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 باران جنس از عشقي شروع

 قيعاش جنس از چتري روي بر

 

 :خالصه

 .شد شروع پاييزي باران يك از چيز همه

 خدا از آن درمان براي پول نداشتن و مادرش مريض قلب بخاطر ما داستان دختر آنديا

 خدا اينكه تا كرد،مي اعتراض و ريختمي اشك پاييزي باران زير و داشت، گله خيلي

 .شنيد را اش بنده كوچيک و مظلوم دل صداي

. گرفت دخترك سر روي را چترش و نشست كنارش چتر يك با متشخص پسر يك

 گنجشكي مثل و كردمي هق هق گريه شدت از و باران زير بود شده خيس كه دختركي

 .آورد درد به مارا داستان مغرور پسر دل و لرزيدمي

 شد؛ شروع چتر يک زير از آشنايي اين قضا از كه ما عاشقانه داستان شروع شد اين و

 مي رمان دراين جالبي و زيبا خيلي اتفاقات. بود قلب دو بين يوندپ شروع كه چتري

 . ميشيد آنها متوجه رمان خواندن با كه افتد
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*** 

 (آنديا)

 

 همه اين كه كردم گناهي چه من مگه باشم؟ بيچاره اينقدر باید من چرا من؟ چرا خدايا

 كنم؟ تحمل بايد رو سختي و بغض

 .شكست بود گلوم توي سيب مثل كه بغضي دوباره

 بيچاره منه حال به دلش هم آسمون كنم فكر هِه باريد؛مي تند تند پاييزي بارون

 .گرفته

 همين فقط دنيا اين توي من ميشم؛ بيچاره بدم دست از رو مادرم من اگه خدا، آخ

 .نشكن دلمو دارم، رو جونم از عزيزتر مادر

 رو مادرم قلب عمل ی ينههز  تونستممی تا داشتم پول كاشكي. زدم گريه زير دوباره

 .بدم

 .بود تنم رنگ مشكي نازک مانتو يك فقط چون لرزيدم؛مي خودم به سرما از آه،

 رو بدن با بلند قد پسر يک شده؟ ديوانه پسره اين واي. شد قطع بارون ديدم دفعه يک

 سرش روي و بود دستش بزرگ ایسورمه چتر يك باال به رو اي قهوه موهاي و فرم

 .بود گرفته هم من سر روي كه بود بزرگ قدري به چترش البته كه بود گرفته

 :گفت دفعه يک کردمي نگاه روشروبه به كه پسره

 كني؟ گريه بارون اين زير ها ديوونه مثل كه شده باعث چي كني؟مي گريه چرا-

 :گفتم بريده بريده. گرفت شدت ام گريه حرفش با دوباره
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 دنيا اين توي بدم، انجام براش كاري تونمنمي من و داره قلبي مشكل مادرم... ما-

 .ميرممي بدم، دستش از من اگه و منه كار و كس همه مادرم

 به نبايد من و غريبست يه اون صورت هر در گفتم، واسش اينارو كه شد چي دونمنمي

 .كنم باز رو دلم سفره براش راحتي

 و قلب متخصص برادرم نم داده، قرار راهت سر رو من كه داره دوست خدا خيلي-

 كني، پرداخت اي هزينه هيچ كه اين بدون مادرت قلب واسه خواستي. هست عروق

 .برادرم مطب آدرس... خيابونِ  آدرس، اين به بيا

 ها لطف اين از كس هيچ به من. اومدم مهركيان باراد آقاي طرف از بگو رفتي كه اونجا

 كه باشي داشته مشكلي شايد گفتم ديدم وضعيت اين توي تورو وقتي ولي كنم،نمي

 من. كنم حلش تونممي راحت من كه چيزيه مشكلت هم حاال و كنم كمكت بتونم

 .نيست چيزي برام مادرت مشكل حل پول و خوبه خيلي ماليم وضع

 .نمياد خوشم اصال چون نباشي، جبران فكر به كه گفتم

 :گفت و گذاشت نيمكت روي رو كارتي و شد بلند بعدم

 .شده نوشته مطب شماره و آدرس كارت اين تو نره، يادت احيانا   رو آدرس اينكه براي-

 .رفت من به كوتاه نگاهي با بعدم

 خواست بشناسه رو من اينكه بدون چطور. بودند شده گشاد تعجب شدت از چشمام

 !كنه؟ كمك

 برام رفتارش فرد اين اينكه بيخيال اومدم خودم به كه بعد بودم، شده خشك جام سر

 زدم داد دل ته از و نشستم زمين روي زانو با بود، مشكوك و مجهول
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 .شنيدي رو صدام و ديدي رو من اينكه از ممنونم ممنونم، خدايا-

 شدم اي خونه راهي و شدم اتوبوس سوار خوشحالي با من و بود شده قطع هم بارون

 حاال و كردمي يپرستار بزرگ خانم از كنه، پيدا مشكل قلبش كه اوني از قبل مادرم كه

 .ميدم انجام رو كار اين من

 ديابت هاي بيماري علت به بزرگ خانم خود. انگليسن كه داره بچه تا چند بزرگ خانم

 سال شش كه پدرم فوت از بعد مادرم و من كه داشت پرستار به نياز خون فشار و

 .اومدیم اینجا به بزرگ خانم از پرستاري براي بود، پيش

 .كنيممي زندگي خونه اين هاي اتاق از يكي توي مه با مادرم و من

 و نرفتم دانشگاه مادرم قلبي مشكل از بعد ديگه ولي دارم، معماري ديپلم فوق من

 .کنم پرستاری بزرگ خانم از هم و مادرم از هم تا موندم

 خرمايي موهای و دارم سفيدي پوست هستم؛ نازكي و ظريف دختر متوسطه، قدم

 بابت اين از كه آبي هايچشم و كوچيک بيني رسند،مي مرمك پشت به كه بلندم

 هامگونه روي خوشگل گونه چال تا دو ميخندم، كه هم وقتي و خوشحالم خيلي

 .افتهمی

 .شدم خونه وارد و درآوردم كليدهارو و رفتم خونه در دم تا پياده و رسيدم باالخره

 خير پسر این الهي گفتمي انممام دادم، رو خبر اين مامانم به رسیدم خونه به وقتي

 ديد رو ماليمون وضع چون بانک كردند؛ پشت بهمون همه رفتيم هركي پيش ما ببينه،

 كمكمون ميخواد منتي هيچ بدون پسر اين ولي نداد وام بهمون ديگه شرايط خاطر به

 .كنه

 .بریم بود شده نوشته كارت روي آدرسش كه مطبي به صبح فردا كه شد اين بر قرار
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 كه ديگه ساعت يک تا كه گرفتم تصميم شدم، بيدار خواب از خوشحالي با صبح دافر 

 سختي به و نشستم آينه جلوي گرفتم دوش اینکه از بعد بگيرم، دوش يک ميريم

 محكم اسبي دم صورت به و كردم خشكشون بعد و كردم شونه رو خيسم موهاي

 و زدم افتاب ضد رمك هم رو صورتم ميشد، تر كشيده چشمام اينجوري بستمشون،

 .زدم م*با*ل به هم كمرنگ صورتي رژلب يک

 شركت يك در خودم من ولي نداريم خوبي مالي وضع كه درسته لباس؛ وقت حاال خب

 ميده بهم پارميس ماهيانه كه پولي با بنابراين هستم دوستم دست كمک مهندسي

 .ميدم زيادي اهميت پوشيدن لباس طرز به و هستم پوش شيك هميشه

 باالي يكم تا كه ايسورمه مانتو بايك مشكي جين شوار يک امروز واسه حاال بخ

 بود مشكي هم رنگش و بود چروك حالت به كه هم حرير شال يک پوشيدم، بود زانوم

 .زدم شالم و ها دست مچ روي عطر كمي اخر در و كردم سرم

 رفتم حياط هب خوشحال خيلي. رسيد پايان به باالخره هم من پوشيدن لباس كار خب

 اشک مامانم من، خداي واي. بود نشسته منتظر صندلي روي كه ديدم رو مامانم كه

 دویدم طرفش ميداد، فشار رو قلبش و ريختمي

 خوبه؟ حالت ماماني؛ -

 .پيچيد قلبم تو درد لحظه يه فقط ندارم، مشكلي هيچ دخترم-

 :گفتم ميشدن جاري صورتم روي دونه دونه هاماشك درحالي

 .نشده بدتر مشكلتون تا بريم زودتر بايد شو بلند باش، زود مانما-

 .بشه بلند كردم كمك و گرفتم رو دستش
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 مطب آدرس من و شديم سوارش بود، در جلوي بوديم داده سفارش كه تلفني تاكسي

 .دادم راننده به رو

 نماشي از مامان كردم كمك رسيديم، بوديم ترافيك تو كه ساعت نيم از بعد باالخره

 .بشه پياده

 سوار و رفتیم آسانسور سراغ مستقيم و شديم واردش بود، بلند برج يك روم جلوي

 طبقه آسانسور داخل صداي كه اوني از بعد. دادم فشار رو ششم طبقه دكمه شديم؛

 .شديم پياده کرد اعالم رو ششم

 كترد بود شده نوشته كنارش تابلوي روي كه یكيشون طرف به بود، رومروبه دوتادر

 .بازكردم بازبود نيمه تا كه درو و رفتيم مهركيان كيارش

 چيزي خانم؛ بفرماييد-: گفت بود نشسته ميز پشت كه منشي شديم، داخل مادرم با

 خواستيد؟مي

 كنم مالقات رو دكتر مادرم قلبي مشكل بخاطر خواستممي سالم-

 داشتين؟ قبلي وقت-

 .اومديم اينجا به مهركيان باراد نايشو برادر طرف از بگيد دكتر آقاي به نه-

 .بشينيد لطفا بله،-

 :گفت منشي دقيقه ده حدود از بعد

 .تو بفرماييد-

 .رفتیم داخل به و كشيدم عميقي نفس
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 به شباهتي اصال و بود نشسته ميز پشت داشت، سن خوردي و ٣٠ حدودا كه مرد يك

 .نداشت بود پارک توي كه پسري

 مشكل بخاطر ديد رو من پارک توي اتفاقي بطور كه ادرتونبر  رو شما دكتر، اقاي سالم-

 .کرد معرفی مادرم قلبي

 .بشینه صندلي روي كه گفت مامانم به رو گفته، بهم باراد دارم؛ اطالع-

 .گذاشت ميز روي هم را آزمايشات و عكس نشست، مامانم

 كه گفت و داد رو بيمارستاني آدرس و كنه عمل بايد مامانم كه گفت سريع خيلي دكتر

 بود خوب چيز همه اگر كنيم، تكرار رو آزمايشات دوباره و بريم اونجا به صبح فردا

 .بشه فرداعمل پس يا فردا همين

 .نزنم گريه زير كه گرفتم رو خودم جلوي ولي شد جمع هامچشم توي اشک دوباره

 .رفتیم خونه به مستقيم و اومديم بيرون كرديم، تشكر دكتر از

 خيلي بود پارک توي كه پسري به باراد اسم كه ميكرم فكر اشتمد خواب موقع شب

 كم هم االن ولي داشتم استرس واقعا   چون فكركنم بهش نشد وقت ديشب مياد،

 .نياد پيش مشكلي و بره پيش خوب چيز همه كه واميدوارم ندارم استرس

 داشت و بود شده بيدار كه ديدم رو مامانم شدم، بيدار خواب از استرس با زود، صبح

 .خوندمي نماز

 جين شوار يک سريع خيلي. اومدم وبيرون گرفتم دوش حين درهمين سريع هم من

 بند سريع پوشيدم، چروك مشكي شال و آلبالويي رنگ به مانتويي تنگ، آبي

 بود، شده آماده هم اون كه مامانم پيش و بستم رو امآلبالويي استار آل هايكفش

 .رفتم
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 .بخير صبحت ماماني؛ سالم-

 .بخير هم تو صبح دخترم؛ گل سالم-

 زرد تاكسي سوار و شديم خارج خونه از مامانم با اومد بيرون از ماشيني بوق صداي

 شديم بود، خونه جلوي كه رنگي

 وارد كشيدم، عميقي نفس. رسيديم نظر مورد بيمارستان به ساعت نيم از بعد باالخره

 . شديم بيمارستان

 :گفتم بو اونجا كه خانمي به و رفتم پذيرش سمت به خودمم بشينه، گفتم مامانم به

 .ببينم رو مهركيان آقاي ميخوام سالم،-

 دكتر؟ آقاي يا مهركيان باراد آقاي سالم،-

 اينجان؟ هم مهركيان باراد آقاي مگه ببخشيد،-

 .هستند بيمارستان اين دار سهام مهركيان باراد آقاي-

 .كنيد پيج رو دكتر آقاي لطفا پس بله؛ آهان-

 .حتما بله-

 :گفت بگه چيزي گو بلند تو اينكه از قبل دفعهيک

 .اونجان مهركيان آقاي هردو خانم آهان،-

 رو جوابم احترام با برادرش هم باراد هم كه كردم سالم رفتم، طرفشون به كردم تشكر

 .داد رو جوابم مغرورانه كمي باراد البته دادن،
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 رو هاشآستين كه ايسورمه بلد آستين پيراهن بايک گ،تن مشكي لي شلوار يك باراد

 .بود زده باال ژل با هم رو موهاش بود، پوشیده بود زده باال آرنج تا

 انشاهللا؟ خوبه مادرتون حال رادمنش؛ خانوم:باراد

 يک تا كه كنيم، آماده عمل برای رو مامانم اومديم امروز خوبن، فعال مرسي؛ بله-

 .بره عمل اتاق به اشم لطف به ديگه ساعت

 .زد لبخندي هم دكتر آقاي و تكون سري

 :گفتم گريه با و گرفتم رو دستش خوابوندن، برانكارد روي رو مادرم

 .نذار تنها رو من برگرد، سالم خدا تورو عزيزم؛ مامان-

 .عزيزم میام بيرون سالم كه انشاهللا خدا به توكل مادر، عزيزدلِ  دخترم؛-

 اتاق در پشت بردنش، عمل اتاق طرف به سريع زد، رو حرف اين مامانم اينكه از بعد

 .ميكردم گريه همش عمل

 ایمغرورانه لحن يک با و اومد من طرف به بود، جيبش توي دستش كه ديدم رو باراد

 :گفت

 نداريد، اطمينان من برادر به مشخصه كنيدمي گريه اينجوري كه شما رادمنش؛ خانم-

 درسته؟

  دادم كونت نه معني به سري

 .بیاد بيرون عمل اتاق از مامانت تا شاپ كافي بريم بيا باشه،-

 .بیاد بيرون تامامانم مونممي همينجا عنوان، هيچ به اصال-
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 به بيا ميگه مادرمم نگران پررو؛ چقدر. رفت و گفت لجبازی كه شنيدم ب**ل زير

 .بریم شاپ كافي

 نشست نارمك اومد دستش ليوان دوتا با باراد دقيقه ده بعد

 .بخوريد رو قهوه اين بيايد رادمنش خانم-

 گرفتم دستم رو قهوه و كردم تشكري آورده، قهوه من واسه كه كردم تعجب خيلي

 چيه؟ شما كوچيک اسم رادمنش؛ خانوم-

 .آنديا-

  زد کوچیکی لبخند

 .قشنگيه اسم-

 .داريد لطف مرسي،-

 دویدم سمتش به اومد، بيرون دكتر ساعت سه دو بعد باالخره

 چطوره؟ مادرم حال دكتر؛-

 .خداست با بقيش بود، آميزي موفقيت عمل-

 ببينمشون؟ ميتونم دكتر آقاي-

 ccu به بيان بهوش كه وقتي تا رو مادرتون االن اومدن، بهوش اینكه بعداز البته، بله-

 .ببينيشون ميتونيد اونوقت شدن منتقل بخش به وقتي میبرن،

 .كردم تشكر دكتر از بوده، موفق مامانم عمل كه شكرت خدايا

 .میره خونه به كه گفت رفت دكتر كه اینکه از بعد باراد
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 .بودم ممنون ازش واقعا حالبااين ولي كردنمي فرقي من حال به نبودش بودو

 مسكن بخاطر کردن، منتقلش بخش به و اومد بهوش مادرم دوساعت بعد باالخره

 آخه بودم خسته خيلي هم من بود، تهرف عميق خواب به بودن زده بهش كه هايي

 .بود شب نیمه يک ساعت

 هنوز شب موقع اين چرا كه كردم تعجب شد، داخل باراد و شد زده در يکدفعه

 اينجاست

 .مونممي اينجا من كن، استراحت ساعتي چهار سه خونه برو تو آنديا-

 .داشتم قشنگي حس البته زد؛ صدا رو اسمم كه كردم تعجب خيلي

 کردم، قبول كرد باراد كه زيادي اصرارهاي با بعد ولي برم خونه به كه نكردم ولقب اولش

 و برهمي خونه به رو من كه درحيني و گردهبرمی و رسونهمی رو من كه گفتمي

. میاد مامانم پيش خودش اون از بعد هست، مامانم سر باالي پرستار يك گردهبرمي

 حرفات اين با داري وگفت نكرد قبول برم كسيتا با بذاريد گفتم هرچي حال بااين ولي

 .رسونمتمي گفتم كالم يک كني،مي ناراحتم

 .نشستم جلو و كرد، باز برام رو در باراد رفتیم، بيماريستان بيرون به

 رفتمي تند. داشت قشنگي خیلی فرمون دست بود؛ مشكي اِسپورتِيجِ  يك ماشينش

 .میذاشت فرمون روي رو تشدس كف بزنه دور خواستمی وقتی بادقت، ولي

 بود پيچيده ماشين توي بوش و بود زده عطرخوشبويي

 : گفتم بشم پياده خواستممي وقتي رسيديم، باالخره

 .متشكرم كردين كه هم هايي لطف تمام از سپارم،مي شما به رو مامانم پس-
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 .گذاشت هم روی ميكنم خواهش معني به رو هاشچشم

 .ميام دنبالت به زود صبح خودم و هستم مامانت مراقب راحت، خيالت-

 :گفتم بازكردم رو خونه در وقتي و كردم تشكري دوباره

 .خداحافظ-

 .داد تكون خداحافظي معني به رو وـسرش زد بوقی تک

 بود، رفتنش از نشون ماشينش هایالستيك صداي بستم كامل رو خونه در من وقتي

 .باشم سرپا بتونم صبح تا بخوابم كه رفتم زود

*** 

 (راوي)

 

 و مرده ولي بودن هم روي چشمانش زياد خستگي از رسيد، بيمارستان به باراد باالخره

 اتاق توي صندلي روي و رفت بيمارستان داخل بود داده آنديا به كه قولي طبق قولش؛

 .نشست

 خواب از كسي يناله باصداي ناگهان رفت، خواب به و گذاشت صندلي روي رو سرش

 بود آنديا ادرم صداي پريد،

 .کرد باراد به رو ناله با آنديا مادر رفت، طرفش به سريع

 ...نيست دنيا اين به عمرم ميدونم من پسرم،-
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 دكترهایـشیفت از تا داد فشار رو تخت باالي دكمه سريع باراد گرفت، نفسش یکدفعه

 از كنه خبر رو دكتر و بره بيرون به خواستمي طرفي از نيومد، كسي ولي بياد شب

 .بياد پيش واسش اتفاقي و بذاره تنها رو آنديا مادر ترسيدمي هم طرفي

 مادر به رو دادمي بروز رو نگرانيش خيلي كه حالتي با و بود كرده عرق استرس شدت از

  كرد آنديا

 كنم؟ صدا رو دكتر يا خوبه حالتون االن خانم-

  زد جونيكم لبخند

 .خوبم االن. بكشم نفس تونستمنمي لحظه يک فقط خوبم، االن پسرم؛ نباش نگران-

 دنيا اين توي اين از بيش تونمنمي من كن؛ گوش من هايحرف به خوب پسرم، ببين

 .ميرسه پايان به باالخره زود يا دير عمرم بمونم،

 خواهش ازت باش، آنديا دخترم مراقب رسيد پايان به عمرم اگر دارم، خواهشي يه ازت

 .كن حمايتش باشه، تنها نذار كنممي

 .نداره دنيا اين توي من و خدا جز رو كسي اون

 پسرم. سپارممي تو به خدا از بعد رو اون پس نيستم، موندني زياد دونممي كه منم

 باشي؟ مراقبش هميشه ميدي قول

  داد تكون رو سرش باراد

 پيش واستون مشكلي هيچ هم انشاهللا راحت، خيالتون شما خانوم قوله؛ قولم من-

 .آدنمی

 .برم دنيا اين از راحت تونممي شد، راحت آنديا بابت از خيالم پس-
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 :گفت سريع باراد

 آنديا سر باالي خودتون سايه و باشين زنده سال صد كه انشاهللا نزنین، رو حرف اين-

 .باشه

  بست رو هاشچشم ضعف با و زد كمرنگي لبخند آنديا مادر

 .رفت خواب به مجددا هم باراد

 :گفت بلند صداي با و پريد خواب از چيزي باصداي انناگه صبح

 .خدا يا -

 داد،مي صدا و رفت بود شده صاف روش هاي خط كه مانيتوري سمت به نگاهش

 .بود قلبي ايست بيانگر كه صدايي

  كرد پرستار به رو و شد خارج اتاق از نگراني و استرس با سريع،

 .بیاد ٢١٤ اتاق به سريع دكتر بگو-

 .شد اتاق وارد سريعا پرستار دو با دكتر ثانيه يس از بعد

 :گفت باشتاب پرستار به رو دكتر

 .كن تنظيمش و بيار رو شوک دستگاه سريع خيلي-

 شوك و گذاشت آنديا مادر قلب روي رو دستگاه دكتر. داد انجام اينكارو سريعا پرستار

 ديگه متاسفانه يول داد هم رو بعدي هاي شوك نداد، اي نتيجه هيچ ولي داد رو اول

 .بود رفته دنيا از قلبي ايست اثر بر آنديا مادر و نبود برگشتي راه هيچ

 :گفت باراد به ناراحتي با دكتر
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 .كردند فوت قلبي ايست اثر بر ايشون برنيومد، دستم از كاري كه پسرم ببخش-

 روي رو هاشدست سريعا باراد كشيدند، آنديا مادر روي رو رنگ سفيد پارچه پرستارها

 . نشست صندلي روي و گذاشت سرش

 :گفت خودش با

 هم االن و باشم مادرش مراقب بودم داده آنديا به كه قولي طبق نتونستم من خدا؛ يا

 .ميگیره آتيش غصه از دلش مطمعنا   بدم، بهش رو وحشتناک خبر اين بايد

 خواستمي. بمونه اينجا كمي مدت براي خانوم اين بذاريد كه گفت پرستارها به رو

 .ببينتش ببرن، سردخونه به رو مادرش كه اوني از قبل تا آنديا

 ميشد، داغون چون ببينه، نداره جون وقتي رو مادرش دخترک خواستنمي دلش

 رو اون هيچوقت ببينه رو مادرش نذاره اگه دونستمي چون بود مجبور ولي. داغون

 بود نگفته اگر هبر  خونه به بود گفته بهش قبل شب باراد كه چون نميبخشه

 :گفت و كشيد آهي. ببينه رو اون مادرش مرگ از قبل تونستمي

 .بود من تقصير همش-

*** 

 (آنديا)

 

 پس مامانم چون بودم خوشحال خيلي شدم، بيدار خواب از خوشحالي با زود صبح

 .بوديم باهم دوتايي قديما، مثل دوباره و اومدمی خونه به و شدمي مرخص فردا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر هنرجو آناهیتا|  عاشقی چتر زیر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

18 

 

 بيرون زود و گرفتم ساعته نيم دوش يک بنابراين بگيرم، دوش یک اول مگرفت تصميم

 .اومدم

 مشكي، لي شلوار مشكي، پاييزه مانتو كه گرفتم تصيميم هم بيمارستان به رفتن واسه

 دخترونه مدل واسم عزيزم مامان كه رو بافتنيم اي سورمه مشكي كاله و مشكي شال

 .پوشيدم رو بود بافته

 كه بود كرده وادار رو من حسي يه امروز نميدونم پوشيدم، رو يممشك هاي بوت نيم

 لج بازم من ولي نپوشم مشكي رنگ ميگه هميشه مامانم بپوشم، مشكي ِست

 .كنممي

 با من كه پرسيد رو مامانم حال دادم، رو هاشقرص و رفتم بزرگ خانم سراغ اول

 .خوبه حالش گفتم خوشحالي

 :گفت كرديم پول طلب ازش ما وقتي كه كرد يانصافبي خيلي بزرگ خانم البته

 و كنم بهتون كمكي تونمنمي من كه نكن طلبي همچين اصال ازمن متاسفم، واقعا-

 .كنم بهتون كمكي تونمنمی كه ببخشيد رو من! چرا نپرس هم اصال

 ديگه مادرم چون نيست مهم ديگه حاال ولي نكرد كمكمون چرا دونمنمي هم واقعا

 .شده خوب حالش

 دنبالم به نيم هفتو سرساعت كه بود داده پيام بهم زود خيلي صبح باراد رفتم، در دم

 .بود دقيقه پنج و بيست و هفت ساعت االن میاد،

 اينجوري باراد قيافه چرا من خداي واي كرد، ترمز خونه در جلو باراد ديدم يکدفعه

 شدم ماشين سوار ينگران با. بود قرمز كمي هاشچشم و بود ريخته بهم موهاش شده؛

 :گفتم سريع و
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 شده؟ چيزي سالم؛-

 سعي گفتم بهت وقتي لطفا بگم، بهت سريع خيلي بايد كه افتاده اتفاق يه آره سالم؛-

 .باشي خونسرد نميشه اصال و تونينمي که دونممي ولي باشي خونسرد كن

 همين اطربخ افتاده مامانم واسه اتفاقي شايد كه كردم فكر و انداخت راه رو ماشين

 دارن نگراني و ترس از انگار كه بود شده جوري رودم و دل کرد، سوختن به شروع قلبم

 .میان حلقم تو

 .بده رو بد اتفاق يک خبر باراد كه بودم منتظر هرلحظه و بودند كرده يخ دستامم

 شده، فوت قلبي ايست بخاطر مادرت كني، حفظ رو خودت آرامش بايد تو آنديا ببين-

 .باشم مادرت مراقب نتونستم که ببخش رو من آنديا، خواممي عذر تاز  واقعا

 كن سعي كنممي خواهش ازت آنديا شده؟ قرمز صورتت چرا! شدي اينجوري چرا آنديا

 آنديا بكشي، نفس

 محكم خيلي و بود شده داغ صورتم بكشم، نفس تونستمنمي و ميشدم خفه داشتم

 .بكشم نفس تونستم و شد باز متنفسي راه باالخره. ميزدم مشت قلبم روی

 و بشم خالص رنج اين از خواستممي فقط و نبودم موقعيتم و اطرافم متوجه اصال

 خودم كه كردم باز رو ماشين در سريعا تونم،نمي مادرم بدون من كه دونستممي بميرم،

 خيلي رو دستم باراد يکدفعه افتادممي داشتم ديگه كه همينطور كنم، پرت پایین رو

 .كشيد خودش سمت و گرفت حكمم

 دهنم توي قدرتش تمام با باراد برگردوندم رو روم تا کرد، متوقف سريع خيلي رو ماشين

 :گفت فرياد با و زد
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 ضعيفم، من بگي كه بشه؟ چي كه آره؟ بدي، كشتن به رو خودت خوايمي بيشعور؛-

  کوبید فرمون روي رو هاشدست محكم بگو، دِ  اره؟

 .لعنتي بگو دِ -

 باراد يکدفعه. نبود تنم توي جوني ديگه واقعا زدن، هق هق و كردن گريه به كردم شروع

  کشید بغلش تو رو من

 .بشي خالي تا كن گريه برادرتم؛ من كن فكر -

*** 

 (باراد)

 بود سخت واسم چرا واقعا دونمنمي برادرتم، من بگم بهش بود سخت واسم خيلي

 بهم بتونه اينكه براي و داشت نياز آغوش يك به آنديا واقعا كه دونممي فقط ولي

 .زدم رو حرف این بهش كنه اعتماد

 و كردممي فراهم براش رو ها بهترين بايد بودم داده آنديا مادر به كه قولي طبق

 .كردممي عمل قولم به بايد و بودم داده قول من كنه، تنهايي احساس كه ذاشتمنمی

 سريع رفته، هوش از گريه شدت از ديدم و كردم دورش خودم از كمي شد؛ ساكت آنديا

 .رفتم بود شده فوت توش آنديا مادر كه بيمارستاني طرف به و زدم دور رو ماشين

 پرستار يک سمت به سريع خيلي و كردم بغل رو آنديا و شدم پياده ماشين از سريع

  رفتم

 .بياريد برانكارد یک سریعا-
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 و كرد هدايت اتاقي سمت به رو اون پرستار بوندم،خوا روش رو آنديا آوردن، رو برانكارد

 باشم همراهش نبايد كه گفت منم به

 .كنه معاينه رو آنديا تا رفت اتاق داخل به و اومد دكترِخانمی

 اومد بيرون اتاق از باالخره دكتر ربع يك از بعد

 عاواق و بود مظلومي دختر اون بودم، نگرانش خيلي باشم روراست باخودم بخوام دركل

 .بود سخت واسش رنج اين تحمل

 واسش هم من باشه، دردشهم كه نداشت رو كس هيچ دنيا اين توي كه مخصوصا

 واسش مشكلي چه كه گفتم دكتر به و رفتم سريعا اومدم،مي حساب به غريبه يک

 .اومده پيش

 تا كه كنيد سعي بايد و شده وارد عصبي شوک ايشون به مهر،كيان آقاي ببينيد:دكتر

 كه باشید داشته نگهش دور ميشه استرسش و نگراني باعث كه هرمودري از تیمد

 ديگه دوساعت يكي زدم، بهش ُسرم يك هم االن نشه، وارد عصبي شوک بهش دوباره

 .بشن بهتر كه انشاهللا مرخصه، و ميشه تموم

 .رفتم بود توش آنديا كه اتاقي به هم ومن رفت دكتر حرفش اين از بعد

 روي بودن، مشخص صورتش روي اشک هاي رد بود كرده گريه سب از خدايا آه

 .شدم خيره مظلومش صورت به و نشستم صندلي

*** 

 (آنديا)

 كنه؟مي درد اينقدر هامچشم چرا من، خداي واي
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 كردمي اذيت رو هامچشم داشت سفيدي نور

 اينجا بارادِ، اينكه واي آشناست، قيافش چقدر نشسته؟ اینجا كيه مردِ  اين خدا واي

 کنم؟مي كارچي اينجا من اصال! کنهمي كارچي

 كجاست؟ مامانم

 .كردن گريه به كردم شروع و ريخت دلم رفته دنيا از مامانم اينكه باياد يکدفعه

 اومد طرفم به و بيدارشد سريع بود رفته خواب به سينه به دست كه باراد

 كنارم ديگه مامانم و بودم شده بيهوش گريه شدت از من كه بود اومده يادم تازه

 .نيست

 ميكني زاري و گريه چقدر كن، بس ديگه آنديا ببين اومدي، بهوش كه شد خوب واي-

 از رو دردي خوردن غصه و گريه االن رفتي، هوش از هاتنگراني و ها گريه همين بخاطر

 يشهم نگرانت كنيمي تو كه كارهايي اين با دنيا اون توي مادرت بيچاره. كنهنمي دوا تو

 .نکن باهاش رو اينكار. رسهنمي آرامش به روحش و

 .مادرم بيچاره شد، كمتر هامگريه زد رو حرف اين باراد كه وقتي

 .كردممي كار چي بايد ولي كنم اذيتش اين از بيشتر نبايد من ميگه راست باراد

 مه فاميلي هيچ كه مخصوصا كردممي تنهايي احساس و كردمي درد قلبم مادرم غم از

 .باشه همدردم كه نداشتم

 .بري بايد و مياد راننده كه شو آماده زود-

 !چي؟ هفتم و سوم و خاكسپاري مراسم پس ميگي؟ چي داري بيام؟ کجا-
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 بهتر كارها كه ميرم االن هم خودم بدن، انجام اينكارهارو تمام فرستادم رو نفر سه دو-

 بدون هم االن. كني شركت هاممراس اين در تونينمي داليلي به هم تو و شن، انجام

 .من خونه ميبرتت مستقيم شركت راننده كرديمی زندگي قبال كه اي خونه بري اينكه

 اصال باشم؟ نداشته حضور هامراسم در نبايد من دليلي چه به تو؟ ميگي داري چي-

 تو؟ خونه بيام بايد چي براي من

 به و بدم انجام رو مادرم هايكار  دارم وظيفه خودم کنم،مي بخواد دلم كه هركار من

 اخرين براي مي،خوام هم االن اينكه و باشم داشته حضور ها مراسم در دخترش عنوان

 .كنم لمسش و ببينمش بار

 مراسم در نگفتم من ضمن در و بدي انجام بايد ميگم كه هم هركاري. نباشه حرف-

 رفتن و باشي دور دباي استرس و نگراني هرگونه از كه گفته دكتر باش، نداشته حضور

 من اينكه و داره همراه به رو اضطراب و نگراني نوعي خودش خاكسپاري و قبرستان به

 مقرم پذيرش به من هم االن. من ي خونه بياي بايد چرا كه ميدم توضيح بهت شب

 كه وقتي تا بكن رو كارهات زود هم تو مادرت، كارهاي دنبال برم بايد هم اون از بعد

 .ميرسه راننده

 شب چی؟يعني یعنی ميزد باراد كه حرفايي اين بود، شده گشاد تعجب از هامچشم

 بگه؟ بهم ميخواد چي

 خانم پس است؟ غريبه باهام پشت هفت كه پسري خونه تو برم بايد من چرا اصال

 ميشه؟ چي بزرگ

 و بدبخت اينقدر منه مال دنيا هاي غم همه چرا ام بيچاره من چقدر خدايا؛ آه

 و باشم داشته حضور تونمنمي هم مادرم مراسمات و خاكسپاري در حتي كه بدشانسم

 .ميده دستور ميره چپ ميره راست پسره اين اينكه بدتر همه از
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 به پوشيدم، رو هاملباس مادرم نبود از شكسته قلبي و ناراحتي تمام با اينكه بعداز

 .نه يا اومده راننده ببينم كه رفتم بيمارستان از بيرون

  اومد طرفم به پيری قريبات مرد

 رامنش؟ خانم-

 .هستم خودم بله؟-

 .شين سوار خانم؛ بفرماييد-

 از كه دوساعت حدود بعدِ  نشستم، عقب رفتم. بود مشكي سراتوی يك شركت ماشين

 كه مسكوني برج یک جلوي و رسيد تهران باالشهر قسمت به گذشت سنگيني ترافيك

 .شتدا نگه بود، اي شيشه مشكي كامال نماش

 برج نگهبان از. هست مهركيان آقاي یخونه برج اين هوس پنت رادمنش؛ خانم-

 .ميكنه راهنماييتون بپرسيد،

 .خدانگهدار آقا، متشكرم خيلي-

 بود اونجا كه نگهباني به و رفتم برج سمت به و شدم پياده ماشين از كرد، خداحافظي

 :گفتم

 داخل تامن كنيد باز برام رو در يشهم هستم، مهركيان آقاي آشنايان از من ببخشيد-

 شم؟

 هستيد؟ رادمنش خانم شما-

 .بله-

 .كردن رو سفارشتون خيلي مهركيان آقاي كنم،مي راهنماييتون من بفرماييد-
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 .دارن لطف ایشون-

 چند بعداز باالخره. داد فشار رو طبقه آخرين شماره شديم، آسانسور وارد نگهبان با

 رسيديم دقيقه

 من به بودند داده رو اين مهركيان آقاي هست، خونه به ورود كارت اين شرادمن خانم-

 .خوش روز برم، ديگه من كارت، از اينم بفرماييد. شما به بدم كه

 چي امشب اصال فكرمنه، به باراد اين چقدر بودم، اي قهوه چوبي بزرگ در مقابل در

 كنه؟مي پرستاري بزرگ خانم از ديگه كي بگه؟ بهم خوادمي

 شد باز تيكي صداي با هم در و گرفتم در چشمي جلوي رو كارت

 طرف دو از كه بود كوتاه راهرو يک رومروبه شدم وارد كه در از ايه؛خونه چه اوه اوه

 كه بود بزرگی خونه آشپز طرفش یک كرد،مي پيدا راه سالن به و خوردمي پله چندتا

 توي هم بزرگ خيلي دي اي لا تلويزيون داشت، دورش صندلي چندتا با جزيره يک

 ها كابينت و ها ديواري كاغذ با مبلمان هاي رنگ تركيب كال   بود، سالنش

 .پيداميكرد راه باال به و ميخورد پله تا٢٠ حدود بود، سفيد_مشكي

 .نيستم فضول كه من نشدم، كدومشون هيچ داخل من كه بود باال اتاق تا شيش

 تا نشستم ها مبل از يكي روي ديدم رو ها اتاق از غير به خونه جاي همه اينكه از بعد

 .كنه روشن رو من تكليف و بياد باراد

 گير پيغام روي هم بعد و كرد خوردن زنگ به شروع سيمبي تلفن

 .رفت

 بود مرد يك صداي بود تلفن پشت كه صدايي
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 .خداحافظ دارم، كارت شركت، بيا كردی دريافت كه رو پيغامم باراد؛ پسرم-

 داره؟ شركت هم پدرش مگه

 خبر هم پارميس از اصال نرفتم حمام پيش روز دو از من خدايا اه! چه من به اصال

 .ندارم

 .بزنم زنگ بهش حتما   باشه يادم بعدا  

 اشكي، نه و هست جوني نه ديگه ولي كني گريه بخواد دلت كه سخته خيلي خدايا؛ آه

 .شدم ضعيف خيلي همين خاطر به شدم بيهوش زاري و گريه شدت از چون

 سعي تو بخاطر ديگه منم شادباشي، هستي كه دنيا اين هرجاي اميدوارم مامان

 كنم گريه اينكه روي هميشه تو دونممي چون بخورم غصه و كنم گريه كمتر كنممي

 :گفتيمي هميشه حساسي،

 .هارو مرواريد اين نريز دخترم؛-

 قلبم روي و كردم مشت رو دستم شد، جمع هامچشم توي اشک مادرم باياد دوباره

 .بشم آروم تا ميزدم

 كنممي خواهش ازت مامان. كنم گريه نبايد من نه نه ميدم، گوش مادرم حرف به من

 توي تازه باراد به نسبت كه حسي اين كن دعا بيام، كنار نبودت باغم من كه دعاكن

 نابود باشه عشق اگر عشق چون ترسم،مي من چون نباشه عشق زده جوونه قلبم

 بهم حتي باراد مثل پسري و نيستم بيش بدبختي من چون چرا؟ ميدوني ميشم

 .كنهنمي فكرهم

 جام از سريعا. اومد در توي كليد چرخش صداي باالخره انتظار ساعت سه دو بعد

 .اومد تو در از ايخسته قيافه با شه، داخل باراد تا رفتم در طرف به و شدم بلند
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 .دارم حرف باهات پذيرايي توي بيا ،كردم دير ببخشيد آنديا؛ سالم-

 .نداره اشكال سالم،-

 كه بودم كنجكاو خيلي. نشستم ها مبل از يكي روي و رفتم پذيرايي داخل سريع

 .بشنوم رو باراد هايحرف

 ورزشي شلوار يك با دقيقه ده از بعد باالخره كه كنه عوض رو هاشلباس تا بود رفته

 .اومد ييپذيرا به مشكي شرتتي و اي سورمه

 .نميپري حرفم وسط عنوان هيچ به بزنم، بهت حرفايي يه خواممي آنديا، ببين-

 تو نظر البته بگي، رو خودت نظر ميتوني اونوقت زدم رو حرفام همه آخر تا من وقتي

 فهميدي؟ نداره، حرفام توي تاثيري

 اثيرداشتهت هام حرف كه گيرممي تصميم خودم اينكه و بگيد زودتر لطفا فهميدم؛ آره-

 !يانه باشه

 .كنينمي رو اينكار توهم پس زنهنمي حرف من روحرف کسهیچ-

 .رفته انگليس به هاش بچه همراه بودين پيشش مادرت و تو كه هموني تهراني؛ خانوم

 كشيدم بلندي هين

 !كنم؟ كارچي من حاال من؛ خداي اوه-

 :گفت بلند صداي با باراد حرفم اين با

 !نپر من فحر  توي نگفتم مگه-

 .نبود خودم دست ببخشيد،-
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 انداختم پایین رو سرم هم بعدش و

 هست مادرت و تو از وسايل هرچي گفتم صادقي به هم االن زدم، داد سرت ببخشيد-

 كال   ميريم باهم هم نيازت مورد هاي وسيله و لباس واسه بذاره، پايين انباري توي بياره

 هم عنوان هيچ به. کنيمي زندگي من خونه توي هم ازاالن. گيريمي جديد لباس

 دخالت منم كارهاي تو عنوان هيچ به اينكه و نپرس ازم دليلشم و كني جبران خوامنمي

 انجام كه كارهايي تو دخالت حق من كنيمي زندگي اينجا داري تو چون ولي كنينمي

 چيه؟ نظرت حاال خب دارم، رو ميدي

  كردم نگاهش تعجب با

 !هان؟ كنم، زندگي اينجا خواممي من كه گفته كي اصال -

 زد پوزخندی باراد

 بخري ايخونه كه داري پول كافي اندازه به نه تو جزاينجا؟ بري داري كجارو تو عزيزم-

 .پيشش بري كه داري فاميلي نه كني اجاره يا

 زجر رو من هاشحرف اين با داشت اون كنم، گريه كه داشتم نياز موقع اون بشدت

 .دادمي

 اينجا اگه هم بعد! شد همخونه غريبه پشت هفت بامردي كه ميشه مگه خدا اي

 به رو و شدم بلند جام از سريعا   همين بخاطر ميذاشت منت سرم همش اون موندممي

 :گفتم كردمي نيگاه رو من پوزخند با هنوزم كه باراد

 .نشم ميكنه تحقير منو كه تو مثل كسي همخونه ولي كنم زندگي خيابون تو حاضرم-

 .برو خوايمي كه هرجا اونجاست خونه در بفرما،-
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 .بزنه حرفي چنين كه كردمفكرنمي بود، شده گشاد تعجب شدت از هامچشم

 از و رفتم خونه در طرف به سريعا   بنابراين كنم كوچيک رو خودم اين از بيش نبايد

 .نكردم نگاه هم رو سرم پشت حتي شدم، خارج باراد خونه

 .رسيدم دقيقه سه دو بعداز باالخره شدم، آسانسور سوار

 نم نم بود، ابري هم هوا و وزيدمي خنكي خيلي باد شدم خارج ساختمان از كه وقتي

 .ميزد بارون

 با و شكستم رو بود گلوم توي كه بغضي باالخره شدم دور خونه از كمي اينكه از بعد

 .زدم گريه زير بلند صداي

 .نبود مهم اصال من براي ولي كردنمي نگاهم عجبت با ميشدن رد كنارم از كه مردمي

 روي رو هامدست و نشستم بود خيابون به رو كه روپياده توي هاي صندلي از يكي روي

 .بشم خالي كمي تا كردم گريه دوباره بلند صداي وبا گذاشتم صورتم

 ناي و شدممي خيس داشتم كامال بود، شده تندتر بارون شدم خارج خونه از وقتي از

 .كنم لرز بيشتر و بشه سردم بيشتر ميشد باعث

 هامدست داد، دست بهم بودن سبك حس تقريبا و كردم گريه كامال كه اینکه از بعد

 من مگه واي كشيدم، بلندي هين هوا تاريكي ديدن با برداشتم صورتم روي از رو

 !اينجام؟ چندساعته

 امشب كه فهميدم و افتادم هامبدبختي ياد تازه من و بود شب نه كردم، نگاه رو ساعت

 .بمونم كه ندارم رو جايي
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 كه شد باعث اين و كرد ترمز كنارم بود، پسر پراز توش كه ماشين يك يکدفعه

 .بده خراشيگوش صداي ماشينشون

 بودن، شده شل هامدست و پاها لرزيدم،مي خودم به ترس از وضعشون و سر باديدن

 .بخورم تكون جام از تونستمنمي

 :گفت كشداري لحن يك با پسرها از ييك

 .باال بپر خانوم دختر-

 :گفت دوباره و كرد وحشتناكي خنده بعد و

 كني؟مي معطل چرا خوشگله؛ باال بپر -

 :گفت ميزد حرف من با كه هموني به ديگشون يكي. بودم شوكه كامال ندادم، جواب

 .بيارمش برم من بياريمش، بازور بايد نميشه سوار خوش زبون با اين سعيد-

 كنم فرار اينجا از سريعتر هرچه بايد فهميدم و بودن افتاده بكار مغزم هاي سلول تازه

 بهم رو حركت توان و لرزيدنمي ترس شدت از بدنم و پاهام كه اينجابود مشكل ولي

 .نميدادن

 شم بلند و بخورم تكون جام از تونستم تالش كلي از بعد باالخره

 و بود شده پياده ماشين از هم پسرها اون از يكي كردم، دندوي به شروع سريع خيلي

 تا خوردم، زمين محكم و خورد ليز پام خيابون كف بودن ليز بخاطر مي،دوييد، دنبالم

 .رسيد بهم پسره اون بلندشم اومدم

 .کنممي بغلت خودم نيست طوري. زمين خورده خوشگله خانوم اوه، اوه-

 .بزني دست من به ميكني غلط كثافت؛ عقب گمشو-
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  زد پوزخندي پسره

 .ميدم انجام بخواد دلم هركاري من جوجه، رو دهنت ببند-

 تا رفتممي عقب سمت به و کشيدممي زمين روي رو خودم ميشد، نزديك من به پسره

 بيهوش ترس و ضعف شدت از داشتم. كرد برخورد ديوار به پشتم ديگه كه جايي

 به محكم اي ضربه پام با توانم باتمام. نبود شدن بيهوش وقت االن نه، ولي شدممي

 مانتوم يقه دستش دو با و كرد حمله بهم سريع و شد عصباني اونم كه زدم پسره پاي

 جاري صورتم روي هاماشك درد شدت از. کوبیدتم ديوار به و كرد بلندم گرفت، رو

 .شدن

 زد داد هم پسره

 .بدي صدا سگ، مثل كه زنمتمي اينقدر-

 محكمي مشت هم بعد كرد دورش من از و كشيد رو پسره يقه بشدت نفر يه يكدفعه

 .کوبید صورتش توي

 رو پسره توانش باتمام بود بهم پشتش چون ببينم تونستمنمي رو شخص اون صورت

 .بود خون از پر صورتش و بود زمين روي پسره زد،مي

 :گفت بلندي صداي با شخص اون

 .گمشو نميري، يدختر هيچ طرف هم ديگه و برو گمشو-

 شد دور اونجا از سرعت با هم پسره

 .برگشت طرفم به فرد اون يكدفعه بود، آشنا صداش چقدر واي

 !تويي؟... تو... باراد... ب... ب واي،-
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 بودم گرفته لكنت تعجب شدت از

 :گفت پوزخند با باراد

 هان؟ كني، مراقبت خودت از تونستي كوچولو خانوم-

 :گفت بلندتري صداي با باراد

 چيكار دزديدتمي و ميكرد هوشتبي پسره اين اگر بده، رو من جواب لعنتي د-

 هان؟ ميكردي،

 نجاتت كه بودم من ايندفعه ساده، آره؟بدبخت كني، زندگي ميخواي خيابون تو كه

 كه كردم تعقيبت. زياده جامعه توي پسره اين مثل هايي گرگ دونستممي چون دادم

 مِنتي ندارم باهات كاري كه مني با خونه توي نظرت به. هنيفت واست اتفاقي وقت يک

 بياد اينا مثل يكي هرموقع ممكنه كه خيابون تو يا كني زندگي بهتره ندارم هم

 ميكني؟ كار چي نباشم من كه ديگه دفعه سراغت؟

 .بودم انداخته پایین رو سرم و كردممي گريه فقط

 .بود اهاشتب خيلي كارم كردم، فكريبي من ميگفت راست

 كرد اشاره بود خيابون ور اون كه ماشينش به بادست باراد

 .شو ماشين سوار برو-

 .نشستم و بازكردم رو جلو در اومد، من همراه هم خودش

 روشن رو ماشين و شد سوار هم باراد. بودم شده بهتر كمي ولي لرزيدممي هم هنوز

 .بود هم توي هاشاخم هنوز كرد،

 .گذاش كالميبي آهنگ و برد ضبط سمت به رو دستش دقيقه چهار سه از بعد
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 .خطرناک هاي گرگ بود، گرگ پراز كه بيروني به كردم،مي نگاه بيرون به شيشه از

 بزرگ پاساژ يك جلوي و رفت تجريش خيابان سمت بریم، خونه طرف به اينكه جاي به

 .داشت نگه شيک خيلي و

 .بگيريم لباس استو بريم بودم گفته كه همينطور شو، پياده لطفا-

 .خوامنمي لباس ديگه دارم، لباس من ولي-

 .شو پياده نرو، راه من اعصاب رو انقدر آنديا-

 .خوامنمي كه؛ گفتم-

 .نداري لياقت خواي،نمی كه بدرک-

 .كشيدمي اليي هاماشين بين و روندمي زياد سرعت با كرد، روشن رو ماشين

 چسبيده صندلی به محكم و ميزد حلقم وت قلبم داشت كه سرعتي و تصادف ترس از

 .بودم

 .ميترسم سرعت از من برو، تر يواش كنممي خواهش ازت باراد؛-

 .شنيدممي رو قلبم صداي ترس از واقعا چون كردممي بيان عجز با رو كلمات

 كرد تندتر رو سرعتش

 .سرعتم عشق من برونم، اينجوري دارم دوست. عزيزم آِخي-

 .كنممي خواهش ازت كنيم،مي فتصاد يكدفعه باراد-

 .بود حتمي مرگم وگرنه داشتم كمربند ترمز،ـخداروشكر روي زد باراد ناگهاني و يكدفعه

  شد خم طرفم به
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 نميدم، گوش تو هايحرف به منم نميدي گوش من هاي حرف به تو كه همينطور-

 فهميدي؟

 .دادم تكيه شیشه به رو سرم فقط من

 .بود شده پر ديگه ظرفيتم امروز واسه چون بدم ابيجو بهش نداشتم حوصله اصال

 پاركينگ تو دقیقه ده بعداز. بود آروم سرعتش اينبار ولي داد حركت رو ماشين دوباره

 .بوديم

 .شو پياده-

  گرفت طرفم به رو خونش كارت شدم، پياده ماشين از حرفي هيچ بدون

 .ميام منم باال، برو تو-

 باز رو در شدم پياده رسيد، آسانسور باالخره شدم، آسانسور وارد و گرفتم رو كارت

 .شدم خونه وارد و كردم

 .باشه باراد كنم فكر اومد، در صدا به خونه در زنگ دقیقه ده از بعد

 من هايلباس ندارم شک كه بود چمدون يک دستش و بود خودش كردم، باز رو در

 .توشن

 .بدم نشون بهت رو اتاقت بريم بيا حاال. هاتلباس از اينم بيا؛-

 .هالباس بابت مرسي-

 .نكردم كاري كنم،مي خواهش-

 در جلوي باراد باال رسيديم وقتي. رفتممي سرش پشت هم من رفت، ها پله طرف به

 كرد باز رو درش و ايستاد اتاقي
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 از واينكه امكناري اتاق داشتي كار منم با مونيمي اينجا بعد به حاال از اتاقت، از اينم-

 .ميرم اينجا از من بگي كه آرينمي در بازي ديوونه امروز مثل ديگه بعد هب حاال

 .شدم مزاحمت كه ببخشيد واقعا باشه،-

. ام خسته خيلي بخوابم، برم من. خودته خونه كن فرض بگي، نميخواد هيچي هيس؛-

 .بخير شب هست، يخچال توي پايين بخوري خواستي هم هرچي

 .بخير هم تو شب-

 يك تخت يک داشت، بنفش ديواري كاغذ ديواراش بود، قشنگ خيلي ؛شدم اتاق وارد

 .بود قشنگي اتاق دركل بود، هم همرنگش كمد يک اضافه به سفيد اف دي ام نفره

 .نداد كِشش رو امشب اتفاق كه بودم ممنون باراد از خيلي

 .رفتم خواب به گرسنه شكم و هامبالباس همينطور كه بودم خسته اينقدر

 سمت به نبود، خونه باراد پايين رفتم وقتي بيدارشدم خواب از نُه ساعت صبح

 .خوردم بيسكوييت با ليوان يک برداشتم، شير يخچال از و رفتم آشپزخانه

 به بنابراين. بچينمشون كمد داخل و كنم خارج چمدان از رو هاملباس گرفتم تصميم

 .شدم اتاق داخل و رفتم باال سمت

 سه شنيدم، رو چيزي افتادن صداي يكدفعه كه ميذاشتم مدك توي رو هاملباس داشتم

 .پريدم هوا متر

 شيشه سريعا. باشه دزد كه ميزدم حدس ميلرزيدن، هامدست و ميزد تند تند قلبم

 گشتممي دزد دنبال داشتم. رفتم اتاق از بيرون به و برداشتم رو بود اتاقم توي كه آبي

 .آنديا-: گفت نفر يک كه
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 بارادِ  كه اين واي اي كشيدم، بلندي جيغ دلم ته از

 كشي؟مي جيغ چرا ديوونه، چته-

 نرفتي؟ سركار تو مگه-

 برم؟ سرکار هم ها جمعه خوايمي هست؛ جمعه امروز جان آنديا-

 .جمعست امروز كه نبود حواسم ببخشيد آهان،-

 !مياد دزد روز تو مگه خنگم، چقدر من خدايا اخ. نبود دزد كه شكر خدارو

 كني؟ درست بلدي غذا تو آنديا-

 چرا؟ بلدم؛ آره-

 بيرون غذاي ازبس بخوريم؛ ظهر واسه كن درست چيزي يه بلدي اگه نداره؛ چرا-

 .ميكنه درد معدم خوردم

 .كنممي درست چيزي يه ميرم االن باشه،-

 خورش ناهار واسه گرفتم تصميم. بود يخچال داخل چيز همه شدم، آشپزخونه وارد

 شد آشپزخونه وارد باراد كه گشتممي لپه دنبال شتمدا كنم؛ درست قيمه

 برمياد؟ من از كمكي چه ببينم بگو خانوم آنديا-

 :گفتم باتعجب كنه كمك بخواد اومدنمي باراد قيافه به كردم تعجب خيلي

 .كن خورد هارو زميني سيب كني كمك خوايمي اگه خب-

 :گفت خنده با باراد

 كنم؟ كمك نمياد بهم چيه-
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 زدم لبخند فقط و گفتمن هيچي

 صداي با و بريدم رو دستم يکدفعه كه کردممي خورد ساالد واسه خيارسبز داشتم

 :گفتم بلندي

 .بريدم رو دستم دستم، آخ آخ-

 .اومد طرفم به سرعت با و پريد جاش از سريعا باراد

 برام كه بود نفر يک اينكه واسه شدم حال خوش خيلي گرفت، آب شير زير رو دستم

 .بشه اننگر 

 .بود آب شير زير دستم، به حواسش اون ولي كردممي نگاه باراد به داشتم

 نگاه من به خيره اونم ديد خودش روي رو خيرم نگاه و طرفم برگردوند رو سرش يكدفعه

 .بوديم هم به خيره فقط هردو كرد،مي

 .بود شده داغ صورتم انداختم؛ پایین رو سرم برگشت، حواسم سريعا

 ديگه هم باراد كردم خشك دستمال با و كشيدم بيرون دستش از رو دستم سريع

 .نگفت هيچي

 نه و كردممي نگاه باراد به من نه ولي خورديم آرامش در رو بود شده آماده كه غذايي

 اون

 باراد كه بود العملي عكس به حواسم تمام نبود، خوردم كه غذايي به حواسم اصال

 .ددا انجام شد زخم دستم كه هنگامي

 .رفت بيرون آشپزخانه از و كرد تشكري شد تموم غذاش باراد اينكه از بعد

 .رفتم اتاقم به و كردم مرتب رو آشپزخانه اينكه بعداز منم
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 بود باراد ديدم؛ رو عكسي يكدفعه كه ميگشتم بود تخت زير كه كليپسم دنبال داشتم

 دشه؟نامز  اين نكنه من، خداي. بود گرفته رو بازوش كه دختر يه با

 هيچ كنار رو باراد خواستنمي دلم ولي چرا، دونمنمي شد، جمع هامچشم توي اشک

 .ببينم دختري

 نسبت مالكيت حس چندوقته اين تو من ميشه مگه اصال   نامزدشه؟ دختره اين يعني

 پيداكنم؟ باراد به

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

 بگيرم آروم و شه پرت حواسم یکم بلکه رفتم حمام به غصه و غم از باری باکوله

 سشوآر و زدم شونه سختی به رو موهام اومدم؛ بیرون حمام از ربع، سه حدود بعداز

 .بود مشكل كمي زدنشون شونه و بود بلند خیلی من موهای آخه کشیدم،

 کن گرم با بود نوشته انگلیسی روش که ای سورمه بلوز یک هم لباس واسه اون بعداز

 از بیرون به و انداختم ای سورمه سفید شال یک موهامم روی و پوشیدم اي سورمه

 .رفتم اتاق

 بدم فوتبال از همیشه اَه میدید؛ فوتبال و بود نشسته تلویزیون جلوی که دیدم بارادـرو

 .اومدمی

 به حواسم اصال ولی زدم زل تلویزیون به و نشستم ها مبل از یکی روی ناچار به

 .دیدم ظهر که ودب عکسی اون به حواسم تمام نبود؛ تلویزیون

 داری؟ دوست فوتبال-
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 دوست فوتبال خیلی تو اینکه مثل نمیاد، خوشم کردنش تماشا و فوتبال از اصال؛ نه-

 .داری

 .دارم دوست خیلی آره-

 .داره ای عالقه نوع یک هرکسی_من

. بریم تهران بام به هم اون از بعد و رستوران به امشب خوایممی بپوش لباس برو-

 .نپوش مشکی لباس لطفا فقط نرفتي جا هيچ تو كه وقته خيلي

 االن؟ ولی باشه-

 .پوشممی رو هاملباس منم شی آماده تو كه وقتي تا دیگه، آره-

 .رفتم باال طرف به و گفتم ای باشه

 .بود من فكر به باراد اينكه از بودم حال خوش خيلي

 کالج کفش راههم به رو سفیدم_ای سورمه شال سفید، مانتو لی، ای سورمه شلوار

 .پوشیدم ایمسورمه

 روي ب**ل برق يک فقط هم ارايش واسه و گرفتم ادکلنم با هم کوتاه دوش یک

 آرايش از ولي رسيدمي نظر به روح بي خيلي صورتم كه درسته. كشيدم هام ب**ل

 .اومدنمي خوشم زياد

 شد باز هم باراد اتاق در لحظه همون شدم، خارج اتاق در از

 :گفتیم و خندیدیم باهم هردو بنابراین کردیم، تعجب هم دیدن از باراد هم و من هم

 .شده ِست باهم هامونلباس جالب، چه-
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 اول رسید پايين آسانسور وقتي شديم، آسانسور سوار. شديم خارج خونه از هم كنار

 .شد پیاده باراد بعد و من

 خيلي عطر. دش سوار خودش بعدهم شدم، سوار كرد، باز برام رو ماشين جلو در

 .بودم غرق باراد عطر بوي در ومن بود زده خوشبويي

 قشنگ خيلي آهنگ گذاشت آهنگ و برد ظبط طرف به رو دستش ساعت ربع از بعد

 اهنگ.)كردمي همراهي خواننده با آهنگ هاي قسمت بعضي در و بود بخشي آرام و

 (حميدهيراد از خدا

 در و داشت نگه شيک خيلي ستورانر  يک جلوي رو ماشين ساعت نيم بعداز باالخره

 :گفت ببرم دستگيره سمت به رو دستم اومدم تا. كرد باز رو

 .صبركن-

 !كنه؟ كار چي خوادمي كردم، تعجب

  كرد باز رو من سمت در

 .كنم باز برات رو در خودم خواستممي بانو؛ بفرماييد-

  خنديدم

 .شدي جنتلمن-

 .بودم جنتلمن-

 به خيلي حال اين با ولي ميشناسه رو من كه يستن وقت خيلي كه جالبه خيلي

 .ميكنه عجيب كارهاي و فكرمه

 .كرد انتخاب رو ميز ترين دنج شديم؛ رستوران وارد باهم
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  اومد طرفمون به پيشخدمت نشستيم اینکه از بعد

 داريد؟ ميل چي-

 .خورممي منم خوردي، خودت هرچي-

 .لطفا استيك تا دو-

 :گفت باراد رفت پيشخدمت اينكه بعداز

 چيه؟ مدركت-

 .معماري مهندسي ديپلم فوق-

 هم رشتت به ناظر؛ مهندس ميشي و من شركت مياي ديگه هفته از خوبه، پس خب-

 .نميره سر حوصلت و نيستي تنها هم خونه تو ديگه. ميخوره

 :گفتم باراد به رو شده گشاد هايچشم با

 تو؟ شركت تو بيام من-

 د؟ميا بدت ميشه، چي مگه آره؛-

 انجام رشتم به مربوط كاري كه ميشم خوشحال هم خيلي. نبود اين منظورم اصال نه-

 .فكرمي به كه ازت ممنونم واقعا. بدم

 .نكردم كاري كنم،مي خواهش-

 .كرديم خوردن به شروع هردومون و چيد ميز روي غذاهارو پيشخدمت باالخره

 .شديم خارج انرستور  از و داد رو غذا هزينه باراد غذا اتمام از بعد
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 شد، سوار خودشم و كرد باز برام رو در دوباره شديممي ماشين سوار داشتيم وقتي

 .كرديم حركت تهران بام طرف به ماشين كردن روشن بعداز

 خونه از وقتي باريدمي شدت به بارون متاسفانه ولي رسيديم ساعت يك بعداز باالخره

 .بود شده تند االن ولي باريدمي نم نم بارون شديم خارج

 .بريم راه تونيمنمي كه بارون اين با اينطوري خونه؛ بريم-

 .دارم هم چتر بيشتر، لذتش رفتن راه اينجوري برعكس؛-

 چتر زير باهم و شدم پياده منم برداشت عقب صندوق از رو چترش باراد اینكه از بعد

 . نشستيم نيمكت روي اونم از بعد و رفتيم راه كمي

 رو اين كه باراد گرفت، لرزم هوا سرماي از يکدفعه. ديديممي رو هرانت تمام باال از

 دستش با انداخت، من هاي شونه روي و آورد در تنش از رو سوييشرتش شد متوجه

 اون ولي بيارم بيرون دستش از رو دستم كردم سعي من كه گرفت رو هامدست از يكي

 .كردمي نگاه روبروش به و كردنمي ول رو دستم و بود زده لبخند

 كني؟ ول رو دستم لطفا ميشه باراد؛-

 يكي اون چون ميشه هم گرم تازه خوبه، هم خيلي جاش دستت من نظر به نه؛-

 همين بخاطر ميزنه يخ داره دستت و نداره جيب مانتوت اينور ولي جيبته توي دستت

 .ميشه گرم منه دست تو دستت وقتي

 :گفتم بالبخند

 .هستي كه ناي از مرسي باراد، مرسي-

************** 
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 از هم باراد. كردممي درست غذا ظهر من معمول طبق و گذشتندمي هم پي از روزها

 .ميكرد تشكر ازم اونم خورديم،مي غذا باهم و اومدمي سركار

 اتفاق هيچ و كردمي كمكم ها ظرف شستن در بود خسته كمتر كه هم روزها بعضي

 .نيوفتاده روز چند اين تو خاصي

 هفته يك و برم شركتش به باراد با بايد كه هستم فردا فكر به و خوابيدم تختم روي

 استخدام رسمي صورت به شدم تاييد اگر هفته يك از بعد تا كنم كار اونجا امتحاني

 .بشم

 به هم نيم و هفت تا اينكه و شم آماده هفت تا كه كردم تنظيم شيش براي رو ساعت

 خوابم كه كردم فكر دادن رخ مادرم مرگ بعداز كه اقاتياتف به اينقدر. برسيم شرکت

 .برد

 يه رفتم، پايين به اول شدم، بيدار خواب از ٦ساعت سر ساعت، زنگ صداي با صبح

 خوردن بعداز نشده، بيدار هنوز باراد كنم فكر. خوردم قهوه با بيسكوييت دونه

 همراه به و كردم بانتخا رو طوسي مانتو يك لباس ي واسه و رفتم باال به صبحانه

 در و كردم سرم هم طوسي_مشكي رنگ خوش شال پوشيدم، ذغالي تنگ لي شلوار

 صورتي رژلب يك هم آرايش واسه و كردم پام رو مشكيم استار آل هاي كفش اخر

 .گرفتم ادكلنم با هم كوتاه دوش يک معمول طبق و زدم كمرنگ

 شنيدم پايين از رو باراد صداي رفتم، بيرون به و كردم باز رو دراتاقم

 اي؟ آماده آنديا-

 .بريم آمادم، آره-
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 اي سورمه پيراهن با بود پوشيده مشكي لي شلوار كه ديدم رو باراد پايين رفتم وقتي

 باال معمول طبق هم رو موهاش و بود زده باال آرنج تا رو هاشآستين كه اسپرت

 .شد جوري يه استايلش و تيپش اين با دلم ته بود، فرستاده

 من به رو اخم با كشيد، جلو يكمي و برد شالم طرف به رو دستش باراد ديدم يكدفعه

 :گفت

 َمرده؟ پراز توش كه شركتي بياي خوايمي جوري اين افتاد،مي داشت شالت-

 .كنم درستش خواستممي خودم نبود، حواسم ببخشيد-

 .شدم خارج خونه از همراهش و انداختم پایین رو سرم هم بعدش

 رو ماشين كرد، باز رو پاركينگ در باريموت و داشت نگه شيكپک خيلي برج کي جلوي

 .كرد پاركش و برد پاركينگ داخل

 رو هشت طبقه شماره رفتيم، اسانسور طرف به و شديم پياده ماشين از هردو بعد

 بعد و شدم پياده آسانسور از من اول رسيديم، دقيقه سه بعداز باالخره و داد فشار

 .باراد

 ديد مارو وقتي بود منشي كنم فكر كه بود نشسته ميز پشت كه ديدم رو انمخ يک

 .شد بلند جاش از سريع

 .مهركيان آقاي سالم-

 توي ماليمتي هيچ زدمي حرف كه هنگامي و بود كرده اخم باراد كردم تعجب خيلي

 نبود صداش
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 از بعد. وقتم كاري دوره واسه كنه پر كه بديد رادمنش خانم به فرم يک لطفا سالم،-

 خانم به بگو هم جاللي خانم وبه کنید راهنماییشون ناظر هاي مهندس اتاق به هم اون

 .چيه وظيفشون كه بگن رادمنش

 .حتما چشم،-

 خودش اتاق فكركنم كه رفت ها اتاق از يكي سمت به عصباني خيلي باراد اونم بعداز

 حرف باهم هم اي كلمه يحت باراد شدم خارج خونه از كه وقتي از متعجبم خيلي بود،

 .نزد

 .كنيد پر رو فرم اين لطفا بفرماييد، رادمنش خانم-

 اون از بود شيک خيلي كه دختري و شد باز آسانسور در كه كردممي پر رو فرم داشتم

  كرد منشي به رو و شد خارج

 .اومده مهديس كه بديد خبر باراد به لطفا سالم،-

 !كيه؟ اين ييعن بود، شده گشاد تعجب از هامچشم

 :گفتم دختره به رو و بلندشدم تمام پرويي با

 باشي؟ كي شما ببخشيد،-

 .نكن دخالت لطفا نداره، ربطي هيچ تو به عزيزم،-

 و رفت باراد اتاق طرف به بود مهديس اسمش كه دختره بگم اي ديگه چيز اومدم تا

 بست رو در و شد داخل

 .مبد خبر مهركيان آقاي به من نذاشت حتي وا،-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر هنرجو آناهیتا|  عاشقی چتر زیر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

46 

 

 من خدا اي. بود شده بد خيلي حالم و افتادم صندلي روي كه بگم تونممي فقط

 شد؟ پيداش كجا از ديگه دختره اين دونمنمي

 رفتم باراد اتاق طرف به و شدم بلند سريع بنابراين كيه، دختره اين بدونم بايد من نه

 .نداريد رو رييس اتاق به شدن وارد حق اجازه بدون شما خانم؟ كجا-

 .كردم بازش و گرفتم رو در دستگيره بدم رو منشي جواب اينكه بدون

 مهديس گرفت؛ درد خيلي قلبم همينطور كردم، تعجب خيلي ديدم كه اي صحنه از

 شالشم داد،مي تكون باراد واسه رو سرش عشوه با و بود نشسته باراد جلوي ميز، روي

 .بود هكرد اخم باراد حال بااين ولي بود افتاده سرش روي از

 شد بيشتر اخمش من ديدن با باراد

 شدي؟ من اتاق وارد اجازه بدون حقي چه به ببينم؛-

 كردم؟ چيكارش من مگه ميكنه من با كارو اين چرا اون شد، جمع هامچشم توي اشک

 .كردي باز رو در اجازه بدون حقي چه به بيرون، برو-

 به سريع نبود،خيلي خودم ستد كارهام از كدوم هيچ و لرزيدممي داشتم عصبانيت از

  رفتم مهديس طرف

 و شدي اتاق وارد اينجوري كه داري تشريف پرو خيلي ميدونستي هستي؟ كي تو-

 .نشستي اینجا

 هم االن باشه، داشته ربطي تو به موضوع اين نكنم فكر كن؛ صحبت درست آنديا-

 .بيام من تا بيرون ميري سريع

 .شدم آسانسور سوار و دماوم بيرون باراد اتاق از سريع خيلي
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 آسانسور باالخره. نبود خودم دست اصال اين و بودن كرده پيدا راه صورتم روي اشكام

 .شدم خارج هم برج از و شدم پياده سريع خيلي رسيد،

 ديوار به كمرم و شد كشيده پشت از دستم كه ميرفتم راه روپياده داخل تند تند داشتم

 .كشيدم بلندي هين كرد، برخورد سرم پشت

 :گفتم ميكردم داشتم كه اي گريه همون با بود باراد اينكه واي

 .برم بذار هان؟ ميخواي؟ جونم از چي بردار، سرم از دست كن؛ ولم-

 :گفت داد با باراد

 همينه؟ برم بذار ميگي اينكه از هدفت اره بری؟ خيابونا تو دوباره بذارم ميخواي اره،-

 ميكني؟ حسودي مهديس به نكنه! ميكني گريه يدار چي براي تو اصال ببينم هان؟

 .نيستين مهم برام مهديس و تو اصال كه كردم وانمود طوري سريع خيلي

 كنم؟ حسودي اون و تو به بايد من چي براي آخه! مهديس؟ و تو براي حسودي؟-

 واسه. نداشتم باراد كنار رو مهديس ديدن تحمل واقعا چون مردممی رنج از داشتم

 باراد جلوي رو خودم نبايد من ولي كنم جدا تنش از رو دختره ي كله واستمميخ همينم

 .کنم كوچیک

 تو كه اونطور چي همه دونستيمي كاشكي ميكني حسودي واقعا اگه آنديا؛ اخ-

 .امعصباني و ناراحت وجودش از خيلي خودمم. نيست ميبيني

 بهم دختره اون و تو كه توهينايي بخاطر فقط من اينكه و چيه تو منظور نميفهمم من-

 باش مطمئن رو اين نيستين، مهم واسم اصال كدومتون هيچ وگرنه شدم؛ دلگير كردين



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر هنرجو آناهیتا|  عاشقی چتر زیر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

48 

 

 برميگردم هم االن دارم، شخصيت من چون نميرم خيابون تو من راحت خيالت اينكه و

 .خداحافظ خونه، همون

 ولي بودم دهش دور اونجا از خيلي من ولي بود ايستاده رو پياده وسط همينطور باراد

 .ببينم رو باراد تونستممي هنوز

 حال اين با ولي بيرون برم ازاتاقش گفت فقط و نكرد بهم توهيني هيچ باراد خداييش

 كه احمقم من چقدر كردم فكر اين به رفتممي راه كه همينطوري. شدم ناراحت من

 .دارم عالقه باراد به نسبت

 من دنيا اره نداشتم، خدا جز به رو كسي و بودم تنها واقعي معناي به دنيا اين توي

 .تنهام

 به بود؛ تشنم خيلي. كردم روشن رو ها چراغ همه بود، تاريك كامال شدم؛ خونه وارد

 كمي كه گرفتم تصميم بعد و خوردم خنك اب ليوان یك و رفتم آشپزخانه داخل

 اينكه ازبعد و رفتم باال طبقه به بنابراين بشم غرق خبريبي دنياي در تا بخوابم

 فكر به كردم شروع زدم، زل سقف به و خوابيدم تختم روي كردم عوض رو هاملباس

 چشمام تا كردم فكر اينقدر و شدم عالقمند باراد به من شد چي اينكه درمورد كردن

 .رفتم خواب به و شدن گرم

 كه شدم متوجه نكردم، باز رو چشمام ولي شدم بيدار خواب از كسي هاي نوازش با

 چرا؟ ولي ميكنه نوازش رو سرم داره دبارا

 اتاقش از و كنم صحبت درست مهديس با گفت من به پيش ساعت چند كه اون

 چيه؟ قضيه پس برم، بيرون
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 بودي نازك دل همينطوري هميشه ميشناسم، تورو بودي بچه كه وقتي از من انديا؛ آه-

 .مياد يادم تورو خوب من ولي نمياد يادت منو تو

 !ميشناسه؟ بچگي از رو من كه چي يعني دربيارم شاخ بود كنزدي تعجب از

 بودم نشنيده ببينمش كه اوني قبل هم باراد اسم حتي من ميزنه، كه چيه هاحرف اين

 نفريه كه كردم حس يكدفعه ميشناسه، بچگي از منو كه ميگه چطور باراد اونوقت

 .بوسيد رو پيشونيم

 .من عروسك بخوابي خوب-

 باراد من خداي واي نشستم تخت روي جام سر سريعا رفت بيرون تاقا از باراد وقتي

 كردم،مي حس پيشونيم روي رو بوسش جاي هنوزم! من عروسك ميگفت چي داشت

 .ومدمي يادم رو باراد منم كاشكي كيه؟ باراد يعني من خداي واي

 .گرفته اشتباه ديگه نفر يك با منو شايد اصال  

 شدم، بيدار خواب از شيش ساعت زود صبح. بيدمخوا اونشب خيال و فكر كلي با

 .نكنم فكر گذشته اتفاقات به عنوان هيچ به كه گرفتم تصميم

 بنابراين كردم موافقت شرايط همه با و كردم پر رو فرم ديروز چون شركت برم بايد امروز

 .شستم رو صورتم و دستشويي رفتم

 .نشنيدم صدايي كردم، باز رو اتاقم در اون بعداز

 كيك يدونه شدم، آشپزخانه داخل اول و رفتم پايين ها پله از. بود رفته باراد ركنمفك

 گرفتم تصميم امروز واسه بشم؛ آماده تا رفتم باال سمت به اونم از بعد خوردم شكالتي

 اينكه از بعد معمول طبق بپوشم مشكي شال و مشكي لي شلوار با رو زرشكيم مانتو

 .زدم عطر هم كمي و زدم م*با*ل به رژلب كمي پوشيدم رو هاملباس
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 .بفرسته ماشين یه تا زدم زنگ تلفني تاكسي به شدم، خارج اتاق از

 و شدم پياده رسيد پايين به آسانسور وقتي شدم، آسانسور سوار و شدم خارج خونه از

 .ميشد ديرم داشت چون شدم خارج ساختمون از سريع خيلي

 .شدم سوارش سريعا   ديدم، رو تاكسي رنگ سبز ماشين

 .بريد آدرس اين به لطفا سالم،-

 .خانوم حتما-

 بعداز داشت، نگه برج جلوي تاكسي كرديم عبور سنگيني ترافيک از اينكه از بعد

 .شدم ساختمان وارد و شدم پیاده ماشين از كردم حساب رو تاكسي هزينه اينكه

 شدم، پياده درسي باال به آسانسور اينكه از بعد. شدم آسانسور سوار سريع خيلي

 سريعا   كه كردم اي سرفه بود، رفته فرو برگه كلي تو سرش كه ديدم رو منشي خانم

 .اورد باال رو سرش

 هستش، من كاري اول روز هم امروز و كرد پر فرم ديروز كه ام هموني من خانوم؛ سالم-

 هست؟ كجا ناظر مهندسين اتاق بگيد لطفا ميشه

 اونوقت ميريد، باال ها پله از بعد بديد ادامه رو راهرو ناي لطفا دارم، ياد به بله سالم؛-

 در ميتونن اونجان هم جاللي خانم و ناظر مهندسين اتاق همون كه هست اتاق يک

 كنن راهنماييتون كارها

 .ممنونم خيلي-

 ابروش تای يک ديد رو من وقتي شد باز باراد اتاق در كه ميرفتم راهرو طرف به داشتم

  داد باال رو
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 ميكني؟ كارچي نجااي-

 .كردم پر فرم اينجا ديروز من ولي ببخشيدا-

 .نمياي كردم فكر آهان،-

 بعد و زدم در اول رسيدم در پشت به وقتي. دادم ادامه راهم به و نگفتيم چيزي ديگه

 وقتي بود نشسته ميز پشت كه ديدم رو خوشگلي دختر شدم وارد وقتي شدم، وارد

 آورد باال رو سرش ديد رو من

 هستين؟ جاللي خانم شما سالم،-

 آره؟ ديگه، هستيد جديد همكار شما كني، صدام ريحانه ميتوني عزيزم؛ بله سالم،-

. من كاري اول روز هم امروز و هست رادمنش آنديا اسمم جديدتونم، همكار بله-

 بدم؟ انجام بايد كار چي كه كنيد راهنماييم ميشه

 .بدم ننشو بهت كه اينجا بيا. حتما گلم؛ بله-

 اينكه و مهربونيه دختر خيلي گفت، بهم رو بدم انجام بايد كه رو كارهايي تمام ريحانه

 ببينم تا ميكنم بررسي رو ایساده ي نقشه دارم هم االن هست، خودمم همسن

 به و كنن قبول رو من كه اميدوارم اومده، خوشم كار محيط اين از خيلي. چيه عيبش

 .بشم استخدام رسمي صورت

 هنوز كه ريحانه از و گذاشتم مخصوصشون جاي كردم، تمام رو ها نقشه اينكه از بعد

 پياده كمي اول كه گرفتم تصميم. شدم خارج برج از و كردم خداحافظي بود مشغول

 كمي اينكه بعداز كردم رفتن راه به شروع رو پياده داخل بگيرم، تاكسي بعد و برم

 يك كه ديدم بعد ولي ندادم اهميت ولشا شنيدم، ر ماشيني بوق صداي رفتم جلوتر

 بارادِ  اينكه وا. ميزنه صدا رو اسمم داره نفر
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 .خونه بريم شو سوار آنديا؛-

 .برو تو ميام خودم مرسي؛ نه-

 خونه؟ بري نميخواي توهم مگه ميزني؛ تو كه چين الكي هاي حرف اين-

 .نميشم تو مزاحم ولي خونه برم ميخوام من اره-

 .ميكني عصباني رو من داري و؛سوارش االن همين-

 پدال روی رو پاش اونم شدم، ماشين سوار بنابراين ميشه عصباني داره هم واقعا ديدم

 .كرد حركت و گذاشت گاز

 بود؟ چطور كاري اول روز-

 .بود عالي خيلي-

 .مياي من همراه عنوان به توهم دوستمه، عروسي شب فردا پس-

 .نميام نميشناسم كه سيك عروسي من بيام؟ همراهت من چرا وا-

 لباس ميخوام خودمم البته ميخري لباس ميريم باهم هم عصر فردا. گفتم كه همين-

 .باشه تو سليقه به ميخوام كه بخرم

 باشه من سليقه به بايد ميخره باراد كه هايي لباس چرا اصال و ميگه زور باراد چقدر

. بود كاريم اول روز امروز چون بودم خسته خيلي رسيديم، خونه به ساعت نيم بعداز

 تختم روي بخورم شام اينكه بدون كردم عوض رو هاملباس اينكه بعداز سريع خيلي

 .رفتم خواب به و خوابيدم
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 رفتم پايين به زدم صورتم و دست به آبي اینکه از بعد بيدارشدم خواب از وقتي صبح

 يخچال در روي يا نامه كنم باز رو يخچال در خواستممي وقتي بخورم، صبحانه تا

 داشتم برش سريع و ديدم

 خوب بیای، شرکت به نميخواد امروز كه بگم بهت ميخوام بارادم، آنديا؛ سالم"

 "بانو خداحافظ. لباس خريد ي واسه بريم باهم عصر تا كن استراحت

 كه ميگه باراد اونوقت سركار ميرم دارم كه نيست بيشتر روز يك تازه گرفت؛ خندم

 .بينممي فيلم يا ميخوابم گيرممي بهتر، ولي. ارسرك نيام امرور

 تمام كردم، روشن رو تلويزيون و شدم سالن داخل خوردم رو صبحانم اينكه از بعد

 حدود بعداز داشت، جالبي فيلم كه كانالي به رسيدم تا كردم جلو_عقب هارو كانال

 و كنم ستراحتا يخورده ظهر تا كه رفتم اتاقم به شد تمام كه فيلم نيم و ساعت يك

 به رختخواب توي زدن غلت دقیقه چند بعداز. كنم درست غذا ناهار واسه بيام بعد

 .رفتم خواب

 هم ناهار واسه و رفتم آشپزخانه به سريع خيلي بود، ظهر نزديك شدم بيدار كه وقتي

 رو در صداي كردممي سرخ هارو كتلت داشتم وقتي. کردم كتلت كردن درست به شروع

 .شنیدم رو باراد دايص هم بعد و

 .اومدم من سالم؛-

 .ناهار بيا اومدي، خوش سالم؛-

 .ميام االن-

 تا شدم بلند نشد باراد از خبري ولي كردم صبر دقیقه چند چيدم رو ميز اينكه بعداز

 لبه به پام كه كنم صداش رو باراد تا ميرفتم ها پله طرف به داشتم. كنم صداش برم
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 محكم پشت از رو كمرم نفر يه كه خوردممی زمين به رسَ  با داشتم و كرد گير قالي

 .كشيدم بلندي جيغ و شدم ُشكه گرفت،

 ميكشي؟ جيغ چرا منم، آنديا؛ هيس-

 سريعا شدم، سرخ خجالت از بود كمرم دور هاشدست هنوز باراد طرف چرخيدم وقتي

  كردم باز كمرم دور از رو هاشدست

 .آشپزخانه داخل بيا لطفا ميكنه، يخ غذا باراد-

 نگاهش اصال ولي شنيدم رو باراد خنديدن صداي شدم، آشپزخانه وارد سريع بعدم

 .کشیدممي خجالت واقعا چون نكردم

 سكوت در رو غذامون اينكه بعداز نبود، حواسم كه دقتمبي من چقدر خدا آخه

 .فتر  بيرون آشپزخانه از و كرد تشكر ازم باراد نفهميدم غذام از هيچي منم و خورديم

 جمع از بعد. نكنم فكر ديگه افتاد ناهار از قبل كه اتفاقي به كه گرفتم تصميم منم

 بهم كردنشون جمع در كمكي هيچ باراد اينكه بابت از كردن غرغر و ها ظرف كردن

 .باشم سرحال بيرون ميريم كه عصر تا بخوابم کمی دوباره تا رفتم اتاقم طرف به نكرد،

 از بعد. زدم آبي رو صورتم و رفتم دستشويي به. شدم ربيدا خواب از ٥ ساعت عصر،

 بود نشسته تلويزيون جلوي باراد شدم، خارج اتاق از اومدم بيرون اينكه

 .سالم-

 .تو ميخوابي چقدر بخير، عصر سالم؛-

 .كه نيست زياد خوابيدم، ساعت سه همش وا،-

 .زياده هم خيلي من نظر به-
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 .نيست زياد هم اصال من نظر به نه،-

 !ها ميزنمت آنديا-

 .بزن بيا ميگي راست اگه-

 نبود، شوخي اصال نه ولي ميكنه شوخي داره كردم فكر شد بلند جاش از باراد يكدفعه

 باراد حال اين با ولي دويدممي تند. گذاشتم فرار به پا كه ميشد نزديك بهم داشت

 مبل يرو رو من كشيدم، بلندي جيغ گرفتتم؛ يكدفعه. ميشد نزديك بهم داشت

 قلقلك روي خيلي من آخه ميمردم، داشتم. دادنم قلقلك به كرد شروع و انداخت

 .بودم حساس

 .بارااد كن؛ ولم ميكنم خواهش ازت باراد واي-

 .حقته نميكنم، ولت-

 وقتي ولي كرد ولم سريع بده حالم واقعا ديد كه باراد گرفتمي گريم داشت واقعا ديگه

 از سريع خيلي هم بعدش بوسيد رو گونم و شد خم شه بلند مبل روي از خواستمي

 .رفت اتاق طرف به و شد بلند جاش

 بود كاري چه اين كردم، تعجب واقعا. بودم نشده بلند سرجام از هنوز و بودم هنگ كال  

 بلند كه شنيدم اتاق توي از رو صداش بود، شده داغ شرم از صورتم! داد انجام باراد كه

 :گفت

 .بريم خوايميم شو؛ آماده آنديا-

 هربار كنم فكر بهش اگر ميدونم چون نكنم فكر بهش ديگه اصال كه گرفتم تصميم

 .نبود درست اصال   كارش اين دركل ولي كنم،مي شرم و خجالت احساس
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 سفيدم مانتو با تنگی مشكي شلوار. رفتم اتاقم طرف به و شدم بلند جام از سريع

 با هم رو مشكيم هاي بوت نيم و كشيدم االب كمي هم رو مانتوم هاي آستين و پوشیدم

 رو هاشكفش داشت و بود شده آماده باراد بيرون رفتم وقتي. پوشيدم مشكي شال

 پوشيدمي

 .بريم-

 تنگ لي شلوار كردم؛ نگاه رو باراد تيپ يواشكي خيلي. شدیم آسانسور سوار هم همراه

 زده باال آرنج تا هم رو هاش آستين كه مشكي اسپرت پيراهن با بود پوشيده طوسي

 جور يه و مردونه باراد پرستيژ و حاالت كل در ولي بود داده حالت ژل با موهاشم بود،

 .بود خاصي

 و پاركينگ وارد هم اون از بعد و شديم پياده هردو رسيد پایین آسانسور اينكه بعداز

 .شديم ماشين سوار

 :گفت كرد خارج پاركينگ از رو ماشين باراد اينكه بعداز

 .برم تند خواممي كه ببند رو كمربندت لطفا-

 ساعت نيم از بعد. روند سرعت با و فشرد گاز پدال روي رو پاش بستم كه رو كمربند

 شديم خارج اون از هردو كرد پارك رو ماشين اينكه از بعد و داشت نگه پاساژي جلوي

 .شديم شيكي خيلي و بزرگ پاساژ وارد و

 :گفت باراد زديممي قدم ژپاسا توي داشتيم كه همينطوري

 .كنممي انتخاب من بعد كن انتخاب رو لباست تو اول-

 .ميگم گرفت رو چشمم كه لباسي هر باشه،-
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 .باشه خاص كه بخرم لباسي يك خواستممي

 كه اينجا تا ولي رفتيم بود طبقه آخرين كه طبقه يك از غير به را پاساژ طبقات تمام

 مغازه يك رسيديم باال طبقه به برقي پله با وقتي .بود نگرفته رو چشمم لباسي هيچ

 قشنگ خيلي كه داشت پرنسسي لباس يك ويترينش توي كه گرفت رو چشمم بزرگ

 خيلي شكل كروي هاي سنگ كمر پايين تا تماما لباس باالي بود، دكلته لباسش بود؛

 و ردميك پف كامال هم پايين به كمر از و درخشيدندمي كه داشت كمرنگ صورتي ريز

 رنگ به صورتي همون رنگش كه داشت لطيفي خيلي حرير لباس، دامن آخر اليه

 .ميشد كشيده زمين روي و بود بلند لباس دامن كال   و بود ها سنگ

 يك تن ديگه وقتي ميدرخشه زيبايي از اينجوري مانكن تن لباس اين من خداي واي

 گرفتم نشونه ور  لباس دستم با سريعا   ميشه، نظيربي زيباييش بره دختر

 .قشنگه چقدر ببين كن، نگاه رو لباس اون باراد؛ باراد-

 از ولي ميشي زيبا خيلي بپوشيش تو اگر صددرصد محشره، لباس اين آنديا واي-

 .نميپوشيش بريم، شب فردا قراره كه عروسيی تو رو اين بگم االن همين

 بپوشم؟ كجا رو اين من پس ميگي؟ خودت واسه داري چي-

 كه باش مطمئن ولي پوشيشنمي شب فردا واسه ولي خريمشمي امروز رو اين-

 نيست، مناسب بريم خوايممي كه عروسيی ي واسه اين. پوشيشمي روز يه باالخره

 .كن پرو بريم بيا حاال مختلطه مجلس چون

 فيت شدم، خوشگل چقدر واي. كردم تنم رو لباس سختي به و شدم پرو اتاق داخل

 پرو اتاق از بيرون به و كردم عوض رو لباس ديدم آينه داخل رو خودم كه كمي. بود تنم

 رفتم
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 بود؟ چطور لباس-

 قيمتش؟ اما بود عالي خيلي-

 .باش نداشته قيمتش به كار تو-

 هاي لباس به حين اين در. كرد پرداخت رو لباس پول و رفت فروشنده طرف به باراد

 رو چشمم بود مشكي رنگش و بود پوشيده تقريبا كه لباس يه. كردممي نگاه ديگه

 از قسمتي و بود گردني دور پيراهن داشت، لطيفي و نرم جنس رفتم؛ طرفش به گرفت،

 داشت بلندي دامن لباس درخشيد،مي زيبايي به و بود شده دوزي سنگ پيراهن باالي

 از كه بود چسبون حالت تقريبا   و نداشت پف اصال ولي ميشد كشيده زمين روي كه

. بود مشكي كه داشت لباس خود رنگ به هم كوتاه كُت يك ميشد، گشاد بعد به زانو

 بودم خودم سايز بود زده روش كه سايزي چون اندازمه لباس اين دونستممي

 .اينجا بيا لحظه يه باراد،-

 خب؟-

 قشنگه؟ نظرت به لباس اين-

 هم رو اين. بريم خوايممي كه هست مجلسي اين مناسب هم قشنگه هم آره-

 .بریم كناري مغازه به هم با من لباس برای بعدش كنممي سابشح

 لباس به هردو. رفتيم كناري مغازه به باهم كرد حساب هارولباس باراد اینکه از بعد

 ديدم رو اسپرتي مشكي شلوار و كت اينكه تا كرديممي نگاه بود اونجا كه هايي

 قشنگه؟ لباس اين ببين باراد-

 .كنم پرو بگيرم فروشنده از برم قشنگه، نظرم به اره،-
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 ايستاده جور همين. شد پرو اتاق داخل گرفت فروشنده از رو لباس باراد اينكه از بعد

 زد صدام باراد كه بودم

 .قشنگه ببين بيا آنديا؛-

 شدم پرو اتاق نزديك

 .مياد بهت خيلي اره، واي-

 اومد طرفم به هپسر  يه كه بودم ايستاده باراد منتظر. كنم حسابش برم من پس خب

 كنيد؟ كمكم كردن انتخاب لباس توي ميشه خانم؛ ببخشيد-

 .برم بايد من كنم، كمكتون تونمنمي متاسفم؛ نه-

 و تنهايي االن تو چون هان؟ ميفتي، مصيبتي بد توي نكني كمكم اگر كنم فكر هِه،-

 ...راحت تونممي من و نيست همراخت هم كسي

 بدزديش؟ خوايمي راحت نكنه پرو، یمرتيكه هان؟ چي، راحت-

 .نداره ربطي اصال   شما به همسرم و من زندگي كنار، برو لطفا آقا-

 :گفت بلندي صداي با باراد

 اره؟! همسرته كه-

 رو همديگه هردو زد، صورتش به مشت با محكم خيلي و كرد حمله پسره به ناگهان و

 ...اينكه تا لرزيدممي ترس از منم و زدنمي محكم خيلي

 پسره از رو باراد و شدن موفق هم باالخره و كردن هااون كردن جدا در سعي همه ردمم

 .كردن جدا
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 كه دستمالي و رفتم طرفش به سريعا اومد،مي خون ازش و بود شده زخم باراد ب**ل

 .كردم پاك رو لبش كنار خون و آوردم بيرون رو داشتم جيب داخل

 بود خوني صورتش كال كه هم پسره

 .بريم بردار هارولباس برو زود آنديا. بيشعور يپسره-

 .شديم خارج مغازه از باراد با بعد و برداشتمشون رفتم، ها لباس طرف به

 بودن دورش هم مردم و بود زمين روي هنوز پسره

 كنم؟ ازت خواهشي يه تونممي باراد؛-

 چيه؟ ببينم بگو-

 ميخواد رو آغوشش ليخي دلم كنم، حسش ميخوام ببری؟ مادرم پيش رو من ميشه-

 تموم و كنم حل درونش رو خودم من كه نيست ايمادرانه آغوش هيچ متاسفانه ولي

 ديگه حاال كه جسمش نزديک و برم قبرش سر حداقل بگم، براش رو هامگرفتگي دل

 .برم شده خاك

 هواي دلم امروز چرا دونمنمي كردم، گريه به شروع و نشستم ماشين كنار همونجا

 .كرد رو مادرم

. نيست مشكلي من براي باشه، خواست؟ رو مادرت دلت یدفعه كه شد چطور آخه-

 .بريم تا سوارشو شو بلند ميشه حل مادرت قبر سر رفتن با هاتناراحتي واقعا اگه

 سرعت با و كرد روشن رو ماشين شدیم، ماشين سوار و شدم بلند جام از سخت خيلي

 .كرد حركت به شروع
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 سعي هميشه مادرم مرگ از بعد مدت اين تو بودم، داده يهتك شيشه به رو سرم

 دلم امروز واقعا ولي. بينمشنمي من ولي پيشمه هميشه مادرم كنم فكر كه كردممي

 از هم رو اون كه بود من كس همه مادرم فقط دنيا اين توي خدايا آه بود كرده رو هواش

 .كرد نميشه هم كاريش و دیگه سرنوشت كار ولي گرفتي من

 پياده اينكه از قبل و شم پياده تا گرفتم رو در دستگيره رسيديم، زهرا بهشت به باالخره

 كردم باراد به رو بشم

 .باشم تنها مادرم با خودم خواممي نيا، همراهم لطفا-

 .نيست خوبي چيز اصال رفتن قبرستان به تنهايي و شبه االن كه، نميشه-

 .لطفا باراد-

 .بياي زود كن سعي فقط نداره؛ اشكال باشه-

 .نشستم زمين روي همونجا رفتم؛ مادرم قبر سمت به و شدم پياده ماشين از

 خاکه؟ خروار همه اين زير من مادر يعني كردممي نگاه مادرم قبر به فقط كال اولش

 خاکه؟ آغوش در حاال گرفتمي آغوش در رو من روزي كه مادري يعني

  كردن گريه به کردم شروع بلند صداي با

 .باشم تنها دنيا اين توي كه نبود من حق اين خدايا؛-

 و غريبه كه كسي خونه توي مجبوره كه كسه بي و تنها اينقدر دخترت مامان ميبيني

 .كاشكي كردي،نمي تركم كاشكي كنه، زندگي نامحرمه

 شنيدم رو باراد صداي كه ميكردم گريه داشتم هنوز

 .لطفا   ،سرده هم هوا بريم؛ بيا. ديگه بسه آنديا-
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 شدم ماشين سوار باراد همراه و شدم بلند جام از سختي با

 .اينجا آرمتنمي هيچوقت ديگه-

 چرا؟ آخه-

 بنداز، هاتچشم به نگاه يه. كرديمي نابود رو خودت زاري و گريه با داشتي تو چون-

 .كردن پف چطور ببين

 .داشتم نياز دلم كردن آروم واسه ها گريه اين به امروز من ولي واقعا   ببخشيد-

 تا شهر از خارج كه رستوران يه بريم خوايممي بخواب كمي بگير هم االن حاال باشه،-

 .شه عوض هردومون هواي و حال كمي

 خوابممي من پس باشه،-

 ده بعداز باالخره. شم غفلت دنياي غرق و بخوابم كمي تا دادم تكيه شيشه به رو سرم

 .رفتم بخواب من و شد گرم هامچشم دقيقه

 .رسيديم شو، بيدار آنديا؛-

 .شد ساعتي يک كنم فكر خوابيدم، من چقدر رسيديم، واي

 من واي. شديم قشنگي خيلي سنتي رستوران وارد و شديم پياده ماشين از باراد با

 .بودن اونجا ميز جاي كه هايي تخت مخصوصا   دارم دوست جاهارو اينجور خيلي

 كفش همينطور هم باراد نشستم اونجا هاي تخت از يكي روي و درآوردم رو هام كفش

 .نشست من رويروبه و درآورد رو هاش

 :گفت رسيد ما به وقتي اومدمي ما طرف به داشت دور از مرد يك
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 نيومديد اينجا كامران و كيارش آقا با كه بود وقت خيلي هاطرف اين از خان باراد بَه بَه-

 .گرفته رو راغتس و اومده اينجا چندباري كامران خود ولي

 بود شلوغ خيلي سرم وقته چند اين واقعا   ببخشيد گل؛ خان سامان سالم اول-

 كه وقته خيلي كامرانم و شلوغه خيلي سرش ميدوني خودت كه كيارشم. بيام نتونستم

 .ندارم خبري ازش

 عوض هوامون و حال هم ببينم تورو هم بيام گفتم كرد اينجارو هواي دلم امشب منم

 .شه

 زد باراد به چشمكي بود سامان اسمش كه مرده اون

 گرفتي؟ زن خبربي نكنه باراد؟ باشن كي خانوم-

 .هستيم نامزد آنديا و من فعال زوده، هنوز كه گرفتن زن واسه بابا؛ نه-

 .جان باراد باشه مبارک-

 .داري لطف-

 !دشم؟نامز  كجا من! زد باراد كه بود حرفي چه اين بود، شده گشاد تعجب از هامچشم

 بيارم؟ خوريمي چي باراد-

 .مخلفات تمام با بيار، ديزي دوتا-

 .بيارن ها بچه ميگم االن چشم،-

 .ممنونم-

 باراد به كردم رو من رفت سامان اينكه از بعد
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 زدي؟ كه بود حرفي چه اين ببينم؛-

 آره؟ همخونمي؟ که گفتم؟مي باید چي نظرت به-

 .بگه تونستنمي اين از غير هب اي ديگه چيز چون گفتمي راست باراد

 داشت روييمروبه تخت روي پسره يه شدم خودم روي نگاهي متوجه كه بودم نشسته

 .كردم اخمي منم كرد،مي نگاه رو من

 ميكني؟ اخم اينجوري داري چي به ببينم؛-

 .هيچي-

 شد پسره نگاه متوجه و كرد نگاه رو سرش پشت سريع باراد

 .بشين من جاي بيا-

 پسره نگاه زير اونطوري چون شد خوب خيلي اينجوري كردم، عوض باراد اب رو جام

 .خوردمي بهم داشت حالم

 :گفت باراد يكدفعه

 كني؟مي كارچي اينجا تو كامران؛ واي-

 لبخندي من به خانوم اون اول نگاه در و بود كنارش هم خوشگلي خانوم و بود مرد يك

 .زدم لبخند بهش متقابال   منم زد،

 خاموشه؟ گوشيت ميگه زنممي زنگ بهت وقته چند االن من ميدوني نكامرا-

 .بدم خبر بهت كه بودم كرده گم شمارتم و كردم عوض رو كارتم سيم باراد؛ ببخشيد-

 شدند صحبت گرم و گرفتن اغوش در رو همديگر هردو
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 .خوشبختم آشناييت از كامرانم همسر و هستش دلسا من اسم عزيزم؛ سالم-

 .خوشبختم آشناييت از منم دياست،آن منم اسم-

 ازدواج كه بود ماه سه تازه و بود بزرگتر ازم سال يک و بود خوبي دختر خيلي دلسا

 باهم داشتند هنوز كامران و باراد بوديم، نشسته تخت روي هم كنار دلسا با. بود كرده

 ديزي به هم ديگه ديزي تا دو كه بود گفته سامان به باراد هنگام اين در زدنمي حرف

 .كنه اضافه ها

 كم حرف از كامران و باراد كرديم خوردن به شروع ما ي همه و آوردن رو ها ديزي باالخره

 و دوستن باهم دبستان چهارم كالس از ميزدن، حرف باهم یكسره و آوردننمي

 ولي ميشدن محسوب هم برادر جورايي يه سربازي، حتي و بودن باهم هم دانشگاه

 .كنه پيداش بتونه كه نداشت باراد از هم آدرسي و بود كرده گم رو رادبا شماره كامران

 خبر ماهي سه دو هم از و بود خاموش ميزد زنگ كامران شماره به هرچقدر كه بارادم

 .نداشتند

 و باراد پاتوق ها قديم اينجا اينكه مثل ديدن اينجا روهمديگه اتفاقي هم امروز

 مونده باقي غذاهاي تمام و اومد نفر يه خورديم روها ديزي اينكه بعداز. بوده دوستاش

 .داد رو چاي سفارش هم باراد برد، هارو ظرف با

 نامزدته؟ خانوم اين راستي باراد-

 شد مشهود صورتش توي كالفگي لحظه يه باراد

- ِ  گفتن ها خانواده هستيم، آشنايي حال در نيستيم رسمي اونجوري نامزد نه،... چيزه ا

 .نه يا خوريممي بهم ببينيم تا بيايم بيرون بريم باهم وقتي چند

 .كاشكي داشتم، خانواده منم كاشكي شد، جمع هامچشم توي اشك
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 خبر؟ چه ديگه خب آهان،-

 گفتن گذشته خاطرات از كامران با كرد شروع دوباره و كشيد عميقي نفس باراد

 .بود تو مثل هامچشم من كاشكي داري، زيبايي هايچشم چقدر جان آنديا-

 .نازن خيلي كه هم تو هايچشم عزيزم؛ مرسي-

 .دارم دوست تورو هايچشم من ولي-

  خنديدم

 .بود هام چشم زيبايي به هم زندگيم كاشكي هعی،-

 چطوره؟ زندگيت مگه زني؛مي كه حرفيه چه اين واي-

 صميمي دلسا با زياد من هنوز چون بگم واسش رو زندگيم داستان خواستمنمي

 .نبودم

 االن دستشويي، برم من. نداشتم خاصي منظور گفتم، همينطوري جان؛ دلسا يچيه-

 .گردمبرمي

 .برو عزيزم، باشه-

 كجاست؟ دستشويي ميدوني باراد؛-

 كه چون خيابون يك به ميرسي ميشي خارج اونطرفي در از جلوتر رفتي كه كمي اره،-

 خارج كه در زا باشه حواست. ساختمانه پشت و نيست دستشويي رستوران داخل

 .ميبيني هارو دستشويي شدي

 كمي. ترسناكيه جاي چه واي شدم، خارج رستوران از در همون از و كردم تشكر باراد از

 .بود خاموش هاش چراغ متاسفانه ولي ديدم رو دستشويي ساختمان رفتم جلوتر كه
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 ولي بزنم جيغ بود نزديک ديدم كه چيزي بخاطر شدم كه دستشويي ساختمان وارد

 نكشم جيغ كه گرفتم رو دهنم محكم

 گرفتم تهوع حالت و بودن شده اشک از خيس هامچشم و لرزيدمي داشت هامدست

 .كنم حركت تونستمنمي حتي كه شدم ُشكه اينقدر اصال

 و سر كه طوري ميزد، بود افتاده زمين روي كه رو زني داشت محكم خيلي مرد يك

 ترسيدممي واقعا ولي كنم كمك زن به استمخومي. بود شده خونين كامال زن صورت

 دختر من آخه كردممي گريه داشتم هنوز رفتم، رستوران طرف به يواش و سريع خيلي

 .گرفتمی گريم شكنجه يا خشونت كمترين ديدن با و بودم حساسي

 ميشد؟ شكنجه اينجوري بودكه كرده كارچي زنه مگه واقعا

 بودن نشسته ها بچه كه تختي به بود، هشد پوشيده خون از تقريبا دستشويي كف

 شدم نزديک

 شدي؟ شكلي اين چرا آنديا من، خداي واي-

 .كنم صحبت بهش راجع تونمنمي واقعا كه ديدم دستشويي توي چيزي يه-

 .بفهميم كن تعريف درست آنديا؟ ميگي چي-

 .كن كمكش كنممي خواهش ازت باراد-

 ؟شده چي ببينم برم من زني،نمي حرف توكه-

 .كردي يخ اومده، پایین فشارت بخور رو شيرين چاي اين عزيزم؛ بيا-

 .شد بهتر حالم كمي چاي داغي و شريني از خوردم كمي و گرفتم دلسا از رو چايي

 !كتکه و كردن شكنجه جاي دستشويي كف مگه اصال من خداي
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 نشست اومد داغون اعصابي با باراد ساعت ربع بعداز باالخره

 چيشد؟-

 با رفته زنه هم حاال گذاشتن ازدواج قرار پسره اين با قبال زنه اين اينكه مثل هيچي؛-

 با بايد نكردي ازدواج من با كه حاال گفته هم پسره اين و كرده ازدواج ديگه يكي

 خواهر از ماجرارو اين منم برد، رو پسره و اومد پليس هم االن همين. بميري شكنجه

 آورده، گيرش دستشويي توي تا كردهمي تعقيب رو زنه اين هم پسره شنيدم؛ زنه اون

 واسه كشمتمي و ميارم گيرت جايي يه زجر با كه بوده داده هشدار زنه به هم قبال  

 شد، حراب اعصابم زنه خون پراز و زخمي قيافه بخاطر اه،. ميدونسته خواهره همين

 .كرده ازدواج رفته اين كه چه تو به اخه ديوانه پسره

 طرف به عالقه داشتن بدون كسي كه زوره مگه! شنوممي چيزايي چه خدايا واي

 .كنم بيرون ذهنم از رو صحنه اين كال   كردم ،سعي!كنه ازدواج باهاش مقابلش

 خوندي؟ چي دانشگاه كن، ولش هارواین حاال-

 .دارم معماري مهندسي ديپلم فوق-

 .عالي چه-

 شما شمال، بریم ديگه ي هفته يچهارتاي كه گرفتيم تصميم باهم كامران و من خانما-

 موافقين؟

 .شمالم عاشق من اره، واي-

 .قشنگيه خيلي جاي شمال ندارم، حرفي منم-

 .افتيممي راه زود صبح ديگه هفته بخواد خدا اگه پس، خب-
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 شديم ماشين سوار كرديم خداحافظي كامران و دلسا از اينكه بعداز

 .گذشت خوش خيلي امروز-

 .بگيريم فاكتور رو دستشويي رفتم من كه قسمتي اون گرا البته واقعا اره-

 .نري خلوت خيلي جاهاي بعد به حاال از كن سعي ديگه-

 .باشه-

 و گذاشت رو بند هوروش از عشق بي ليلي اهنگ و برد ضبط سمت به رو دستش باراد

 ميكرد همراهي باهاش خودشم

 تنهام هم امشب باز"

 اشکام و افتادم ها خاطره اون یادِ 

 دستام توو خالیه اون جایِ  نمیشه ندب

 تنهام خودم با من شهر دیوارا این پشتِ 

 دستشه توو کی دستِ  من جایِ  به امشب

 باز که میگم خودم با بار صد دفعه هر من

 بیان روزا اون هم باز تکرار بشه شاید

 چشمام نشن اشکی

 تنهام کجایی عشق بی لیلیِ 

 هام نفس وصله جونت به آخه

 تنهام و مریض که یعنی تو بی دنیایِ 
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 تاب بی تابِ  بی ام دیوونه امشب

 مهتاب نمونده آسمونم توو

 پا از افتادی شدی گُم غصه کجایِ 

 خالیت جایِ  با گلم شب هر میکنم سر

 قالی گاُلی پات جای به زدن ه*س*بو ببین

 کنارم بازم بیای پر بگیری میخوام

ِ  از  دارم رو کی تو جز مگه دنیا دار

 تنهام کجایی عشق بی لیلیِ 

 هام نفس وصله جونت به آخه

 تنهام و مریض که یعنی تو بی دنیایِ 

 تاب بی تابِ  بی ام دیوونه امشب

 مهتاب نمونده آسمونم توو

 پا از افتادی شدی گُم غصه کجایِ 

 تنهام کجایی عشق بی لیلیِ 

 

 كه هم وقتي بودم، خسته خيلي چون بخوابم كه رفتم سریع رسيديم خونه به وقتي

 .برد خوابم زود خيلي خوابيدم تخت يرو
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 پايين به دستشويي به رفتن از بعد و شدم بيدار خواب از دوازده ساعت بعد، روز صبح

 .نبود خونه باراد رفتم،

 باشه ناهار خوردمي بهش بيشتر كه صبحانه واسه و رفتم آشپزخانه طرف به اول

 .خوردم كيك با نسكافه

. هست سرد ساندويچ ناهار واسه. ندارم حوصله اقعا  و چون كنمنمي درست ناهار امروز

 .بگيرم آرامش كمي تا برم گرم آب حمام به كه گرفتم تصميم

 باراد ديگه كنم فكر بود دو ساعت. اومدم بيرون حمام از ساعت يك بعداز باالخره

 كنم خشك رو موهام اينكه بدون و پوشيدم رو هاملباس سريع خيلي باشه، اومده

 مبل روي باراد پايين رسيدم وقتي. رفتم اتاقم از بيرون به و انداختم رمس روي شالي

 .باشه خسته خيلي كنم فكر بود، بسته رو هاشچشم و بود نشسته

 .نباشي خسته سالم؛-

 :گفت بود مشخص صداش توي كه خستگيی با و كرد باز رو هاشچشم

 بودي؟ حمام ممنون، خيلي سالم؛-

 .اومدم حمام از تازه آره،-

 .باشه عافيت-

 خوردي؟ مرسي،ناهارتو-

 .بياي تو تا كردم صبر نه،-

 :گفت باراد خورديم سكوت در رو ناهار ازاينكه بعد

 .نباشم آلود خواب عروسي ميريم كه شب تا بخوابم كمي ميرم من-
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 .برو باشه،-

 .رفتم اتاقم به منم رفت باراد اينكه از بعد

 خيلي كردم، باز بودم نديده رو هاشعكس دميش وقتي چند كه رو خانوادگيمون آلبوم

 هم وقت هيچ و نزدن حرفي هاشون خانواده از وقت هيچ بابام نه و مامانم نه عجيبه

 كجان مادربزرگم و پدربزرگ كه پرسيدممي ازشون هروقت منم نداشتن، ازشون عكسي

 عمو و عمه خاله،! ندارم مادربزرگ و پدربزرگ من واقعا يعني گفتننمي هيچي اونا

 !چي؟

 كه يادمه فقط مبهم، خيلي اونم بود داييم مياد يادم مادريم خانواده از كه چيزي تنها

 :گفتمي خودش با و كردمي ياد خانوادش از گريه با ايدفعه چند مادرم

 .بودم دخترشون كه من نبودن؟ موافق ازدواجم با كردن؟چرا طرد رو من چرا-

 اين شدم بزرگ كه هم وقتي و كنم كنجكاوي كه نبود قدري به سنم زمان اون واقعا   من

 كه دونستممي كاش اي ولي ميگفت بهم چيزي كسي نه و بودن مهم واسم نه چيزها

 نه؟ يا دارم كاري كسو يا فاميل هيچ دنيا اين تو آيا

 .داشتم برادري يا خواهر حداقل كاشكي

 اول بشم؛ آماده وسيعر  به رفتن واسه كم كم ديگه بهتره انداختم نگاهي ساعت به

 اين بودن دار حجم و بلند خيلي من موهاي چون كردم شانه و كردم خشك رو موهام

 يك با و كشيدم اتو اونارو موهام كشيدن سشوار از بعد كشيد، طول ساعتي يك كار

 به رو موهام اون از بعد و نشن خراب بپوشم رو لباسم كه وقتي تا بستمشون كليپس

 .مميبند اسبي دم صورت
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 لباسم با تا نشوندم صورتم روي تاريك آرايشي بعد و زدم پودر كرم كمي رو صورتم

 چشمام اينجوري بستم، محكم رو موهام و پوشيدم هم رو لباسم اخر در و بشه ِست

 بودن مشكي و سانت هفت پاشنه كه هم رو هام كفش. ميشدن معلوم تر كشيده

 كه مونده فقط! شدم خوشگل خيلي واوو كردم، سر هم رو مشكيم حرير شال پوشيدم

 ديدم رو باراد رفتم پایین به و كردم باز رو اتاقم در زدم هم عطر اينكه از بعد بزنم، عطر

 اينهمه چطوري مردها كه تعجم در واقعا من نشسته، مبل روي و آمادست كامال   كه

 !ميشن آماده زود

 !شدي آماده زود چقدر تو واي،-

 .ميكشه طول خيلي عروسي براي مخصوصا   شدنشون ادهآم هميشه خانوما معموال-

 .شدست اثبات كامال   اينكه آره،-

 تاالر به ربع سه بعداز حدودا   شديم ماشين سوار و شديم خارج ساختمان از باراد با

 .رسيدمي گوش به تاالر داخل از بلندي خيلي آهنگ صداي رسيديم؛

 شديم رد بود تاالر ورودي جلوي كه مزيقر  فرش روي از و شديم پياده ازماشين باراد با

 .شديم تاالر داخل و

 پذيرايي خودشون از و بودند نشسته ميز پشت هاشون بعضي که دیدممی رو افرادی

 مختلط صورت به هم مجلس بودند، رقصيدن حال در هم هاشون بعضي و كردندمي

 .بود

 .نيار در سرت از رو شالت اينجا-

 .بيارم رد خواستمنمي خودمم باشه،-

 .گردمبرمي و دوستام پيش ميرم دقيقه چند من-
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 .بره دوستاش پيش ميخواد باراد اونوقت غريبم اينجا من كه، واقعا  

 بعدش و گذاشتم صندلي پشت و درآوردم رو مانتوم اول رفتم، ميزها از يكي طرف به

 .نشستم هم

 وا. رفت باراد طرف به دختره اومد،مي آشنا قيافش نظرم به كه ديدم رو دختري دور از

 داره؟ باراد به كارچي اين

 كارچي اينجا اين من، خداي واي فهميدم كردم دقت دختره صورت به كه بيشتر كمي

 .نبود مشخص درست صورتش بود كرده آرايش كه بس از مهديسه، اينكه! ميكنه؟

 رو دستش مهديس. شده تموم مهديس قضيه كردممي فكر شدم، ناراحت خيلي

 قيافش هم باراد گفتمي باراد گوش در چيزي داشت و بود گذاشته باراد نهسرشو

 .رسيدمي نظر به كالفه

 شدمي پخش كه اي عاشقانه آهنگ با و اومدن تاالر وسط مهديس اين و باراد يكدفعه

 مهديس با اجبار به كه بود مشخص باراد قيافه از كامال   ولي كردن رقصيدن به شروع

 سخت واقعا ميدادم، فشار محكم و كردم مشت رو دستم حرص شدت از. رقصهمي

 بودم ناراحت واقعا باراد از ببينم، رقص هنگام در اونم مهديس كنار رو باراد كه بود

 .كرده ولم االن ولي اينجا مياره همراهش عنوان به رو من كه بود گفته من به اون چون

 كه كردممي رو سعيم تمام نم ولي ميكنه نگاه رو من داره باراد كه كردممي حس

 نكنم نگاهش

 رفت هوا به سوت و جيغ صداي يكدفعه

 اومد،مي بانمک نظر به و بود زيبا خيلي عروس بودن، شده تاالر وارد داماد و عروس

 .كردمي نگاهش عشق با هم داماد
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 صميمانه خيلي باراد رفتن؛ طرفشون به داماد و عروس ورود بخاطر هم مهديس و باراد

 .كرد گفتن تبريك به شروع و گرفت آغوش در رو اددام

 خيلي اومدنشون از ولي نرفتم جلو شناختمنمی رو داماد نه و عروس نه چون من

 .شدن مهديس و باراد جدايي باعث چون شدم خوشحال

 و رفتن تاالر وسط داماد و عروس اومد؛ آهنگ صداي دوباره دقيقه ده حدود بعداز

 داماد و عروس دور اي دايره صورت به هم زوج ندتاچ كردن، رقصيدن به شروع

 به رو دستش شلواري و كت پسر يک ديدم كه بود ها رقص به حواسم. رقصيدنمي

 كرد دراز طرفم

 برقصيد؟ دور يه حقير من با ميشه بانو؛-

 .زد هم چشمكي و شد خم كمي تعظيم صورت به بعدهم

 شنيدم رو باراد صداي كه نه بگم خواستم

 .منه پارتنر آنديا چون ديگه پارتنر يه دنبال برو لطفا   جان پارسا-

 با داشت كه بود پيش ساعت نيم همين ميگه؟ خودش واسه داره چي اين خدا اي

 پارسا اسمش كه پسره به رو دربيارم رو باراد حرص اينكه خاطر به رقصيد،مي مهديس

  کردم بود

 ...يشونا پارتنر اصال   من كنم،مي قبول رو درخواستتون-

 كردم اشاره باراد به

 .نيستم-

 .كرد نگاهم نشسته خون به هايچشم و تعجب با باراد
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 رقص به شروع ها رقصنده ديگر كنار در پارسا همراه و شدم بلند جام از ناز با منم

 خانمانه خيلي و باشم نداشته پارسا با تماسي هيچ عنوان هيچ به كردممي سعي كردم؛

 اينكه بابت پارسا شد تموم آهنگ اينكه بعداز. رقصيدممي پارسا رويروبه فقط

 يك كه رفتممي ميز طرف به داشتم منم رفت، و كرد تشكر ازم قبول رو درخواستش

 كشيد پشت از رو دستم نفر

 ِ  !بارادِ  كه اين ا

 گرفتي؟ رو دستم چرا كن، ولم-

 .برقصي دور يه بايد منم با ميرقصي همه با كه حاال-

 آدمي همچين اصال من رقصم؟مي همه با من گفته كي زني؟مي يالك حرف چرا-

 رو درخواستشون كردن رقص درخواست ازم محترمانه پارسا آقاي چون فقط نيستم،

 .كردم قبول

 .اينجايي من همراهي براي فقط كه رفته يادت اينكه مثل هِه،-

 تنها غريبه مهه اين بين رو من اول ازهمون رفته يادت تو ولي نرفته يادم نخيرم؛-

 بودم، همراهت من كه اومده يادت االن حاال. رقصيدي دختره اون با رفتي و گذاشتي

 آره؟

 موقع حتي نيومد، كنارم عروسي آخر تا نشستم، سرجام منم و كرد ول رو دستم باراد

 .خيلي شدم، دلخور كارش اين از خيلي شام،

 :گفت جدي خيلي و اومد طرفم به باراد كه شد دوازده ساعت

 .شده دیر بريم، شو؛ديگه آماده-
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 اينكه از بعد. شديم خارج تاالر از همراهش و كردم تنم رو مانتوم حرفي هيچ بدون منم

 داد بدي صداي كه بستم محكم رو در و شدم ماشين سوار منم شد سوار باراد

 .ميبنديش اينجوري نيست كه طويله در تر؛ يواش هي-

 .لستطوي در من نظر از اتفاقا چرا-

 .شدي بزرگ طويله تو شايد اره تو نظر از-

 .شخصيتيبي خيلي بفهم، رو دهنت حرف-

 :گفت بلند باصداي باراد

 كه بودم فرهنگبي و شخصيتبي من اگه زني؟مي مفت حرف چرا شخصيتم؟بي من-

 .كردممي ولت خيابونا تو

 .ميذاري منت سرم كه ميشه روز يه باالخره كه گفتم گفتم،-

 اثر در بدي خيلي صداي كه گذاشت ترمز پدال روي پا محكم خيلي باراد حرفم اين با

 اينكه بخاطر ولي شدم پرت جلو به تقريبا اومد، وجود به الستيكا شدن كشيده

 .نيوفتاد واسم اتفاقي داشتم كمربند

 :گفت عصباني شدت به و بلند خيلي صداي با باراد

 به. نداري لياقت كرد؛ محبت اينا از بيشتر دنباي تو به زني؛مي حرف زیادی داري ديگه

 هان؟ باشن، منت كه خوردمي من هايحرف كجاي

 گريه دارم من ديد كه هم باراد كردن، گريه به کردم شروع و انداختم پایین رو سرم

 .كشيد موهاش داخل دستي عصباني و كالفه خيلي كنممي

 .شكست رو دلم واقعا   بزنه، داد من سر اينجوري نداشتم توقع
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 اين کردم،نمي گريه هرچيزي سر و نبودم حساسي و لوس دختر من كاشكي خدا، اي

 .ضعيفم اينقدر من كه بده خيلي

 .باشم آروم كه كردم سعي و دادم تكيه شيشه به رو سرم

 خونه به سكوت در ساعت نيم از بعد باالخره و درآورد حركت به رو ماشين آروم

 سريع خيلي باراد ولي رفتيم آسانسور طرف به و شديم هپياد ماشين از هردو رسيديم،

 !كرد؟ رو كار اين چرا اين وا رفت، باال ها پله از و كرد كج رو راهش

 چون رسيدم، دقيقه يک بعداز و شدم سوارش رسيد همكف طبقه به آسانسور وقتي

 منم و كرد باز رو در باراد لحظه چند از بعد بزنم در شدم مجبور نبود همراهم كارتم

 .رفتم اتاقم طرف به مستقيم و شدم خونه وارد بهش كردن نگاه بدون

 آرايش پاكن شير با و كردم عوض رو هاملباس سريع خيلي شدم اتاق داخل وقتي

 .خوابيدم تخت روي ها چراغ كردن خاموش از بعد و كردم پاک هم رو صورتم

 ناراحته؟ نمكمي زندگي خونش تو من اينكه از واقعا باراد يعني خدايا

 .رفتم خواب به كم كم كه كردم فكر اينقدر

 نه نديديم؛ رو باراد اصال   روز چند اين تو من و بود گذشته عروسي روز از روز چند

 .شام و ناهار موقع حتي خونه تو نه و توشركت

 از واقعا   اونروز خب ولي بود شده تنگ براش دلم خيلي باشم روراست باخودم بخوام

 يک بهم و شدم تاييد كه گفت بهم منشي خانم هم شركت توي شدم، دلخور دستش

 .شدم شركت استخدامي كارمند و كردم پرش كه داد فرم

 كه صبح فردا براي كه داد پيام بهم باراد چون كنممي جمع رو چمدونم دارم هم االن

 .ريممي مسافرت به داريم كه خوشحالم خيلي راستش باشم، آماده شمال ميريم
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 زدم صورتم به آبي و رفتم دستشويي به اينكه از بعد و شدم بيدار خواب از ودز  صبح

 بعداز آه،. خوردمي صبحانه داشت و بود نشسته آشپزخانه تو باراد. رفتم پايين به

 واسم اصال   روز چند اين يعني كه گرفتم طوري رو قيافم ولي ديدمش باالخره روز چند

 نبوده مهم

 .بخور صبحونه بيا سالم،-

 .ميام االن-

 .ميرسه نظر به خونسرد خيلي اونم عجيبه، خيلي

 روي نوتال كمي و نشستم ميز پشت برداشتم، يخچال از شير ليوان يک اينكه از بعد

 خيره و بود كرده تموم رو صبحانش هم باراد كردم خوردن به شروع و ماليدم تست نون

 كردمي نگاه رو من

 ميكني؟ نگاهم اينجوري چرا-

 مشكليه؟ خواد؛مي دلم-

 .نيستم راحت آره،-

 .باشي راحت كن سعي-

 دونستي؟مي لجبازي؛ خيلي-

 .ميكني اشتباه نيستم، لجباز نه،-

 .ندارم باتو كاري من اصال  -

 بود سخت واقعا   چون. رفتم اتاقم طرف به كردم تموم رو صبحانم اينكه از بعد سريع

 .کردن تحمل باراد هاي نگاه زير
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 پله از سختي به و گرفتم رو چمدون دسته و پوشيدم لباسامم بود، ادهآم كه چمدونم

 در از و گرفت رو چمدون دسته كنه نگاه رو من اينكه بدون هم باراد رفتم، پايين ها

 .شدم خارج سرش پشت منم شد، خارج خونه

 بعد و گذاشت عقب صندوق داخل رو هاچمدون باراد رسيديم پايين به بعدازاينكه

 .كرديم حركت به شروع و كرد روشن رو ماشين

 .خورد زنگ باراد تلفن كه رفتيممي جاده طرف به داشتيم

 هميشگي رستوران همون تو ما قرار پس باشه. ايم جاده تو االن ما آره، آره سالم، الو؛-

 .خداحافظ هست، حواسم باشه باشه. چالوس ي جاده وسطاي

 تصميم همين واسه هم روي افتادمي داشت تقريبا   هامچشم و اومدمي خوابم خيلي

 .ببره خوابم تا دادم تكيه ماشين شيشه به رو سرم بخوابم، كه گرفتم

 .ببر لذت قشنگ جاده اين از و باش بيدار نخواب،-

 .تونمنمي ولي بيدارباشم خوادمي دلم-

 .ميپره سرت از خواب كال   ميكنم يكاري االن من بذار-

 كرد زياد رو اشصد آخر تا و كرد روشن رو ضبط

 :گفتم داد با

 .رفت سرم كن، كم رو صداش باراد؛-

 .بشم شاد يخورده خواممي دارم، دوست نخير؛-

 .بشه شاد خوادمي سحر كله كه؛ واقعا-

 داشت نگه رو ماشين باراد نيم و ساعت دو از بعد باالخره
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 باید باران و ومدلساخان و كامران ديگه االن گرسنمه، بخوريم؛ چيزي يه بريم شو پياده-

 .باشن رسيده

 !كيه؟ ديگه باران! باران-

 .ميفهمي شو، پياده-

 ديديم، دلسارو و كامران دور از رفتيم؛ رستوران طرف به و شديم پياده ماشين از باراد با

 .رفتيم ميز طرف به

 :گفت باخوشحالي دلسا

 .كردين ردي چقدر باراد؛ آقا سالم بود، شده تنگ واست دلم انديا؛ سالم واي،-

 .عزيزم واست بود شده تنگ دلم منم سالم؛-

 .شد دير همين واسه بود ترافيك جاده تو يكم ببخشد، واقعا   سالم؛-

 .مهمه رسيديد سالمتي به كه همين نداره، اشكال-

 ده حدود از بعد نشستيم سرميز گفتيم بخير صبح سالم هم كامران با اينكه از بعد

 :گفت كامران دقيقه

 اومدن؟ خانوم ارانب باراد،-

 شده چهارتا تعجب از هامچشم كردم، نگاه رو سرم پشت و چرخوندم رو سرم سريع

 ...كه همونه دختر اين واي بود،

 ،پيداكردم تخت زير كه عكسي همون ديدم؛ عكس تو اونروز من که همونیه دختر این

 نميشه باورم
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 ميشناسي كه رو كامران انج باران. بشين بيا عزيزم، اومدي خوش جان؛ باران سالم-

 من همكار و دوست آنديا و هستن كامران همسر خانوم دلسا و صميميم دوست

 .هستن

 ...گفتي من به اونروز كه تو باراد ميگي چرت چرا-

  پريد كامران حرف تو سريع باراد

 .زنيممي حرف مفصل باهم بعدا   تو و من جان كامران-

 .كرد نگاه رو ديگه رفط يه و كشيد توهم رو اخماش كامران

 .چيه به چي فهميدمنمي و بودم گيج كال   كه من

 .گفتمي چيزي يه خودش و من درمورد هركسي به باراد

 .كرده شك اونم فكركنم بود، رفته هم تو هم دلسا قيافه

 .باراد خواهر هستم، باران منم خوشبختم؛ آشناییتون از-

 دختر اين كردممي فكر چون شدم ناراحت رچقد اونروز من! بود باراد خواهر باران واي

 .هست دخترش دوست يا باراد نامزد

 ازش من اول ديدار همين تو و رسيدمي نظر به خوشرويي و مهربون دختر خيلي باران

 .بود اومده خوشم خيلي

 بدم؟ سفارش برم خوريدمي چي شماها حاال خب،-

 .خورممي اسپانيايي مرغ تخم من... اومم-

 .خوريممي شكالتي كيك با پرتقال آب فقط هم ادلس و من-
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 .تلخ قهوه فنجون يک فقط منم-

 خواي؟نمي اي چيزديگه! قهوه فقط چرا-

 .قهوه همون فقط نه،-

 بده سفارش رو بوديم گفته كه چيزايي تا رفت و شد بلند ميز سر از باراد

 اسمت؟ بود آنيدا-

 .آنديا گلم، نه-

 .مياد خوشش ازت باراد كه ميرسه نظر به آهان،-

 كني؟مي فكري چنين چرا_من

 خواهرش به و برهنمی شمال به همراهش رو همكارش و دوست هيچوقت باراد چون-

 نميكنه معرفي

 .مياد خوشش من از كه نيست اين معني به اين كرده اينكارو اينبار شايد خب-

 .شايد-

 فكري؟ تو چرا دلسا،-

 متنفرم دروغ از چون_دلسا

 يندازي؟م تيكه داري-

 بندازم؟ تيكه بايد چي براي من نه،-

 .نيستم زدن كلك و دروغ اهل اصال من كه بدون رو اين ميندازي تيكه داري اگه-

 زاري؟مي من دهن تو حرف چرا ميگي؟ دروغ تو گفتم من مگه-
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 :گفت عصبي كامران

 .كنيدمي كل كل باهم اينقدر چرا ديگه كنيد؛ بس اَه-

 ميرسه سفارشات ديگه دقيقه ده تا گفت و رسيد باراد لحظه همون

 دارند؟ باهم مشكلي دلسا و آنديا مگه ميزني؟ كه حرفيه چه اين كامران-

 .مياد بدم دروغ از من آره،-

 چيه؟ دروغ اين قضيه-

 .چهارتا ما بين چيزيه يه جان باران هيچي-

 .آهان-

 .ندياآ نه گفتم دروغ كه منم اين شده گفته هم دروغي اگر خانوم دلسا-

 .ايشونه سر زير چيز همه دونستمنمي من كردم ناراحتت اگه ببخش آنديا-

  كرد اشاره باراد به و

 .مياد پيش عزيزم، نداره اشكال-

 .بگم دروغ كه نيستم مريض وگرنه گفتم دليل با گفتم چيزي من اگرـهم-

 كرديم خوردن به شروع ما و رسيدن سفارشات باالخره

 .بگذره خوش بذار لطفا باش،ن دلخور هم تو کامران-

 .كنممي رو خودم سعي-

 هزينه تا رفت باراد و شديم بلند ميز پشت از خورديم رو صبحانمون همه اينكه از بعد

 .كنه حساب رو صبحانه
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 خداحافظي باران و كامران دلسا، از منم شم، سوار تا من به داد هم رو ماشين سوييچ

 .شدم ماشين سوار و كردم

 رسيدمي نظر به كالفه خيلي شد، ماشين سوار باراد دقيقه سه حدود بعداز

 ؟ ايكالفه اينقدر چرا چيشده؟-

 .گفتممي دروغ موضوع اين درمورد كامران به نبايد-

 .كني عوض رو چيزي تونينمي ديگه تو افتاده، كه اتفاقيه حاال-

 داري؟ توگواهينامه ميگي، راست خيالبي-

 چطورمگه؟ آره،-

 داشت نگه جاده نارك رو ماشين

 .كن رانندگي تو كنم رانندگي تونمنمي درست ام، كالفه و عصبي خورده يه من-

 .نكردم رانندگي جاده تو حال تابه من خودت؟ واسه ميگي داري چي-

 رانندگي واسم بچه فسقل تو كه نيست اين آرزوم كه من ميكني، رانندگي امروز حاال-

 .كردممي نندگيرا خودم وگرنه خورده اعصابم كني،

 تكيه صندلي به رو سرش هم باراد كردم رانندگي به شروع و نشستم رُل پشت اجبار با

 .بست رو هاشچشم و داد

 صدازد رو اسمم باراد کردممي رانندگي داشتم كه همينطوري

 .آنديا-

 .بله-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر هنرجو آناهیتا|  عاشقی چتر زیر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

86 

 

 .بدم رانندگي آموزش بهت خودم دور يه بايد-

 اونوقت؟ چرا_من

 اليي و بري تند بذاري كالس من واسه ميخواي زايست؛ يخيل فرمونت دست چون-

 .نميتوني ولي بكشي

 بذارم؟ كالس ميخوام من كه گفته كي-

 .نداديمون كشتن به تا كنار بزن هم حاال گفتم، من-

 رانندگيم خداييش كرديم عوض باهم رو جاهامون و داشتم نگه جاده كنار رو ماشين

 رانندگيم گفت باراد چرا دونمنمي حال اين با ليو بذارم كالس خواستمنمي و بود خوب

 !نيست خوب

 و كامران دلسا، هنوز داشت، نگه شيك ويالي يك جلوي ساعت يك بعداز باالخره

 .بودن نيومده باران

 با داشت كه همينطور داد جواب و خورد زنگ تلفنش باراد شديم، پياده ماشين از

 جلوي رو نبود باغ يك به شباهتبي كه يحياط كرد؛ باز ويالرو در ميكرد صحبت تلفن

 .ديدم روم

 :گفت شد تموم تلفنش كه باراد ميزد، بارون نم نم و بود هواسرد

 فكركنم هم باران ميرسن، ديرتر يخورده و شده خراب ماشينشون كه گفت بود؛ كامران-

 .ميرسه ديگه دقيقه ده تا

 نيوفتاده؟ خودشون واسه كه اتفاقي-
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 كمكشون داره و ديده اونارو توجاده نفر يك االنم شده خراب ماشينشون فقط نه،-

 شانس خيلي. ماشينه تعمير كار تو شخص اون خود اخه شه، درست ماشين تا ميكنه

 .خورده تورشون به فردي همچين كه دارن

 .ميشيم خيس كم كم بارون اين زير داريم که تو بريم

 بزرگي سالن ميشدي وارد كه در از بود؛ بزرگي خيلي ويالي. شديم ويال وارد باراد همراه

 پله تا بيست اون از بعد و داشت پايين آشپزخانه و اتاق يدونه و بود روت پيش

 آشپزخانه یك و داشت اتاق چهارتا هم باال طبقه ميشد؛ منتهي باال طبقه به و ميخورد

 كوچيك

 منم داشت، رو ياسي و بنفش هاي رنگ از تركيبي اتاق كردم، باز هارواتاق از يكي در

 رو هاملباس شدم، داخل چمدونم با و كردم انتخاب شدنم مستقر واسه رو اتاق همين

 .چيدم بود اتاق تو كه كمدي داخل

 بقيه كه وقتي تا كه گرفتم تصميم من و داشت هم دستشويي و حمام سرويس اتاق

 .حمام برم ميرسن

 جين شلوار پايين به رفتن اسهو و اومدم بيرون حمام از ساعت يك حدود بعداز باالخره

 پايين از رو باران صداي پوشيدم، روشن آبي شال و دار دكمه ليمويي بلوز با رو آبيم

 :ميگفت داشت كه شنيدممي

 آوردي؟ همراهت كه كيه دختره اين باراد؛-

 .نكن دخالت من كارهاي تو لطفا   باران_

 .برادرمي تو فكرتم؛ به من دخالتي؟ چه-
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 دخالت نيستن مربوط بهت كه كارهايي تو بياي اينكه نه كن خواهري مبرا خواهرمي،-

 .همكارمه و دوست آنديا كه گفتم بهت رستوران تو بار يك. كني

 بگو، رو همين فقط چرا؟ بارته، اولين اين و ميگي دروغ داري تو ميدونم كه من باراد-

 .لطفا  

 .ميگم رو چيز همه بهت موقعش به باشه-

 پله از و كنم حفظ رو ظاهرم كردم سعي حال اين با ولي بودم شده احتنار  اينكه با من

 اومدم پايين ها

 .اومدي خوش جان؛ باران سالم-

 .اومدي خوش بگم بهت بايد من بگي، آمد خوش بهم بايد تو كنمفكرنمي ولي سالم،-

 .كردم اشتباه پس ببخشيد،-

 .نداره اشكال-

 نداره ثبات دختره اين چرا خدا اوف

 اومد آيفون صداي عهيكدف

 .دلسان و كامران فكركنم*

 شدن ويال وارد باراد و دلسا كامران، دقيقه سه دو بعداز كنه، باز رو در تا رفت باراد

 رسيدين؟ باالخره سالم؛-

 .بود زياد ماشين خرابي بخاطر توقفمون شديم، خسته اره؛ اوف-

 .سالميد كه خوبه نداره، اشكال حاال-
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 باران كنن، استراحت هم كمي و كنن انتخاب رو اتاقشون تا باال نرفت كامران و دلسا

 .ساحل ب**ل رفت هم

 ديگه هم باراد باشه، تنها ميخواد كه گفت اون ولي كنه همراهيش خواستمي باراد

 باش خودت مراقب گفت فقط و نگفت بهش چيزي

 نشستيم سالن تو باراد منو فقط االن

 .آنديا-

 .بله-

 .تيزه خورده يه خواهرم زبون شي؟نمي ناراحت كه تو-

 .داره حق اون بشم؟ ناراحت بايد چرا نه،-

 داره؟ حق چي واسه بگي ميشه-

 .كن ولش هيچي-

 هم تو و من مياي كن، ولش حال بااين ولي بخوري رو حرفت كه نيست جالب اصال  -

 ساحل؟ ب**ل بريم

 .اشهب تنها ميخواد گفت كه نشنيدي ميشن، ناراحت خانوم باران نه،-

 اصال   كه ساحلي يه ب**ل بريم ماشين با خواممي من داري؟ اون به كارچي تو-

 .بخشه آرامش واقعا   كه جاييه و نيست اونجا هيچكس

 ببري؟ رو من خوايمي چرا-

 باشي؟ تنها اينجا خوايمي نكنه-
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 .شم آماده برم من پس باشه؛ خب خيلي-

 .نيست اونجا سك هيچ كه گفتم خوبه، همينجوري نميخواد؛ نه-

 ...ولي-

 .گرديمبرمي بود هم كسي اگر راحت، خيالت بريم؛ بيا-

 .بريم باشه-

 ماشين ساعت ربع از بعد كرد، حركت به شروع و شدم ماشين سوار باراد همراه

 .ايستاد

 كه هم صدايي تنها و نبود اونجا آدمي هيچ كه بوديم جايي! قشنگه چقدر اينجا واي

 دادمي آرامش من به كلي اين و بود دريا امواج صداي شكستمي رو سكوت

 شديم پياده ماشين از باراد همراه

 .اينجا ميام باشم، داشته آرامش ميخوام وقت هر من نيست اينجا كسي بهت گفتم-

 .بخشه آرامش اينجا خيلي آره-

 صندل به اومدمي جلو به و ميشد دار موج كه وقتي آب نشستم؛ نرم هاي شن روي

 .كردممي پيدا خوبي حس و ميشدن خيس كمي پاهام و خورديم من هاي

 .بود بسته رو هاشچشم و بود كشيده دراز ها شن روي هم باراد

 از برم؛ آب داخل كمي كه گرفتم تصميم ميكردم نگاه ها اب به داشتم كه همينطور

 سرماي از لرزي اومد باال زانوهام تا آب كه وقتي رفتم ها آب طرف به و شدم بلند جام

 داشتم رسيد گردنم تا آب كه جايي تا رفتم جلوتر بازم ولي گرفت رو وجودم كل آب
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 ترس از بدنم شد؛ خالي پاهام زير يكدفعه كه برميگشتم ساحل طرف به دوباره

 .شد منقبض و حسبي

 خفه گلوم تو دادم رفتمي فرو آب زير سرم همش چون ولي زدن داد به كردم شروع

 .ميشد

 تونستمنمي ديگه اينبار رفت فرو آب زير سرم دوباره دویيد،مي طرفم كه دمدي رو باراد

 ديگه و بود شده تموم بودم كرده حبس سينه تو كه نفسي. بيارم بيرون آب از رو سرم

 كمرم دور دستي يكدفعه كه ميشد بسته داشت هامچشم بكشم، نفس تونستمنمي

 .شد حلقه

 شن روي رو من برد، ساحل طرف به سريع يخيل و كشيد بيرون آب داخل از رو من

 بطري و رفت ماشين طرف به سريع باراد زدممي متعدد هاي سرفه تند تند گذاشت،

 برگشت دست به

 .بخور رو آب اين باش زود-

 شد كمتر هام سرفه يخورده خوردم، كمي و گرفتم دستش از رو بطري سريع

 بهتري؟-

 .بهترم كمي خداروشكر، آره-

 :گفت خشن لحني با هيكدفع باراد

 هان؟ آب؟ تو ميري بگي چيزي من به اينكه بدون چرا آخه-

 .ميفته اتفاق اين كردمنمي فكر كه من-

  كشيد موهاش داخل دستي عصبي باراد
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 .شام واسه رستوران بريم ها بچه همراه اونم از بعد خونه؛ بريم بلندشو-

 زدممي سرفه كمي هنوزم دمش ماشين سوار باراد همراه و شدم بلند ها شن روي از

 .بود رفته هام ريه داخل زيادي آب چون

 داخل كس هيچ شديم ويال وارد باراد همراه وقتي رسيديم، ويال به ساعت ربع بعداز

 .شدم اتاقم داخل و رفتم باال ها پله از مستقيم منم نبود سالن

 نيم از بعد و تمگرف كوتاهي دوش و رفتن حمام به همين بخاطر بود خيس كامال   موهام

 قرمز بلوز با رو رنگم كرم كتوني شلوار هم لباس واسه و اومدم بيرون حمام از ساعت

 شد زده اتاق در كه بپوشم كردممي انتخاب شال داشتم پوشيدم،

 كيه؟-

 .رستوران بريم شو آماده گفته باراد كه بگم بهت خواستم باران، منم؛ آنديا-

 .خبردادي اينكه از مرسي باشه-

 .كنممي خواهش-

 كرمي شال زدم، باال آرنج تا هم رو هاشآستين و پوشيدم رو اسپورتم مشكي مانتو

 بودن آماده همه رسيدم كه پايين به رفتم، ها پله طرف به و انداختم سرم روي هم رنگم

 .سالم-

 گذشت؟ خوش باراد با بيرون سالم؛-

 !ميدونه ازكجا اين كردم تعجب

 .خالي شما جاي آره،-

 .پرسيدي منم از رو سوال اين بار يك كنم فكر جان، كامران-
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 .باشي گفته خودت براي تو فقط شايد داره، اشكالي چه-

 بودن نشده خوب كامران با هم هنوز كنم فكر داد، بيرون پرصدا رو نفسش باراد

 .ديگه بريم-

 ماشين اخلد ماشين، يك با هم باراد و باران من، و اومدن ماشين يك با دلسا و كامران

 تعارفي هيچ اصال باران چون شدم دلخور كمي نشستم؛ عقب منم و نشست جلو باران

 من و خواهرشه اون دارم انتظاري چه پروام، خيلي منم ولي بشينم جلو من كه نكرد

 .غريبه

 .بستم هم رو هامچشم و دادم تكيه صندلي پشتي به رو سرم

 .رسيديم بلندشو؛ آنديا-

 شديم، پياده ماشين از همه. بوديم رستوران يك جلوي كردم باز كه رو هامچشم

 .بود شده پارك ما ماشين پشت هم دلسا و كامران ماشين

 گنجايش كه ميزي باراد شديم رستوران وارد باهم همه شدن، پياده ماشين از هم اونا

 طرف يك كامران و دلسا باران، نشستيم؛ همه ما و كرد انتخاب داشت رو نفر شيش

 .بوديم ميز طرف يك هم باراد و من بودن ميز

 بگيره رو سفارشات تا اومد ما طرف به گارسون

 داريد؟ ميل چي شام واسه-

 .جوجه چلو من-

 .مخلفات با جوجه چلو منم-

 داد سفارش كباب چلو هم باران دادن، سفارش پفكي ميگو هم دلسا و كامران
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 به نگاهي اومد،مي كناري يزم از خنده صداي. رفت سفارشات نوشتن از بعد گارسون

 منم كرد،مي نگاه رو من مستقيم يكيشون كه بودن پسر چهارتا انداختم كناري ميز

 .كردم نگاه رو ديگه طرف يك و كردم اخمي

 بهش داشتم تعجب با اومد، ما ميز طرف به پسره ديدم دفعه يك دقيقه پنج بعداز

 .ميكردم نگاه

 :وگفت زد چشمكي و گذاشت من ميز روي رو كوچيك كاغذ يك پسره که

 .هستم تماست منتظر اومد؛ خوشم ازت-

 طرف به داشت پسره! ميگه؟ داره چي اين بود، شده گشاد تعجب شدت از هامچشم

 رفت، پسره طرف به و بلندشد صندليش روي از سريع خيلي باراد كه رفتمي ميزش

 طرف به رو روش وقتي پسره زد؛ شونش به رو دستش باراد بود، باراد به پشتش پسره

 .زد صورتش به محكمي مشت باراد برگردوند باراد

 رفتم طرفشون به استرس با و شدم بلند صندليم روي از سريع من

 .لطفا   كن ولش باراد باراد-

 .نباشه كاريت تو عقب، برو-

 داشت كردنشون جدا در سعي و بود شده بلند هم پسره،كامران يدونه ميزد باراد تا سه

 كردممي نگاه و بودم وايستاده صاف فقط استرس شدت از اونجا هك منم

 .كشتيش باراد؛ كن ولش-

 :ميگفت كه شنيدم رو باران صداي

 .شده جنتلمن جديدا   باراد! جالب چه-
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 !نبود؟ اينطوري قبال   باراد مگه-

 شد باران پرت حواسم اصال من واي نشستن، كامران و باراد بده جواب اومد تا باران

 بينيش واي انداختم، پسرها اون ميز طرف به نگاهي كردن؛ چيكار دوتا اين ميدمنفه

 پوزخندي و شد من نگاه متوجه بود، كبود و قرمز صورتش جاي چند و بود شده خون

 .چرخيدم باراد طرف به و ندادم اهميتي بهش اصال منم زد واسم

 بود شده خون لبش گوشه كمي فقط باراد

 نشون واكنش اينطوري موضوع اين براي باراد چرا كه هميديمنف هنوزم من خديا واي

 داد

 .افتادي دردسر توي بخاطرمن ببخشيد، واقعا  -

 .بود وظيفم نداره، اشكال-

 بود؟ وظيفت چرا بگی ميشه باراد،-

 ميده گيره داره همش نميكنه، ول هم باران اين خدا اِي

 .ندارم حوصله اصال   باران؛ كن ول-

 چيزي ديگه همين بخاطر و بود شده ضايع خوب خيلي باران م،شد حال خوش خيلي

 نگفت

 اشتها زياد من ولي كرديم خوردن به شروع ما و آورد غذاهارو گارسون دقيقه سه بعداز

 بخورم غذا قاشق چهارتا سه تونستم فقط و نداشتم خوردن براي

 خوري؟نمي چرا آنديا:دلسا

 ندارم اشتها نميدونم،-
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 شد؟ كور اشتهات كرد پسره اون كه كاري طربخا نكنه عزيزم،-

 .نيست اون بخاطر نه،-

 غذارو هزينه تا رفت كامران اينبار خوردن، رو غذاشون هم بقيه ساعت ربع بعداز

 .كنه حساب

 ب**ل به كه شد قرار و شديم ماشن سوار دوباره همه برگشت كامران اينكه بعداز

 .ايستاد ماشن ساعت ربع دازبع بخوريم، آتيش زير زميني سيب و بريم ساحل

 .رسيديم شيد، پياده-

 ميزدن قدم داشتن و بودند رسيده هم دلسا و كامران شديم، پياده ماشين از همه

 رسيدي؟ ما از زودتر كه روندي سرعتي چه با خدايي كامران،-

 :وگفت كرد اي خنده كامران

 .بشينيم اونور بريم. اومدي آروم تو حتما   معمولي؛ باسرعت-

 .تو و من فقط بزنم؛ حرف باهات ميخوام اونطرف بريم بيا امران،ك-

 .برگرديم ما تا بشينيد همينجا شما خانوما؛ فقط باشه،-

 نشستيم ها ماسه روي تا سه ما رفتن باراد و كامران وقتي

 .كرد رو اينكار پسره كه وقتي شد غيرتي واست خيلي باراد واقعا   آنديا-

 :گفتم همين بخاطر بزنه هاروحرف اين نبارا جلوي دلسا خواستمنمي

 .ميكرد واسش رو اينكار بود من جاي هم اي ديگه هركس بابا، نه-
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 همچين وقتي رفتيم،مي بيرون باراد و دوستام با كه قديما يادمه من كه جايي تا-

 .نميشد غيرتي دوستام واسه هيچوقت باراد افتادمي اتفاقي

 ولي چرا واقعا نميدونم. داشتم باراد شدن يغيرت بخاطر قشنگي خيلي حس دلم ته

 .بود قشنگ و خاص خيلي حسم

 داره؟ من به حسي واقعا   باراد يعني

 سيب دونه دونه و كردن آماده ذغال با رو آتيشي برگشتند وقتي باراد و كامران

 .ميذاشتن ها ذغال زير رو هازميني

 .نسوزه دستت باش مواظب عزيزم، كامران-

 .مواظبم م،گل نباش نگران-

 .نداريم ما دارن يار همه ميبيني؛ خدايا هي:باراد

 .مهديس خواستگاري بريم بگم مامان به ميخواي يار اگه باراد:باران

 بيرون دندوناش الي البه از كه صدايي با و بود شده سرخ عصبانيت از صورتش باراد

 :گفت اومدمي

 .نبر من جلوي رو دختره اين اسم هزاربارگفتم-

 .بوده تو كرده نشون بچگي از مهديس باراد؟ ميگي اريد چي-

 بود اومده درد به باران حرفاي از قلبم كه بودم من بار اين حاال

 .خوامنمي رودختره اين من كه گفتم بار هزار ولي رو اين ميدونم-

 كه هرچي باالخره نميذاره، بابا چون بري دَر وصلت اين زير از تونينمي كه باالخره-

 .برادرشه دختر اون باشه
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 كه رو اشك قطره اون سريع داد نوازش رو چشمم باران حرف اين با سمج اشكي قطره

 كنار دامادي لباس تو رو باراد من يعني آه گرفتم، انگشتم سر با ميغلتيد گونم روي

 بياره؟ طاقت بايد من دل روز اون چطور ميبينم؟ مهديس

 دلم حال اين با ولي بود ناشناخته واسم اشتمد باراد به كه رو حسي اون هنوز اينكه با

 ببينم دختري هيچ كنار رو باراد خواستنمي

 كني؟ تمومش فعال   رو قضيه اين ميشه باران،-

 .باشه-

 و ميذاشت تاثير ظاهرم روي چون كنم پرت موضوع اين از رو حواسم كه كردم سعي

 خواستمنمي رو اين اصال   من و ميشدن داشتم دل در كه غمي متوجه بقيه

 بریم؟ آب داخل كمي آنديا باران،-

 .نمياد آنديا نه-

 .بريم تو و من بيا باران نداره، زبون خودش آنديا مگه وا:دلسا

 .نرم ميگه افتاد اتفاق اين صبح اينكه بخاطر باراد فهميدم

 هست؟ هم احساسي هيچ پشتش باراد هاي نگراني اين يعني خدايا

 زميني سيب تا نشستيم هم دور همه اومدن بيرون آب از دلسا و باران اينكه از بعد

 زميني سيب بود خريده قبال   كه مصرف يكبار ظرف تا پنج داخل باراد بخوريم، هارو

 داد ماها به و گذاشت

 رسيدنمي ميلم واقعا   چون خوردم زميني سيب يدونه فقط من
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 كسلي حالت اين از جمعمون يخورده تا ميزني آهنگ گيتارت با برامون باراد:كامران

 دربياد؟

 !بزنه بلده گيتار باراد مگه كردم، تعجب

 .ندارم حوصله واقعا   االن كامران؛ كن ول نه،-

 همين بخاطر ميخونه و ميزنه گيتار چطوري باراد كه ببينم خواستمي دلم خيلي

 :گفتم بهش

 بخوني؟ و بزني گيتار رو بار يك همين ميشه حاال باراد-

 داد تكون رو سرش و كشيد موهاش داخل دستي باراد

 .ببخشيد زدم بد اگه نزدم گيتار كه سالهاست من ولي باشه-

 .بيارمش ماشين از ميرم ماشينه، تو گيتارم من-

 سمت به رو گيتار و اومد ما طرف به رنگ اي قهوه گيتار يه با كامران بعد دقيقه سه دو

 :گفت كرد درست رو ژستش اينكه از بعد و گرفت رو گيتار هم باراد گرفت، باراد

 قول بهت يگانه محسن آهنگ ميخوام كنيد، همراهي هم شما ميخونم من خب-

 .بخونم رو ميدم

 بودم حفظش تقريبا و داشتم دوست رو آهنگ اين خيلي من واي

 كرد خوندن به شروع كمي مدت بعداز و برد گيتار هاي سيم طرف به رو انگشتاش باراد

 

 میسوزه دلت اما شى خاطره برى میخواى خودت
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 روزه هر بازى این عاشقمى میکنى تظاهر

 میگیره دلشوره همش رفتن دم آدم نترس

 میره خاطرت از ها دلشوره این بگذره روز دو

 

 صداي واقعا   باراد كرديم خوندن به شروع هم دلسا و من رو آهنگ بعد به اينجا از

 بودم شده صداش محو كال   من كه طوري به داشت دلنشيني

 

 تو براى الاقل نیست سخت میدم قول بهت

 تو دنیاى و تو از دورم باش راحت

 تو جاى نمیاد هیچکس باش راحت

 تو فرداى واسه من دارم دلشوره

 تو گرفتى من از میشناسمو که چیزى هر عشق از

 و گرفتى من از احساسمو ى مونده باقی تو

 داره وجود مایى بره یادت و باشى من میخواى

 نمیذاره ترست و رفتنى ى آماده خودت

 من بى برو راحت نترس اصال

 نیست یادش منو تو جز به هیچکى

 داره خبر من از کى کردى فکر
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 نیست حواسش هیچکى برو راحت

 تو براى الاقل نیست سخت میدم قول بهت

 تو دنیاى و تو از دورم باش راحت

 تو جاى نمیاد هیچکس باش راحت

 تو فرداى واسه من دارم دلشوره

 

 زديم دست واسش ما ي همه آهنگ شدن تموم از بعد

 .بود قشنگ خيلي باراد، گرم دمت-

 .داري قشنگي صداي هم همينطور و باراد ميزني گيتار خوب واقعا  -

 .برادرم قربانت به خواهرت:باران

 .عزيزم شم فدات-

 شد حسوديم گفت اينجوري باران به باراد وقتي چرا نميدونم

 ويال؟ برگرديم كه چيه نظرتون خب:باراد

 .بريم موافقم،:كامران

 .چغندر كه هم ما بله،:دلسا

 .مايي سر تاج كه شما:كامران

 .رو راه همه اين ميره كي كامران، اوه:باراد

 :كرد تكرار رو كامران حرف بعدم
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 .مايي سر تاج كه شما-

 .ميرم رو راهي هر خانومم بخاطر من-

 كرد كامران به عاشقانه و خيره نگاهي هم دلسا

 .رو عاشقونه بساط اين كنيد جمع:باراد

 .گرفتيم پيش در رو ويال مقصد و شديم ماشين سوار دوباره ما همه

 گفتم بخير شب همه به اينكه از بعد من و رسيديم ويال به باالخره دقيقه بيست بعداز

 ور  مسواكم و كردم عوض رو هاملباس بعدازاينكه و گرفتم پيش در رو اتاقم راه مستقيم

 .رفتم خواب به نرسيده تخت روي زدم

 و دست به آبي رفتم دستشويي به شدم، بيدار خواب از ده بعدساعت روز صبح

 از هامچشم ديدم كه چيزي بخاطر. رفتم بيرون اتاق از و پوشيدم رو شالم زدم، صورتم

 !چيه؟ ديگه اينا واي بود شده گشاد تعجب

 تر پايين ها پله از هرچي بود وصل قرمز رنگ به شكل قلبي بادكنك تماما   ها نرده روي

 كه ديدم رو كامران پايين طبقه رسيدم وقتي ميشد بيشتر بادكنكا تعداد رفتممي

 ميذاشت مبل روي رو بزرگي قرمز خرس داشت

 !كنيد؟مي داريد كه چيه كارا اين كامران، آقا سالم-

 .دارم امروز واسه هايي رنامهب ولنتاينه، روز امروز دونيدنمي مگه خانوم، آنديا سالم-

 .دونستمنمي تاريخشم اصال من! ولنتاين اوه

 ندارم هم خانواده حتي من ولي باشه فكرش به كه داره رو نفر يك دلسا؛ حال به خوش

 كنم؟ باد هليم گاز با هارو بادكنك تا كنيد كمك بهم لطفا   ميشه خانوم آنديا-
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 هستن؟ كجا بقيه حتما ، بله-

 .بيرونن خانوم باران با باراد ولي هنوز ابهخو كه دلسا-

 .آهان-

 اومدن باران و باراد كنم فكر اومد، ماشين صداي كه كردممي باد هارو بادكنك داشتم

 شد داخل و بازكرد ويالرو در باراد دقیقه دو بعداز! رفتن؟ بيرون چي واسه امروز ولي

 شد خونه وارد كه بود باران اونم از بعد

 .سالم-

 خريدي؟ ،سالم-

 .باران كمك با البته خريدم آره-

 لبخند با رو من باران چرا! ميزد حرف مبهم صورت به باراد و كامران چرا كردم تعجب

 !كرد؟مي نگاه خاصي

 .بفهمم من نميخوان كه خودشونه بين چيزي يه شايد چه من به

 زدنمي اينولنت مورد در باران و كامران باراد، كه هايي حرف به و نشستم مبل روي

 .كردممي گوش

 نياد پايين دلسا كه باشید مراقب و باال طبقه بريد خانوم آنديا و شما االن خانوم باران-

 .ميشه خراب سورپرايزم پايين بياد اگر اينجوري چون

 .گيريممي رو جلوش يجوري پايين بياد خواست وقتي حتما ؛ باشه-

 .دنيا پایین دلسا يكدفعه كه باال بريم آنديا-

 نشستيم سالن داخل هاي مبل روي و رفتيم باال ها پله از
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 ديدم رو هاتبچگي عكس وقتي اصال   كرده تغيير هات بچگي از قيافت چقدر آنديا-

 .تويي كه كردم تعجب

 بود مونده باز دهنم و بود شده گشاد هامچشم تعجب شدت از

 !ديدي؟ كجا رو من بچگي هاي عكس تو-

 :گفت بلند و زد دهنش روي دستش با محكم باران يكدفعه

 .دادم سوتي واي، واي-

 تو بگو بهم زني؟نمي حرف چرا دادي؟ چي سوتي باران؟ ميگي خودت واسه داري چي-

 ديدي؟ كجا رو هام بچگي عكس

 .ميفهمي بعدا   خودت خب، چيزه عه،-

 باران؟ ميفهمم بعدا   رو چي-

 .كن شفرامو زدم بهت كه رو حرفي ميكنم خواهش ازت آنديا-

 چي؟ واسه ولي-

 .نپرس چيزي ميكنم خواهش ازت-

 .ميفهمم من كه باالخره ولي باشه-

 شد خارج اتاق از دلسا و اومد اتاق در صداي يكدفعه

 بشيم پايين طبقه به رفتنش مانع تا دلسا جلوي رفتيم سريع باران و من

 .پايين برم ميخوام عقب بريد شديد؟ ديوونه چتونه؟-

 :گفتيم باهم انهمزم باران و من
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 نـــــه-

 نه؟ چرا بپرسم ميشه-

 .ميريم باهم همه بعد اتاقت برگرد عزيزم-

 برد اتاقش طرف به زور به و گرفت دلسارو دست باران

 چرا نمي،دونم. شدم خيره سقف به و كشيدم دراز تخت روي و شدم اتاقم داخل منم

 ميكردن پنهان ازم رو چيزي هي هردوشون داشتن بود جوري يه امروز باران و باراد رفتار

 !چي؟ براي و رو چي آخه ولي

  نشستم تختم روي اومد، زدن در صداي ساعت يك از بعد

 .بفرمایید-

 .پايين بريم ميخوايم بيا آنديا، منم:باران

 .ميام االن-

 رفتم اتاق در سمت به و كشيدم هاملباس به دستي و شدم بلند تخت روي از

 :گفت كالفگي با دلسا بودن، در پشت دلسا و انبار  كردم باز رو در وقتي

 .كردين رو اينكار امروز دوتا شما چرا نميدونم واقعا   من-

 .ميفهمي رو چيز همه پايين، ميريم االن-

 هاشچشم گذشتمي كه اي هرلحظه دلسا اومديم، پايين ها پله از مون سه هر

 كه بارانم و بودم ردهك تعجب منم بود، رز هاي گل از پر سالن كل ميشد؛ گشادتر

 خنديدمي
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 .مبارك ولنتاينت زندگيم، ي همه عشق-

 بود گرفته دهنش جلوي رو دستش دلسا

 كردي؟ تو هارواينكار ي همه كامران، نميشه باورم-

 .كرد رو اينكار دارم تو به كه عشقي آره،-

 .بوسيد رو سرش كامرانم كرد، بغلش و كامران طرف دويد دلسا

 .مبارك هم تو نولنتاي عزيزم،_-

 .وايستاده مجرد اينجا كامران آقا-

 .ببند لطفا   باراد،-

 كردمي نگاه من به خاصي نگاه بايك هم باراد

 خاموش رو ها چراغ كامران بودم، شده خيره بهش باشه خودم دست اينكه بدون منم

 كردن رقصيدن به شروع و گرفت دلسارو دست گذاشت اليتي آهنگ و كرد

 :گفت خاصي نلح بايك باراد

 .آنديا-

 .بله-

 دونمنمي لرزيد؛ قلبم تو چيزي يه لحظه همون منم كرد نگاهم فقط و نگفت هيچي

 .ناآرومه قلبم امروز همه اين چرا

 نظرم به ولي كنم كنترل رو بود هامچشم تو كه حسي و رو نگاهم كه كردم سعي

 .بود غيرممكن
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 همه هم ما رفت، آشپزخانه داخل انکامر  شد تموم دلسا و كامران رقص اينكه از بعد

 .نشستيم ها مبل روي

 اومد، سالن داخل شكل قلبي قرمز اي خامه كيك يك با كامران دقيقه چهار از بعد

 .ميزد سوت هم باران و زديممي دست باهم ما ي همه

 :ميگفت كامرانم ميزد ناخونك كيك به باراد گذاشت، ميز روي رو كيك كامران

 .ميشه خراب نكن-

 گرفتن عكس كلي دلسا و كامران اينكه بعداز

 . كرد تقسيم ما یهمه بین رو كيك كارد با دلسا باالخره

 .رسيده كادو موقع ديگه االن خب:كامران

 :گفت و زد جيغي دلسا

 .قسمتشم اين عاشق من واي-

 و بست رو هاشچشم دلسا و داد دلسا به شكل قلبي بزرگ خيلي جعبه يك كامران

 بود گرفته تعجب رنگ صورتش كرد باز رو هاشچشم وقتي برداشت، رو جعبه سر

 دلسا؟ توش هست چي-

 .ديگه جعبه يك هيچي،-

 كرد باز را جعبه يكي اون سر دوباره

 .هست ديگه جعبه يك جعبه اين توي كه دوباره ميكشم؛ تورو من كامران-

 خنديدمي ريز ريز هم كامران
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 كشيد خفيفي جيغ كرد باز رو جعبه يكي اون َسر اينكه بعداز

 .عاشقتم كامران-

 .بيشتر من-

 دلسا؟ چيه:باران

 .طال سرويس-

 گوشواره و انداخت گردنش دلسارو گردنبند و كرد باز رو جعبه سر خودش كامران

 بوسيد دلسارو گونه كارش اتمام از بعد و بست واسش هاشم

 .ممنونم ازت سورپرايزت اين بخاطر واقعا   كامران-

 .عزيزم بود وظيفم-

 .بيرون بريم ميخوايم دوتايي امشب دلسا و من دوستان، شما جمع اجازه با

 .سالمتي به برين بگذره، خوش-

  زد چشمكي باراد

 .باشيد خوش بريد زرنگ، اي-

 رفتم باال طبقه به و گفتم بخيري شب همه به منم رفتن دلسا و كامران اينكه از بعد

 به شيك خيلي جعبه يك شد؛ گشاد رجهد سه دو هامچشم شدم اتاقم وارد وقتي

! چي؟ ي واسه اصال  ! گذاشته؟ تختم روي رو جعبه اين كي بود، تخت روي قرمز رنگ

 .رفتم سمتش به هست توش چي اينكه از باكنجكاوي

 .نيست كسي اسم روش ببينم كه كردم نگاهش اول برداشتم، رو جعبه
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 ادكلن جعبه يك واوو كردم؛ باز رو جعبه در نيست، روش اسمي هيچ اينكه مثل نه

 كاغذ يك و بود قلب شكل به بود، خوشگل خيلي درآورم، جلدش از رو ادكلن بود، توش

 داشتم برش سريع خورد، چشمم به جعبه داخل از كوچيك

 هيچ باهات كه مني چرا كه متعجبي االن ميدونم هستم، باراد من آنديا؛ سالم-

 اين از كه اميدوارم مبارك ولنتاينت عزيز دياآن. دادم ولنتاين كادو بهت ندارم نسبتي

 يك و نيستي تنها كه بفهمي تا دادم رو كادو اين من باشه، اومده خوشت كادو

 ...كه نفرهست

 رو جملش چي براي اصال داده، بهم رو كادو اين ترحم روي از اون شدم؛ عصبي خيلي

 بخاطرهمين خوامنمي رو باشه دلسوزي و ترحم ازروي كه كادويي من نكرده، كامل

 مثل درست شد، تيكه تيكه بدي صداي با آینه. زدم آينه تو قدرتم تمام با را ادكلن

 كردن گريه به كردم شروع و گرفتم دستام توي رو سرم من، قلب

 .ترحم بوي ميداد، ادكلن بوي اتاق كل

 .برد خوابم حالت همون توي كه بودم خسته اينقدر

 .بيدارشو عزيزم، آنديا-

 خوبي؟ دلسا، سالم اوه-

 من بود، خورده شيشه پراز اتاقت باشي؛ توخوب فكرنكنم ولي خوبم من عزيزم، سالم-

 شده؟ چي كردم، جمع رو همه

 كردن گريه به كردم شروع

 .كرد رو اينكار بامن ترحم روي از اون-
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 آنديا؟ كي-

 .ميشه خون دلم افتممي كه يادش نگم؟ هيچي ميشه-

 من بشي، خالي تا بگو بهم خواستي خودت هروقت بگي، يهيچ نميخواد گلم، باشه-

 .پايين بيا بزن صورتت به آبي يك برو توهم پايين ميرم

 .ممنونم ها شيشه كردن جمع بابت باشه،-

 .نكردم كاري كنم،مي خواهش-

 رفتم حمام به منم رفت بيرون اتاق از دلسا اينكه از بعد

 فهميدم تازه احمق من داره احساسي بهم هم باراد كردممی فكر كه بودم احمق خيلي

 .نداره بهم احساسي هيچ كه مردي عاشق شدم، عاشق كه

 رفتم پايين و پوشيدم مناسبي لباس اومدم، بيرون حمام از

 .بخير ظهره ديگه حاال كه صبحتون خانوم؛ آنديا سالم-

 :گفتم بود صدام توي كه سردي تمام با

 .سالم-

 .ببينم شهاچشم تو تونستممي رو تعجب

 و خوردم شير ليوان يك سريع بخاطرهمين باشم ويال تو اين از بيشتر خواستمنمي

 .رفتم ساحل ب**ل

 كنارم به نگاهي نشست كنارم نفر يه كردم حس كه بودم دريا هاي موج به خيره

 !ميكنه؟ كارچي اينجا باراد انداختم؛
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 كشيده پشت از بازوم هك ميرفتم اي ديگه سمت به داشتم و شدم بلند جام از سريع

 شد

 ميكني؟ فرار ازمن هان؟چراهمش چيه؟ ميكني كه اي مسخره كارهاي اين علت-

 .لطفا بردار رو دستت-

 اون كه ساحلي همون كنار بريم بايد بزنم، حرف باهات تونمنمي ويال جلوي اينجا-

 .رفتيم دفعه

 .نميام باتو كجا هيچ من-

 .نباشه حرف بياي، بايد-

 بارونيه؟ هوا نميبيني شدي؟ خل گهم كن، ولم-

 .عاليه خيلي بزنم بهت ميخوام من كه حرفي براي هوا اين اتفاقا  -

 .بگو همينجا بگي ميخواي چي هر-

 .باشه خلوت كه جايي يك بريم بايد نميشه،-

 بزنه ميخواد كه حرفي به ربطي چه باروني هواي اين بگه، بهم ميخواد چي باراد يعني

 !داره؟

 نشوند، صندلي روي بزور رو من و برد ماشينش سمت به و گرفت رو من دست باراد

 و اومد رعدوبرق صداي يكدفعه درآورد، حركت به رو ماشين و شد سوار هم خودش

 رسيديم ساحل همون به دقيقه بيست از بعد باريدمي شدت با بارون

 .شو پياده-

 .بریم بارون زير اگر محضه، ديوونگي اين-
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 برداشت بود صندلي روي كه رو چتري و برد عقب صندلي طرف رو دستش باراد

 .نمياد حساب به ديوونگي بارون زير رفتن ديگه باشه چتر وقتي-

 منم و ايستاد باراد دفعه يك زديممي قدم چتر يك زير و شديم پياده ماشين از هردو

 وايستادم

 بگم بهت رو حقيقتي يك ميخوام بارون و چتر اين زير من آنديا-

 حقيقتي؟ هچ-

 آنديا مياد، يادم تورو خوب من ولي نياد يادت رو من شايد تو هستم، تو پسرعمه من-

 .دونستممي قبل از رو چيز همه نيومدم، سراغت اتفاقي من چتر زير روز اون

 :گفتم بلند صداي با بزنه، رو حرفش بقيه نذاشتم

 چيه؟ احرف اين از هدفت هان؟ ميگي؟ تو كه چين چرنديات اين باراد-

 تو عزيزترينم جون به ميگم راست دارم ماست گرنظاره و سرمونه باال كه خدايي به-

 .ميگم راست دارم دنيا اين

 بگه دروغ كه نميخورد باراد قيافه به اصال نميشد، باورم

 نبوديم خاكسپاري مراسم تو ما رو؟ اين ميفهمي مرد، كه بود من دايي بابات آنديا-

 اين توي كه كنم تعريف ميخوام اومديم، سرخاك شماها رفتن بعداز بالفاصله ولي

 خودمون، به راجب كه رو چيزي ميخوام آخر در و كرديد دوري ما از شما چرا ها سال

 . بگم بهت دوتاست،
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 كه افتمبي بود نزديك و گرفتم سرگيجه كه قدري به بودم شده شوكه واقعي معناي به

 ما كه خاكسپاري روز از بعد پيش چندسال يادمه گرفت، رو بازوم دستش با باراد

 بود گل بابام قبر روي رفتيم،

 شد؟ چت یکدفعه آنديا، آنديا-

 حتي كه قدري به بود، بد خيلي حالم كنم، هضم رو موضوع اين تونستمنمي

 وايسم پاهام روي تونستمنمي

 كرد ماشين سوار رو من سريع باراد

 .بيمارستان ميريم-

 :گفتم بيحالي با

 اين بتونم تا دارم نياز فكركردن و تنهايي كمي به نه، بيمارستان ميكنم؛ خواهش تاز -

 .كنم هضم رو موضوع

 زد فرمون روي محكم و كشيد موهاش داخل دستي كالفه باراد

 .ميگفتم مقدمهبي نبايد لعنتي؛ اَه-

 !هنميش باورم پسرعممه، بود كنارم كه مردي اين يعني گرفتم، دستام با محكم رو سرم

 .دراومد آب از آشنا غريبست، گفتممي كه بارادي يعني

 من كه زد دهنش روي اين بخاطر باران اونروز واي شد، زده ذهنم داخل اي جرقه

 !چرا؟ آخه ولي ديده كجا رو عكسم نفهمم و نشم هيچي متوجه

 يا مامانم چرا كه بود اين يكيشون گرفت شكل ذهنم داخل زيادي سوال هاي عالمت

 !نگفتن هيچي خانوادشون از هيچوقت بابام
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 .ميتركه داره مغزم نه، واي

 .بيمارستان بريم نيست خوب حالت اگه خدا تورو آنديا-

 .نه كه گفتم-

 سمت به زاري و گريه با و سراسيمه باران كرد، پارك ويال جلوي رو ماشين باراد كه وقتي

 .اومد ماشين

 :بلندگفت ايصد با و انداخت نگاهي باران به ترسيده باراد

 گرفتي؟ خودت به كه وضعيه و سر چه اين شده؟ چي باران-

 آخرين در ميشد بسته داشت هاشچشم كه وقتي و افتاد باراد بغل داخل باران

 :گفت ضعف حالت با بود باز نيمه هاشچشم كه لحظاتي

 .مامان باراد؛-

 :گفت و كشيد بلندي داد باراد

 .كن باز رو هاتچشم چيشده؟ ،خدا ترو باران چي؟ مامان لعنتي دِ -

 چه مامانشون واسه يعني نداشت رو به رنگ و بود ترسيده خيلي خودش باراد

 اومده؟ پيش مشكلي

 گذاشت عقب صندلي روي رو باران سريع

 :گفتم بهش رو بودم زده شوك و داشتم سرگيجه هنوز خودم اينكه با من

 .ميام منم صبركن،-
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 سرعت تمام با و جاكند از رو ماشين قدرتش اتمامب بارادم شدم، ماشين سوار سريع

 :گفت بلند صداي با خورد زنگ گوشيش يكدفعه ميروند،

 شده؟ چي كيارش الو،-

 :زد داد بلندي صداي با

 كجان؟ بابا و مامان چـــــی؟-

 ماشين در به و ترسيدم زد كه بلندي داد با كرد قطع رو تلفنش باراد اينكه از بعد

 :ميگفت و ميزد فرمون روي محكم تشدس دو با چسبيدم،

 .برسونم تهران به رو خودم چطوري االن من لعنتي، لعنتي،-

 چيشده؟ بگو و باش آروم-

 كه همينه بخاطر وخيمه خيلي وضعيتش و بيمارستانه هم االن كرده، سكته مامانم-

 .وابستشه واقعا باران كه چون بيهوشه االن باران

 باران مامان كه تفاوت این با ولي كنم درك رو رانبا تونستممي خوب خيلي من واي

 بود خاك خروارها زير من مامان ولي زندست

 اي؟ وابسته مامانت به چي، تو-

 و مادرمه اون باشه هرچي ولي كنمنمي وابسته كسي به رو خودم هيچوقت من نه،-

 .دارم دوسش

 عنوان هيچ به برم ادبار  خونه از روزي يه من كه وقتي يعني شد پخش بدنم كل تو لرزي

 نميشه؟ ناراحت
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 منم شد، پياده سريع و كرد متوقف رو ماشين بيمارستان جلوي باراد دقيقه ده بعداز

 .برم همراهشون تا شدم پياده

 ميرفتم سرشون پشت من و رفت بيمارستان سمت به تند و كرد بغل رو باران

 اون روي رو باران ارادب و آورد برانكاردي پرستار شديم بيمارستان داخل كه وقتي

 سفيدي به ش*ا*ب*ل مادرش بابت استرس و نگراني شدت از باران بيچاره گذاشت،

 .ميزد

 من ولي شد داخل هم دكتر. بردند اتاقي طرف به رو باران باراد، همراه پرستار خانم

 اون به هم باراد مادر و باران نداشتم، درد كم خودم نشستم، صندلي روي همونجا

 شد اضافه

 از باراد و شد باز در يكدفعه كه بودم خيره بودن داخلش باراد و باران كه اتاقي در به

 شد خارج اتاق

 چطوره؟ باران-

 .تهران بريم همينجا از شه تموم سرمش منتظريم خوبه،-

 ميشه؟ تموم كي سرمش-

 .ديگه ساعت نيم-

 رفتم اتاق سمت به و شدم بلند صندلي روي از

 چطوري؟ جان، عمه دختر سالم-

 كرد نگاه رو من وزغي هايچشم با باران

 ميدوني؟ تو-
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 .شوكم تو هنوزم گفت، بهم صبح تازه باراد خب، آره-

 نشونم رو هات بچگي هايعكس كه باراد. فهميدم ديروز همين تازه دونستم،نمي منم-

 .كشيدممي رو موهاش هميشه من كه هستي هموني تو كه فهميدم داد

 .جون بارون ميكشيدم دستت از زجري چه پس بدبخت من آخ،-

 .كنه صدام بارون نفر يك مياد بدم من اَه،-

  خنديدم بلندي باصداي

 .بياد خوشت بايد بعد به ازاين پس خب-

 :گفت و گريه زير زد باران يكدفعه

 .مامانم-

 .كنه فراموش رو مادرش بتونه كه كيه آخه افتاد، مامانش ياد دوباره اينكه مثل

 .كردم تجربه روزهارو اين خودم كنم،مي دركت من عزيزم-

 .افتاد اتفاق اين كنه ازدواج خواستمي باراد كه وقتي درست-

 قلبم كه كردم حس وضوح به و شد خشك دهنم اب و بود مونده باز همينطور دهنم

 گرفت درد

 :گفتم اي رفته تحليل باصداي

 كنه؟ ازدواج ميخواد كي با باراد-

 هنوز يعني داره دوستش كه نگفته دختره به باراد خود هنوز ولي ِسكرته موضوع اين_

 .نيومده پيش موقعيتش
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 چرخشه درحال سرم دور دنيا كه كردم حس

 به رو نلرزه صدام كه كردم رو سعيم تمام ميكرد، سنگيني گلوم روی بدی خيلي بغض

 :گفتم باران

 زود ولي بخورم هوا كميي تا محوطه تو ميرم ميكنه درد سرم خورده يه من جان، باران-

 .گردمبرمي

 .بريم خوايممي كه برگرد زود ولي برو عزيزم باشه-

 .باشه-

 خيلي رسيدم محوطه به كه وقتي رفتم، محوطه سمت به سريع و بلند هاي قدم با

 ديدنمي رو اشكام كس هيچ اينجوري نشستم، زيرش و رفتم درختي سمت به سريع

 .بشم خورد كه

 !چرا؟ خدايا شد، بلند هقم هق

 .داده دل اي ديگه كس به اون اينكه از غافل بودم، داده دل باراد به تازه من

 به گريه شدت از هامچشم و بود شده اشک از خيس صورتم و اومدنمي باال نفسم

 .بود افتاده سوزش

 .رفتم دستشويي سمت به و شدم بلند ازجام شدم آروم و شد كمتر بغضم اينكه از بعد

 اشك رد و بود شده قرمز بينيم و هامچشم كردم، تعجب ديدم آينه تو رو خودم وقتي

 قرمزي كردم، خشك دستمال با و شستم رو صورتم بود، مشهود صورتم روي كامال  

 سرگيجم. كردم گريه كه بود مشخص هنوز حال اين با ولي بود شده كمتر هامچشم
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 داخل داشتم برم، راه درست تونستمنمي و بود شده بيشتر كردم كه اي گريه بخاطر

 گرفته دستاش تو رو سرش و نشسته صندلي روي باراد ديدم كه ميشدم بيمارستان

 به متعلق قلبش االن اون كه چون نباشم صميمي باهاش زياد ديگه كه گرفتم تصميم

 بود اي ديگه كس

 ارانب امروز چرا بودم نكرده هضم رو پدريم باخانواده آشنايي ماجراي هنوز من خدايا

 ديگريست؟ دختر به متعلق قلبش باراد كه بگه بايستمي

 .باراد آقا-

 گرفت باال رو سرش تعجب با باراد

 شدم؟ باراد آقا من تاحاال ازكي! آقاباراد؟ گفتي؟ چي-

 .هستي باراد آقا من براي ديگه امروز از-

 چيشده؟ بگو االن همين آنديا،-

 بشه؟ ميخواد چي نظرت به-

 ه؟گفت چيزي باران-

 بگه؟ چيزي بايد چي براي باران نه،-

 زد ديوار به رو دستش كف محكم

 .زدي گند باران؛ اَه-

 !زده؟ گند باران ميگه چي براي

 نداشتم رو باراد با بودن تنها تحمل اصال چون رفتم باران اتاق به سريع
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 با كرد نگاه رو من برگشت وقتي كرد،مي درست آينه جلوي رو شالش داشت باران

 :گفت بتعج

 آنديا؟ چراپَكَري-

 .ميكنه درد سرم كمي فقط نه،-

 .منتظره باراد ديگه، بريم-

 ماشين به تكيه خاصي ژست با كه ديدم رو باراد شديم، خارج بيمارستان از باران همراه

 كردمي نگاه مارو و بود داده

 .بشين جلو تو آنديا-

 :گفتم سريع خيلي

 .شينممي عقب من اصال، نه-

 نشست جلو تعجب با بارانم شدم، سوار و كردم باز رو ماشين عقب در سريع

 :گفت يواش خيلي باراد

 .ميكني ديوونم داري دختر -

 بود؟ چي حرف اين از منظورش يعني شنيدم، من ولي زد رو حرف اين يواش خيلي

 باراد؟ گفتي چيزي-

 .نگفتم چيزي من نه،-

 به رو سرم همين بخاطر ودمب خسته خيلي منم كرد، تند رو ماشين سرعت باراد

 شدم غافل دنيا از آورد هم روي رو هامچشم كه خوابي با و دادم تكيه شيشه
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 :ميگفت كه كسي صداي با

 .بيدارشو عزيزم، آنديا،آنديا-

 بود، نشسته عقب صندلي روي كنارم كه ديدم رو باراد و كردم باز رو هامچشم الي

 !عزيزم گفت من به باراد ببينم كن صبر

 .كرده اشتباه تماح

 كجاييم؟ االن سالم،-

 چون برم بعدمن بياد باران منتظرم" بيمارستانيم جلوي االن ما خفته، زيباي سالم-

 تا توماشين اومدم رفت َسر در پشت حوصلم منم بشن، اتاق داخل دونفر نميذارن

 .ببيني رو پدريت خانواده بياي خواستي اگر كه كنم بيدارت

 طور به هنوز تو دوما   و باشه بيمارستان تو سالها از بعد ديدارمون ليناو خوامنمي اوال  -

 كنم استراحت تا خونه برم ميخوام من االنم ندادي، توضيح واسم رو موضوع اين كامل

 .ببينم رو مامانم تا برم منتظرم االن من ولي باشه-

 چطوره؟ حالش مامانت،-

 .بياد بهوش بايد نيست، معلوم هنوز-

 .ميشه خوب حالشون كه انشاهللا-

 خورد زنگ باراد گوشي سكوت، ساعت ربع بعداز

 .باران الو-

 .ميام االن من باشه،-
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 رفت بيمارستان سمت به و شد پياده ماشين از

 كه دنيا اين از مادرم همراه منم كاش اي ميشه، چي من سرنوشت يعني خدا اي

 رفتممي است غصه و غم همش

 شد ماشين سوار و اومد حال خوش اي قيافه با باراد هاينك تا موندم منتظر اينقدر

 اومد؟ بهوش مامانت-

 كه گفت ضعيفي صداي با بودم اتاق توي كه وقتي مامانم كرد، رحم ما همه به خدا-

 نا عزيز اومدن بهوش از دكترها همه بود خوبي حس واقعا لحظه اون پسرم، تويي باراد

 .شد معجزه اينكه مثل ولي بودن اميد

 .اروشكرخد-

 براي رو كلمه اين معموال چون عجيبه! عزيز؟ گفت مامان بگه اينكه جاي به باراد چرا

 ميبر كار به بزرگامامان

 باراد؛ حال به خوش روند خونه سمت به و كرد روشن رو ماشين حالي خوش با باراد

 .بود زنده منم مامان كاشكي

 :گفت باراد رسيديم وقتي

 .ميام ديگه دوساعت تا كن، استراحت خونه برو هم تو ستان،بيمار  برميگردم من آنديا-

 خداحافظ برو، باشه-

 .رفت و آورد باال خداحافظي معني به رو دستش باراد

 و بزارم فيلم يك كه گرفتم تصميم همين بخاطر نداشتم رو بخوابم اينكه حوصله

 گذاشتم، اهدستگ داخل رو ميخواستم كه دي وي دي و كردم روشن رو تلويزيون ببينم،
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 بود ناشناس اي شماره از پيام اومد؛ گوشيم پيامك صداي كه ديدممي فيلم داشتم

 كردم باز رو پيام و كرد گل كنجاويم ولي كنم بازش خواستمنمي اولش

 ."تو فقط ميتپه، تو بخاطر فقط من قلب اين كه نميدوني"

 فرستاده؟ رو ينا كي اصال! پيام اين چي يعني بودم، پيام متن به خيره باتعجب

 مشغول و شدم خيالشبي شده فرستاده من شماره به اشتباهي پيام اين اينكه فكر به

 .منه براي فقط و فقط پيام اين كه دونستمنمي اونروز ولي شدم فيلمم ديدن

 کردم، حس هامچشم روی رو دستي گرماي يكدفعه كه بودم فيلمم تماشاي حال در

 كشيدم بلندي جيغ

 .بردار رو دستت االن همين هستي هركي-

 باراد واي برگردوندم، رو سرم سريع ومن شدن برداشته هامچشم روي از ها دست

 كردي؟ كه بود كاري چه اين باراد،-

 .كنم غافلگيرت خواستممي-

 .كردنمي كارا اين از هيچوقت باراد عجيبه،

 .بزنم بهت رو دلمه تو كه حرفي زودتر هرچه بايد من آنديا،-

 !باراد؟ ميزني حرف داري يچ از-

 .شدم دچارش ديدارمون اولين در كه زنممي حرف چيزي از-

 از رو داري بهم تو كه اعتمادي و بگم ميترسم بدم، دستت از كه بگم ميترسم لعنتي

 .بدم دست
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 گرفت رو بازوهام دستش دو با و اومد جلو باراد

 تورو كه روزي اون از من بقل اين. شدم عاشقت ديدم، چتر زير تورو كه روزي از من-

 .شده تو عشق از مملوء ديدم

 كردم نگاه باراد به فقط شده مات

 .نكردم اشتباهي كار كه بگو دِبگو،-

 :گفتم بالكنت

 شدي؟ ديوونه... د ميگي؟ چي داري تو... ت-

 .ديوونه شدم، ديوونه تو عشق از آره،-

 كشيد بغلش داخل رو من محكم

 .لرزيد دلم ديدمشون باروني كه روزي اون از كه هاتچشم اون تو داري چي دختر-

 !نميشه باورم بودن، افتاده بدنم طرفه دو شده ُشل دستام

 هستند دسته دو دنیا این توی ها آدم من نظر از

 ها آدم بقیه دیگری و من یکی

 نیست ها آدم جزء کردم انتخابش من که اونی

 .کنم پیدا ماس براش نتونستم هنوز که هست سوم دسته جزء اون

 .کنم پیدا نمیتونم اون کردن بیان برای چیزی که داره ارزش قدر این چون

 دنیارو کل و بریزه دلم یکی دیدن با که شم آدمی همچین روزی یه شدنمی باورم

 کنم فراموش
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 .خوشحالم اما باختم درسته

 میگم؟ درست نداری، من به احساسی هیچ تو آندیا-

 .بگو بهم كنممي خواهش ازت

 .ميكني اشتباه-

 كردمي نگاه رو من تعجب با باراد

 كنم؟مي اشتباه رو چي-

 زدم رو دلم حرف ضعيفي صداي با و آوردم پايين رو سرم حد اخرين تا

 .ندارم بهت احساسي هيچ ميگي اينكه-

 بود شده شيطون قيافش آورد، باال رو سرم و گرفت رو چونم دستش با باراد

 .بگو كامل جملتو-

 بود شده سرخ صورتم كه ارمد حتم

 :گفتم ارومي صداي با

 .باراد دارم دوست منم-

 كرد خنديدن به شروع بلند صداي با بعد ولي زد لبخند اولش

 كاريه؟ چه اين باراد-

 .داره دوست رو من عشقمم كه چون آنديا خوشحالم-

  بوسيد رو پيشونيم و شد خم باراد
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 هوم؟به كنم، مطرح ديدمت بار اولين براي كه پاركي اون تو رو درخواستم بهتره بنظرم-

 چطوره؟ نظرت

 :گفتم ارومي صداي با

 چيه؟ منظورت نميدونم-

 .منتظرمونه پارك كه شو آماده برو زود فقط ميفهمي، اونم-

 دونمنمي داره، دوست رو من باراد كه نميشه باورم هنوزم رفتم، باال طبقه به سريع

 واقعيته؟ همه اينا يعني خوابم يا سردرگمم ميكنم حس

 اومدم پايين و شدم آماده اي دقيقه ده

 ميكرد مرتب رو موهاش آينه جلوي و بود آماده هم باراد

 كرد دراز سمتم به رو دستش و اومد طرفم به ديد رو من كه وقتي

 .بذار دستم تو رو دستت-

 نذارم؟ اگه و-

 .نيست خودت دست اونكه-

 خدايا كردم، پيدا دستش گرفتن از رماييگ حس يك گذاشتم، دستش داخل رو دستم

 .ببخش ولي گناهه ميدونم

 دست با و بود گرفته رانندگي موقع رو من دست باراد شديم، ماشين سوار باراد با

 ميكرد هدايت رو ماشين و بود گرفته رو فرمون ديگش

 .اونروز مثل درست ميباره، كه هم بارون شو، پياده آنديا-
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 .قشنگه هم چقدر ببين واقعا، اره-

 .تو قشنگي به نه ولي-

 زدم لبخند فقط

 شديم پارك داخل و شديم پياده ماشين از هردو

 گرفت سرم روی رو چترش باراد

 .بشينيم نيمكت همون روي بريم-

 نشستيم روش و رفتيم نيمكت طرف به

 گذاشت نميكت روي رو چتر باراد

 .هميبار  تند بارون ميشيم خيس االن كاريه، چه اين باراد-

 .توام فكر به فقط االن من-

 و بودم گرفته دهنم جلوي رو دستم منم زد، زانو من جلوي و شد بلند نيمكت روي از

 ديدممي رويا رو عاشقانه لحظات اين ذهنم تو حتي نميشد باورم هنوز كردم،مي گريه

 .واقعيت نه

 بيرون قرمز رنگ به مخملي كوچك انگشتر جعبه يك و برد جيبش طرف به رو دستش

 شده كار روش هم كلي و بود ظريفی خيلي و زيبا انگشتر كرد؛ بازش من جلوي و آورد

 .بود

 باشي؟ من با عمرتو بقيه حاضري من، زندگي من، آندياي-

 .نگذرونم رو عمرم بقيه داره دوستم و دارم دوستش كه مردي با چرا اره؛-
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 كردم حس. بوسيدش و دبر  باال رو دستم و انداخت انگشتم داخل رو انگشتر باراد

 با و نشست نيمكت روي دوباره باراد سوخت كاشت دستم روي كه اي ه*س*بو جاي

 كرد پاك رو شدن قاطي بارون با حاال كه رو اشكام دستش

 كردي؟ گريه كه نميفهمم من كرده خيس رو صورتت بارون چون كردي فكر-

 جلو باراد. ميريختن وريهمينط اشكام نبود، خودم دست كردم،مي نگاه رو باراد فقط

 بوسيد رو هامچشم روي آروم خيلي و اومد

 باشه؟ نكن، گريه هيچوقت ديگه من بخاطر-

 گريه زندگيم َمرد درخواست خاطر به ديگه كه كردم سعي و گفتم ايباشه آروم خيلي

 .نكنم

 ميكرد، فرق بارونش جنس فقط بود پارك همون اين گذاشتم، باراد شونه روي رو سرم

 دلم ديدم رو باراد كه باري اولين براي كه درسته نبود عشق از روز اون بارون سجن

 رو عشق سلوالم تك تك امروز و بودم نكرده درك باراد با رو عشق روز اون ولي لرزيد

 .كردن درك

 .نباشه عاشقم اگه حتي عاشقشم ميميرم كه اي لحظه آخرين تا دارم، دوسش

 کنارم بمون دنیاست دنیا تا

 ندارم دوست تو غیر رو کی هیچ من

 فداته من دل دنیاست دنیا تا

 هاته خنده عاشقه که دلی اون
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 داشتند، خوشي و خوب زندگي داشت، مادربزرگم رزا از بچه تا چهار بابابزرگت-

 اين كرد، درست بزرگي خيلي عمارت كه بود پولدار اينقدر بود پولدار خيلي بابابزرگ

 .بمونن همينجا هاش بچه آينده در كه دبو كرده درست طوري رو عمارت

 گذاشت، فریماه رو اسمش اومد دنيا به كه منظورمه بابابزرگ محمد، حاج اول دختر

 ثمره اولين دختر اين ميگفت داشت دوست رو دختر اين زياد خيلي بابابزرگ

 رو اسمش حتي نداد، اهميت زياد محمد حاج اومد دنيا به كه بعدي دختر زندگيمه،

 صداش آرام همه كه گذاشت دختآرام رو اسمش رزا همين بخاطر نكرد خابانت هم

 .ميزنن

 رو ميكرد دريافت محمد حاج از فريماه كه محبتي وقت هيچ ولي منه مادر آرام

 عوض كال   محمد حاج رفتار آورد، دنيا به پسري بار اين و شد باردار رزا دوباره نداشت،

 روز به روز رزا. دادنمي اهميت بود آورده دنيا به رزا كه هم پسري به حتي بود؛ شده

 رو اومد دنيا كه پسري اسم ميشد، تر شكسته محمدداشت حاج كه رفتاري بخاطر

 چهارمين رزا. محمد حاج جز به داشتن دوست رو اون اقوام ي همه گذاشتن، سهیل

 :گفت و شد خونه وارد زيبا و فرنگي زني با روز يك محمد حاج كه بود حامله رو بچش

 .نميدم توضيح اين از بيشتر جديدم، همسر نازنين-

 جون هم بود نزديك شد وارد بهش كه شوكي خاطر به رزا بودن، شده شوك دچار همه

 سالم هردو و خواست خدا ولي بده دست از رو شكمش داخل بچه جون هم و خودش

 .موندن

 :گفت و ادايست پدرش مقابل دعوا با بود سالش دوازده زمان اون كه فريماه

 پدر؟ شه بد حالش مامان شديد باعث و آورديد اينجا رو زن اين چرا-
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 عزيزكردش فريماه گوش به اي سيلي بود كرده كور رو هاشچشم عشق كه محمد حاج

 خبر با دوم شوك نزد، غذا به ب**ل روز چند تا پدرش كار بُهت شدت از فريماه زد،

 .سهيال اومدن دنيا به از قبل درست شد، وارد همه به نازنين حاملگي

 سهيال نزد، دَم ولي شد شكسته بيشتر حاملست نازنين فهميد رزا كه روزي همون از

 اينكارو كه ميداد دستور همه به نازنين هرروز اومد دنيا به بود ماه مثل كه دختري

 انجام رو كارهاش بايستي محمد حاج دستور به هم همه بياريد، رو اين واسم، كنيد

 .ميدادن

 بچه اومدن دنيا به َسر نازنين ولي اومد دنيا به بود پسر يك كه هم نازنين بچه باالخره

 برابر هزاران محمد حاج گذاشتن، آريانا بود تو پدر كه رو پسر اون اسم رفت، دنيا از

 فريماه عصبانيت و خشم اين و ميكرد آريانا به كردمي فريماه به كه محبتي از بيشتر

 ي همه. ميكرد نگاه آريانا به بانفرت هميشه فريماه كه قدري به كردمي زياد خيلي رو

 از روزها بودند، عمارت داخل هم همه و آريانا جز به كردن ازدواج محمد حاج هاي بچه

 عاشقش و ديد ميشد اونها همسايه كه رو دختري آريانا اينكه تا گذشتنمي هم پي

 .شد پدرت عاشق همينطور هم دختر اون شد،

 رو زندگيشون عمارت همون داخل و كرد ازدواج پدرت با ميشد تو مادر كه دختر اون

 به آنديا نام به دختري ميگذشت مادرت حاملگي از كه وقت چند از بعد كردن، شروع

 ميگذروند، تو با رو وقتش بيشتر و داشت دوست تورو خيلي محمد حاج اومد، دنيا

 كه باران بار يك يادمه نميداد، اهميت شها نوه از كدوم هيچ به كه بود درصورتي اين

 نزديك تو برانگيخت رو همه خشم اين كرد دعوا باهاش كلي بابابزرگ كشيد رو موهات

 وكيلش كه ميگذشت محمد حاج مرگ از روز چهل مُرد، بابابزرگ كه بود سالگيت سه
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 جمع كه همه بخونم، رو وصيت من و بشن جمع همه بايد گفت و اومد آريانا پيش

 .نميزدن حرف تعجب از همه خوند؛ رو وصيت وكيل دنش

 :بود این نامه وصيت

 دارايي چطور كه ميداند خودش اون بزرگم دختر فريماه من اموال ي همه سرپرست-

 .كند تقسيم رو من هاي

 از شمارو اول روز همون گنجيدنمي خودش پوست تو تعجب و خوشحالي از فريماه

 :گفت كردو بيرون خونه

 كه بود روز اون از بكشيد بايد شماها حاال كشيديم مادرم و من كه زجرهايي يهمه-

 ...كه روزي تا نديديم شماهارو از كدوم هيچ ماديگه

 .سردمه باراد-

 .نبود حواسم اصال ببخشيد، واي-

 انداخت هام شونه روي و درآورد رو سوييشرتش سريع

 .عمارت مبري ميخوايم عصر كه چون بگم ماشين تو رو بقيش بريم-

 .نمياد خوششون من از اونا باراد، نه-

 نشدن؟ عوض اونا كه ميدوني كجا از تو-

 .دونمنمي-

 .شديم سوار و رفتيم ماشين طرف به هردو و گرفت رو من دست باراد

 كرد، متعجب رو همه پدرت مرگ خبر كه گذشت ها سال ميگفتم؛ داشتم خب-

 پيشنهاد عموم زن به مادرم همين بخاطر شدين، پناهبي االن مادرت و تو كه فهميديم
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 بچه بود، مرده شوهرشم و بود پيرشده عموم زن بود، مادرت منظورش كه داد پرستار

 كه اي خونه جز عموم زن كه بود اينجا مشكل ولي بودن كشور از خارج همه هاشم

 داشت اموال و مال كه هرچي چون بده حقوق شما به كه نداشت ديگه پول داشت

 واسش پول مقداري هرماه هاشم بچه بود، كرده تقسيم هاش بچه بين رو همه

 تونستنمي و ميشد خوراكش و خورد و دكترها و ها قرص خرج فقط كه ميفرستادن

 يادت اگر. ميريخت پول شما حساب به هرماه مادرم كه شد اين بده، شما به حقوقي

 زن از تو فكركنم ميكنه، رتكا به كارت براتون دخترم رو پول كه گفتمي عموم زن باشه

 بود گفته بهت اونم و مادرت عمل براي بودي كرده پول درخواست( تهراني خانوم) عموم

 خودش زبون از هاروحرف اين ي همه من چرا، نپرس و كنم بهت كمكي تونمنمي كه

 بدم شما از مادرم و داييم هام، خاله مثل منم. بودم نديده تورو هنوز و بودم شنيده

 به دلم ميكني گريه پارك تو كه ديدم و كردم تعقيبت روز اون كه وقتي ولي اومدمي

 وقتي كه هم كيارش نيستم، غريبه كه من نكنم؟ كمك چرا گفتم و سوخت حالت

 اگه بازم ولي كنه عمل رو مادرت كه كرد قبول اي بهانه هيچ بدون و سريع شد متوجه

 مادرت براي و آشناس كيارش كه گفتم يول گرفتممي اي ديگه دكتر نميكرد قبول اون

 چون بودم نديده رو قيافت بودم نزده حرف باهات كه وقتي تا هنوزم ذارهمي تموم سنگه

 كه هم وقتي نبود مشخص قيافت همين بخاطر اومدم،مي آروم آروم سرت پشت من

 يديام نا و گريه با كه وقتي ولي بودي گرفته دستات تو رو صورتت ميكري گريه داشتي

 كه بود روز همون فروريخت قلبم تو چيزي يه چطوره، مادرت گفتي و كردي نگاه رو من

 هام دايي و خاله مادر، هاي حرف بخاطر هربار ولي كردم پيدا بهت احساسي فهميدم

 احساس اين كه شدم متوجه بعدها ولي كردممي احساس اين كردن پنهان در سعي

 خانوادم كه حرفايي تمام برابر در كه شد باعث عشق اين و داشتم تو به كه بوده عشق

 .نشنوم رو حرفاشون از هيچكدوم و كنم كَر رو خودم ميزدن
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 چرا؟ واقعا نميدونم و نگفت مورد دراين اي كلمه و شناخت رو كيارش و من هم مادرت

 دروغ به هم خانوادم به خوردم غصه و شدم ناراحت واقعا من مُرد مادرت كه هم وقتي

 به كار واسه كه بگم بهشون ميخوام امروز حاال. نديدم تورو روز اون از ديگه كه گفتم

 كنم آشناش شما با كه ميخوام حاالهم و ديدم تورو من و اومدي شركتم

 بزنم حرف تونستمنمي كه بودم متعجب قدري به

 .شدي ناراحت حرفام از اگه ببخشيد عزيزم-

 .بشم ناراحت تو از چي براي نه،-

 :گفت و بوسيد رو شقيقم ركنا باراد

 .مني توعشق-

 :گفتم خجالت با

 ميكنن؟ قبول رو من خانوادت نظرت به باراد. همينطور هم تو-

 .نكنن قبول رو مهربوني و نازي اين به دختر ميشه مگه-

 با اصال و دارم دوستش خيلي زدم، بود نگاهش و صدا در كه عشقي و باراد به لبخندي

 .ندارن اهميت زد برام گذشته از كه رو فاييحر  عشقمون و باراد وجود

 .بگي رو مهديس قضيه ميشه باراد-

 .ديگه روز يه بذار بسه، ديگه امروز واسه آنديا-

 !شد كالفه گفتم رو مهديس اسم چرا كه كردم تعجب

 عمارت؟ بريم االن چيه نظرت-
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 .دارم استرس من نه، واي-

 .باشي داشته استرس بايد چرا كنارتم من كه وقتي تا-

 :گفتم باناز و زدم بهش لبخندي

 .بله كه اون-

 .ميخورمتا نزن، حرف اينجوري آنديا-

 ميكرد نگاه رو من خاصي طور به هم باراد و خنديدم

 .عمارتن تو كه افرادي با شدن رو روبه براي كن آماده رو خودت-

 .بريم آمادم، من-

 پشت كه ژستي از ميكرد، دگيرانن اي حرفه ولي سرعت با و كرد روشن رو ماشين باراد

 اومدمي خوشم خيلي ميگرفت فرمون

 نه؟ جذابه، ژستم-

 توهم رو اخمام بودم، خيره باراد به مدت تمام من كه فهمديم و اومدم خودم به يكدفعه

 :گفتم و كشيدم

 تو بودن جذاب به ربطي چه اين اونوقت ميكردم، نگاهت داشتم که نبود حواسم من-

 داره؟

 خجالت نميخواد نيست مشكلي كه كنه نگاه رو آيندش شوهر آدم لم،خوشگ باشه-

 .نبوده حواست كه بگي الكي يا بكشي

 كردم نگاه بيرون به ازشيشه و زدم ميگفت شوخي به باراد كه هايي حرف به لبخندي
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 ايستاد ماشين دقيقه سي بعداز

 باراد؟ رسيديم-

 .شو پياده رسيديم، آره-

 رنگ به نماش كه بود روم روبه زيبايي و بزرگ خيلي ارتعم شدم پياده كه ماشين از

 بود سفيد

 :گفت آيفون پشت از خانومي زد، رو زنگ باراد

 .تو بفرماييد بازه، در خان باراد-

 داد هل جلو به رو بزرگ و رنگ سفيد در باراد

 وايستادي؟ چرا بيا،-

 .اومدم-

 نبود جنگل به اهتشببي كه داشت بزرگ باغ يك عمارت شدم، داخل باراد پشت

 اومديممي ماشين با كاش اي بود، راه خيلي عمارت تا هنوز

 از من باراد، واي- كشيدم بلندي جيغ خورد، گوشم به سگي پارس صداي دفعه يك

 .ميترسم سگ

 .اهليه عزيزم، نيستش وحشي كه سگ اين آنديا، هيس-

 .پسر ببينم اينجا بيا كجايي؟ رِكس-

 دوييد ما طرف به شپرد ژرمن نژاد از سياهي و بزرگ سگ يكدفعه

 .ميترسم ازش ما؟من طرف بياد گفتي چرا باراد،-
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 نترسي ديگه كه كنم آشناش باتو ميخوام-

 کرد سگ كردن نوازش به شروع و شد خم بارادم اومد، باراد كنار سگ

 .كن نازش بيا آنديا،-

 .كن نازش ميگي تو اونوقت ميترسم ميگم من-

 بعدش ولي شد چندشم خيلي اولش كشيد، سگ سر روي و تگرف رو من دست باراد

 كردم كردنش ناز به شروع خودم

 .ديگه تو بريم-

ِ  يك رفتيم، عمارت طرف به باراد همراه و دادم تكون ركس براي دستي  پير نسبتا خانوم

 بود وايستاده در دم

 .پسرم اومدي خوش خان، باراد سالم-

 هستن؟ تو بقيه ممنونم، خانوم، مهشيد سالم-

 .تو بفرماييد بله،-

 لبخندي نيمچه منم ميكرد نگاه رو من و بود كرده ريز رو هاشچشم خانوم مهشيد

 !شيكه و بزرگ اينجا چقدر واي شدم عمارت داخل باراد همراه و زدم بهش

 زد رو سوم طبقه دكمه باراد و شديم آسانسور داخل باراد همراه

 آسانسور واسش زانوهاش مشكل بخاطر داجدي خاله نداشته، آسانسور قبال اينجا-

 .زده

 .بزنيم پله همهاين نبايد ديگه، خوبه اينجوري-
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 چشم به كوچكي سالن شديم خارج ازش باراد و من رسيد سوم طبقه به كه آسانسور

 از سرش پشت هم من و كرد باز رو اي شيشه در باراد بود، اي شيشه در درش كه خورد

 شدم داخل در

 مبل روي بودن شده سفيد يخورده موهاش كه آقا يك با باال سن ريباتق خانم تا دو

 بودن نشسته سلطنتي هاي

 :گفت خانوما از يكي

ِ  اينه-  آريانا؟ دختر

 .كنيد صحبت درست لطفا فريماه خاله:باراد

 :گفت خانومه همون دوباره

 .داره فرنگيش مادربزرگ به شباهت خيلي-

 .سالم-

 ِ  .كنه سالم كه اومده شياد تازه خانوم ههِ،: خانوم

 .نباشه تلخ رو باراين حداقل كه كنيد صحبت باخاله نبود قرار مگه مامان:باراد

 ِ  .خراب ي دختره بودي؟ كجا االن تا دختر؛ هي:خانوم

ِ  اون دهن از حرف اين تا باراد  روي كه گلدوني شد خارج فريماهه فهميدم حاال كه خانوم

 :گفت داد با و زد ديوار به و برداشت رو بود ميز

 .كن صحبت درست باهاش گفتم خاله،-

 و كردم پيدا رو خانوادم كه ميكردم فكر ریختن،می هام گونه روي دونه دونه هاماشك

 ميزنن بهم بودن خراب انگ كه دونستمنمي ولي كنم تكيه بهشون زندگي در ميتونم
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ِ  يكي اون ولي بود گرنظاره فقط و بود داده تكيه مبل به بيخيال مرده اون  فكر كه خانوم

 :گفت باراد به عصبانيت با بود باراد مادر دخت آرام كنم

 كه نكردم بزرگ طوري تورو من ميكني؟ دفاع دختره اين از كه باشي كي تو ساكت،-

 .كني خورد گلدون بزرگترت جلوي

 قضاوت هر مقابل در من ولي بشكنم گلدون كه نكرديد بزرگ رو من شما درسته،-

 .مونمنمي اكتس نادرستي

 .بريم آنديا-

 بوده؟ تو خونه تو مدت اينهمه نفهميديم ما ميكني فكر نمياد، جاهيچ آنديا-

 !فهميدن كجا از آخه كردم، تعجب منم پريد، باال تعجب از باراد ابروهاي

 .ميكنه زندگي اينجا دختر اين امروز از كردي؟ تعجب چيه،-

 .مونهنمي اينجا آنديا نه،-

 كرد بلندي ي خنده و زد گره هم در رو اشدست فريماه

 .توخيابونا يا اينجا يا خودشه؛ با انتخاب-

 گفتمنمي هيچي و ميكردم نگاهشون خون دل با فقط من

 .من خونه مياد آنديا-

 !زياده چقدر نامحرم با اي همخونه جرم ميدوني كه تو پسرم-

 :گفت هاش دندان الي از و بود كرده مشت رو دستش عصبانيت با باراد

 .بیا من همراه كنم، صحبت آنديا با بايد-
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 بود بزرگ كتابخونه يك شديم داخلش كه اتاقي كرد، باز را اتاقي در

 .بشين اينجا بيا-

 نشست من روبروي هم باراد نشستم، بود اونجا كه صندلي روي

 كني؟ تحمل ميتوني-

 رو؟ چي-

 .رو عمارت اين افراد-

 .مندار  اي ديگه يچاره مجبورم،-

 اومدن پايين قطره قطره و جوشيد هامچشم در اشك

 ببيني؛ آسيبي هيچ نميذارم همراهتم، دنياست دنيا تا برم، قربونت اشكارو اين نريز-

 .روحي چه و جسمي چه

 روي رو سرم آخر در و بوسيد رو اومدنمي پايين كه اشكي هاي قطره روي و اومد جلو

 گذاشت اش سينه

 .نميذارم بگه، گل از تر نازك باراد عشق به كسي ذارمنمی-

 دارم رو باراد كه متشكرم خدا از ميكردم، هق هق فقط و بودن شده تموم اشكام

 .باراد-

 عزيزم؟ جانم-

 .نذار تنها رو من-
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 و بكشم نفس نميتونم من كه نباشي تو مني، وجود تمام تو ميزني، كه حرفيه چه اين-

 .نباشي وشت تو كه اي خونه تحمل سخته واسم واقعا

 ميشد احساس و شوق از سرشار ميزد باراد كه حرفايي با قلبم

 .نيار در دستت از هيچوقت رو حلقت آنديا،-

 بگم؟ چي چيه، واسه حلقه اين گفتن آرام و فريماه اگه-

 .باشه همرات هميشه ولي بيار درش اونايي جلوي وقتي-

 .باشه-

 بريم؟-

 .بريم-

 انداختم پايين رو سرم همه سنگين هاي نگاه زير شديم، خارج كتابخونه از باراد همراه

 .ميمونه خونه توهمين آنديا-

 .بيا ساره ميمونه، كه دونستممي:فريماه

 اومد ما سمت به بود سالن اونور كه هايي پله از جوون تقريبا دختر يك

 .بده نشونش رو هست راهرو ته كه اتاقي و ببر رو دختر اين:فريماه

 چيه؟ اسمتون بیا، من همراه .خانوم چشم:ساره

 .آنديا-

 :گفت ب**ل زير و زد بهم چشمكي نفهمه كس هيچ كه طوري باراد

 .خداحافظ-
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 .كردم نگاهش فقط بود حرف از پر كه نگاهي با منم

 وايستاديم اتاقي در كنار و رفتيم راهرو طرف به ساره با

 هم ايآينه ديواري كمد و تداش بزرگي پنجره و بود پرتقالي رنگ به اتاق كرد؛ باز رو در

 و بود اتاق گوشه هم رنگي سفيد اف دي اِم نفره يك تخت بود گرفته رو طرفش يك كال

 بود اتاق ديگه طرف هم رنگ همون به توالت ميز يك

 اون هستن، دستشويي و حمام هم سفيد در اون و خانوم آنديا شماست اتاق اينجا-

 ايديگه چيز ،اگر هستش زدن تلفن و خدمه كردن خبر واسه ميزه روي كه هم تلفني

 .برم من نميخواين

 .بريد تونيدمي ممنون، خيلي نه-

 افراد از حداقل اومده، خوشم اتاق اين از خيلي شدم، اتاق داخل من ساره رفتن از بعد

 .سخته واسم اينجا كردن زندگي ولي مياد خوشم اتاقش از نمياد خوشم عمارت اين

 اي باشيم، دور هم از كه مجبوريم وحاال بوديم كرده اعتراف ديگه بهم تازه باراد و من

 .ذاشتمنمي اينجا رو پام هيچوقت كاش

 واسم رو هاملباس بگم و بزنم زنگ باراد به بايد ندارم، لباس هیچ اينجا كه من واي

 .بياره

 هك صداش خورد بوق تا سه اينكه از بعد گرفتم، رو باراد شماره و برداشتم رو گوشيم

 پيچيد گوشي تو بود بخش آرام ملودي مثل من براي

 جانم؟-

 خوبي؟ باراد، سالم-
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 خوبي؟ چي، تو دوري، ازم تو چون نه، راستش-

 ندارم اينجارو تحمل اصال   تو، مثل منم-

 :گفت نگران صدايي با باراد يكدفعه

 نكردن؟ كه اذيتت-

 .نيومدم بيرون اتاق از اصال من نه-

 دكر  فوت رو نفسش باراد

 من بگو، بهم حتما   شد ناراحتيت باعث كه گفتن چيزي هروقت. خداروشكر خُب-

 .نياد پيش مشكلي واست كه نگرانم همش اينجا

 بهت حتما   افتاد اتفاقي اگرم احيانا   نمياد، پيش مشكلي كه انشاهللا نباش، نگران-

 بياري؟ واسم رو وسايلم و هالباس ميشه باراد راستي ميگم،

 .ميارمشون واست حتما   فردا آره،-

 .واقعا   مرسي-

 .ميدم انجام واست رو هركاري من ميكنم، خواهش-

 نداري؟ كاري برسم، شركت هاي نقشه از سري يه به كه برم بايد من

 .خداحافظ برو، عزيزم نه-

 .زندگيم خداحافظ-

 من حتي كه نشده چندوقته اين چرا كشيديم، دراز تخت روي كردم قطع كه رو تلفن

 .مامان بودي كاش اي شده، تنگ مامانم واسه خيلي دلم باشم؟ خوشحال وزمر  يك
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 بيرون به و بازكردم رو اتاق در آروم خيلي رفت، سر بودم اتاق تو همش اينكه از حوصلم

 .رفتم

 و بود نشسته سالن تو باشه باراد همسن ميخورد كه پسر يك كيه؟ ديگه اين وا،

 افتاد من به نگاهش يكدفعه وردميخ آبميوه و كردمي نگاه تلويزيون

 جديدي؟ خدمتكار-

 خدمتكار؟ گفت بهم چرا ادب بي كشيدم، هم تو رو هاماخم

 .هستم رادمنش آريانا دختر آنديا من نخير،-

 اشاره با كرد، زدن سرفه به شروع و گلوش تو پريد ميخورد كه اي آبميوه يكدفعه پسره

 :گفت ميومد بيرون شها سرفه الي البه از بزور كه صدايي و دستش

 .بيار آب آب،-

 نشستم مبل رو رفتم خونسرد خيلي

 .نيستم خدمتكار كه من-

 صورت با دقيقه سه از بعد رفت، دستشويي سرويس داخل و شد بلند سريع پسره

 اومد بیرون قرمز

 .بدجنسي دخترعموي عجب-

 !دخترعمو؟-

 .رادمنش سهيل پسر هستم، رامتين من-

 .آهان-
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 اينجا؟ اومدي شد، پيدات كجا از يكدفعه تو-

 .شه مربوط تو به فكرنكنم-

 برگشتم اتاق به دوباره زدم رو حرف اين اينكه از بعد

 ولی نبود بد پسره اين حاال باشن؟ خوب عمارت اين افراد از نفر يك حداقل نميشه اَه،

 .ندارم رو كس هيچ حوصله

 خدمه از يكي و خورد زنگ اتاق تلفن پيش ساعت دو بود، شب ده هاينزديك ساعت

 رو كسي اينكه براي منم غذاخوري، قسمت زيرزمين بيام و شامه وقت كه گفت ها

 كنم فكر. گرفتم درد دل گرسنگي شدت از االنم نخورم، شام كه گرفتم تصميم نبينم

 و كشيدم دراز تخت روي اتاق هاي چراغ كردن خاموش بعداز باشه، بهتر بخوابم اگه

 .رفتم خواب و شد گرم امچشم تالش كلي بعداز

 بيدارشدم اتاق تلفن صداي با صبح

 صبحانه واسه بيا بگن ميخوان باز حتما نزنه؟ زنگ اينقدر مسخره تلفن اين نميشه اَه

 از بعد. بخورم صبحانه برم بهتره نشد، ولي برم خواب كه كردم تالش هرچي دوباره

 همون لباسام اومدم، نبيرو اتاق از شستم رو صورتم و رفتم دستشويي به اينكه

 .بود ديروزيم هايلباس

 سالن بود نوشته روش كه خورد چشمم به تابلويي اومدم بيرون آسانسور از كه وقتي

 همينجا من و مردنمي پدربزرگ كاشكي. مونهمي قصر مثل اينجا من خداي غذاخوري،

 يك س؛باكال چه اوه اوه رفتم، غذاخوري سالن طرف به و كشيدم آهي ميشدم بزرگ

 انواع روش و بود سالن تو است نفره چهار و بيست كنم فكر كه بزرگ خيلي ميز
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 كجا به سرايداري خونه از من ميبيني خدا واي بود صبحانه به مربوط هاي خوراكي

 !اينجاست باران واي بودند، نشسته ميز پشت نفرم پنج چهار رسيدم؟

 .باران-

 اومد، طرفم به و شد بلند ميز پشت از سريع بعد و كرد تعجب اول ديد رو من تا باران

  گرفت بغل رو من خوشحالي با

 گفت؟ رو چيز همه بهت باالخره باراد عزيزم آندياجون، سالم-

 داييتم؟ دختر من كه ميدونستي تو مگه-

 :گفت زدو اي قهقه باران

 رو احساسي اون حتي گفت بهم رو چيز همه بيرون رفتيم باراد با كه شمال تو اونروز-

 .داره بهت كه

 كردي؟ پنهان ازم چرا تو كه، واقعا-

 اينجا كن ول اينارو بگه،حاال بهت چيزو همه خودش ميخواد كه گفت باراد خدا به-

 ميكني؟ كار چي

 .باشم اينجا بايد كه گفتن خانوم فريماه-

 .بخوريم صبحانه بريم حاال بيا ميده، دستور جا همه و هميشه خاله، دست از-

 ميخورد چايي داشت كه خورد رامتين به چشمم كه نشستممي ميز پشت داشتم

 .بخير صبحتون خانوم، آنديا بَه بَه-

  كشيدم هم تو رو هاماخم
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 .بخير هم تو صبح-

 .خشن چقدر اوه،:رامتين

 زد پهلوم به اي سلقمه باران

 ميزني؟ چرا هي،-

 .شوخيه و مهربون پسر خيلي بيچاره ميكني؟ اخم رامتين واسه چرا-

 جون؟ رامتين سالم بگم خنده با ميخواي شدم، آشنا باهاش ديروز تازه-

 .داري حق هم تو ميگي، راست خب اِم،-

 نشستن؟ اونور كه هستن كي دختر دوتا اون باران،-

 جور باهاشون ميتوني ولي هستن مغرور خورده يه سهيال، دخترهاي سارا و سحر-

 .تشناسننمي چون ندادن اهميت بهت االنم شي،

 .داييتون دختر هست، آنديا ايشون سارا؛ سحر،-

 سهيل دايي داييمه؟ دختر اين گفته كي اصال دارم؟ جديد دختردايي من تاحاال كِي از-

 .داره دختر دونه يه فقط كه

ِ  آنديا سحر،:باران  .آرياناست دايي دختر

 :گفتن شده گشاد هايچشم با اول سارا و سحر

 .من خداي واي-

 كشيد هم تو رو هاشخما سحرسريع بعد

 باشي؟ اينجا بايد تو كه گفته كي اصال-
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 نگفتم بهش چيزي بازم ولي شدم ناراحت حرفش از خيلي

 داييته؟ دختر با زدن حرف طرزه چه اين سحر:باران

ِ  اين معلوم كجا از اصال ميگه، راست سحر:سارا  باشه؟ آريانا دايي دختر

 گفتم سريع همين ربخاط كرد، خورد رو اعصابم خيلي حرفش اين

 .بگو بعد كن مزه دهنت تو رو حرفت اول دخترخانم؛ ميگي چي بفهم-

 .ديگه كنيد بس هي،:رامتين

 .اصال نداشتم، رو رفتار اين توقع ازتون اصال   سحر و سارا:باران

 من كه واقعا. شدم خارج غذاخوري سالن از بخورم چيزي يا بگم چيزي اينكه بدون

 مهم برام ولي شكست دلم درسته كنم تحمل عمارت ينا تو رو كسايي چه بايد

 بزرگ درخت يك سايه زير و باغ تو رفتم. ندارن شدن ناراحت ارزش اصال اينا نيست،

 .اومدمي زودتر كاش اي شده، تنگ باراد واسه دلم نشستم،

 مگه شد، زده ذهنم تو ايجرقه يكدفعه كه ميكردم فكر اينجا افراد اخالق به داشتم

 هم مشكلي هيچ ظاهرا و بود اينجا ديروز چرا پس نبود؟ بيمارستان ارادب مادر

 !نداشت؟

 ولي بپسرم ازش و بزنم زنگ باراد به ميخواستم داشتم مورد اين در كه كنجاوي بخاطر

 برادر كه اون بزنم زنگ بهش همش كه نيست درستي كار اصال چون شدم پشمون بعد

 داريم دوست رو هم كه درسته باشم، تماس در باهاش هميشه كه نيست من نامزد يا

 .باشيم داشته ارتباط باهم همش كه نميشه دليل اين ولي
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 چون تو برم كه بلندشدم گذشتمي بودم نشسته باغ تو من كه وقتي از ساعت دو

 رو ماشيني صداي ميرفتم عمارت طرف به كه همينطوري بودم، شده خسته ديگه واقعا

 من شد باعث كه زد سرهم پشت بوق دوتا ماشين دفعهيك نكردم، نگاه اصال شنيدم

 كردمي نگاه داشت من به لبخند با بارادِ، واي كنم، نگاه و برگردونم رو سرم

 تو؟ ايحوصلهبي اينقدر چي براي خانوم؛ سالم-

 .نبودي تو چون راستش خب اِمم سالم،-

  زد لبخند باراد

 .بيرون بپربريم اومدم، من كه حاال خب-

 .نيست خوب هاملباس كه من باراد-

 .شدن چروك يكم فقط خوبه، هم خيلي لباسات-

 كنم؟ عوض برم بديشون آوردي اگه رو هاملباس ميشه خب-

 .بيرون بري نميذاره و ميبينتت يكي يكدفعه چون نميشه، نه-

 شدم سوار و رفتم ماشين طرف به همين بخاطر ميگه، راست باراد

 بوسيد رو پيشونيم و اومد جلو

 .بود شده تنگ واست خيلي دلم-

 .بودم تنگت دل خيلي همينطور، منم-

 اومد يادم بود كرده درگير رو ذهنم پيش ساعت دو كه سوالي همون يكدفعه

 .كرده درگير رو ذهنم صبح از كه داشتم سوالي يك من راستش-
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 نزدي؟ زنگ صبح از چرا خب-

 .بزنم زنگ بهت همش كه نباشه خوبي كار شايد كه كردممي فكر من راستش-

  كشيد هم تو رو اخماش

 .بزني زنگ بهم كه نادرستيه كار ميكني فكر چي براي آنديا، شدم دلخور ازت-

 :گفت و آورد باال رو دستش باراد

 نظرت؟ به چيه اين-

 .حلقه خب-

 كامال پيوند يك قلبامون براي ولي نيستش رسمي كه درسته نامزديم، ما كه يعني اين-

 .رسميه

 ميشيم محسوب نامزد ديگه االن ما ميگه راست دبارا

 زنگ بهش باشه نداشته دوست باراد شايد كردممي فكر كه كردم اشتباه من خب ولي

 بزنم

 بود؟ چي سوالت حاال خب-

 بيمارستانه؟ مامانت كه نگفتي مگه تو-

 .بيمارستانه مامانم آره-

 .بود سالم هم كامال و بود همينجا ديروز كه دخت آرام-

 يا مامان ميگيم رزا به همه ما آرام، مامان نه هستش رزام مامان منظورم من آنديا-

 .جون مامان
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 بيمارستانه؟ االن رزا پس فهميدم، حاال آهان-

 .ميشه مرخص ديگه روز تاچند ولي آره-

 .بريم ديگه خب-

 خروجي در طرف به داشتيم زد، باال رو در ريموت با و كرد روشن رو ماشين باراد

 پرت جلو به يخورده من اي، يكدفعه ترمز بخاطر زد، ترمز رو باراد يكدفعه كه رفتيممي

 شدم

 .بود مونده باز دهنم تعجب از كردم نگاه رو جلوم وقتي

 ميكرد نگاه مارو و بود ايستاده ماشين جلوي اخم با فريماه

 كرد؟ رو اينكار خاله چي واسه_

 كرد باز رو ماشين در و اومد من بطرف فريماه يكدفعه

 :گفت عصباني لحني با و

 .دختر شو پياده-

 شم؟ پياده بايد چي براي-

 كرد پيادم ماشين از و گرفت رو بازوم محكم خيلي فريماه

 كنيد؟مي رو اينكار چرا خاله-

 .كنم كارچي دونممي باتوام وگرنه ساكت، تو باراد-

 .داريد نگه رو حرمتتون لطفا خاله-

 .بگير فاصله دختر این از ،باراد كنم بدبختت نذار-
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 دستور هميشه بزنيد، حرف الكي بلديد فقط كنيد؟ بدبختم خوايدمي چیجوري مثال-

 بهم كه ذارمنمي من ولي نداشتيد درستي رفتار كس هيچ با هيچوقت داديد،مي

 .كنيد بدبختم يا بديد دستور

 .چيه بختيبد كه ميدم نشونت گرفتي كم دست رو من و لجبازي اينقدر كه حاال-

 .كنيد ول رو دستم لطفا آخ،-

 گمشو كردي، خودت خام باراد مثل رومرد چندتا حاال تا نيست معلوم رز،*ه ي دختره-

 .داخل برو االن همين

 :گفتم بود كرده فوران حاال كه عصبانيتي با من

 بلديد؟ هم ایديگه چيز ادبيبي جز شما بفهميد، رو دهنتون حرف-

 رو دستم ناباوري با چرخيد اي ديگه طرف به سرم و سوخت مصورت طرف يك يكدفعه

 زد؟ سيلي من به حقي چه به گذاشتم، صورتم روي

 مياي هم االن همين بزني حرف بزرگترت با بايد چطوري كه بفهمي تا زدم رو اين-

 .بياي ميتوني خواستي هم تو باراد داخل،

 جلو باراد كه بودم سيلي شوك تو هنوز من رفت، عمارت طرف به سريع خيلي هم بعد

 گرفت رو بازوهام بادستاش و اومد

 و تو ميرم االن من ولي ميزد، سيلي تو به نبايد اون خوام،مي معذرت خاله طرف از من-

 .گيرممي پس رو زد تو به كه اي سيلي جواب

 :گفتم ارومي صداي با و گرفتم رو دستش مچ سريع

 .بشه بد انوادتخ با رابطت خوامنمي كن، ولش من بخاطر-
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 ميفهمي؟ رواین زد، سيلي الكي تو به اون-

 .كن ولش ولي ميدونم-

 كردممي نگاه باراد به بود اشك از لبريز كه چشمايي با

 ميكرد، نوازش بود خورده سيلي كه رو صورتم از قسمتي اون دستش پشت با باراد

 :گفت اي گرفته و آروم صداي با باراد

 .سوخت صورتم كردم حس زد سيلي بهت خاله وقتي كه اينقدر دارم، دوست خيلي-

 ميشدن جاري صورتم روي لجوجانه اشك هاي قطره

 .بارادم دارم دوست خيلي منم-

 از اشك قطره يك حتي خاله بخاطر و بموني اينجا ديگه ي لحظه يك حتي ذارمنمی-

 .بشكنه رو عشقم دل كسي نميذارم بباره، چشمات

 هست دنيا اين تو يكي كه ميكنم شكر خدارو و داره رو هوام باراد كه شدم خوشحال

 .باشه داشته دوستم و فكرمه به كه

 نشستم ماشين داخل منم و كرد هدايتم ماشين طرف به و گرفت رو دستم

 كرديم حركت به شروع شد سوار هم باراد بعدازاينكه

 يره،بگ تماس پليس با خاله هست امكانش چون بياي نميتوني كه خودم خونه تو-

 ميشيم، محكوم كنيممي زندگي سقف يك زير و نامحرميم اينكه جرم به ما اينجوري

 .هتل ميبرمت همين بخاطر
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 شد زندگي از من سهم آخر گفتم،نمي هيچي و دادممي گوش حرفاش به فقط من

 زجر ما سال همه اين شدي باعث تو چون هيچوقت، فريماه، كنمنمي حاللت تنهايي،

 .كنه كار و بكنه جون شب تا صبح بود مجبور تو كارهاي بخاطر طفق پدرم بكشيم،

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

 انجام از بعد باراد. زدم زُل روبروم ديوار به فقط كس،بي و تنها هستم، هتل تو من االن

 بريم تا بزنم زنگ بهش كردم تنهايي احساس من كه هروقت گفت و رفت من كارهاي

 موقع داشتم آرامش كه وقتی تنها چون بخوابم كال   وزامر  كه گرفتم تصميم بيرون،

 رفتم خواب به گذاشتم بالشت روي كه رو سرم بود، خواب

 پريدم خواب از كسي هايزدن در محكم باصداي

 !ميزنه در داره اينجوري كه كيه خدا، اي

 رو من محكم بارانم. شدم خوشحال خيلي ديدم، رو دلسا و باران كردم باز رو در وقتي

 گرفت غلب

 .شدم لِه باران، كن ولم-

 .چه تو به اينجوري، دارم دوست-

 كرديم بغل رو هم و اومد جلو هم دلي

 بزني؟ من به زنگي نبايد-

 .بزنم زنگ بهت نتونستم كه بود ريخته بهم اوضاع اينقدر چندوقته اين تو بخدا-

 و نيستم تنها هميشه حداقل كه خوشحالم خيلي. شدن داخل باران و دلي

 دارم باران و دلي مثل خوبي هايدوست
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 دادم شكالتي كيك با قهوه تا سه سفارش تلفن با

 خبر؟ چه خانوم دلي خب-

 .دارم اول دسته خبر-

 .بگو باش چي؟زود-

 .بشيد خاله قراره-

 كردم بغلش رو دلي پريدم و كشيدم جيغي تعجب و خوشحالي از

 .ميشه اذيت نيم ني عقب برو آنديا؛ واي-

 .دارم نيت ني به كار چي من به وا،-

 گفت تبريك بهش و كرد بغل رو دلسا هم باران

 زد چشمكي دلي

 شيد؟نمي مزدوج چرا ميترشيد، داريد ديگه شماها-

 .هاييم ترشيده مثل كجا نداريم، هم رو سال سه و بيست هنوز آنديا و من باوو، برو-

 .باشه عروسي ديگه وقته چند تا شايد كه بگم البته-

 كي؟ يعروس-

 .باراد و تو:دلسا

 هيچوقت امر اين ولي بود واقعيت ميزد دلسا كه حرفي كاشكي ايستاد، حركت از قلبم

 .نميشه ممكن فريماه وجود با

 :گفتم و زدم لبخندي فقط نشكنم دلسارو دل اينكه براي
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 داريم؟ احساسي بهم باراد و من كه ميدوني كجا از تو-

 خودِ  كه هم باران اينكه و باراده صميميه وستد كامران اينكه مثل خواهرم،:دلسا

 .خبره شبكه

 اومد اتاق در صداي كه بگم چيزي اومدم

 .رسيدن سفارشات فكركنم-

 بازكردم رو در و رفتم در طرف به

 .ميشه حساب هتل پول روي هااين سفارشاتون، از اينم خانوم، سالم:خدمه

 بستم رو در و كردم تشكري

 .بدي سفارش يزيچ خواستنمي آنديا:دلسا

 .هيچي بدون كه نميشه عزيزم، نه-

*** 

 (باراد)

 شد بلند گوشيم زنگ صداي يكدفعه ببينم، آنديارو تا رفتممي هتل طرف به داشتم

 ِ  ميزنه زنگ كه داره كار چي من با خاله ا

 .سالم الو،-

 .عمارت بيا االن همين باراد؛ سالم:فريماه

 چي؟ واسه-

 هان؟ بردي؟ رو دختره داشتيبر  كه كردي فرض چي رو من-
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 .بكشه زجر اونجا آنديا خواستمنمي-

 .خداحافظ ميبيني، رو اينكارت عواقب عمارت اومدي وقتي حاال هه،-

 ...الو الو،-

 كرد قطع رو تلفن لعنتي اَه

 ميكرد نگران رو من اين و اومدبرمي كارها خيلي خاله دست از ميزد، شور داشت دلم

 برم عمارت به تا دمكر  عوض رو مسيرم سريع

 خوندمي كتاب و بود نشسته مبل روي خاله رسيدم، ساعت نيم از بعد

 .سالم-

 .بشين سالم،-

 داريد؟ چيكارم-

 .ميگم بهت نشستي وقتي-

 نشستم روشروبه مبل روي عصبي

 ميخوري؟ چي-

 .بشنوم رو حرفاتون اومدم فقط خوام،نمي هيچي-

 من كه ميدوني ميكنه، كارچي داره االن كه مميدون حتي و هتل آنديا كه ميدونم من-

 تحويلت جعبه تو رو آنديا سر ميتونم كنم اراده من ميدوني باراد زياده، جا همه نفوذم

 .بدم
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 و خوردمي ليز كمرم روي دونه دونه عرق و خورد پيچ هم به دلم فريماه حرف اين با

 نبود بعيد فريماه از كار اين اومد،مي پايين

 ميخواي؟ چي-

 زد ايقهقه و انداخت هم روي رو پاهاش فريماه

 .كن ازدواج مهديس با كه اينه منظورم كن، ازدواج-

 ايستاد حركت از قلبم زد رو حرف اين فريماه وقتي

 زدممي نعره بلند باصداي

 ميكني تهديد رو من بسه، داشتم نگه رو احترامت هرچي كثافت، بيشعور، زنيكه-

 عوضي؟

 به شروع و گرفتم آوردمنمي حسابش به خاله ديگه كه رو فريماه گلوي و شدم بلند

 كردم دادن فشار

 .ميكشمت عوضي، ميكشمت-

 :گفت خشداري صداي با فريماه

 تو وقتي هم دختره اون بخوري، خنك آب عمرت اخر تا مجبوري بكشي رو من بيچاره-

 .تنهايي و ميموني تو ميشه، عروس نباشي

 ميزد سرفه و بود افتاده نفس نفس به كردم، ول رو گلوش

 بود شده كبود كامال هم صورتش

 به هيچوقت اينكه و لعنتي برسه بهش دستت ذارمنمي وقت هيچ و آنديام عاشق من-

 .فروكن گوشات تو رو اين كنمنمي هم فكر مهديس
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 .شد شكسته فريماه شد، شكسته ديگه بود تو و من بين هايي حرمت-

 كه خورده اعصابم اينقدر اَه شدم، ماشين سوار و اومدم يرونب عمارت از سريع خيلي

 فروكش عصبانيتم از كمي تا گذاشتم فرمون روي رو سرم كنم، رانندگي تونستمنمي

 كنه

*** 

 (آنديا)

 .شدم تنها دوباره ميموندن، اينجا بيشتر يخورده ها بچه كاشكي

 به سريع اومده، رادبا كه فكركردم و شدم خوشحال خيلي شد، بلند اتاق در صدای

 صورتم به و شد باز محكم خيلي در كشيدم پايين رو در دستگيره تا و رفتم در طرف

 بلند كه رو سرم. بود گرفته درد خيلي بينيم رفت، هم تو اخمام شديد درد از خورد،

 كامال و قدبلند مرد دوتا نشست؛ پيشونيم روي سردي عرق و كشيدم بلندي هين كردم

 نبود مشخص اصال صورتشون و بودن ايستاده جلوم پوش سياه

 :گفتم لكنت با من

 هستين؟ كي ديگه... دي شماها... ُشم-

 داد هل رو در و گذاشت در الي پاشو يكيشون كه ببندم رو در اومدم سريع

 هااون از يكي كه رفتم عقب سريع خيلي بستن، محكم رو در و اومدن تو در از هردو

 پيچيد سرم كل تو بدي سوزش و شد اشكي مامچش درد از گرفت، رو موهام

 .كن ول رو موهام آخ،-

 .كن هوششبي سامان رو، دهنت ببند-
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 داريد؟ كارچي بامن خدا، تورو نه-

 لرزيدمي بدنم تمام ترس شدت از

 من دهن جلوي سريع و ريخت دستمال روي اسپري با رو مايعي مردِ  يكي اون

 ميشم بيهوش بكشم نفس اگر كه ونستمدمي بودم، كرده حبس رو نفسم گذاشت،

 ديگه و اومد هم روي چشمام كم كم دارم، نگه رو نفسم تونستممي چقدر من مگه ولي

 .نكردم حس چيزي

*** 

 (باراد)

 طرف به و كردم روشن رو ماشين بود اومده سرجاش اعصابم كه ساعت ربع از بعد

 رفتم هتل

 آنديا اتاق در جلوي و بودم هتل تو ساعت نيم از بعد

 زدم در به تقه چند و بردم باال رو دستم

 .بازكن رو در آنديا-

 !نمياد؟ داخل از صدايي چرا

 .كن باز رو در ميگم كجايي؟ آنديا-

 زدم در به دوباره مشت با

 .آنديا بده، جواب آنديا-

 ...شايدم بيرون، باشه رفته شايد لرزيدم خودم به ترس از
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 كارت اينا حتما رفتم، ميزد جارو رو راهرو كه هايي خدمه از يكي طرف به سريع نه، واي

 باشن داشته رو كارت بايد اتاقا نظافت براي چون دارن رو اتاق

ِ  ببخشد،-  اين كارت ميشه نگرانشم، نميكنه باز رو در االن بوده، اتاق اين تو من خانوم

 .بديد رو اتاق

 صحت از اطالع بدون ما ،بزنيد حرف مورد اين در هتل مدير با بايد آقا، نميشه:خدمه

 .بديم بهتون رو كارت همينطوري تونيمنمي حرفتون

 گرفتم جلوش تومني صد تراول و بردم كتم جيب داخل رو دستم

 خوبه؟ اينقد-

 داد تكون رو سرش زنه

 اتاق؟ شماره-

-١٠٧. 

 به و گرفتم ازش رو كارت سريع داد، بهم رو يكيشون بود دستش كه هايي كارت بين از

 كردم بازش و رفتم اتاق رد طرف

 نيست اينجا که آنديا من خداي

 بود رفته بيرون اگه بود، تخت روي آنديا گوشي ميخوردن، تكون ها پرده و بود باز پنجره

 .ميبرد خودش با حتما گوشيشم

 .بود بزرگي هاي كفش ردِ  سراميكا روي افتاد، سراميكا روي نگاهم
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 و بود روبروم كه اي آینه تو زدم قدرتم تمام با .كرد رو خودش كار باالخره فريماه، واي

 آنديا كه لعنتيه منه تقصير بيفته؟ بايد آنديا و من براي هااتفاق اين چرا چرا؟ زدم داد

 مهمه انديا فقط االن بدرك ولي شد خون دستم. من تقصير فقط دزديدن، رو

 وضعيه؟ چه تو االن يعني

*** 

 (آنديا)

 كردم ازب رو هامچشم بدي سردرد با

 بينم؟نمي چيزي من چرا سياهه؟ جااين چرا

 تكونش تونمنمي هم ذره يه حتي ديدم كه بذارم چشمم روی رو دستم خواستممي

 يكدفعه بود، بسته دهنمم و رو هامدست نه و بدم تكون تونستممي رو پاهام نه بدم؛

 كردن گريه به ردمك شروع بلند صداي با. شدن رد جلوم از فيلم يك مثل هااتفاق تمام

 .اومدمي بيرون خفه صورت به صدام بود بسته دهنم چون ولي كشدين جيغ و

 بوي ولي بود بسته چشمام كه من بود، سكوت اين انداز طنين كفشي پاشنه صداي

 كردممي حس كامال رو تلخي زنانه عطر

 تونستمنمي هيچي نور بخاطر اول كشيد، رو هامچشم روي پارچه محكم نفر يك

 به بود جلوم كه كسي ديدن از كرد عادت نور به هامچشم كم كم كه بعد ولي ببينم

 چرا؟ كه پرسيدممي وگرنه بزنم حرف تونستمنمي شدم، متعجب شدت

 خيلي اينجوري بزنی، حرف نميتوني و است بسته دهنت اينكه از خوشحالم:فريماه

 .ندارم رو صدات حوصله چون بهتره،
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 روز ازهمون كردم؟ چيكارش من مگه كرده؟ زندوني رو من چي براي چی؟ يعني واي،

 تو خاصي نفرت هم هميشه نداشتم، بهش خوبي حس هيچ ديدم رو زن اين كه اول

 .خيلي دارم، هراس خيلي موضوع اين از من و بود مشخص من به نسبت هاشچشم

 چون شهبا شهر از خارج هست كه هرجا كنم فكر آورده؟ رو من كه كجاست اينجا اصال

 .نمياد موتوري يا ماشين صداي هيچ

 .اينجا بيايد االن همين رامبد؛ سامانـو-

 آشناست درنظرم سامان اسم چقدر شدن، داخل در از هيكلي مردِ  دوتا

 :گفت و زد اي قهقه فريماه

 .گيريمي فيلم توهم رامبد كن، شروع سامان-

 هيچي كه كردم حس لحظه يك درد از گوشم؛ تو زد محكم خيلي و اومد جلو مرد اون

 بود دهنم روي كه اي پارچه اين وجود با ولي زدن جيغ به كردم شروع. شنومنمي

 .ميشدن خفه هامجيغ

 .ميگه چي ببين بردار دهنش روي از رو اين:فريماه

 كردم زدن حرف به شروع گريه با و بلند صداي با برداشت رو پارچه مردِ  كه وقتي

 هان؟ ديد؟مي زجرم كه كردم چيكارتون من مگه-

 رفت، عقب سرم كه كشيدشون طوري و گرفت دستش تو رو موهام و اومد جلو فريماه

 كردم زدن جيغ به شروع

 .كنيد ول رو موهام ميكنم خواهش-
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 رو پدرم مهر من كه شد باعث تو پدر بشه، مريض من مادر كه شد باعث تو پدر:فريماه

 اون كه حاال پدرته، دارم و داشتم من كه مشكالتي تمام باني و باعث بدم، دست از

 .تو فقط بدي، جواب بايد تو نيست

 فرستادي؟ رو فیلم:فريماه

 .اينجا ميان پليس با كه گفتن خانوم، بله-

 يعني اين شدم، خوشحال خيلي پليس كلمه شنيدن با ميزنن، حرف دارن كي از

 .من نجات براي اميدي

 اون اگه ولي مونهنمي زنده ديگه دختره هبكش وسط رو پليس پاي اگه بگو بهش:فريماه

 تا رو دختره نميده انجام كه گفت اگه ميشه، آزاد دختره بده انجام گفتم كه رو كاري

 .بگيد سريع خيلي بهم كرد قبول اگه ميگه، چي ببنيد بزنيدش، تونيدمي

 .شد تبديل ترس و اميدي نا به داشتم، كه اميدي

 تلخي سرنوشت كه رسممي باور اين به دارم هديگ من بكشه؟ رو من ميخواد يعني

 .زهر طعم به تلخ دارم،

 :گفت دوتا اون از يكي رفت بيرون در از كه فريماه

 .خودمي ماله ازت، اومده خوشم-

 بدتر ترسيدممي اگر چون كردم نگاهش خونسردي با ولي لرزيد حرفش اين از تنم

 ميشد

 هوس مراقبيم، چشمي چهار در پشت ولي ريممي بیرون انبار اين از داريم ما االن-

 .نيست كس هيچ اينجا چون نكن جيغم جيغ نزنه، َسرِت به فرار
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 اومدنمي پايين هامچشم از دونه دونه اشكام شدن، خارج در از هردو

 رو زندگي خوش طعم روز يك منم ميشه يعني انتظارمه؟ در چي يعني خدا اي

 بچشم؟

 كمي شنيدم، رو در قيژ صداي كه بودم خيره اي نقطه به انبار اين انگيز وَهم سكوت در

 بدن آزار رو من و بيان نكنه كه داشت برم ترس

 هامچشم تعجب از كرد، باز رو پاهام و هامدست و اومد طرفم به مردها همون از يكي

 بود شده گشاد

 گفتن خانم نموندي، اينجا بيشتر كه حيف ولي بري ميتوني و آزادي كه گفتن خانوم،-

 و مانتو اينم برديم،مي فيضي ازت دوستام و من وگرنه ببيني نبايد هم خراشي هيچ كه

 .بيرون بري خونه، لباس با كه باشي داشته دوست نكنم فكر روسري،

 و كردم بهش شديد اخمي كردم، مشت رو هامدست زياد خشم از بيشعور، مرديكه

 و شلوار_بلوز با من كه بد چقدر. پوشيدم و گرفتم رو روسري و مانتو سريع خيلي

 در از و شدم بلند صندلي روي از بودم، كثيف هاي آدم اين جلوي روسري يا شال بدون

 .شدم خارج

 مغازه اي شيشه در از سريع بود، متروکه ای مغازه انبار بودم زنداني من كه اونجايي

 شدم خارج

 خيلي من ولي! بود يدهدزد رو من چرا اصال عجيبه، خيلي! كرد؟ آزاد رو من فريماه چرا

 شدم آزاد دستشون از سالمت و سالم حداقل كه خوشحالم

 شهر؟ برم بايد چطوري من حاال اس، جاده كه اينجا واي



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر هنرجو آناهیتا|  عاشقی چتر زیر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

165 

 

 ترمز من جلوي سفيدي شيش و دويست ماشين بودم آفتاب تو كه ساعت نيم از بعد

 بود فرمون پشت جلفي ولي شيك خيلي دختر. كشيد پايين رو اش دودي شيشه و زد

 .برسونمت ميري جایي-

 :گفتم سريع خيلي

 .نشده رد اينجا از تاكسي هيچ ولي ام تاكسي منتظر اينجا وقته خيلي آره-

 اگرم بگيرم تاكسي كه نداشتم پولي اصال من چون گفتم دروغ كه ببخشه رو من خدا

 نبود خوشايند زياد ندارم پول كه گفتممي

 .رسونمتمي بشين-

 رانندگي فقط سكوت در هم دختره شدم، ماشين سوار كردم هدختر  از كه تشكري با

 ميكرد

 .بدي رو آدرست ميشه عزيزم-

 رو من فريماه كه ميدونه باراد يعني شدم، خيره خيابونا به و گفتم بهش رو آدرس

 !بود؟ دزديده

 ايستاد هتل جلوي دختره ساعت نيم بعداز

 .ممنون خيلي شدم، مزاحمتون واقعا ، ببخشيد-

 .نكردم كاري عزيزم، ميكنم خواهش-

 .خداحافظ-

 .رفت و داد تكون سري دختره
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 تا رفتم اطالعات ميز طرف به سريع خيلي شدم، هتل داخل و شدم پياده ماشين از

 بود اتاق داخل كارتم كه چون بگيرم اي ديگه كارت

 كه ميگفت مردِ  گرفتم، رو اتاق كارت باالخره كردن خواهش و آوردن دليل كلي از بعد

 بده رو كارت كه شد مجبور باالخره ولي باشن داشته كارت يك از بيشتر افراد نميشه

 كنم چك رو هام پيام و هاتماس تا رفتم گوشيم طرف به سريع شدم اتاق وارد وقتي

 گشنگي از شد، گرفته حالم كلي ندارم پيامي يا پاسخي بي تماس هيچ ديدم وقتي ولي

 كه ندادن بهم نونم تكه يك افرادش و فريماه ديشب كه چون بودم كرده ضعف شديد

 بتونم تا كنن باز دقيقه ده براي رو پاهام و دست كه گفت بهشون فريماه فقط بخورم،

 بخورم هيچي تونستمنمي نبود فكرم به كس هيچ اينكه بخاطر االنم. دستشويي برم

 به دستم ارمب دوسه. رفتنمي پايين گلوم از هيچي داشتم كه بغضي بخاطر واقعا چون

 طول در اون چون شدممي پشيمون بعد ولي بزنم زنگ باراد به كه رفت گوشيم طرف

 .نبود فكرم به اصال روز يك

 .رفتم خواب به و خوابيدم بود كرده لونه دلم تو كه ناراحتي و غم با

 رو گوشيم و كشيدم پاتختي روي رو دستم بسته چشم شدم بيدار خواب از كه وقتي

 برداشتم

 واسه شايد بودم، نگران خيلي دلم ته ندارم، پاسخيبي تماس و پيام هيچ كه بازم ،اَه

 .باشه افتاده اتفاقي باراد

 برداشت رو گوشي دوبوق از بعد گرفتم رو شمارش سريع و نشستم تخت روي

 شد سيخ تنم به مو شنيدم تلفن پشت كه دختري صداي با

 :گفت ناز با دختره
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 زني؟نمي حرف چرا الو،-

 :گفتم نلرزه كردممي سعي كه صدايي با

 .باراد به بده رو گوشي-

 هستي؟ كي شما عزيزم-

 .آنديام من بگو-

 .بزن زنگ بعدا بند، دستش باراد فعال-

 قلبم كه كردممي حس بودم، زده زل روبروم ديوار به ناباورانه من و شد قطع تلفن

 .تونستنمي ولي نتپه ديگه ميخواد

 و بالشت به ميزدم مشت قدرت تمام با اومدن،مي پايين صورتم يرو دونه دونه اشكام

 رو من و شده دوست دختري يك با رفته آقا! نميزد زنگ چي براي بگو پس ميزدم، داد

 فكر اين با باشن؟ نكرده نامزد و باشن دوست معلوم كجا از اصال بود، كرده فراموش

 كس كنار رو باراد نميخوام نم نه رفت، باال هقم هقم و شد بيشتر سرعتشون اشكام

 كردم برداشت اشتباه من شايد كه داشتم اميد قلبم ته حال اين با ولي ببينم اي ديگه

 بابي اومد، در صداي گذشت خوردن دل خون و گريه با كه ساعت دوسه از بعد

 ديدم جلوم كه چيزي با ولي كردم باز رو در و انداختم موهام روي شالي حوصلگي

 .شدم نگران همينطور و دمكر  تعجب خيلي

 سريع بودن، ريخته بهم لباساش و موها و بود سرخ كامال هاشچشم كه بود باراد

  گرفتم رو دستش

 بودم؟ فكر به چقدر نزدي؟ميدوني زنگ چرا كجابودي؟ وضعشه؟ چه اين باراد، سالم-
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 :گفت و زد جونيبي لبخند باراد

 صدا كوچيك اسم با رو من و زنيدن زنگ من گوشي به ديگه لطفا   رادمنش، خانم-

 .دارم نامزد ديگه االن من چون نكنيد

 تكرار اِكووار ذهنم تو صداش بگم، چيزي من كه نداد مهلت حتي رفت، و گفت رو اين

 :ميشد

 .دارم نامزد ديگه االن من دارم، نامزد ديگه االن من-

 گرفته دستم وت رو موهام لرزيدن،مي شدت به هامدست و شد حسبي كامال   بدنم

 من اون ميشد، اينطوري نبايد نه نه ميزدم، داد و كشيدمشونمي قدرتم تمام با و بودم

 كرد؟ رو اينكار چرا داشت، دوست رو

 طرف به سريع نداره، باراده دنيام فقط كه منی واسه معنايي هيچ باراد بدون زندگي

 گذاشتم رگم روي و برداشتم تيغي و رفتم ميز كشوی

 .ندارم رو زندگي اين تحمل ديگه ولي گناهه كارم ميدونم ببخش، رو من خدايا-

 رو مادرم صداي يكدفعه كه دادممي فشار رگم روي رو تيغ داشتم و بستم رو هامچشم

 شنيدم

 تو رو، اينكار نكن آوردم بار قوي تورو من كني، رو اينكار نبايد تو دخترم آنديا، نه-

 .كني مقاومت ها سختي مقابل در ميتوني

 ايجاد خراش فقط رگم روي افتاد، زمين روي و شد رها دستم از تيغ صدا اين باشنيدن

 !كردم؟مي كار چي خودم با داشتم ديوونه منه بود، شده

 نداشتم رفتارم روي كنترلي اصال   لحظه اون نكردم، رو اينكار شد خوب واي،
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 بود؟ توهم اينكه يا شنيدم واقعا   رو مادرم صداي ولي

 نكنم رو احمقانه اينكار من كه شد باعث بود كه هرچي

 كردي خودت بازيچه رو من تو هيچوقت، نميبخشمت، باراد

 حتي من كه نداره دوست دنيا فكركنم كشيدم،مي نفس بزور و ميكرد درد خيلي قلبم

 .باشم غمبي و خوشحال شده كه روزم يك واسه

 روز چند بودم، زده زل تاپ ب**ل صفحه به و بودم نشسته تخت روي حوصلگيبي با

 كه كنم قبول تونستمنمي هنوز من و گذشتمي بود كرده طرد رو من باراد كه روزي از

 .گذاشته تنهام و نداره دوست رو من اون

 يانه ميدونه باراد كار اين بابت از هيچي اون بپرسم ازش تا زدم زنگ باران باربه چندين

 .نداد جواب اونم ولي

 ايميلي كه ديدممي بوديم شمال وقتي پيش دوسال كه خودم و مادرم عكس داشتم

 نگاهي فرستنده اسم به زده ايميل من به كه كيه اينكه از تعجب با اومد، واسم

 نوشته فقط كردم، باز رو ايميل سريع ديدم، رو باراد اسم تعجب كمال در و انداختم

 .ببخشيد زندگيم، ببخشيد بود

 با و سريع فرستاده، آهنگم يك فهميدم كه بودم هزد زل پيامش اين به تعجب با

 صداش و كردم پخشش شد دانلود آهنگ اينكه از بعد و كردم دانلود رو آهنگ تعجب

 بردم باال رو

 نده عذابم دوری درد این که امشب کن کاری یه

 بده حالم و کرده دوره منو درده یه نبودت
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 ازم بُریدی بزودی میری که بودی گفته خودت

 کم یه ببینم چشاتو نبندی هواتو باز بیار

 بمیرم بارون توو نمیرم چتر زیر

 نگیرم دستات توو دست که لحظه اون تا

 بیقراره برگشتنت واسه دلم

 روزگاره ِ بازی این که حیف ولی

 بمیرم بارون توو نمیرم چتر زیر

 نگیرم دستات توو دست که لحظه اون تا

 بیقراره برگشتنت واسه دلم

 روزگاره ِ بازی ینا که حیف ولی

♪♫♪ 

 پُرم گریه از بمیرم بارون توو نمیرم چتر زیر

 دلخورم ازت میباره بارون که داره گریه حالم

 میزنم قدم هردوتامون جای خیابون هر توی

 میزنم خودم پای گناهاتو همیشه خوبی تو

 بمیرم بارون توو نمیرم چتر زیر

 نگیرم دستات توو دست که لحظه اون تا

 بیقراره برگشتنت واسه دلم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر هنرجو آناهیتا|  عاشقی چتر زیر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

171 

 

 روزگاره ِ بازی این که حیف ولی

 بمیرم بارون توو نمیرم چتر زیر

 نگیرم دستات توو دست که لحظه اون تا

 بیقراره برگشتنت واسه دلم

 روزگاره ِ بازی این که حیف ولی

 كه بود آرومم هق هق اين و رختنمي هاماشك ميخوند خواننده كه اي تيكه باهر

 .بود شدن كنده حال در درد شدت از قلبم و آوردمي در هلرز  به رو هامشونه

 چرا! كني؟ رو اينكار باهام زندگيتم، و داري دوستم وقتي بايد چرا كه گفتممي گريه با

 !واقعا؟

 شدت ولي سوختمي واقعا بودم كرده روز چند اين كه هايي گريه بخاطر چشمام

 اتفاق اينهمه كه دارم تحمل چقدر من مگه نبود، قلبم سوزش ي اندازه به سوزشش

 دارم؟ رو كي دنيا اين تو باراد جز به من مگه افته؟مي واسم هم سر پشت

 تا كنم خريد كمي و برم بيرون خودم حداقل كه پوشيدم رو هاملباس تنهايي شدت از

 :گفت آشنايي صداي شدم خارج كه هتل از شه، بهتر روحيم يكم

 .آنديا-

 تنم به لرزي ديدم، رو فريماه تعجب كمال در و خوندمچر  صدا طرف به رو سرم سريع

 ترسيدممي خيلي عجوزه اين از نشست،

 .سالم-

 .بري گردش ميخواي خودت واسه كه بينممي سالم،-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر هنرجو آناهیتا|  عاشقی چتر زیر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

172 

 

 برم؟ ميتونم باراد بدون من گردشي چه زدم، پوزخند دلم تو

 اومديد؟ كه داشتيد كاري-

 :گفت ميكرد كيفش داخل رو دستش كه حيني در

 .بدم بهت رو اين اومدم ه،آر -

 دعوت كارت شبيه گرفتم، دستش از رو كارت َشك و تعجب با گرفت، طرفم به رو كارتي

 بود

 كني؟ بازش نميخواي-

 خوندم؛ رو بود داخلش كه ایدعوتنامه و كردم باز رو كارت آروم

 هم نامزدي مراسم تا يعني ميشد، تيكه تيكه دعوت كارت هركلمه خوندن با قلبم

 .ميشكني كارات اين با رو دلم باراد، كنمنمي حاللت رفتن؟ پيش

 تا ميدادم قورت رو دهنم آب تند تند و دادممي فشار هم روي رو دندونام كه درحالي

  زدم مصنوعي لبخند فريماه به رو نشكنه بغضم

 .شن خوشبخت انشاهللا مباركه،-

  داد باال رو ابروهاش تعجب از فريماه

 .خداحافظ ديگه روز سه تا بينيمت،مي جمعه پس، خب-

 صورت به مهديس و باراد ديگه روز سه دادم، ادامه راهم به تند تند و دادم تكون سري

 باراد گوشي اونروز كه هم اي دختره اون احمقم، من چقدر شدن،مي هم نامزد رسمي

 .بوده مهديس داد جواب رو
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 هم االن و گرفت شكل دلم تو بد خيلي حس يه ديدم رو مهديس كه اولي روز همون از

 داد نشون رو خودش حس اون

 هاآسمون به هقم هق شكستم، رو بغضم و بگيرم رو خودم جلوي نتونستم ديگه

 به و نشستم پارك يك داخل صندلي روي. كردنمي نگاه بهم تعجب با مردم رفت،مي

 هنوز نه، هام گريه ولي بود شده تموم هقم هق بودم، خيره داشت كه مصنوعيی آبشار

 .نداشتم اصال رو بشه مهديس نامزد باراد اينكه تحمل ميباريدن،

 به و كردم پاك رو صورتم دستمال با شدم خالي و كردم رو هامگريه خوب اينكه از بعد

 .رفتم بود كه بزرگي پاساژ طرف

 رو مرگم حكم كه نامزدي جشن به جمعه و بخرم شيكي لباس كه گرفتم تصميم

 من ولي میشه خون دلم هم كنار مهديس و باراد ديدن با كه هدرست برم، داشت

 ولي نيستم ضعيف كه بدم نشون ظاهر در فريماه مخصوصا و باراد به بايد حداقل

 .ضعيفم من چقدر ميدونه خودش كه خدا

 و خريدم رو اون اول ديدم، تنگی اي سورمه لي شلوار پاساژ؛ داخل گشتن كلي از بعد

 كه مهموني تو نميخواست دلم گرفتم، بود حلزوني يقه كه زقرم پيراهن يك هم بعد

 خيلي اسپرت تيپ همين بخاطر بپوشم، شب لباس داشتن رو غريبه حكم برام همه

 .بهتره

 برگشتم، هتل به پياده خريدم، هم بود مجلسي كه صاف ته عروسكي كفش جفت يك

 زخميم روح واسه خيلي هتل به برگشت راه تو ميداد بارون نم بوي كه هوايي تنفس

 .بود بخش آرام

 مگه كنم،مي نگاه خودم به و ايستادم آینه رويروبه آماده االن من و گذشته روز سه

 رفت؟ و گذشت ازم كه داشتم كم چي من
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 نفس همين بخاطر کنم، گریه كرده ترك رو من كه كه كسي بخاطر خواستمنمي

 شال و مانتو. نريزه اشكام ات دادم فشار هم روي محكم رو هامچشم و كشيدم عميقي

 كمي. بیاد دنبالم تا بودم زده زنگ تلفني تاكسي به رفتم، پايين و پوشيدم رو مشكيم

 شدم ماشين سوار و ديدمش باالخره و كردم نگاه رو برم دورو

 .برید آدرس اين به لطفا آقا، سالم-

 حسابي بايد وزامر  دادم، تكيه شيشه به رو سرم منم گرفت، دستم از رو آدرس راننده

 .باشم ناراحت هااون جلوی هم ذره يك حتي نبايد اصال بدم، نشون قوي رو خودم

 رو پول اينكه از بعد منم ايستاد، عمارت جلوي تاكسي ساعت نيم تقريبا از بعد

 ايستاده در جلوی مرد دوتا و بود باز عمارت در رفتم، عمارت طرف به كردم حساب

 :گفت يكيشون كه تو برم خواستممي بودن،

 .خانوم دعوت كارت-

 آهنگ صداي. رفتم داخل به بعدم دادم نشونش و درآوردم كيفم از رو دعوت كارت

 ولي بود ميوه و غذا ميز كلي بيرون ي محوطه رسيد؛مي گوش به داخل از بلندي

 داخل كه وقتي. میاد بيرون باشه داشته دوست هركي فكركنم نبود، بيرون کسهيچ

 گرفت رو مانتوم خانومي شدم

 .لطفا شالتون خانوم:خدمتكار

 .نميارم در رو شالم نه،-

 .برید پذيرايي سالن طرف بايد-

 .بلدم خودم-
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 ميشد بيشتر هاآدم تعداد رفتممي جلوتر هرچي

  ببرم قلبم طرف به رو دستم شد باعث كه خورد آدم دوتا به چشمم

 مهديس بودن، نشسته زيبا يخيل سلطنتي دونفره مبل روي كه بودن مهديس و باراد

 رو هامناخون اينقدر داد،مي گوش هاشحرف به اخم با بارادم ميزد حرف باراد گوش در

 .بود شده پوست پوست دستم كف كه بودم داده فشار دستم تو

 شد بلند جاش از سريع بعد و افتاد بهم چشمش باراد يكدفعه جمعيت همه اين بين

 گرفت رو دستش چم مهديس ولي بياد طرفم به كه

. نشست و كشيد موهاش تو رو دستش كالفه باراد كه گفتن ديگه هم به چيزايي يه و

 كه ديدم رو باران نشستم، ها مبل از يكي روي و دادم بيرون مانند آه رو نفسم منم

 ميشد رد داشت

 .باران-

 :گفت اخم با و برگردوند طرفم به رو سرش باران

 بفرما؟-

 شدي؟ اينجوري چرا باران-

 كرده؟ دعوت تورو كي اصال خودت؟ واسه ميگي داري چي-

 غرورم خاطر به ولي بزنم گريه زير بلند بلند خواستممي اينبار ديگه واقعي معناي به

 گرفتم رو خودم جلوي

- ِ  .نيست مهم واسم اصال كه بدون ولي بدباش باهام هم تو باشه اينجورياس؟ ا

 .نيست مهم واست كه بدرك-
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 فشار هم روي محكم رو هاشچشم ميزد حرف باهام باران كه وقتي راچ دونمنمي

 ميداد

 بهم ازش حالم اومد،مي طرفم به كه ديدم رو فريماه دور از رفت باران اينكه از بعد

 .ميخوره

 بگي؟ تبريك مهديس و باراد به نميري چرا جون، آنديا سالم-

 :گفتم لبخند با و كردم ظاهر حفظ

 .بگم تبريك بهشون برم بعد بشينم يخورده ولشا خواستممي سالم،-

 .كن پذيرايي خودت از آهان،-

 .ممنون خيلي باشه،-

 كه درسته رفتم، باراد و مهديس طرف به و شدم بلند جام از منم رفت فريماه كه وقتي

 فكركنن هااون تا بگم تبريك بهشون مجبورم ولي سخته واسم هم كنار ديدنشون

 .نيست مهم واسم

 كردنمي نگاه رو ديگه طرف داشتن و نبود من به حواسشون هااون رفتم، شونطرف به

 .سالم-

 :گفت ناراحتي با و چرخوند طرفم به رو سرش سريع باراد

 .آنديا-

 .عزيزم سالم:مهديس

 پاهاش و بود زانوش باالي تا فقط لباسش حيا؛بي ي دختره شد، چندشم مهدیس از

 نداشتن پوششي هيچ
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 .باشه مبارك ميگم، ريكتب هردوتون به-

 اومد طرفمون به فريماه بزنه حرفي اومد تا باراد

 آنديا؟ نيست اينطور ميان، بهم خيلي-

 .ميان بهم خيلي اتفاقا، چرا-

 .نامزدته ناسالمتي شو، تر نزديك مهديس به مبل، اونور رفتي چرا جان، باراد-

 بوسيد رو گونش و انداخت كمرش دور رو دستش و شد تر نزديك مهديس به باراد

 :گفت اخم با باراد

 شد؟ خوب حاال-

 .بگم بهت نبايد من ديگه بعد به حاال از ولي آره-

 :گفتم سريع اومدنمي باال نفسم

 .باشيد خوش-

 كشيدم،مي نفس بزور ولي چرا دونمنمي نشستم، روش و رفتم مبل طرف به سريع

 شنيدممي رو گلوم خس خس صداي خودم كه طوري

 چراغ يكدفعه. شناختمنمي رو كدومشون هيچ من كه درحالي رقصدين،مي وسط همه

 خالي رو وسط همه افتاد، زمين روي وار دايره صورت به قرمز نور و شدن خاموش ها

 شد تنظيم هااون روي نور و اومدن وسط مهديس و باراد كردن؛

 شونش روي رو دستش هم مهديس و گذاشت مهديس كمر روي رو دستش باراد

 .كردن رقصيدن به شروع باهم و ذاشتگ
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 از خدمتكار از مانتوم گرفتن از بعد و شدم بلند سريع كنم، تحمل تونستمنمي ديگه

 كف با محكم خيلي كردم،مي گريه و دوييدممي خيابون داخل شدم، خارج عمارت

 زخم كامال   بودن شده كشيده آسفالت روي هامدست چون خوردم زمین هامدست

 تاكسي یا ماشيني هيچ. شدم بلند ازجام و ندادم اهميتي اومد،مي خون و بودن شده

 کردم دوييدن به شروع دوباره خورد،نمي چشم به

 فقط هم بعدش و شنيدم رو ممتدي بوق صداي كه برم خيابون اونطرف خواستممي

 .سياهي و بود سياهي

 .ديدممي تار جارو همه كردم، باز وحشتناكي درد بدن و درد سر با رو هامچشم

 شنيدممي مبهمي صداهاي! كجام؟ من يعني ريخت، دلم

 .كرد باز رو هاشچشم دكتر، آقاي:صدا

 بيني؟مي رو من االن دخترم،:صدا

 :گفتم ضعيف باصداي

 .تار جا همه نه،-

 .بينيمي چطور بگو بعد كن بسته و باز رو هاتچشم بار چند دخترم:صدا

 با سفيد اتاق يك شامل كه جارو همه باالخره و كردم بسته و باز رو هامچشم چندبار

 ديدممي بود سرم باالي كه ُسرُمي

 .كن نگاه رو من دخترم-

 ميكنه؟ نگاهم خوشحالي با داره چرا ميكنه؟ كارچي اينجا باراد واي برگردوندم، رو سرم

 كجام؟ من اصال  
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 :گفت بهم بود دكتر كنم فكر كه مردي

 ماشين سرعت چون خداروشكر و ديده ضرب كمي تتدس كردي، تصادف تو دخترم-

 بايد اينكه و نيومده پيش واست اي ديگه مشكل شده ترمز سريع خيلي و بوده كم

 .بموني بيمارستان تو رو روزي چند

 شناسي؟مي رو آقا اين:دكتر

 نگاهي با همين خاطر به كردم تصادف چي واسه من كه اومد يادم چيز همه يكدفعه

 كردم نگاه باراد به تنفر پر و انگيز غم

 .برن بيرون اتاق از ايشون بگيد لطفا   دكتر، آقاي-

 .بيرون بفرماييد لطفا آقا:دكتر

 خيلي خيلي عزيزم؟ خوبه حالت آنديا. مونممي همينجا من گيد؟مي داريد چي-

 اومدي هوشبه كه خداروشكر بودم، نگرانت

 .عوضي بيرون شو گم متنفرم؛ ازت-

 .نميرم جا هيچ من آنديا، ببند رو دهنت-

 كار اين بخاطر سريع باراد زدن، جيغ به كردم شروع و دادم دست از رو خودم كنترل

 .چرا چرا گفتممي بلند صداي با و گريه زير زدم منم رفت، بيرون اتاق از من

 هم روي هامچشم من شد باعث كه كرد خالي ُسرُمم تو رو چيزي سرنگ با سريع دكتر

 برم ابخو به و بياد

*** 

 (راوي)
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 كه گفت و زد زنگ دلسا به رفت بيرون اتاق از شده خم كمري با باراد اينكه بعداز

 بیاد ٤٥٦ شماره اتاق بيمارستان، به سريع

 .ميفهمي خودت بيا گفتمي فقط باراد چيشده پرسيدمي نگراني با دلسا هرچي

 هم ساعت مني همين و باشه بيمارستان تونستمي ساعت نيم فقط خودش چون

 بمونه پيشش كه ذاشتنمي آنديا

 .بگيره تماس دلسا با كه بود شده مجبور همين بخاطر

 و بره مهديس دنبال كه بود داده پيام فريماه شد، خارج بيمارستان از عصبانيت با

 برن رستوران به باهم

 كوبيدمي فرمون روي مشت حرص شدت از باراد

 .كني دخالت بايد من كارهاي تو چرا چه، تو به اصال   لعنتي،... لعنتي... لعنتي

*** 

 (آنديا)

 كردم باز رو هامچشم و گفتم آخي بلند باصداي پيچيد دستم تو كه بدي درد بخاطر

 :گفتم آلودي بغض صداي با ميكرد، نگاهم داشت نگراني با كه افتاد دلسا به چشمم

 .دلسا-

 جانم؟-

 كرد؟ چيكار باراد فهميدي-

 .نيومديم مراسمش به و قهركرديم باهاش كامران و من مينه بخاطر گلم، آره-
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  گرفت دستاش تو رو دستم دلسا

 .نداشت تورو لياقت اون آنديا، نخور غصه اصال   تو-

 .باشه داشته علتي يك بايد آخه ولي-

 .بفهمي رو علتش روزي يه شايد-

 طرف يك رو روش ديد رو من وقتي هم باران چون مياد، بدشون من از همه كنم فكر-

 نذاشت محل بهم اصال   و کرد ديگه

 :گفت شده گشاد هايچشم با دلسا

 كرد؟ رو اينكار باران واقعا ميگي؟ راست-

 دادم تكون آره ي نشونه به رو سرم

 اوناست خود از مشكل پس عزيزم_ دلسا

 كوچولو؟ ني ني از خبر چه كن، ول هارواين حاال دونم،نمي-

  تگذاش شكمش روي رو دستش دلسا

 .دارم دوسش خيلي ولي نيومده دنيا به هنوز اينكه با-

 .ديگه مادري داري، حق-

 باشه؟ كمتر هاش هزينه تا كني معرفي بهم كه ميشناسي خوبي هتل دلس،ا راستي-

 زد بشكني دلسا

 .یافتم-

 :گفتم تعجب با
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 يافتي؟ رو چي دقیقا-

 هست، هم بيخو جاي هستش، هم مبله كه دارم نقلي خوابه يك خونه يه من-

 .بموني اونجا و بري ميتوني

 .خوادنمي جان، دلسا نه-

 كرد اخم دلسا

 گيرممي كامران از اونجارو كليد من فقط اونجا، مياي فردا همين نميخواد، روچي چي-

 .بردمتمي خودمون خونه اومديمي اگه تازه ميدمش، بهت امروز همين و

 .نيستم زحمت به راضي دلسا، نه-

 .اونجايي فردا گفتم، من كه هميني آنديا، نزن رفح اينقدر-

 كنم، زندگي خونه اون تو برم كه كردم قبول باالخره دلسا زياد اصرارهاي خاطر به

 .بود بهتر هم خيلي اينجوري

 بياره واسش كليدهارو كه گفت و زد زنگ كامران به دلسا

 .شمنمي مرخص بيمارستان از فردا كه من دلسا-

 مرخصي؟ هديگ روز چند پس-

 .بمونم اينجا بايد ديگه روز دو هنوز-

 .باشي داشته كليدهارو شدي مرخص هروقت ميدم، بهت كليدهارو حاال باشه-

 ا.دلس ممنونم ازت واقعا  -

 .كه نكردم كاري گلم، خواهش-
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 اومد، در صداي كه كردممي بازي گوشيم با داشتم رفت دلسا كه ساعت نيم از بعد

 :گفتم بردارم گوشي روي از رو سرم اينكه بدون

 برگشتي؟ زود دلسا، شده چي-

 كه ديدم رو مهديس تعجبم كمال در و بردم عقب رو گوشي نمياد صدايي ديدم وقتي

 :گفتم و كردم بهش اخمي منم كرد،مي نگاهم اخم با داشت

 ميكني؟ چيكار اينجا-

 .نميده محل بهم اصال كه كردي خودت خام رو باراد خوب-

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .نميده محل بهت باراد كه باشي داشته مشكلي شايد ندارم، باراد به كاري اصال من-

 :گفت بلند صداي و باحرص مهديس

 سياه رو روزگارت زدي حرف باهاش و شدي نزديك باراد به تو كه بفهمم ديگه یكبار-

 .باشي دور ازش ميتوني كه جايي تا كن سعي كنم،مي

 : گفتم دلم تو

 .سياهه همينطوري من وزگارر  هِه،-

 .بيرون برو االن همین دارم باراد به چيكار من خودت، واسه ميگي داري چي بابا، برو-

 ميخورد پيچ حسودي و ناراحتي از دلم رفت، بيرون در از عصبانيت و اخم با مهديس

 باشه اي ديگه كس مال باراد ببينم كه نداشتم رو اين تحمل اصال چون

 كه آدمي براي نبايد من چون گرفتم رو خودم جلوي ولي كنم گريه هدوبار  خواستممي

 بخورم غصه و كنم گريه نداره دوست رو من ديگه
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 ميز روي كليدهارو و اومد پيشم دوباره دلسا بود شده تاريك هوا كامال   كه وقتي

 :گفت و گذاشت

 يمارستانب تو كه اخري ي لحظه تا من اينكه و كليدها از اينم چالق، خانوم سالم-

 ذارمنمي تنهات و مونممي پيشت هستي بستري

- ِ  چالقه؟ كجام من دلسا، ا

 .عزيزم ديگه چالقي خوب-

 بيمارستان تو كه واسش سخته و است حامله دلسا كه افتاد يادم ولي كردم اي خنده

 :گفتم سريع همين بخاطر بمونه

 .بموني اينجا وضعيتت اين با نميخواد تو دلسا-

  زد كمرش به ور  دستاش دلسا

 چطوره؟ من وضعيت مگه-

 .بارداري تو-

 نميرم جا هيچ و عاليه هم خيلي وضعيتم من راحت خيالت ولي ميدونم كه رو اين-

 زد بهم مهربوني لبخند متقابال اونم زدم، مهربونيش به لبخندي

 .ممنونم ازت واقعا نميذاري تنهام اينكه بابت هم و كليدها بابت هم-

 .دوستيم باهم تو و من ميزني؟ كه حرفيه چه اين عزيزم-

 شد قرار و گذشت روال همين به زود خيلي روز دو
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 بريم هم بعدش حساب تصفيه واسه هتل برم من اول تا بياد دلسا و من دنبال كامران

 داره دلسا كه اي خونه

 داشتن از واقعا کرديم،مي دل و درد باهم يكسره و بود پيشم رو روز دو اين كل دلسا

 .خيلي خوشحالم، خيلي خوبي اين به وستد

 رفتم پذيرش طرف به و اومدم پايين طبقه به كردم جمع رووسايالم اينكه از بعد

 بايد چقدر حساب تصفيه براي بدم تحويل رو اتاق ميخوام من ببخشيد آقا، سالم-

 كنم؟ پرداخت

 اتاقتون؟ شماره-

-١٠٧. 

 :تگف انداخت كامپيوترش به نگاهي اینکه از بعد

 .شده پرداخت ها هزينه تمام قبل از خانوم-

  دادم باال رو ابروهام تعجب از

 كرده؟ پرداخت كي چي؟ يعني-

 .نميمونه نظرم در ها قيافه همه كه من نميدونم،-

 تو دلسا و كامران شدم، خارج هتل از كليد تحويل از بعد و كشيدم هم تو رواخمام

 بودن نشسته من منتظر ماشين

 سوارشدم و رفتم ينماش طرف به

 هستين؟ عصباني چرا خانوم آنديا:كامران
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 .كرده پرداخت رو هتل هاي هزينه نفر يك اينكه مثل نميدونم،-

 شدن متعجب هم دلسا و كامران

 .كرده پرداخت باراد شايد:دلسا

 بكنه رو كاري چنين نداشت حق باشه اون اگه بيشترشد، عصبانيتم

 .كني ناراحت رو خودت چيزها اين بخاطر دنميخوا كن، فراموشش آنديا:دلسا

 .ميكنم رو خودم سعي

 ايستاد طبقه پنج ساختماني جلوي كامران

 اينجاست؟-

 .بدم نشونت رو واحد و طبقه بريم باهم شو پياده عزيزم، اره-

 .ميمونم منتظر اينجا من:كامران

 .عزيزم باشه:دلسا

 كردم، باز رو در داد نشونم سادل كه كليدي با من و رفتيم ساختمان طرف به دلسا با

 دقيقه يك از بعد داد، فشار رو سوم طبقه دكمه دلسا شديم اسانسور سوار وقتي

 بود روم جلوي واحد تا دو رسيديم،

 كدومشونه؟-

 .يكي اين-

 كرد بازش و انداخت در داخل رو كليد

 .نگير اشتباه ساختمون كليد با خونست كليد يكي اين آنديا-
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 .هست چي مال ليديهرك كه فهميدم-

 كه كوچك و شكل مربعي سالني كه خورد چشمم به نقلي اي خونه شديم؛ وارد وقتي

 بود هم راهرو يك ميشد، كوچيك تلويزيون و سفيد مشكي چرم مبل دست يك شامل

 .ميشد ختم دستشويي و حمام اتاق، به كه

 رنگ از تركيبي هاش كابينت كه داشت هم كوچيكي خيلي ي آشپزخانه

 .بودن مشكي_دسفي

 آوردي؟ كجا از روخونه اين تو دلسا، راستي آهان-

 من كه هم وقتي كرديم،مي زندگي شيراز ولي هستيم تهراني اصل در خانوادم و من-

 و كنم زندگي راحت بتونم كه خريد واسم روخونه اين پدرم شدم قبول تهران دانشگاه

 .بخونم درس

 .اهان-

 داشتي هركاري باشم، همراهش بايد كه داره كار جا ندچ كامران برم، ديگه من آنديا-

 .بگو كامران و من به حتما  

 .كردي بهم كه كمكي همه اين از ممنونم خيلي عزيزم، برو-

 .خداحافظ گلم، كنممي خواهش-

 .خداحافظ-

 و گرد خيلي چون كردم گردگيري رو خونه و شدم كار به دست رفت دلسا اينكه از بعد

 .بود خونه تو خاك

 اومد در زنگ صداي كه كردم ول مبل روي رو خودم خستگي از
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 باشه؟ ميتونه كي يعني نداره، اينجارو آدرس كامران و دلسا جز به كه كسي! واي

 كردم سرم رو شالم قبلش ولي رفتم در طرف به باتعجب

 بود بزرگتر ازمن چندسالي كنم فكر كه خورد چشمم به پسري يك كردم باز رو در وقتي

 كنيد؟مي زندگي اينجا شما خانوم، مسال-

  كشيدم هم تو رو اخمام

 .ديگه ميكنم زندگي دارم خب ميكنم؟ كارچي دارم اينجا پس-

 زد لبخند پسره

 كنجكاو شنيدم رو در صداي وقتي نميكرد، زندگي اينجا كسي كه بود وقتي چند آخه-

 شما؟ و هستم وهريگ رادوين من درضمن اينجا، اومده زندگي واسه كي بدونم كه شدم

 .هستم رادمنش-

 :گفت كردو اي خنده تك بود رادوين اسمش كه پسره

 چيه؟ كوچيكتون اسم-

 .آنديا-

 .خدانگهدار برم، بهتره نيستيد؛ خوشنود من زيارت از زياد شما فكركنم-

 بستم رو در و كردم خداحافظي ب**ل زير

 اسمت ميگه نرسيده راه از زهنو! فهميد خودش حاال خوبه بره، نميكنه ول كَنه، پسره

 .چيه
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 بهتر اين از همسايه كردم گيري چه خدايا نداشتم، بهش نسبت خوبي حس اصال

 نبود؟

 روي ناچار. پتو و بالشت يك جز به نداشت توش تختي هيچ كه رفتم اتاق طرق به

 خودم و باراد هاي عكس ديدن به رو خودم و برداشتم روگوشيم و خوابيدم زمين

 .مكرد مشغول

 وقت هيچ گذشته كه حيف برميگشتن، بودم خوشحال توش كه روزهايي كاشكي آه،

 .برنميگرده

*** 

 (باراد)

 .نزن بهم دست گفتم-

 نيستم؟ نامزدت من مگه باراد ميكني؟ رو اينكارا چرا:مهديس

 به متعلق فقط من قلب نداري، جايي هيچ قلبم توي تو. نيستي لعنتي، نيستي-

 .مبفه رو اين آندياست،

 كردن گريه به كرد شروع و نشست بود پارك توي كه صندلي روي مهديس

 .نبر ديگه رو آبروم كارات اين با بلندشو،-

 كردم بلندش و گرفتم رو بازوش زير نميشه، بلند ديدم

 .كن بغلم بيام، راه نميتونم باراد،-

 خرم من كرده فكر پرو يدختره

 .كني ازيب نقش توني نمي من واسه ببينم، بيفت راه-
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 .ميبرم رو آبروت و ميكنم وگريه شينممي زمين روي همينجا من يا كني بغلم بايد يا-

 من كه ميگه اونوقت ميرسه فريماه گوش به و ميره آبروم بشينه زمين روي اگه ديدم

 كنه اينكارارو شدم باعث

 اونم گذاشتم، سرش زير رو ديگم دست و انداختم زانوهاش زير رو دستم يك انزجار با

 .كرد حلقه گردنم دور رو هاشدست

 .بردار دستاتو-

 تو آروم اونم و بردم پايين رو سرم بگم، بهت چيزي يه ميخوام پايين بيار رو سرت-

 :گفت گوشم

 .دارم دوست خيلي باراد،-

 آوردم باال رو سرم سريع بشنوم، دختره اين از رو حرف اين نميخواستم شد، بد حالم

 .متنفر متنفرم، ازت من ولي-

 ماشين طرف به سريع نبود مهم اصال من براي ولي رفت هم تو حرفم اين با صورتش

 ماشين سوار خودم سريع و گذاشتمش صندلي روي كردم باز رو در اينكه از بعد و رفتم

 .شدم

 بميري الهي بشم، راحت زدستش ا و برسونم خونش به رو دختر اين زودتر ميخواستم

 .بيام بیرون دختره اين با ميكني مجبور رو من كه فريماه بشم راحت دستت از

 :گفتم مهديس خونه جلوي رسيدم وقتي

 .شو پياده خداحافظ،-

 زد شيطاني لبخندي مهديس
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ِ  من ولي عزيزم خداحافظ-  .ها ها ها كردم، رو خودم كار

 شد پياده ماشين از سريع زد رو حرف اين بعدازاينكه

 د؟بو چي حرفش اين از منظورش! چي؟ يعني

*** 

 (آنديا)

 شدم تلگرام داخل بابيخيالي اومد، پيام واسم تلگرام تو كه ميدادم گوش آهنگ داشتم

 .بود اومده واسم ناشناس شماره يك از پيام تا شيش

 بود نوشته يك اول پيام شدم داخلش شك با

 كه ميفهمي اونوقت كن نگاهشون دقت با و كن دانلود هارو عكس جون، آنديا سالم"

 "نداره و نداشته دوست تورو هيچوقت باراد

 هر با كردم، بازشون شدن دانلود كه ها عكس بود، نشسته پيشونيم روي سردي عرق

 اينقدر كه نميشه باورم ميكردم، هق هق و ميشد تيكه تيكه قلبم ديدممي كه عكسي

 .داره عالقه بهم قلبش ته هنوزم كردممي فكر نميشه، باورم باشه، عاشقش

 بود كرده بغل رو مهديس باراد كه عكسي اين يكسره كشيدم، دراز ديديش سردرد با

 .شه بدتر سردردم ميشد باعث و ذهنم تو اومدمي

 هم چون باشم بيكار خونه تو همش كه نميشه اينطوري كار، دنبال برم بايد فردا

 كنم، خرج بخوام كه نيست بانكيم كارت تو زيادي پول اينكه هم ميره سر حوصلم

 .شدم هم موفق باالخره و برم خواب به كه دمكر  سعي
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 آبي و رفتم دستشويي اينكه از بعد شدم، بيدار خواب از گوشيم زنگ صداي با صبح

 شدم نيازمنديها سايت داخل و خوردم بيسكوييتي زدم صورتم و دست به

 كه بود اين كارشم كردم؛ پيدا مناسبي كار باالخره اينترنت تو گشتن ساعت نيم از بعد

 خوب زبانم چون ميشدم شركت مترجم و كردممي معني رو انگليسي هاي مقاله ايدب

 تماس بود اينترنت داخل كه تماسي شماره با سريع داشتم كانون از زبان مدرك و بود

 واسه بايد هم االن بود، خوب ميگفت زنه كه اونطوري حقوقشم خداروشكر گرفتم،

 برم استخدام

 با و زدم بيرون خونه از و پوشيدم مشكي شال و مانتو اب آبيم پررنگ لي شلوار سريع

 ساختمون نماي به اينكه بدون رسيدم، نظر مورد محل به ساعت نيم از بعد مترو

 رفتم آسانسور طرف به و شدم داخلش سريع كنم دقتي

 رفتم، باال ها پله با همين بخاطر ميكشه طول پايين بياد تا شيشمه طبقه اينكه اَه

 .ميشكنه پاهام پله طبقه چهار با كه معلومه خب شكست، پاهام

 آره فريبايي، دالرام بود نوشته يكيشون روي كه بود طبقه اين توي اي قهوه در تا چند

 باز رو در ام كي من بفهمن اينكه بدون عجيبه شد، باز در زدم كه رو زنگ همينه،

 :گفت منشي خانم كردن،

 خانوم؟ بفرماييد-

 .اومدم استخدام واسه-

 .كنيد صبر لحظه چند-

  بهم كرد رو اومدم استخدام واسه من كه گفت نفر يك به تلفن با كه اینکه از بعد

 .منتظرن خانوم دالرام بفرمایید،-
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 .مديرعامل فريبايي، دالرام بود شده نوشته چرمي در روي

  شنيدم رو جووني دختري صداي زدم در اينكه از بعد

 .تو بفرماييد-

  ديدم رو ايچهره خوش و جوان دختري دمش داخل كه در از

 :لبخندگفت با

 .اومدي استخدام ي واسه اينكه مثل عزيزم، سالم-

 .بله سالم،-

 چيه؟ اسمت عزيزم،-

 .رادمنش آنديا-

 برگه روي و كني ترجمش فارسي به بايد ميدیم انگليسي مقاله تو به ما اينجا خب-

 قرارداد خارجي هاي باشركت قتيو اوقاتم گاهي بنويسي، كري ترجمه كه رو هرچي

 كني ترجمه فِرض و تند شركت كارمندهاي واسه هارواون حرف بايد بنديممي

 .فهميدم بسيارخب،-

 هستم خودراضيی از و مغرور مدير من كنن فكر كارمندام كه ندارم دوست اصال من-

 .باشي راحت بامن دارم دوست بنابراين

 زدم لبخند

 .خانوم دالرام حتما-

 .گلم دالرام وبگ-
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 .باشه-

 .پركن رو فرم اين بيا حاال خب،-

 اومد خوشم ازش خيلي زودجوشي، و راحت دختر چه

 :گفت بهم دالرام كردم پر رو فرم اينكه از بعد

 .بده نشونت رو كارت اتاق كه بگو صادقي خانوم به آنديا-

 .فعال   پس باشه،-

 اتاق گفتم صادقي خانوم به شدم خارج كه در از داد، تكون واسم لبخند با سري اونم

 و رفتم سرش پشت منم رفت، راهرويي طرف به و شد بلند اونم بده، نشونم رو كار

 ايستاد اتاقي در جلوي

 .اينجاست اتاقتون خانوم، بفرماييد:صادقي

 از تركيبي دكوراسيونش بود قشنگي خيلي شدم؛ اتاق وارد. رفت اونم و كردم تشكري

 پنجره از و ميزنشستم پشت اومد، خوشم خيلي اتاق از. ودب اي سورمه و سفيد رنگ

 كردم نگاه رو بيرون بود اتاق داخل كه اي

 شد داخل صادقي و خورد در به اي تقه كه ميكردم نگاه رو بيرون پنجره از داشتم هنوز

 ميز روي برگه تا شيش پنج باشه ميخورد بهش ادايي و پرناز دختري كه صادقي خانوم

  گذاشت

 .كني ترجمه كاري وقت آخر تا امروز بايد اينارو مخانو-

 .باشه-
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 برگه تا شيش شمردمشون؛ انداختم ها برگه به نگاهي رفت بيرون در از كه صادقي

 بود شده نوشته انگليسي روش و پشت كه بودن

 !بنويسم و كنم ترجمه روبرگه تا شيش بايد من خدايا اوه

 بود ميز روي كه تلفني كه بود شده تموم ها هبرگ از تا سه حدودا كردم، شروع رو كارم

 خورد زنگ

 بفرماييد؟-

 .ناهار واسه غذاخوري، سالن بيايد خانوم:صادقي

 واي كردم؛ ساعت به نگاهي تعجب با. كرد قطع رو تلفن بگه اي ديگه چيز اينكه بدون

 بدنم به قوسي و كش گذشت، چطوري زمان كه نفهميدم اصال من. بود ظهر دو ساعت

 سه اون موقع اون تا بايد من و بود شيش تا كاري ساعت شدم، خارج اتاق در از و مداد

 .كردممي ترجمه هم روبرگه تا

 خيلي ولي. دادمشون دالرام به كردم ترجمه كامال   روبرگه تا شيش هر اینکه از بعد

 شمصبح رفتار اصال گرفت، ازم هارو برگه سرد و خشك رفتاري با دالرام اينبار عجيبه،

 اول ديدار در اين و ميكرد رفتار صميمي و خوب خيلي صبح كه چون بود عجيب واسم

 من شايد دونمنمي بودم، غريبه يك من باالخره چون نميومد خوشايند نظر به اصال

 .داد نشون رو رفتار این که كردم بدي كار

 ديدن سرگرم و نكنم درگير رو فكرخودم موضوع اين با ديگه اصال كه گرفتم تصميم

 .بشم بودن عيد خريد تكاپو در كه مردمي و هاخيابان
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 چون ندارم عيد خريد واسه هم شوقي اصال نخريدم، عيد واسه هيچي هنوز من آه،

 كنم نو سين هفت يسفره كنار رو سال اينكه براي ولي برم عيد كه ندارم رو جايي من

 .رفتم سين هفت ي سفره وسايل و فروشي ماهي دكه طرف به

 ميرفتن طرفش اون به آكواريوم طرف اين از تند تند قرمز هاي هيما

  كردم فروشنده روبه

 داره نياز سين هفت سفره كه هرچي كال و سبزه با قرمز ماهي دوتا لطفا آقا، سالم-

 .بديد بهم

 شد ماهي گرفتن مشغول كوچكش تور با و تكون سري فروشنده

 بنفش بودن،گل آماده ميز روي سفره سين هرهفت و سبزه و ماهي دقيه پنج از بعد

 دادم رو فروشنده پول و كردم اضافه خريدهام به اونم خورد، چشمم به هم سنبل

 ببرم؟ خونه به خودم با اينارو چطوري من حاال

 كه دادم تكون رو دستم تند تند اومدمي طرف اين به دور از كه رنگي زرد تاكسي براي

 گذاشتم، تاكسي داخل و برداشتم فروشنده ميز يرو از خريدهارو همه. ايستاد تاكسي

 رو آدرس راننده به رو و نشستم ماشين داخل بودم، گرفته دستم هم رو ماهي تنگ

 گفتم

 .بندازم سين هفت سفره تنهايي خودم ي واسه بايد خدا؟ ميبيني

 كرد توقف خونه جلوي تاكسي ساعت نيم از بعد

 بعد سريع و شدم پياده ماشين از ها وسيله با سختي به و دادم رو تاكسي راننده پول

 كه بودم نگران و ميشكست داشت دستام چون شدم آسانسور سوار خونه به ورود از
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 اون به چشمم كه شدم پياده رسيد باال آسانسور وقتي بيفته، دستم از ماهي تنگ

 اومد طرفم به سريع كه افتاد رادوين همسايه، پسر

 .كنم كتونكم بذاريد رادمنش خانم سالم،-

 :گفتم اومد كجا از نميدونم خودم كه اخمي با من

 .ندارم شما كمك به نيازي نه سالم،-

 رفت عقب عقب و داد باال رو ابروهاش اونم

 :گفتم و انداختم در داخل رو كليد سريع

 .خداحافظ-

 عميقي نفس. بستم رو در و شدم خونه داخل سريع چون گفت چي اون نفهميدم

 روميبود يخچال توي بايد كه هايي وسيله. كنم تحملش نميتونم اصال اوف كشيدم،

 به محكم بادستم گذاشتم، آشپزخانه اپن روی هم رو باقيش و گذاشتم يخچال داخل

 شونه بخورم، كه ندارم بيسكوييت دوتا جز خونه اين تو هيچي من واي زدم پيشونيم

 :گفتم و انداختم باال رو هام

 دوباره حوصله اصال چون بگذرونم بيسكوييت با رو روز يك ميتونم نفرم، يك كه من

 نداشتم رو رفتن بيرون

 از من كه چيشد نميدونم شدم، خيره اي نقطه به و نشستم سالن داخل مبل روي

 كه كجاها به بود مادرم قلبي مشكل نگرانيم تنها و بودم خوش مادرم كنار كه اي خونه

 زندگی؟ این از من سهم کسی بی و تنهایی واقعا، نميدونم نرسيدم،

*** 
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 (باراد)

 .ميكنه زندگي كجا آنديا كه بدونم بايد من بده، جواب خدا تورو كامران، اَه

 ميكنه تماس رد ميزنم زنگ كه هم دلسا به كشيدم، موهام تو رو دستم كالفه

 رفتم، گوشيم طرف به سريع خورد، زنگ گوشيم كه بزنم صورتم به آبي برم تا شدم بلند

 مهديسه كه اين نتي،لع اَه

 ميخواي؟ چي چيه؟-

- ِ  زدنه؟ حرف طرز چه اين باراد، ا

 ميخواي؟ چي رو،دهنت ببند-

 .بزني حرف بامن اينطوري نداري حق بيشعور، ببند رو دهنت تو-

 .بري ميتوني نخواستي ميمونم، هم اينجوري اينجوريم، من خواستي، خودت-

 !بزنم یماهتفر  خاله به رو حرفات این که نمیخواد دلت-

 .عوضي بكن، ميخواد دلت كه غلطي هر-

 پرت طرف يك به هرتيكش و شد تيكه تيكه که زدم ديوار تو قدرتم تمام با رو گوشي

 شد

 ازش آنديارو آدرس بتونم تا كنم صحبت كامران با رودررو برم بايد نميتونم، اینجوری

 كامران خونه طرف رعتس به و شدم ماشينم سوار و رفتم پاركينگ به سريع بگيرم،

 .روندم

 بودم كامران خونه جلوي بعد دقيقه ده درست
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 برداشت رو آيفون كامران بعدش لحظه چند كه گذاشتم زنگ روي رو دستم

 .بفرماييد-

 .كامران منم-

 .ندارم رو حوصلت اصال باراد، برو اينجا از-

 .پايين بيا دقيقه يك دوستيمون حرمت به كامران-

 .باال بيا ميزنم رو آيفون-

 .پايين بيا تو خوبه، همينجا نه-

 ديد رو من و كرد باز رو در كامران دقيقه چهار سه از بعد

 .نارفيق سالم-

 .نامرد سالم-

 .خبرنداري هيچي از كه تو نگو، اينطوری كامران-

 .بشم خبردار تا بگو-

 كجاست؟ آنديا ميدوني بگو فقط نميشه، االن مفصله، قضيش-

 .بگم چيزي بهت نميتونم ولي نمميدو كه رو اون-

 دندونايي الي از چسبوندم، ديوار به و گرفتم رو كامران ي يقه سريع و رفتم در كوره از

 :گفتم ميدادم فشارشون بهم كه

 نه؟ يا ميگي-

 زد پوزخند كامران
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 .بشه ناراحت آيندش همسر شايد عمرا،-

 فرود صورتش توي كه ودب درپيم پي هاي مشت اين و گرفتم آتيش كامران حرف اين با

 اومدمي

 به بادستاش و ايستاده پله باالي كه اومدم خودم به دلسا مكرر هاي جيغ باصداي

 ميزد صورتش

 كار از كار ديگه ولي رفت طرفش به و داد هل رو من دلسا ديدن با سريع كامران

 و ميزد رهنع كامران اومد،مي پايين به و ميخورد قِل ها پله روي از دلسا و بود گذشته

 بيهوش بود گرفته دلسارو كه هم وقتي بگيره دلسارو تا ميرفت باال ها پله از تند تند

 ميشدن جاري پاهاش از كه بود خون اين و بود

 زد سرش تو محكم ها خون ديدن با كامران

 .بچه خدا، بچه-

 !بوده؟ حامله دلسا من خداي كردم،مي نگاه كامران به باناباوري

*** 

 (آنديا)

 رو سريالي يا فيلم هيچ كردن تماشا ي حوصله اصال ولي بودم نشسته تلويزيون ويجل

 از بعد بپرسم، رو حالش تا بزنم دلسا به زنگ يك بهتره برداشتم، رو گوشيم نداشتم،

 :گفتم تعجب با پیچید، گوشي تو كامران صداي بوق تا پنج چهار

 هستيد؟ خوب كامران، آقا سالم-

 :گفت نگران و بلند صدايي با كامران
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 .بيمارستانه تو دلسا نيستيم، خوب كدوممون هيچ يعني نيستم خوب نه-

  كشيدم هيني

 شده؟ چي بيمارستانيد؟ كدوم كامران آقا وای-

 بيمارستان بيايد ميفرستم، واستون رو بيمارستان آدرس بگم، چيزي نميتونم االن-

 .نيست خوب لمحا بدم، توضيح نميتونم واقعا االن من ميفهميد، خودتون

 بود دست دم كه شالي و شلوار و مانتو هولكي هول و كردم خداحافظي ازش سريعا  

 كرده اس ام اس واسم كامران رو بيمارستان آدرس رفتم، گوشيم طرف به و پوشيدم

 .شدم خارج ساختمان از سريع بود،

 و راننگ باصداي چه اگر باشه نيفتاده واسش بدي اتفاق خداكنه بودم، نگران خيلي

 .افتاده بدي اتفاق كه دارم حتم كامران گرفته

 بيمارستان آدرس و شدم سوار سريع ديدم، رو اي تاكسي باالخره رفتن راه كلي از بعد

 دادم راننده به رو

 .تر سريع لطفا آقا-

 صد و بودم ناراحت خيلي همين بخاطر و ميدونستم خواهرم مثل دلسارو من واي

 .رفت بيمارستان به دلسا كه شد چي يكدفعه منميدونست چون شوكه، البته

 طرف به و دادم راننده به رو پول سريع كرد، توقف بيمارستان جلوي تاكسي باالخره

 رفتم بيمارستان

 يك كه ميرفتم پذيرش طرف به داشتم هست، اتاق يا راهرو كدوم دلسا كه نميدونستم

 بود كامران صداي زد، صدا رو اسمم نفر
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 افتاده؟ واسش اتفاقي چه كجاست؟ ادلس كامران آقا-

 بود ريخته بهم وضعش و سر و بود شده قرمز كامال چشماش كامران

 .بيا من همراه-

 كرد اشاره بهش و ايستاد عمل اتاق بود نوشته روش كه كدر اي شيشه اتاق يك جلوي

 جون اينكه امكان و عمله اتاق تو من دلساي االن بارادِ، تقصير اينا همه كن، نگاه-

 .خيلي زياده، خيلي بده دست از رو بچش و خودش

 :ميگفت و ميزد نعره كامران

 دلسا-

 بارادِ؟ تقصيره كه چي يعني نميشد باورم ، ريختممي اشك منم و

 نبود موقعيتش االن ولي كرده كارچي باراد بپرسم ميخواستم

 :ميگفت كه نفر يك باصداي

 .نكن رو اينكار ميكنم، خواهش كامران-

 بود ايستاده جلوم كه بود باراد اين اين ها مدت از بعد نميشد باورم برگشتم، عقب به

 :گفت ب**ل زير و ماسيد دهنش تو حرفش بقيه من ديدن با اونم

 .آنديا-

 ديوار به و گرفت رو اش يقه و كرد حمله بهش افتاد باراد به چشمش وقتي كامران

 !كنم كار چي بايد كه نميدونستم بود، زده خشكم کوبیدش،
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 گذاشته كامران هايدست روي رو دستاش و بود داده فشار هم روي رو چشماش باراد

 .تو تقصير فقط لعتنيِ، توعه تقصير-: ميگفت بلند صداي با كامرانم و بود

 داد هول عقب به رو اون باراد ايندفعه

 .نداشت ربطي من به افتاد، ها پله از خودش زنت چه؟ من به-

 :گفتم بلند باصداي بودم اومده خودم به تازه كه من

 براي و بشينيم بايد االن نيست، كه كارها اين جاي بيمارستان تو ديگه، كنيد بس-

 بيمارستان و ديگه هم به كنيد حمله شماها اينكه نه كنيم دعا بچش و دلسا سالمت

 .بذاريد سرتون روی رو

 رو سرش بارادم نشست، صندلي روي و كشيد صورتش به دستي كامران حرفم اين با

  بود انداخته پایین

 نشستم، بود اونجا كه نيمكتي روي و رفتم بيمارستان ي محوطه به نبود، خوب حالم

 با و بود كنارم بيمارستان تو كه كسي بودم كرده پيدا مهربون و خوب دوست يك تازه

 .كنه مراقبت ازم ميكرد سعي داشت كه وضعي

 .بیاد بیمارستان به دلسا كه شده ثباع اتفاقي چه دقيق كه نفهميدم اصال

 تا شدم بلند جام از ديدم، رو باراد و برگردوندم رو روم نشست، كنارم كسي كردم حس

 گرفت رو دستم مچ محكم باراد ولي برم

 :گفتم خشم با

 .كن ول رو دستم-

 نكنم؟ ول اگر و-
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 زورش خيلي اون ولي كنم خارج دستش از رو دستم مچ كردم سعي زياد هاي تقال با

 اومدمبرنمي پسش از من و بود زياد

 زل صورتش تو عصبانيت با شدم پرت نيمكت روي كه كشيد رو من دست قدرت با

 :گفتم و زدم

 كردي؟ كه بود كاري چه اين-

 داد فشار هم روي رو چشماش باراد

 .نرو شده كه يكبارم واسه حداقل ببينمت، بذار-

 :گفتم بغض با

 نميدي؟ جواب چرا هان؟ ميرم؟ هميشه كه منم مگه-

 .آنديا خبرنداري هيچي از تو-

 .بود همينطور هميشه آره شعارته، اين هِه،-

 بستم رو چشمام زد كه بلندي داد با باراد

 .بفهم رو این نبوده، شعار وقت هيچ حقيقته، اين-

 ولي بكشه صورتم روي تا آورد باال رو دستش باراد شدن، جاري صورتم روي اشكام

 كشيد عقب و كرد مشت رو ستشد راه وسط

  زدم پوزخندي

 .کن ول رو دستم گفتم-

 .شدم ساختمان داخل و شدم بلند جام از سريع من و كرد ول رو دستم
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 كرد كه كارهايي ياد ديدنش با هربار چون بودم نديده رو باراد كاش اي ميسوخت، قلبم

 انداخت فاصله خودش و خودم بين باراد چرا كه نيست هضم قابل برام اين و افتممي

 كرد تركم و

 و كردم مشت رو دستام بود فرستاده برام ناشناس اون كه هايي عكس ياد با يكدفعه

 دوست رو من اون كه ميكردم حس چراهنوز چرا؟ واقعا خدايا، چرا گرفت، شدت گريم

 جوره هيچ و داشتم دوست رو باراد عاشقانه من هنوز چرا فيلمه؟ همش ها اين و داره

 چرا؟ كنم؟ بيرونش قلبم از ونستمنميت

 :ميگفت خوشحال كه افتاد كامران به نگاهم

 .ممنونم من حق در بزرگيت بابت واقعا شكرت، خدايا-

  دویدم طرفش سريع

 چيشد؟ دلسا كامران آقا كامران، آقا-

 تا كه گفتن و كردن خارج اتاق از دلسارو االن بچه، هم سالمه دلسا هم خانوم، آنديا-

 .ببينيمش تونيممي و مياد بهوش ديگه دوساعت

 :گفتم باخوشحالي

 .شدم خوشحال واقعا سالمن، هردو كه خداروشكر-

 خوبه هردوشون حال كه بودم شده خوشحال خيلي

 :گفت كامران به رو و شد سالن وارد آشفته رويي سرو با هم باراد

 خوبه؟ حالش بچه كامران؟ چیشد دلسا-

 :گفت سرد لحني با كامران
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 .خوبه هردوشون لحا-

 نموند دور ديدم از باراد لبخند

 به نفر يك نفر يك ميتونيم كه گفت پرستار گذشت طوالني خيلي كه دوساعت از بعد

 .ببينيمش و بریم داخل

 كامران اينكه از بعد نزنم بهم رو خلوتشون تا داخل نرفتم من شد، داخل كامران اول

 شدم داخل من اومد بيرون

 گلم؟ چطوري ما، نومخا دلسا بر سالم-

 داد فاصله هم از كمي رو خوردش ترك هايب**ل دلسا

 چطوري؟ تو آنديا، خوبم-

 .نگرانشه كلي خالش چطوره؟ بچه خوبم، منم-

 زد لبخند دلسا

 .ميرسونه سالم-

 ولي خونه ميرم من باشه، پيشت ميخواد بيرون، بيام زود كه گفت طاقتت كم شوهر-

 .ميام دوباره

 .ممنونم واقعا موندي كه همين بابت عزيزم، باشه-

 .گلم خداحافظ ميكنم، خواهش-

 .خداحافظ-

 شنيدم رو باراد و كامران صداي شدم خارج كه در از
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 .سالمه كه شه راحت خيالم تا ببينم رو خانوم دلسا خواممي منم كامران-

 .نكرده الزم-

 اي؟ دنده يه خيلي ميدونستي-

 يه كه تويي گرفتي، اشتباه خودت با رو من اینکه مثل باراد، بشنوم نميخوام هيچي-

 .شدي اتفاق اين باعث و اي دنده

 !شده؟ اتفاق اين باعث ايش دنده يك يا باراد كه چي يعني

 كه ميشدم خارج بيمارستان از داشتم شد، داخل دوباره كامران اومدم بيرون كه من

 شنيدم رو باراد صداي

 .ميرسونمت من بريم، آنديا-

 .برم ميتونم خودمم ،نميخواد-

  گرفت رو دستم كه ميرفتم بود وايستاده جلوتر كه تاكسي طرف به داشتم

 .نباشه حرف ديگه يعني ميرسونمت ميگم وقتي-

 :گفتم عصباني و بلند صداي با

 هان؟ برسونيم؟ بخواي كه مني كاره چه تو-

 .ميكنم سوارت خودم وگرنه شو، سوار آنديا، نكن لج-

 .ببينم كنار برو ميدي؟ دستور بهم كه باشي كي تو-

 رو مركزي قفل و شد سوار خودشم كرد، ماشين سوار و كشيد رو من دست بزور باراد

 زد
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 .بازكن رو در اين-

 .نميشه باز كه نكن داد و جيغ الكي-

 نگفتم هيچي ديگه همين بخاطر نداره فايده كردن كَل كَل ديدم

 :گفت كرد روشن رو ماشين كه باراد

 آدرس؟-

 ميدم بهش راحتي همين به رو خونه آدرس من كرده فكر كورخونده،

 .كنم خلوت تا بام برم خواستممي برم، نيست قرار خونه-

- ِ  .باهاتم شب اخر تا پس اينجورياست؟ ا

 .شم پياده ميخوام نگهدار رو ماشين ميكني، غلط تو-

 .زد كه بود پوزخند فقط و نداد رو جوابم اصال باراد

 .ميدادم فشار دستم كف رو امناخون حرص از

 افتاد گوشي روي كه نگاهش خورد، زنگ باراد گوشي كه ميكردم نگاه بيرون به داشتم

 :گفت

 .لعنتي-

 داد رو تلفن جواب و

 ميخواي؟ چي-

-... 

 .بزنم حرف اينجوري ميخواد دلم-
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-... 

 .برداشتي دهنت از بزرگتر لقمه كه خودته تقصر ببند، رو دهنت-

-... 

 .ميكنم نابودت وگرنه نرو رژه اعصابم رو هديس،م ببين-

 لحنش چرا ميزنه؟ حرف باهاش بد اينقدر چرا كردم، تعجب خيلي مهديس اسم با

 !نبود؟ نرم هم ذره يك حتي

 رو حسابت بعدا   ببندم رو دهنت خوب نميتونم ماشينم پشت االن مهديس، ببين-

 .ميرسم

 داشبورد رو كرد پرت قدرتش باتمام رو اون گوشي كردن قطع از بعد

 :گفت ديد كه رو من متعجب نگاه

 ميكني؟ نگاهم اينطوري چرا شده؟ چي-

  انداختم باال رو هام شونه

 .همينطوري هيچي،-

 بامهديس اينطوري چرا بفهمم كه بودم كنجكاو چقدر من كه ميدونست خدا ولي

 كرد صحبت

 نيست؟ كجاست؟ آیندت شوهر-

 شدم شوكه قعيوا معناي به باراد سوال اين با

 ...آيندت شوهر شايد كه ميگفت كامران-
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 .بگو رو بقيش خوردي؟ رو حرفت چرا-

 چجوريه؟ آيندت شوهر نگفتي كن، ولش رو اون-

 .نه يا ميشه حرصي حرفام اين با باراد آيا ببينم كه كردم استفاده موقعيت از

  زدم لبخند

 .اشقمهع خيلي و ميدونه رو قدرم خداروشكر دارم، دوستش خيلي-

 اين شده، قرمز صورتشم و ميده فشار دستاش تو رو فرمون باراد چطوري كه ميديدم

 منم داد حرص رو من اون كه همونطور بشم، خوشحال خيلي من كه ميشد باعث

 ميدم حرصش

 :گفت وحشتناكي باصداي كه بدم ادامه خواستم

 .بشنوم چيزي نميخوام بسه، بسه-

 .اومد حلقم تو قلبم كه بود وحشتناك و بلند قدري به صداش زد، خشكم

 خيابان و مردم ديدن مشغول رو خودم و كردم خيابان طرف به رو روم و نگفتم چيزي

 بده، نشون خودش از رو العملي عكس همچين باراد كه كردمنمي فكرشم كردم،

 شوهر اسم همين بخاطر ميشه آتيشي حرف این با باراد كه ميدونست حتما كامرانم

 كه گفته چيزي باراد شايد كرد؟ رو كاري چنين چرا حاال ولي برده، جلوش رو آینده

 .بياره در رو باراد حرص و كنه تالفي خواسته كامران

 و ديدممي خودم روي رو زدش غم نگاه بوديم، نشسته هم مقابل نيمكت تا دو روي

 بود، رفتهگ بازياش و دنيا اين از دلم بگم، كه تونستمنمي هم چيزي گفتم،نمي چيزي

 نميشه؟ تموم آدما با روزگار بازي چرا
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 طعم هم يكي و بكشه رو روزگار اين تلخي و سختي طعم بايد من مثل يكي چرا

 اينه قسمت هم شايد باشه، خداوند حكمت شايد نميدونم رو؟ عسلش مثل شيرين

 باشم اينطور من كه

 همه بودنم كسبي وجود با من كه چون باشه ميتونه هم سرنوشت تقصير نظرم به

 جسمش كه جسمي نه شديم، دور هم از فرسخها و دادم دست از هم رو كسم

 .سخته اين و دورم ازش من آره، قلب لحاظ از بلكه مقابلمه

 حتي باشه همراهم و مهمون هميشه كه باشه اشك اين كه كرده تعيين سرنوشت

 از كه ميدونم ولي دمبري زندگي اين از كه شده بارها و بارها نكردم، دعوتش كه وقتي

 كه ببيني نزني، دَم ولي ببيني دنيارو اين هاي سختي بايد و گناهه هم بريدن زندگي

 ولي ميكنن بدي بهت دليل بي كه ببيني نزني، دَم ولي ميكنن توهين بهت روت جلوي

 اين جانب از سختي همه اين گنجايش من قلب اين باشي، ساكت و نزني دَم بازم

 .نداره دنيارو

 كنارمه و نيست روبروم ديگه باراد و اشكه از خيس صورتم فهميدم اومدم كه خودم هب

 چشمات از كه اشكايي اين نميدي؟ جواب ميزنم صدات چي هر چرا عزيزم، آنديا-

 بريزن؟ نذار هيچوقت نگفتم مگه چين؟ واسه ريزنمي

 و مامچش بستن با و شدم خيره بهش ميزد من لباي به خاموشي مهر كه سكوتي در

 زدم چشمام به رو غم و کسيبي مهر اشكام دوباره شدن جاري

 شكستنمي و اشك جنس از اي شيشه بود، شده اي شيشه اونم چشماي

 با دلم نداشتم، طاقت ببينم، رو چشماش نميخواستم كردم اي ديگه طرف رو روم

 خواستمنمي رو اين من و اومدمي درد به بود غمگين حاال كه نگاهش
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 .ميكنم خواهش ازت ،آنديا-

 گله كلي كه مني واسه منه، واسه فرياده بلندترين سكوت بگم، چيزي نميتونم نه

 .داشتم

 از بهتر رو سكوت تو كه حاال ميزنم، حرف من كردي انتخاب رو سكوت تو كه حاال-

 خوشحالم؟ وضعيت اين از من كردي فكر ميگم، جاش من بينيمي زدن حرف

 حاال و اجبار بوده، اجبار فقط اين نه، كردم؟ اختيارم روي از مكرد كه كاري هر فكركردي

 .ميكنم هم تمومش و كنم تمومش رو اجبار اين كه هستم راهي دنبال من

 کردم، دويدن به شروع و شدم بلند بدم، گوش حرفاش به اين از بيشتر تونستمنمي

 فقط وايسم، تمخواسنمي ولي سرمه پشت سايه مثل ميدئه، داره اونم كه فهميدممي

 .ميرسم كجا به ببينم تا ميرفتم فقط كجاست، آخرم مقصد دونسمنمي دويدممي

 دويدممي كه همينطور رو شالم ولي بود شده كمتر سرعتم شد، كشيده پشت از شالم

 دم كه بلند موهاي سپردم، اومدمي سرم پشت كه اي سايه و باد دست به و كردم بازش

 ديگه ميكردن، حركت من،ناشیانه سرعت و باد تدس به بودمشون بسته اسبي

 زدم زانو زمين روي همونجا بدوئم، تونستمنمي

 :گفت زنان نفس نفس و گرفت محكم رو بازوم بود باراد دارم حتم كه نفر يك

 ميدوئی؟ چي واسه آنديا؟ ميكني غلطي چه-

 :گفت و انداخت سرم روي رو شال باراد اومد،نمي باال نفسم

 بگو ميكنم خواهش ازت-

 و كن گوش حرفم به بار يك شده حتي برو، ميكنم خواهش ازت من باراد، برو فقط-

 .برو
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 :گفت ميكنم خواهش ازش دارم ديد كه باراد

 .نميرم بيرون زندگيت تو از باش مطمئن ولي ميرم الن-

 از ميگفت زدم، پوزخندي زدم، قدم و بلندشدم جام از هدفبي منم رفت كه باراد

 .خبرنداره خودش شايد رفته كه وقته خيلي ولي نميرم بيرون زندگيت

*** 

 (باراد)

 درخت زير خونشون جلوي مهديس نابودي براي مدركي آوردن بدست از خوشحال

 خونتون جلوي كه دادم پيام مهديس به و برداشتم رو گوشيم و كردم متوقف رو ماشين

 مياد سريع كه داد جواب اونم پايين، بيا منتظرم ماشين تو

 كه حاالتي در پسری با مهديس كردم، نگاه و آوردم بيرون جلدش از هارو عكس دوباره

 پول با رو پسره خودم بود، ناجور واقعا وضعيتشون بود، كنم توصيف نميتونم اصال  

 ي همه از و كنه خامش كه گفتم و فرستادم مهديس پيش دادم بهش كه هنگفتي

 اونارو ي شده ظبط مكالمات حتي كنه رجو عكس برام مهديس و خودش از حاالت

 مهديس بودن رز*ه اثبات براي بود مدرك يجور همه اينا كه داشتم

 نميشد واقعا كه لباسي با مهديس موقع همون و گذاشتم جلدشون داخل هارو عكس

 ۷۰ شلوارش قد اومد، ماشين طرف به و بست رو خونه در گذاشت لباس رو اسمش

 كه سفيد پيراهن يك ميزد، بهم رو من حال اين و بود پاره تماما   هاش ران روي و بود

 حتي كه بود طوري هم پيراهنش كه مشكي جلوباز مانتويي با بود كرده شلوارش داخل

 باز كه ماشين در كردم، اي ديگه طرف رو روم اكراه با بود مشخص شكمش از قسمتي

 چرخيدم طرفش به شد
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 .عزيزم سالم-

  كشيدم عقب رو خودم هببوس رو گونم كه جلو اومد

 .ندارم حوصله اصال كه عقب برو مهديس-

 بودم شده سردرد بود زده كه عطري تند بوي از

 اينا واسه نه عاشقتم، عزيزم بگم منم و بياي عشوه واسم بخواي كه دنبالت نيومدم-

 .نيست

  صورتش تو كردم پرت هارو عكس پاكت

 .ميده نشون رو لجنت زندگي ها كسع اين كردي، اي كاري كثافت چه ببين كن نگاه-

 ميلرزه داره كه فهميدممي محسوسي طور به و كرد نگاه هارو عكس باناباوري مهديس

 بود شده سفيد صورتشم رنگ حتي

 :گفت لكنت با

 .نداره... ن... كان... امكا... ام-

  زدم سرش دادی

- ِ  .يميش امكانش متوجه ها عكس به كن نگاه داره، امكان دروغگو، عوضي

 بود شده سياه بود كشيده كه اي سورمه خاطر به چشماش دور و شد جاري اشكاش

 فكر خاله بزنم بهم باهات بخوام االن اگر ميگم، چي ببين كن باز رو گوشات خوب-

 درست صددرصد بكنه دو فكر اين اگرم نخواستم تورو و كردم رو اينكار من كه ميكنه

 بخوره، بهم تو جانب از چي همه كه ميخوام من نميخوام، رو اين من ولي كرده فكر

 تو عروس لباس حتما و بخت خونه بريم تو و من زودتر ميخواد و كرده رزرو تاالر خاله
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 به حاضري پرسيد ازت كه عاقد عروسي شب دوخته، درحال من مامان دست به هم

 چيزي اگر شاهده خدا نميخوام، رو اجباري ازدواج اين من و نه ميگي دربياي من عقد

 و تو از كه اي شده ظبط صداهاي و عكسا اين با بشه خارج زبونت اون از نه از غير به

 ميكنم سياه رو روزگارت دارم يارو اون

 :گفت هق هق و گريه با مهديس

 .فتوشاپه عكسا اين-

 فتوشاپ اينا كه شي مطمئن تا بده نشون ميخواي جا هر به نخور، زيادي ه*ُگ -

 حرفاتم اين ذهنتن، تو تك تك لحظات همه و عكسا تو يخودت اين اگرچه نيستن،

 .گمشو حاال منه، كردنه خر محض

 ...ازت باراد-

 .ندارم رو حوصلت اصال كه پايين برو ببند، رو دهنت-

 تهديد رو من فريماه اگه. گذاشتم فرمون روي رو سرم شد پياده ماشين از كه مهديس

 بهم آنديا دزديدن با فريماه ولي كردمنمي تركش رو آنديا اي لحظه اصال بود نكرده

 با من كه كشيدمي آنديا از دست درصورتي فقط و برمياد ازش هركاري كه داد نشون

 اين از و ميزنه بهم رو عروسي داره كه مهديسه خودِ  اين حاال كه كنم ازدواج مهديس

 براي من و برنمياد فريماه دست از كاري اينطوري ديگه بودم، خوشحال بسيار من بابت

 نذاره و كنه كوچولو كار يك فقط مهديس اگر ميشم، خالص مهديس شر از هميشه

 آبرويي هيچ ديگه و ميشه پخش جا همه مكالماتش و ها عكس برسم هدفم به من

 عمو دست به مرگش امكان حتي موقع اون و نميمونه براش دوستاش و خانواده جلوي

 من. خيلي حساسه، خيلي باشه خيانت كه موضوع اين روي عمو چون هست هم

 ولي كنم خالص شرش از رو خودم عكسا اين كردن پخش با ميتونم هم االن حتي
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 عنوان به محبتي هيچ مهديس به هيچوقت من چون نيستم پست حد اين تا ديگه

 جمع در فقط من ميشد، نصيبش كه بود بداخالقي و بدي فقط و كردمنمي نامزدش

 و شد كشيده پسره سمت به اون همين بخاطر كردممي رفتار باهاش ماليمت با كمي

 يا هفته هر بذارم زندگيش به پا اينكه از قبل تا من چون بود طبيعي امري كامال اين

 .بود يكي با ماه هر فوقش ديگه

*** 

 (آنديا)

 از دلسا هفته يك اين تو بود، گذشته بودم ديده رو باراد كه روزي از هفته يك

 كردن دعوت خونشون به جديد سال تحويل براي رو من و شد مرخص بيمارستان

 هفت سفره سر ميخوردم، غصه خيلي بودم تنها تحويل سال موقع من اگر واقعا كه

 اي بچه و كامران دلسا، باراد، من، براي خوبي سال جديد سال كه خواستم خدا از سين

 نو سال و بود داده امپي بهم فقط تحويل سال موقع باراد. باشه نيومده دنيا به هنوز كه

 .نداشتم مهدیس وجود با هم اين از بيشتر انتظار بود، گفته تبريك رو

 به بيكار و بودم كرده تموم كنم ترجمه بايستمي كه رو هايي برگه و كارم سر هم االن

 اومد در صدا به اتاق در كه بودم زده زل اي نقطه

 .بفرماييد-

 شد وارد بلند قدي با اندام الغر پسري و شد باز در

 جديدين؟ كارمند اينجا شما سالم،-

 اومده؟ پيش مشكلي بله،-
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 صحبت باهاتون دالرام خواهرم درمورد اومدم فقط من نيومده، پيش مشكلي نه، نه-

 .كنم

 !بکنه؟ من با خواهرش درمورد ميخواد صحبتي چه آخه كردم، تعجب

 بيارن؟ واستون بگم ميخوريد چيزي بشينيد، بفرماييد-

 .نيست الزم نه-

 بگيد؟ خواستيدمي چي خب-

 داشت؟ رفتاري چه ديديد رو خواهرم كه اولي روز شما-

 .كردنمي رفتار صميمي خيلي خب-

 نكرد؟ تغيير باهاتون مدت اين تو رفتارش وقت هيچ-

 .كردن رفتار سرد باهام يكدفعه كردن، تغيير بله-

 خواهرم نياد، پيش هميسوءتفا وقت يك كه ميگم چي من ببينيد كنيد گوش خوب-

 ميكنه رفتار خوب خيلي ها وقت بعضي كه داره رواني مريضي نوع يك مريضه، دالرام

 پدرم ميكنه، اذيت و ناراحت خيلي رو مقابل فرد كه طوري بد، خيلي وقت بعضي و

 نشه افسردگي دچار و بگيره قرار اجتماع تو و شه بهتر حالش خواهرم اينكه براي

 نظارت چيز برهمه پنهاني صورت به خودم من و شركت مديريت براي اينجا آوردش

 خواهرم احيانا   اگر كه بگم خواستم پيداكنه، بهبود وضعيتش كه اميدواريم دارم،

 .نشيد دلخور و نگيريد خودتون به شد ناراحتيتون باعث كه كرد رفتاري

 باشه رواني مريض يك كه خوردنمي دالرام قيافه به اصال شدم، متعجب

 .نشه خبردار زدم شما به من كه هايي حرف از خواهرم كه اميدوارم-
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 .شن خوب خواهرتون اميدوارم اينكه و هست حواسم من راحت، خيالتون-

 .بخير عصرتون ممنون،-

 برم خونه به كه كردم جمع رو هام وسيله منم شد خارج اتاق از كه پسره

 حاال ندادم، اهميتي ولي دميز  مشكوك دالرام رفتار كه شدم متوجه خودمم اونروز

 دراومد آب از درست َشكَم

 و شدم خم كرد، جلب رو توجهم كه بود نامه پاكت يك در پشت خونه رسيدم وقتي

 اِم از جنسش كه بود عروسي كارت يك كردم؛ باز رو پاكت سريع خيلي و داشتم برش

 با قراره كه ميدونستم بيش و كم بودن شده كاري كنده روش قلب دوتا و بود اف دي

 شروع دستام خوندم رو كارت باالي هاي اسم و كردم بازش وقتي شم، مواجه چيزي چه

 .كردن پر رو صورتم اشكام و كردن لرزيدن به

 برگزاري زمان كارت داخل و بود شده نوشته تحريري خطي با باراد و مهديس اسم

 رو سرم و منشست در پشت همونجا بود، آينده ي هفته مال كه بود نوشته رو جشن

 گذاشتم زانوهام روي

 .ام سايه و موندم من و رسيدن بهم باالخره

 بسته درد از رو چشمام بود، زانوهام روي سرم و بودم نشده بلند زمين روي از هنوز

 شونم روي دستي كه بودم خودم حالِ  تو كردن، پف كلي چشمام كه ندارم شك بودم،

 خاطر به چسبوندم در به محكم رو خودم و كشيدم بلندي جيغ ترس از كردم حس

 كه كردم بسته و باز رو چشمام چندبار ديدم،مي تار كمي بودم كرده كه هايي گريه

 ديدم رومروبه رو رادوين ي چهره

 كردين؟ گريه كرده؟ پف چرا چشماتون وضعيه؟ سرو چه اين رادمنش، خانوم سالم-
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 شدم بلند زمين روي از ريعس و كردم پُفي پرسيد كه سوالي همه اين از كالفگي با

 .كنه پيدا شما به ربطي من وضيعت نكنم فكر سالم،-

 زد زل چشمام تو دلخوري با رادوين

 .روزخوش نداره، ربطي من به ميگيد، درست شما آره-

 كوبيد بهم رو در محكم و رفت واحدشون طرف به زد رو حرف اين اينكه از بعد

 بدم پس جواب بهش من كه باشه كي ناي شده، ناراحت كه چه من به اصال   اوف

 بگيرم آرامش گرم آب با كمي تا رفتم حمام طرف به مستقيم شدم كه خونه وارد

 اومدم بيرون بود بخش آرام واسم واقعا كه حموم از ساعت يك از بعد

 نم حوله با همين بخاطر نداشتم كشيدن سشوار حوصله اصال پوشيدم، رو لباسام

 گرفتم رو موهام

 صداي از كه بخوابم تا ميرفتم رختخواب طرف به داشتم و كردم خاموش روها چراغ

 دلم به ترس صداش با و ترسيدممي برق و رعد از بچگي از پريدم، جام از برق و رعد

 افتادمي

 يكبار دقيقه سه دو هر ميترسيدم، اينهمه چرا كه دونستمنمي ولي بخوابم ميخواستم

 كه كردم سعي و كشيدم دراز پتو روي انداختمي دلم به ترسي برق و رعد صداي

 چيزي افتادن صداي با ميرفتم خواب به و ميشد گرم داشت چشمام كه همين بخوابم

 .كردن گريه به كردم شروع و كشيدم بلندي جيغ زمين روي

 برام صداها و اتفاقات اين بودم ساكنش خودم فقط كه اي خونه تو نبود، خودم دست

 بود ترسناك
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 سالن طرف به آروم خيلي و شدم بلند جام از ميخورد، شيشه به بلند صداي با باران

 ميلرزيد بدنم تمام ترس از رفتم،

 :گفتم لرزوني و بلند صداي با و نشستم زمين روي همونجا شنيدم، رو صدايي دوباره

 .باش نداشته من با كاري هستي كه هركي خدا تورو-

 كردممي هق هق كه رسيد جايي به

 چراغارو ي همه و رفتم برق كليد طرف به آروم آروم نمياد صدايي ديگه كه دمدي وقتي

 و رفتم اشپزخانه طرف به بود، آشپزخانه از صدا بار دو هر كه دونستممي كردم، روشن

 پنجره به نگاهم بود، نشسته ليوانا از يكي روي كه ديدم رو گنجشكي تعجب كمال در

 هميشه من كه آشپزخانه پنجره الي از بارون بارش بخاطر حتما گنجشك اين افتاد،

 ترسيدم كوچولو گنجشك اين بابت چقدر من خدا واي شده، داخل ميذاشتم بازش

 نترسيدم، گنجشك اين از همين بخاطر نداشتم، هاپرنده با مشكلي بچگي از

 ترس باعث همين كه بود خورده ها وسيله به و بود كرده شيطوني اينكه مثل گنجشكه

 فكر من كه بگم البته بود دار خنده واقعا گنجشك يك از ترسيدن و بود شده من

 پشت گذاشتم جعبه داخل كه اینکه از بعد رو شده،گنجشك خونه داخل دزد ميكردم

 انداختم، بيرون به نگاهي پنجره پشت از رفتم، اتاق به اون از بعد و دادم قرار پنجره

 باريدمي نم نم بارون فقط و نميزد برق و رعد ديگه

 .برم خواب به دوباره كه شدم موفق ترس بدون بار اين و فروان تالش با

 با چون بود زجر گذشتمي كه روزي هر من براي و گذشتنمي يكديگر پي از روزها

 بود، روز همون امروز و ميشد تر نزديك مهديس و باراد عروسي روز به هرروز گذشت

 و كارم تازه هنوز من ميگفت چون شدم مواجه دالرام خشم با كه بودم گرفته مرخصي



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر هنرجو آناهیتا|  عاشقی چتر زیر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

221 

 

 گرفتن به موفق التماس و خواهش چندتا با من ولي بگيرم مرخصي زودي اين به نبايد

 شدم مرخصي

 واقعا چون كنم شركت مهديس و باراد عروسي مراسم در كه نميخواست دلم اصال

 چون كنمن زاري و گريه و بگيرم رو خودم جلوي نميتونم كه ميدونستم نداشتم، تحمل

 اون و ميرفت فرو من عاشق قلب تو كه بود خنجري مثل مهديس و باراد پيوند واقعا

 .ميشد تموم داشتم كه هم غروري و آبرو همونقدر وقت

 جام از ها گرفته جنون مثل يكدفعه ولي بودم زده زل اي نقطه به همينطوري شب تا

 تاكسي با و پوشيدم و كردم انتخاب شالي و شلوار و مانتو هولكي هول و پاشدم

 خيس كامال بارون زير من و ميباريد تند تند بارون رفتم، عروسي محل به مستقيم

 شدم

 ببينم گفتنش بله از قبل رو عشقم صورت بار آخرين براي و تو برم خواستم چندبار

 و ميشن بهم متعلق مهديس و باراد بشه خونده بينشون خطبه اینکه از بعد چون

 گناهه دار زن مرد به كردن فكر اره باشم كرشف به من كه گناهه

 اي گرفته صداي با و زدم زانو زمين روي تاالر جلوي نداشتم طاقت چون داخل نرفتم

 :گفتم

 خدايا كنه، ازدواج بامهديس باراد اگر ميشكنم من نكن، رو اينكار من با خدا، نكن-

 بشكنم نذار و بشنو رو بندتم كه من صداي

*** 

 (باراد)

 :گفت و اومد كنارم مادرم ميكوبيدم، زمين به رو پام عصبي من و بود كرده يرد عاقد



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر هنرجو آناهیتا|  عاشقی چتر زیر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

222 

 

 مال شما و ميرسه عاقد باالخره عجولي، اينهمه ازدواج اين براي كه بشم پسرم قربون-

 نميكنه فرار كه جانم مهديس ميشيد، هم

 :گفت سريع مهديس بگم چيزي اومدم تا و زدم پوزخندي

 .عجوله همه اين اي ديگه چيز يه رخاط به باراد عمو زن نه-

 :گفت شك و تعجب با مامانم

 .كن تكرار ديگه يكبار جان، مهديس رو منظورت نفهميدم-

 تنش از رو كَلش من بگه چيزي اگرم و كرده شك مامانم فهميد كه اين بخاطر مهديس

 :گفت سريع ميكنم جدا

 .كنيد فراموش نداشتم، منظوري عمو، زن نه-

 :تگف كيان يكدفعه

 .اومدن آقا حاج ياهللا،-

 :گفت لرزوني صدي با و گذاشت دستم روی رو دستش مهديس

 .ميكنم خواهش باراد-

  آوردم بيرون دستش زير از رو دستم خشم و تندي با

 .تمومه كارت همينجا بياد بيرون دهنت از ديگه كلمه يك اگه ببند، رو دهنت-

 :گفت لكنت و ترس با مهديس

 .دببخشي باشه... با-
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 ميشكست، حتما بود اينجا اگر چون نداره حضور اينجا آنديا كه كردممي خداروشكر

 با نيستم مطمئن ديگه كه اگرچه كنيم،نمي ازدواج مهديس و من نداشت خبر كه اون

 باشه مونده قلبش تو اي عالقه كردم كه كارايي اين

 بخونم؟ رو بهخط كه ايد آماده داماد و عروس رحيم، الرحمن هللا بسم:آقا حاج

 .كنيد شروع شما ايم، آماده آقا حاج-

 :گفت خوند رو قرآن از اي آيه آقا حاج اينكه از بعد

 شاخه١٠٠٠ بهارآزادي، سكه١٣٠٠ مهريه با حاضريد شما آيا مهر كيان مهديس خانم-

 دربياييد؟ مهر كيان باراد آقاي عقد به رز، گل

 :گفت مهديس خواهر مهسا

 .بچينه گل رفته عروس-

 به معلومه مهريه با حاضريد آيا ميكنم عرض دوم بار براي مهر كيان مهديس خانم-

 بياييد؟ در مهر كيان باراد آقاي عقد

 .بياره گالب رفته عروس-

 به معلومه مهريه با حاضريد آيا ميكنم عرض سوم بار براي مهر كيان مهديس خانم-

 دربياييد؟ مهر كيان باراد آقاي عقد

 ميكردن نگاه مهديس به و ودندب كرده سكوت همه

 .نه-
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 خيلي مهديس پدر و مادر گرفت، جا لبم روي لبخندي من و گرفت باال ها همهمه

 و پاشد صندلي روي از گريه با مهديس ولي اومدن طرفش به عصبانيت با و سريع

 رفت

 :گفت عصبانيت با فريماه

 بگه؟ نه مهديس شدي باعث تو كردي؟ چيكار باراد-

 :گفتم بلند ايصد و خشم با

 زنم نميخواد اون كه چه من به مقصرم؟ من نه گفته اون خودت، واسه تو ميگي چي-

 .كن فرو گوشات تو رو اين فريماه كرد، تحميل كسي به نميشه رو چيز هيچ شه،

 .شدي عوض شما، يا فريماه خاله نميگي قديما مثل ديگه تو واسم، جالبه-

  زدم پوزخند

 .شده شكسته كه وقته خيلي تو كارهاي ربخاط بينمون هاي حرمت-

 كه ديدم رو مهديس شد، كشيده كسي توسط دستم كه شم خارج تاالر از ميخواستم

 :گفت گريان چشماي با

 نميكني؟ پخش ديگه عكسارو باراد-

 زدم پوزخند

 .كنم پخششون شايدم داره، خودت به بستگي نميدونم،-

 :گفت عصبي و بلند صداي با مهديس

 .نميكني پخش عكسارو بگم نه من اگر گفتي تو نامردي، خيلي تو-
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 من عليه بر زبونت اين و بگيري خون خفه اگر دوما   نكن، بلند من واسه رو صدات اوال  -

 بگو گفتي نه چرا كه گفت كسي اگراحيانا   نميكنم، پخش رو عكسات نچرخه آنديا يا

 هم حاال نميخوام، رو نباشه عالقه توش كه اي زندگي و نداشتم باراد به اي عالقه هيچ

 .نكرده شك كسي تا تو برو گمشو

 و ميدونستم آنديارو خونه آدرس كاش اي رفتم، ماشينم طرف به من رفت كه مهديس

 بخاطر فقط كردم كه هم كارهايي اين همه و دارم دوستش چقدر كه ميگفتم بهش

 كامران كه دارم حتم بود، نكرده عوض رو كارتش سيم كاشكي حداقل بوده، خودش

 ازش هيچوقت ديگه منم نميگه، ولي ميدونه رو ميكنه زندگي آنديا كه جايي آدرس

 .دونمنمي خودم دوست رو اون ديگه چون پرسمنمي

 كردممي رانندگي داشتم آروم و كردم روشن رو ماشين

 برسم، بهش سريع بخوام كه نداشتم مقصدي چون

 هاي شانه با و بود شده خيس ماما  ت بارون زير كه خورد دختري به چشمم يكدفعه

 پايين رو شاگرد كنار شيشه و كردم متوقف رو ماشين سريع رفت،مي راه آروم افتاده

 كشيدم

 شدتش خيلي بارون رسونتمون،مي من بريد خوايدمي هرجا شديد، خيس خانم-

 .زياده

 نكرد هم نگاه نيم يك حتي نميده، محل بهم اصال   ديدم

 نبود خوب اصال بارون اين زير وضعيتش سوخت، حالش به دلم

 و رفتم طرفش به و برداشتم عقب صندوق از رو چترم و كردم پارك رو ماشين سريع

 گرفتم سرخودم روي هم و اون سر روي هم رو چتر



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر هنرجو آناهیتا|  عاشقی چتر زیر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

226 

 

 هرجا بيايد نميشه پيدا طرفا اين هم تاكسي زياده، شدتش بارون اين خانوم-

 .برسونتمون من بريد خوايدمي

 روي چتر شد وارد بهم كه شوكي شدت از چرخوند طرفم به رو سرش ترهدخ يكدفعه

 افتادمي داشت و شد شل زانوهاش آنديا شدم،مي خيس داشتم منم حاال افتاد، زمين

 گذاشتم كمرش پشت رو دستم دو كه

 قورت رو دهنم آب بود متعجب خيلي اونم صورت و بوديم ديگه هم خيره هردومون

 :گفتم لرزون باصداي و دادم

 ميكني؟ چيكار بارون اين زير عزيزم آنديا،-

 فرياد رو دلخوري چشماش نگفت ولي بگه چيزي تا كرد باز رو دهنش بار چندين آنديا

 ميزد

 .بينمشنمي كجاست؟ زنت-

 :گفتم بالبخند

 .بشي من زن قراره كه تويي بود، نخواهد و نبوده من زن هيچوقت اون-

 انداخت پایین رو سرش و شد قرمز سريع آنديا هاي گونه

 ميگي؟ خودت واسه داري چي-

 وقتي فريماه چون بوده تو بخاطر همه كردم كه كارهايي اون تمام ميگم، رو حقيقت-

 وِل بود گرفته گروگان كه تورو تا كنم فراموشت هميشه براي بايد كه گفت دزديد تورو

 ندم انجام ميخواد كه رو كاري اگر ولي نداشته كاري باهات اينبار گفت اينكه و كنه

 مهديس با بايد من كه گفت ماليمتي هيچ بدون اينبار ولي ميگيره گروگانت دوباره
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 دور عشقم از نميتونم كه من ولي برداره تو سر از دست هميشه براي تا كنم ازدواج

 بوده مهديس اين ديگه اينجوري بگه، نه عاقد جواب در مهديس كه كردم كاري بمونم،

 برنمياد فريماه دست از كاري ديگه پس كنه، ازدواج من اب نخواسته كه

 :گفت لرزوني صداي با ريزه،مي اشك داره كه بود مشخص كامال   بارون زير

 .باراد-

 عزيزم؟ جانم-

 كردم پاك آروم رو اشكاش و بردم باال رو دستم كرد، نگاهم فقط

 تيكه تيكه قلبم تو اشك قطره هر با من نميدوني تو نريز، اشكارو اين هيچوقت ديگه-

 .ميشه

 سر روي و برداشتم رو چتر بعد و بوسيدم رو پيشونيش و كشيدم جلو رو خودم

 گرفتم رو ظريفش و نرم دست دستم، يكي اون با گرفتم، دوتامون

 آروم اون بود كنارم عشقم چون بودم آروم من آرامشه، در هردومون روح كردممي حس

 فهميدممي رو اين چشماش از و بود

 هردومون زديم،مي قدم بود عشق از جنسش كه چتر اين زير بارون، اين زير هردومون

 .فرياد ميزدن، فرياد رو عشق قلبامون ولي بوديم ساكت

 شدم داخل خودم بعد و شه داخل آنديا گذاشتم اول و كردم باز روخونه در

 .خودم ي خونه برم ميخوام من باراد-

 .مونيمي همينجا هيس،-

 ...آخه-
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 .نه كه گفتم-

 .قبليم اتاق همون تو ميرم من پس-

 .برو باشه-

 درست غذا بيشتر بار سه دو تاحاال من كنم، آماده رو ناهار تا شدم آشپزخونه داخل

 نكنم خراب رو امروز غذاي اميدوارم نكردم،

 باشه دقيقه ده گذاشتم و كردم خيس برنج اول

 شه آب يخش تا گذاشتم ماكروفر داخل و آوردم بيرون يخچال از روزده يخ مرغ

 بود، آب از پر سرش تا كه اي قابلمه تو گذاشتمش آوردم، بيرون رو مرغ اينكه از بعد

 گاز روي آب با هم رو برنج ریختم، توش هم زعفرون مقداري با فلفل و نمك قاشق تا دو

 .شدم خسته بود، سختي كار چقدر اوف گذاشتم

 بشه مادهآ غذا تا خوابيدم كاناپه روي رفتم

 ته مرغم واي رفتم، آشپزخانه داخل سريع و پريدم خواب از سوختگي بوي حس با

 و كشيدم غذاهارو بودن، خوردن قابل ولي بود سوخته تهش كمي برنجمم و بود گرفته

 رو اين بشه اصال نكنم فكر شدم، خيره مرغ به متفكر نگاهي با و گذاشتم ميز روي

 خشكه خيلي چون خورد،

 زدم آنديارو اتاق در و رفتم باال

 .شده آماده غذا پايين بيا عزيزم، آنديا-

 :گفت آلودي خواب صداي با

 .ميام االن-
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 نشستم آنديا منتظر ميز پشت و رفتم پايين دوباره

 .شد اشپزخانه داخل بعد دقيقه هشت هفت

 .پختيد غذا شما بينممي به،-

 .ميخوري باهاش انگشتاتم كه بخور بفرما بله،-

 :گفت افتاد غذاها به چشمش وقتي

 .چطوره مزش ببينيم بخوريم حاال نيست، جالب زياد كه قيافشون-

 اونم كه خشك مرغ با بود سوختن اثر كه شده اي قهوه و شفته سفيد برنج از يكم

 واقعا چون غذاهابخورم اين از نميتونستم من گذاشت برنجش روي بود سوخته كمي

 خوشمزه اصال ولي تست براي بودم خورده يكم بياد اآندي اینکه از قبل ميشد بد حالم

 بخنديم و بخوره من شاهكار اين از يكم اونم تا نگفتم آنديا به ولي نبود

 پر رو ليوان سريع زدن، سرفه به كرد شروع گذاشت دهنش تو كه رو قاشق اولين آنديا

 دادم دستش و كردم آب از

 شد؟ چي آنديا، واي-

 چرا بود، خشك و تلخ مرغتم نداشت، نمك اصال برنجت بود، بدمزه خيلي باراد-

 كنم؟ درست غذا من نگفتي

 .نشد ولي كنم درست اي خوشمزه غذاي خواستممي آنديا، ببخشيد-

 .برن پايين گلو از اينا تا ميكردي درست كنارش ساالد حداقل ولي عزيزم نداره اشكال-

 خنده زير زديم دوتاييمون

 بخوريم غذا رستوران بريم نيستم، بلد اونم آخه-
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 .بريم گرسنته تو اگر ولي شده كور اشتهام باراد، نه-

 .ببينيم باهم دارم توپ فيلم يك بريم ندارم، اشتها ديگه تو مثل منم" نه-

*** 

 (آنديا)

 بود فكر تو عميقا   و بود نشسته مبل روي باراد رفتم، پذيرايي داخل قهوه فنجون دو با

  دادم تكون باراد جلوي دستي

 ميكني؟ فكر چي به كجايي؟ باراد باراد،-

 اومد خودش به باراد يكدفعه

 .بزنم حرف باهات بايد آنديا-

 شده؟ چي يعني گرفتم دلهره

 ميزني؟ حرف جدي اينقدر كه شده چي باراد خب-

 بايد كشور از شدن خارج براي و دارم پاسپورت خودم پاسپورتت، دنبال ميرم فردا از-

 .بگيرم هم تورو پاسپورت زودتر هرچه

  كردم نگاه باراد به شوكه

 خوايم؟مي چي واسه پاسپورت شدم، گيج فهمم،نمي-

 زد لبخند باراد

 هرلحظه بريم، كشور اين از كه مجبوريم آدماش و فريماه دست از يافتن نجات براي-

 .ميفته خطر در تو جون اینطوری و باهميم ما بفهمه فريماه داره امكان
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 .كنم ول رو مادريم سرزمين نميتونم من باراد آخه-

 داري؟ دوست رو من تو-

 .دارم دوست كه معلومه خب باراد؟ ميگي چي-

 .كنيممي شروع رو مشتركمون زندگي اونجا و كانادا ميريم ديگه باهم پس-

 :گفتم خاصي استرس با

 مطمئني؟ باراد-

 فشرد هم روي آرامش با رو چشماش باراد

 بگرديم؟ بيرون كمي بريم چيه نظرت-

 .بريم موافقم،-

 .شيم آماده بريم پس-

 رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند جام از

 رنگ به مانتويي هم مانتو واسه و پوشيدم بود چسبون كه رنگ ليمويي لي شلوار

 ريز هاي گل كه رو سفيدم شال آخر در و بود زانوم باالي يخورده تا كه پوشيديم سفيد

 .پوشيدم رو داشت ليمويي

 كه شد قرار كليدشم و برداشتم بود دلسا مال كه اي خونه از رو وسايالم ي همه ديشب

 آدرس هم كارم واسه بده، بود قهر باهاش هنوزم كه كامران به فرصت اولين در باراد

 سرکار نميتونم من ديگه كه كنه صحبت دالرام با كه شد قرار و دادم باراد به رو شركت

 :گفت برم سركارم به كه كردم اراصر  باراد به كه هرچقدر بيام،

 .است ناشناخته كه شركتي تو اونم كني كار كسي واسه تو ندارم دوست من نه،-
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 كردم قبول نداره، فايده اضافي اصرار ديدم منم

 شدم خارج اتاق از و برداشتم رو كيفم سريع

 زدم در و رفتم اتاقش در پشت بود، نيومده هنوز باراد

 ؟نشدي آماده هنوز باراد-

 رنگين؟ چه لباسات آنديا نه،-

 :گفتم تجعب با

 چطور؟ ليمويي، و سفيد-

 .كنم ِست باهات رو لباسام ميخوام-

  نشست لبم رو لبخندي حرفش اين با

 .خدا به اي ديوونه-

 .توام ديوونه چون دیوونم من كه معلومه عزيزم-

 :گفتم ب**ل زير

 ايم ديوونه هردومون اينجوري پس-

 .شينممي ايينپ ميرم من باراد-

 .ميام ديگه دقيقه پنج تا منم برو، باشه-

 البته كه نكردم آرايشي هيچ من كه اومد يادم يكدفعه نشستم، مبل روي پايين

 نيستم كامل آرايش اهل من چون بود رژلب تنها آرايش از منظورم

 زدم م*با*ل روي ازش كمي و درآوردم رو كمرنگم مات صورتي رژلب
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 شنيدم رو باراد صداي كه ميكردم نگاه رو خودم وچيكمك آينه داخل داشتم

 .ببيني آينه تو رو خودت اينهمه نميخواد بخدا، خوشگلي-

 افتاد تيپش به نگاهم بگم چيزي اومدم تا

 بود پوشيده روش هم ليمويي اسپورت كت و سفيد پيراهن با سفيد شلوار

 :گفت باخنده باراد

 شد؟ تموم-

 :گفتم باگيجي

 شد؟ تموم چي-

 .ميگفتم رو تيپم كردن آناليز هيچي،-

 :گفتم شوخي با و كشيدم درهم رو اخمام

 .مينازيد تيپتون به اينقدر آقا نگيره گرميتون وقت يه-

 انداخت باال رو ابروش باراد

 .نمينازم حقيقت به هيچوقت من-

 .زد حرف ميشه راهم تو ديگه بريم خب-

 شديم، آسانسور سوار و شديم خارج خونه از بود دوتامون صورت روي كه لبخندي با

  آورد بیرون رو گوشيش باراد

 .بگيريم دونفره عكس يك تا كن نگاه آينه تو-

 .گرفت عكس باراد و كرديم نگاه آينه به لبخند با هردومون
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 یعنی زندگی*

 !* بدارم دوستت وار دیوانه من و باشی تو که همین

 بخوریم؟ بستنی بریم باراد-

 .باشه بذاره، لعنتی یکتراف این اگه اوف-

 بپرسم؟ ازت سوال یه-

 .بپرس-

 خونتم؟ تو من میدونه مادرت-

  شد شوکه من سوال این از باراد

 .نداره خبر اصال نه-

 :گفتم ناراحتی با

 .بیا خونت نمیخوام که گفتم من باراد-

 :گفت عصبی و بلند صدای با باراد

 آخه؟ داره من مادر هب ربطی چه تو موندن موضوع این آندیا، کن بس اَه-

 .باشن سقف يك زير نبايد نامحرم پسر و دختر كه گفت مادرت روز اون نيست يادت-

 مادر هم موقع اون تا كنممي عقدت و ميدم انجام رو پاسپورت كارهاي سريعتر هرچه-

 .نميفهمه چيزي من

 شد بلند باراد ي خنده صداي كه انداختم پايين رو سرم خجالت از

 ميكشي؟ خجالت چرا ديگه عزيزم-
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 :گفتم ريزي صداي با

 .دونمنمي-

 داشت نگه فروشي بستني جلوي باراد

 باشه؟ طعمي چه بگيرم، بستني ميرم-

 .گرفتي هرچي نميكنه فرقي-

 .بمون جا همين تو گردم،برمي زود ميرم من پس-

 .باشه-

 گذاشتم هم روي رو چشمام و دادم تكيه شيشه به رو سرم رفت كه باراد

 ايستاده كه افتاد باراد به نگاهم و كردم باز رو چشمام اومد، در صداي دقيقه ده از بعد

 بود دستش هم بستني ظرف تا دو ميكرد، نگاه رو من و بود

 .بريم اونجا هست، جلوتر پارك يه شو، پياده آنديا-

 .بريم باشه-

 وارد وقتي ود،ب جلوتر كمي كه رفتيم پاركي طرف به باراد همراه و شدم پياده ماشين از

 نشست هاچمن روي باراد شديم پارك

 ميكني؟ نگاه چرا ديگه، بشين-

 !چمن؟ روي باراد، واي-

 پخش صورتم تو موهام و افتادم ها چمن روي كه کشید پايين رو من و گرفت رو دستم

 شدن
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 كرد نوازش و گرفت دستش تو رو موهام هاي شاخه دستش با باراد

 صورتم تو بود شده ريخته كه موهايي سريع باراد كه شدنمي رد داشتن پسره تا سه دو

 برد شال زير رو

 رفتم غيرتش صدقه قربون كلي دلم تو

 كوشن؟ ها بستني باراد واي-

  كرد سرش پشت به نگاهي تعجب با باراد

 .شدن آب ها بستني واي-

 كردم اي خنده

 .خوريممي شده آب بستني خب نداره، اشکال-

 شدي؟ ديوونه-

 .شدم وونهدي آره-

 كلي و خورديم نوشيدني مثل و قاشق بدون رو شده آب هاي بستني دوتاييمون

 خنديديم

 تك در عشقم كه چون كردممي خوشبختي احساس زندگيم هاي لحظه تك تك در من

 .بود كنارم در هام لحظه تك

 بستم رو چشمام و كردم رها مبل روي رو خودم

 و رفتيم مطبق به باراد با پارك، به رفتن از بعد بود، گذشته خوش بهم خيلي امشب

 خورديم شام
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 كردم باز رو چشمام باراد گوشي زنگ باصداي

 .سالم الو-

-........ 

 .بيايد اي ديگه روز نميشه ام خسته االن من جان مامان-

-........ 

 .چشم روي قدمتون بياين نبود، اين منظورم من نه،-

-....... 

 خداحافظ منتظرتونم،-

 :گفتم ترس با

 اينجا؟ بيان ميخوان اينا مامانت باراد،-

 :گفت نگراني صداي با باراد

 بهش كه هم وقتي ببينن هم رو من و بيان خونن نزديك چون كه گفت مادرم آره-

 .شد مشكوك كمي خستم، من نه گفتم

 :گفتم دلشوره با

 كنم؟ كارچي من حاال-

 .برو اتاق توی تو ياد،نم باال طبقه هيچوقت من مامان نباش، نگران اصال  -

  دادم بيرون پرصدا رو نفسم

 .بخير شب باال، ميرم من پس-
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 .عزيزم بخير هم تو شب-

 كشيدم دراز تخت روي ها لباس همون با و رفتم اتاقم به

 :بود نوشته كه بود دلسا از پيام داشتم، برش اومد، گوشيم پيامك صداي

 پست با كه كليدارم نميكني اهنگ سرتم پشت و ميري ديگه حاال معرفتبي سالم-

 .فرستادي واسم

 داد جواب بوق چندتا از بعد و گرفتم رو شمارش سريع

 .گرفتين تماس شما عجب چه سالم،-

- ِ  .بود شلوغ سرم چندوقت اين نكن، اذيت دلسا ا

 آره؟ بارادي، ي خونه مطمئنا   ديگه االن حاال، خب خيلي-

 .ارمند رو جايي كه اينجا از غير به خب، آره-

 خوشحال كلي اونم و كردم تعريف دلسا واسه خالصه طور به رو روز چند اين اتفاقات

 بلند كردم قطع رو تلفن اينكه از بعد هستيم، همديگه كنار در دوباره باراد و من كه شد

 اينجان، باراد پدر و مادر كه اومد يادم يكدفعه كردم باز كه رو اتاق در بخورم آب تا شدم

 تحمل كه بودم مجبور ولي بود تشنم خيلي برگشتم، اتاق به و زدم ونيمپيش به محكم

 كنم

 مامانم هم كلي و لومدنمي خودم ي خونه به و بودن زنده مادرم و پدر منم كاش اي

 .ميرفت صدقم قربون

 به من و شدن سنگين چشمام كم كم كشيدم دراز تخت روي دوباره و كشيدم آهي

 .رفتم خواب
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*** 

 (باراد)

 بود زده زُل صورتم تو مستقيم و بود شده مشكوك بدجوري ممادر 

 گفت؟ نه عاقد جواب در مهديس چرا كن تعريف خب-

 كردم مشت كشيدمي شعله وجودم تو كه خشمي خاطر به رو هام دست

 .نداره ربطي من به گفتم بهتون-

 بگه، نه عاقد جواب در كه گفتي مهديس به ه*ز*ر*ه ي دختره اون بخاطر نكنه-

 رسته؟د

 :گفتم عصبي و بلند صداي با لرزيدم،مي خشم شدت از

 .خوبيه و پاك دختر خيلي آنديا كه بدون رو اين ولي واجبه احترامت بزرگتري مادرم،-

 :گفت خونسردي با ميكرد نگاه مارو سكوت در موقع اون تا كه پدرم

 داري؟ دوسش-

 .عاشقشم ندارم، دوستش نه-

 كني؟ زدواجا بامهديس كردي قبول چرا پس-

 .همينه حرفم منم آره،-

 كه درصورتي نداشتن، خبر فريماه هاي تهديد از مامان صددرصد و بابا شدم، شوكه

 خبردارن كردممي فكر من

 .كردن تهديدم كه بدونيد فقط نپرسيد، هيچي-
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 :گفت تعجب با مامان

 كرده؟ تهديدت كي-

  زدم پوزخند

 .بگم چيزي نميخوام ناال ولي شناسيشمي خوبم خيلي شناسيش،مي-

 كرد عوض رو بحث مامان يكدفعه

 .بكشي خط هميشه براي مارو دور بايد كني ازدواج دختره اين با بخواي اگه-

 :گفتم ناراحتي و تعجب با

 كنيد؟مي رفتارارو اين چرا چرا؟-

 .ديگه بريم حامد بفهم، رو اين نازنين، ينوه دختر اين چون-

 بريد؟ ايدميخو كجا كنيد، صبر مامان-

 آورد باال رو دستش مامان

 .خداحافظ بده، خبر پدرت و من به گرفتي رو تصميمت هروقت نگو، هيچي هيس-

 داد تكون خداحافظي معناي به رو سرش پدرمم

 برسه روزي كردمنمي فكر گرفتم دستام تو رو سرم و نشستم مبل روي منم رفتن، هردو

 .كنه رفتار اينطوري بامن مادرم كه

*** 

 (آنديا)

 ميكرد نوازش رو موهام لبخند با كه ديدم رو باراد كردم، باز رو چشمام دستي نوازش با
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 :گفتم آلودي خواب باصداي

 .باراد بخير صبح-

 .من عشق بخير، توهم صبح-

 بود باراد صداي تو كه عشقي همه اين از زدم لبخندي

 .آنديا-

 جانم؟-

 بيان دلسا و كامران ديگه دوساعت هقرار  و شديم خوب هم با دوباره كامران و من-

 .لواسون بريم باهم همه اينجا از و اينجا

 :گفتم شدن خوب باهم دوباره كامران و باراد اينكه از خوشحال

 باراد؟ ميگي جدي-

 .رفتن براي شيم آماده و بخوريم صبحانه بريم پاشو زود هم االن عزيزم، آره-

 .باشه-

 پله از داشتم شدم، خارج اتاقم از و پوشيدم اسبيمن لباس رفت، دستشويي به كه باراد

 شنيدم رو باراد صداي كه اومدممي پايين ها

 نمياي؟ پایین چرا شد چي آنديا، آنديا،-

 .ميام دارم هام، پله روي-

 بود چيده رو ميز باراد شدم آشپزخونه وارد وقتي

 .كرديممي آماده باهم ميگفتي مرسي، باراد واي-
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 .خانومي بشين كردم، هآماد من كه حاال-

 :گفت باراد كه ميبردم نون طرف به رو دستم داشتم و نشستم صندلي روي

 .كردم آماده واست لقمه صبركن،-

 :گفتم شده گشاد چشماي با

 .بخورم ميتونم خودم اِباراد،-

 .بازكن رو دهنت داره، فرق اين نه،-

 بود بزرگ خيلي افتاد، دستش لقمه به چشمم

 ...من هند تو اين باراد-

 رفت دهنم تو لقمه كه ميزدم رو حرفم بقيه داشتم

 داد دستم رو پرتقال آب سريع باراد كه ميشدم خفه داشتم

 دادم پايين رو لقمه پرتقال آب با بزور

 :گفتم جيغ با

 .كردي خفم باراد، نامردي خيلي-

 آيفون زنگ كه كنم جبران رو كارش ميخواستم بود، گرفته خندم منم خنديد،مي باراد

 دراومد صدا به

 .اومدن اينا كامران-

 رفتم سالن به و كردم جمع رو ميز منم رفت كه باراد

 نميان؟ باال-
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 .ميمونن منتظر پايين ميگن نه،-

 .شم آماده زود برم من پس باشه،-

 :گفتم باراد به وار تهديد و برگشتم كه باال رفتممي داشتم

 .ميكنم جبران رو كارت-

 خنديد

 .بانو كن جبران-

 زد واسم چشمكي بعد و

 كردنمي حركت ما از جلوتر كامران و دلسا بياد، خودش ماشين با هركسي بود قرار

 .بگير سبقت كامران از باراد-

 .باشه-

 ماشين از رو سرم گرفت، سبقت كامران از و فشرد گاز پدال روي آخر تا رو پاش باراد

 :گفتم بلند صداي و باخنده و كردم بيرون

 .جلوتريم شما از ما-

 كرد كم رو سرعتش باراد ولي كرد بيشتر رو سرعتش كامران زدم رو حرف اين تا

- ِ  ميكني؟ كم رو سرعتت چرا باراد ا

 بزاريم كورس و بريم تند كامران و من بخوايم اگر است حامله دلسا آنديا، نميشه-

 .ميفته اتفاقي يكدفعه

 :گفت و زدن بوق به كرد شروع كامران
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 آوردي؟ كم كشيدي؟ عقب چرا-

 .نيست خوب دلسا واسه پايين بيار رو سرعتت كامران نه،-

  زد پيشونيش به محكم كامران باراد حرف اين با

 .نبود حواسم اصال   گفتي، شد خوب آخ،-

 و افتادن ما جلوي اينا كامران دوباره حال اين با ولي كرد كم رو سرعتش كامران

 آورد باال رو شدست باراد بوديم، اونا ماشين ماپشت

 :گفت كه كردم نگاه بهش تعجب با

 .دستم تو بذار رو دستت-

 و برد خودش طرف به رو دستم اون كه گذاشتم دستش تو رو دستم و زدم لبخندي

 بوسيد

 .كن روشن رو ضبط-

 و پيچيد ماشين تو فرزين فرزاد صداي كه كردم روشن رو ضبط و بردم جلو رو دستم

 ميكرد خوني ب**ل ميخوند خواننده كه رو كلماتي تمام باراد

 

 فرزين فرزاد از عاشقانه

 بغضم نفس هر تو بایدم میوفتم تو یاد وقتی

 رو خاطره اونهمه بگیرم فراموشی من بگیره

 همه عشقم توام با جا همه نمیره نمیره یاد
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 که دنیا هرجای همیشه واسه کنارمی جا

 

 نمیشه عوض هم به حسمون که ما باشیم

 باشی هرجا دارم دوست یمیدون نمیشه

 صدامه تو بغض بازم جداشی اگه من از حتی

 آرزومی دارم دوست گامه تکیه تنها عشقت و

 

 ستعاشقونه تو با حسم روبرومی میرم هرجا

 زندگی که من ستنشونه یه من حال این و

 آره نیست کم تو ِ نبودن درد من واسه ندارم

 خودم دست نکردنم زندگی اما موندم زنده

 

 خودت از شاید نیست خودم دست یستن

 چرا نمیشه آدم چرا دیوونت عشق بپرسی

 حسم تو به شب یک حتی سال اینهمه بعد

 هرجا دارم دوست آخه نیمشه نیمشه کم

 

 بغض بازم جداشی اگه من از حتی باشی
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 دوست گامه تکیه تنها عشقت و صدامه تو

 با حسم روبرومی میرم هرجا آرزومی دارم

 ستنشونه یه من حال این و ستعاشقونه تو

 

 میرم هرجا آرزومی دارم دوست میدونی

 این و ستعاشقونه تو با حسم روبرومی

 ستنشونه یه من حال

 

 :گفتم باراد به شد تموم آهنگ وقتي

 .باراد عاشقتم دنياست دنيا تا منم-

 زد لبخند باراد حرفم اين با

 .مني مال دنياست دنيا تا هم تو-

 قشنگ خيلي شديم، ويال وارد باهم همه رسيديم، باراد ويالي به ساعت يك از بعد

 .بود

 كرم هاشم مبل بود، پاركت پوشش كف و نداشت هم قالي حتي بود، چوب از تماما  

 ميخورد پله تا هيجده حدودا   بود، سالن گوشه هم كوچيكي آشپزخونه و بودن اي قهوه

 بودن هم كنار رديف به اتاق چهارتا كه رسيدمي باال طبقه به و

 .بود قشنگ خيلي كردم، باز رو در و رفتم ها اتاق از يكي طرف به
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 بود اتاق داخل آينه و توالت ميز با اي قهوه نفره يك تخت بود، چوب از تماما   اتاقم اين

 بود اي ساده اتاق دركل ولي

 بودن اتاق از خارج هم دستشويي و حمام

 كشيدم دراز تخت روي و شتمگذا زمين روي ميشد لباس شامل كه رو كيفم

 بود باراد از پيام داشتم، برش اومد، گوشيم پيامك صداي

 كنيم درست كباب جوجه ظهر كه بخريم مرغ بيرون رفتيم كامران و من عزيزم، سالم-

 .پايينه هاي اتاق از يكي تو هم دلسا

 .اومدنمي پايين از صدايي كه بود همين بخاطر پس اهان

 ميشه تنگ كشورم براي دلم خيلي برم ايران از اگر من آه

 .برد خوابم كه فكركردم اينقدر

 گوجه و جوجه شامل كه هايي سيخ كامران و باراد بوديم، نشسته آتيش دور هممون

 چرخوندنمي رو ميشد

 .بده جوجه سيخ يك كامران:دلسا

 .نپختن هنوز نميشه، عزيزم-

 :گفتم و كردم اي خنده

 ت؟خواس دلش كوچولو ني ني دلسا-

 .ميخواد دلش چيز همه كوچولو ني ني اين اره، اوف-

 :گفت ناراحت باصدايي باراد
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 .گردش اومديم هم با همه كه باريه آخرين اين ها بچه-

 :گفت سريع كامران

 شدي؟ خُل باراد چرا؟-

 .كانادا بريم خوايممي ديگه وقته چند تا آنديا و من كامران، نه-

 :گفت خياليبي با كامران

 .نميريد كه هميشه ايبر  خب-

 .ميريم هميشه براي كامران، آقا نه-

 كردنمي نگاه ما به شوكه دلسا و كامران

 اره؟ ديگه، كنيدمي شوخي-

 .هستيم جدي كامال ما نه-

 : گفت ناراحتي با و شد جمع دلسا هاي چشم تو اشك

 بريد؟ خوايدمي كه چطوره خودتون كشور مگه حاال-

 .ميگم بهتون رو چيز همه بعدا   نكنيد، اراحتن رو خودتون خانوم دلسا-

 دلسا خواستمنمي برگشتيم، اتاقامون به و خورديم رو ناهار گرفته و ناراحت مون همه

 فهميدمي باالخره نميشد ديگه ولي بفهمه

 انداختيم حصير و رفتيم رودخونه كنار هممون عصر

 كه همين رودخونه، تو برم ميخواستم من حال باين ولي بود خروشان خيلي رودخونه

 شد كشيده پشت از دستم آب تو برم خواستم و زدم باال رو شلوارم هاي پاچه
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- ِ  ميكني؟ كارچي باراد، ا

 .خطرناكه نميري، آب تو آنديا-

 .ميكنم رو اينكار هميشه من ولي-

 .داره فرق اين-

 نشستم حصير روي رفتم قهر حالت و ناراحتي با

 :گفت سرم پشت آروم باراد

 آيا؟ بكشم ناز بايد من النا-

 .بكشيی ناز نميخواد نه-

 كنم؟ كارچي ميگي پس-

 .رودخونه تو برم بذار-

  كشيد موهاش تو دستي كالفه باراد

 .خدا اي-

 .بريم پاشو-

 رفتم رودخونه طرف به سريع و بوسيدم رو باراد ي گونه زده ذوق

 :گفت بلندي صداي با باراد

 .بيام منم كن صبر آنديا-

 كرد رو كار همين بارادم زدمر باال دوباره رو شلوارم هاي پاچه اومد، هم باراد و كردم صبر

 گرفت طرفم به رو دستش و
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 .نخوري ليز زمین ها سنگ روي وقت يه كه رو دستم بگير-

 به آب سرماي شدت از گذاشتم رودخونه تو رو پام آروم و گذاشتم دستش تو رو دستم

 لرزيدم خودم

 .سرده چقدر ووي-

  خندید باراد

 .بخشه آرام من نظر به-

 :ميگفت كامران به اعتراض با كه شنيدم دلسارو صداي

 .رودخونه تو برم ميخوام منم-

 :ميگفت و ميكرد مخالفت سرسختانه كامران ولي

 .نيست خوب شما واسه نه-

 .بيرون بريم شدم، درد استخوان من باراد، واي-

 .بموني آب تو صبح تا لجبازيت بخاطر كه حقته ولي بريم-

 :گفتم و كردم اي خنده

 .نباش انصافبي ديگه نه-

 ميكرد درست هيزم روي ذرت داشت كامران رفتيم بيرون آب از كه وقتي

 فردا؟ يا تهران برگرديم امشب نظرتون به ها بچه:باراد

 .برگرديم فردا همون ايم خسته كه امشب نه،-

 .بهتره فردا موافقم،:كامران
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 و گذشت خوش هممون به خيلي امشب برگشتيم، ويال به دوباره ذرت خوردن از بعد

 تهران به و كنيم حركت زود صبح فردا شد قرار شد، ثبت ذهنامون در خوبي ي خاطره

 برگرديم

 .برد خوابم زود بودم خسته خيلي چون خوابيدم، موبايلم آالرم كردن تنظيم از بعد

 و نشستم خاموش تلويزيون مقابل من و برگشتيم تهران به كه ميشه ساعتي دو االن

 ميكنم فكر

 رفت و داره كار كه گفت خونه رسيديم وقتي باراد

 اومد آيفون زنگ صداي كه بودم فكر تو همينطوري

 باشه؟ ميتونه كي پس داره، كليد كه اون باراده؟ يعني وا

 ميكنه؟ چيكار اينجا باران واي رفتم، ايفون طرف به باتعجب

 اومد خونه در زنگ صداي دقيقه سه از بعد دم،كر  باز براش رو در

 شدم مواجه باران عصباني قيافه با كردم باز كه رو در

 .سالم-

 :گفت سرد خيلي باران

 كجاست؟ باراد-

 :گفتم تلخي به باران رفتار بخاطر منم

 كجاست؟ باراد ميدونم چه من-

 :گفت بلند باصداي و كوبيد من سينه تخت به محكم باران
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 .برندار دور خودت واسه كن، صحبت درست نم با هي،-

 باران؟ آخه زدنه حرف طرز چه اين-

 .ميزنم حرف بخواد دلم كه هرجور من-

 شدي؟ سرد همه اين يكدفعه شد چي بودي، خوب من با قديما كه تو-

 تحمل رو بابابزرگ هاي سردي ميبايست شرفتبي پدر اون بخاطر خانوادم و من-

 ... تو بزرگ مامان طربخا من بزرگمامان كنيم،

 و بلند باصداي و باران گوش تو خوابوندم قدرتم تمام با و بزنه رو حرفش بقيه نذاشتم

 :گفتم لرزوني

 نداره، من به ربطي هيچ ها گذشته كني، توهين نداري حق مرده حاال كه من پدر به-

 .كن فرو گوشات تو رو اين باران

 زدي حقي چه به تو- شد عصباني شدت به هيكدفع بود زده زل من به ناباور كه باران

 هان؟ من، گوش تو

 از بعد ولي بخورم سيلي كه بودم منتظر هرلحظه و بستم رو چشمام برد باال رو دستش

 باراد شدم، شوكه شدت به كردم باز كه رو چشمام نيفتاد، اتفاقي هيچ لحظه چند

 بود گرفته محكم ميلرزيد حاال كه رو باران دست

 :گفت باراد صورت تو مخش با باران

 .بكش رو دستت-

 :گفت بلند باصداي باراد

 .ميگذري حدت از داري باران كن، صحبت درست بزرگت برادر با-
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 آره؟ كرد، خودش خام هم تورو هِه،-

 :زد داد مانند نعره باصداي باراد

 .باران ميشي گُم چشمام جلو از االن همين-

  شد روون هاش گونه روي هاش اشك باران

 ميزني؟ داد خواهرت سر نازنين، ينوه بخاطر تو ميدونه مامان-

 .نشده بدتر اين از وضع تا برو باران، برو گفتم-

 رفت و كرد نگاه مارو بود تنفر از مملوء كه نگاهي با باران

 .باراد-

 .ميكنه درد سرم تو بريم ندارم، حوصله آنديا-

 بخاطر ميخوره، تُرك قهوه ميشه سردرد باراد كه هروقت ميدونستم شديم، داخل هردو

 بردم واسش بيسكوييت با و كردم درست قهوه واسش همين

 بود هم تو اخماش هنوز باراد شدم سالن وارد وقتي

 .بخور نشده سرد تا رو ات قهوه-

 انگاري گريه با شكستم، رو بغضم و رفتم اتاقم به سريع بزنه، حرفي تا نشدم منتظر

  ميزدم حرف خدا با كه

 چرا؟ بكشم؟ عذاب گذشته بخاطر بايد كه كردم گناهي چه من مگه اخد اي
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 شد خراب قلبش پدرم مرگ بخاطر كه مادرم مرد، مشكوك تصادف يك بخاطر كه پدرم

 و كردم پيداشون سال چندين از بعد كه پدريمم خانواده رفت، دنيا از بعد چندسال و

 .ميگيرن ازم رو تهگذش انتقام و ميكنن بدي بهم داشتم ازشون محبت انتظار

 خيلي دار، نگه واسم رو باراد ميكنم خواهش ازت خدايا كه مونده من واسه باراد فقط

 .دارم دوستش

 يشماره همين واسه بود رفته سر حوصلم خيلي نبود، باراد شدم سالن وارد وقتي

 داد جواب بوق چندتا از بعد كه گرفتم دلسارو

 شما؟ خوبيد خانوم، سالم-

 افتاده؟ اتفاقي ميزني، شاد خوبي؟ تو خوبم، مرسي سالم،-

 .اتفاقي چه اونم آره،-

 :گفتم باكنجكاوي

 .دلسا بگو باش زود-

 .است محرمانه گفت، نميشه اصال نُچ نُچ-

 :گفتم باناراحتي

 .ديگه بگو آنديا جون-

 .قراره چه از قضيه ميفهمي و رستوران ميريم همه امشب عزيزم-

 :گفتم باتعجب

 ه؟ميدون باراد-
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 گفتم، بهت من كه امشب واسه بزنه زنگ بهت باراد بود قرار كاريه، اصل كه باراد-

 خبر؟ چه كن، ولش رو اين حاال

 رو قضيه تمام و افتادم باران ياد ميكنه، پنهان ازم رو چيزي داره دلسا ميكردم حس

 گفتم بهش

 :گفت ناراحتي با دلسا

 .دنميش اينجوري كاش بود، خوبي دختر خيلي باران-

 كشيدم آهي

 .زد بهم رو دوستيمون و خواست اينجوري خودش-

 .گوِشت تو نزنه تا گرفت رو دستش باراد گفتي وقتي كردم حال ولي-

 كردم تلخي ي خنده

 .بشن بد باهم برادر و خواهر خواستنمي دلم من ولي آره،-

 اشتند تو به هم ربطي هيچ كه روگذشته اتفاقات ميتونست بارانِ، تقصير عزيزم-

 .نكنه خراب رو دوستيمون و بگيره ناديده

 .باتوعه حق آره،-

 اومد برام باراد طرف از پيامكي شد كه ميشد تاريك داشت كم كم هوا

 به مناسبتي خاطر به همگي قراره امشب گفت بهت دلسا كه همونطور عزيزم، سالم-

 خودت بالتدن بيام نميتونم شب ميكشه، طول كارم كمي امشب من بريم،... رستوران

 .بينمتمي شب... دوازده يشماره ميز... رستوران آدرس، اين به برو

 مناسبت؟ كدوم خاطر بود،به مشكوك چيز همه كردم تعجب خيلي
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 باراد به دلسا البد گفته؟ بهم رو رستوران قضيه دلسا كه ميدونست كجا از باراد اصال

 بريم قراره امشب ميدونم من كه گفته

 شدم خارج ساختمان از و پوشيدم رو لباسام

 بود در جلوي بودم گرفته كه اِسنپي دقيقه پنج از بعد

 دادم رو رستوران آدرس و سوارشدم

 به كجاست، دوازده شماره ميز نميدونستم رسيدم، رستوران به ساعت نيم از بعد

 :گفتم بود اونجا كه گارسوني

 كجاست؟ دوازده ي شماره ميز ببخشيد سالم،-

 .الستبا طبقه سالم،-

 شادي برف سرم روی شد تمام ها پله وقتي اومد،نمي صدايي هيچ رفتم، باال ها پله از

 شد پخش فضا در ماليمي موزيك صداي و زدن جيغ به كرد شروع دلسا و زدن

 جلوي رو دستم خوشحالي و تعجب از happy birthday بود نوشته ديوارها روي

 كجاست؟ باراد شد، جمع چشمام تو اشك و گرفتم دهنم

 گوشم تو باراد دلنشين صداي و گرفت قرار چشمام روي دست دوتا پشت از يكدفعه

 :گفت

 .زندگيم عشق مبارك تولدت-

 زيبايي لبخند ش*ا*ب*ل روي و ميزد برق چشماش طرفش، برگشتم خوشحالي با

 .بوسيد رو پيشونيم و شد خم بود،
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 نهايتبي من و ميداد نشون بهم رو خوشش روي داشت باراد كنار در تازگي به زندگي

 بودم حال خوش

 رستوران، بيام تنها خودم گفت باراد همين بخاطر پس تولدمه، امروز كه نبود يادم اصال  

 .بود كنارم در باراد كه بود تولدي اولين اين

 داد تكان رو سرش هم گارسون و كرد نگاهي بود اونجا كه گارسوني به باراد

 .بشين اينجا بيا عزيزم،-

 .نشستم بود، شده چيده زيبايي طرز به رنگي قرمز هاي شمع اون روي كه ميزي تپش

 :گفت باهيجان دلسا كرد خاموش چراغارو و برد برق كليد طرف به رو دستش باراد

 .اي شاعرانه و عاشقانه فضاي چه واي-

 :گفتم و كردم اي خنده

 .محشر باراد، محشره چيز همه واقعا-

 :گفت لبخند با باراد

 .من عشق ايناست از بيشتر تو اقتلي-

 روي گذاشت، ميز روي رو بود شكل قلبي كه شكالتي وكيك اومد ميز طرف به گارسون

 :گفتم و كشيدم جيغي خوشحالي از مبارك، تولدت من عشق بود شده نوشته كيك

 .قشنگه چه باراد، واي-

 كردمي نگاهم لبخند با باراد
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 خودم پوست در خوشحالي از من و بود كرده روشن رو اطراف كمي شمع نور

 گنجيدمنمي

 آنديا كن فوت ميگفتن باهم همگي دلسا و كامران باراد،

 :گفتم اروم گوشش تو اومد كنارم وقتي بياد، پيشم كه كردم اشاره باراد به چشمانم با

 باشه؟ كنيم، فوت هم با-

 :گفت مهربون و دلنشين لحني با باراد

 .بگه خانومم چي هر-

 شمع باهم و باشه كنارم در عمرم آخر تا كه كردم آرزو باراد دست در ستد همونجا

 كرديم فوت هارو

 دوست دوتا باراد و من كه خوب چه گفتن، تبريك رو تولدم و زدن دست دلسا و كامران

 داشتيم دلسا و كامران مثل خوب

 :گفت و داد دستم به رو ساعتي جعبه و اومد طرفم به دلسا

 داشته دوستش كه اميدوارم گرفتيم، تولدت واسه كامران و من ور  ساعت اين عزيزم-

 .باشي

 .ممنونم هم شما از آقاكامران ممنونم، عزيزم دلسا واي-

 .خانوم آنديا ميكنم خواهش-

 اومد باراد و من طرف به دوربين با كامران

 .بگيرم عكس ازتون ميخوام باشيد آماده-
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 به بود وجودمون اعماق از كه لبخندي اب هردو و انداخت كمرم دور رو دستش باراد

 كرديم ثبت رو قشنگ اي خاطره و كرديم نگاه دوربين

 .ببند رو چشمات منه، كادوي نوبت حاال:باراد

 انداخت گردنم دور چيزيو باراد و بستم چشمامو باهيجان

 و بود نوشته انگليسي به رو( ب)حرف كه ديدم رو گردنبندي كردم، باز رو چشمام وقتي

 بود شده گذاشته(  آ) حرف نقطه چندتا از بعد

 هردوتامون اسم ميخواستم هست، پالك اين روي خودت و خودم اسم اول حروف-

 .نميشه و زياده كه گفت طالساز ولي باشه گردنبند اين روي كامل

 اسم اول حروف جاش به باشه گردنبند روي كاملمون اسم اينكه جاي به همين بخاطر

 كاملمونه اسم معناي به كه چين نقطه چندتا از بعد خودت ماس اول حروف و خودم

 هستش

 .قشنگه خيلي ممنونم، ازت واقعا باراد-

 .هميم مال عمرم آخر تا ما كه ميده نشون دنگردنب اين نداره، رو من عشق قابل-

 شيش ميز پشت هممون و كرد روشن هارو چراغ باراد خورديم رو كيك اينكه از بعد

 :گفت دلسا خوردن شام بين خورديم، شام و نشستيم اي نفره

 بايد كه هست هم ديگه موضوع دوتا باشه تو تولد اينكه از غير به امشب آنديا خوب-

 .ميگم من البته كه بگيم بهت

 امدن دنيا به از بعد قراره اينكه دوم و هست باراد و تو عقد ديگه تاچندروز اينكه اول

 بيايم كانادا به شههمي براي هم كامران و من كوچولو، اين
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 :گفتم و كشيدم جيغي خوشحالي از بعدش ولي شدم شوكه اول

 ميگي؟ راست-

 .بپرسي باراد آقا از ميتوني ميگم، راست كه بله-

 .ميگن راست خانوم دلسا آنديا، آره-

 از بعد زندگي واقعا   درميايم، هم عقد به باراد و من ديگه روز چند تا كه نميشد باورم

 .آورد برام رو هاشاييزيب هاش سختي

 رفت و داره كار كه گفت زود صبح باراد شد، تموم قشنگياش باتمام ديشب

*** 

 (باراد)

 :گفتم خدمتكارها از يكي به شدم، داخل و كردم پارك عمارت جلوي رو ماشين

 كجاست؟ رزا مامان-

 .آقا هستن پذيرايي سالن تو-

 دارن؟ مهمون-

 .هستن تنها آقا، نه-

 من متوجه اون ولي ديدم رو رزا مامان دور از رفتم، سالن طرف به و دمدا تكون سري

 :بلندگفتم و رفتم طرفش به پشت از نشد

 .من خوشگل رزاي مامان بر سالم-

 :گفت باخنده رزا مامان
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 نشدن؟ تموم هات شيطنت هنوز تو پسرم، سالم-

 .نميشن تموم شمام پيش وقتي تا نوچ-

 بياره؟ ساغر مبگ ميخوري چي پسرم، بشين بيا-

 .پرتقال آب-

 .بيا ساغر ساغر،-

 اومد رزا مامان طرف به تندتند بود، سبزه پوستي با اندام الغر دختري كه ساغر

 .بفرماييد خانوم، بله-

 .بيار پرتقال آب ليوان دوتا-

 .خانوم چشم-

 خبر؟ چه خب-

 .مطلب سراصل ميرم و كنم چيني مقدمه نميخوام-

 باصداي و زد زمين روي رو عصاش ميشد جدي چيز همه كه وقتايي مثل رزا مامان

 :گفت جدي

 .كن تعريف پسر، ميشنوم-

 از پرستاري براي مادرش با پدرش مرگ از بعد آنديا دونيدمي كه چيزي همون طبق-

 از اصال بودم شنيده شما از كه هايي حرف با من ميكردن، زندگي اون پيش عموم زن

 روز يك ميكنن زندگي كجا كه دونستمنمي اصال حتي و اومدنمي خوشم دختر اون

 و نيست خوب وضعيتشون اصال فهميدم ميكرد صحبت ها خاله با مامان كه وقتي

 فهميدم و رفتم عموم زن پيش ميكنن، زندگي خونش تو عموم زن از پرستاري براي اونا
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 آنديا كه گفتم باخودم من و دارن احتياج پول به مادرش قلبي مشكل بخاطر

 نكنم؟ كمكش چرا رداييمه،دخت

 سه كه وقتي از من ديدمش پارك تو گريان باصورت و كردم تعقيبش آنديارو روز يك

 دلم ته ديدمش كه سال چندين از بعد روز اون ولي بودمش نديده بود سالش چهار

 ها غريبه مثل و دارم نسبت باهاش كه نگفتم بهش شدم عاشقش و شد خالي

 مُرد مادرش و نداشت سودي كمكم ولي كردم كمك بهشون

 :گفت و آورد باال رو دستش رزا مامان

 .مطلب اصل سر برو ميدونم، اينارو ي همه-

 دخترت وجود با كشور اين در زندگي و داره دوست رو من اونم كه فهميدم من خب-

 .نيست صالح اصال فريماه

 ميخواي؟ چي ديگه باراد، زندان انداختي كه رو فريماه-

 :گفتم شده دگشا چشماي با

 دونيد؟مي شما-

 و شده زنداني كه ندونم ميشه مگه دخترمه، فريماه كردي؟ فكر چي خودت با تو باراد-

 .شده زنداني هم چي بخاطر

 :داد ادامه باخشم هم بعد

 .نازنين پسر بخاطر-

 .بزنم رو حرفام بقيه بذاريد ميدونيد كه حاال خب-

 .بگو-
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 .ميكنن اعدامش ديگه چندوقت تا قطعا و شد نيزندا آنديا پدر قتل بخاطر فريماه-

 شدم بلند جام از سريع بانگراني داد فشار رو قلبش و رفت فرو هم تو رزا مامان صورت

 :گفتم و

 ميدونيد رو چيز همه گفتيد كه شما خوبه؟ حالتون رزا مامان-

 :گفت گرفته باصدايي رزا مامان

 نداره، رو شنيدش دوباره اقتط دلم حال اين با ولي پسر ميدونم رو چيز همه-

 .بزن رو حرفت حاالبقيه

 مامان دست رو پرتقال آب ليوان سريع اومد، طرفمون به پرتقال آب ليوان بادو ساغر

 :گفتم و دادم رزا

 .بزنم رو حرفم بقيه من تا بخوريد كمي-

 دادم ادامه خورد رو پرتقالش آب از كمي رزا مامان وقتي

 صالح كشور اين در زندگي نشده اعدام فريماه هنوز كه وقتي تا گفتم كه همينطور-

 من همين بخاطر خطره در آنديا و من زندگي لحظه هر و داره آدم كلي اون چون نيست

 از بعد ديگه كه ميدونم بريم، كانادا به ازدواج از بعد هميشه ي واسه ميخوايم آنديا و

 به زندگي واسه آنديا و من حال اين با ولي نميكنه تهديد مارو خطري فريماه اعدام

 .ميريم كانادا

 :گفت زدو تلخي لبخند رزا مامان

 كانادا؟ بري دختره اون با و كني وِل رو خانوادت كل ميخواي تو-

 .گرفتم رو خودم تصميم آره-
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 شد بلند و زد زمين روي رو عصاش رزا مامان

 فريماه اديآز  و نشدن اعدام ي واسه كه نميشه رازي آنديا هم بگم اگه ميدونم-

 .بزن حرف باهاش حال اين با ولي بده رضايت

  زدم پوزخند

 .فريماه دست به اونم رسيده، قتل به پدرش كه نميدونه اصال آندیا-

 :گفت تعجب با رزا مامان

 !نميدونه؟-

 .نفهمه كه ميكنم رو تالشم تمام بدونه، كه هم نميخوام و نميدونه نه،-

 خداحافظي؟ واسه اومدي االن-

 .آره-

 :گفت و كشيد سرم روي دستي اونم بوسيدم، رزارو مامان دست و بلندشدم جام از

 .پسر باشي موفق-

 گرفت، اشكاش از دلم رفت و كرد پاك رو بود شده ريخته هاش گونه روي كه اشكايي

 كنه گريه من بخاطر خواستمنمي

 ميشد باعث چون فكرنكنم موضوع اين به ديگه كه كردم سعي و زدم پس رو افكارم

 هم اينجا از حتما   بايد من ولي نرم كشور اين از ديگه و بشم ُسست تصميمم روي

 .رفتممی آنديا روحيه بخاطر هم فريماه وجود بخاطر
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 روندم، خونه طرف به باسرعت و شدم ماشينم سوار و شدم خارج عمارت از سريع

 كه باال ميرفتم مداشت اتاقشه، داخل حتما نبود سالن تو آنديا شدم خونه وارد وقتي

 دادم جواب روگوشي افتاد، گوشيم روي مامانم ي شماره و خورد زنگ گوشيم

 :گفت گرفته باصدايي مامان

 باراد سالم-

 است؟ گرفته صدات چرا شده؟ چي مامان، سالم-

 نميدي؟ جواب رو گوشيت ميزنم زنگ دارم كه روزه دو چرا باراد-

 .بدم جواب تونستمنمي داشتم، كار-

 كردي؟ رو اينكار خالت با اچر -

 دونيدمي كجا از شما اصال بده، پس رو تقاصش بايد داده انجام قتل اون جان مامان-

 كردم؟ رو اينكار من

 كه گفت و بوده پدرت دوست بود دستش زير پرونده و بود دادگاه تو كه افرادي از يكي-

 .كردي جمع مدرك تو

 :گفتم و زدم پوزخندي

 كنم؟ كارچي من گيمي االن چي، كه خب-

 :گفت باحرص مامان

 .بده رضايت بره بگو آيندت زن به-

  كردم عصبي ي خنده
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 .نكنيد تكرار رو بحث اين ديگه لطفا   نداره، امكان عزيزم، مامان-

 :گفت بلند باصداي مامان

 راضيش ميتوني تو ميدونم من نده، رضايت آنديا اگر باراد كنمنمي حاللت رو شيرم-

 .كني

 :بلندگفتم باصداي و كوبيدم ديوار تو رو بود ميز روي كه گلدوني مخش با

 ميفهمي؟ آره ميفهمي؟ كشته، آنديارو پدر فريماه مامان،-

 :گفت ميلرزيد حاال كه صدايي با مامان

 .خداحافظ-

 باصورت و برگردوندم رو سرم و كشيدم موهام تو رو دستم عصبي كرد، قطع روگوشي و

 شدم جهموا آنديا اشك از خيس

 فهميد آنديا واي

 ميكني؟ گريه چرا دلم عزيز-

 :گفت ميلرزيد كه هايي ب**ل با آنديا

 نگفتي؟ من به تو... تو-

 گرفتمش بغلم تو و رفتم طرفش به سريع

 باشي ناراحت خواستمنمي نگفتم، بهت هيچي خودت بخاطر من، زندگي من، عشق-

 .بشه تداعي برات گذشته و

 بوسيدم و گرفتم رو دستاش هردوتا بده، هل رو من ميكرد سعي دستاش با
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 نميگفتي؟ و ميدونستي رو اين تو هميشه پس-

 پدر كه فهميدم و كردم تحقيق فريماه مورد در پيش وقته چند من آنديا، خدا به نه-

 .ميده پس تقاص داره حاال و كشته تورو

 :گفت لرزوندمي رو من دل كه گرفته و آروم لحني با آنديا

 يگي؟م راست-

 .ميگم راست من، عشق آره-

 ميكنن؟ اعدامش-

 .باالست كردنش اعدام درصد ولي نيست معلوم هنوز-

 بدم؟ رضايت نظرت به-

 :گفتم سادگي و مهربوني همه ازاين خشمگين

 بده؟ پس كرده كه روكاري تقاص فريماه نميخواي تو مگه آنديا؟ ميگي چي-

 :گفت مهربوني با آنديا

 .بزرگه خيلي خدا ميده، رو جوابش داخ باش مطمئن باراد-

 .ريزهمي بهم رو زندگيمون بشه آزاد اگه اون نه،-

 :گفت و شد خيره چشمام به اي لحظه آنديا

 .باشي تو كه وقتي تا نه-

 كشيدم رو لپش

 .منی عشق تو-
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 اي برنامه به حواسم اصال   كه درحالي ديدممي تلويزيون من و بود رفته حمام به آنديا

 راحتي به تونستمنمي بودم، دودل بود، فريماه پيش فكرم تمام و نبود ميشد پخش كه

 .بود خودش يخواسته حال اين با ولي بده رضايت انديا كه كنم قبول

 افتاد روش نيما اسم و خورد زنگ گوشيم

 خبر؟ چه نيما، الو-

 كو؟ سالمت خودشيفته، آقاي-

 ؟زدي زنگ چي واسه ببينم بگو نيما، ندارم حوصله-

 بگيري؟ پاچه نميخواد ميگم، بابا باشه-

 .ميشنوم خب-

 خوشت همكارت اين از نكنه بگو، رو راستش باراد آمادست، رادمنش خانم پاسپورت-

 امده؟

 بودم گفته بهش ميكنه زندگي خونم تو و دارم دوست آنديارو من كه دونستنمي نيما

 همكارمه فقط كه

 .مفيده خيلي پارتي داشتن ليخداوكي ولي زدي تَوَهم نيما، بابا نه-

 بگيري، رو خانم پاسپورت تا باشي صف تو ماه شيش بايستمي وگرنه مفيده كه بله-

 جلو رو كارِت راحت خيلي من ولي كنه، اقدام بايستمي خودش ايشون تازشم

 .داداش انداختم

 بگيرمش؟ ازت بيام كِي نيما، ممنونم ازت واقعا-

 .ميرسه دستت به فردا پس يا فردا كردم پُستش واست راحت، خيالت-
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 .خداحافظ نيما، ممنونم ازت بازم-

 خداحافظ ميكنم، خواهش-

 نشست كنارم چايي دوتا با و اومد حمام از آنديا

 .نشده سرد تا بخور-

 .نكنه درد دستت-

 .عزيزم ميكنم خواهش-

 .آنديا-

 هوم؟-

 .بله بگو چيه، هوم-

 :دادم ادامه و زدم چشمكي

 .جونم بگو بله، يبگ چرا اصال-

 :گفت خنده با

 بگي؟ خواستيمي چي راستي آقاهه، چشم-

 ببينيم؟ فيلم بگم خواستممي-

 .رفته َسر خيلي حوصلم آره-

 اومده بازار تو تازه كه قشنگي فيلم كنترل با و گذاشتم شونم روي رو سرش و خنديدم

 .گذاشتم رو بود

*** 
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 (آنديا)

 :گفتم سريع فتادم،ا كارم محل ياد شد تموم فيلم وقتي

 .باراد-

 جونم؟-

 من؟ اِستِعفاي براي كارم محل رفتي-

 صحبت سركار نميري ديگه اينكه مورد در فريبايي خانم پسره،برادر اون با و رفتم آره-

 و در بي شركت نظرم به نپرسيدن، هم دليل حتي پذيرفتن راحت خيلي اوناهم و كردم

 .بود پيكري

 هاي شركت مثل اصال ميگي راست رفتی، من استِعفاي رايب اينكه از ممنونم واقعا  -

 .نبود عادي

 .كن جمع رو چمدونت يواش يواش ديگه-

 بريم؟ ميخوايم زودي اين به باراد وای-

 .بريم بايستمي اينا از زودتر شده، هم دیر تازه عزيزم، آره-

 ميكني؟ كارچي رو شركتت-

 هم ديگه شعبه تا سه شركت اين ميكنه، مديريت اينجارو اون شريكم، برادرم كيان با-

 دوتارو اون قراره من كه هستن كانادا تو ديگش دوتاي و استانبوله يكيش كه داره

 .كنم مديريت

 .بشه آزاد فريماه و بدم رضايت ميخوام من باراد خوبه، خيلي اينجوري اهان-

 كشيد هم تو رو هاش اخم باراد
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 نميخواد دلم ميدي، وكالت من به تو اينكار براي و ميگيرم نامه يه وكيلم از فردا باشه-

 .باشي دادگاه يا دادگستري توي

  بوسيدم رو باراد ي گونه

 .كن باز رو هات اخم عزيزم،ـحاال مرسي-

 ميخواي اينكه علت آنديا ميريزه، بهم اعصابم ميشه فريماه حرف هروقت نميشه،-

 چيه؟ واقعا   بدي رضايت

 دلم ميشه آزاد زندان از يا نميشه اعدام من يتبارضا كسي وقتي بينممي چون-

 .شه زنداني عمرش آخر تا يا شه اعدام بذارم كه نميشه راضي

  شد خيره صورتم تو عشق با باراد

 .عزيزم پاكي دل و مهربون خيلي تو-

 كردم نگاه بهش لبخند با

 .باراد مهربوني خيلي هم تو-

 مهربونه؟ كجام من بابا، نه-

  مكرد بلندي ي خنده

 .نميفهمي خودت ديگه، مهربوني-

 .كنم درست ناهار برم من-

 .كني درست ناهار نميخواد دادم، سفارش غذا زدم زنگ-
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 رو ناهار سكوت و آرامش در هردو رسيد، بود داده باراد كه غذايي سفارش بعد ساعتي

 بدم بهش رو وكالت من كه بگيره اي نامه وكيلش از كه رفت باراد اون از بعد و خورديم

 .بده رضايت و

 کنم خرید کمی تا رفتم بیرون منم رفت، وکیلش پیش باراد اینکه از بعد

 ترس از اومد، طرفم به پیری تقریبا و الت مرد که میرفتم راه رو پیاده داخل داشتم

 رو اسمم كه رو الت مرد اون صدای وقتي کشیدم، جلو رو شالم و کردم تندتر رو قدمام

 شدم خشک جام سر و شد سیخ تنم به مو شنیدم ميزد صدا

 گردونی؟می بر رو چرا دایی آندیا-

 رو اون فهمیدم کردم دقت صورتش تو وقتی چرخیدم، مرد اون طرف به باناباوری

 وقتي یادمه ولی بودم بچه خیلی من میکرد، صحبت بامامانم که بودم دیده چندباری

 خداي فرهاد، دایی داییته، یشونا آندیا گفت كيه؟ آقا اين مامان پرسيدم مامانم از که

 .بود شده شكسته و پير چقدر من

 بگی؟ بوده دنبالت ها ماه در به در که داییت این به چیزی نمیخوای دایی-

 حتي كه بودم متعجب اينقدر من ولي بود باراد خورد، زنگ گوشيم بگم چيزي اومدم تا

 پيامكش صداي و شد عقط خوردن زنگ كلي از بعد بدم، رو گوشيم جواب تونستمنمي

 نكردم باز هم رو پيامك حتي من ولي اومد

 سربازي زمان اون من ولي كردن طرد ازخودشون رو اون رحميبي با مادرت خانواده-

 و اخم با اونم كجاست پروين بابا گفتم پدرم به نبود مادرت برگشتم وقتي و بودم

 از رو اسمش من و كرده جازدوا بوديم مخالف ما كه كسي با مادرت كه گفت عصبانيت

 و عصبي خيلي بذاره، اينجا رو پاش نداره حق هيچوقت هم ديگه و زدم خط شناسنامم
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 من واسه بيشتر خواهرام همه از و بود عزيزم واسم خيلي مادرت چون شدم ناراحت

 رفته بوديد شده آب اصال ولي كنم پيداتون كردم سعي خيلي ميكرد، خرج خواهرانه

 شده عاشق چون معتادشدم پا، و سربي الت يك شدم مادرت از بعد زمين، تو بوديد

 هميشه مثل نبود كه هم مادرت و كرد ازدواج دوستم ترين صميمي با عشقم و بودم

 .بده داريم دل

 و گوشم تو خوابوند حسابي و درست سيلي يك اونم ديدم رو مادرت اتفاقي روز يك

 و ندادم زد كه اي سيلي به اهميتي الاص من كردي، رو اينكار باخودت چرا كه گفت

 كاري من مثل سروپايي بي و الت آدماي با كه گفت اون ولي كردم بغلش رو مادرت

 سرسختانه اون ولي رفتم پيشش هم ديگه چندبار و كردم تعقيبش. رفت و نداره

 كنم ترك كه بود سختم خيلي من باش، نداشته كاري من با نكني ترك تا ميگفت

 مادرت پيش ديگه همين بخاطر پس كشيدم،مي ترياك كه بود چندسالي حدودا   چون

 و مُرد پدرت ميكشيد، زجري چه كه ديدممي ديدم،مي شمارو دورادور ولي نرفتم

 بشم روروبه بامادرت دوباره نداشتم جرات ولي ميديدم اينارو شد تر شكسته مادرت

 قبول هم رو همدرديم و ككم مطمئنا   كه نميكرد قبول رو خودم تنها نه اون چون

 اين از وقتي چند و شدم داغون مُرد مادرت كه هم وقتي و نگفتم هيچي پس نميكرد

 .دنبالتم من روز اون از و بودي رفته بيام تو پيش كه برگشتم وقتي رفتم، شهر

 هامون گونه روي هردمون اشكاي بگم، شده پيدا تازه دايي به بايد چي كه دونستمنمي

 از پر چشمام من كه بود درحالي اين كرديممي نگاه ديگه بهم حرفيب و ريختمي

 .بود حرف

 گرفت رو دستم و شد تر نزديك فرهاد دايي
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 به تونستمنمي ولي چرا نميدونم كشيدم، بيرون دستش از رو دستم سريع من كه

 كنم اعتماد بهش و كنم قبولش دايي عنوان

 نگفت هيچي ولي ردك نگاهم دلخور دید رو کارم این وقتي اونم

 خيابونه؟ اونور كه پاركي تو بريم مياي-

 نشستيم نيمكتي روي و رفتيم پارك سمت به هم با و دادم تكون آره نشانه به رو سرم

 ببيني؟ رو مادريت خانواده تا مياي من همراه آنديا-

 .ببينم رو مادريم خانواده نميخوام من نه،-

 :گفت باتعجب فرهاد دايي

 چرا؟-

 چندباري يادمه كردن، طرد خودشون از رو مامانم كه ببينم رو ایخانواده استمخونمي

 مادرم ميشد باعث كه ميگفتن چيزايي رحمي بي با اونا ولي زد زنگ خونشون به مادرم

 رو من كه پدريم ي خانواده مثل خواستمنمي بگيره، افسردگي و كنه گريه روز چند تا

 بشم خورد مادريم ي هخانواد سوي از دوباره كردن خورد

 ببينيشون؟ نميخواي چرا نگفتي،-

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .شه خورد دوباره غرورم خوامنمي اينكه بخاطر روزگار، رحميبي بخاطر-

 بگي؟ تر واضح ميشه ميگي، چي فهممنمي-

 :گفتم جديت با
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 تا من ينكها و ببينم رو خانواده اين كه نميخواد دلم داليلي به اصال من فرهاد آقاي-

 .ميرم كشور ازاين و ميكنم ازدواج ديگه روز چند

 :گفت بلند باصداي و پريد رنگش و شد شوكه فرهاد دايي كه ديدم وضوح به

 بري؟ ميخواي كجا كني؟ ازدواج ميخواي كي با ميگي؟ داري چي-

 شناسيدنمي رو كنم ازدواج باهاش ميخوام که اوني-

 بود باراد خورد، زنگ مگوشي بزنم رو حرفم بقيه اومدم تا

 باراد؟ الو-

 :گفت خشمگيني صداي با باراد

 كجايي؟-

 داد سرم باراد كه شد باعث كن، صحبت بعدا   و كن قطع ميگفت كه دايي صداي

 :بگه و بكشه

 گرفتي؟ اللموني چرا كيه؟ يارو اين-

 :گفتم لرزوني باصداي

 ...پارك به بيا ميدم توضيح واست باراد، باش آروم-

 كرد قطع گوشي،رو گفتم رو آدرس وقتي

 شدي؟ ساكت چرا دايي، بزن حرف-

 همون هم سوالتون جواب و بينيدش،مي مياد كنم ازدواج باهاش ميخوام كه اوني االن-

 .گيريدمي موقع
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 كرد نگاه روشروبه به و كشيد آهي دايي

 كه كمرنگي آبي لي شلوار بود، بسته مشكي كش با رو خاكستريش بلند موهاي

 هم پيراهنش بود بسته شلوارش به زنجيري و بود پوشيده بود ها پاره اين از لشمد

 زنجيري و بود گذاشته باز هم باالشو هاي دكمه از تا دوسه بود مشكي و كوتاه آستين

 بود شده بريده چاقو با انگاري هم ابروش كنار بود، گردنش داخل رنگ طاليي و كلفت

 مادرم كه اومد يادم وقتي ولي ترسيدم ازش خيلي اول نگاه در بود، مونده ردِّش كه

 .ريخت ترسم بود كرده صحبت باهاش چندباري

 براش و بردم باال رو دستم ميگرده من دنبال كه ديدم رو باراد دور از دقيقه ده از بعد

 .اومد طرفم به سريع اونم دادم، تكون

 دست تا برد باراد طرف به رو دستش و شد بلند جاش از ديد رو باراد فرهاد دايي وقتي

 و كرد مشت رو دستش هم دايي زد، پوزخند و كرد نگاه بهش اخم با باراد ولي بده

 برد عقب

 باشي؟ كي تو-

 .هستم آنديا دايي-

 باشي؟ نگفته دروغ معلوم كجا از وقت اون جالب، چه هِه-

 .هست من دايي ايشون كه گفت مامانم خود يادمه من چون ميگه راست باراد نه-

 طور به رو مامانم ماجراي منم نشست، نيمكت روي بود شده آروم كمي حاال كه باراد

 گفتم واسش خالصه

 ببيني؟ رو مادريت خانواده ميخواي تو آنديا حاال خب-
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 .عنوان هيچ به نه،-

 :گفت تعجب با باراد

 !چرا؟-

 .شه خورد مادريم خانواده طرف از غرورم دوباره نميخوام چون-

 . باشن خوب مادريت خانواده شايد ولي ميدوني خودت هرجور-

 .اصال باراد، نه-

 داد دست باراد اينبار كه گرفت باراد طرف به رو دستش دوباره فرهاد دايي

 سپارم،مي تو بدست رو اون ،نكني اذيت رو من يخواهرزاده كه اميدوارم خان باراد-

 .خداحافظ

 .خداحافظ حتما ،-

 و شدم بلند سريع پيچيد چشمام توي اشك بره كه شد بلند جاش از دايي وقتي

 :گفتم لرزوني باصداي

 دايي-

 :گفت و برگشت باخوشحالي فرهاد دايي

 جانم؟ دايي جانم-

 كرديم بغل رو هم و رفتيم همديگه طرف به هردومون

 .خداحافظ دخترم، برم بايد ديگه من-

 .خداحافظ-
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 گذاشت شونم روي رو دستش باراد

 .باشه ناراحت نبايد عقدشه فردا كه من خانم-

 :گفتم و زدم لبخندي گريه ميون

 بريم؟ قراره فردا مگه-

 .فرودگاه بريم بايد هم اونجا از و محضر بريم بايد صبح فردا من، عشق آره-

 :گفت و كرد بغل رو من محكم باراد گرفت، شدت گريم باراد حرف اين با

 .شه خيس نبايد لتخوشگ هاي چشم اين كه نگفتم مگه نكن، گريه عزيزم-

 برداشتم سينش روي از رو سرم باخنده

 .نكنم گريه ديگه كه ميكنم رو خودم سعي-

 زد بينيم روي انگشتش با باراد

 .كوچولو ميكني خوبي کار-

 :گفتم و كوبيدم زمين روي رو پام

- ِ  .نيستم كوچولو من باراد، ا

 انداخت باال رو ابروهاش

 .بودنه كوچولو نشانه خودش ميكوبي زمين روي رو پات كه همین-

 رفتن راه به كرد شروع و گرفت رو بازوم باراد كه برگردوندم رو روم قهر باحالت

- ِ  كشوني؟مي خودت دنبال رو من چرا باراد ا
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 گفتن اينا، كامران ي خونه بريم كه شيم ماشين سوار بريم ميخوايم نزن، حرف هيس-

 .بريم خونشون به ناهار رايب بايد كشوريم اين تو كه هستش آخري روز چون

 .بيام ميتونم خودم كن، وِل رو بازوم حاال فهميدم، آهان-

  كرد پنجه دستم تو رو دستش و كرد وِل رو بازوم باراد

 غرغرو؟ خانم خوبه اينجوري-

 .خوبه آره-

 رسيديم دقيقه بيست بعداز شديم ماشين سوار وقتي

 :گفت و برداشت رو آيفون دلسا كه فشرد رو زنگ باراد

 .عاشق خانم و آقا باال، بفرماييد-

 بود اول ي طبقه اينا دلسا ي خونه چون شديم خونه داخل و كرديم اي خنده هردومون

 دلسا و من و كرديم سالم بودن، ايستاده در جلوي كامران و دلسا رفتيم، پله با

 بوسيديم و كرديم بغل روهمديگه

 چطوره؟ تون ني ني خانم دلسا-

 .ميرسونه سالم ،خانمي خوبه-

 نشستيم مبل روي و شديم خونه وارد باخنده

 ميوه و شيريني با خودتون از دادم، سفارش كنه درست غذا بود سختش دلسا چون-

 .ميرسه غذا تا كنيد پذيرايي

*** 
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 (باراد)

 گرفتست؟ كمي خانوم آنديا چرا باراد،:كامران

 دوست خيلي اينجارو خودش ي گفته طبق و بريم كشور اين از قراره اينكه بخاطر-

 .نميشه آدم خودِ  كشور كجا هيچ ميگه داره،

 بريد؟ بايد ديگه روز چند حاال-

 منم خدا به كامران داريم، پرواز ديگه روز دو و شد عوض برنامه ولي بريم فردا بود قرار-

 .بريم بايد شده هم هردومون روحيه واسه حتي ولي برم كه سخته خيلي برام

 :گفت تلخي ندلبخ با كامران

 ميشه؟ تنگ خانوادت واسه دلت-

 .گزهنمي هم كَكِشون اونا ولي هِه آره،-

 .نميده نشون رو اين ظاهرشون ولي دارن دوست تورو هااون باراد، نگو اينجوري-

 از كه بدرك گفتمي هم كيان حتي بود اومده درد به خانوادم رحميبي همه اين از دلم

 عفريتست اون كنار بودن و نهاييت تو لياقت ميري، كشور اين

 آخه خوردم،مي حرص هنوزم ولي بودم كرده صورتش حواله محمكي مشت كه اين با

 اينكه نه كنيد حمايت ازم خانوادميد اگه ميكنم، كارچي من كه چه تو به مردك

 .بزنيد بهم سركوفت ميبينمتون هروقت

  داد تكون صورتم جلوی رو دستش كامران

 نميدي؟ جواب ميزنم صدات هرچي چرا باراد؛ هي-

 .نبود حواسم ببخشيد، اوه-
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 نميان؟ فرودگاه خانوادت-

 زدم داري صدا پوزخند

 .خواهشا   كامران، كن وِل-

  زد شونم روي و كرد بلندي ي خنده كامران

 .داداش كنممي درستش-

  كردم نگاه بهش باتعجب

 كني؟ درست ميخواي رو چي ببينم-

 داد نشون جدي رو خودش سريعا   كامران

 .پريد دهنم از همينجوري بابا، هيچي-

  كردم نگاهش شك با

 نيست؟ چيزي كه باشم مطمئن-

- ِ  كن وِل ديگه گيري،مي رو پاچم تو چون بزنم حرف بكنم غلط ديگه من باراد، كن ول ا

 .نيستي هم

 :گفتم باخشم

 .بيشعور سگي، خودت-

 :گفت خنده با و برد باال رو هاشدست كامران

 .كردم غلط بابا، باشه-

 هستي؟ شطرنج ي پايه-
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 دادم تكون رو سرم

 .بيار برو-

 ايستاد سرجاش كامران آنديا باصداي

- ِ  .باشيم هم دلسا و من كه كنيد بازي يه كاريه؟ چه خب ا

 :گفتم و زدم چشمكي

 چطوره؟ حقيقت و شجاعت-

 :گفت بود شده من فكر پليدي متوجه كه دلسا

 كاري يه خودمون واسه هم آتديا و من كنيد، بازي شطرنج همون بريد هامرد شما-

 .كنيممي

 :گفت بود ايستاده بالتكليف كه كامران

 نه؟ يا بيارم روتخته كنم؟ كارچي من االن-

 .نيستيم ما بفرماييد، كامران، آقا بله-

 رفتن اتاق طرف به دلسا با زد رو حرف اين اينكه از بعد

 نشست رومروبه مبل روي دست به تخته كامران

 نه؟ ترسيدن،:كامران

 .كردنمي بازي و نميزدن جا وگرنه ديگه، اره-

 بود زده زُل تخته به ناراحت كه كردم نگاه كامران به غرور با

 .ببازي بيچاره منه دل كردن خوش براي نشد بار يك اوف،-
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 كنم؟ خوش رو دلت كه اي بچه مگه بابا، برو-

 .امبچه من كن فرض بار يك تو حاال داداش-

 .بَربَدن بزنيم بيار چايي يه برو نزن، حرف پاشو پاشو-

 .شديم هم آقا خدمتكار ديگه، بله-

 .بيار چايي برو نريز، مزه اينهمه كامران-

 رفت آشپزخونه طرف به و رفت برام اي غره چشم كامران

 نشستن روبروم دونفره مبل روي اومدن آنديا و دلسا

 كجاست؟ كامران:دلسا

 .بياره چايي رامب رفت-

 .آوردممي براتون من ميگفتين خب-

 زد داد آشپزخونه تو از كامران

 .بيارم چاي من كه دادن دستور آقا-

 :گفت و كرد آرومي خنده آنديا

 .كامران آقا مياد بهتون هم خيلي-

 شد سالن داخل دست به سيني كامران

 .نافتاد بدبخت من جون به ديگه باهم دوتا اين ميبيني، دلسا-

 :گفت زدو لبخندي دلسا

 .نگير دل به تو عزيزم، ميكنن شوخي-
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 .كنممي شوخي منم دلساجان، گيرمنمي دل به-

 .بريز مزه كم بابا، باشه-

 ...شما اينكه نه:كامران

 :گفت و شد قطع كامران حرف پيچيد سالن تو كه گوشي زنگ باصداي

 بديد؟ جواب خوايدنمي خانوم آنديا-

 رفت اتاق طرف به و برداشت رو لفنت پاچه دست آنديا

 كه نداره روكسي آندیا! چي؟ يعني رفتم، اتاق طرف به و شدم بلند جام از تعجب با

 !داييشه نكنه بزنه؟ زنگ بهش

 باشم، داشته مالقاتي شما با كه خوادنمي دلم اصال من محترم، آقاي ببينيد:آنديا

 ...من كه بگم چندبار

 :گفتم بلند صداي با و عصباني آنديا زبون از مالقات و آقا اسم اومدن بيرون با

 ميكني؟ صحبت باكي-

 كرد نگاه بهم پريده رنگي با و افتاد دستش از گوشي ترس از

 اومدمي بيرون دندونام الي از كه صدايي با و دادم فشار و گرفتم رو بازوش خشونت با

 :گفتم

 .بده رو من جواب-

 :زد ب**ل ترس با

 .بود گوهري... گو-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر هنرجو آناهیتا|  عاشقی چتر زیر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

285 

 

 خريه؟ كدوم گوهري-

 باراد؟ ميزني حرف اينطوري چرا-

 كردم؟ توهين عزيزتون شخص به شدي ناراحت چيه؟-

 و كردم وِل رو بازوش و شد سست دستم ريختمي گونش روي كه هايي اشك ديدن با

 كشيدم موهام تو دستي كالفه

 بود؟ خط پشت كي ببينم كن تعريف درست خب، خيلي-

 كرد پاك تشدس پشت با رو هاشاشك

 كه كنه مشخص رو روز يك تا بود زده زنگ كه بود روبروييم ي همسايه گوهري آقاي-

 !آورده كجا از رو شمارم دونمنمي من خدا به ببينه، رو من

 كوبيدم ديوار تو رو مشتم كشيدمي شعله وجودم تو كه خشمي با

 .كثافت كرده غلط-

 :گفتم عصبانيت با

 .من بده رو گوشيت-

 شكوندمش و درآوردم رو كارتش سيم داد، دستم ور  گوشيش

- ِ  شكستيش؟ چرا باراد، ا

 .ميدم بهت رو خودم كارت سيم-

 نميدي؟ رو من سوال جواب چرا-

 فهميدي؟ نزنه، زنگ بهت دوباره يارو اون تا شكستم-
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 نگفت چيزي و انداخت پايين رو سرش

 .نگو دلسا و كامران به موضوع اين از چيزي-

 .نميگم باشه-

 ميكرد نگاهم مشكوك كامران رفتيم، سالن به دوتامون

 كني؟مي نگاه چي به چيه،-

 .هيچي:كامران

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

 دفتر تو بايد حتما برگه امضاي واسه آنديا كه گفت و گرفت تماس باهام وكيلم عصر

 تنها فقط منم ميشه، داده من به وكالت امضا از بعد بالفاصله و كنه امضا خودش

 .بشم حاضر فردا دادگاه در و بدم رضايت آنديا جاي به كه اينه بدم انجام بايد كه كاري

 .شو پياده رسيديم، خب-

 اومد،مي حساب به دوستم جورايي يه وكيلم شديم، وكيلم دفتر داخل آنديا با

 بنشينيم كه كرد تعارف و شد بلند جاش از ما ديدن بعداز بالفاصله

 رو دادگاه در شدن حاضر و رضايت كارهاي خوايدمي حتما   رادمنش خانوم خب،:وكيل

 بسپريد؟ مهر كيان آقاي به

 .بله:آنديا

*** 

 (آنديا)



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر هنرجو آناهیتا|  عاشقی چتر زیر رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

287 

 

 .كنيد امضا اينجارو بفرماييد-

 شديم خارج وكيل دفتر از باالخره زدن انگشت و امضا كلي از بعد

 .كرديم امضا برگه تايي ده كنم فكر شدم، خسته اوف-

 .بودن زياد خيلي آره-

 بخوريم؟ عصرونه شاپ فيكا بريم-

 .گرسنمه خيلي بريم، آره-

 شاپ كافي. شديم داخل و رفتيم بود خيابون ور اون كه شاپي كافي طرف به هم با

 حال در هم آرومي كالمبي موزيك و بود سفيد و سياه تماما   دكوراسيونش بود؛ شيكي

 ستم،نش ميز پشت و كردم تشكري كشيد، عقب واسم رو صندلي باراد. بود پخش

 نشست روبروم اونم

 نه؟ قشنگيه جاي:باراد

 .اومد خوشم خيلي كه من قشنگه، خيلي آره-

 :گفت و اومد طرفمون به گارسوني

 داريد؟ ميل چي-

 آنديا؟ ميخوري چي تو-

 .بستني كيك-

 :گفت گارسون به رو باراد

 .شكالتي كيك و نسكافه با بستني كيك يدونه-
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 .شديم خارج شاپ كافي از يمخورد رو عصرونمون كه اوني از بعد

 .كن جمع هاروچمدون هم تو دادگاه، ميرم من صبح فردا-

 نبود؟ فردا پروازمون مگه-

 .فردا پس واسه افتاد پروازمون همين واسه نشد جور كاريم هاي برنامه نه-

 .فهميدم آهان،-

 يك به تا رفت خودش و كرد پياده خونه جلوي رو من باراد شديم، ماشين سوار هردو

 برسه شركت كارهاي از ِسري

 بود رفته َسر حوصلم و بودم بيكار چون بعد و گرفتم دوش اول شدم خونه داخل وقتي

 الزم نظرم به كه هرچي بچينم، لباس داخلش كه برداشتم ديواري كمد از چمدان تا دو

 گذاشتم چمدون داخل خودم واسه هم و باراد واسه هم ميشد

 و قارچ فقط هم الزمش مواد بود آسوني؛ كار كردم، رستد قارچ یكوكو هم شام واسه

 .بود مرغ تخم و زميني سيب

 شد خونه وارد باراد و اومد كليد چرخش صداي بعد دقيقه پنج چيدم رو ميز وقتي

 .نباشي خسته باراد، سالم-

 زد لبخند باراد

 خانومي نباشي خسته هم شما-

 حاضره شام كه كن عوض رو لباسات و بشور رو هاتدست زود-

 .ميام االن منم كن شروع برو تو باشه،-
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 كنم شروع غذارو باراد بدون اومدنمي دلم نشستم، ميز پشت و شدم آشپزخونه داخل

 بياد باراد تا كردم صبر همين واسه

 شد اشپزخونه وارد باراد چندقيقه از بعد

 .کرده چه دستپخش اين با ما خانوم اين به به-

 .نيست هم هخوشمز  همچين بابا، نه-

 :گفت جويیدمي رو دهنش داخل لقمه كه حالي در باراد

 .خوشمزست هم خيلي-

  گذاشتم جلوش رو خيار ماست كاسه

 .بره پايين گلو از تر راحت تا بخور خيار ماست-

 .بخور خودتم ولي باشه-

 .خورممي دارم-

 همش و نياورد خودش روي به اصال باراد ولي بود شور كمي كوكو كه كردممي حس

 .كنمنمي عوض هم دنيا با رو مرد اين من ميكرد، تعريف

 .شستيم هارو ظرف و كرديم جمع رو ميز باراد كمك با شام از بعد

 :گفت آلودي خواب صداي با و كشيد ايخميازه باراد

 بخير شب دادگاه، برم بايد زود صبح فردا چون بخوابم ميرم مياد، خوابم خيلي من-

 .عزيزم

 .بخير هم تو شب ام، ستهخ خيلي منم-
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 .رفتم خواب كه بود نرسيده بالشت به سرم هنوز و رفتيم اتاقامون طرف به دو هر

 باالي كه باراد به و كردم باز آروم رو هامچشم گونم شدن بوسيده حس با زود صبح

 سريع. بود خوني باراد صورت تمام كشيدم بلندي جيغ ترس از كردم، نگاه بود سرم

 چسبوندم تخت تاج به رو خودم و منشست تخت روي

 :گفتم گريه و باجيغ

 .بگو چيزي يه خدا تورو خونيه؟ صورتت چرا شده؟ چي باراد-

 موهام عصبي ميشدم، ديوونه داشتم ميكرد، نگاهم خيره فقط و نميگفت هيچي باراد

 ميچكيد ازش خون كه افتاد باراد دست به نگاهم كه زدم چنگ رو

 كشيدن جيغ به كردم شروع و گذاشتم گوشام روي رو مهادست صحنه اين باديدن

 خيس عرق شدت از بدنم پريدم، خواب از باشدت من و شد محو باراد تصوير كم كم

 .خداروشكر بودم، خواب وای ميزدم، نفس نفس و بود شده

 با باراد كردن، گريه و كشيدن جيغ به كردم شروع هيستريك شنيدم كه رو باراد صداي

 :گفت گوشم زير آروم و چسبوند پيشونيم به رو پيشونيش و ومدا جلو نگراني

 .ديدي خواب فقط آروم، عشقم، باش آروم هيش،-

 نگاه باراد به بادقت و بردم عقب كمي رو سرم شدم، آروم باراد هاي حرف با كم كم

 تا كشيدم صورتش روي رو دستم سالمه جاش همه كه شدم مطمئن وقتي و كردم

 نيستم خواب كه شم مطمئن

 كرد پاك رو هاماشك انگشتش با آروم باراد

 ...كه ديدم كه، ديدم خواب من باراد-
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 تا بخواب. بگي هيچي نميخواد اصال بكشي، عذاب يادآوريش با خوامنمي هيش،-

 .مونده دادگاه حكم شروع تا ساعت ربع سه هنوز اينجام، من بري خواب وقتي

 باراد نوازش دست با و گذاشتم بالشت روي ور  سرم دوباره بگم چيزي اينكه بدون آروم

 .راحت و آروم خوابي اينبار و رفتم خواب به دوباره نشستمي موهام روي كه

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

 كه وقتي چون بود دادگاه جلسه تو مطمئنا   و نبود خونه باراد شدم بيدار خواب از وقتي

 .بود خاموش زدم زنگ گوشيش به

 خواب اين واقعا ريزه،مي فرو دلم ناخودآگاه افتممي ديدم كه خوابي ياد كه هروقت

 زَجرآور بود، زَجرآور من واسه

 برم گاهي صبح روي پياده به كه گرفتم تصميم بشم آروم كمي اينكه براي

 هم آلودگي كمي البته كه مطبوع و سرد هواي برخورد با شدم خارج خونه از كه وقتي

 .زدن قدم به كردم وعشر  آروم و شدم حال َسر بود قاطيش

 بود، خونه نزديك كه پاركي به بياد شد تموم دادگاه وقتي كه دادم پيامك باراد براي

 .ميبينه رو پيام كنه روشن رو گوشيش وقتي حتما

 تماشاي به ديگه هم با و اومد باراد بودم نشسته پارك تو كه اوني از بعد ساعت يك

 نشستيم كردنمي بازي ذوق با كه هايي بچه

 .ببينيم ميكنن بازي وقتي رو خودمون هايبچه انشاهللا-

 ميخواي؟ بچه چندتا مگه-

 :گفت متفكري حالت با و گذاشت صورتش روي رو دستش باراد
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 .باشه خوب تاپنج كنم فكر-

 كوبيدم بازوش به مشتي باحرص

 .دارن بچه دوتا فوقش يا يكي همه زمونه دوره اين تو گمشو،-

 .بسه دوتا همون ،نخور حرص بابا باشه-

 افتاد؟ اتفاقي چه دادگاه تو باراد-

 .كنم صحبت زنه اين مورد در نميخوام اصال آنديا، كن ولش-

 چيه؟ حكمش بگو حداقل-

 و گرفتن نظر در براش اي ديگه هاي حكم ولي نميكنن اعدامش تو رضايت بخاطر-

 .كنه اعتراف نرفته سال همه اين كه اين خاطر به فقط

 .نميشه اعدام ديگه كه شد راحت خيالم سپ خب آهان،-

 .بودم بيدار زود صبح از ام، خسته خيلي من خونه؟ بريم-

 لباس با اي ساله پنج چهار ي بچه دختر كه شديممي بلند صندلي روي از داشتيم

 :گفت گونه التماس حالتي با و اومد طرفمون به كهنه و پاره هاي

 داره، شير به نياز شيرخوارم برادر و معتاده درمپ مريضه، مامانم كنيد، كمكم خدا تورو-

 .توروخدا

 به تومني ده دوتا كُتش جيب از و كشيد دخترك سر روي دستي مهربوني با باراد

 داد دختر

 يه بتونه قدر همين اميدوارم نداشتم بيشتر جيبم تو نقد پول همينقدر من كوچولو-

 .كنه برطرف رو مشكالتت از كوچولو
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 :گفت خوشحالي با و زد برقي هاشچشم ها پول ديدن با دخترك

 .ممنونم واقعا بخرم، خشك شير برادرم واسه ميتونم باهمين آقا، ممنونم-

 پول بهش هم خودم كه نبود حواسم شد، دور ما از سرعت با حرف اين زدن از بعد

 ميگفته راست كه معلوم كجا از بازم ولي داشتم پول كيفم تو وگرنه بدم،

 :گفتم باراد به شديممي خارج پارك از كه همينطوري

 باشه؟ گفته راست دختره كه معلوم كجا از باراد-

 نظرم به و باشه اي ديده رنج دختر كه بود مشخص نگاهش طرز از ولي نميدونم-

 ميزد باصداقت رو هاشحرف

 .شايد-

 كجاست؟ ماشينت باراد راستي-

 كرد خنده باراد

 و داره لذت خودش هم روي پياده چون اومدم هپياد و گذاشتمش خونه پاركينگ تو-

 .ميشه هوا کمتر آلودگي باعث هم

 ميزني؟ حرف فكرانه روشن و فلسفي اينقدر امروز چيشده-

 .شدم عوض شايد نميدونم،-

 بعد و داد سفارش جوجه چلو ناهار واسه باراد و رسيديم خونه به دقيقه ده از بعد

 .رسيد غذا ساعت ازنيم

 :گفتم خورديممي غذارو شتيمدا كه همينطوري
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 رسيد؟ غذا زود چه-

 :گفت ميذاشت دهنش داخل رو جوجه از اي تكه كه همينجوري باراد

 .رسيده زود همين واسه خونست، نزديك چون-

 رفتيم اتاقامون به خورديم رو غذامون كدوم هر اينكه از بعد

 گريه؟ زير بزنم ميخواد دلم و گرفته دلم اينقدر چرا امروز دونمنمي

 رو عزيزم كشور ها مدت تا من و ميريم كشور اين از فردا كه اينه خاطر واسه كنم فكر

 .بينمنمي

 .خيلي سخته، خيلي ازش جدايي و مادريمه كشور كه كشوري

 بعداز باالخره و گذاشتم بالشت روي رو سرم ريختمي هام گونه روي كه هايي اشك با

 .رفتم خواب به كردن گريه كلي

 رو باراد و رفتم پايين به مختصر دوشي گرفتن از بعد شدم بيدار خواب از كه وقتي

 بود خيره اي نقطه به و بود نشسته مبل روي كه ديدم

 .بخير عصر-

 :گفت لبخند با و شد شوكه من ديدن با باراد

 .عزيزم بخير هم تو عصر شدي؟ بيدار اِ،-

 خبر؟ چه-

 :گفت مقدمه بدون باراد

 .خونشون ميريم شام مادرم و پدر عوتد به ديگه ساعت نيم-
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 :گفتم تعجب با

 !نبودي خوب خانوادت با كه تو چيييي؟-

 بمونه، باقي زياد نبايد ها كدورت و هستن من ي خانواده باشه كه هرچي باالخره-

 .كردم قبول شام واسه رو دعوتشون همين بخاطر

  كشيدم هم تو رو هاماخم

 .نميام همين واسه ندارم، رو ادتخانو با كَل كَل ي حوصله اصال من-

 :گفت بلند باصداي و كرد مشت رو هاشدست شدو عصباني بالفاصله باراد

 اينكه و كني توهين بهشون نداري حق و منن يخانواده اونا ميگي، چي بفهم-

 .بياي من همراه مجبوري

 نيام؟ اگه و-

 زد پوزخندي باراد

 .برمتمي بزور نكن، فكرشم حتي-

َ  كَل ديدم  :گفتم همين واسه نداره فايده لك

 .ميام باشه-

 داد باال رو ابروهاش باراد

 .كرد تغيير نظرت زود چه-
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 بازوم كه ميرفتم باال ها پله از داشتم و رفتم ها پله طرف به بدم جوابي اينكه بدون

 صورتم تو عصبانيت با و كشيد پايين ها پله از محكم رو من و شد باراد دست اسير

 شد خيره

 كرد؟ تغيير نظرت چرا گفتي،ن-

 .تو هاي زورگويي بخاطر فقط هِه،-

 رفتم عقب قدم دوسه حركتش اين بخاطر من و كرد وِل محكم رو بازوم باراد

 .بياي تو نيست نيازي ميرم، خودم بدرك،-

 :گفتن بلند باصداي داد ترجيح من به رو خانوادش اينكه بابت خشم از

 لياقتت كردن، رفتار نحو بدترين به تو با كه اي خانواده همون پيش گمشو هِه،-

 بود هرچي گرفتم، ناديده رو رادوين هاي توجه كه بودم احمق چقدر من هموناست،

 ...بذاري تنها اينجا خانوادت بخاطر رو من حاضري كه بود لياقتبي تو از بهتر

 و شدم ساكت شو، خفه گفت و زد باراد كه دادي با ولي بدم ادامه هنوز خواستممي

 شد حسبي دادش از گوشم كه كردم حس

 :گفت وحشتناكي و بلند صداي با و گرفت رو بازوم زد داد كه اين از بعد بالفاصله

 زدي؟ زِري چه دقيقا تو االن ببينم،-

 :گفتم مياره جوش حرفم اين با باراد دونستممي اينكه با لجبازي روي از

 .ردمكمي توجه رادوين به بيشتر كاشكي كه گفتم-

 بود شده قرمز صورتش رفت، عقب كمي و كرد ول رو بازوم حرفم اين با بالفاصله باراد

 :گفت اي خفه صداي با بود كرده مشت رو هاشدست و
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 با از دم كه هموني پيش بري ميتوني نگرفته، رو جلوت كسي برو، اینجا از گمشو-

 .ميزني بودنش لياقت

 تر سخت بلكه نشد تر نرم اشكام باديدن نهات نه باراد ولي شد سرازير اشكام كم كم

 شد

 نه؟ ياروعه، همون بخاطر اشكا اين-

 خيلي همين واسه بدم عذاب رو خودش هم و رو خودم هم اين از بيشتر خواستمنمي

 :گفتم لرزوني باصداي و سريع

 .دربيارم تورو حرص اينكه براي فقط و زدم الكي حرفارو اين ي همه-

 زد پوزخندي باراد

 هان؟ كردي؟ مسخره رو من ه،هِ -

 .خورممي قسم زدم، الكي حرفارو اين كه خورممي قسم مادرم و پدر خاك ارواح به-

  كوبيد ديوار تو رو مشتش توانش تمام با و كشيد موهاش تو رو دستش عصبي باراد

 خودت هم و من هم حرفات اين با كه نميدوني زدي؟ حرفارو اين الكي چرا پس لعنتي-

 .كردي ونداغ رو

 :گفتم باگريه و افتادم زمين روي زانو با

 .ميشي عصبي حد اين تا تو كه دونستمنمي خواستم،نمي رو اين من نه،-

 شد اشك از خيس هاش گونه و شد اشكي چشماش بار اولين براي باراد

 سنگينه، خيلي عواقبشم خيلي، داره، درد خيلي مردي هر غيرت با كردن بازي آنديا،-

 چيه؟ عواقبش ميدوني
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 كرد قلبش به اشاره كه دادم تكون نه نشونه به رو سرم

 .هردومون شدن داغون و قلب اين شدن شكسته-

  گرفت بغلش تو رو سرم و اومد جلو باراد

 عصبانيتم بابت ولي بياي همراهم كه كردممي مجبور رو تو نبايد منم كردم، ديوونگي-

 گرنظاره باالسرمون كه خدايي به قسم قرآن به كه بگم بايد زدم سرت كه دادي و

 من و مني مال فقط تو بشنوم، زبونت از رو اي ديگه مرد اسم ندارم طاقت من ماست

 نيستم، من كه وقتي حتي بياري زبون به رو اي ديگه مرد اسم ندارم دوست اصال

 به و شد خالي قلبم تو كه كردم حس من زدي رو حرف اون كه وقتي چيه؟ ميدوني

 .مردممي داشتم واقعي معناي

 :گفتم آروم و سريع

 .خدانكنه-

 نشنيد كه گفتم آروم اينقدر ولي

 از هرقطره با من و ميكردم حس ريختمي سرم روي كه رو اشكش هاي دونه داغي

 ميشد مچاله دلم اشكش

 نشوند كاناپه روي رو من و انداخت كمرم دور رو دستش آروم

 دارم، دوست خودم از بيشتر تورو من ولي نشه باورت شايد عاشقتم خيلي من آنديا،-

 .بيشتر خيلي

 :گفتم هق هق با و كردم بغل رو باراد محكم و گرفت شدت گريم حرفش اين با
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 تو شدم باعث و زدم رو حرف اون كه بود ازمن اشتباه باراد، ببخش رو من ،ببخشيد-

 .ممير  خودم بدرك گفتي چرا كه شد حسوديم فقط من شي، اذيت اينجوري

 :گفت لبخند با و كرد نگاه صورتم به و برد عقب رو من كمي باراد

 شد؟ حسوديت من حرف اين كجاي به دقيقا-

  انداختم پايين رو سرم

 .خانوادت پيش بري و بذاري تنها رو من ميخواستي اينكه به-

 كشيد رو لپم لبخند همون با باراد

 كنه اومدن به ترغيب تورو ينكها براي صرفا   رو حرف اون من حسود، كوچولوي خانوم-

 برطرف ها كدورت كشور اين از رفتنمون همچنين و پيوندمون از قبل خواستممي گفتم،

 .باشه سرمون پشت مادرم پدرو دعاي و شه

 نميان؟ محضر مادرت و پدر مگه باراد ولي كردم اشتباه من ببخشيد، بازم-

 .باشي خوشحال نتوني و شي ناراحت تو محضر تو خانوادم وجود با نميخوام نه،-

 شركت برادرشون و پسرشون عقد تو كه حقشونه و هستن تو خانواده هااون باراد، نه-

 چيكارم؟ من وسط اين كنن،

 .عزيزم اي كاره همه تو-

 ميان؟ حاال-

 .كنن شركت عقدمون تو و بيان ميگم نميشي ناراحت موضوع از تو كه حاال آره،-

 عقد تو كه نيست من مامان كه گرفت دلم و افتادم ممامان ياد باراد حرف اين با

 كنه شركت دخترش
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 ناراحت يكدفعه چرا- گرفت باال بودم انداخته پايين كه رو سرم و گرفت رو چونم باراد

 !شدي؟

 :گفتم همين واسه بشه ناراحت باراد نميخواستم

 .نيستم ناراحت نه-

 :گفت شد راحت خيالش كه باراد

 .ميكنه درد سرم كمي محمو برم من خب، خيلي-

  گرفتم رو دستش آروم كه ميشد بلند جاش از داشت

 .شو آماده هم تو مادرت، ي خونه بريم كه شم آماده ميرم من حموم، بري نميخواد-

 :گفت آرومي صداي با باراد

 .محضر بيان فردا همون ميگم ديروقته، ديگه نميخواد، نه-

 بشكنيم رو دلشون دعوتشون نكردن قبول اب نبايد و مادرتن و پدر اونا ميريم، نه-

 خيلي بود شده دير چون رفتم اتاقم به سريع بزنه اي ديگه حرف باراد بذارم اينكه بدون

 سفيد هاي رنگ از تركيبي كه شالي و مانتو با رو رنگم اي سورمه اي لوله لي شلوار زود

 از سفيدتر جهدر  چند كه پودر كرم كمي هم صورتم به و پوشيدم بودن اي سورمه و

 سورمه كالجاي بعدازاينكه زدم، كمرنگ صورتي ماتيك كمي درآخر و زدم بود صورتم

 .رفتم پايين پوشيدم رو ايم

 كرد باز رو آهني بزرگ در پيرمردي و زد بوقي باراد

 متعلق و باغ در كه اي خونه طرف به ماشين از شدن پياده بعداز و شديم عمارت داخل

 زديم روخونه زنگ و رفتيم بود باراد خانواده به
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 :گفت باراد به رو لبخند با و كرد باز رو در خدمتكاري سفيد لباس با خدمتكاري

 .آقا اومديد خوش-

 :گفتم گفت آمد خوش باراد به عشوه كمي با دختره كه اين خاطر به باحرص

 تو؟ بيايم ميخوايم بينينمي عقب، برو-

 شديم وارد ما و رفت كنار در جلوي از باتعجب دختره

 ديديم رو دخت آرام همون يا باراد مادر رفتيم باال مانند اِل پله تا پنج از اينكه از بعد

 بوسيد رو گونش و اومد باراد طرف به خوشحالي با كه

 .منتظرن كيان و باران پدرت، كه پذيرايي سالن بريم پسرم، اومدي خوش سالم،-

 .ميايم االن چشم ممنون، خانوم، آرام سالم-

 .سالم-

 :گفت و رفت برام باراد چشم از دور اي غره چشم آرام

 پذيرايي؟ سالن نمياي تو مگه برده؟ ماتت اونجا چرا-

 زد حرف باهام جوري اين بده رو سالمم جواب اينكه بدون گرفت، دلم

 مامان؟ گفتي چيزي-

 :گفت آرام

 برده؟ ماتش سرجاش چرا كه گفتم دختره اين به فقط نگفتم، چيزي نه-

 داد بيرون محكم رو نفسش باراد

 .كنيد صحبت درست باهاش لطفا   بشه، من همسر قراره فردا آنديا مامان-
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 گفت اخم با و انداخت بينيش به چيني باراد مادر

 كني؟ ازدواج باهاش ميخواي-

 كشيد هم تو رو هاشاخم بارادم

 .بودم گفته که بهتون-

 كرد عوض سريع رو موضوع باراد مادر

 .منتظرن همه ديگه، بيايد خب خيلي-

 اومد طرفمون به بودمش نديده حال به تا من كه جووني پسر شديم پذيرايي وارد وقتي

 :گفت و كرد بغل رو باراد لبخند با و

 داداش؟ چطوري-

 هاش حرف تو اوقات گاهي باراد كه كيانيه همون ايشون كه اومد يادم پسره حرف اين با

 ميبرد رو اسمش

 كرد دراز طرفم به رو دستش لبخند با كيان

 .باراد كوچيكه برادر كيانم، من خانوم، سالم-

 دادم دست باهاش و بردم جلو رو دستم منم

 .هستم آنديا منم سالم،-

 درسته؟ منيد؟ داداش زن شما ديگه فردا از-

  انداختم پايين رو سرم

 .بله-
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 روي پيري تقريبا مرد و باران رفتيم جلوتر ديگه باهم و گرفت دستش تو رو دستم باراد

 و كرد آرومي سرفه كيان اينكه تا نشدن ما متوجه كدوم هيچ بودن، نشسته ها مبل

 :گفت

 .رسيدن هامهمون باران، بابا،-

 ولي گذاشت ميز روي رو بود دستش كه اي روزنامه و زد لبخندي ما ديدن با مردِ  اون

 نكرد ما به توجهي اصال   بود گوشيش تو سرش كه باران

 :گفتم سريع من اومد، طرفمون به بود باراد پدر كه مرد اون

 .سالم-

 بوسيد رو پيشونيم و اومد جلو باراد پدر

 .اومدي خوش دخترم، سالم-

 نميگيري؟ تحويل رو من جان، بابا سالم-

 :گفت و كرد اي خنده باراد پدر

 .خودت بعد زنت اول بعد به االن از سالم،-

 پايين رو سرم سريع و شد آب دلم تو قند دمبارا زن من گفت كه حرفش اين با

 انداختم

 كجاست؟ مادرت باراد، ببينم:باراد پدر

 اتاق از يكي تو كنم فكر راهرو وسط ولي پذيرايي بيايم باهم كه گفت ما به نميدونم،-

 رفت ها

 .بشينيد بفرماييد خب، خيلي-
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 از محكم رو وشيشگ و رفت باران طرف به عصبانيت با و كرد هم تو رو هاش اخم كيان

 كشيد بيرون دستش

 ميكني؟ پذيرايي ازشون اينجوري اومده واسمون مهمون باران، متاسفم برات-

 نگفت چيزي و كرد نگاه ما به اخم با فقط باران

 .نيست آدم اصال نداره، تربيت كيان، كن ولش:باراد

 :گفت جيغ با باران

 .نداري تربيت من صورت تو نزد با كه شمايي اين باراد، آقا بفهم رو دهنت حرف-

 كرد نگاه باراد به متعجب كيان

 ميگه؟ راست باراد، ميگه چي-

 .ندارم رو موضوع اين حوصله اصال كيان، كن ولش-

 همه زدنم حرف با خواستمنمي گفتمنمي چيزي و بودم زده زل زمين به مدت تمام من

 كنم بدتر رو چيز

 كسي باران و كيان باراد، من، جز و بود شده ناپديد پدرشم باراد مادر بر عالوه حاال

 نبود سالن داخل

 نبود، خوبي فضاي اصال ميكرد، پايين باال رو تلويزيون هاي كانال حرص با هم باران

 روي عصبي حالت به رو پاش فقط و نميزد حرف اي كلمه باراد حتي بودن، ساكت همه

 ميزد زمين

 :گفت باراد پدر و اومدن باراد مادر و پدر ساعت نيم از بعد

 .شديد اذيت ساعت نيم اين تو نبودمون با اگر كه ببخشيد-
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 مبل روي و اومد من طرف به باراد پدر ولي نشست مبل اولين روي همونجا باراد مادر

 نميدونم معناي به رو سرش اونم كه كردم باراد به نگاهي تعجب با نشست، كناريم

 داد تكون

 براش كه بود من ي وظيفه كه چون كردم كوتاهي پسرم حق در ميدونم دخترم:باراد پدر

 از شرمندشم، خيلي من و داد انجام رو كار اين تنهايي به اون ولي كنم خواستگاري

 است تازه بگيري آب از هروقت رو ماهي ولي نكردم تموم حقش در رو پدري خودم نظر

 .كنم خواستگاري پسرم براي تو از ميخوام امروز من و

 رو نگيني تك انگشتر و كرد باز رو انگشتري رنگ قرمز جعبه حرفش اين زدن از بعد

 كرد خارج ازش

 .بندازم دستت حلقه ميخوام كه بيار جلو رو دستت دخترم-

 ...مهر كيان آقاي اما-

 .باشي خجالتي اينقدر نميخواد دوما   باباجون بگي بايد و نه مهر كيان آقاي اوال  -

 انداخت دستم رو انگشتر ونباباج و بردم جلو رو دستم آروم

 .باباجون ازتون ممنونم خيلي-

 .عزيزم دختر بود وظيفم-

 ديدم امشب ولي باشه مهربوني و خوب آدم باراد پدر كه كردمنمي فكر عنوان هيچ به

 .هست واقعا كه

 .ببينم جلو بيار رو دستت آنديا:باراد
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 شد باعث اينكارش هك بوسيدش و گرفت رو دستم آروم باراد بردم جلو كه رو دستم

 :بگه و بزنه سوتي كيان

 .ببازي رو دلت حد اين تا كردمنمي فكر وقت هيچ ما عاشق، بابا-

 بيدار خواب از استرس با بود كشور اين از رفتن و عقدم روز اينكه دليل به زود صبح

 شروع هام لباس پوشيدن از بعد اومدم بيرون حمام از كه وقتي رفتم، حمام به و شدم

 .کردم موهام كشيدن اتو به

 اوقات اگر گرفت، شكل م*با*ل روي لبخندي و افتادم ديشب ياد كار اين انجام حين

 عاشقانه هاي نگاه و كيان هاي شوخي با نگيرم، نظر در رو باران و باراد مادر هايتلخي

 .گذشت خوش خيلي باباجون هاي مهربوني همينطور و باراد ي

 چه اونم كنم صحبت باراد مادر با دقيقه يك حد در فقط و كم خيلي تونستم ديشب

 كه كردي كاري بفهمم اگر حساسه من پسر ميگفت كه بود باراد مورد در فقط صحبتي

 رو سرم و ميكردم نگاهش فقط من كه حرفا اين و طرفي خودم با بشه ناراحتيش باعث

 كه بود خون دلم خودم كه بود درصورتي اين ميدادم، تكون حرفاش تاكيد جهت در

 .كنه باراد به هارو توصيه اين اونم تا ندارم مادر

 سريعا   مادرش بيايد محضر به آنديا و من عقد براي فردا گفت باراد كه وقتي ديشب

 :گفت

 .نميام عنوان هيچ به من نه،-

 :گفت خونسردي با ولي شد ناراحت خيلي باراد

 .بياد خواست هركي باشه،-
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 مجموع در ولي كردن، سكوت فقط و نگفتن چيزي نشوننيومد يا اومدن بهراجع بقيه

 .بود خوبي شب ديشب

 و بستمشون سرم باالي محكم اسبي دم كشيدم، اتو رو موهام ي همه اينكه از بعد

 كه گفت بهم ديشب باراد داشتم، وقت ساعت نيم هنوز. انداختم ساعت به نگاهي

 .میاد من دنبال به بعد و بگيره وقت محضر ميره زود صبح

 امروز مخصوص كه هم رنگي سفيد مانتو و پوشيدم رو كمرنگم آبي لي شلوار سريع

 دامني حالت و بود سفيد كامال مانتو پوشيدم، و آوردم بيرون كاورش از رو بودم خريده

 زانوم از باالتر كمي يه تقريبا و بود لطيفي خيلي سفيد حرير دامنش روي و داشت

 هاي اكليل تماما   هم مانتو باالي ميخورد، سفيدي مچر  پهن كمربند هم كمرم توي بود،

 .بود شده زده اي نقره

 كردم دستم رو بوديم خريده ِست باراد با كه رو سفيدم سراميكي ساعت

 هام مژه به ريمل كمي و كردم يكدست پودر كرم با رو صورتم و نشستم آینه جلوي

 .زدم صورتي رنگ به ماتيكي آخر در و خاكستري سايه هم رو هامچشم پشت زدم،

 مانند حرير كه رو چادري و كردم سرم رو حريرم شال سريع خيلي ديدم كه رو ساعت

 سريع نزدم، عطر كه اومد يادم يكدفعه كردم، سرم بود آبي كمرنگ هاي گل روش و بود

 .زدم شالم روي و دستام مچ به و برداشتم رو عطرم

 بره اینکه از قبل صبح باراد نچو بردارم كه نبود اي ديگه چيز كيفم غيراز به

 و ساعت و آرايشي لوازم سري يه فقط و بود گذاشته عقب جعبه داخل هاروچمدون

 گذاشتم سفيدم دستي كيف داخل اونارم كه بود مونده عطر
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 دقت با ولي سريع و كردم پام هم رو سفيدم باز جلو سانتي هفت پاشنه هاي كفش

 دلم ميدونستم چون كردم كلي نگاه يك روخونه و رفتم پايين ها پله از كفشام بخاطر

 .برنگرديم ايران به ديگه كه بود ممكن و ميشه تنگ اينجا واسه

 و اسانسور از سريع رسيدم پايين وقتي شدم، آسانسور سوار خونه در كردن قفل بعداز

 وقتي ديدم بود در جلوي دقيقا   كه رو باراد ماشين. شدم خارج ساختمون از همچنين

 رو هاشچشم و بود داده تكيه صندلي به رو سرش باراد شدم نزديك ماشين هب كه

 وايستاده اينجا كه وقته خيلي كنم فكر سوخت، دلم بود، بسته

 كراوات اضافه به سفيد پيرهن و مشكي سايز كامال   شلوار و كت كه تيپش ديدن با

 .بود زده االب كامال هم رو موهاش. رفتم صدقش قربون كلي بود رنگي كِرِم مشكي

 بخاطر من و كرد باز رو هاشچشم یكدفعه كردممي نگاهش داشتم كه همينجوري

 ولي كرد نگاه رو من دقيقه يك لبخند با باراد شدم، شوكه كارش اين بودن اي يكدفعه

 :گفت و اومد خودش به

 .شدي ناز خيلي سفيد چادر با اينكه و عزيزم شدي خوشگل چقدر-

  زدم لبخندي باخجالت

 .باراد همينطور توهم-

 نميشي؟ سوار و وايستادي چرا-

  زدم پيشونيم به يكي يواش

 .نبود حواسم اصال-

 :گفت ميكرد روشن رو ماشين كه همينجوري
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 درسته؟ بود، جذابت مرد پيش حواست-

 كردم اي خنده

 .باراد نباش خودشيفته اينقدر-

 :گفت و برد باال رو هاشدست باراد

 .كنم حركت ميخوام كه ببند رو كمربندت آنديا. ممخانو حرفِ  حرف چشم،-

 بيست از بعد و درآورد حركت به رو ماشين سريع خيلي باراد بستم رو كمربندم وقتي

 كرد پارك رو ماشين محضر جلوي دقيقه

 :گفت باراد كه بشم پياده ميخواستم

 .نشو پياده كن، صبر-

 لبخندي كرد، باز رو من در و چرخيد ماشين دور و شد پياده كه كردم نگاهش باتعجب

 كرد دراز طرفم به رو دستش كه زدم كارش اين واسه

 .خانومم بفرماييد-

 .شدم پياده ماشين از و گذاشتم دستش داخل رو دستم آروم منم

 محضر هاي پله از باراد با و انداختم سرم روي بود افتاده هام شونه روي كه رو چادرم

 :گفت باراد به رو بود منشي كه خانمي رفتيم، باال

 مهر؟ كيان آقاي-

 .هستم خودم بله-

 .هستند منتظر آقا حاج داخل، بفرماييد-
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 شديم، داخل باراد همراه و كردم مشت بودندپ كرده يخ استرس از كه رو هامدست

 و دلسا از غير به كه چون بود متعجب هم باراد حتي كردم،مي نگاه اطرافم به باتعجب

 عمل رو مامانم كه هموني كيارش و كيان باراد، پدر باراد، مادر يان،ب بود قرار كه كامران

 بود اونجا هم باران تعجب كمال در و بودند ايستاده بود كنارش كه دختري با بود كرده

 .بود باراد مادربزرگ مطمئنا   كه بود نشسته پيرزني همه صدر در و

 كه دلسا صداي با باالخره كردنمي نگاه فقط و بودند ساكت باراد و من مثل هم بقيه

 پشت باراد با و اومديم خودمون به بشينيم عقد ي سفره پشت باراد و من گفتمي

 دلسا. نشستيم كيه كار نبود هم مشخص و بود شده تزئين زيبايي به كه عقد ي سفره

 تو قرآن خوندن با و آوردم رو قرآن عروس يسوره و كردم بازش كه داد دستم به قرآني

 خوشبخت هميشه و باشه كنارم هميشه باراد لحظات، تك تك در كه ميكردم دعا دلم

 .باشيم

 .کردن سابيدن قند به شروع و گرفتن باراد و من سر روي اي پارچه دلسا و باران

 :گفت اون از بعد و خوندن به كرد شروع و كرد باز رو قرآن آقا حاج

 آينه يك و هللا كالم جلد يك ي مهريه با حاضريد آيا رادمنش، آنديا خانوم سركار-

 مهر كيان باراد آقاي عقد به آزادي بهار سكه ٢٠١٨ و شقايق گل خرمن يك و شمعدان

 دربيايد؟

 بود كرده تعيين رو مهريه خودش و بود نكرده صحبت بامن مهريه مورد در اصال باراد

 .بچينه گل رفته عروس:دلسا

 مهريه با حاضريد آيا رادمنش ندياآ خانم سركار ميكنم، عرض دوم بار براي:آقا حاج

 دربياييد؟ مهر كيان باراد آقاي عقد به معلومه
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 :گفت بلند صداي با باران ايندفعه

 .بياره گالب رفته عروس-

 مهريه با حاضريد آيا رادمنش آنديا خانم سركار كنم،مي عرض سوم بار براي:آقا حاج

 بهار سكه ٢٠١٨ و شقايق گل خرمن يك و شمعدان آينه يك و هللا و كالم جلد يك ي

 دربيايد؟ مهر كيان باراد عقد به آزادي

 و گرفتم رو اجازه پدرم و مادرم از قلبم تو لحظات اين در من و بودند كرده سكوت همه

 :گفتم

 .بله هستن، ما گر نظاره و اينجان االن مطمئنا   كه پدرم همينطور و مادرم روح اجازه با-

 .ميكشيد كِل هم دلسا و زدن دست به كردند شروع همه

 كلي بعداز داد، رو بله جواب وقفه بدون و سريع اون كه پرسيد هم باراد از آقا حاج

 رفت و كرد خوشبختي آرزوي ما براي آقا حاج كردن امضا

 خريده باهم پيش روز چند كه روحلقه رنگ اي سورمه جعبه دوتا كتش جيب از باراد

 باراد بود، خودش دست تو يكي اون و داد من دست رو يكيش و آورد بيرون رو بوديم

 و گرفت دستش تو رو كردم يخ دست و آورد بيرون روحلقه و كرد باز روجعبه در آروم

 منم زدن، دست كارش اين با همه كه انداخت دستم روحلقه آروم بعد و بوسيدش اول

 انداختم َمرَدم دست به روحلقه و كردم باز روجعبه

 :گفتيم ديگه باهم و كرديم نگاه بهش باتعجب هردو اومد طرفمون به ظرف يك با دلسا

 چيه؟ اين -
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 كه خريدم مارشمالو راه تو همين واسه بيارم، رفت يادم عسل و نقل ديگه، ببخشيد-

 بزاريد هم دهن به شما

 .بابا كن وِل دلسا، شدي ديوونه-

 خانوم دلسا بدید من به رو ظرف كنه، وِل چيو چي نه،:باراد

 :گفت من به و آورد بيرون ظرف از مارشمالو يدونه سريع رادبا

 .كن باز رودهنت-

 همين سريعا   منم گذاشت، دهنم داخل مارشمالو يدونه باراد كه كردم باز رو دهنم آروم

 كردم تكرار خودش براي رو كارش

 طرفمون به باراد مادربزرگ كه ميزديم حرف و خنديديممي ديگه باهم داشتيم هردو

 :گفت ما به رو و مداو

 .دلم عزيزاي ميگم تبريك رو پيوندتون-

 :گفتم همين واسه شدم خوشحال زد حرف دل ته از و بامهربوني اينكه از خيلي

 .ازتون ممنونم خيلي-

 :گفت و داد دستم به رو اي فيروزه انگشتر باراد مادربزرگ

 به رو اين عروسيتون كادو براي كه خواستم من و ارزشه با و قديمي خيلي انگشتر اين-

 .باشي داشته دوستش كه اميدوارم بدمش، تو

 .نبود الزم کار این ولي ازتون، ممنونم خيلي-

 :گفت زدو لبخندي باراد مادربزرگ
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 .بود وظيفم عزيزم، نداره تورو قابل-

 بود كنارش كه خانمي همون با كيارش برگشت سرجاش به باراد مادربزرگ اينكه از بعد

 :گفت دختره و مدناو طرفمون به

 .كيارش همسر هستم، دافنه من سالم،-

 .هستم آنديا منم سالم،-

 نيستي؟ بلد سالم تو كيارش خانم، دافنه سالم:باراد

 .سالم فتوحت پر وجود خاطر به حاال خان، باراد كردم سالم اول همون من-

 انشاهللا مميگ تبريك هردوتون به كرد، پرت رو حواسم باراد اين خانوم آنديا ببخشيد

 .شيد خوشبت

 .شيد خوشبخت انشاهللا ميگم تبريك هردوتون به منم:دافنه

 داد من به رو اي جعبه كُتش جيب از كيارش حرفشون اين از بعد

 .كنيد قبول عروسيتون كادوي عنوان به دافنه و من طرف از كادورو اين-

 كرديم تشكر كيارش و دافنه از هردو باراد و من

 .برگشتن سرجاشون به زدن حرف كمي از بعد هم هااون و

 .رسيدمي نظر به مهربوني و بانمك دختر اومد خوشم خيلي دافنه از

 :گفت كامران كه اومدن طرفمون به دلسا و كامران

 تو بريد هم حاال و گرفتم فيلم لحظاتتون ي همه از اول همون از من نفهميديد شما-

 .بگيرم ازتون هم عكس چندتا تا اونوري اتاق
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 گرفتي؟ فيلم ميگي؟ راست واي-

 .ميشيد خوشحال كه دونستممي آره-

 .بازيات ديوونه اين با كامران، خدا به اي ديوونه:باراد

 بگيره عكس دلسا تا بيرون بره كه گفت كامران به باراد كه رفتيم پشتي اتاق به هممون

 .كنم باز رو موهام و بيارم در رو شالم خواستممي من چون

 ريختن، دورم آبشاري مثل كردم بازشون وقتي كنم، باز رو موهام تا كرد مكمك دلسا

 ميكرد نگاهم لبخند با و بود داده تكيه ديوار به لحظات اين تمام در باراد

 :گفت دلسا كردم شونه كمي رو موهام كه وقتي

 ديگه ساعت دو شما دادي طولش ساعته سه بگيريم عكس يه خوايممي ديگه، بسه-

 .باشيد زود ريد،دا پرواز

 .باشه خاص و خوشگل عكسم خواستممي آخه ببخشيد، واي واي-

 .خودت مثل درست:باراد

 :گفت باهيجان و بلند دلسا كه بوسيدم رو گونش آروم لبخند با

 .گرفتم-

 :گفتيم و كرديم نگاه دلسا به باتعجب هردو باراد و من

 !گرفتي؟ رو چي-

 :گفت گشادي لبخند با دلسا

 .گرفتم عكس لحظه همون بوسيدي رو باراد آقا ي گونه وقتي كردم، ها هلحظ شكار-
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 :گفت دلسا كه خنديديم هردو باراد و من

 .بگيريد ژست حاال خب-

 با دلسا كه گذاشتم شونش روي رو سرم منم و انداخت كمرم دور رو دستش باراد

 گرفت رو عكس يك،دو،سه گفتن

 دلسا و چسبوند پيشونيم به رو پيشونيش ادبار  و ايستاديم هم رويروبه هردو اينبار

 گرفت عكس دوباره هم

 گرفتيم هم ديگه عكس چندتا متفاوت هاي ژست با و ترتيب همين به

  بوييد و گرفت دستش تو رو موهام از اي تره باراد رفت بيرون اتاق از دلسا كه وقتي

 دونستي؟مي خودمي، مال ديگه حاال-

 :گفت ما به رو اخم با باراد مادر و شد زبا اتاق در بدم جواب اومدم تا

 .دارم حرف تو با آخري هاي لحظه من باراد داديد، طولش اتاق تو ساعته سه-

 :گفت و كرد اخمي هم باراد

 .ميايم االن آنديا و من بريد شما خب، خيلي-

 كه؟ ميفهمي كنم، صحبت خصوصي تو با همينجا ميخوام من ديگه، نه-

 :گفتم و كردم سرم رو شالم و بستم رو موهام سريع مفهميد رو منظورش كه من

 .بزنيد رو حرفتون راحت شما بيرون، ميرم من خانوم آرام-

 .ميكني خوبي كار باشه،:دخت آرام

 :گفت و گرفت رو دستم سريع باراد
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 .باشه من كنار در جا همه بايد و منه همسر آنديا مامان،-

 :گفت بريزه رو زهرش آخري يها لحظه خواستمي نظرم به كه باراد مامان

 وقتي نذار اينكه و شيم جدا هم از خوبي با آخري هاي لحظه ميخوام باراد، ببين-

 .باشه دلخور ازت مامانت ميري

 خارج اتاق از و كردم خارج باراد دست از رو دستم سريع و نشنیدم رو حرفش بقيه

 شدم

 :گفت و اومد طرفم به من ديدن با دلسا

 ريختي؟ بهم اينجور كه گفت چي زره فوالد اين-

 .كن ولش هيچي،-

 آ:گفت لبخند با و آورد بيرون رو كوچولويي جعبه كيفش داخل از دلسا

 كه اميدوارم كن، قبول كامران و من از عروسيتون كادوي عنوان به رو اين آنديا-

 .باشي داشته دوستش

 قلب كه ودب خوشگل خيلي گوشواره جفت يك داخلش كردم، باز رو كوچولو جعبه

 بود ريزي هاي الماس روشون و بودن مانند

 :گفتم و بوسيدم دلسارو گونه

 .كن تشكر حتما بعدا   كامرانم آقا از ازت ممنونم واقعا   خوشگله، خيلي دلسا واي-

 داري دوستش كه خوشحالم بودن خودم پََسند اينا گلم، ميكنم خواهش-

 دلسا و من به رو و شد خارج اتاق زا باراد ميزدم حرف دلسا با داشتم كه همينطوري

 :گفت
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 .فرودگاه برسونتمون ميخواد منتظره، كامران پايين بريم-

 جعبه باراد پدر اومدن؛ طرفمون به پدرش و باراد مادر كه كرديم خداحافظي همگي از

  گرفت طرفم به رو اومدمي طال جعبه نظرم به كه اي

 باشي داشته دوستش كه اميدوارم ته،دخآرام و من طرف از طال سرويس اين دخترم،-

 .باشيد داشته آرامش و باشيد خوشبخت زندگيتون تو هميشه اينكه و

 .ازتون ممنونم خيلي-

 .ممنون حال اين با ولي بكشي زحمت خواستنمي بابا-

 .عزيزانم ميكنم خواهش-

 .شيد خوشبخت انشاهللا ميگم تبريك هردوتون به منم:دخت آرام

 داد باراد دست به رو پاكتي باراد مادر كه كرديم تشكر مادرش از وندوتايي باراد و من

 طرف از كه پول اين ولي پولداري خيلي خودت ميدونم پوله، مقداري پاكت اين داخل-

 .كنه پربركت رو زندگيتون كه اميدوارم و داره فرق بركتش شماست، براي پدرت و من

 كردم، رو اينكار ازش تبعيت به منم و كرد تشكر و بوسيد رو پدرش و مادر دست باراد

 كردمنمي رو اينكار اگر بود زشت حال اين با ولي ندارم خوشي دل مادرش از كه درسته

 من به آخر هاي لحظه در و كرد گريه رفتيممي داشتيم ما كه وقتي درست باراد مادر

 :گفت

 .آنديا كن حاللم-

 .شد جمع چشمام تو اشك منم

 .بخشيدم كه وقته خيلي من نيست، نيازي-
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 قرار شديم، كامران ماشين سوار و كرديم خداحافظي بقيه و مادرش و پدر از باالخره

 وقتي هم هاروچمدون بذاره، خونه پاركينگ داخل رو باراد ماشين كامران بعدا   كه شد

 ماشينش داخل كامران كرديممي خداحافظي دخت ارام و باباجون از داشتيم ما كه

 بود گذاشته

 جاي و كردممي نگاه رو بيرون پنجره از من برسیم فرودگاه به كه ساعت نيم اين تو

 داخل و شديم پياده همگي نشه، تنگش دلم تا كردممي ثبت ذهنم تو رو شهر جاي

 .نشستيم انتظار هاي صندلي روي و رفتيم فرودگاه

 دارد پرواز ديگه ساعت نيم آتاوا مقصد به هواپيما كه كردن اعالم بلندگو داخل

 .ميفرستم واستون رو فيلم و ها عكس باراد راستي:كامران

 بيفته، ها عكس به چشمش نبايد مردي هيچ كه باشه حواست ولي ممنون، باشه-

 .خودت حتي

 خنديد كامران

 فهميدم كردي بيرون اتاق از رو من كه موقع همون باغيرت؛ مرد هست حواسم باشه-

 آنديا قراره دونستمنمي منم كه بگم رو اين البته و هستي غيرتي زنت رو خيلي كه

 .ميرفتم بیرون بگي خودت اينكه بدون وگرنه دربياره رو شالش خانوم

 شد آب دلم تو قند كلي كارش اين با و اومد خوشم باراد غيرت از خيلي

 با و شديم جدا هم از زاري و گريه با دلسا و من و گذشت هم ساعت نيم اين باالخره

 هردوشون از و كرد بغل رو كامران اینكه از بعد بارادهم. كردم حافظيخدا هم كامران

 :گفت و اومد طرفم به كرد خداحافظي

 .آنديا بريم-
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 آخرين در رفتيم، محوطه طرف به مسافرها بقيه همراه و گرفتيم روهمديگه هاي دست

 دست بودند شيشه پشت كه دلسا و كامران براي ميشديم هواپيما سوار كه اي لحظه

 .شديم هواپيما داخل بعد و دادم تكون

 گريه هنوزم نشستيم، اونها روي كرديم پيدا رو هامون صندلي كه اینکه از بعد

 :گفت و كرد بغل رو من باراد كردم،مي

 واسه بود، سخت خيلي واست دوستت ترين صميمي و كشور اين از جدايي ميدونم-

 ناراحتي نميخوام من نكني، گريه كه كن سعي حال اين با ولي سخته خيلي منم

 .ببينم عروسيمون روز رو عشقم

 :گفتم و زدم لبخندي باراد براي و دادم تكيه صندليم به

 .كنمنمي گريه ديگه باشه-

 زير از چيز همه باراد،- گذاشتم باراد شونه روي رو سرم كه ميگرفت اوج داشت هواپيما

 .شد شروع چتر يك

 :گفت زدو لبخندي باراد

 .عاشقي جنس از چتري-
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 به نشيب و فراز كلي بعداز عاشقي چتر زير رمان سالم،باالخره :نويسنده از سخني*

 باشه اومده خوشتون رمان از كه اميدوارم رسيد پايان

 از ممنونم كنم منتشرش و بنويسم عاشقيو زيرچتر دوم فصل كه هست امكانش

 *كرديد مطالعه رمانو اينكه

 

 آناهيتاهنرجو

 

 

 

 


