبینی دیگه هیچی:باربد
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 .بارااان:مادرجون

 ای گربه توهم ام گربه من اگه کردی شروع اول خودت.گربه عین میگه دروغ:باران

 .توهم شبیه من چون

 میگی باران به نمیکشی خجالت ارادتو!میگیا راست:باربدسرشوخاروندوگفت

 .بودم موافق نبودباهات من شبیه اگه.فرشتست منه شبیه گربه؟چون

 چراها نگی کبودشد وپات دست باز باش باربدمواظب:باران

 .بگیره میخوادبیشکون باز وای:باربد

 خوشیو بخیر هم فردایی بزارین.نیستن ولکن نکشن ایناتاهمو تروخدا ببین:مادرجون

 اقا.بشیم راحت ازدستتون هم ماوبقیه.داریدبکنید دوست هرکاری بعدش بگذره

 .کن نصیحتشون ذره یه بخندی اینکه جای به شمام علیرضا

 .گذشته ازنصیحت حرفیه؟ایناکارشون چه خانوم؟این واالهام:پدرجون

 .بود رفته یادم شدگفتی خوب:دادوگفت تکون تاسف ی نشونه سرشوبه مادرجون

 بلندشوبریم ادری:گفتم بود نشته زمین روی خنده کنارباربدازشدت که ادری روبه

 .شدیم سوارماشین باهاشون بعدازخداحافظی.اینامنتظرن مامان

 دادین؟ چراانقدرطولش:بابا

 بزاره نمیادتنهاشون دلش ادم انقدرباحالن دیگه عروستونه دامادو تقصیر:ادری

 .کردن تعریف کردبه بعدشروع

 .روبردی سرم شی ساکت میشه ادری اه_

 یلیخ نیست.یاعروست باران میگفت تاشو نه تاکلمش ده عصابموخوردکردتوی واال

 .بندمیگه یه اینم اینه واسه دارم عالقه بهش
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 .درایستادم جلوی.کردم بودنگاه باقهرروشوبرگردونده که ادری به ایینه ازتوی

 تو؟ ماشینونمیاری چرااینجاایستادی؟مگه:بابا

 .کاردارم جایی_

 توکجاکارداری؟ اونوقت یکه نزدیکه ساعت:مامان

 .باسیاکاردارم ندارم عصاب تروخداگیرنده مامان_

 .زودبیاییا.بگو رودرست بچه این اسم گفتم صددفعه:مامان

 .کرد نگاه منتظربهم.زدم صداش که شه پیاده خواست ادری

 .کن درکم روبگم حرف اون نمیخواستم_

 .کنم تادرکت نمیگی چیزی توکه همین؟خوب:ادری

 .بت بگم همینوخواستم بری حاالمیتونی.نیست ازحرفاگفتنی بعضی.اره_

 .کنی خواهی عذر بخوای که مغرورترازاونی میدونستم که واقعا:ادری

 عصبانیتم میزدمو خیابونادور توی وسه دو تانزدیکای.بست شدودررومحکم پیاده

 پرسید ازش تابعدامامان دادم اس سیاهم به.میکردم خالی فرمون به زدن روبامشت

 شدمورفتم داخل صدا بدون.خونه سمت رفتم بودم شده اروم تاحدودی.نده سوتی

 . اتاقم داخل

 ««باران»»

 سرم روی رو پتو چشاموبازنکردمو ولی شدم بیدار ازخواب شدی های باتکون

 .روتکرارکرد کارقبلی همون دوباره.کشیدم

 .میاد خوابم بیداربودم تاصبح دیشب دیگه نکن مامان ااه_
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 ؟اهااانمیکردی غلطی چه بیداربودی مامان؟تاصبح میگی من به نمیکشی خجالت:ستی

 .کنی فکر یار به تاصبح شب انقدراز نیست الزم بابا.فهمیدم نمیخوادبگی

 .بکپم بروگمشوبزار ستی دیگه؟اه خریه یارکدوم.نشی خفه بگیر نفس ذره یه_

 اراد خنگه نداشتی اولم ازهمون رفت؟البته یادت ادبت شدی بازتوبدخواب:ستی

 .دیگه رومیگم

 یچ.پسرس این ازدست میکشم هرچی اه.بره یادم ادبم که ندارم توالرایمر مثل من_

 ایران؟ میموندونمیومد خارج همون میشد

 حاالنمیخوادهی.شدی اونم که معتادنبودی ؟باران میکشی؟شیشه چی وااای:ستی

 انقدرخوشحال االن واال اونم.بدی فحش بدبخت اون به تاصبح ازشب. تاشب ازصبح

 .باتوسرکنه مجبوره که نیست

 ریجیگ نازی خوشگلی گلی خانومی این به دختر باشه ازخداشم نشنیدم هوی هوی_

 ...و نباتی عسلی

 که ومحم برو بلندشوزود.میگی نداشتت های ازویژگی هی کنم ولت توهم بسه اه:ستی

 حساسه تایم روی خیلی جون سپیده زودباش.داری نوبت ارایشگاه10 ساعت

 کو؟ لباست حاال.ها نمیده کارتوانجام

 ایناروندیدم لباسم اصال کجاست نمیدونم.نمیگیره صورت عقدم نده انجام بهتر_

 .ایناخریدن مامان

 ی مرده کشته من یعنی توسرت خاک:وگفت حموم دادتوی دستموکشیدوهلم ستی

 .وهیجانتم ذوق اون

 .ود حموم توی که زنگی روی دستموگذاشتم
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 گوخانومن میزنی رواینجوری خونه زنگ فقط فکرکردم.که دادی سکتمون بابا:چته:ستی

 .داره مشکل بازنگ کال

 مثل نه رومیزنم خونمون زنگ بازمن.منوبده ی حوله غرمیزنی؟اون چقدر ستی وای_

 .چسبوندن بهش دوقولو باچسب دستتو انگار بزنی بوق میخوای توکه

 .حموم بری بعدگمشی کنی وسایلتواماده یادنگرفتی توهنوز:ستی

 .دیگه بده نظاکت بی ادب بی اوووی_

 مکرد خشک مامان ستی اسرار به رو وموهام روپوشیدم لباسام بعدازاینکه حولموداد

 ظیخداحاف موقع.ارایشگاه رفتیم بااراد هاموبرداشتمو وسیله خوردمو صبحانه ،دولقمه

 زده زل منگال این عین تادوساعت کرد خداحافظی بالبخندازم بود ستی جلوی چون

 .ارایشگاه منوکشوندوبردداخل ستی خالصه بش بودم

 غولمش تاخیرمون خاطر به غرزدن بعدازکلی جون سپیده بودمو نشسته صندلی روی

 هم نمیزاره.چیکارمیکنه ساعت سه داره نمیدونم من.شد بنده موهای کردن درست

 توچقدروول دختر:گفت بهم نیاوردو طاقت خدا بنده اخرش.ببینم ایینه خودموتوی

 .دیگه شد تموم صبرکن دودقیقه میخوری

 واال دیگه دودقیقه میگید هی اینجانشستم که اولی شماازهمون جون سپیده وا_

 .نمیشه چراتموم دودقیقه این نمیدونم

 .هااا میشه خراب نخور تکون:خندیدوگفت جون سپیده

 ونج سپیده دوباره غذا بعدازخوردن.ایناغذااورد جون ماوسپیده بعدارادبرای نیمساعت

 که ببینم ایینه خودموتوی برگردم خواستم بیرون رفت لحظه یه.شد مشغول

 قلحدا. میکنه درست ها هیوال این عین منو اخرش میدونم منکه. نزاشت مچموگرفتو

 دش تموم که موهام.باشم شوداشته امادگی تا ببینم ایینه خودموتوی االن بزارمن

 کنن درست تاناخنامو منوفرستاد کردنم بعدازارایش
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 ایینه توی خودتو بعدم کنی لباستوتن اتاق اون داخل بری میتونی حاال شد تموم:دختر

 .ببینی

 بود ورت بیشترش تقریبا که قرمز ی دکلته پیرهن یه.کردم تن دختر لباسموباکمک

 لباس پشت.بود کارشده براق مشکی های سنگ چندردیف سینش وروی

 یه که مکفشام.بود پام ترازمچ باال یکم بلندیش جلوش.داشت دنباله بلندترازجلوبودو

 اتم چندلحظه بادیدنم ستی.ایینه سمت ودراخررفتم بودپاکردم قرمزومشکی کفش

 .کرد نگاهم

 .باورکنیدطاقتشودارم ببینم ایینه خودموتوی نه؟بزارین شدم زشت_

 .خودتو گمشوببین.چیه زشت دیوونه.شدی خوشگل خیلی...تو...تو باران:ستی

 تصورکرده ازخودم ذهنم توی که ازهیوالیی نمیشه باورم وای ایستادم ایینه جلوی

 که ای باضربه که بودم خودم مات همونجوری.بودم شده تبدیل فرشته یه به بودم

 .سمتش برگشتم زدبهم ستی

 باتواما؟ کردی؟اوی چته؟چراحاالیهورم.دیگه میشه قرمز خواالن چرامیزنی نکبت_

 منکرد صدات هرچی اخه.تو چقدرزشتی میگفتم دلم توی داشتم گمشوتوهم:ستی

 اراداومده که بدوبیابریم حاال بزنمت مجبورشدم همین برای ندادی جواب

 .سرم بلندبودانداخت خیلی قرمزکه شنل یه

 چراانقدبلنده؟ کردین؟این مشکی قرمز چیو چراهمه خبره چه_

 .دیگه پاهاتوبپوشونه جوری بایدیه.بشه ست میخواستیم بده:ستی

 که تمگذاش اولو قدم.کنه اینوتحمل مجبورنباشه ادم که چیزبلندمیگرفتین یه خوب_

 .پام زیر رفت لباس ی دنباله

 .صلوات نیوفتم موقع تااون.میوفتادمااا االن وای_
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 .فرستادن صلوات بودن ارایشگاه توی که مشتریهایی یهوکل

 .نمیزاری ادم ی ابروواسه ببین برسرت خاک:گفت اروم ستی

 ول دستمو مادرت جون ستی وای:گفتم که کنه ولم خواست دستموگرفت ستی

 دمواولخو خدایا.زمینا توی میرم بامخ بلنده که قدشم صورتم توی اومده که شنل.نکن

 .میسپارم دیونه این توبعدبه به

 . پایین هااومدم ازپله سالموصلوات باکلی

 .اراداوناهاش:ستی

 کو؟_

 درخته؟ زیراون:ستی

 درخته؟ کدوم_

 تومیبینی اخه نه تومیبینی بگم من مگه؟االن سوالیه بیست باران:ستی

 اروم بهم منوارادهم. رفت کردم ارادسالم بعدبه. اومده اواشورم:گفت باذوق یدفعه

 .کردیم سالم

 شیدمک خجالت ببینه واینا ارایش لباسو این منوتوی اراد اینکه از لحظه چرایه نمیدونم

 رادا و نمیگشتم اینطوری باشه نامحرم که مهمونیایی توی هیچوقت تاحاال من اخه.

 نامحرم هنوزم دلم ی واسه ولی بشه محرم بهم قراربود بودکه نامحرمی مرد تنها

 .رونداشت قلبم به ورود ی بودواجازه

 شجون غربه کلی وماهم ایناگرفت وفیلم عکس ازمون فیلمبردار که بعدازچنددقیقه

 مبردارفیل از هم تشکری یه جاداره البته شدیم سوارماشین رفتیم.شد ولکنمون زدیم

 کیی زمین با من وگرنه تاسواربشم کنه ودردباز کنه کمکم گفت اراد به اخه عزیزکنم

 شدودرسمت پیاده ازماشین.ایستاد عقدکنیم قراربود که دفتری در جلوی.میشدم
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 درایستاده جلوی بودن اومده وبقیه مامان.گرفت شنل ودستموازروی منوبازکرد

 مونیک درجه فامیالی اینجافقط.باال رفتیم بعدش کرد اسپنددود برامون مامان.بودن

 .بودن اومده

 خنده روبه همه بودو دراورده بازی مسخره ستی هربار بودکه پرسیده دوبار عاقد

 ترسیده هم جورایی یه.بودم ساکت هنوز ومن پرسید بارسوم عاقدبرای.بود انداخته

 مبرگشت خورد پهلوم ارادبه ازجانب محکمی ی ضربه یکدفعه.تردیدداشتم وهم بودم

 بله؟:بلندگفتم یبا سمتشوتقر

 .روگفت بله ارادم

 اشوامض باال شنلمودادم یکذره.بیایداینجاروامضاکنید.انشاهلل باشه مبارک:عاقد

 .ایستاد کنارم ستی.کردم

 روگفتم؟ بله کی من ستی_

 .گفتی االن شدی؟همین خل باران وااا:ستی

 .این ی واسه نه.بله گفتم اون به من پهلوم زدبه اراد!من؟_

 بااراد بعدهمراه.بخندی یخ روی مرگ گفتم ستی به اروم.زدزیرخنده ستی

 ومن ودب ندیده منو ارادهنوز رفتیم خونمون وسمت شدیم سوارماشین بلندشدمورفتیم

 .بودم خوشحال بابت ازاین

 ایه ازگل روکه گلم دسته.پایین کردبیام وکمکم بازکردودستموگرفت واسم درو اراد

 بعدازسالم.که بده خودش که نداره ادب.بیرون کشیدم اراد روازدست بود رزقرمز

 داخل رفتیم ادری ستی باکمک کرد کف نمانددهنمون ناگفته که بامهمونا واحوالپرسی

 .اتاقم

 .دربیاریا شنل یه چیکارمیکنی؟میخوای ستی_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

189 

 

 .خورده گره بندش چنددقیقه صبرکن چقدرغرمیزنی وای:ستی

 .زیر این شدم زودترخفه داری دوست هرکی جون_

 .انقدرغرغرو واعروس:ادری

 .کشیدم چی تاحاال ازصبح که نمیدونی بلندشی نتونی که میزنمت جوری ادری_

 .اتاقم داخل اومدن ومادرجون مامان

 یومدم تابیرون صداش ارایشگربندنمیشد زیردست لحظه یه نمیدونی ادری وای:ستی

 .بریزه روبهم طرف دکوراسیون بزنه بود مونده کم دیگه

 .شدم خسته دیگه میگم راست خوب ایش_

 .برام بعدشنلودراورد.ازاین بفرمااینم:ستی

 .میکردند نگام باتعجب وادری مامان مادرجونو

 .شدم زشت میکنین؟خیلی نگاه چرااینجوری_

 .شدی خوشگل خیلی چیه زشت:مامان

 .شدی ماه االن بودی قشنگ همینجوریش میگه راست:مادرجون

  دارین لطف_

 .پایین بریم گرفتید روتحویل زشت اردک هرچقدراین بسه:ستی

 .توسرتا هابیام پاشنه باهمین نکن کاری یه ستی_

 یخوایم اونوقت میای راه بزور ها پاشنه همین با همینجوری تو باو بینیم بشین:ستی

 توسرم؟ بیای

 .اییش صداتو نشنوم_
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 دستمو ادری میزد حرف بودوبااراد نشسته من دخترجای یه.پایین رفتیم بعدباهم

 .سمتشون رفتیم وباهم گرفت

 اومدی؟ کی تو نیلو:ادری

 .میشه ای چنددقیقه یه:نیلو

 .داداشمه زن میدونی که بارانم ونیلو عمومه نیلوفردختر این باران:ادری

 .خوشبختم:نیلو

 همینطور منم_

 .بود گرفته خندم.میکرد منونگاه باتعجب داشت.ارادخورد به نگام لحظه یه

 هست؟ من به ارادحواست:نیلو

 .میگفتی اره اره:اراد

 .بگوبهم بده جات بهت؟اگه میگذره خوش نیلوعزیزم:ادری

 .راحتم عزیزم نه:نیلو

 .ها بلندشه ازجات نتونه دیگه که بزنمش جوری میگه پروشیطونه ی دختره عه

 .میکنه صدات داره مادرت نیلوفرجون_

 واقعا؟:بلندشدوگفت ازجاش

 .نشتم رو انور دادم هلش بادستم

 یدبفرمای جانداریدشما؟اونجاخالیه اوا.رونمیشناسم مادرتون منکه.دقیق نمیدونم_

 .بشینید

 .زیرخنده زدیم وچهارتایی رفت پیشمون از باحرص نیلوفر
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 .جـــیز دمت:ادری

 !جیز؟؟؟ دمت:اراد

 .یادداده بهم زنت:ادری

 .کرد نچ رفتونچ بهم غره چشم سمتمو ارادبرگشت

 .ریدرومیب ابرومون االن پاشیدبریدکه بسه بسه:گفتم نیشموبستمو سریع منم

 .باشید داشته هم ابرویی اگه البته:ستی

 .منتظرمونه باغ توی فیلمبردار وگفت اومدسمتمون مادرجون

 .بیرون رفتیم بااراد

 عروس رودور شمادستتون اقاداماد خوب.بگیرم چندتاعکس بایدازتون خوب:خانوم

 گاهن شونشونوبهم روی روبزارید دستتون یه شمام خانوم کنیدوعروس حلقه خانوم

 .کنید

 ...نمیشه_

 نمیشه؟ چی:خانوم

 بشید؟ عکس بیخیال نمیشه:اراد

 .کردن سفارش خیلی هاتون خانواده نمیشه شرمنده:خانوم

 سرخ هربارمن که گرفت هم دیگه چندتاعکس.دادیم انجام گفت روکه کاری

 .ترمیشدم

 بابچه شام تاموقع.کنه ولمون که شد راضی وباالخره گرفت چندتاعکس ازمون

 میگفت هی.خوردیم فیلمبردار غرغرهای روبا شام.اومد اراد شام موقع زدمو هاحرف

 لیوان نه اینطوری وای.بهشون بعدشماغذابدید بدید بهشون شما اول نه اینطوری
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 اهنگ بعدشام کرد شاموکوفتمون خالصه اوووف....بگیریدو دستتون این روتوی

 مکرد سعی منم میرقصید ومردونه اراداروم.منواراد ازجمله وسط ریختن همه انداختنو

 .تانگوبرقصیم شد قرار گذاشتن دیگه اهنگ یه بعدش.برقصم ازقبل بهتر

 میرسیدن بهش خوب قدم کفشم بااین حتی.اوردپایین سرشو پهلوش به زدم باانگشتم

 .فکرکنم ایناهستم تاشونش عادی درحالت بود تاگردنش وسرم

 .برقصم تانگو ها کفش بااین نمیتونم من...میگمااا_

 بخری؟ کفشها ازاین مجبوری:اراد

 .برقصم وبیام بپوشم کتونی کفش نمیتونم که شرمنده_

 .شرمنده دشمنت:اراد

 دممیرقصی داشتیم گذاشتم شونش روی رو دستم کردومنم حلقه دستشودورکمرم

 خم شدست منوروی ارادسریع که بیوفتم بود زیرپامونزدیک رفت لباسم ی یهودنباله

 . جداشدیم ازهم اهنگ شدن باتموم و کرد

 .بودند مونده مادرجونشون فقط.مهمونارفتن ی همه بودکه2:30نزدیک ساعت

 شب دیرمیشه هم خونه تابرسین دیروقته که االن میگم جون فرشته:مامان

 .روهمینجابمونید

 مادرجون.کردند کردتاقبول اننقدراسرار نمیکردنداخرمامان قبول پدرجون مادرجونو

 همش.من پیش متاسفانه...که ارادم هم پیش وباربدهم وادری اتاق یه داخل وپدرجون

 شمیومدپی ادری وگرنه اون پیش بره تاادری اسرارکرد انقدر دیگه باربد تقصیراین

 .من

 .ادریناروصدازدم اتاقم ازداخل

 بله؟:ادری
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 .بازکنی برام رومیتونی زیپ این ادری_

 .بزارببینم:ادری

 چیشد؟بازنشد؟_

 . بگم اراد بزاربه گیرکرده زیپش نه:ادری

 .بیرون رفت ازاتاق کنم مخالفت تاخواستم

 ««اراد»»

 اراد؟:ادری

 بله؟_

 .داره کارت باالباران بیا لحظه یه:ادری

 .باال رفت ابروهام

 چیکارداره؟_

 .بازنشد کردم هرکاری گیرکرده لباسش زیپ:ادری

 .اومدم باش_

 باال مرفت.ولبخندمیزنن میکنن پچ پچ هم توگوش دارن دیدم کردم اینانگاه مامان به

 .دروبازکردم دربزنم اینکه بدون

 ...شاید کن امتحان باردیگه چیکارکنی؟بیایه بیرون رفتی ساعته سه ادری:باران

 .سمتم زدوبرگشتم کوتاه جیغ یه نزدیکش اونم من بادیدن

 چیشده؟_

 داخل؟ میای جن عین هی توچرا:باران
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 .باشه درزدن به نیازی زنم اتاق به ورود برای فکرنمیکنم_

 .کرد شروع باز:کرد زمزمه باحرص باران

 رو؟ چی_

 هیچی:باران

 کن پشت_

 چی؟:باران

 بازکنم؟ لباستو زیپ بیام نگفتی مگه.کن پشت میگم_

 گفت؟ خودت به یافقط اینوبلندگفت...اینو اومد خودش ادری نه:باران

 .بلندگفت دیگه نه_

 داغون سرم هاروببرن گیره این شور مرده اااخ:وگفت سرش زدتوی یکی باران

 .که نمیزارن ادم ی ابروواسه واای.شد

 ودشخ به ناراحت ی وباقیافه شد لبش پوست کندن کردوبعدمشغول بعدلباشوغنچه

 .نکن لباتواینجوری هوی:نیاوردموگفتم طاقت اخرش.کرد نگاه ایینه توی

 توچه؟اه به اصال.دارم دوست:باران

 .نیاد بازخون که گفتم خاطرخودت به باش مودب_

 ...ندا توربطی به اینم ندارم دوست نمیخوام:باران

 اومدوهولم خودش به.میکرد نگاهم بابهت.بردم روازبین وفاصلمون بده ادامه نذاشتم

 .گرفت فاصله ازم و داد

 کردی؟ غلطی توچه:باران
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 سپ تکراربشه دوباره اتفاق این نداریم دوست خودت نه من نه مطمئنن باش مودب_

 .نکنی عصبانیم بهتر

 که لباسایی.بیرون اومدم ازاتاق بهش کردن نگاه بدون روبازکردمو لباسش زیپ

 .رانبا اتاق داخل رفتم لباسام روبرداشتموبعدازتعویض بود گذاشته مبل باربدروی

 یکدفعه.خوبیدم کنارش منم بود خوابیده تخت روی خیس باموهای

 .سمتم چشاشوبازکردوبرگشت

 اینجاخوابیدی؟ چی برای:باران

 بخوابم؟ کنیدبگیدکجاباید لطف میشه_

 .میتونی هم کاناپه روی اینجا جز به هرجایی:باران

 .نمیتونم شرمنده_

 .پاشوببینم عه:باران

 .بخواب شوبگیر بیخیال باران_

 باید اشیب نزدیکم تو نخوام من اصال.بخوابم نمیتونم من تواینجایی که تاوقتی:باران

 روببینم؟ کی

 .بزنی چشمم شورنباشه چشات که شرطی به البته منو_

 .اه بزنم چشمتم بخوام ای تحفه خیلی نیست حاال:باران

 .تر عقب رفت که سمتش شدم خم بااخم

 .نمیخورم ازاینجاتکون من باش زدنت حرف مواظب_

 . میرم خودم درک:باران

 .سینم روی افتاد سرش دستشوکشیدم که بلندمیشد داشت
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 اذیت هامونو خانواده خیلی نگیره صورت ازدواج این اینکه برای نمیری جایی توهم_

 همین هک بفهمن نمیخوام.نشن ناراحت تابیشترازاین خوشبختیم کنن بزارفکر.کردیم

 نعی حاال بخوامت که نیستی مالی همچین نترس توهم.داریم اختالف باهم اول شب

 .بگیربخواب ادم ی بچه

 . خوابیدم کردموگرفتم کردموپشتموبهش ول دستشو

 ««باران»»

 .بیرون رفتم ازاتاق لباسام بعدازتعویض

 .بخیر صبحتون همگی سالم_

 .کردم س*و*ب رو وادری مامان مادرجونو. جوابمودادن همه

 ماچی؟ پس عه:بابا

 .کردم س*و*ب روهم باباوپدرجون

 مه نوشابه یه رومیخورید ادم حق دیگه نکردی؟همینه چی؟چرامنوبوس یعنی:باربد

 .دیگه میشه افسرده ادم روش

 .نهک س*و*ب دیگه بایدیکی توروکه:گفتم کردی؟بعدباشیطنت باربدبازتوشروع_

 .انداخت پایین سرشوازخجالت ماادری ی باخنده

 .منتظرم:باربد

 چی؟:ادری

 .کنی بوسم منتظرم میگم:باربد

 .نکن سواستفاده پرو:گفت باحرص ادری

 .نگونگفتی شوهرمیمونیااا بی توهم میشم افسرده دیگه همینه:باربد
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 دیوونه خدانکنه عه:ادری

 .برداره نذاشت باربدگرفتو که چاییشوبرداره خواست

 .من بدش باربد:ادری

 .میشماااا افسرده کن بوسم اول نچ:باربد

 .که نمیزاری ادم ابروبرای باشه زبونت بااین بشی چی نگم الهی:ادری

 .گرفت روازش وچایی کرد روبوس گونش بعدسریع

 شد؟ حل:ادری

 .بازشد اشتهام بیشترمیاوردی مامان.شد حل حل اره:باربد

 کردی همینوبخورتموم هست عالمه یه نکشی؟نترس توخجالت وقت باربدیه:مامان

 .برات میارم

 .گرفتم دلدرد صبحی اول نکنه خداخفت باربد_

 .واقعاکه.اینومیگن میکنی کارخیرهم میبینی؟یه داداش:باربد

 .میگن این واسه خوبه بخیرت دست توهم نیست اره: اراد

 .حاضرشم برم خوردموبلندشدم لقمه دوسه سریع

 نخوردی؟ چیزی کجا؟توکه:مامان

 .دارمااا کالس شده دیرم چراخوردم_

 .رونرودانشگاه امروز یه:مادرجون

 .سختگیره خیلی استادمون مادرجون نمیشه_

 نداری توکالس ارادمگه:مادرجون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

198 

 

 .اره:اراد

 .میشه دیرتون برودیگه خوب:مادرجون

 .دیرنمیشه بیخیال:اراد

 .دانی توخود حاضرشم رفتم من میشه شروع دیگه نیمساعت_

 . بیرون حاضرشدمواومدم تندتند اتاقم داخل رفتم شدمو اراد بیخیال

 .10 به دقیقه10 بیادیگه ارااااد_

 اقا هشد دیرمون ما بیاااا.بعداومد چنددقیقه.منتظراقاشدم ایستادمو ماشینش جلوی

 کرده ست بامن.ای باشلوارقهوه ای نسکافه بلیز.میزنه تیپ ساعت سه من واسه رفته

 .بود

 لباساکجابود؟ این_

 .کردم عوض خونه رفتم صبح:اراد

 .نمیشه باورم کورم میگه ستی ندیدم؟بیخی سرصبحانه چرامن

 .روببند کمربندت:اراد

 ...نمیخوا_

 .بستم کمربندمو سریع گرفت سرعت ماشین یکدفعه

 .تربروو اروم نمیرم ولی دیربرسم حاضرم_

 ونکردهردوتام ماشینوپارک اینکه محض به.فرستادم وصلوات سالم کلی تابرسیم

 .رفتیم کالس سمت بادوبه

 بیم؟ چی سیرابی این به حاال_

 سیرابی:اراد
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 .رومیگم سیرابانی این بابا ای_

 .ارادخندید

 میشنوه ارومتراالن هیس_

 یه فقط انگشتم که بودطوری سفت شکمش.شکمش به زدم محکم بعدباانگشتم

 .فرورفت شکمش کوچولوتوی

 بگی.لهبگوعض عضله اینامیگن کوچولوبه:خندیدوگفت که کردم نگاهش وتعجب بابهت

 .میدما(شکالت) شوشوالت عموبهت عضله

 .کوچولوعمته پرو_

 سمتم برگشت سیرابی.درزدم به دوتاتقه

 خوبن؟پدرومادرچطورن؟ استادخوبین؟خانواده چیزه..اوم...سالم_

 شمابهتری؟نه؟ اینکه مثل ولی شدند فوت پدرومادر خوبن اوناهم ممنون:استاد

 .خوبم منم کنه خدابیامرزتشون_

 .بیامرزه شماروهم خدارفتگان.معلومه:استاد

 .بیامرز روهم(بود دانشگاهمون معاون پدر) نعیمی اقای خدا_

 .درخندید پشت ارادهم.باالرفت باردیگه ها بچه ی خنده صدای

 بیرونه؟ اون کی.بیامرز روهم رفتگان وبقیه خداایشون بله:گفت استادباحرص

 .ارادشد استادمتوجه تازه بازکردم دروکامل

 .سالم:اراد

 در؟ پشت حاالبودید تهرانی اقای به به:استاد
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 .نفرماییداستاد:اراد

 تاخیرداشتید دقیقه10 نریزید مزه بسه:استاد

 تاخیرداشتید امروز استادخودشماهم:اراد

 فرماییدب..( نوشتم؟؟؟ درست)استثناعا رو امروز انقدرزودبرسه خبرا فکرنمیکردم:استاد

 نیست ازبخشش خبری دیگه ی دفعه بشینیدولی

 بیرون رفتیم منوستی کالس بعدازاتمام

 برنب دیگه شایدماروچندوقته گفته نعیمی پسر میگن ها بچه باران راستی:ستی

 .میگذره خوش خیلی ببرن خداکنه.شمال

 .خداحافظ روندارم زنه این ی حوصله برم دیگه من خوب.ببرن خداکنه.اره وای_

 خدافظ:ستی

 ««ستی»»

 .میای چقدراروم سیاوش_

 .ارومترمیومد بودازاین من جای هرکی واال:سیا

 .افرین یباش پسرخوب غرنزن_

 متر رو اژاپاس تااالن ازصبح خدا به شدم خسته لباساروبگیردیگه ازاین یکی ستی:سیا

 .هیچی به هیچی اخرشم.کردیم

 .دوستم ترین خاص عروسی برای بگیرم خاص لباس یه میخوام خوب_

 چطوره؟.رومیگم لیمویی اون.اونوببین ستی.شد توخاص خاص چه اوه:سیا

 .بدوبیادیگه کنم امتحانش بدوبیابریم سیا قشنگه خیلی_
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 ستالبا دروبازکنم اینکه برای سیاوش های اعتراض به توجه بی روپوشیدم پیرهن

 .بیرون رودراوردمورفتم ببینه،لباس تنم روتوی

 میدونستی؟ بدجنسی خیلی:سیا

 .بعدخندیدم اوهوم_

 چاک هی راست سمت پایین که دار بلندودنباله لباس.کردم نگاه لباس به باردیگه یه

 نشستن اماتوی نمیشد زیاددیده رفتن راه موقع ولی میخورد زانوم تانزدیکای

 حسابرو لباس سیا بعدازاینکه.بود پرازنگین سینشم روی.باشم مواظب بایدیکذره

 که براق لیمویی سانتی5 پاشنه کفش یه به ودراخر فروشی چندتاکفش رفتیم کردباهم

 .کردم بسنده بود گل شکل وسطش

 .ایستاد خونه جلوی سیاوش

 .خوشگذشت خیلی امشب سیاوش مرسی_

 قرار هاینک مثل دنبالت فردازودترمیام خوشگذشت باوجودتوخیلی منم به خواهش:سیا

 .دیگه وچیزای باران حاضرشدن موقع بشه فیلمبرداری

 .خدافظ منتظرتم بود گفته باران اره_

 .خداسعدی:سیا

 یهای ازجوک یادیکی یکدفعه شدم واردخونه.رفت هم سیاوش دروبازکردم بعدازاینکه

 .زیرخنده بودافتادم،زدم سیاگفته که

 ستایش؟؟؟:مامان

 .طاقتشودارم بگوهامن تروخدامامان شده چیزیش بله؟چیشده؟کسی هااا؟یعنی_

 داری وباخودت شدی جاخیره یه دیدم.عه میگی؟خدانکنه وپرت چراچرت وااای:مامان

 میخندیدی؟ چی به حاال.زدم صدات همین واسه میخندی
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 جوک یادیه هیچی.خدا به شدم ترک زدی؟زهره یاداد صدازدی من جان صدازدی؟نه_

 برای دمش خسته بخوابم میرم چطور؟منم ایناروببین بیا چیزا این بیخیال حاال افتادم

 . خوردم بیرون نکنید صدام شامم

 ««باران»»

 چیزوبرداشتی؟ همه:مامان

 .رفتم من پرسیدی بودکه بارهزارم مامان اره وای_

 .شد خیره بهم کردوبااشک بغلم مامان

 پاک اشکاشو.بخت ی خونه میری داری وحاال شدی انقدربزرگ نمیشه باورم:مامان

 منتظرته وقته خیلی اراد برو برو:کردوگفت

 .شدم سوارماشین بامامان بعدازخداحافظی

 میزنی؟ بوق چراهی_

 .برم میخواستم دیگه منتظرتما پایین ساعته4:اراد

 . میرفتی خوب_

 .بعدی دفعه ایشاهلل:اراد

 .ایستاد ارایشگاه جلوی

 .بزن زنگ شد تموم کارت:اراد

 .خداحافظ باشه_

 یبعدست چنددقیه.رودادن سالمم جواب اوناهم.کردم سالم شاگرداش جونو سپیده به

 مات لیخی ارایش یه بشه فیلمبرداری ازاینکه قبل جون سپیده.اومد فیلمبردار با همراه

 هرازگاهی فیلمبردار.کنه پررنگش موقع اون قرارشد اما.نشه دیده که طوری کرد برام
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 باکمک شد تموم کارم وقتی.موهام کردن ودرست کردنم ارایش میکرداز فیلمبرداری

 یپز بستن موقع روپوشیدم لباسم بود، اومده ستی دیرتراز یکم که وادرینا ستی

 محوطهو ارایشگاه همون توی کرد فیلمبرداری فیلمبردار ببنده ادری قراربود که پشتش

 ارادکه به زدم زنگ شد تموم کارمون وقتی.گرفت وعکس فیلم ازم هم بیرونش ی

 .بیاددنبالمون

 یقهدودق من نذاشتن اصال ایینه جلوی رفتم و کردم استفاده ازفرصت تاارادبیاد منم

 حاال نکاروکنای که خودش دنبال میکشوند منو ایینه جلوی تامیرفتم خودموببینم قشنگ

 .کردم جدوابادش با هم ادبی عرض یه دلم توی منم خالصه ژستوبگیر این

 اجت یه بودبهش داده بودومدل بازگذاشته یکم فقط بود کرده درست بسته موهامومدل

 زدکه سرم به اول نکردما رنگ شدموهامو خوب.بود گذاشته سرم روی روهم پرازنگین

 بود پرازنگین سینش روی و بود دکلته که لباسمم.شدم بعدپشیمون ولی کنم رنگ

 اون روی گل بودویه خورد چین جاها بعضی دامنش روی.بود وبزرگ پفی که دامنشم

 پیدهتاس روگرفتمورفتم لباس ی دنباله بادستم.داشت نگین وسطشم و بود قسمت

 .بندازه روبرام تورم جون

 .اومدند اقادوماد خانوم بدوعروس:جون سپیده

. ایینپ اومدم ها ازپله بود فیلمبردارگفته که طوری همون اروم جون بعدازتشکرازسپیده

 تمسم برگشت گذاشتم راستش ی شونه روی راستمو دست.بود من به پشتش اراد

 همنگا خیره ارادچندلحظه جداشدیم ازهم بعدازاینکه.کرد فیلمبرداربغلم ی وبااشاره

 مشنل دادو بودبهم قرمز پرازگالی روکه گلم اومددسته خودش به بعدازچندلحظه.کرد

 .کرد روتنم

 نلش مثل خداروشکراین. جلو کشید میتونست که تاجایی سرم انداخت روهم کالش

 ینماش وسمت گرفت اززیرشنل دستمو.بود زانوم تاباالی.بلندباشه که نبود عقدم

 ذره یه.کرد شدوحرکت سوارماشین اوهم. سوارشدم باکمکش.رفتیم
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 بگیره مفیل ازپشت کردیم ماحرکت قراربودوقتی اخه.بیاد جلوترایستادتافیلمبردارهم

 .بیاد بعددنبالمون

 الباخی نمیشدپس دیده واضع خیلی داخل که طوری بود اراددودی ماشین های شیشه

 فکرکنم کرد نگاهم زیرچشمی اراد.بودااااا شده گرمم اخیش.رودراوردم شنلم راحت

 یه.کردم نگاهش زیرچشمی.کرد روروشن ماشین کولر همین ی واسه گرممه فهمید

 یقش ویر روهم مشکی وپاپیون بود پوشیده سفید بلیز بایه براق وشلوارمشکی کت

 خالی موهاش روی داشت...و وتافت ژل هرچی فکرکنم بهتره نگم که موهاشم.بود زده

 انهی دستش حلقه که دستشوببینم تاخواستم.بود داده روباالیی بودوموهاش کرده

 حرف هب وداره ایستاده فیلمبردار پیش رفته دیدم عقب برگشتم.شد پیاده ازماشین

 مدت این تمام.کرد شدوحرکت سوارماشین اومد بعدازچنددقیقه.میده گوش هاش

 میدادیم گوش میشد پخش که اهنگی صدای به و نزدیم حرف کلمه یک باهم اصال

 دنیام ی همه شده چشمات که خوبه این

 رونمیخوام هیچکس عشقت و جزتو من

 تورودارم بازم کنارم خوبه این

 قرارم توبی بی دنیام تمام تویی

 تومدیونم به خوبو روزای این

 تورونمیدونم شدم عاشقت من

 عزیزترازجونم انگار شدی برام

  تورونمیدونم دارم دوستت خیلی

 که داد توضیح برام اراد.وخلوت سرسبز ی جاده یه به رسیدیم ساعت ازنیم بعد

 جلو اونا تا روکمترکرد سرعتش اراد.کارکنم بایدچه ومن گفته چی فیلمبردار
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 گلم هودست بیرون اوردم سرموازشیشه و دادم پایین رو ماشین ی بعدشیشه.بیوفتن

 کنارشون از باسرعت.میزد بودوبوق کرده روزیاد ضبط صدای ارادم دادم روتکون

 .ردشدیم

 پیاده ازماشین برد باغ روداخل ماشین اراد.کرد روقطع فیلم فیلمبردار دقیقه پنج از بعد

 ازمنوارادگرفت چندتاعکس یه.بود خداروشکرفیلمبردارخانوم.رودراوردم وشنلم شدم

 .تر کالفه واراد میشدم تر سرخ من هرعکس توی که

 شماهم خانوم کنیدعروس روبغل خانوم عروس ازپشت دفعه این حاال:فیلمبردار

 .روببوسید وهمدیگه اقادامادبرگردون سمت روبه سرتون

 .شد اضافه هم وبوس ماچ داشت بغل توش ژستاش میگه؟؟؟کم چی جااااااااان؟این

 چیه؟ بازیا مسخره این خانوم چی یعنی:اراد

 ونممید خودمم بگیرم فیلم ازتون قرار چیه؟من بازی اقامسخره.وااااا(:فیلمبردار)خانم

 راسمم به تادیر روبگیرید عکساتون زودتر بحث جای به بهتره شمام.کارکنم چی باید

 رهب که االن اوه. کردم میکرد،نگاه رونگاه فیلمبردار عصبانیت با که اراد به.نرسید

 منم.دکر بغلم وازپشت کشید عمیق نفس یه.سرش پشت درخت به بچسبه بزنتش

 بازوش روی میلرزید که درحالی ودستمو برگردوندم سمتش سرموبه

 یرهخ همدیگه چشمهای هردوبه.برد روازبین بینمون ی وفاصله سرشواوردجلو.گذاشتم

 .اومدیم خودمون به فیلمبردار باصدای که بودیم

 قهدودقی تا خوبه:گفت کجاست؟بعدزیرلب حواستون اقا؟خانوووم؟باشمام:فیلمبردار

 استوخو شد عصبانی العاده فوق اراد.میشد چی دیگه میخواستن نمیخواستنا پیش

 .گرفتم بازوشو که سمتش بره

 . ومادرجون ادری دوست زشته کن ولش_
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 اون ازدست روانی ی پسره وااا.رفت ماشین سمت کشیدو بیرون ارادبازوشوازدستم

 وسوارماشین رفتم سرش پشت منم.خووووو چه من به.میکنه خالی سرمن عصبانی

 .باغ رسیدیم بودکه 8 ساعت اومدیم بیرون ازباغ.شدم

 رادا دوربازوی و ودستم شدم پیاده ازماشین.بازکرد دروبرام اراد.انداختم روسرم شنلم

 ایناهم نقل که بماند.ریخت سرمون روی رو رز گل های گلبرگ ادری.کردم حلقه

 باغ توی که بامهمونایی واحوالپرسی بعدازسالم.شد داغون بودوسرمون جزوشون

 فتیمر میز به میز اراد با روبازکردم شنلم وستی ادری باکمک.رفتیم سالن بودن،داخل

 ی دختره بازاین که میزدم حرف وادری باستی داشتم.گفتیم امد خوش وبهشون

 .اراد اومدپیش نچسب

 درحدت که میکردی ازدواج باکسی کاش شدی چقدرخوشگل ارادجون وااای:نیلوفر

 .باشه داشتهرو ولیاقتت درحدتوباشه که پیدامیشه کمترکسی البته روداشت بودولیاقتت

 .باشه تومیگی ک شایداینطوری نمیدونم ممنون:اراد

 .انداخت روباال ابروش کردویه نگاه من بعدبه

 اشهب دیونه درحدخودش میکردکه ازدواج بایدباکسی اراد.باتوهست حق نیلوفرون اره_

 .فرشته یه نه

 .روشوبرگردوند ارادباحرص.انداختم باال ابرومو ویه کردم ارادنگاه به منم بعد

 .چهارتاشد شدی؟چشام توچراانقدرزشت جون باران واااای:پریسا

 شمااونجانبودی؟.کردن تعریف جان باران اززیبایی همه اتفاقا پریساجون واااا:ستی

 خوب عزیزم تازه توبگن روبرای بودبرعکسش ممکن وگرنه شدنبودیاااا خوب:ادری

 .ببینه خودش رومثل همه ادم نیست
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 بیابریم کن ولشون باالست بنفسشون اعتماد زیادی اینا پریساجون:نیلوفر

 .رفتن بعدش.برقصیم

 .بودما شده راحت پدرش فامیل ی بودخونه پریسارفته مدت هایه روانی_

 نیومداخر؟ عمت شوهر راستی.خداروشکرفرداپروازدارند اومدی روخوب روانی:ستی

 .دیگه فردامیرن هم اینا بیادعمه اومدنتونست پیش براش کاری نه_

 .روبردید سرعروسم میزنید چقدرحرف بسه:مادرجون

 .نمیبریم ماسراونو سرمارونبره عروستون:اراد

 .میکنه کارخوبی عروسم اصال:مادرجون

 .کردم روبوس مادرجون ی گونه ومحکم بلندشدم

 .کردی رژیم دختر بسه:مادرجون

 .کردم بوسش کنیدبعددوباره طرفداری شماازمن اینکه مگه:خندیدموگفتم

 .روبپیچونم گوششون بگو بهم کردن اوردن؟اذیتت گیرت مظلوم الهی اخی:مادرجون

 باشه.میکنن اذیتم خیلی اره_

 .میاره کم جلوش هم شیطون که مارمولکی یک این رونخوراااا گولش مامان عه:ادری

 .رفت در ازدهنت یهویی فرشته بگی میخواستی میدونم چیه؟منکه مارمولک عه:من

 دوماد عروس ص*ق**ر نوبت وخندیدید گفتید هرچی بسه.شماها ازدست:مادرجون

 .ببینم پاشید

 تروخدا ص؟نه*ق**چـــــی؟؟ر_

 نداری؟ تودوست برقصن باعشقشون دوستدارن چرانه؟همه:مادرجون
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 خوشم بودن ازکنارپسرشما میگم.دیگه راستشومیگم بهش؟خوب بگم چی حاال

 .که میشه ناراحت اینطوری نه.نمیاد

 .میکنه اذیتم کفشهام...میدونید خوب عه...چیزه_

 بعد میکشه؟ خجالت ازشوهرش کی اخه.کشی می خجالت میدونم منکه:مادرجون

 .کرد بلندم و گرفت دستمو

 .دیگ بلندشو نشستی هنوز که تو اراد عه:مادرجون

 ...بلدنیستم ص*ق**ر منکه اخه:اراد

 از م،نبود بلد ص*ق**ر بیای بدنیا تو ازاینکه قبل تا من کن رنگ بروخودتو:مادرجون

 .گرفتم تویاد

 واقعا:گفتم باخنده

 .منتظرتونن همه باشید زود باورکن:مادرجون

 گیبچ ازهمون.رقصیدن به کردم شروع.وسط رفتیم وباهم دادم بیرون باحرص نفسمو

 ورشکسته پپسی ی کارخونه)میرقصیدم عالی هم والحق بودم ص*ق**ر عاشق

 دمیز دست وبرام بود ایستاده گوشه یه اراد...(بازکردم نوشابه خودم برای شدازبس

 شاباش وبهمون رقصید باهامون ذره یه وسط کشید و روگرفت اراد دست مامان

 .دادورفت

 بیشتربا!هن بامنکه البته.مارقصیدن با هم لوس وپریسای نیلوفر جمله از نفردیگه چند

 یه منم.کنارفیلمبردارایستاد رفت دادو بهم تومنی پنجاه تراور تا ارادچند.رقصیدن اراد

 .مردونه رفت ارادم نشستم ورفتم رقصیدم ذره

 .انقدرتنبل؟پاشوببینم عروسم اااه:ستی

 .نشستم تازه منکه توروحت ستی_
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 .پاشو تمرگیدی وقته خیلی.ببندعزیزم نخیر:ستی

 .نمیادخاستگاریت سیاوش که کارارومیکنی همین ادب بی اوووی_

 .دراد تاچشات میگیره منو میاد اتفاقا:ستی

 .میگردم دنبالتون دارم ساعته شمادوتااینجایید؟سه عه:ادری

 گشتی؟ دنبالمون رو کجاها بگی میشه اهان_

 .گشتم هم انباری داخل نکردم پیدات وتازه واشپزخونه باغ داخل:ادری

 .کردم نگاهش تعجب با فقط

 میکنی؟ نگام اینجوری خوبی؟چرا باران:ادری

 میکنم؟ کار چه وانباری اشپزخونه داخل من که فکرنکردی درصد یک احیانا_

 فضولم؟ من مگه نه:ادری

 باشه؟ فضول کی پس نباشی توفضول اره:ستی

 ...تو:ادری

 . دیگه ببندید عه_

 شام موقع.نخوردم تکون ازجام شام موقع وتا رقصیدم وفامیال ها بابچه دیگه یکم

 .باغ پشت ورفتیم انداختم روسرم شنلم. اومد اراد

 یه ترهم اونور و چوبی ی دونفره میزوصندلی یه جلوش که چوبی ی کلبه یه

 روی و دورکلبه دورتا.مصنوعی که فکرنمیکرد هیچکس اول درنگاه.بود ابشارمصنوعی

 اویزون درختا به هم فانوس چندتا.کوچولو های ازشمع بود پر زمین روی وحتی میز

 .بودند کرده

 .چرخیدم دورخودم دور یه بعد.عاشقشم..چقدراینجاقشنگه وای_
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 .درنیار بازی بدید ندید بسه:اراد

 .ابشار سمت روبرگردوندم ردموروم نگاهش باحرص

 فیلمتون داخل رو قسمت این بودحتما عالی حرکتتون این خانوم عروس:فیلمبردار

 همینکه تیمنشس بعدازاینکه.بگیره تافیلم بشینیم صنلی روی گفت بعدبهمون.میزارم

 هتونب باید داماد اقا خانوم عروس نه نه:گفت بند فیلمبردارباصدای روبرداشتم قاشق

 که ونعروسیم ازشام اینم.کارنکنیم وچه کارکنیم چه که داد دستوربهمون کلی...و بدن

 .داخل رفتیم بعدش.شد کوفتمون

 زد؟ شمادوتایهوکجاغیبتون عه:ادری

 .موقوف فضولی_

 .اهـــــــاگرفتم:ادری

 .گمشومنحرف_

 .ها منحرفه خودت ذهن ببین نگفتم چیزی وامنکه:ادری

 .فروشیم عمرذغال یه ماخودمون بچه ذهنتوخوندم_

 هم؟ میگیدشمادرگوش چی:اراد

 .دردتونمیخوره به هیچی:ادری

 .بلدنبودی یادگرفتی؟توکه توایناروازکی ادری:اراد

 .اززنت:ادری

 .میزدم حدس:اراد

 عدب نکردید؟ پیدا دنیا توی ترازمن حرفا؟مظلوم شمادوتا؟منواین میگید چی اوووی_

 .گریه به کردم شروع الکی
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 اهتنگ ارادنمیتونه میشه خراب ارایشت نکن شدی؟؟؟گریه ناراحت باران هیییی:ادری

 .ها کنه

 .بخواد دلشم_

 چیشده؟:ستی

 .میکنه گریه وداره شده ناراحت ازدستم باران ستی:ادری

 .زیرخنده زد کی؟باران؟گریه؟بعد:ستی

 میگم جدی ستی:ادری

 اشکش دیگ دودقیقه تا نکن بازی انقدرفیلم بسه باران میگم جدی منم:ستی

 .خودتوگرفتی بزورجلوی ولی میمیری ازخنده داری میدونم منکه.درمیاد

 زیرخنده وزدم برداشتم صورتم دستموازجلوی گفت اینوکه

 .بگوهااا زنت به چیزی یه اراد بیشعوری خیلی تو..تو:ادری

 .نشست رفت بعد روشفابده خداهمتون نچ نچ نچ:اراد

 نشستم کنارش رفتم باخنده منم

 شنگولی؟ چته:اراد

 ببینی؟ نداری چشم_

 دارم طوسیشم دارم اتفاقا:اراد

 .بروباباخودشیفته:من

 ص*ق**ر نوبت باشه هم حاالنوبتی:گفت گوری گوربه وارش شد قطع اهنگ صدای

 هاگ ولی اونجانیستم االن بااینکه باران.روبزاردیگ اهنگ اقا ودوماد عروس ی دونفره

 .خودتی بایدبگم دادی بهم فحش
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 وجیغ دست شدصدای پخش که اهنگ.داریم پسردایی ماهم دارن پسردایی همه بیا

 .بلندشد هم بقیه

 .هنوزنشستید شماکه پاشیددیگه:فیلمبردار

 اغدم جای وگرنه اینجاست بچه که حیف.وبلندشدیم کردیم نگاهش چپ چپ منواراد

 ام ای.بروسلی ام ای.شدمااا خشن چه منم اوه.میکردم روعوض فیلمبردار این وگوش

 .هستما چلی خلو خودم ی واسه منم بود گرفته خندم.جان جکی

 گی؟ می جک خودت برای:اراد

 هااا؟_

 . هیچی:اراد

 ..چیزه_

 چیزه؟ چی:اراد

 .دیگ چیزه خب_

 دیگه؟ چیز چی خوب:اراد

 نمیتونم ها کفش بااین بلدنباشما که نه البته رقصابلدنیستم ازاین من_

 .بود روزعقدمشخص همون میدونستم بله:اراد

 .میشه خشک نخورشیرت حرص:گفت که کردم نگاهش باحرص

 .ادبی بی و پرو خیلی_

 .بگو چیزجدید یه:اراد

 هستی بیشعورهم_

 .جدیدتر:اراد
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 ...تیمارستانی.روانی_

 .میکنی ترورشخصیتیم جلوتونگیرم بسه اوه:اراد

 ینازا_. چسبیدم رو کتش ی ولبه زدم ارومی جیغ کردکه خم دستش منوروی یکدفعه

 .بدنیستا بدی اطالعی قبلش بعد به

 .بیشتره کیفش اینجوری:اراد

 .حلقم اومدتوی قلبم فقط اره_

 ازاهنگ اصالهیچی.جداشدیم شدوازهم تموم ماهم ص*ق**ر اهنگ شدن باتموم

 دست و بودند زده حلقه چندنفردورمون.خوردم حرص اراد ازدست که ازبس نفهمیدم

 .میزدند

 .یاال دومادوببوس عروس:گفت یهویکی

 فتنگ باهم همه بعدش.استغفراهلل....میخواید.نکنید ای؟تروخداتعارف جانم؟؟؟امردیگه

 کشوندمش خودم وسمت روگرفتم کتش ی یقه. گذاشتن منگنه توی منو و

 مدید کردم ارادنگاه به.زدن دست همه.برداشتم سریع گذاشتمو لپش بعدلباموروی

 بود مونده روش رژلبم جای.لپش روی سرخورد نگام میکنه نگاهم داره باشیطنت

 نگاهم باتعجب بهش ودادم برداشتم دستمال بود کنارمون که میزی ازروی باخجالت

 . کرد وجاشوپاک خندید.کردم اشاره لپش به چشام با کرد

 هم بقیه.کرد ارادحرکت شدیم سوارماشین.شد تموم که بود 1:30 نزدیکای ساعت

 خوشبختی ارزوی و میزدن بوق برامون هاهم غریبه راه توی. کردند حرکت دنبالمون

 .میکردن برامون

 دش پیاده سیا.ترمز زدروی محکم اراد.جلومون پیچید سیا رسیدیم که خلوت جای یه

 دقیقه هد بعداز رقصیدن به کردن شدنوشروع پیاده دختروپسردیگه تا چند دنبالش وبه

 شدیم پیاده ایستادازماشین درخونه ارادجلوی.کردیم حرکت سوارشدنو همه دوباره
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 یرواتفاق پدرجون برای ولی میدونستم باباروکه برای بود بابا تولدپدرجونو امشب

 .کرد موافقت اونم ارادگفتم به رسیدکه ذهنم به فکری ویه فهمیدم

 وپدر پدرجون تولد مناسبت به ما امشب واقعیتش.بدید گوش من به لطفا لحظه یه:اراد

 .داریم سوپرایز براشون

 کردند نگاه بهمون ومشتاق زدن دست همه

 ای؟ اماده:اراد

 . اره_

 گیتارزدن کردبه دراوردوشروع گیتارشوازماشین

 توکنارمونی پدرم.........زندگیمه شبه بهترین:اراد

 توپناهمونی پدرم...........زندگیمه شبه بهترین

 همیشه رومیکردی ارزوش که شبی همون

 نورچشممونی پدرم دومادیمه شب

 خونه بزرگ زندگیمه شبه بهترین

 دنیابدونه میخونم امشب

 توقدکشیدم ی بسته پینه دستای بازحمت من

 مردنمونه دومادیمه شب

 بابا ساالری........بابا سروری:گفتیم بعدباهم

 باب جاداری.......ما چشم روی

 مهربون تویی........سرم سایه
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 بمون همیشه.......خوبم بابای

 توی شوق اشک که باباوپدرجون بودبه شده جمع چشام توی اشک که درحالی من

 :وگفتم کردم نگاه بود شده جمع چشممشون

 قشنگ شب این توی حاال

 چشات توی شوقه اشکای

 بابا قدرتومیدونم

 وسختیات رنج بابت

 من خوشبختیمو احساس

 خستتم قلب مدیون

 اون عاشق همیشه من

 بستتم پینه دستای

 بابا ساالری.....بابا سروری:گفتیم باهم

 بابا جاداری......ما چشم روی

 مهربون تویی......سرم ی سایه

 بمون همیشه......خوبم بابای

 مه ها همسایه.میزدن وسوت جیغ و دست همه شد تموم قتی و گیتارزد دیگه ارادیکم

 .میکردن ماروتماشا شب نصف2:30وکنسرت بیرون بودن اومده

 نم که گفت چیزی یه اراد درگوش بابا کردن وبغلمون سمتمون اومدن وپدرجون بابا

 .کرد بهش منو سفارش کنم فک ولی نفهمیدم
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 غلمب بابا بیرون اومدم پدرجون بغل از که بعدش.کرد خونیم دشمن به منو سفارش هه

 مبود وبابا باربد دنیاعاشق توی.میکردم گریه داشتم همینجوری بغلش توی.کرد

 باباکشید ومنوازبغل ارادبازوموگرفت.بود دوطرفه واین رونداشتم دوریشون وطاقت

 .بیرون

 ویت بودکه ای هدیه بهترین این تشکرکنم ازتون چطوری نمیدونم واقعا من...من:بابا

 .بگیرم میتونستم قشنگ شب این

 رادا مثل وپسرگلی باران مثل گلی عروس داشتن به من.باعلیرضاست حق:پدرجون

 .مرسی بگم میتونم فقط.افتخارمیکنم

 من که بماند البته داخل ورفتیم کردیم خداحافظی ازبقیه.زدن دست دوباره همه

 هب اسانسور ایینه توی.کرد ارادگریه بغل توی وادری کردم گریه باربد بغل چقدرتوی

 .کردم نگاه قرمزم چشای

 چه نمک نگاه قیافم به نمیتونستم خودمم بودوگرنه اب ضد ارایشم اوردم شانس باز

 .بقیه به برسه

 .نیگاااا چشاشو:اراد

 .نیست بهترازمن خودتم چشای_

 .خوابی ازبی من ی واسه:اراد

 .میگی راست توکه اره_

 . اسانسورایستاد

 ی خونه و بود واحدی تک خونمون.شمع رزو گل های ازگلبرگ پربود درخونمون جلوی

 داخل برم من اول منتظرشدتا و کرد باز و در اراد ماوجودنداشت ی طبقه توی ای دیگه
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 چطوری متشخص خانونم یه با باید که میفهمه داریم مشکل هرچقدرباهم بازخوبه

 .رفتارکنه

 با.وقشنگه چقدراینجابزرگ وای. بست ودرو اومد سرم پشت اونم داخل رفتم

 تا هس اینجاکه خوب.رودیدم خونه جای بودهمه شبیه فضولی بیشتربه که کنجکاوی

 دیگه اتاق تا دوتا دستشویی وحمامو بزرگ تراس یه باالهم طبقه داریم اتاق

 .بود مشکی ست که منواراد مشترک اتاق داخل رفتم.هست

 ریختمو پایین تخت هاروازروی میگه؟؟؟گلبرگ چی اینجا رز گل های گلرگ این اوهوع

 ندبود کرده درست زودترازبقیه که عروسیمون ازعکسای دوتا وبه نشستم تخت روی

 .کرد تکون تخت کردم حس بودم خیره عکسها به که همونجوری.کردم نگاه

 قربونش مامانش الهی.زدم حدس درست همیشه مثل دیدم عقب برگردوندم سرمو

 ودماب خل کنید فکر مدیونید.شدم خل شبی نصفه منم.میگه درست همیشه که بره

 .نیستم راضی خداشاهده

 .رفتی صدقم قربون وزیرلب کردی نگاهم هرچقدر بسه:اراد

 .میکردم دعا شفات برای تورفتم؟داشتم ی صدقه قربون کی جاااانم؟من_

 .دعاکنی شفام برای بخوای که ندارم مریضی من کنی نمیخوادانکارش بسه:اراد

 .هستش مرض بدترین خودش گفته؟خودشیفتگی کی_

 .بخوابم میخوام کن روخاموش برق.گفتم من. نمکدون هه هه:اراد

 ارامش خودمم اتاق توی ارومترگفتم بعد بخواب چیکارداری؟بروسرجات برق به_

 .ندارماااا

 .هستا منم اینجااتاق که شرمنده خوابیدم سرجام من:اراد

 تو؟ چــــی؟اتاق_
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 ««اراد»»

 .تو اتاق پ ن پ_

 کنم روعوض لباسم میخوام بروبیرون.چی پس:باران

. کوچولو نشوافرین منم خوابیدن مزاحم رویی روبه اتاق شما اتاق_

 ازب چشمامو شدسریع اومدوباعث جیغش صدای تاچشاموبستم.بعدروموبرگردوندم

 . کنم

 .ازاتاقم بروبیرون عـــــه:باران

 .چشاموبستم حرف بدون

 .الو:باران

 .زد بازوم روروی اشارش تروانگشت اومدنزدیک نگفتم چیزی

 .الووووباتوهستما:باران

 الو؟ میگی تلفن مگه_

 قطف خداروشکرسالمه که یانه سالمه ببینم میکردم روتست سمعکات داشتم نه:باران

 .نمیری بروبیرون میگم بهت چراهرچی نمیدونم

 .رونمیشنوه مزخرف های حرف است پیشرفته من سمعکای اخه_

 .میرم نروخودم مزخرفه؟درک من های حرف:باران

 .باش مودب اوی_

  بروبابا:گفت بیرون میرفت اراتاق که درحالی
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 رحم من گوش به روانی ی دختره.بست ومحکم روبازکرد رویی روبه دراتاق بعد

 کسی یها باتکون.ببره خوابم کردم سعی چشاموبستم.کن رحم ها همسایه به نمیکنی

 .چشاموبازکردم

 اراد؟:باران

 میکنی؟ اراد اراد هی شبی نصفه هوم؟چیشده؟_

 ...خوب...میگمااا...چیزه:باران

 .بگودیگه باران ااااه_

 .پایین بکشی؟بعدسرشوانداخت پایین لباسموبرام زیپ میشه:باران

 زیپشوبازکنی نمیتونی خودت که لباساخریدی مدل ازاین چرا خوب_

 .میخوابم باهمین خودم. اصال نخواستم:باران

 .بازکنم بیابرات برمیخوره بهت چقدرزود توهم خوب_

 وردیهخ بهش دستم لحظه یه پایین وزیپشوکشیدم شدم خیز نیم نشست تخت روی

 با. دمخوابی گرفتم منم بعدش.پاشدرفت واونم عقب دستموکشیدم سریع شدم جوری

 .دربود زنگ صدای.پریدم ازخواب بدی صدای

 .درن ایناپشت پاشومامان.پاشو:باران

 .دروبازکن خوب:وگفتم خوابیدم گرفتم دوباره

 ام بفهمن اینجانمیخوام روبیارم هام وسیله کن کمک رودروبازکن؟بدوبیا چی:باران

 .شودیگ بلند.جدامیخوابیم ازهم

 .دیگه بلندشدم چرادادمیزنی میگی راست اوه_
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 روبرداشتم باران عروس لباس دیروزاوردوبا باربد که وچمدونی بلندشدم بعدسریع

 .کردم سالم وبهشون دروبازکردم رفتم.چیزارواورد بقیه بارانم اتاق داخل واوردم

 کو؟ گلم عروس پس:مامان

 .خوابه_

 یگهد نیمساعت.هستااا امروزپاتختی مثال کن بروبیدارش چیروخوابه؟پسرم:مادرجون

 .ارایشگرمیرسه هم

 .میکنم بیدارش میرم االن چشم_

 .ودروبستم اتاق داخل رفتم

 .هست پاتختی امروز اینکه مثل وجورکن بدواینجاهاروجمع_

 .بدوبیاکمک اره وای:وگفت پیشونیش زدروی یکی باران

 نشت ابی وشلوارک تیشرت یه کردم نگاهش ایینه ازتوی.کردیم رومرتب اتاق سریع

 .دبیرونکشی دستشوازدستم.گرفتم دستشو که بیرون بره خواست.بازبود بودموهاشم

 .ها عروسی تازه بری؟مثال میخوای وضع بااین صبرکن_

 نبود اصالحواسم شدگفتی خوب اخ:باران

 مومح داخل مشکیم بودوباشلوارکتان مشکی لیمویی تیشرت یه روکه لباسام منم

 .میره ور باموهاش داره دیدم بیرون اومدم.کردم عوض

 چیشده؟_

 .خورده گره هووف:باران

 بازکردم روکه اش گره.کردم شونه روبراش وموهاش کشیدم بیرون روازدستش شونه

 .بیرون ورفتم بهش رودادم شونه
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 کو؟ باران پس:ادری

 اشپزخونه توی رفتم.میاد االن_

 .میخوردیم چیزی یه کشیدید؟خودمون چرازحمت_

 .رسمه یه این پسرم:مادرجون

 .دستم زدپشت بادستش مامان که روبردارم کاچی تا کردم دراز دستمو

 .کوفت:میخندیدگفتم داشت که ادری چرامیزنی؟بعدبه مامان اخ_

 .بخوری میخوای که تونیستش برای کاچی:مامان

 کیه؟ برای پس_

 .دیگ هستش باران برای:مامان

 .میدارم نگه اونم برای میکنه؟خوب فرقی چه_

 .اونه برای نخیرهمش:مامان

 چرا؟_

 نمیدونی؟ یعنی:مامان

 .واال نه_

 .نداد ادامه...دیشب: مامان

 چی؟ دیشب_

 که کیمش کوتاه بلیزاستین یه باران.شد من جواب بیخیال مامان باران سالم باصدای

 ستهروب موهاش لیمویی بودوباکش پوشیده باشلوارمشکی داشت توش هم لیمویی

 با دادن وقلوه دل درحال وادری ومادرجون مامان که فرصت این توی خواستم.بود

 .عروسمه مخصوص نمیخوریااا ازاون:گفت مامان یهو که بخورم یواشکی هستن باران
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 .چرا میزنی؟اخرنگفتی بگوچراداد تر مالیم مامان_

 ....دیشب بابا ای:مامان

 سرخ باباعروسم پسرتوچقدرگیجی:گفت که کردم نگاهش خنگا این عین

 .شدازخجالت

 .افتاد دوهزاریم یهو کردم نگاه باران به

 .زودتربگید خوب اهااا_

 .نمیشی متوجه گیجی تو میگیم داریم ساعته ماسه واال:مامان

 .مامان دردنکنه دستت_

 .عزیزم خواهش:مامان

 هرچی.بیرون انداختن ازخونه منو ومادرجون وادری مامان خوردم صبحانه بعدازاینکه

 ولقب میبندم دروهم اتاق یه داخل یامیرم میشینم گوشه یه ساکت گفتم بهشون

 ورد خیابونادور توی ازبس سررفت حوصلم.بیرون زورفرستادن منوبه اخرشم.نکردن

 .پیشش میرم دارم که دادم اس سیا به.کردم

 «باران»»

 .شد تموم هم این باالخره هوووف

 موهات باید بیرون میای ازحموم نگرفتی یاد هنوز ولی شوهرکردی باران:مامان

 کنی؟ روخشک

. شدااا شدزودتموم خوب دردگرفت سرم اخ.مامان خیال بی_

 .بیایدناهارخونمون اراد چقدرغرمیزنی؟بروحاضرشوبا:مامان

 ...نمیشه_
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 .نمیشه نه: مامان

 .باشه.نه میگفتید بعد حرفمومیزدم میزاشتین حداقل_

 نتظرمم ادریناپایین جونو فرشته.پایین رفتم ومن دیگه غربزنی بازمیخواستی:مامان

 .هستند

 این به اخیش.کشیدم دراز تخت وروی اراد اتاق داخل رفتم بامامان بعدازخداحافظی

 گرم مچشا بودم کشیده دراز که همونجوری.بخوابم نتونستم اصال دیشب.تخت میگن

 .پریدم ازخواب شدیدی های بردوباتکون شدوخوابم

 بمونم سالم بیژن سرم؟یاامامزاده روی اوارشده اومده؟سقف زلزله چیه؟چیشده؟وای_

 .ارزودارم کلی من

 میگی وپرت چراچرت باران:اراد

 توبودی؟_

 .اره:اراد

 .کنی بیدارم میتونستی هم بامالیمت:من

 هم بعدش منتظرماهستن پاشوحاضرشوهمه نداد جواب ولی کردم اتفاقاامتحان:اراد

 .باش پایین دیگه ساعت تانیم.دانشگاه میریم

 ابی انتویم یه منم.بود پوشیده وشلوارلی ابی بلیز یه کردم نگاه تیپش به.رفت بعدش

 لباسامون ی خریدهمه موقع که ازاونجایی.پوشیدم ای سرمه وسال ای سرمه باشلوار

 سریع.سته باهم لباسامون ی همه همین خریدن،برای روست خونه لباسای روحتی

 برداشتم میخواستم روکه هایی ووسیله کردم رودستم وحلقم وساعت کردم ارایش

 .  بود منتظرم ماشین توی پایین ورفتم

 .زنگ روی روگذاشتم دستم همیشگی عادت طبق.کرد حرکت شدم سوارکه
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 .سوخت بسه:اراد

 حترا ازدستت ماهم میشی ادم شوهرکردی تویی؟گفتم عه:گفت ایفون باربدازپشت

 .هستی بودی که خری همون دیدم ولی.میشیم

 .میکنم توحالیت بیام دروبازکن خرخودتی کوفت،درد،زهرمار_

 .نمیخوام نچ:باربد

 شدم دروبازکنی؟خسته باربدنمیخوای:اراد.دروبازکن میکنماااا لهت میزنم باربد_

 .اومد ایفون ازپشت ادری جیغ صدای.خاطرتوعشقم به فقط:باربد

 .نزدیااااا زدی حرف عشقم؟بامن گفتی کی باربدبه:ادری

 .میزنی که حرفیه چه این.بشه فدات عشقم الهی:باربد

 کیه؟هاااا؟ عشقت.عشقم بازگفت:گفتت باجیغ ادری

 .دیگ تویی عشقم:باربد

 .انقدرتوماهی.بشه فدات عشقم الهی اها:ادری

 یزد حرف بامن.گفتی خودت کیه؟انکارنکن عشقت:شدوگفت جدی یهوباربدصداش

 .نزدیاااا

 میخندید داشت ارادم.خندیدم ازبس دردگرفت دلم ااااخ.روگذاشت بعدایفون

 .ها جورکرده روباهم دروتخته خداخوب_

 .روزد زنگ دوباره.بازنکرد دروهم نکبت.موافقم کامال حرفت بااین:اراد

 بازچیه؟:گفت باربدباحرص

 .میخوام معذرت واقعا من.دروبازنکردید که شرمندم خیلی:اراد
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 محکم چیزی یه بازکردم که درسالن.دروبازکرد بعد تو بیاید ببخشید اوه:باربد

 .صورتم خوردتوی

 .اااخ:من

 وباربدمشکوک ادری به.صورتم توی خورده مبل کوسن باالدیدم سرمواوردم

 چهب این روعین قیافش باربدهم.کرد باربداشاره به بادستش ادری.کردم میزدن،نگاه

 ایبر میشناسم روخوب مارمولک این امامن بسوزه براش مثالدلم که کرد مظلوم های

 الیخ جای که کردم پرت وسمتش مبل کوسن مظلومش ی قیافه به توجه بدون همین

 شده هزارتیکه باربدنمیگرفتتش بوداگه سرش پشت که گلدونی به دادوخورد

 .کرد منوباربدنگاه به باعصبانیت مامان.بود

 .نیست خونه داخل که گلدون جای گفتم صددفعه:من

 .واال:باربد

 .یلیخ نشدم دیوونه ازدستتون بگم؟تاهمینجاشم چی بایدبهتون نمیدونم واقعا:مامان

 اخی.سابقم اتاق توی باال رفتم.کردیم سالم وبابا وپدرجون مادرجون به باخنده

 تاب وروی روبازکردم درتراس بود شده اینجاتنگ برای دلم دوروز این چقدتوی

 .خونمون اینوببریم بگم اراد به باشه یادم نشستم

 چته:رادا.بلندکشیدم جیغ ارادیه بادیدن که داخل تابرم بلندشدموبرگشتم تاب ازروی

 شدم رد وازکنارش زدم بازوش به داخل؟بادستمن هامیای جن توچراعین:تو؟من

 .کنم صدات بیام گفت مادرجون میزوچیدن:اراد

 .پایین ورفتم بستم رودوباره وموهام مانتومودراوردم منم پایین ارادرفت.باشه:من

 .داد بهم پر خیلی بشقاب یه مامان.نشستم کناراراد رفتم. فسنجون جون اخ:من

 .تووارادریختم برای:مامان.زیاده خیلی اینکه مامان:من
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 باران:مامان.روبگم ادامش ونذاشت گرفت روبیشکون پام ران اراد...چی؟من:من

 چیشد؟چراقرمزشدی؟

 .روگازگرفتم زبونم هیچی:من

 قاشقم که وهمونطوری ریختم برنج روی خورشت ذره یه.باش مواظب:مامان

 .میگیری؟بیشعور بیشکون داری مرض:گفتم اروم روپرمیکردم

 .اشب مودب:اراد.بود گرفته بیشکون که همونجایی زدبه یدونه اززیرمیز ارادبادستش

 دردداره نزن ای:من

 که اینانفهمن مامان که نگفتم مگه بعدش تانزنم باش مودبی ی بچه:اراد

 میکنیم؟ روتحمل مابزرورهمدیگه

 .نبود حواسم خوب:من

 .کردم نگاهش باحرص.بعدباشه به ازاین:اراد

 ««اراد»»

 .باحال دادنش چقدرحرص که اخ

 میگید؟ هم درگوش شمادوتاچی هوی:باربد

 .تونیومده هابه فضولی این:من

 ازهمه بعدش موندیم هم دیگه ساعت نیم خوردیم روکه ناهارمون.نگو درک:باربد

 .داشتم نگه ترازدانشگاه پایین یکم.کردیم خداحافظی

 .جلوتره که چرااینجاایستادی؟دانشگاه:باران

 .کردیم ازدواج ماباهم نفهمه قراربودکسی اینکه گفتی؟مثل جدی بابا نه:من

 .زودتربگو خوب اهان:باران
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 یتوقع ازت نمیشه میبینم امااالن میفهمی خودت کارمیکنه مغزت فکرمیکردم:من

 .داشت

 ردشدم ازجلوسش باسرعت منم. بست درومحکم شدو پیاده ازماشین باحرص باران

 یه که کردم نگاهش ایینه ازتوی روش بریزه بود گودال داخل که شدابی باعث که

 .میداد فحش بهم داشتش احتماال نمیفهمیدم من که چیزامیگفت سری

 سمت داشتم.گذاشتم جیبم وداخل دراوردم روازدستم وحلقم شدم پیاده ازماشین

 . برگشتم ایستادمو فامیلم باشنیدن که میرفتم کالس

 خوبه؟ حالتون تهرانی اقای سالم:کاشی خانوم

 زدید؟ صدام داشتیدکه کاری. ممنون:من

 گفتن که روگرفتم سراغتون ملکی ببخشیداقای ازسیاوش راستش بله:کاشی

 برم.بدید روبهم جزوتون کنید لطف میشه اگه بودم غائب قبل ی جلسه من.نیومدید

 .میارم براتون بگیرم کپی

 نگاهمون وچندلحظه ایستاد بهم نزدیک منوکاشی اومدبادیدن هم باران موقع همون

 .ردشد ماازکنارمون به کردن نگاه کردوبدون اخم کردبعدش

 تهرانی؟اراد؟ اقای:کاشی

 میدیدفه.میارید زبون روبه اسمم که باشه باراخرتون:وگفت کردم نگاهش باعصبانیت

 .کرد نگاهم ترس وکمی باتعجب کاشی

 فهمیدید؟:بلندترگفتم

 بله...بله:کاشی

 ارانب دیدم که بشینم همیشگیم سرجای رفتم کالس داخل ورفتم ردشدم ازکنارش

 .گذاشته صندلی روی رو کیفش
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 روبردارید؟ کیفتون میشه بهادری خانوم:من

 .بشینید دیگه جای شمابریدیه خوب نمیشه شرمنده:باران

 .پاش روی وانداختم برداشتم صندلی روازروی بعدکیفش نمیشه شرمنده:من

 .بشین جادیگه دادن؟برویه کیف وضع چه این اوووی:باران

 .جاهاپره ی بقیه میدیدیدکه رومیزدید عینکتون اگه:من

 .پرنبود جاها االن نمیکردید صحبت کاشی باخانوم ساعت سه اگه:باران

 .ایستادم پیششون ساعت سه که بوده مهمی حتماحرف:من

 .باشی سلیقه انقدربی موارد این توی فکرنمیکردم هیچوقت:باران

 مبعداروم که سلیقم بی اره بایدبگم که همسررومیگید انتخاب موارد؟اگه کدوم:من

 .توروگرفتم اومدم گفتم

 .باشه پرویی؟ازخداتم توخیلی میدونستی:بلندگفت باران

 کردید بازشمادوتاشروع:سیا

 .نمیشن ایناادم کن ولشون داداش سیاوش:ارش

 ببندیدجفتتون هوی:من

 .گیرایناافتادم که کردم ظلمی چه نمیدونم خدامن ای:ستایش

 .باشه ازخداتم:باران

 بیشعور:ستایش

 نفهم:باران

 روانی:ستی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

229 

 

 تیمارستانی:باران

 ستادا بااومدن.کردند نگاهمون برگشتن همه که اااه گفتیم باهم منوسیاوش یکدفعه

 .گذشت بالخرهدوساعت.شد تموم وبارانم ستی بحث و بلندشدند همه

 بیرون زدیم ازکالس باسیاوش وبعد منتظرتم کردم پیادت که همونجایی:من

 .بیان هم وباران ستی ارادبصبر:سیا

 . تابیان اونجابشینیم بریم باشه:من

 ««باران»»

 .میکنید کل کل عاباهم موقع اون مثل اماهنوزم کردید ازدواج شمادوتاباهم:ستی

 .میشنوه یکی االن هیــــس:من

 توکف دانشگاه چندتاازدخترای االن کردید؟میدونی چرامخفیش خوب:ستی

 ازش ولی کنی می جازندگی یه وباهاش کردی ازدواج باهاش تو ارادن؟؟؟اونوقت

 . وهمینطوربرعکس.میرونیش خودت از بدتر و متنفری

 ... باهم وعالقه باعشق خیلی نیست اخه.دخترا همون ارزونی:من

 .رودیدم کیانی باالوسروش سرمواوردم.موند نصفه نفرحرفم یک سالم باشنیدن

 .ردشدم کنارش واز دوشم روی روانداختم بعدکولم سالم:من

 باران؟:کیانی

 انمخ فقط شما برای من.روجاانداختید خانومش:گفتم میدادم ادامه راهم به همونطورکه

 .ام بهادری

 .بیا توهم میرم من باران:ستی

 .میریم بصبرباهم:من
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 .باران بقیه هستیدوبرای بهادری ماخانم برای نبودکه حواسم بله:کیانی

 چیه؟ ازبقیه منظورتون:وگفتم سمتش وبرگشتم ایستادم

 ایاق منظورشون جون باران:گفت کاشی که بیرون برم خواستم بودم درکالس جلوی

 .هست تهرانی واقای ملکی

 .گین شماچیزی میشم دارندممنون زبون خودشون ایشون عزیزم:جلوتروگفتم رفتم

 .هموناست گفتندمنظورم درست کاشی خانوم بله:کیانی

 به هک نمیبینم دلیلی فکرمیکنم هرچی من بگیدولی شمادرست که هم برفرض:من

 .باشید ونگرانش باشه شمامربوط

 .بیابریم خیال بی باران:ستی

 .بری میتونی داری توعجله:من

 ...اخه:ستی

 .تاکیدکرد بهادری خانم روی.موافقم بهادری باخانوم هم من اتفاقا:کیانی

 .ازشمانظرنخواست کسی:من

 .گی می چی داری بفهم:جلوتراومدوگفت کیانی

 میکنن دخالت نداره ربط بهشون که مسائلی توی که افرادی به که متوجهم من:من

 اینو میخورد صورتم به قشنگ نفسهاش که طوری اومدجلوتر بازم کیانی.میگم چی

 فتگر دستش توی دستمو ومچ بازاومدجلو که تررفتم عقب قدم یه.روبدمیکرد حالم

 .وفشارداد

 .اه شد چندشم دستتوبکش:من
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 های حرف که باکسی بلدم منم.بشه تاچندشت مونده حاالحاالها:کیانی

 .رفتارکنم چطوری میزنه بزرگترازسایزدهنش

 رفتارکنی؟ میخوای مثال چطوری:اراد

 .نگفت هیچی کیانی

 گفتم؟ چی نشنیدی:بلندگفت ارادباصدای

 ایبر نبود یادم اخ باران پیش ذکرخیرتون اقااراد به به:گفت و امد خودش به کیانی

 ،بودش هست بهادری ماخانوم

 .نبینمت دیگه کن کاری یه فقط ذکرخیرنمیخوام:اراد

 ..تندمیریا داری:کیانی

 .میای اروم توخیلی:اراد

 ...پس برم تابهت صبرکن:کیانی

 .توتندتربیا:اراد

 .تیهس بخشش یه نباشیافقط نکه البته...!که تونیستی من اقاپسرطرف:کیانی

 ؟...!!!باران طرفت البد....هه:اراد

 !توروسننه؟؟ اونه من طرف اره. میکنه هم بارانی باران چه.... اوووه:کیانی

 .. ..جوجه باش زدنت حرف مراقب:وگفت جلوتررفت اراد

 ارادم..!!! هییییییی:گفتم بلند من که. گرفت رو اراد ی یقه امد جلوتر هم کیانی

 .یقشوگرفت

 .خودتی هم جوجه میشه؟؟ چی نباشم مراقب:کیانی
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 زدم یهو گفت اینوکه. مرغی تخم هیچی که جوجه خانومه یه حسابت طرف وقتی:اراد

 .زیرخنده

 به امشتشدوب بیشترعصبانی من ی باخنده کیانی.کردند نگام برگشتن کیانی و اراد

 وبارهد خواست کیانی روبکنه کاری بخوادهمچین نمیکردکه فکر اراد.ارادکوبید صورت

 وبارهد خواست کیانی.  کیانی صورت زدتوی مشت با و گرفت اراددستشو که بزنتش

 زدتوصورتش یکی بعدهم.پیچوند و دستشوگرفت مچ اراد که بزنه

 بایدخودم.میکردند نگاه اونا دعوای به باتعجب همه کردم هانگاه بچه به

 . کنارارادایستادم جلورفتم.بکشن رو همدیگه تانزدن جلوشونوبگیرم

 من ی متوجه اصال که بود دعوا اینقدرمحو یعنی.جوابمونداد تهرانی؟ اقای:من

 .میزنم صداش دارم که انگار انگارنه اصال. نداد جواب بازم.زدم صداش دوباره.نشد

 تهرانی اقای:من

 .اراااااااد باتوام بابا ای:بادادگفتم نداد جواب بازم

 کردند نگاهم باتعجب بقیه ومثل برداشتن اززدن دست هردوتاشون

 .کنیددیگه بس:بادادگفتم قبل مثل دوباره

 دوروبرم دیگه کن سعی:وگفت داد تکون کیانی صورت روجلوی اشارش ارادانگشت

 !دوروبرمون البته نبینمت

 .بروبابا:کیانی

 روکنارزدومچ ارادسیاوش.روگرفت جلوش سیاوش که سمتش بره ارادخواست

 .کشوند خودش ومنودنبال دستموگرفت

 دسته هوووی:من

... 
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 .باتواماااا:من

 میگی؟ هان؟چی:اراد

 .ندادم ادامه... این عین.خو دردگرفت دستم:من

 چی؟ عین:اراد

 .دیگ این عین:من

 کدوم؟:اراد

 .دیگه همون عین دیگه توهم کن ول ااه:من

 چی یعنی همون بگوعین خوب:اراد

 ...منوگرفتیو هادست اسکاریس این عین مریضا این عین اهایعنی...یعنی:من

 .کردم بدترش میکنه؟فکرکنم هانگاه اژده چراعین این اوه اوه

 نگی هیچی االن نعفته به باران:اراد

 بگم؟ چیز یه فقط خوب:من

 بگو:دادوگفت بیرون وعصبانیت روباحرص ارادنفسش

 .میکنن نگاهمون دارن همه کن ول زشته تازه نکش و دستم چی عین فقط:من

 چی؟ عین.درک به:اراد

 .دیگه همون:من

 .دستموکشید دوباره بعد.بگی چیزی تونمیخواد اصال دیگه؟اااه کدوم:اراد

 ونگاهمون بودند شده جمع درمون که کسایی به ارادباداد که بگم چیزی خواستم

 میکنید؟بفرمایید نگاه چی چیه؟به: گفت میکردند
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 .کن ولش اراد:سیاوش

 .نکن دخالت لطفا سیاوش:اراد

 هروبد ستی جواب اینکه داره؟ارادبدون باران به ربطی چه زد حرفی یه پسر اون:ستی

 هخون ارادجلوی.کرد حرکت سوارشدوباسرعت کردوخودشم وسوارماشین بازوموگرفت

 بود ستی.بلندشد موبایلم صدای رفتم که اسانسور داخل.شدیم پیاده ماشین از ایستاد

 بله؟:من

 خوبی؟ باران:ستی

 توخوبی؟ خوبم من سالم علیک:من

 خوبی؟ درنیارخدایی بازی مسخره سالم:ستی

 بدباشم؟ چی برای دیگه اره وامیگم:من

 بودوتوروبردگفتم ارادعصبانی که اونطوری واال ازنگرانی مردم خداروشکر وای:ستی

 .میکشتت میزنه االن

 نداری؟ کاری هنوز زندم نه:من

 حکمتت.هست تو خرتراز کله این نزار سرش سربه من جون باران فقط نه:ستی

 .انداختی هم روگیر خر دوتاکله کریم اوس روشکر

 .خداحافظ کنه کاری نمیتونه نترس بابا باشه:من

 خوبه برم من اول بود منتظر و بود ایستاده در جلوی اومدم بیرون آسانسور از منم

 .داره شعور ذره یه حداقل
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 یهتک در به بستم درو اتاقو داخل رفتم حرف بدون بست و در و داخل اومد اونم تو رفتم

 نباید اون ندادم بهشون و ریختن اجازه ولی بود شده جمع چشمام تو اشک دادم

 .نداشت رو حقی همچین اون میزد داد سرم و میکرد رفتار اینطوری همه جلوی

 !!شوهرته اون نکن اشتباه باران نه:وجدان

 گهم ببره آبرومه و بزنه داد سرم نمیشه دلیل هست که هست شوهرم شو خفه تو:من

 میکنمن توجه پسری هیچ به که منی کرد رفتار بقیه جلوی اینطوری که کردم چیکار من

 ادد سرم بخواد کسی اینکه به برسه چه نمیدادم کارامو تو دخالت اجازه هیچکس وبه

 .برده سوال زیر منو های باور ی همه آراد بزنه

 جلوشونو کردم سعی هرچی شدنااا سر خود چقدر منم اشکای کردم پاک اشکامو

 یرهنپ یه میشدم حاضر زودتر باید نبود کردن گریه وقت االن اما شدن بیشتر بگیرم

 یه دمپوشی مشکی ساپورت با داشت ربع سه آستینای که براق مشکی تنگ و کوتاه

 مانتوی زدم هم گونه رژ کوچولو یه کشیدم هم و چشمم خط و ریمل زدم رژجیگری

 خوب کردم خودم به آینه تو نگاه یه مشکی شال همراه کردم تن هم رو جیگری بلند

 فرستادم آینه تو خودم برای س*و*ب یه بودم شده جیگر

 .داری شوهر سرت خیر مثال کاریه؟ چه این باران عه:وجدان

 .نگی چیزی لطفا میشه عزیزم وجدان:من

 هب یواشکی بخورم آب تا آشپزخونه داخل رفتم برداشتم هم رو جیگری کفش و کیف

 کرف اگه مدیونید البته ندیدمش کردم نگاه قدر هرچه بود باز درش کردم نگاه آراد اتاق

 با که همیکش طول کارش قدر چه ببینم اینکه برای فقط نخیر میکنماا فضولی کنید

 ... هوا پریدم متر6 کسی صدای

 میگردی؟ کسی دنبال:آراد

 نمیگردم کسی دنبال نخیر میایی اینجوری چرا ترسوندیم هییییییی:من
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 مشخصه کامال:آراد

 یه.بگم بهش چی دیگه نمیدونستم وگرنه خورد زنگ موقع همون گوشیم خداروشکر

 بود ناشناس شماره کردم گوشی به نگاهی

 بله:من

 .نگفت چیزی کسی.....!

 .کنن مزاحمت سر تو الووو؟خاک:من

 ادب؟شناختی؟ بی چه او:کیانی

 کیانی؟ آقای:من

 .هستی که باهوشم آفرین:کیانی

 حواسش میکرد وانمود که آراد به چشمی زیر.نیستن که خودتون مثل همه خوب:من

 .کردم نگاه نیست اینجا

 میاد؟ خوشم دراز زبون دخترای از من میدونی:کیانی

 .نمیاد خوششون شما از اونا چی؟میدونستید شما:من

 .کرده ثابت دیگه چیز یه تجربه ولی:کیانی

 دست دهآرا دیدم برگشتم کشید بیرون دستم از رو گوشی یکی یکدفعه.....  تجربه:من

 .گو بلند رو زد رو گوشی آراد کردم نگاش حرص با و سینه به

 .میبردم فیض داشتم آوردی؟تازه کم جون باران خانوم؟الووو باران:کیانی

 .میبرم فیض جنابعالی صحبتای از دارم منم اتفاقا:آراد

 انبار پیش زنگ موقع باران پیش دانشگاه تو چیه؟آراد جریان آقا آراد آقا به:کیانی

 .جا همه آراد آنجا آراد اینجا آراد اصال
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 بهت که یمسائل تو بگیر یاد نمکی؟نمکدون با خیلی گفته تو به که نمیدونم من هه:آراد

 .نگیر وقتمونو اینم از بیشتر نکنی دخالت نداره ربط

 که؟ میفهمی.... کارهای مزاحم بگونکنه راستشو:کیانی

 بعد.طرفی من با کنی ایجاد مزاحمت دیگه دفعه میگی تو که همینه اتفاقا آره:آراد

 .سمتم برگشت موهاشو الی دستشو میز روی کرد پرت کردو قطع رو گوشی

 تو .بشید ارزشم با وقت مزاحم بازم نمیخوام کنیم حل زودتر و مشکل این بهتره:آراد

 نیوفتیم؟ هم گیر دوتامون هر که نگفتی زودتر چرا میخواییش که

 فقط اون. داشت نخواهم و نداشتم دوست و هیچکس داشتن؟من دوست کدوم:من

 .بود مزاحم

 .کردی فراهم شادیشو بساط تو ولی بود مزاحم اون:آراد

 چی؟:من

 احمتمز اونم نیستی میل بی بهش که میدی نشون میکنی کل کل باهاش وقتی:آراد

 .میکنه ایجاد

 .کردم دفاع خودم حق از فقط من:من

 .داریم دفاع تا دفاع:آراد

 .خورد زنگ تلفنش که بگه چیزی نزنی؟خواست داد اینقدر میشه بسه:من

 الو؟:آراد

..... 

 جانم؟ سالم:آراد

..... 
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 .میاییم دیگه االن اومد پیش کاری یه شرمنده:آراد

.... 

 چشم چشم:آراد

... 

 نخور حرص اینقدر میاییم که گفتم:آراد

.... 

 خداحافظ میرسونه سالم اونم باشه:آراد

 رسوند سالم مامان:آراد

 رستد برامون بساطی چه ببین کیانی کنه چیکارت نگم خدا ای.اتاقش داخل رفت بعد

 سرش پشت منم بیرون رفت من به توجه بدون اومد بیرون آرادم بعد دودقیقه.کردیا

 ورآسانس سوار در کردنه قفل از بعد اوهم شدم آسانسور سوار و کردم پا کفشمو رفتم

 هستیما دامادی عروس چه ما.شد

 و نداشتن تفاهم طالق موقع هست هم بهتر البته شد دعوامون نگذشته دوروز هنوز

 برد لداخ رو ماشین آراد رسیدیم ساعت نیم از بعد شدیم ماشین سوار.میکنیم بهونه

 ازب درو اومد دقیقه سه بعد بیاد تا شدم منتظرش در جلوی و شدم پیاده آراد از زودتر

 .کرد نگاهم منتظر آراد داخل رفتیم و کردم

 با و گرفتم بازوشو حرص با کرد اشاره بازویش به آراد میکنی؟ نگاه چیه؟چرا:من

 .دادم فشار ناخونام

 .که نشده درست راحتی به ها عضله این نکن خسته خودتو بچه:آراد

 .بابا برو:من
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 شد خشک در به شما؟چشمم کجایین:مادرجون

 .اومد پیش کاری که گفتم جونم فرشته شرمنده.خوبیم هم ما سالم:آراد

 خوبی؟ تو دخترم که نمیذارید آدم واسه حواس عالم خاک:مادرجون

 کرد کردوبوسم بغلم خوبید؟مادرجون شما مادرجون ممنون:من

 .بغلم تو پرید چی عین یکی یهو.عزیزم آره:مادرجون

 تووو؟ گوری کدوم:آدری

 چه دارین؟ماشاهلل خواهرشوهرو و عروس گوی و گفت)سالم علیک ادب بی اوووی:من

 (باادبن

 تامدوس با بریم بعدشم کن عوض لباستو بیا بدو جونم باران سالمممممممممم:آدری

 .کنم آشنات

 کنم؟ عوض لباسمو میتونم کجا باشه:من

 .اونجا برو میخوای هست آرادم قبلی اتاق داری دوست هرجا خودته خونه:آدری

 درست و انداختم سرم روی شالمم و آوردم در مانتومو اتاقش داخل رفتم.باشه:من

 .بیرون رفتم اتاق از و زدم دوباره و رژمو کردم

 «آراد»

 کجاست؟ باران راستی:ستایش

 کنه عوض و لباسشو رفته:من

 ستی حرف این با باران پیش رفت بعدش شده ناز چقدر میاد داره هاش اونا عه:ستی

 گقشن بگی نذاشت آراد؟بازغرورت چیه.بود نشده بد.کردم نگاه باران به و برگشتم

 .شده
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 .خفه لطفا عزیزم وجدان:من

 آراد؟:سیاوش

 میزنی؟ صدام اینجوری بدونی میخوای چی باز:من

 کنی؟ چیکار باهاش میخوای:سیا

 باکی؟:من

 دیگه؟ باران با:سیا

 .طالقه آخرش هیچی:من

 چی؟:سیا

 جایی ادرخت پشت حیاط داخل رفتیم.بزنیم حرف بیرون بریم میزنی؟بیا دا چرا چته:من

 .نباشه کسی که

 نگفتی؟:سیا

 طالق تهش دیگه گفتم:من

 نمیکنی؟ که شوخی:سیا

 .جدیم کامال نه:من

 وت میدونی خودت!باشی غیرت بی و نامرد اینقدر نمیکردم فکر که واقعا:داد با سیا

 نگاه جوری چه مطلقه زن یه به میدونی خودت توکه نداره آرامش مطلقه زن یه جامعه

 نمیدونی؟ یا میدونی میکنن

 .گرفتیم دوتامون هر که تصمیمیه این ولی میدونم آره:گفتم داد با منم
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 نزدیک بهش بره لباس تو آدمایی چه طالق از بعد اوچی؟اومیدونه؟اومیدونه:سیا

 هشب باید چی بگم که نداشتم چیزی یعنی نگفتم میدونه؟چیزی میشن؟هااااااااااان

 .میگفتم

 گوب چی؟منو چی؟عصبانیتت ایستادنت کیانی چی؟جلوی امروزت طرفداری پس:سیا

 .اومدی کنار اجباری ازدواج این با و شدی عاقل کردم فکر

 بی من بده ادامه مزخرفش های حرف به همینجوری بذارم داشتی چیه؟انتظار:من

 اشمب متنفر ازش شایدم ندارم دوسش درسته نمیده اجازه غیرتم سیا نیستم غیرت

 .منه زنه االن اون کنم کاری هر ولی

 هر آرزوی که شی؟اون عاشق نمیخوای باشی؟چرا عاشقش نمیخوای چرا آراد:سیا

 هااااااان؟ داره؟ کم چی باشه؟مگه هم تو آرزوی بذار هست مردی

 .نمیشم که مطمئنم و بشم عاشق نمیخوام من سیا کن بس:من

 نمیخوای این واسه بزنم حدس خودم بذار بگی نمیخواد نمیخوای؟نه چرا؟چرا:سیا

 ژیالن؟ مثل همه میکنی فکر چون بشی عاشق

 .شدیم ساکت هردوتامون پا صدای باشنیدن.نیار من جلوی کثافتو اون اسم:من

 اگشاییپ مثال داخل بریم بیا میکنیم صحبت هم با بعدا میاد داره کسی کنم فکر:سیا

 . شماست

 و اشکان و عقب برگشتم روشونم زد یکی یهو.داخل رفتیم باهم و دادم تکون سرمو

 .دیدم

 دنبالتم ساعته سه پسر کجایی آراد آقا به به به:اشکان

 .بودم حیاط داخل سالم:من
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 بود بدبار و ستی و آدری پیش که باران به چطوره؟بعد دریایی پری یه با زندگی:اشکان

 .کردم نگاش بااخم.کرد اشاره

 .عالی:من

 خوش و خوشگل دریایی پری یه باشه؟منم بد باید چرا اصال باشه عالی بایدم:اشکان

 .میگذشت خوش بهم میداشتم اندام

 بمونی اینجا شام نمیدم قول بعد دفعه باشی زدنت حرف مواضب بهتره اشکان:من

 .بمونی زنده اگه البته بخوری بیمارستانو شام باید

 .برمیگردم برم میشی؟من عصبانی چرا اوووه:اشکان

 .لوس پسره اه اه اه نیومدی هم نیومدی:من

 این که جایی پامو نبود زندایی دایی خاطر به اگه چندش برازندشه لوس هم واقعا:سیا

 .نمیذاشتم بود پسره

 .باربد پیش بریم بیا:من

 ای دیگه سک پیش کنی فکر اگه مدیونی البته باربد پیش بریم عرعرباشه که منم:سیا

 باربد پیش میریم فقط.میریماااا هم

 .باربد فقط دیگه آره:من

 .ایستاد سیاوشم ایستادم حرفشون شنیدن با که شدیم رد پسره دوتا کنار از

 داری؟ لبو جوووون:اولی پسر

 نگاهشو.دوووست جیگر منم هست هم جیگری شد آب دلم نگو اوووف:دومی پسر

 نذاشت سیا که کنم لهشون بزنم برم خواستم.باران به ورسیدم کردم دنبال

 .نداره رو ارزشش کن ولشون:سیا
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 .بینهب قلوه و دل جیگرو که بزنمش جوری میگه گفت؟شیطونه چی نشنیدی مگه:من

 یشپ رفتیم دادم بیرون حرص با نفسمو.بریم بیا نکن پا به شر من جون آراد:سیا

 .باربدشون

 .میام منم جون آااااخ:باران

 .داد جواب من به توجه بدون کجا؟باران:من

 دیگه؟ میایی هم تو.میکنم نام ثبت فردا:باران

 آره:ستی

 کجا؟ پرسیدم:من

 نمیدونی؟ خودت مگه نداریا اعصاب:باربد

 میپرسیدم؟ میدونستم نظرت به:من

 .شمال ببرنمون اردو واسه دانشگاه طرف از قراره:سیا

 گفتن؟؟؟ شمال؟؟؟؟کی:من

 دیگه؟ میایی هم تو.کردن اعالم رفتین شما آره:ستی

 نه:من

 میایی؟ تنها تو باران چرا؟پس عه:ستی

 .بیاد نیست قرار بارانم:من

 برم؟ نیست قرار من گفته کی:باران

 .گفتم من:من

 ...خیلی تو:باران
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 چی؟ شدی؟من ساکت چرا:من

 .میکنن نگاهمون دارن عه زشته ها بچه:باربد

 .منتظرتم اتاقم تو باال باران:من

 .بیام نیست قرار من ولی باش باشی منتظر میخوای:باران

 .ببرمت خودم نکن مجبورم:من

 .ها پله سمت کشیدم خودم دنبال و گرفتم بازوشو.بابا برو:باران

 .کن ولم وحشی هوووی:باران

 نبالد زدمو بهش زورکی لبخند یه.میکنن نگاهمون دارن همه بیایی آدم عین بهتره:من

 .تو دادم هولش و کردم باز و اتاقو در کشیدمش خودم

 نم است فایده بی بگم باید بگی شمال راجب میخوای تو؟اگه چتو دستم آخ:باران

 .میرم

 .دارم ای دیگه حرف االن وقتش به اونم:من

 .بگو:باران

 میگردی؟هااااان؟ پسرا جلوی اینجوری نمیکشی خجالت تو:من

 تنشونه کوتاه و تنگ لباسای و بیرونه موهاشون همه کردم؟ کار چی من مگه:باران

 .است پوشیده لباسمم و سرمه شالمم منکه

 کنی؟ تن نداشتی این از تر جذب نیست پوشیده اینقدر لباستم:من

 .کرفتم بازوشو که شد رد بغلم از بعد بابا برو:باران

 .کن پاکش:من

 چیرو:باران
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 برو بعد کن پاک و رژتو. رژلبتو:من

 دادم فشار ذره یه دستشو.کن ولم نمیخوام:باران

 .بری نمیذارم نکنی پاک تا:من

 اونکارو کن کارو این میگی من به که هستی کی داری؟اصال کار چی من به تو:باران

 .کن ول دستمو کن

 و اینجوررژبزنی نباید شوهرتم من تاوقتی.شوهرتم من رفته یادت اینکه مثل:من

 مه تو اینکه مثل بده انجام داشتی دوست کاری هر طالق بعد.بدی انجام دیگه کارای

 .بزنن حرف اینجوری راجبت عوضی پسر دوتا اون نمیاد بدت

 بعد نداریم ای عالقه هیچ هم به ما که میدونی بهتر خودت گرفتت جو چیه:باران

 .پایین رفت و کشید بیرون دستم از زور به دستشو

 نیش با انماشک نشسته اشکان پیش دیدم گشتم باران دنبال رفتم بعد دقیقه پنج منم

 ونوجفتش برم میگه شیطونه.میکنه تعریف براش رو چیزی و میکنه نگاهش داره باز

 نخش چه من امشب واا کنیم جمعشون کاردک با بعد دیوار به بچسبن که بزنم جوری

 .اااااه که آدم واسه نمیذاره اعصاب بارانه این تقصیر همش شدماا

 .کردم حلقه احساسات ابراز و دستمو و نشستم باران کنار رفتم منم

 تمگف که کرد نگاه منو برگشت جوری میگی؟باران من نفس به داری چی اشکان:من

 .شکست گردنش

 .نمیکردی رو جمع تو بگو پس بزنه حرفا این از هم آراد دیدم ما عجب چه:اشکان

 .شه باز گوشت و چشم تا میگم تو جلوی میام کردی ؟فکر چی پس:من

 فعال جان باران لوس کن مسخره خودتو هه هه هه:اشکان
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 ودز خودت مثل داییتم نه؟پسر پرویین خانوادتن کال:گفت من به رو بعد.فعال:باران

 .میشه خاله پسر

 بعد ساعت نیم ستایش پیش رفت و شد بلند جاش از باران.نذار محلش زیاد:من

 .دارن کارمون بودن گفته نشستیم بابا و پدرجون پیش شام بعد آوردن شامو

 وبخ هتل یه آمریکا تو برید؟من میخوایید کجا عسل ماه برای نگفتید آخر خوب:بابا

 یکنمم تهیه براتون فردا که میمونه فردا فقط نشه پر هتال وقت یه تا کردم رزرو براتون

 .بگید من به برید دارید دوست دیگه جای اگه بازم

 .بدم ادامه نذاشت و حرفم وسط پرید باران......ما نه:من

 .بریم آمریکا نمیخواییم ما ولی ببخشید:باران

 برید؟ میخوایید کجا پس:پدرجون

 که یمبر میخواستیم کی ما کردم نگاه باران به بهت با.بریم شمال مامیخواییم:باران

 نمیدونم؟؟؟؟ من

 .مایلید هرطور بازم برید میتونید همیشه که شمال؟؟شمال:بابا

 آراد که اونجایی واز شمال ببرن میخوان دیگه روز چند تا دانشگاه طرف از آخه:باران

 و بابا جلوی تا بگیرم خودمو جلوی کردم سعی.شمال بریم گرفتیم تصمیم نمیتونه

 ویر به اونم کردم نگاهش عصبانیت با فقط نگم بهش نکنموچیزی کاری پدرجون

 .نیاورد خودش مبارک

 .بدرقشون برید میرن دارن نشستید؟مهمونا اینجا چرا شما:مامان

 . کنیم خدافظی مهمونا همه با تا ایستادیم در جلوی.چشم:باران

 «باران»
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 بهت خیلی جیگری:گفت گوشم کنار صدایی یه که میکردم خدافظی ستی با داشتم

 .خانومی میاد

 جیگری؟؟؟؟:من

 کردم نگاهش باعصبانیت.کرد اشاره لبم به بعد.اوهوم:پسره

 .آآآخ:پسره

 نهمیپیچو اونو داره دستی که افتاد دستش به نگاهم کردم نگاه پسره به تعجب با

 عصبانی العاده فوق گفتم دروغ نترسیدم ازش بگم.آراده دیدم و باال آوردم سرمو

 کنه رحم بهم خدا دادم حرصش حسابی تونستم تا امشب.بود

 دیگه برو میشکستم تو استخونا وگرنه پشتن مادرت و پدر که حیف جوجه ببین:آراد

 .نبینمت

 ور پسره گرفتم تصمیم منم رفت و گرفت قرض هم دیگه دوتا داشت پا دوتا پسره

 .نداشتم و آراد به کردن نگاه جرات کنم فرار و بدم قرار الگو

 .میکنه درد سرم قدر چه که آآآخ:من

 زمعزی کن استراحت برو شدی خسته حتما عزیزم؟ چرا:گفت بود نزدیکم که مادرجون

 .برو

 دیگه بریم ما نیست مساعد حالش ذره یه باران مامان:آراد

 بمونید جا همین برید چرا حاال ولی آره:مادرجون

 و مبارک دهن دادم ترجیح که کرد بهم نگاهی یه آراد.نمیگه هم بد مادرجون آراد:من

 .بریم که وقتی تا دارم نگه بسته

 نداره حرفی که بارانم میشیم خوشحال ماهم بمونید آره:مادرجون
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 .خونست هام وسیله همه کار سر برم باید فردا من مامان نه:آراد

 .میمونه ما پیش باران برو تو خوب:آدری

 .نمیبره خوابم باران بدون من نمیشه نه:آراد

 استعدادشو مطمئنم من بشه بازیگر نرفت چرا این موندم من اصال عمت جون آره

 .داره

 یستن که غریبه خونه خودشونه خونه اینجام کن ولشون خانوم میکنم درکت:پدرجون

 .اینجا بیان داشت دوست هروقت

 .کنید درک و منو شما اینکه مگه:آراد

 خداحافظی پدرجون و مادرجون از و خندید آراد.نذار بغلم زیر هندونه بسه:پدرجون

 نوم کنم؟؟؟نیاد چیکار من حاال وااااای برم من تا کنه روشن و ماشین میره گفت و کرد

 نیست اونم از کمتر واال است؟ خرخره لولو شدی؟مگه خل باران بخوره؟وااا

 کجایی؟ باران هووووووی:آدری

 فکر تو رفتم لحظه یه هیچی:من

 .هااا میشه عصبانی بدجور نذار منتظرش منتظرته آراد برو:آدری

 خدافظ دیگه برم هااااااامن نداره روانی تعادل هم تو داداش:من

 .خدافظ.اینه خاطر به داره جنابعالی اخوی که نه:آدری

 این عین شدم ماشین سوار حیاط داخل رفتم و کردم خدافظی مادرجونم و پدرجون از

 کپار رو ماشین نخوردم هم ول کوچولو یه حتی نسشتم ساکت خونه تا مظلوما بچه

 شدم آسانسور سوار و پایین پریدم سریع کرد
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 بیرون اومد آسانسور از هم آراد موقع همون گذاشتم کجا و کلید این من پس بابا ای

 که مببند و در خواستم رفتم که داخل اتاقم سمت رفتم دو با و آوردم در کفشامو سریع

 گاهن باالترو مردونه دمپایی یه به خورد چشمم که چیه ببینم بیرون آوردم سرمو چ

 میرسید زورم مگه ولی ببندم درو تا زدم زور.آراده اینکه عه....بلیزو شلوارو یه کردم

 روی به منم اتاق داخل اومد شدم زمین پخش که طوری داد هل محکم درو بهش

 هب منتظر آوردم در رو مانتوم و کردم باز مانتومو های دکمه شدم بلند و نیاوردم خودم

 عصبانیت و اخم با همچنان او ولی کنم عوض لباسمو بیرون بره تا کردم نگاه آراد

 هدیگ جا یه برم تا برداشتم لباسمو و دادم قورت زور به دهنمو آب میکرد نگام داشت

 .برم نذاشت و گرفت و بازومو کنم عوض

 کجا؟:آراد

 کن ولم:من

 دارم کار شما با حاالها حاال من شرمنده:آراد

 ادبخو نکنه خدا وااای.کشید سرم از شالمو و شالم زیر آورد دستشو.کن ولم آرااااد:من

 چیزا این از من میدونه اون میلرزه تنم هم بهش کردن فکر از بده انجام بد کارای

 باهام؟ کنه لج نکنه متنفرم

 .کن ول دستمو آراد:من

 نمیخوام:آراد

 .کنی رفتار باهام اینطوری نداری حق تو:من

 چطوربقیه میدم انجام بخواد دلم کاری هر شوهرتم من یکم هزارو بار برای:داد با آراد

 به کاری که کردم لطف بهت خیلی هم حاال تا هان؟ ندارم شوهرتم که منی و دارن حق

 .نداشتم کارت

 .نداری رو جرئتش:من
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 نه؟هاااااان؟میخوای؟ یا دارم رو جرئتش بدم نشون بهت میخوای عه:آراد

 .نبود این من منظوره من...من...من آراد:من

 دمنمیبو بدی شوهر نه؟اگه هستم بدی شوهر خیلی من.بود همین منظورت اتفاقا:آراد

 نشده دیر االنم دارم رو هایی حق چه من که میکردم حالیت باید اول شب همون

 نکرد توجهی منم زدنای صدای و گریه به مدت تموم داد هل تخت روی به منو و

 و مشد بلند جام از سختی با رفت آراد اینکه از بعد زد بیرون خونه از صبح نزدیکای

 زا ساعت نیم از بعد میکردم گریه آب زیر ساعت یک تا فقط رسوندم حموم به خودمو

 رغی به کسی که پا صدای و اومد در شدن بسته صدای موقع همون بیرون اومدم حموم

 . دارم بهش تنفر از فراتر حسی یه نیستم متنفر ازش دیگه.باشه نمیتونست آراد از

 و مافتاد پیش لحظه چند یاد دیدینش با میاد سمت این به داره دیدم بود باز اتاق در

 توجهی ولی دید هم اونموقع دید چشممو توی اشک آرادم شد جمع چشمم تو اشک

 ات بستم.بستم محکم درو و در سمت رفتم دو با شد رد ازشون ساده نکردو بهشون

 زشری اجازه اشکام به قبال عکس بر دفعه این منه حال این مسبب که کسی نبینم

 غرور هک تختی پایین و پوشیدم رو لباسام بود ندیده هیچکس تاحاال که اشکایی دادم

 ردب خوابم تا کردم گریه سرنوشتم خودمو حال به اینقدر زدم زجه شد ریخته آبروم و

 دوروبرم به نگاهی یه خوابیدم؟ زمین چرا من عه پریدم خواب از گوشیم صدای با

 ومر پتو آراده کار احتماال کردم نگاه بود روم که پتویی به شده چی اومد یادم تا کردم

 مینجوریه دره؟تلفنم ای فایده چه البته کنم قفل اتاقو در بعد به این از باشه یادم نبود

 یه درد شدت از ولی نشه قطع که بدم جواب تا شدم بلند عجله با میزد زنگ داشت

 تو اومد کرد باز درو سراسیمه آراد.نشستم تخت روی زدم بلند جیغ

 .نشست کنارم اومد ندادم جوابشو چیشده؟:آراد

 گرفت گریم و زدم جیغی درد شدت از که شم بلند چیشده؟خواستم میگم:آراد
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 داری؟ درد:آراد

 دادم تکون سرمو فقط

 دکتر بریم کن تن بیارم لباستو کن صبر:آراد

 .بیرون برو:من

 چی؟؟؟؟؟:آراد

 االن حداقل ندادی گوش گفتم بهت هرچی اونموقع بذار تنهام بیرون برو گفتم:من

 .بده گوش

 دقیقه جپن بعد بیرون رفت و شد شدبلند پشیمون بعدش انگار که بگه چیزی خواست

 وبارهد که بخورم چیزی مسکنی آشپزخونه برم شدم بلند.رفتش آخیش اومد در صدای

 دادم جواب خورد زنگ گوشیم

 بله؟:من

 السک تو؟؟چرا کجایی گاوی خیلی عوضی بیشعور نکبت مرگ و بالبله و بله:ستی

 نمیگی؟ چیزی چرا نیومدی؟باااااران؟؟؟؟هووووی

 میذاری؟ تو مگه:من

 شده؟ چیزی گرفته صدات چرا:ستی

 روی روبه شاپ کافی بیا شد تموم که کالست.میگم بهت میام:من.کردم بغض

 . فعال نیست خوب حالم بحرفم باهات نمیتونم االن من دانشگاه

 قرص آشپزخونه داخل رفتم کردم قطع رو گوشی باشم اون جواب منتظر اینکه بدون

 مش حاضر تا اتاقم رفتم نداشتم اشتها زیاد خوردم هم صبحانه لقمه چند یه خوردم

 دهزنگی بهم یواشکی کالس وسطای احتماال بود نمونده کالس شدن تموم به چیزی
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 بود آبیم مونتو برداشتم و دیدم که مانتویی اولین کردم باز درکمدو حوصله بی بود

 .انداختم سرم هم رو مشکیم شال کردم پام هم مشکیم دمپا شلوار

 یادب در روحی بی این از صورتم تا زدم کمرنگ رژلب یه فقط نداشتم آرایش ی حوصله

 روندممی خیابونا تو باسرعت.شدم ماشین سوار پایین رفتم کردم دست هم رو ساعتم

 تار رو دیدم و بود شده جمع چشمام تو که اشکام به و کردم زیاد و ضبط صدای

 دادم ریختن اجازه میکرد

 نیست جهت بی ببین

 ناامیدم من که

 رسیدم پیری به جونی اوج تو

 نیست جهت بی ببین

 قرارم بی من که

 این از بیشتر دیگه

 ندارم تحمل

 نیست جهت بی ببین

 گرفته بغضم که

 کردی چه میدونی

 خسته قلب این با

 نیست جهت بی ببین

 انتظارم چشم که

 ندارم رو کسی تو جز منکه آخه
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 ندیدم محبت بارم یه تو از من

 کشیدم چی من که ندونی شاید تو

 ندارد گفتن که غریبم اونقدر من

 نداره ومن تو عزیزم باش خوش تو

 لوغش خیلی پایین شدم شاپ کافی وارد و شدم پیاده ماشین از کردم پارک رو ماشین

 و ردمک پیدا خالی میز یه بود پایین از بهتر بازم ولی بود شلوغ اونجام باال رفتم بود

 .نشستم صندلی روی

 «ستی»

 در و کرد خم سرشو سیاوش میدادم تکون استرس از پامو مونده دیگه دقیقه پنج وای

 قراری؟ بی اینقدر چیشده؟چرا:گفت گوشم

 دمز زنگ باران به بیرون رفتم نمیشه؟وقتی تموم زودتر کالس چرا سیاوش وااای:من

 یب نگرانیمم مطمئنم و شدم نگرانش نمیداد جواب گوشیشو دیشب مهمونی بعد از

 .نیست خود

 شارژش دیشب احتماال خاموشه گوشیش میکنی؟آرادم فکری همچین چرا:سیاوش

 .شارژ به نزدتش دیگه شده تموم

 صداش بودم زده زنگ بهش چون.مطمئنم فکرنمیکنم.دوتا این دست از خدا وااای_

 یزیچ یه مطمئنم نمیکنه گریه هیچپوقت باران کرده بودگریه ومشخص بود گرفته

 .شده

 .اومدپیشم هم ارش موقع همون.بلندشدم ازجام نباشیداستادسریع باخسته

 .نمیده جواب میزنم زنگ بهش روندیدی؟هرچی باران ستایش:ارش
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 باهات میگم دیدمش.پیشش برم میخوام االن.نداد جواب زدم زنگ بهش منم نه_

 .بگیره تماس

 بیام؟ منم میخوای:ارش

 .فعال میرم خودم نه_

 .بیاسوارشومیرسونمت ستی:سیاوش

 رمب منم توبرو قرارگذاشتم دانشگاه روی روبه شاپ کافی همین نمیخوادباهاش نه_

 نیست تودلم دل که

 میای؟ بعدی کالس فقط.نشده چیزی...نگرانی؟بروانشا چراالکی عزیزم:سیاوش

 .فعال برم دیگه من نمیدونم_

 اب.  کردم باز و در باعجله رفتم شاپ کافی وبادوسمت نشدم سیاوش منتظرجواب

 یشد،م باالختم به که هایی ازپله سریع باقدمهای.نکردم پیداش گشتم دنبالش نگاهم

 .فکربود توی بدجوری.دیدمش کنارپنجره باالخره.رفتم باال

 .سالم بلندگفتم

 .دهنم توی اومد قلبم کردنه سالم وضع چه این.علیک:باران

 .میگیری چقدرمنوتحویل که توخوبی؟وای خوبم منم مرسی_

 .ندارما حوصله ستی:باران

 نمیدادی؟ جواب میزدم زنگ چیشده؟چراهرچی.صداشونگاه مشخصه_

 ستی؟:گفت شدوبابغض جمع اشک چشماش یهوتوی

 .جانم؟چیشده؟تروخدابگو_
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 فرینمن کی بنظرت.ترشدم بدبخت هستم که ازاینی نه؟حتی بدبختم خیلی من:باران

 سرنوشتم که بود چی گناهم شدم؟هان؟مگه بخت وسیاه بدبخت اینطوری که کرده

 اینه؟

 .میمیرم ازنگرانی دارم.بگوچیشده باربد جون من جون باران_

 اصال .میریختم اشک پاش پابه ومنم میریخت اشک اون.کرد تعریف برام باگریه باران

 قح اونم که درسته باشه کرده کاری همچین رحمانه اینطوربی اراد که نمیشد باورم

 ...ولی داشته

 .نمیشه باورم اصال_

 .بیاد سرم بالیی همچین فکرنمیکردم هیچوقت.نمیشه باورم منم:باران

 کرده لطف بهت خیلی مدت این توی اراد خدایی ولی.کنمااا طرفداری ازش نمیخوام_

 عصبانی دیدی وقتی توهم. نداشته کاریت میکردی تواذیتش که همه بااین که

 اریک همچین اوهم درنمیاوردی دانشگاه روتوی رفتارش تالفی و نمیزاشتی پارودمش

 .نیست که غریبه شوهرته که اراد بابا نکن اذیت اونقدر خودتو حاالهم.نمیکرد

. نیست مهم اصال اونم که کرده له زیرپاش غرورمو.که نشده چیزی اصال اره:باران

 ؟هان باشه خرکی اصالباران.باران گوربابای اصال.سرش فدای اونم که دراورد اشکمو

 .میکنن نگاهمون دارن همه زشته باران هیس_

 .بزارببینن ندیدن بدبخت بدرک:باران

 .هارفت پله بلندشدوسمت بعدازجاش

 باران؟.صبرکن باران_

 . پایین رفتم سرش پش باعجله وتخس؟منم شق دخترچراانقدکله خدااین ای

 .میکرد گریه و بود فرمون روی سرش.شدم ماشین سوار
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 هب داری توفقط نباش انصاف بی انقدرم نکن باران؟عزیزم؟خواهرگلم؟تروخداگریه_

 شن؟دنبال دخترا ی همه نمیبینی.فکرکن خوبیاش به یکمم ارادفکرمیکنی های بدی

 ایهچر مشتته توی اراد اونوقت میزنن واتیش اب خودشونوبه دارن اراد نگاه نیم واسه

 .اشکاتوندارم دیدن طاقت که میدونی دیگه نکن نمیدید؟گریه خودتون به فرصت

 طوریچ که نمیدونن ظاهرشومیبینن دخترافقط بدبخت.تحفه.دخترا همون ارزونی:باران

 من یشپ دیگه بگمادفعه ولی.نکن گریه توهم نمیکنم گریه دیگه باشه.میگیره پاچه

 .وپرتانمیگیا چرت واین وفرصت نداشتش های وخوبی عتیقه ازاین

 .سوخت که بده روجواب تلفنت حاالاون.چشم_

 شدی نگوتروخدانگران.....نشدم متوجه......بله:داد جواب کنه نگاه اینکه بدون باران

 ....کجام من نداره توربطی به......میگیره خندم

 .میکنه روترور همه نداره عصاب االن این گرفتم روازدستش گوشی

 بفرمایید_

 شما؟:اراد

 شما؟ دوستشم_

 ...کجاست ببینم زدم زنگ نیست دیدم خونه رفتم.تویی؟ارادم ستایش:اراد

 خوبه؟...حالش:گفت موندوبعداروم ساکت چندثانیه

 .نمیشه شمابهترازاین لطف به_

 .نکنه لج باهام که بودم گفته بهش.بود تقصیرخودش ستایش:اراد

 لج دیگه باهم که فرصتید دنبال همش کنارنیومدیدو باهم هنوز هردوتون_

 گرانشن فکرنمیکنم هرچندکه هست بهش حواسم نباش باران نگران بیخیال...کنیدو

 .باشی
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 .کردم روقطع بعدتلفن

 میگفت؟ چی:باران

 .پشیمونه ازکارش میکنم حس ولی هیچی_

 ...که وقتی توسرش بخوره پشیمونی:باران

 .خبرانیستااا ازاین همیشه.کنیم نام ثبت شمال برای بیابریم عشقم خی بی_

 .میام االن برومنم.اوکی:بارا

 ارادباشه یتاوقت.کنارسیاایستاده کنه کاشی بازاین عه.دیدمش باالخره.سیاگشتم دنبال

 البته . دارنااا صاحاب که نمیفهمه اوووف.سیاوش به میچسبه ارادنباشه اون به میچسبه

 سیاکنار.کنه منوجمع نیش باشه بایدیکی االن.ها میشه دار صاحاب بزودی سیاوشم

 .ایستادم

 اومدی؟ عه:سیا

 .توراهم هنوز نه:گفتم اروم

 .میزدم حرف باهاتون داشتم اقاسیاوش:کاشی

 بایدبگم که ازدواج بحث اگه.نداره شماباپسراتمومی چراصحبتای نمیدونم من_

 .بدن ادامه ندارومیخواددرسشو قصدازدواج ایشون

 یه.کردوبعدرفت نگاهم باحرص هم کاشی.میخندید واروم بودپایین سیاسرشوانداخته

 رس توی زدم محکم یکی مانیست به حواسش کسی تادیدم کردم وذرم دورو به نگاه

 .سیا

 چرامیزنی؟ عه:سیاوش

 .نزنی دخترحرف بااین هی تاتوباشی_
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 .زد حرف اون که نزدم حرف من:سیاوش

 .ندادی گوش حرفاش به اصال توهم_

 نکنم؟ گوش حرفاش به دیگه یعنی:سیاوش

 .نبایدکنی نگاهشم حتی اره_

 .حسودیا کن قبول ولی چشم:سیاوش

 .نخیرم_

 .دارم دوست حسودیتم من ولی:سیاوش

 .پایین انداختم کشیدموسرمو خجالت

 شده؟ فرنگی گوجه که ماگفتی اباجی به چی سیاوش اوی:باران

 .شد رب خودش اون که نگفتم چیزی من:سیاوش

 هست؟تبرکه؟ چی حاال:باران

 چی؟:سیاوش

 ؟...یا چین یاچین تبرکه ربش که میپرسم دارم.شد رب نگفتی مگه:باران

 گوری کدوم ساعت نیشتونوسه ببندید شمادوتاهم کوفت_

 ادبه؟ چراانقدربی ستی گفتی اگه سیاوش نچ نچ نچ:باران

 گشته؟ باتو چون:سیاوش

 .سیا کردی ضایعش چقدقشنگ فدات_

 .است چیزدیگه یه برای بودولی خوب میشدکه من مثل.نخیر:باران

 چی؟:سیاوش
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 .ودب گیرکرده دستشویی توی ستی میکرده تقسیم ادب خداداشته که موقعی:باران

 .اناپید سرش اون بدم نشونت ادبی تایه وایستا داری جرات باران نمکدونا هه هه هه_

 .دنبالش منم بعدفرارکرد.دادم عقلموازدست مگه نه:باران

 باران سمت میومد داشت که کیانی خوردبه گیرکردومحکم پاش باران یکدفعه

 .مماخم اخ:باران

 مماخت؟:کیانی

 .دماغ منظورش_

 .خندید من مثل هم کیانی

 تو؟ بازم:باران

 بازی دنبال بادوستم ها بچه این عین وداشتم روندیدم جلوم که شرمنده:کیانی

 .ها شرمنده بازم.میکردم

 وهمر چشماتون کنیددرضمن جمع بعدحواستونو به ازاین فقط. میکنم خواهش:باران

 نیست کودکاینجمهد بگیدکه دوستتونم به چیزدیگه ویه.جلوتونوببینید بازکنیدتا خوب

 .فعال

 .دارم کجا؟کارت.ها داره رویی عجب:کیانی

 همینجابگیدوگرنه که واجبه کارتون اگه ندارم کارتون من ولی کارتون نه کارت:باران

 دردسردرست برام کم تااالنم بشه درست ای دردسرتازه ندارم دوست.هیچی که

 .نکردید

 .اونجابشینیم بریم فقط باشه:کیانی

 . فعال نام ثبت برای بریم تاباهم میمونم منتظرت من باران_
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 ««باران»»

 .نشستم بافاصله

 بری؟ میخوای شمال:کیانی

 کردم نگاش چب چب

 برید؟ میخواید شمال.رفت یادم اهان:کیانی

 .روبگید حرفتون زودتر لطفا نیست شمامربوط هرچندبه بله_

 ...من خب...خب:کیانی

 کاردارم تربگیداخه سریع چی؟لطفا شما_

 .بشی دوست بامن میخوام من:کیانی

 نگاه بهش باتعجب داشتم همینجوری.نزدیکتر واومد رودادبیرون بعدنفسش

 (رخ مغز همون)روخوردم؟ مغزکیانی بشم؟مگه دوست بااین گفت؟من چی این.میکردم

 خانوم؟باران؟الووو باران:کیانی

 پیشنهاددوستی من به حقی چه شمابه.منومیگید اسم باشه اخرتون ی دفعه_

 میدید؟هااان؟

 .بدم شماروازدست نمیخوام من:کیانی

 دارا باال سرمواوردم.میوفتاد صورتم روی شدکه افتابی ایستادومانع نفرجلوم یه

 .نیارن سرهم بالیی امیدوارم فقط.گفتم دروغ نترسیدم بگم.رودیدم

 می خودش منودنبال.کرد بلندم منوگرفت کردوبعددست نگاهش باعصبانیت ارادفقط

 دستموازدستش زور باکلی دورشدیم که ازکیانی.دیگه گیراورده مظلوم کشوند

 .دراوردم
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 .میزنید دست من به که باشه باراخرتون_

 دمز پوزخند یه.بزنم روبهش حرفی همچین نداشت توقع.کرد نگاه من به ارادباتعجب

 .اومدپیشم ستی.ردشدم ازکنارش محکم وباقدمای بهش

 خالیت؟ جای به شده خیره اینجوری گفتی بدبخت این به چی اوی:ستی

 .نگید مجردا به گفتن.توچه به_

 .کنیم نام ثبت بدوبیابریم بروگمشوکثافت:ستی

 شدم که وارداتاقم.کردم حرکت خونه سمت کردمو خداحافظی ازستی نام بعدازثبت

 مدت این توی.دادم غذاسفارش رستوران زدم زنگ.کرده مرتبش حتمااراد مرتبه دیدم

 .کنم غذادرست بخوام که نبودیم هم خونه اصال البته.نکردم اشپزی بارم یه

 غذا های ظرف داخل اومد اراد.دروبازکردم ورفتم کردم روخاموش لپتابم زنگ، باصدای

 ازبچگی.کنیم شروع تابیادباهم منتظرشدم.اشپزخونه بردم گرفتمو ازدستش رو

 .میومد بدم خوردن ازتنهایی

 کنم نگاه بهش اینکه بدون.نشست روم کرداومدروبه عوض روکه لباساش

 .رفتم اتاقم داخل انداختمو اشغال سطل بعدظرفشوداخل غذاموخوردم

 اخه ایکنارمی بهتر کیانی پسره این با تو اینکه مثل:ارادگفت که دروببندم خواستم

 باردیگه یه بگوکه بهش من ازقول.کنه روگوش تو شایدحرف داره دوست نیست

 ابروم کاراش بااین نمیخوام.میدونه خودش.بزنه مزخرف وحرفای ببینمش کنارتو

 .غیرته چقدربی شوهرش بگن میدونن که واونایی روببره

 .دروبستم روبدم جوابش اینکه بدون

 ««ستی»»
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 نگز گوشیم.بریما روزبعدش سه قراربود خیرسرشون.گذشت هفته یه باالخره اخیش

 .دادم جواب سریع خورد

 بلــــه؟_

 بگی لهب اینجوری سیاوشم به گفتن؟بخوای بله وضع چه این.نعلــــه سرتاپات:باران

 .رودستت میمونه کرمیشه که

 .بله میگم باعشق نمیگم اینطوری اون به نترس.بیشعور_

 متواون متاسفانه بودکه حیاحالیشون حداقل قدیم دخترای دخترم نچ نچ نچ:باران

 .کوچتونیم جلوی حرفابدوبیاپایین این حاالبیخیال.نیست حالیت

 ارادگفتی؟ ایناروجلوی ی توهمه!هیییییییی_

 .میرسونه سالم ستی اره،سیاوش:باران

 اسهو دیگه؟ابرو هست سیاوشم گفتی غیرمستقیم االن بیارن روبرام خبرمرگت وای_

 .نمیزاری ادم ی

 .بدوبیاجلودرتونیم بعدخندیدوگفت اوهوم:باران

 روبازکردم درعقب.بیرون رفتم سریع وبابا بامامان بعدازخداحافظی گمشواومدم_

 .کردم بلندسالم وباصدای

 راست حاال.کرمیشم که بگی بله من به اینجوری بخوای.ها نمیگه پربیراهم باران:سیا

 میگی؟ بله بهم باعشق موقع اون گفتی بود

 بودی؟ گذاشته روبلندگو کنم خفت بادستام الهی باران:گفتم باجیغ

 وشگ تا میزنم،دو توحرف با من فهمید وقتی سیاوش دیدم اخه اره:گفت باخنده باران

 که منم.میگی توچی بشنوه میخواست و بود گرفته قرض هم دیگه دوتای داشت

 .باشه روبلندگوتاراحت گذاشتم دلرحم
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 .وارادخندیدیم بعدمنوباران

 .جان باران ممنونم.لونره اینجوری ولی اسیدبخوره ادم یعنی:سیا

 .جان سیاوش میکنم خواهش:باران

 مهه وقتی.بیان هم نیومدن که تااونایی ایستادومنتظرشدیم دانشگاه در ارادجلوی

 .کرد وحرکت گرفت ازاستادا روازیکی ارادادرس.کردیم حرکت اومدن

 !پیس پیس:گفتم باران روبه اروم

 گسیم بازه؟فکرکنم پنجره سیاوش:سیاگفت روبه دفعه این.گفتم نشددوباره متوجه

 .میکنه ویز ویز هی اومده چیزی

 ببندم؟ میخوای:سیا

 .درومد جیغش که گرفتم روبیشگون باران بعدپای.بزاربازباشه نه_

 اهماون.زدیم ژاپنی لبخند یه براشون که کردن نگامون باتعجب برگشتن ارادوسیا

 بشن بیخیالمون دادن ترجیح داریم کم تخته مایه فهمیدن فکرکنم

 .کبودمیشه پام االن روبیارن خبرمرگت:گفت اروم باران

 چیزی مگسی نمیدونم بعدمیگه میکنم پیس پیس هی دیگه تقصیرخودته گمشو_

 .اومده

 ارحاالچیک ،نگوتوبودی اشنابود ویزش ویز چقدرصدای میگم:وگفت زدزیرخنده باران

 داشتی؟

 چقدربیشعوری؟ گفتم تاحاالبهت_

 . فکرکنم اره:باران
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 یخواستهم سیا که گفتی راست میگم.نکنااا ضایع چیزمیگم یه ببین.تو زبون ازدست_

 منوبشنوه؟ حرفای

 تیس.بازشد شنیدنیشش وقتی توبود گفتن بله بحث که موقع اون تازه اره:باران

 داره دوست سیاوش

 نداشته هم اگه.داره تورودوست ارادهم میگه احساسم.کردم احساس خودمم اره_

 .نیست میل بی بهت نسبت باشه

 ؟داره دوستم فکرکردی که چیشد حاال.کردی حس مورداشتباه تواین دیگه نه:باران

 مقد یک حتی کیانی نمیزاره هواتوداره همش مشخصه کامال.نزدم حدس اشتباه نه_

 .دیگه چیزای وخیلی میشه غیرتی وروت بشه نزدیک بهت

 مه هرکسی داره مسئولیت حس من به نسبت فقط اون.میکنی اشتباه دیدی:باران

 غیرت بی زنش به نسبت خودش قول به. میکرد رفتار اینطوری بودباهاش من جای

 حاالبیخال. داره غیرت روش ولی باشه نداشته هم ای عالقه بهش اگه حتی نیست

 .شده اویزون ازپنجره میمون عین ونگاه ارش.اراد

 .نشده زمین تاپخش بگیر هاروازش برومیوه میمون به صدرحمت_

 .هاروبگیره شدتامیوه اویزون ازپنجره ارش دادومثل روپایین شیشه

 .دادنه میوه وضع چه این نمیدونم من وقت یه نیوفته دار اونونگه ستایش:اراد

 .سفرمیکنیاااا کاراتوی ازاین توهم بگم نکن کاری یه اوووی:سیاوش

 خدایی او.میکنه فرق پسرم من درضمن نگفتی که ممنونم ازت واقعا من یعنی:اراد

 .میشن تیکه چهل استخوناش بیوفته نکرده

 هاگ که درمیارن هایی خربازی یه باهمن وقتی وارش باربد اینو خوبه اینکه بابا اراد_

 .دنیابودن اون االن نبود مادراشون دعاهای
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 میگفتید؟ سرم پشت داشتید چی:گفت و پایین اومد باران

 .پایین بیای پنجره ااون سالم دعامیکردیم برات داشتیم_

 .بخوره تاسیاوشم جلو هاروبده میوه ستی.میگی راست توکه اره_

 .میشم دیوونه هاشون لجبازی این ازدست اخرمن قهربود اراد با هنوز

 ندم؟ اراد به یعنی_

 .نمیتونه میکنه رانندگی داره نه االن:وگفت رفت بهم غره چشم یه باران

 .عزیزم میتونم نباش نگران:اراد

 .رفت بش غره چشم یه باران

 .وخیار پرتقال همه اینکه_

 ازهمونم دارم دوست چی من میدونست بشن فداش دختراش دوست الهی:باران

 . گذاشته

 .بازیادربیارید لوس ازاین همش که شمادوتام:وگفتم تودهنش فروکردم پرتغال یه

 ببینی؟ نداری هان؟چشم:باران

 لباسای اون نمیدونم من نمیره رویادم تولدش روز هنوز.دراد تاچشت دارم خوبم نه_

 مادراتون بیچاره.بودی اورده روازکجا استکانیی عینک اون و روستایی گلدار

 .خوردن چقدرحرص

 موقع اون برای البته.میادبرام خاستگار که زمانی مخصوص لباس اون خوب عزیزم_

 .حاضرشم من تا میشینه سینه به دست همونجور میادتواتاقم مامان االنا.بود ها

 مردونه؟ جورابای میپوشیدی؟بااون اونو خاستگارا توجلوی یعنی_

 .دیگه میدادم فراریشون جورایی یه باید دیگه اره:باران
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 کردی؟ رد جوری چه بود همسایتون که خاستگارتو اون راستی_

 لهب همین بایدبه که بودن گفته ومامان بابا.نگو دیگه اونو وای: خندیدوگفت باران

 همین واسه دیگه بودم نگر اینده که منم بود خوب چیزش همه نیست اخه.روبگی

 .کردم ردش

 خونه.بودن که نبودن خوب خانوادش.داشت که نداشت پول بیچاره بود چش وامگه_

 ...که نداشت قیافه.  داشت که نداشت وماشینم

 .نداشت قیافه دیگه نه:باران

 .جذابی اون به شدی؟پسر واخل_

 قدران باباش ننه وقتی خنگه خوب.بودن زشت چقدر روندیدی باباش مامان مگه:باران

 چلک باباشم تازه بود شده این زیبایی عمل با طرف.نمیشه قشنگ پسره که زشتن

 .بود

 اخـــــه؟ داره باباش به ربطی چه_

 میشه کچل دراینده هم پسره باشه کچل باباش وقتی.میگم االن نزن جیغ:باران

 ونوه وشوهروبچه پدرشوهر من اقا.میشه کچل بره،اونم اون به بچم دوباره بعداگکه

 .دیگه نخندید هی شماهم کوفت.نمخوام کچل ونتیجه

 روچی دکتربود که پسره اون هیچی که این حاال.بخوره حرص ازدستت داره حق خاله_

 میگی؟

 بود؟ بامن حق دیدی اونجابودی اونشب خودت توکه خوب:گفت مظلوم باران

 حاال او.بدبخت اون به برسه چه کرشدیم ازصدات بودیم توپذیرایی که ما اونشب_

 قدرارومچ بلندتربگو میگفتی بدبخت به هی نداشتی توکه داشت شنوایی مشکل یکم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

267 

 

 مامانش به اومد گرفت درد اخرگلو بدبخت...و ندارم صداتونو دارما تصویر و میگی

 .رفت در خالصه...نداریمو تفاهم ماباهم اینکه مثل مامان:گفت

 هول بودم نزده حرف نزدیک انقدر شنوا کم ادم بایه ازنزدیک تاحاال من خوب:باران

 مه بیشتری تفاهم اینجوری باشم خودش مثل باید منم میکردم فکر. بودم شده

 .نداریم تفاهم ماباهم اخرچراگفت توسر خاک نمیدونم.  داشتیم

 زد دبع برگشتیا وسالمت صحیح خاستگاری شب اوردی توشانس اراد پس واای:سیا

 بودن ساکت واراد باران فقط.خندیدیم منم زیرخنده

 .زیادکنه رو ضبط اون یکی اینا خاستگاری بیخیال بسه بسه:باران

 . رقصیدن به کردیم شروع رقاص که ومنوبارانم وزیادکرد ضبط اراد

 ««اراد»»

 همب وچل دادمودوتاخل تکون تاسف نشونه سرموبه.کردم نگاه بهشون ایینه ازتوی

 .کنه بخیر ماروبااینا وعاقبت اخر خدا افتادن

 .کردم روکم ضبط صدای.شد اویزون ازشیشه باران دوباره

 . میوفتی اخر تو بیا باران_

 تویاز ازگاهی هر فقط نگفتم چیزی بهش دیگه بودیم سنگین باهم چون.نداد جوابمو

 .روزیدکرد سیاضبط.کردم نگاهش ایینه

 .نمیوفته نباش نگران:سیا

 .نیستم نگران_

 .نگرانشی که مشخصه کامال:سیا
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 خانوادش جلوی ومن بیوفته براش اتفاقی نکرده خدایی میترم فقط نیستم نه_

 .بشم شرمنده

 .عرعر که منم:سیا

 ادهپی سریع وباران ستی.رسیدیم محلی رستوران یه به راه وسطای. نگفتم چیزی

 .شدن

 اراد؟:سیا

 هوم؟_

 برن؟ مامانشون به هامون بچه میشه بنظرت:سیا

 نداری؟ خوبه؟تب هامون؟؟حالت بچه_

 دارم دوست.برن مامانشون به هام بچه دارم دوست خیلی.میگم جدی مسخره اره:سیا

 توچی؟.باشند داشتنی دوست ستایش مثل

 اچر داری دوستش خاستگاریش؟اگه بری میخوای توکی راستی.ندارم خاصی نظر_

 میکنی؟ دست دست انقدر

 .خاستگاریش بعدبرم داره دوستم اونم که بشم مطمئن میخوام:سیا

 به دست تو از زودتر ای دیگه تاکس شو کار به دست زودتر داره تورودوست اونم_

 .کارنشده

 .باشه داشته نظر بهش بخواد روکه کسی میکشم.کرده غلط:سیا

 .گرسنمه که شو بدوپیاده.بشی غیرتی نمیخواد خوب خیله_

 تهس این میدونستم اگه.شده خیره باران به کیانی دیدم شدیم که رستوران داخل

 .بیاد باران میزاشتم عمرا
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 .هبش خیره بهش کیانی مثل یکی که نازمیخنده انقدبا چرا دختر این نمیدونم من

 .گیردادی بدبخت این به گرفت ازکیانی حرصت باز اراد:وجدان

 نگاه باران به نتونه تادیگه نشستم کیانی روی وروبه شدم وجدانم بیخیال

 .بهتر چه.بیرون رفت بلندش کردو نگاهم باعصبانیت.کنه

 فتهر شالش.باران خوردبه چشمم.بریم که بلندشدیم ناهارمونروخوردیم بعدازاینکه

 فتمر دستمال گرفتن بهونه به کردمو اخم ناخداگاه.میشد دیده موهاش ونصف بودعقب

 .میخندید و بود نشسته ازدخترا چندتا پیش.سمتشون

 بردارم؟ دستمال میتونم_

 الح ودرهمون شدم خم باران کنار.بفرماییدبردارید بله:بانازگفت نصرتی نسرین

 ؟کنم درستش یاخودم میکنی درستش خودت.میوفته داره شالت:گفتم درگوشش

 .ممنون گفتم وبرداشتمو بعددستمال

 ترودرس شالش سریع.کردم اشاره شالش به باچشم که میکرد نگاهم باتعجب باران

 .کرد اونور رو روش کردو

 نشون رو وستی باران خانومه اون وبه کردم حساب روهم وسیا ستی ناهار پول

 بچه پیش بیرون باسیارفتیم بعدش.شده حساب ازقبل بگه بهشون که دادموگفتم

 .ارش توسر زدم یکی.ها

 .نگفتم دخترم دوست به اگه بشکنه دستت الهی:ارش

 زوناوی ازشیشه میمون عین نمیکشی توخجالت.دخترات بادوست توهم بابا گمشو_

 میشی؟

 بکشم؟ خجالت چی برای نه:ارش

 .بده نشن همه خودشوبه هویت ادم زشته_
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 .میمونی خود اهای:ارش

 .کردیا اعتراف خودت میمونی؟ببین گفتن کی من عه_

 داشتن.بیرون بعداومدن دقیقه5 هم وستی باران.شدیم سوارماشین رفتیم بعدش

 شم دهپیا خواستم.شد راهش وسد ایستاد باران جلوی کیانی که میومدن ماشین سمت

 .نذاشت سیا که کنم روشن فوکولی جوجه این با تکلیفمو تا

 پس نیست راضی او با کردن ازصحبت بارانم.رونداره ارزشش کن ارادولش:سیا

 .بیخیال

 کنم روشن روباش تکلیفم میخوام ققط نیستم نگران_

 .گیرنده بدبخت این به هم هی.اومدن وباران ستی نگو هیچی دیگه.کن ولش:سیا

 رانبا ولی بخوابه میخواست هی سیا مسیر توی.کردم حرکت باسرعت شدن سوارکه

 .شد خواب بیخیال سیا اخرشم. .بخوابه که نمیزاشتن مختلف های باروش وستی

 .رسیدیم بعدازچندساعت باالخره.میکنم شک باشه سالشون21 اینکه به گاهی

 .بود نزدیک دریا به بازم ولی نبود دریا کنار ویال

 کجان؟ بقیه پس:سامان

 .رسیدیم مازودترازبقیه نسیدن هنوز_

 .گازبرنمیداشتی پاتوازروی توکه مخصوصا اره:سامان

 روبازکنید؟ درصندوق میشه تهرانی اقای:ستی

 .بفرمایید:دروبازکردموگفتم

 .نتونست که برداره روهم باران برای خواست خودشوبرداشت چمدون ستی

 .کرد بلندش ریختی؟نمیشه این توی چی باران:ستی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

271 

 

 .بیااینورببینم.هااا بدی انجام برام کاررفتی غرمیزنی؟یه چقدر وای:باران

 .تکون ذره ازیک دریغ روکشیدولی چمدون ی دسته

 نتونستی؟ خودتم دیدی:ستی

 .نشکنه تاغرورت نتونم منم که کردم کاری یه خاطرتو به من:باران

 نباشی من نگران تو تا میرم من.فکرمنی چقدربه جدیدا.میگی راست توکه:ستی

 .روبلندکنی چمدونت راحت باخیال

 .برو.عزیزم فکرتم به همیشه من:باران

 .پیشکش بقیه نباش من اذیت فکر توبه:ستی

 ایهب جداکردمو ازچمدون دستشو.نتونست کردولی سعی دوباره باران.داخل رفت ستی

 و مداشت بر رو چمدونش روبستمو درصندوق.پایین وگذاشتم روگرفتم چمدون حرکت

 .داخل بردم

 .میبرم خودم بدیدمن:باران

... 

 ...من روبدید چمدونم میگم باشمام:باران

 ازبس شدم خسته دیگه کن بس:بلندگفتم وباصدای روزمین گذاشتم رومحکم چمدون

 .دونفرم انگارمن بستی فعالتوجمع منو وهی رفتارکردی اینجوری هفته این توی

 .میشنوه کسی وقت یه هیس:وگفت گذاشت اش بینی روروی اشارش انگشت باران

 رهمسخ این کن تموم فقط.درک به هم فهمیدن.بیرونن همه باشی تونمیخوادنگران_

 .بازیارو

 ...تو وقتی نیست بازی مسخره این:باران
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 .نداد ادامه

 تومسلمون فهمی؟مگه می!زنــــم.توزنمی بفهمی چی؟چرانمیخوای من وقتی_

 رو زنش به شدن نزدیک مردحق یه که گفته خدااعتقادنداری؟خداکی به نیستی؟مگه

 نمیخواستم میزنی؟منم مخالف ساز میکنی؟چراهمش لجبازی هااان؟چراهمش نداره؟

 اوج وت من.کردی منوعصبانی کارات و باحرفات تو ولی بیوفته اتفاقی همچین شب اون

 ...هک بابت ازاین فقط پشیمونیم داشتمو نیاز تو توسط شدن اروم به عصبانیت

 بدون کردمو پاک روازصورتش باران اشکای ندادمو حرفموادامه سالن در شدن باز با

 .بیرون رفتم داخل میومدن داشتن تازه که بقیه به توجه

 ««باران»»

. کردم مرور ذهنم روتوی حرفاش و میکردم نگاه خالیش جای به بابهت همینجوری

 دمبو گفته خودم پیش مدت این توی خودمم که حرفایی.داشت حقیقت بوی حرفاش

 ولی اومد بدم هام خودخواهی ازخودمو لحظه یه.میکردم بیرون ازذهنم بالجبازی ولی

 .کارومیکرد اون نباید او. منو کنه بایددرک ارادم

 کنی؟ اونودرک توچی؟تونباید:وجدان

 .ندارم روببندعصاب مبارکت دهن اون دودقیقه عزیزم وجدان_

 بهت غرورش همه بااون اراد.نداری توعصاب میشه ازحقیقت حرف هرموقع: وجدان

 .کن تولجبازی حاالباز پشیمونه که گفت

 پرحرفی؟ انقدر توچرا نمیدونم من.قدیم وجدانای وجدانم بروبابا_

 .شدم عزیزم باوجدان بحث بیخیال شونم به دستی باخوردن

 کردی؟بازاراد گریه هیـــــی.نمیدی جواب میزنم صدات تو؟هرچی کجایی:ستی

 گفته؟ بهت چیزی
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 کسی وقت یه نکن اراد اراد هی توهم بودم فکر توی.کجابود گریه بروبابا. نه_

 هاتوکجاگذاشتی؟ وسیله.میشنوه

 بقهط گذاشتم نمیفهمم وسرخیشون چشات رنگ ازتغیر اصال که نگومنم باشه:ستی

 .سوم اتاق باال

 لخ گیرچه که من حیف.این کشی منت بایدبره یکی حاال.هوووف.رفت بعدباناراحتی

 .افتادم وچالیی

 باال؟ ببرم اینوچطوری حاال.هارفتم پله سمت روکشیدمو چمدونم ی دسته

 اون هخوب حاال.دیگه میبردی تاباال حداقل اوردی اینجا تا که تو بشی چی نگم الهی اراد

 .میکردمااا ناز براش موقع

 وقشف ومیبرم کشم می بیخیال.تکون ذره ازیک دریغ کنم تابلندش دستشوگرفتم

 . دیگه میشه خراب چرخاش

 ودلموت شد کم چمدون وزن دیدم یکدفعه که بودم باالرفته باچمدون بازور رو چندتاپله

 .کیانی اینکه عه.عقب برگشتم.رفتم اراد ی صدقه قربون

 لو ولی کنه تاولش روکشیدم چمدون.اراد رفتم برات که هایی صدقه قربون اون حیف

 .نکرد

 .کنم بزارکمکت:کیانی

 .میتونم خودم ممنون.نیست کمکتون به نشیدنیازی پسرخاله_

 .میشم همسرت نمیشم پسرخاله باشه:کیانی

 .کردم گردنگاهش باچشمای

 .بسته پشتم هفت برای که کردم غلطی یه عمرم بارتوی یه من_
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 .شنید رو اولش قسمت ولی گفتم اینواروم

 بارچی؟ یه:کیانی

 .خودش کشیدسمت کیانی دوباره.خودم سمت بعدکشیدم.ولکنید هیچی_

 قل ها وازپله ردشد هردوتامون اخرازدست که روکشیدیم هاچمدون پله انقدروسط

 .خوردوافتادپایین

 .اه.چیکارمیکنید ببینید_

 زبا درسالن موقع همون.کردم صاف بود شده ور یه روکه چمدونم.پایین هااومدم ازپله

 .اومدتو واراد شد

 سالمی؟ باران:سیا

 خبراینجا؟ چه:اراد

 .نیوفتادم منکه افتاده چمدونم سیاوش.خبرسالمتی_

 .بشه اینطوری نمیخواستم من شرمنده:کیانی

 من هب کنید بعدلطف به ازاین:گفتم بشنوه خودش فقط که بعدطوری میکنم خواهش_

 .نکنید کمک

 .شنیدند بودن اطرافمون که چندنفری اینکه مثل

 ارید؟طلبک شماازشون تونوقت کنن کمکتون خواستن می جون باران وا:ساراسلیمانی

 چرا؟ گفتی اگه حاال.عمرکرد سال152پدربزرگم، پدربزرگ پدربزرگ ساراجون_

 طلبکاربود؟ ازمردم چون:سارا
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 هوقتاخوب بعضی.نمیکرد دخالت نبود مربوط بهش که کارهایی توی چون عزیزم نه_

 خها کنی کشی زودترخود خودت فکرکنم که تو ی واسه البته.بگیریم درس ازبقیه

 .رونداری پرازچروکت صورت دیدن طاقت فکرنکنم میدونی

 دورمون که هایی بچه به.رفت اومدو برام چشم پشت یه ساراهم.خنده زیر زدن همه

 ادیدنوب بازکردم روتانصفه درچمدونم.بهتر.روندیدم کیانی.کردم نگاه بودن شده جمع

 .نه وای:گفتم و سرم روی دستموگذاشتم.شد جمع چشام توی اشک چمدون داخل

 چیشده؟ باران:ستی

 بده؟ حالت:سیا

 چیشده؟ جون باران:نسرین

 ستی؟_

 جانم؟:ستی

 ستی_

 بله؟:ستی

 ستی؟_

 .دیگه بنال:ستی

 .شکست_

 چی؟:ستی

 .باربد کادوی_

 بود؟ اورده ازامریکابرات که همونی:ستی
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 وسط.میکردم گردنگاهم باچشمای.ارادخورد به نگاهم لحظه یه.زیرگریه بعدزدم.اره_

 .گرفت خندم گریه

 .یخندهیام میکنه گریه داره نیست معلوم.شده خل دختر خوبی؟یاابولفضل باران:ستی

 .هردو_

 .وااا:نسرین

 .واال_

 میکنی؟ گریه این ی واسه توداری:بلندگفت ارادباصدای

 .بنداومد گریم لحظه یه

 .نزنااا داد سرمن_

 .اره کردموگفتم گریه بعددوباره

 برات داره؟خودم گریه اینم اخه:روزدوگفت دخترکشش لبخندهای ازاون دونه ارادیه

 .میگیریم همون عین

 .میکردند نگاه منواراد به باتعجب هاهمه بچه

 .بود گرفته برام ازامریکا اون نمیشه االن؟بعدشم میکنی مسخرم_

 .نکن گریه دیگه حاال.ازامریکامیگیرم برات منم خوب.چیه خدامسخره به نه:اراد

 میگی؟ راست:کردموگفتم نگاهش باشک کردمو چشاموریز

 .باشه دفعم دومین این که گفتم دروغ بت کی من اخه. اره:اراد

 کرد حلقه دستشودورکمرم ارادم.بغلش پریدم کشیدمو ازخوشحالی جیغ یه

 .کرد بعددوتاسرفه
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 وجهیهومت.کرد اشاره بقیه به باچشم.دادم تکون چیه معنی سرموبه کردمو نگاه بهش

 هک کرد گیر کجا به پام نمیدونم.بیرون اومدم ازبغلش شدموسریع موقعیتمون ی

 موانداخت سرموپایین وازخجالت زدم ژاپنی ازنوع لبخند ویه بلندشدم سریع.افتادم

 . ازاتاقا یکی داخل رفتم

 وبادیدن روزدم کلیدبرق.نداشت هم ای پنجره بودهیچ تاریک تاریک اتاق داخل

 وبارهد.زد جیغ هم اسکلت.زدم بنفش جیغ نبود قدمم یک بامن فاصلش که اسکلتی

 اراد صدای تازه.دردگرفت تاگلومون زدیم انقدرجیغ.زد جیغ هم اسکلت.زدم جیغ من

 که ردمک نگاه اسکلت به باترس.میزدم وصدام درمیزدن هی که روشنیدم وبقیه وستی

 شناا صدای یه باشنیدن.بستم چشامو باترس.گذاشت سرش روی و باال وبرد دستش

 .چشاموبازکردم تویی؟ عه:گفت که

 عصبانی بود،هم دراورده بودازسرش سراسکلت شبیه روکه کالهی که ارش بادیدن

 زدم محکم گرفتمو روازدستش کاله اومدم خودم به.بودم کرده تعجب هم بودم شده

 .سرش توی

 چرامیزنی؟ ای:ارش

 .دنبالش بعدافتادم.بخوری بایدبیشترازاین که باش اماده_

 .اونجا؟ خبره چه باران؟دروبازکن:اراد

 .بمیره قراره االن نفردیگه امایه خوبم من نترسید_

 .ببینم میگی؟بیادروبازکن چی:اراد

 .بیخیال هیچی_

 رد سمت رفت دنبالش منم میرفت اونور ازاینوربه هی.دویدم دنبالش اتاق دورتادور

 کرد روپرت کاله کردمو استفاده ازفرصت دربازنشدمنم ولی کشید روگرفت دستگیره

 .سمتش
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 لوترج. کیه نمیدیدم ولی روشنیدم اخش صدای دیگه یکی خوردبه وکاله دربازشد یهو

 روی هاازخنده بچه. میکنه منونگاه داره باحرص داشته ارادسرشونگه دیدم رفتم که

 .میرفتند موزون وحرکات بودن ولوشده زمین

 هب گور ارش اون به تو؟میخواستم خوردبه ببخشید اخ:وگفتم کردم مظلوم قیافمو

 .بزنم گوری

 شدیمو اخرخسته که کردیم هم دنبال انقدر.دنبالش رفتم روبرداشتم کاله دوباره

 استفاده ازفرصت بودمنم پایین سرش ارش.ولوشدیم گوشه یه هرکدوممون

 .خوردتوسرش قشنگ دفعه این سمتش کردم روپرت کردموکاله

 میشن؟ پدر بی هام بچه نمیگی امازونی نکبت:ارش

 داربشی؟ بچه بخوای که گرفتی زن توکی گمشو_

 .پیش چندوقت همین نمیدونستی مگه: گفت جدی ی باقیافه ارش

 دیگه نکردی؟برو منودعوت عروسیت نمیکشی خجالت بیشعوری خیلی_

 چیه؟ حاالاسمش.نبینمت

 .منیژست بکشم؟اسمش چراخجالت نه:ارش

 .بهش دادونخورد خالی جای.سمتش کردم وپرت رودراوردم پام توی دمپایی

 نه؟ نمیشی توادم_

 .نمیشن ادم هاکه فرشته:ارش

 .بیشترنیستی ازراعیل یه حاالخوبه فرشته میگه همچین_

 .انقدرخندیدیم دردگرفت شیددلم ساکت تروخدا اای...واا:ستی

 .خاطرتوعجقم به فقط:ارش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

279 

 

 طرفه؟ کدوم دستشویی عق_

 .بعدخندید عزیزم اونوره:ستی

 ختم مجلس یه االن خدایی:کردموگفتم نگاه ولوبودن طرف یه هرکدوم هاکه بچه به

 میریختید؟ ازناراحتی اشک قطره یه اصال میرفتین

 .دادن تکون نه معنای به سرشونو همه

 بخندید؟ بلدید فقط.مشخصه_

 .دادن تکون اره معنای به سرشونو همه دوباره

 .بده خداشفاتون اجرامیکنن دارن ناشنوایان ندارید؟اخبار شمازبون احیانا_

 چمدون.درهستش ریه کنا باالدیدم کو؟رفتم چمدونم پس عه.چمدونم سمت رفتم

 تادیدمش داشتم برش زمین ازروی.شدم اراد مارک دستمال متوجه برداشتم روکه

 . بدم بهش

 عوض ومشکیم ای گلبه شال با ای گلبه ومانتو مشکی دمپای روباشلوار لباسام

 پررنگمم صورتی های کتونی بستمو رودورکمرم پررنگم صورتی سیوشرت.کردم

 .ودمب شده خودم برای جیگری صورتی پلنگ یه خالصه.بپوشم تاپایین روبرداشتم

 .باال پریدم دومتر ها وچندتاازبچه سیا ارادو داد باصدای

 .کردین ذوق انقدر خاطرش به نداره کاری که دستی فوتبال توی زدن گل:ارش

 یه حاال.میگی بزنید؟راست گل نتونستین تاحاال چرا پس نداره کاری اگه داداش:اراد

 .نداره انقدرافسردگی که دستی فوتبال توی خوردن گل

 .میکنن بحث گل یه سر هادارن بچه این عین کن تروخدانگاهشون:ستی

 .گل یه براشون گلم یه_
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 کردی؟ وکاله کجاشال حاالتو.اوهوم:ستی

 میای؟ بزنم قدم ذره یه میرم_

 . نشی گم باش مواظب خستم نه:ستی

 .خدافظی.نمیشم گم نترس:وگفتم کردم نگاهش یکم

 .گرفتم ومسیردریاروپیش گذاشتم گوشم روتوی هنذفریم

 ایند باتو خوبه

 باه ارومیم خوبه

 .میخندم کنارت ساده حرف بایه راحت باخیال خوبه

 اندازه بی توعشقم به وحالم حس نیست من دست

 دورازتوباشم روزی یه بتونم که محاله این

 همیشه مثل.رسیدم دریا به بعدازچنددقیقه.رودراوردم هنذفری شدمو اهنگ بیخیال

 اتفاق تمام.سپردم دریاگوش امواج صدای نشستموبه سنگ تخته یک روی.شلوغ

 زندگی این و کجا مجردی زندگی.کردم رومرور بود افتاده مدت این توی روکه هایی

 کجا

 میکردمن فکرشم اصال بودم رودیده اراد که باری اینجارسیدیم؟اولین به که واقعاچیشد

 هاخ میداد دست بهم بدی حس ازفکرشم حتی ها موقع اون.باشه شوهرم زمانی یه که

 ...امااالن ازش متنفربودم

 مسره وشایدهم دوست یه عنوان به میتونم فقط نمیدونم دارم دوستش نه متنفرم نه

 ستیشد؟پرازپ اینجوری زندگیم که چیشد واقعا ولی. کناربیام وباهاش فکرکنم بهش

 وچاله؟
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 بلندی مه گاهی نبود وچاله پستی همشم.کنم نگاه قضیه به منصفانه کمی بخوام اگه

 نبود؟بود؟ پریسا دروغ خاطرحرفای به فقط.داشت

 رونمیشناختن؟مگه عقایدم منو پدرومادرم مگه.نبود بخاطراون همشم نه

 رونمیشناختن؟ اراد مادرجون پدرجونو مگه پریسارونمیشناختن؟یا

 زدواجا بااین اوناخودشون.رو منواراد هم رومیشناختن پریسا هم خوب خیلی.میشناختن

 . بود موضوع این کردن مطرح برای ای بهونه پریسافقط حرفای.بودن موافق

 .دادم جواب نگاموازدریاگرفتمو گوشیم بالرزش

 جانم؟_

 کجایی؟ باران سالم:ستی

 .شده؟بنظرمیادناراحتی چیزی کناردریام سالم_

 قرارهو ازخارج میان دارن چندتاازفامیالشون وگفته زده استادزنگ به ویال صاحب:ستی

 .کنیم اینجاروتخلیه بایدبرگردیمو اینکه خالصه ویالشون برن

 .خدافظی.میزنیم حرف اونجاباهم میام االن من.بد چه عه_

 .افتادم راه ویال وسمت کردموبلندشدم روقطع گوشی

 میان دارن االن همین یعنی_

 .میان دیگه سال یه عزیزم نه:سارا

 .اینجانبودم منکه نمکدون هه_

 امااوناهم چندتاازاشناها به زدم زنگ برنمیادمن ازدستمون کاری متاسفانه:استاد

 .پیداکنن ما روبرای جایی نتونستن

 خوب؟ چی یعنی اه:نسرین
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 .هتل بفرسته مهموناشو نمیتونه که هم اینجا میزنید؟صاحب هاچقدرغر بچه_

 چمدونم شد بازخوب.کنم روجمع تاوسایلم اتاق داخل ردشدمورفتم ازکنارشون

 .بیرون اومد روبرداشتمو چمدون.چمدون داخل روگذاشتم وادکلنم شارژر.روبازنکردما

 نمیخوای؟ کمک:سیا

 چرامیخندی؟.کنی کمکم میشم ممنون اره_

 .کنی تشکر ازم انقدرمحترمانه نشدکه باورم ومغروری ادب بی ازبس:سیا

 .خندیدیم هردوتامون.شمانمیزارین باشم باادب میخوام من هی نگاه_

 .روگذاشت چمدون سیا

 مرسی_

 خواهش:سیا

 عدشب میکنه منونگاه داره سارا دیدم عقب برگشتم کردم رواحساس نگاهی سنگینی

 ونبیخیالش.داد کردوسرشوتکون منونگاه نسرینم. میگه نسرین درگوش چیزی یه

 .بود بابا بلندشد موبایلم زنگ صدای.رفتم شدموکنارستی

 خوبی؟ جونم بابا سالم_

 ...چطو تو ممنون گلم دختر سالم:بابا

 خوبی؟ جونم باران سالم:باربد

 توخوبی؟ قربونت سالم_

 خبر؟ارادکو؟ چه.فدات:باربد

 .میرسونه سالم هست اونم.سالمتی_

 اومد؟ خوشتون باشه سالمت:باربد
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 ازچی؟_

 سوپرایزمون:باربد

 سوپرایز؟_

 .سالم راستی میگه وپرت چرت:ادری

 که ازباربد اون.بگیریداا بقیه دست رواز گوشی دارید عادت وشوهر زن.سالاام_

 .بزنم باربدحرف با نذاشتی ازتوکه اینم.بزنم حرف بابا با نذاشت

 .بابا گوشی.دیگه دادم بله بهش تفاهما بخاطرهمین:خندیدوگفت ادری

 میگذره خوبی؟ارادخوبه؟خوش.دخترم سالم:پدرجون

 .خالی جاتون خیلی اره.میرسونه سالم خوبه ارادم.ممنون_

 .بیرون اومدیم باهم خالیه خیلی شماهم جای اتفاقا:پدرجون

 میاد؟ من؟دلتون بدون پدرجون عه_

 بریم باهم همه گلم باعروس روزم یه که گرفتم قول ازشون.جان بابا نه:پدرجون

 .بیرون

 .کردم بعدقطع زدم حرف مادرجون و باپدرجون یکم

 بزنی حرف باهاش که نبود ای دیگه کس:ستی

 .نبود نه_

 .بیشترمیموندیم داشتیم چیزی ای خونه شدکاش حیف:ستی

 .اره_

 .رسید ذهنم به فکری یه یهو
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 ارادکجاست؟ ستی_

 رومیگیری؟ اراد توسراغ چیشد حاال.میکنن بازی والیبال دارن پشتی حیاط:ستی

 . میگم برات بیام حاال دارم کارش_

 نشونت تیشرت وبعضیاهم ورکابی تاپ بعضیاشون. پشتی حیاط رفتم بعدسریع

 یول بودبشنوه نزدیکم که تااراد کردم پیس پیس اروم ایستادم دیوار پشت.بود

 تاخواستم اونورتر رفت اراد.میشد بهش صدام رسیدن مانع زیادشون سروصدای

 ها بچه باش اومدوبامواظب صورتم سمت زیاد سرعت با بزنم،توپ صداش دوباره

 .نخوردبهم خداروشکر.کردم سرموخم سریع

 .میکردی عمل دماغتوبایددوباره.میخورد بهت االن اگه دیونه:ارش

 توندیدی؟ که کردم عمل کی اصال.نکردم عمل دماغمو هزاربارمن ارش:گفتم باجیغ

 .بودی عمه شکم داخل که موقع همون:ارش

 ؟قرارنبوددخترانیان شمااینجاچیکارمیکنی؟مگه.رو مبارکت ببنددهن دومین ارش:اراد

 .نمیومدم که نمیداشتم کارت اگه خوب_

 هست؟ کارتون منظورتون:وگفت ابروشوباالداد یه اراد

 .درمیاره نمیزاشتم،داره محلش روکه مدت این تالفی داره این میدونم منکه

 بیارید؟ تشریف چندلحظه میشه حاال بله:گفتم باحرص

 چی؟ برای:اراد

 چندلحظه؟ میاید حاال دارم کارتون که کردم عرض:گفتم باحرص

 .ندارم وقت االن نه:اراد

 .کننا جعمش باکاردک دیوار به بچسبه که بزنمش جوری میگه شیطون
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 .درک به_

 رگشتمب همینکه.سمتش وبرگردم شدبترسم باعث که اومد ازکنارگوشم صدایی یهویه

 ونتک ولی. خوردم اراد به که عقب رفتم قدم یه بود کم خیلی فاصلمون چون سمتش

 .نخوردم

 .نمیکردم ناز ایشون مثل داشتیدمطمئنن کارمی بامن کاش:کیانی

 اهاتب که فعال بگم بهش خواستم.میکردم حس روازحرص اراد سینه شدن وپایین باال

 پیش چنددقیقه وتالفی بدم روحرص اراد یکم که گرفت یهوکرمم اما کارندارم

 .رودربیارم

 .بکنید کاری شایدشمابتونید افتخارندادن که تهرانی اقای نمیدونم.اووم_

 تازشد.وفشارداد گرفت دستش روتوی بود کنارپام که ازدستام یکی اراد موقع همون

 .اخ گفتم اروم فقط درد

 نیست زیادخوب اینکه مثل شده؟حالتون چیزی:کیانی

 ردوندبعدمنوبرگ باشی نمیخوادشمانگران نشده چیزی:کردوگفت فشاردستشوکم اراد

 خوبی به رو وسینش بازو های عضله که جذبش تاپ بااون اراد دیدن از.خودش سمت

 .رت عقب رفتم ویکم کشیدم خجالت یکم کم ی فاصله این توی اونم میداد نشون

 .روبگو کارت:اراد

 دیگه؟ هست کارتون همون منظورتون:گفتم خودش مثل

 .روبگید کارتون بله:کردوگفت نگاهم وعصبانیت باحرص اراد

 نگاهم باعصبانیت اراد.کردم نگاهش بعدباشیطنت.ندارم وقت االن دیگه نه_

 .کشید خودش ودنبال روگرفت مانتوم بعداستین.کرد

 اراد؟کجامیری؟.شد بازشروع:سیا
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 .میام االن:اراد

 میشه؟ چی بازی پس:سامان

 .بدید ادامه خودتون نمیام:اراد

 دیوار به منوچسبوند.بود حیاط ته که انباری دیوار پشت منوبرد حیاط اون بعدرفتیم

 یرو دستامو میگرفت نفسم داشت دیگه. برد روازبین بینمون ی فاصله وخودشم

 دستمو. جداشد ازم گرفته نفسم فهمیدکه اوهم.عقب دادم هلش گذاشتمو سینش

 .میکرد درد ذره یه.گذاشتم لبم روی

 .کردی خالی روسرمن بازتوعصبانیتت:کردموگفتم هم تو اخمامو

 رومو. نبود چشماش توی ازعصبانیت خبری دیگه.بودانگار شده اروم.نگفت هیچی

 .کردونذاشت حلقه دورکمرم دستشو که برم خواستم برگردوندم

 .کارتوبگو قهرکنی حاالنمیخواد:اراد

 ارااااد؟:بازشدوگفتم اخمام ناخوداگاه

 بله؟:اراد

 ازاینجابریم؟ قرار که میدونی_

 چطور؟ اره:اراد

 شما؟ ویالی بریم چیه نظرت میگم_

 گی؟ می رو بود ازمهریت جزئی که همونی:اراد

 چیه؟ نظرت اره_

 .موافقم:کردوگفت نگاه چشام به ذره یه.کردم نگاه چشماش به
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 کرد حلقه دورکمرم دستاشو ارادم.شدم اویزون ازگردنش زدمو جیغ یه ازخوشحالی

 بغلش؟ میپری میکنه خوشحالت نفر یه توهمیشه:گفت ودرگوشم

 .باشه نفرکی تااون داره بستگی نه اووم_

 .توهم رفت اخماش یکدفعه چون افتاد یادچیزی انگار یکدفعه

 باشه؟.میزنیا حرف اونجوری باکیانی باشه باراخرت:اراد

 منو وزاوهن ولی کردم ول گردنشو.باشه گفتم سریع که بود چی چشماش توی نمیدونم

 .بود داشته نگه

 کنی؟ ولم میشه_

 . استادبگم به میرم:وگفت زمین منوگذاشت

 ««اراد»»

 بهاینو ولی کرده اشتباه که فهمیده اوهم.بهترشده رفتارش زدم حرف باران با ازوقتی

 .فهمیدم ازچشماش ومن نیاورد زبون

 روبگیرم؟ وقتتون چندلحظه میتونم استاد_

 .بگو جانم.البته:استاد

 نیممیتو.کنم باشمامطرح رسیدکه ذهنم یهوبه داریم شمال توی ویال مایه راستش_

 .برنگردیم ودیگه اونجاباشیم چندروزهم این

 .چندروزمزاحمتونیم فقط عالیه:استاد

 ریمب االن اگه میکشه طول یکساعت نزدیک فقط دورنیس ازاینجا زیادم چیه مزاحم_

 .اونجاییم8ازساعت قبل

 .بریم زودتر که.هاخبربدم بچه به میرم خوبه:استاد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

288 

 

 .کنن اماده اونجاروبرامون تامابریم میگم منم_

 .دادیما زحمتت ارادجان شرمنده:استاد

 .استاد نگیددیگه عه_

 چهباب که نگفتم کنند اماده اونجارو گفتم زدمو زنگ سرایدارمون محمد اقا به سریع

 .میکرد اذیت بیشترخودشو میگفتم اگه درد زانو خانومش اخه. میریم هاداریم

 سریع همین برای بودند اماده بودند کرده جمع هاشونو وسیله ازقبل هاچون بچه

 وابیدهخ بودو داده تکیه پنجره به سرشو.کردم نگاه باران به ایینه توی از.کردیم حرکت

 من راچ نمیدونم ولی میزنند حرف زیباییش هاراجب بچه که شنیدم چنددفعه امروز.بود

 ستمنی متنفر ازش قبل مثل که اینه بهش تنهاحسم. ندارم حسی هیچ بهش نسبت

 بهش ای عالقه هیچ ولی بپذیرمش همسر شایدم دوست یه عنوان به کردم وسعی

 .ندارم

 هستی؟ چی توفکر:سیا

 .هیچی_

 چقدرمظلومن.چقدرساکته خوابن هردوتاشون وقتی:کردوگفت روکم ضبط صدای

 .کرد کنترلشون نمیشه بشن بیدار حاال.توخواب

 یانه؟ رومیخوای اخرستی که اینه چیه؟منظورم تصمیمت_

 باران ممیکن حس.خاستگاریش میرم فرصت اولین توی برگردیم وقتی میخوامش:سیا

 .کنارمیاد باهات کم کم داره

 .رودارم حس همین منم اره_

 نمیگیرین؟ طالق دیگه یعنی:سیا
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 و یمنیست که هم عاشق ولی کناراومدیم باهم تقریبا که درسته.سرجاشه ماکه طالق_

 .نیست من ازجانب یعنی نیست بینمون ای عالقه هیچ

 ؟شایدنمیدید فرصت یه وبهم نمیشید غرورتون شمادوتاچرابیخیال نمیفهمم من:سیا

 .شدید عاشق

 .بیخیال.بابا چیه عشق_

 نیامد شدم ستی عاشق که ازوقتی من مثال میشه عوض باعشق زندگی مزه ولی:سیا

 برام ستایش وفقط فقط االن.رسیده خودش شیرینی به وزندگیم شده دیگه شکل یه

 .نمیکنی منودرک حرفای نکنی روتجربه تاعشق.مهمه

 خواست داخل روبردم ماشین دروبازکرد من،اقامحمد بوق با.ویال رسیدیم7:30

 .میان دارن هم بقیه درونبنده گفتم که دروببنده

 .مخبرمید بهش میرم کنه؟االن غذادرست تاشوکت چرااقازودترنگفتید پس:اقامحمد

 .میگیریم ازبیرون.میکنه درد که پاهاشونم خستن خانوم شوکت نمیخواد نه_

 .خوبه دستپختش نباشیداوهم نگران سحرمیگم دخترم به اقا نه:اقامجمد

 لیخی زنمه باران فهمید وقتی. اشناشد وستایش باباران اقامحمد هابیان بعدتابچه

 .سرنمیزنیم بهش سیا منو قبل چرامثل که کرد گله هم کلی.شد خوشحال

 ونوس پارس باصدای یکدفعه که کردیم حرکت ساختمان سمت اومدن هاکه بچه

 تنداش همه بیشترمیشد هرلحظه جیغ صدای.اود دختر یه جیغ صدای بعدش.ایستادم

 .فکرمیکردن صدا این به تعجب با

 .بارانه صدای.باران:گفتم بلند یکدفعه
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 باران کردم نگاه هرچی ولی.صدارفتم بادوسمت زمین انداختم رو باران خودمو چمدون

. باران دیدم رفتم جلوترکه.اومدبیرون گلخونه ازپشت نفر یه یهو.روندیدم وونوس

 .دنبالش هم ونوس

 .ندووو_

 چی؟:باران

 ... ونوس وایستا ونوس.وایستا جا همون ندو میگم بهت دارم_

 .باران سمت رفتم منم ایستاد ونوس.روزدم مخصوصش بعدسوت

 خوبه؟ حالت باران_

 .روسرش دستشوگذاشت.کرد نگاه ونوس به باترس ندادوفقط جوابی

 داری؟ سرگیجه_

 شفشار.بود سرد.دستشوگرفتم ها بچه به توجه بدون.داد تکون اره معنی به سرشو

 .بود افتاده

 . افتاده فشارش بیارید لطفا چیزی قندی اب یه اقامحمد_

 عصبانی روبیشتر ونوس میکشیدن دختراجیغ بودند شده جمع ونوس هادور بچه

 .ونوس پیش رفتم خودم بهش روسپردم باران اومد که خانوم شوکت.میکردند

 یغ دخترادوباره که کرد پارس دوباره ونوس.نمیگیرفت اروم هم سیاوش بغل ونوس

 .کشیدن

 .میکنید عصبانیش دارید نکشید جیغ:بادادگفتم

 .سیاگرفتم روازبغل ونوس

 .افرین.اروم باش اروم زشته پسر؟عه کاراچیه این.ونوسم سالم_
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 قدم هی همه.پریدپایین ازبغلم شد اروم که وقتی منوبومیکشید اوهم رونازکردم ونوس

 ازدل میخواست هرموقع.میداد روتکون ودمش نشست پام جلوم ونوس.رفتن عقب

 .میکرد رو کار این دربیاره کسی

 .کنی خواهی معذرت هم خانوم بایدازاون ولی بخشیدمت باشه_

 .رفت عقب قدم یک باترس باران.باران پیش بردمش

 خوب؟ کن اعتماد بهم.نداره کاریت نترس باران_

 .باشه:گفت اروم کردو نگاه هام چشم به

 .اعتمادکردی بهم که ممنون: گفتم بهش لبخندزدم

 ««باران»»

 پاکوتای سگ یه بود خوشگل خیلی ونوس.ونوس جلوی وبرد روگرفت اراددستمو

 خوبی ی خاطره ها ازسگ که چکارکنم ولی.مشکی درشت باچشمای سفید پشمی

 چشمام دستم زیر نرم چیز یه باحس بعدازچندثانیه چشماموبستم. ندارم

 توی هچنددقیق.میکرد نگاهم مشکیش باچشمای بودو نشسته ساکت ونوس.روبازکردم

 شرمندگی ابراز شدن معطل خاطراینکه به اراد.ریخت تاترسم موندیم حالت اون

 .غیرمستقیم البته.کرد

 دست چمدونم.بودیم جلوترازبقیه واراد وسامان ونسرین وسیا ستی منو

 چی؟ برای پس شوهرکردم.ارادبود

 گیرتوافتاده؟ که اراد بیچاره:وجدان

 .ببر لذت اینجا های اززیبایی.عزیزم ببند_

 به.بودم مات همینطوری تاچنددقیقه.روبازکرد درسالن اراد.ازبهشت تیکه یه المصب

 سامان.بست رو اومدودر خودش ارادبه یهو نبود بهترازمن اونم.کردم نگاه اراد
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 وعقد عروسی عکسهای خونه دورتادور.رودیدن داخل ولی نیومدن داخل هنوز ونسرین

 ها لهوپ زمین روی.بود بودیم، وباربدگرفته ادری اسرار به قبل هفته یه که وعکسهایی

 .رز گل وگلبرگ ازشمع پربود هم

 چیکارمیکنن؟ اینجا اینا_

 .نمیدونم:اراد

 کتای قدش که بود تنم کوتاه خیلی سرخابی پیرهن.ازعکسها یکی به خورد چشمم

 و دبو کرده احساسات ابراز دستاشو اراد.بهتره نگم که جلوشم بودو زانوم باالی وجب

 نمیتونستم ازخجالت.بودم گذاشته شونش روی دستامو بود،منم شده خم روم

 خاطر هب فهمید خودشم فکرکنم.بود ندیده اینطوری منو تاحاال سیاوش.سرموبلندکنم

 . کشیدم خجالت اون

 .کنید جمع.زودتراینار شمام.ها بچه پیش میرم من داداش:سیا

 داد سرشوتکون ارادفقط

 .رمانتیک چه وای:ستی

 .نرفته ابروم تابیشترازاین کنیم بدوبیاایناروجمع سرم تو بخوره رمانتیک_

 یهبق ارادم.عکساروبرداشتم میرسید قدم که تاجایی.بکارشدیم دست تامون هرسه

 هاروجمع گلبرگ ودخترشم خانوم وشوکت کرد هاروخاموش شعم هم ستی.روبرداشت

 .کرد

 کجابزارم؟ اینارو اراد_

 .دریاست روبه که اتاق دومین باال.اتاقم توی باال ببر:اراد

 رادا شد وجور جمع بعدازاینکه.واومدم گذاشتم اتاقش به توجه بدون باال بردم سریع

 .دروبازکرد
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 لطو یکم کنیم تامرتبش.بود ریخته بهم اینجایکمم شرمنده.تو بفرمایید: اراد

 .بفرمایید.کشید

 کردید؟ ازدواج باهم...باهم دوتا شما:سامان

 .اره:اراد

 اهمارونگ بهت با وداره افتاده کیانی چمدون دیدم باال سرمواوردم.افتادزمین چیزی یه

 .میکنه

 .بودن خیال بی وارش وسیا ستی فقط.درنمیومد صدایی کس ازهیچ

 خانوم؟ خانوم؟شوکت شوکت:اراد

 اقا بله:خانوم شوکت

 .کنید روراهنمایی دوستان:اراد

 .وبردباال روبرداشت خودموخودش ارادچمدون

 .میارم براتون بدیدمن اقا:سحر

 .نمیتونی سنگینه نمیخواد:اراد

 روصدابزنم؟ بابا میخواید:سحر

 میبرم خودم اینجا بکشونی باغ سر روازاون پیرمردبیچاره هی نمیخواد نه:اراد

 برم دمدا ترجیح. بودم بالتکلیف جور همون منم.پایین طبقه هاروبرد بچه خانم شوکت

 ی یافهباق بازشدو اراد یهودراتاق رفتم باال هاکه ازپله.روکجاگذاشته چمدونم اراد ببینم

 عصبانی خیلی.هارفت پله سمت باعجله من ببه توجه بدون.اومدبیرون برزخی

 .رفتم دنبالش.بود

 اراد؟_
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... 

 .وایستا دقیقه چیشده؟یه اراد بابا ای_

 زدم سکته بدبخت اون جای به من که روصدازد خانم شوکت باداد اراد

 اقا؟...بله:گفت باترس خانم شوکت

 بوده؟ من اتاق توی کی: بلندگفت اراد

 .نمیره اتاقتون داخل کسی وگرنه رفتم نظافت برای فقط من: خانم شوکت

 میده عطرزنونه بده؟بوی اتاقم داخل کی پرسیدم:اراد

 .بوده خانوم باران عطر بوی حتما.اقا کی چ..هی:گفت باترس خانوم شوکت

 .نمیزنه عطرا ازاین نمیدم؟باران روتشخیص خانومم عطر بوی من یعنی:اراد

 .بودم من:دختر

 فتادها شونش روی شالش که مشکی وشلوار شال با کوتاه قرمز مانتوی. عقب برگشتم

 دنمیش که داشت ارایش انقدر.بود ریخته شونش روی باز رنگش شرابی موهای بودو

 بود چشاشوگرفته خون.میکرد نگاهش باعصبانیت اراد.داد روتشخیص اصلیش قیافه

 .سمتش رفت باچندقدم

 میکنی؟ غلطی اینجاچه تو:گفت باداد اراد

 .ندارم عادت زدنت حرف مدل این به:دختر

 نگاه یارزش حت بوداالن خاطرفرزاد به فقط اونم بودی احترام قابل زمانی یه:اراد

 نداری هم کردن

 میزنی؟ حرف اینطوری چرابامن اراد:دختر

 نمیدونی؟ توخودت یعنی:اراد
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 .داشتم فرزادرودوست من.ازکجابدونم من... من نه:دختر

 ارادبدجور.زدم جیغ اروم.کوبید سرش پشت دیوار به ومحکم گرفت رو یقش اراد

 .بکشه دختررو بزنه میترسیدم.بود شده جمع چشام توی اشک.بود عصبانی

 فهمیدی؟ نیار کثیفت دهن روبه فرزاد اسم:اراد

 رفتم چندقدم.بیاره سرش بالیی بودم نگران همش.دیوار به کوبید رو دختر دوباره

 زدمو داروص سیا بلند باصدای.اطرافم به توجه بدون.پایین رفتم ها ازپله بادو بعد عقب

 اومدن هاازاتاقاشون چندتاازبچه.اتاقه کدوم توی نمیدونستم.زدم دربود، هرچی

 .بیرون اومد اتاق ازیه باعجله سیاوشم.بیرون

 شده؟ دعوات سروصداهاچیه؟بااراد میکنی؟این گریه چیشده؟چراداری باران:سیا

 .نکشتتش...تا بدو سیاوش نه_

 رو؟ کی چی؟:سیا

 .نمیشناسمش من که دخترس...یه... نمیدونم_

 هارفت لهازپ بعدباعجله.نکن گریه باش اروم باران.یاابولفضل:گفت فکرکردو یکم سیا

 .رفتم دنبالش منم باال

 ژیال؟:سیا

 اما اراد دنبال بودن رفته بودیم مادرجونشون خونه که شب اون.بود این ژیال پس

 همین برای بودم شده ناراحت ازدستش خیلی.همونجاایستادم حرفاشون باشنیدن

 . رونشنیدم حرفاشون ی ادامه دیگه داخل رفتم سریع

 .بود اتفاق یه فقط اون بودم فرزاد عاشق من که بگو توبهش سیاوش:ژیال

 .بگم دروغ ندارم عادت من:سیا
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 منوباورنداری؟ دروغه؟توهم حرفام تومیگی یعنی:ژیال

 نیک بازی نقش انقدرخوب تونستی چطور.ندارم باورت دیگه منم نه:گفت باداد سیا

 ؟هان؟

 امااالن.نبودم متنفرم ازش ولی نبودم عاشقش من موقع اون میگی راست اره:ژیال

 .داشتم چقدردوستش که حاالمیفهمم.عاشقشم

 نیست؟تواالن دیر وعاشقشی؟یکم داشتی دوستش چقدر که فهمیدی تازه:اراد

 وضیحت من نبایدبرای عاشقشی؟االن فهمیدی نیست که رواینجامیبینی؟حاال فرزادی

 وونحی اون.داشت اطمینان بهت چشماش مثل که میدادی توضیح اونی بایدبرای. بدی

 سمتش فرزاداومدی بخاطرپوالی توازاولم.خودتی.ماییم میکنی فکر که چهارپاهم

 وقف رو داراییش ی همه فرزاد که بگم بهت اماباید.بقیش دنبال اومدی االنم وحتی

 گمگورتو زنده ازاینجا میزارم االنم اگه.کرد سرپرست بی وکودکان سالمندان ی خانه

 .فرزاد بخاطر کنی

 فرزاد؟:ژیال

 اون که بگم بهت دیدمت اگه بودگفت نوشته ازتو نامشم وصیت توی حتی اره:اراد

 بخاطرنامردبودنت که هایی واشک او ی شکسته ازدل خداهم امیدوار فقط کرده حاللت

 سپ پدرشو خون دل مادرشو های اشک تقاص که بگم گفت.وببخشتت ریخت،بگذره

 ایناتمام بگه بهت کردی ازخداگله تاوقتی که نیست روز اون اون که وحیف میدی

 .برو هم حاال.میدادی بایدپس که هایی تقاص

 فقط االنم حتی شدم نزدیک بهش بخاطرپول فقط من.میگید شماراست اره:ژیال

 یادم اون شماهم ولی کنم روبازی عاشق یه نقش کردم سعی همیشه.بود پول بخاطر

 .خورد گول میخورد،بدجورم گول باید که اونی بخوریدولی گول که نبودید

 .ودستشوگرفتم ایستادم جلوش رفتم سریع که دهنش توی بزنه خواست اراد
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 .کن ولم باران:اراد

 باشه؟.بخاطرمن اراد_

 ...اخه:اراد

 باشه؟_

 .بیرون رفت بلند وبعدباقدمای اوردپایین دستشو کردو نگاهم یکذره اراد

 .طرفی باپلیس بشه اینجاپیدات دیگه دفعه بفرمابیرون شماهم خانوم_

 تااراد بیرون ازویالزدم بعدش منم.بیرون کردوبعدرفت نگاهم بانفرت ژیالیکم

 رفته میگفت حسم.بیاره وبقیه سرخودش بالیی میترسیدم حالش بااون روپیداکنم

 سرشو وبود نشسته سنگسی تخته روی.کناردریا رفتم اعتمادکردمو حسم به منم.دریا

 .نشستم کنارش حرف بی منم. بود گرفته دستاش توی

 ««سیاوش»»

 کیه؟ ژیال دختر بگی؟این چیزی نمیخوای سیاوش؟هنوزم:ستی

 .میگم االن چشم.عزیزم چقدرتوهولی_

 دوست باهم بچگی ازهمون.بودیم صمیمی تادوست سه وفرزاد منواراد

 اراد منو وقتی.بود هم بود،داداش پسردای و دوست براینکه فرزادعالوه.بودیم

 خونه ،اومدن مابود همسن تقریبا که پسر بایه وزندایی دایی بود سالمون7_6

 عدب به وازاین نکنیم واذیتش کنیم بازی باهاش که گفتن منواراد وبه پدربزرگم

 مابدون اونروز.ما برعکس درست.بود ومظلوی ساکت فرزادپسر.ماست اوپسردایی

 کارمون این برای بماندکه کردیم اذیتش تاتونستیم وزندایی دایی حرف به توجه

 ماازش همیشه که کاری.بزنیم روبیل بابابزرگ های باغچه کل مجبورشدیم

 .متنفربودیم
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 تروزارادگف یه تااینکه ازفرزادمتنفرشدیم دیگه تنبیه بعدازاون میکنم خالصش

 قبول اونم گفتیم بهش.خودمون اکیپ تو بیاریمش وتنهاست داره ه*ا*ن*گ

 بی نگرانیش هم والحق بود نگران باماست فرزادهمش ازاینکه دایی.کرد

 لقب فرزاد فرزاد دیگه مدت یه تااینه.ترشد قوی ما ودوستی هاگذشت سال.موردنبود

 هشد دانشگاهیش هم فرزادعاشق.بود فکر توی همشم بودو ترازهمیشه ساکت.نبود

 امریکااومده تحصیل برای ولی بود ایرانی دختر.نگاه یه توی اونم بود

 کردیم سعی منواراد.21فرزاد بودو سالمون19ما اونموقع.میکرد بودوهمونجازندگی

 اهاشب گرفت وتصمیم کرد روتقویت حس این اون ولی بشه حس این تافرزادبیخیال

 نبود بدی دختر.بازشد اکیپمون به هم ژیال پای کم بعدکم به ازاون.بشه دوست

 شهم کنن،ولی ازدواج باهم داشتن بودوتصمیم بافرزاددوست بااینکه.نبود اماخوبم

 .ارادبود منو به نگاهش

 امونوقت بیشتر ماکه برای واین.ایران بیان زندگی برای گرفتن تصمیم فرزادوژیال

 زدوبااولین زنگ اراد به فرزاد روز یه.بود سخت میگذروندیم،خیلی روباهم

 گوشی زنگ هرچی رسیدیم وقتی.بودیم نگران خیلی. رسونیم روب پروازخودمون

 جلوی کفشش بودو برقاروشن ی همه که درحالی.نمیداد جواب رومیزدیم وخونشون

 تاقا به نبودتارسیدیم ازفرزاد خبری ولی گشتیم رو جاها ی همه دروشکستیم.دربود

 ...اون...فرزاد...فرزاد اخر

 .نده ادامه میشی اذیت نمیتونی اگه سیاوش:ستی

 توی که ای نامه.بود افتاده زمین روی خون غرق فرزاد.خالیشم میخوام میگم نه_

 بود ردهک بهش ژیال که ازخیانتی داخلش.گرفتیموخوندیم لرزون وبادستای بود دستش

 یه فرزاد.بود دیده همکارش با خودش ی خونه توی بدی توحالت ژیال.بود نوشته

 ...ژیال ولی بود واقعی مجنون

 .میکنه گریه داره دیدم ستایش سمت برگشتم
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 میکنه؟ چراگریه من لیلی_

 !من؟ لیلی:ستی

 .شد نزدیک بهم وبیشترازقبل ترسید زد،ستی یکدفعه که بارعدوبرقی

 من یلیل وقته توخیلی.دوستاشتنت کنم،به اعتراف بودنم مجنون به میخوام ستایش_

 .دورباشی ازم نمیخوام دیگه شدی

 ««ستی»»

 خداجونم وااای... منو سیاهم یعنی.نمیشد باورم.کردم سیانگاه به باتعجب

 ریبیشت باسرعت بارون های قطره.باال سرمواوردم پیشونیم شدن باخیس.عاشقتم

 ازاسمون نگاهمو چشمم جلوی مخملی ی جعبه بادیدن.میومدن فرود صورتم روی

 .گرفتم

 میکنی؟ ازدواج بامن ستایش: سیاوش

 .میکردم نگاهش باتعب فقط بگم چیزی نمیتونستم

 .گرفتتش شهرداری بچینه گل رفته عروس:باران

 میکنی؟ ازدواج بامن میکنم عرض باردوم برای:سیا

 .بیاره گالب باافتابه رفته عروس:باران

 میکنی؟ ازدواج بامن میکنم عرض بارسوم برای خانوم عروس:گفت باخنده سیاوش

 .میخواد زیرلفظی عروس:اراد

 .روبگیرم بله گذاشتید اگه بابا ای:سیاوش

 .کرد س*و*ب و من و اورد سرشو بعد

 .خانومی متظرم من چیه جواب حاال.باش داشته زیرلفظی عنوان اینوبه فعال_
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 .حیاست چقدربی بشر این اخه.پایین انداختم سرمو ازخجالت

 .رضایت ی نشانه سکوت:باران

 اینارفت وسوت جیغ صدای باز کردکه رودستم حلقه هم سیاوش.زدن دست اراد او بعد

 .هوا

 .شماست نوبت حاال خوب:سیا

 چی:اراد

 .کنید همدیگه رودست هاتون حلقه که شماست نوبت حاال:سیا

 کردی مسخرمون:باران

 .زودباشید فهمیدن همه که االنم.دیگه میگه راست_

 جداکردو اززنجیرش رو باران ی حلقه ارادم.کرد ودستش ارادوگرفت ی حلقه باران

 .بزنیم دست مابودکه حاالنوبت.کرد دستش

 .مسابقه هابیاید بچه:سیا

 زیربارون؟_

 میاین؟ اره:سیا

 .اره_

 .اره:باران

 .اره... منم:اراد

 که اونی.برندس ویال زودتربرسه هرکی.رو باران توهم میکنم روکول ستایش من:سیا

 .باشیم مهمونش شام شب یه باید ببازه

 .باشه...اینم اخه:اراد
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 بارانم.کردم حلقه سیا دستمودورگردن من.نشستن زمین روی واراد سیاوش

 .کردن حرکت نوباران.م بعدباشمارش.داد همینکارروانجام

 .تندتربرو سیا وای_

 بگیر منومحکم چشم:سیا

 مدیونیدفکرکنید اصال.خیسیم ماخیس االن میادو بارون داره فکرکنید خداشاهده

 توی ایناروانداخت که چیکارکنه بارانو خدانگم.نیستم راضی باورکنید.سالمه عقلمون

 دهنم

 میکنی؟ منونفرین بازتوداری ستی:باران

 داری؟ازکجافهمیدی؟ غیب واااعلم_

 چینی هشبی قیافت میکنی رونفرین توکسی هرموقع دوما گفت بهم حسی یه اوال:باران

 .میزنی حرف باخودت وزیرلب میکنی چشاتوریز.هامیشه

 .زدزیرخنده اینوگفت

 .حناق،کوفت،زهرمار،نکبت_

 شد؟ تموم:باران

 رونگفتم اشغال نه_

 نبود؟ دیگه:باران

 .کروکدیل عوضی_

 هااا فرصته اخرین:باران

 .بیشعور_
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 انباینج که برسونم اطالعتون به باید.رسید پایان شمابه فرصت عزیز دوست:باران

 بوده خودتون القاب همون گفتید که هایی فحش وتمام هستم فرشته من یعنی

 .بود انحرافی نکته این.است

 .دردگرفت دلمون ببند دومین نکنه خداخفت باران_

 .موافقم خانومم باحرف:سیا

 .جعمم طابع که منم:اراد

 .توهستم زدن کتک طابع منم: وگفت سراراد تو زد یکی باران

 ...طابع منم:اراد

 .نشنیدم که گفت رواروم بقیش

 هااااا؟ بچه.حیایی وبی پرو خیلی اراد هییی:باران

 بله؟: گفتیم باهم همه

 .میخوام بستنی من:باران

 بارون؟ این توی:اراد

 .بارون توی میچسبه هم چشه؟خیلی مگه اره.میخوام منم میگه راست_

 .بشید مریض که مونده همین:سیا

 .ویالرسیدن به همزمان هردوتاشون

 حاال.من مهمون شبم ویه تو مهمون شب یه شدیم هردوتامساوی که حاال:سیا

 ها بچه جلوی زشته بیایدپایین

 .یاال میخوایم مابستی.نمیایم نخرید بستنی تابرامون نه:باران

 .یاال میخوایم مابستنی_
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 !نـــــه:گفتیم باجیغ منوباران که بزارن پایین ماروبزور خواستن

 زدنه؟ جیغ وضع چه این عه:اراد

 .بگیرم سمعک فردابایدبرم:سیا

 .میگیریم فرداواستون پایین بیاید هم حاال.بگیر من برای هم دونه یه:اراد

 .نـــه:منوباران

 .میخوایم مااالن:باران

 .که ویارندارید:اراد

 .میخوایم االن همبن هرحال به ادب بی:باران

 . داد سرشوتکون ارادم گفت درگوشش چیزی یه و اراد کنار رفت سیا

 ««باران»»

 بشنویم بلندبگیدماهم.نداشتیمااا درگوشی اوووی_

 .بود مردونه درضمن.هانگید بچه به گفتن:اراد

 .!مانگید به که نگفتن نگید بچه به گفتن_

 .روگفتن همین اتفاقا:اراد

 .رفتن ساختمون سمت هردوتاشون.پشتش به زدم اروم باحرص

 .میخوایم کجا؟مابستنی عه_

 .نمیایما ماپایین ندید بهمون تابستنی.میگه راست:ستی

 خواب بامایید که شمام بخوابیم بریم میخوایم االن اتفاقا ازخدامونه اتفاقا:سیا

 بیشترمیچسبه
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 .ادبید وبی پرو خیلی خیلی خیلی:ستی

 هام بعضی و هاباتعجب چندتاازبچه.دروبستند تو ورفتن خندیدند ارادوسیاوش

 .میکردند نگاهمون وکینه باحرص

 خانوم؟ خانوم؟شوکت شوکت:اراد

 کردید؟خانومابیایدپایین شمادوتاچرااینجوری بده خدامرگم اقا؟اوا بله:خانم شوکت

 .دردمیگیره کمرشون

 داریم؟ بستنی.نمیان:اراد

 .براتون میارم االن اقا بله:خانم شوکت

 !!!نــــــــه_

 میزنید؟ بنفش چراجیغ.تودهنم اومد قلبم جان خانم وای:خانوم شوکت

 .میخوایم مابستنی.نه بستنی این:وگفتم لبخندزدم

 .بستنی بستنی بستنی:ستی

 هب فقط وچهارچشمی بودن ساکت همه.بستنی میگفتیم میزدیمو جیغ هردوتامون

 !بسه:گفتن باداد سیا یهوارادو.بود ما جیغ تنهاصدای میکردند مانگاه

 .بستنی:گفتم اروم و کناراراد واوردم کردم کج سرمو.شدیم خفه واقعی معنای به

 .تو ازدست:گفت دادواروم بیرون روباحرص نفسش اراد

 .نمیکنن ولمون تاصبح وگرنه بگیریم براشون بایبریم سیاوش:سیاگفت بعدبلندبه

 .خیسیم خیس که کنیم روعوض لباسامون بریم فقط باشه:سیا

 میریم؟ االن واقعا_

 .اره:اراد
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 ازپشت.بازکردم ازدورگردنش دستامو نبود حواسم لحظه یه. درحدچی کردم ذوق

 .روچسبیدم گردنش منم گرفت منو سریع اراد که بودبیوفتم نزدیک

 .میوفتادی کجاست؟االن حواست:اراد

 دیگه؟ میگیری شکالتی بستنی.دادنزن الکی.نیوفتادم که حاال_

 واستون ضررداره خوردین شکالت پر دوتانایلون ماشین توی نخیر:اراد

 .کردم شکالتی بستنی س*و*ه من دیگه نکن اذیت.اراد عه_

 .باشه هوووف:اراد

 نداشت توقع.جاخورد اراد.کردم روبوس لپش کردمو بعدسرموخم.مرررسی وای_

 ذوق خیلی هرموقع کردم تعجب ازکارم خودمم.بقیه جلوی اونم کنم بوسش

 پایین انداختم سرمو ازخجالت.نداره رفتارم روی دیگه میکنم،کنترلی

 .پایین منوبزاری میشه..اوووم:وگفتم

 دروکه. دارم روبر تاچمدونم اراد اتاق داخل باال ورفتم جداشدم ازش ومنم شد ارادخم

 از. دماااش حیا بی گشتم بااراد ازوقتی منم.فکرکردم رفتارم به همونجا چندثانیه بستم

 اهاشب یکذره کردم سعی روشنیدم ازدخترا متنفرشدنش ودلیل فرزاد داستان که وقتی

 دنباشنی. نیستن هم دخترامثل ی همه وبفهمه نشه دعوامون هرروز تاحداقل کناربیام

 اراد کمد.  خالیه دیدم بازکردم روکه چمدونم.گرفتم فاصله ازدر پا صدای

 زبلی به خورد چشم.دیگه طرف یک من لباسای بودو طرف یک اراد لباسای.روبازکردم

 تنش توی میخواست دلم خیلی.بودم ندیده تنش توی تاحاال.اراد ای فیروزه ابی

 به زدم و دل اخر.بودم دودل ولی بپوشه تااومد بزارم براش رو لباسش خواستم.ببینم

 .بپوشه تااومد تخت روی گذاشتم مشکی کتان شلوار روبایه لباس و دریا
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 ایم فیروزه ابی شال و پوشیدم لی طرح دمپای باشلوار مشکی مانتوی یه خودمم

 ریمل همراه به جیگری رژکمرنگ یه.کردم دستم روهم ابیم ساعت.روسرکردم

 .پایین ورفتم زدم ادکلن یکم فقط همیشه،ایندفعه برعکس.زدم

 .میزدند حرف باهم داشتند وسامان ارادوسیا

 .میایم االن ماهم صبرکنید چنددقیقه یه.حاضرید که شما عه:سیا

 .میام باهاتون منونداریدمنم دوری طاقت میدونم که ازاونجایی:ارش

 گفته؟ کی بابا نه:اراد

 .گفته سامان:ارش

 میکشی؟ وسط منو راپای بری میخواد تودلت:سامان

 .ها حاضرباشه دیگه ربع تایه میخوادبیاد هرکی.نکنید بحث بابا ای:سیا

 ««اراد»»

 ازاین باران.داشت تعجبم خوب البته.کردم تعجب تخت روی لباسام بادیدن

 لباسارو.اومد خوشم کارش ازاین کوچولو یه فقط کنید توجه کوچولو یه ولی.کارابلدنبود

 .بودن دههاحاضرش بیشتربچه.بیرون رفتم روزدمو اتکلنم.کرد رودستم ساعتم پوشیدمو

 دیگه؟ میاین همه_

 .میان همه.بله:نگار

 بودو تهنشس دونفره مبل یه روی باران.بیاره اومدیم روبعدازاینکه تاشام سحرگفتم به

 به زیرچشمی کردم حلقه شونش دور ودستمو نشستم کنارش رفتم.بود توهم اخماش

 .بدیا حرصشون میده چقدرحال.کردم نگاه زیرچشمی ها بچه

 .زد لبخندزوری یه اونم. کردم هااشاره بچه به باچشم که کرد نگاهم باتعجب باران
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 توهمه؟ چته؟چرااخمات_

 .هیچی:باران

 .توهمه اخمات هیچی ی واسه_

 .بیخال اصال...نبودی توکه میدونی...چیزه...اوم:باران

 وسمتم برشت.کشیدم رو لپش چیشده تابدونم کنجکاوشدم.بعدروشوبرگردوند

 داری؟ مرض اخ:گفت

 چیشد؟ نبودم من چقدرمیخوای؟نگفتیس حاال اره_

 ...خب:باران

 .باتو میدونم من کنی من چیشد؟من نبودم میکنی؟من من من چرا باران_

 یه احتم کردیمو چراانقدربیخبرازدواج که هاگفتن چندتاازبچه نبودی توکه خب:باران

 تدوس من اراد.کنیم ازدواج باهم شدیم مامجبور که افتاده واتفاق بوده بینمون چیزی

 .بگن مزخرف حرف سری یه سرمون پشت که ندارم

 .بلندشد سریع بارانم.بلندشدم ازجام

 کردن؟ قضاوت اینطوری راجبمون حقی چه به روزده؟اصال حرفا این کی_

 ... اراد:باران

 گفته؟ کی گفتم باران_

 اراد. میکنن نگاهمون دارن!هیس:وگفت گذاشت لبم روی رو اشارش انگشت باران

 .پانکنیا شربه باز خدا ترو

 .کشید دستشو سریع بارانم. شدم جوری یه لبم به انگشتش ازتماس
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 این ینکها برای ولی بدم توضیح بهتون که نمیبینم نیازی گرچه.کنید گوش همه لطفا_

 ازدواج صداهم بی اگه همیم عاشق هردوتامون باران منو که بایدبگم شه حرفاتموم

 .بدم توضیح نمیبینم نیازی که روداشتیم خودمون دالیل کردیم

 حرف باهم داشتن که رودیدم استادواقامحمد.ونوس پیش بیرون رفتم اینوگفتمو

 .میزدند

 میبرید؟ تشریف اقامحمدکاقاجایی

 .بیاید واستادم شما.بیرون میریم هاداریم بابچه_

 المتس به برید.کنیم چیکار بیایم وهلک هلک باشماجونا ماپاشیم.جان اقا نه:اقامحمد

 .بگذره خوش بهتون

 .بسالمت برید.محمداقا میگه راست:استاد

 اومد ارانوب پشت سیارفت.اومدن ستایشم وبارانو بعدسیا چنددقیقه.شدم سوارماشین

 زنهامیری شیشه االن گفتم که تاحدی کرد روزیاد ضبط باران.چقدرغرزد بماندکه.جلو

 .پایین

 ستاره آسمون یه زیر من، با میشی که تنها

 دوباره تو برای من، دل میکشه پر

 داره تازه کار همیشه ، منه دل با تو چشم

 میاره سرم بال و هام نفس میشه تند

 قلبم بیچاره عاشق قلبم، پاره پاره

 قلبم انتظاره رو همش آخه قلبم، قراره بی چه

 قلبم نداره دوست نگو ، قلبم کاره سره نگو
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 نیست خودش دست

 میگیره بارون میرم، راه تو با وقتی

 میمیره آسون تو بی من دل

 میگیره نفسم ، تو واسه میمیرم

 چشماتو رنگ میشه قشنگ چی همه باتو

 تو تا میکنم بازی دیوونه همش من

 شی عاشقم یکم ، شی خودم شبیه

 میمیرم دارم منو غم این میکنه خسته

 اسیرم دستش توی جور همین که عمریه

 بمونه عاشق میخوای ، دیوونه تو شدی باز

 همونه باز همیشه ، حرفم به نمیده گوش

 ببارون آسمون از ، بارون دونه دونه

 نیست خودم دست دیدی ، بارون خونه سقف رو

 بارون نامهربونه آخه ، بارون عاشقونه

 نیست کم که اینا ، بارون خونه سقف رو

 میگیره بارون ، میرم راه تو با وقتی

 میمیره آسون تو بی من دل

  میگیره نفسم ، تو واسه میمیرم

 ««باران»»
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 ماخرش خوردیم بستنی رفتیم باهم میومد بارون خیلی که روز یه یادته باران:ارش

 شدیم؟ مریض هردوتامون

 .نرفتیم مدرسه روزم سه تازه داد حال خیلی.اره وای_

 .داد فحشت چقدرارشیدا _

 چرا؟_

 .میکردم روخراب وسایلش و اتاقش داخل میرفتم بیکاربودم خونه اخه:ارش

 .بده خداشفاش.میده فحش من به اونوقت میریزی کرم تو_

 .نشدیم تاخیس تو هابیایدبریم بچه:سیا

 دیگه؟ شکالتی بستنی:اراد

 سوپرمارکت؟ اون بریم خوردیم بستنی بعدازاینکه.یس_

 .باشه:اراد

 .کردم نگاه بستنیم به ساله پنج های بچه این مثل رواوردن بستنی همینکه

 .میگیرما ابنبات برات بخوری اگه.بدم بشتنی بت عمویی کن آ:اراد

 عمو؟ میگی راست_

 .اره:اراد

 مشغول.خورد زنگ اراد تلفن.سوپرمارکت رفتیم بلندشدیم خوردیم روکه بستنیامون

 وشکالت وپاستیل لواشک تاتونستم منم نبود من به وحواسشم شد صحبت

 .بود شده تنیس توپ شبیه چشاش فروشنده.برداشتم

 اینارومیخواین؟ ی همه:فروشنده

 .بله_
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 ببین.میشی مریض اینارومیخوای؟اخرشم ی همه باران...میخواس چی خوب:اراد

 .چندتابزار ازهرکدوم اقا.گفتم کجابهت

 ارااااد؟_

 .خرنمیشم:اراد

 هستی اونکه گفتم دلم توی

 باشه؟ نخورم رویکدفعه همه میدم ارااااد؟قول_

 .دادیااا قول:کردوگفت نگام ارادیکم

 .دادم قول اره_

 .شدیم سوارماشین روخرید همه بعدازاینکه

 بخوری؟ اینارومیخوای ی توهمه من خدای اوه:سیا

 .باشه یادگاری اتاقم دیوار روی بزنم کنم قاب میخوام نه_

 .هااا بدمیشه حالت:سیا

 اصال.نخوریااا رویکدفعه همه دادی قول باران نمیکنه گوش میگم بهش منم:اراد

 .میدم بت بگومن خواستی هرموقع میمونه من اینادست

 .دیگه دادم قول.بااااشه_

 عکسارو این عه.اراد اتاق داخل رفتم کردمو تشکر خانم ازشوکت خوردم روکه شام

 اون یکی.بودن زده دیوار روی رو ازعکسامون تا ندیدم؟سه من که زدن رودیوار کی

 ودوب تنم سرخابی لباس که همونی هم یکی بودیم زده اسپرت تیپ منواراد که عکس

 همدیگه دست روازالی هامون نوشیدنی لیوان شام موقع عروسی شب هم دیگه یکی

 .میخوردیم میکردیم نگاه هم به که درحالی بودیم کرده رد
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 .برد خوابم کی نفهمیدم که بودم انقدرخسته خوابیدم تخت وروی شدم عکسا بیخیال

 ««ستی»»

 باید فردا.گذشت فکرمیکردم که زودترازاونی ولی گذشت خوش خیلی مدت این

 ورفتم فتمگر خانم شوکت از مالقه بایه قابلمه یه.شدم کردن فکر بیخیال. برمیگشتیم

 باال پریدم دومتر صداش از خودم.زدم قابلمه به شدت روبه ملقه.ها بچه دراتاق جوی

. دنش بیدار تا کردم تکرار کاررو این چندبار.هستن خوابم که بدبختا این به برسه چه

 بازار رفتیم بابچه امروز.شبه10ساعت که تااالن خوابیدن گرفتن بعدازظهر

 .خوابیدیم گرفتیم که بودیم انقدرخسته همه اومدیم7 ساعت.وشهربازی

 .هک نزاشتی رومیدیدم دخترم دوست خواب داشتم بابا دختر؟ای داری مرض مگه:ارش

 میدیدی؟ چی حاال_

 .نمیخوردکوچولو سنت بدرد:ارش

 خوردنتم حرص حتی:گفت ردشدواروم ازکنارم سیاوش. کردم نگاهش باحرص

 .قشنگه

 دراتاق.روصداکنم شون تاباران باال رفتم.انداختم سرموپایین باخجالت

 بیخود پس.کرده حلقه باران دور ودستشو خوابیده لباس بدون اراد دیدم.روبازکردم

 ماهم بابای مامان.بزنم درد اتاقشون داخل برم خواستم هرموقع میگه مامان نیست

 !بللله

 یکردم کمک سحر به داشتم.شن بیدار خودشون دادم ترجیح.پایین رفتم و دروبستم

 به چسبیدم ازترس که اود سرم پشت اراد صدای موقع روبچینه،همون صبحانه که

 .دیوار

 میکنی؟ سالم چرااینجوری اراد_
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 ترسیدی؟:اراد

 .دیوار به چسبیدم ذوق و خوشحالی ازشدت پ ن پ_

 ارهمااش سمت میومد داشت که سیا به بعدباچشماش)بودی یار توفکر جنابعالی:اراد

 .نبودی من ی متوجه(کرد

 کو؟ زنت:گفتم رفتمو بهش غره چشم یه

 .خواب:اراد

 .نمک بیدارش میرم.هستم جات به برومن زکی گفته هم قطبی خرس به باران این بابا_

 .بروخیرببینی.خدا به واال:خندیدوگفت اراد

 .داخل رفتم بازکردمو رو دراتاق

 باران؟_

... 

 باراااان؟_

... 

 باراااااان؟.بابا ای_

 .پاشد سریع باران

 ...شده؟کسی طوریش مرده؟کسی شده؟کسی چی ها:باران

 .میگی وپرت چرت انقدر چرا وای_

 زدی؟ جیغ اینطوری بودی تو:باران

 اره:گفتم باخنده
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 .پایین هارفتم ازپله سریع.دنبالم وافتاد شد بلند ازجاش باران

 .صبرکن داری جرات:باران

 .سیرشدم ازجونم مگه_

 هب بااخم ارادم میکنن نگاهمون باتعجب وارش وکیانی سیاوش دیدم پایین رسیدم

 بازش وموهای وشلوارک تاب باهمون دیدم باران سمت برگشتم.میکرد نگاه باران

 .بخندم میترسیدم اراد جلوی که اونورم بود گرفته اینورخندم حاال.دنبالم افتاده

 باز االن وای. رفت دنبالش بعدارادم چنددقیقه باال هارفت ازپله بادو سریع باران

 .میکنن دیوونه منو اخر اینا اوووف.میشه دعواشون

 . بیان بارانشونم تا بخوریم صبحانه کجان؟بیاین بقیه_

 ««باران»»

 پایین رفتم موها وبااین لباس چیشد؟بااین دیدی عه عه.توسرم زدم محکم یکی

 بود مونده همین.روبگو چلغوز ی پسره این.درک به وسیا ارش حاال.اینا ارش جلوی

 سبمبچ که میزدتم جوری جاداشت همونجا.نگو رودیگه اراد.ببینه اینجوری منو کیانی

 .کنن منوجمع باکفگیرجهازم بادیوار

 کترنزدی میومد هی اراد.بلندشدم تخت ازروی.اومدتو عصبانی ی باقیافه واراد شد درباز

 .دیوار به خوردم اخر.تر عقب میرفتم هی من

 اصالروبپوشی؟ لباس این توگفت به کی پایین؟اصال اومدی که بود وضعی چه این:اراد

 ازیب بچه نداری وروسری تنت اینجورلباسا وقتی که نمیرسه توعقلت کنار به این

 درنیاری؟هان؟

 وعصبانی میزنی انقدربلندحرف نشده چیزی که حاال...نبود حواسم من خوب...اراد_
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 ادمید قورتت باچشماش داشت.استغفراهلل... ی پسره اون.نشده هیچی اصالا اره:اراد

 نشده؟ هیچی اونوقت

 ...من اراد بابا ای_

 هوی بود بازوم روی دستش یه.بگم میخواستم چی اصال رفت لبم،یادم شدن داغ با

 ادامه کارش به داشت وارادهمینجور میگرفت داشت نفسم.موهام توی دستشم

 .دجداش ازم اراد.عقب دادم وهلش روسینش روگذاشتم دستم. روگازکرفتم لبش.میداد

 .برخوردنمیکنم اینطوری یبعدی دفعه.بیرون میای اینجوری باشه باراخرت باران:اراد

 .بیرون رفت اخمش بعدباهمون

 ایعهض بدجوری...بله دیدم ایینه جلوی رفتم.میکرد درد کم گذاشتم لبم روی دستمو

 البمب نگاه استغفراهلل... ی پسره.میشه مشخص قشنگ.پایین برم اینجوری میشه

 .هووف.چیکارکرد

 جای.بشه دیده تاکمتر تربزنم روپررنگ رژم مجبورشدم کردمو روعوض لباسام

 رو شالم موهاموبستمو.چرا میگین.دراکوال میگم بهش.بود مونده بازوم روی دستشم

 .پایین کردمورفتم سرم

 هنوز اراد.همونجانشستم رفتم.بود خالی ارادوارش بین صندلی.بودن سرمیز همه

 .بود توهم اخماش

 ربهس اصال امروز پیشنهادمیکنم عصبانی ازدستت بدجوری اوه اوه:گفت درگوشم ارش

 .نزار سرش

 نجوریای که نیوفتاد مهمی اتفاق عصبانی؟بابا یعنی انقدر واقعا:گفتم اون مثل منم

 .عصبانیه
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 ازدوست واین مهمه براشون چیزا این مردا ولی نمیشید متوجه شماخانما:ارش

 .داشتنشون

 وقتچند که خبرنداره.نداره دوستمم متنفرنباشه ازم این کاری کجای گفتم دلم توی

 این ازدست بگیریم طالق که بهتر اصال.شد جوری یه دلم ته.بگیریم بایدطالق دیگه

 .میشم راحت بازیاش وحشی و دراکوال

 البته.میکردیم بازی باغذامون داشتیم منواراد فقط رومیخوردندو شامشون داشتن همه

 .گشنشه هم خیلی که میکرد وانمود و میخورد بازور داشت اراد

 شده؟ چتون شمادوتا باز:گفت زیرلب ستی

 .هیچی: گفتم خودش مثل منم

 .اتاقم داخل رفتم خانم وشوکت ازسحر بعدازتشکر خورد که یکم

 .زدم پررنگ دوباره.بود شده پاک رژم.اومد بعدارادم دقیقه ده

 .پررنگه خیلی کن پاکش:اراد

 .نمیخوام_

 .کن پاکش میگم نکن لج باران:اراد

 این حاال(دادم رونشونش کردمولبم روپاک رژم)اخه؟ چیکارکردی کن نگاه نمیکنم لج_

 .کردی کبود.نگاه بازومو هیچی

 .توهست مال بیااینا.دیگه نباش ناراحت حاال کردی عصبانیم توهم:اراد

 .کردم نگاه دستش توی لواشکای به

 نمیگیری؟:اراد

 .میزدن چشمک بدجوری ولی نگیرم خواستم
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 .نکرد ول اراد ولی تابگیرم کردم دراز دستمو

 .کیانی این باشه؟مخصوصا نری بقیه جلوی دیگه اینجوری که بده قول:اراد

 .خوردم گرفتمو دستش واز بعدلواشک. باشه_

 .نکنیااا تعارف وقت یه:اراد

 داری مهربونی ی خاله چه ببین بگیر بیا نکن گریه حاال_

 .مهربون اال هس چی همه دیدم اره:اراد

 .ایییش نمیخوادبخوری اصال من بده بده_

 .دراومد صدای

 بله؟:اراد

 اراد؟:سیا

 .بیاتو:گفت بعد.کنم سرم رو وشالم کنم تن مانتومو تا کرد اشاره من به اراد

 .بیاین شمام.کردن روشن اتیش ساحل جلوی هارفتن بچه:سیا

 . اومدیم بروماهم باشه:اراد

 .اوردین تشریف عجب چه عاشق وخروس مرغ به به:سامان

 چرابرامون پس دوما.عاشق ی دوفرشته بایدمیگفتی موردداشت جملت که اوال:اراد

 نکردید؟ پهن قرمز فرش

 نم؟ک قربونی پاتون جلوی برات بیارم بخرم برم گوسفندم میخوای برم روتو:سامان

 بخری؟ بری چرا هست ارش تاوقتی نه:اراد
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 باران!بزرگواری چقدر! لطف چقدر! ارادت چقدر اخه.جان اراد دردنکنه دستت:ارش

 .نکردم تاکتلتش کن روجمع شوهرت

 من هبخور بهش ناخنت.شیر مثل داره زن کنی؟یه شوهرمنوکتلت.بله؟بله؟نشنیدم_

 .باتو میدونم

 .فداتم دیگه همینه ی واسه.طرفداری مرسی.زن شیر مرسی.حمایت مرسی:اراد

 فتمیگ عقلم اما.نبود حرفاالکی این کاش.نبود بازی کاش میگفت حسی یه دلم ته

 .دش میدان پیروز عقلم همیشه وطبق.هاست قصه برای ایناهمه الکی که چقدرعالیه

 .داریم ماهم دارن دخترعمه مردمم. میشه افسرده ادم دیگه همینه:ارش

 .روبده زمینی سیب اون چقدرغرمیزنی ارش_

 .بهم وداد گرفت روازاتیش زمینی سیب ارش

 .بده ارش نگو باز بخور بگیر:ارش

 .پیداکنم دنیامیتونم کجای خلی این به پسردایی توبدی بگم کنم غلط من_

 .میکنما سیاهت چوب بااین پامیشم باران:ارش

 .بروبابا_

 نطورهمو.کند پوستش اینکه به برسه چه داشت نگهش نمیشه که انقدرداغه این وای

 .میدادم فحشم بهش میدادم، پاس دستم اون به دستم ازاین روهی زمینی سیب که

 میدی؟ فحش داری کی به باران:اراد

 .نمیشه خنک هیجوری.دیگه زمینی سیب این به_

 جدوابادشم به دیگه دودقیقه االن.من بده.دادی فحش بهش هرچقدر کوچولوبسه:اراد

 .میدی فحش
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 .کوچولوها میگی من به باشه اخرت دفعه_

 .نمیخوام چاق زن من کوچولو نخور حرص:اراد

 .ایـــش.نمیخوای که درک_

 .میشه حالیت ضعیفه دادم طالقت دیگه باشه:خندیدوگفت اراد

 توش ومحبتای حرفا تمام که بازی.بازی این شه تموم میشه کی واقعا!طالق

 .داد بهم کند روپوست زمینی سیب بعدازاینکه.الکی

 .مرسی_

 .فسقلی خواهش:اراد

 .خندیدوبلندشد.کردم نگاهش چپ چپ فقط

 کجامیری؟_

 . بیارم گوشیمو میرم:اراد

 .گرفت درد دلمون که خندیدیم وسامان ارش ازدست انقدر

 کجاست؟ اراد باران:سیا

 کنم؟ صداش برم میخوای نمیاد چرا نمیدونم بیاره گوشیشو رفت نمیدونم_

 .اره:سیا

 میخواستم باال هارفتم ازپله اروم اروم.اتاقش داخل گفت سراغشوگرفتم ازسحر

 دختر یه صدای باشنیدن که دروبازکنم خواستم بازبود کوچولو یه دراتاقش.بترسونمش

 رفح اروم خیلی میگن،نتونستم چی که بشنوم کردم هرچقدرسعی.همونجاایستادم

 یدهد اتاق داخل در ازالیه.جلوتر رفتم.بشنوم که نمیزاشت بیرون وسروصدای میزدن

 !باشه؟ پست انقدر میتونست چطور اخه.باورنمیکردم میدیدم روکه چیزی.میشد
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 قطف ارادم.بود ایستاده اراد جلوی مشکی سفیدوشلوار جذب وتاپ باز باموهای نسرین

 ودب گذاشته اراد بازوی روی که نسرین دستای سمت رفت نگاهم.بود تنش رکابی یه

 باز وکامل ودر نیاوردم طاقت دیگه.بود روگرفته نسرین بازوی ارادهم... وارادهم

 غشق وسط من ازحضور باتعجب،حتما هم واراد کرد باپوزخندنگاهم نسرین.کردم

 .کرده تعجب بازیشون

 ردمنمیک فکر:گفتم کردمو نگاه چشماش بود،به شده جمع اشک توش که باچشمایی

 بود؟.نبود خیانت بود هرچی ما بین.باشی پست انقدر

 ...باران:اراد

 !یانبود؟ بود اراد:گفتم باداد

 .نبود: اراد

 رممجبو عمرا هستی ادمی اینطور که میدونستن اگه ومامانم بابا:دادم ادامه قبل مثل

 هکردی؟اخ روبدبخت چراهردوتامون پس میخواستی اینو که تو لعنتی اخه د.میکردن

 یداشت دوست اعتمادکنم؟ بهت که کردی کاری چرا پس منونمیخواستی که چراااا؟تو

 فقط.کارا این نبود الزم دیگه.میگفتی خودم به میومدی بگیریم،خوب زودترطالق

 ویت که شرایطی تمام باوجود که خودم برای تو برای نه.متاسفم بگم بهت میتونم

 .اعتمادکردم بهت بود زندگیمون

 .ایستادم اراد باصدای که تابرم برگردوندم ورومو کردم پاک اشکامو

 .بدم توضیح برات بزار نیست میکنی فکر تو که اونجوری باورکن باران:اراد

 توضیح تینذاش تابعدانگی.بدی تاتوضیح میشمرم سه تا فقط:وگفتم سمتش برگشتم

 ...1.بدم

 ...نیست توفکرمیکنی که اونطوری باورکن:اراد
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_1.5... 

 میگی؟ بهش چرادروغ:نسرین

_2... 

 .روببند کثیفت دهن:اراد

 بود؟ باهاش نیازات رفع برای فقط که بگم بهش چرا؟میترسی:نسرین

 ...2.5:گفتم میشد تر قوی هرلحظه که بابغضی

 نیست اینطوری اصال کن باور باران:اراد

_3... 

 .بیرون اومدم وازاتاق کردم بهش پشتمو

 دیگه؟ کجامیری دادم توضیح برات منکه باران:اراد

 کردی توجیح خودتو فقط ندادی توضیح:وگفتم سمتش برگشتم

 نداری؟ اعتماد بهم دیگه کوچولو:وگفت گذاشت سینش روی سرمو اراد

 .نه دیگه:وگفتم بیرون کشیدم ازبغلش خودمو

 .پایین هارفتم ازپله سریع بعد

 بارااااان؟:اراد

 ها بچه پیش رفتم کردمو پاک اشکامو.بیرون رفتم ازویال صدازدناش به توجه بدون

 کو؟ اراد پس اومدی عه:سیا

 طرف باورهای تمام حرف بایه کار بایه راحت چه ادما.اومده بدم ازاسمشم دیگه

 .میکنند رونابود مقابلشون
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 .نکردم پیداش_

 شده چیزی:ستی

 .نه_

 .قرمز چشات:ستی

 وبغض میشه جمع چشات توی اشک هی وقتی بود سخت خیلی.ندادم بهش جوابی

 .کنی کنترل بقیه جلوی خودتو میشه،بتونی وبزرگتر بزرگ هی گلوت توی

 .اومد ارادم عه:ستی

 اشنگ ازاین بیشتر میشد مانع که بود چیزی یه تونگاش.کرد نگاهم.کردم نگاهش

 .کنم

 هیس:گفتم وتودلم قلبم روی گذاشتم دستمو.دوختم اتیش به ونگامو روموبرگردوندم

 ،اراد بی.خودت و خودم میشیم باز.میشیم راحت ازدستش دیگه چندوقته. باش اروم

 ازحرفم انگار.میکوبید ازقبل نشد،تندتر اروم.ای دیگه هرادم وبدون نسرین بی

 .بود نیومده خوشش

 اش همین هرروز بدم گوش حرفش به بخوام اگه نکنم توجه قلبم به میگفت عقلم

 .است کاسه وهمین

 اتمواحساس ی ریشه.میکنه قافل ازقلبم منو اون.نکنم گوش عقلم به میگفت قلبم

 .میشم ترازقبل احساس بی وهروز میکنه خشک

 سونهمیر بهم اسیب بیشتر هرروز وبقیه خودم احساسات به کردن فکر میگفت عقلم

 باهم رو بود،پایانش نشده شروع هنوز قصتون که شما میگفت.میشکنتم وبیشترازقبل

 هم اینومیدونی خودت هم.طالق شما ی چراناراحتی؟اخرقصه پس.ونوشتید گفتید

 مهم هیچکدومش باشه داشته دوست میخواد یا کنه خیانت بهت میخواد حاال.اون
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 معنایی وعاشقی وعشق هم کنار بودن شما ی قصه توی.طالق اخرش وقتی نیست

 .نکن معنی خودت برای حرفاشو رفتاراشو الکی پس.نداره

 فکر ههمیش.شدم توچشم چشم کیانی با باال سرمواوردم کردم روحس نگاهی سنگینی

 و کیهی وباطنش ظاهر کیانی که اینه تفاوتشون تنها...اماحاال اراد از بدتر کیانی میکردم

 ...اراد

 زابرا بهت اونکه تازه.نیست بدترازکیانی که میدونی میگی؟خودت داری چی:وجدان

 این؟حاال از بهتر چی تازه کرده روبازی شوهرت نقش مدت یه فقط.که نکرده عالقه

 .بگیرید طالق میتونید زودتر

 .میکنه نگاهم داره باز بانیش ستی دیدم باال اوردم سرمو.سرم توی خورد چیزی یه

 .رفتن همه بخوابیم بریم تو؟پاشو کجایی:ستی

 . رفتم ویال وسمت بلندشدم ازجام

 خانوم؟ شوکت نمیشه چرا اخه_

 ملع غیرازفرمایششون اگه.ندیم روبهتون اتاقی هیچ گفته خدااقا به خانم:خانم شوکت

 .میکنه کارم بی ازکار مطمئنن کنم

 اون اتاق توی نخوام من.گرفتم روپیش اراد اتاق راه دادم بیرون وباحرص نفسم

 .اااه!روببینم؟ کی باید کنم استراحت

 بدون.کرد می نگاه رو دریا و بود،بود اتاقش داخل که بالکنی توی اراد شدم وارداتاق

 روی اراد بیرون اومدم وقتی. کردم عوض حموم وداخل برداشتم لباسامو بهش توجه

 مدت این تموم.شونهکردم ایینه جلوی موهامو بهش توجه بدون بود نشسته تخت

 .نیارم خودم روی به کردم سعی.میکرد نگاهم
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 ضروعو لباساش بعدبلندشدو چنددقیقه.کردم بهش پشتمو کشیدم دراز تخت روی

 شدو حلقه دورم دستش که میشد بسته چشام داشت تازه.خوابید وکنارم کرد

 حرفم هاش عضله بادیدن که بگم بهش تاچیزی سمتش برگشتم.سمتش منوکشید

 ارهد معنی چه اصال.میگیره درد خودم دست میزنمش هرموقع نیست بیخود رفت یادم

 ممحک اون ولی بکشم بیرون ازبغلش خودمو کردم سعی!نمیکنه؟ تنش لباس این

 .بخورم تکون نمیتونستم اصال که طوری کرد بغلم ترازقبل

 .کنه روبغل نسرین نمیره چرا این نمیدونم من:وجدان

 کنه؟ روبغل نسرین بره که داره معنی چه _

 ...حسود ای:وجدان

 الاص.میزنن مزخرف ی حرفا سرشون پشت ها بچه اونوقت میگم خودشون بخاطر نه_

 .اه. بخواب بگیر توچه به

 .برد خوابم که میکردم بحث باوجدانم داشتم تاکی نمیدونم

 .بیدارشدم درازخواب به محکمی چیز بابرخورد

 بله؟_

 ندارید؟ نسبتی قطبی شماباخرس احیانا خانم بخیر صبحت سالم:ستی

 داشتی؟ کاری.سالم_

 .وپاش.کم خلشون جمع جمعشون همه بخوریم صبحانه بریم بیا پاشو بابا:ستی

 .همینجامیخورم.اینجا بیارن بگو برو ندارم حال ستی_

 شده؟ چیزی:ستی

 .اینجا بگوبیارن فقط نه_
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 .باشه: ستی

 . اورد روبرام صبحانه خانم شوکت بعد چنددقیقه

 ممیکن حوصلگی بی احساس یکم فقط گفتم که روپرسید حالم ازم خانم شوکت

 ربازد موقع همون خوبم ازشانس که روببینم دراکوال اون نداشتم دوست واقعیتش...و

 رانیونگ باترس خانم شوکت.بیرون بره که گفت خانم شوکت به.تو اومد دراکوال شدو

 اقات در اراد رفت که خانوم شوکت.وبره نباشه نگران گفتم لب زیر که کرد نگاه بهم

 .کرد وقفل روبست

 درمیاری؟ چیه بازیا مسخره این:اراد

 میزنی؟ داد صبحی اول چته.بپرسم بایدازتو من که فعال_

 چیه؟ بازیا مسخره این گفتم:اراد

 بازی؟ مسخره کدوم_

 پایین؟ نمیای هم صبحانه برای و سرد ورفتارات اتاقی داخل هی همینکه:اراد

 !مهمه؟ خیلی توهم برای نیست دوما.شدم کر نزن داد که اوال_

 وبخ باهات روز دو چیه.نداره اهمیتی من برای هیچکدوم رفتارات نه تو نه اتفاقا.نه:اراد

 هت که رفته یادت شدم؟نکنه وابروت چشم وعاشق دارم دوست کردی فکر البد بودم

 بهتون تایکی.همید عین شمادختراهمتون.وعاشقی عشق نه وجدایی طالق ما ماجرای

 و نازک لد زیادی نیست خودتونم تقصیر البته عاشقتونه طرف میکنید فکر کنه نگاه

 .ضعیفین

 اگه ملیوان.توفکرنمیکنم به اصال من اخه. داری ودوستم عاشقمی که نکردم فکر نه_

 دل خیلی خودت قول به که دخترا ما دل به برسه چه میشکنه بشه وگرم سرد

 ندیدی طاقت چون.ازحدشون بیش های ازمهربونی بودنشونم وضعیف نازک دل.نازکن
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 ای عالقه بهم ماکه.کردیم اشتباه مورد این توی همیشه اما.روندارن کسی ناراحتی

 کن کرف این به کنی خیانت کسی به خواستی بعد بعه ازاین ولی طالق واخرش نداریم

 وداریت وقتی که کن فکر این به.داری فرق توبابقیه میکنه وفکر کرده اعتماد بهت که

 حواست.میگه وبقیه خودش پیش ازخوبیات داره اون میگذرونی اون و روبااین وقتت

 .اعتمادش توی نزنی گند باشه

 .دروبازکن:گفتم کردمو صداموصاف

 اهسی دستم کندم پوست برات روکه زمینی سیب.نکردم خیانت بهت من باران:اراد

 ریننس میکردن عوض روکه لبایسم داشتم. بلیزم به مالیدم نبود حواسم بود شده

 اون... دیگه مزخرافات سری یه و توبشم بیخیال که وگفت پیشم اومد وضع بااون

 و اومدی موقع همون توهم. کردم دورش ازخودم من که کنه بغلم میخواست هم موقع

 .فکردی اشتبباه راجبمون

 همیشه مثل کردم سعی.باشم کرده قضاوت زود و باشه اراد با حق شاید... شاید

 دلم ازته هنوز هرچندکه. ندم روکش مسئله این ازاین وبیشتر کنم فکر خوشبینانه

 .بودم نکرده روباور حرفاش

 داری؟ شک حرفام به هنوز:اراد

 .دروبازکن حاال نه_

 .بشی بایدتنبیه نچ:اراد

 .پروشد دادم رو بهش باز بیا

 ...میزنما جیغ وگرنه دروبازکن_

 و ما صدای ها بچه کنی فکر مدیونی خودت قول به ولی میکنم دروباز باشه:اراد

 .شنیدن دعوامون
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 .دیگه توهستش تقصیر همش!نــــه:گفتم بلند که کنه دروباز خواست

 کارچی اومدم من رفتن وقتی ها بچه و گفتم الکی بگم بهت اگه... اگه میگم باران:اراد

 میکنی؟

 متکای ارادم.جونش به متکاافتادم با زدمو جیغ یکدفعه کردمو نگاهش یکم

 توشون که وپرهایی شد پاره تامتکاها روزدیم انقدرهمدیگه.زد ومنو خودشوبرداشت

 مشت موقع همون. دروبازکرد اراد.درشدیم صدای ی متوجه تازه.شد پخش همه بود

 .سراراد توی خورد ستایش

 تو؟ خوبی ببخشید وای:ستی

 کارداشتی؟ حاال نمیشم ازاین بهتر:اراد

 .باال اومدم شدم نگران روشنیدم باران جیغ صدای هیچی:ستی

 شنیدن؟ هم بقیه_

 اره:ستی

 روحی ومشکل گیرمیاری مظلوم تومنو همیشه فهمیدمن همه دیگه االن شد خوب:اراد

 .داری وروانی

 ی لوله سریع.کنه روتمیز اتاق تا بود اورده جاروبرقی خانم شوکت موقع همون

 .اراد دنبال وافتادم جداکردم ازش رو جاروبرقی

 .داره روانی و روحی مشکل کی تاببینم وایستا داری جرات_

 دنبالش منم.هارفت پله سمت اراد

 .وایستا میگم بهت عه_

 .دیونم مگه:اراد
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 .نداری ازدیوونه هم کمی دسته_

 .میکردن نگامون باتعجب و بودند هاایستاده پله پایین ها بچه

 .راجعون علیه وانا اناللله.تسلیت اقا:ارش

 .بدنیستا بگی هم خدانکنه یه بیشعور:اراد

 تعادلم که یهوچیشد نمیدونم.میرسیدم اراد زودتربه اینطوری هاسرخوردم ازنرده

 هااومدن بچه.روگازگرفتم لبم چشاموبستمو درد ازشدت.زمین افتادم دادمو روازدست

 .سمتم

 خوبی؟ باران:ارش

 رسیدبهم اراد موقع همون که کنه بلندم خواست ارش.دادم تکون نه معنی سرموبه

 .کرد بغلم وخودش

 االن؟کجات خوبی.نخور هاسر نرده ازروی گفتم بهت صددفعه:گفت عصبانیت ارادبا

 میکنه؟ درد

 و کرد بغلم اشکم بادیدن اراد.ریخت ازچشام اشک قطره بیشترشدویه بغضم

 اومد؟ دردت خیلی:گفت

 .میکنه درد خیلی خورده پیچ کنم فکر پام فقط نه_

 .نکن گریه باشه:اراد

 قطوف نشده چیزی که گفت دکتراومد بعد ساعت نیم.گذاشت تخت وروی منوبردباال

 . میشه خوب کنه استراحت مدت یه خورده پیچ

 ««ستی»»

 خوشحالی شدیم سوارماشین که ازوقتی بگوچیشده راستشو:سیا
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 .هیچی_

 .نشستم عقب اومدم من که اینه بخاطر میدونم منکه:سیا

 .میکنه نگاه بازداره نه میگم دارم عه...نه_

 ...تو میدونم منکه ولی نگفتم چیزی منکه بابا باشه:سیا

 سیاوش:گفتم باجیغ

 بهم؟ شمادوتا میگید چی:باران

 ...فقط اراد جون به هیچی:سیا

 .سیااااااوش_

 پات تونیای بهتر باران.گشنمه که پایین برید دعوانکنید حاال.خودت جون نکبت:اراد

 بگیرم؟ برات میخوری چی.میکنه درد

 .بگیر منم برای گرفتی خودت برای هرچی:باران

 خبریه؟:گفتم باران درگوش اروم

 خبری؟ چه نه:باران

 رفتاراش نه میگی داره دوست تورو اراد میگم هی من کردم باور منم توگفتی اره_

 .کن رونگاه

 .میکنی اشتباه که توگفتم به صددفعه منم:باران

 ...که میگم هنوزم من ولس میگی توراست باشه:ستی

 .منتظرته سیاوش برو ستایش:باران

 ««سیاوش»»
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 .انقدرزوداومدی که ممنون_

 .میزدم حرف باران با داشتم:ستی

 میگفتید؟ چی حاال_

 .حاال:ستی

 .دارم صحبتایی باشمایه منم اتفاقا_

 هایی؟ صحبت چه:ستی

 .حاال_

 درمیاری؟ منو ادای:ستی

 میمونم؟ تو مثل مگه نه_

 .خودتی میمون بیشعوری خیلی:ستی

 اشب منتظرمون فرداشب:گفتم اروم و گرفتم دستشو که بره خواست برگردوند روشو

 .خاستگاری بیایم میخوایم

 ...یعنی:ستی

 .دیگه داخل بیاید ساعته سه شمادوتا میگید چی:اراد

 ««باران»»

 غولمش بهش توجه بدون.شد بلند اراد گوشی صدای که میکردم رونگاه بیرون داشتم

 اوکنجک.روبرداشتم گوشیش.نیست کنم ول سمجه چقدر طرف اه.شدم اطرافم دیدن

 وشیشگ.شد قطع تماس.گرفته اشتباه احتماال.بود ناشناس شماره.کیه ببینم شدم

 قفل گوشیش چون.اومد براش شماره ازهمون اس ام اس که بود دستم توی هنوز

 هک میکنم عزیزم،درکت سالم)کردم روباز پیام.داخلش برم تونستم راحت نداشت
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 دوستدار.بگیر تماس باهام تهران رسیدی.بزنی حرف باهام دختر اون جلوی نخوای

 .(نسرین تو همیشگی

 ؟گفت دروغ بهم بازم یعنی.باشه پست انقدر راد نمیشد باورم.خوندم دیگه چندبار

 .بگه راست بهت بخواد که نیست جمالت عاشق:عقلم

 .نمیگه دروغ بهت هیچوقت اون نه:قلبم

 که بگوخررو عشقت؟منه دنبال بعدبری بگیریم طالق صبرکنی نمیشد انصاف بی اخه

 .اومدم کنار باهاش جوره همه مدت این توی

 .شد تموم دیگه.کردم پاک اشکامو سریع در باصدای

 .داری دوست که همونی گرفتم چی برات ببین بیا باران:اراد

 .ندارم میل االن ولی ممنون_

 تاتعجب مونده ها حاال حاال کرده تعجب سردم ازلحن حتما کرد نگاهم ارادباعجب

 .شدیم ساکت هردوتامون در شدن باباز.اقا کنی

 .شد نزمی وپخش داد الپایی کیانی به چطوری سیاوش ببینی نبودی باران وای:ستی

 ...این به اوردین؟پسر گیرش وامظلوم_

 پسر:روگفتم حرفم ی ادامه بهش توجه بی.کرد ونگاهم سمتم برگشت باعصبانیت اراد

 .خوبی این به

 .مگفتی ای دیگه چیز یه قبال میزنی؟توکه حرف کیانی راجب داری االن باران:سیا

 .میکردم اشتباه قبال منم خوب اره_

 من ولی.دراورد روهم وسیاوش ستایش صدای که طوری کرد حرکت باسرعت اراد

 ردممیک نگاه بیرون هست،به ظاهری نشه مشخص داشتم سعی که تمام باخونسردی
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 ونخونم مسیر جای وبه کرد روپیاده سیاوش و ستایش اراد رسیدیم تهران به وقتی

 .داشت نگه گلفروشی ی مغازه جلوی.رفت ای دیگه ازمسیر

 .بگیرم تماس کسی با حتما ندیدی؟باید توگوشیمو باران:اراد

 .ندیدم نه_

 .مغازه داخل ورفت شد پیاده ازماشین اراد

 اراد گوشی اس ام اس صدای.همینطور اره.بگیره تماس بانسرین میخواست حتما

 هنوز معزیز.)بود نسرین بازم.برداشتم بودم انداخته زیرصندلی روکه گوشی.بلندشد

 گلی دتتوخو برام؟بابا بخری گل ورفتی کنی قافلگیر منو میخوای باز نرسیدی؟نکنه

 .(منتظرتم خونتون بدوبیا.که نمیخواد گل

 حسودیم نسرین به لحظه یه.بخره گل جونش نسرین برای بود رفته اقا پس

 ...که داشتم دوست دلم ته چرا دروغ.شد

 توعشقشی؟ بخره؟مگه توگل چرابایدبرای.شو ساکت لطفا باران:وجدان

 .هستم که زنش نه_

 .زنش میشه نسرین بگیرید طالق که دیگه چندروز ها خوشه دلت:وجدان

 اراد یادمه من که هست؟تااونجایی خونه کدوم ازخونتون منظورش ببینم وایستا

 ...نکنه.خودمون ی خونه اونم که داره خونه یه اینجافقط

 .شدم پیاده ازماشین سریع

 دربست؟ اقا_

 ...ولی خانم:راننده

 . میدم باشه کرایش هرچی باشه_
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 .شید سوار بفرما:راننده

 .رودادم ادرس

 .تربرید سریع اقالطفا_

 .شده گچ مثل شده؟رنگتون چیزی نباشه جسارت:راننده

 .نگرانم کمی فقط نه_

 دونمنمی ولی جدابشم ازش زودتر داشتم ودوست نداشتم اراد به ای عالقه هیچ بااینکه

 .نباشه نسرینی ودعامیکردم داشتم ترس واقعیت چرااز

 ینونسر شد درباز که بشم پیاده خواستم.بود روشن برقا.درخونمون جلوی رسیدیم

 .بیرون اومد

 خوبه؟ حالتون دخترم:راننده

 سریع فقفط ادرس این بروبه.برو تروخدا اقا:گفتم بگیرم ازنسرین نگاهمو اینکه بدون

 .تر

 .میشه حل مشکلتون انشاهلل نکنید گریه شمام باشه:راننده

 .روزدم زنگ.بهش دادم کردمو روحساب کرایه.ایناایستاد مامان ی درخونه جلوی

 بله؟:مامان

 .کن باز منم مامان_

 .تو بیا هیچی...واراد تو قرارنبود تویی؟مگه باران:مامان

 نهمیک پنهون ازم روداره چیزی یه مامان اینکه به اصال که بدبود حالم انقدر لحظه اون

 .نکردم توجه

 میکنی؟ گریه چیشده؟چراداری بارن عباس یاحضرت...خوش.دخترم سالم:مامان
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 مامان.اینجام من نگو زد زنگ اراد اگه وباربد من تروجون خدا ترو فقط.هیچی_

 .دادم قسمت

 خوایمی کی به نگی مادرتم که منی میکنی؟به نگرانم شده؟داری چی جان باران:مامان

 بگی؟

 .یرونب اومدم بغلش از شدم خالی یکم وقتی کردم گریه بغلش تو کلی کرد بعدبغلم

 کجامیری؟ وایستا:مامان

 .تنهاباشم میخوام اتاقم_

 ستی.خورد زنگ گوشیم موقع همون که بزارم اهنگ خواستم.کردم وقفل دروبستم

 .کنم نگرانش نداشتم دوست ولی ندم جواب خواستم اول.بود

 بله؟_

 کسی زدم زنگ هم خونتون تو؟تلفن کجایی نمیدی؟ جواب چرا استغفراهلل...و بله:ستی

 االن بیخیال حاال.من پیش تواومدی میکرده فکر گفت زدم زنگ ارادم به نداد جواب

 کجایی؟

 .خونه_

 .اونجام دیگه ساعت نیم تا من پس باش:ستی

 .اینام مامان ی خونه نیستم خودمون ی خونه ستایش_

 چرااونجایی؟:ستی

 .نیست من ی خونه دیگه اونجا_

 شده؟ دعواتون واراد بازتو. میکنی نگرانم چیشده؟داری باران:ستی

 .روبریم خودمون راه هرکدوممون قرار بعد به ازاین ولی نه_
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 چیه؟ حرف ازاین منظورت.ببینم بزن حرف ادم عین:ستی

 تازه.برنمیخوره کسی به که زودتر یکم حاال.بود همینه قرارمون ماازاولشم.طالق_

 قطال راجب تو بخدابفهمم ستایش.میشیم خوشحال اراد،خیلی هردتامون،مخصوصا

 .تو نه من نه گفتی اراد به کلمه یه گفتم بهت که واینایی

 ...باهم شمامیتونید باران ولی.نمیگم باشه:ستی

 .جداست ماراهمون.نبند جمع اونوباهم منو دیگه.د نه_

 چرااا؟ اخه:ستی

 .داره رودوست دیگه اویکی اینکه برای لعنتی_

 نمایان صفحه روی اراد واسم خورد زنگ دوباره موقع همون.کردم روقطع تلفن

 یگوش باعصبانیت بار اخرین ندادم جواب زد زنگ هم دیگه چندبار.کردم ریجکت.شد

 نشستم تخت روی.شد تیکه چهل و زمین افتاد که کردم پرت دیوار روسمت

 صالحه گها گفتم منکه.توبگی هرچی باشه گفتم منکه خدایا.گرفتم دستام وسرموتوی

 کنار باهاش داشتم منکه.بود تو گرم دلم منکه.بودم کرده اعتماد بهت منکه.چشم باشه

 خوشی دل ازش که دختری!نسرین!؟ کی شد؟اونم عاشق یکدفعه چیشد.میومدم

 نشد؟ من چراعاشق ،پس نداشت خوشی دل ازمنم خوب.نداشت

 داشتی دوست خودت،خودتم قول نمیزدی؟به پسش تو تومیشد عاشق اگه:وجدان

 تومیشد؟ عاشق امیدی باچه اونوقت.بگیری طالق ازش زودتر هرچی

 .بخواد دلش هم خیلی.سرترم ازنسرین جوره همه من ولی

 ...او ولی:وجدان

 .کردم پاک اشکامو در باصدای.رومیخواد نسرین منونمیخواد دلش او ولی اره
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 گهدی شوهرکردی شدی؟گفتم پالس تواینجا باز.ببینم دروبازکنم فسقلی:باربد

 کن ازب زودباش.چتربشه اینجا هرروز گرفته تصمیم خانوم نگو شدیم راحت ازدستش

 .شد سبز علف زیرپام

 .کردم دروباز

 نشدی؟ خسته کردی چرااینجوریه؟انقدرگریه چشات شه فدات داداش الهی:باربد

 باربد؟_

 خوشگلم؟ داری جانم؟چرابغض:باربد

 . بغلش توی انداختم خودمو

 شده؟ دعوات اراد با...نکن گریه عزیزم:باربد

 .نیار من...اونوپیش.. اسم_

 کنم؟ صداش چی نگم اسمشو:باربد

 .دراکوال_

 منتظر پایین دراکوال اقای این دراکوال؟حاال میگی بهش توهنوز شیطون:باربد

 .خانومشه ونگران عصبانی بدجوری دراکوال اقای این.خانومشه

 عجیب ی واژه چه! هه!نگران؟.کنه خالی من روسر عصبانیتش اومده اون باز نه

 چیه؟ معنیش اصن خالق جلل.غریبی

 . ببینمش نمیخوام_

 چیشده؟ نمیگی من به خونه؟باران بره برگرده میاداینجوری دلت:باربد

 تتونس خوب چه حس واین.بره تنها اره میگفت دیگه حس یه ولی نه میگفت دلم نه

 .بشینه کرسی به حرفشو
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 رمندا دوست باربد.میکنم خواهش نپرس باربد.ازش پره خیلی دلم اخه میاد دلم اره_

 نک ردش جوری یه برو میرم ازاینجاهم من وگرنه بشنوم ازش وچیزی اینجاببینمش

 .نیاد وبگودیگه

 .داد موجواب اونم.کردم سالم بابا به.وبابا مامان پیش رفتم شستم وصورتمو بعددست

 شوهرکردی کنه ادم بایه اخر نکردی نکردی شوهر باران:وگفت بعداومد ربع یه باربد

 .مردم گرسنگی دیگه روبیار شام مامان.ازاینجا میرفت مگه

 .من شکموی پسر خدانکنه:مامان

 شده؟ مهربون چه مامان نگاه.توهستااا حضور اثرات میبینی؟اینااز باران:باربد

 .مهربونم همیشه منکه پسرم:مامان

 شده؟ مهربون گفتم دیدی دیگه نه:باربد

 .خل بگم بهت که همونه تولیاقت:مامان

 خانومی یه تو؟نبودی کجابودی.خودم شدمامان این اها:وگفت کرد مامانروبغل باربد

 ه؟اورد هوو سرت بابا نکنه میگم.خوشکل هم خیلی بود مهربون خیلی اینجابود االن

 برای دلم االن ازهمین.کن ولم شدم خفه خل ی دیونه گمشواونور باربد:مامان

 کنه؟ چطورمیخوادتحملت بدبخت ادرینامیسوزه

 چرامیزنی؟ پدرمن اخ.... یا میگید شدن وخفه کردن بغل ازنظر:باربد

 حیایی؟ بی انقدر رفتی کی توبه:بابا

 میرم من اصال نخواستیم زنتون اینم بیاید.خودتونم ی پرورده دست نفرمایید:باربد

 .هستنا نازنازی خیلی شمام زن.میکنم بغل خودمو ادرینای همون
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 بی این کارای به همش اینکه جای به توهم باران.حیا بی بکش باربدخجالت:مامان

 .بیاکمک بزنی لبخند ادب

 . میدیدیم وفیلم بودیم نشسته مبل روی هم کنار همه

 بدی؟ انجامش میتونی دارم کاری یه باربدبرات راستی:بابا

 کاری؟ چه:باربد

 !که میدونی خودت...و سربزنی شرکت وبه امریکا بایدبری قبل مثل:بابا

 که دارم مهمی ی جلسه هفته این توی نرم؟اخه من میشه بابا:باربد

 .بگم هم ای دیگه کس به نمیشه.باشم حتمابایدحضورداشته

 ایدب و اونجابرگزارمیشه مهم ی جلسه یه که درجریانی نمیشه؟اخه که مطمئنی:بابا

 .میرفتم خودم نمیکرد درد کمرم من اگه.باشند حضورداشته ها شرکت ی همه

 .میرم من_

 .کردند نگاهم باتعجب همه

 .کنم چیکار باید که بلدم رفتم باربد با میکنید؟چندبارم نگاه چرااینجوری_

 .بری که نمیده اجازه هرگز اراد براون عالوه.توروتنهابفرستم نمیتونم نه:بابا

 .که بفهمه اراد نیست قرار_

 .بری نداری حق شوهرت ی اجازه چی؟بدون یعنی:مامان

 کسی که حاال مهم خیلی جلسه نکنی؟این شوهرت شوهرت هی میشه مامان اه_

 .میرم خودم بره نمیتونه

 رایب اتفاقی الل زبونم نکرده خدایی درضمن.بگم روبهت اجازه این نمیتونم نه:بابا

 بدیم؟ روچی اراد جواب توبیوفته
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 .بخیر بش بیخیال هیچی...دیگه یکی اون اخه د.نکنید اراد اراد هی کنید بس:بلندگفتم

 ««اراد»»

 هرازگاهیش حضور به چرا دروغ.نمیبرد خوابم ولی میشدم پهلو اون به پهلو ازاین هی

 کرده عادت ولی باشه اجباربوده و بازور میخواد حاال بودم کرده عادت کنارم

 رفتارش دلیل هنوزم.نیست خونه که هست دوهفته نزدیک باامشب.بودم

 به زده الکی بفهمم اگه حالش به وای فقط.داده هم طالق درخواست حتی.رونمیدونم

 دمز زنگ گوشیش به چندم بار برای.او با میدونم بگیره،من وطالق قهرکنه که سرش

 زا وذوق باشور وقتی نمیره یادم هنوز.دوهفته این های روز تمام مثل.بود خاموش بازم

 همیگ سیا.افتاد ازدستم گل دسته خالیش جای امابادیدن بیرون اومدم فروشی گل

 الکی بخواد که نیست ادمی اون باران وگرنه چیزاست ترازاین جدی موضوع احتماال

 تاکام الم یخ کوه شده بره قربونش سیاوش که ستایشم.باباش ی خونه وبره قهرکنه

 به.دمب فرصت بهش دیگه یکم باربدگفت خونشون جلوی رفتم امشبم.نمیزنه حرف

 هک طالقی ازدرخواست هیچکس هنوز.بود نگفته اونم به هیچی باران خودش ی گفته

 ککوچی اختالف یه فکرمیکنن همه.خبرنداره ستایش واحتماال سیاوش جز داده باران

 .چیه قضیه ندونی چقدربد...ولی هست بینمون

 .بزنمشاااا تامیخوره بیارمش برم پاشم میگه شیطونه

 ابلندکنی؟باب دست زنت روی میخوای.روشن چشمم.باتو میکنه غلط شیطون: وجدان

 !باغیرررت

 نخواستم بیاد خواست هرموقع منچه به اصال.دیگه میکنه بازی ادم باعصاب_

 .بهتر چه...که...که

 هان؟نظرت؟.برنگرده یااصن برگرده دیگه سال یه بره پس باشه:وجدان
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 ناص میگردوندم برش بود من دست فردااگه همین!داره؟ معنی اصالچه. میکنه غلط_

 !بااااید داری توجه.بایدبیاد بعدی ی هفته تااخرهمین

 همین نداریااا تعادل!حد تااین نه دیگه ولی داری درگیری خود فکرمیکردم:وجدان

 ...و درک به بره گفتی پیش دومین

 .فایدس باتوبی سننه؟بحث تورو.توچه به اصال_

 باران که داشتم دوست ولی چرا نمیدونم.بود سیا.اومد گوشیم اس ام اس صدای

 !غرور ازدست امان هعی....ولی ندونماااا نکه البته.میبود

 مارهش نمیخوری ومنو نیست جلوت قرمز پارچه اگه.عصاب وبی اخمو جناب سالم:سیا))

 .(( برام کن اس رو فرهاد

 من بودو داده اس بهم فرهادقبال که بودم ای شماره دنبال ها اس ام اس توی

 روبازکردم اولی.بود نشده سیو چندتاشماره.کنم سیوش که بودم کرده فراموش

 یهمینطور.دیگه خدای بنده یه هم دومی. سلیمانی اقای شدم متوجه متنش باخوندن

 خواستم.کردم اس سیا برای وپیداکردمو فرهاد ی شماره تا هارومیخوندم اس ام اس

 پشیمون لحظه یه ولی کنم پاک نااشنابود ی شماره که روهم بعدیش اس ام اس

 .بعدبپاکمش بخونمش اول دادم ترجیح.شدم

 که نکشید انقدرزحمت طفلیا...!و وفردوسی معین بدبخت!!!بپاکمش؟؟؟:وجدان

 زحمت چقدرادم برم فردوسی قربون به من الهی.بپاکم بگی کنم پاک به تواخرش

 !کش

 رفتی،... و وفردوسی معین ی صدقه قربون انقدر تو!)...!(عروس جاری از کلمه یه_

 .شدی صدقات صندوق شبیه

 تهران اتوبان که نیست زبون اصال.نمیشم زبونت حریف منکه نمکدون:وجدان

 .حریفته اون فقط.بگیره ازت انتقاممو میگم بیاد بزارباران!کرج_
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 .بود اومده مدت این توی که بیاد میخواست اگه...باران!هه_

 گاهن نااشنا کلمات به باتعجب.روبازکردم پیام شدمو عزیزم باوجدان بحث بیخیال

 ...شگفتا قریبا نمیاد؟عجیبا یادم که خوندم اینوکی من.کردم

 نگاه بود اس اخر که اسمی به.خوندم بود شماره ازاون که هارو اس ام اس بقیه

 کیه طرف که نیومد یادم فکرکردم هرچی.کردم

 گل من برای!تهرانید؟ دخترکیه؟نزدیک ازاون منظورش.هاروخوندم اس ام اس دوباره

 خودمونه؟ نسرین همون این نکنه اوووف...نسرین!بخری؟

 انبار بودم ایستاده گلفروشی جلوی وقتی.بود باران احتماال دخترهم ازاون منظورش

 نبود،رفته دیگه بعدش اما.دید چشماشو برق میشد حتی نبود ناراحت اونقدر

 اعتس...نمیدونه که گفت پرسیدم ازش که موقع اون اما بود صندلی روی گوشیم.بود

 یوبعد بودیم ایستاده ناهار برای که بود ساعتی همون دقیقا کردم رونگاه هارو پیام

 ...هک میکنه فکر باران یعنی.بودیم ایستاده گلفروشی جلوی که بود زمانی برای

 .زدم زنگ سیا به فوری

 هااا؟:سیا

 یابیدار؟ خوابی سیا_

 بیداره؟ صبح3:30ساعت کسی بنظرت:سیا

 .بیداربودیا پیش تاچنددقیقه خودتم.بیدارم من اره_

 گذاشته رتاثی توروم البدهمنشینی منم.کمه توعقلت میکنه توفرق ی قضیه خوب:سیا

 چیکارداشتی؟ حاال.بیدارم تااالن که شده کم توعقلم ومثل

 .گیربیاری روبرام نسرین ی خونه ادرس میخوام_

 شدی؟ زده خریه؟خواب کدوم دیگه نسرین:سیا
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 .دانشگامونه توی که استغفراهلل... ی دختره همین ندارم حوصله سیا_

 چرا؟ ولی باشه:سیا

 .ممنوع اضافه سوال_

**** 

 روبرام وخونشون شرکت ادرس سیا.کردم پارک شزکتششون روجلوی ماشینم

 بود پیداکرده

 کارداشتم نصرتی باخانم_

 اقای؟ شما:منشی

 .تهرانی_

 .بفرمایید...صبرکنید چندلحظه:منشی

 .بازشد نسرین توسط دراتاقی موقع همون

 ...ارا سالم.اینجاست کی ببین به به:نسرین

 .کردم قفلش اخر ودر ودروبستم داخل دادم هلش محکم بادستم

 .درو میکنی؟بازکن غلطی چه:نسرین

 .ببنددهنتو_

 .دادنزن سرمن:نسرین

 کردی که بود غلطی چه این.بزنم حرف اروم ها اشغال با نمیتونم که شرمنده_

 انبار جون به خداقسم به. باتوام گفتی؟اشغال باران به که بود چی مزخرفات هان؟اون

 .چیکارکنم باهات میدونم نگی اگه

 .شرکته بابام.میکنم خواهش دادنزن تروخدا.باشه باشه:نسرین
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 .بگو راستشو فقط_

 ...رو کار این من کن باور میکنی اشتباه تو شاید خوب:نسرین

 زبونت یرز از بتونه بهتر شایدبابات بگی نمیخوای که انگار.بگو راستشو کری؟گفتم_

 .بیرون بکشه

 ...و تو یعنی شما ازوقتی.میگم االن!نه:نسرین

 !شما نه تو_

 یلیاخ اومدید،چشمای دانشگاهمون به ملکی واقای شما ازوقتی میگفتم داشتم:نسرین

 توجه هیچکی به شما ولی.بودید پیداکرده راه خیلیا قلب وتوی بود دنبالتون

 شماعالقه به...من...من دیدم اومدم خودم به تا.بودم من افزاد ازاون یکی.نمیکردید

 الشم برید میخواید شما شنیدم وقتی.بود باران به توجهتون شماهمه...اماشما.دارم

 ازدواج شماباهم که بعدافهمیدیم.بود باران به حواستون همه اونجاهم حتی.اومدم منم

 وفقم اونقدر ولی... باکارام باحرفام بزنم روبهم بینتون که کردم سعی خیلی.کردید

 قبل مثل وهردوتاتون بودید باهم بازم شما چون نشدم موفق انقدر اول دفعه.نبودم

 ...ش موفق جورایی یه انگار ایندفعه ولی بودید عاشق

 .کرد نگاهم باتعجب شدو ساکت زدم صوتش توی که باسیلی

 ممیکن کاری باشه شده کم باران ازسر مو یه حالت به وای یعنی حالت به وای فقط_

 .باشه نشده چیزیش دعاکن فقط.نمیزارم زندت.بشی محو زمین ازروی که

 بهشون توجه بدون بودن درایستاده جلوی کارمندا همه بیرون واومدم دروبازکردم

 . بیرون زدم ازشرکت

 ««باران»»
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 خواهش ازشون.برم که شدن راضی وبابا مامان من واسرار باربد باصحبتای باالخره

 جدی مسئله که بود فهمیده باباهم.نگن اراد به چیزی که دادم وقسمشون کردم

 یمزندگ سرخونه برگردم و کنم اشتی اراد با که گیرنداد بهم دیگه حرفاست ترازاین

 ...و

 پیداکنه منو اراد میشد باعث که ازهرچی.بودم کرده عوض رو خطم مدت این توی

 .دورشدم

 نه یا هست جایی من واسه... تنهاییت تو دونم نمی

 نه یا شکست میشه بگو... دیواره یه ما میون

 هفته هر روز هر توی... روز هر و ساعت هر توی

 رفته چشَم تو دودش که...  کردی پا به آتیشی تو

 نیست کس هیچ تو جز فکرم تو...  اینکه از تخته خیالت

 نیست بست هرشبم سکوت...  دردم فهمیدن واسه

 خوابی بی های شب همه...  میمونه کابوس مث

 نمیخوابیم هم کنار...  دیگه و نیستی سخته چه

 زندگیم توی چیزی...  هام سختی ی همه با

 نشکسته منو...  تو نبودن غیر

 میزارم پا تو بی که هایی کوچه ی همه

 بست بن مثل من واسه وقته خیلی

 زندگیم توی چیزی... هام سختی ی همه با

 نشکسته منو... تو نبودن غیر
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 میزارم پا تو بی که هایی کوچه ی همه

 بست بن مثل من واسه وقته خیلی

 .باال اوردم سرمو ازگوشم هنزفریم شدن باکشیده

 .گاران نه انگار ولی میکنم صدات دارم کجاست؟هی حواست.دیگه بدوبیا بارانا:دانیال

 !بارانا نه باران هزاردفعه دانیال وااای_

 .میدیا گیر الکی بارانا!داره؟ فرقی چه حاال:دانی

 !نیستی؟ بشو ادم تو چرا نمیدونم من.تونمیفهمی منتها داره زیاد که فرق هوووف_

 .نمیشی ادم وقت توهیچ میگه بهم همش هم اِملی:دانی

 !ها مادرته!چیه؟ اِملی پسرخوب_

 یخیل.کن نگاه رو لباس اون بارانا.نداریم حرفاروباهم این که اون منو. بیخیال:دانی

 .خوشگله

 باسل یاد. بود باز زیادی یکم.کردم نگاه کرد اشاره دانیال که رنگی سرخابی لباس به

 .افتادم اراد منو عکس و خودم

 .کنید حلقه خانومتون کمر دور رو دستتون اقا:عکاس"

 .میکنم ادم شمادوتارو شه تموم بزارید ادری و باربد.بگیردیگه خانم بابا ای:اراد

 . کن باز هم اخماتو اون بخند بابا باران.میزنیاااا خارجی حرفای:باربد

 .شد؟اوووف خووب بیا....باشمادوتاچیکارکنم میدونم منکه_

  "...2...1...بایستید همینطوری عالیه:عکاس

 .سمتش وبرگشتم دادم قورت و بغضم بازوم به دستی بابرخورد
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 خوبی؟:دانی

 !میزنی دست من به باشه اخرت بار.اره_

 .بشی ناراحت نمیکردم فکر ببخشید نشو عصبانی باشه:دانی

 انگار ما جوونای اینادرمقابل غرور...میکنند خواهی عذر ازهم همه راحت چه اینجا"

 ...شده تنگ هم مردم ی مردونه غرور برای دلم حتی...غرور گفتم...نیست هیچی

 !دادی؟ رو ازش طالق درخواست که گی رونمی همونی!مردت؟:وجدان

 .مدت این تموم مثل نداشتم سکوت جز جوابی

 .بهتره هردومون برای این_

 اونم چی؟واسه افتاده جا یه اش هرتیکه که قلبت بهتره؟برای توهم برای:وجدان

 بهتره؟

 "...!بهتره وقلبمم من واسه باشه که بهتر اون واسه_

 بارانا؟باراانا؟:دانی

 ها؟بله؟_

 ...نمیخواستم خوبه؟بخدا حالت:دانی

 .خوبم من دانی هیس_

 بیارن؟ برات بگم رومیخوای لباس اون اگه:دانی

 !میترسیدم خاطرات ازهجوم...گرفتم ازلباس نگاهمو

 ازاین من که میدونی اونجامیخوره؟تازه بدرد بنظرت این!بگم؟ چی تو به من اخه_

 .نمیپوشم لباسا

 !نبود حواسم اوه:دانی
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 چطور؟ مشکی وشلوار کت اون دااانی_

 داخل بریم بیا.بیاد بهت خیلی کنم فکر.خوشگل خیلی بارانا:دانی

 حق. پوشیدمش پرو داخل.اورد برام رو بعدلباس وچنددقیقه گفتم فروشنده به سایزمو

 .کردم نگاه لباس اون توی خودمو دیگه یکم. میومد بهم خیلی بود دانی با

 چرا نشاستی یا تنگه خیلی یامیگفت...خرید میرفتیم اراد با که افتادم روزایی اون یاد

 چراانقدر لباس این...کوتاهه؟ قدش انقدر چرا این...تیشرت؟ یا کوتاهه؟مانتو انقدر

 دوست...االن اما میگرفت وحرصم میشدم عصبانی ازدستش ها موقع اون... باز؟و

 ...!گیربده لباسا ی همه به شده حتی...اینجابود داشتم

 .بیرون ورفتم رودراوردم ولباس کشیدم اهی

 بود؟ چطور:دانی

 .میگیرم همینو.عالی_

 چی؟ دیگه وسایل و کفش:دانی

 . بخرم دوباره نیست نیاز.دارم بیخیال اوه_

 و وجذاب خوشگل خارجی اقای بایه توپ رستوران یه توی توپ ناهار بایه بارانا:دانی

 چطوری؟...و زیبا

 ستهورشک پپسی ی کارخونه!پسرخارجی میکردی تعریف بیشترازخودت دیگه یکم_

 .بشم اماده فردا برای باید کنم قبول رو دعوتت نمیتونم نه!تو جووون به شد

 بود؟ چی پپسی ی ازکارخونه منظورت...اوم. ارایی دختر نمیکنم اسرار باشه:دانی

 ارجیپسرخ ممنون.تاایناروبفهمی مونده حاال.میبریم بکار ایرانیا ما که اصطالح یه_

 .برم روپیاده بقیه میخوام وایستا سرکوچه همین
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 ...خانوم بارانا بفرمایید باشه:دانی

 .پسر اق خدافظی_

 (what?) وات؟:دانی

_Nevermind(بیخیال) 

 .خداحافظ اوکی:دانی

 هر.نداشتم اراد از خبری هیچ مدت این توی.رفتم پیاده وتاهتل شدم پیاده ازماشین

 یدممیترس واقعیتش.میکردم روعوض بحث کنه صحبت راجبش میخواست ستی موقع

 ...نکهای به برسه چه میکنه اذیتم فکرشم حتی.کرده ازدواج بانسرین اراد بشنوم که

 خودمو ی خونه دلم.موندم هتل داخل که بس از شدم خسته.شدم اتاقم وارد

 بهت لعنت...ونسرین باشه من برای جایی هنوزم اگه...اراد و من ی خونه...میخواد

 !بهت لعنت...  نسرین

 .باشی اماده تافرداکامال.کن اماده خودتو برو حرفا این بیخیال باران:وجدان

 روشن رو لپتاپم اینترنت.نشستم تلویزیون وپای کردم درست قهوه خودم برای

 .کرد تصویری چت ستی موقع همون.کردم

 خوبی؟.معرفت بی سالم:ستی

 خوبه؟ جونت توخوبی؟سیاوش ممنون.شدیا چاق.تپلو سالم_

 نی؟میک کوفت من بدون قهوه داری.میکنه صحبت تلفن داره اینجاست اونم اره:ستی

 ببینی؟ نداری چشم بخورم میخوام اره_

 .میومد سیا صدای

 نگو که ماهه انقدر دختر بابا...اره...اره:سیا
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 من دونخبرا؟ب چه.ببینی،نمیبینی نداری توچشم که اونجایی از اما.دارم که چشم:ستی

 میگذره؟ خوش

 .نگووو که میگذره انقدرخوش اره.سالمتی_

 .کرد نمیشه کاریتم دیگه بیشعوری:ستی

 ..رومیخواد دختر ارادم میگم...خاله کن باور:سیا

 دهش جمع اشک چشام توی.بغضم هم اونور بود گرفته سرفم اینور.توگلوم پرید قهوه

 کنن ازدواج میخوان باالخره پس.بود

 چیشد؟خوبی؟ باران وای:ستی

 .زدم لبخندتلخ یه بعد!قهوش بود داغ چقدر.اره_

 لطغ باشه شماروسرکاربزارم؟باشه دارم جرات مگه من نه...منیژست اسمش خاله:سیا

 .خدافظ کردم

 خبره؟ چه اونجا_

 وخودش میکنه رواذیت خالش داره هی گوری به گور سیاوش این بابا هیچی:ستی

 .میخنده هرهر

 .مرسی خداجووون وای!؟!؟...میکرد شوخی داشت سیا یعنی...!!!بود؟ الکی یعنی

 .برم دیگه من ستی_

 .خدافظی.باش خودت مراقب برو:ستی

 .خدافظ_

 . گذاشتم اهنگ یه و شدم قهوم بیخیال

 چی همه یهویی...چی برای بگو
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 چی همه شد خراب...سرچی شد خراب

 (یکدفعه؟ شد؟چیشد خراب بینمون چیز همه یهویی چی برای واقعا)

 داشت دوست ازمن بیشتر تورو اون یعنی...باش زود بزن حرف چی برای بگو

 هم تو از دور حتی جا همه و همیشه که داره دوست تورو انقدر اوهم واقعا یعنی)

 (باشه؟ فکرت به همیشه و باشه نگرانت

 .کردم روقطع اهنگ در باصدای

 کیه؟_

 .بارانا منم:دانی

 .میکنم باز االن_

 .دروبازکردم وبعد انداختم سرم روی رو وشالم کردم روعوض لباسام سریع

 یگفت.ازم غذاهاروبگیر بیااین.شدی خوشحال ازدیدنم که میدونم بارانا سالم:دانی

 .غذانمیخوری اینجاهم که نگفتی نمیای رستوران

 دانی؟ چیکارکنم تو ازدست من اخه.سالم_

 فردا هردومون که بخوریم بدوبیا حاال.کردی دوهفته این توی روکه کاری همون:دانی

 .داریم ای پرمشغله روز

 .برسم کارام تابه رفتم منم رفت دانی خوردیم روکه ناهار

 متاخواست.زدم وگاز برداشتم سیب یه ازیخچال رفتم شدم بلند.شدمااا خسته اوووف

 سریع میخوره بهم داره حالم کردم حس بزنم بدبخت سیب روی روهم گاز دومین

 .دستشویی داخل رفتم
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 وغذاهار نیست معلوم. دانی نکنه خدالعنتت.اوردم باال خوردم هرچی نباشه ادبی بی

 بیخیال.دارم مهم جلسه یه فرداش که زمانی اونم.شدم مسموم االن که ازکجاگرفته

 . خوابیدم گرفتم شدمو سیب ی بقیه

 دکتر؟ بریم میخوای.پریده حسابی خوبه؟رنگت حالت بارانا اوه:دانی

 نقدرا میشم خوب.سادس مسمومیت یه نباش نگران:گفتم و روبستم دستشویی در

 .پسرخارجی نباش نگران

 .اومده در بیچارم ی معده پدر خوردم بیرون غذای مدت این توی ازبس

 ...حالت اگه:دانی

 .بریم دیگه خوبم گفتم دانی_

 .شدند جمع همه االن که بریم خوبی اگه باشه:دانی

 .بده بهم رو کارا گزارش خوب:گفتم کردمو درست شالمو

 االن؟:دانی

 .نباشه مشکلی وقت یه میخوام.بده االن اره.نکن تعارف هاا بده فردا میخوای_

 بیل و کرد تحقیق بودی گفته بهش که موردی اون راجب جک...خوب،اوم بسیار:دانی

 ... هم

 ازهر هک کسی.دوختم مقابلم طرف چشمای به ونگاهمو نمیشنیدم ومن میزد حرف دانی

 نگر هر از که چشمایی توی شدم خیره.بود تر غریبه اشنایی ازهر و اشناتر ای غریبه

 من هنگا توی ولی چیبود اون نگاه توی نمیدونم.بود تر ،خوشرنگ وخاکستری طوسی

 داشت زیادی حرفای چمشاش.میزنه موج عشق...و تعجب،ناراحتی،دلخوری،دلتنگی

 .رونداشتم خوندنش توانایی شرایط اون توی ولی
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 یرویین اراد چشمای ولی میگفت چیزایی یه.سمتم برگشت ایستادم من دید که دانی

 .دیگه چیز نه کنی فکر اون به فقط میشد باعث که داشت

 بارانا؟بااارااانا؟.باتواما ایرانی دختر هی:دانی

 ااان؟..هاا_

 خوبه؟ حالت:دانی

 .بریم اره...ا_

 که اش جذبه باهمون.خودش خاص ژست باهمون. اومد سمتمون محکم باقدمای اراد

 .میکنه حبس سینش توی رو ادم نفس

 .نشن معلوم تالرزششون کردم رومشت دستام.سمتش رفتم محکم باقدمای منم

 ...قدم یک

 ...دوقدم

 ...قدم سه

 .شدیم رد ازکنارهم همدیگه به نگاه بدون بودیم کنارهم هردوتامون حاال

 آخره بار نگو خداحافظی، بی نرو

 بهتره جدایی نگو دومون، هر جون رو تو

 بشم میخوایی تو که همون روزا همین میدم قول

 بکشم بیشت نازتو بعد به این از میدم قول

 حالت دوباره.رفت گیج سرم.شد سست پایین،پاهام رفت رو راه ازپیچ اراد همینکه

 دستم سریع...زمین افتادم وبازانو دادم روازدست تعادلم ودراخر داد دست بهم تهوع

 .روگرفتم اش ولبه بود،رسوندم اونجا که بزرگی گلدون به رو
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 میبینم عکساتو میشینم، تنهایی

 مدیونم تو به که میدونم و میری

 دستم از دلخوری میشکستم، دلتو

 .دیروزم از بگذر میسوزم، دارم من

 جلوی میوومد اراد تصویر همش. بودم شده خیره زمین به اشکی باچشمای

 هلحظ اون که طوری.داشت جذبه قبل بیشتراز میشد رد ازکنارم داشت وقتی.چشمم

 او. دمیلرزی دستام من.میلرزید چشمش مردمک او.داشتم بغض من.نمیکشیدم نفس

 .ردشدیم هم ازکنار اخر در.میکشید عمیق نفس

 زندگیم توی چیزی... هام سختی ی باهمه

 نــشکــستــه منو...  تو نبودن غیر

 دعادتمب.  نیستم محکم دیگه.شکسته باهم غرورمو قلبمو.کرده نابود منو نبودنت اراد

 ...! رو زمین...االن ولی میکرد خیس پیرهنتو اشکام ها موقع اون.هات شونه کرده

 .کنم کمکت خوبه؟بزار بارااانا؟چیشده؟حالت:دانی

 .بلندشدم بگیرم ازش کمکی اینکه بدون

 .زمین افتادم که کرد گیر چی به پام نمیدونم یکدفعه...خوبم اره...ا_

 نجاتو به من!زکی گفتی هم دروغگو چوپان و پینوکیو به مدت این توی باران:وجدان

 ...هستم

 .نگو هیچی ندارم وجدان،حوصلتو_

 هی!.خودتی منم میکنی فکر که چهارپایی حیوون اون خودت قول به خانوم بارانا:دانی

 .که نمیکنی گوش دکتر بیابریم میگم بهت
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 تمسمومی یه.که نیست دکتر به نیازی خوبه میشی؟باباحالم چراعصبانی دانی_

 ... برای نداره عادت معدم خوردم بیرون غذاهای همش مدتم این توی تازه.سادس

 نمیشی چراخوب سادس مسمومیت یه اگه نگو دروغ:گفت بلند باصدای دانی

 بیشتر ودیروزم داری تهوع حالت چندروزه که داری؟االنم وضعف سرگیجه وهرازگاهی

 .هست حواسشون ها بچه. نباش هم جلسه نگران. دکتر میریم االن همین.شده

 .داشت هنگ دستمو تر محکم که بیرون بکشم ازدستش دستمو خواستم گرفت دستمو

 .کن ول دستمو دانی_

... 

 .میام خودم کن ول دستمو میگم باتوام دانیال_

 ماشینش سوار.افتادم راه جلوترازاو و بیرون کشیدم ازدستش دستمو بعدبزور

 .ایستا بیمارستان یه جلوی دانی.شدیم

 .نیوفتی وقت هایه پله از من روبده دستت:دانی

 .میتونم خودم_

 ازکنارم یودان بعدپرستار.نمیشنیدم من که گفت پرستار به چیزی انگلیسی به دانی

 وداونجاب که هایی صندلی روی دانی با. داد نشون دانی به رو دری یه وپرستار ردشدن

 .اومد سراغم مزاحم افکار دوباره.بشه تانوبتمون نشستیم

 درمنچق که اخ.پیشونیم روی زدم یکی چیزی اوری چیکارمیکرد؟بایاد اونجا اراد یعنی

 .دیگه باشه اونم باید هستند معماری های شرکت ی همه وقتی.خنگم

 .زدم زنگ ستی به سریع و دراوردم گوشیمو

 بله؟:ستی
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 نگفتی؟ بهم وچیزی هست جلسه این توی هم اراد میدونستی تو_

 توخوبی؟.خوبم منم.خانوم سالم علیک:ستی

 .بده سوالمو جواب درنیار بازی مسخره_

 میدونستم...اره:ستی

 !که نگفتی؟واقعا من به چرا پس!چـــی؟_

 .کردم روقطع گوشی

 شده؟ چیزی بارانا:دانی

 .خورد زنگ گوشیم دوباره

 بله؟_

 .میکنی ناراحت منو هم خودتو هم میکنی غلط نمیدونی توچیزی:ستی

 .تابدونم بگو_

 عوض رو بحث یا تو بزنم حرف باهات اراد راجب میخواستم هروقت رفته یادت:ستی

 نگز بهت که باری اخرین.نگم بهت چیزی راجبش که میگفتی مستقیم یا میکردی

 قبل روز سه.رونمیگم دیروز.برخوردکردی باجدیت تو ولی بگم بهت خواستم زدم

 .رومیگم

 .من به لعنت اه_

 دیدیش؟ حاال:ستی

 .اره_

 .کردم قطع گوشیو

 !بارانا؟باراانا؟هی:دانی
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 چیه؟ هان_

 بودی؟ شده خیره بهش که بود کی...  پسره اون میگم.نداریا عصاب:دانی

 (گفتا انگلیسی به رو همه)داخل بفرماایید بهادری خانوم:پرستار

 .بریم بهتره کردند صدامون_

 .گفتم دکتر برای رو داشتم که هرمشکلی

 .طبیعی ایناهمه خانم خوب:دکتر

 .سادس مسمومیت یه بود؟دیدی بامن حق دیدی دانی_

 هستید حامله نمیدونید شما مگه.نبود این من منظور خانم نه:دکتر

 میکنید؟ ام؟شوخی حامله من...مله؟من...چـــــــــــی؟حا_

 .اید شماحامله بله جدیم کامال. نه:دکتر

 .وای.خدا وای...اخه_

 یکردم نگاهم تعجب با دانیال.موقعیت این توی االن اونم.نداشت امکان. نمیشد باورم

 .نمیشد باورش انگاراونم

 دکترشمامطمئنید؟ اقای:دانی

 ...بااین.مطمئنم کامال بله:دکتر

 خروجی در سمت اهسته وباقدمای چسبیدم رو دیوار.بیرون اومدم ازاتاق

 شکمم روی دستمو.میکرد نگاهم وترحم باتعجب میدید منو هرکسی.رفتم

 زندگیم که موقعیت این توی نه حاال نه ولی بودم بچه عاشق ازبچگی.گذاشتم

 .روهواست
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 منودوست که ارادی!اراد؟ منو ی هست؟بچه اراد منو ی بچه یعنی تو این نمیشه باورم

 ...!سخته حضمش چقدر!شده؟ پدر حاال نداره

.  هاشه رگ توی من خون بچه این.نمیخوادش مطمئنا...رومیخواد؟نه بچه این اون

 .متنفره ازمادرش که روبخواد ای بچه عمرا

 همم اینا از هیچکدوم ولی میزد رعدوبرق.میومد نم نم بارون.بیرون اومدم ازبیمارستان

 بوق صدای!نبود هم و بود هم که وپدری...!بود بچه این...!بودم من...االن مهم.نبود

 .نبود مهم اونم ولی میومد ماشینی

 نگاهم ودب شده ازنگرانی لبریز که وچشمایی عصبانی ی باقیافه دانی.شد کشیده بازوم

 .نبودند مهم ایناهم ولی.میداد میزد،تکونم میکرد،حرف

 ریبیشت باسرعت هرقطره.کرد ریختن به شروع ام،اشکام گونه روی دستی برخورد با

 ازشوک تازه.بودند گذاشته مسابقه باهم انگار.وزمین صورتم روی میرخت قبلی از

 !بچه این سرنوشت سرنوشتم،به خودم،به بخت به میزدم زار.بودم درومده

 .نگاهاشون بیخیال.بودند شده جمع دورمون که مردمی گوربابای

 هتل بریم بیا.بگو چیزی یه ازنگرانی میمیرم دارم خوبه؟بارانا بارانا؟حالت:دانی

 .کنی بایداستراحت

 .شرکت بریم نه_

 ...توباید:دانی

 .بروشرکت گفتم دانیال:بادادگفتم

 نای نمیزارم شد،دیگه داغون که من زندگی.شدیم وسوارماشین گفت ای باشه دانی

 هردوتامون چندلحظه.ایستاد شرکت جلوی.بشه داغون من کارهای بخاطر هم شرکت

 وحشت چیزی ازیه شیم پیاده نمیخواستیم هیچکدوممون انگار.بودیم نشسته ساکت
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 چمب.ازم روبگیره بچه وبعدازطالقمون بفهمه اراد که داشتم وحشت ازاین من.داشتیم

 .نمیدونم... دانی و.نامادری ی سایه زیر بره

 ؟...بچه...اون:دانی

 .بیخیال_

 .اومد سرم پشت هم دانی.شدم پیاده ازماشین

 بیخیال؟ چی یعنی:دانی

 وراسانس.کردم اسانسورنگاه ایینه توی سرخم چشمای به بدم جوابشو اینکه بدون

 که دیگه شرکتای چندتاازمدیرای وبه بیرون اومدم دانی زودتراز.ایستاد

 .کردم سالم میشناختمشون

 بارانا؟:دانی

 بله؟_

 کیه؟هااان؟ بچه پدراون پرسیدم ازت:دانی

 ...به فکرنمیکنم من_

 بود،نگاه ایستاده دانی پشت نبودو معلوم هیچی ازچهرش که ارادی به باتعجب

 که کرد دنبال نمیدم،نگاهمو ادامه دید وقتی دانی.دادم قورت سختی به دهنمو اب.کردم

 اتاقی سمت رفتم هردوتاشون به توجه بدون.کرد نگاه اراد منو به مشکوک.رودید اراد

 .دروبستم شدمو وارداتاق.بود نزدیکیا همون که

 ،هزارتا،نهصدتاکمه نه نه.باشه نشنیده که میکنم نذر صلوات صدتا شنیده؟خدایا یعنی

 .باشه نشنیده اراد فقط دوهزارتا
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 وباهاشون کردم موهام توی دستمو.روبازکردم کلیپسم و دراوردم روازسرم شالم

 لندب صدای باصدای کردبعد نگاهم خیره چندلحظه.تو اومد دانی و دربازشد.ورمیرفتم

 ...اون بچه پدر نکنه...نکنه:گفت عصبانی ی وقیافه

 .منم اره:اراد

 رمروس شالم وسریع ترسیدم چی میکرد،عین نگاه منو باعصبانیت که اراد بادیدن

 .کردم

 !تویی پس عه:دانی

 که مدار خصوصی حرف دوکلمه بازنم.کنی روکم زحمتت میتونی شناختی که حاال:اراد

 .نمیخوره فضول های بچه بدرد

 زنت؟:دانی

 . بری میتونی حاال انداختی؟اره راه سوالی بیست:اراد

 ««اراد»»

 .شوهرداره بود نگفته بارانا:دانی

 کردم نگاه پسر چشمای توی.پایین انداخت سرشو. کردم نگاه باران به بااخم

 ککم بحث اگه.نبودی برش و دور تو میگفت اگه چون.مشخصه اره:وباپوزخندگفتم

 .نکردی کاررو این ثوابش ی واسه مطمئنن که چیزاس واینجور

 در.بیرون رفت و انداخت باران به غمگین نگاه یه شد پشیمون که بگه چیزی خواست

 .داره نظر باران به نمیفهمم کرده فکر تانقطه سه ی پسره.بست محکم روهم

 چیه؟ یارو بااین سنمت_

 .باشه تومربوط به نمیکنم فکر:باران
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 ازم بااینکه ها موقع اون مثل هنوزم.عقب رفت قدم یه اونم که جلو رفتم قدم یه

 .نمیوفتاد ازکار زبونش ولی میترسید

 اینجوریاست؟ عه_

 اینجوریاست...اره:باران

 .خودم به چسبوندمش بازوشوگرفتمو که کنه فرار خواست.سمتش برداشتم خیز

 از ونینت که میزنمت جوری ببینمت اگه فقط گفتم باخودم پیش هفته سه میدونی_

 ای؟ حامله واقعا حاال.ای حامله که حیف...االن ولی بشی بلند جات

 ...اره:باران

 به وموهاش دستم وبا چسبوندم سینم به سرشو.شد جوری یه صداش توی ازبغض دلم

 .گرفتم بازی

 میکنی؟ منوبغل چی برای.کن ولم:باران

 .کردم روبغل بچم.که نکردم بغل تورو_

 .منه توشکم واالنم هست منم بچه تو ی بچه:باران

 .نکنما روبغل بچم که نمیشه دلیل این.باشه خوب_

 . لجباز و زورگو ها موقع اون مثل هنوزم:گفت اروم باران

 مهنوز که خوشحالم.روبگیرم لبخندم جلوی ونتونستم شنیدم من ولی گفت اروم

 .رونمیبینه وصورتم سینمه روی سرش شد خوب.فکرمیکنه

 .دیگه کردی بغل روهم بچه.کن ولم بسه:باران

 وتور هوای دلم. شده تنگ خودت برای دلم بهونس بچه بگم بهش میتونستم کاش

 و من خون از فسقلی یه حاملس؟یعنی باران یعنی.بچه گفتم وای.رو بچه نه کرده
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 کاش! محاله خوشبختی همه این منو.مرسی خداجونم هست؟اخ وجودش توی باران

 .کرد گاهن من وبه برداشت سینم ازروی سرشو باران.روبگیرم لبخندم جلوی میتونستم

 میخندی؟ چی به:باران

 .هیچی_

 .بده خداشفات:گفت میرفت در سمت که همونطور باران

 ...!امین الهی:گفتم دلم توی

 کجا؟_

 .بیرون میرم دارم...اوم... ولی نداره توربط به بااینکه:باران

 بیرون؟ بری میخوای موها بااین که اینه منظورم.میبینم خودم دارم کورنیستم_

 .برم اینجوری دارم دوست اره:باران

 . کن سرت قشنگ موهاتوببندوشالتم زودباش.بیخود_

 .خوبه شالمم نمیخوام:باران

 دراوردم شالشو.خودم سمت کشیدم دستشو سریع.رفت دستگیره سمت دستش

 ماخرش کنم ولش که میکرد تقال هی.بستم وبراش کردم جمع باکلیپس رو وموهاش

 بایستی؟ ادم عین میشه:وبلندگفتم نیاوردم طاقت

 .کردم س*و*ب رومحکم بعدلپش.انداختم سرش روهم شالش.کرد نگاهم بابغض

 .مبارک شدنت مادر_

 .بیرون اومدم ازاتاق سریع روببینم باران العمل تاعکس نایستادم دیگه

 .بیرون اومدم چندتاازدوستام با خدافظی بعداز.شد تموم خداروشکر. اوفــــــ
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 تیشیف جات به برومن زکی گفته هم کنه به.باران به چسبیده پسره این که باز عه

 عشجم باکاردک سرش دیوارپشت به بچسبه که بزنمش جوری میگه شیطون.هستم

 .دعوامیکردن باهم داشتن انگار سمتشون رفتم بااخم)...!(. کنناااا

 ««باران»»

 دیبو اینجاخوب بیایم ازاینکه تاقبل که چی؟تو یعنی کارا واین حرفا این دانیال_

 یکدفعه؟ چیشد

 اما میکردم دیگه فکر یه راجبت اینجا بیایم ازاینکه تاقبل اخه.مشخصه کامال:دانی

 ...حاال

 .بزن حرفتوکامل چی؟دانیال حاال_

 هم واقعا و هستی وخوبی دخترپاک تویه میکردم فکر همیشه من:دانی

 ...درباطنت ولی میدادی نشون درظاهراینجوری

 من توراجب:وگفتم کردم نگاه چشماش بودبه شده جمع اشک توش که باچشمایی

 .باتوهستم دخترام؟هاااان؟دانیال اون مثل منم میکنی فکر میکنی؟نکنه فکر چی

 ازت هک هم دفعه اون.کنم فکر قبل مثل که نمیزاره بچه این:بلندگفت باصدای دانیال

 ...و داشتی رابطه پسر باهمین پرسیدم

 بوی که بکش اب دهنتو قبلش بزنی حرف من ی وبچه زن راجب میخوای وقتی:اراد

 ارانب وبر دور ببینم دیگه ی فهمیدی؟دفعه نداره توربطی به باران چیز هیچ.نده سگ

 .بشی یکی بازمین که میزنت جوری خدا به پریدی

 کدوم تمد همه این پس میکنی زنم زنم همه این توکه.بکنی نمیتونی غلطی هیچ:دانی

. غریب کشور نمیفرستادی تنها هفته سه رو زنت که بودی مرد اگه بودی؟تو گوری

 کنارش؟هان؟ ،اومدی اوردی گندباال فهمیدی که حاالهم
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 .دانی صورت روی زد مشت یه و روچسبید ویقش برداشت خیز سمتش یکدفعه اراد

 . نکن دخالت الکی نمیدونی چیزی وقتی:اراد

 میگم؟ دروغ مگه:دانی

 .شدم متوقف اراد باصدای که برم برگشتم رونداشتم دعواهاشون ی حوصله

 خودش،عاشق عاشق اول ازهمون...داشتم عالقه باران به اول ازهمون من:اراد

 فهمیدی که حاال...وهستم بودم عاشقش من.بودم شده چیزش همه ،عاشق چشماش

 .بکش خط دورشو

 نیست قلبم و فکر تو جزتـــو کسی

 نیست کم تـــو چشمای به عالقم

 دیدم چشمـاتـو که روزی اون از

 ندیدم زیبا تـــو مثل کسی

 هستم تـــو با من بری هرجا تـــو...  بستم دل تـــو عشق به که منم

 خوام می بیشتر خودمم از رو تـــو...  چشمام از دور باشی نمیزارم

 .سمتم برگشت کردو ول رو دانی

 ...بگو...گفتی؟دوباره..چی تو_

 میکردم فکر ولی داشتم دوست اولم ازهمون یعنی.دارم دوست من...من...باران:اراد

 !وعادت وابستگی یه

   ؟...نسرین پس... پس_
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 اون کشیدیم،تقصیر عذاب سختی مدت این هرچی که رونیار اشغال اون اسم:اراد

 به برسه چه بودم نزده حرف باهاش یکبارم حتی اصال من باورکن.بود

 باراان؟ یکدفعه خوبی؟چیشد باران؟باران...اینکه

 زمین روی که کردم حس.روبدم جوابش نمیتونستم من ولی میکرد صدام اراد

 هک رو چشماش ولی بود تار تصویرش بااینکه.منوگرفت سریع اراد.شدم وهوامعلق

 سیاهی کم کم.چشماش توی بودم شده خیره.میدیدم بود نگرانی و ارزعشق لبریز

 روگرفت چشماش جای

 .میومد صداهایی یه ولی بود سیاه جا همه

 I told her…:دکتر

 ...(بودم اوگفته به من)

 Yes,thanks for you're help: ...اراد

 (کمکتون بابت بله،ممنون)

 You're welcome.I should go.have good time: ...دکتر

 .(باشی روداشته خوبی اوقات.بایدبرم من.میکنم خواهش)

 Thanks a lot. you too…: اراد

 .(همینطور شماهم.ممنون خیلی)

 .کردم باز چشامو اروم

 .کردن روباز چشماشون خانوم عجب چه:اراد

 .باورنکنید شما باز ها نداره روانی تعادل این میگم هی من.کرد اخم بعدیهو
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 بانیتعص و واسترس واین شدی ضعیف خیلی گفت شدی؟دکتر ضعیف توچراانقدر:اراد

 .نیست خوب هیچکدومتون برای اصال

 ازاینجابرم؟ میتونم کی_

 .کنم صداش میرم.بیاره درش بیاد باید پرستار فقط شده تموم که سرمت:اراد

 مدل چراهنوز شد؟پس تموم چی همه یعنی.نمیشه باورم.روصداکنه پرستار رفت اراد

 میزنه؟ شور

 نای که هایی سختی و عذاب یاد یهو.میزدیم قدم بیمارستان جلوی پارک توی بااراد

 .گرفت گریم. افتادم بودم دور ازاراد که مدت

 میکنه؟ گریه چرا من عشق:اراد

 بود؟ راست...زدی که حرفایی...اون...اراد:گفتم باگریه

 .باشم زده حرفی نمیاد یادم حرف؟منکه کدوم:اراد

 .ارااااد:گفتم باجیغ

 دهش تنگ وخودت وچشمات شیطنتات و زدنت جیغ برای دلم چقدر جانم؟نمیدونی:اراد

 هب که رو من مثل پسرمغروری یه قلب تونست دختر یه فقط.بود راست همش اره.بود

 بتنو حاال. بودی تو نفر یه اون و بیاره نداشت،روبدست اعتقادی هیچ وعاشقی عشق

 ...کنی اعتراف که توهست

 نه؟ خوبه هواچقدر میگما...من...من_

 توچی؟ نگفتی خوب خوبه خیلی اره:اراد

 .کردم سکوت

 بزارم؟ چی روپای سکوتت این:گفت درگوشم اراد
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 .دارم دوست تورو منم...اوووم...منم...اراد_

 .ودمتوب ازطرف جمله این شنیدن منتظر وقت خیلی:باالوگفت سرمواورد بادستش اراد

 شمامچ کردن بسته بازو با منم.میخواست اجازه ازم انگار.کرد نگاه چشمام به بعدیکم

 برعکس هم من ایندفعه.برد ازبین رو بینمون ی فاصله اراد.دادم روبهش اجازه این

 .کردم همراهیش همیشه

 .بــعــد ســــــــــــــــــــال ســه

 ««باران»»

 .دیرشد.باش زود اراد _

 موهامو نکش ایسان اخ.بیاید وروجکا واین تو اگه.حاضرم که من خانوم:اراد

 رفتی؟باراااان؟ کی به تو دختر.کردم درستشون تازه پدرسوخته

 دوختی؟ تو بابایی هییی:ایسان

 چی؟:اراد

 .دوخته پدر دفتی االن خودت.دوختی:ایسان

 ختیدو بعدشم.نسوختم بابایی نه:کردوگفت س*و*ب رومحکم ایسان لپ ارادخندیدو

 .موهامو کن ول داری دوست میگم ایسانی!.سوختی نه

 .ندالم دوس نه:ایسان

 .مامانته کپی کارات که چیکارکنم:اراد

 کردی؟ شلوغش چیه اراد وای_

 .بیابگیرش.میکشه موهامو داره چجوری وروجک این ببینی اینجانیستی توکه:اراد
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 ارسام.میکنم روتنش ارسام لباس دارم نمیتونم.بشه فداش مامان الهی اخی_

 نمم وایسان بابا بروپیش پاشو ارسامی خوب: دادم وادامه کردم بوسش دوبار رومحکم

 .االن میام

 !نزدی جل بالم مامان:ارسام

 نزدم؟ چی_

 .دیگه میزنن وبابا بالبد دایی که همونایی از.دیگه جل:ارسام

 رومیگی؟ ژل اهان_

 .اره:ارسام

 زمینی سیب به تاکی ها موقع اون.بچن اینام بودیم بچه ماهم.خالق جلـــــــل

 االح...)...!(میخوردیم خیار پوست میشستیم چی عین اصال.زمینی بیب میگفتیم

 شتابان؟ کجاچنین به هعی...اینا

 االن؟ داشت ربطی چه:وجدان

 .وووفا نمیشی من توچرابیخیال نمیدونم من نمیشی متوجه تو که داشت ربطی یه_

 .بزنه برات بگو بابایی به برو ارسامی _

 .ژووون اخ:ارسام

 .بود درگیر باایسان همونطوری.اراد پیش رفتم

 گیساش کن نگاه عه.من بدش کردی بوسش ازبس شد قرمز لپش.کن ولش اراد_

 .دخترمو من بدش.کردی خراب روهم

 .بستم روبراش ایسان موهای دوباره بیان،سریع واراد ارسام تا
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 عمه آرنیکا،عشق تولد امروز.رفتیم باربدشون خونه وسمت شدیم ماشین سوار

 .زدمدررو زنگ.روبکنه کاراش نمیزاره ارنیکا اخه.کنم کمکش تایکم رفتم زودتر.است

 بله؟:ادرینا

 .ادری منم_

 .تو بفرمایید:ادری

 . کرد بود،اشاره شده درقائم پشت که ارنیکا به وباچشم روبازکرد درسالن ادری

 روندیدید؟ من عشق ادری_

 کیه؟ عشقت نه:ادری

 .روبترسونه عمش میخواد که طوسی باچشمای سفید تپلو دختر یه_

 ...فکر اوووم:ادری

 .گفتم غدرو چی عین ترسیدم نگم.بیرون اومد وحشتناکش ماسک بااون ارنیکا یکدفعه

 چی؟ عین:وجدان

 .فرشته یه عین...عین_

 !بعــــله.اها:واجدان

 !نعــــله وپات دست چهار_

 شوخی؟ بامنم شوخی شوخی:وجدان

 .اوهوم_

 .ترسیدممم.باباتی اون ی لنگه که خدانکشتت عمه.هیییییییییی_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر... baran| عشق تا غرور از رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

369 

 

 سشبو ومحکم کردم بغلش رفت براش دلم.ومیخندید بود نشسته زمین روی ارنیکا

 بود وباربد ادری ی قیافه از قیافش،ترکیبی ارنیکا.کردم

 .روبیدارکنم باربد برم تامنم هاروبزن بادکنک بیااین اراد:ادری

 .اس خسته داداشم بیچاره.بزاربخوابه داره ه*ا*ن*گ نکن بیدارش نه_

 توی ومنم هارومیچسبوند بادکنک واراد میکردن بازی باهم وارسام ایسان و ارنیکا

 .میکردم کمک ادری به اشپزخونه

 .نمیاد سروصداشون کجان ها بچه اراد_

 .باربد اتاق رفتن:اراد

 .رواینابیدارکنن باربد اینکه مگه:ادری

 گتراهمبزر کم وکم اومدن یاسین کوچولوشون پسر با وسیاوش ستی بعد دقیقه پنج

 .اومدن

 کو؟ باربد جان ادرینا:مامان

 هارفتن بچه خوابه تااالن اومده بود شده بود،خسته شرکت تادیروقت امروز:ادرینا

 .پس چیشد ببینم برم.کنن بیدارش

 .هااومد بچه وجیغ باربد داد صدای یکدفعه که میرفت اتاقشون در سمت داشت ادری

 .وروجکاااا نرسه بهتون دستم اگه:باربد

 دنش منفجر و همانا باربد دیدن.باربداومد دنبالشونم به بیرون هااومدن وبچه دربازشد

 .همانا ماهم

 دهکشی بود تونسته هرچی هرکسی بودن کرده نقاشی صورتش روی هاباماژیک بچه

 .بودند زده گیره موهاشم روی.  نبود صورتش روی خالی جای.بود
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 .بودم نکرده فکر قیافت این به حاال تا باربد وای_

 .دیگه تو های بچه ازدست میکشم هرچی کوفت:باربد

 .میره داییش به زاده حالل_

 .هواگرفتمش توی که سمتم کرد روپرت دمپاییش باربد

 داریم االن که وزندگی خودمون آرنیکا،به توسط شمع کردن فوت موقع

 دبارب وبعدشون وسیا ستایش که بود دیروز همین انگار.گذشت چقدرزود.فکرکردم

 به وخوشگل دوقولو دختروپسر یه خدا که بود دیروز همین انگار. کردن ازدواج وادری

 میخندیدن باذوق که وارسام ایسان به.داد هدیه بهمون وارسام ایسان اسم

 بودو هرفت اراد به بیشتر صورتش ترکیب ارسام.کردم نگاه میزدند دست وباخوشحالی

 بود تهرف من به چشماش بود،رنگ من بیشترشبیه ایسان و.بود اراد مثل چشماش رنگ

 تازه پیش ماه یک که یاسینی به.بور ایسان بودو مشکی ارسام.موهاش رنگ همینطور

 لویج اومد خاطراتمون. بود خنده خوش وستی سیا مثل.کردم بود،نگاه شده یکسالش

 ردهک رواصالح غلطمون های ازرفتار وخیلی بودیم شده ازقبل تر پخته هممون.چشمام

 رایب خوبی گاه تکیه که بود این تالشمون وتمام بودیم شده ازقبل بزرگتر.بودیم

 بابت خدارو بیشتر یاشایدم هزارم بار برای وامروز.باشیم هامون بچه و همسرامون

 این وارزوکردم دارم،شکرکردم زندگیم توی که داشتنی دوست های ادم تمام

 وتف حاصل که بقیه وسوت دست با.باشه داشته ادامه تاابد هممون برای خوشبختی

 میکرد نگاه بهم داشت که ارادی به.اومدم خودم بود،به آرنیکا دوسالگی شمع کردن

 .کردم همراهیش منم و زدم عشق ازجنس میکرد،لبخندی روزمزمه واهنگ

 من وای من رویای شدی تو من دنیای ی همه من دلتنگیای تو "

 من جای تو جای نمیاد کسی تو چشمای رنگ تو های خاطره منو

 اینجام من تو واسه عزیزم خوام می دنیا تموم قدر رو تو
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 تنهام خیلی که برگرد بیا نه عشقم نمیگم تو جز کسی به

 چیزم همه رو تو کنه دور تونه نمی ریزم یه چیزی که عزیزم عزیزی انقدر

 عزیزی عزیزم من واسه احساسی خود خواصی جوره همه واستی که خواستی تو

 چیزم همه رو تو کنه دور تونه نمی ریزم یه چیزی که عزیزم عزیزی انقدر

 عزیزی عزیزم من واسه احساسی خود خواصی جوره همه واستی که خواستی تو

 تو به دیگست چیز یه حسم من دستتو گیرم می چشمت تو چشم

 تو به دیوونست خوادت می عشقت تو به پس و دلت نمیدم من

 هست زندگیم تو سایت خوشحالم نفس هر تو خیالمی تو, تو

 بس و همین,  بس و همین خوادت می قلبم دیگست چیز یه تو داشتن دوست

 چیزم همه رو تو کنه دور تونه نمی ریزم یه چیزی که عزیزم عزیزی انقدر

 عزیزی عزیزم من واسه احساسی خود خواصی جوره همه واستی که خواستی تو

 چیزم همه رو تو کنه دور تونه نمی ریزم یه چیزی که عزیزم عزیزی انقدر

 " عزیزی عزیزم من واسه احساسی خود خواصی جوره همه واستی که خواستی تو

 (طلیسچی علیرضا _ عزیزی) 

 ««پـــــــــایــــــــان»»

(baran…_17:30 ) 
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 ما سایتوب به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان یا

 بگیرید تماس با ما و مراجعه
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