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  و بارانبرگ 

 انبکیباپشتیش 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

  

 رمان بندی:دسته 

 برگ و باران : عنوان 

  :اجتماعی عاشقانه ،ژانر 

  :شکیبا پشتیباننویسنده 

  اثرسطح: - 

  :ناظر- 

  :ویراستار- 

  :ادژکیاناز تربتی نطراح 

  :کپیستex_vk 

نصب سپنتا پسري است که از یه خانواده با اصل و  !مردي از تبار غم، مردي عاشق، مردي پر از غرور

او طی اتفاقاتی نا به هنجار، از طریق  .مشهور تهران به حساب میآد. عاشق دختري به اسم نیکو است

دوست نابابش فرنود، ناخواسته به مواد رو میبرد و از همین راه، زندگی و تمام خانوادهاش را از دست 

 !میدهد، حتی عشقش را
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 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 ه:مقدم

 م.عاشق شد .این حس زودگذر نیست 

  .این عشق زود گذر نیست 

 .بستهاممن دل 

 .تاین دل بستن رها شدن نیس 

  .من خطا کردم  

 .ما، عاشق شدن که گناه نیستا

 .قلب من ترك خورده است 

   .این ترکها عادي نیست 

 ...حس من پر از مفهوم است و

  .بیهوده نیست 

   .ممن با تو شاد هست

 .ن شادي ابدي نیستای

 ...بیا بهانه قلبم باش و 

 ...باش ودر انگشتان دستم اسیر  

 ...بیا جادوي این طلسم را بشکن و 

 .بگو قلبم با تو اسیر گشته 

 ...بیا حس منو درك کن و 

 ...بگو اینها همش خاطره هست و 
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 انبکیباپشتیش 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .همهاش با تو ابدي نیست 

 .ابدي نیست 

 پشتیبان _شکیبا#

 ــــــــــــــــــــ 

 .جهنم بود و شبش آه و واویال راوي: داناي کل او بود و انگار کسی نبود، او بود و انگار روزش

 ...یک زمانی همه کس داشت و حاال 

 .تنها بود و هیچکس را ندارد 

ل اجتماع بود؟ به خدا به راستی انگ .انگار هیچچیز نبود و خودش را انگل اجتماع میدید ...زمانی مقام و درجه و منزلت داشت و حاال 

بود که  ود فهمیدهاشت و مدتی بدنج کشیدهی دنیا، دردهاي بسیار زیادي در سینه غمگین بود و افسرده و این مرد ر !اگر بوده باشد

ودن او ایمان داشت ببه زنده  کرد وناراحتی قلبی دارد و از دارو استفاده میکرد فقط به خاطر تنها رفیق بچگیاش که به او اصرار می

 ...ولی

  .این او بود که امیدي به زنده بودن خود نداشت 

 .صی بود که پا به پاي او مانده بود و او را مراقب بود و لحظه به لحظه چک مینمودکامیار شخ

 .وگرنه اگر به او باشد که این روزها مرگ تنها آرزوي اوست 

 .افسرده در بهشت زهرا نشسته بود و مزار سرد مادرش را با گالب میشست و دست میکشید 

ه شه برایش میخواند را آهستشعري را که مادرش در دوران طفولیت او همی .کردو خاطرههاي با مادر بودنش را در ذهن تداعی می 

 .زمزمه میکرد

 :آهسته با خودش که انگار دارد براي مادرش حرف میزد، گفت 

 مامان؟ یادت هست همیشه این شعر و برایم میخواندي؟  – 

 .بر لب جاري ساختو بعد هم دوباره از نوع شروع به خواندن کرد و زمزمه وار شعر زیبا را 
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 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

  .بخواب گلبرگ من! دیره .ب تیرهشالال الال  .هوا گرمه تابستونه .بپوش از برگ گل پیرهن .گل زیباي بابونه .الال الال گل پونه – 

  :ادامه داد .اشک نریخت و بغض داشت و با بغض میخواند این مرد

نکرده پس چرا  .این بچهی شیطون میگه .تو رو میبینه و حاال .االچرا خوابت نمیگیره؟ الال مهتاب از اون ب .تموم ماهیا خوابن -

 الال؟ 

 :با بغض نالید

 مامان پس چرا تو خوابت گرفته؟ چرا زیر این سنگهاي سرد خوابیدي؟  - 

 :دستی بر مزار کشید و ادامه شعر را خواند

 .شده فصل سفر الال .ر الالالال الال خب .ار بچه زنبوراکن .به روي گل که خوابیده .به روي تپه ماهو را .میره میتابه اون دو را - 

مواره با بغض به زیر فرستاد و باز هبزّاق دهانش را  .دعا میکرد در دل، کاش میرفت و کنار خانوادهاش در آن دنیا، در آخرت میماند 

 :خواند

یکی بی بال و پر  .کی بال و پرش وا شدی .سفر اومدپرنده از  .الال الال خبر اومد .الال چشما به در الال .یکی رفت و یکی اومد - 

 :با بغض گفت .اومد

 :دامه دادندن شعر النشین به خوابی بال و پر شدم مادر، بی یار و یاور شدم مادر، چرا نمیآیی به خوابم؟ باز با صوتی د - 

  .که دنیا یک خیابونه .الگل پونهالال ال .یکی االن تو راهه .یکی رفته یکی مونده .گذرگاهی که کوتاهه .الال دنیا گذرگاهه - 

سخت با دست راست خود  قلبش را .صدایش محشر بود این مرد، وقتی که با بغض و با عشق براي مادرش شعر الالیی را میخواند

 :فشرد و ادامه داد

ببین دنیا پر از  .ن دنیا پر از رنگهبیب .که شبها چشم تو بازه .الال الال گل تازه !چرا؟ هیچ کس نمیدونه .یکی رفت و یکی اومد - 

 .به خدا دنیا دار مکافات بود و البته و صد البت بی انصافی .رازه

 :باز هم همانطور به خواندن ادامه داد 

دهان  .الال صحرا پر از رنگه .یه جا باغ و یه جا گلشن .یه جا صحرا و خارستون .یه جا تاریک و بی روزن .یه جا مهتابی و روشن - 

کشیدن  .ببین از خستگی انگار .دهان درّهها بازه .الال که چشم تو نازه .دل کوهها پر از سنگه .نگاه آسمون صافه .مه ها تنگهچش
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 .ستاره میزنه سوسو .به روي چشم زاغ اومد .حریر خواب هم کم کم .باهاش صد تا چراغ اومد .الال شب توي باغ اومد .باز خمیازه

گل من شب پره  .کنارش برّه میخوابه .الال کن درّه میخوابه .میخوابه موشی ترسو .میخوابن کفشدوزکها .ي راسو میخوابه بچه

 .الال کن شیر میخوابه .میآد یک ذرّه میخوابه .پیشت

دکتر به  ی حس کرد.د کوچکچرا اشک نمیریخت؟ از بغض زیاد اشکش ریخت و ناگهانی بود که قلبش تیر کشید و از ناحیه قلب در 

 :گفته بود او

و که توجه نمیکرد، کو گوش ولی ا .تحت هیچ شرایطی به خودت فشار وارد نکن و سعی کن که از هیجان و استرس دور باشی - 

  :شنوا؟ آکنده از درد بود و باز بیتهاي آخر را زمزمه وار سرایید

تو  .دیگه از شب نمیترسم .اییچراغ خونهی م .الال الال الال الیی .گل انجیر میخوابه .میون درّهی ساکت .گوزن پیر میخوابه -

یه جا  .الال دنیا پر از رنگه .ال الیینري جایی ال .بمونی تا ابد پیشم .گل مایی الال الیی .تو این جایی الال الیی .مهتابی تو زیبایی

دال  .ولی گاهی تو می بینی .راز شورهه پپر از عشق .الال دنیا پر از نوره .دال غمگینه و تنگه .الال هرجا که آشوبه .صلحه یه جا جنگه

نشسته  .الال الال گل سنبل !درخت انگار تب داره .لپ سیبا همه سرخه .درخت سیب بیداره .الال الال شب تاره .از همدیگه دوره

 .شهر خواب امشبنترس از  .دمالال خوابن همه مر .الال الال گل گندم .عرق کرده تن بلبل .هوا گرمه که اینطوري .توي ایوون گل

 .یورشب زیباي شهر .بخواب آروم که میخنده .گل نیلوفر مادر .الال الال گل صد پر .کسی اونجا نمیشه گم

 سروده: مریم اسالمی  

 ــــــــــ 

 ...گل نرگسها پر پر میکرد

 ...نوازش وار آهسته و نرم لمسشان میکرد 

 ...و با صداي بلند سورهی زیباي یاسین را 

 ...با تالوت و صوتی زیباآیه آیه  

 .زمزمه وار میخواند 

 ...بغضِ جاري نشده به اشکش را 
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 ...در سیبِ گلویش فرو برد و 

 ...و مزار را بوسید و 

 !مگر نه گفتهاند رنگ زرد رنگ جدایی است 

 ...و حاال عجیب 

 ...همین گل نرگس آنها را از هم جدا نموده بود و 

 !ربوده بود؟ 

با پدرش  ش وقتی کهفت؟ کاگفت. مگر نه خودش را به دام صیاد انداخت و گول خورد و مست کرد و اعتیاد گرخاك بر سر خود می 

د؟ چرا؟ قلبش درد داشت ها دیر هستن "اي کاش  "چرا آن قدر  !بحثش شد به جاي خانهی فرنود به خانهی کامیار میرفت، کاش

ا در جیب قرار الباقی ر ذاشت وگآورد و یکی را بیرون آورد و زیر زبانش خیلی هم بد، ولی روکش قرص تري گلیسیرین را از جیب در 

فاتحهاي دیگر با کلمات زیباي  وحالش که بهتر شد بلند شد  .داد و کمی همان جا کنار مزار مادر نشست و بهشت زهرا را نظاره کرد

 :قرآن را براي مادر خواند و با جملهاي کوچک گفت

 .قلبت را میبوسم مادر - 

 .دور کرد .دور کرد ...و بعد هم خداحافظی کرد و هر چند دل رفتن نداشت، ولی رفت و از بهشت زهرا خودش را 

 .و دور شد و دور شد و دور شد .دور کرد 

 ــــــــــ  

 .زندگی بود، جریان داشت و همگی با عشق و خوشحالی با هم زندگی میکردند و براي هم جان میدادند

 :سپهري که گفتبه قول سهراب  

 ( .زندگی هست، ایمان هست، مهربانی هست، سیب هست )

 .ارنددچیز کم نداشتند. به دور از غم بودند و البته دشمن زیاد  آري همه چیز بود و این خانواده هیچ 
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 .دن خوردن او را ببینو زمیاند جن بکشلبه عنوان نمونه میتوان فرنود را گفت که قصد زمین زدن پسر خانه را دارد و میخواهد او را به  

 .ي خانوادهاي که االن دیگر نیستند االن در گذشتهایم گذشته

  √ 1393فلش بک  √ ⇩ 

 .راوي: داناي کل

ه بود و پدر داشت خوري چید یز غذامصبح شده بود و پدر و مادر از خواب بیدار شده بودند و مادر صبحانه را آماده کرده بود و روي  

هم ریخته دید،  او را به اتاق وادر هم رفت تا فرزندانش را از خواب بیدار کند خودش را به اتاق تینا رساند صبحانه میخورد و م

ا ظاهري عصبانی از وضع او صدایش باین صداي مادر حرصی بود که  .تینا؟ پاشو دانشگاهت دیر شد - :نزدیکش شد و او را صدا زد

 :و با خود گفت ین پرت شدوي زمازهاي کشید و همان که خواست بلند شود از تخت بر رمیزد تا او را از خواب بیدار کند. تینا خمی

 آخ آخ کمرم. آخر مادر من این چه طرز بیدار کردن است؟  - 

 .خوب است. خوب است. پاشو -

 .بیدار شدم. شما برو سپنتا را بیدار کن - 

 .به خدمت او هم میرسم. تو هم زودتر تا دانشگاهت دیر نشده - 

است او خورد به رود پاي ربمت در ستینا از روي زمین بلند شد و مادر هم غر غر کنان از اتاق او بیرون رفت. همین که تینا خواست  

 .کلیبسش که روي زمین افتاده بود. و بعد صداي شکستن آن بلند شد و تینا دوباره پخش زمین گشت

 .آخ مادر پایم خورد شد - 

د و از شایش بلند . از جن جایی که او سر سخت است هیچ چیزش نشد. فقط کمی درد داشت که رفع شدنگاهی به پایش کرد، از آ 

اتاقش  .دن شدشاتاق خارج شد. سمت د.س.ت.ش.و.ي.ي رفت و پس از شستن دست و صورتش به اتاقش رفت و مشغول آماده 

با سر و صدا  عویض لباساز ت ا سرسري تمیز کرد و پسولولهاي بود و این دخترك نباید کمی تمیزي و نظافت یاد میگرفت؟ اتاقش ر

لقمه براي  ندر حین گرفت ع شد.به آشپزخانه رفت و خانواده را در حال صبحانه خوردن دید. کنار سپنتا نشست و بلبل زبانیاش شرو

  .داداشی یکی یه دونه است. تاج سر این خونه است - :خودش رو به سپنتا گفت

 ؟باز چه میخواهی تینا -
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 :تینا چشمانش را مظلوم کرد و گفت 

 -سپنتا مرا به دانشگاه میرسانی؟  - 

 .باشد 

 .آخ جان. داداش یکی دانه است. کمی هم خل و دیوانه است - 

 :و گفت ب کشیدهمگی از این حرف او خندیدند و همین که تینا به خواستهاش رسید و خواست او را ببوسد سپنتا عق 

 .نخواستم - 

  .زنین سرمفداي نا - 

ار و تینا از خانه خارج شدند و سو پس از خوردن صبحانه سپنتا .پدر و مادر به حرکات آنها خندیدند و بعد مشغول صبحانه خوردن شدند

اولین آهنگ شاد  تصل کرد وشین مماشین شدند. سپنتا که ماشین را روشن کرد. تینا فلش را از کیفش خارج نموده و به یو اس پیِ ما

 :د و گفته او خندینتا باشین را پر کرد و شروع به حرکات نا موزن کرد که البته هیچ شباهتی هم به رقص نداشت. سپفضاي م

 االن این حرکات چیست از خود در میآوري؟  - 

 :تینا با شیطنت گفت

 !رقص دیگر - 

 .حرکاتت شبیه هر چیزي است به غیر از رقص - 

 نداري؟ تو به جز مسخره کردن من کار دیگري - 

  !چرا - 

 خب؟ -

 .قربان صدقه نیکویم شوم - 

 .زن ذلیل بدبخت - 
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  !اوه خواهر کوچولو. توهین نداشتیم - 

 :تینا با خنده و شیطنت ذاتیاش گفت

 .توهین نبود. تمجید بود - 

 :سپنتا گونه او را کشید و گفت 

 .وورجک - 

 .دراز - 

 .فسقلی - 

 .کوتوله - 

 !دراز بودمعه! همین حاال که  - 

 .نظرم برگشت - 

 .نونور - 

 .بی مزه - 

  .با مزه - 

 آخ دیدي چی شد؟  -

 چی؟  -

  .آخر به با مزه بودنم اعتراف کردي -

 .اي جان. صداي آهنگ و کم کن -

 .نه خوبه - 

 :و بعد دوباره شروع به رقص کرد که سپنتا گفت 
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  .مثل م.ي.م.و.ن شدي - 

 -بی تربیت. خوب است منم به تو بگویم زرافه؟  -

 .لطف میکنی عزیزم 

 .بدون تو مریضم - 

 .من فداي خواهرم - 

  :تینا با شیطنت گفت 

 .ایشاااهلل -

 :سپنتا خندهاي کرد و گفت 

  .جوجه - 

 :و گفت کاشت اهاي بر گونهی سپنت همان لحظه به دانشگاه رسید و تینا با برداشتن فلش از یو اس پیِ ماشین بوس

 .خداحافظ داداشی. در ضمن تا نیکو جانت هست به من نگو جوجه - 

 :سپنتا خنده بلندتري سر داد و گفت 

که خواهد  آخرین خندههایی است و غافل از اینکه سپنتا ندانست خندههاي امروز و فرداي خواهرکش .خداحافظ خواهر کوچولو - 

 .دید

 ✔ .دو ماه بعد ✔ 

 .رنگ چشمات خیلی عجیبه .قشنگه تو که چشمات خیلی

هر چه هم به نیکو اصرار میکرد که خوب  .سپنتا، وقتی به خود آمد که به مواد آلوده شده بود و با فرنود بحث و کنتانکت کرده بود 

ن این سپنتا هر موقع خیره به چشما .خواهد شد، به قول قدیم مرغ نیکو یک پا داشت و از تصمیمی که گرفته بود منصرف نمیشد

دختر میشد خود را میباخت و غرق چشمان زیباي او میشد و حرف زدن از یادش میرفت. چشمان او رنگین کمانی بی نظیر بود همین 
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سپنتا نیکو را به  .تو که این همه نگاهت واسه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه .بود که باعث شد سپنتا او را با همه متفاوت ببیند

 نیکو کمی از بستنیاش را خورد و بعد فکر شیطانیاي را در سر پروراند.  .راي او بستنی کاراملی خریده بودپارك برده بود و ب

  .سپنتا را با ناز صدا زد

 سپنتا؟ -

 :سپنتا به او خیره شد و گفت 

 جان دلم؟  - 

  :ناگهان نیکو تمام صورت او را بستنی مالید و با خنده گفت

 !نتاقیافهات خیلی باحال شده سپ -

 .مرا اذیت میکنی؟ بمان سر جایت - 

 :فتو همان باعث شد نیکو فرار کند. وقتی سپنتا به او رسید دو دستان او را پشت کمرش قفل کرد و گ 

 .وورجک - 

 :نیکو با زیرکی خنده ریزي کرد و سمت او برگشت. خود را مظلوم کرد و گفت 

 .ببخشید آقایی - 

 ...نه راه ندارد - 

 .است ادامه جمله را بگوید به چشمان مظلوم او خیره شد و دهانش قفل شدهمین که خو 

 .میدونستی که چشات قدر یه نقاشیه که 

 !میدونستی یا نه! میدونستی یا نه !تو بچگی میشه کشید 

 :وقتی به خود آمد که نیکو با دستمال صورت او را تمیز کرده بود، رو به او گفت 

 دیوانهام میکنی؟میدانستی داري با چشمانت  - 
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 :نیکو ناز آمد و با ناز گفت 

 نه. چطور؟  - 

 :او را کشید سمت نیمکت و او را نشاند و خود نیز کنار او نشست و گفت

 میخواهی بگویم تاوان ناز آمدنت چیست؟  - 

 چی؟  - 

 بالفاصله ل.ب هایش روي گونه ي او قرار گرفت و تشنه بوسید. 

 :د که پسر جوانی داشت از آن جا رد میشد رو به سپنتا گفتنیکو شوکه خواست او را جدا کن

 .گرفتهاي آقاي محترم. اینجا تهران به مقصد ایران است. مثل اینکه ایران را با الس وگاس اشتباه - 

 :سپنتا از او جدا شد که نیکو شرمگین محکم بر شانه او کوبید و گفت 

 .آبرویم را بردي. من قهر - 

 .گلم. االنم پاشو برویم ناهار تاوان بستنی بود - 

 .آخ جون - 

  .جوجه سپنتایی. دیگه به من آن طور نگاه نکن - 

 چطور؟ -

 رنگین کمون و میشه دید؟ میدونستی یا نه! !میدونستی که تو چشماي تو .آنطور - 

  ⇨ 1397زمان حال  ⇦ " دو بار " 

 راوي: سپنتا

خ دارم افسوس گذشته را میخورم. گذشتهاي که همیشه پایدار بود و دیگر دوام چه گذشتهاي شیرین داشتم و حال در این دوران تل

آه، نیکوي من، نبودي ببینی  .دلمو خیلی سوزوندي .میدونستی که نبودي .چه خاطراتی زیبا که لبخند به لبانم را مهمان میکند .نیاورد
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و به آتش و رسوایی کشاندي. با آن حال فقط تو در دلم چهها بر من گذشت، نبودت مرا سنگدل و بی احساس کرد. دلم را سوزاندي 

 .جا داري. میخواهم بدانی که جز تو به هیچ کس در دلم اجازه ورود نخواهم داد

 چرا چشمانت را از من ربودي و دریغ کردي. .منو تا گریه رسوندي .چشات و ازم گرفتی 

 .یداوج میرس ها بهبا آنها زبانم قفل میشد. و با آن آن چشمها دنیاي من بودند و هستند و خواهند بود. چشمانی که 

 نیکو، نیکو کاش بدانی که مرا تا مرز گریه کردن رساندي و تنهایم گذاشتی 

  :به من میگویند .

هم که هنوز  هنوز .م گریه کننداما من میگویم چرا! کافی است یک جاي بلند و خلوت باشد تا مردها ه .مردها که گریه نمیکنند -

هامی؟ تو میدانستی  تو تموم لحظه !میدونستی که چشامی؟ همهی آرزوهامی؟ میدونستی که همیشه .دلم تنگ چشمانت است است

ي تنها آرزو در این دنیا میدانستی که میدانستی از تمام دنیا فقط تو را میخواهم. .دلبر جانانم، تو میدانستی که روي چشمانم جا داري

یدم به حرمت تمام تک بخش !یک وداع تلخ و یک خاطره پر از درد .دي و بی رحمانه وداع کرديمن هستی و با آن حال ترکم کر

چه قدر  ردي، و کهکذیتم اتک لحظههایی که کنارم بودي و برایم خندیدي، چشمانت را بوسیدم، اجازه دادي اشکهایت پاك کنم. 

 .ي دو جهانم کرديباهی رسواتم تا ن به تباهی رسانده شد و تو هاذیتهاي تو اي عزیزتر از جانم خیلی شیرین بودند. که با نادانی م

ي با تو بودن، از و، من براخ نیکمیدونستی همهی آرزوهام و، واسه چشم قشنگ تو پروندم رفتش؟ میدونستی یا نه. میدونستی یا نه؟ آ

رصت فردي. کاش ازي کبو با غرورم همهی آرزوهایم دست کشیدم و تنها تو را آرزو کردم. تو میدانستی که تمام آرزوي منی 

 .آه قلبم که بازيِ جدیدي را شروع کردهاي ...کاش .دوبارهاي به هر دوي مان میدادي

 !تمام نمیشوي؟ 

 ...براي با تو بودن !آري، من ...من 

 .پیمودهام ...کهکشانِ راهِ شیري را هم 

 .شکیبا پشتیبان 

 ــــــــــ  

از خصوصیات ظاهریام  .سال دارم 28خانوادهی با اصل و نسب بزرگ رادین، فوق لیسانس معماري دارم و من سپنتا رادین هستم. از 

میتوان گفت سفید پوست هستم و لب و دهانم مناسب، چشمانم قهوهاي است و همیشه موهایم را به حالت کج رو به باال ژل میزنم. 
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پنتا، امروز به جایی از فقارت رسیدهام که جز خدا دیگر هیچکس به فریاد من س .اندام خوبی دارم. تعریف از خود نباشد. شیک پوشم

  .من نمیرسد. که جز خدا هیچکدام از بندههایش نمیتواند درد مرا حس کند

 آخ خدا، میبینی دردهایم را؟ .حتی فابترین دوست و برادرم کامیار

قتی به سر گذشتم فکر و .یب و غریب تو شوکه ماندهامبا آن حال مهر سکوت بر لبانت زدهاي؟ آخ خدا، من هنوز در حکم عج 

 شهر ال در باالدل بامیکنم، میبینم که دوران خوشیهاي من چه زود گذشت، من همان سپنتایی هستم که یک روز با ماشین م

و حاال وقتی به آن  وبی را داشتمچه روزهاي شاد و خ !تجریش و برج بزرگ میالد میگشتم و مُرَفه و شاد بودم. و حاال، آه خداي من

 خانواده و وود، که تنها زندگی افسوس از نیرنگ مرد حیله گر و چون روباهی به نام فرن !دوران فکر میکنم. افسوس میخورم. افسوس

ر از تدي را دو برابز بده سرم آوریی کعشقم را، بلکه تمام وجود مرا به سخره کشید و نابودم کرد. آه فرنود؟! روزي میآید که تاوان بال

دهام که با یک اشتباه کوچک و حاال به جایی از فقیري رسی ...من .خدایا خودت شاهد دل بی پناه من باش !من بد خواهی داد. بد

 :دیگر مادري ندارم که وقتی خوابم بگوید .همه را با خودم به تباهی رساندم

دیگر  !یده استردانهات به چه جایی رسداست. نیستی ببینی  آه مادر، دلم براي نصیحتها و خندههایت تنگ .سپنتا؟ پسرم بیدار شو - 

 :پدري ندارم که بگوید

درسش تمام نشود  ه تا نیکوکث کرده بودم آخر پسر تو چرا آدم نمیشوي؟ چرا ازدواج نمیکنی؟ و من هم بارها با او در این مورد بح - 

  .تصمیمی ندارم

 .ز و گوشم اکو میشودواي که قلبم چه محکم میتپد و هنوز حرف او در مغ

 :خواهرك کوچک نازم! تیناي من، کاش بودي و باز هم از موهایم میکشیدي و میگفتی 

 .سپنتا حق نداري موهایت را کوتاه کنی. همهاش سهم من است - 

 .اي کاش بودي و میخندیدي و من فقط چال گونههایت را میدیدم 

  .دقیقه 15:8صبح بود و ساعت  فلش بک (.در گذشته سال ) هزار و سیصد و نود و سه 

بامداد  00:3خواب مانده بودم و یادم نبود که باید به شرکت بروم و به پدرم کمک کنم. دیشب به خاطر گزافه گوییهاي کامیار تا 

م االن پدرم حتما زنگ خواهد زد و سیل نصیحتهایش آغاز خداهد شد. اوه، که دیگر از این همه نصیحت خسته شدها .بیدار بودم
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درست حدس زده بودم. چون همان لحظه تلفن همراه من زنگ خورد. با بی میلی و بدنی کرخت از روي تخت بلند شدم و  .خسته

  .سمت میز تحریرم رفته و تلفنم را جواب دادم

 بله بابا؟ -

 سپنتا؟ هنوز خوابیدي؟ - 

  .ببخشید بابا. متاسفم - 

 .پاشو ببینم تنبل -

 نیستم. خستهامپدر جان. من تنبل  - 

 .آخر از دستت سر به فلک میگذارم. زود بیا کلی کار داریم -  

 آخر بابا؟ - 

  .بابا و زهر. سریع خودت را برسان - 

 .باشد. میآیم -

از کنم در باز م در را بخواست و بعد فوري قطع کردم که دوباره نصیحت نکند. تلفن را روي میز گذاشتم و سمت در رفتم. همان که 

 .و محکم به بینیام اصابت کردشد 

  :کمی با دست بینیام را ماساژ دادم که مادرم نگران پرسید .آخ - 

 سپنتا پسرم؟ خوبی مادر؟ -

 :مادرم لبخندي زد و گفت .خوبم. یعنی من عاشق نگرانیهایت هستم - 

  .من هم عاشق پسرم هستم - 

 .گمشو. پدرت معبود من است -حتی بیشتر از پدر؟  -

 :مادرم لبخند مرموزي زد و بعد هم گفت .مادر قانع شدم آه، - 
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 .خدا رو شکر. بیا صبحانه پسرم - 

  .چشم شما برو من هم میآیم - 

دت به پیشانیام شمحکم به  ن بارپس از آن که مادر رفت به سمت سرویس بهداشتی رفتم و تا خواستم در را باز کنم. در باز شد و ای

 .بر خورد

 .ی که پسرت را کشتندآخ مادر. کجای - 

 .لوس. بی مزه - 

 .این صداي تینا بود که مرا به خود آورد با اخم ساختگی گفتم 

  .آخ تینا از دست تو - 

 .ببخشید داداش -

 .اشکال ندارد. برو - 

 چیزي نشد؟ - 

 :تینا سرخوش خندید و با خنده گفت !نه خوبم. فقط نمیدانم چرا از دیوارها کتک میخورم؟ - 

 .آخر زیادي دوستت دارند - 

 .برو دختر نمکدان - 

وردم و خایم نکرده بویم که لیز این را که گفت، رفت. وقتی داخل شدم هنوز کفپوش را پ .باشد. فقط مواظب باش لیز نخوري - 

ش اساسی هم ک دواید یبوصاف امحکم بر سرامیکها ولو شدم. آخ، نه خدایا، لطف بیشتر از این سراغ نداشتی؟ کمرم! حاال با این 

 به امید خانواده است که عاشق نگرانیهاي خانوادهام هستم. اصال .بگیرم. در و دیوار کم بود از زمین هم کتک نوش جان کردم

گه ندست فرمان ماشین را  داشتم سمت شرکت میرفتم که تلفنم زنگ خورد، با یک .چهل دقیقه بعد 30برگ و باران  .زندگی میکنم

 .ب دادمدیگر تلفن را از کابین ماشین برداشته و با دیدن شماره عشقم لبخندي زدم و جواداشتم و با دست 

 جانم دلبرکم؟ - 
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 .سالم - 

 سالم عزیز دل من. خوبی عمر سپنتا؟ - 

 خوبم. کجایی؟ - 

 .به شرکت میروم - 

 .اوهوم - 

 عزیزم؟ - 

 بله؟ - 

 ظهر میآیی ناهار همان کافهی همیشگی؟ - 

با همه  .قد کنیما تمام کرد عنامزدم است. نیکو! یک سال است که با هم نامزد هستیم و قرار شد وقتی لیسانسش راو  .البته - 

اصال  ایش دوستش دارم.با همه اخم و تَخمهاي بچگانهاش دوستش دارم. با همه بی محلیه .اخالقهاي کودکانهاش دوستش دارم

الم را به جان عام غمهاي ضرم تماست. زیبایی و مهربانیِ خاص خودش را دارد. حاهمینها مرا جذبم کرده است. او دنیایی از جاذبه 

  .تنگ استشده و دل اي اوبخرم فقط لبخندهایش را ببینم. خندههایش این روزها نایاب شدهاند. و عجیب دل من بی قرار خندهه

 میدونستی که جوونیم و واسه چشم عجیب تو سوزندم رفتش؟ 

 ونستی یا نه؟ میدونستی یا نه. مید

 ( زمان حال. سال ) هزار و سیصد و نود و هفت

ل چهار سا .و دم نزد و پر کشیدههاي اچهار سال است که جوانیام را با فکر به او گذراندم و خود را سوزاندم، چهار سال دلم براي خند 

 !سال چهار .شد و دم نزد گسست و پاره چهار سال دلم براي صورت ماه و زیبایش از هم .دلم براي چشمهاي او تنگ شد و دم نزد

 مام وجودم دوست دارمتبا  ...من این گناه را .بگذار بگویند .گناه است ...که فکر به عشق ممنوعه .اگر همهی دنیا بگویند

 شکیبا پشتیبان  

 ــــــــــ  
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س میدهم؟ کدام پنجوري را لب ررم تاوان قآه، خداي من به کدامین گناه آواره گشتهام و روز خوش ندارم؟ به کدام جرم نکردهاي دا

 .لدار منیدکه  ...تو دم بهدلی را شکستم که قصد تالفی کردهاي؟ من که خود دلشکستهام. دل شکستهتر از من سراغ داري؟ دل دا

 .دل دادم به تو چشم آهوي من، که دنیاي منی

 شکیبا پشتیبان 

 ــــــــــ 

دم قاز بس  .ارا، بگذار ببینمشان. بگذمیدانم دیر است، میدانم زنده نمیشوند، میدانم. ام .دارممن حاال هواي دیدارشان را  !آه خدایا 

 و سنگی را به دریا هها نشستمي ماسزدهام خستهام، اصال از همه دنیا خستهام، حتی از خود نیز خسته شدهام. بی اختیار کنار دریا رو

همه  ها به بیراهه رفتم بلکهمثل زندگی من، فقط با یک اشتباه کوچک، نه تن .پرت کردم که موج شد آب غلتید و دوباره روان شد

ر بمه چیز را هدر پست شدم که قچه شد به اینجا رسیدم؟ تازه داشت گذشته شومم یادم میآمد، من کِی این  .عزیزانم از دست رفتند

م روي ماسهها تازه میخواست .بخشبم، میدانم اما، تو باد فنا دادم؟ خدایا مرا ببخش به خاطر همهی کوته فکریهایم. من نادانی کرد

یار )دوست صداي کام دم کهزیر خورشیدي که داشت غروب میکرد و آسمان را با رنگهاي مختلف بینهایت زیبا کرده بود، میخوابی

  .صمیمیام( پرده از افکارم گشود

 :خستهام کرد و گفتنزدیکم شد و کنارم نشست نگاهی به چشمان  !باز داري غصه میخوري که -

 سپنتا؟ - 

 -بله؟  - 

 خوب نیستی؟ 

  .نپرس کامیار، فقط نپرس - 

 .ردجود نداوتا کِی؟ بفهم دیگر تمام شده، تویی و یک خدا و خاك. دیگر نه مادري، نه پدري، و نه تینایی  -

 .با خیالشان خوشم. بفهم - 

 .نه. نمیفهمم. بلند شو باید برویم دکتر - 
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 .من نمیآیم - 

 .چرا میآیی - 

 .رهایم کن -

 .حتی یک در صد - 

 .روي اعصابم یورتمه نرو - 

 -تو کِی اعصاب داشتی که حاال داشته باشی؟  - 

 -کامیار؟  

 -جانم؟  

 گر دریا رارد تا جایی که دینه تنها نرفت بلکه مرا بلند کرد و دنبال خودش کشاند و حرکت ک .لطفاً از جلوي چشمانم محو شو 

 ه کامیار هم ایستادکایستادم  مده وآنمیدیدم. همان آبهاي زاللی که مثل چشمان تینا به من آرامش میدادند را دیگر نمیدیدم. به خود 

 :و گفت

 -چرا ایستادي؟  - 

 .بگذار رها باشم 

 ...نه. حرکت کن تا - 

 :حرفش را قطع کردم و گفتم 

 .ن مریضم بگذار به حال خودم بمیرمتا چی؟ تا مرا بزنی؟ محض رضاي خدا بس کن. م - 

میفهمیدم،  ، حالش راد دیگرسیلی محکمی بود که از جانب او بر صورت راستم فرود آمد، دلگیر نشدم، ناراحت نشدم، نگرانم بو 

من دوام بودم.  یگر بریدهمن د دوست بود دیگر، حتی از برادر هم به من نزدیکتر. و خوب هم رفاقت را برایم تمام کرده بود. ولی

 .میشد باز هم غرق افکار پوچ و بیهوده شدم. صداي نیکو بارها در ذهنم اکو .نمیآوردم و مرگ حق من بود

 .سپنتا؟ تو معتادي. من نمیتونم با یه معتاد زندگی کنم - 
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 .و باز اکو شد 

 .دیگر دور و اطراف من نیا - 

 .و انشعاب صداي التماسهایم در گوشم زنگ میزد. با بغض، با فروخوردگی 

 خداي من!  .نیکو؟ به من فرصت بده. من پاك میشوم. تنهایم نگذار - 

 .چه صحنههاي دردناکی را گذارندم. قلبم از بی رحمی او آتش گرفت

 .نمیخواهمت. از جلوي چشمانم دور شو - 

 .قلبم آتش گرفت 

 .محکمتر اکو شدصداي فریاد او گوش مرا به زنگ انداخت و  .من با تو بدبخت میشوم سپنتا - 

 .برو و دیگر بر نگرد - 

ار دست از فکر ریاد کامیفظه با این بار دیگر قلبم سوخت و از دور او را به نظاره نشستم. خشم درونم فعال شده بود که همان لح 

را آزرده خاطر  دلمنگ او وش آهخکردن برداشتم و سمت دریا دویدم و کنار ساحل نشستم و او هم دنبالم آمد. بار دیگر صداي ناز و 

 .کرد

 .من دوستت دارم. ولی میخواهم همین امروز این نامزدي بهم بخورد - 

 :ات شده بودم و او گفته بودممن  .هیچ گاه یادم نمیرود که حلقه نامزدي را از انگشت ظریفش خارج کرد و در کف دستم قرار داد 

من هر لحظه و ثانیهها را با او بودم و گذر کرده بودم و او چه  .میرفتخداحافظ من بی قراري میکردم و تاب نداشتم و او داشت  - 

بارها به او گفته بودم دوستت دارم و او با بی  .او میدانست من بدون او میمیرم و رفته بود .راحت زیر همهی قول و قرارهایمان زد

ه من او را میخواهم کنارم نیست؟ احساس میکنم من هر لحظه که او خواست بودم، پس چرا حاال ک .رحمی تمام نادیده گرفته بود

او هر لحظه از من دورتر شده بود و من فقط نظاره گر  .کنارم نشسته است. ولی بعد که به کنارم خیره میشوم میبینم تنها وهم است

بان چهار زانو نشستم و با رفتن عشقم به زانو در آمدم. یادم است که درست وسط خیا .این همه بدبختیاي بودم که خود مسببش بودم

چه با بغض گفته بودم، دلم به حال خودم و فالکتم  .نیکو؟ یه فرصت خواهش میکنم - .صدایش زدم. ولی او رفت و جوابم نداد

خدا را واسطه قرار داده بودم، حتی خدا هم او را به من  .سوخت، همه به من با ترحم نگاه میکردند و من از ترحم به شدت متنفر بودم
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بر زمین مشت زدم، دستانم خونین شد و  .خدایا دلت برایم نسوخت؟ جاي حق نشستهاي. اشکال ندارد. من هم عالمی دارم .نگرداندبر

رفت و دورتر شد و دورتر، رفت که نیامد و نیامد و نیامد. و من از نبود او در  .حنجره پاره کردم از بس که از غم دوريِ عشق فریاد زدم

برگ و  .باز یاد گذشته دل آزرده و پریشان حالم کرد .نبود او سنگسارم. من عزادارم. عزادار خانواده و دل سیاه خودمعذابم. و من از 

 .آن روزها برایم پر از خاطرهاند. پر از شادي و خوشحالی .هیچ گاه آن روزها را یادم نمیرود. روز پر خاطره براي من 37باران 

  ) 1393گذشته ) سال  

 .ه عالوه بر دانشجو بودنم، همزمان در شرکت پدرم هم به عنوان معاون کار میکردمروزي بود ک

 گذاري؟ ي زنگ نمییل را چرا روسپنتا، سپنتا دِ بلند شو دیگر االن باز دیرت میشود میگویی صدایم نکردي. آخر آن موبا - 

 :گفتم د شدم و رو به مادرماین صداي مادرم بود که صدایم میکرد. واي خدا باز هم دیر شد. از جایم بلن

 .براي این که دوست دارم هر روز صبح صداي شما را بشنوم - 

 .مادر باز فریاد کشید 

 سپنتا؟ - 

  .واي مامان جان به خدا بیدار شدم آن قدر صدایم کردي از اسمم بیزار شدم- 

 .نمیکردمهمیشه پر رو هستی. حق تو بود بیدارت  - :مادر هم چشم غرهاي به من رفت و گفت

یگر هیچ نگفت. فوري دست و انگار این جمله آب روي آتش بود چون مادرم د .باشد مامان جان غلط کردم دستت درد نکند - 

وهایم ژل کمی به م وشیدم صورتم را شستم. به طرف کمد لباسهایم رفتم با یک تصمیم ناگهانی کت و شلوار سرمهاي رنگم را پو

س دارم خدا کند ترافیک کال 9است و من ساعت  15:8ه ساعت نگاه کردم. اي واي بر من. ساعت ب .زدم و بعد هم کمی عطر سرد

خرین صدایی که آاط رفتم. مت حیسنباشد. فوري از اتاق خارج شدم و زود از پدر و مادرم خداحافظی کردم و سوییچ را برداشتم و به 

 :شنیدم صداي مادرم بود که گفت

 ؟صبحانه نخورده کجا میروي - 

آهنگ را روشن کردم. صداي بلند  .بقیه غرغر کردنهایش را من دیگر نشنیدم، سوار ماشینم شدم و به سمت دانشگاه حرکت کردم 

دارم دیونه  .میخوام صداش بره از تهران تا لندن دن دن .کی بلده برقصه بگو من من من .آهنگ سکوت ماشین را در هم ریخته بود
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 .خدا را شکر دانشگاه خلوت بود و من سر موقع میرسیدم .گه ناز کنی. بگو من میخرم چند چن چن چنا .میشم دیگه من با تو نم نم

سر جایم نشستم و به کامیار و شهاب سالم کردم اما انگار  .بعد از پارك ماشین با گامهاي تند سمت دانشگاه رفتم و وارد کالس شدم

 :زمان بر سرشان کوبیدم که با هم برگشتند و گفتندنشنیده بودند. داشتند یواش حرف میزدند. با دستم هم

  :مگر مرض داري؟ کامیار گفت - 

 .واي سپنتا تو عادت داري گند بزنی به بحثهاي خاص-

 :شهاب چشم غرهاي نثار کامیار کرد و گفت 

 .حاال خیلی هم خاص نیست. ولی تو مرض را داري صد در صد - 

 :با لبخندي پهن نگاهشان کردم و گفتم 

ین حرفم چشم غرهاي رفتند که با ا .چاکر برادران خودم که در این مدت که با هم دوست شدیم یک بار مثل آدم حرف نزدید - 

  :باعث شد خندهام را محو کنم. بعد ادامه دادم

 حاال بحث چی بود؟ نکنه مهسان شوهر کرده سر شهاب بی کاله مانده؟ -

  :شهاب با اخم گفت 

 .میگیرد! در مورد چیز دیگري است نه کی او را تحویل -

 :خب چی هست؟ شهاب بادي به غبغب داد و گفت - 

 .حاال - 

 .خب نگو. من میفهمم - 

استاد کیانفر به پایان رسید و همه کم کم کالس را ترك کردند. من هم با شهاب  "خسته نباشید  "دو ساعت بعد کالس با  

ه خارج شدم. اول کامیار را به خانهاش رساندم. و بعد هم به خانه رفتم و وارد اتاقم شدم خداحافظی کردم و به همراه کامیار از دانشگا

و لباسم را تغییر دادم. پدر که شرکت بود و مادر و تینا هم که به خرید رفته بودند. من هم که گرسنه بودم، براي خودم ساندویچ مرغ 

ولو شدم و تا شش غروب خوابیدم که از صداي سر و صدا معلوم بود تینا و  درست کردم و خوردم و بعد هم به اتاقم رفته و روي تختم

از پله ها رفتم پایین، مامان درحال شام درست کردن بود، بابا تلویزیون میدید با صداي بلند سالم گفتم و بعد  .مادر از خرید برگشتهاند
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 .اي مجازي پی ام میدادم تا موقع شام که مادر صدایمان کردکنار پدر نشستم و تلویزیون دیدم گاهی هم به شهاب و کامیار درون فض

گوشیام را گذاشتم روي میز و بعد هم  .بعد از شام باز هم به تخت خواب نرم و راحتم رفتم کمی با گوشیام کار کردم تا خوابم گرفت

در حال ناهار خوردن بودیم که دختري به  ساعت دو عصر بود و من با کامیار ناهار را به رستوران رفتم. .روز بعد .چشمهایم را بستم

 :درست رو به روي من نشسته بود و پشت به کامیار، کامیار وقتی متوجه نگاه خیرهام شد به عقب خیره شد و گفت .چشمم خورد

  .دختر خوشگلی است - 

 کامیار؟ -

 بله؟ - 

 .من احساس میکنم نسبت به او کشش دارم - 

 .ولمان کن سپنتا با آن کشش - 

 .یه ذره احساساتی باش - 

  .باشد. فقط به خاطر تو - 

 :و بعد هم با تسمخر گفتم

 .ممنون. که این همه نسبت به من فقیر لطف داري - 

 از سر تو هم زیادي است.  - 

  .بعد هم خودت را مسخره کن

ر واقعا نبود. با ردم. انگاکگاه ناطراف  بعد از اینکه غذا سفارش دادیم و خوردیم، نگاهم به جاي خالی دخترك افتاد، نبود، گیج به

  .صداي کامیار به خود آمدم

 آن دختر کنار صندوق پرداخت ایستاده -

م کرده گپولش را  ویا کیفگفوري بلند شدم و به همراه کامیار به سمت صندوق رفتم. دخترك داشت با صندوق دار بحث میکرد،  .

 .اخمی کردم و رو به صندوق دار گفتم بود، کامیار میخواست پول او را حساب کند. که
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 .آقا حساب ما و حساب خانوم رو بگید - 

تم نیازي هر چه گف ورداند و فیش را به دستش سپردم، پس از پرداخت مبلغ دخترك کلی تشکر کرد و گفت پولم را به من بر میگ 

را به او دادم.  م شمارهامنبود یز با این که راضینیست او پافشاري کرد و در آخر کارت دانشجوییاش را پیش من گرو گذاشت و من ن

بم لرزش میزدم قل و حرفروي کارتش را دیدم، دانشجو نیکو معصومی. واقعا هم از چشمانش معصومیت بیداد میکرد. وقتی با ا

 .نامحسوسی میگرفت و محکم میتپید. به رفتنش خیره شدم تا اینکه کامال از دید من محو شد

 ) 1397زمان حال ) سال  

ردم و قم به او اعتراف کقتی از عشعدها ووقتی هنوز هم به او فکر میکنم قلبم بی اختیار میلرزد. من همان روز دلم را به نیکو باختم. ب 

چندي است که این شعر عجیب  .آه خداي من. چه روزهایی بودند .او جواب مثبت داد قلبم سرشار از لذت شد. و دیدارمان بیشتر شد

 .لفنم پخش کردمکامیار سکوت کرده بود و هیچ چیز نمیگفت. من هم آهنگی را از ت .روز من عجین شده استبا حال و 

 .سالم اي غروب غریبانهی عشق

 .سالم اي طلوع سحر گاه رفتن 

  .سالم اي غم لحظههاي جدایی 

 خداحافظ اي شعر شبهاي روشن

 .هم نشین همیشه خداحافظ اي .حافظ اي عطر شبهاي عاشقانهخدا .خداحافظ اي آبی روشن عشق .خداحافظ اي قصهی عاشقانه

 .تو تنها نمیمانی اي مانده بی من .خداحافظ اي داغ بر دل نشسته

 .تو را میسپارم به دامان دریا .تو را میسپارم به میناي مهتاب .تو را میسپارم به دلهاي خسته 

دل میسپارم تو را تا نمیرَد اگر  به .به شب میسپارم تو را تا نسوزَد .فرداتو را میسپارم به رویاي  اگر شب نشینم، اگر شب شکسته 

 .خداحافظ اي برگ و باران دل من .اگر روزگار این صدا را نگیرَد .چشمهی واژه از غم نخُشکَد

دانم گناه است فکر وي من، میآه، نیک .خداحافظ اي نو بهار همیشه .اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم .خداحافظ اي سایه سار همیشه 

ان متعلق روح عشقت وجسم  کردن به تو. میدانم. ولی عشق که گناه نمیشناسد. مگر نه خدا؟ ضربه سختی است لحظهاي که بفهمید

 .ده استشسخت است بفهمی جسم او که زمانی تو مال خود میدانستی، حاال مال دیگري  .به مردي دیگر شده است
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ببینی دستان اویی  سخت است .ا را در حال معاشقه ببینی و نتوانی کاري کنی. خیلی سختسخت است که آنه .سخت است. سخت 

 .هی عذاب من استلمس ل.ب هایش توسط دیگري، حتی فکرش هم مای .که همیشه در دستان تو بود حاال در دست دیگري است

 هنوز عکس خاطرههایش در ذهنم ثبت شده است

 .هم به پارك رفته بودیم و گشت و گذار میکردیمهنوز یادم است که با  ...خندههایش .

 .نیکو؟ بخند دیگر. اگر نخندي دنیا روي سرم آوار میشود - 

  .تو اول برایم آن زرشک ترش را بخر بعد - 

  .براي تو خوب نیست -

 .من هم نمیخندم -

 .بخند - 

  .نمیخواهم - 

 میخواهی دریغم کنی؟ -

 .بله - 

  .ترشیجات براي تو خوب نیستآخر چرا درکم نمیکنی؟  - 

 .ولی من هوس کردهام -

 خیلی خب، اگر بخرم میخندي؟ - 

و  !شدم. عاشق بودم عاشقچه راحت من در مقابل عشق تسلیم می .هنوز هم که هنوز است صداي خندههایش در ذهنم است .بله - 

یکنی ست پیدا نمانی دیگر به او ددوري از عشقی که میدآه، ملکا درد دارم، درد قلب جاي خود. درد  .هیچ چیز شیرینتر از عشق نیست

 و دست تو از دنیا کوتاه میشود.

د ش را بچشیطعم شیرین میدانی مثل چیست؟ مثل سیب سرخی که میخواهی آن را از درخت بلند باال جدا کنی و !هم جاي دیگر 

 .ه میکنیدولی دستتان از آن شاخه کوتاه است و حسرت زده به آن سیب سرخ خوشمزه نگا
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ن براي او مر میماند رد. اگکمن مفتون شده بودم و میخواستمش. درست است من مقصر بودم. ولی او بود که نامردي کرد و رهایم  

واد رو ، اگر به مر بکشم، حقم استباز قلبم بازي در آورده بود، چهار سال بس نبود، باید بیشتر زج .خوب میشدم. حتی خوبتر از قبل

یان منجالب دست و ی من در م. وقتر دوستم ناباب نبود، اگر پاك بودم، االن همه چیز خوب بود و من خانودهام را داشتمنمیبردم، اگ

ی ید تا سالم شدم. ولن سختی کشمپاي  پا میزدم این کامیار بود که کنارم ماند و مرا به بیمارستان برد و مجبورم کرد ترك کنم، پا به

 .من آسیب دیدهاند ود، رگهايبواهد ترها نا امید هستند، حتی با پیوند قلب هم این مشکل تا ابد با من خقلبم دیگر سالم نمانده، دک

آه،  .ا در میآوردمرا از پ داشت لعنت به روزگاري که آدمهاي نابابش بیشتر از آدمهاي خوب هستند. مشتی بر قلبم زدم. درد داشت و

 .ن را فراموش کنم. صدایش در ذهنم اکو شدنیکو! هیچ گاه نمیتوانم خاطرههاي با تو بود

 سپنتا؟ - 

 دباز هم ذهنم به گذشته پر کشی .آخ به فداي صداي نازت نیکوي من 

  // 1393فلش بک  // .

یم که نیکو با حرف میزد وودیم بفصل پاییز بود و هر دو زیر درختی که شاخههاي زرد و قرمز خشکیده بر زمین افتاده بودند نشسته 

. و برایش زمزمه عاشقانه او را سخت در آغوش گرفته بودم و میفشردم .آوردن گذشته تلخش با نا مادریاش گریهاش آمدبه یاد 

 .میسراییدم

 .خانومم. گریه نکن - 

 ...آخه - 

 .مگر نگفته بودم این چشمها مال من هستند؟ پس دوست ندارم اشکی دیگر ببینم - 

  .و بوسهاي دلنواز مهمان دو چشمان زیبایش کرده بودم و بعد هم با خشم اشکهایش را پاك کردم 

  // 1397آینده  //

نوز کنارم حساس کردم کامیار هاهوا تاریک شده بود، با گذاشتن مالفهاي به دور شانهام  .چه روزهاي خوبی داشتم و قدرش ندانستم

م نشسته است. به عمق چشمانش کامیار کنار !افکار پوچاست. کامیار کِی رفت و کِی با مالفه آمد که من متوجه نشدم؟ آه باز هم 

  .خیره شدم و لب زدم

 اجازه بده همین جا زیر آسمان خدا بخوابم -
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 :با ناراحتی صدایم کرد .

 سپنتا؟  - 

  .ولی من ادامه دادم

 .خستهام خسته، من امیدي ندارم به این زندگی -

  .سپنتا اینطور نگو - 

 .طنین انداز شدناگهان صداي تینا در گوشم 

 .سپنتا اینطور نگو - 

 .چرا؟ من میخواهم موهایم را کوتاه کنم - 

 :و بعد خیلی با اخم و تخم گفته بود 

 بی خود.  - 

 .من موهایت را دوست دارم و تو هم حق کوتاه کردن نداري

 .اصال این موها متعلق به من است، منم از بلندیشان کالفهام - 

 سپنتا دست زدي نزدي. - 

  .من حاال گفتم 

 .امان از دست تو. باشد -

 :با صداي کامیار به خود آمده و گفتم 

 ل مو میزدم و حاالژي سه بار ببین من روز کامیار لباسهایم را ببین. من روزي لباسهاي مارکدار میپوشیدم و حاال کهنه، موهایم را - 

  .م، حاال ندارمشانموهایم خشکیده. من روزي مادر داشتم، پدر داشتم، خواهر داشت

 .خواهش میکنم آرام باش -
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  .من روزي عشق داشتم، من عاشق بودم کامیار، ولی او بود که رهایم کرد - 

 .قلبت درد میگیرد هیچی نگو -

  :مشتی بر قلب درد گرفتهام زدم و گفتم 

 سعی نکن مرا نگه داري من محکوم به مرگم -

 .نداشت، فقط نداشتن خانواده درد داشتباز هم سیلی، دیگر سیلیهاي او هم درد  .

 میخواهی برویم سر خاك خانوادهات تا آرام شوي؟  - 

 :باز ذهنم به گذشته پر کشید وقتی که با فرنود دوست شده بودم و بارها و بارها در گوشم میگفت

  .یه بار بکشی مجنونش میشوي - 

 .فرنود دست از سر من بردار -

 .فقط کمی - 

 .اهلش نیستمولم کن. من  - 

  .کم کم اهلش میشوي - 

 .هرگز -

و من بارها فرار میکردم، نمیدانم چه شد که من هم مثل او شدم. یادم است که از نصیحتهاي پدرم خسته بودم و اعصابم خط خطی  

آن هم چه آرام شدنی! تقصیر  .رهانه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، بلکه بارها و با .بود و من آن روز به پیشنهاد فرنود با مواد آرام شدم

من دیگر مبتال به اعتیاد شده بودم و خمارش شده بودم و اگر مصرف نمیکردم هالك  .خود احمقم بود که به حرف فرنود گوش کردم

نمیدانم  .ز شومبا رفتن نیکو درد قلب گرفته بودم و بی خیال بودم. اما، امان از آن رو .میشدم. آه، فرنود نامرد روزگارم را تباه کردي

چطور! ولی خانوادهام فهمیده بودند. گریههاي مادرم، تینا و حال بد پدرم، یادم نمیرود. که پدرم چه قدر سر من فریاد کشید. مادرم 

ران هرگز یادم نمیرود که در کنار پل چهار دخت .خودش را از من دور کرد و راند. تینا که تنها امیدم بود و پدرم او را از من دور کرد

ایستاده بودم و حال و روز خوشی نداشتم. نیکو را از دست داده بودم و دو ماه بعد به من خبر رسید او با پسر عمویش ازدواج کرده 
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قصد خودکشی داشتم ولی فکر به خانواده مرا منع میکرد.  .است. و حاال هم یک دختر چهار سال دارد که نام او را دلینا گذاشته است

 :وقتی به پدرم زنگ زدم و گفتم .نها را عزادار خودم کنم. ولی خود داغدار و عزادار آنها شدممن نمیخواستم آ

 .پدر من میخواهم ترك کنم - 

ظار میکشیدم و آه من انت .دمیآین خیلی خوشحال شده بود و گفته بود با مادر و تینا به رستوران رفتهاند و از آن جا به دنبال من 

جري کشیدهام ست؟ درد حوده اتحمل انتظار چه قدر سخت است؟ حتی وقتی ندانی انتظاري که کشیدهاي بیه نمیدانم که آیا میدانید

  .گشتهام در جهان و آخر کار .زهر هجري چشیدهام که مپرس .که مپرس

 .دلبري برگزیدهام که مپرس

 .من به گوش خود از دهانش دوش .میرود آب دیدهام که مپرس .آن چنان در هواي خاك درش 

 .لب لعلی گزیدهام که مپرس .سوي من لب چه میگزي که مگوي .سخنانی شنیدهام که مپرس 

شعر:  .دهام که مپرسبه مقامی رسی .همچو حافظ غریب در ره عشق .رنجهایی کشیدهام که مپرس .بی تو در کلبه گدایی خویش 

  .درد عشقی کشیدم که مپرس

 شاعر: حافظ 

ه من زنگ زدند و اطالع دادند بوقتی که از بیمارستان  .شده. و من چه سخت این درد را تحمل میکنماحساس میکنم درد قلبم بیشتر 

افسار پاره کردم و با  !ود نیکورد نبدکه تمام خانوادهام به رحمت ایزدي رفتهاند. بند دلم پاره شد، از هم گسسته شدم. حتی بیشتر از 

 .سایی کردمان را شناجانش با اندوه، مالفه از روي آنها کنار زدم و جسد بی بدن نیمه جانم، و فقط رفتم و با درد، با غم،

یی روزها .ی خود میشوماز خود ب دازد وآه خدا بیا و جانم را بگیر. حتی با فکر کردن به آن روزهاي شوم تن و اندامم را به رئشه میان 

 .بودشان عادت نکردهامسخت و طاقت فرسا را گذراندم. بعد از گذشت چهار سال هنوز هم با ن

مادر کجایی؟ مرهم  .هنوز خندههاي روي لبش درون ذهنم زنده است .هنوز نوازشهاي دست مادرم را روي موهایم حس میکنم 

تر از تو جان کاش من زود ...مادر .دردهایم کجایی؟ راز دار خوبم کجایی؟ دلم برایت تنگ است، کاش پیشم بودي و آرامم میکردي

 رگ حق خانوادهام نبود. میدادم. این م

 .هنوز هم نصیحتهاي پدرم در ذهنم اکو میشود .به خدا که نبود
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 :پدر جان، بیا باز هم بر سر من بکوب و بگو 

  .تنبل خان پاشو - 

ز هم قاب و هنو .ذاشتمنار گدیگر به حرفت گوش میدهم و اعتراض نمیکنم. اصال چهار سال بس بود تا به خود آمدم و تنبلی را ک

پدرم،  .س میکنمحش را کسِ خندهها و شیطنتهاي تینا در ذهنم هویداست. آخرین بوسه خواهرم روي گونهام، هنوز هم داغیاع

 نی تیر کشید. قلبم به آ ...صورتش سوخته و خونین بود ولی قابل مشاهده بود. طاقت دیدن نداشتم عقب کشیدم که که

 .کامیار صدایم زد

  .نیستبیا برویم باال حالت خوب  - 

 .نه -

 سپنتا؟ - 

، کبود ه عالوه سوختگی و خونینمادرم، هیج جاي سالم در بدنش نبود. چشم و صورتش ب .با جسد مادرم رو به رو شدم .اذیت نکن - 

ن به رفت .است وقت رفتن شدت درد قلبم بیشتر شد و احساس کردم که امشب در این تاریکی شب، زیر آسمان خدا، دیگر .هم بود

یناي من، توچکم. آخ کو رفتی  آه، تینا، تینا، تینا، با سن کم چه زود رفتی خواهرکم، ناکام رفتی عروسکم، شوهر نکردي .ابدیت

 .هیچ چیز از خواهرکم باقی نمانده بود و خاکستر شده بود .نمیدانی چه قدر دوستت دارم

ن روز بیشتر از درد دوري نیکو، درد هما .ردناك و زجر آور استآه که با به یاد آوري خاطرات تلخ که خود باعث و بانیِ آن بودم چه د 

وقتی به هوش آمدم فهمیدم که قلبم  وحال رفتم از برگ و  !دوري خانواده مرا از پا در آورد و به معناي واقعی کلمه نابود شدم. نابود

بض بود که میزد ند. و فقط ار نکرکخانواده دیگر مشکل ساز شده است. از بعد از رفتن نیکو این قلب بازیاش گرفت. ولی بعد از رفتن 

 .یستند، پس بیا مرا هم ببرنحاال میفهمم که دیگر  ...خدایا .اشتباه کردم. من باعث مرگشان شدم ...خدایا !آن هم بی هیچ هدفی

 .خدایا، صداي دردهایم را بشنو .خدایا، فریاد دل دردناکم را بشنو

م احساس میکن .ز خودت دریغ نکناین روزها تو تنها همدمم شدهاي. مرا ا ...خدایا .آه خداي منخدایا، صدایم را میشنوي؟ خدایا،  

 :ضربان قلبم کند شده است و بدنم بی رمق. روي ماسهها خوابیدم و رو به کامیار گفتم

را چنگفت که  رم ایستاد وود و کنابدوست قوي من، مرد مغروري که خم به ابروهایش نمیآمد همیشه هم کنارم  .یه قول بهم بده - 

 .ااب خودم رفیق فشادي نمیکند و فقط غصه درد مرا خورد، دیدم که اشکهایش ریختند، چشمانم را بستم که نبینم غم ر



 

 
 

32 

  
  و بارانبرگ 

 انبکیباپشتیش 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 چه قولی؟  - 

 .نفسی کشیدم که دریچه قلبم درد گرفت، با آن حال ادامه دادم 

 به جاي من زندگی کن. به جاي من شادي کن. فقط بخند. - 

 .تو هنوز دو روز وقت داري - .صداي محزونش به گوشم رسید .ي مرگم گریه نکنبرا 

 .قول بده من امشب را میخواهم نه دو روز دیگر که معلوم نیست چگونه خواهم مُرد! - 

 نه.  - 

 چشمهایت را باز کن

 نه.  - .

 .قبول کن .مرد بکشباشم و باز هم دکامیار؟ قلبم دیگر توان درد کشیدن ندارد. خواهش میکنم بگذار بروم. نخواه که 

 .نفسم نامنظم شده بود، مشتم را بر قلبم کوبیدم 

 .نفس عمیق بکش. تو را به قرآن سپنتا - 

  .قول بده - 

 .فریاد کشیدم .من هیچ قولی نمیدهم. تو را جان من نفس بکش -

 .قول بده کامیار - 

 .سختی باال میآمد به سختی لب زدمدیگر نفسم به  .باشد باشد. قول میدهم. نفس بکش - 

 .دوستت دارم کامیار. ممنون که تحملم کردي و دم نزدي - 

 .حق نداري بخوابی نامرد - 

تازه  .لحظهها داره میگذره .شاید این بار آخره .حرفام و به خاطر بیار .چشمات و روي غم بذار .ماه من تو شبهاي تار برگ و باران  

خدایا چشمانت را  .دلم میخواهد گم شوم. دیگر هم پیدا نشوم .گوشهاي واسه گم شدن .شب و مثل من پیدا کن .شو تو یادت نره
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 .ماه من اگه عاشقی .دلم میخواهد بمیرم. دلم با تمام وجود مرگ را ثانیه به ثانیه لمس میکند .مثل همیشه که به رویم بستی ببند

مثل من اگه  .این تویی اگه خستهاي .این تویی که شکستهاي .با یه نسترن گریه کن .گریه کن با یه رازقی .عاشقا گاهی گم میشن

نیکو جان؟ عهدت یادت رفت؟ با من بودن را؟ با  .عهدایی که شکستهاي .این تویی که یادت میره .چشمات و اگه بستهاي .عاشقی

دار شدن را؟ با من شادي و خوشحالی کردن من پیر شدن را؟ با من مرگ را؟ با من خندیدن را؟ با من زندگی کردن را؟ با من بچه 

 را؟ با من غم و غصه و ماتم گرفتن را؟ با من سفر کردن را؟ با من عاشقانه نگاه کردن را؟

 عهدت یادت رفت؟  ...با من بوسیدن را؟ با من 

 .تو آخر هر دو را باهم شکستی .دلی بستم به آن عهدي که بستی

که  ...وزگارنامـرد ر .هایت زديهم دل خوشیام را از من گرفتی و هم زیر تمام عهدها و قول !من به عهد تو دل خوش کردم. ولی تو 

 لب تنهاي من مریض است. ازقدیگري وجود دارد؟ شکیبا پشتیبان ــــــــــ  ...نامرد ...بدتر از تو ...مگر ...تویی ...میگویند

 روزي که رفتهاي روزي صد بار میمیرم و زنده میشوم. 

آهاي نامرد  ...یاد بزنم و بگویمفر ...میخواهد ...دلم ...بی تو پر از بغضم .تو و چشمان زیبایت مقابل چشمانم ظاهر میشود ولی باز

 اما، پس با دل پژمردهام چه کنم؟  .فراموشت کنم ...نمیتوانم .که ادعاي وفاداري میکردي

 شکیبا پشتیبان

 ــــــــــ  

خورشید که وداع  ردي و چونم را ببده، درون قلبت جا مانده، پیش تو گذاشتم، انصاف نیست که دلمن دلم را به تو طلبکارم، دلم را 

ر وجودم هی تلخی دخاطر وهر روزهاش با روز است، تو وداع تلخی کردي و تنها تفاوت تو با خورشید این بود که همیشه رفتی 

تا ابد عاشقت  .هدیه داد اون که گل به تو .و به خاطر بیارخورشید  .چشمات و روي غم بذار .این تویی تو شبهاي تار .کاشتی

 .عاشقا گاهی گم میشن .اشقیماه من اگه ع .پیدا کن شب و مثل منگوشهاي واسه گم شدن .هووومم .تازه شو تا یادت بیاد .میخواد

چشمات و اگه  .اگه عاشقی مثل من .این تویی اگه خستهاي .این تویی که شکستهاي .گریه کن با یه نسترن .گریه کن با یه رازقی

 .عهدایی که شکستهاي .این تویی که یادت میره .بستهاي

 .راوي: داناي کل 
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نیِ عشقش دوستداشت ایاب ونولی، او چشمانش را بسته بود و با به یاد آوري خندههاي پدر و مادرش، تیناي کوچکش و خندههاي  

تکان دادنها و  وفریادها  زون، ونفسی نداشت. دیگر رفته بود، خیلی غمگین و محجان داده بود. قلبش از تپیدن ایستاده بود. دیگر 

 .مشت زدنهاي کامیار هم هیچ ثمري نداشت

 .یدانستسرها ماو که فقط قلبش درد نداشت، وجودش هم درد داشت، روحش هم درد داشت، او خودش را مسبب همهی درد 

او  وپا سوز نیکو شد.  ود؟ سپنتابب شده بی وفایی کرد یا خودش با دنیایش بی وفا و غری او واقعا رفت؟ او دیگر نفس ندارد؟ دنیا با او 

ر دعشق اولش  بیاید و ببیند یعنی سپنتا تنها دوستش و برادرش را تنها گذاشت و رفت؟ کجاست نیکو که .بی نیکو هیچ و پوچ بود

پس چه شد؟  ؟ "ی بود. م خواهتو تنها عشق اولم و آخر "بود  حال جان دادن است؟ مگر این نیکو نبود که یک بار به سپنتا گفته

رد قوي و مغرور که این م یکویینیکو وفاداري بلد نبود؟ یا بود و اما نمیدانست چگونه رسم وفاداري را به جا آورد؟ کجاست آن ن

ز ر نبود. سر او را اتی که دیگدوس ت برايروزگار را از پا در آورد و تا مرز مرگ برد؟ کامیار جانسوز و جان گداز مردانه اشک میریخ

  :زمین برداشت و روي پاهایش گذاشت، دستی بر چشمان او کشید و فریاد کشید، و از ته دل گریان گفت

  .ناکام رفتی رفیق. ناکام رفتی -

 .یدیدمونیِ خود خرادر بکامیار خوب نبود، او داغان بود و مردانه و پر بغض و با صداي بلند میگریست. او سپنتا را چون 

وقتی  .فیقش شددوست و ر وهمدم  از روزي که برادرش کامیاب او را تنها نهاد و به اروپا رفت، این سپنتا بود که دست او گرفت و 

ز دست داد و تا مرز خودکشی اوقتی که مادرش را  .که پدرش را از دست داد و غصه دار شد این سپنتا بود که مخزن آرامش او بود

ست بار نه... نمیخوا .بهایش شدها و شباز این سپنتا بود که او را منصرف کرد و به زندگی برگرداند و رفیق و دوست و برادر روزرفت و 

اگر  .جان میداد براي سپنتا این مرد .دیگري تنها شود و مهمترین فرد زندگیاش که برایش حکم برادر همخون را دارد از دست دهد

 .امیار پدیدار گشتخاطرهاي از سپنتا در ذهن ک .این مرد امروز و در این حال عجیب میمیردسپنتا براي همیشه برود، 

  1393فلش بک /  

  کامیار بود و سپنتا که به شهره نقره باران رشت آمده بودند و به پارك زیباي قٌدس رفته بودند.

امیار رو کرد یکردند. کحبت مرد بحث شیرین ازدواج صروي سبزهزار فرشی پهن کرده بودند و نزدیک به درخت نشسته بودند و در مو

 :سمت سپنتا و گفت

 .اي سپنتا تو دیوانه- 
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  !برو بابا. من را باش روي دیوار کی دارم یادگاري مینویسم - 

 .خب یهو دیدي بچه آیندهام اولی پسر بود -

 غلط نکن. دختر خواهد بود. میدانی کامیار؟  - 

 هوم؟ -

 .هر دو ازدواج کردیم دخترت مال پسر من باشددوست دارم وقتی  - 

 .کامیار خندید و حرف او را جدي گرفت 

  1397آینده /  

 وقتی به آن روز و آرزوي ته دلیِ سپنتا فکر کرد دلش آتش گرفت و از نیکو متنفر شد. 

  "پاشو رفیق آرزوت هنوز برآورده نشده داداش.  "زهرخندي تلخ زد و در دل گفت 

 ...نگاه ماتم زدهاش روي سپنتا ماند و سپس .دلش آشیانه کرده بود و حال خوشی نداشتبغض بدي در 

  .بلند شد و از ته دل رو به آسمان نام خدا را فریاد زد 

 خدا -

 •••••☆ بـــــرگـ و بـارانـــــ ☆••••• 

دم رنجه یر هواي سرد و بارانی قزم میکنی و وقتی که در هواي پاییزي قد اَلَ .و روزهایی هستند که حتی خدا هم صدایت را نمیشنود 

 .میکنی این منم که تو را از دورها میکاوم و حواسم به توست

  .تو خشکیدي و من نم نم خروشان شدم .تو برگ شدي و من باران 

 .ید و نابود شدخزان که خشک تو برگی برگ، یک برگ .و من زمین را پاك و پاك و پاکتر کردم .تو از زردي و قرمزي به لجنی رفتی

  .و این منم باران، بارانِ آسمان. که هر چه قدر هم ببارم تمام نمیشوم

دعاي تو کورسوي  .دعایم کن .ولی، من دیگر در این دنیا نمیمانم .درد زیاد دارم .من به این الالیی محتاجم .الالیی کن الالیی

 .شاید در دنیاي دیگر بی غم باشم .امید من است
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 09 – 04- 1397پایانی نوشت:  نام رمان جلد اول : برگ و باران تاریخ  نام مجازي: ترانه   شکیبا پشتیبان  کوه یخنویسنده:  

 دقیقه بامداد  01:3در ساعت  1397/09/08تاریخ بازنویسی پایانی: 

 

 

 :با خوانندگان سخنی

ات بر دوش می که تمام زحمهمچنین از جناب آقاي غالاول یک تشکر میکنم از تمامی منتقدین محترم و  .با سالم خدمت همگی 

ما ببخشید. و اینکه این اولین اگر کم و کاستی بود ش .امیدوارم که از این رمان خوشتون اومده باشه ...و بعد اینکه .ایشون هست

مالً هم پایان تلخ سم. که کاویبن تجربهی من بود در این که موفق شدم تماماً از تمام وجودم مایه بذارم و یه نوشته با پایان تلخ

نویسم و بوست نداشتید که پایان تلخ امیدوارم باب میل تون بوده باشه. میدونم د .در واقعیت پایانی باز و اما گیج کننده داره .نیست

من بدرقه  دعاي .از هم هستباما خودم دوست داشتم پایان تلخ هم تجربه کنم. ولی یه جورایی پایان  .انتظار داشتید خوش باشه

خاك پاي شما  ...تمند واراد .با تشکر .آمین و ربالعالمین .امیدوارم هیچکس به سرنوشت شخصیت داستان مبتال نشه .وجودتون

 ...عزیزان
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاري با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 در قالب نرم افزار موبایل ساخته وخواهید که رمان ها و شعر هایتان 
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن /ht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz 
  :وبسایت/ht t p://caf ewri t ers .xyz 
  :اینستاگرام/ht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_xyz 
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