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 مرسی نه عشق؟ رمان :

  رمان فوریو و کافه نودهشتیا کاربر  79_باران :  نویسنده

 خالصه :

 ...میشه آشنا مکملمون شخصیت با اس مسخره نظرش از که خانوادگی رسم بایه که شیطون و زیبا دختری

 !میشه مهیج هردوشون باران،زندگی زندگی به راشا ورود با

 ...میکنه شوکه سخت اونو که میفهمه رو چیزایی سال 19 بعداز باران

 !باشه؟ عاشق باز و کنه ترمیم قلبشو زخم و کنه فراموش رو شکست اون میتونه آیا....خورده شکست یه درگذشته باران والبته

 "!؟...درمیاد لرزه به کدوم قلب"

 ...ندارن قبول رو عشـــــق که پسری دخترو

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) ورمان فوریاین کتاب توسط سایت !

Cafe98ia.ir 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

wWw.Roman4u.iR
http://cafe98ia.ir/
http://cafe98ia.ir/
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 :ہمقدمـــــ

 عشـق را بـاور نداشتم...آنقدر بدبین شده بودم که تمام انسان هارا یک شکل میدیدم....

 تا تورا دیدم....توتمام باورهای من راتغییر دادی...

نمیدانی...تمام زندگی من تویی...تویی که با چشمانت از قلب ممنوعه ی من گذشتی و آنقدر عاشقت شدم که یادم رفت باید زندگی کنم...مگر 

 دربهترین نقطه اش پادشاهی کردی!

 مرد من،عاشقانه دوستت دارم و برای لحظات کنار تو بودن از همه چیز دست میکشم...

 

 وای مامان...ماماااااان؟؟؟؟؟ -

  :گفتمامان درحالی که سریع از خونه میومد بیرون 

  !چته دختر؟اومدم دیگه-

  .عصبی با کفشم رو زمین ضرب گرفتم...مامانم سریع ماشینو روشن کرد و منم تند سوار شدم

  .مامان خیلی استرس دارم.میترسم-

  :مامانم مثل همیشه با لحن مهربونی گفت

  !استرس واسه چی عزیزدلم.تو که همه کتاباتو قورت دادی-

من واسه رسیدن این روز لحظه شماری میکردم.اما از طرفی هم باهرروز نزدیک شدن به کنکور ترس عجیبی وجودمو خندیدم و چیزی نگفتم...

  .دربر میگرفت.فقط هم به خاطر حرفای آقاجون

 باران بریم دنبال عسل؟ -

  :تکون دادمو گفتم'نه'سرمو به معنی

  !نه مامان قراره با نوشین بیاد-

  !آهان-
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  :باالخره رسیدیم. دوتایی پیاده شدیم ومامانم گونمو بوسید وآروم گفت نیم ساعتی گذشت که

  :ببین باران فقط حواستو جمع کن.هرسوالی که بلد نبودی یا حتی شک داشتی رو نزنیاااا لبخند بی جونی زدمو گفتم-

  .چشم خانوم خوشکله!شما فقط دعا کن-

پیش ما.بعداز اینکه با مامانم احوالپرسی کردن رفتیم توی سالن برگزاری کنکور.یه آن  بچه ها رو دیدم دستی براشون تکون دادم واونام اومدن

تموم استرسم فروکش شد واسم خدا رو زیر لب چندین بار تکرار کردم که خیییلی آروم شدم!سواالت پخش شد وما روی صندلی هامون 

 !نشستیم!!!با یه نفس عمیق وبا یاد خدا سوال اولو خوندم

******  

  .الن رو ترک کردم ونوشین وعسل رو دیدم که داشتن حرف میزدن ومیخندیدن.پس اوناهم مثل من خوب دادنس

  :با صدای بلند وشادی گفتم

 بروبچ چطور بود؟؟؟ -

  :عسل با شوق گفت

  .عالی باران...عالی بود-

  :نوشین هم گفت

 منم خوب دادم.تو چی؟؟؟ -

  :روی نیمکت کنار عسل نشستم وگفتم

  .پرفکت-

قدم زنون به طرف پارک همیشگیمون رفتیم...روی نیمکتی نشستیم...با خوشحالی داشتیم باهم حرف میزدیم که متوجه پسری شدم که داشت با 

  :دوتا پسر حرف میزد و حرفاش برام خیلی جالب شد پس گوش سپردم

 خیلی دیوونه ای بخدا از چی ناراحتی؟؟؟ -

  :اون پسره گفت

  .؟بابا من نمیخوام میفهمی نمیخوامازچی نباشم؟؟-

پشتش بهم بود ونمیتونستم صورتشو ببینم.خیلی کنجکاو بودم که درمورد چی حرف میزنن.اما همون موقع گوشیم زنگ خورد وچهره ی زیبا ی 

  .مامان رو دیدم تازه یادم اومد که بهش زنگ نزدم
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 سالااام خانوم آرمان!حال شما؟ -

  :از خوشی گفت مامان هم با صدایی سرشار

 باران خوب دادی نه؟؟؟؟ -

  :با افتخار گفتم

 .عااااالی مامانم-

 آفرین عزیزم.بهت تبریک میگم عزیزدلم!کجایی بیام دنبالت؟ -

  !اون پارکی که همیشه میایم بابچه ها-

 پیاده رفتین تا اونجا؟ -

  .بله مامان-

  .باشه تا نیم ساعت دیگه اونجام-

را نگاه کردم... االن میتونستم چهره پسر رو کامال ببینم.چشمای عسلی با موهای قهوه ای با رگه هایی از طالیی و لب بعداز خداحافظی به پس

ودماغ خوش فرم.هیکلی درشت و خوبی داشت.از اون هیکل ورزشکاریا.نه از اونایی که تموم هیکلشون باد.نه معلوم بود همش عضله اس!خیلی 

میرسید)حدودشو میگم شاید بیشتر اما کم تر نبود(.بهش خیره شده بودم که یهویی با نگاهش غافلگیرم 1/90خوشگل و جذاب بود.قدش به 

ت که کرد.منم سریع نگاهمو ازش دزدیدم و با بچه ها از پارک خارج شدیم.مامان چند لحظه بعد اومد و بعداز اینکه بچه ها رو رسوند روبه من گف

  .رتی همگی احضار شدیمشب خونه ی آقاجون دعوتیم یا به عبا

 سال تازه من معنی خواب رو فهمیدم...روتختم دراز کشیدمو به ثانیه نکشید که چشمام سنگین شد 4به خونه که رسیدیم بعداز 

******  

  "راشا"

  :با فریاد روبه مامان گفتم

  .بابا رفتو من رو با این رسم مسخره تنها گذاشت!دیگه داره حالم ازشون بهم میخوره-

  :مامان باچشمای اشکی بهم نگاه کرد و با لحنی که غم توش موج میزد گفت

 یعنی این رسم به قول خودت مسخره کاری کرده که تو،تو روی مادرت دربیای؟؟؟آره راشا؟؟؟ -
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  :باشرمندگی بهش نگاه کردم.سرمو به زیر انداختم وگفتم

  ...یتونم به چیزی جز اهدافم فکرکنم...من نمیخوامشرمنده ام مامان.توکه میدونی من خیلی هدف تو زندگیمه نم-

 ...پس روشاک چی راشا؟؟؟اونم حق داره.روشاک چه گناهی داره.تو فداکاری کن-

  !...مامان راست میگفت.روشاک بی تقصیر بود!بدون اینکه حرف دیگه ای بزنم رفتم بیرون.به اکسیژن نیاز داشتم

  ....اد پدربزرگ افتادم...آخ سیاوش خان آخکالفه دستی توی موهام کشیدم...دوباره ی

******  

روتختم دراز کشیده بودم وبه آینده مبهمم فکر میکردم.که تقه ای به در خورد وروشاک داخل شد.لبه تخت نشست...مردد بود...من کمکش کردم 

  .تا حرف بزنه

 چیزی میخوای بگی روشاک؟ -

  :سرشو به تایید حرفم تکون دادو گفت

شا من حرفای تو ومامانو شنیدم.نمیخوام بخاطر من قید خودتو بزنی!منم عجله ای ندارم واسه ازدواج وقت واسه ازدواج زیاده اگه اون ببین را-

  .دختر واقعا منو بخواد منتظرم میمونه

  .:لبخندی زدمو روبه روشاک گفتم

  .روشاک جان من تصمیمو گرفتم.توخودتو سرزنش نکن-

  :و با خنده به در اشاره کردمو گفتمودستی به شونه اش زدم

  .حاال هم برو میخوام بخوابم پاشو-

  .خندید واز اتاق خارج شد!خوشحالی مامان وروشاک به منم انرژی میداد

 

  "باران"

نگاهی به خودم توی آینه انداختم.مثل همیشه خوش پوش وشیک!مانتوای از جنس ساتن به رنگ عنابی که طرح های قشنگی روش 

داشت!باشلواروشال مشکی تکمیلش کردم.موهامو کج روی صورتم ریختم و باژل مخصوص یکم براقشون کردم.کیف وکفش ست مانتومو 

  !برداشتم وقبل از اینکه از اتاق خارج بشم خودمو توی ریمل خفه کردم ویه برق لب زدم

  :ه طرف خونه ی آقاجون حرکت کردیم.توی ماشین از بابا پرسیدممامان وبابا منتظرم بودن وبا دیدن من نگاهی تحسین آمیز بهم انداختن.ب
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 بابا؟همه هستن اونجا؟ -

  .اره دخترم-

اه دوباره باید این روشنا رو تحمل کنم.مگه من چه هیزم تری به این دختر فروختم که باهام لجه.برعکس داداشش،شاهین،دختر مغرور 

  !ته بود آخه عمو رامین که مرد خوش اخالقی بود درست مثل پسرشوخودشیفته ای بود!معلومه که به زن عمو شیال رف

بعداز گذشت بیست دقیقه به باغ خانوادگیمون که محل برگزاری جلسات خانواده بود رسیدیم!باغ بینهایت بزرگ بود که یه ساختمان دوطبقه 

  .بود.من عاشق اینجا بودم هروقت دلم میگرفت میومدم اینجاانتهای باغ قرار داشت!سرتاسر باغ گل یاس و رز و درختای آلبالو وزردآلو پرشده 

 ....نفس عمیقی کشیدم وعطر یاس ورز رو به ریه هام فرستادم

  .وارد ساختمون شدیم.همه جمع بودن

ه رعنا)عمو علی عمو رامین و خانواده اش)زن عمو شیال و شاهین وروشنا(عمو روهان وخانواده اش)زن عمو سمیرا و دوقلوهاشون؛آبتین وآرتین(عم

  (نیماو ریما

  :آقاجون نبود،من باصدای بلند سالم کردم و همه به گرمی جوابمو دادن)به جز زن عمو شیال وروشنا( کنار ریما نشستم وآروم گفتم

 سیمین و ندا)همسرهای آرتین و آبتین(کجان؟ -

  :اونم به اطاعت از من صداشو آورد پائین وگفت

  .صی میشه اونا نباید بیانمیدونی که وقتی مجلس خصو-

آقاجون موقعی که میخواست حرف مهمی رو بزنه به دامادا 'یعنی امشبم یکی از اون شبا بود؟خدابخیر بگذرونه'سرموتکون دادم وبه فکر فرو رفتم

داشت از پله ها میومد وهمه  وعروسای بچه هاش میگفت که نیان.ریما ضربه ای به پهلوم زد که از فکر بیرون اومدم و سرمو باال گرفتم !آقاجون

به احترامش ایستادیم.آقاجون با قدی بلند و لباسی مناسب مثل همیشه تکیه شو داده بود به عصای چوبی اش که روی اون کنده کاری شده بود 

دیگه کم کم داشتم  وبانقره تزئین شده بود.آقاجون همه چیزش خاص بود ومن خیلی دوسش داشتم اما با گذاشتن این شرط عالوه بر اون رسم

  ....باهاش سرد میشدم

  :محکم ومقتدر گفت

  !بشینید-

  .همه نشستیم واون درجایگاه خاص خودش نشست. وصحبت هاشو شروع کرد
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  .امشب اینجا جمع شدیم تا درمورد مسئله ی مهمی باهاتون حرف بزنم-

  :منتظر نگاهش میکردم.که بعداز مکثی ادامه داد

  !ساله شده19که میدونین؟واالن موقع اش رسیده که خانواده ی کوروش آریا این رسم وانجام بده.ونوه ی بزرگمرسم بزرگ خاندان رو-

 اهههه بخشکی شانس نمیشد ریما وروشنا زودتراز من به دنیا میومدن؟اونا که از خداشونه.....اههههه 

  :روبه من گفت

ه اگه خودت کسی رو میشناسی که مناسبه ومورد تایید ما باشه میتونی باهاش زندگی باران جان همونطور که بهت گفتم بهت حق انتخاب میدم ک-

  ...مشترکی رو شروع کنی اما اگه نه خودم پسر خوبی رو مد نظر دارم

  .سالگی ازدواج کنه چی میشه؟؟؟واااای19دنیاآوار شد رو سرم.خدایا آخه این رسم چیه که ما داریم؟؟؟دختر توسن 

  :وم ضربه زد.به آقاجون نگاه کردم و گفتمریما باز به پهل

 آقاجون آخر هفته تولدمه میتونم اون موقع بهتون بگم؟؟؟ -

  .سری تکون داد وگفت: وصحبت هاشو شروع کرد

  .امشب اینجا جمع شدیم تا درمورد مسئله ی مهمی باهاتون حرف بزنم-

  :منتظر نگاهش میکردم.که بعداز مکثی ادامه داد

  !ساله شده19دان روکه میدونین؟واالن موقع اش رسیده که خانواده ی کوروش آریا این رسم وانجام بده.ونوه ی بزرگمرسم بزرگ خان-

 اهههه بخشکی شانس نمیشد ریما وروشنا زودتراز من به دنیا میومدن؟؟؟اونا که از خداشون هم هست خدا...با ضربه ی ریما باز حواسم جمع شد

  :و بعداز مکثی گفتم

 ون...آخر هفته تولدمه!بهم مهلت میدین؟ آقاج-

  !حرفی نیست-سری تکون داد وگفت: 

  :وبلند شد وماهم ایستادیم.روبه من گفت

  !آخرهفته جشنی رو توی خونه خودم ترتیب میدم وامیدوارم شخص مورد نظر هم همراهت باشه-

  !باشه آقاجون-

  :اومد پیشمو با مهربونی گفتوآقاجون پذیرایی رو ترک کرد.روی مبل ولو شدم.مامان 

  !باالخره که باید ازدواج میکردی چه االن وچه چندسال دیگه-
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  :با دلخوری گفتم

  .مامان؟شماهم؟میدونی که من چقد آرزو دارم که هنوز به اکثرشون نرسیدم ونمیخوام یکی بیاد ومانع من بشه برای رسیدن به اهدافم-

  :صدای روشنا روشنیدم که گفت

  ...ه جوری میگه اهداف که انگار میخواد اورست رو فتح کنهاوه ی-

  :عصبی جلوش ایستادمو گفتم

  ....دهنتو ببند جوجه وگرنه-

 وگرنه چی؟؟؟ -

  .وگرنه خودم میبندمش-

  :خواست حرفی بزنه که عمو رامین گفت

 بس کن روشنا -

 :زنعمو شیال دخالت کرد

  .زاده بی ادبت بگوبه جای اینکه به دخترت بگی به اون برادر -

  :مامان من که همیشه دربرابر حرفای پرکنایه زنعمو شیال ساکت بود گفت

  .شیال خانوم حرمت خودتونو نگهدارید-

  :زنعمو بانفرت به منو مامانم نگاه میکرد.آبتین گفت

  .ببین روشنا چه المشنگه ای راه انداختی!نمیتونی جلوی اون زبونتو بگیری-

  :وشاهین گفتروشنا حرفی نزد 

 کار همیشه اشه آبتین جان!یاال آماده شو بریم -

  .روشنا مطیعانه کیفشو برداشت وخداحافظی کوتاهی باهمه کرد ورفت.عمو رامینم با زنعمو رفتن

  :عمو روهان روی مبل نشست وگفت

  !بیچاره رامین.چی میکشه از دست اینا-

******  
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ریم پارکی که همیشه میریم اونجا.اوناهم قبول کردن.با سانتافه سفید رنگم که بابام به تازگی برام به عسل ونوشین زنگ زدمو ازشون خواستم ب

م خریده بود وقول داده بود که اگه کنکور نتیجه خوبی گرفتم عوضش میکنه و ماشین بهتری رو برام میخره،به راه افتادم وبچه ها روهم سرراه

  .سوار کردم

  "راشا"

  .د بدین ریگهبچه ها یه پیشنها-

  :آرین گفت

  .من که هیچی به ذهنم نمیرسه-

  :وروبه امیر ادامه داد

 امیر توکه میگفتی به این پارک که میای ذهنت باز میشه؛چی شد پس؟ -

  :امیر فکری کرد و گفت

  ...یه فکرایی تو سرم هست اما هنوز مصمم نیستم بهت بگم یانه-

  .جا بودن،اومدن وبدون اینکه متوجه ما بشن با فاصله کمی از ما روی یه نیمکت نشستنهمون موقع دخترایی که چندروز پیش این

  :اونی که اون روز به من خیره شده بود گفت

 بچه ها به نظرتون حاال چیکار کنم؟ -

  :یکی شون گفت

 من که نمیدونم.به نظر من خودت بگرد دنبال یه پسر خوشگل وجذاب.اه اصال آقای کریمی چطوره؟ -

  :دختره گفت

 عسل مگه من با تو شوخی دارم؟حالم خوب نیستا توهم هی رو اعصاب من یورتمه برو خب؟ -

  :بعد روبه یکی دیگه از دوستاش گفت

  !تو چی نوشین!؟تو فکری نداری؟-

 

  :هرسه مون داشتیم به حرفاشون گوش میدادیم.اون دختره که فهمیدم اسمش نوشینه گفت

  ...ن چقد خنگم.اصال هیچ پیشنهادی نمیتونم بدم فقط یه چیزی؛باران جون میدونی که م-
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  ....باران....چه اسم برازنده ای

  :باران گفت

 چه چیزی؟؟؟ -

  !اینکه از اول برای من همه چیو تعریف کنی-

  :باران با حرص گفت

  !بروبابا تاحاال صد دفعه واست تعریف کردم نوشین-

  :د شدیه دفعه صدای این امیر بیشعور بلن

 شاید ما بتونیم کمکتون کنیم خانوما -

  .هرسه برگشتن.نوشین وعسل با بهت به ما نگاه میکردن وباران با عصبانیت

 

  :با حرص بلند شد وگفت

  .الزم نکرده-

  .وبعد به دوستاش اشاره کرد واوناهم بلند شدن

  :امیر باز حرف زد

  ...میگه شماهم مشکل ما...ماکه نه مشکل دوست منو دارین ببینید خانوم ماهم یه مشکلی داریم و یه حسی بهم-

 

 "باران"

  ....این پسر چی میگه؟؟؟یعنی چی مشکل دوستش؟؟؟اصال اون از کجا میدونه کهههه

  :با اخم گفتم

  !ببین شازده مشکل من به خودم مربوطه شما به فکر خودت باش-

  :سه تا پسرا اخم روی صورتشون نشست...عسل گفت

 اران اشکالش چیه؟حرفاشونو گوش میدیم بعدشم میریم....هان؟!؟ خب ب-

  :به ناچار گفتم
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  .باشه-

  :وروبه پسرا گفتم

  .بفرمایید گوش میدم-

  :چشم عسلی گفت

  ...ببینید خانوم-

  :نوشین گفت

 آریا هستن -

  .چشم غره ای بهش رفتم تاساکت شه

  ....بله...خانوم آریا...راستش میدونید-

  :شد وگفت بعدبلند

 میتونیم قدم بزنیم؟؟؟ -

 باشه -

  :عسل ونوشین بانگاهشون فهموندن بهم که برم.با این پسره راه افتادیم...که خودش شروع کرد

من راشا رادمهر هستم.بیست وهشت سالمه.وضع مالیمون یه درجه باالتراز عالیه.یه برادر کوچیک تر از خودم دارم.پدرم چندسالی هست که --

  ....شدهفوت 

  :مکث کرد ومن گفتم

  ...خدارحمتشون کنه-

ی دیگه ممنون.میدونید خانوم آریا ما یه رسم داریم که تا وقتی پسر بزرگتر ازدواج نکرده کوچیکه نمیتونه ازدواج کنه.منم به خاطر شغلم و چیزا-

  .کنم و فقط بخاطر روشاک نمیخوام ازدواج کنم اما روشاک عاشق شده و....ومامانم منو مجبور کرده که ازدواج

  ...به فکر فرو رفتم

  !شما نمیخواین از خودتون بگین؟-

  :نفس عمیقی کشیدمو به روبه روم خیره شدم وشروع به تعریف کردم

پدربزرگ حرف سالمه وتازه کنکور دادم.تک فرزندم واز یه خانواده ی اصیل و ثروتمند.ما از اون خانواده هایی هستیم که 19من باران آریا هستم.-
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  .سالگی ازدواج کنه ومتاسفانه من اولین نوه ی دختریم19اول وآخرو میزنه.تو خاندان آریا رسم هست که دختر باید تو سن 

 منم نمیخوام ازدواج کنم چون هنوز به آرزوهام نرسیدم 

 اماهیچکس نمیتونه اعتراض کنه

  .ببینید آقای رادمهر واضح تر بگم از جنس شما خوشم نمیاد

 هنوز اخم رو پیشونیم بود واصال بهش نگاه نمیکردم.اما وقتی پوزخند صداداری زد به طرفش برگشتم واستفهامی نگاش نکردم 

  .دقیق مثل من...منم از جنس شما خوشم نمیاد خانوم-

  :کالفه گفتم

 خب حاال...پیشنهادتون چیه؟؟؟ -

  ...من میگم بیاین یه ازدواج صوری بکنیم-

  :باتعجب گفتم

  !من میگم نمیخوام ازدواج کنم! چه صوری وچه واقعی-

  ...ببینید یه سال باهم مثل یه همخونه زندگی میکنیم بعداز یه سال هم میگیم باهم تفاهم نداشتیم وازهم جدا میشیم-

  .یکم فکر کردم...بدفکریم نبوداااا

  .فقط به شرطی که هیچ کاری به هم نداشته باشیم-

  :با کله قبول کرد

  .من که از خدامه.قبوله-

  !آه خدا یعنی به همین راحتی با یه غریبه همخونه بشم؟؟؟نهههههه

  ...ببینید آخر هفته تولدمه که آقاجونم گفته که باید نامزدمو به همه معرفی کنم وگرنه خودش آستین باال میزنه-

  .باشه من آخر هفته بهت زنگ میزنم.شماره اتو بده-

  :مارمو هم بدم بهش!با حرص گفتماهههه حاال باید ش

  .شمارتو بده روگوشیت میس میندازم-

شمارشو گفت ومنم بهش میس کال زدم.پیش بچه ها رفتیم و بهشون تصمیممون رو گفتیم.عسل ونوشین خیلی ذوق کردن. حاال خوبه خودشون 
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  .قرار نیست ازدواج کنناااا

******  

  "راشا"

  !...گفتم...هرچه زودتر بهترباید به مامان قضیه باران رو می

  .ازاتاقم بیرون اومدم ومامانو صدازدم.تو اتاقش بود و مشغول اتو کردن لباسا بود

 مامان؟وقت داری صحبت کنیم؟ -

  :مامان درحالیکه اتو رو از برق میکشید گفت

  .معلومه پسرم بیا بشین-

  :کنارش روی تخت نشستم...بی مقدمه گفتم

  .ازدواج کنممامان من میخوام -

  .با دادی که مامان زد دومتر پریدم هوا

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

  :دستمو گذاشتم روگوشم وبا مظلومیت گفتم

 .مامان به فکر هنجره خودتون نیستین به فکر گوش من بدبخت باشین-

  :باخوشحالی گفت

 وای جدی میگی؟کی هس دختره؟خوشگه؟اسمش چیه؟از کجا آشنا شوی؟زود بگو -

در من صبر کن یکی یکی بپرس!اول اینکه آره جدی میگم!دختره از یه خانواده آبرومنده.اسمش بارانه.آره خیلی خوشگله.ازطریق یکی از ما-

  .دوستام باهم آشنا شدیم

  "...خدایا منو ببخش بخاطر اینهمه دروغ"

  .میخوام همین االن ببینمش-

  !عوت کرده اونموقع میبینیشمادرمن االن که نمیشه.آخر هفته تولدشه ماروهم د-

  .راشا؛گفتم االن یعنی همین االن-

 و بهش زنگ زدم "باشه از دست شما"میدونستم مامان دست بردار نیست واسه همین گفتم



Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                           Telegram Channel : @Roman4u 

 

 
 

  !بله؟-

  !اوه چه بداخالق

  .راشاهستم-

 بله شناختم امرتون؟ -

 ؟ خدا بخیر بگذرونه من چطور میتونم با این تو یه خونه زندگی کنم!؟!

  !مامان بنده میخواد شما رو ببینه.میتونید بیاید پارک همیشگی؟-

  :مامان داد زد

  !پارک چیه راشا؟خجالت نمیکشی؟برو بیارش اینجا-

 شنیدی مامان چی گفت؟ -

 بله شنیدم.ولی من که نمیتونم هنوز هیچی نشده بیام خونتون.میتونم؟ -

 اعتماد نداری؟ -

  ...بحث اعتماد نیست من-

  .نیست آدرس خونتونو بگو میام دنبالت اگه-

 آدرسو یادداشت کردم و لباس پوشیدمو بعداز اینکه تلفنوقطع کردم راه افتادم 

 

  "باران"

  .مامان من دارم میرم بیرون خداحافظ-

  .باشه دخترم فقط زود بیا که کلی کار داریم واسه آخر هفته-

 باشه -

  .از خونه که اومدم بیرون روشنا رو دیدم

 به به باران خانوم جایی میری تیپ زدی؟ -

  ...فکر نمیکنم به تو مربوط باشه-

  ...درسته به من مربوط نیست اما-
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 صدای راشا از پشت سرم شنیدم که داشت اسممو صدامیزد.تواین موقعیت همینو کم داشتم 

 من:روشناجون من باید برم آخر هفته میبینمت 

 آقارو معرفی نمیکنی؟ -

 .آخرهفته-

  .وسوار ماشین شدم....نه این پسر هم پولداره هااااا

  ...آروم سالم کردم واونم جوابمو داد.اعصابم خورد بود معلوم نبود این روشنا اینجا چیکار داره

 چیزی شده؟ -

  .یدیمسرمو به معنی نه تکون دادم.فاصله خونشون با خونه ما زیاد طوالنی نبود.وزودتر از اون چیزی که فکر میکردم رس

  ...باران خانوم من به مامانم گفتم که از طریق یکی از دوستام باشما آشنا شدم-

  !باشه حواسم هست-

******  

  "راشا"

 ماشاال...ماشاال چقد خوشگل وباوقار بود.خیلی ازش -

  .خوشم اومد انشاءا...خوشبخت بشی پسرم

  .مامان ماهم دلش خوشه.خوشبخت؟هه زهی خیال باطل

 مان.راستی فردا تولد بارانه شماهم میای دیگه؟ مرسی ما-

  .نه پسرم از قول من عذر خواهی کن.باید برم خونه خالت چون پرهام قراره بیاد کلی کار ریخته سرش-

 ا پس آقا پرهام باالخره از اون غربت دل کند؟اره؟ -

  .پرهام حرفی نداره بره باهاش صحبت کنه آره مادر مثل اینکه خالت یه دختری رو واسش مد نظر داره میخواد ببینه اگه-

  .آهان.که اینطور-

آخرین باری که پرهامو دیدم پارسال بود.عکس چندتا دخترو باوضعیت های بدی تو گوشیش دیدم وقتی هم که ازش پرسیدم گفت دوست 

تا میرن اون ور هوایی میشن متنفرم البته پرهام دخترامن.به یکی دوتا هم قانع نیست.بیچاره دختری که قراره بااین زندگی کنه...از کسایی که 

  .اینجاهم پسر درستی نبود دیگه اونجا که رفت سنگ تموم گذاشت.ولی امیدوارم دیگه نخواد کارهای گذشتشو تکرار کنه
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  :گوشیم زنگ خورد...باران...اوه چه جالب خانوم مغرور یه دفعه به ما زنگ زد...مثل خودش جواب دادم

 بله؟ -

 ن هستم بارا-

 بله شناختم امرتون.؟ -

  .نفسشو باحرص بیرون داد.خیلی حال کردم که تونستم حرصشو دربیارم.داشتم حرفای خودشو به خودش برمیگردوندم

 

 "باران"

  ...پسره ی مغرور داشت حرف خودمو بهم میزد شیطونه میگه بزنم ریختشو عوض کنماااا.فعال باید دست نگه دارم...بهش نیاز دارم

  .میگم من میخوام برم خرید.میای منو ببری؟آخه ماشینمم تعمیرگاهه-

  .به من ربطی نداره که ببرمت-

  :تاخواستم جوابشو بدم صدای شاهین اومد

 باران؟ -

 جانم؟ -

 میگم زنعمو بهم گفت میخوای بری خرید.من کاری ندارم میخوای باهم بریم؟ -

 خداجون عاشقتم.ممنونممم 

  .نونآره شاهین جون مم-

  :وبعد به راشا گفتم

  .حق باشماست اگه منم جای شما بودم نمیومدم.به هرحال فردا منتظرتونم فعال-

  .ومنتظر جواب اون نشدم وگوشیو قطع کردم

باشاهین کلی خرید کردیم و چیزایی که نیاز داشتمو خریدم و بعدش که حسابی خسته شدیم از خرید کردن دل کندم و شاهین منو رسوند 

  .وخودشم به خونه شون برگشت

  ...کلی فکر کردم که چه جوری قراره با این پسره همخونه بشم.خدابهم رحم کنه
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  "راشا"

  !!!اااا...شاهین جون؟آره؟حاال نشونت میدم دختره ی...استغفراهلل...حیف که بهش نیاز دارم وگرنه نشونش میدادم راشا رادمهر کیه

******  

  :دود میکرد و یه چیزایی زیر لب میخوند وارد اتاق شد...باخنده گفتممامان درحالیکه اسپند 

 چیکارمیکنی مادر من؟ -

  .میترسم چشمت بزنن مادر-

  .همچین تحفه ای هم نیستما-

 وا راشا؟این چه حرفیه؟دخترای فامیل میخوان فقط یه گوشه چشم بهشون بندازی اونوقت تواین حرفو میزنی؟ -

  :تمگونه اشو بوسیدم و گف

  .قربونت برم من-

  :وچرخیدمو گفتم

 چطوره؟ -

  :خندید وگفت

  !عالی پسرم.حاال هم برو بارانم منتظره-

  :باتعجب گفتم

 بارانم؟؟؟؟؟پس من چی؟؟؟؟ -

  :درحالیکه به بیرون هلم میداد گفت

 .برو حسود خان دیرت شد-

  "باران"

  ...م میاد یکی منتظرم بذاره هاااا...آقاجونم که همش واسم چشم وابرو میاد...ایییییییشتقریبا همه مهمونا اومده بودن جز راشا...اه...انقد بد

نش از خودم راضی بودم...یه لباس قرمز از جنس ساتن پوشیده بودم که آستین حلقه ای بود وگردنمو پوشونده بود.تا کمر تنگ تنگ بود واز پایی

. یه تاج کوچیک هم به گونه ای کج مانند روی سرم جاخوش کرده بود...آرایشم خیلی مالیم بود آزادبود...موهای خرمایی رنگمو مواج کرده بودم..

ولی از اونجایی که من عاشق رژ لبم،رژ لبم قرمز براق بود وخیلی خودنمایی میکرد.کفش پاشنه بلندم روهم که به رنگ مشکی بود رو پوشیده 
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  ...بودم

تاحاال ندیده بودمش داشت میرقصید دختره ی بی حیا...خجالت نمیکشه با اون لباس دکلته اش که  روشنا رو دیدم که تو بغل یه پسری که من

  ....نیم متر پارچه هم نبرده جلوی آقاجون داره....استغفراهلل

  :داشتم حرص میخوردم ولبمو میگزیدم که یکی کنار گوشم گفت

  .نکن پوست لبتو گناه داره-

  .ود بزنه بیرون برگشتم طرف صدابا چشمایی که از تعجب نزدیک ب

 به شما ربطی داره؟ -

  :پوزخندی زد وگفت

  ...معلومه که ربط داره...ناسالمتی قراره-

 اوی شازده قرارمون یادت نره...فهمیدی؟؟؟ -

  ...برو بابا خودشیفته-

ی پیرهنشو باز گذاشته بود...وبا شلوار جین مشکی ولی خدایی خوشتیپ بودا...یه کت یشمی پوشیده بود و بلوز مشکی که دوتا از دکمه های باال

تیپشو کامل کرده بود...موهاشو مدل جدیدی)ازاین مدالی جدید که فکر میکنی موهاشو یکی پخش کرده البته خیلی جذاب(آرایش کرده 

  .بود.صورتشم اصالح کرده بود

  :باصدای راشا به خودم اومدم

 تموم شد؟؟؟ -

  :بایه حالت گیجی پرسیدم

 چی؟؟؟ -

  !دیدزدن من دیگه-

  :اوه اوه دستم روشده بود.ولی موضعم رو حفظ کردم ودرحالیکه به شاهین نگاه میکردم گفتم

  !بروبابا خودشیفته-

 درست حرف خودشو برگردوندم به خودش!!!هورررااا 
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  .شاهین وقتی نگاه منو به خودش دید به طرفمون اومد

  !همیشهوای باران خیلی خوشگل شدی!مثل -

 نمیدونم چرا ولی وقتی این حرفو زد نگام کشیده شد سمت راشا...این...این چرا چشماش قرمزه؟

 یعنی از حرف شاهین عصبی شده؟ 

  ...یه صدایی از درون بهم نهیب زد:دیوونه فکر وخیال الکی نکن.دلیلی نداره رو تو حساس باشه

  ...حق با ندای درونم بود

  .ممنون-

  :شاهین گفت

 معرفی نمیکنی!؟ -

  :تاخواستم حرف بزنم راشا با جدیت تمام گفت

  .راشا رادمهر هستم.نامزد باران خانوم-

 اوهه چه با ادب 

  :شاهین یه لحظه رنگش پرید ودست وپاش روگم کرد ولی سریع به خودش اومد وگفت

  .منم شاهین هستم پسرعموی باران ازدیدنت خوشوقتم-

 همچنین بعداز چند لحظه راشا گفت:

 این چش شده بود؟اوففف خداعالم است 

 

  "راشا"

  ...پس شاهین این بود...شاهین جون؟...چقدرم تیپش خز بود...اصال خوشم نیومد ازش

  "مواظب باش گرفتار نشی"ندای درونم بهم هشدار داد

  "هستم،هستم"خودم جوابشو دادم

  .شاهین خان باالخره دل کندن و شرشون رو کم کردن

  :کنار گوشم گفت باران
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 بریم به خانوادم معرفیت کنم...راستی چرا خاله نیومد؟؟؟ -

  .نتونست بیاد عذر خواهی کرد-

 عیبی نداره فدای سرشون.حاال بیابریم -

م و دستمو گرفت که انگار جریان برق بهم وصل کردن...اه تو روحت راشا که انقد بی جنبه ای! سعی کردم حواسمو به یه جای دیگه پرت کن

  ...خوشبختانه همینطورم شد

 راشا؟؟؟ -

  ...اولین دفعه بود که اسممو از زبون باران میشنیدم...صداش آهنگ قشنگی داشت

 بله؟؟؟ -

 بهم چشمک زد که فهمیدم باید حواسمو جمع 

  .کنم.به روبه روم خیره شدم که پیرمردی رو دیدم

 

  "باران"

 وعمه راشا رو با آقاجون و بابا ومامان وعموها 

  ..وزن عموهاو بچه ها و....کال با همه آشناش کردم

 برق تحسین رو تو چشمای همه و برق حسادت و 

  ...نفرت رو تو چشمای روشنا وزنعموشیال دیدم

 .راشا بازیگر خوبی بود خیلی خوب جلوی دیگران باهم حرف میزد ورفتارمیکرد

  :بابا گفت

  .وباران یکم حرف بزنمبااجازه آقاجون میخوام با راشاجان -

وبابا پاشد وبعداز اون منو راشا هم ایستادیم واول مامان وبابا به طرف حیاط رفتن وسپس "میتونی حرف بزنی"آقاجون سری تکون داد که یعنی

  .من وراشا

  :روی صندلی هایی که خیلی قشنگ چیده شده بودن نشستیم.بابا بی مقدمه شروع به حرف زدن کرد
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خوام بهت بگم که ما فقط همین یه دونه دختر رو داریم...خیلی واسمون مهم وعزیزه...من به شخصه حاضرم از همه چی بگذرم راشا جان می-

  ...بخاطرش و قطعا مادرش هم همینطوره

  .اول اینکه از خودت واز شغلت بگو

  :راشا مودبانه نشسته بود وپس از حرف بابا مکثی کرد و گفت

  ...من پدرمو از دست دادم ومادرم درقید حیات هستن و یه برادر کوچیک تر از خودمم دارم...و شغلما...راستش آقای آریا -

 

  "راشا"

چه  مردد بودم...ممکن بود با گفتن اینکه شغلم چیه دچار تردید بشن...اما نمیخواستم با دروغ وارد یه بازی بشم که معلوم نبود ته این بازی

  ...اتفاقی بیفته

  ....ش آقای آریا...منمن...راست-

  :آقای آریا گفت

 بگو پسرم...)باخنده ادامه داد(نکنه خالفکاری؟؟؟ -

  ...باران لبخند تلخی زد وخانوم آریاهم خندید

  :نمیدونستم چجوری شغلمو بگم که باران کمکم کرد

  !راشا جان...بگوعزیزم-

  :جان؟!عزیزم؟!بی توجه به حرف باران با جدیت تو کالمم گفتم

  ....من پلیس هستم-

 چهره ی همشون مبهوت شد و با همون حالت به همدیگه نگاه میکردند...البته باران وانمود میکرد که از قبل خبر داشته اما بازهم کمی مشخص

 بود که تعجب کرده 

  :آقای آریا گفت

 باعث سعادته که دامادی مثل تو نصیبمون شده مگه نه خانوم؟ -

  :رضایت بخشی به باران وسپس من نگاه کردو گفتخانوم آریا با لبخند 

  .معلومه که آره-
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  :باران خواست حرفی بزنه که شاهین صدازد

 .عموجان؟آقاجون کارتون داره-

  :آقای آریا و خانومشون ایستادن و خانوم آریا گفت

  .بچه ها مامیریم داخل شماهم حرف بزنید هرموقع دلتون خواست بیاین-

  :تکون دادم.وقتی ازمون دور شدن باران غرید لبخندی زدم وسرمو

 توپلیسی؟؟؟؟ -

 

  "باران"

  :باعصبانیت ازش پرسیدم

 توپلیسی؟؟؟؟ -

  :با بیخیالی گفت

 اوهوم...مشکلی داره؟ -

  ....پسره ی

 چرابهم نگفتی؟ -

  !نپرسیدی-

  !وای...خدای من-

  :پرسگرانه پرسید

 اگه میگفتم تغییری ایجاد میشد؟ -

  :گفتم معلومه که نه.اما اگه میگفت انقد شوکه نمیشدم امادرجواب اون اینو نگفتمباخودم 

 معلومه که آره.حاال پلیس چی هستی؟ستوانی یا سروان؟ -

 

شایدم استوار درجه یکی؟ویا شاید تو آبدارخونه ی کالنتری کار میکنی؟اصال شاید هنوز تازه رفتی سربازی و درآینده قصد داری پلیس 

 ؟ شی؟هان؟؟
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  ...به وضوح میدیدم که سعی میکنه خنده اشو قورت بده...اما نتونست ولبخند پهنی مهمونی صورت قشنگش شد

 باید خدمتتون برسونم که بنده سرگرد راشا رادمهر ازدایره ی جنایی هستم خانوم باران خانوم -

  ...یره جنایی؟؟؟..وای خدای من...وایمیتونم باقاطعیت بگم که نزدیک بود قلبم بایسته...سرگرد؟؟؟اونم...اونم دا.

 جدی که نمیگی؟؟؟؟ -

 من باتو شوخی دارم؟؟؟ -

  :حرفش رو نشنیده گرفتم و به ظاهر خودمو به بیخیالی زدم وگفتم

  .خیلی خب.حاال پاشو بریم تو-

  ....راستی-

 هان؟چیه؟ -

  :مغرورانه ایستاد و گفت

 ؟؟؟ ok.ازاین به بعد با سرگرد مملکت درست حرف بزن-

  :زیر لب گفتم

 !عقده ای-

 چیزی گفتی؟؟؟ -

  !!نه-

  !!چرا یه چیزی گفتی-

  :شونه ای باال انداختم وگفتم

  .منکه یادم نمیاد.حاال هم پاشو جناب سرگرددد-

  ...سرگرد رو یه جور خاصی کشیدم که حالت تمسخر داشت.من با این مرد ماجراها داشتم و خودم خبر نداشتم

******  

  ....راشاجان صبر کن پسرم همراهیت کنم-

یاروچیه باران؟اوال که شوهر "اووووففففف خدایا نمیشد مامان من انقد دامادشو دوست نداشت؟؟؟مخصوصا این یارو...ندای درونم بیدار شد:

  ".آینده اته دوما سرگرد مملکته هاااا
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  !یومد؟واه واه چقدرم که خودشیفته اسبیخود.سرگرد؟کاش الاقل یه شغلی داشت که بهش م"طلبکارانه گفتم

  !نه مامان جون باران خانوم میاد شما زحمت نکش-

  ...پسره ی پرو ازخودت مایه بذار...اییییییییش

  ...زنده باشی پسرم-

ید لطفا خجالتم ندین ازهمه خداحافظی کرد اونم چقدر مودبانه)آقاجون بذارید دستتونو ببوسم....باباجون خیلی بهتون زحمت دادیم،عموجان بشین

  (...و

پسره ی خودشیرین حتی تو دل زنعمو شیال هم جاخوش کرده بود با اون لفظ قلم حرف زدنش)زنعمو جون خیلی از آشنایی باهاتون خوشحال 

  ...شدم.همینطور شما روشنا خانوم(نزدیک بود گردنشو خورد کنم

  :ه مهمونی پوشیده بودم(یهو غریدتا دم در باهاش رفتم...لباسم مناسب نبود )همونی که واس

ببین دختر جون.من یه اعتقاداتی دارم وحسابی هم بهشون پاییندم...یکیش اینه که خوش ندارم اینجوری لباس بپوشی وبا اون پسر عموی -

 هیزت هم کالم شی...اوکی؟؟؟؟ 

  :باعصبانیت گفتم

 اونوقت میتونم بپرسم شما چه نقشی تو زندگی من داری که غیرت بازی درمیاری؟؟؟؟ -

  :انگشتشو باتهدید به سمتم گرفت و چشمای قرمزشده از خشمشو به چشمام دوخت...وگفت

اشته باشه متاسفانه تو اوال غیرت چیزی نیست که بازی بگیرم دوما من واسه کسی غیرتمو میذارم که واسم مهم باشه ومهم تراز اون ارزششود-

 فاقد هردویی.فقط واسه این گفتم که قراره همخونه ام بشی و نمیخوام مردم بهم بگن بی غیرت...اوکی؟؟؟؟ 

 ....دلم گرفت...من ارزش نداشتم...؟!منی که نذاشتم یه نامحرم دستش بهم بخوره...؟؟؟؟یا بهم نگاه بد کنه

  ...محدود نمیکردن ولی من محدودیت رو تو چیزای دیگه میدیدم...نه حجاب...نه پاک بودن وپاکدامنیمنم پایبند بودم....درسته خانواده ام منو 

بغضمو قورت دادم و بی اختیار اما کامال عصبانی دستمو محکم روی گونه اش فرود آوردم انقد یهویی که سرش یه طرف خم شد ودستشو 

  ...گذاشت روی گونه ای که سیلی خورده بود

اومد...!بلدی چجوری خودتو مظلوم نشون بدی...اما کورخوندی خانوم کوچولو نه من بچه ام که گول ظاهرتو بخورم ونه هالو...پس  نه خوشم-

 گوشاتو باز کن وخوب گوش کن چی میگم....من...راشا رادمهر...اجازه نمیدم یه الف بچه زندگیمو مختل کنه...میفهمی که؟؟؟؟ 
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نبودم...کسی که جلوی این پسر "من"که بویی از انسانیت نبرده بود داشتم...داشتم گریه میکردم...نه... من چم شده بود؟؟؟جلوی یه پسر

  ...نبودم"من"نبود...نبود...بخدا "باران آریا"ایستاده بود واشک میریخت

 

  "راشا"

..من فقط بایه...بایه شوخی ساده ومسخره اشک دختری به زور خنده امو نگه داشتم اما...اما وقتی دیدم داره گریه میکنه نتونستم تحمل کنم...من.

  ."راشا رادمهر"...لعنت به"من"که قرار بود یه سال از عمرشو تو خونه من بگذرونه رو درآوردم....لعنت به

  :گریه های بیصداش حالمو بد...صدام گرفته بود....باصدایی که واسه خودمم ناآشنا بود گفتم

انقد دل نازک بودی ومن نمیدونستم؟؟؟بخدا نمیخواستم ناراحتت کنم...فقط...خواستم یکم...یه کوچولو سربه سرت  آخه من به تو چی بگم؟؟؟تو-

  ...بذارم...تو راست میگی...من نباید تو کارای تو دخالت کنم...اصال قرارمون این بود

 ...شک میریزه...حرف نمیزد...دلم گرفت...خدایا خودت کمک کنساکت بود...اما متوجه شونه های لرزونش میشدم...واین گواه این بود که بیصدا ا

 

 باران خانوم؟؟؟؟ -

  :سرشو باال گرفت و با لبخند تلخی گفت

 ....مهم نیست-

  !با دیدن چشمای غمگینش،غمزده شدم...این غم تو چشماش مال چیز دیگه ای بود.....شک نداشتم

  "باران"

 ی مسخره بوده...اما اون میخواست بفهمونه قدره...قویه...وشاید حرفاشو شنیدم...وفهمیدم که فقط یه شوخ

  ...هم نه

 حرفی برای گفتن نداشتم...به اندازه ی کافی غرورم له شده بود...نمیخواستم بیشترازاین شاهد گریه ها واشکام باشه...درجواب تموم حرفای

  :گرمش گفتم

  !خداحافظ-

*****  

  ........تک فرزند رامبد آریا...آره...همینه"باران آریا"باشم..."باران"م...من از این به بعد باید خودم باش
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به سقف اتاقم خیره شده بودم وزندگی وآینده ای که انتظارم را میکشید فکر میکردم...ممکن بود منم مثل اغلب دخترها خوشبخت 

  ...بشم...شاید...نمیدونم

  ...دارمصفحه ی گوشیم روشن شد وخبر میداد که اس ام اس 

  "...من کسی نیستم که از کسی معذرت خواهی کنم...اما قبول میکنم کار امشبم اشتباه بود...امیدوارم فراموشش کنی"

  ....راشا....راشا....چرا ولم نمیکنی

مهمه که جناب سرگرددد رادمهر...من همیشه مساءل کم اهمیت و بی ارزش رو فراموش میکنم...وقطعا نه شما ونه حرفاتون واسم "

  "برنجونتم...دلیل برخورد امشبم حرف شما نبود...شب خوش

  "ولم کن که حوصلتو ندارم جناب سرگرددد"شبخوش آخر اس ام اسم یعنی اینکه

  ...سعی کردم مودبانه باهاش رفتار کنم...چون باید به موقعش خودمو بهش نشون میدادم...االن وقتش نبود

 

  "راشا"

  ...اون واسه من مهم نیست چرا باید من واسه اون مهم باشم...؟؟این یه حقیقته دیگه منم انکارش نمیکنمحق با اون بود...وقتی 

****  

آبی، با مژه های پر و حالت دار _چشمای بادومی سبز"!چهره ی باران رو از نظر گردوندم..."خواستگاری"امشب بدترین قسمت از ازدواج بود... 

اریک وصورتی رنگ...دماغش هم خیلی کوچولوبود و به پوست سفیدش میومد...قدش از من خیلی کوتاه تر بلند،لبهای کوچیک وتاحدودی ب

  "بود...اندامش فوق العاده بود...خیلی ریزه میزه بود اما دوست داشتنی وخواستنی

 به به چشمم روشن،خواستنی آره؟؟؟دیگه چی؟؟؟ "ندای درونم:

  "...بروبابا دلت خوشه"بهش نهیب زدم

  !راشا؟؟؟؟مادر؟؟؟داره دیر میشه زود باش-

  !!!...به خودم توی آینه نگاه کردم...لبخند رضایت که رو لبم نشست از آینه دل کندم و....پیش به سوی بدبختی

 

  "باران"

 آخه مامان چه اصراری داری من شال سرم نکنم؟؟؟مادرمن راشا دوست نداره خوب شد؟؟؟ -
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  "راشا دوست نداره...راشا خوشش نمیاد"مامانم پیداکردمباالخره راهی واسه رام کردن 

  ...خب از اول میگفتی مامان.باشه سرت کن.زودهم بیا پایین همه اومدن-

 باتعجب گفتم:همهه؟؟؟

  .همه که نه...آقاجون و آقارامین و آقا روهان-

 زنعموها چی؟؟؟ -

  !نه نیومدن-

  .آهان باشه االن میام-

  :اینکه چیزی یادش اومده باشه برگشت وگفتقبل از اینکه بره مثل 

  ...الاقل یه چیزی بمال رو این صورت رنگ پریدت-

  ...نه مامان میدونی که خوشم نمیاد خودمو شکل عروسک کنم-

 نگفتم که عروسک شو...گفتم یه حالی به صورتت بده.نکنه اینو هم راشا دوست نداره؟؟؟ -

  !اووووفففف نه دراین مورد چیزی نگفته-

  !باشه پس زود باش-

 یکم رژ گونه زدم و ریمل و رژ لب...کافی بود،نبود؟؟؟ 

  ...صدای آیفون بلند شد وهمزمان با اون مامان صدام زد ومن درحالیکه صندل های سورمه ایمو میپوشیدم از اتاق بیرون رفتم

******  

 جلل الخالق!چه تیپی زده المصب...کپی من...نمیشد 

  ...خداااا بامن ست نکنه؟ای

  .کت وشلوار سورمه ای و یه پیرهن سفید شیک

  !موهای لخت خوش رنگشو توی صورتش پخش کرده بود...خوشگل بود...خوشگل تر شده بود

  "راشا"

  ...ااااا این دختره هم که سفید سورمه ایه...حاال همه فکر میکنن از قبل هماهنگ کردیم

ستینهای سه ربعه داشت...خوش دوخت بود...شلوار به همون جنس پارچه اما سفید و شال کت سورمه ای رنگ و کوتاهی تنش بود که آ
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همرنگش)سفید(البته صندلهاشم سورمه ای بود...آرایش مالیمی داشت...خدا روشکر که خودشو دلقک نمیکرد چون به شدت مخالف بودم...بعداز 

  :ل خونه کردیم نشستیم...روشاک به طوری که فقط من بشنوم گفتاینکه دسته گل رو به دست باران دادم و کلی احوالپرسی با اه

  ...کلک با زنداداش هماهنگ کردی ست کنی؟؟؟چه داداشی داشتمو نمیدونستم-

  :منم آروم و باحرص گفتم

  !لطفا شما بندید دهنتونو تاخودم نبستمش-

  !واه واه چه بی ادب...حرف زدنت تو حلقم داداش-

  ...چی میگن روشاک حرف نزن ببینم-

  :آقای آریای بزرگ )آقاجون(روبه من مهربانانه گفت

  ...خب پسرم از خودت بگو-

  :گلومو صاف کردم و گفتم

راستش آقای آریا متاسفانه حرف زیادی واسه گفتن ندارم...فقط اینکه چندسالی هست پدرمو از دست دادم و االن با مادرمو برادرم زندگی -

 ...میکنم

  ..وخالصه دستم به دهنم میرسه .هکارمم که مشخص

 این روشاک باز بامزه شده بود:البته آقای آریا راشا زیادی دستش به دهنش میرسونه...هرچی بهش میگم خب داداش من ،،،یکم یا دستتو کوتاه

  ..درحالیکه به خودش اشاره میکرد ادامه داد(الاقل به یکی اون دست ارزشمندو قرض بده)تر کن یا 

  ...خندیدن حتی باران...تاحاال دقت نکرده بودم که وقتی میخنده چقدر خوشگل ترمیشههمه 

  ...روشاک جان یکم شوخ هست ببخشید-

  ...این چه حرفیه پسر-

  ...واقعا که حق با باران بود...از اولی که اومدیم آقاجون حرف میزد ورامبدخان صحبتی نکرده بود

 اما نه کامل.خب بگو من از رامبد شنیدم که کارت چیه -

  :مکثی کردم وسپس گفتم

  !درجه ام سرگردیه...از دایره جنایی-
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  !آفرین پسر...که اینطور...ولی واسه سن تو هنوز زوده که بخوای سرگرد بشی-

  ...تگیر کردم بخاطر همیندرسته آقای آریا...اما تویکی از عملیاتمون که خیلی حساس بود من هم مافوقم رو نجات دادم و اینکه اون باند رو دس-

  :حرفمو قطع کرد وگفت

  ...احسنت...باریکال-

  :وروبا مادرم گفت

  ...بهتون تبریک میگم خانوم رادمهر...به داشتن چنین پسری باید افتخار کرد-

  ...لبخندی زدم وتشکر کردم و مادرم هم مهربانانه نگاهم کرد ولبخند زد اما

 ک خوش مزه شده بود امشب ازاون شبایی بود که روشا

 خب پس من چی آقای آریا؟؟؟ -

  ...ومثل بچه ها دستاشو جمع کرد

  ...سالن ترکید از خنده های بلند رامین خان و روهان خان...ولبخندهای مصنوعی باران

  :آقاجون با لبخند از سرشوق گفت

  ...تو که ماهی پسرجون-

 لطف دارین...اما -

  :ود(گفتآهی کشید ومظلومانه)همش ژست ب

اما من دیگه عادت کردم از بس همه بهم گفتن پسر چقد توماهی چقد تو باریکال داری ایول داره مادری که تورو به اینجا رسونده...دمش گرم....-

نفس واعتماد  منم که ایثارگر...همه این صفات ماه بودن رو دودستی به داداشمم دادم تا اونم شرمنده نباشه وقتی کنارم راه میره...خالصه عزت

  ...به نفس وهمه اینایی که داره رو مدیون این ایثار منه آقای آریا...هییییی

 انقد خندیدم که اشک از چشمام میومد...همه میخندیدن

  ....به روشاک نگاه کردم...قیافه اش دیدنی بود...لب ورچیده بود واز چشماش غم میبارید

  :آروم کنار گوشش گفتم

  ...پسر...دیگه خواهشا جلوی اون زبونت رو بگیر میترسم پشیمون بشنااااا روشاک خیلی فیلمی-
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  :اونم آروم گفت

اوال که نمیتونم جلوشو بگیرم...ثانیا ازخداشونم باشه...خوشگل هستی؟که نیستی!خوش تیپ هستی؟که نیستی!شغلت مناسبه؟اونم نیست!فقط -

  .بخاطر من دختربدن بهت...واال یه داداش خوشگل وخوش تیپ وبانمک داری!که فکرکنم فقط

  !خیلی پررویی-

  !میدونم-

 

  "باران"

  !روشاک فوق العاده بانمک وشوخ بود...برعکس داداش چندشش

  :خانوم رادمهر لبی تر کرد وگفت

  ..خب اگه اجازه بدین این دوتا جوون برن وباهم حرف بزنن.وسنگاشونو باهم وابکنن-

  :آقاجونم گفتپدرم به تایید سری تکون داد و

  .حتما-

  :وروبه من گفت

  .باران جان.راشاخان رو به اتاقت راهنمایی کن-

  .موقعی که خواستم بایستم روشاک باز بانمک شد

  .ولی آقای آریا به نظر من این دوتا جوون حرفی باهم نداشته باشنا-

  :آب دهنمو باصدا قورت دادم.بابام خندید وگفت

 چطور؟ -

  .که لباساشونم باهم ست کردن.مطمءنن درمورد چیزای مهم ترم حرف زدنآخه نمیبینید -

  :اومدم حرفی بزنم راشا گفت

 نه...نه اتفاقی شد -

  :آقاجون خندید)امشب چقدر این آقاجون ماخندید...اخماش واسه ماس لبخنداش واسه دیگران اییییییش(وگفت

  .خودتی پسر...پاشو برو-
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  !.طبیعیهخب منم بودم باور نمیکردم..

ی خم شد بعدازاینکه پله هارو آروم وبامتانت طی کردم دراتاقمو که آخرین اتاق طبقه باال بود کناری ایستادم تا بهم برسه.موقعی که رسید بهم کم

  :ودستشو به طرف اتاق گرفت وگفت

  .بفرمایید خانوم کوچولو-

  !و درو هم بستمحکم پامو کوبیدم روزمین و رفتم تواتاقم.اونم پشت سرم اومد 

 !دروباز بذار-

  :لبخند شیطنت آمیزی زد وگفت

 چیه؟میترسی؟ -

  :زدم زیر خنده وباتمسخر گفتم

  .ترس؟اونم از تو؟؟؟؟هه زهی خیال باطل-

  .روتخت نشسته بودم اونم با یه حرکت صندلی کامپیوترمو عقب کشید وبرعکس گذاشت و روش نشست

 سعی کن یه امشبو جلوی اون زبونتو بگیری؛خب؟ ببین کوچولو مواظب حرف زدنت باش و-

  :پوزخندی زدم وگفتم

 ببین پدربزرگ من هرموقع بخوام حرف میزنم.هیچ کسم اجازه نداره واسم تعیین تکلیف کنه...خب؟ -

  :یکم به طرفم خم شد وتهدیدآمیز گفت

 من حوصله ی دختر وراجی مثل تورو ندارم...یهو دیدی........میفهمی که؟؟؟ -

  ...چشمام پرو خالی شد و بغض گلومو چنگ زد"میفهمی که"باز باشنیدن واژه

  ....دست خودم نبود...بخدا نبود

 ا...چی شد؟؟؟ -

  ....جنس نگاش نگران شد...شایدم تحرم آمیز....ومن اصال دوست نداشتم

 اوکی؟؟؟؟ ببین شازده قبال هم بهت گفتم....نه تو واسم مهمی نه حرفات که بابتش ناراحت بشم -

 ولی...خب پس چته؟؟؟ -



Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                           Telegram Channel : @Roman4u 

 

 
 

  ....به خودم مربوطه آقا-

 باشه بابا نگو مشتاق شنیدنش نیستم...حاال هم اگه حرفی نداری بریم...هان؟ -

  ...اشکامو پاک کردم و سعی کردم بغضمو قورت بدم و خاطرات بدو از ذهنم حذف کنم ورو رفتارم مسلط بشم

 و مگه بیست هشت سالت نیست؟؟؟ چرا...حرف دارم....اول اینکه....ت-

  :سری تکون داد وگفت

 هست...چطور؟ -

 اونوقت چطور درجه ات سرگرده؟؟؟اصال مگه میشه؟؟؟؟ -

  ...بیشترازاین سوال نپرس خانوم کوچولو حاال که شده-

 خیلی خب نمیخوای جواب بدی نده چرا میپیچونی...ودوم اینکه...چیکار کردی که ترفیع گرفتی؟؟؟ -

  :پوزخندی زد وگفت

 کال سواالتت درمورد شغلمه هاااا...حال میکنی شوهر پلیس گیرت اومده نه؟؟؟ -

  ...چه خودشم تحویل میگیره...نخیر فقط کنجکاو شدم-

 مطمءنی فقط کنجکاو شدی؟؟؟؟-

  ...اصال حرف زدن به ما نیومده...پاشو بریم-

  ...باره نشستمتاخواستم پاشم موبایلش زنگ خورد واز روی اجبار دو

 

  "راشا"

 یعنی چی شده؟ 'سروان احمدی

 بله؟؟؟ -

  ...سالم جناب سرگرد...به اتفاقی افتاده-

  :با نگرانی از جام بلند شدم و تند پرسیدم

 منو که میشناسی پس حاشیه نرو وزود بگو -
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  ...راستش یکی از اعضای باند خفاش سیله رو پیدا کردیم...اما نم پس نمیده-

  ...وی موهام کشیدمدستی ت

 که اینطور....!االن خودمو میرسونم!فقط -

  .دیگه باهاش کاری نداشته باشین تاخودم بیام

 باشه جناب سرگرد...امری نیست!؟ -

  .خداحافظ-

  .وگوشی و قطع کردم

  .باید با امیر وآرین هم هماهنگ میکردم..تا اوناهم بیان

  :پس شماره آرین رو گرفتم

 د!؟ بله جناب سرگر-

  ..متوجه شدم نمیتونه حرف بزنه

 کجایی آرین؟ -

  ...باسروان پاکدل کالنتری هستیم-

  ...از پاکدل منظورش امیر بود

  ..باشه فعال-

 خداحافظ -

  :روبه باران که با بهت نگام میکرد گفتم

  !پاشو خانوم کوچولو که باید برم-

 کجا؟ -

 کنجکاوی ممنوع پاشو -

  .ن اتاقو ترک کرداخمی کرد و زودتر از م

 خانوم کوچولو؟ -

  :با حرص برگشت میخواست اعتراض کنه که گفتم
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 اون اخماتو وا کن فک نکنن به تفاهم نرسیدیم خب؟ -

  !بمیری عقده ای-

 چیزی گفتی؟ -

  :شونه ای باال انداخت وگفت

  !نه-

  ..یه چیزی گفتی-

  ...منکه یادم نمیاد-

 .از پله ها پایین اومدم واونم اومد نگاش کردم...لبخندی مصنوعی رو لبش بودحوصله ی بحث باهاشو نداشتم سریع 

  :مامانم تا متوجه ما شد گفت

 دهنمونو شیرین کنیم؟؟؟؟ -

  ...لبخندی زدم که بیشتر به نیشخند شبیه بود وبه باران نگاه کردم...که اونم لبخند زد

  ...مبارکه انشاءا-آقاجون گفت:

ست آقاجونو آقای آریا وخانوم آریا وهمچنین مامانمو بوسیدم و باران هم به همین روال...مامان انگشتر خوشکلی رو که همه تبریک گفتن ومن د

  :مادرش براش به یادگار گذاشته بود رو به عنوان نشون دست باران کرد....بعداز گذشت چند دقیقه

  :روبه آقاجون وهمه گفتم

  ...اگه اجازه بدید زحمتو کم کنیم-

  ...انوم آریا:ما شام تدارک دیدیم پسرمخ

  .آخه یه کاری برام پیش اومد که خیلی مهمه...شرمنده ام-

  :روشاک پرسید

 نگو که اون باندو دستگیر کردین؟ -

  ...روشاک از همه چی باخبر بود....ودربعضی مواقع خیلی کمکم میکرد

  ...درسته...اما نه کامل-
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  :گفتآقاجون باتحسین بهم نگاه کرد و

  .برو پسرم...اما تنها-

  ...باتعجب نگاش کردم

 منظورم اینه حاج خانوم اینا هستن...شما برو اگه کارت زود تموم شد برگرد واگه نه که نگران -

  ....حاج خانوم نباش رامبد هست

  :مامانمم ایستاد وگفت

  .حرفای اصلی رو بزنیمنه آقای آریا ماهم زحمتو کم میکنیم...انشاءا...یه شب دیگه میایم که -

  :خانوم آریا

  ...بخدا اگه بذارم برید...راشاجون کار داره شما که ندارید-

ار پشت به مامانم نگاه کردم که یعنی بمون...اونم بعداز کلی تعارف قبول کرد...از همه عذر خواهی کردم وخونه رو ترک کردم....باران هم با اجب

  ...سرم اومد

  ...ن بشم که این جمله لعنتی از دهنم خارج شدمیخواستم سوار ماشی

  ...مواظب خودت باش خانوم کوچولو-

  ...وبعداز این متنظر جواب نموندم و پامو رو پدال گاز فشردم

 

  "باران"

  ...دیگه بعداز اون هیچ کسو نمیتونست خودشو تو دلم جاکنه....حتی پسری مثل راشا که هیچ چیز کم نداشت

 شب خوبی بود...البته فقط بخاطر حضور روشاک 

  ...که اجازه نمیداد یه لحظه خنده از لبامون دور شه

 ...راشا دیگه برنگشت و بابا روشاک و خانوم رادمهر)رعناجون(رو رسوند

  !ون ملحق شدآقاجون و عمو رامین و عموروهان هم رفتن...منو بابا توی پذیرایی نشسته بودیم ومامان هم با سینی چایی بهم

هم بارانم...دخترم...فکر نکن من همینجوری راشا رو تایید کردم...از بعداز تولدت حسابی تحقیق کردم و به نتایج خوبی رسیدم....دخترم...تو-

 قبولش داری؟؟؟مطمئنی خوشبختت میکنه؟؟؟میتونی بهش تکیه کنی؟؟؟؟ 
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 رو... اما بخاطر موقعیتم مجبور بودم یه چیزی بگم که شک نکنن داشتم کم میاوردم...من داشتم همه رو بازی میدادم...همه 

  !راستش چی بگم باباجون....پسر خوبیه-

  :مامان معترضانه گفت

  ...همین؟ماهه...یه تیکه جواهره...از سرت زیاده باران...حیف این پسر-

  ...باتعجب بهش نگاه کردم

  !اذیت نکن دخترمو خانوم-

نه خوشگله نه تحصیالت داره...تازه قراره بره دانشگاه...اونم اگه قبول بشه...اونوقت راشا...خوشگل،خوش تیپ،پلیس  جدی میگم آقا.باران ما-

 هم که هست....دیگه چی میخواد؟ 

  :اسمشو بااعتراض صدا زدم

 مامان؟؟؟؟ -

 چیه مگه دروغ میگم؟ -

  ...نه آخه میخواستم بگم منم به شما رفتم دیگه-

  ...زدم وچشمکی به بابام

 منظور؟؟؟ -

  :آماده فرار شدم و گفتم

  ....آخه نکه باباهم از سر شما زیاده گفتم یادآوری کنم-

  :و د برو که رفتیم...صداشو میشنیدم که میگفت

 ای دختره ی چشم سفید.حاال دیگه بابات از سر من زیادیه آره؟ -

  ....صدای خنده ی باباهم کل خونه رو پر کرده بود

  ...وسال پیش خوشحال تر بودم...چقد خنده های بابا وغرغرای مامان واسم بامعنا ونشانه ی خوشبختیم بود اما االن...هیییییییچقد من د

******  

  ...یک هفته به سرعت برق گذشت...ومن تو این یک هفته نه با راشا حرف زده بودم ونه مالقاتش کرده بودم

وبد دوسال پیش واسم زنده میشد....اگه اون بود...شاید االن با رضایت کامل ازدواج میکردم...بدون  انرژیم کاسته شده بود وهمش خاطرات خوب
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  ....اجبار

هیچکس نمیدونه رسیدن به اهداف همش کشکه جز عسل ونوشین....هیچکس نمیدونه دلیل اینکه من از ازدواج بیزارم بودم یه عشق نافرجام تو 

  ...ت اما هرچی بود،منو له کرد...منو شکستقلبمه...نمیدونم عشق بود یا عاد

  ...آهنگی که دوساله شب وروز گوش میدم رو گذاشته بودم...واشک میریختم

 میگن هیچ عشقی تو دنیا -

 مثل عشق اولی نیست 

 میگذره یه عمری اما

 از خیالت رفتنی نیست 

 داغ عشق هیشکی مثل 

 اون که پس میزنتت نیست 

 چقده تنها شی وقتی 

  ....کسی هم قدمت نیستهیچ 

 بارااااااااننننن؟؟؟؟ -

  :اشکامو سریع پاک کردم و بدون اینکه از اتاقم بیرون برم جواب دادم

 جانم مامان؟؟؟ -

  !حاضری دخترم؟...االن میانا-

  .آره حاضرم-

  !لباسی که گذاشتم بپوش-

  :باحرص گفتم

  .چشششششم-

بیخیالش  لباسمو پوشیدم که یه کت ودامن کوتاه نارنجی بود...البته دامنش خیلی کوتاهم نبود...یکم زیر زانو.که از نظر مامانم اشکالی نداره منم

لب  شدم که بگم نه و...اخه مامانم هرچی بگه همونه وما حق اعتراض نداریم...شال سفیدمم سرم کردم و آرایش مالیمی هم)رژ گونه ی آجری.رژ
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 ریمل(کردم.رنگ لبم با لباسم هماهنگی قشنگی ایجاد کرده بود.صندهای سفیدمم پوشیدمو لبخند قالبیمم نشوندم .نارجی براق 

  ....رولبم...امشب بله برون من واون پسره بود...هردفعه که مامان وبابامو میدیدم احساس میکردم دارم جرم بزرگی رو مرتکب میشدم ولی

همه بودن...دوتا عموهامو خانوماشون وعمه وشوهرش وآقاجون...)خانواده مامانم خارج از کشور زندگی میکردن که به یه  بجزمجردهای فامیل

  !...دایی و مادربزرگ خالصه میشد(سالم کوتاهی کردم و کنار بابام نشستم

 

  "راشا"

..پس حواستو جمع کن.مراقب اون احمدی هم باش!تو وآرین امیر اوضاع رو مرتب کن...من امشب نمیتونم بیاما بهم زنگ هم بزنی نمیتونم.-

 کارارو انجام بدین.میفهمی که؟ 

  .بله جناب سرگرد حواسم هست...خداحافظ-

  .خداحافظ-

ر تو هیک هفته اس که نمیتونیم ردی از اون باند پیدا کنیم...انگار فهمیدن که یکیشونو گرفتیم و خودشونو مخفی کردن...اما نمیدونن راشا رادم

  !...بیست وهشت سالگی الکی سرگرد نشده

همه خونه ی ماجمع شده بودن که باهم بریم....سیاوش خان بزرگ.عمو بهروز وزنعمو فرح و دایی کاوه وخانومش وخاله سیما و شوهرش 

 ..وپرهام

ران اینا رسیدیم...کاش انقدر سریع اتفاق روشاک ومامان هم حاضربودن....کتمو پوشیدمو از خونه بیرون اومدیم...طولی نکشید که به خونه با

  !نمیفتاد...کاش

رفتارای پرهام روزیر نظر داشتم...لبخندی که روی لبش بود به محض اینکه رسیدیم محو شد...دلیلشو نمدونستم...ولی هرچی بود خوشایند 

  ...نبود

 

  "باران"

.راشا وروشاک ویه نفر دیگه که فکرکنم پسرخاله سیما بودن داخل حیاط همه به استقبال خانواده رادمهر رفتیم...خانواده خونگرمی بودن..

  ...بودن.وما به احترام اونا هنوز ایستاده بودیم...که با اومدنشون نگام تویه جفت چشم سیاه ونافذ قفل شد

اومدیم...سرموبه زیر انداختم  باناباوری نگاش میکردم...اونم دست کمی از من نداشت...همه متعجب بودن و با سرفه ی راشا به خودمون
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  :وچشمامو بستم تا قطره های مزاحم اشک روگونه هام نریزن.اروم گفتم

  !خوش اومدین-

  !اما صدایی از پرهام شنیده نشد...پرهام...عشق نافرجام من...بعداز دوسال توهمچین روزی میبینمش

  ...صدای هیشکی رو نمیشنیدم

  ...د وباچشمایی که روزی منوعاشق خودشون کرده بود نگام میکردپرهام درست روبه روی من نشسته بو

  ...نمیدونم بزرگترها حرف نمیزدن یا حواس من درگیر خاطرات گذشته بود...اما وقتی مامانم صدام زد متوجه شدم تقریبا صحبتهاشون تمومه

 بله؟ -

  :آقاجون گفت

  ...باران جان ما میخوایم مهریه ات رو خودت مشخص کنی-

  :با مکث گفتم

 اجازه میدین آقاجون؟ -

  :سرشو تکون داد و من با صدایی که از چاه بیرون میومد گفتم

  ...آب...فقط آب-

  !متوجه تعجب همه شدم...اما من توی اون لحظه به هیچ چیز فکر نمیکردم...به هیچ چیز

  :سیاوش خان گفت

 تولدت...نظرت چیه دخترم؟  این که نمیشه دخترم...به نظر من سکه به اندازه تاریخ-

  ...سرمو به چپ وراست تکون دادم

  ...پدرجون...نه...نمیخوام-

  :راشا باعصبانیت کنترل شده ای گفت

 اجازه میدین من چندلحظه با باران حرف بزنم...؟؟؟ -

 ....همه موافقت کردن ولی من نمیخواستم باهاش حرف بزنم
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 بزنم اونم جلوی پرهام...پرهام...توبامن چیکارکردی؟؟؟ 

  :راشا منو برد داخل حیاط و روبه روی من ایستاد...باعصبانیت گفت

 توچته؟؟؟هااان؟؟؟...زده به سرت؟؟؟ -

  :بامظلومیتی که ازخودم سراغ نداشتم دربرابر فریاد راشا گفتم

 مگه چی گفتم؟چیکارکردم من؟ -

  ..دعصبانیت اونم فروکش ش

  .آخه دختر درست وحسابی مهریه اتو تعیین کن!این چه مدلشه!من که فهمیدم تو امشب یه چیزیت هست...پس بگو وقال قضیه رو بکن-

  ...من چیزیم نیست-

  :عصبی گفت

  ...یهدآخه هست...به هرکی بتونی دروغ بگی به من نمیتونی بگی...میدونی که چرا؟چون من یه پلیسم وشم پلیس هام خیلی قو-

 اصال واسه چی باید بهش جواب پس بدم؟ 

  .بروبابا-

  .وتا خواستم ازش دور شم دستمو گرفت و برم گردوند وچون این حرکت ناگهانی بود پرت شدم تو بغلش.همون موقع صدای سرفه اومد

بادستپاچگی از آغوشش بیرون اومدم و  بدون اینکه از آغوش راشا بیرون بیام اطرافمو نگاه کردم مامان باخنده داشت بهمون نگاه میکرد

  ...باخجالت سرمو به زیر انداختم...راشا هم یکم خجالت کشیده بود این از سربه زیریش فهمیدم

  ...شما جووناهم تا فرصت گیرتون میاد-

  :حرفشو قطع کردم

  ....نه نه...مامان ما...یعنی من-

  ...این روزا داشتیمخیلی خب نمیخواد ماست مالیش کنی...ماخودمونم از -

  :وبعدروبه راشا گفت

  ...داماد عزیزم چرا خجالت میکشی؟اون کسی که باید خجالت بکشه تو نیستی عزیزم-

  :وبعد به من نگاه کرد وادامه داد
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  !این ورپریده باید خجالت بکشه که نمیکشه-

  !فته بود وهر آن ممکن بود بترکهدهنم باز مونده بود...بابهت نگاش میکردم.راشا به زور جلوی خنده اشو گر

 مامان:باران...راجع به مهریه...سیاوش خان گفتن مهریه ات هم آب باشه و هم سکه و یه ویال توشمال!خوبه؟؟؟ 

  :بافریاد گفتم

سرم برنمیدارین؟؟؟چرا مادرمن...نمیخوام...مگه شما دارین منو میفروشین که روم قیمت میذارین....مگه دارین معامله میکنین...چرا دست از -

 راحتم

 نمیذارین...چرا؟؟؟؟ 

  ...یه صدای آشنا از پشت سر مامان شنیده شد...صدایی که سالها آرزوی دوباره شنیدنش رو داشتم

  ...مهریه پشتوانه ی یه دختره-

درجواب این حرفا "ه عشق و حمایت توببین پرهام من واسه مهریه آب میخوام...مهریه حضرت زهرا...والبت"همون جمله ای که وقتی من میگفتم

  "...مهریه پشتوانه ی یه دختره"میشنیدم...

  ...اشکمو پس زدم...نمیخواستم ببینمش...نمیخواستم صداشو بشنوم...نمیخواستم خاطراتمو زنده کنه...اونم االن

  :مامانم بامهربانی گفت

  !ماهم میدونیم پسرم...اما نمیدونم این دختر چش شده-

  :ینکه به پرهام نگاه کنم گفتمبدون ا

  ....نمیدونم چرا امشب همه اصرار دارین که من یه چیزیم باشه...من خوبم...میفهمین...خوبم-

مادرم سری از روی تاسف تکون داد وماسه نفر رو ترک کرد...پرهام با اون صدای گرمش که گوش دادن بهش الالیی شده بود واسه من 

  ....بره یه سی دی بهم داده بود که خودش واسم چندتا آهنگ خونده بودگفت؛...آخه قبل از اینکه 

  ....راشا میشه چندلخظه مارو تنها بذاری-

  :راشا باتحکم گفت

  !نخیر-

  "راشا"
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یه  تا حاال انقد بهم توهین نشده بود...پرهامی که کسرشانم میشد باهاش حرف بزنم بهم میگه میشه تنهامون بذاری؟؟اونم کی زنمو با

میشد...بی پسر....استغفراهلل.....درسته که باران قرارنبود واقعی واز ته دل باهام ازدواج کنه اما منم اونقدربی غیرت نبودم....سرم داشت منفجر 

ه پرهام حوصله وکالفه به گوشه ای از حیاط که چمن های مصنوعی پر کرده بود نشستم....منتظر شدم خودشون موضوع رو روشن کنن.... وباالخر

  :آغازکننده شد

  ...سالم بود یه دختر بچه رو دیدم 26دوسال پیش...وقتی که من -

سالش بود...درست موقعی دیدمش که با یکی از دوست دخترام بهم زده بودم...دختره هم 17که البته برای من بچه بود...دبیرستانی بود...حدودا 

اول ازش خوشم اومد.نمیگم عاشقش شدم...نه چون من کسی نبودم که قصدم از نزدیک خوشگل بود و هم...وهم جذاب ودوستداشتنی!بانگاه 

شدن به دخترا عشق باشه!همیشه دخترا واسه تفریح وخوش گذرونیم بودن...!میخواستمشون اما فقط برای یکی دوروز...!راشا تو منو میشناسی 

 ه جور دختری دوست میشدم...!درسته که این دختر هنوز بچه همش دنبال تنوع بودم...واز یکنواختی متنفربودم واسه همین باهم

 بود

وسن کمی دلشت اما خب....خیییلی جذاب بود ومن نمیتونستم ازش دست بکشم...پس اولین قدم رو برداشتم...یه روز سد راهش شدم و بدون 

  :مقدمه گفتم

 سالم با من دوست میشی؟؟؟ -

  :...اما بهم تشر زدلبخندی که زد باعث شد دیگه نتونم ولش کنم

  !چی فکر کردی عوضی؟بزن به چاک شازده-

  "شازده...هرموقع عصبیه به منم همینو میگه...هه...پس تیکه کالمشه"

با این حرفش من مصمم تر شدم که این دخترو هرجوری که شده به دست بیارم...اما بهترین راه این بود که اونو عاشق خودم کنم...خالصه با 

نرم شد وقرار شد فقط یه دفعه باهم بریم کافی شاپ که رفتن به اونجا باعث دوستی ما شد...دروغ نمیگم تو یه ماه دوستی با باران  حرفام اونم

 بادختر دیگه ای دوست نشدم برخالف دخترای دیگه که پیش میومد باچندتا همزمان دوست بودم...تا اینکه دوستم گفت میخواد بره آلمان و منم

سرم افتاد که منم باهاش برم....مامان وبابا مخالفتی نکردن...اما باران....به هر طریقی بود میخواست منو پشیمون کنه...میگفت این فکر تو

  ...عاشقمه اما خب من نبودم...من عاشق هیچکس نبودم

  !از دخترایی که سدم میشدن و مانع کارهام بودن متنفر بودم واسه همین آب پاکی رو ریختم رودستش
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  ...روزی که قرار بود فرداش برم آلمان باهاش صحبت کردم

ببین باران من نه عاشقتم ونه دوست دارم ونه حتی بهت عادت کردم...واین وسط تویی که هم عاشقی و هم وابسته شدی وهم عادت -

 چکس....میفهمی که؟؟؟ کردی...وهمه اینا مشکل توءه نه من...منم از اینجا میرم وهیچکس هم نمیتونه راهمو سد کنه...هی

خیلی ومنتظر جوابش نشدم ورفتم...اما خب تواین یه ماه منم رفتارهایی کرده بودم که باران فکر کرده بود من عاشقشم...مثال براش میخوندم...و

  ...کارهای دیگه!درسته یه ماه مدت زمان کمی بود برای عاشق شدن و معشوق شدن اما غیر ممکن نبود

  :وگفت روبه باران کرد'

  ...متاسفم که این اتفاقا افتاد...واقعا متاسفم...من نمیخواستم-

  :باران بی صدا اشک میریخت ومن میدونستم که تحمل این وضع براش سخته...واسه همین باصدای بلند ومحکم گفتم

ته تویی نه باران...توکسی رو از دست دادی تو واسه خودت متاسف باش که دختری به نجانت و پاکی باران رو از دست دادی...اون کسی که باخ-

  ...که عاشقت بود واون کسی رو از دست داد که دوسش نداشت...!درضمن

  ...ایستادم و یه قدم به سمتش برداشتم وانگشتمو تهدیدآمیز به طرفش گرفتم

  !پرهام دور بارانو خط میکشی!دور زن منو خط میکشی-

  :و باتمسخر ادامه دادم

 ؟؟؟ میفهمی که!-

  :پوزخندی زد و درحالیکه قدم برمیداشت وبه طرف ساختمان میرفت گفت

 ...زنت ارزونی خودت...اینجور دخترا مورد پسند من نیستن-

ورفت...عوضی...میخواستم فکشو پائین بیارم پسره ی...دستامو مشت کردم و به مسیر رفته ی پرهام چشم دوختم...صدای هق هق گریه ی 

  ...سمتش کشوند...پرهام یه عوضی به تمام معنا بودباران منو به 

  ...باران...اون کسی که باید غصه بخوره اونه نه تو-

  ...همین حرف من باعث به اوج رسیدن گریه اش شد

  ...راشا...من...من...بخا...بخاطر...اون...گ...گریه-

  ...وآغوشم کشیدمش ودستامو محکم دورش حلقه کردمگریه اش اونقدر شدت داشت که بریده بریده حرف میزد...با یه حرکت ت
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 هیش!گریه نکن...دیگه تامن هستم نمیذارم گریه کنی...!درسته ازدواجمون واقعی نیست...اما میتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم دیگه!مگه-

 نه؟ 

  ...سرشو تکون داد...اشکاشو پاک کردم

 مثل پرهام گریه نکنی...باشه؟  به من قول بده دیگه بخاطر یه آدم پست وعوضی-

  ...چشماش خندید

  !باشه

 

  "باران"

یه کم آروم شدم...حرفای پرهام واسم غیر قابل هضم بود...ازش توقع نداشتم...کسی که دوسال از زندگیم با یادش به هدر رفت...میدونستم 

  ...دوسم نداره ولی نمیدونستم که...که افکارش انقد

  ...ام یه آدم پست وعوضی بودحق با راشا بود...پره

  ...باهم به داخل ساختمان رفتیم و تا آخر سعی کردم که به پرهام نگاه نکنم

 خب دخترم تصمیمتو گرفتی؟؟؟ -

  ...سیاوش خان بود

  !هرچی شما بگید پدرجون-

  :خندید وگفت

  !زنده باشی دخترم-

  !مهریه ام شد تاریخ تولدم سکه و یه شاخه گل رز وآب

 ...شب یه صیغه محرمیت بینمون خونده شد تا راحت تر باهم رفت وآمد کنیم...وقرارشد آخر ماه جشن عقد وعروسی رو باهم بگیریمهمون 

 ...همه خوشحال بودن بجز...من...راشا هم خوشحال بود ولی آخه چرا؟...شاید هم مثل من فقط نقابشو روی صورتش داشت...نمیدونم...گیج بودم

 

******  

رفتن یه شی نرم داخل بینیم تقربا از روی تخت خودمو پرت کردم پاءین...موهای توصورتمو کنار زدمو چشمای خواب آلودمو به زور وا  با فرو
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  ...کردم

  !!!خیلی خیلی خیلی بیشوعوری-

  ...انقد عصبی بودم که میخواستم اون چشمای سبزشو....اوووووففففف

  !نوشین خیلی خری-

  :غش غش خندید وگفت

  !اون که خودتی و اون نامزد بدقیافه ات با این سلیقه اش-

  :یه تای ابرومو دادم باال وگفتم

 منظور؟؟؟؟ -

  :آماده ی فرار شد وگفت

  ...اگه نبود که نمیومد تورو بگیره با اون چشات-

  ...والفرار

  :داد زدم

  !من که دستم به تو میرسه بیشوعور-

  :اونم از پاءین دادزد

  !دیدخواهیم -

  ...به ساعت روی میز عسلی کنار تختم نگاه کردم

دیشب راشا با اس ام اسش منو وادار به اندیشیدن کرد...اندیشیدن  ...رو نشون میداد و این پرخوابی نشون دهنده بیخوابی دیشبمه11ساعت

  !درباره آینده...زندگی و...عشق

  "همه چیز درست است...درست همانگونه که نباید باشددنیای عجیبی است!!!اطرافم را که مینگرم میبینم "راشا:

ت اینکه من اونقدر هاهم سختی نکشیدیم...درسته غم از دست دادن عشق سخته...اما نه اونقدر که زندگیمو بخاطرش بدم...یا اینکه شاید از دس

بجنگم و به جلو قدم بردارم...زندگی بستگی به  دادن عشق سخت باشه نه...نه آدمی مثل پرهام...باید محکم باشم...باید قوی باشم...باید

  !!!برداشتن قدم ها وگام های ما داره...اینکه درچه مسیری و وبرای رسیدن به چه چیزی گام برداریم

  ...تا صبح به این چیزا فکر میکردم...واالنم که این نوشین معلوم نیست که چی شده اومده اینجا
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  ...بود رفتم آخه اگه میرفتم پاءین عصبانیتم فروکش نشده بود و میزدم ریخت نوشینو عوض میکردم به حمام طبقه باال که ویژه مهمان

یه دوش مختصری گرفتم و بعداز پوشیدن لباسام به طبقه پاءین رفتم...صدای مامانمو میشنیدم که داشت ازراشا تعریف میکرد...مامان ماهم 

  !!!دلخجسته ای داره هااا

ه رفتم و یه لیوان چای واسه خودم ریختم و یکمی هم از نون پنیر وکره ومربایی که روی میز بود خوردم...بعداز جمع کردن مستقیم به آشپزخون

  !!میز به مامانمو نوشین پیوستم...درست یه هفته از نامزدی منو راشا میگذره و دوهفته دیگه هم عروسیمونه

 خب بارون جون چخبر؟؟؟ -

  :پوفی کشیدمو گفتم

  ...ین اسم منو درست صدا بزنااانوش-

  :نوشینم قری به چشماش دادوگفت

  ...نمیخوام درست صدا بزنماااا-

  ...چشم غره ای بهش رفتم و تصمیم گرفتم بحث رو ادمه ندم

 عسل کجاست؟؟؟ -

  !جاهای خوب-

 واااا -

 واالااا -

  :با تعجب پرسیدم

 اونوقت این جاهای خوب کجاست؟؟؟ -

  :پای چپش گذاشت وگفتپای راستشو روی 

دید هیچی بابا رفته با این صاحب خونه هه حرف بزنه که قراردادو یه سال تمدید کنه...!مامانم زنگ زده میگه اگه همونجا میتونی قراردادو تم-

  .کنین بمونین اگه نه که برگردین همینجا

کردن اما پدربزرگشون)عسل و نوشین دختر خاله ان(دچار بیماری شد عسل و نوشین اصالتا مال تهران نبودن اما تا سال پیش همینجا زندگی می"

  "که خانوادشون مجبور شدن برگردن واسه همیشه اما عسل ونوشین بخاطر مدرسه و کنکورشون خونه ای مناسب اجاره کردن و موندگار شدن
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  !!!آهان-

 مامان داشت واسه نوشین چشم وابرو میومد...وا اینا چشونه؟؟؟ 

 ان؟؟؟با اشاره حرف میزنی؟؟ چیه مام-

  :؟مامان دستپاچه گفت

  ...هیچی انگار یه چیزی رفته داخل چشمم-

  ...بهشون شک کردم...اما حوصله کاراگاه بازی روهم نداشتم

 باشه میخوای فوتش کنم؟؟؟ -

  !!!نه نه خوب شد-

  ...شونه ای باال انداختمو از جام بلند شدم

هم رسیده هااا...برم ببینم قبول شدیم یانه...آخه نکه صبح دیر بیدارشدم نشد زودتر سرچ کنم....وایسا برم لپ  وای راستی نوشین نتیجه کنکور-

  ...تابمو بیارم

  :مامان گفت

  ...ا...چیزه...حاال چه عجله ای بشین تا برات قهوه...یا اصال میوه بیارم...زشته نوشین جونو تنها بذاری...بشین بشین-

  ...کردم مشکوکانه نگاش

 وا مامان؟؟؟یه دقیقه میرم لپ تابمو بیارم...تازه نوشین که خیلی وقته تنهاس ومنم که باهاش این حرفا-

  !!!رو ندارم...درضمن...من منتظر این روز بودم...میرم و برمیگردم دیگه

  :نوشین مداخله کرد

  ...قبولم نشده باشیآخه عزیز من حاال چه کاریه...یا قبول شدیم یا نشدیم...توکه اگه -

  :حرفشو قطع کردم و بااخم گفتم

  ...زبونتو گاز بگیر بچه!!!خدانکنه-

  !آب دهنشو با صدا قورت داد وبه مامانم چشم دوخت

 وایسید ببینم....شما یه چیزیتون هست....بگین چی شده؟؟؟ -
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  :مامان با من من گفت

  ......برو دخترمنه...چیزی نشده که....اصال برو من پیش نوشین هستم-

نه نگاه یه نگاه دیگه به جفتشون انداختم...وبه طرف اتاقم رفتم...لپ تابمو برداشتمو به پذیرایی برگشتم...مامان لبخندرولبش بود...وپیروزمندا

  ...میکرد

  ...لپ تاب رو روشن کردم

 اهههههه -

 وا چرا داد میزنی!؟ -

  :با عصبانیت گفتم

  !!!اینترنت...اینترنت قطعه-

  :مامان سعی میکرد که لبخندشو جمع کنه

 ا واقعا؟؟؟چرا؟؟؟ -

  ....نمیدونم-

  ...خب حاال بعداز ظهر که راشا اومد میگم ببینه چش شده-

  ...نیازی نیست...!!!من که میدونم قبول میشم پس انقد که دنگ وفنگ نداره-

 رنگ مامانم پرید و چشماش غمگین شد 

  ...اذیت نکنآ...آره دخترم...خودتو -

  :بیخیال فکر وخیال شدم و گفتم

 حاال راشا چیکار داره؟؟ -

  !میاد که برین خرید...دیگه کم کم باید آماده بشین-

  :ناراحت گفتم

  ...بعداز یه هفته حاال قراره بیاد اونم بخاطر خرید؟؟میخوام صدسال نیاد-

  "ی آره؟یعنی گرفتار شد"نوشین چشمکی بهم زد که معنیشو خوب فهمیدم
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  :نگاهمو ازش گرفتم مامان گفت

  ...خودت که میدونی بچه سر یه ماموریت خیلی مهم بوده... دیشب از ماموریت برگشته-

  ...نمیدونستم...نه من پرسیده بودم ونه اون گفته بود

  ......خیلی عجیب بود...تماسو برقرار کردم"روشنا"گوشیم برداشتم...

 بله؟؟؟ -

 !ی شکست خورده منسالم به دخترعمو-

 چی میگی روشنا؟؟؟ -

  :به بدجنسی خندید وگفت

  !حاال قبول نشدنت باعث نمیشه خنگ هم بشی-

 به وضوح احساس کردم رنگم پرید 

  !چی داری میگی؟چیشده مگه؟زده به سرت-

  !پرمدعاآه...پس نتیجه هارو ندیدی!حاال اشکال نداره دختر عمو سال دیگه باهم میدیم....باران خانوم -

  ...گوشی از دستم افتاد و چشمام سیاهی رفت

  "راشا"

 الو؟ -

 سالم پسرم...میتونی بیای خونه ما؟؟؟ -

 چیزی شده؟؟؟ -

  ...راستش...باران...حالش بد شد-

  .باشه باشه تا ده دقیقه دیگه اونجام-

 وگوشی رو قطع کردم...یعنی چی شده؟؟؟ 

  ...زودتر از زمانی که قولشو دادم رسیدم

  .نگران خودمو به پذیرایی رسوندم...نوشین اونجا بود
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 سالم...باران،؟؟ -

  !سالم آقای رادمهر!با مامانش تواتاقشن-

  .پله ها رو باسرعت طی کردم وخودمو به اتاقش رسوندم

 چی شده مامان؟؟؟؟ -

  ...به طرفم برگشت...چشماش اشکی بود

  ...سالم پسرم...بیا بشین...تنهاتون میذارم-

  ...آخ ببخشید سالم...انقد هول شدم که یادم رفت سالم کنم-

  ...اشکال نداره-

  ...بلند شدواز اتاق بیرون رفت...چشماشو به پنجره دوخته بود وآروم اشک میریخت...کنارش نشستم

 باران؟ -

  !سکوت-

  !بگو چی شده؟جون به لبم کردی دختر-

  ..یلی نگران شدمبه طرفم برگشت و صورتش خیس از اشک بود...خ

 چی شده باران؟ -

  ...راشا...کنکور....قبول نشدم....نشدم-

  ...نفس راحتی کشیدم که از چشمای تیز بین باران دور نموند

 هه خوشحال شدی جناب سرگرد؟؟ -

  ...نه نه...فقط خیالم راحت شد اتفاق بدی نیفتاده-

 تن صداش باال رفت 

  !!!ال تالشم به هدر رفت میفهمی؟؟؟اونم واسه چی؟؟یه بی دقتی وشایدم یه بدشانسیاتفاق بدی نیفتاده...نتیجه چهارس-

 چرا؟؟؟چه بی دقتی؟؟؟ -

  :نفسی کشید وگفت
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 یکی از سواالرو جواب ندادم...بعد بقیه رو...بقیه روجابه جازدم....یعنی همشونو...میفهمی...؟؟؟؟ -

  ...م آرومش کنمحق داشت خیلی سخت بود اما واسه تسلی خاطرش سعی کرد

نی ببین باران...نمیگم ناراحت نباش!چون درک میکنم سخته...اما میشه جبران کرد...هان؟؟؟اینکه خودتو ببازی و اینجا بشینی زانوی غم بغل ک-

و خودتم نباید کاری پیش نمیره...پاشو و نذار کسی فکر کنه که تو ضعیفی! چون نیستی!االنم اتفاقی نیفتاده...هیچکس تورو سرزنش نمیکنه 

 اینکارو بکنی...باید خودتو واسه سال بعد آماده کنی!!!باشه؟؟؟؟ 

  ...چشماشو باز وبسته کرد...سختش بود اما بارانو من قوی شناخته بودم

  :یکم به طرفش خم شدم و آروم گفتم

 به نظرت مامانت واسه نهار منو نگه میداره؟؟؟؟ -

  :خندید وگفت

  ...مطمءن باش تا شب نگهت میدارهنمیدونی چقد دوست داره.-

  ...خیلی خب حاال پاشو آبی به دست وصورتت بزن.چشمات قرمز شده...پاشو-

واز اتاق اومدم بیرون...خیلی نگرانش بودم..ضربه بدی بهش وارد شده بود...کنکور سرنوشت ساز ترین امتحان دوران تحصیلیه...اما خودم 

  !!!کمکش میکنم تا سال بعد بهترین باشه

*****  

  "باران"

 .بسه.راشاتوروخدا بیا بریم خونه.حاال خوبه اینا واقعی نیستاااا-

 واقعی هم که نباشه مجبوریم تظاهر کنیم اوکی؟؟؟ -

  .باشه بابا-

ه همین راحتی تقریبا خریدمون تموم بود...فقط اصلی ترین چیز باقی بود...واسه راشا کت وشلوار وواسه من لباس عروس!!!فکرشوهم نمیکردم ب

لی با کسی که هیج شناختی ازش ندارم همخونه بشم...!!!اصال دلم نمیخواست...واقعا نمیخواستم...!!!!فکر کنکور از ذهنم خارج نمیشد...من خی

  ...سختی کشیدم والبته خیلی زحمت کشیدم

ن!!!خوب بود الاقل از هم دور نمیشدیم!!!راشا رشته هییییی...عسل ونوشین قبول شده بودن...عسل ژنتیک و نوشین بافت شناسی!!!وهردو تهرا

  ...افکارمو پاره کرد
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  ...باران تو برو مزون عروس)(!منم میرم اون مغازه هه که اونطرف خیابونه-

  !!!...وبا دستش مکان مورد نظرشو بهم نشون داد

  ...باشه-

******  

  !!!مشب عروسی منه...یعنی عروسی ماستهمه چیز سریع اتفاق افتاد...دوهفته مثل برق وباد گذشت!وا

  !؟باالخره آرایشگر گرامی اجازه داد خودمو توی آینه نگاه کنم...وااااییییی...غیر قابل باور بود...آخه...چطور این همه تغییر ممکنه؟!؟!

و بقیه ی موهامو شنیون قشنگی کرده آرایشگر که اسمش فرحناز خانوم بود...قسمتی از موهامو ویو کرده بود و روی شونه ی چپم ریخته بود 

  !!!بود...تاج خیلی خوشگلی رو کج روی موهام گذاشته بود...میکاپ هم عالی بود همونطور که خودم میخواستم؛مالیم و شیک

  !!!عسل:بترکی باران

  .!!!خندیدمو به دوتاییشون که به عنوان همراه باهم اومده بودن نگاه کردم...خیلی خوشگل شده بودن

 خیلی جیگر شدیناااا -

 نوشین:خفه باباااا 

 وا دارم تعریف میکنماااا -

  !!!تعرفت بخوره تو اون سرت-

 درحال جنگ وجدل بودیم که بنفشه)شاگرد فرحناز خانوم(اومد وخبر اومدن راشا رو داد...شنلمو روی 

و باهم بیرون رفتیم که هنوز کامل از در خارج نشده بودیم  لباس عروس دکلته ی سفیدم پوشیدم.دنباله ی بلند لباسمو عسل ونوشین گرفته بودن

فیلمبردار عزیز رو روءیت کردیم...داشت به عسل ونوشین میگفت چیکار کنن ولی من معتقدم هرچی طبیعی تر باشه قشنگ تر وبه یادماندنی 

  !!!تره

بود...کت وشلوار مشکی توتنش 'راشا'دیم تنها کسی رو که دیدم بیخیال آسانسور شدیم وخرامان به طرف پله ها رفتیم...از مجتمع که بیرون اوم

 فوق العاده بود!!!با اون پیرهن سفید و کراوات جیگری باریک!!! اون لحظه به قدری شوکه شدم که همونجایی که ایستاده بودم خشک شدم...با

 صدای شوخ امیر به طرفش برگشتم 

  !!!م نگاه میکنین بابا مجرد داریمخواهشا فیلم هندیش نکنین!!!دوساعته دارین به-

هجوم خون به صورتم رو حس کردم...قدم برداشتم یه قدمی راشا بودم که متوجه شدم کراواتش شل شده دستمو بردم تا محکمش کنم که 
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  :اینبار صدای آرین بلند شد

.آ آ خانوم فیلمبردار دیگه این قسمتارو نگیرید...زشته !!!چشماتو ببند واسه تو خوب نیست...خانوما شما هم همینطور..18وای امیر صحنه های +-

  ...خانوم

  ...دستم تو هوا خشک شده بود...نوشین وعسل از خنده ریسه میرفتن!!!راشاهم میخندید...وحتی فیلمبردار

  :مظلومانه روبه آرین گفتم

  !میخواستم کراواتشو محکم کنم...همین-

  :مشکوکانه گفت

 مطمءنی فقط همین؟؟؟ -

  :راشا باخنده گفت

  ...آرین بس کن!!!بیاین بریم-

  !!!دیدم هم آرین وهم امیر ماشین آوردن.فیلمبردار هم که ماشین داشت فقط میموند عسل ونوشین

  !!!بچه ها شما دیگه هرجور خودتون میخواین بیاین-

  ...عسل:دست شما درد نکنه باران خانوم

  ...ریمنوشین:ولش کن عسل!!!بیا بریم آژانس بگی

 امیر:آژانس چرا نوشین خانوم.منو آرین دربست درخدمتتونیم...مگه نه آرین؟؟؟ 

  ..آرین که به عسل خیره شده بود اصال حواسش نبود...امیر ضربه ای به پهلوش زد

 هان؟؟؟ -

 امیر موذیانه خندید و

  :گفت

  ...میگم تو و عسل خانوم باهم بیاین منم نوشین خانومو میارم-

  :ی هول شد وگفتآرین کم

  ...ب..باشه باشه...بریم-
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  !!!خندیدیم وسوار شدیم...راشا در ماشین رو برام باز کرد وبعداز اینکه نشستم درو بست...اوه چه جنتلمن

  ...اونم سوار شد ودسته گلو بهم داد

  ...دوساعته چرا نمیگی بهت بدم-

  :باتعجب گفتم

 چیو؟؟؟ -

  !!!!دسته گلو دیگه-

  .ااننننآهااااا-

سفید امیر طرف چپمون بود و سوناتای سفید آرین طرف راستمون.و فراری مشکی راشا بین 3گل های رز قرمز و سفید طبیعی رو بوییدم...!!!مزدا

  !!!!آلبالویی جلوتر از ما میروند و از تک تک این لحظات فیلم میگرفت206این دوماشین خودنمایی میکرد!!!!فیلمبردار هم که با یه 

  !!!به پیشنهاد من آتلیه قرار شد بعداز جشن بریم...و اگه آرایشم نیاز به تجدید داره عسل ونوشین کمکم میکنن

 پیاده نمیشی؟؟؟ -

داین از فکر بیرون اومدم و دست راشا رو که به طرفم دراز شده بود رو گرفتم...آخه همه داشتن نگامون میکردن وما مجبور به تظاهر بودیم و چق

  ...کردنا سخت بود...با احتیاط قدم برمیداشتم وهمچنان دستم تو دستای مردونه و گرم راشا بودتظاهر 

  ....همه بهمون تبریک میگفتن وتا رسیدن به جایگاهمون به همه دست دادیم و خوش آمد گفتیم

******  

  "راشا"

 شکل و دوستداشتنی شده بود!!صدای عاقد منو از افکارم جدا کرد سفره ی عقد خیلی رویایی بود...از توی آینه به باران نگاه کردم..خیلی خو

 عاقد:سرکار خانوم باران آریا آیا به بنده وکالت میدهید که شما رو به عقد داءم آقای راشا رادمهر با مهریه مشخص شده یک جلد کالم اهلل

  ...عدد سکه تمام بهار آزادی،یک عدد گل رز و1375مجید،آینه وشمعدون

  :مکثی گفتبعداز 

 آب!درآورم...آیا وکیلم؟؟؟ 

  :صدای عسل شنیده شد که همونطور که قند میسابید گفت

  !!!عروسمون لوس تشریف دارن...فعال داره تو رویاها سیر میکنه-
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  :همه خندیدن وعاقد با لبخند گفت

 آقای راشا رادمهر درآورم؟؟؟ خانوم باران آریا برای بار دوم میپرسم به بنده وکالت میدهید شمارو به عقد داءم -

  :این بار صدای نوشین بلند شد

  !!!نه حاج آقا عروس به این راحتیا دم به تله نمیده...مثل اینکه داره تو کاخ آرزوهاش گل وگالب جمع میکنه-

  !!!اینبار هم همه بلند خندیدن...امان از این دوتا دختر

  :عاقد باهمون لبخند گفت

 برای بار سوم میپرسم بنده وکیلم؟؟؟ -

  :آرین با شوخ طبعی ذاتیش گفت

صدای خنده همه  !جناب حاج آقا جنابعالی قاضی هم بشی تا دوست بنده زیر لفظی نده خانوم باران خانوم شمارو وکیل اعالم نمیکنه-

  ..جامیپیچید

ل بود رو از جیب کتم درآوردم...وبه دست باران دادم..باران درنگی کرد چشم غره ای به آرین رفتم و جعبه مستطیل قرمز رنگی که به جنس مخم

  :و درجعبه رو باز کرد...وبه یه دستش داد...عاقد با کالفگی ساختگی گفت

 برای آخرین بار میپرسم بنده وکیلم؟؟؟ -

بست وزیر لب یه چیزایی رو زمزمه کرد و باران با یه دستش قرآن رو گرفته بود...آخرین نگاهشو بهش انداخت و بستش،بوسیدش و چشماشو 

  :آروم وباتردید گفت

  !!!بااجازه ی یگانه خدای قلبم...بله-

  :عاقدهم شوخیش گرفته بودااا چون دوباره پرسید

  ...باران خانوم نشنیدم-

  ...با تعجب نگاش میکردم...که چشماشو باز وبسته کرد

  :باران با لحن کشداری گفت

  !!!بلههههه-

دست میزدن و تبریک میگفتن...منم بله رو دادم وبعداز اینکه کلی امضا کردیم روشاک حلقه هارو به دستمون داد و باشوخی وخنده ازمون همه 

  !!!نه عسل خودمونا بلکه عسل خوراکی"عسل"دورشد...نوبت به حساس ترین قسمت عروسی رسید
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مکثی وارد دهان من کرد.مزه شیرین عسل رو که حس کردم چشمامو باز وبسته  باران با اکراه انگشت کوچیکشو داخل ظرف عسل کرد و بعداز

  !!کردم که دستشو بیرون بکشه

 ..."آخ"نوبت به من رسید همون اتفاقا تکرار شد اما باران نامردی نکرد وانگشت منو گاز گرفت که بی هوا گفتم

  :اروم گفتهمه به طرفمون برگشتن و باران با خجالت سرشو به زیر انداخت و 

  ..مثال پلیسیاااا انقد درد نداشت که داد بزنی-

  !!!خندم گرفته بود...!!!همه خندیدن

 میگم خونه مو دیدی؟؟؟ -

  !!!نخیر-

 چرا؟؟؟؟ -

  ...حوصله نداشتم...وقتی مامانم اینا رفتن جهیزیه مو بچینن باهاشون نرفتم...لزومی نداشت-

  :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

  !!!یک سااال اونجا باشم دیگه قراره-

  !!!...بهم برخورد!یه جوری حرف میزد انگار قراره زندانیش کنم

******  

  "باران"

ی خیلی خسته بودم..بعداز چندساعت این جشن مسخره هم تموم شد...خداروشکر پرهام نیومده بود مثل اینکه رفته آلمان تا وسایلشو بیاره وبرا.

  !!!همیشه اینجا بمونه

  !!!تو ماشین نشسته بودیم و به طرف خونه ی راشا میرفتیم...وماشینا پشت سرمون بوق میزدن..ناخودآگاه لبخندی رولبم نشست

  !!!...راشا توی فکر بود و حرفی نمیزد...خب نزنه...واالاااا

ر،عسل ونوشین(روشنا امشب خیلی زننده )مامان وبابا،روشاک ورعناجون،آقاجون و سیاوش خان،آرین وامی'فقط فامیل درجه یک مونده بودن

لباس پوشیده بود خوبه که گفتم مختلطه!!!دختره ی بدتیپ بیحیا!میخوام بهش بگم از ریما یاد بگیر!!!اصال ندا سیمین که عروس شدن و 

  !!!ما نمیاد سالشونه انقد لباساشون جلف وزننده نیست!!!اهههه انقد بدم میاد از این دختر!!!اصال به خانواده ی24جفتشون 
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 نمیخوای پیاده شی؟؟؟ -

  !!!با صدای راشا حواسم جمع شد

  !!!روبه روی یه خونه ی ویالیی پارک کرده بود که نمای بیرونی از سنگ آنتیک بود...یه در نسبتا بزرگ که کنترلی بود

  !!!به نظر که خوب میرسید

 :رو بازی میدادم...از خودم بدم اومد...ای خدا!!!مامان اشکاشو پاک کرد و گفت مامانمو درآغوش گرفتم...یه حس بدی بهم دست داد...داشتم همه

 

  :بابا سرفه ای کرد و میون حرف مامان پرید ..کاش االن-

 االن که وقت این حرفا نیست خانوم..گریه نکن شگون نداره -

نو وسیاوش خانو رعناجونو...عسل ونوشین باخنده ازم خداحافظی بابامو هم بغل کردم و بعداز چند ثانیه از آغوشش بیرون اومدم...همینطور آقاجو

  ...کردن...روشاک وآرین وامیر هم همینطور

  :داشتم میرفتم داخل خونه که عسل با صدای بلندی گفت

 خانوم پس دسته گل چی؟؟؟ -

  :سری از روی تاسف تکون دادمو گفتم

  !!ال یا تو اول عروس میشی یا نوشین چه فرقی میکنهبابا چقد هولی...حاال خوبه تو ونوشین فقط مجردین حا-

  :مامان باخنده گفت

  !!!اذیتشون نکن دخترم خب پرت کن دیگه-

 خندیدم و پشت به همه دسته گلمو پرت کردم که صدای آخ بلند شد برگشتم و چهره ی قرمز آرین رو دیدم...پقی زدم زیر خنده...آرین با ناله

  !:گفت

 ؟ کجاش خنده داشت؟؟-

  :عسل گفت

 همه جاش -

  !!!لب گزیدم و چشم غره ای نثارش کردم که ساکت شد ولی آرین تو چشمای عسل غرق شد...فکر کنم یه خبراییه

اط همه باخنده منو راشا رو هل دادن داخل خونه!!!نفس عمیقی کشیدم و بی توجه به حضور راشا راه افتادم و کل حیاط رو از نظر گذروندم...حی
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ود...تنها چیزی که تونست حالمو خوب کنه تاب سفید رنگی که گوشه ی حیاط زیر درخت نصب شده بود،بود!!!با لبخند نگاهمو ازش بزرگی ب

  ...گرفتمو به آهستگی به سمت ساختمون قدم برداشتم

ی باال هم مثل پاءین بود فقط سه تا اتاق  خونه قشنگی بود...دوبلکس بود...خیلی بزرگ نبود اما واقعا مدل و معماری داخلی خونه عالی بود!!!طبقه

  !!!خواب داشت که پاءین فقط یه اتاق خواب داشت

  ...اتاق اولی با رنگ سفید وسورمه ای نقاشی شده بود...وتمام وسایل هم به همون رنگ بودن

  ...هم به همون رنگ بودن اتاق دوم بزرگ تر بود وتختش دونفره بود و بارنگهای طوسی ومشکی وقرمز نقاشی شده بود و وسایل

  ...اتاق سوم،اتاق خواب نبود وبیشتر شبیه اتاق کار ومطالعه بود

نمیدونستم کدومو انتخاب کنم...اتاق بزرگی رو بیشتر میپسندیدم...پس دل دل نکردم و وارد اتاق خواب شدم و بی درنگ درو قفل 

د زدم و بعداز سروکله زدن با زیپ لباسم،بایه تاپ وشلوارک تعویضش کردم وبعداز کردم...ومطمءنن راشا هم این اتاقو میخواست...موذیانه لبخن

  ...چندثانیه به خوابی عمیق فرو رفتم

 

  "راشا"

  ....دختره ی پررو رفته تو اتاق خواب من...اهههه

  ....میخوام به مامانش بگم آخه چرا اتاق منو این شکلی کردین...فکر میکردن قراره دوتایی

 شیدم و به اتاق خواب مهمان رفتم...موبایلمو پوفی ک

راشا فردا حتما یه سر بزن...سرهنگ عابدی گفت که فردا میخواد عملیات رو شروع کنه...وتورو به عنوان "چک کردم...از آرین اس ام اس داشتم:

  "!!!...رءیس این ماموریت انتخاب کرده

  ...میشدماین یکی از مهم ترین ماموریت هام بود...باید موفق 

  !!!یکم برنامه ریزی کردم وسپس دست کشیدمو روی تخت دراز کشیدم....طولی نکشید که چشمام سنگین شد

******  

 راشا؟؟؟راشا؟؟؟ -

  :بابی حوصلگی گفتم

  ...هوم-
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  ....پاشو مامانم ومامانت اومدن-

 خب که اومدن...چیکار به من دارن؟؟؟ -

  ...از هم بودیم که سه میشهوای چقد تو خنگی!!!اگه ببینن جدا -

با این حرفش از تخت پرواز کردم...باران زد زیر خنده و من بی توجه به اون از اتاق خارج شدمو به اتاق خواب مشترک رفتم وتوی تخت 

  ...خزیدم...باران هم بعداز چند دقیقه اومد

  ..در اون اتاقو قفل کردم...!!!میرم درو باز کنم-

 ...امو بستمباشه ای گفتم و چشم

  "باران"

  ...انقد بدم اومد رفت رو تخت من خوابید...اه...حاال باید جوری بشورمشون که متوجه نشه

  ...به خودم نگاه کردم تاپ وشلوارک تنم بود....واااای یعنی من جلوی این پسره این شکلی بودم....ای خداااا

  ...بیرون دید داشت دیده بودمشون با احتیاط درو باز کردم...ازپشت پنجره آشپزخونه که به

  ...سالم مامان،سالم مامان رعنا-

  ..رعناجون گل از گلش شکفت وباعشق منو به آغوشش کشید و بوسه باران کرد...بعدازاونم مامانم وبوسیدم

  :با شرمندگی ساختگی گفتم

  ...ببخشید که اینجوری اومدم...قصد بی احترامی نداشتم...االن عوضش میکنم-

  !آره جون عمم

  ...مامان ورعناجون ریز خندیدن

 نه دخترگلم این چه حرفیه راحت باش -

  :مامانمم به تایید از اون گفت

  ...حق بارعنا خانومه زیاد نمیمونیم فقط واستون صبحانه واینجور چیزا یکم آوردیم-

حرص میخوردم...که گرمی چیزی رو روی کمرم حس کردم و بعداز وای اینا رو...از خجالت نزدیک بود آب بشم...سرمو به زیر انداختم وداشتم 

 اون صدایی که نجوا 
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  ..گرانه کنار گوشم شنیدم

چی باعث شده خانوم من سر به زیر بشه؟؟؟؟ از چیزی که شنیدم نزدیک بود سکته کنم...میدونستم میخواد وانمود کنه اما نه دیگه تا این -

  ...ن فک کنن اون متوجه حضورشون نشدهحد...راشا سعی داشت مامان ورعنا جو

  :با خجالت ساختگی وبرای اینکه فکر کنن ماهمش داریم عشقوالنه باهم حرف میزنیم گفتم

  ...ا...راشاجان...مامانم اینا اومدن-

به سمت مامان ورعنا جون قیافه ی دومادر دلسوز دیدنی بود...از اینکه خندشونو نگه داشته بودن قرمز شده بودن...راشا سریع ازم جدا شد و

  ...برگشت

  ...ا...چیزه...یعنی...یعنی سالم...خوبم...یعنی خوبین شما؟؟؟من-

  ...اینار منم نتونستم جلوی خندمو بگیرم وزدم زیر خنده...مامان ورعناجون هم به تبعیت از من شلیک خنده سر دادن

  ...م هست... باید حتما بهش یادآوری کنمنمیتونستم باور کنم راشا عالوه بر پلیس خوب بازیگر خوبی ه

 ولی االن فرصتش نیست به موقعش نشونش میدم که 

  ...دیگه هیچ جور تماس فیزیکی باهم نداشته باشیم

 

  "راشا"

خدای  درسته که میدونستم مامانم و خانوم آریا اومدن اما حرفام همش هم بی حس نبود...یه لحظه وجودشون رو حس نکردم...اما خب منم که

  ...سوتی دادن

 مامانم وخانوم آریا)فریماه جون(بعدازاینکه حسابی از خجالت ما دراومدن به خونه هاشون برگرشتن...با اینکه یکی دوساعتی بودن اما ساعت

ز دید اونا دور باشه....سریع هنوز تازه از ده گذشته بود امروز باید به بچه ها سر بزنم...قرار شده مخفی گاهی رو واسه این ماموریت پیدا کنیم که ا

حاضر شدم و البته اسپرت پوشیدم تا کسی رو متوجه خودم نکنم...االن من نباید کاری کنم که اونا دچار شک بشن چون قطعا با دستگیر کردن 

به خودم انداختم...آرین منو یکی از اعضای باندشون مارو زیر نظر دارن...عطر تلخمو به مچ دستم و یقه ی لباسم زدم وآخرین نگاهمو توی آینه 

  .نماد خودشیفتگی میخوند...آدم مغروری نبودم...البته فقط واسه رفیقام...اما به این معتقد بودم که غرور بعضی جاها الزمه

توی سینه ام فرو گوشیمو توی جیبم سر دادم و با یه قدم بلند خودمو به در رسوندم...بایه حرکت درو بازکردم...اما تا درو باز کردم یه جسمی 

 ...رفت



 

 
61 

 

 اوی چیکار میکنی؟؟؟ -

  ...این بشر واقعا غیر قابل تحمل بود

 ا..طلبکارم هستی؟؟؟مثل اینکه شما مثل جن ظاهر شدی اون وقت یقه ی من بدبختو میچسبی؟؟ -

  !!!وای وای چقدرم تو بدبختی-

  :با لبخند حرص درآری گفتم

  ...وزه ای مثل تو نیفتاده بودمدرسته...نبودم...اما تازمانی که گیر عج-

 از چشماش آتیش میبارید اما نخواست کم بیاره 

  !!!بروبابا روانی!خودتم نمیدونی باخودت چندچندی-

  :بیخیال گفتم

 حاال چیکار داشتی؟ -

  ...هیچی بابا سروان احمدی زنگ زد گفت گوشیت خاموش بوده از روی اجبار به خونه زنگ زده-

  :موشکافانه گفتم

 خب؟؟؟ -

 گفت سریع خودتو برسونی بهشون...فوری بوداااا حاال هی دست دست کن -

  !!!برو کنار تا رد شم-

  ...پوزخندی زد و به طرف اتاقش رفت!!!گوشیمو روشن کردم آخه عادت داشتم شبا موقع خواب گوشیمو خاموش میکردم تاراحت تر بخوابم

  ....باسرعت نسبتا زیادی خونه رو ترک کردم

  !جلوی مخروبه ای توقف کردم...غیرقابل تصور بود!یعنی ما دراین مدت زیاد باید اینجا باشیم...؟!؟

  !!!فاجعه اس

  ...در آهنی کوچیکی که به رنگ قرمز بود رو با حرکت پام باز کردم و داخل شدم...محوطه نسبتا بزرگی داشت اما پراز خاک بود

!پشت پنجره ی بزرگ آرین رودیدم که عصبی به نظر میرسید با قدمهای بلند خودمو بهشون یه ساختمون مخروبه وسط حیاط قرار داشت

  .... رسوندم...بجز آرین و امیر سرهنگ عابدی و سروان احمدی و سرگرد تهرانی هم بودن

درجه بودیم ولی اون شهرت  ای خدا این کوه غرور اینجا چیکار میکنه؟؟؟توی عملیاتهام کمتر سرگرد تهرانی رو میدیدم...درسته باهم هم
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  ...بیشتری بین همه داشت...اما منم کم کسی نبودم وهرچی باشه سرهنگ منو مافوق تعیین کرده پس جای شکرش باقیه

  ...چهره امو جدی کردم وبه سمتشون رفتم

  ...آرین وامیر سالم نظامی دادند ومن سری تکون تکون دادم و اینبار نوبت من بود که سالم بدم

  :هنگ عابدی مثل همیشه چهره خشک وجدیشو بهم دوخت وگفتسر

  !دیر کردی سرگرد-

  .سعی کردم آروم باشم وخونسرد جوابشو بدم

  ...دیشب مراسم عروسیم بود سرهنگ-

  :خندان شد وگفت

 به پس باالخره راشا رادمهر یه دنده تن به خواسته پدربزرگش داد...آره؟؟؟ -

  :لبخندی زدم وگفتم

  !!ه کرد سرهنگچه میش-

  !!!مبارک باشه...حاال بریم سر ماموریت-

  :سری تکون دادم و سرهنگ روبه تهرانی کرد و گفت

  ...سرگرد تهرانی،ایشون سرگرد عزیزما راشا رادمهر هستن!!!که توی این عملیات باید باهم همکاری کنید-

  :وبعد روبه من کرد وگفت

  !!!دوارم بتونین از پس این ماموریت بربیاینایشونم سرگرد آراد تهرانی هستن...امی-

  ....سری تکون دادیم و احترام گذاشتیم وپس از صحبت درمورد ماموریت که قرار بود توی شمال انجام بشه صحبت کردیم

  :گفتداشتم به ماموریت فکر میکردم که دستی نشست روی شونه ام....سرمو باال آوردم وامیر وآرین رو دیدم...امیر با خنده 

 توفکر آبجیمونی؟؟؟ -

  :باتعجب گفتم

 امیر؟من با آبجی شما چیکار دارم؟ -

  :آرین زد زیر خنده وامیرهم بایه اخم ساختگی گفت
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  .غلط میکنی به آبجی من کار داشته باشی.منظورم باران خانومه-

  :اخمی کردم و جدی گفتم

  .نخیر!داشتم به ماموریت فکرمیکردم-

  :گفتم چیزی نگفتن ومن یهو

 وای بچه ها بارانو چیکارکنم؟ -

  :آرین بیخیال گفت

  .خب داری میری ماموریت دیگه.اونم بره خونه باباش-

  :قبل ازاینکه من جواب بدم امیر گفت

  .آخه آیکیو این ماموریت سکرته.نباید کسی بفهمه.حتی خانواده هامون-

  :گفت و من گفتم"آهانی"آرین 

 خب تکلیف من چیه؟ -

  :یکم فکر کرد وگفت امیر

  ....خب...شماکه ماه عسل نرفتین-

 خب؟؟؟ -

  :ابرویی باالانداخت وگفت

  ...خب-

  :خندیدموگفتم

  .دمت گرم.اوکی اوکی-

  :آرین باگیجی گفت

 هان؟؟؟ -

  :امیر دستی به شونه اش زد وگفت

  .من موندم تو چطور پلیس شدی با این مغز معیوبت-

  :آرین با ناراحتی گفت
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  ....اوی درست صحبت کنا.خب من امروز یکم-

  :منو امیر همزمان گفتیم

 یکم چی؟؟؟؟ -

  :وقتی آرین جوابی نداد امیر گفت

  ...یکم عاشق شده-

  .آرین نگاهی از روی عصبانیت به ما انداخت و ازمون دور شد

 چش شد یهو؟ -

  :شونه ای باال انداختم و گفتم

  .ه سرش نذار.مشخصه حالش خوش نیست.حتی سرهنگ هم متوجه شده بودنمیدونم واال.ولی امیر زیاد سرب-

 !امیر بانگرانی سری تکون دادو چیزی نگفت و من دوباره و دوباره به عملیات فکر کرم

******  

  "بـــــاران"

آخه چرا یهو اینطوری شد؟؟؟باید حوصلم سر رفته بود...به دانشگاه فکر کردم...چشمام دوباره پراز اشک شد...من مطمءن بودم قبول میشم....

  ...دوباره تالش کنم ...دوباره کنکور بدم...من میتونم...اما باید این دفعه با دقت بیشتری به سواال جواب بدم

  ...فنجون قهوه رو تودستم فشار دادم و کمی از قهوه داخلش خوردم

ودم آورد....یه نگاه به لباسام انداختم...خیلی افتضاح بود،یه شلوارک کوتاه صدای چرخش کلید توی قفل در منو از فکر بیرون آورد و همچنین به خ

تنگ مشکی با یه تاپ دکلته ی قرمز جیغ پوشیده بودم و یکمی هم آرایش کرده بودم...آخه فکر نمیکردم این یارو انقد زود برگرده!فرصت 

  ...م و روی شونه های برهنه ام انداختمتعویض لباسام رو نداشتم...پس پتوی نازکی که روی مبل بود رو براشت

 چهره ی راشا درهم و خسته بود و کالفگی از چشمای عسلی خوشرنگش میبارید... زیبایی و جذابیت بیش از اندازه ی راشا رو نمیتونستم انکار

 طالییش بهم ریخته بود و -کنم..موهای قهوه ای 

  ...ش دلم گرفت...نمیدونم چرا...ولی حقیقت داشت و نمیتونستم منکرش بشممن از این بابت از ته دلم ناراحت شدم...از ناراحتی

ر حال حسی بهم گفت غرور و لجبازیتو بذار کنار و برو کاری کن از خستگی دربیاد...درسته که ازدواج ما شرعا درست بود اما قلبا نه...ولی به ه
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  ...اونم منو تو هر شرایطی تنها نمیذاره کسی بود که باهاش این بازی رو شروع کرده بودم و میدونستم که

  ...نزدیکش شدم و با لبخن گشادی سالم کردم

  ...چشمای غمزده اش رو به چشمام دوخت و بعداز لحظه ای درنگ به آرومی جواب سالمم رو داد

  ...میدونستم کالفه و خسته اس و من استاد این کارا بودم که همه رو از دپرسی و ناراحتی دربیارم

  :داشت از کنارم میگذشت که با صدای بلند و پرشوری گفتم

 آهای آقاهه؟؟ -

  ....به سمتم برگشت و سوالی نگام کرد

  ...اخمامو درهم کشیدم و باز نزدیکش شدم

هرچند  روی انگشتای پام واستادم و جلوی چشمای متعجب و حیرت زده ی او دستمو چند بار داخل موهاش بردم تا از حالت آشفتگی دربیاد

 ...اونجوری هم خیلی بهش میومد و به جذابیتش افزوده بود

  :بعدم دستمو گذاشتم رو شونه هاش و سرمو کج کردم و بالحن پراز عشوه ای گفتم

 راشا جونممم؟؟؟؟ -

  ...درتمام مدت راشا با حیرت به من زل زده بود...با ناز و عشوه ی بیشتری صداش زدم

 عزیزدلمممم؟؟؟ -

  ....ش صدهابرابر بیشتر شدحیرت وتعجب

  :با همون حالت گیجی جواب خشکی داد

 بله؟؟؟ -

  ....منو باش انقد عشوه خرکی اومدم براشاااا لیاقت نداره این بشر اما هنوز تموم نشده بود

 یه چیزی ازت بخوام نه نمیگی؟؟؟؟ -

 زودرنج شده بودم!؟  پوزخند گوشه ی لبش رو به وضوح حس کردم...قلبم درد گرفت....چرا این روزا

  .بگو-

م همین؟بگو...؟بغض به گلوم راه باز کرد...بغضی که نه میخواستم بشکنه و نه میتونستم کاری کنم نشکنه...چشمامو علی رقم میلم محکم روی ه
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  ....گذاشتم و مطمءنم که از چشمای خسته اما تیزش دور نموند

  :باصدای لرزونی گفتم

  !هیچی-

 تم کشیده شد،چون خیلی غافلگیر خواستم برم که دس

شدم و حرکت اونم خیلی ناگهانی و سریع بود یه جورایی به عقب پرت شدم و به سینش به شدت برخورد کردم...نفس های گرمش به گردنم 

اعصبانیت ازش جداشدم و میخورد و حال خوبی رو برام به وجود آورده بود.و من...از این حال خوب وحشت کردم و با اینکه خواسته دلم نبود اما ب

  ...باخشم تو چشماش زل زدم.درواقع از دست خودم عصبانی بودم..از دست دلمو عقلم که منو توی دوراهی قرار داده بودند

  .. ..پس...تنها کاری که میتونستم بکنم اینکه دربرابر چشمای عسلیش غیب شم

د ومن رو نگران کرده بود...حسی که تا حاال تجربه اش نکرده بودم...یه حس جدید و به اتاقم پناه بردم....قلبم به شدت خودشو به سینم میکوبی

عجیب...والبته شیرین....نمیخواستم به این حس فکر کنم...من توموقعیتی نبودم که بخوام راجع به همچین چیزای پیش پاافتاده ای فکر 

 کنم....پیش پاافتاده بود...نبود؟؟؟ 

ه بود...خدایا...من تابه حال نگران کسی نشده بودم...حدااقل تا این حد نشده بودم...چشمامو محکم روی هم چشمای خسته اش نگرانم کرد

  ...گذاشتم تا همه چیزو به اون عقب های ذهنم بسپارم

  "بس کن قلب دیوونه ی من...بس کن"تقه ای به در اتاق خورد و دوباره...ضربان قلبم رفت روی هزار....

  ...م و با صدای لرزونی که بغض لرزونش کرده بود،،،هرچند که خواستم ازبین ببرمش ولی موفق نبودم گفتمنفسی عمیق کشید

  .بفرمایید-

هم  نباید از این حس جدید بویی میبرد...اون پلیس بود و البته خیلی تیز بین و دقیق.نباید تا خودم نفهمیدم اسم این حس چیه اجازه بدم کسی

  !!!متوجه بشه...نباید

 اجازه هست!؟ -

 برسر دلم فریاد زدم که ساکت بشه....ساکت بشه تا بتونم حرف بزنم...صدام میلرزید...خدای من،،،من چم شده بود؟ 

  ...تمام قدرتم رو به کار گرفتم تا اخم کنم و تاحدودی هم موفق شدم

  !گفتم که!بفرمایید-
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 وفق شده بودم؟ سعی کردم باسردترین لحن ممکن باهاش حرف بزنم....آیا م

  ...نزدیک ترشد وقلب من دیوانه تر...تحمل اینهمه نزدیکی رو نداشت...بخدا نداشت

کنارم لبه ی تخت نشست و خواست دستم رو بگیره که سریع مانعش شدم ....اخم کرد....او درچه فکری و بود و من....هه!من در فکر فرار از 

  ....احساسم او درفکر....هیییی

  :گفتباهمون اخم 

 چی میخواستی بگی؟ -

  !مهم نبود-

 جوابمو درست بده.گفتم بیرون چی میخواستی بگی!؟ -

 االن وقت حرف درمورد کنکور نبود...بود؟؟؟ 

  :با دلخوری تمام تو چشماش زل زدمو گفتم

  ...میخواستم ازت کمک بخوام-

  ...کنجکاوی رو توی چشماش خوندم

  !کنکور بدم؟میشه کمکم کنی تا امسال دوباره -

  !چشماش برق زد...اره مطمءن بودم...ولی معنیش چی میتونست باشه؟

  ....به تکان دادن سرش اکتفا کرد و دستی توی موهاش کشید و از اتاق خارج شد...ای خدا

ی به اینکه شاید شام نخورده و دلم گرفته بود...داشتم رسوا میشدم...واین اون چیزی نبود که من میخواستم....بدون اینکه به قلبم اجاره سرکش

  ....گرسنه اس بدم چشمامو روی هم گذاستم

******  

  "راشا"

آتیش "یه چیزی ازت بخوام نه نمیگی؟!"درتمام مدتی که حرف میزد متحیر بودم!لحن صداش داشت دیوونم میکرد!اما وقتی گفت:

کردم...من چم شده بود؟!یه دختر بچه رو آزرده بودم...صدایی از درونم  گرفتم...پوزخندی زدم...ناراحت شد...رفت داخل اتاق...لحظه ای درنگ

  "!مطمءنی بچه اس؟"فریاد زد:

سرمو به شدت به چپ و راست تکون دادم و به سمت اتاقش رفتم...تقه ای به در زدم...با لحن خشک وسردی اما...سرشاراز بغض پنهانی که 
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  :برای من از روز روشن تر بود گفت

  ......دبفرمایی-

******  

  !لبخند تلخی زدم...این دختر کوچولو برای این با اون لحن باهام حرف زده بود؟!برای کمک خواستن از من؟

  ....باید بهش میگفتم باهرکسی برای هرکمکی اینطور حرف نزن...همه مثل من نیستن که

  ....روع میکنم ...باران باید به هدفش میرسیدازاتاق خارج شدم،حتما بعداز برگشتن از شمال کالس های فشرده ام رو ش

  ...به آشپزخونه رفتم!خیلی گرسنه بودم...اینطور که از شواهد پیداست باران خانوم آشپزی واینارو بلد نبود.هی خدا اینم از شانس من بدبخت

ده بود... مخصوصا با سرگرد تهرانی یه لقمه نون پنیر خوردم و به سمت اتاقم پرواز کردم.. .این عملیات بدجور ذهنمو درگیر کر

 مشکوک!!!!چشماش 

  !!!به قدری سرد و بی روح و خالی از هراحساسی بود که من رو به وحشت می انداخت

  .....با یه عالمه خیال آشفته به خوابی عمیق فرو رفتم

******  

  "باران"

  !میز صبحانه رو به بهترین شکل آماده کردم....یه صبحانه کامل و خوب

  !از کره و مربا و کرم کارامل و نون تست بگیر تا آب پرتقال و تخم مرغ و گردو و پنیر

چایی رو دم کردم و منتظر آقا پلیسه شدم...اتفاقات دیشب رو به فراموشی سپردم...باید بی تفاوت میشدم نسبت به تمام حرکاتش...چون با 

  !ودمحساسیت های من تنها کسی که ضربه میخورد....خود من ب

وشیده به لباسام نگاه کردم!یه تنیک آلبالویی جذب که کمر باریکمو باریکتر نشون میداد و یه وجب باالی زانوم بود با یه ساپورت کوتاه مشکی پ

  .بودم!موهای خرمایی رنگ لختمو باالی سرم بایه کش آلبالویی محکم بسته بودم و چتری هامو روی صورتم به صورت کج ریخته بودم

  ....ند رضایتمندانه ای تحویل خودم دادملبخ

 !سالم-

تکون شدیدی خوردم و ضربان قلبم تند شد...دست راستمو روی قلبم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم...پسره ی...پسره ی....هرچی فکر کردم به 

  ...به صفت خوب که درخورش باشه نرسیدم...پس بیخیال شدم
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  ...وای آقاراشا ترسوندیم-

  !!!ه راشاجونم گفتن دیشب نه به آقاراشا گفتن امروز!عجب مارمولکی بودم منخخخخ!نه ب

  !با ابروهای باال رفته نگام میکرد!هان چیه؟!نکنه توقع داری قربون صدقه ات برم که ترسوندیم!واال

  :حرف دلمو به زبون آوردم

  !بله!؟کاری دارین؟-

جای کاری؟!فکر کردی میز به این خوشگلی رو برای تو چیدم؟!هه زهی خیال باطل!به من آخ قربون خودم برم!تازه میخوام عاصیت کنم عزیزم ک

  !میگن باران آریا

  :پوزخندی زدو گفت

  !نه...باتو کاری ندارم-

  .اخمی کردم که بدون اینکه به من اجازه حرف زدن بده پشت میز نشست

  !هی این میز رو برای جنابعالی نچیدما-

 ز کره و مربا گرفت و تودهنش گذاشت...یکمی از مربا گوشه ی لبش موند.اه منم که حساس.آهسته جلو رفتم دربرابر چشمای بی تفاوت لقمه ای ا

  :متعجبش اومدم لبشو تمیز کنم که باشدت از پشت میز بلد شد که صندلی باصدای ناهنجاری روی زمین افتاد و با صدای محکمش گفت

  !چیکار میکنی؟-

  !بود؟هه...ترسیده 

  :پوزخند صداداری زدمو درحالیکه از آسپزخونه خارج میشدم گفتم

  ...نترس همچین خوردنی نیستی که بخورمت-

  ....و وارد اتاق خواب شدم

  !انگار تازه فهمیدم چی گفتم!وااااااای خاک برسرم.معموال پسرا این جور حرفا رو به دخترا میزنن که

  "چی گفتی باووو اوووه حاال انگار"ندای درونم گفت

  .لب گزیدم و عصبی به خودم لعنت فرستادم

  "راشا"

  ....این دختر واقعا بانمک بود!لبخندی زدمو به وااااای گفتنش فکر کردم....اونقدر این کلمه رو کشیده وبا فریاد گفت که به وضوح شنیدم
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  !ن و امیر هم دوروز بعد به جمع ما می پیوستنهنوز راجع به شمال باهاش حرف نزدم.فردا صبح باید حرکت میکردیم و آری

  !البته آراد تهرانی هم باما میومد!اکهی!اینو کجای دلم بذارم؟

  ..چشمامو روی هم گذاشتم...!نفس عمیقی کشیدم و به اتاقم رفتم تا واسایلمو بردارم...ماموریت مهمی رو درپیش داشتیم

  "باران"

...چمیدونم بابا اگه دوست داره بیاد من که مجبورش "راشا چی؟"تم امشب یه سر به مامان اینا بزنم...تا ظهر ازاتاق بیرون نرفتم...میخواس

  ...نمیکنم

  ....بود که رفتم به آشپزخونه تا یه غذایی راشا کش درست کنم تا چشمش دربیاد12ساعت 

خیلی "اهات خوب باشم...ندای درونم با این حرفم تحریک شددد!دلم براش سوخت...الهی بمیرم که انقد اذیتت میکنم...قول میدم ازاین به بعد ب

  "!خلی باران...رفتارات خیلی ضدونقیضه...حواست باشه خانوم آریا که کار دست خودت ندی

  !!!ااز مامان رعناشنیده بودم که راشا عاشق زرشک پلو با زرشک و مرغ فراوونه....پس؛با لذت و عشق شروع کردم به پختن غذای محبوب راش

  ...ساعتی میشد که توی آشپزخونه مشغول بودم که باالخره زرشک پلوم آماده شد1تقریبا 

  !!!هوووم!چه غذایی-

م وبالذت بو کشیدم!شعله گاز صفحه ای خوشگلمونو کم کردم....تا وقتی که من ساالد شیرازی با خیار سبز زیاد و آبلیموی تازه رو درست میکن

 غذاهم گرم 

  ....بمونه

ر یز رو خیلی قشنگ چیدم و بطری های شیشه ای نوشابه رو هم روی میز گذاشتم....البته قبلش مال خودمو تکون دادم...اصال از نوشابه گاز دام

  ....خوشم نمیومد

  ....لباسام مناسب بود فقط یکم ادکلن مخصوصمو به گردن و مچ دستم زدم تا یه موقع بو پیاز داغ ندم

  ...زدمتقه ای به در اتاقش 

  !بیاتو-

دروبازکردم و راشارو با نیم تنه ی ل*خ*ت روی تخت دیدم...وای نگاه نگاه چه شیش تیکه اس ....بازوهاشووو....دوست داشتم یه گاز محکم 

  ...ازشون بگیرم....آب دهنمو قورت دادم و نگاهمو ازش گرفتم وبه جایی نزدیک پیشونیش زل زدم
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  !کاری داشتی؟-

  :م اومدم و با مهربون ترین لحن ممکن گفتمباصداش به خود

  !گرسنه نیستی؟-

  :با بی میلی گفت

  !نه!با یکی قرار دارم.نهارو بیرون میخورم...چطور؟-

  "...بغض لعنتی ولم کن"

  !آهان...باشه-

  ...به سختی این دوکلمه رو گفتم و سریع از اتاقش خارجشدم....این برخوردش برام قابل هضم نبود

  "راشا"

یزی باخودم فکر کردم چطور این همه مهربون شده؟!شونه ای باال انداختمو به قرارم با سرهنگ فکر کردم!واسه ی نهار نمیرفتم اما وقتی خونه چ

سریع از روی تخت بلند شدم و تیشرت سفیدمو "گرسنه نیستی..!؟"نیست که بخورم پس....نکنه....وااای!پس بگو چرا اونجوری گفت

  ...تاقو که باز کردم عطر خوش زرشک پلو گیرنده های معده امو تحریک کرد و تازه اون موقع بود که فهمیدم چقدر گرسنه امپوشیدم،در ا

به طرف آشپزخونه رفتم که دیدم روی یکی از صندلی ها نشسته و سرشو گذاشته روی میز...حضورمو حس نکرد...سرفه ای مصلحتی کردم که 

  !نکردتکونی خورد اما سرشو بلند 

  !دلخور بود

  ....میگما-

  ...بعداز چند لحظه سرشو بلند کرد و باز بعداز چند لحظه سوالی توی چشمام زل زد

پشت اون نگاه خاکستری که گاهی آبی،گاهی سبز و شایدم گاهی عسلی میشد واین تغییر رنگ ها اون نگاهو وحشی میکرد،یه مظلومیت خاص 

  !از توی نگاهش اونو بخونم پنهان بود که من کامال میتونستم

  ....منتظر بود تا حرفمو بزنم و من میخواستم ثانیه ها...دقیقه ها....ساعت ها توچشمای مظلوم درعین حال وحشی و گستاخش خیره بشم

  !چیزی میخواستی بگی؟-

  ...با صداش به خودم اومدم

  !من گرسنه امه-
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  :بیخیال به حالت قبلیش برگشت وگفت

  !؟چیکار کنم-

  :شیطون خندیدمو گفتم

 نگو که نمیدونستی من عاشق زرشک پلوام و این غذا رو بخاطر من نپختی!؟ -

  :درهمون حال گفت

  .دوست داری بکش بخور.من گرسنه نیستم-

  :کردم بعد از روی صندلی بلند شد و خواست از کنارم رد بشه که مچ دستای ظریفش رو تو دست چپم گرفتم و آروم کنار گوشش زمزمه

  !بدون تو بخورم؟!.....تنهایی بهم مزه نمیده-

  !تکونی خورد و نامحسوس سعی کرد دستشو از توی دستم دربیاره ولی ممانعت کردم

  !میخوری توهم؟-

  :اخم کمرنگی رو پیشونیش نشست و درحالیکه سعی میکرد تو چشمام زل نزنه آروم گفت

  !میخورم-

  :با شوق گفتملبخندی زدمو دستشو آزاد کردمو 

  !بسم اهلل-

  !بیتفاوت به سمت قابلمه رفت و منم روی صندلی پشت به اون نشستم!دقیقا جایی که اون چند دقیقه قبل نشسته بود

  !طولی نکشید که دیس زرشک پلو رو،روی میز گذاشت!میز خوشگلی شده بود

  :لوم که مثل بچه ها دلخور گفتمهمونطور ایستاده بشقابمو برداشت و برام یکم کشید میخواست بذاره ج

  !من با این هیکلم این یه ذره رو بخورم؟-

  "!انقدر روش دقیق نشو...انقدر کاراش برات مهم نباشه"خندید!....به خندیدنش نگاه میکردم...چقدر خوشگل.....به خودم نهیب زدم

  ....بشقابمو لبریز کرد و درجواب این لطفش فقط لبخنده نصفه ای تحویلش دادم

  !نباید انقدر روکاراش حساس میشدم ....نباید

  !اشتهام از بین رفت!من داشتم تغییر میکردم!نباید این اتفاق میفتاد
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  "باران"

  !نه به اون شیطنتاش به این اخم روی پیشونیش!خیلی بی اشتها داشت غذاشو میخورد!اینم با خودش درگیره ها

که اون جایی که راشا نشسته قبلش خودم نشسته بودم و درنتیجه....بله!نوشابه ی من که خیلیم دستش رفت سمت بطری نوشابه!یادم افتاد 

  !اون اتفاق افتاد"نه..."تکونش داده بودم تو دستای اون بود!و قبل از اینکه من بتونم بگم

 ی فکر میکرد!؟ تمام صورت و موهاش و قسمتی از تیشرتش خیس شده بود!برای لحظه ای چشمامو بستم!االن باخودش چ

درست حدس زدم!دقیقا همون چیزی که میترسیدم بهش فکر کنه توی ذهنش نقش بسته بود!با عصبانیت از جاش بلند شد و با دادی که زد 

  !تکون شدیدی خوردم

کنی و دست از این همه ی این صغری کبری چیدنات بخاطر این بود که این بال رو سرم بیاری؟؟کی میخوای بزرگ شی؟!کی میخوای بزرگ فکر -

 بازی های بچگونه بکشی؟!دیگه داری خسته ام میکنی...دیگه داری با حضورت عذابم میدی!لطفا ازاین لحظه به بعد بیا همو نادیده بگیریم!من

برو ;که نمیرینمیبینمت و توهم لطفا همین کاروبکن..ودرضمن...طعم غذات واقعا افتضاح بود!حاال که تو خونه کاری نداری و....دانشگاه هم 

  !کالس آشپزی تا الاقل یه هنری رو یاد بگیری

ی قلبمو میشنیدم...میشنیدم و دم نمیزدم!دردناک بود!جمالتش درد داشت....سخت ورفت.....با هر دادی که میزدصدای افتادن تیکه ها

  ....توی سرم کوبیدبود...بدبختیمو توی سرم زده بود...اینکه عرضه ی دانشگاه قبول شدنم نداشتم رو مثل پتک 

حرفای اون، برای من درد داشت....درد داشت بفهمی غذایی رو که با جون و دل فقط برای اون درست کرده بودی چقدر از نظر اون بدطعم 

  ....بوده

نمیخواستم اشک ناراحتی روی سینه ام چمباته زده بود...بغض به گلوم چنگ انداخته بود....اشک به چشمام هجوم آورده بود....ولی 

  ...بریزم...نمیخواستم ضعف نشون بدم دربرابر بی رحمی های راشا...سرگرد رادمهر....راشا

بارانِ ابله!میخواد باکاراش لهت کنه!توچرابغض میکنی؟!تو چرا غم  !بدون اینکه میزو جمع کنم به اتاقم حمله بردم و دروپشت سرم محکم بستم

  !چشماتو پر میکنه؟

ودم تحویل دادم...همین امروز باخودم عهد بستم که اذیتش نکنم....اما خودش خواست...خودش خواست ومن دراین مورد نقشی پوزخندی به خ

  !ندارم...حاال مونده اون روی بارانو ببینی جناب سرگرد

 با اینکه چیزی نخورده بودم اما 

ه باشم اما...نمیشد!شایدم نمیخواستم بشه!حرفاش و چشمای عصبیش گرسنه هم نبودم،درواقع اشتهایی نداشتم...با اینکه میخواستم بی توج
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  !ثانیه ای تنهام نمیذاشتن

کردم و با هرکلمه ای که احسان خواجه امیری Play و هنذفریمو از توی کشوی کنار تخت بیرون کشیدم.آهنگیMp3 روی تخت دراز کشیدم و

  ...نمیخوند اشکای من هم قطره قطره روی گونه هام سُر میخورد

 دست منو بگیر،حالم جهنمه 

 از حس هرشبم،هرچی بگم کمه 

 بغضم غرورمو یاری نمیکنه 

 این گریه ها برام،کاری نمیکنه 

قطره ی اشکی از گوشه ی چشمم چکید...بغض بدجور به گلوم چنگ انداخته بود...با هر جمله ای که خواجه امیری میخوند نفس منم سست تر "

  "...میشد

 ای آتیشه هرشب،دلم دری

 ازاین بدتر مگه میشه 

 حالِ هیشکی تو دنیا 

 بدتراز حالِ من نیست 

 دردی رو زمین بدترازهمین 

  ...درد تنها شدن نیست

 

نفس کم آوردم...این حالتارو تجربه کرده بودم....تهش...تهش یه هفته بستری توی بیمارستان بود...داشتم خفه میشدم...نفس کم "

دیگه تو اتاق بمونم قطعا نفسم بند میاد...به سختی و سستی ایستادم...هنذفریمو ازخودم جدا کردم...تپش های قلبم  آوردم...میدونستم یکم

تا حیاط  نامنظم شده بود...خودمو به در اتاق رسوندم...به سختی بازش کردم خودمو از اون زندان بیرون انداختم...به هوای آزاد نیاز داشتم...اما

  .میتونستم...چشمام سیاهی رفت...تقریبا جلوی اتاق راشا بودم که نفسم بریده بریده شد و................دیگه چیزی نفهیدمخیلی راه بود...ن

  "راشا"

درو که صدای مبهمی از بیرون شنیدم...خیلی گنگ...اما نه اونقدر که بیخیالش بشم...با طمأنینه از روی تخت بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم...

  :از کردم جسم بی حال باران منو شوکه کرد...باصورتی رنگ پریده روی زمین افتاده بود...دستامو روی سرم گذاشتم ونالیدمب
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  !یاعلی-

  ...باالی سرش نشستم...تکونش دادم...حرکتی نکرد...دوباره...چندبار...باالخره کمی الی چشماشو باز کرد

  :بانگرانی گفتم

  !؟!من چیکار کنم االن....ای خداباران....باران چی شده-

  :زیر لب چیزی گفت که نشنیدم....نزدیکش شدم و گفتم

  ....دوباره بگو باران...چی میخوای....چی شده....چیکار کنم-

  ...نمیدونستم چی باید بگم...!تمرکزمو از دست داده بودم

  ...ن...تفس...نمی...تونم...ب...کش...م-

ی به آغوشم گرفتمش و به طرف حیاط رفتم....چهره اش سفید تر شده بود و حالش صدالبته بدتر....همونطور که تو با این حرفش نمیدونم چطور

ر بغلم بود قفسه ی سینشو ماساژ میدادم که بازم حالتش تغییری نکرد....منِ لعنتی به این فکر نکردم که این دست دست کردنای من،ممکنه چقد

  ....به ضررش باشه

  ...نیاوردمو لبامو رولباش گذاشتم و بهش نفس مصنوعی دادم....چند بار تکرار کردمدیگه طاقت 

س بهتر شده بود...تقریبا نفس هاش و تپش قلبش منظم شده بود...به طرف تاب پرواز کردم و روی اون خوابوندمش...گوشیمو درآوردمو به اورژان

 ...زنگ زدم

م لباس هاشو تنش کردم و خودمم با همون تی شرت وشلوار ورزشی مشکی از خونه خارج یه ربعی که طول کشید تا آمبوالنس بیاد من ه

  ...شدم!نزدیک بهار بودیم و هواهم خنک بود! نسیم مالیمی که به صورتم خورد چشمامو بستم و در دل نالیدم

  !خدایا...تنها امیدم به خودته-

بود و بهش اکسیژن وصل کرده بودن...پرستاری که با آمبوالنس اومده بود گفت دیر تا برسیم بیمارستان من مردم و زنده شدم...باران بیهوش 

ی بهشون خبر دادم ولی خطر رفع شده....نمیدونستم به مامان و بابای باران خبر بدم یانه!توی دوراهی گیر کرده بودم...درآخر از شک و دودل

  !ن دخترشونه باید مطلع میشدنبیرون اومدم و شماره ی آقای آریا رو گرفتم!هرچی باشه بارا

ذاب به آقای آریا خبر دادم و اونم خیلی نگران شد و گفت تا نیم ساعت دیگه خودشو میرسونه...به بخش منتقلش کردن و من....توی راهرو...با ع

  ....وجدانم گالویز بودم
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  "باران"

من "میکرد!نگاهی به اطرافم انداختم!یه جمله از ذهنم گذشت:به سختی الی چشمامو باز کردم....گلوم میسوخت و سرم وحشتناک درد 

  "!کجام...؟

تقه ای به در اتاق خورد پسر جوونی که روپوش سفید تنش بود وارد اتاق شد!قدبلند و چهارشونه!اما نه هیکلی تر از راشا!به صورتش دقت 

و خمار راشا!پوستش صاف و سفید بود!اما....پوست برنزه ی خاکستریش خوشگل بودن اما نه به اندازه چشمای قهوه ای _کردم!چشمای آبی

  ....راشا

 به خودم اومدم!چرا داشتم این پسر رو با راشا مقایسه میکردم!؟مگه قرار نبود راشا رو نادیده بگیرم!پس...چی شد؟!چشمامو بستم و دستامو

  ....مشت کردم....لعنتی چشمای نافذِ قهوه ایش دست از سرم بر نمیداشت

 خانوم آریا...!؟ -

  ....باصداش فکر کردم

  ...چقدر صدای راشا گیرا و جذاب تر بود.... چشمامو باز کردم و بهش نگاه کردم....سعی کردم لبخند بزنم اما....فقط تونستم اخم نکنم

  !خوبی؟-

برگه هایی که دستش بود ومطمئن بودم  ای زیر لب گفت....نزدیک تر شد و یه چیزایی رو توی اون"خوبه"سرمو تکون دادمو اونم خندید و

نه به  مربوط به خودمه یادداشت کرد....نبضمو چک کرد و بعداز یه معاینه ی کامل خواست از اتاق بره بیرون که برگشت و با لبخند دلفریبی البته

  :دلفریبیِ راشا،گفت

 ته هرچی خوابیدی!بهتره مرخص شی!نظرت چیه!؟ سه روزه خانوادتو کلی نگران کردیااا مخصوصا شوهرت رو!دیگه به نظر من بس-

  !سه روز بود که بیهوش بودم...؟

  :بی اختیار به زبون آوردم

  !آقای دکتر....یعنی من سه روز....بیهوش بودم؟-

  :کامل به طرفم برگشت و باهمون لبخند که خالی از هر حس بدی بود گفت

  !نی آقای دکتر!احساس پیری میکنم!اسمم سپهره!سپهر کریمیبله باران خانوم!در ضمن...من دوست ندارم صدام ک-

و  لبخندی زدم و به یاد کریمی خودمون افتادم...همونی که توی پارک بچه ها پیشنهاد داده بودن بهش جواب مثبت بدم....آقای کریمی مرد اخمو
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گاهای ناپاک و چشمای هیزش که با هر نگاهش کل چاقی بود که راننده ی سرویس مدرسمون بود!من بینهایت ازش متنفر بودم!به خاطر ن

  !وجودمو میلرزوند!وفقط به من اینطوری نگاه میکرد و بچه ها هم که....امان از عسل و نوشینی که چند وقته ازشون خبری ندارم

 

  .....باران-

  !نگاهمو بهش دوختم که با تعجب بهم خیره شده بود

 بله!؟ -

 جوری زل زده بودی دوساعته دارم صدات میکنم همین

 بهم!نکنه شاخ درآوردم...!؟ 

  :دستشو برد به سمت سرش و دنبال شاخ بود گویا!از ته دل خندیدم و گفتم

 ببخشید آقای دکتر....من -

  :با اخمی ساختگی گفت

  !سپهر-

  :خندیدم و گفتم

  ...باشه آقا سپهر-

  :میون حرفم پرید و باز با اخم گفت

  ....سپهر خالی-

  !ام گرفته بود!مثل پسر بچه ها رفتار میکردخنده 

  ...باشه سپهر خالی....میدونی سپهر...من-

شنیده  یهو دراتاق باز شد و راشا با چهره ای آشفته و با اخم به منو سپهر نگاه میکرد....ناخودآگاه لبخندمو قورت دادم...گویا سپهر گفتن منو

  !ره به زور تحمل میکنه پس دلیلی نداره از گفتگوی من با سپهر عصبانی بشهبود!خب...شنیده که شنیده واال!اون که منو دا

  ...زیر لب سالمی کردم و اونم همینطور جوابم رو داد

  :دکتر کریمی یاهمون سپهر لبخندی تصنعی زد وگفت

 !خب باران میگفتی؟-
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قصد ونیت بدی داشت میتونست جلوی راشا باهام رسمی حرف خوشحال شدم...نه اینکه جلوی راشا باهام صمیمی حرف زد...بخاطر اینکه اگه 

  :بزنه اما اینکارو نکرد...واین یه معنی میداد...اینکه اصال هراسی از چیزی نداره و این خصلت خوب باعث شد لبخندی بزنم و بگم

آشفته دیدم که با کَله درخواست مرخصیمو قبول بله دیگه!داشتم میگفتم که تو این مدت که شما میگی سه روز بوده اونقدر کابوس وخوابای -

  !میکنم

  !خندید!آروم...و کوتاه

  !باشه پس من کاراشو انجام میدم-

  :وبعد روبه راشا گفت

  !بااجازه!تنهاتون میذارم-

  !و اتاق رو ترک کرد!اتاقی که خصوصی بودنش رو از تنها تختی که متعلق به خودم،فهمیدم

 خوبی!؟ -

  !...میتونستم روزی از این نگاه متنفر بشم؟!میتونستم این صدای نگران رو نادیده بگیرم و پابذارم روی قلب و احساسم؟بهش نگاه کردم

  ...و متاسفانه برای هیچ کدوم از سواالم جواب نداشتم

  ...آروم جواب دادم

  !یکم-

  !لبخند زد

  !بهترم میشی-

  !لبخندزدم

  !ممنونم-

  ...لزی با روکش چرم قهوه ای که نزدیک به تخت بود نشستنزدیکم شد...روی صندلی ف

  !نگفته بودی مشکل تنفسی داری؟-

 صداش نگران بود یا من اینطور حس میکردم!؟ 

  !الزم نبود بهت بگم-
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  !نفسشو محکم بیرون فرستاد!میخواست چیزی بگه که تلفنش زنگ خورد!بدون اینکه ازم فاصله بگیره تماس رو برقرار کرد

ابا و...سالم...اره بهتره!به سرهنگ خبر دادم که چی شده!....فکر کنم برای اونم بهتر باشه یه مدت از هوای آلوده ی تهران دوربمونه...ای بال-

وز ورامیر...به اون آرین آب زیر کاه بگو اگه دستم بهش برسه کشتمش!....بله که تهدید میکنم...امیر کار دارم انقدر پر حرفی نکن...تا یکی د

  !دیگه!باشه...باشه...اگه فقط یه بار دیگه بگیا به جون خودم نمیگم بهش

  :خنده ی آرومی کرد و ادامه داد

  !نه قربونت فعال-

  ....وتماس قطع کرد

  !!!همه بیرون منتظرن من صداشون کنم بیان داخل-

  :با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

  !همه؟-

  :م میکرد گفتسری تکون وداد ودرحالیکه دقیق نگا

  !اره!مامان و بابات.مامانمو روشاک،عموها و زن عموهات!خاله ی من!....همه دیگه_

 

  :ابرویی باالانداختمو گفتم

  !همه ی این افراد به خاطر من اومدن؟-

  ...نگاهی عاقل اندرسفیهانه ای به من انداخت و من خجول خندیدم...چه حرفی زدمااا

  !شده میگی بیان داخل؟!دلم تنگ-

  :چشماشو ریز کردو گفت

  !واسه ی؟-

  :بااخم گفتم

  !واسه ی پرهام!خب معلومه واسه مامان و بابام دیگه-

  :باعصبانیت و درحالیکه اخم روی پیشونیش بینهایت غلیظ بود ایستاد و روم خیمه زد وگفت

  ...یه دفعه دیگه اسم اون کثافتو بیاری...هیچ قولی نمیدم که-
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  !نگفت اما تو چشمام خیره شدادامه حرفشو 

  ...پس...روی پرهام حساس بود!چراشو نمیدونستم

 منم کم نیاوردم و خیره خیره نگاش کردم...ثانیه ثانیه بهم نزدیک میشد و نفس 

  !منم حبس

  "!نداشت...پس چرا در نمیزدن؟مگه اینجا در "دقیقا چند میلی متری صورتم بود که در باز شد و گویا کسی داخل شده بود...ومن فکر کردم!

  ...راشا ازم فاصله گرفت و من تازه تونستم شخصی که بی موقع رسیده بود رو ببینم

  :شاهین با خجالت سرشو پایین انداخت و گفت

  !ببخشید!فکر میکردم تنهایی باران-

  "!دلیل خوبی بود برای توجیح خودش...؟"

  :صدای عصبی راشا رو شنیدم

  !تنها بود...نباید در میزدی؟ برفرض هم که-

 میدونستم شاهین آروم تر از این حرف هاست که بخواد جواب حرف های راشا رو بده اما ته دلم یکم ترسیدم از راشا!اگه جوابی از طرف شاهین

دل خوشی از شاهین نداشت وگرنه  میشنید که برخالف میلش بود مطمئنم دعوایی راه می انداخت که بیا وببین!البته نه که دعوایی باشه ها نه!ولی

  ...با اینکه شناختی روش نداشتم اینو هم میدونستم که اهل دعوا و کل کل نیست

  ...معذرت میخوام-

  ...خواست بره که صداش زدم

  !میشه به مامانم اینا بگی بیان؟-

 ...بدون اینکه برگرده سری تکون داد واز اتاق بیرون رفت

شو توی جیبش کرد...پشت به من،روبه پنجره ایستاد...از پشت با دقت نگاش کردم...چقدر جذاب بود...چقدر من راشا هوفی کشید و دست چپ

  ...شقش شدم دوسش داشتم و از دست خودم شاکی بودم که چرا تو این مدت کم عا

  :نمیدونم چطوری سنگینی نگاهم رو حس کرد که برگشت و باصدای آرومی که منو توی بهت فرو برد گفت

  !اگه میخوای نگام کنی...توچشمام نگاه کن...باشه؟-
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  !میخواستم بهش بگم که اگه تو چشمات نگاه کنم که باید فاتحه ی قلبمم بخونم المصب

  ....با اخم رو ازش گرفتم...نباید از این حس نوپا بویی میبرد...نباید

  !حسابی موعظه دادن و سفارش کردن که مراقب خودم باشماون روز همه اومدن دیدنم...دلم برای مامان بابام تنگ شده بود!

مبنی سپهر همونطور که گفته بود کارهای ترخیصم رو انجام داد...ساعت از پنج گذشته بود که با کمک پرستار لباسامو پوشیدم و به اصرار مامان 

ن و بقیه هم که یک ساعتی میشد که به خونه هاشون رفته براینکه برم اونجا تا بیشتر مواظبم باشه جواب رد دادم!مامان بابا راهی خونه شد

  !بودن!شاهین سرسری احوالمو پرسید وبعد عذری آورد ورفت...روشناهم نیومده بود

  !همینطور پرهام!و خوشحال بودم که هیچ انرژی منفی نبود که منو درگیر خودش بکنه

  ...کرد پرستار راشارو که بیرون منتظر بود صدازد و خودش اتاقو ترک

  !بریم؟-

به چشمای قشنگش نگاهی گذرا انداختم و درجوابش فقط سری تکون دادم...دستمو گرفت خواستم مخالفت کنم که تقه ای به در خورد و بعدش 

  !قامت استوار سپهر نمایان شد

  !!!به!باران خانوم داری میری؟!بودی حاال-

  !خوب بود نمیدونم این پسر چی داشت که انقدر وجودش سراسر حس

  :خندیدمو گفتم

  !مگه مال باباته که میبخشی!اگه به دکتر ساالری نگفتم-

  !قهقه ای زد و کامل وارد اتاق شد!دکتر ساالری رئیس بیمارستان بود

  !پس الزم شد یه شب دعوتت کنم یه جای دیگه-

  ...نمیدونم چرا حتی از این حرفش هم رنجیده نشدم

  :ین انداخت و اضافه کردسپهر نگاهی به راشای خشمگ

  !البته با همسرتون-

لبخندی زدمو تشکر کردم...کارت ویزتشو به دستم داد و گفت که خوشحال میشه اگه مشکلی خدایی نکرده برام پیش اومد باهاش تماس 

  ....بگیرم

  :ماشین که شدیم راشا یه دفعه غریدکاراش زشت و زننده نبود!کارتو ازش گرفتم و بعداز یه خداحافظی گرم ازهم جدا شدیم....سوار 
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  ...پسره رسما داره جلوی من به زنم شماره میده!همه جورشو دیده بودم اال اینو-

  :ریز خندیدمو برای اینکه بیشتر حرصشو دربیارم گفتم

  ...ئه؟دلت میاد پسر یه این خوبی!وای راشا چشماشو دیدی!؟کپی من بود!البته فقط رنگشون-

  :کردمو ادامه دادملبامو غنچه 

  !البته مال سپهردرشته!قشنگ تره!ولی مال من کشیده اس!بیشتر شبیه گربه اس چشمای من!اَه-

  !بهش نگاهی انداختم!واااااای مامانیییییی!چرا این لبو شده!؟یاعلی

  ....اگه یه کلمه دیگه ادامه بدیااا-

  :حرفشو قطع کردم و گفتم

  ...ر عملیش کن بابااووف گوشم پره از تهدید!یه با-

  :عصبی سری تکون داد و زیر لب گفت

  !به موقع اش-

  ...پوزخندی زدم و روازش گرفتم....!تهدیداشو جدی نگرفتم و با یه حس خوب به بیرون زل زدم

******  

  "راشا"

سته فکر میکردم...ساعت از دو نصفه شب ذهنم درگیر بود!فکر به این عملیات کالفه ام کرده بود...روی تخت دراز کشیده بودم و باچشمای ب

  ! گذشته بود و خواب از چشمای من فراری بود

  !صدای گنگی از بیرون شنیدم...اما...بعدش صدای جیغ باران

باسرعت نور خودمو به اتاقش رسوندم،روی تخت نشسته بود و سرشو توی دستاش گرفته بود!موهاش زیر نور کم آباژور تأللو قشنگی رو ایجاد 

  ...کرده بودند...سعی کردم ذهنمو معطوف به زیبایی نفس گیرش نکنم

  !باران....چی شده؟!کابوس دیدی؟-

  :دستاشو برداشت وبا چشمایی خیس زل زد بهم و مظلومانه گفت

  !آره!خیلی بد بود راشا-

  :سریع از توی آشپزخونه یه لیوان آب براش بردم...به دستش دادم و گفتم
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  !آرومت میکنه-

  !مرسی-

  ...چند لحظه صبر کردم تا خوابش ببره بعد به اتاقم رفتم...نیم ساعتی گذشته بود که باز صدای جیغشو شنیدم

 !ای خدا چرا انقد داره اذیت میشه؟

یه حرکت باز به اتاقش رفتم که این بار هم همونطور روی تخت نشسته بود....کنارش نشستم و قبل از اینکه عقلم جلوی احساسمو بگیره با 

  ...دستشو کشیدم که همزمان شد با پرت شدنش توی آغوشم.. میلرزید و اشک میریخت

  ...راشا....میترسم....می...ترسم-

  !صداش بغض داشت...داشتم دیوونه میشدم...مگه چه خوابی دیده بود؟

 باران جان...چه خوابی دیدی!؟ -

  :با مکث کوتاهی جوابمو داد

د لب پرتگاه ایستاده بودن و ازم میخواستن ببخشمشون...یه مرد و یه پسر هم ایستاده بودن جلوی اونا و میخندیدن و دیدم...که یه زن...ومر-

  ....بهشون نزدیک میشدن تا اینکه مرده....هردوشونو هل دادو

  ....هق هق میکرد...روح باران خیلی لطیف بود

  ....زم....چیزی نیست....تموم شدعزیزم....ایشاهلل که خیره.....همش یه کابوس بود عزی-

  ...نوازشش میکردم و سعی میکردم با حرفام آرومش کنم

  !راشا...؟-

  !نگم"جانم"اونقدر مظلوم صدام زد که نتونستم در جوابش

  ...جانم-

  :با صدای لرزونی گفت

  ...میشه...میشه-

  "باران"

  ....خیلی راحت حس میکردمخیلی میترسیدم....خوابم یه خواب معمولی نبود...اینو 
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  !راشا ممکن بود که درخواستمو رد کنه؟

  !میشه...میشه امشبو...اینجا...پیشم،بمونی؟-

  ...تا جملمو تموم کردم نفس عمیقی کشیدم...داشتم از خجالت میمردم...اون لحظه،تو اون تاریکی اونقدر ترسیده بودم که حد نداشت

  ...چشمای نافذش داشتن قلبمو ذوب میکردن...چشمایی که دنیای من بودنامشب راشا خیلی مهربون شده بود...

  !بودم...؟"عزیزش"...آیا واقعا من "عزیزم"...امشب سه دفعه بهم گفت"عزیزم"چقدر قشنگ میگفت !میمونم...تو راحت بخواب عزیزم-

شکالی نداشت اگه بعضی مواقع یه تماسای جزئی لبخند خجولی زدم و ازآغوشش بیرون اومدم...اون همسر شرعی و قانونی من بود!پس ا

  ...فیزیکی باهم داشتیم

  !دراز کشیدم و به نیمرخ راشا نگاه کردم...خدایا دنیای من خالصه میشه توی این مرد...دنیاموازم نگیر

امنیت میکردم....خدایا...گفته نگاهی ..پراز عشق...پراز احساس یک طرفه بهش کردم و به آرومی چشمامو بستم...حاال که پیشم بود احساس 

  !بودم که این مرد رو دیوونه وار دوست دارم؟

******  

 وای فـــــردا؟؟؟ -

  :لبخند محوی زد و گفت

  !آره-

  :با غصه گفتم

  !انقد هول هولکی؟-

  !خداقراربود چندروز پیش بریم که اون اتفاق برات افتاد و نشد....باران خانوم همین االنم خیلی دیر شده ب-

  !نمیخواستم توهم همراهم بیای اما چون این ماموریت پنهانی و سِکْرِته صالح بود که بیای...پس لطفا چوب ال چرخ ما نذار

  ...با اخم صورتمو برگردوندم....پسره ی خوشتیپِ خودشیفته واسه من کالس میذاره

  ....ایش"این ماموریت پنهانی و سکرته..."

  ...یه شرط دارمخیلی خب!مهم نیست!اما -

  :با اخم نگام کرد و گفت

  !!!شرط؟!چه شرطی؟-
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  !تا حاال گفته بودم که وقتی اخم میکنه منو بیشتر عاشق خودش میکنه؟

  ...اینکه عسلو نوشینم باهامون بیان-

  ...به کوسن هاش چنگ زدم منتظر به لبهاش خیره شده بودم که ببینم چی میگی...یهو چنان زد زیر خنده که از ترس توی مبل فرورفتم و

  ...دوباره نگاهش به من افتاد و این بار بلندتراز قبل خندید

  !میشه بگی چه چیزی انقدر خنده داره؟-

  :یکم دیگه خندید و به طرفم کمی متمایل شد وباهمون ته مونده های خنده ی تو صداش گفت

  ...آخه شرطی که گذاشتیو من میخواستم ازت بخوام اینکارو بکنی-

  :با تعجب نگاش کردم و چندلحظه بعد گفتم

  ...نمیفهمم منظورتو-

  :لبهای باریکش بالبخند کش اومد وگفت

  ....میدونی....امیر ازم خواسته بود که ازتو بخوام که از دوستات بخوای اگه دلشون میخواد باما بیان-

  ...گفتناش وبعدبخاطر اومدن عسل و نوشین"بخوای و بخوام"چشمام گرد شد...اول بخاطر لحن با مزه اش و اون

 سعی کردم جلوی خنده امو بگیرم و لحن قشنگش رو نادیده بگیرم اما....لبخند زدن که اشکال نداشت،داشت؟ 

  !چرا امیر اینو ازت خواسته؟-

 :ابرویی باال انداخت و گفت

  ...فکر کنم خبراییه-

 به فکر فرو رفتم...امیر...یعنی چشمش عسلو گرفته یا نوشینو...!؟ 

به نظر میاد نوشین...اخه اون روز...شب عروسی همش حواسش به نوشین بود...وای که اگه نوشینم دلش اونو میخواست چقد خوب میشد...خیلی 

  ....اه لبخندی زدمو براشون خوشبختی رو آرزو کردمعسلیشون که رنگشون کپ همدیگه بود!ناخودآگ-بهم میومدن مخصوصا اون چشمای سبز

  !به چی میخندی؟-

  ...نگاهش کردم...دلم...دلم یه عشق واقعی میخواست...یه عشق زالل وپاک...یه عشق به زیبایی چشمای راشا...خدایا...نجاتم بده

  !باران؟-
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  ....اینجوری صدام نکن....نکن لعنتی

  .بله-

  !ی تو فکر؟چیزی شده؟!چرا یهو رفت-

  :آهی خفه کشیدم و با سردترین لحن ممکن گفتم

  ...چیز خاصی نبود.من میرم حاضر شم بریم یه سر به خانوادمون بزنیم وازشون خداحافظی کنیم-

 وسریع از هال خارج شدم و به اتاقم رفتم...بغضموبه سختی قورت دادمو بعداز اینکه یه دوش سریع گرفتم 

  ...حاضر شدم

*****  

  (دانای کل)

ار هردو از خانه خارج شدند...باران درفکر عشقی که درقلبش حکم رانی میکرد و راشا درفکر ماموریت بزرگش...هردوی آنها بادنیای متفاوتی کن

  ...هم قدم میزدند

  ....کهراشا تپش های قلبش را نادیده گرفته بود...و این هیجان و اضطراب را به پای ماموریتش گذاشت و غافل ازاین

  "باران"

  ....بود که به خونه ی خودمون برگشتیم ۱۱ساعت طرفای 

  ...خونه ی خودمون!هه...من همه چیزو مشترک میبینم اما راشا

سالش بود اما  ۲۵خسته بعداز تعویض لباسهام روی تخت ولو شدم و با فکر کردن به کارهای روشاک لبخند مهمون لبهام شد...روشاک حدودا

  !ه رو به وجد میاورد...ازته دل میخندید...بی ریا و سادهروحیاتش هم

  ...امشب روشاک به من فهموند میشه با وجود مشکالت زندگی خندید...میشه شاد بود...اگه بخوای میشه

  ...گفتن هاش به خوابی عمیق و راحت فرورفتم"آبجی"با فکر کردن به روشاک و 

آالرم گوشیمو خاموش کردم و به سختی نشستم...یکم خسته بودم که قطعا با یه دوش آب گرم رفع با صدای سِلِنا گومز چشمامو باز کردم...

  ...میشد

 سریع داخل حموم شدم وحسابی که آبتنی کردم خواستم بیام بیرون که دیدم ای دل غافل... پس کـــــو حولم؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  ...وردحیرون و غمزده وسط حموم ایستاده بودم که تقه ای به درحموم خ
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  :ترسیده جواب دادم

  !بله؟-

  !باران حمومی؟-

  !آره چطور مگه؟-

  !خب...آخه اومدم تواتاقت بیدارت کنم دیدم حولت روتختته....الزمش نداری؟-

  ....اخ الهی من فدای چشمات بشم

  !خب...راستش چرا...فراموش کردم بیارمش...میشه لطف کنی بهم بدیش...؟-

  :شنیدم که گفت بعداز چندلحظه صداشو

  ...دروباز کن بهت بدم-

  ...پشتِ در ایستادم و دروباز کردم و دستمو بیرون بردم که ازش بگیرم

  !.ممنون-

 اینو گفتم دستمو چرخوندم که حوله رو بگیرم!حوله رو 

  ....شد تو دستم گذاشت اما همینکه خواست دستشو بکشه انگشتاش به دستم برخورد کرد...ویه جریان برق ازم رد

  !سریع دستمو آوردم داخل ودوباره هول شده ازش تشکر کردم....خدایا دستاش چرا انقدر گرم بود؟

وشکی  افکارمو پس زدم...فعال نباید به این چیزا فکر میکردم...نباید بذارم این عشق پادشاهی قلبمو به عهده بگیره....من بارانم...پس میتونم

  ....دراین نیست

******  

  !ن وبابا ورعنا جون خیلی اصرار کردند که بیان فرودگاه اما ما اجازه ندادیم...بنده های خدا اینهمه راهو بیان که چی بشه؟ماما

 ....بعدازاینکه آماده شدیم یه سر به آقاجون و سیاوش خان زدیم و بعداز چک کردن وسایل خونه رو به مقصد فرودگاه ترک کردیم

  !میگم باران؟-

  "جانم"م روی هم گذاشتم تا درجوابش نگمچشمامو محک

 هوم؟ -

  ...با امیر وآرین هماهنگ کردم...سه روز دیگه به ما ملحق میشن-
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  ...سری تکون دادم....اصال حواسم به اون نبود....فقط خیره شده بودم تو چشماش

  !...داز اون باید برم به کارهای خودم برسمشاید دوسه هفته ای اونجا بمونیم...ومن فقط تواین سه روز میتونم پیشت باشم و بع-

  ....بازسرمو تکون دادم

 حواست که بامنه انشاءاهلل؟؟؟ -

  ...باز سرمو تکون دادم...فقط میدیدم لبهاش تکون میخورن...ووقتی این حرکت ها متوقف میشد میفهمیدم باید عکس العملی نشون بدم

  "راشا"

نفهمیده....خنده ام گرفته بود،این دخترواقعا بچه بود!خداروشکر که قرار نبود همه ی عمرمو صرف بزرگ کامال مشخص بود هیچ کدوم از حرفامو 

  ...کردنش بکنم...!یه سال...هرچند تحمل این یه سال خیلی بود اما من راشا بودم

  :ابرویی باال انداختمو گفتم

  ....توخیلی زشتی-

  !باز سرشو تکون داد

  ....مو بگیرم و قهقهه زدم...مات نگام میکرددیگه نتونستم جلوی خود

  !چیه؟-

  :لبخندی زدمو گفتم

  ...هیچی خانوم کوچولو.بدو بریم که شماره پروازمون رو خوندن-

  !خوشش نیومده!خب...بود!مگه غیرازاینه؟"هویدا شد که از لفظ خانوم کوچولو

  !باهمون اخم به اطرافش زل زده بود....هرکجا به غیراز من انقدر خسته بودم که نرسیده به صندلی هامون بیهوش شدم وباران

  "باران"

  ...عصبی بودم!بیشتر از همیشه! اون تواین مدت همش منو خانوم کوچولو صدا کرده بود...درحالیکه من بانگاه اونه که دارم زندگی میکنم

ه عاشق اونم؟پس چی شد یه دفعه؟چرا بایه نگاه مهرش به خداجونم چی شد؟مگه من داشتم تو عشق پرهام نمیسوختم؟مگه ادعا نمیکردم ک

  ...دلم نشست؟چرا شده همه زندگیم؟چرا شده نفسم؟چرا....چــرا

  ....کالفه بودم....عصبی بودم....بدتر ازهمه....عاشق بودم!عاشق یه مرد جذابِ مهربون که منو یه دختر بچه ی تخس میدید
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  ....از خوابیده بود!خوشکل تر ازهمیشهبه طرفش برگشتم....الهـــــی....چه ن

  :تو دلم نجواگرانه نالیدم

  ....خدا....کمکم کن بتونم دووم بیارم-

  ....لبخندمهمون لبهام شد....چشمام داشت گرم میشد که با صدای یه غریبه که خیلی برام آشنا بود چشمامو باز کردم

  !باران؟-

  :منم با لبهای خندون گفتم نگاهم بهش افتاد...ذوق زده نگاهم میکرد و

  !وای سالم سپهر خوبی؟-

  :لبخند جذابی زدو گفت

 علیک خواهر!قراربود زنگ بزنیااا -

  :اخمی مصنوعی کردم و درجوابش گفتم

اوال که گفتی اگه کمک خواستم زنگ بزنم که خب منم مشکلی نداشتم!ثانیا،شما اینجا چیکار میکنی؟!نگو که قراره تا آخر سفرم ریخت تورو -

 تحمل کنم؟؟؟ 

  :خنده ی آرومی کرد وگفت

  !اوال مگه حتما باید مشکل داشته باشی بهم زنگ بزنی...هان؟-

  :بعدم چشمکی بهم زد و ادامه داد

  !قا همینطوره!سعادت اینو خدابهت داده که بامن همنشینی کنی!واقعا که باران باید سجده ی شکر به جابیاری بخاطر این نعمت بزرگاتفا-

  :لبخند مسخره ای زدم وگفتم

  ...اوه نه خدای من!من از این نعمت ها نمیخوام-

 همون موقع راشا تکون آرومی خورد که آروم زدم به 

  :به گونه امو گفتم

  !وای االن بیدارش میکنی با اون صدای مزخرفت!یکم ولومو بیار پایین داداش-

  :سپهر که دقیقا دوتا صندلی از ما فاصله داشت یکم دیگه به طرفم خم شد و گفت

  !تو نزدیک تری بهش پس تو باید آروم تر حرف بزنی-
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  :اما یه دفعه صدای عصبی و محکم راشا منو از جا پروند

  !وم صداتونو بیارید پایینجفتتون ول-

  :ریز خندیدمو سپهر هم سری تکون دادو آروم گفت

  ...حاال چرا میزنی؟؟؟بچه که زدن نداره-

  !رفتم رو ویبره!آخه اگه بلند میخندیدم که حسابم با کرام الکاتبین بود

  !راشا باهمون چشمای بسته صاف سرجاش نشست و سرشو به صندلی تکیه داد

  !ی نزد و منم چیزی نگفتمسپهر دیگه حرف

  !سپهر به دلم نشسته بود...مثل روشاک

  ....اما....نمیدونستم سپهر هم اومده تو زندگیم که

  .....موندگار بشه

******  

نداره  بزنه....میگفت خواهر وبرادریاز سپهر خداحافظی کردیم....گویا پدرومادرش ساکن اینجا بودن و سپهر هم چندروزی اومده بود بهشون سر

  ...و خانوادش چشم امیدشون فقط به سپهره

  ....با ماشینی که سرهنگ برامون فرستاده بود به سمت ویالی راشا رفتیم

  "....اخماشو نگاه"

  ....لبخندی به این همه جذابیت زدم....اما دلم از ناراحتیش گرفت

  !چیزی شده؟-

  ....تکون دادبدون اینکه به طرفم برگرده سرشو آروم به چپ و راست 

  ...غمزده چشمامو بستم و آهی کشیدم

*****  

  !ویالی راشا اینا بینهایت قشنگ و باصفا بود

بود سه روز ازاومدنمون میگذشت وتواین مدت کوچکترین برخوردی با راشا نداشتم...کار هرروزم شده بود قدم زدن تو ساحل...راشا بااینکه گفته 

  !میمونه صبح که میرفت بیرون تا شب برنمیگشتحدااقل این سه روز رو پیش من 
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  ...از سپهر هم خبری نداشتم...!!! کنار دریا نشسته بودم و آهنگی رو زمزمه میکردم که گوشیم زنگ خورد

"Asal"  

  :بالبخند جواب دادم که هنوز سالم نگفته داد زد

 بـــــاران کجـــــایی؟؟؟ -

  !چشمام اندازه توپ تنیس شده بود

  !چته چرا دادمیزنی دیوونه!؟؟کنار دریام...توکجایی؟!وای نمیدونی چقدر حوصلم سررفته کهوا -

  !صداشو خیلی نزدیک احساس میکردم

 چرا حوصلت سررفته؟؟؟ -

  "چرا انقدر نزدیک حس میکنمش؟؟؟"گوشیو از خودم دور کردم!

  !پشت سرتو یه نگاه بنداز خانوم خوشگله-

  !و چلو رؤیت کردم!جیغی کشیدم و با خوشحالی و خنده اظهار خوشحالی کردم بخاطر حضورشون سریع برگشتم و این دوتا خل

ویال فاصله ی زیادی با دریا نداشت واسه همین قدم زنون به طرف ویال رفتیم!عسل و نوشین با امیروآرین اومده بودن.اونا مثل ما هوایی 

  !!!نیومدن

اینکه یه شام درست درمون خوردیم رفتیم کنار دریا....پسرا نیومده بودن و طی آخرین اخبارم از سه تایی تو یه اتاق مستقل شدیم و بعداز 

  !نوشین که از طریق امیر به دست آورده بود،شاید حتی نمیومدن و توی ستاد میموندن

  ...عسل گیتارشو هم آورده بود!این دختر تا کجاها که پیش نرفته...!با خوشحالی رویه صخره نشستیم

  !عسل گیتارو بهم داد تا من بزنم

  !وا عسل خودت بزن خب-

  :ابرویی باال انداخت و گفت

  !نوچ!تو میخوایم بزنی-

  :نوشینم سرشو تکون داد وگفت

  !اره بزن دیگه بارانی-

روی پاهام گذاشتم و شروع سری تکون دادم....گیتاروکه گرفتم پوست دستم یه قطره بارون رو حس کرد....لبخند تلخی زدم و ماهرانه گیتارو 
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  :کردم به خوندن

 شکسته دوباره قلبم -

 ندیدی نفهمیدی واست میمردم 

 تموم زندگیم رفت منی که رواسمت قسم میخوردم 

 وقتی دلم خوش نیست دنیام چه آشوبه 

 وقتی ازم دوری قلبم نمیکوبه 

 وقتی دلم خوش نیست حس میکنم مردم 

 یه عمراز احساسم فقط شکست خوردم 

  ....شکسته دوباره قلبم....قلبم

  "....اشکام گونه هامو خیس کرده بود....بارون هم به دلتنگیام،به دلخوریام افزوده بود"

 سبک میشم اگه گریه کنم پیشت -

  ...اونشب توحیاط روبه خاطر آوردم که دربرابر توهین های پرهام چطور ازم حمایت کرد"

  "...ن حامی من بودچطور آغوششو به روم باز کرد....او

 سبک میشم سرم باشه روی دوشت -

 بهم آرامشو عشقتو برگردون 

  ...بگیر محکم منو بازم تو آغوشت...توآغوشت

  ...دلم خوش نیست..دلم خوش نیست..دلم خوش نیست

 وقتی دلم خوش نیست دنیام چه آشوبه 

 وقتی ازم دوری،قلبم نمیکوبه 

 ه عمر از احساسم فقط شکست خوردم وقتی دلم خوش نیست حس میکنم مردم ی

  ....شکسته دوباره قلبم

  ...باتموم شدن آهنگ صدای دست و سوت بلند شد
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  ....سرمو که باال گرفتم چشمام تو یه جفت چشم عسلی قفل شد

ازم برنمیداشت که  دخترپسرای جوونی که دوروبرمون ایستاده بودن همچنان دست میزدن ولی من....غرق بودم تو چشمای راشا...اونم چشم

لبخندی از روی تشکر زدم و گیتارو به عسل برگردوندم...نامحسوس اشکامو پاک کردم و به روی همه  "دوباره دوباره"همه همصدا بلند گفتن

  :لبخند زدم...امیر با صدای بلند گفت

  .خب خانوما آقایون نوبتی هم باشه نوبت ایشونه-

 :مه دادبا بادستش به راشا اشاره کرد و ادا

  !بزن به افتخارش-

  ....همه واسش دست میزدن....یعنی راشا قرار بود بخونه؟!نه خدای من....طاقت ندارم

  ....راشا چشم غره ای نثار امیر کردو گیتارو گذاشت روی پاهاش...نمیدونم دستاش میلرزیدن یا من اشتباه میکردم

  ...دای فوق العاده اش روحم رو نوازش کرد....بی اراده دستم رفت روی قلبمانگشتای کشیده اشو روی گیتار کشید و لحظه ای بعد ص

 من هنوز وقتی که، باغمت درگیرم -

 چشامو میبندم سمت دریا میرم 

 مث آوارم که روخودم میریزم 

 تاته این تقویم من فقط پاییزم 

 غیر ممکن یعنی من و تو،توساحل 

 عاشق هم بودن،زیر ماه کامل 

 ی توبرام دلتنگی غیر ممکن یعن

 نه نمیفهمی که،توهمین آهنگی 

 توی ساحل تنها،غرق میشم باتو 

 به چشام برگردون چشمای دریاتو 

 خیلی دوسِت دارم توباید برگردی 

 توکه رویاهامو،غیر ممکن کردم 
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  نمیتونستم چشم ازش بردارم...خیره بهم نگاه میکرد...میخواستم بزنم لعنتی اینجوری نگام نکن...اما"

  "....اون موقع قلبم سکان به دست بود ومغزم گوشه ای نظاره میکرد....قلبم میگفت باید بهش بگی عاشقشی....اما

 غیر ممکن یعنی من وتو ،تو ساحل -

 عاشق هم بودن زیر ماه کامل 

 غیر ممکن یعنی توبرام دلتنگی 

  .........نه نمیفهمی که،توهمین آهنگی

*****  

  :و گفتملبخندی به سپهر زدم 

  !سپهر جان-

  :ذوق زده گفت

  !جانم؟میای؟باران نگو نه که بخدا ناراحت میشم-

  :یکم کالفه گفتم

  ....آخه-

  !آخه و اما و ولی نداریم!فردا خودم میام دنبالتون.به جون خودم مامانم خیلی دوست داره ببینتت-

با اینکه نمیخواستم مزاحمشون بشیم وبعدشم.....راشا...نمیخواستم بدون اون به ناچار قبول کردم!مامانش مارو فردا شب دعوت کرده بود!ومن 

  ....برم ولی دیگه کار از کار گذشته بود و نمیشد حرفمو پس بگیرم

دیشب بعداز خوندمون توی ساحل،منو راشا برخالف بچه ها حسابی توی فکر بودیم...سپهر بعداز یه خداحافظی گرم رفت..عسل ونوشین هم که 

 ته بودن رف

اشا بیرون....گوشیمو برداشتم و زنگی به مامانم زدم و بعدازاینکه مطمئنش کردم حالم خوبه قطع کردم و به رعنا جون هم زنگ زدم و گفتم که ر

  !رفته خرید

  !درحالیکه راشا از صبح که با امیروآرین رفته بودن هنوز برنگشته بودن

راشا داشتم رو جلوی صورتم گرفتم...مستقیم به دوربین نگاه کرده بود و یه اخم کمرنگ بین  رفتم توی گالری عکسهام و تنها عکسی که از

ابروهاش بود که بینهایت جذابش کرده بود!ته ریش منظمی رو صورتش بود و من انگار که این عکس واقعیه دستمو به صورت نوازش روی 
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  ....صورتش کشیدم

  :زیر لب نالیدم

  "صعاشقتم من...یه جور خا"

صدایی از بیرون اومد مثل اینکه بچه ها برگشته بودن ولی درکمال حیرت راشا رو دیدم که با لباسای مرتب و شیکش داخل شد!لبخند کمرنگی 

  ....زدم و سری تکون دادم....اونم همینکارو کرد و پله هارو دوتا یکی طی کرد و از دیدم محو شد

  ...ده بودیم...حتی با اشاره باهم سالم میکردیم...هه...زندگی منو نگاهتواین چندروز حتی دوکلمه هم باهم حرف نز

  ...براش توی فنجون خوشکلم چای ریختم و گذاشتم رو میز

  "...اوهه...چقدر تیپ زده"کمی دورتر نشستم و منتظرش شدم...طولی نکشید که انتظارم تموم شد....

  ...کی جذب و یه کت پاییزی سفید!موهاشو خیلی قشنگ به سمت باال زده بودشلوارمشکی خوش دوختی پوشیده بود با یه تی شرت مش

  "چرا اینجوری لباس پوشیده؟"یه فکر از سرم گذشت

به چای اشاره کردم،روی مبل دونفره ای نشست و فنجون برداشت....درهمون حال گوشیش زنگ خورد!به صفحه اش نگاهی انداخت....ازم 

  ....فاصله گرفت و جواب داد

روشنیدم....دنیا روی سرم آوار شد....میخواستم باور نکنم اما...صداش...صدای گرمش که اونجوری "رویای من"از بین مکالمه اش فقط واژه ی

  ........نمیگذاشت که زیاد فکر کنم...اجازه نمیدادفکر کنم که راشا...اهل خیانت نیست"رویای من"باحس گفت:

-قلب دیوونه ی من...میدونی که قلب اون واسه کسی دیگه ای می تپه؟...."ستادم...دستم روی قلبم بود....چشمامو محکم روی هم گذاشتم و ای

  "....میدونم

  ....واین دونستن بود که زندگی رو همون لحظه برام سیاه کرد

  !راستی....امکان داره تویه لحظه آدم زندگیشو ببازه؟

  !..من حتیرقیبش هم نبودم....چون من همیشه خانوم کوچولو بودم و اون....رویاش بود...رویای راشامن باختم....به رویا نامی زندگیمو باختم..

  !باران؟-

 باید بهش میگفتم که خیانت توی قرارمون نبود؟!باید بهش میگفتم وقتی رویات کس دیگه اس اینجوری صدام نکن؟!...باید....باید بهش میگفتم

  !هنوزم...عاشقشم؟ازش متنفرم؟!...ازش متنفرم که 

  !اما....نتونستم بگم...سکوت کردم...مبهوت بهش زل زدم،،،اینهمه عشقو توچشمای من میدید و خودشو مالک رویانامی میدونست؟
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  !خوبی؟-

  ....تلخ شدم...دلم شکسته بود....باران نبودم اگه منم نشکونم

  !به تو ربطی داره؟-

  :آب دهنشو قورت دادو گفت

  ....باران-

  :غریدم

  !پس...لطفا،خواهشا،انقدر جویای حال من نباش;به چه حقی منو بدون پسوند خانوم صدا میکنی؟!تو،تو زندگی من نقشی نداری-

 ا ببین آقای رادمهر...قرارمون یادت نرفته که؟!قراربود کاری به کار هم نداشته باشیم!من میرم پی زندگی خودم توهم برو دنبال زندگیت...!

  ....رد شدم...مانعم نشد...حرفی نزد...ولی من...یک بار دیگه،شکستم ازکنارش

*****  

  "!اینجا بهشت بود؟"روبه روی یه خونه ی ویالیی نگه داشت...مات ومبهوت فقط به خونه زل زده بودم....

  .خب خانوما...پیادشین که آخر خطه-

  ....با صدای سپهر هرسه پیاده شدیم و به سمت خونه راه افتادیم

  ...باران-

  ...به نوشین نگاه کردم

 جانم؟ -

 خوبی؟ -

  :لبخند تلخی زدمو گفتم

  .عالیم-

  ...باور نکرد....اینو از تکون دادن سرش و چشماش فهمیدم...من حرفاشونو از چشماشون میفهمیدم

  :سپهر باصدای بلند دادزد

  ....صاحب خوبه؟مهموناتون اومدن-

  !برام آشنا بودصدای یه زن....چقدر صداش 
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  .خوش اومدن-

  ...بهش نگاه کردم...خدای من

  ...عسل و نوشین سالم کردن ومنم آروم ولی گرم سالم کردم

  ...از پله ها باال رفتیم....عسل و نوشین هرکدوم مامان سپهر رو بغل کردن و بوسیدن اما پاهای من توان حرکت نداشت

  !سالم دخترم.تو باید باران باشی درسته؟-

  !آب دهنمو قورت دادم....خدایا اینهمه شباهت ممکنه؟

  ...فقط تونستم سرمو تکون بدم

  !باران جان خوبی عزیزم؟-

  ...نه...خوب نبودم...اصال خوب نبودم

  ....خوبم خاله-

  ...جلو اومد و پیشونیمو بوسید

  :سپهر به حرف اومد

  .باران خانوم یکمی خجالتی هستن مامان-

  !م خجالت واسه چی؟قربونت بر-

  ...چشمامو بستم

  :سپهر باخنده گفت

  .بابا بریم داخل بقیه حرفاتونو بزنید-

مامان سپهر دستشو پشت کمرم گذاشت و به داخل هدایتمون کرد...خونه ی بزرگ و زیبایی داشتن...اما اون لحظه فکر من درگیر اینهمه شباهت 

  ...بود

  !باید میپرسیدم نه؟

  !ز اسم شمارو نمیدونیمخاله ما هنو-

  :خاله با حرف عسل لبخندی زد و گفت

  !من فریبا هستم دخترم-
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  ...باز آب دهنمو قورت دادم

  !خاله فریبا؟-

  ...بهم نگاه کرد...عمیق و مهربون

  :لبخندی تصنعی زدم و گفتم

  ...شما عجیب شبیه مامان من هستین-

  :گعت عسل و نوشین همزمان سرشو تکون دادن و نوشین

  ...وای اره.از اون موقع دارم میگم خاله شبیه یکی هستا اما هرچی فکر کردم یادم نیومد-

  :خاله خنده ی آرومی کرد وگفت

  .باعث افتخاره که من شبیه مامان شما هستم باران جون-

  :سرمو تکون دادمو سریع از توگوشیم عکس مامان و بابامو آوردمو گرفتم سمتش

  !یشونم مامان منببین خاله...ا-

  !خاله گوشیو از دستم گرفت و....اما تا نگاهش افتاد روی عکس،دستاش شروع کردن به لرزیدن...صداش هم

 ف...فریماه!؟؟؟ -

 ...گوشی از دستش افتاد و تقربا بیهوش شد

 مامــان؟؟؟؟؟ -

  ...سپهر به سمت خاله فریبا دوید

 !مامان...خوبی؟!چی شد یه دفعه؟-

  ....هم به طرف خاله رفتن و سعی کردن آروم...اما من شوکه بودمعسل ونوشین 

  :سپهر گوشی منو که روی زمین افتاده بود رو برداشت...ناله وار داد زد

  ....ساحل-

  ....به پشت سرم نگاه کردم،با من بود؟؟؟نمیفهمیدم

  !چی میگی سپهر؟؟؟واسه ی منم یکی توضیح بده لطفا-
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  !ید توی قفل در شنیده شد و بعدازاون مردی قدبلند و چهارشونه پیدا شدهمون موقع صدای چرخش کل

  ....سالم به اهل خو-

  ....اما حرف تودهنش ماسید

  "سپهر"

  ...شوکه به باران نگاه میکردم....باورم نمیشد....که باران همون...خواهرکوچولوم باشه...ساحلم باشه

  :د بااخمی که سرشاراز نگرانی بود روبه من گفتباباهم اومد...اما تانگاهش به مامان افتا

  !چی شده سپهر؟-

  ...آبیش که منو ساحلم از اون به ارث برده بودیم-نزدیکش شدم....به چشماش نگاه کردم...چشمای سبز

  ....بابا-

  :بابا با فریاد گفت

  !سپهر حرف بزن دیگه!یاال-

 اپای خودش اومده؟؟؟؟اینکه دختری که جلوش ایستاده ساحلشه؟؟؟؟ سال ب ۱۹چی میگفتم به بابا؟؟؟اینکه دخترش بعداز 

  ...باباکه دید من حرفی نمیزنم،منو کنار زد و به سمت مامان رفت

  !فریبا خانوم....اینجا چه خبره؟-

  ...عسل ونوشین به بابا سالم کردن اونم به گرمی پاسخ داد

  ...عموجان-

  ...بابا باصدای ساحل به طرفش برگشت

ببینید...من نمیدونم چی شد یه دفعه....خاله خیلی شبیه مامان من هستن عکس مامانمم که نشون خاله دادم ایشون از حال رفتن و سپهر هم -

  !که....بهم میگه ساحل....من نمیفهمم اینجا چه خبره

  :قبل از اینکه بابا کمرش خم شه بازوشو گرفتم و آروم کنار گوشش گفتم

  ...آروم باش بابا-

  :مامان با ناله گفت

  !دیدی سعید آقا؟!دیدی ساحلم برگشت؟-
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  ...ساحل روی زمین نشست

  !توروخدا بگین اینجا چه خبره-

****  

  "راشا"

  !وای راشا جونم...شب خیلی خوبی بود!تو فوق العاده ای-

  ...لبخندی از روی اجبار زدم...این دختر دیگه داشت میرفت رواعصابم

  !میخوای برسونمت؟خب رویا جان!-

  :با افسونگری گفت

  ...نه عزیزم!میرم خودم...فقط راشا-

  "...باخودم فکر کردم...باران اهل عشوه و ناز کردن نبود"

  ...جانم-

  :طره ای از موهاشو دور انگشتش تاب دادوگفت

  !فرداشب یه مهمونی ددی ترتیب داده...میخوام معرفیت کنم...میای؟-

  "...ایول...اینه"

  ...لبخندزدم

  !باعث افتخاره عزیزم...حتما میام-

  ...گوشیم زنگ خورد...باران

  ....یه عذر خواهی کوتاهی کردم و بعداز اینکه کمی از رویا دور شدم جواب دادم

  !آقای رادمهر؟-

  :صدای یه مرد بود...با اخم غلیظی گفتم

  !شما؟-

  ...من سپهرم...سپهر کریمی-

  "واست پاشو از زندگی ما بکشه؟این پسر نمیخ"
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 بله اقای کریمی...امرتون؟؟؟ -

  ...راستش آقای رادمهر....درمورد بارانه-

  "...یا علی...باران"

 چی شده؟؟؟ -

  ...ببینید...هول نکنید...فقط االن...بیمارستانیم...نفسش-

  ...حافظی کردمو گفتم بعدا باهاش تماس میگیرمدیگه هیچی نفهمیدم...بدون اینکه بپرسم کدوم بیمارستان سریع از رویا خدا

  ...خدایا...چیزیش نشه...توروخدا

  "گاهی اوقات اونقدر حالت بده که به خود خدا هم میگی:توروخـــــدا"

  ...گوشیم توی جیبم لرزید...سپهر آدرس بیمارستان رو فرستاده بود

  ...پامو روی پدال گاز فشردم

*****  

توی راهرو قدم میزد...عسل ونوشین روی زمین نشسته بودن و گریه میکردن یه زن و مرد هم بودن که بدتر از عسل و سپهرودیدم که داشت 

  ...نوشین بود حالشون

 ...اولین کسی که متوجه حضورم شد سپهر بود

  :قبل از اینکه چیزی به سپهر بگم رو به نوشین گفتم

  .به امیروآرین خبربدین لطفا-

  ...داد و من چرخیدم طرف سپهر نوشین سری تکون

  !چی شده؟-

  ...صدام میلرزید...افکار منفی رو نمیتونستم کنار بزنم

  ...سپهر چیزی نگفت

  !کجاست لعنتی؟-

  :عسل نزدیکم شد و باصدایی که از شدت گریه و بغض میلرزید گفت

  ....آقای رادمهر...آروم...باشید...باران خوبه-
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  :داد زدم

 ست!؟ عسل بگو کجا-

  "مراقبت های ویژه"به انتهای راهرو اشاره کرد....

  :زیر لب نالیدم

  ...یاابوالفضل-

گاهی "باهرقدمی که برمیداشتم قلبمم یادش میرفت باید بزنه...انگار اونم میخواست بهم بفهمونه که....من...بدون خانوم کوچولوم هیچم....

  "!اوفات که اشکال نداشت مرد هم بغض کنه...داشت؟

  ...دیدمش...از پشت شیشه...یه عالمه دستگاه واکسیژن بهش وصل بود

 سُر خوردم...نمیتونستم تواین وضعیت ببینمش...باران تو اوج قشنگ بود...تواوج دوستداشتنی بود...خدایا به 

  ....این زودی ازم نگیرش...خدایا

  ...حضور یکیو کنارم حس کردم

  ...خوبه...نگران نباش-

  ...ردم...از اولم به این پسر حس خوبی نداشتمنگاهش ک

  !چی شد؟-

  ...داستانش طوالنیه-

  ...میخوام بدونم-

  ...آهی کشید

ن و این قضیه مربوط به حدود بیست سال پیشه....زمانی که خاله ی من میفهمه که نمیتونه باردار بشه...نمیتونه مادربودن روحس کنه...مامان م-

سالم بود و چیز زیادی رو به خاطر ندارم...اما...وقتی 8دوقلو بودن خیلی بهم وابسته بودن....اون موقع ها من حدوداتنها خواهرش که باهم 

که خواهرم به دنیا اومد...زندگی ماهم عوض شد...مامانم واسه اینکه خواهرش انقدر عذاب نکشه...دخترکوچولوشو به اون سپرد اما به این شرط 

به دیدنش بیاد و عزیزدردونه اشو ببینه...اما خاله ترسید...ترسید ازاینکه خواهرش وابسته ی دخترش بشه وازش پس  حدااقل هفته ای یک بار

  ...بگیره...پس...رفت...همه جارو گشتیم...اما...هیچ ردی ازشون نبود
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  :بالحن گیجی گفتم

  !خب...این قضیه...چه ربطی به باران داره؟-

  ...که روی گونه اش چکیده بود رو پاک کردباز آه کشید و قطره ی اشکی 

  ...باران...همون دختر کوچولوئه...ساحل گمشده ی ما،بارانه-

  ...با بُهت بهش نگاه کردم...این امکان نداره

که باران  امشب وقتی اومدن خونه ی ما عکس مامانشو بهمون نشون داد...مامانم حالش بدشد...هممون شوکه شده بودیم و من اصال یادم نبود-

مشکل تنفسی داره...رفت توی اتاق و گفت میخواد تنها باشه...یکی دوساعت گذشته بود که نوشین خانوم وعسل خانوم باترس گفتن باران 

  ....مشکل تنفسی داره...نکنه حالش بدشه....؟من اون موقع بود که حواسم جمع شدو رفتم بهش سر بزنم که

  ...درک کنم...باران...دختر واقعی آقای آریا نبود؟!در واقع ساحل...نه برای من بارانه...ساحل...بارانسرشو به زیر انداخت...نمیتونستم 

  ...هی این دوتا اسمو زیرلب تکرار میکردم

*****  

 آقاراشا؟؟؟؟ -

  ...با بی حالی چشمامو باز کردم

  ....از دیشب اینجایید...بهتره برید خونه استراحت کنید...ما پیشش میمونیم-

دم و به چهره خسته نوشین نگاه کردم...این دوتا دختر از دیشب تا حاال چشم روی هم نذاشتن...بی انصافی بود که من برم و اونا بمونن...ایستا

  ...دستی به پیرهن نامرتبم کشیدم

  ...نه نوشین خانوم.شمابفرمایید یکم استراحت کنید من تاخودم با باران حرف نزنم نمیتونم بخوابم-

  ...وقبل از اینکه نوشین حرف بزنه سریع شماره امیرروگرفتم

  !کجایی امیر؟-

  ...صدای خسته امیرروشنیدم

  .ستاد-

  !آرین کجاست؟-

  !مخفی گاهه.سرهنگ به شدت عصبانیه!کجایی تو راشا؟-
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  ...امیر...باران هنوز بیهوشه-

  .به این یارو مشکوکمببین راشا...این سرگرد تهرانی بدجور رواعصابمه.من خیلی -

  ...اتفاقا منم-

  !من تنهایی نمیتونم اینجا رو اداره کنم.اون آرین بدبختم که بدتر ازمن-

  !امیر انقدر غر نزن-

  ...صدای سپهررو شنیدم که داشت با دخترا حرف میزد

 !چشم جناب سرگرد-

  :لبخندکوتاهی زدمو گفتم

  !باران که بهوش اومد میام...خداحافظ-

  !گوشیو قطع کردم وبه سمت سپهر رفتم

  !سالم آقای رادمهر-

 سالم...چطوره حالش!؟ -

  !بهوش اومده-

  !خوشحالیمو پنهان کردم

 میتونم ببینمش؟ -

  ...همون موقع خانوم و آقای کریمی از اتاق بیرون اومدن.چشمای خانوم کریمی قرمز بود و هق هق میکرد

  .بله.بفرمایید خواهش میکنم-

  :هردوشون سالم کردم و قبل ازاینکه وارد اتاق بشم روبه سپهر گفتمبه 

  !اگه میشه آقا سپهر خانوما رو برسونید ویال!خسته شدن-

  !وبعد وارد شدم!باران رنگ پریده تر از هرلحظه ای به نظر میرسید

  ...سالم-

  ...باصدای من برگشت به طرفم
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  !سالم آقای رادمهر-

  .."به چه حقی منو بدون پسوند خانوم صدا میکنی؟"رفای دیروزش توی ذهنم اکو شدمتعجب بهش زل زدم...ح

  .واین یادآوری اخم غلیظی رو بین ابروهام نشوند

  "باران"

  ...هه...اخم میکنی جناب سرگرد؟بهت برخورد؟هنوز مونده تا عصبی بشی

  !نبودم...یه شبه شدم ساحل کریمی ولی فعال چیزای مهمتری هست که بهش فکر کنم... اینکه من باران آریا

  !خنده دار بود...نبود؟

سال با کسایی زندگی کردی که همخونشون نبودی!سخت بود...سخت بود باور کردن 19اینکه یه شبه بفهمی هویتت عوض شده!اینکه بفهمی 

  ...از خانواده ام پنهان کردنسال 19آدم هایی که ادعا میکردن پدرومادرم هستن...سخت بود اینکه بفهمم مامان وبابا منو 

  ....سخت بود سپهررو به عنوان برادرم قبول کنم...خدایا

  !بهتری؟-

  !هوووفی کشیدم...تواین هیری ویری اینو کم داشتم واقعا!هنوز اون مکالمه اش یادم نرفته

  !فکر نمیکنم دکتر باشی-

  !تلخ شدم...زندگی خیلی برام تلخ شده بود پس چرا من نشم؟

  ...هت حق میدم ناراحت باشی...اماب-

  ....پس میدونست...فهمیده بود

 هه....اما چی جناب سرگرد!؟صبر کن خودم بگم...اما -

  !زندگی ادامه داره نه؟!بذار یه چیزیو برات روشن کنم...تو پلیسی،اکثرا پلیسا هم روانشناس های خوبی نیستن!وتوهم جزء اون دسته ای

  ...اخمی کرد

  !ال حوصله ی دیدن کسی رو ندارم.اگه مقدوره براتون تنهام بذاریدراستش اص-

راشا...ببخش منو...ازهرچی بتونم بگذرم،از خیانت "دستاشو مشت کرد و بعداینکه دقیق نگام کرد عقب گرد کرد و رفت...

  "...نمیتونم...بخدانمیتونم

*****  
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  "راشا"

  !سرگرد رادمهر؟-

  !مدم...تمرکز نداشتم..اینو همه فهمیده بودن و این...برای سرگرد رادمهرِ منظم قابل درک نبودباصدای محکم سرهنگ به خودم او

 بله قربان!؟ -

  !حواست کجاست پسر؟-

  .همین جا قربان-

  ...پوزخند سرگرد تهرانی رو شنیدم ولی نادیده گرفتم

  ...خوبه!گوش کن ببین چی میگم-

به این سرگرده شک داشتم...نمیدونم...یه حسی بهم میگفت که...واین حس،خیلی قوی بود.برای همین به سرهنگ که ساکت شده بود تا حرفی 

 ازجانب من بشنوه 

  :با نهایت احترام گفتم

  !قربان میتونم یه لحظه وقتتونو بگیرم؟-

..مخفی گاهی که درست روبه روی خونه ی رویا بود!رویایی که دختر یکی از سرهنگ سری تکون داد وبه طرف یکی از اتاق های مخفی گاه رفت.

  !اعضای اون باند بود وما تونسته بودیم از طریق اون فردی که دستگیر کرده بودیم همین سرنخو که خیلی بزرگ هم بود به دست بیاریم

  !میشنوم سرگرد-

  :نفسی گرفتم و مطمئن گفتم

  !من به سرگرد تهرانی مشکوکم-

  :سرهنگ سری تکون دادوگفت

خوبه که متوجه شدی!اون اوایل که از یگان مواد مخدر به یگان ما اومد و سرسختانه اصرار داشت که توی این پرونده نقش داشته باشه بهش -

  !شک کردم

  :سری تکون دادمو گفتم

  !دستور چیه قربان؟-
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  !هم به سروان زمانی)آرین(گفتم که مواظب باشهبه سروان پاکدل گفتم توی ستاد حواسش جمع باشه!اینجا -

سرگرد...نمیخوام با سهل انگاری های اخیرت کار اشتباهی ازت سربزنه!اگه ذهنت مشغوله به خودت مربوطه!توی این ماموریت میخوام...عالی 

 !عمل کنی

  !فهمیدی؟-

  !بله قربان.اطاعت میشه-

  :فتبه طرف در رفت ودر آخر نگاهی به من انداخت و گ

  !نذار بفهمه که بهش شک کردیم.عادی برخورد کن.وامشب...سعی کن بفهمی اوضاع از چه قراره-

  !احترام گذاشتم و بله قربانی گفتم

*****  

  !سالم عزیزم...خوش اومدی؟-

  "...باران غلیظ آرایش نمیکرد"به رویا نگاه کردم...آرایش غلیظی داشت و اون لحظه از ذهنم گذشت...

  !رویا جان!ممنون.خوبی؟سالم -

  :همونطور که بازومو میگرفت جواب داد

  !توکه پیشم باشی عالیم-

  !تواین مدت کم چه خوب تونسته بود به من دل ببنده

با توی باغ بزرگشون قدم میزدیم تا به ساختمون برسیم.به طور نامحسوس به اطراف نگاه میکردم تا چیز مشکوکی توجه ام رو جلب کرد...ته باغ 

  !اینکه تاریک بود اما مشخص بود که یه ساختمون دیگه اس!یه ساختمون که خیلی کوچیک تر از ساختمون اصلی بود

  !نگاهمو گرفتم و معطوف رویا کردم

*****  

با دختر ساده ای بود و از زبون رویا فهمیده بودم که باباش به عتیقه جات عالقه زیادی داره!این یعنی....میتونم کم کم به چیزهای بهتری برسم!رو

  !!!خیلی راحت همه چیو لو میداد...مطمئن بودم

  !به سمت ویال روندم!سرهنگ قانع شده بود و امشب روبهم مرخصی داده بود

  !امیروآرین ویال بودن و با ورود من به سمتم هجوم آوردن
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  !چتونه؟!چرا حمله میکنید؟-

  :امیر کالفه گفت

  !دخترا برنگشتن هنوز-

  :بابیخیالی ذاتیم گفتم

  !هرجا باشن میان-

  :آرین باعصبانیت گفت

  !راشا ساعت نزدیک دو نصفه شبه!میفهمی؟-

  :بازم با همون لحن که سعی میکردم نگرانیمو نشون ندم گفتم

  !البد خونه ی اون پسره هستن-

  :امیر خشمگین بهم نگاهی انداخت وآرین باهمون عصبانیت چند لحظه قبلش گفت

  !اونوقت تو راحت اینجا نشستی و زنت خونه ی یه غریبه است؟-

  !خیلی راحت بهم گفته بود بی غیرت

  !آرین...مواظب حرف زدنت باش-

  :امیر دخالت کرد

  !واگه نباشه؟-

  :امشب این دوتا میخواستن منو عصبانی کنم...وموفق هم شدن...به طرف امیر برگشتم و توصورتش براق شدم

  !امیر تو خفه شو-

  ...هردوشون شوکه شدن.اما الزم بود...باز برگشتم سمت آرین

  ...قدم به قدم بهش نزدیک میشدم و انگشتمو توهوا تکون میدادم

  .هر حدفی رو خواستی بزنی اول مزه مزه کن...بعد به زبون بیار-

  :بهش رسیده بودم...خیلی ناگهانی یقه اشو گرفتم و تقریبا با فریاد گفتم

  !یته؟حال-
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  :آروم گفت

  ....راشا-

  ...هنوز آروم نشده بودم

آرین خفه شو...هیچی نگو!مگه شما چه نسبتی با اون دخترا دارین که انقدر سنگشونو به سینه میزنید هان؟!مگه زن من و دوستاش بیرون -

  !نیستن؟!هان؟!یاال حرف بزن

  ...آرین سرشو به زیر انداخت

  ...فاصله گرفت و روی مبل تک نفره ای نشست امیر شرم زده یاشایدم دلخور

  ...سکوت بود که بینمون حکم صادر میکرد

  ....سپهر داداش بارانه-

  !امیر و آرین چنان دادی زدن که باخودم گفتم حتما هنجره اشون مشکل پیدا میکنه

 

  !چــــــــــی؟-

  !...اوووه...چرا داد میزنین دیوونه ها-

  :امیر شمرده گفت

  !شا....باران....خواهرِ....سپهرِ....کریمی....خوب فکر کن ببین اشتباه نمیکنی؟را-

  :با اخم گفتم

  !نخیر-

  :از جام بلند شدمو گفتم

  ...امشب خیلی خستم...فردا حرف میزنیم-

  !واز جلوی چشمای مبهوت هردوشون پذیرایی رو ترک کردم

  ...باشم..دلم برای خانوم کوچولوی وحشیم تنگ شده بوددلم تنگ شده بود...باخودم که دیگه باید روراست 

  ...نگرانش بودم...نگران حالش بودم

 بهش زنگ بزنم؟
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  ...نه ممکنه خواب باشه

  !بهش پیام بدم؟

  !نه پس غرورت چی؟

  !بیخیال غرور...حال اون مهمتره

شد...میدونستم جوابی دریافت نمیکنم...ولی...طولی نکشید که گوشیم ودر آخر احساسم موفق شد و قبل ازاینکه پشیمون بشم پیام ارسال 

  !لرزید!اما با خوندن پیام قلبم برای اولین بار لرزید

  "باران"

  .با اجبار همراه سپهر به خونشون رفتیم

یخواست...دلم حرفای امیددهنده ی مامانمو باید با خودم کنار میومدم؟!دلم گرفته بود...میخواستم باتمام وجودمو زار بزنم...! دلم آغوش بابامو م

  !میخواست...دلم...دلم خیلی چیزا میخواست...چیزایی که دیگه مال خودم نمیدونستمشون

  ...بدون اینکه با کسی حرف بزنم به طبقه ی باال رفتم و توی یکی از اتاقا خودم حبس کردم

  ...روی تخت چمباتمه زدم

  !نمیدونستم به کی بدم؟گذاشتم اشکام جاری بشن...حق رو 

ه بودن...اونا مامان فریماهِ من مقصر بود؟!یا....یا خاله فریبا؟!اون مقصر بود...اون نباید منو میبخشید به خواهرش...اونا پسرشونو به من ترجیح داد

  ...منو

  ....نمیخواستن...خدایا دارم خودموهم گم میکنم...هویتم عوض شده...خدایــــــــــا

  !شیم رشته افکارمو پاره کرد...پیامی که دریافت کرده بودم رو بازکردمصدای گو

 

  "خانوم کوچولوم خوبه؟"

  ...راشا....منوبا میم مالکیت صدازده بود

  :توذهنم نقش ببنده و مانعم بشه براش نوشتم"قبل از اینکه اون واژه ی رویای من

  "...تا جناب سرگرد خوب باشه،منم خوبم"-

  ...و فرستادم...راشا....دوسِت دارملبخندی زدم 
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  :طولی نکشید که باز صدای گوشیم بلند شد

  ......آرزویم برایت این است:که باچشمان مهربانت نامهربانی روزگاررا نبینی"-

ستی مواظب خودت میدونم حالت خوب نیست باران جان...برو استراحت کن...نمیپرسم چرا نیومدی خونه...حتما دلیلی داشته اما...هرجا که ه

  "باش...شبت آروم و پراز آرامش

خند سرمو نه....خدایا این راشای بداخالق این چندروز نبود...باورم نمیشد که این حرفارو بهم بزنه...از خوشحالی نزدیک بود قلبم بایسته....بالب

  ....روی بالشت گذاشتم...بهتربود فردا فکر کنم...برای امشب ظرفیتم پر بود

  ...روی هم گذاشتمو به خواب عمیقی فرو رفتم چشمامو

*****  

  ...با حس اینکه یکی داره موهامو نوازش میکنه چشمامو باز کردم

  !تکون خوردم تا صاف بشینم اما خاله...مانعم شد

  .بخواب دخترم.ببخش که بیدارت کردم-

  :اخمی کردم و گفتم

  !نه باید بیدار میشدم دیگه-

  ...یک در زل زدمنشستمو به جایی نزد

  .میخوام حرف بزنم باهات ساحل جان-

  :خیره نگاهش کردمو گفتم

  !باران هستم خاله فریبا-

  ...رو کشیده بیان کردم...تا متوجه بشه نمیتونم مامان صداش کنم حداقل به این زودی نمیتونستم"خاله فریبا"

  .یکنمباشه باران جان باشه....میخوام به حرفام گوش کنی.خواهش م-

  .آهی کشیدم...هنوز بیدارنشده اعصابم داشت بهم میریخت

  ...بله.میشنوم-

  :خاله آهی کشید و اینجوری شروع کرد

 از وقتی بچه بودم و یادم میاد با فریماه بودم...از یه -
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  ...خواهر برام عزیزتر بود...اونقدر رفتاراوقیافه هامون شبیه بود که کمتر کسی میتونست تشخیصمون بده

  .همیشه باهم بودیم همیشه پشت هم بودیم...خیلی وقتا فریماه بهم کمک میگرد و خیلی جاها من به اون

ا روزها میگذشت...ثانیه ها مثل ابر درحرکت بودن...تا اینکه سعید اومد خواستگاری من...پسر خوبی بود و تاییدش کردم...من که اون موقع ه

شتم و وقتمو صرف زندگیم کردم اما فریماه عاشق درس خوندن بود...میگفت ازدواج نمیکنم تا مدرکمو سالم بود از درس و مدرسه گذ۱۷،۱۸

  .سالی داشت که فریماه ازدواج کرد...رامبد یه مرد واقعی بود!تحصیل کرده و ثروتمند البته نه به اندازه سعید۵.۶بگیرم...همینطورهم شد....سپهر 

ت که...که فریماه فهمید باردار نمیشه...دقیقا موقعی که اون فهمید باردار نمیشه من...برای دومین بار قرار چندسالی از زندگی مشترکشون میگذش

رو به بود مادر بشم...عاشقت بودم...نه ماهی که تو توی وجودم بودی رو باعشق سپری کرده بودم...اما...تودنیا اومدی...اون روزی که فریماه تو

  :نمیکنم...اونقدر بااحساس بغلت کرد و زمزمه وار گفت آغوش گرفت رو هرگز فراموش

  .خدایا...چی میشد که این دختر کوچولو،دختر من بود-

  ...که منو به گریه انداخت

 ..شبانه روز فکر میکردم...عاشقت بودم...تو دنیای ما

  ...ی افتادبودی...سپهر که دیگه نگم بهتره...با اینکه بچه بود ولی یه لحظه ساحلم از دهنش نم

  ...بابات شب تا صبح کنار تخت مینشست و باهات حرف میزد

  ...اما من میخواستم به خواهر دوقلوم کمک کنم...بهشون پیشنهاد دادم از پرورشگاه بچه بیارن اما رامبد دلش نمیخواست

  ....م بهش...گفت سه روز درهفته توروبذاریم پیششونتا اینکه یه روز فریماه اومد خونمون و با گریه و التماس ازم خواهش کرد که تورو بسپری

  ...منو بابات به سپهر چیزی نگفتیم...گفتیم ولی واقعیتو نه.اگه میگفتیم شاید نسبت به فریماه حس بدی پیدا میکرد

چی به حالت قبل من قبول کردم...سعیدمیگفت نه...ممکنه بهت وابسته بشن و نتونن دل بکنن ولی من گفتم ساحل که بزرگ بشه همه 

  ....برمیگرده

  .سعیدو به زور راضی کردم.از حال سپهر نگم بهتره...خودمم به حرفایی که میزدم شک داشتم....اما...فریماه خواهرم بود

یم...اون اوخر دوماهی گذشته بود و همونطور که قرار گذاشته بودیم سه روز در هفته تو پیش فریماه بودی...البته ما اون سه روز هم بهت سرمیزد

 وقتی میدیدم فریماه سعی داره بهت بگه مامان و تورو مال خودش 

میدونست بهش گفتم سعید راضی نیست و میگه اگه میخوای ساحلو ببینی بیای خونه ی ما...فریماه گفت فقط یک روز دیگه بذار پیشمون 
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همانا....همه جارو گشتیم...ازهرجا که فکرمون میرسید سراغتونو  باشه...قبول کردم اما...قبول کردن من همانا و آب شدنتون توی زمین هم

  .گرفتیم....اما هیچ خبری نتونستیم بگیریم....کل مازندرانو گیالنو زیرورو کردیم...شهر های شمال کشور روهم

  ..نبودیاما هیچ ردی نتونستیم ازتون بزنیم....میگفتم پیداش میکنیم....مصمم بودم که سعید پیدات میکنه اما..

  ...سپهر بهونتو میگرفت....کار هرشب من شده بود گریه و سعیدهم شب تا صبح،صبح تا شب توی اتاقت بود

  :قطره های اشک روی گونه اش میدرخشیدن...ادامه داد

  ...دوباره ات بودسال با یادت گذشت...تو همیشه پیشمون بودی...همیشه حرفت،اسمت توی خلوتمون بود...تنها آرزوی هرسه مون دیدن 19-

کرده  سا...بارانم...سخته برای مادر پاره ی تنشو ازش جدا کنن...تو مادر نشدی که بفهمی من چی میگم...تازگی ها بابات یه سرنخ هایی رو پیدا

ن...دخترم...توروخدا بود...و دنبالشون بود....ولی تو...بعداز اینهمه سال دوری...خودت برگشتی...خداتورو سر راه سپهر قرارداد...ساحل م

  ...ماروببخش...ولی باورکن ما اومدیم دنبالت...باور کن

  ...هق هق هاش دلمو لرزوند

 خدایا...دارم میمیرم...من اینهمه سال از خانوادم جدا بودم...!؟ 

*****  

  "راشا"

 سرگرد اماده ای؟ -

  :با صالبت گفتم

  !بله قربان-

  !خوبه!میدونم از پسش برمیای-

کردم وسوار ماشینم شدم...امشب باید ماموریتمون رو به اتمام میرسوندم...ارین و امیر پشت ساختمون خونه ی رویا کیانی ایستاده  تشکر

بودن.سرگرد تهرانی و سرهنگ تو مخفی گاه منتظر بودن تا من خبرشون کنم و چندتا از بچه های یگان مواد ومخدر و یگان خودمون هم 

  .امحسوس محاصره کرده بودنساختمون رو به طور ن

!اعتماد منصور کیانی ...پدر رویا کیانی ...رئیس بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر و انسان...رئیس بزرگترین باند سرقت و قتل...تو دستای من بود

  !جلب کردن سخت بود!اما...من تونسته بودم..!امشب...کار تموم بود

  .چشمامو بستمرویا خودشو آویزونم کرد...با حس بدی 
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 اقای کیانی نیستن؟ -

  :سرشو تکون داد و گفت

  ...هست...با آقای داوودی توی ساختمون پایین هستن-

سر سرمو تکون دادم...داوودی هم جزئی از اون باند بود...به اطراف نگاهی کردم...سگ هاشون بسته بود!نگهبانا موقع استراحتشون بود و...سرا

  !باغ سکوت بود

  !نار ساعتمو زدم...دکمه ی هشدار یا همون...اعالم وضعیت سفیددکمه ی ک

کسی توی باغ نبود!فقط کیانی و داوودی!نگهابانا هم توی جایگاه خودشون که پشت ساختمون کوچیک بود و فاصله نسبتا زیادی با ;این وقت شب

  ...اونجایی که ما ایستاده بودیم داشت

  !میداد!واسه همین بود که نمیتونستیم مدرکی ازش به دست بیاریم!ولی...دیگه دستش روشده بود کیانی کارهاشو همیشه بی سروصدا انجام

  !همون لحظه نیروهای ما بی سروصدا وارد باغ شدن اینو از روشن شدن صفحه ساعتم متوجه شدم!لبخندی زدم...تموم شد

  :طولی نکشید که صدای سرهنگ از پشت بلندگو شنیده شد

 !.تو تحت محاصره ی پلیسی،بهتره تسلیم بشیمنصور کیانی..-

  :رویا هینی کشید و دستمو گرفت تا فرار کنیم

  ...راشا بدو...بدو پلیسا-

  ...لبخندی زدم و تکونی نخوردم

  ....راشا....تو-

  ...با ناباوری به عقب گام برمیداشت ولی از پشت یکی نیروها راهشو سد کرد

  :محکم گفتم

  !م رویا کیانیشما بازداشتی خانو-

  :سروان لطفی احترام گذاشت و سپس گفت

  !کیانی و داوودی دستگیر شدن.نیروهای ما کل باغ رو تحت نظر دارن;جناب سرگرد-

  :سری تکون دادم وگفتم
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  !خوبه-

  :سروان هماهدایت به دستای رویا دستبند زد و خواست دورش کنه که سرگرد تهرانی گفت

  !سروان هدایت...چند لحظه-

  ....هدایت ایستاد و رویا برگشت

  :با چشمای اشکی آروم گفت

  ....آراد-

  ...با چشمای گرد شده نگاهشون کردم

  :آراد با غرور تو چشمای رویا نگاه کرد

 میدونی که هرچیزی یه تاوانی داره.میخواستم از -

  !بهت گفتم که تاوانشو پس میدی...یادته؟ نزدیک له شدنت رو تماشا کنم...اون روزی که منو...غرورمو با حرفات شکستی

  :رویا با خشم گفت

  ....تالفی میکنم...تالفی میکنم-

  :بعدش روبه من کرد و گفت

  ...با بدکسیایی درافتادی جناب سرگرد!تازه این بازی که تو فکر میکنی تمومش کردی شروع شده!یه روزی همدیگه رو میبینیم-

  ......به طرف آراد برگشتم...حاال دلیل اینهمه اصرار رو میفهمیدمهدایت به سختی از ما دورش کرد

  .کارت خوب بود جناب سرگرد-

  ...سری از روی تشکر تکون دادم...سرهنگ به طرفم اومد

 !...مشونو دستگیر کنیماینطور که میدونم این باند ازتعداد زیادی افراد پشتیبانی میکرده...شاید این سه چهار نفر اعضای مهم بودن اما...ماباید ه-

 

  .احترام گذاشتم و حرفاشو تایید کردم

*****  

  .خب خب....دخترا گوش کنید...راشا خان قراره امشب مارو دعوت کنه به یه شام حسابی توی ساحل-

  :نوشین وعسل دستاشونو بهم کوبیدن و باهم گفتن
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  !ایول-

  :اما باران پرسید

  !به چه علت؟-

  !زدم...دارم به خودم شک میکنم...چی شد یهویی من به این وروجک دلبستم؟ توی دلم بهش لبخند

  .من و حس جدیدم همینطوری یهویی!ای وای برمن که خیر سرم پلیسم

  :آرین جواب داد

  !رئیس بزرگترین باند ایران رو دستگیر کرده-

  :باز عسل ونوشین دست زدن و باران آروم گفت

  !تبریک میگم-

  .ممنونم-

  :یر با آب وتاب گفتام

وای آبجی باران نمیدونی وقتی به این دختره رویا گفت:شما بازداشتی چه کیفی کردم...دختره باورش نمیشد که اینهمه مدت سرکار بوده!یه -

  !خرده جیغ جیغ کرد و بردنش.راشاهم ریلکس بهش گوش میداد.یعنی من میمیرم برای اینهمه جذبه

  :باران با لکنت گفت

  !.رویا؟رو..-

  ...بیشتر طرف صحبتش من بودم

اوهوم...رویا کیانی...بعداز پدرش مهم ترین نقش رو دراین باند داشته...دختر ساده ای بود اما خیلی خوب از پس گول زدن دخترای ایرانی -

 برمیومده و با کمک یکی 

  ...یخ های عرب میفروختندیگه که هنوز موفق به دستگیریش نشدیم اونا رو از کشور خارج میکردن و به ش

  :باران شوکه بهم نگاه میکرد...لبخندی زدم و ادامه دادم

  !خب دیگه گذشت....امشب پایه این؟-

  ...همه موافقتشونو اعالم کردن و من به سپهر زنگ زدم
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  "باران"

  !رویا...پس همه ی اینا جزئی از ماموریتش بود؟

  !مو جر میدادم نمیشد یه ندا بدی که این رویا،نقشی نداره تو زندگیش؟خدایا...داشتیم؟!اینهمه مدت من داشتم خود

  ....سری تکون دادم و از ته دلم لبخند زدم

  ...چند روزی میشد نه به مامان وبابا زنگ زده بودم ونه به تماساشون جواب داده بودم

  ...نمیتونستم ببخشمشون...سخت بود

 خارج شدیم...دوهفته از اومدنمون به مازندران میگذشت ومن اصال خوب اطرافمو ندیده بودم...از با بچه ها حاضر شدیم و با پسرا از ویال

  !امشب....همه چی عالی میشه....مطمئنم

  ....منوعسلونوشین باماشین امیر رفتیم و راشا و امیروآرین همبا ماشینی که جناب سرهنگ دراختیارمون گذاشته بود جلوتر از ما به راه افتادن

  ...روبه روی یه رستوران سنتی و شیک نگه داشت...پیاده شدیم و باهم داخل شدیم

  .امیر دستی برای چند نفر تکون داد و همه به اون سمت رفتیم...دوتا دختر جوون چادری و چهارتا هم مرد که یکیشون از بقیه مسن تر بود

  ...هرسه شون احترام گذاشتن و روبه مرد مسن تره سالم کردن

پس سرهنگ ایشون بود!به همه سالم کردیم...اما...یکیشون توجه امو خیلی به خودش جلب کرده بود...چشماش...خیلی سرد بودن...انگار که از 

  !هرحسی تهی بود حتی تنفر...بی حس مطلق

  :سرهنگ با مهربونی که فکر میکردم ازش بعید باشه رو به راشا گفت

  !و معرفی کنی؟خب راشا جان...نمیخوای خانومت ر-

  :یکی از خانوما گفت

 پدرجان نظرتون چیه خودمون حدس بزنیم!؟ -

  !پس...این خانوم خوشگله دختر سرهنگ بود

  :سرهنگ لبخند زنون گفت

  !عالیه-

  ...به هر ما سه تا نگاه کرد

  ...راشا،امیر،آرین،عسل،من ونوشین....به ترتیب اینجوری ایستاده بودیم
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  !اه بی تفاوت به ما انداخت و با اجازه ای گفت و ازمون دور شد!انگار از این کارا خوشش نمیومداون بی حسِ یه نگ

  :سرهنگ رو به دخترش گفت

  !نگاه جان!توبگو دخترم-

  !نگاه به طرف ما چرخید!اینا بازیشون گرفته ها...بابا خسته شدیم

  :نگاه دستشو به طرف عسل گرفت و گفت

  !خانوم اقای رادمهر باشینفکر میکنم شما باید -

  ...ناخودآگاه اخمی کردم

  :سرهنگ لبخندی زد و روبه اون دختره گفت

  !هما جان!تو بگو دایی جون-

  !این سرهنگه هم کل خانوادشو اورده پلیس کرده

  :هما نگاهی دقیق به عسل کرد و باز گفت

  !منم فکر میکنم حق با نگاه باشه-

  ....انقدر با راشا جور بود که من نبودم؟!شاید رنگ چشماشون ....نمیدونماخمم غلیظ ترشد!یعنی عسل..

  ...سرهنگ قهقه ای زد و دخترا همراهیش کردن

  :سرهنگ ابرویی باال انداخت و روبه نگاه و هما گفت

  !حاال فهمیدین؟-

  !هردوشون سری تکون دادن و با ذوق منو نگاه کردن

  :خوش گفتماخمم جاشو به تعجب داد...سرهنگ سر

  !دخترم با اون اخمی که تو کردی هرکسی از کنارمونم رد میشد میفهمید که این اخم از روی تعصبه-

  ...هَی وای من...آبروم رفت که!لب گزیدم

ی شده به بچه ها نگاه کردم...عسل و نوشین قرمز شده بودن و امیر و آرین هم انقدر جلوی خودشونو گرفته بودن که نخندن قیافشون دیدن

اه بود...از همه جالب تر...راشا بود.خیره با لبخند پهنی نگام میکرد...حاال که فهمیده بودم رویایی وجود نداره راحت تر میتونستم بهش نگ
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  ...کنم...راحت تر میتونستم بهش فکر کنم

  ...صدای سرهنگ منو به خودم آورد وباعث شد چشم از راشا بردارم

  !رخب راشاخان معرفی کن پس-

  :راشا با همون لبخند روبه من گفت

  ...ایشون-

  ...لحظه ای درنگ کرد...شاید مردد بود که منو ساحل معرفی کنه یاباران

  !باران خانوم هستن،،،خانوم من-

  ...لبخندم پررنگ شد

 وایشون نوشین خانوم -

  :وروبه عسل باخنده ادامه داد

  .ایشونم عسل خانوم هستن-

 الی کردیم و جواب گرفتیم...بعد هرسه اظهار خوشح

  :راشا رو به سرهنگ گفت

  !ایشون،سرهنگ عابدی هستن!رئیس و تاج سر بنده-

  :خندیدیمو سرهنگ گفت

  !کم زبون بریز بچه-

  :راشا لبخندبه لب روبه نگاه گفت

 سروان نگاه عابدی، -

  :وروبه هما

  !ایشون هم سروان هما هدایت-

  :...امیر دستشو به معنای ایست جلوی راشا گرفت و روبه همون چشم قشنگه گفتاون چشم سرده برگشته بود.

  !والبته...سرگرد بی تفاوت ما...وارد میشود!سرگرد آراد تهرانی-

  ...لبخندی زدم و براش سری تکون دادم که اونم بی تفاوت وبانگاهی سرشار از غرور سرتکون داد
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  :آرین روبه دوپسر دیگه گفت

  !ی وستوان امیریسروان لطف-

  :سرهنگ خواست چیزی بگه که یه دختر فشن از کنارمون رد شد و باصدای پراز عشوه ای گفت

  !وا...اینجا رستورانه ها نه کالنتری-

  :امیر با جدیت گفت

  !خواهرم حجابت را رعایت کن-

 !آخ که اون لحظه دوست داشتم زمینو گاز بگیرم

  :دختره ایستادو رو به امیر گفت

 وا برادر...این تذکرات جزء وظایف برادران بسیجیه هاااا -

  :آرین با جدیت و اخم به جای امیر جواب داد

  !وظیفه ی هردوی ما حفظ امنیت مردمه خواهر-

  :دختره ریلکس گفت

  !بابـــــا وظیفه شنـــاس-

  :راشا که مثل همه ی ما سعی میکرد نخنده رو به دختره گفت

  !ر جانشما بفرمایید ماد-

  :دختره چشماشو گرد کرد وبا عصبانیت گفت

  !من همسن مادرتم؟-

  :راشا سرفه ای کردوگفت

  .ببخشید خواهرم.بفرمایید وقت مارو نگیرید-

  :دختره چشماش بیشتر گرد شدو گفت

  !شما دوساعته منو به حرف گرفتی آقا-

  .ندماووف خدا...فکر میکنم قرمز شده بودم از بس سعی کرده بودم نخ
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  !هی تو؟-

  :به دختره نگاه کردم

  !بامنی؟-

  !آره.با اون اقا خوشتیپه چه نسبتی داری؟-

  !این مکالمه رو همه داشتن میشنیدن

  !عزیزم کدومشون؟-

  !اخه همشون خوشتیپ بودن من چه میدونم کیو میگه

  :ایشی زیر لب گفت و بعداز چند لحظه روبه امیروآرین کرد و گفت

  !که قطعا منظورم نیست.اخه کجا خوشتیپن.منظورم به اون مو طالییه اساین دوتا -

  !وای خدای من این دختر چقدر باحال بود

  :ارین وامیر از شدت عصبانیت دود از گوشاشون بیرون زده بود....امیر گفت

  !خواهر شما بازداشتی-

  :سرهنگ بالحن جدی که کامال مشخص بود نمایشیه گفت

 به چه جرمی!؟ -

  :آرین گفت

  !توهین به مامور قانون در حین انجام وظیفه-

  :دختره پقی زد زیر خنده و گفت

  !ببخشید میتونم بپرسم شما دقیقا داری چیکارمیکنی؟-

  ...امیر و آرین کالفه شده بودن

  ...خب عزیزم...من همسرشم-

  !دختره حواسش به من جمع شد

  !یادآوری کن!که دیگه به دختره بیست ساله نگه مادر جانخب حاال که زنشی شکل مامانشو براش -

  :آرین بلند گفت
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  !حاال میخواست بگه من بیست سالمه-

  :دختر پشت چشمی نازک کرده و روبه سرهنگ گفت

  !آقا خوشتیپه نمیخوای به این زیردستت چیزی بگی؟-

  :ن گفتسرهنگ که از لفظ آقا خوشتیپ انگار خیلی خوشش اومده بود رو به آری

  !سروان زمانی تهران که رسیدیم یه شب بازداشتی-

 :آرین متعجب گفت

  ...جناب سرهنگ-

  :سرهنگ دستشو باال آورد وگفت

  !حرف نباشه.همین که گفتم-

  ....دختر سرخوش برای آرین ابرویی باال انداخت و چیزی نگفت!چقدر کاراش منو یاد روشاک مینداخت

  :جواب داد گوشیش زنگ خورد و با لبخند

م جانم عزیزم...نه روشاک جان رستورانم...با مامان اومدم...هفته ی دیگه میام تهران...باشه...حتما عزیزم...به مامان گلت و داداشتتم سال-

  ...برسون...ا واقعا راشا اینجاست؟!...کاش سعادت داشتم ببینمش!...اره ایشاهلل...فعال کاری نداری؟؟؟خداحافظ

شده نگاش میکردم...نه...ممکن نیست که...وای اگه این همون کسی باشه که روشاک میخوادش چه خوب میشد....خیلی بهم  با چشمای گرد

  ....��...میان که

  ...به راشا نگاه کردم که اونم با تعجب به دختره نگاه میکرد

  :یهو راشا پرسید

  ...ببخشید خانوم-

  !بله-

  !چیه؟ این...این آقا روشاک شما فامیلیش-

  :دختر زد رو گونه اش و گفت

  ...وای نکنه خالفکاره و شما دنبالشین؟!روزگارتو سیاه میکنم روشاکککک-
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  :راشا خنده ی آرومی کرد و گفت

  .نه خواهر...شما بگو-

  :دختر گفت

  ...خب...فامیلیش رادمهره-

  ...منکه دهنم باز مونده بود

  :راشا ابرویی باال انداخت و گفت

  ...درو تخته رو جور میکنه ها...خیلی بهم میاین خدا-

  :دختر متعجب گفت

  !یعنی چی؟-

  :راشا لبخند مهربونی زد و گفت

  ..من راشا رادمهر...برادر روشاک رادمهرهستم-

  :دختر با تته پته گفت

  !ش...شما...برادر روشاکی؟-

  :راشا سری تکون دادوگفت

  !بله!خوشبختم-

  :گفت دودستی زد توی سرشو

  !خیلی بد شد که-

  :من آروم گفتم

  !نه خیلی-

  :عسل گفت

 اسمتون چیه!؟ -

  :باخنده و یکم خجالت که تا چند لحظه پیش ازش خبری نبود گفت

 !نازگل...نازگل ستایش-
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  "باران

.گله کردم...بابام کمرش خم شد...مامانم به مامان وبابام گفتم....گفتم که میدونم چه اتفاقایی افتاده که از من پنهونش کردن....گریه کردم..

  !شکست...دل من هم

ات دلخوربودم،اما...بخشیدمشون...کابوسام تموم شده بود ومن داشتم زندگی آروممو درکنار خانواده هام میگذروندم....راشا خوب بود!گاهی اوق

  ...گرم مثل آفتاب و بیشتر مواقع،سرد

  ....م کار میکرد و شبها هم راشابرای کنکور میخوندم و روزها سپهر باها

  !گفته بودم داداشم ماهه؟;راستی

من خاله فریبا و عمو سعید همچنان مازندران بودن...روزها اونقدر سریع گذشت که هیچ کدوممون نفهمیدیم...راشا روز به روز موفق تر میشد و 

هم به نوشین پیشنهاد ازدواج داد....آرین وعسل نامزد شدن و ماه  بهش افتخار میکردم....شاهین بایکی از همکالسی هاش ازدواج کرد و امیر

دیگه مراسم عروسیشون رو میگیرن...و اما...امشب عروسی روشاک ونازگل بود...بگذریم که روز خواستگاری این دوتا چقدر خجالتی و مظلوم 

 شده بودن...بگذریم که وقتی از اتاق بیرون اومدن روشاک با یه لحن بامزه 

  :ه همه گفتروب

  !عروس بله رو داد...بزن به افتخارش-

  !باران خانوم؟!چشماتو بازکن عزیزم-

  :با حرف آرایشگر چشمامو باز کردم!به خودم نگاه کردم...چشمکی واسه خودم زدمو توی دلم گفتم

  !حرف نداری ساحلِ باران-

  !لباسامو پوشیدمو به همراه عسل و نوشین از آرایشگاه بیرون زدیم

  .میگم نوشین به این بنده خدا امیر جواب مثبت بدی ها حوصله گریه وزاری ندارم-

 

  !عسل زد زیر خنده و نوشین به افق خیره شد

  !وا چتونه؟-

  :عسل با خنده گفت

  !خبر نداری که مراسم عروسیمون تویه روز و همزمان تویه تاالره؟-
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  :چشمامو گرد کردمو روبه نوشین تهدیدوار گفتم

  ...نوشین...میکشمت-

ه خاطر نوشین از پله ها بدو بدو رفت پایین و منم به همون منوال...ولی....متاسفانه من مهارت الزم برای پوشیدن کفشای پاشنه بلند نداشتم و ب

و بستم و مشغول همین...اومدم پله ی آخرو هم طی کنم پاشنه ی کفشم گیر کرد به لبه ی پله و خودمو توی هوا معلق احساس کردم!چشمام

  !خوندن اشهدم شدم...!اما یه جای گرمی روحس کردم...اشتباه نمیکردم...این عطر،مخصوص راشا بود

  :چشمامو باز کردم که چشمای شیطونشو دیدم...بعدلحن باحالش که گفت

  !خانوم کوچولو حواست کجاست؟-

  :اخمی کردمو از آغوشش بیرون اومدم و بالحن عصبی و خشمگینی گفتم

  !به خودم مربوطه-

  .امیروآرین جلوی آرایشگاه ایستاده بودن و به ماشیناشون تکیه داده بودن

اوهه چه ژستی هم گرفتنا.راشا پشت سرم میومد و نوشین و عسل هم که رفته بودن رو ویبره.سری از روی تاسف تکون دادمو به سمت ماشین 

  ...دیمو به سمت تاالر حرکت کردیمرفتیم...بعداز احوالپرسی با امیر و آرین سوار ش

  !میگما باران-

  ....بهش نگاه کردم

 چندماه دیگه تا پایان قرارمون مونده!؟ -

  :ناراحتیمو پنهون کردمو گفتم

  ....ماه دیگه۴-

  :سری تکون داد وگفت

  ...ماه سخت گذشت۸چقدر این -

 چشمامو روی هم فشار دادم..برای اینکه غرورم نشکنه 

  :گفتم

  !اوهوم...خیلی-

  !دلخور شده بودم...ناراحت شده بودم...ولی مگه غیر از سکوت کار دیگه ای هم ازم برمیومد؟
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  !روشاک و نازگل فوق العاده قشنگ شده بودن...مخصوصا نازگل با اون لباس سفید پفی

...راشا لبخند میزد و...اما من...از اول به یه نقطه خیره روشاک خوشحال بود و رعنا جون زیر لب دعا میخوند...نازگل دست میزد و دخترا میرقصیدن

  "...خب آره قرارمون همین بود"شده بودم و فکر میکردم...خدایا یعنی قرار بود چهار ماه دیگه راشا...ترکم کنه؟!

  ...قرار چه معنی میده وقتی قلب من این وسط عاشق شده

*****  

  ....باران-

  ...ب اونقدر خسته بودم روی کاناپه خوابم برده بودآروم چشمامو باز کردم...دیش

  ....به سختی نشستمو چشمامو با دستم فشردم...میخوام مغزمو خالی از افکارم کنم

  .من دارم میرم ستاد!تا دیر وقت نمیام.اگه خواستی بری بیرون بهم زنگ بزن یکی از بچه ها رو بفرستم-

 :اخم کرده گفتم

  !برم الزم نیست.خودم میتونم-

  :سری تکون دادوگفت

  !هرجورمایلی-

پشتشو به من کرد و ازم دور شد!چقدر تو این لباس سبز پررنگ نظامی جذاب شده بود!کالهشو با دست چپش گرفته بود و خیلی مرتب بعداز 

  ...مکثی روی سرش قرار داد...وقتی برگشت تا چیزیررو بگه قلب منم لرزید

  !یا نوشین بگو بیان پیشت تنها نباشیباران...اگه خواستی به عسل -

  !این ماه های آخرو کاشکی انقدر مهربون نبود

  :با بدخلقی گفتم

  !چرا نمیری؟-

  :با مهربونی گفت

  !میرم حاال-

  !لبخندی زد و باز قلب منو دیوونه کرد
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  :باز اومد یه چیزی بگه که کالفه گفتم

  !برو دیگهراشاجان...عزیزم من تنهایی نمیترسم بخدا...-

  :ابرویی باالانداخت و گفت

  !عزیزم؟-

  !اکهی!اینم چقدر بی جنبه اس

 باید فهمیده باشی که من به همه میگم عزیزم!پس -

  !جدی نگیر

  ....با اخم رو برگردوند و بدون خداحافظی رفت

  .بیرون...قبول کرد و من یه تیپ ساده زدمو از خونه بیرون رفتمبعداز اینکه صبحانه خوردم به سپهر زنگ زدم که اگه کاری نداره باهم بریم 

  !سپهر به ماشینش تکیه داده بود و به زمین خیره شده بود!تو این مدت عاشقش شده بودم....سپهر بهترین بود

  :با لبخند میخواستم از کوچه عبور کنم که سپهر داد زد

  .....ســــــــــاحــــــــــل-

  !ا و زمین معلق بودم و بعد..........یه دنیای تاریکاما من بین هو

  "سپهر"

  ...نه....نه خدا....ساحلم

 باگریه به طرفش رفتم....کی گفته مردگریه نمیکنه؟میشه خواهرتو غرق خون ببینی و اشک نریزی!؟ 

  :به مسیر رفته ی ماشین خیره شدم و داد زدم

  !لعنتــــــــــی-

  :سر ساحل تو آغوشم گرفتم

  ...ساحلم...خواهری پاشو قربونت برم!ساحل-

  ....اشکامو پس زدمو به اورژانس زنگ زدم

 راشا...راشارو چیکارکنم؟!مامانم....خاله.....خدایا 

  ....شماره ی راشا رو گرفتم
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  !جانم سپهر-

  ....بغضمو قورت دادم

  ....راشا-

  ....نس اومده بودن اونقدر سریع ساحلمو منتقل کردن که نفسم گرفتهمون موقع آمبوالنس رسید....پرستارایی که همراه آمبوال

  "!مگه خیلی حالش بده؟"یه جمله از ذهنم گذشت

  !سپهر؟!کجا رفتی؟-

  ....راشا....با....باران-

  !صدای نگران راشا حالمو بدتر کرد...سوار آمبوالنس شدم و دستای بارانو گرفتم

  !باران چی؟!چی شده؟-

  :صدام گفتمبا بغض تو 

  ....راشا....خودتو برسون به بیمارستان نزدیک خونتون....راشا بیا-

  ....گوشی از دستم افتاد...به صورت خونی و رنگ پریده ی خواهرم نگاه کردم....خدایا ازم نگیرش...توروخدا ازم نگیرش

*****  

  "راشا"

  !ینم میدویدم...باران من....چی شدی گلم؟صدای امیر رو میشنیدم که صدام میکرد اما من فقط به سمت ماش

  ....با نهایت سرعت رانندگی کردم و بعداز چنددقیقه که برای من به اندازه ی قرن ها گذشت رسیدم به بیمارستان نزدیک خونمون

دم...از حرفاش توی راهرو سپهر رو دیدم که داشت یکی از دکترا رو قانع میکرد که خودش پزشکه و میتونه تشخیص بده...نمیفهمی

  ....سردرنمیاوردم

  ....سپهر-

  ...به طرفم برگشت...چشماش قرمز شده بود

  !بازم تنفسش؟-

 سرشو تکون داد...نه؟!واسه تنفسش اینجا...یعنی چی!؟ 

  ...راشا...جلوی خونتون تصادف کرد-
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  ...نه-

  ...نمیفهمیدم...میفهمیدم ،اما درکشون برام سخت بودسپهر آروم و شمرده سعی میکرد آرومم کنه...اما من هیچی 

  !راشا...باید قوی باشی...ببین....انتظار....انتظار شنیدن هرچیزیو...بایدداشته باشی راشا...میفهمی داداش؟-

 :میخواستم فریاد بزنم :سپهر خفه شو...اما زبونم قفل شده بود...باصدایی که انگار از ته چاه میومد گفتم

  !االن؟ کجاست

  :باصدای لرزونی جواب داد

  ...اتاق عمل-

  ...سپهر-

  ...جانم داداش-

  !خوب میشه نه؟!خطرناک که نیست؟!باران قویه نه؟-

بغضم هرلحظه بیشتر میشد...مثل بچه ها شده بودم...دوست داشتم یکی آرومم کنه...حتی اگه حرفاش دروغ باشه...حتی اگه خودش به حرفایی 

  .ئن نباشه...اما...بگهکه میزنه مطم

  ...خوب میشه راشا....باید بشه-

  :از روی دیوار سر خوردم و همونطور با بغض گفتم

  ...سپهر-

  ...سپهر هم نشست

  ...جانم-

  ...من خیلی عاشقشم-

  ...نمیدونم چرا حس کردم سپهر لبخند زد

  ...میدونم-

  ...نباشه میمیرمااا...برو بهش بگو-

  :سعی میکرد امیددهنده باشه گفت سمهر بالحنی که
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  !عملش که تموم شد خودت برو بهش بگو چه کاریه-

  !نه...نمیخوام خودم بگم-

  :سپهر بالحنی مشابه قبل فقط حس میکردم لبریز از بغضه گفت

  !نخیرم آقا زرنگه.خودت باید بهش بگی-

  ...سپهر-

  :باحوصله بازم جوابمو داد

  ...جانم-

  !ددلم گریه میخوا-

  :سپهر بلند شد و درحالیکه به سمتی از راهرو اشاره میکرد گفت-

  !نمازخونه اونجاست...بروببینم چه میکنی-

  "...مرد که گریه میکنه...کوه که غصه میخوره،،،یعنی هنوزم عاشقه...یعنی دلش خیلی پره"

  ...کردمرو به نمایش گذاشته بود نگاه "نمازخانه"به تابلویی که خیلی زیبا واژه ی 

  ...با کرختی از جام بلند شدم...سپهر رفته بود...بغضم هرلحظه بیشتر میشد

یه ندایی درونم میگفت تو پلیسی راشا اینجور وقتا باید محکم باشی و دنبال متهمت بگردی!اما...باران من اون آدم بود...باران خوش 

  ....بود که منو کم کم ولی درعین حال یهویی عاشق خودش کرد...بارانخنده..!باران...باران مهربون و بااحساس...! اون شخص...کسی 

  ...گوشه ی نمازخونه نشستم

  !خدایا...چرا االن...؟!االن که قلبمو تسخیر کرده؟-

  !خدایا...به جوونیش رحم کن...به زندگیمون...به عشق من...به حس من...رحم کن

 بغضمو رها کردم...اجازه دادم اشکهام گونه هامو خیس کنه....گونه هایی که هرگز خیسیِ اشک رو حس نکرده بودن...حتی وقتی بابامو از دست

  ....دادم فقط سکوت کردم...سکوت و سکوت و سکوت

  ...ولی االن....خدایا

*****  

  !چشم باز کردم...من کی خوابم برده بود؟
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  ...ان اتاق عمل بود...چقد از اون موقع گذشته؟!سریع کفشامو پوشیدمو به طرف سالن رفتمیهو یادم اومد بار

  ...خدای من.....همه بودن...خانواده ی آقای آریا...پدرومادر سپهر....مامان و روشاک ونازگل...عسل ونوشین....امیرو آرین و آراد

  !داده میکوبه؟!چرا فریماه خانوم ناله میکنه و بارانو صدا میکنه؟ چراهمه گریه میکنن؟چرا سپهر سرشو به دیواری که بهش تکیه

  !چرا فریبا خانوم زجه میزنه و ساحلشو میخواد؟

  !باران برگرد قول میدم دیگه طعنه نزنم؟;چرا روشنای مغرور فریاد میزنه

  !چرا عسل ونوشین زار میزنن؟

  !پاهام سست شدن...خدایا...چی شده؟

  .....باقدم های نامنظم به سمتم اومدسپهر متوجه ام شد.

  :داد زدم ....داداش....ساحلم- ...هق هق کرد !چی شده سپهر.....؟- ....اشک ریخت...خم شد...افتاد ...سپهر- :نالیدم

  ....بگو دیگه لعنتی....باران چی شده-

  ...خودشو جمع وجور کرد اما فقط تا حدودی موفق بود

  .لند کرد و امیر رو صدا زدآراد نزدیک شد و سپهر رو ب

  .امیر اومد و سپهر رو ازمون دور کرد

  :آراد بالحنی که تا حاال ازش ندیده بودم گفت

  !راشا جان محکم باش!محکم در برابر مشکالتت بایست...نذار کمرتو خم کنن....توروخدا-

  ...اتفاق های بد بودن این حرفا داشتن منو ازپا درمیاوردن...نمیخواستم این حرفارو بشنوم...گواه

  ....آراد...بخدا نفسم داره میگیره-

  :آراد با صدای آرومی گفت

 ...باران خانوم....تو....کماست-

  ....دستم رفت روی قلبم....کاری که این اواخر باران میکرد و من این کارش رو درک نمیکردم

  ....قلبم برای ثانیه ای یادش رفت باید بزنه تا من نفس بکشم

  !...خودموبه سمت دیوار کشوندم وبهش تکیه دادم...باران من
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  .ناگهانی از جام بلند شدم آراد اومد سمتم اما ممانعت کردم

  :روبه سپهر گفتم

  !سمهر دکترش؟-

  :سپهر نگاهی به همه انداخت و روبه من باصدای آرومی گفت

  !طبقه ی دوم.انتهای راهرو سمت چپ...دکتر مرادی-

  !دادمو راه افتادم...اول باید با دکترش حرف میزدمسری تکون 

  :تقه ای به در زدم وصدای بمی گفت

  !بفرمایید-

  :با صدای گرفته و بی حالی گفتم

  !سالم آقای دکتر-

  :ساله بود با خوشرویی ایستاد وگفت50دکتر مرادی که مردی حدودا 

  !سالم پسرم.چه کمکی میتونم بهت بکنم؟-

  :آشفته ام کشیدمو جواب دادم دستی توی موهای

  !من رادمهر هستم.همسر باران آریا-

  .اه بله پسرم.پس شما همسر اون دختر زیبا هستین-

  .لبخند غمگینی زدمو برای لحظه ای چهره ی دوستداشتنی باران رو از نظر گردوندم

  !آقای دکتر.وضعیتشو میخوام بدونم.بدون هیچ کمی وکاستی-

  .جلو متمایل شد و با دستش اشاره کرد که بشینم دکتر مرادی به سمت

  ...ببین پسرم...من اصال از حاشیه و فرار از واقعیت خوشم نمیاد-

  ....اب دهنمو قورت دادمو وخودم برای شنیدن هرچیزی آماده کردم

  ...همیشه رو ویلچر نشستنش وجود دارهباران تصادف بدی داشته...تمام اعضای بدنش آسیب دیده...امکان....امکان قطع شدن نخاع و برای -

  ........االن اون با کمک دستگاه ها زنده اس!اگه اون دستگاه ها به هر دلیلی قطع بشه قلب اونم



 

 
133 

 

دکتر حرفاشو میزد...همونطور که خواسته بودم...بدون هیچ کمی وکاستی!اما....ترسم از این بود که قلب منم بایسته....باران من....قطع 

  ......فلج شدن....زنده بودنش با کمک دستگاه ها...همه ی این ها دست به دست هم دادن تا منو از پا دربیارننخاع..

  !مدتی که تو کماست....چقدر طول میکشه؟-

  :دکتر نگاهی به دفترش کرد و گفت

  .کشه....نمیدونم به پسرمهیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد....ممکنه چند روز دیگه به هوش بیاد ممکنه ماه ها طول ب-

  :سری تکون دادمو گفتم

  !میتونم ببینمش؟-

  :دکتر بادقت نگام کرد

  ....نمیشه پسرم...قوانین بیمارستان-

  :حرفشو قطع کردمو گفتم

عشق من تو دکتر...من کاری به قوانین بیمارستان ندارم...قوانین ما ادما چی؟!دل ما چی؟! قوانین جواب دل عاشقا رو با چی میده؟!-

  !کماست...قانون جواب منو چی میده؟

  ...دکتر سرشو انداخت پایین

ازتون خواهش میکنم...روزی نیم ساعت...فقط نیم ساعت به من مهلت بدین که ببینمش!باهاش حرف بزنم!مگه نه اینکه میگید کسایی که تو -

  ...ارید شانسمو امتحان کنم....توروخداکما هستن میشنون و دربرابر حرف ها ممکنه عکس العمل نشون بدن..؟!بذ

  ...راشا ی پایبند به مقررات و قوانین حاال از دکتری میخواست قوانینو زیر پا بذاره

  ...باشه...برو خدا به همراهت-

  ....لبخند محزونی زدمو اتاق دکتر رو ترک کردم

  !باران باید برگرده!بایـــــد

  !کجا راشا؟-

  .....تو چشماش نگاه کردمبه سمت سپهر برگشتم..

  .میرم بارانو ببینم-

  ....راشا-
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  ...هیچی نگو سپهر...از قوانین پزشکیت نگو...از وضعیت باران نگو-

  !نزدیکش شدمو دستمو گذاشتم روی شونه اش

و....باید برای خوب شدنش کاری  االن نه تو پزشکی و نه من پلیس!تو برادر بارانی و من همسرش!منو تو عزیزمون رو تخت بیمارستان خوابیده-

  ...کنیم...نه از راهی که عقلمون میگه

  :دستمو گذاشتم روی قلبش وادامه دادم

  .ببین این چی میگه!قلبت هر چی گفت همون کارو بکن-

ـبت هــــــای ویـــ"ازش فاصله گرفتم و به سمت راهرویی رفتم که یه تابلوی بزرگ ابتداش زده بودن   "ــژهمـــــراقــــ

  !آقای رادمهر؟-

  .به پرستار نگاه کردم

 .بله خودمم-

  .از این طرف لطفا!باران جون اون قسمت هستن

  ....وبه یکی از اتاق ها اشاره کرد

افظی همراه پرستار به سمت اتاقی رفتیم که باران داخلش بود....بغضم برگشته بود....کاش امروز نرفته بودم ستاد...کاش موقع رفتن ازش خداح

  ....کرده بودم...کاش....کاش اونم یه ذره منو دوست داشت

  .تنهاتون میذارم...فقط قبلش این لباس هارو حتما بپوشید-

  ....لباس های سبزرنگ رو پوشیدمو از اون اتاقک کوچیک رد شدم

  !متحانیه؟!نمیدونی که من کم میارم خدایا؟خدای من....این باران بود؟!این دختر کوچولوی شیطون بود؟!نه....نه خدایا....اخه این چه ا

  ...نزدیکش شدم

  ....صداش زدم

  ....باران-

  ....جواب نداد....دوباره

  !باران....باهام قهری؟-
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  ....جوابی نشنیدم

  ....خب عزیزم...ببخشید!بهم حق بده!امروز رفتار خوبی باهام نداشتی-

  ....خندیدم

  !بهم حق میدی نه؟-

  ...دادمبغضمو قورت 

  !امشب برات یه سوپرایز داشتم....از دستت رفت یعنی خانوم کوچولو-

  ...دستشو تودستم گرفتم

  !االن بهت بگم؟!نمیخوای بهوش که اومدی بهت بگم؟-

  ....تلخ خندیدم

  ...خیلی خب باشه!میدونم خیلی دراین جور مواقع حس کنجکاویت زیاده-

  !نشستم روصندلی نزدیکش

  !هنگی رو آماده کرده بودم....االن برات میخونم...هرچه قدر که بخوای برات میخونم فقط....بیدار شو زودتر خب؟برات یه آ-

  :دستشو خفیف فشردم....و باصدای آرومی شروع کردم

  ...چجوری پای منو،به قصه ی خودت کشوندی-

  ...چجوری اسر این حادثه ی تازه شدم

 ودمو، من به فکر رد شدن از همه دنیا ب

  ...به خودم اومدمو دیدم گرفتار توام

  ...آخرش راهی نموندو من به عشق تعظیم کردم

  ...ساعت زندگیمو باقلب تو تنظیم کردم

  ...آخرش راهی نموند زورم به چشمات نرسید

  ...شک نکن که با تواین دیوونه،ازقفس پرید

  ....اشک ریختم اما کم نیاوردمو ادامه دادم

  ...چجوری؟!نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق-
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  ...شدی تو اولین و آخرین عشق

 نذاشتی جلو چشمات برم ازدست، 

  ...چقد چشمای تو تعیین کننده اس

  ...چجوری؟!نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق

  ...شدی تو اولین و آخرین عشق

  ...نذاشتی جلو چشمات برم از دست

  ...نده اسچقد چشمای تو تعیین کن

  ...تو یه حرف تازه ای تو دنیا

 باتو فهمیدم چیه دلتنگـــــی، 

  ..من تاحاال گریه نکرده بودم

  ...پای دلتنگی هیچ آهنگی

  ...وقتی دور میشی ازم میمیرم

  ...من نفسم جا میمونه توی سینم

 اونقد اوج میگیره احساسم که،،، 

  ...همه ی دنیارو قلب میبینم

  ...ساده تبدیل شد به این عشق چجوری؟!نگاهی

  ...شدی تواولین و آخرین عشق

  ...نذاشتی جلو چشمات برم از دست

  ...چقد چشمای تو...تعیین....کننده اس

  ...ازمدیگه نتونستم ادامه بدم...داشتم خفه میشدم...هنوز حرف داشتم...نباید از ناامیدی حرف میزدم...نباید گریه میکردم...نباید زندگیمو بب

  !خوشت اومد بارانی؟!خب معلومه که خوشت اومده!مگه میشه راشا بخونه و کسی خوشش نیاد!هان؟!بد میگم بگو بد میگی-

  !دیدی!دیدی درسته حرفم؟اگه اشتباه بود که سریع تو جبهه میگرفتی....خانوم کوچولو
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ا قبول بشی!حیفه به خاطر اینکه خوابت میاد آینده اتو خراب کنی آه راستی باران...زودتر خوب شو...کنکورت نزدیکه و باید امسال حتما حتم-

  !که!بعد هم میشه خوابید...واال

  ...خمیازه ای کشیدم

  ...آره خوابم میاد...تا قبل از اینکه توروببینم خواب از چشمام فراری بودا االن خوابم گرفت-

 بخوابم؟!همینجا؟!اوه نه پرستارا دعوام میکنن بعدتو -

  !نیستی ازم دفاع کنی من گریه میکنم هم که

  ....به حرف خودم بلند بلند خندیدم

  ...ازمڊباشه حاال که اصرار میکنی یکمی میخوابم بعد تنهات می-

  ...سرمو با درد گذاشتم لبه ی تخت....چشمامو هم بادرد بستم.دستمو هم با درد مشت کردم...کاش قلبمم از درد دیگه نمیزد

***** 

*****  

  ...راشا-

  ....چشم باز کردم

  ...سپهر ولم کن توروخدا...یه ذره دیگه بذار بخوابم-

  ....باسرعت نور از جام پریدم .پاشو تنبل خان!نیم ساعتت شده دوساعت...دکتر گفت دیگه نمیذارم ببینیش-

  ...باشه باشه...برو االن میام-

  ...سپهرلبخند تلخی زدو رفت

  ....لم گرفت...صدام گرفتبه سمت باران برگشتم...د

  .باران این داداشت خیلی بامرامه هاااااا-

  :لبخندی زدم

  .فداتبشم.لطف داری عزیزم.میدونم که من بامرام ترم-

  :بغض کردم...آروم گفتم

 ولی اگه بودم که....تو االن اینجا نبودی...اگه بود -
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  ...که

  ...ومدم...اگه ثانیه ای دیگه میموندم اشکام جاریزشده بودبوسه ای روی دستش نشوندم و سریع از اتاق بیرون ا

  "!چرا من اینطوری شدم؟!راشای مغرورو گریه؟"

  !راشاجان؟-

  ...به چشمای خسته ی فریماه خانوم نگاه کردم

  !؟ چی میشه؟!بارانم خوب میشه-

  !چی میگفتم به این مادر؟

  ...باید بشه مامان-

  ...یکی از اتاق ها بیرون اومد چشماشو روی هم فشرد...سپهراز

  !راشا مامانم حالش بدشد...تویکی از اتاق ها بستریش کردم!حواست به ایشون هست؟-

  ....هست- ...وبا چشماش به فریماه خانوم اشاره کرد....هنوز سختش بود ببخشه اما بازم نگران بود...اما باران بخشید

  !ری؟من میرم یه سر بیمارستان خودمون.کاری ندا-

  ...نه...برو داداش-

  ....خداحافظی کوتاهی کرد ورفت

  .به طرف فریماه خانوم رفتم

  !مامان؟-

  :سرشو که تکیه داده بود به دیوار رو به طرفم چرخوند

  .جانم پسرم-

  ....برید خونه.موندتون چیزی رو عوض نمیکنه.شما برید خونه استراحت کنید و براش دعا کنید-

  ....قطره ای اشک از گوشه ی چشمش سر خوردچشماشو بست...

  ....نه...میمونم-

  ...تو چشماش نگاه کردم
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  ....خواهش میکنم-

  :سرشو به چپ و راست تکون داد

  ...آخه-

  .آخه نداره که مامان جان...شما برو من قول میدم حواسم باشه-

  :با اجبار بلند شد نگاهی به اطرافش انداخت و آروم پرسید

  !فریبا....رفت؟-

  .لبخند محوی زدم

  .نه...حالشون بد شد سپهر تویکی از اتاقا خوابوندشون-

  .چشماش نگران شد

  !کدوم اتاق؟-

 به اتاق اشاره کردم و فریماه خانوم بعداز مکثی وارد اتاق شد....چندلحظه بعد صدای گریه ی دوخواهر از 

  ....ازبین نرفته بود....هنوز آدمایی بودن که معنی مهربونی و گذشت و بخشش رو میدونن توی اتاق بلند شد...چقدر خوب بودکه گذشت هنوز

  ...شماره ی روشاک رو گرفتم و ازش خواستم بیاد و فریماه خانوم و فریبا خانوم رو برسونه....نیاز داشتم تنها باشم

  !؟از هردوشون خواستم که نیان...خودم بودم...دیگه نیازی به کسی نبود،بود

***** 

اون به چهره ی خسته ی خودم از داخل آینه نگاه کردم...ته ریش مرتبم نامرتب شده بود و موهام آشفته تر از همیشه....االن دقیقا یک ماه از 

  ....حادثه میگذره...عالیم حیاتی باران روبه بهبوده....نه اونقدر که بهمون امید بدن ولی

  !راشا؟-

  .به طرف بابام برگشتم

  ...بله بابا-

  ...چشمای عسلیش پر و خالی شد

  ....چیکار میکنی باخودت پسر-

  ...روی صندلی بیمارستان ولو شدم
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  ...زیادکم آوردم بابا -

  ...زد به شونه ام

  ...مرد که کم نمیاره-

  :پشت سرهم سرمو تکون دادمو زمزمه وار گفتم

  ....میاره....گاهی اوقات خیلیم کم میاره...اونقدر که-

  ...حرفموقطع کرد

  .هییییس...حرف از ناامیدی نزن که شک میکنم به تربیتم-

  ...سرمو باالگرفتم و مستقیم تو چشماش نگاه کردم

  ....بابا...آخه...اگه بر...نگرده-

  ...ست بابا باال رفت د

  ...شرمنده سرمو به زیر انداختم

  ....ببخشید-

  ....بابام دور شد

  ...خیس شدحس کردم صورتم 

  ...چشمامو باز کردم

  ....همونطور که رو صندلی نشسته بودم خواب رفته بودم....یعنی...بابام فقط خواب بود؟!چرا انقدر واقعی

  !راشا؟!حواست کجاست؟-

  ...چیزی نیست سپهر-

  !حالت خوبه؟-

  ...سپهر...بابامو دیدم...همینجا...ناراحت بود...سپهر...دارم میترسم-

  ...میگما داداش....دارم شک میکنم به پلیس بودنتاااااا-

  :دلخور گفتم



 

 
141 

 

  !مگه پلیسا دل ندارن؟-

  :لبخند بامزه ای زد وگفت

  ...اتفاقا از من یکی که بیشتر دل دارن...اکه دلشو نداشتی که پلیس نبودی-

  :بی توجه به حرفش گفتم

  ....خوابم چی-

  !داریا...خیره بابا...چرا انقدر دلهره -

  ...سپهر...یک ماهه که وضعیتش تغییری نکرده...چیکار کنم-

  ....ناراحتی و غم به چشماش برگشت

  .....صبر...صبرو خدا واسه چی بهمون داده؟! باید اگه الزم باشه سال ها منتظر باشیم...امیدتو ازدست نده-

  ....سری تکون دادم....حرفی نزدم....یعنی حرفی نداشتم که بزنم

  ....سل ونوشین هرروز به باران سرمیزدن...قرآن میخوندن...دعامیکردن...دلداری میدادن و...میرفتنع

  ....خاله سیما...زندایی...زنعموهای باران...عمه اش...همه وهمه...کار هر روزمون شده بود دعا و دعا و دعا

  ....آخه دکترا گفته بودن که...فقط با دعا میتونه برگرده

  ....شو توهم برو خونه...همین االن همه اینجا بودن که!پاشو داداشسپهر پا-

  ....راستی-

  !چی؟-

  ...امیرو آرین دنبال اون کسی هستن که به باران زد-

 ....سپهر...خودتون کارارو انجام بدین....من حالم خوب نیست-

  .....نمیتونم به این چیزا فکر کنم....سالمتی باران برام مهمتره

هم اما نمیشه راشا!باید هرکی که اینکار رو کرده پیدا کنیم....من ماشینو دیدم...واسه همین کمک خیلی بزرگی تونستم به بچه ها بکنم....تو-سپهر:

  !نگران هیچی نباش

  ...جبران میکنم-



Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                           Telegram Channel : @Roman4u 

 

 
 

  !خواهرمو خوشبخت کنی کافیه-

  .ایستاد و به رسم احترام منم ایستادم

م...حاال که...با خاله آشتی کردن بیقرار ترشده...هردوشون کار شبانه روزشون شده شیون و گریه!بابا هم که خودش من میرم یه سر به مامان بزن-

  !...یکی باید آرومش کنه

  ...باشه پسر.برو-

  !راستی راشا...آقای آریا هم دیشب به باران سر زد...تو رفتی بودی توی محوطه نبودی....گفتم بدونی بهتره-

  ....اش...درضمن هرچه قدر خانوما اصرار کردن نیارشون...میان روحیه اشون بدتر میشهممنون داد-

  !باشه...فعال پس من رفتم-

  ....دستمو گرم وبرادرانه فشرد و ازم دور شد

*****  

  ....خب آقای دکتر یعنی چی؟!شما قول دادین-

  :دکتر مرادی باخنده گفت

  !راشا گفتم باشه دیگه ولی االن نه-

  :کالفه گفتم

  !خب چرا؟-

  .بشین تا برات بگم-

  ....روی مبل چرمی قهوه ای رنگ اتاق دکتر مرادی نشستم...آرنجمو به زانوم تکیه دادم

  !چرا انقدر کالفه ای؟-

  !دکتر....باران،دوماهه عالیم حیاتیش هیچ تغییری نکرده...توقع ندارین که کالفه هم نباشم؟-

  :زدوبالحنی که حرفای زیادی پشتش نهفته بود گفتدکتر لبخند آرامش بخشی 

  ...خبرای خوبی برات دارم-

  :با لکنت گفتم

  !چ...چی؟-
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  :باز باهمون لبخند گفت

  ....هوشیاریشو داره به دست میاره ;ضریب هوشیش داره افزایش پیدا میکنه....یا ساده تر بگم-

  :ناباورانه گفتم

  ...یعنی-

  ....ن لبخندباز همون لحن و بازهمو

یعنی تو تونستی برش گردونی...یعنی تو تونستی باحرفهات...اونو تحریک کنی که برگرده...بهش فهموندی که یکی هست که عاشقانه -

  ...میخوادش....راشا....باران...فقط وفقط به خاطر توئه که داره بهبودیش رو به دست میاره

نفسم بند نفساشه،کسی که نبودنش داغونم کرده...داره برمیگرده به زندگیش؟خدای من...عاشقتم  باورم نمیشد....نه خدایا....باران من،کسی که

  ....خدا

  ....دکتر-

باید بری دیدنش...این یه معجزه اس...من به شخصه میتونم بگم این یه مورد کمیاب که نه،نایابه...اشخاصی که دچار مرگ مغزی شدن امیدی -

ا باران برگشت....بهت تبریک میگم پسرم...حاال هم برو و بازم باهاش حرف بزن...مثل این دوماه... از زندگی...از به زنده بودنشون نیست...ام

  !عشق...از آینده اتون...براش بگو...بگو ویادآوری کن که هنوز زوده واسه رفتن....باشه؟

  !اه دیگه ازهم جدا میشدیم؟دکتر اگه میدونست قرار ما فقط یکساله،چی میگفت؟!آیا واقعا ما باید چندم

  ....افکار ناراحت کننده رو کنار زدم...فعال باید خوشحال میبودم....واسه بارانم...واسه عشقی که معلوم نبود به سرانجامی خواهد رسید یانه

  !واسه ی دکتر سری تکون دادمو از اتاق خارج شدم بدون زدن هیچ حرفی!قطعا درکم میکرد...آره

*****  

  ...نم....عزیزدلم؟داری برمیگردی به زندگیت؟!نمیدونی که چقدر خوشحالم...دارم بال درمیارمبارا-

 وا باورت نمیشه!؟خب...یه جورایی حق داری اما من عوض شدم عزیزم....من اون راشای غدویه دنده و لجباز دیگه تموم شد....من االن درمقام-

  ...که حاضره بمیره اما خم به ابروهای عشقش نیادیه پلیس هم نیستم....فقط یه عاشقم...یه عاشق 

  ...باران...به خاطر من...اگه دوستم داری...اگه برات مهمم....زودتر خوب شو...نگرانم باران...نگران آینده امون-

  !قطره ی اشکی از گوشه ی چشمم چکید

  ...دوست دارم-
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  !...ه بیانگر حسم بودآروم آروم شروع کردم به خوندن آهنگ همیشگیمون...آهنگی ک

 چجوری؟!نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق -

 شدی تو اولین و آخرین عشـــــق 

 نذاشتی جلو چشمات برم ازدســـــت 

  "........چقد چشمای تو تعیین کننده اس

  ....ازاین آهنگ خسته شدی؟!خب گلم من فقط اینو خوب بلدم بخونم...فقط اینه که عشقمو بیان میکنه-

  !اون آهنگه؟!که اون روز تو ساحل خوندم؟-

  ....باشه مشکلی نیست!فقط به خاطر تو

 من هنوز وقتی که باغمت درگیرم -

 چشامو میبندم سمت دریا میرم 

 مث آوارم که رو خودم میریزم 

  ...تا ته این تقویم من فقط پاییزم

 غیرممکن یعنی منو تو،توساحل 

 عاشق هم بودن زیر ماه کامل 

 مکن یعنی توبرام دلتنگی غیرم

  ......نه نمیفهمی که،توهمین آهنگی

 !بالبخند چشمامو بستم....من عاشق باران بودم.واسه خوب شدنش هرکاری میکردم...هرکاری

 توی ساحل تنها غرق میشم باتو 

 به چشمام برگردون چشمای دریاتو 

 خیلی دوست دارم توباید برگردی 

  ....توکه رویاهامو غیرممکن کردی

 غیرممکن یعنی منو تو توساحل 
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 عاشق هم بودن زیر ماه کامل 

 غیر ممکن یعنی توبرام دلتنگی 

  ......نه نمیفهمی که توهمین آهنگی

  !خوب بود؟-

  !فداتبشم ممنون....راستی باران،خوب که شدی باید بگردیم دنبال یه دختر خوب وخانوم واسه آقاسپهر...!آقاییشو ثابت کرد بهم-

  :ه ای کردمو گفتمخند

  .آره.اوایل که نمیدونستم داداشته....دروغ چرا به خونش تشنه بودم...اما حاال داستان فرق کرده خانوم خانوما-

  !دوستاتم که فعال نامزدن با دوستای خل وچل من.واقعا عسل ونوشین چه فکری کردن که به خواستگاری این دوتا جواب مثبت دادن؟-

دیگه....همون فکری که توکردی به من جواب مثبت دادی آره؟!باشه...نوبت منم میرسه باران خانوم...فعال هرچی میخوای دست شما دردنکنه -

  ...بگو

  !تهدید؟!نه...من پسر به این آقایی بلدم تهدید کنم؟!فقط یه اخطار کوچولو بود عزیزم-

 !.....ازاین سواالی بی جواب...از این سکوت....خدایا بهم پسش بده...زودتربغض گلومو چنگ زد....خسته شده بودم از این مکالمه های یه طرفه.

 

*****  

  "دانای کل"

هم  راشا از اتاق آی سیو خارج شد...با دنیایی از فکر وخیال به سمت خروجی رفت....حالش دگرگون شده بود...به هوای آزاد نیاز داشت...شدیدا

  !...نیاز داشت

  ...راشا زنده بماند بارانش داشت برمیگشت تا

  !راشا زندگی بدون باران را نمیخواست حتی برای لحظه ای

  !به سپهر این خبر راداد...باید همه خبردار میشدن...این یک خبر معمولی نبود

اوند حواسش به همه این یک خبر از کرامات و معجزات خداوند بزرگ بود...باید همه میفهمیدن که خالقشان بهترین است...باید میفهمیدن که خد

  !هست...آری...راشا همین را میخواست

  ...از طرفی خوشحال بود بابت بازگشت بارانش واز طرفی ناراحت ونگران...ازاینکه میترسید بارانش آسیب دیده باشد
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  :زیرلب نجواکرد

  ...خدایا....این روزها تنها امیدم تویی-

  ...ان به راشا نزدیک شدندروشاک و نازگل با لبخندهای تصنعی روی لبهایش

  !سالم داداش.خوبین؟-

  ....لبخند زد به اینهمه مهربانی دخترک

  !سالم آبجی.توخوبی؟-

  :نازگل باخوشرویی جواب داد

  ...به لطف شما خوبم-

  ...روشاک هم سالم دادو از حال باران پرسید

  ...ان بود...اما هیچکس خبراز دل پردرد راشا نداشتراشا گفت...نازگل خندید...روشاک خوشحال شد...حس وحال خوبی بینش

*****  

  "راشا"

  !باصدای پچ پچ فردی چشمامو بازکردم...به اطرافم نگاه کردم...من چرا تو نمازخونه خوابم برده؟

  ....به پسرجوونی که داشت با تلفن حرفرمیزد خیره شدم...پسر بایه حالی داشت یه چیزی رو واسه مخاطبش تعریف میکرد

  ...اره حمید...دکترا میگن معجزه اس...ا...دارم میگم دختره امروز به هوش اومد...آره-

تر گفته نفسم به شماره افتاد...بارانو که نمیگفت...؟!مگه چندنفر تواین بیمارستان بودن که بامعجزه روبه بهبودی بودن؟!مگه چندنفر بودن که دک

  ....دربرابر چشمای متعجب پسر ازنمازخونه بیرون اومدمبود بازگشتش معجزه اس؟!مگه.... 

  "...چقدر ازاین راهرو متنفر بودم"بادیدن صحنه ی روبه روم پاهام سست شدن...

  ....همه جمع بودن....پس چرا به من چیزی نگفتن

  !اینجا چه خبره؟-

  ...نگاه ها به سمتم کشیده شد

  ...ای نگذشت که حس کردم درآستانه ی خفه شدنم روشاک و سپهر تقریبا به طرفم دویدن.ثانیه
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  ...اوی بکشین کنار هیکلو!نه که خیلی ظریفَن...وزنشونم میندازن رومن....بکش کنار روشاک-

 ...سپهر وروشاک با خنده ازم جدا شدن...چشمای هردوشون برق میزد...از اشک...ازخوشحالی

  !چی شده؟-

  :روشاک با لودگی گفت

  .همون میدی تا بهت بگیــــــــــماول بگو چی ب-

  :عصبی بهش نگاه کردم که آقای دکتر مرادی نزدیک شد و گفت

  ...اذیتش نکنین-

  :وبعد دستشو روی شونه ام گذاشت ضربه ای بهش زد و بالبخند مهربونش گفت

  .تولد دوباره ی باران رو بهت تبریک میگم پسرم-

  ...اشک توی چشمام حلقه زد

  !دکتر...؟ بهوش اومد-

  :سرشو تکون دادو محکم گفت

  ...آره!اما...بهش آرامبخش تزریق کردیم...سر درد داشت-

  :با خوشحالی گفتم

 حرف زد؟؟؟؟ -

  ....بله پسرم....فقط-

  ...باالخره چیزی که ازش میترسیدم داشت اتفاق میفتاد

  !فقط چی؟-

دکتر خیره شده بودیم...مثل اینکه هیچ کس ازاون چیزی که دکتر میخواست بگه خبری حاال همه دورمون جمع شده بودن...با نگرانی به لبهای 

  ....نداشت

  ....متاسفانه....باران حافظه ی کوتاه مدتش رو ازدست داده-

اش رو هم به  باید ناراحت میشدم...اما نشدم...برعکس خوشحال بودم که اتفاق بدتری براش نیفتاده...خدا اونو از مرگ نجات داده پس حافظه
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  ...دست میاره

  ....انگار برای هیچکس مهم نبود....چون همه باخیالی راحت نگاهشونو از دکتر گرفتن

  :دکتر با خنده گفت

  ...آخیش!اینطور که معلومه زیاد ناراحت نشدین-

  :قبل از اینکه من بتونم حرفی بزنم فریماه خانوم گفت

  ....ه...این موضوع چندان اهمیتی نداره...ما کمکش میکنیم دوباره حافظه اش روبه دست بیارهدکتر...دخترم دوباره به زندگیش برگشت-

  :دکتر چشماش برق زد

  !روی کمک منم حساب کنین-

  :پرستاری که ازاتاق خارج شد روبه دکتر گفت

  !آقای دکتر...مریضتون بهوش اومدن...به بخش منتقلشون کنیم؟-

  ...میدمفعال نه خانوم.بهتون خبر -

  :دکتر به طرف ما برگشت و کدوم

  ...فعال یکیتون میتونه باهاش مالقات داشته باشه-

  ...همه به من نگاه کردن

  ....فریماه خانوم یا فریبا خانوم برن بهتره-

  :هردوشون مخالفت کردن و آقای آریای بزرگ گفتن

  ...پسرم نزدیک دوماهه تو شب وروزت اینجا بودی...توبرو-

  ...بانگاهم ازشون تشکر کردم و با دستایی لرزون وقلبی آکنده از عشق با دکتر وارد اتاق شدیم

  ...خانوم کوچولوی من...بی حال روی تخت خوابیده بود وچشماشم بسته بود اما از نفس کشیدنش میشد فهمید که بیداره

  :دکتر آروم گفت

  !موم کنی...به استراحت نیاز دارهمیرم بیرون راشا...فقط سعی کن زود مالقاتت رو ت-

  !باشه دکتر!ممنون-
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  ....لبخند همیشگیش رو تحویلم دادو ازاتاق خارج شد

  !بهش نزدیک شدم...لرزش دستام باهرقدم نزدیک شدنم بیشتر میشد...لرزش قلبم هم

  ...آروم صداش کردم

  ....باران-

  .سرشو به طرفم چرخوند

  "!خدایا...شکرت"

  ....شو باالخره باز کرد...بعداز اینهمه انتظار باالخره رنگ چشماشو دیدمچشمای خوشگل

  ....راشا-

  !چشمام پروخالی شد...خدایا...خیلی نوکرتم

  ...جان دلِ راشا-

  ...میخواستم عشقمو نشون بدم...بس بود هرچه قدر چوب این غرورو خوردم...هرچی میکشیدم از همین غرور کاذب بود

  !رم باالخره بیدارشدی؟!باخودت نگفتی من نگرانت میشم؟قربون چشات ب-

  ...باتعجب بهم نگاه میکرد....شایدم یه چیزی بیشتراز تعجب

  !چی گفتی تو االن؟-

  ...شونه ای باال انداختمو بیشتر نزدیکش شدم

 ....دستاشو لمس کردم...تکونی خورد

  ...دستشو نوازش کردم

  ....ندلم برای صدات تنگ شده بود بارا-

  :آروم گفت

  ...راشا-

  ...لبخند تلخی زدمو قطره ی اشکی که اصرار داشت روی گونه ام سر بخوره رو پس زدم

  ...فدای این راشا گفتنات بشم من...جونم عزیزدلم-
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  !تو چت شده؟-

  ...لبخند

  ...چیزیم نیست که عزیزم...بهترازاین نمیشه حالم...حاال که تورودارم عالیم-

  :دم سردرگمه...ازاینهمه احساسی که هم توی کالمم بود وهم توی چشمام ولی درجواب همه اینا پرسیدمیفهمی

  !من چه مدته اینجام؟-

  ...نزدیک دوماهه گلم-

  !دومااااه؟-

  ...سری تکون دادم

  !مهم االنه که همه چی خوبه-

میتونست حرف بزنه...باید خیلی نزدیکش میشدم تا صداشو،واژه هایی چیزی نگفت...به روبه روش خیره شد...دلم ضعف رفت براش...به سختی 

  ...که میگفت رو واضح بشنوم

  ...راشا-

  :باعشق و حوصله ی بیشتری جواب دادم

  ...جان دلم-

  !من خیلی وقته اینجام؟-

  ...تعجب کردم....مگه همین االن...آه خدای من

  !مهمه برات؟-

  :سری تکون داد

  !مهمه-

  !هه عزیزمدوما-

  :متعجب گفت

  !دوماااه؟-
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  ..گریم گرفت...نه که خسته بشم...بخاطر خودش

  ...اره عزیزدلم-

  "باران"

م چیزی توی ذهنم نمیموند...میفهمیدم راشا کالفه شده...شاید یه چیزی چندبار تکرار کرده بودم که کالفه شده بود....عصبی شدم...نمیخواست

  ....اشا روکسی رو اذیت کنم....اونم ر

  !میشه تنهام بذاری؟-

  ....نگاهش بیانگر خیلی چیزها بود...با اون نگاه نگام کرد...عمیق و دقیق

  !چیزی شده بارانم؟-

  :محکم گفتم

 نه -

  :با مهربونی گفت

  ....استراحت کن عزیزم.ما بیرون منتظرتیم گلم-

  ...ینکه مهربون نگام کرد رفتسرمو تکون دادم...راشا بوسه ای روی دستم کاشت...وبعداز ا

  ...تنهایی رو هیچ وقت دوست نداشتم اما حاال...شدیدا بهش نیاز داشتم

هم چشمامو روی هم گذاشتم...میخواستم به قبل از حادثه فکر کنم...من از کوچه میخواستم رد شم...سپهر اومده بود دنبالم...مطمئنم از قصد ب

  !زدن

..چرا نمیتونستم؟!خدایا پام تکون نمیخورد...اشکم سرازیر شد....خواستم اشکامو پاک کنم اما...چرا دستمم خواستم پامو تکون بدم...اما.

  ...نمیتونستم تکون بدم؟!خدای من

  !هق هق کردم...من تاوان چیو دارم پس میدم خدایا؟

  !باران جان؟-

  ...با صدای مردونه ای به سمتش چرخیدم

  ...با موهای جوگندمیساله ۵۰یه مرد قدبلند حدودا 

  ...سالم-



Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                           Telegram Channel : @Roman4u 

 

 
 

  !سالم دخترم من احمد مرادی هستم...پزشک تو-

  ...آقای دکتر....من نمیتونم دست وپامو تکون بدم-

  ...به سختی تونستم اینو بگم

  .دکتر نرم خندید

  ...دخترم به خاطر اینه دوماه بی حرکت بودی...یکم زمان میبره تا به حالت عادی برگرده-

*****  

 "راشا"

  !باران....بااااااراااااان؟!؟!؟-

  :صداشو از توی پذیرایی شنیدم

  !چته؟!چرا داد میزنی دیوونه؟!االن میام-

  ...سری از روی تاسف تکون دادم

  !چی میگی راشا؟-

  !سرزنش گرانه بهش نگاه کردم

  !خب االن حاضر میشم دیگه-

  :گفتم به لبهای غنچه شده اش نگاه کردم.با اخمی مصنوعی

  !نکن اونجوری-

  :قهقهه زنان گفت

  !!!چشم-

  !داشت حاضر میشد و منم براش چندتا مدادوپاک کن گذاشتم تو کیفش

  .راشا میخوای قاقالی لی هم برام بذار.خب آخه عزیز من بچه که نیستم اینهمه چیز میز داری برام میذاری ای بابا-

  !...خنده کنان کیفشو به دستش دادم

  !غر نزنبگیر -
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  !مرسی-

  !نگاهم رفت رو لب هاش

  !پاک کن اون المصبو-

  :با گیجی گفت

  !چیو؟-

  ...دستمالی از روی میز برداشتم وبا طمانینه نزدیکش شدم

  ...دست چپمو از پشت کمرش رد کردم و به خودم نزدیکش کردم...دست آزادمو به سمت لبش بردمو آروم رژش رو پاک کردم

  :زمزمه کردم

  ....مگه بهت نگفتم رژ نزنی-

  :با لبخند خاص خودش گفت

  ...ببخشید!از این بعد-

  ...هرلحظه فاصله ی بینمون کم و کم تر میشد

  ...چشمام بسته شد

  :اما...با صدای آیفون سریع از هم فاصله گرفتیم..اروم گفتم

  ...لعنت به خروس بی محل-

  ...زاتاق خارج شدفکرمیکنم باران هم شنید چون ریز خندید و ا

  !راشاجان؟-

  !جانم؟-

  !امیر و نوشین اومدن-

  !االن میام-

  ...درحالیکه زیرلب به امیر بدوبیراه میگفتم ازاتاق خارج شدم

  !به سالم داداش راشای خودم.خوبی؟-

  :چپ چپ نگاش کردم و آروم گفتم
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  !خفه-

  ...بااین هیکلم دومتر پریدمبدبخت هنگ کرده بود...باران جوری زد زیر خنده که من 

  ...باران جان یواش تر-

  :امیر و نوشین متعجب به ما نگاه میکردن...امیر طاقت نیاورد وگفت

  ��!چی شده؟-

  ...سعی کردم جلوی خنده امو بگیرم...قیافه اش دیدنی شده بود

  ...جوابی بهش ندادم و به سمت پذیرایی رفتم

  ...شدیم...اصال یادم نبودباران امروز کنکور دارهامیر مثل اینکه بدموقع مزاحم -

  :بالبخند روبه نوشین گفتم

  !این چه حرفیه زن داداش!راحت باشین...مایکم دیگه میریم هنوز دیر نشده-

  :امیر بلند شد وگفت

  .نه بابا پاشو نوشین بریم-

  ...رد دادننوشینم به طرف امیر رفت و به تمام اصرارهای ما مبنی بر موندشون جواب 

  !این چه اومدن و چه رفتنی بود؟-

  ....شونه ای باال انداختمو کتمو برداشتم و به باران اشاره کردم که بریم

*****  

 ذهنم پرکشید به چندماه قبل...روزهایی که خیلی سخت گذشت...روزهایی که هزار بار یه حرفو تکرار میکردم...چشمای اشکیشو که میدیدم قلبم

  ...تدرد میگرف

  ...کم حرف شده بود...میترسید چیزی بگه که مبادا از قبل گفته باشه

 از دکتر مرادی کمک گرفتم...خیلی کمکم کرد...با چندجلسه مالقات با دکتر کم کم حالش بهتر شد...شاید خودم چندین بار بدون اینکه سوالی

  ...بپرسه براش از یه ماجرایی میگفتم

  :ومده بود دیدنش...میرفتم تو اتاق میگفتممثال یادمه یه روز سپهر ا

  ...سپهر چقدر توزحمت افتاد تواین مدت.امروزم با این که کلی کار داشت بازم اومد به توسرزد-
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  :که اخرش باران کالفه گفت

  !...چقدر یه حرفو تکرار میکنی راشا سرم رفت...��آخ-

  ...که مثل دخترا بلند بلند میخندیدمو اظهار خوشحالی میکردم...بارانمم خوشحال بود منم مثل....بهش زل زده بودم....اونقدر شوکه شده بودم

  ...ازاون شب تست زدن هم شروع شد...سعی میکردم بیشتر تودرسای تخصصی بهش کمک کنم

  ...سرمو به صندلی ماشین تکیه دادم و بازم به فکر فرو رفتم

 ...نو تو پارک دیدم میگذشت....اون روز تو چه فکری بودم و امروز تو چه فکریامروز...درست یک سال از اون روزی که من بارا

  ...دلم میخواست امشب بهش بگم....بگم که چقدر میخوامش...چقدر از نبودنش عذاب میکشم

  ....بگم

  !کرد.....روشناپرهام از انتخاب خاله سیما رضایت نداشت و انتخاب خودشو درست بعداز مرخص شدن باران معرفی 

  ...چیزی دوراز ذهن نبود...با وجود تفاوت سنی قابل توجهی که داشتن اما عجیب بهم میومدن

  ...سپهراز یکی از همکارهاش خواستگاری کرد و مراسم عروسیشون رو به دوماه بعد موکول کردن

  !آقاهه؟-

  ....باصدای باران چشمامو باز کردم

  !ا چقدر زود اومدی؟-

  !نخیرم!شما ذهنت مشغول بود گذر زمان رو نفهمیدی-

  ...با لبخند بهش نگاه کردم

  !خوب دادی نه؟-

  :با لبهای آویزون گفت

  ...اگه مثل پارسال بی دقتی نکرده باشم اره-

  :با اخم گفتم

  !صددفعه بهت نگفتم لباتو اونجوری نکن...هان؟-

  ...لبهاش به خنده کش اومد
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  !ر نفهمیدم...ولی چشممن که دلیلشو اخ-

  :باتمام احساس گفتم

  !بی بال-

  !راشا؟-

  :با لبخند گفتم

  ...جان راشا-

  !میشه منو ببری خونه مامانم؟-

  :با اخم گفتم

  !چرا؟-

  !آخه خیلی وقته بهشون سر نزدم...امروزم قراربوده مامان فریبا اینا بیان...هان؟!میبریم؟-

  ....مثال میخواستم امشب باهاش حرف بزنمای خدا...اینم از قسمت ما...

  !باشه...منم میرم ستاد!شب بیام دنبالت؟-

  .نه میخوام شبو اونجا بمونم-

  ...با ابروهایی باال رفته نیم نگاهی بهش انداختم

  ...دلخور شدم....من یه شب نمیتونستم دوریشو تحمل کنم...اما اون

  ...باشه-

  ...م شبهای تنهایی من شده بوداهنگی پلی کرد...اهنگی که همد

 چجوری پای منو به قصه ی خودت کشوندی 

 چجوری اسیر این حادثه ی تازه شدم 

 من به فکر رد شدن ازهمه دنیا بودمو 

 به خودم اومدمو دیدم گرفتارتوام 

 آخرش راهی نموند ومن به عشق تعظیم کردم 
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 ساعت زندگیمو باقلب تو تنظیم کردم 

 ورم به چشمات نرسید آخرش راهی نموند ز

 شک نکن که با تو این دیوونه از قفس پرید 

 چجوری؟!نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق 

 شدی تو اولین و آخرین عشق 

 نذاشتی جلو چشمات برم از دست 

 چقد چشمای تو تعیین کننده اس 

  ...به جلوی خونشون رسیده بودیم

  .مواظب خودت باش-

  :لبخند محوی زدو گفت

  ...توهم-

  ...از ماشین پیاده شد و برام دست تکون داد...منم سری تکون دادمو ماشینو به حرکت درآوردم

  "باران"

  ...به محض اینکه راشا دور شد به آژانس زنگ زدم و تا اومدنش پشت درختی قایم شدم تا یکی از اعضای خانواده منو نبینن

  ...دآژانس زودتر از اون چیزی که فکر میکردم اوم

  !بعدازاینکه آدرس رو دادم باخیال راحت چشمامو روی هم گذاشتم...امشب وقتش بود

  ...بفرما خواهر رسیدیم-

  ...چشمامو بازکردم...لبخندی زدم...بی دلیل نبود....شاید بخاطر امشب بود....نمیدونم....هرچی که بود حس خوبی روبهم منتقل کرد

  ....ت کلبه ی عشقم رفتم....خونه ی مشترک منو عشقم....راشای منکرایه آژانس رو دادم وسریع به سم

  .....بدو بدو پله هارو طی کردم

  .....کلیدو توی قفل در چرخوندم و هوای خونمون رو باتمام وجودم بلعیدم....هوایی که مطمئنم راشاهم توش نفس کشیده بود

  ....عمولی باالی سرم با یه کش ساده بستملباسامو با یه تیشرت و شلوارک راحت عوض کردمو موهامم م

  :باخودم فکر کردم
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  !اوممممم....اول باید کیک درست کنم....نه نه...اول شامو سفارش بدم؟؟؟نه....خودم باید یه چیزی درست کنم....آره-

  !خب اول شامو کیک و اینا رو درست کنم بعد خونه رو مرتب کنم.....اینجوری خوبه

  ...شپزخونه و دست به کار شدمسریع رفتم توی آ

  !درمورد اون تصادف و اتفاقات اخیر نمیخواستم فکر کنم....فعال وقت خوشحالی بود

  !...سالگرد آشناییمون....آشنا شدن قلب من با قلب او

*****  

  "راشا"

  !آخه جناب سرهنگ من ازدواج کردم....این کار درسته؟-

  :سرهنگ با اخم توبیخ گرانه گفت

  !گردسر-

  !سرمو به زیر انداختم....خدایا این دیگه چه مصیبتی بود؟

  :آروم زیر لب گفتم

  !آخه وقتی من از این ماموریت خبری ندارم....چطوری کمکی میتونم بکنم؟-

  !چیزی گفتی سرگرد؟-

  ...گاهی اوقات سرهنگ عابدی خیلی گیر میشه ها

  !نه قربان-

  !سرهنگ چرا خونه ی ما؟-

  !د دلیل داشته باشه!میتونی خانومتو ببری خونه مامانش؟مگه بای-

  ....اهی کشیدم

  .خونه نیست جناب سرهنگ-

  !خوبه-

  ...میتونی بری.میخوام امشب سراز کار این گروه دربیاری!باید ریششونو بخشکونیم راشا!دارن بچه های مردمو بدبخت میکننااا-

 !بله قربان.متوجه ام-
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  ..... اتاق سرهنگ بیرون اومدماحترام گذاشتم و از 

  ...امیرو دیدم که داشت بایکی از این سرباز های بیچاره سروکله میزد

  :سری از روی تاسف تکون دادم و صداش زدم

  !سروان پاکدل-

  ...برگشت سمتمو هردوشون احترام گذاشتن

  ...سرمو تکون دادمو امیر به سمتم اومد

  !سالم داداش!چطوری؟-

  !امیر قضیه ی این ماموریته چیه؟ علیک!ببین-

  ....ازدهنش خارج شد"ایش"مثل دخترا روشو برگردوند یه چیزی شبیه 

  :صورتمو با چندش جمع کردمو گفتم

  !خیلی چندشی امیر!این چه حرکتی بود امیر؟!اه اه حالم بد شد-

  :امیر بی تفاوت گفت

  !آخه با اون هیکلت خودتو با باران یکی میکنی؟- !ه من بکنم چندشت میشه؟چطور آبجی بارانِ ساحل این کارارو بکنه دلت ضعف میر-

خب چمه مگه؟!فقط یکم قدم بلندتره و هیکلم درشت تره و اومممم یکمم فقط یکمم صدام کلفت تره...تفاوت دیگه ای که خدایی نکرده -

  !نداریم؟

  :دستمو تو هوا تکون دادمو گفتم

  !نه نه اصال-

  :خند زد وگفتپیروزمندانه لب

  !خوبه-

  !خب حاال از ماموریت بگو-

ن هیچی بابا...سرهنگ البد بهت گفته!یه گروهی داره تو تهران رونق میگیره....یه عده دختر پسرا رو گول میزنن و بعد که سوار ماشینشون شد-

  !تیغشون میزنن...بعدم پسره رو سربه نیست میکننو....دِ برو که رفتیم

  :فتمنچ نچی کردمو گ
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  !حاال آرین کجاست؟-

  ....آهان...پس من برم به بقیه کارام برسم...نهارو زنگ بزن یه چیزی بیارن- !ماموریته.همون که تازه سرهنگ بهش داده-

 باشه جناب سرگرد!امری باشه!؟ -

  :مغرورانه گفتم

  !خیر مرخصی-

  ...خیلی پررویی راشا....برو تا لهت نکردم...برو-

  ....به طرف اتاقم رفتم اما لحظه ای بعد بخاطر اتفاقات شب و نبودن باران لبخند از روی لبهام محوشدخنده کنان 

  "باران"

 آخیش!باالخره تموم شد...نهارو حاضری خوردم...بااینکه خیلی خسته شده بودم اما ارزششو داشت...فقط میموند کادو....که اونم سفارش دادم

  !بگیره فقط به سپهر زنگ میزنم واسم

  ....سریع شماره ی سپهررو گرفتم و ازش خواستم این کارو برام انجام بده که اونم با کمال میل قبول کرد

اشتم حدودا تا یکی دوساعت دیگه راشا میومد ولی هنوز من آماده نبودم....یه دوش سریع گرفتم و بهترین لباسمو پوشیدم...موهای لختمو آزاد گذ

  ...ه صورتم نشوندم...با حوصله ناخنامو الک زدمو یه آرایش ملیح هم ب

  ....سپهر هم اومد و گفت کار داره و نمیتونه شامو پیشمون باشه ولی میدونم که نمیخواست تنهایی مارو بهم بزنه

  ....جعبه کوچیک کادورو روی میز گذاشتم

انگلیسی نشون میداد رو توی کیک فرو کردم و گذاشتم رو میز  به غذا سر زدم و کیکو از توی یخچال بیرون آوردم...شمعی که عدد یک رو به

  !جلوی کاناپه

  ...گیتارو از توی کمدم بیرون آوردم وتنظیمش کردم

 همه چی حاضر بود!ولی نمیدونم چرا انقدر دلم شور میزد!خدایا...خودت کمک کن امشب روبه بهترین شکل بتونم به سرانجام برسونم...در حیاط

 بهم خورد!وای 

میدیدم....یه اومد!همه چیو چک کردم و پشت در ایستادم تا درو براش باز کنم وقتی صدای قدم هاشو شنیدم درو باز کردم....اما....باچیزی که 

  ....آن...قلبم ایستاد
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  !خدای من

  "راشا"

  !این دختره حسابی رو اعصابم بود!احساس میکردم دارم به بارانم...عشقم...خیانت میکنم....آی سرهنگ....آی

شوه های این دختره هم یه پله هارو طی کردیم... تصمیم گرفتم عملیاتو شروع کنم...دلم نمیخواست ادامه اش بدم...حاال همه چی یه طرف این ع

  !طرف...این کجا باران من کجا

ا اون پشت در که رسیدیم خواستم کلیدمو از تو جیبم بیرون بیارم که درباز شد...اوه نه خدایا....باران؟!چشمامو بستم تا شکستش رو نبینم....ت

 قطره اشکی که تو چشماش حلقه زد رو نبینم...ماموریت رو چیکار کنم...!؟ 

  ...ای پراز اشوه ی این دختره چشمام باز شد اما نگاهمو دوختم به زمینباصد

  ....ا راشا جان مهمون داشتی؟!پس چرا نگفتی میرفتیم خونه ی ما-

  ...وای خدای من....وای

 ....صدای لرزون باران چندلحظه بعد شنیده شد

  ...الهی بمیرم برات عشقم...ببخش منو...ببخشم ....من داشتم میرفتم-

  !معرفی نمیکنی راشاجونم؟-

  ....کاش این دختر خفه میشد

  :باران با لبخندی تلخ وچشمای اشکی گفت

  .من خواهرشم...خو....خوشبختم-

  !چرا انقدر مظلومی؟!چرا؟

  ....اونم اظهار خوشبختی کرد

بدم....؟!نه نه.....خدانکنه....براش توضیح میدم حتما  باران رفت داخل خونه....من میخکوب شده بودم....دستام میلرزید....نکنه بارانو از دست

  ...قبولم میکنه....حتما

م دستم کشیده شد...با اخم دستمو از دستای کثیفش بیرون کشیدم و اول خودم داخل شدم...باران توی آشپزخونه بود...به اون دختره اشاره کرد

  ....توی پذیرایی بمونه خودمم رفتم پیش باران
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  ....یهمن باید -

  ....باصدای دادش احساس کردم قلبم دیگه نمیزنه

هیچی نگو....هیچی نگو راشا!میخواستم بابت تموم خوبی هایی که تواین مدت درحقم انجام دادی ازت تشکر کنم....فکر نمیکردم منتظر این -

 بودی که این یه سال تموم بشه....میدونستی که میرفتم پس چرا الاقل 

  !کامال از زندگیت برم بیرون؟ صبر نکردی تا من

  :چشماش اشکی بود...درحالیکه کیکی که درست کرده بود رو باظرفش میریخت توی سطل آشغال گعت

  ....الاقل حرمت این یه سال زندگی مشترکو نگه میداشتی بعد عشقتو میاوردی توخونه ای که هنوز من توش زندگی میکنم-

  :یدادمیخواستم توضیح بدم...اما اجازه نم

ین نمیخوام بشنوم....میدونم چی میخوای بگی...اینکه میترسیدی تا من از زندگیت برم بیرون از دستش بدی...باشه عیبی نداره....میرم....!هم-

  ...امشب میرم...!اصال قرارمون همین بود

  ...نه...باران-

  ...اسم منو صدا نزن لعنتی-

از آشپزخونه بیرون رفت....اما قبل از رفتنش برگشت سمتم...خدای من...چرا حس میکنم با تنفر وقتی آخرین دونه ی برنج رو هم دور ریخت 

  !نگام میکنه؟

  !متنفرم ازت راشا رادمهر-

  ...نالیدم

  ....باران-

  ...اما بی توجه به من رفت....رفت وصدای قلبمو نشنید

  ..من موندم وقلبی که مدام بارانشو صدا میزد

  "باران"

  :داشت خفم میکرد...شماره ی سپهر رو گرفتمبغض 

  ...جانم ساحلم-
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  :با بغض و هق هق گفتم

  ...سپهر-

  :نگران گفت

  !گریه میکنی آبجی؟-

  ...سپهر بیا دنبالم-

  !چرا؟!چی شده ساحل؟-

  ...داداش بیا...میگم بهت....فقط بیا...دیگه نمیتونم اینجارو تحمل...کنم-

  ...دیگه اونجام میام گلم...ده دقیقه ی-

  ...گوشیو بدون خداحافظی قطع کردم

  ....همه ی لباسامو جمع کردم و کتابامو هم گذاشتم تویه جعبه!االن وقت بردن اینا نبود

اید اون خدایا...این بود حق من؟!منی که انقدر...عاشقشم....لعنتی چرا نمیتونم ازت متنفر بشم؟!چرا هنوزم عاشقتم؟!نفس کم آوردم...نه نه...نب

لم بد اتفاق بیفته...مانتومو پوشیدمو یه شالم انداختم روسرم...کیفمو برداشتمو از اتاق بیرون رفتم...نمیخواستم جلوی راشا و...اون دختر حا

  ....بشه

  !!!ا عزیزم میموندی پیشمون-

  ...غمزده به اون دختر نگاه کردم

  ....ممنون...خوش باشین-

  !داری میری؟-

  ....نگاش کنم سری تکون دادمو به سمت در رفتم بدون اینکه

  ...نیومد دنبالم....نگفت نرو...فقط رفتنم رو تماشا کرد

  ....با قدم هایی سست خودمو به حیاط رسوندم...یه تک بوق شنیدم...سپهر اومده بود

  ..س..سالم-

  ...سالم...چی شده ساحلم؟!ببینم چشاتو-

  ...ی داشت سرباز میکردسرمو به زیر انداختم...بغض لعنت



Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                           Telegram Channel : @Roman4u 

 

 
 

  !سپهر راه بیفت...بریم یه جای دیگه...خواهش میکنم-

  ...سپهر بدون حرف حرکت کرد...گونه هام خیس شد...دستی به گونه هام کشیدم

 !االن میتونستم گریه کنم...نمیتونستم؟

خودمون...پارکی که حسرت اینو داشت یه بار منو راشا رو با توقف ماشین سرمو بلند کردم...به روبه روم نگاه کردم...یه پارک نزدیک خونه ی 

  ....باهم ببینه

  !پیاده نمیشی؟-

  ...همزمان با آه کشیدن پیاده شدم....دلم گرفته بود...شایدم یه چیزی فراتراز گرفتن

 ...خودمو تو آغوشش انداختمگرمی دست سپهر رو،روی کمرم حس کردم...نگام کشیده شد سمتش...با دیدن چشمای نگرانش دل دل نکردم و 

 

  ...الهی من فداتبشم...کی تونسته اشک خواهر منو دربیاره؟!قربون چشات برم گریه نکن خواهری-

اما من به حرفای سپهر توجهی نداشتم...دلم میخواست تو آغوش امن داداشم فقط گریه کنم...از بی وفایی عشقی که یک طرفه بود ومن چقدر 

  ...کردم ممکنه دوطرفه باشه دلگیر بودمساده بودم که فکر می

*****  

ون عشقی به سپهر از اول آشناییمون تا به امروز گفتم...دیگه داشتم میترکیدم...نمیتونستم تو دلم نگه دارم...اشک ریختمو گفتم...از حسم...از ا

رفام گوش داد...چقدر ازش ممنون بودم که سنگ صبورم که داره منو از پا درمیاره...تمام مدتی که من حرف میزدم سپهر با حوصله وساکت به ح

  !...بود...که سرزنشم نکرد...نگفت چرا؟!فقط گوش داد...دلداری داد...آرامش بخشید...ودرآخر سخت منو درآغوش گرفت

  "حالم بد بود"سبک شده بودم اما...قلبم بی قرار بود...نامنظم میزد...دریک کالم میشه گفت

  !بجی؟ساحل حالت خوبه آ-

  :با بیحالی از روی نمیکت پارک بلند شدم وآروم گفتم

  ..نه...سپهر-

  ...دیگه کم کم چشمام داشت بسته میشد و نفسم هم به سختی از سینم بیرون میومد

  ....آخرین صدایی که شنیدم صدای فریاد سپهر بود و بعدشم فرو رفتم تو یه دنیای تاریک

  "راشا"
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  !چی میل داری عزیزم؟-

  :لبای قرمز پروتز کردشو غنچه کرد و گفت

  ...هرچی خودت بخوری عشقم-

 اه...خدایا نجاتم بده...دیگه داره حالمو بهم میزنه...دختره ی چندش آویزون...دوتا لیوان آب پرتقال درست کردم و تو سینی گذاشتم...از

نی رو گذاشتم رو میز و کنارش نشستم...نشستن من همانا، ولو شدن آشپزخونه بیرون رفتم و به سمت کاناپه ای که روش نشسته بود رفتم...سی

  !...این دختره تو بغل من همانا

  !عشقم میگفتی خواهرتم پیشمون باشه-

  ...باران...خدایا خودت مواظبش باش...خدایا تو که خودت میدونی من چقدر عاشقشم

  !عزیزم...گوشت با منه؟-

  ...رفت خونه خودمون...بعضی موقع ها میاد اینجاها...آره گلم...نه دیگه باید می-

  :خودشو باال کشید که سریع عقب کشیدم! با تعجب نگام کرد و گفت

  !چی شد عشقم؟-

  ...االن نه! یکم آب پرتقال بخور خنک بشی بعد-

  :لبخند مرموزی زد و گفت

  !میخوام برم دستشویی...کجاست؟-

  :ر تموم بشه...با دستم به راهرو اشاره کردم و گفتمعالیه! معلومه شک کرده...خداکنه زودت

  !انتهای این راهرو عزیزم-

اه...خرامان خرامان چیه؟! مثل پنگوءن راه میره! صدای باز و بسته  !با عشوه از جاش بلند شد و مثال خرامان خرامان به سمت دستشویی رفت

راهرو وایسادم...صدای پاهاشو شنیدم که داشت به سمت اتاق خواب که کنار  شدن در دستشویی اومد...آروم از جام بلند شدم...پشت دیوار

 ...دستشویی بود میرفت

  !چیکار داری میکنی؟-

  !هینی بلندی کشید و سریع از کشویی که داشت توشو میگشت فاصله گرفت...قیافش از شدت رعب و وحشت رو به کبودی میزد
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  ...م...من...من داشتم...میخواستم...یعنی-

  ...با یه قدم بلند خودمو بهش رسوندمو آرنجمو گذاشتم رو گلوش...محکم کوبوندمش به دیوار پشت سرش

  !داشتی دزدی میکردی؟! آره؟! دنبال چی داشتی میگشتی آشغال؟-

از جیبش خارج شد  به طور خیلی نامحصوص سعی کرد چاقویی رو که تو جیب شلوارش بود رو در بیاره...پوزخندی زدم...به محض اینکه دستش

مچ دستشو محکم گرفتم و طوری پیچوندمش که فکر کنم یه سه چهار ماهی تو گچ بمونه! جیغ ماوراء بنفشی کشید و من سریع پرتش کردم رو 

  :تخت...دستمو گذاشتم رو گوشم و گفتم

  !وحشی...کرم کردی-

  :کج کردم و گفتم سرمو به سمت یقه پیرهنم همونجایی که بچه ها شنود رو نصب کرده بودن

  !بیاین تو-

دختره از درد به خودش می پیچید...مامورای خانوم سریع ریختن تو اتاق و بعد از احترام به من رفتن سراغ دختره...سریع از اتاق زدم 

  ...بیرون...امیر رو دیدم که با نگرانی داره به من نگاه میکنه

  !راشا...باران چی شد؟-

  :تکون دادمو گفتمسرمو به چپ و راست 

  ...دارم میرم دنبالش...برام دعا کن داداش-

  !حتما رفیق...خسته نباشی-

  "باران"

  !ساحلم؟! آبجی خوشکلم؟-

  ...با درد پلکامو از هم فاصله دادم...چشمام میسوخت...زانومم میسوخت...ولی نه بیشتر از قلبم

  ...سپهر-

  :اشکاشو پاک کرد و گفت

  ...لم؟! جون دلمجونم آبجی خوشک-

  ...هق زدم
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  ...آخ سپهر...آخ خدا...قلبم-

  !قلبت چی عزیزم؟-

  !قلبم میسوزه داداشی...قلبم درد میکنه...چرا سپهر؟! چرا من؟! چرا این همه بال باید به سر من بیاد؟-

  ...خواست جوابمو که گوشیش زنگ خورد...نگاهی به صفحه گوشیش انداخت و اخماشو تو هم کشید

  ...من االن میام ساحلم-

  !از اتاق بیرون رفت...یعنی کی بود؟

  "سپهر"

  ...سریع برقراری تماس رو زدم

 تو خجالت نمیکشی االن به من زنگ زدی؟! برات متاسفم راشا...این چه کاری بود که تو کردی؟! این بود عشقت؟! باورم نمیشه آدمی که انقدر-

  ...واسه ساحل گریه میکرد االن تو باشی

  ...گوش کن سپهر...من باید برات توضیح بدم...من-

تو چی؟! هر دلیلیم که االن برای من بیاری فایده نداره...من امشب خورد شدن خواهرمو دیدم...من امشب برای اولین بار برق نفرت رو تو -

  !ی؟چشمای مهربون ترین دختر زندگیم دیدم...تو چه میدونی که امشب با دل این دختر چه کرد

  ...سپهر...بذار منم حرف بزنم مرد...مهلت بده-

  ...بد ک-

 !صدای جیغ ساحل باعث شد گوشی از دستم بیفته...یاخدا...چی شد؟

  ....چندقدمی که از اتاق فاصله گرفته بودم رو طی کردم و خودمو به ساحل رسوندم

 چی شد ساحلم؟؟؟؟ -

  ....نقطه خیره شده بودهمونطور که خودشو توی تخت جمع کرده بود به یه 

  ....سو....سوسک....سپهر-

  !چشمام به اندازه ی توپ تنیس گشاد شد

  .....ساحل...تو بخاطر یه سوسک اون جیغو کشیدی؟!وای-
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  :با ترس نگام کرد

  !سپهر سوسک دیدن چیز کمیه؟!توروخدا از اینجا دورش کن-

  !انداختم!چه بیمارستانی!سوسک؟سری تکون دادم و با دستمالی سوسک و از پنجره بیرون 

  ....و راشای نگرانِ پشت خط رو فراموش کردم

*****  

  "راشا"

  ....صدای جیغ باران رو شنیدم....یا ابولفضل

  :با تمام وجودم فریاد زدم

  !سپــــــــــهر؟!؟-

  ...."میباشدمشترک مورد نظر خاموش "اما جوابی نشنیدم....شماره ی سپهر رو دوباره گرفتم اما....

 خدای من....شماره ی باران....اما بازم صدای زن توی 

  "مشترک مورد نظر خاموش میباشد"توی سرم اکو شد

  ....مشتمو با تمام قدرت روی نیمکت پارک فرود آوردم

  ....پارکی که تهی از خاطره های دونفره ی ما بود

  :فریاد زدم

  !...ریاااا...خدایا تنها دلخوشیمو نگیری ازماااااخدایا....نجاتم بده!خدایا عشقمو ازم نگی-

  .....اصال حرکاتم دست خودم نبود...داد میزدمو بارانمو از خدام میخواستم....خدایی که توی تک تک لحظه های زندگیم تنهام نذاشته بود

اما کجا؟!خونه که نمیتونه رفته باشه......اون جیغ فکر کردن دیگه بس بود....باید پیداش میکردم باید بهش میفهموندم داره اشتباه میکنه....

  ..........باران....صدای سپهر که وقتی حرف میزد میپیچید گواه این بود که.......نه......بیمارستان نه

*****  

  "باران"

  ....با اصرار سپهر به خونه ی مشترکم با راشا برگشتم

و واسه عشقت بجنگ...اما من خودمو یه بازنده میدیدم...بازنده ای که توی بازی عشق اصال سپهر میگفت برگرد و به حرفاش گوش کن...برگرد 
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  ...نقشی نداشت جز یه عاشق بایه عشق نافرجام

صبح بود....خواب از چشمام فراری بود...راشا به خونه برنگشته بود....دلم شور میزد....خدایا این دل شور زدن هارو نصیب  ۳ساعت طرفای 

  ....نکنهیچکس 

شبی که انقدر براش برنامه ریخته بودم چی شد...؟!ذهنم کشیده شد سمت کادویی که واسه راشا گرفته بودم....آخرین بار گذاشته بودمش روی 

  ....میز...سریع خودمو رسوندم به پذیرایی....اما روی میز نبود...نکنه راشا دیدتش؟!با ناراحتی قدم برداشتم که پام خورد به یه چیزی

  ...هه...کادوشو از روی زمین برداشتم...حتی ذره ای برام ارزش قائل نشده که بازش کنه

  ...آهی کشیدم....بی حواس گذاشتمش روی اپن

  ....سپهر خوش خیال فکر میکرد راشا میخواد توضیح بده...اما...رفته باعشقش خوش گذرونی

  ...وای....حتی فکر کردن بهش هم قلبمو به درد میاورد

  ...روی زمین....کنار دیوار....چمباتمه زدمو سرمو روی زانوهام گذاشتم

 دآخه بی معرفت اگه میخواستی بری چراانقدر -

  !این اواخر خوب بودی؟!چرا راشای بی مرام من.؟!دلت اومد؟!تونستی خوردشدن احساسمو ببینی و دم نزنی؟

  ....زیر لب باهاش حرف میزدمو اشک میریختم

نکه دکتر میگفت اگه راشا نبود منم نبودم؟!مگه نه اینکه سپهر میگفت تا لحظه ی بهوش اومدنت خواب به چشمای این مرد با مرام مگه نه ای

  !نیومده؟!پس کو؟!چی شد؟

  ....با یه تصمیم آنی از جام بلند شدمو گیتارمو که گوشه ای از پذیرایی گذاشته بودن رو برداشتم

  ....هوای اواخر بهار عجیب خنک بودشنلی روی دوشم انداختم....

  ....بارون نم نم میبارید

  !این وقت سال و بارون؟

 ...هه....البد آسمونم مثل دل من غم داره

با دلی شکسته روی تاب نشستم....گیتارو روی پام گذاشتم...دستمو روی تارها کشیدم...صدای نابهنجاری ایجاد کرد...هه...درست زندگی 

ه تصمیم گرفتم که با راشا یه زندگی مشترک بسازم...فکر میکردم بعداز یه سال همه چی به روال عادی برمیگرده اما...نه تنها من!خیلی ناشیان
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  ...بهتر نشد...هزاران برابر سخت تر شد...یه خانواده ی جدید پیدا کردم...یه عشق مهربون و خواستنی

  ...پراکنده بودن...سعی کردم منظمشون کنمقطره ی سمج اشک رو پس زدم...نت ها توی ذهنم 

  :باالخره موفق شدم...تارهای گیتارو لمس کردم

 بارون،،،میزنه روسرم -

 میشوره اشک چشامو 

 حرف تودلم گرفته راه صدامو 

 نیستی ببینی،حال خراب شبااامو 

 بارون دلتنگه واسه،توشهرقدم زدنامون 

 حاال که افتاده،فاصله بین دوتااامون 

 خواب میبینم،که بامنی زیر باروون  شبا

 جاموندم،توگذشته و خاطره هامون 

 برگرد که،شدم از این فاصله داغون 

 من بی تو،میمیـــــرم 

 ازچشمام،،،روشونت اشکام یادگاره 

 حاال که،،،دلم از تو فاصله داره 

  ...ازدنیــــــــــا دلگیرم

دم...خدایا مگه یه آدم چقدر تحمل داره...خدایا،بخدا دیگه کم آوردم...آخه من چطوری بگم گیتارو کنارم گذاشتم...دیگه نمیتونستم ادامه ب

  .....عاشقشم

  !...... اشکام بی مهابا روی گونه ام سر میخوردن و صورتم رو غرق بوسه میکردن....بلندشدم....چندقدمی رو به سمت ساختمون برداشتم

 جوری پای منو به قصه ی خودت کشوندی چ - 

 چجوری اسیر این حادثه ی تازه شدم 

 من به فکر رد شدن از همه دنیا بودمو 
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 به خودم اومدمو دیدم گرفتار توام 

  ...به عقب برگشتم...دوقدمی من ایستاده بود...چشمای قشنگش قرمز شده بودن...نه از خستگی بلکه از گریه

  :نگو خوندمآروم اما طوری که بشنوه تو چشماش خیره شدمو این یه تیکه آه

 رد که گریه میکنه،کوه که غصه میخوره م -

 یعنی هنوزم عاشقه،یعنی دلش خیلی پره 

 لبخند زد....تلخ بود...اما عجیب به دلم نشست

 :آروم گفت

 ....مشب ماموریت داشتما-

 سرمو به زیر انداختم

  ....سرهنگ منو انتخاب کرد -

 چیزی نگفتم

  ....میخواستم اما نشدن -

 ...سکوت

 ...دختره دستگیر شد -

 ....سکوت

 دوست دارم -

  !باسرعت سرمو بلند کردم

 چـــــــــی گفتی؟ -

 یه حالتی به خودش گرفت و گفت:

 من؟!نه....چیزی یادم نمیاد -

 با اخم تو چشماش زل زدم:

 چرا....یه چیزی گفتی -
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 دستی به چونه اش کشید:

 من که یادم نمیاد -

 سرمو تهدید آمیز تکون دادم:

  که یادت نمیاد -

  اوهوم -

  سرخوش خندید و منم لبخند پهنی زدمو گفتم:

 منم -

  سوالی نگام کرد...

 چی توام؟! -

 جواب همونی که یادت نمیاد رو دادم... -

 نمیدونم چی شد!؟چه اتفاقی افتاد که احساس کردم دارم پرواز میکنم...

 دیوونه منو بذار زمین... راشا! -

 راشا....الهی من قربون اون چشای اشکیت برم....نوکرتم به موالجون دل  -

 آروم گفتم:

 عاشقتم -

 منو گذاشت زمین...وبا بهت گفت:

 چی گفتی؟ -

 شونه ای باال انداختمو درحالیکه ازش دور میشدم گفتم:

 !یچیه -

 :با اعتراض صدام زد

  -!بااارااان

 برگشتمو باعشق گفتم:
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 !اشقتم راشای منع -

 :ای زد همونطور که میدوید به سمتم داد زدقهقهه 

 -!دیوونتم باران من

 و من توی آغوش گرمش محصور شدم....

*****  

 من...باران آریا...درکنار مردی که مظهر معرفت بود عاشق بودن رو یاد گرفتم

 راشا رادمهر..."من زندگیمو مدیون تنها مرد زندگیم بودم...مردی به نام :

 

 پابان 

  ...رانبه قلم:با

 08:42 - 1395تیر  10پنجشنبه 

 عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا 79_باران  با تشکر از
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