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ام تنبيه  بيني هواي اينترنتي اعتماد كرده و چتر برنداشته من را كه به پيشو  بارد از صبح دارد يكريز مي. انگار خيال بند آمدن ندارد
 ي همين مسير كوتاه هم تمام سر فاصله در خروجي شركت تا اولين ايستگاه مسقف اتوبوس زياد نيست اما به واسطهخوشبختانه  .كند مي

نيمه اتوبوس  با ديدن گذراشادي كنم و اين  اتوبوس براي چند لحظه خيس شدنم را فراموش مي آمدنبا  .ام خيس شده است و شانه
دستمالي از جيب  .نشينم ميترين صندلي خالي  دهم و روي نزديك راننده لبخندي تحويل ميسالم در جواب  .شود برابر مي چند خالي

ام  كه بر شقيقه را يهاي آب دانم تاثير زيادي ندارد اما حداقل جلوي قطره مي. كنم سرم را خشك كنم آورم و ناشيانه سعي مي شلوارم درمي
م احساس ام تنها زمان خيس شدنم را به تاخير انداخته و كم كم سرماي آب را روي بدن بادگير نازكي كه پوشيده. گيرم مي اند روان شده

مرخصي بگيرم و  موشام كه هم مجبور  هرچه بد و بيراه بود نثار خودم كردم كه چرا مدارك به اين مهمي را خانه جا گذاشته. كنم مي
اينطور حتي از موهبت لطف برخي از همكاران كه مرا . وسط روز به خانه بروم و هم اينكه بايد بعد از وقت اداري بمانم و كار را تمام كنم

رما سهم سوزد، شايد  هايم مي چشم. شوم، آن هم امروز، با اين باران لعنتي رسانند هم محروم مي مي ام نزديكي خانهتا سر راهشان 
هاي مختلف  از زبان ستي عجيبي ملغمه كه مسافران از صداي شود م پر ميي بخار گرفته و گوش دهم به شيشه سرم را تكيه مي. ام خورده

   .گويند خوشبختي بزرگيست فهمم چه مي و همين كه نمي

البته نه از اين باروناي تند و گذرا، بارون نم نم كه بشه . من عاشق بارونم":ذوق زده گفت. با هم دويديم زير اولين سرپناهي كه ديديم
دستم را دور . "ست، تو هم بارون رو دوست داري؟ خيلي شاعرانهواي خدا، بوي خاكم كه بلند شه ديگه بدون چتر زيرش راه رفت، 

نه لوس نشو،  ":با لحن شكوه آميزي گفت. "دارمآره خب، هرچي تو دوست داشته باشي رو منم دوست ": اش حلقه كردم و گفتم شانه
تر در آغوش گرفتمش و  تنگ. "!ذوق بي":با دلخوري گفت. "راستش با چترش رو بيشتر دوست دارم":به شوخي گفتم.  "راستشو بگو

كردم به  خودم فكر مي .بينم را نمي ستاره خيلي وقت است كهديگر حاال . بوداز امروز تر  داشتني باران دوست. موهاي خيسش را بوييدم
اصال از روزي كه رفته انگار  .آورند كه او ديگر نيست به يادم ميمدام ها  بازي ها و گيج پرتي كنم اما همين حواس نبودنش عادت مي

  . ام ام را گم كرده زندگي

. اند  مادر و پسر سياه پوست نشسته سمت راست من يك. اندازم كنم و نگاهي به اتوبوس نيمه خالي مي هايم را باز مي چشم. شود سردم مي
م سرگر و  تن دارد رروپوش مدرسه ب. الغر و نحيف است كرسد، پسر نظر مي  خود بسيار چاق به ارنگبرخالف مادر كه درون لباس رنگ

سه نثار پسرك تشري به زبان فران هم هر از گاهي. زند ورق مي را ي سينما مجلهحوصله  مادرش بي. كشيدن نقاشي روي بخار شيشه است
 .شود كند و دوباره سرگرم كار خود مي گردد، به مادرش و مسافران نگاه مي هاي درشت برمي پسرك با موهاي فرفري و چشم. كند مي

شود كه  شايد همين باعث مي. بازيگوش و ناآرام. رود بينم كه كنار مادرم به مدرسه مي ام را مي كودكيگذارم،  هايم را كه بر هم مي چشم
ام را ميزان  پشتي خندد و كوله گيرم مي دستش را كه مي . جا مانده يا در ميان جميعت گم شده باشممبادا كه  باشدمادرم مدام نگران آن 

 سرماي گزنده ام و پيچد در سينه موجي از دلتنگي ميبالفاصله كند اما  خود گرم مي همين روياي كوچك دستهايم را خودبه. كند مي
اتوبوس پشت يكي از . كند هاي خشك پيرمردي از صندلي عقب رشته افكارم را پاره مي صداي سرفه .شود دوباره به دستهايم سرايز مي

  .بارد ها چراغ قرمز اين شهر ايستاده است و همچنان باران مي ده



 كردهبا ژاكتش هماهنگ  آن را سري بنفش كه با گل موهايش را پشت سرش كهنشسته يك دختر جوان بلوند  مادر و پسر،  جلوي آن
را روي  اش كيف مشكي. هاي كوچك پخش موسيقي متصل است دارد كه به يكي از همين دستگاهدر گوش ي معمولي هدفون. بسته است

كه زير آن جمع شده چتر كوچك رنگارنگي را هم كنار پاهايش به صندلي تكيه داده كه از حجم وسيع آبي  وصندلي كنار خود رها كرده 
كند و نگاهش  گردد و به ساير مسافران نگاه مي برمييكبار هر چند دقيقه  .زنم كه مدت زمان نسبتا طوالني زير باران بوده است حدس مي

 .دگذارم به حساب اينكه يك قيافه شرقي خيس شده زير باران حتما بايد برايش جالب باش مي. شود تصادفي يا به عمد روي من قفل مي
روي اعصابم رژه توانم از روي زبانشان تشخيص بدهم كه كجايي هستند  كه نمي يك دختر و پسرريز  هاي و خنده صداي حرف زدن

باز دوباره  را هايم چشم. دهد دهم اما سرما آزارم مي سرم را دوباره به شيشه تكيه مي .اما حوصله برگشتن و ديدنشان را ندارم رود مي
هايي كه تا  از آن. نشيند ست كه به دل مي هايي خيلي زيبا نيست اما از آن قيافه. زند رو به من لبخند ميبرگشته دختر بلوند . كنم مي
مارتا . كند كه با من رابطه دارد كمي هم شبيه همكارم مارتاست كه مدير بخش مصرانه ادعا مي. كني بيني احساس صميمت مي مي

هايش را  توانم دست اما نمي ،دختر بدي نيست .اي جدي با او فكر كنم قت نتوانستم به داشتن رابطهدوست نزديك من است اما هيچ و
توانم دعوتش كنم به رستوراني در آن سوي شهر تنها به اين  نمي. هاي به رنگ آسمانش و برايش شعر بخوانم بگيرم، زل بزنم در چشم
تواند مجبورم  نمي حتي. داند لوركا شاعر بوده يا سياستمدار سالسا دوست ندارد و نمي. زند ذوق آنجا گيتار مي بهانه كه پيرمردي خوش

گردم كه بتوانم  ام دنبال حرفي مي در ذهن خسته  ...دهد را نمي ستارهموهايش بوي موهاي خيس . كند كه زير باران چترمان را ببنديم
. كنم خيابان خلوت را نگاه مي ،هاي آب روي شيشه الي رگه رود و دوباره از البه ام سر مي باز كنم اما زود حوصله دختركسر صحبت را با 

  ."ي بارون بگو كه منم توش باشم يه شعر درباره":پيچد در گوشم مي ستارهصداي زنگدار 

بينم كه به  پوشي را مي پيرزن خوش. كنم هايم را باز مي چشم. آورد توبوس آنقدر ناگهاني است كه سر و صداي مسافران را در ميتوقف ا
انگار . كند گردد و به من نگاه مي دخترك برمي. كند ار خود را از راننده و مسافران دريغ نميزشود و نگاه سپاسگ سختي سوار اتوبوس مي

. چند ساعتي را با او بگذرانماگر شد گذرد كه كمي ديرتر به شركت برگردم تا  در ذهنم مي. نگران است كه مبادا من پياده شده باشم
 ينشب بهم زنگ بزن". بيرون آمديم با هم از كتابفروشي. گردم آورم تا به مارتا اطالع دهم كه ديرتر به شركت برمي تلفن همراهم را درمي

تازه فهميدم كه . "!نبهم ندادي نوكه هنوز شمارتو شما": به شيريني لبخند زد و گفت. "نپيدا كني نتوني كه بگم اين كتابا رو كجا مي
هم  تونيم با مي ناگه خواستي": كرد با ترديد گفتم ذخيره ميدر تلفن همراهش ي مرا  وقتي داشت شماره. ام چقدر دستپاچه رفتار كرده

برم، االن كالسم بايد من ": بعد نگاهي به ساعتش كرد و گفت. "...آره حتما": نگذاشت حرفم تمام شود. "...كتاببريم، چون منم چندتا 
. اند هايش از شرم كمي سرخ شده خواست من ببينم كه گونه دانم واقعا كالس داشت و يا نمي نمي. سريع خداحافظي كردو  "شروع ميشه

تا وقتي كه در جمعيت گم شد با نگاهم . "زنم شب بهتون زنگ مي": شد برگشت، دستش را تكان داد و گفت اشت دور ميهمانطور كه د
و چقدر اين اسم به  "ستاره"اختيار اسمش را با خودم تكرار كردم  بي .رقصيد ميانگار رفت،  راه مي سريع و موزون. دنبالش كردم

شود كه در كيفش دنبال چيزي  نگاهم متوجه دختر بلوند مي. مارتا هنوز جوابي به پيامك من نداده است. آمد چشمهاي درشتش مي
ديگر چند ايستگاهي . كند شود و خودش را با تلفن همراهش مشغول مي كنم، كمي هول مي بيند خيره نگاهش مي وقتي مي. گردد مي

   ...هايي دور د از خاطرهشو بندم و ذهنم پر مي هايم را مي چشم. بايد پياده شوم

به  هچيزي را به فرانس كند كه سعي مي بينم ميچهره خندان دخترك بلوند را . آيم ميخورد به خود  ميام  هاي آرامي كه به شانه با ضربه
به آخر خط . بوس هستندمعدود مسافران باقي مانده در حال پياده شدن از اتو بينم كنم مي ميدور و برم را كه نگاه . من حالي كند

  .ام رسيده


