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 :خالصه

 یمتفاوت داستان  یتبا دو شخص یهم، ول یهبه ظاهر شب دوقلوهایی
 کنند.  یفتوص توانندیخودشان نم یرا حت  اشیچیدگیکه پ  سازندیم

 یهبهاران است که  ینا شود،یم یدناپد یکه باران در روز عروس  یوقت 
ماجرا تا  ینا یول نشیند؛یو سر سفره عقد م رودیم یشاجبار به جا

 گردد؟یبرم یاو باران آ  ماندیم تچه وقت در سکو

 

 با خواننده: سخنی

 !درود

 ینرا نشان دهم؛ آن هم ا یز چ یکخواهم فقط  یرمان م یندر ا من
َما َأْمُرُه ِإَذاَأَراَد َش »است:   یشهخداوند هم «َیُكوُن َلُه ُكْن فَ  َیُقولَ َأْن  ْیًئاِإنَّ

همه را خوشبخت  تواندی. مدهدیانجام م خواهدیرا که م یزیچ
 یرا از عرش به فرش بکشد! من با خوشبخت  یشخص یاکند و 

 یخوشبخت شوند و قبل از خوشبخت همه  کهینا یدبه ام نویسمیم
ما بعد از  کهینا یدبه ام دهم،یرا قرار م یاول مشکالت  یهانقش

 .یمبرس یبه خوشبخت  یمهزاران مشکل بتوان
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 مقدمه

 به بهار هست؟ حواست

 نه باران. خواهد،یشعر م نه

 دل دادن است! ییزهانگ کارش

 به ساعت هست؟ حواست

 !شودیم یر زود د ی،روزها هرچقدر حرف عاشقانه بزن  این

 هاست!حرف ینتر از اکوتاه  بهارانت

*** 

 اول فصل

 

و آب دهانم را قورت دادم. من  یچاندماسترس دستانم را در هم پ با
نگاه کردم.  یدمکه پوش  یباییو ز یدبه لباس سف کردم؟یچه م جاینا

 اییقهتا  یکوچک   یالماس یهاگل  یینشبلند که از پا یبا دنباله یلباس
لباس  یدمن چرا با شد؛یم یدهکه دور گردنم بسته شده بود، کش

 ینکه انتظار داشتم در ح  یواقعا احساس یدم؟پوشیعروس را م
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 یملباس برا ینا یلباس داشته باشم نداشتم، به قدر ینا یدنپوش
دا فرصت آن را از تنم ج ینمشمئز کننده بود که دوست داشتم در اول

باران است! او رفت و مرا  یر اش تقصباشم همه جاینا یدکنم. من نبا
که   یدهرنگ پر یکردم و با صورت   از داستان کرد. در را ب ینا یر درگ

درک  یشها نبود، همه حالم را از روآن یمطمئن بودم اگر تور جلو
ها را کل  یکر شده بودم، نه صدا  ییوارد شدم. گو کردندیم
رنگ پر از  یاکف زدن را! سالن بزرگ نقره  ینه صدا شنیدم،یم

 لنآخر سا یو صورت  یدسفره عقد سف یبود و نگاهم بر رو یتجمع
بودم تا باالخره از  یدهکه من با تمام وجودم چ  یاخشک شد. سفره
بود درست مانند رنگ  یدسف یوارها. دگونهیننه ا یباران جدا شوم ول

حبوبه به سمت سفره عقد رفتم دست م یتام. با هداصورت آشفته
 دستان مادرم که قرار بود قند بسابد نشستم. یر و ز

 همهمه عاقد آمد و خطبه را خواند. یاز کل بعد

 ...یوکالت دارم شما را به عقد دائم آقا یاآ  یدیخانم باران س -

 !یفاما ح« من بهارانم نه باران»بکشم  یادداشتم فر دوست

 .ینهعروس رفته گل بچ -

بار آرزو کردم که باران بود و من  یناول یتکرار کرد و برا یگر ار دب یک
 بدبخت نبودم. ینقدر ا
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 .یارهعروس رفته گالب ب -

 .دادمیپاسخ م یدتکرار با ینبا ا و

سرنوشت من است پس بهتر است قبولش   ینرا بستم، ا چشمانم
به آن قانعم. دهان   یکن  یدارم و هرکار یدبه تو ام یاکنم، خدا
 گشودم...

*** 

 «قبل دوماه»

 

کوچکمان گشوده   یخود را با سخاوت بر روستا ییچادر طال خورشید،
تمام  یمهاخنده یدرخشان کرده بود. صدا ینیبود و روستا را مانند نگ

باران  یهاداشتم که غر زدن یروستا را پرکرده بود و آنقدر حال خوب 
 آن را بد کند. توانستینم

 کنار.  یادختر، ب افتییاالن م -

کرده   یکه تمام روستا را پر از شاد  یشبرطوبت حاصل از باران د بوی
و همان طور که با دقت به قطرات شبنم  آوردیبود مرا به وجد م

خنده کنان ادامه  کردم،یها نگاه مها و برگ بوتهعلف ینشسته بر رو
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کردم. دستانم را   ی، ط قرمز رود یشده با کاش ینلبه مز یراهم را رو
 تعادلم حفظ شود. اباز کردم ت

 نگران نباش. افتم؛ینم -

 باال انداخت. ایتوجهیاز سر ب  یاشانه باران

 ونم.جا کتابم رو بخاون رمیمن م یلته،هرجور م -

بود. با  یدهدختر سوادش را به رخم کش ینرا چرخاندم، باز ا چشمانم
 تمسخر گفتم:

 .یشهبرو کتاب بخون مثل هم -

 لب زمزمه کردم: زیر 

 منم خوندن بلد بودم؟ شدیم یچ  -

دار نشوند.  یشهر یناز ا یشافکار در ذهنم ب ینرا تکان دادم تا ا سرم
فقط  کردیسبز رنگ کردم که هرچه چشم کار م یعبه باغ وس ینگاه 

. شکستیو بس و فقط روستا بود که خط افق را م دیدیم یسرسبز
آورده  یرونچرا ب یاسطبل را برا یهااسب یمانسوتر که آقا سلبه آن

 یدلم هوس سوارکار ید،چشمانم درخش یدنشبود نگاه کردم. با د
آن در حال مطالعه  یر کرده بود. رو به تک درخت باغ کردم که باران ز
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 یادبلندتر شود و فر یمبود، دو دست را کنار دهانم گذاشتم تا صدا
 زدم:

 ن!بارا -

 یز ر یآورد و با چشمان آب  یرونرنگ ب یرا از کتاب مشک  سرش
 تکان داد. «یه؟چ» یاش سرش را به معنشده

 ور.اون رمیمن م -

ها اشاره کردم. سرش را تکان داد و سر انگشتان شست و به اسب و
ا ر  یحرکت شهر ینا یاش را چسباند، من هنوز معناشاره

رفتم. به او که  یمانآقا سلنکردم و سمت  یا. توجهفهمیدمینم
 چاپلوسانه زدم. یلبخند یدمرس

 .یمونسالم آقا سل -

کرد. دستش را به   یز متفکر ر یسمتم برگشت چشمانش را به حالت  به
داده باشد با لبخند   یصمرا از باران تشخ یاو گو یدکش  یدشسف یشر

 گفت:

 خوای؟یم یاسب سوار -

 زد. یمهربان لبخند یهیدذوق سر تکان دادم. با آن چهره چروک با

 ملکه اون جاست، برو سوارش شو. -
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 یاه. ملکه تنها اسب سیدمرا به هم زدم و به سمت ملکه دو دستانم
رنگ است که خودم آن را بزرگ کردم و اسمش را ملکه گذاشتم. 

که اگر شب هنگام فرار کند   یااو مانند شب بود به گونه یاهیس
 .ینداو را بب تواندینم کسیچه

چندان هم ارتفاع  یداسب رساندم. شا یحرکت خود را به باال یک با
 شد،یم یباز یار بس یابه نظرم از آن باال دن ینداشته باشد ول

که   ینیارزش زم توانستمیآسمان را احساس کنم، م توانستمیم
دستان درختان را در دست  توانستمیرا بدانم، م بردمیقدم م یشرو
در آسمان  یتشموقع ینبه باالتر کمکمکه    یدی. به خورشیرمبگ
تر پراکنده را روشن یهارنگ گل یش،نگاه کردم که پرتوها رفتیم
 .کردیم

مظلوم   ینگاه کردم و با چشمان  یمانو به چشمان سبز آقا سل برگشتم
 گفتم:

 باشم؟ تونمیم یتا ک  -

 .یگهساعت د یمن یه -

افسار  یمانسل آقا هاییهتوص یدنرا تکان دادم و پس از شن سرم
اسب را تکان دادم، آرام شروع به حرکت کرد؛ سرعتش هر لحظه 

گرفت را دوست   یم یرا به باز یمهاکه لباس  یشد. باد یم یشتر ب
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در روستا پخش بودند  یشهکه هم  یمحصوالت کشاورز یداشتم، بو
 آرامش بخش بود. یمکردم و برا  یرا احساس م

 یر دور زده بودم و در حال برگشت بودم که از دور ز یساعت  یمن تقریبا
مرد  یکانداخته بود و  یر که سرش را ز  یدمهمان درخت باران را د

 .کردیوگو مبود و با او گفت یستادها یشلبخند بر لب، روبرو

را  یروستا نه کس ینحق هم دارم من در ا شناختم،یرا نم او
 مرا بشناسند. وجود دارند که یادینه افراد ز شناسمیم

 یدادم و وقت  یمانها رفتم و ملکه را به دست آقا سلبه آن توجهبی
 باران که تنها نشسته بود به سمتش رفتم و گفتم: یدنبرگشتم با د

 .هایکنهمامان دعوامون م یم؟بر -

 را بلند کرد و گفت: سرش

 .یمبر یاآره ب -

من  ییگو  یبه خودم فشار آوردم که نپرسم آن مرد که بود ول کمی
به سمتش  ینابود شده طور یگونه امور را نداشتم. با تحمل  ینتحمل ا

 به من نگاه کرد. یرتو با ح یداز جا پر یدهبرگشتم که ترس

 بود؟ یاون آقاهه ک  -
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به پشت سرم اشاره کردم. با تعجب به پشت سرش نگاه کرد و  و
 تفکر بلند قهقه زد. یبعد از کم

 .کردیم یتوپش خورد تو سرم؛ داشت عذر خواه  یاشتباه  ی،ک   یچه-

چرا احساس  یقانع شده بودم. اصال به من مربوط نبود! ول تقریبا
 یست؟ن یتواقع ینکه ا  کردمیم

دختر  ینباران در سکوت به اتاق خود رفت، ا یدیم،خانه که رس به
 سالم کردن را در همان شهر فراموش کرده بود!

 یمن بود که سکوت خفقان آور خانه را م یادفر یصدا یشههم مثل
 شکست.

 بهاران اومد خونه. -

 آورد. یرونبا لبخند سرش را از آشپزخانه ب مادرم

 ماهت، باران کو؟ یسالم به رو -

 را کج کردم، به اتاقش اشاره کردم. دهنم

 تو اتاقش. -

 بود؟ یتاو در اولو یشهحرص به سمت اتاقم رفتم. چرا هم با
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 یدنشبا د یکه حت   یاهایمتنها حصار رو یدنشدم با داتاق که  وارد
 ی. اتاقم حت یدمکش  یپوف  ارزشندیب  یاهایمچقدر رو ید،فهم شدیم

 یکارها  توانستم،یو فقط در روز م کردمینداشت که روشن م یچراغ 
 یر حص یککمد کوچک،   یکاتاق  یلام را انجام بدهم. همه وساروزانه

در بود. البته  یروبه رو یباف  یالدار ق یکو  اقدر گوشه ات یمیقد
اتاق  یککه قرار بود من و باران   یمن بودند. وقت  یر هم تقص هاینا

انبار را  ینمن نخواسته بودم و گفته بودم ا یممشترک داشته باش
نم، در کنج اتاق نشستم و دفتر  ی. بدون توجه به بوخواهمیم

 کردم.  یرا در دست گرفتم و شروع به نقاش امینقاش

 شدم. یرهکارم تمام شد با لذت به کارم خ  وقتی

 یکبودم. به ساعت کوچک کنارم نگاه کردم،  یدهکش  یطوط  یک
اتاق   یر را کنار حص امیناهار بود. دفتر نقاش یکگذشته بود. نزد  یساعت 

 رفتم. یرونبود، ب یانبار یهشب یشتر گذاشتم و از اتاقم که ب

  یرا باز م یدر قابلمه مس در آشپزخانه تنگ خانه نشسته بود و مادرم
را از دستش گرفتم و شروع  یر گکرد. کنارش نشستم و با لبخند کف

غذا  ینکهبعد از ا یدم،برنج کردم و به کمک مادر سفره را چ یدنبه کش
اش خارج شد و کنار سفره نشست. چرا او باران از اتاق یدم،را کش

 زد؟ یم یدو سف یاهس بهدست  یدنبا
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سفره بودم با طعنه بدون  یگذاشتن بر رو  یال ترش.طور که در حهمان
 به باران نگاه کنم گفتم: ینکها

 .هایکمک نکن  -

 تمسخر به من نگاه کرد. با

 که.  یستم... مثل تو نخورمینم یمن به درد حمال -

 یرا بلند کردم که او را بزنم ول یر حرص بهش نگاه کردم و کفگ با
 د.کر   یریکارم جلوگ  ینمادرم از ا یصدا

 بد بود. یلیدر ضمن باران حرفت خ یه؟کارا چ  ینا یگه،بسه د -

قسمت از  یکچشمانش را مظلوم کرد و همان طور که  باران
 گفت:  یمانپش یبا لحن یچاند،پ یرا با انگشتش م یشموها

 .یدببخش -

 زد. یلبخند مادرم

 اشکال نداره. -

 اشاره کرد. یر به کفگ یتاخم به من نگاه کرد و با عصبان با

 ی؟خواهرت رو بزن  خواییتو م -
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شده بود.  یرهمن خ به باران نگاه کردم که با پوزخند به یتعصبان با
. از خانه خارج شدم و در یدمرا پوش امیبا حرص بلند شدم و روسر

باران  یشهمتنفر بودم، هم یضتبع ینرا محکم بستم. واقعا از ا یچوب 
 !ینبود و من بدتر یناو بهتر یشهبود و من گناه کار! هم گناهیب 

ملکه شود سنگ  یشهبغض به سمت اصطبل رفتم تا مانند هم با
 صبورم.

از حد  یشمن ب یدراه بدون توجه به اطرافم فکر کردم که شا در 
وجود نداشته باشد اما باز با فکر  یضیتبع یچحساس شده باشم و ه

از مادرم  ینجاباران در راه بود و من ا یشتا چند روز پ ینکهکردن به ا
خشمم  یدم،شن یم یهگوشه و کنا  هایلیو از خ کردمیم یپرستار

 شعله ور شد.

ام را پر کرد. تک کاه و نا شامه  یکه شدم، بو  یرهت یاصطبل چوب  وارد
ها وجود داشت و سر اسب یکه بر سر هر کدام نعل  ییهابه تک اتاقک

 یکم  یمرد یدنو با د یدمزده بود گذشتم تا به ملکه رس یروناز آن ب
مانند  یشمردانه داشت. موها یکلیکنجکاو شدم. قدش بلند بود و ه

 یشکوتاه تر بود و موها  یشنبود! از دو طرف موها دیگر  ییانروستا
آشنا بود. سرم  یبودم ول یدهمرد را ند ینبود. تا حاال ا یختهرا کج ر
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را از  یمشدم که به سمتم برگشت و سرتا پا رهیرا کج کردم و به او خ
 نظر گذراند و لبخند زد.

 .یادبهتون م یلباس محل -

 .شناسدیمرا چند سال است م یابود که گو یطور لحنش

 بازهم سالم نکردم. یدآخ ببخش -

 هم؟ باز 

خودم را جمع و جور   یکم  شناسم،یشد که او را م یباورم م داشت
 کردم و با تعجب گفتم:

 شما؟ -

اش را به سمت خود گرد شدند و انگشت اشاره  یاهشس چشمان
 گرفت.

 همون که توپش... شناسید؟یمن رو نم -

خوف از حرکات  یزد و به سرم اشاره کرد. با تعجب و البته کم سوتی
 بود؟ یوانهمرد د ینبودم. ا یرهمانندش به حرکاتش خ ییفضا

 خندان گفت: یاش گرفته باشد با لحنام خندهاز چهره گویی

 که توپش تو سرتون خورد.  یهمون  -
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 حرف باران افتادم. یادتفکر  یفشار آوردم و بعد از کم یذهنم کم به

 «کردیم یتوپش خورد تو سرم داشت عذر خواه  یاشتباه  هیچکی»

 آها، اون من نبودم، خواهرم بود. -

قدر به باران شباهت  ینا یدچرا من با یاباز هم حرص خوردم. خدا و
 داشته باشم؟

 زد. یو واج مانده بود. لبخند مصلحت طلب هاج

 کنید؟یم یشوخ  -

 باران. اونم خواهرم نه جان خودم، من بهارانم، -

 تعجب و خنده گفت: با

 !یدهم هست یهچقدر شب -

نداشتم احساس کردم  یاش حس بدزدم، نسبت به جمله لبخندی
 ندارد. یمنظور

 .شیمیکه شناخته نم  یمهم یهبش ینقدر ا -

 قفل کرد. اشینهس یو دستانش را جلو خندید

 چه جالب. -

 از پشتم بلند شد. یمانلرزان آقا سل صدای



 

 
18 

 رمان یککاربر انجمن   یسی| رضوان نباران  یرمان بهاران ب

 

 رمان یک

 

 بهاران؟ ییبازم تو ینجاست؟ا یک   -

 شدم. دستپاچه

 باز اومد. یوا -

 گفت:  کرد،یطور که با تعجب به حرکاتم نگاه مهمان پسر 

 ترسی؟یچرا م -

هول پاسخ  یو با لحن گشتمیشدن م یمخف  یبرا یدنبال راه  به
 دادم:

 کردم.  یتو اصطبل آخه دفعه قبل تو اصطبل خرابکار یامب یدنبا -

ها رم کردند آن قدر دردناک بار که به خاطر من همه اسب آخرین
البته منظورم درد چوب  کنم؛یبود که دردش را تاحاال احساس م

 خواب ملکه اشاره کرد. یه سمت جاو ب یدآقاست. خند یمانسل

 با من. شیهشو بق یمقا ینجاا-

کنار   درنگیپس ب  کردمیبود که به حرفش گوش م ینراهم ا تنها
من  یبکشد ول یهو قصد کرد که ش ید. ملکه از خواب پریدمملکه خز

 و زمزمه کردم: یدمسرش را به سمت خود کش

 !یسملکه ه -
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 بود. یدهرس یمانسل آقا

 یید؟پاسدار شما یآقا -

 خنده پسر آمد. صدای

ها تنگ شده بود اومدم بهش سر دلم واسه اسب یمون،سالم آق سل -
 بزنم.

 تعجب به ملکه نگاه کردم زمزمه کردم: با

 شناسیش؟یم -

است.  خبر یب  یز از همه چ یدماز خودش در آورد که فهم صدایی
 کردم.  یز را ت یمهاگوش

 کردید؟یم یزبا ینجاا اومدیدیم یادتونه -

 بعدش... یآره، ول -

 .یومدیدشهر و ن یدرفت یگهبعدش د -

 یدتجد یکم یمبر یاب یمونبزنم و برم. آق سل یاالنم اومدم سر -
 .یمخاطرات کن
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سرم را خارج کردم.  رفتندیکه به سمت باغ م  یشانهاقدم یدنشن با
قلبم  یازد که احساس کردم لحظه یپسر برگشت و با لبخند چشمک 

 !یستادا

پاسدار ماندم. به نظرم آمد که چقدر  یآقا ینمن در بهت رفتار ا و
 بود. یرفتارش دوست داشتن

لحظه روز  ینمادرم از خواب برخاستم، واقعا از ا یادهایفر یصدا با
قرار است پس از آن، به شدت   دانستمیم یمتنفر بودم، بخصوص وقت 
 بگذارم؟ به مادرم احترام یدکار کنم، اما چه کنم که با

 شو. یدار بهار... بهار... ب -

رنگ را کنار  یا. با حرص پتو نازک و کهنه قهوهآمدیخوابم م هنوز 
 نمناک خارج شدم. یزدم و از انبار

 کردم با ادب باشم.  یسع یآلودگ تمام خواب با

 جانم مامان؟ -

 طلبکار گفت: یاخم به من نگاه کرد و با حالت  با

 یبرا یانش دارن مد، خان با خانوادهپاشو زو خوابی؟یچقدر م -
 ناهار.
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. دلم یمبگو یهم گذاشتم تا مبادا سخن اشتباه  یرا رو چشمانم
 !یفح یول یمبگو« به من چه» یک یخواستم

کوچک و پرگلمان رفتم،   یاططبق عادت، به سمت ح یحرف  یچه بدون
 یقهآمدن ما دو نفر با تمام سل یاکه مادرم آن را بعد از به دن  یاطیح

دست ساز کنج  یز م یعصرها بر رو یشهکرد و هم  یچکپر از گل و پ
که او   دانستمیو من م شدیم یرهنشست و به آسمان خ یباغچه م

 .کردیبه پدرم فکر م

 جا دادم. هایمیهزرد و قرمز را در ر یهاگل  یو بو یدمکش  یقیعم نفس

 یو روحم را جال م کردیاز خشم اول صبحم را کم م یمنظره کم این
آب کنار  یر کرده بودم، به سمت ش  یداکه پ  یداد؛ با احساس بهتر

رفتم و شلنگ را به آن وصل کردم،  یوار از د یزانآو هاییچکپ
زمزمه  خواندیم یشهکه مادرم هم  یلب شعر یر همانگونه که ز

 ها کردم.گل  یاریو آب یاطشروع به شستن ح کردم،یم

... و آن دل که با خود رودیه آرام جانم مساربان آهسته رو ک یا -
 ...رودیداشتم با دلستانم م

باران مرا  یدست و صورتم را شستم اما صدا ٬که تمام شد  کارم
 متوقف کرد.
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 ی؟نه بابا شعرم بلد -

بود که بخواهم حال خوشم را خراب   یفبه او نگاه کردم، ح تفاوتبی
 یتاده بود را به داخل روسررا که در صورتم اف یمکنم. چند تار از موها

 را باال بردم. یماز ابروها یکیفرو بردم و 

 یبه؟عج -

 باال انداخت. یاکنارم رد شد و شانه  از 

 شعر بلد باشه. یبهعج سوادیب  یدهات  یه ینه ول -

دوست داشت خودش را  یگر عادت باران بود د ٬نزدم ی. حرف خندید
 باالتر نشان دهد.

از کمک به مادر در پختن ناهار به اتاقم رفتم آشپزخانه رفتم و بعد  به
گذاشتم تا   یرا کنار یدمو در آخر چادر سف یدممناسب پوش یو لباس

 سرکنم.

مامان  هاییحال و احوال پرس یدنساعت با شن یکاز حدودا  بعد
 متوجه شدم که آمدند.

 یداو که مرا د یدم،سرکردم و دم در رفتم. شهراز را از دور د چادر 
اما من بدون  یدبگو یزیشل شد و دهانش را باز کرد تا چ یششن

 جلب توجه اشاره کردم "ساکت شو"
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با خان و زنش، محبوبه، خواستم به سمت  یاز سالم و احوال پرس بعد
با ورود پسرک آن روز که نجاتم داده بود چشمانم  یآشپزخانه بروم ول
 از حدقه در آمد.

آشنا بود، چون که   یمبرا ینقدر ا که چرا  یدمفکر کردن، فهم یاز کم بعد
 با شهراز مشابه بود. یکم

 زد. یدارکش  یلبخند یدبه من رس وقتی

 درود. یی،روستا یباز هم بانو -

رز حرف زدنش به دل دار بود هم طخم شد. رفتارش هم خنده یکم  و
 .نشستیم

 سالم. -

 یها. بعد از تعارفیدمآرام بود که خودم هم نشن یبه قدر صدایم
ها به سمت اتاق باران رفتم، مانده بودم که از آن یراییمول و پذمع

 بود. یامدهن یرونچرا ب

به اتاق  ینگاه  ینکهشدم و در را آرام پشت سرم بستم. بعد از ا وارد
 یدهتخت دراز کش یپنجره، رو یرنگ انداختم در جلو یدو سف یصورت 
 بود.

 یرون؟ب یایچرا نم -
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صورتش افتاده را پشت گوشش  یبورش که رو یتار از موها چند
 برد.

و زن  یر مرد پ یه یشبرم پ ید. من موندم چرا باخوامیچون نم -
 زشتوش.

 .اندیخوب  یلیخ یا... باران! خجالت بکش، خانواده -

برخاست و با چشمان از حدقه در آمده سرخ رنگ   یشحرص از جا با
 گفت:

ما پول  دوننیمفقرا؟ خودشون ن یر خونه ما فق یانب یدآخه چرا با -
 یم؟رو ندار یراییپذ

 قرار دادم. یمهالب یکردم و انگشتم را جلو  اخم

خونمون و  یاناونا م ینهم ی! بابا، خان رو نجات داد برایگهبسه د -
 .دنیما رو م یاونا پول زندگ  یبهتره بدون 

صورتم  یندارد. اخمم از رو یحالت صورت اش متوجه شدم جواب  از 
 محو نشد.

 پسراشم اومدن. یر درست حجاب بگ یول یرونب یابدو ب -

 .یدمدر نگاهش را د برق
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 هم اومده. یار شهر یعنی -

 که بود؟  یار . منظورش از شهرکردمیتعجب به او نگاه م با

 یشبر سرش انداخت که موها یو شال یدبلند پوش یباتقر یلباس سریع
 از اتاق خارج شد. یهاز ثان یهنوز مشخص بود و در کسر

 .یدمرا شن شانیسالم و احوال پرس صدای

اتاق، خارج شدم که  یدپرده سف یدنسمت پنجره رفتم پس از کش به
 .آیدیشهراز به سمت من م یدمد

زده بود و در چشمان  یزیانگ یطنتلبخند ش اشیاقلوه یهالب با
 .زدیخنده موج م اشیاقهوه

 نداشتم. یماز رفتن آبرو یترس یگر د حقیقتا

 نشو. یکمزدشهراز! ن -

با فرار من به  یکرد ول  یهمه به سمتم برگشتند. شهراز مکث  یادمفر با
 کرد.  یدناو هم شروع به دو یاطح یسو

 ی،ول یدمشن یمادرم را م یهاخنده پدر و مادر شهراز و غر زدن صدای
شدت  که قرار بود به  یاوردن یر بود که شهراز مرا گ ینتر از همه امهم
 شوم. یهتنب
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تا  یستادا یمحرکت جلو یکنفسم بند آمد. شهراز با  یدنوشدت د از 
که   دانستیمبادا مجبور شود دستش به من بخورد. خودش خوب م

 به لمس بدنم حساسم!

شهراز با تمام  یکردم از کنارش بگذرم ول  یتالش فراوان سع با
 یو من حت  کردیبه من نگاه م یشابا چشمان قهوه یخونسرد

هم موفق شوم. سر انجام همان طور که نفس نفس  ینتوانستم کم
شدم.  یرهمظلوم به او خ یزدم دست از تالش برداشتم و با نگاه  یم

 کردم.  یواقعا احساس ناتوان 

 زد. یزیانگ یطنتش لبخند

 چشم داشتم هوم؟ یسکه من به نوام  -

از دست شهراز  یدبا یچشمانم را بستم ول امیخرابکار یآور یاد با
 کنم.  یدانجات پ

 زدم و گفتم: ییدندان نما لبخند

 شهراز! -

 دار پاسخ داد:کش  یزد و با لحن یترلبخند مزخرف اونم

 بله. -

 .خوردیبار پلک زدم. حالم داشت از رفتارم بهم م چند
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 .یدببخش -

 شد. تر یدهکش  لبخندش

 .شهینم -

 :یدمدار پرسکش  یو با لحن یزانرا آو هایملب

 چرا؟ -

 یه،و بعد از دو ثان یدبه صورت متفکر کش یششته ر یرا رو دستش
 آشکار جوابم را داد: یبا خشم

 بد بود. یلیچون کارت خ یدشا دونم،ینم -

از  یداز حد بد بود. با یشکارم ب  یقتارا جمع و جور کردم. حق خودم
از  ینمدر آزاد کردن آست یپس همان طور که سع یاوردمدلش در م
 مسئله را درست کنم. یاکردم به گونه  یسع کردم،یدستش م

 یم؟کار کنم ببخش  یخوب چ  -

زد که متوجه شدم قرار است نابود شوم! دست از  یبرق  چشمانش
با  یشدم، ول امیمهتقال برداشتم، چشمانم را بستم و منتظر جر

 سرم را احساس کنم. یشاخ بر رو توانستمیکه گفت م  یاجمله
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 گمیکه من م  یتموم شد هرچ  یبعد یخواستگار یکه قائله  ی_ وقت 
 .یانجام بد یدرو با

در به داخل اتاق نگاه کردم که مادرم کنار محبوبه خانم نشسته بود  از 
 ی. به سمتش برگشتم و با لحنکردیم یتاز من شکا یشهو مانند هم
 خفه گفتم:

 ی؟بد خواست  یز و تو از من چ یماونوقت اومد کنی؟یم یشوخ  -

ام را باال انداخت و در مقابل چشمان گرد شده یشهاشانه یتخس با
 یدمن با یبکوبم ول یوار به داخل رفت. دوست داشتم سرش را به د

 نبود. یهرچند تاوان سخت  دادم،یتاوان اشتباهم را م

 ها بود.حرف ینتر از امعقول او

*** 

از من  یزیبودم که شهراز چه چ ینا یر شده بودم درگ یدار صبح که ب از 
بود کردم؟ حقم بود که با من  یچه کار ینواقعا که ا ت؟خواسیم
 قهقه زدم: یکالفگ   یندر بازار در ع یمهاحرف یآور یادرا کند. با  ینکار ا

 .ینمور بب ینا یابهاران ب -»

 .زنیمیم دونمیم خوامینم -

 .یتا به همه نگفتم اون روز کجا بود یاب -
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که اشتباها وارد حمام   یدرا بگو یهمان روز خواستیکه م  دانستممی
مرا نشناخت و حاال اگر بفهمند مرا  یکس  یمردانه شده بودم ول

 را انجام دادم. یدکه به ذهنم رس  یکار  ینخواهند کشت. اول

 «.کنهیتعرض م یسمرد به نوام ینمردم... ا یآها -

صورتش بر اثر مشت و  یچشمان مبهوت سپس کبود یآور یاد با
قهقه زدم. در همان حال باران از کنارم عبور   باز  یه،در و همسا یلگدها

کرد. با تمسخر به من نگاه کرد و گذشت. من هم به او محل ندادم. 
 خواستمیو به طرف خانه خان حرکت کردم. امروز م یدملباس پوش

 بزنم. انهاش با او چسر خواسته

بود. از خانه ما  یرو یادهخانه ما تا خانه خان حدود ربع ساعت پ از 
 یدشده بود و در اطراف آن پر از ب یدهکش  یجاده خاک  یکآن جا تا 

ها بود که باعث آن یژگیو ینقرمز بود و ا یشورها یشهمجنون و ش
وقت خسته نشوم.  یچه یرو یادهربع ساعت پ ینکه من در ا  شدیم

 یشان ینهزرد رنگ کنا جاده نگاه کردم که با رنگ سبز زم یز ر یهابه گل
ها و بلبل یخلق کرده بودند. با تمام وجودم صدا یباییز یهارمون 

. یدمخر یها و خاک را به جان مگل  یبو شنیدم،یها را مگنجشک
 عنوان احساس نکردم. یچکه به آن جا برسم گذر زمان را به ه  یتا وقت 
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تمام مسخره  یاش توقف کردم و بعد از آماده شدن برادر خانه دم
 گ در را فشردم و منتظر ماندم.و زن یدمکش  یقینفس عم هایشیباز

در باز شد و من وارد باغ خانه خان شدم. به سمت  یقهاز چند دق بعد
که در را پشت سرم بستم تازه متوجه بحث شهراز   یعمارت رفتم. وقت 

 شدم. یار و شهر

 یناز ا یشتر تو شانت ب یه؟شهراز؟ مگه بچه باز یهمنظورت چ -
 حرفاست.

 کرد.  یار وبه شهرزد و با اخم ر  یپوزخند شهراز 

نه به  کنمی! من به اخالق توجه میستمتو ن ینساکت شو من ع -
 .خورنیکه به دردم نم  یاتیماد

 یبود نگاه  یدنباز کرده بود و در حال لرز یمکه در را برا  یخدمتکار به
 زمزمه کردم: ی،کردم و بعد از سالم آرام

 اون اتاق؟ یبر تونییم یدببخش -

 ینبزنم تا ا یحرف  خواستمیا خواسته رفت. متکان داد و از خد سر 
 .یدمشهراز به خود لرز یادبلبشو تمام شود که با فر

 خفه شو... من دوستش دارم بفهم. -
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و  یداز حد جد یشب یمبزند، برا یادبودم که شهراز فر یدهحاال ند تا
که   یشوکه شدم که بابغض یبه قدر یادشالبته ترسناک بود! از فر

به وجود آمده بود، ناخودآگاه به عقب برگشتم  یلبه چه دل دانمینم
شده پشت سرم برخورد کردم و  یکار  یزهرنگ ر ییو به گلدان طال

 یگلدان که رو  یکهسبب شکستن آن شدم. برگشتم و به هزار ت
شکستن  یشدم. با صدا یرهپخش شده بود خ یکرم  هاییکسرام

 ن شدند.و شهراز، تازه متوجه حضور م یار گلدان، شهر

. جفتشان یدمگفت که دستپاچه شدم و ترس  توانینگاهشان م از 
 یرهبدون تحرک با همان حالت خشم چند لحظه قبلشان به من خ

 یکه حت   ییسرم را بلند کردم و با صدا یشده بودند. با دستپاچگ 
 زمزمه کردم: یباتقر شنیدمیخودم نم

 س... سالم. -

! یصالاز ترس و است بییترک یدم،د یبعج یچشمان شهراز حس در 
غضب آلود به  یتوجهم را جلب کرد. با نگاه  یار پوزخند شهر یصدا

کرد. از کنارم گذشت و در   یخرا توب یمانشهراز و سپس به من هردو
 کرد؟یم یخ. مگر چه کرده بودم که با نگاهش مرا توبیدرا محکم کوب

از ذهنم پاک  یار شهر یشمهربان چند روز پ یر آن تصو یالحظه یقتاحق
در  احساسیمانند پدرش، ترسناک و ب  یریتصو یششد و به جا
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من گنگ بود. با تعجب  یهنوز هم برا یتشذهنم نقش بست! شخص
کردم، به شهراز نگاه کردم و همان گونه که انگشت   یبه در نگاه 

 :تمبچگانه گف یام را به سمت در گرفته بود، با لحناشاره

 چش بود؟ ینا -

 و سرش را به دو طرف تکان داد و گفت: یدکش  پوفی

 ولش کن. -

خان که مهربان بود، پس چه  یار رو در حدقه چرخاندم. شهر چشمانم
 نبود که نگرانش باشم. یمبرا یندادم، شخص خاص یتیشده بود؟ اهم

 و گفت: یدسرش را مال شهراز 

مامان،  یش. تو برو پیرمبعد من فعال م یچونه زدنت بمونه برا-
 د.منتظرت بو

*** 

مانند  ین،بر زم یفلز یءافتادن ش یسروصدا از آشپزخانه و صدا با
 .یدماز خواب پر یختهافسارگس یاسب

 تعجب به سمت منبع صدا رفتم. با

 «بمب منفجر شده؟  »
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مضاعف به رفت  یبا تعجب یدم؛آشپزخانه رس یبه کنار در کهنه  وقتی
سرم را  ام،یدهژول و آمد مادر و باران نگاه کردم. بدون توجه به موها

 .یدمخار

 چه خبره؟ ینجاسالم، ا -

با عجله دستم  ید؛مرا د یآن دو گم شد! مادرم وقت  یاهویدر ه صدایم
  یمجلو یوهپر از م هایییکو پالست ییظرف شو یجلو یدرا کش

 گذاشت.

 رو بشور. هایوهبدو م -

« چه خبره»اشاره ام را باال بردم و دهانم را باز کردم تا بپرسم  انگشت
 شد. یدناپد یهاز ثان یاما او آنقدر عجله داشت که در کسر

چه حاال چه  یست،داستان چ فهممیندادم، آخر که م اهمیتی
چند روز  ین. از باران هم امکان ندارد که بپرسم، ایگرچندساعت د

بل به خود غره شده بود! مشغول شستن از ق یشتر ب یچرا ول دانمینم
 باران مرا از کار بازداشت. یشدم که صدا هایوهم

 .ینکرد یچه عجب، فضول -

 آب را بستم و به سمتش برگشتم. شیر 

 ادب داشته باش. -
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 ینلباس آست یککرد.   یزد و تمام اندامم را شروع به وارس پوزخندی
رنگشان  ینکهبا ا نیشابودم، هردو یدهبلند گشاد کهنه و دامن پوش

 یخواب م یرا برا هاینا یقتاشدند. حق یم یدهزرد د یبود، ول یدسف
ها را هم آن یاز طرز نگاه باران احساس کردم حت  یول یدمپوش

 به چشمانم نگاه کرد. تمسخر بودم! با  یدهنپوش

 که ارزش داشته باشه.  کننیبا ادب صحبت م یبا کس -

از  یند و مورد تمسخر قرار دهد ولعادتش بود که مرا خورد ک باران
 یر برگشتم و ز هایوهجمله واقعا خورد شدم. با بغض به طرف م ینا

 لب با بعض زمزمه کردم.

 خودش ارزش داره. یبرا یهرکس -

ام تمام شود، برگشت جمله ینکهچون قبل از ا یدهبودم نشن مطمئن
مشغول شد و پس از اتمام کارش همزمان که از  یرینیش یدنو به چ

 گفت:  یو آسودگ  یبا خوشحال شد،یآشپزخانه خارج م

 .بینمیو تو رو نم یرمخونه م یناز ا یگهخوشحالم که د -

ذهنم  یهاغمم را فراموش کردم. چرخ دنده یاجمله لحظه ینا با
چنان  یجهنت ین. از ایدندرس یجهنت یکتا به  یدندو چرخ یدندچرخ
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فکر نکردم.  یشپ یقههم به بحث چند دق یاخوشحال شدم که لحظه
 لب گفتم: یر که واقعا از ته دل بود ز  یبا لبخند

 از خونه بره که شوهر کنه. تونهیم یباران وقت  -

را شستم و بعد  هایوهزود همه م یلیاز حد، خ یشب یشور و شوق  با
تاق رفتم، مطمئن به سمت ا یاز کمک کردن به مامان با چنان ذوق 

رج که امروز از اتاقم خا  گویدیو م شودیبودم، حاال مادرم وارد اتاق م
 نشوم.

را گرفت و پدر به کما رفت مجبور شد به  یپلمشد ینکهبعد از ا باران
  یکه ا  کردمیآرزو م یشهجا بماند و من هم هم ینو هم یایدب ینجاا

فاق ات ینحاال با ا یول داد،یمرا آزار نم ینقدر و ا ماندیکاش در شهر م
 .شدمیخواهر دوقلو، راحت م ینزود از دست ا یلیخ

مادرم،  یلهبعد در اتاق به وس یقهدو دق رفت،یهمان طور که انتظار م و
که قرار است   یحاتیو توض هایهباز شد و بعد از توص یدر زدن  هیچیب 

چنان ذوق خارج شد.  یاید،خواستگار ب امیفتهخواهر از خود ش یبرا
مان به چرا آمده که پشت خانه  ییهادام یصدا یزده بودم که حت 

 ینکهباز دارد. بعد از ا یشاد ینمرا از ا توانستیبودند هم نم
به طرف پنجره زنگ زده اتاقم رفتم و به  یدممناسب پوش یهالباس

زشت  یمی،اتاق قد ینهرچه ا یقتاچشم دوختم. حق یممنظره روبه رو
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 یهاپنچره ینترسناک باشد، پشت ا یک،تار یهاشب یو در برخ 
 ین! چشمانم را در اکندیم اممنظره است که مرا آر  ینزنگ زده، ا

مشغول چرا بودند از  یفراوان  یهاهموار سبز چرخاندم، دام ینزم
که با کاله عرق   یدمرس یگوسفند گرفته تا اسب، سرانجام به چوپان 

دشت نشسته  ینرگ اتک درخت بز  یر ز اشیو لباس محل یرشگ
 بود.

 لب زمزمه کردم. زیر 

 شده؟ یضنکنه مر بره؟یگله رو به چرا نم  یمونآقا سل یشهمگه هم -

بودم که مثل  یدهپوش یسرو وضع خودم نگاه کردم، لباس بلند به
را  امیشده بود. روسر ینمز یصورت  یروستا با تورها یتمام دخترا

 یروسر رومیکنار پنجره م  یعادتم شده بود که وقت  ینمرتب کردم، ا
نبودند  ینجاکه باران و پدر ا  یبه وقت  گشتیعادت بر م ینبپوشم، که ا

 مادرم! یمذهب یهاو فقط من بودم و عادت

 زدم. یاداز پنجره تکان دادم و فر یرونرا ب دستم

 آقا چوپانه. -
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رنگ  یدنرا باال برد و چشمان سبزش را به من دوخت، با د سرش
صورتش حدس زدم که پسر آقا  یدیو سف یردو گ یشهاچشم

 باشد. یمانسل

 کجاست؟  یمونآقا سل -

به خود آمد خودش هم مانند من  یتعجب به من نگاه کرد و وقت  با
 .یدهوار کش

 امروز حالش خوب نبوده خونه موند. -

 یهمرا تنب یشهخبر ناراحت شدم، درست است که هم یناز ا واقعا
ها وقت یلیاز حق نگذرم خ یول زدیمو با اخم با من حرف  کردیم

. کردیکارها کمک م  یلیهم به من در خ یشهبا من مهربان بود و هم
 یرفتم و زانو یابغض کردم و بدون توجه به آن چوپان جوان گوشه

 غم بغل گرفتم.

و فکر کردن در مورد  یطول بودن خواستگاران من خودم را با نقاش در 
که در ذهنم به   ییهاو خواندن سوره یشو دعا کردن برا یمانآقا سل

مادرم حفظ کرده بودم مشغول کردم، شب که شد و از رفتن  یلهوس
رفتم و کنار مادرم که از بس کار کرده  یرونها مطمئن شدم بمهمان

 نشسته بود نشستم. یتر و کنج اتاق کنار ه دبود خسته شده بو
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 مامانم. یخسته نباش -

 را نوازش کرد. مییطال یبه من زد و موها لبخندی

 .یزمعز یزنده باش -

رو کردم که  و یر ام همه خانه را زغنچه شده یهادنبال باران با لب به
 .یدمکار کش  ینبا جمله مادرم دست از ا

 رفته تو اتاقش و خوشحاله. -

کند   یم یدارد خوشحال خیالییکردم، باز هم با ب   یپوف  یتعصبان با
 ظرف تنها گذاشته. همه ینو مادر را با کمر درد و ا

 .شمیش راحت مو از دست یرهتو رو خدا نگاه... خداروشکر م -

 اخم کرد. مادرم

 نگو اون خواهرته. ینطور ا -

با مادرم بحث کنم و بعدش عذاب وجدان  توانستمیوقت نم هیچ
تلمبار شدند و  امینهکه در س  ییهااز حرف یریجلوگ یپس برا یرمنگ

 خاستم.هاست بر دندان ینقفلشان ا

 تو برو بخواب. شورمیظرفا رو م -
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برخاست و به  یدهخم یحرفم مادرم از خدا خواسته با کمر ینا با
 .یدانداخته بودم دراز کش یشکه برا  یریسمت حص

انداختم و  یفشبدن نح یرا بر رو ییسمتش رفتم و پتو به
 .یدمرا بوس اشیشونیپ

 زد و آرام چشمانش را بست. لبخندی

وال س ینکه تمام کردم تازه به ا  یها را شستم و وقت سکوت ظرف در 
 خواستگار باران است؟ یبرخورد کردم که چه کس

مدت چندان از خانه خارج نشده بود  ینفکر کردم. باران که در ا کمی
فقط با خانواده خان رفت و آمد داشته، نکنه که شهراز از او خوشش 

 آمده باشد!

 حرف آن روزش افتاد. یاد

 «ی؟فهم یخفه شو من دوسش دارم م -»

 زدم و زمزمه کردم. لبخندی

 .یافتاد یچه کس یر گ  دونییشهراز، نم یآ  -

که قرار است با   اییسرزندگ  یتمسخر شهراز و آه و افسوس برا با
کوچکم دراز   یر حص یباران از دست بدهد، به سمت اتاقم رفتم و رو
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پدرم درست کرد و من  یکه مادرم آن را برا  ی. به ساعت چوب یدمکش
 وقت آن را به پدرم ندادم نگاه کردم و به فکر فرو رفتم. یچه

راحت مادرم که  یلیافتادم که مجبور بود به شهر برود و خ یپدر یاد
را  یز او بود را رها کرد و باران را با خود به شهر برد و همه چ یفتهش

 شت و رفت.او گذاشت و من را بدون عشق پدرانه تنها گذا یار در اخت

وقت آغوش و نوازش پدر را  یچبغض کردم، ه یضتبع یناز ا باز 
که   یاما باز هر از گاه  داشتمیهم او را دوست م یدنداشتم و نبا

که   یکه من عاشق پدرمم، پدر  فهمیدمیم دیدمیرا م یشهاعکس
 یمرا رها کرد و تا لحظه آخر مرگش هم فقط باران را کنار خود کاف 

که مادرم چه ساده لوحانه هنوز عاشق   ینم. من هنوز در فکر ادیدیم
 .وفاستیمرد ب  ینا

باشد و مرا دوست  یگریکه عاشق شخص د  یوقت با کس یچکه ه  من
 !کنمینداشته باشد ازدواج نم

که مادرم   یبه بعد داشتم لباس ینکه از فکر به نبود باران از ا  یذوق  با
قرمز  یو تورها یدبا ساتن سف یاس. لبیدمدوخته بود را پوش یقهبا سل
 کوچک داشت.  یاو دامنش دنباله گرفتیقرار م یشکه رو  ییو طال

و بعد از  یدمنگاه کردم. خند یینهزدم و به خود در آ  یذوق چرخ  با
به سمت خانه خان رفتم. امروز محبوبه  امیعاد یهالباس یدنپوش
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 یهم قرار بود کمبدهد و من  یادرو  یباف  یخانم قرار بود به من قال
 .یندازمب یکهبه شهراز ت

 .یشترمن فقط زور شهراز را دارم نه ب یادن یناست اما، در ا عجیب

. به کشیدیطول م یادهما تا آن جا حدودا ربع ساعت پ یخانه مسیر 
 یشان را زدم و سپس صدازنگ خانه یدمشان که رسدم در خانه

 .یدمهربان محبوبه خانم به گوشم رس

 بفرما. یبهاران جان خوش اومد سالم -

است! با لبخند وارد شدم  ییجادو یلههم وس یفونآ  یندر باز شد. ا و
 یرهپر آرامش به آن طرف استخر خ یشهراز که با لبخند یدنو با د

خدا  یدر فکر چ  یکه در فکر فرو رفته ول  زدمیشده بود و حدس م
 داند.

 .مونیندهبه دوماد آ  -

 با تعجب به سمتم برگشت و گفت: شهراز 

 ی؟سالم... چ  -

آرام و طلبکار   ییسمتش رفتم و به اطراف نگاه کردم و با صدا به
 گفتم:

 یدی؟د یباران چ  یآخه تو تو -
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 زد. پوزخندی

 .یبپرس یار از شهر یدبا پرسی؟یاز من م -

و  یدندذهنم چرخ یهاچرخ دنده یقهقفل کرد. بعد از چند دق مخم
خواستگار  یار فکر نکرده بود که ممکن است شهر ینبه ا. یدندچرخ

 باران باشد نه شهراز!

 یستی؟پس تو خواستگارش ن -

 به من پشت کرد و رفت. شهراز 

 چندشم شد. یباشم آخه... ا یمن برا چ  -

 جمله اکو زد. یکذهنم  در 

 «دوسش دارم بفهم من»

 یست؟او عاشق ک یعنی

باال انداختم و پشت سرش رفتم و از پشت به  یاشانه تفاوتییب  با
 یر بود. ز یدهپوش یاسبز رنگش نگاه کردم که با شلوار سورمه یشرتت

 لب زمزمه کردم:

 .گرفتیرنگا م یناز ا یراداییا یکبود  ینجااگه باران ا -
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آزار  یفرصت بزرگ برا یه ینکهحرف تازه با فکر کردن به ا ینا با
 یاطگفت دپرس شدم. تمام ح  شودیم یبادادنش را از دست دادم، تقر

 یکسمت  یکمجنون و درخت پرتقال بود و در  یدباغ را که پر از ب
جاده  یقمحبوبه خانم بود، از طر یحیتفر یکشاورز  یکوچک برا  ینزم

 یقهتا خانه بود رد شدم و بعد از چند دق یاطح در شده از  یکار  یکاش
 شهراز با تعجب به سمتم برگشت. یدم،رس یراییلن پذکه به سا

 ی؟شد یضحالت خوبه؟ مر -

 پرسید؟یم یسوال ینبه او نگاه کردم، چرا همچ یگنگ   با

 .یبهعج یکم یآخه ساکت  -

 و گفتم: خندیدم

 نه تو فکرم. -

 زد. یموذ یلبخند شهراز 

 .یتو فکر باش یشهکاش هم  -

که قرار است چه   دانستیم ییحرص به او نگاه کردم او هم گو با
بزنم با خنده  یدمدست به کفش سف ینکهزود تر از ا یوفتد،ب یاتفاق 

 و رفت و من هم دنبالش آرام قدم برداشتم. یددو
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شد. من سرم را با  یمخانم وارد شد و شهراز پشتش قا محبوبه
قهقه محبوبه خانم محبوبه خانم  یانداختم. با صدا یینخجالت پا

 و از کنارمان گذشت. یدخند

به شهراز گفت که برود. دست مرا گرفت و مانند  ینهمان ح در 
دادن   یادبه کنار پنجره برد و شروع به  یمیتو صم یبا مهربان  یشههم

 کرد.

داشت و  یدهکش  یابود. چهره ییو رعنا یباز یلیخانم زن خ محبوبه
 یباعث م یننبود و ا یکوچک که قلم  ینیدرشت و ب یچشمان مشک 
و شهراز  یار تشابه شهر یقتاشود. حق یدهد یمیاش صمشد که چهره

 ر یاشهر ینتنها تفاوت ب یکرده بود ول  یباها را زبه مادرشان بود که آن
 یار بود مانند پدرش و شهر یچشمان شهراز قهوه ا کهبود   ینو شهراز ا

 چشمان مادرش بود. یدارا

 لبحند گفتم: کارم تمام شد روبه او کردم و با  ینکهاز ا بعد

 .شمیمزاحم م یدمحبوبه خانوم، واقعا ببخش یمرس -

از  یر به غ یدوست دارم، اگه هرکس یلیمن تورو خ یه؟چه حرف ینا -
دوست  یلیتو رو خ یبدم ول یادش تونمیکه نم  گفتمیتو بود بهش م

 دارم.
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 گوشم آرام زمزمه کرد.  دم

 وست دارم.د یشتر که سهله از شهراز هم ب  یشتر تورو از باران هم ب -

 یچبود، او ه اش در روستا صداقتش. محبوبه خانم شهرهخندیدم
دوست داشت، چون  یلی! محبوبه خانم مرا خگفتیوقت دروغ نم

هم رفته بود  یار شهراز به شهر رفته بود تا درس بخواند و شهر یوقت 
پانزده  ینکه اگر ا  دانستیرا م ینکنارش بودم و ا  یشهخارج من هم

 رفتیهم م یار و شهر گشتیدانشگاه بر م بهم شود باز شهراز روز تما
 کجا.  دانستمیاما نم

مرا  ییآشنا یرفتم که صدا یبه سمت در خروج  یاز خداحافظ  بعد
 مجبور به عقب گرد کرد.

 جوان! یبه به! بانو -

 یکه کپ  ینگاه کردم، چشمان  یاجفت چشم قهوه یکو به  برگشتم
 !یدهد که در اتاقش خواببو یاش در چشمان شهرازشده

 ید؟سالم خوب هست -

و ترسناکش را فوق العاده منقلب  یزد که چهره جد ینیدلنش لبخند
 .کردیم

 یری؟بگ یاد یباف  یاز محبوبه قال یاومده بود -
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 زدم. یآمدن اسم محبوبه خانم ناخودآگاه لبخند با

 .دنیم یادقشنگ به من  یلیخ یشونبله، ا -

 هم دوست دارن. یلیخ -

وقت از ترس اسمش  یچکه ه  یطور ترسیدمیاز خان م یلیخ حقیقتا
اصال مرا نترسانده  یشهاحرف ینا یبودم ول یدهکس نپرس  یچرا از ه
که   یکش آمد و با مهربان   یشتر عجب بود. لبخندش ب یکم  ینبود و ا

 بودم گفت: یدهاصال از او ند

 .یبر تونییدخترم م شمیمزاحمت نم -

 زدم. خندیلب

 پس با اجازه. یه؟چه حرف ینا -

کردم   یفکر ط  ینرفتم و مسافت خانه را با ا یبه سمت در خروج  و
قرار  یگر روز د یزدهو س گذشتیهفته از نوروز م یککه حاال که 

 رفتند؟یبه شهر م یا ماندیم ینجابود. پس بعد از آن باران ا یعروس
باورم  شدم؟یخارج م یبارمن باالخره از آن ان رفت،یاگر باران م

 .افتادیهمه اتفاق م ینا بارانبا رفتن  شدینم

. شدیتنگ م یشمرا آزار داده بود مطمئن بودم دلم برا یلیخ ینکها با
 فکر نکنم. یناز ا یشسرم را تکان دادم تا ب
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***** 

که محبوبه خانم وارد اتاقم شد و با   یدملباسم را پوش یخوشحال با
 زد. یندلنش یلبخند یدنمد

 کنم.  یشتآرا یکم ینجاا یاب ی،شد یچ  ینبه بب -

 کنم.  یشآرا خوامیباِر م یناول یش؟آرا -

 .یاب یشیقشنگ م یلیمطمئن باش خ -

که   ینخارج کرد و هم یلمقدار وسا یک یفشنشستم که از ک کنارش
 خواست مشغول شود در با شدت باز شد. م

مهان تاج، خواهر  یدنا دو ب یمدو با تعجب به سمت در برگشت هر 
 اوج گرفت. مانیمحبوبه خانم، کنجکاو

 .یباران رو آماده کن یدمهان تاج، تو االن با -

 ش کنم.؟آماده یشتهپ یچطور وقت  -

 گفتم:  سریع

 سو تفاهم شده من بهارانم، خواهر دوقلو باران. ینکهمثل ا -

 یغرولندش به گوش م یکرد و خارج شد و صدا  یتاج پوف  مهان
 .یدسر 



 

 
48 

 رمان یککاربر انجمن   یسی| رضوان نباران  یرمان بهاران ب

 

 رمان یک

 

 بچه کجاست؟ ینآخه ا -

چاق بود  یلیبود، مهان تاج خ یباو ز یفعکس محبوبه خانم که ظر بر 
 اخالقش خوب بود. یاگر فقط کم نشستیاش به دل مچهره یول

تاج را در مهان یخانم به سمتم برگشت و همان طور که ادا محبوبه
 آورد گفت: یم

 یر گ  ینمبه دختر نازن یایم یستحواست به اون اعجوبه ن ینم،برو بب -
 یدی؟م

تمام شد و خواستم خود  یشمکه آرا  یقهزدم. بعد از چند دق لبخندی
و  یمبه پا شد. هر دو برخاست یروندر ب یهمهمه بد ینمبب یینهرا در آ 

باران را  یوقت است که کس یلیخ یمکه متوجه شد  یمرفت یرونب
 تواندیکجا مچه؟ مگر   یعنی. یم. ما دو نفر هم به دنبالش رفتیدهند

 رفته باشد؟

 به سمتم برگشت و گفت: مادرم

 تو اتاقش نباشه. ینبرو بب -

به  یعنی گردندیهمه آدم دنبالش م ینا یوقت  یمداشتم بگو دوست
که در اتاقش باشد؟ چشمانم را بستم و نفس   یدهنرس یذهن کس
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نا  یدمو به آنچه مادرم گفت عمل کردم. به اتاق که رس یدمکش  یقعم
 چرا! دانستمیگرفتم، نم  یاه دلشوره بدخودآگ

که توجهم را جلب کرد،    یزیچ ینباران که شدم اول یاتاق صورت  وارد
اش را  بود که کنارش جعبه حلقه یششآرا یز م یکاغذ تاشده رو

که   یفگذاشته بود. با تعجب به سمتش رفتم و آن را باز کردم. ح
باشد که نگران   یزیچ ینکهاز ترس ا یبودم، ول یاموختهخواندن را ن

 ینخورد به سمت شهراز که در باغ پشت  ادرمکننده باشد و به درد م
با  یدنمتم. با دها نشسته بود رفعلف یبر رو یابا کت شلوار سورمه

دهانش را  یشهبزند که باز مثل هم یخنده برخاست و خواست حرف 
 بستم.

 نشنوه. یآروم کس یرو بخون ول ینا یاب -

 به من نگاه کرد و سر انجام خواند. یدترد با

 دونمیو م گردیدیدنبالم م یدکه االن دار  دونمیسالم بهاران، م -
ازدواج  تونمی. من رفتم، فعال نمکنهینم یدانامه رو پ ینجز تو ا یکس

 و... دمیم یحرو برات توض یز برگشتم همه چ ید،کنم، ببخش

 یدمنشن یچه یگر آخرش دو بعد از جمله  شدمیتر مهر جمله شوکه با
تنهاست؟  یعنیو فقط دستم را بر سرم گذاشتم؛ باران کجاست؟ االن 

کله   تواندیندارد؟ باران چقدر م یپناه  یچدختر تنها در شهر که ه یک
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کرده   یدآماده شده بود، خر یشکه برا  یروز یش،شق باشد؟ روز عروس
را دوست  یار شهر کار را کرده؟ مگه  ینا یقابود، چرا دق افتهب یابود، رو

 نداشت؟

 ی؟کرد  یکار باران چ یوا -

نبود که در  یناالن وقت ا یدم،شدم و نامه را از دست شهراز کش بلند
 گفتیکنم، بدون توجه به سواالت شهراز که م  یهدلم باران را تنب

 به سمت خانه رفتم.« رو نوشته؟ ینا یبود؟ ک  یچ  ینا یسابهاران وا»

عجله وارد خانه شدم و به سمت محبوبه خانم رفتم. صدا و دستانم  با
 .لرزیدیم

 .ینرو بب ینخاله ا -

از حدقه در آمده  یرا از دستم گرفت و بعد از خواندنش با چشمان  آن
 به من نگاه کرد.

 ی؟کرد  یدارو کجا پ ینا -

و باز شدن سنجاق شالم  یدنطور که گوشه شالم که بر اثر دو همان
 یممحسوس در صدا یبا لرزش زدمیورتم افتاده بود را کنار مص یرو

 گفتم:

 تو... تو اتاقش بود... -
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. مهان کردمیرا بر ما دونفر احساس م ینحاضر یمتعجب همه نگاه
شدند؛ هم  یکما دونفر به ما نزد یاز گفتگو یتاج و مادرم با کنجکاو

کم کم مادرم .  یدمبعد از خواندنش چنان سرخ شد که از انفجارش ترس
موضوع  ینبود که فقط ما چهار نفر ا یشکرش باق  یجا یول یدهم فهم
 .یمبود یدهرا فهم

 که مهان تاج گفت:  یماتاق باران شد وارد

 یست؟رفته؟ به فکر آبرومون ن یعنیکار کرد؟ االن   یدختر چ  ینا -

 تخت نشست. محبوبه خانم با استحکام گفت: یزار رو یبا حال مادرم

 یگهحرفاست؟ اتفاق افتاده د ینتو؟ االن وقت ا یگیم یآخه چ  -
 درستش کرد. یشهنم

توجه به بحث آن دو کنار مادرم رفتم و دستش را در دستم   بدون
 گرفتم.

 .یشهناراحت نباش مامانم، درست م -

 کار کنه؟  یتنها چ  خوادیم کنه؟یکار م  یبارانم کجاست؟ االن چ  -

اش مادرانه هاییاو با نگران  یم ولحال مادرم را بهتر کن کردمیم سعی
مهان تاج  داد،ینم یتاهم یمهاچشم به پنجره دوخته بود و به حرف

 و گفت: یددستم را کش
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 سر سفره عقد. یامروز بر یدتو با -

شدم که محبوبه  یرهبه او خ یز چ یچچه بود؟ ندانسته از ه منظورش
 خانم به حرف آمد:

 هه.کار اشتبا  ینمهان بهت گفتم که ا -

 ه.کار خواهرش رو جمع کن  یدمحبوبه ساکت شو، ابن با -

حرف  یناحساس ندارد؟ منظورش از ا یا کندیزن فکر نم ینا واقعا
. محبوبه خانم دستم یستهم خنده دار ن اشیشوخ  یحت  یست؟چ

 .یدرا کش

 .ذارمیمن نم کنه،یرو نم ینکار اون اصال ا ی؟آبج  یگیم یچ  -

شوهرت چقدر حساسه؟  دونییره؟ نمآبرومون ب خوایینکنه م -
 کنه؟یم یکار چ یناشده با ا یاگه بفهمه چ  دونیینم

خانم سکوت کرد. حق داشت! او تالشش را کرده بود. مهان  محبوبه
 گفتم:  یعسر یلیکه خ  یدتاج دستم را کش

 ندارم. یمن اصال آمادگ  -

که دستم درد گرفت و اشک در چشمانم جمع   یدرا محکم کش دستم
 شد.
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 .یدرستش کن یدکار رو با ما کرد، تو با  ینساکت باش. خواهر تو ا -

بار  یناول یبار خشم تمام وجودم را فرا گرفته بود، من برا یناول برای
 کنم!  یچیسر پ خواستمیم

 زدم: یادفر یباو تقر یدمرا محکم کش دستم

تمام  یالک  تونمیکه، من نم  یستن یمن الک  یزندگ  خوام،ینه، نم -
 ک...  یگهنفر د یکرو تباه اشتباه  میزندگ

خفه محبوبه مبهوت دست بر  یغکه به صورتم آمد و ج  اییدهکش  با
م چه بود؟ چون نخواست یواقعا برا یدهکش  ینام گذاشتم، اگونه  یرو

که مطمئن بودم هزاران   یرا گرفت، بغض یمگلو  ینابود شوم؟ بغض بد
گران تمام شده   یما براواقع یدهکش  ین. ارودینم ینبار هم بشکند از ب

خود  یبرا یمیتصم یچکه واقعا ه  یشدن از خود یر س یبود، به گران 
 .کردمینم

 دهنت رو ببند. -

 بود؟ یچه کار ینخواهرم؟ ا -

 ساکت محبوبه... -

 لب گفتم: زیر 

 .زننیم یلیترا بهت سبزرگ ی،انتخاب کن یبخوا یوقت  -
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 یدهمادرم شن کردم،یاشتباه م یول یدحرفم را نشن یبودم کس مطمئن
 لب زمزمه کرد: یر بود چون ز

 یست؟باران رفت، چرا حواسم به بهاران ن -

باشم که با رفتنش هم من را نگران   یحاال نگران باران  دانستمنمی
 یامشکل کرد،  ینا یر خوردنم شده هم مرا درگ یلیکرده هم باعث س

معلق  یهابرگ در هوا معلقم و وزش یکنگران خودم باشم که مانند 
 .بردیمن را به هر طرف م

مادرم  ینکهتاج با محبوبه خانم به شدت برخورد کرد و قبل از ا مهان
 ام کرد.و آماده یدکش  یبزند مرا به اتاق کنار یحرف 

همه به خاطر باران است.  یوفتدب یمکه برا  یاست، من هر اتفاق  جالب
ام عروسک . من شدهاندازدیم یهمن سا یبر زندگ  کندیم یهرکار

باران  یتاوان کارها یدکه با  یگراندر دست باران و د یشب باز یمهخ
 را بدهم!

 یادآوری، ینو تلخ بود، ا یرینش یمروز برا یستب ینا یادآوری چقدر 
 یزهایچ یلیمادرم و خ هاییمرا متوجه محبت محبوبه خانم، مهربان 

نبودم که دروغ  یبله، من آدم یمکرد؛ پس بهتر بود از ته قلبم بگو  یگر د
 که داشتم گفتم:  یپس دهان گشودم و با تمام درد یمبگو
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 بله! -

نداشتم،  یحس یگر من واقعا د یکردند ول  یو شاد یدنکل کش  همه
که بعد از آن کلمه کردم را احساس نکردم! نه   ییاز کارها یک یچه
که در   یکه به گردنم افتاد، نه انگشتر  یعسل را، نه گردنبند یرینیش

که چرا؟ چرا   کردمیفکر م ین. فقط داشتم به اکردیم ینیسنگدستم 
ط فق ینا یااتفاق افتاده بود؟  ینواقعا ا افتاد؟یم اقهمه اتف ینا یدبا

 بود؟ یمهااز کابوس یکی

 ینیبه سنگ ین،سنگ یول یفظر یاانگشتم نگاه کرده بودم که حلقه به
 یمن را دختر کرد،یمن را از امروز صبحم متفاوت م یت،بار مسئول
که دور   یصاف  یدسف یبود، انگشتر طال یباییانگشتر ز کرد؛یمتاهل م

 .پوشاندیم ینفشالماس  یفتا دور آن را سه رد

که شخص   یوقت با کس یچمن ه»ام افتادم شکسته شده یآرزو یاد
 یمراه گلو یبغض بد «کنمیرا دوست داشته باشد، ازدواج نم یگرید

همه را جواب  یکتلخ تبر یسر و لبخندرا گرفته بود و فقط با 
 یراحت نقش باران را باز ینقدر چه؟ من واقعا چرا ا یک. تبردادمیم
 افتادم. حصب یجمله یاد کردم؟یم

تمام  یالک  تونمیکه، من نم  یستن یمن الک  یزندگ  خوام،ینه، نم -»
 «کنم.  یگهنفر د یکرو تباه اشتباه  یمزندگ
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من واقعا  یبه من نشان داد که زندگ  خوب یلیخ یازدم، دن پوزخندی
رفته بود تا خودش را  ییدرجا ینکهمثل ا یدم،است. مادرم را ند یالک 
نباشد. محبوبه  یگرشکرده د  یز کند و شاهد تاوان اشتباه عز  یخال

 یول یامدن یکنزد یگر از انداختن گردنبند بر گردنم د یعدخانم 
 کردیمن را مطمئن م یو بغض دارش هر از چند گاه  ینسنگ یهانگاه

 که هنوز هم او همان زن مهربان است.

و وارد باغ  یماز خانه خارج شد ید،را کش حسمیب  یهادست شهریار 
 یهاکودکان، خنده  هاییهگر  یصدا یشکه چند سال پ  یباغ  یم؛شد

 یبلوطش پخش بود، باغ  یهاو خم درخت یچپ یانام، در مآزادانه
درختان و در  یبود. بر رو یار لکش شهرپشت خانه شهراز که از قضا ما

که همه شادند،   دادیچراغ به همه نشان م هاییسهها رشاخه ینب
نداشت. با  یزیاز جمله من جز غم چ هایلیخ یمراسم برا ینا یول

با همه، هم  یار است که شهر یندرستش ا یا یم،همه هم صحبت شد
نگاه کرد و  ر یاصحبت شد. شهراز با خنده به طرفمان آمد و به شهر

 زد. یشبه بازو یبا شوخ طبع

 تو؟ یبود یمرغ ک  -

 قهقه زد. شهریار 

 بگو. یکمثل آدم تبر -
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 کتش را مرتب کرد و رو به من کرد.  یمصنوع  یبا دستپاچگ  شهراز 

 بارا... گمیم یکتبر ید،ببخش -

شدم   یرهچشمانم که نگاه کرد حرفش را قطع کرد. با ترس به او خ به
 برگشت. یار که با تعجب به سمت شهر

 ...ینکه... ا  ینا -

 او را کنار زد. حوصلهیب  شهریار 

 .یمآدم حسابت کرد ها، برو کنار کار دار شهینم -

باز هم، هر  یول یستم،بود که من باران ن یدهباهوش بود، فهم شهراز 
 یکم  ینتفاوت ما را متوجه شود. ا تواندیچقدر هم باهوش باشد نم

اتفاق تلخ  ینهم مرا خوشحال کرد که در ا یبود و کم یبعج یمبرا
 مرا شناخته بود. یشخص

هفده سال  ینکه در ا  یدمرس یاساعت باالخره به لحظه یکاز  بعد
به سمتم آمد و مرا در  یهبه آن فکر نکرده بودم! مادرم با گر یزندگ 

 . در گوشم آرام زمزمه کرد:یدآغوش کش

 کار رو کردم.  ین، ببخش که باهات ابهاران من رو ببخش -

 روان آرام پاسخ دادم: یهااشک یانم در 
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 نکن مامانم. یهگر  -

هم  دمیکار کنم، من هم تو رو از دست م  یچ  دونمیدخترم... نم -
 باران رو.

 بار حرف دلم را زدم: یناول برای

 ی؟از باران نگرانم بش یشتر بار هم که شده ب یهشه  یمامان م -

لرزان   ییبهت به من نگاه کرد، محبوبه کنارم آمد و با صدا با مادرم
 گفت:

 یچم هجمل ینکه ا  دونمیم ی،که چقدر خوش دل  دونمیبهاران، م -
 یستماالن بگو، محبوبه ن ین... اگه واقعا سخته همینداره ول یا یدهفا

 رو درست کنم! یز اگه همه چ

 رفته زمزمه کردم: یلتحل ییزدم و با صدا یهگر  یانم لبخندی

بودم،  یدختر خوب  یلیباشه که من خ یادت... یزیچ یهخاله فقط  -
 کرد.  یتنبودم که مادرم رو اذ یمن اون دختر

و مادرم هم با  دانستیرا م یمهاحرف یخانم خوب معن محبوبه
 یشسال پ یزدهس یادحرفم داغ دلش تازه شد و باز هم  ینا یدنشن

مادرم خودش  یکنند ول  یکار  خواهندیم که هردو  دانستمیافتاد. م
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او بود، محبوبه خانم هم  یر رفتن باران بود و همه فکرش درگ یجگ
 او چه کند؟ کند،ینم یمادرم کار یوقت  ؟دخالت کند خواهدیچطور م

سال بغض به همراه داشت  یکاشک که به اندازه  یقهاز چند دق بعد
 یار مهربان شهر یشدم. صدا یار شهر ینو سوار ماش یماز هم جدا شد

 .یچیددر گوشم پ

 نکن خوشگلم. یهگر  -

 ین! ماششدیبود چقدر خوشحال م یدهجمله را شن یناگر باران ا حاال
از شهر خارج  یرود ول یکجا م  یقادق دانستمیرا روشن کرد و رفت. نم

 شد،یم ینشد، کم کم چشمانم سنگ یساعت در سکوت سپر یمشد. ن
 ام.کرده بودم و واقعا خسته  امروز از صبح کار 

 یگر را فراموش کردم، چشمانم گرم شدند و د امیلحظه نگران  چند
 !یدمنفهم یرینم،ش یهابجز خواب یز چ یچه

 یپهلوام احساس کردم، خواستم بر حسب عادت کم یرو سنگینی
 کردیم ینیکه بر من سنگ  یجسم ینکهبه عالوه ا یغلت بخورم ول

 یچپ یمدور پاها یزیکه چ  کردمیاحساس ماصال تکان نخورده بود، 
ها مرا مجبور به بستن آن یدخورده! چشمانم را که گشودم نور خورش

 کرد.
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شده،  یچیدهکه دورم پ  یدست  یدننگاه کردم و با د یوضع خود کم به
. واقعا یدراه نفسم را بر یافتادم. باز هم بغض لعنت  یز همه چ یادتازه 

از  یشنگفت؟ خان که ب یچمقصر است. مادرم که ه یک   دانستمینم
هستم؟  یادن یوار د ینترکوتاه  یشهحد ترسناک است؟ خودم که هم

که مادر پدرش او را رها کرده بودند و او هم   ودمشده ب یمانند طفل
چه کند! واقعا  دانستیمانده بود و نم یبهغر یرهگذرها یاندر م

زن  یستم؟من حاال ک دم؟داینشان م یچه عکس العمل یدحاال با
بغضم هر  یاید؟تا که باران ب یبدل یاکه ازدواج کرده؟   یبهاران  یار؟شهر

 یدمرس یجهنت ینفکر کردن به ا یکه بعد از کم  یشدم یشتر لحظه ب
بود که  یندارم ا یادکه به   یزیچ ینآخر کنم؟یچه م ینجاکه، من ا

 کم کم خوابم برد.  یار شهر یندر ماش

 یدننگاه کردم. با د یمهابود که به لباس ینردم اکه ک  یکار  اولین
. یدمکش  یقیلباس عروس دست نخورده بر تنم ناخودآگاه نفس عم

بود که  یکار  یناول یهکه گر  یشبرعکس چند لحظه پ ی،بعد از کم
 یخان چه پسر خوب  یار شهر ینبر لبم نشست. ا یلبخند کردم،یم

 بود!

 ینقدر بار بود که ا یناول یانداختم. برا یاش نگاه و به چهره برگشتم
 یاز موها یقتارنگش که حق یمشک  یبودم. موها یدهاو را د یکاز نزد

 ینب یبود و تضاد قشنگ  یختهمن هم لخت تر بود رو صورتش ر
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باز  یچشمان مشک  یدنکرده بود. با د  یجادا یدشسف یباپوست تقر
دستانش که اما  یدمبه عقب پر یکه کم  یدمترس یاش به قدرشده

 کرد.  یریشده بود از هرگونه عقب گرد من جلوگ یچیدهدور کمرم پ

اندامم گر گرفتم. چند بار باران را  یبا احساس دستانش بر رو تازه
گنگ گذاشته بود و من در آن   یدر منجالب  ینجالعنت کردم که مرا ا

بار  یک یکه حت   یسخت بود با کس یلیخ یقتاحق زدم،یدست و پا م
. دنبال کلمه یرفتار کن یمیصم ی،با او گفتگو نکرده باشهم درست 

را فراهم   یز گشتم تا خودم را رها کنم که او همه چیم یاجمله یا یا
 کرد.

 صبحونه حاضر کنم خوشگلم. یرممن م -

صبحانه  یشبود، من به جا یگرید یتو در موقع یگریهرکس د اگر 
چه  یدحال با دانستمیواقعا الل شده بودم و نم یول کردمیحاضر م

  یاز خود نشان دهم. در اتاق که بسته شد با تمام سرعت  یعکس العمل

 

 

 


